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إشكاالت التأويل الداللي في بعض األبنية
التركيبية العربية
(مقاربة عرفانية)
سندس كرونة

1

الملخص
ّ

يم ّثل هذا البحث استثامرا لبعض مقرتحات الداللة العرفان ّية ومنوال االستعارة
تفرع املعنى الرتكيبي
ّ
التصورية لاليكوف وجونسون ،عىل وجه اخلصوص ،لتفسري ّ
وتو ّلده يف القول وما يطرحه من إشكال ّيات يف التأويل الداليل .وقد سعينا باالعتامد
وتبي ما
عىل نظر ّية االستعارة
ّ
اجلر ّ
تفرع دالالت حروف ّ
التصور ّية إىل تفسري ّ
نالحظه من اسرتسال يف املعنى بينها يف بنيتها الدالل ّية الداخل ّية ويف عالقاهتا فيام
بينها .واستندنا إىل بعض األصول االستعار ّية الذهن ّية التي أشار إليها اليكوف
وجونسون ،وإىل منوال لنجاكر لتفسري الزيادة يف املعنى التي حتصل عند تغيري ترتيب
الكل من خالل عمل ّيتي التقديم والتأخري اللتني درسهام القدامى باعتبارمها من
وجوه النظم التي ّ
وتوصلنا
يتوخاها املتك ّلم لتحقيق غرضه املخصوص من القول.
ّ
التصورية واملنوال العرفاين املؤمثل والبنية
من خالل توظيف مفاهيم االستعارة
ّ
اخلطاط ّية إىل تنزيل إشكاالت التأويل الداليل ضمن إطار عرفاين جتريبي ال يتع ّلق
تصورية تتحكّم يف
بال ّلغة فحسب وباألبنية اللفظية الظاهرة ،وإنّام يستند إىل أسس ّ
للتصورات و َم ْق َو َلتنا لألشياء يف الكون باالعتامد عىل أجسادنا املتفاعلة
كيف ّية بنائنا
ّ
مع حميطنا املا ّدي والثقايف .وقد سمحت لنا هذه املعاجلة بتفسري تلك الظواهر
الرتكيب ّية املدروسة ال باعتبارها ظواهر معزولة بل بوصفها ختضع لقوانني عرفان ّية
التصوري يف اللغة ويف غريها من أشكال التعبري األخرى.
واحدة تتحكّم يف نظامنا
ّ
متحصلة على الدكتوراه يف النحو العريب أستاذة مساعدة ابملعهد العايل للغات بتونس ،جامعة قرطاج تونس.
 -1ابحثة لسانية
ّ
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Abstract
The present paper investigates some proposals of cognitive
semantics, especially Lakoff and Johnson’s model of conceptual metaphor, to explain the derivation of syntactic meaning
and its generation in speech and the issues it raises in semantic interpretation. Within the framework of conceptual metaphor theory, an attempt is made to explain the derivation
of the meanings of prepositions and show the coherence in
their internal semantic structure and within their respective
relationships. For this end, some cognitive concepts referred
to by Lakoff and Johnson are called upon as well as Langacker’s model which explains the semantic addition that occurs
when word order changes through foregrounding processes
referred to traditionally as the speaker’s communicative strategies. By adopting the principles of conceptual metaphor and
idealized cognitive models, issues of semantic interpretation
are brought into an experiential cognitive framework that is
not only related to language and apparent verbal structures,
but also to the conceptual underpinnings that control how
perceptions and linguistic acts interacting with the speakers’
physical and cultural environment are built. This analysis will
make it possible to explain such issues not as isolated phenomena, but as subject to the same cognitive rules that govern the conceptual system of language and other forms of
expression.
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المقدمة
ّ

يعدّ التأويل عمل ّية ذهن ّية عصبية جمسدنة تستند يف اآلن ذاته إىل اخللف ّية
املؤول ،فهي مت ّثل إذن حركة متعاكسة من الذايت
األنطولوج ّية والثقاف ّية لإلنسان ّ
اخلاص إىل الكوين املشرتك والعكس .وهي لذلك أيضا تعدّ ذات صلة وثيقة بكيف ّية
ّ
ِ
ملتصوراتنا الذهن ّية املستندة إىل طريقة َم ْق َو َلتنا ملحيطنا الطبيعي والثقايف .ويف
بنائنا
ّ
يتنزل اهتامم النظر ّية العرفانية هبذه العمل ّية باعتبار هذه النّظرية تعنى
هذا اإلطار ّ
بعملية بناء
املتصورات  conceptualizationوعمل ّية امل ْق َو َلة .categorization
ّ

املتصورات الذهن ّية لدى البرش ،إن
و ّملا كانت اللغة أبرز أداة للتعبري عن
ّ
اهتمت النظر ّية العرفان ّية
مل تكن األداة الوحيدة حسب بعض النظريات ،فقد
ّ
يف الداللة بالتأويل اللساين ،فدرس الدالليون العرفان ّيون املعنى اللساين
وكيفيات انتظامه يف الذهن معتمدين بعض املفاهيم النفسية العصبية التي
ط ّبقوها يف تأويل املعنى اللغوي من قبيل مفهوم الفضاءات الذهنية فوكونيي
 1 Fauconnierواملناويل العرفانية املؤمثلة لاليكوف .2 Lakoff

لك ّن تطبيقات هذه املفاهيم العرفان ّية يف دراسة اللغة العرب ّية ظ ّلت منحرصة أو
تكاد يف دراسة التأويل املعجمي نظرا جلدّ ة هذه املقاربات يف البحوث الداللية العربية
من جهة ولبساطة التأويل املعجمي من جهة أخرى مقارنة بالتأويل الداليل الرتكيبي
الذي ترتاكب فيه مستويات عديدة من املعنى (االشتقاقي ،الترصيفي ،املعجمي،
الرتكيبي ،السياقي).

وهذا ما دفعنا يف هذا البحث إىل توظيف نامذج من هذه املفاهيم التي أرستها
الداللة العرفان ّية يف تأويلنا لبعض األبنية الرتكيب ّية يف اللغة العرب ّية ،وسنعتمد يف ذلك
منوال جورج اليكوف ومارك جونسون ( )1999 ،1980أنموذجا .وسنسعى يف
هذا العمل إىل الوقوف عند بعض إشكاالت التأويل الدّ اليل الرتكيبي لنامذج من
األبنية والظواهر الرتكيب ّية العرب ّية وما يمكن أن تقدّ مه املعاجلة الدالل ّية العرفان ّية من
أجوبة هلا.

