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  التحّول الّداللي في المعجم بين االستعارة والمجاز:
مظاهر االنتظام العرفانّي

فعل »حرق« أنموذجا

د. نجالء شعير1

الملّخص

تشغلنا يف هذا البحث مسألة التحّول الداليّل يف املعجم باعتبارها خصيصة من 
أهم اخلصائص التي ُيّتهم املعجم بسببها بالفوىض والشذوذ، ذلك أن املعاين- بحسب 
اجتامعّية  مقتضيات  بحسب  وتتحّول  وتتغرّي  تتبّدل  املعجم-  بشذوذ  القائل  الرأي 
األبحاث  ولكّن  »العبث«.  من  رضب  هو  املعاين  هذه  وحمارصة  خمتلفة،  تواصلّية 
املعجمّية اليوم خطت خطوات هاّمة يف إبطال احلكم بفوضوّية املكّون الداليّل بتتبعها 
آلليات تكّون املعنى وأشكال حتّوله، وقد دّعمت بعض املقاربات الداللّية العرفانّية 
احلديثة هذا التصّور املعجمّي عندما أسندت للمعنى خصيصة بنائّية تنتظمها سّلمّية 

مفهومّية )اليكوف وجونسون 1987، فوكونيي 1997، النجاكري 2008(

وهذا العمل هو حماولة يف تعّقب مظاهر االنتظام يف حركية املعنى يف املعجم العريّب 
من خالل أنموذج هو الفعل »حرق«، وقد حاولنا الكشف عن  آلّيات التحّول بني 
معانيه استعارة وجمازا منشغلني خاصة بحركّية شبكة الفعل حرق اخلطاطّية وبمبدأ 
مبدأ  احلديثة ونقصد  العرفانّية  األبحاث  املعاجلة يف  يلق حّظه يف  مل  عرفايّن مركزّي 

 .cognitive mopping املحو العرفاين

الكلمات المفاتيح: حتّول داليّل- استعارة- جماز مرسل- شبكة خطاطّية- 
اإلسقاط - املحو 

1-  دكتورة ابحثة يف العلوم املعجمّية، مدّرسة يف املعهد العايل للغات بتونس، جامعة قرطاج.
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Abstract:

The present paper is concerned with the semantic change 
in the lexicon which is most importantly accused of chaos 
and abnormality. Regarding lexicon abnormality, meanings 
change and are transformed as a result of different social 
and communication requirements. Accordingly, dealing with 
such meanings is somehow ”fruitless“. However, today’s lexi-
cal research has demonstrated the regularity of the semantic 
component by following the mechanisms of meaning forma-
tion and its transformations. Modern cognitive semantic ap-
proaches have supported such lexical perception by focusing 
on the structural property of meaning and its conceptual hi-
erarchy )Lakoff and Johnson 1987, Fauconnier 1997, Langacker 
2008..(. This paper is an attempt to track the regularity of 
meaning in the Arabic lexicon through the verb ”to burn“. An 
attempt has been made to reveal the mechanisms of change 
regarding the different meanings of this verb in terms of 
metaphor and metonymy, with special focus on the dynam-
ics of ”the schema network“ of the verb, and on the principle 
of ”mopping“, a central cognitive principle that has not been 
dealt with in modern cognitive research.

Key words: semantic change- metaphor- metonymy- sche-
ma network- mapping- mopping
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مقّدمة

 ُتعّد خصيصة التحّول change خصيصة كونّية مميزة لكّل اللغات تقريبا، وهي 
ويف  الصويّت  املكّون  يف  مركزّية  فهي  املختلفة،  بفروعه  املعجمّي  للنّظام  أيضا  ممّيزة 
املكّون الرصيّف ويف املكّون الداليّل عىل حّد السواء. وهذه املكّونات هي التي جتعل 
التمييزّية. وال  لغوّية هلا خصائصها  أفرادا  املعجمّية-  النظرّية  املفردات - موضوع 
يكون التحّول يف هذه املكّونات اعتباطّيا عشوائّيا بل »ينشأ داخل بنية املعجم التي 
هي جزء من بنية اللغة« 1 ؛ غري أّن وتريته ومستوياته خمتلفة يف تلك األنظمة، فإذا 
ثبات  من  والرّصيّف  الّصويّت  النّظامان  به  يتمّيز  ملا  نسبّيا  بطيئا  الشكيّل  التحّول  كان 
واستقرار، فإّن التحّول الداليّل أكثر امتدادا وأقّل استقرارا وأشّد تعقيدا، وهذا األمر 
ُيصيب  ما  ُيصيبها  املرجعّية  اإلحالّية  اخلصيصة  ذات  األدّلة  ألّن  املعجم  يف  طبيعّي 
املوجودات  بعض  باندثار  أدّلة  فتسقط  واندثار،  تغيري  إليها من  التي حتيل  العنارص 
وتظهر أدّلة بظهور موجودات أخرى، وليس االندثار والظهور باألمرين البسيطني 
إجرائيا ألهّنام يرتبطان عادة بالتطّور التارخيّي الطبيعّي للمجموعات البرشّية، وهو 
تطّور ال يعيه متكّلمو اللسان الواحد ألهّنم ُيعرّبون عن املداليل إّما بام استقّر عندهم 
من أدّلة توارثوها عن أجيال سابقة، وإّما بمفردات يوّلدوهنا توليدا عفويا بحسب ما 