أهم الفرض ّيات
وسيكون عملنا يف قسمني :قسم متهيدي
ّ
نظري ،نقدّ م فيه ّ
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واملفاهيم التي استند إليها جورج اليكوف ومارك جونسون يف منواهلام الداليل
العرفاين ،وقسم إجرائي ،نخترب فيه مفهوما مركزيا يف منواهلام وهو مفهوم االستعارة
التصور ّية  conceptual metaphorيف تأويل نامذج من اإلشكاالت الدالل ّية
ّ
اجلر وداللة التقديم والتأخري.
الرتكيبية يف العرب ّية مثل داللة بعض حروف ّ
العرفانية :منوال اليكوف وجونسون أنموذجا
 -1التأويل في علم الداللة
ّ
 .1.1األسس النظرية الفلسفية لهذا المنوال

3
أهم
قدّ م اليكوف وجونسون يف كتاهبام ‘‘”Philosophy in the Flesh
ّ
تصورمها للفكر واللغة .وقد أوجزاها يف
األسس النظرية والفلسفية التي قام عليها ّ
توصلت إليه العلوم العرفانية:
أهم ما ّ
النقاط األربع التالية التي اعترباها ّ

استعاري؛
تصور
ّ
تصورنا للعامل ّ
	ّ -

التصور االستعاري
	-هذا
تصور جمسدن  embodiedألنّه نتيجة تفاعل
ّ
ّ
جهازنا اإلدراكي احلركي مع حميطنا اخلارجي؛

تصورنا للعامل يف أغلبه غري واع.
	ّ -

االستعارة ظاهرة تتع ّلق بالفكر وكيف ّية اشتغاله يف الكون قبل أن تكون ظاهرة
لغو ّية .4

التصورات
التصور العرفاين الداليل فلسف ّيا مع
من الواضح حينئذ تعارض هذا
ّ
ّ
املوضوع ّية التي تعتقد يف وجود حقيقة خارجية موضوعية رصفة يمكن فصلها
التصور ال تعدو أن تكون جمموعة ح ّية من
عن الذات املدركة ،إذ احلقيقة وفق هذا
ّ
التصور البالغي
االستعارات والتشبيهات واملجازات ،وهو ما يتعارض أيضا مع
ّ
يعرف
التقليدي الذي يعدّ التعبري احلقيقي أصال واالستعارة واملجاز فرعا عنه ،إذ ّ
البالغ ّيون القدامى االستعارة واملجاز ّبأهنا نقل املتك ّلم للفظ من معناه الوضعي
األصيل إىل معنى ثان لغرض ما مثل املبالغة أو توضيح الصورة .فاملعنى االستعاري
بمجرد انقضاء
معي ويزول
ّ
عندهم هو معنى حادث ينشئه املتك ّلم املستعري يف سياق ّ
ذلك السياق .ويم ّثل املعنى احلقيقي املعنى الوضعي الذي تنشئه اللغة أو املتك ّلم
بالغي تداويل ينشئه املتك ّلم
الواضع؛ أ ّما املعنى املجازي أو االستعاري فهو معنى
ّ
ذو القعدة 1440هـ  -يوليو  2019م
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وضح ذلك اجلرجاين
الفعيل من خالل «ا ّدعاء معنى» للفظ هو غري «ظاهر معناه» كام ّ
يف كتابه دالئل اإلعجاز .5

عرفها اليكوف وجونسون تصبح أحيانا هي األصل ،إذ ال
لك ّن االستعارة كام ّ
توجد طريقة أخرى سابقة هلا يف تسمية األشياء لغو ّيا ،وبذلك فهي مل تعد اختيارا
مزية؛ وإنّام هي
واعيا للمتك ّلم البليغ يسعى من خالهلا إىل تزويق قوله وإكسابه ّ
تصور ّيا وتفاعلنا معه يف جتربتنا املاد ّية
ركن أسايس يف كيف ّية مقولتنا للعامل ومت ّثلنا له ّ
والثقاف ّية ،وهي يف جمملها عمليات ذهن ّية ال واعية .إذ «ليست االستعارة املوجودة يف
التصوري ّ
نظامنا اللغوي إالّ نتيجة استعارات توجد يف النظام
لكل منّا» .6
ّ

التصور للغة والفكر الذي قدّ مه اليكوف وجونسون االجتاه
ويعارض هذا
ّ
يبي ّ
أن
املتصورة والعامل
املوضوعي امليتافيزيقي الذي يفصل بني الذات
ّ
ّ
املتصور ،إذ ّ
وجتسدا
متصوراتنا األكثر بساطة
متصوراتنا املغرقة يف التجريد ترجع استعار ّيا إىل
ّ
ّ
ّ
املستمر
املتصورات اإلدراك ّية احلرك ّية التي ال تتحقق إالّ من خالل التفاعل
وهي
ّ
ّ
بني جهازنا اإلدراكي احلركي وجهازنا العصبي من جهة وحميطنا اخلارجي من جهة
ثانية .7
قدمها جورج اليكوف ومارك جونسون في
أهم المفاهيم التي ّ
ّ 2.1

لعملية التأويل الداللي
معالجتهما
ّ

كان املبدأ العا ّم الذي استند إليه الدالل ّيون العرفان ّيون عىل اختالف مناويلهم
النظر ّية هو اعتبار ّ
أن البنية الدالل ّية اللغو ّية هي جزء من البنية
التصور ّية التي تعدّ
ّ
أهم املنظومات املركز ّية يف العرفان البرشي  .8فكان لذلك تناول الدالليني
من ّ
العرفانيني لكيف ّية بناء املعنى اللغوي وتأويله مرتبطا بمعاجلتهم لكيف ّية إنشاء
املتصورات يف الذهن وكيف ّية بنيتها .ومن أبرز آليات هذه العمل ّية لدى اليكوف
ّ
التصور ّية.
وجونسون االستعارة
ّ
التصورية:
 .1.2.1االستعارة
ّ

متصوراتنا أو ما
يم ّيز اليكوف بني ثالثة أنواع من االستعارات املتحكّمة يف بناء
ّ
التصورية:
يسمى باالستعارات
ّ
ّ
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متصور ما استعاريا بواسطة
أ .االستعارة البنيوية ،وهي عملية ذهنية يبنني فيها
ّ
التصورية
أهم االستعارات
ّ
متصور آخر .ويم ّثل هذا النوع ّ
ّ
األول من االستعارات ّ
املتصورات املتداولة يف ختاطبنا اليومي .ومنها :
باعتبارها متحكّمة يف الكثري من
ّ

 الوقت مال :ضاع الوقت ،مل يستثمر وقته كام جيب ،البدّ من ربح الوقت،امنحني قليال من الوقت
هشة ،هدم بسؤاله هذا ّ
تصوره عىل أسس ّ
كل النظريات
 النظر ّية بناء  :بنى ّالسابقة

 النقاش حرب  :دافع عن موقفه بآخر سالح لديه وهو البكاء ،كان يدّ خرحججه للجولة األخرية
 -احلياة رحلة  :شهدت حياته حم ّطات خمتلفة ،يف آخر املطاف استسلم للموت

املتصورات
ب .االستعارة االجتاه ّية ،وتقوم عىل عمل ّيات ذهن ّية تن ّظم العالقة بني
ّ
معي .ومن أمثلة هذه االستعارة التي
داخل نظامنا
ّ
التصوري وفق ّاتاه فضائي ّ
يذكرها اليكوف وجونسون:
السعادة؛ ارتفعت معنو ّياته
 -السعادة فوق :طار من ّ

 -واحلزن حتت :اهنار عند سامعه خرب وفاة ابنه؛ ينبغي انتشاله من حزنه

 اهليمنة فوق :وضع يده عىل ّكل ما نملكه ،أرشف عىل أعامل بناء املصنع،
الشعب يريد إسقاط النظام.