ُيبيحه النظام الّداخيّل للغة.

والتحّول الداليّل وما يفرضه من حركية يف املعجم ال يعني مطلقا أّنه حتّول يكس 
 generalization كالتعميم  ترّبره  للغة ألّنه حتّول خيضع لضوابط  الداخيّل  النظام 
»معنوّي«  حتّول  وهو  النّسخ،  أو  باملجاز  ويكون   ،specialization والتخصيص 
الذي  الّدايل  الوجه  منطلقه  شكلّيا  حتّوال  وليس  الدليل  يف  املدلويل  الوجه  منطلقه 
mutation والتباين  خيضع بدوره لقواعد تبنيه، كالقواعد الصوتّية، نحو اإلبدال 
االشتقاق  نحو  الرصفّية،  القواعد  أو   ،intrusion واإلقحام   dissimilation

 blending والنحت   composition التجميع  أو  والرتكيب   derivation

املبحث  هذا  عرف  وقد   .  2  lexicalization واملعجمة   acronymy واالختصار 
واقرتحت  األخرية،  السنوات  كبريا يف  تطّورا  احلديثة  الغربية  اللسانّية  األدبيات  يف 
عىل  الداليّل،  التحّول  إليه  يستند  الذي  النظامّي  املنحى  بلورة  يف  جاّدة  حماوالت 
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 diachronic prototype semantics التارخيّية  الطرازّية  الداللة  منوال  غرار 
صاحبه  فيه  استثمر  وقد   ،)Geeraerts Dirk 1999 /1997  ( ديرك   جلريارتس 
مبادئ املنوال الطرازّي لتفسري التحول الداليّل بني املعاين الرئيسية واملعاين اهلامشّية 
 the invited inference theory 3، ونظرّيـة االستدالل املحتمل للتحّول الداليّل

 Elizabeth ديشار  وريتشارد  تروقوت  إلليزابيث   of semantic change

Traugott and Richard Dasher )2002(، وقد جعل صاحبا النظرّية منطلقهام 

االجتامعّي  البعد  حُيّركها  التي   subjectivity الذاتّية  مفهوم  فيه  وطّورا  تداولّيا 
للغة4 ، ونظرّية االنتقاء املحادثي Theory of  Utterance Selection5 لويليام 
النشوء  يف  الداروينية  النظرّية  مبادئ  من  تطبيقها  يف  استفاد  الذي   Croft كروفت 
اللغة.  عىل  تطرأ  التي  التحّوالت  يف  البيولوجي  بالبعد  ُتقّر  النظرية  فهذه  والتطّور، 
ثم نجد من انشغل بالتحّول الداليّل الناتج عن املجاز، وقد عرف هذا املنحى بدوره 
التصوري  املبحث  إطار  يف  نّزل  فقد  األخرية،  الثالثني  السنوات  يف  كبريا  توّسعا 
واملجاز   metaphor االستعارة  ظاهريْت  بني  فيه  االهتامم  وانقسم   conceptual

املرسل metonymy وأثرمها يف بناء املفاهيم اجلديدة 6، وهو اإلطار الذي نريد أن 
نراجع فيه دور االستعارة واملجاز يف التحّول الداليّل يف املعجم.