ألنا تتع ّلق
ج .االستعارة األنطولوج ّية،
وتسمى هذه االستعارة أنطولوجية ّ
ّ
املجرد .فهي استعارة
احلس والوجود ّ
بالعالقة بني رضبني من الوجود نعني الوجود ّ
تقوم عىل أساس «فهم جتاربنا عن طريق األشياء واملواد ( )...وحني نتمكّن من
تعيني جتاربنا باعتبارها كيانات أو موا ّد فإنّه يصبح بوسعنا اإلحالة عليها ومقولتها
وجتميعها وتكميمها ،وهبذا نعتربها أشياء تنتمي إىل منطقنا .9ومن األمثلة التي
ذكرها اليكوف وجونسون لالستعارات األنطولوج ّية:
 ّالذهن آلة تشتغل وتتع ّطل  :ش ّغل خمّك ،تع ّطل دماغي عن التفكري
ذو القعدة 1440هـ  -يوليو  2019م
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 األنشطة موا ّد واألحوال أوعية  :مأل ّكل ساعات يومه بالعمل ،كان حبيس
مشاعر احلزن واليأس.

وقد ب ّينت وسيمة نجاحّ 10
أن هذين النوعني األخريين من االستعارة ،أي
االستعارات األنطولوج ّية واالستعارات االجتاه ّية ،يمكن إرجاعهام إىل النوع
متصور ما اعتامدا عىل
األول ،أي االستعارة البنيو ّية ،باعتبار ّأنام يقومان عىل َبنْ َينَة
ّ
ّ
األول .وهو ما
متصور آخر يكون أساس ّيا من الناحية العصب ّية والنفس ّية أكثر من ّ
ّ
التصورية
أشار إليه اليكوف وجونسون يف وصفهام األنواع الثالثة من االستعارات
ّ
بأنا «متداخلة» ( )overlappingوتضيف الباحثة ّ
أن «املفهوم األسايس املتع ّلق
ّ
باالستعارة عند اليكوف وجونسن هو ال َبنْ َينَة ،وهو مفهوم أسايس أيضا يف مقاربة
يعب عنه بمفهوم التناسب correspondance
فوكونيي لكنّه ال يذكره بلفظه ،وإنّام ّ
وطوره فيام بعد إىل مفهوم مأخوذ من جمال الفيزياء
بني الفضاءات الذهنية (ّ ،)1984
وهو اإلسقاط» .11

تضم األنواع الثالثة
التصورية التي
لذلك قد يبدو الفرق بني مفهوم االستعارة
ّ
ّ
األول وهو االستعارة البنيو ّية غري واضح بام يكفي باعتبار
من االستعارات والنوع ّ
متصور
متصور أ باعتامد بنية
أن النوعني اآلخرين يقومان أيضا عىل آلية ال َبنْ َينَة أي بناء
ّ
ّ
التصورية تشمل ّ
التصورات سواء
كل استعارة متحكّمة يف بناء
ب .ولك ّن االستعارة
ّ
ّ
ملتصور آخر أو كانت االستعارة متع ّلقة بالعالقات
متصور
تع ّلق األمر باستعارة بنية
ّ
ّ
املجرد (االستعارة
الفضائية (االستعارة االجتاهية) أو بإسقاط بنية املحسوس عىل
ّ
األنطولوجية).
يمكن أن نوجز أبرز ما يمكن استخالصه من هذا التعريف ملفهوم االستعارة
وأنواعها يف منوال اليكوف وجونسون يف النقاط التالية:

ّ
أن العالقة االستعار ّية تصبح ال بني لفظ ولفظ أو معنى ومعنى (يف مستوى
ذهني آخر (يف مستوى الفكر) بل هي بني بنية
ومتصور
متصور ذهني
اللغة) وال بني
ّ
ّ
ّ
املتصورات يف
متصور ب  ،بمعنى أن االستعارة حتصل يف عمل ّية بناء
متصور أ وبنية
ّ
ّ
ّ
املتصورات نفسها؛
تعب عنها
ّ
حدّ ذاهتا بل وقبلها يف عمل ّية بناء املقوالت التي ّ
ّ
التصورية بأنواعها الثالثة تقوم عىل إسقاط التجربة الفيزيائية
أن االستعارات
ّ
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جمسدنًا
احلس ّية لإلنسان عىل جتربته النفسية والفكرية وهبذا املعنى يكون الفكر ْ
ّ
( )embodiedكام
استدل عىل ذلك اليكوف وجونسون ( 12اليكوف وجونسون،
التصورية أي
 .)1999وهو ما يربز بوضوح يف النوعني األخريين من االستعارة
ّ
االستعارات االجتاه ّية واالستعارات األنطولوج ّية؛

أن العالقة االستعار ّية ترشح بشكل منتظم يف ّ
ّ
باملتصور
املتصورات املتع ّلقة
كل
ّ
ّ
تصورنا لـ أ  .فاستعارة «النقاش حرب» ترشح بشكل
ب باعتباره يبنى اعتامدا عىل ّ
منتظم يف أقوال من قبيل (:)1
	-دافع عن موقفه برشاسة

ومتسك برأيه إىل آخر رمق
	-مل يس ّلم خلصمه بسهولة ّ
	-أمطره بحجج دامغة مل يقدر معها عىل املقاومة
حتصن بالصمت كي ال خيرس املعركة
	ّ -

	-له يف النقاش صوالت وجوالت

نتبي من خالل هذه األمثلة ّ
ملتصور
التصور ّية
متصور النقاش يتّخذ البنية
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ينفك عنها يف ّ
احلرب .وهو ال ّ
املتصورات املتع ّلقة بالنقاش.
كل
ّ
 -2-2-1المنوال العرفاني المؤمثل )ICM) Idealized Cognitive Model

وضح اليكوف هذا املفهوم يف كتابه «النساء والنار واألشياء اخلطرة».13
ّ
املتصورات التي تعترب االستعارة
ويتع ّلق هذا املفهوم بالتمثيالت الذهن ّية وكيف ّية بناء
ّ
التصورية إحدى آلياهتا األساسية .ويرى اليكوف ّ
املتصورات أبنية قشتالتية
أن
ّ
ّ
تتأسس عىل جتربتنا اجلسد ّية واالجتامع ّية وتنتظمها مناويل عرفان ّية مؤمثلة مت ّثل
ّ
األول ّية  prototypesالتي تن ّظم املقوالت
املقولة وتكوين النامذج ّ
املرجع يف عمل ّية َ
املعبة عنها .و تنقسم هذه املناويل العرفانية كام ّبي عبد اجل ّبار بن غرب ّية
ّ
واملتصورات ّ
إىل:
يعب عنها فيلمور  Fillmoreبمفهوم األطر frames
 -مناويل قضو ّية ّ
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 schemaلدى لنجاكر Langacker

التوسعات واجلوازات مثل مفهوم االستعارة البنيو ّية لدى
 مناويل قائمة عىلّ
اليكوف وجونسون ومفهوم الفضاء ّ
الذهني  Mental spaceلدى فوكونيي
Fauconnier

14

وقد صاغ اليكوف هذا املفهوم يف معاجلته ملسألة املـَ ْق َو َلة categorization

املوسعةthéorie des prototypes 15
األولية
سمي بنظرية النامذج
ّ
ّ
فيام ّ

16

 étendusالتي راجع فيها النظرية املعيارية كام وضعتها روش وآخرون
17
وقدّ م تطبيقات هلا يف مستوى الداللة املعجمية للكلمة (يف كتابه املذكور آنفا)
وقد رشح مفهوم املنوال العرفاين املؤمثل باعتباره بنية ذهن ّية مؤ ّطرة للمقوالت
ولعنارص املقولة الواحدة .ومن أمثلة املناويل العرفانية البسيطة التي م ّثل هبا
تصور لفظة «الثالثاء» التي ال
اليكوف هلذا املفهوم املنوال العرفاين الذي يمكّننا من ّ
يمكن أن حتدّ د إالّ يف اإلطار  -حسب مصطلح فيلمور -أو املنوال العرفاين املؤمثل
يتضمن «الدورة الطبيعية التي حتدّ دها حركة الشمس ،ومعايري حتديد هناية يوم
الذي
ّ
املتكونة من سبعة أ ّيام-أي األسبوع .يف املنوال
وبداية يوم آخر والدورة األسبوعية
ّ
العرفاين املؤمثل يم ّثل األسبوع وحدة من سبعة أجزاء منتظمة يف قطعة زمنية خط ّية،
ّ
يسمى يوما ،واجلزء الثالث هو الثالثاء» .18
كل جزء منها ّ

مبسطا نكتفي به يف هذا السياق
يعدّ هذا املثال الذي ساقه اليكوف مثاال توضيح ّيا ّ
الذي نروم فيه تقديام موجزا للمفهوم ،ولكن جتدر املالحظة ّ
أن املناويل العرفانية
املؤمثلة قد تكون أكثر تعقيدا ،وقد يركّب بعضها مع بعض ،مثلام هو احلال يف املثال
الذي قدّ مه للمنوال العنقودي  cluster modelيف بناء
متصور الفعل «كذب» .19
ّ

والتصورات الدالل ّية العرفان ّية يف رأينا جهازا نظر ّيا يمكن
مت ّثل هذه املفاهيم
ّ
توظيفه ال يف فهم ما يطرأ يف معاين الكلمة من إشكاالت من قبيل االشرتاك اللفظي
والتعدّ د الداليل والرتادف وغريها من الظواهر املعجم ّية الداللية امللبسة أحيانا
وحسب ،بل يمكن اعتامد هذا اجلهاز لتحليل بعض اإلشكاالت الطارئة عىل التأويل
الداليل الرتكيبي ،وهو ما سنسعى إىل القيام به يف القسم الثاين من هذا البحث.
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العربية من
 -2التأويل الداللي التركيبي لبعض الظواهر التركيبية
ّ

عرفانية
وجهة نظر
ّ

تطرح بعض الرتاكيب يف اللغة العربية إشكاالت يف التأويل الداليل من جهة
اجلر من سياق إىل آخر ،ومن
اختالف داللة بعض األلفاظ النحوية مثل حروف ّ
جهة اختالف الداللة النحو ّية الختالف الرتتيب أو ما يعرف يف كتب النحو القديمة
بـ»مسائل التقديم والتأخري» .ونعالج يف هذا القسم بعض هذه اإلشكاالت يف
التأويل الداليل الرتكيبي .وقد اعتمدنا يف هذه املعاجلة املفهومني الدالليني العرفانيني
املقدّ مني أعاله ومها  :مفهوم املنوال العرفاين املؤمثل ( )ICMومفهوم البنية
التصورية (conceptual
االستعاري ّة ( )metaphorical structureأو االستعارة
ّ
 .)metaphorوسعينا أيضا إىل االستدالل عىل ّ
أن هذه املفاهيم ليست مبنينة للغة
وتفسها يف الكثري من
املوصوفة فحسب بل هي أيضا تتحكّم يف اللغة الواصفة
ّ
األحيان.
الجر اعتمادا على مفهوم
 .1.2التأويل الداللي التركيبي لمعاني حروف
ّ

المنوال العرفاني المؤمثل

للمتصورات الفضائية
 .1.1.2بنينة مفهوم المنوال العرفاني المؤمثل
ّ

الجر
في حروف
ّ

اجلر «يف» يف
اجلر مها حرف ّ
سنقترص يف حتليلنا عىل أنموذجني من حروف ّ
اجلر «من» و»إىل» يف عالقتهام باملنوال
عالقته باملنوال العرفاين املؤمثل للوعاء وحريف ّ
العرفاين املؤمثل املصدر -املسار -اهلدف
اجلر «يف» واملنوال العرفاين املؤمثل ( )ICMللوعاء:
 .1.1.1.2داللة حرف ّ

من املعروف ّ
اجلر «يف» دالالت عالئقية خمتلفة حسب داللة االسم
أن حلرف ّ
املتع ّلق به .فيكون
( )2الرجل يف البيت ← داالّ عىل ال ّظرف ّية املكان ّية

الزمان ّية
( )3أنجز عمله يف ساعة ← داالّ عىل ال ّظرف ّية ّ
ذو القعدة 1440هـ  -يوليو  2019م
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( )4أوقعه يف حرج ← داالّ عىل ال ّظرف ّية املجاز ّية

( )5كان يميش يف كربياء ← داالّ عىل احلال ّية

هرة حبستها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش
( )6دخلت امرأة النّار يف ّ
األرض ← داالّ عىل السبب ّية

يستند ،يف رأينا ،االنتقال من معنى الظرفية املكان ّية يف ( )5إىل معنى ال ّظرف ّية
التصورية التي حتدّ ث عنها اليكوف وجونسون
الزمان ّية يف ( )6إىل االستعارة
ّ
ِ
الزمان
«الزمان مكاين» ،وقد اعتربا ّأنا حارضة يف َبنْ َينَتنَا
ملتصور ّ
بإطناب وهيّ :
ّ
متصور املكان يف أقوال من قبيل (:)7
باعتامد بنية
ّ
 -دخلنا األلف ّية الثالثة دون أن نحرز تقدّ ما يذكر

روحوا عىل النّفس ساعة بعد ساعة
ّ -

الساعة الثانية عرشة
 -ال تتجاوزي ّ

 -عدنا إىل البيت يف حدود الساعة الثامنة

البي أنّنا ال نجد يف مثل هذه األقوال استعارات باملعنى التقليدي للكلمة
من ّ
الذي نجده يف كتب البالغة ،بل تكون االستعارة املكان ّية ههنا الطريقة الوحيدة لبنينة
تصوراتنا الزمن ّية.
ّ

ّ
ملتمم اإلسناد املتصل بالزمان نفس
يفس استعامل النحاة يف وصفهم ّ
ولعل هذا ما ّ
املصطلح الذي يستعملونه للمكان وهو املفعول فيه ،واستعامهلم يف الرصف نفس
الوزن السم الزمان واملكان .وهذا دليل عىل ّ
أن هذه االستعارة البنيو ّية متحكّمة
أيضا يف اللغة الواصفة للسان .وتكمن أمه ّية هذه املالحظة يف تأكيدها ّ
أن ال ّلغة
الواصفة هي من جنس اللغة املوصوفة نفسه وهي تشتغل بنفس آلياهتا يف حتديد
وسم اللفظ للمعنىّ .
التصورية.
أهم هذه اآلل ّيات االستعارة
ّ
ولعل من ّ

أ ّما من حيث العالقة بني داللة “يف” يف ( )5عىل الظرفية املكانية وداللتها يف ()7
و ( ،)8عىل الرتتيب ،عىل الظرفية املجازية واحلالة ،فيمكن تفسريها باالعتامد عىل
التصورية:
رضبني من االستعارات
ّ
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االستعارة األنطولوج ّية :احلالة والشعور ذات حمسوسة يمكن اإلحالة إليها
ومقولتها وجتميعها وتسويرها؛ إذ يشري اليكوف وجونسون إىل أنّنا «إذا أمكننا
مت ّثل جتربتنا باعتبارها مجلة من الذوات واملوا ّد فإنّنا نستطيع اإلحالة إليها ومقولتها
وجتميعها وتسويرها  -واعتامدا عىل ذلك  -تع ّقلها» .20