فاالستعارة من أهّم الوسائل التوليدّية التي تسهم يف خصيصة التحّول الّداليّل 
اإلسقاط  مبدإ  وفق  تشتغل  ال  عرفانّية  معجمية  آلّية  نظرنا  يف  وهي  املعجمّي، 
أيضا بحسب مبدإ تصّورّي مهّم هو  cognitive mapping فحسب بل تشتغل  

االنتقال  ليونة يف  مبدأ خيّول  cognitive mopping، وهو  العرفايّن«  »املحو  مبدأ 
تصّوريتان  آلّيتان  واملحو  فاإلسقاط  التحّول.  عملّيات  يف  املجاز  إىل  االستعارة  من 
واملجازي  االستعاري  الدورين  تكثيف  يف  يسهم  تناويب  بشكل  خطاطّيا  تشتغالن 
الفعل  هو  أنموذج  عىل  حتليلنا  يف  ونعتمد  املعجم.  يف  الداليّل  التحّول  عملّيات  يف 
أّوال  فانطلقنا  وذهنّيا،  قاموسيا  الداللّية  حركيته  مظاهر  تتبع  حاولنا  وقد  »حرق«، 
من توضيح قصور الكفاية التفسريّية للقواميس عن تعليل احلركّية الداللّية للفعل 
»حرق«، وحتّولنا ثانيا إىل تتّبع تلك احلركّية يف مستوى اخلطاب وحاولنا تبنّي حدود 
مفهوم  مها  اثنني  مفهومني  باستثامر  املفهومّية  االستعارة  ملنوال  التفسريّية  الكفاية 

الشبكة اخلطاطّية ومفهوم املحو العرفايّن.
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وال نّدعي أّننا نقّدم يف هذا العمل تصّورا هنائيا آلليات اشتغال البنية االستعارّية 
نثري من خالل  بأن  نكتفي  اعتمدنا، ولكن  التي  املادة  املحو لضيق  مبدإ  إىل  استنادا 
أنموذج الفعل »حرق« بعض القضايا املتعّلقة بإشكالّية التحّول الّداليّل يف مستوى 
القاموس ويف مستوى اخلطاب وكيفّيات تفسريها عرفانّيا، وهي قضايا نحتاج دون 

شّك إىل مدّونة أكثر رحابة لنقيس مدى جّديتها.

1-  الّتحّول الّداللّي في »حرق« بين القاموس والخطاب:

بالقاموس املعجم املدّون، أي الرصيد اجلزئّي من الوحدات املعجمية  املقصود 
من  وانطالقا  خيتاره  الوضع  يف  منهج  بحسب  كتاب  يف  القامويّس  يدّوهنا  التي 
مدّونة يضبطها، وباخلطاب الوجه املستعمل للغة الذي يستمّد منه القامويّس مادته 
منّظام  عفوّيا  تلقائّيا  استعامال  إال  ليس  »اخلطاب  بأّن  بداهة  سّلمنا  فإذا  القاموسّية، 
تكون  املعجمّية«7  الوحدات  هي  منها  يتكّون  التي  األساسّية  مادته  ألّن  للمعجم 
الدالالت املضبوطة قاموسّيا يف مدخل »حرق« مظهرا للتنّوع االستعاميّل يف اخلطاب.

ولكّن األمر ليس بتلك البساطة ألّن ضامن »مصداقّية القاموس« - يف تقديم كل 
املعاين املستعملة لـ«حرق« عىل األقل- يرتبط بطبيعة املصادر املعتمدة يف عملية مجع 
املدّونة أي بطبيعة املدّونة التي تعكس اخلطاب املستعمل من جهة وبنوايا القامويّس 
أخرى،  جهة  من  للقاموس  وضعه  يف  ومقاصده  أخرى  دون  معان  انتقاء  يف  ذاته 
ولذلك نجد أنفسنا ونحن نبحث يف التحّول الداليّل للمفردة »حرق« أمام إشكال 
حقيقّي هو مدى تثيل هذه املعاين املسجلة للفعل يف القواميس للمظهر االستعاميّل، 
أي إىل أي مدى يمكن أن تكون هذه املعاين حمّينة آنّيا وليست معاين مرتّسبة زمانّيا؟ 
ولذلك ذكرنا يف الّتقديم أّن خصيصة التحّول يف املكّون الداليّل من أهّم اخلصائص 
التي ُتضفي حركّية وتعقيدا عىل النّظام املعجمّي،  فاحلركّية تكون زمانّية كام تكون 
داليل  تغرّي  من  نسّجله  أن  يمكن  ما  لـ«حرق«  الزمانّية  احلركّية  مظاهر  ومن  آنّية8، 
نالحظه بتتبع دالالته املختلفة يف حقب زمنية متباعدة يف قواميس من عصور خمتلفة 
التي يمكن أن توضع هلذا الغرض، ومن مظاهر احلركّية  التارخيّية  القواميس  أو يف 
اآلنّية ما يمكن أن نتبّينه من اختالفات داللّية للفعل يف فرتة زمنية واحدة  يف حاالت 
االنعزال عن الّسياق ويف حاالت االندارج فيه، أو فيام يمكن تبّينه من حتّوالت داللّية 
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قد تطرأ عليه بني املستوى الفصيح  واملستوى الّلهجّي؛ وأّما التعقيد فيظهر يف تشّعب 
مرّبرات ذلك التحّول ويف آليات حتققه.