ملتصور احلالة أقوال من
ومن األمثلة الدّ الة عىل حتكّم هذه االستعارة يف بنينتنا
ّ
قبيل (:)8
 استحوذ ابنك عىل ّكل اهتاممك ومل ُيبق يل شيئا

 -رأيت يف عينيه أطنانا من احلزن واألسى

ثم نسيهم؛
 -استثمر فقرهم وجوعهم يف برناجمه االنتخايب ّ

فاستعامل عبارات ّ
«كل» و»أطنانا» و»استثمر» يف األمثلة ( )8مسندة عىل الرتتيب
إىل مشاعر «االهتامم» و»احلزن واألسى» وحالة «الفقر واجلوع» ّ
يدل عىل ّ
متصور
أن
ّ
احلالة والشعور يمكن تسويره وجتميعه مثله مثل املواد والذوات املحسوسة.
وبالعودة إىل املثال

( :)9أوقعه يف حرج

ّ
وكأنا اسم إحايل مادي مثل ّ
الفخ أو احلفرة التي يمكن
فإن حالة احلرج تبدو
ّ
تسويرها يف قولك مثال:
( )10أوقعه يف حرج كبري
االستعارة البنيو ّية

التصورية التي ختضع هلا داللة «يف» عىل
أ ّما الرضب الثاين من االستعارات
ّ
متصور
احلالة ،فهي استعارة (احلالة وعاء أو فضاء مكاين) ،وهي متحكّمة يف بنينة
ّ
احلالة يف أقوال عديدة يف استعاملنا اليوميّ ،
وتدل عىل ذلك عبارات من قبيل (:)11
أ -ما الذي أوصلك إىل هذه احلال

ب -مل خيرج من حالة الغضب التي مت ّلكته إالّ عندما أعيدت له أمواله
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ج -كان مرت ّددا بني األمل واليأس

الزيف
د -يف مشاعره يشء من ّ

ه -بلغ الفتى أقىص حدود اليأس

فتبدو احلالة من خالل هذه األمثلة فضاء مكان ّيا يمكن الوصول إليه (11أ) أو
عدم اخلروج منه (11ب) أو الرت ّدد بينه وبني فضاء حالة آخر (11ج) أو يمكن أن
حيتوي أشياء أو حاالت أخرى من جنسه (11د) أو أن تكون له حدود مضبوطة
(11هـ).

ّصور االستعاري يف مستوى اللغة الواصفة يف النحو
يفس هذا الت ّ
يمكن أن ّ
متمم احلال واملفعول فيه وجعل النحاة
العريب عالقة التقارب يف بعض األقوال بني ّ
يفردون فقرات يف باب احلال للتمييز بني هذه الوظيفة ووظيفة املفعول فيه ويضعون
بعض الروائز للفصل بينهام.

أ ّما فيام يتع ّلق باملعنى األخري الذي ذكرناه لـ»يف» يف األمثلة املقدّ مة أعاله (املثال
هـ):
هرة حبستها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش
هـ -دخلت امرأة النّار يف ّ
األرض

نفس العالقة بني داللة الظرفية املكان ّية لـ ”يف“ يف (أ) وداللتها عىل
فيمكن أن ّ
السبب يف (هـ) باالعتامد عىل االستعارة البنيوية( :السبب والغاية وعاء) .نالحظ
ّ
تصورنا
تتصور باعتبارها وعاء ،إذ ُي َبن ِْي
أن العالقة السببية كثريا ما
متصور الفضاء ّ
ّ
ّ
ملفهوم السبب يف عبارات من قبيل (:)12
مل أجد يف أسبابه ما يقنع

حجة إىل أخرى عساه يقنع بصدق نواياه
ب -كان ينتقل من ّ

يتنزل رفضنا دعوتكم إىل العشاء
ج -يف إطار هذه األسبابّ ،

د -ضاقت به األسباب ،فاستسلم.

عم يقنع يف (12أ) أو ننتقل منه
فتكون األسباب وعاء يمكن أن نبحث داخله ّ
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يتنزل فيه رفضنا للدعوة يف (12ج) أو
إىل وعاء آخر من جنسه يف (12ب) أو إطارا ّ
فضاء يضيق بنا يف (12د) .ويف ّ
تصور السبب
كل هذه األمثلة وما شاهبها ال يمكن ّ
متصور املكان الوعاء.
إالّ من خالل بنية
ّ
أهم معاين
نتبي إذن من خالل هذا التحليل املوجز الرتابط االستعاري بني ّ
ّ
اجلر «يف» وهي الظرفية املكانية والظرفية الزمانية والظرفية املجازية واحلالة.
حرف ّ
والسبب يف رأينا ّ
أن هذه الدالالت املختلفة ين ّظمها املنوال العرفاين املؤمثل للوعاء
املتضمنة هلذا احلرف .ويمكن متثيل
يوجه التأويل الرتكيبي للجمل واملركّبات
الذي ّ
ّ
الصور ّية ( )image schemaالتالية:
هذا املنوال باعتامد اخلطاطة ّ
الزمان

الظرفية
املجازية

املكان

احلالة

السبب

ويمكن أن نجد نفس هذه العالقات تقريبا فيام يتع ّلق بالدالالت املختلفة حلريف
اجلر بـ وعىل.
ّ
الجر «من» و»إلى» والمنوال العرفاني المؤمثل
 .2.1.1.2داللة حرفي
ّ

”المنطلق-المسار-الهدف“

المتحكمة في داللة «من»
التصورية
 .1 .2.1.1.2االستعارات
ّ
ّ

اجلر «من» مجلة من الدالالت املختلفة حسب السياق الرتكيبي الذي ترد
حلرف ّ
مهها
فيه وأ ّ
( )13جاء من تونس ← ابتداء الغاية املكان ّية
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( )14خرجوا إلينا من القرون الوسطى ← ابتداء الغاية الزمان ّية
( )15استعار منه كتبا ← مصدر اليشء

احلمى ← السبب ّية
( )16ارتعشت فرائصه من ّ

يمكن تفسري العالقات بني هذه الدالالت باعتامد مجلة من االستعارات البنيوية،
إذ يستند االنتقال من ( )13إىل ( )14إىل االستعارة البنيو ّية (الزمان فضاء مكاين)
تفس كام قلنا استعامل
التي أرشنا إليها آنفا يف حتليلنا ملعاين «يف» وهي التي يمكن أن ّ
مصطلح املفعول فيه يف النحو العريب للداللة عىل ّ
واملتمم
املتمم املكاين
ّ
كل من ّ
الزماين للفعل؛ يف حني يمكن تفسري العالقة بني ( )13و( )15باالستعارة البنيو ّية:
(مصدر اليشء هو املنطلق) التي نجدها يف مثل قولك:
( )17تع ّلم منه اخلبث وجتاوزه

وتفس العالقة بني ( )15و( )16باالستعارة البنيوية
ّ

«السبب هو املصدر» التي ترشح يف أقوال من قبيل

( )18جتاوز ضعفك لتصل إىل ما تتمنّاه

نستنتج إذن من خالل االستعارات البنيوية املذكورة املبنْينة للتعدّ د الداليل حلرف
أن ّ
اجلر «من» ّ
كل هذه الدالالت السياقية تستند إىل مفهوم «املنطلق» يف املنوال
ّ
العرفاين املؤمثل املنطلق-املسار -اهلدف .ويمكن لنفس هذا املنوال تفسري الدالالت
اجلر «من» وهو «إىل».
جر ثان يرتبط تقابل ّيا بحرف ّ
املختلفة حلرف ّ
المتحكمة في داللة «إلى»
التصورية
 2-2-1-1-2االستعارات
ّ
ّ

نجد مجلة من املعاين السياق ّية لـ «إىل»:

احلي ← الغاية املكان ّية
( )19وصلوا إىل ّ

( )20سهرت إىل مطلع الفجر ← الغاية الزمان ّية

( )21أسند إليه لقب عميد األدباء ← اإللصاق (وهو من معاين لـ)

الصواب ← االجتاه املجازي
( )22هدتنا نصيحتك إىل سبيل ّ
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اجلر «يف» و «من» يستند االنتقال من الداللة ( )19إىل
مثلام رأينا يف حريف ّ
(الزمان فضاء مكاين)؛
اجلر «إىل» إىل االستعارة البنيو ّيةّ :
الداللة( )20حلرف ّ
ويمكن تفسري العالقة بني داللة «إىل» يف ( )19وداللتها يف( )21باالستعارة البنيوية:
يفس أيضا ّ
أن وظيفة املفعول فيه يف اجلملة تشمل
(الشخص فضاء مكاين)؛ وهي ما ّ
الداللة الظرفية املجازية يف مثل قولك:
( )23محل يف صدره مهوما كثرية

( )24ارتسمت عىل وجهه عالمات الفرح

وترشح هذه البنية االستعارية يف أقوال من قبيل (:)25
 -انفجر من الغضب

 أخرج ّكل ما يعتمل داخله من حقد وكراهية

أ ّما االنتقال من داللة «إىل» يف ( )19إىل داللتها يف ( )22فيمكن تفسريه اعتامدا
التصورية:
عىل رضبني من االستعارة
ّ
استعارة أنطولوجية مفادها ّ
ويكمم باعتباره ما ّدة
وجيمع
املجرد يمقول
أن
ّ
ّ
ّ
حمسوسة
يتصور «الصواب» يف
إذ
ّ

( )26هدتنا نصيحتك إىل الصواب

ما ّدة حمسوسة يمكن الوصول إليها وإدراكها حس ّيا

اجلر «يف» عىل احلالة وهي:
	-استعارة بنيوية أرشنا إليها سابقا يف داللة حرف ّ
(احلالة فضاء مكاين)؛ فالصواب يف هذا املثال هو اهلدف الذي أ ّدى إليه
املسار فهو نقطة انتهاء الغاية املكانية بمعنى ما.

ويعدّ اجلامع بني ّ
متصور هدف املسار يف
كل دالالت ‘إىل’ يف هذه األمثلة هو
ّ
املنوال العرفاين املؤمثل  :املنطلق -املسار -اهلدف.

يعب عنها
فيكون هذا املنوال العرفاين املؤمثل من ّظام
ّ
لتصوراتنا الفضائية التي ّ
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اجلر ‹من› و›إىل› ويمكن متثيله يف اخلطاطة الصورية التالية:
حرفا ّ
املنطلق
دالالت ‘من’
(االبتداء يف املكان ،يف
الزمان ،املصدر ،السبب)

املســــــار

اهلدف
دالالت ‹إىل›
(االنتهاء يف املكان،
يف الزمان ،اإللصاق،
االجتاه املجازي)

 3-1-1-2استنتاجات

اجلر متفاوتة يف مدى قرهبا من املنوال العرفاين املؤمثل
تبدو دالالت حروف ّ
تصوراتنا املتح ّققة لغو ّيا يف استعامل
الذي يفرتض الدّ الل ّيون العرفان ّيون أنّه ين ّظم ّ
اجلر «يف» يم ّثل معنى الظرفية املكانية األنموذج
هذه احلروف .ففي دالالت حرف ّ
األويل أو الطراز  prototypeيف هذه املقولة النحوية .أ ّما بق ّية الدالالت فهي ترتبط
ّ
به بأشكال متفاوتة باعتامد آلية االستعارة البنيوية .ويكون املنوال العرفاين املؤمثل
املجرد الذي ين ّظم العالقات بني عنارص
التصور ،اإلطار
الوعاء ،وفق هذا
ّ
ّ
التصوري ّ
اجلر يف .وكذلك األمر بالنسبة إىل
يعب عنها حرف ّ
املقولة النحو ّية الواحدة التي ّ
دالالت ّ
اجلر «من» و»إىل».
كل من حريف ّ
هذا يف مستوى البنية الداخلية للمقولة النحو ّية ،أ ّما فيام يتع ّلق بالعالقات بني
اجلر فيام بينها ،فنالحظ رضبا من االسرتسال
املعب عنها بحروف ّ
املقوالت النحو ّية ّ
يضم دالالت «يف» املختلفة ،نجد معنى
بينها .ففي أقىص حدود منوال الوعاء الذي ّ
السبب ّية وهو من معاين «من» التي ّ
تدل عىل السبب باعتباره منطلقا يف منوال عرفاين
آخر هو منوال املنطلق-املسار-اهلدف .ويف أقىص حدود هذا املنوال املتحققة يف
«إىل» يبدأ معنى «لـ» الدّ الة عىل السبب أو الغاية .لذلك نالحظ يف بعض األقوال
استبداال يف االستعامالت اليوم ّية لـ «إىل» بـ «لـ» يف مثل قولك
بالنسبة إىل (لـ) ؛ باالستناد إىل (لـ)

21
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أو العكس أي استبداال لـ «لـ» بـ «إىل»

( )27قدّ م له (إليه) هد ّية

اللية باعتماد مفهوم
الظواهر
 -2-1-2تأويل بعض ّ
التركيبية ّ
الد ّ
ّ

التصورية
االستعارة
ّ

سمه اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز
املقصود بالظواهر الرتكيب ّية الدالل ّية هي ما ّ
«الفروق» 22يف املعنى الناجتة عن اختالف يف «وجوه النظم» .فهي اختالفات دقيقة
«توخي معاين النحو يف معاين الكلم» 23تنشأ عنها فروق داللية دقيقة يوافق ّ
ّ
كل
يف
منها غرضا خمصوصا للمتك ّلم يف سياق قوله املخصوص .وقد اعتمدنا يف حتديد هذه
التصورية.
الفروق وتأويل هذه الوجوه مفهوما دالل ّيا عرفانيا هو مفهوم االستعارة
ّ
فعاجلنا ظاهرتني من ظواهر التقديم والتأخري مها :تقديم االسم عىل الفعل وتقديم
األول عىل املفعول الثاين بالنسبة إىل األفعال املتعدّ ية إىل مفعولني.
املفعول ّ

ليس املقصود بالتقديم والتأخري يف هذا السياق تغيري القائل لرتتيب اللفظ لغاية
بالغ ّية فحسب بل نقصد ّ
كل ترتيب خيتاره املتك ّلم للتعبري عن أغراضه سواء كان
عىل حدّ عبارة اجلرجاين تقديام عىل ن ّية التأخري أو تقديام ال عىل ن ّية التأخري .ويمكن
طورها
ثم ّ
اختزال الداللة النحوية يف تأويل التقديم والتأخري التي أشار إليها النحاةّ ،
عب عنه سيبويه بـ»العناية واالهتامم» بالعنرص
البالغ ّيون ّ
وفصلوا فيها القول يف ما ّ
املقدّ م .ولكن السؤال هو :ما سبب حصول هذا املعنى بسبب التقديم نحو موضع
صدارة اجلملة؟

يفس اليكوف وجونسون الزيادة يف املعنى احلاصلة يف املعنى املقدّ م باالستعارة
ّ
24
قوة وتأثريا) ؛ واملقصود باألقرب يف إطار التأويل
البنيو ّية( :األقرب يكون أكثر ّ
الداليل الرتكيبي هو األقرب إىل العنرص العامل يف البنية .ولنم ّثل عىل ذلك بوجهني
من وجوه التقديم  :تقديم االسم عىل الفعل وتقديم املفعول الثاين عىل املفعول
األول.
ّ
 1-2-1-2تقديم االسم على الفعل

من املعلوم ّ
أن الرتتيب األسايس يف اللسان العريب هو [ف فا مف] (،)VSO
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ولئن كانت اجلملة االسمية التي يتقدّ م فيها االسم عىل الفعل متواترة يف العربية
يتغي فيها احلكم اإلعرايب للعنرص املقدّ م فيصبح مبتدأ
فإنا ترجع إىل حركة تقديم ّ
ّ
عب عنه اجلرجاين بالتقديم «ال عىل ن ّية التأخري» أي ّ
أن املتك ّلم اختار تقديم
وهو ما ّ
األول بتغيري حكمه اإلعرايب .فإذا نظرنا
االسم عىل الفعل وفصله هنائ ّيا عن موضعه ّ
يف األمثلة التالية من أمثلة تقديم االسم عىل الفعل:
القصة انتهت
( )28أّ -

القصة
ب -انتهت ّ

املدرسة سألت التالميذ
( )29أّ -

املدرسة التالميذ
ب -سألت ّ

( )30أ -أ رجل جاء

ب -أ جاء رجل

ٍ
بمقرتف هذا اجلرم
( )31أ -ما زيد
ب -ما اقرتف زيد هذا اجلرم

حجة
( )32أ -كالمك أعتربه ّ
حجة
ب -أعترب كالمك ّ

ّ
فإنّنا نالحظ ّ
«املحل اإلنشائي» يف
أن تقديم الفعل أو االسم جيعله أقرب إىل
املصدري التشومسكي بعدا تداول ّيا
تصور الرشيف الذي أكسب مفهوم املوصول
ّ
ّ
نحو ّيا ،فقد جعل التأويل الداليل لألعامل الكالم ّية يف مستوى اخلطاب تأويال
ترسخا موضع ّيا حملـّ ّيا ذا قيمة شحن ّية
ملقولة إعراب ّية غري معجم ّية
ومرتسخة يف البنية ّ
ّ
ربطها بمفهوم املتكلـّم يف الرتاث النحوي .25ويكون ّ
املحل اإلنشائي عامال يف هذا
ّ
املتضمن لالسم املقدّ م ،فيتل ّقى العنرص املقدّ م درجة أعىل
املحل اإلحايل
التصور يف
ّ
ّ
أخر .وذلك لوقوعه بقرب ّ
من املعنى مما يكون عليه األمر إذا ّ
املحل اإلنشائي الواقع
يتوجه
يف صدر اجلملة .فاإلثبات الذي هو املعنى اإلنشائي يف املثالني ( )28و(ّ )29
إىل العنرص األقرب وهو االسم يف أ والفعل يف ب ،وكذلك األمر بالنسبة إىل املعاين
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اإلنشائية األخرى مثل االستفهام يف ( )30والنفي يف ( .)31ويمكن أن يكون
العنرص املقدّ م ال فاعل الفعل ّ
املؤخر بل مفعوله أو أحد مفعوليه مثل ما هو احلال
ويتغي
يف ( )32فيتل ّقى ما كان مفعوال درجة أعىل من املعنى من الفعل والفاعل
ّ
حكمه اإلعرايب ،فيصبح مرفوعا أي معموال ّأول مبارشا لالبتداء .ويمكن تفسري
هذه احلركة يف املعنى اعتامدا عىل منوال لعبة الكريات اخلشبية (le modèle de
 )boules de billardالذي قدّ مه لنجاكر ( .)Langackerواعتربه عاكسا ملظاهر
أساسية من نشاطنا العرفاين ،بل ويمكنه تفسري تأويل املعنى يف ما يتع ّلق باختالف
ترتيب اللفظ يف األبنية الرتكيبية .وقد رشح عبد اجل ّبار بن غربية هذا املنوال يف كتابه
«مدخل إىل النحو العرفاين» يف قوله:
«أ ّما عندما نتحدّ ث يف النحو العرفاين عن «سلسلة األحداث» la chaîne
 ، d’actionsفإنّام نعني ّ
يتحرك بفضل الطاقة التي حيتوي عليها
أن اليشء عندما
ّ

ويتّصل اتصاال فاعال بيشء آخر .فإنّه حيدث انتقاال للطاقة ويدفع بذلك اليشء الثاين
فيتحرك هو بدوره ويتّصل بيشء ثالث تنتقل إليه الطاقة ،وهكذا إىل
الذي اتصل به،
ّ
أي اتصال 26 ».فالطاقة ههنا هي عمل
أن تنفذ الطاقة وتصبح عاجزة عن إحداث ّ
املحل اإلنشائي يف ّ
املتك ّلم أو «عمل ّ
املحل اإلحايل»  27عىل حدّ عبارة الرشيف الذي
استقى هذه الفكرة من حدوس النحاة القدامى املتع ّلقة بقوة العمل وضعفه حسب
قرب املعمول من عامله أو بعده عنه ،وقد قارهنا باملولدات الكهربائ ّية يف الفيزياء
وبالنشاط اخللوي الكهربائي لألعصاب يف الفيزيولوجيا .وهذا العمل يضعف شيئا
يفس ما اختزله
فشيئا ك ّلام ابتعدنا عن املوضع اإلنشائي أي صدارة اجلملة .وهذا ما ّ
28
تتوجه إىل العنرص املقدّ م أي األقرب إىل
سيبويه يف معنى العناية واالهتامم التي ّ
مصدر العناية واالهتامم وهو موضع املتك ّلم.
األول
 2-2-1-2تقديم المفعول الثاني على المفعول ّ

األول يف املجموعة األوىل من
جيوز يف العربية تقديم املفعول الثاين عىل املفعول ّ
األفعال املتعدّ ية إىل مفعولني حسب تصنيف النحاة القدامى ،وهي أفعال العطاء
والسلب (وإن كان يمتنع يف بعضها مثل حرم) .ويمتنع هذا التقديم يف املجموعتني
الثانية والثالثة أي مع أفعال التحويل وأفعال القلوب .فام هي أسباب جواز ذلك يف
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الرغم من ّأنا مجيعا أفعال متعدّ ية إىل مفعولني؟
األوىل وامتناعه يف الثانية والثالثة عىل ّ

نفس االختالف بني أفعال العطاء من جهة وأفعال القلوب والتحويل
يمكن أن ّ
من جهة ثانية إىل ّ
أن املفعولني يف أفعال التحويل وأفعال القلوب جتمع بينهام عالقة
املكون الواحد ،والدليل عىل ذلك أنّه إذا أظهرت العالقة
محلية جتعلهام بمثابة
ّ
األول ّ
بأن ورفع املفعول الثاين عىل اخلرب ّية بعد
احلملية تركيبيا فنصب املفعول ّ
وصلهام باملوصول احلريف ّ
وحتول الفعل إىل متعدّ إىل
‹أن› أصبحا مفعوال واحدا
ّ
مفعول واحد:
ظننت زيدا مريضا ← ظننت ّ
أن زيدا مريض

فإنا حتتاج حقيقة إىل مفعولني مستق ّلني إعراب ّيا ودالل ّيا .والفعل
أ ّما أفعال العطاء ّ
يعمل يف ّ
كل واحد منهام عىل حدة ،فيجوز بذلك تقديم أحدهم عىل اآلخر:
( )33أ -أعطى زيد عمرا هد ّية
ب -أعطى زيد هد ّية لعمرو

( )34أ -منحت الدّ ول الغن ّية الدّ ول الفقرية مساعدات
ب -منحت الدّ ول الغن ّية مساعدات للدّ ول الفقرية

(  )35أ -س ّلم املحامي الورثة الوص ّية
ب-س ّلم املحامي الوص ّية للورثة

األول ،إذا ّ
جر
ولكننّا نالحظ أن املفعول ّ
أخر ،فإنّه يصبح يف حاجة إىل حرف ّ
يصله .فلم يعد معموال مبارشا للفعل .واحلقيقة أنّه مل يكن كذلك فام دأبنا عىل
املتضمنة ألفعال العطاء والسلب ليس إالّ املفعول
األول يف اجلمل
تسميته املفعول ّ
ّ
غري املبارش للفعل ( .)Dative,Indirect objectفرتبته بعد املفعول املبارش اليشء
املعطى أو املسلوب .ولكنّه ،عندما يتقدّ م عىل املفعول املبارش ،يصبح يف الظاهر وكأنّه
اجلر ويرد منصوبا بالفعل .وهذا ناتج عن قربه من الفعل العامل
مبارش فيضمر حرف ّ
فيه يف السلسلة الكالمية أو يف «سلسلة األحداث» .ويمكن تفسري هذه الظاهرة
التصورية التي يذكرها اليكوف وجونسون ويعدّ اهنا متحكّمة يف تأويل
باالستعارة
ّ
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املعنى يف تقديم املفعول غري املبارش ومفادها أنّه «ك ّلام كان اللفظان متجاورين كان
تأثري أحدمها عىل اآلخر أكرب».29

ونالحظ أن هذه االستعارة نفسها يمكننا هبا تفسري ظواهر تركيبية أخرى مثل
الضم والنرش يف داللة الفعل الرتكيبية يف األقوال التالية مثال:
ّ
(ّ )36قربه منه

( )37جعله قريبا منه

( )38عمل عىل أن جيعله قريبا منه

فك ّلام نرش معنى اجلعلية يف أكثر من لفظ ضعف أثره؛ أي ك ّلام بعد اللفظ يف سلسلة
األحداث عن اللفظ العامل ضعف تأثريه فيه يف مستوى الداللة.
 3-2-1-2استنتاجات

نستنج مما تقدّ م ّ
أن ظواهر التقديم والتأخري ،وإن بدت تغيريا يف مستوى البنية
فإنا
اللفظية الظاهرة أو البنية السطحية املنجزة صوتيا عىل حدّ عبارة تشومسكيّ ،
تتع ّلق بالبنية النحوية الداللية العميقة ويمكن تفسريها استنادا إىل االستعارات
تصوراتنا اللغوية .وقد ب ّينّا ّ
أن املعنى
التصورية واملناويل العرفانية املتحكّمة يف إنشاء ّ
ّ
احلاصل من التقديم هو نتيجة قرب العنرص املقدّ م من مصدر حركة العمل اإلعرايب
تفسه االستعارة البنيو ّية التي رشحها اليكوف وجونسون:
املو ّلدة للمعنى .وهو ما ّ
(األقرب يكون أقوى وأكثر تأثريا) ،واملنوال العرفاين املؤمثل الذي اقرتحه لنجاكر
املرشوح أعاله (لعبة الكريات اخلشبية).
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الخــاتــمـــة

ّ
أهم ما نستفيده من اعتامد املقاربة الداللية العرفان ّية يف معاجلة بعض
لعل ّ
إشكاالت التأويل الداليل الرتكيبي ّأنا جتعل عمل ّيتي التأويل والفهم متع ّلقتني
بمجاالت واسعة من التجربة ال بظواهر معزولة .فتجعل الظاهرة اللغوية ظاهرة
مماثلة لظواهر إنسانية أخرى نفسية واجتامعية وعصبية .فقد قمنا بتفسري الداللة
احلاصلة بالرتكيب وما قد يطرأ يف االستعامل من التباس باعتامد مفاهيم نفس ّية
للتصورات عموماّ .
ولعل التجاء الدالليني العرفانيني
جتريب ّية تتحكّم يف بناء الدّ ماغ
ّ
هلذه املفاهيم يف معاجلتهم للمعنى اللغوي كان حماولة منهم لتجاوز الشكلنة املنطق ّية
املغرقة يف التجريد للمعنى التي دأب عليها النحو التوليدي وإعادة املعنى الرتكيبي
إىل أصوله التجريب ّية يف عالقته بجسد اإلنسان وأشكال تفاعله مع العامل.

اهتممنا يف هذا البحث بظاهرتني دالليتني تركيب ّيتني مها ّأوال التعدّ د الداليل يف
اجلر وبيننا أنّه تعدّ د مقو ّيل حاولنا تفسريه باعتامد مفهوم ال ّطراز واملناويل
حروف ّ
العرفان ّية املؤمثلة وعالقة االسرتسال بني املقوالت النحو ّية وح ّللنا ثانيا داللة
التقديم والتأخري التي يكشف فيها االختالف يف ترتيب اللفظ عن اختالف يف
تفسه االستعارة البنيو ّية األقرب هو األقوى واألكثر تأثريا .وعاجلنا ما
التأويل ّ
تطرحه هاتان الظاهرتان من إشكاالت يف التأويل الداليل باالعتامد عىل مفهومي
التصورية .وب ّينّا أنّه يمكن تنظيم دالالت هذه
املنوال العرفاين املؤمثل واالستعارة
ّ
األبنية النحو ّية وتأويلها اعتامدا عىل هذه املفاهيم العرفانية املتحكّمة يف عمل ّية املقولة
التصورات .وأرشنا إىل ّ
أن هذه املفاهيم يمكنها تفسري اللغة املوصوفة واللغة
وبناء
ّ
فسنا من خالل البنية االستعارية «الزمان فضاء مكاين»
الواصفة يف اآلن نفسه .فقد ّ
استعامل النحاة ملصطلح املفعول فيه للداللة عىل زمان وقوع الفعل ،وملصطلح
األول يف أفعال العطاء والسلب الدال عىل تقدّ م املفعول غري املبارش عىل
املفعول ّ
املفعول املبارش.

يم ّثل هذا البحث ،يف احلقيقة ،اخلطوات األوىل يف مرشوع للتفكري يف إمكان ّية
االستفادة من املناويل العرفان ّية الدّ الل ّية احلديثة يف التأويل الداليل للرتاكيب العرب ّية.
وقد حاولنا فيه فتح املجال للتفكري يف تطوير هذه املناويل وإثرائها باخلصائص
الرتكيب ّية للغة العرب ّية املتفاعلة مع حميطها العريب الطبيعي والثقايف.
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