1-1- الّتحّول الّداللّي في »حرق« من خالل القاموس:

أمام غياب معجم تارخيّي تاّم املراحل يوّثق معاين املفردات توثيقا زمنّيا متسلسال 
يراعي تغرّي معانيها وتواريخ استعامهلا ويقّدم تصّورا عن حتّوالتا الداللّية، نحتاج 
يف تتّبعنا للتحّول الداليّل للفعل »حرق« مراعاة جهود القاموسيني العرب القدامى 
واملحدثني فيام دّونوه يف قواميسهم املختلفة. وقد جعلنا يف رصدنا ملعاين هذا الفعل 
التقليدّي  النقل  منهج  يفرضه  أن  يمكن  ملا  تقديرا  واحلديث  القديم  من  مصادرنا 
املعتمد يف القواميس من تكرار غري وظيفّي لدالالت الفعل من جهة وملا يمكن أن 
يقع فيه محاس بعض القاموسيني املحدثني لإلحاطة باملحدث من املفردات العربّية 
من إسقاط لبعض املعاين القديمة من جهة ثانية. واخرتنا من القديم أربعة مصادر 
هي كتاب العني للخليل )ت 175هـ( ومعجم املقاييس البن فارس )ت 395هـ( 
وأساس البالغة للزخمرشي )ت 537هـ( ولسان العرب البن منظور )ت 711هـ(، 
وجعلنا معيار االختيار مسايرا لغرض البحث، فكتاب العني أقدم القواميس العربّية 
الالحقة،  القواميس  املعتمدة يف  التي حتّولت إىل مصدر مركزّي من مصادر اجلمع 
ومعجم املقاييس أّول قاموس عريّب جيّمع املفردات بحسب أصول داللّية توّحدها، 
وأساس البالغة أّول قاموس ُعنَي فيه صاحبه بالفصل بني املعاين احلقيقّية واملعاين 
املجازّية، يف حني كان الّلسان متأّخرا و »غنّيا بام فيه عن غريه«9، فاّتساع مادته مقارنة 
مها  اثنني  قاموسني  احلديث  من  واخرتنا  وجمديا.  متاحا  فيه  البحث  جيعل  سبقه  بام 
»املعجم الوسيط« )1960م( وهو أّول قاموس يصدر عن جممع لغوّي، وقد اشتمل 
الزاهر«  »الغنّي  ومعجم  واملعّرب،  املوّلد  من  مستحدثة  وأخرى  قديمة  مادة  عىل 
)2014 م( لعبد الغنّي أيب العزم، وقد جعل مادته من القديم واملعارص، ووّسع من 

املدّونة احلديثة التي شملت األدب والصحافة والعلوم.

التي يمكن أن حيملها فعل »حرق« يف هذه  املختلفة  الدالالت  تتبعنا  فإن نحن 
القواميس نجد أنفسنا أمام تقاطع للمنهجني الزمايّن واآليّن يف املعاجلة دون أن نكون 
قادرين عىل ضبط حدود املنهجني، وهذا التقاطع يبّينه ثبات دالالت بعينها وتطّور 
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يف  املعاجلة  املصادر  يف  املختلفة  برتاتبّيتها  املعاين  هذه  ضبطنا  وقد  أخرى،  دالالت 
اجلدول )أ( 

اجلدول )أ(: أهم معاين »حرق« يف القواميس العربية املعتمدة

الرتتيب الداليّلالقاموسدالالت حرق

َحَرق  إذا  رَصيُفه  النّاِب:  َحريُق  حرق: 
إذا  ُفالٌن:  وَأْحَرَقني  باآلَخر(..(.  َأَحَدمُها 
اليشَء  النّاُر  وأحَرَقت  وآذاين)...(  يب  َح  َبرَّ
الَفِخذ  وابلِة  بني  َعَصبٌة  واحلارقُة:  ق.  فاحرَتَ
فإذا  والكَتِف،  الَوِرك  َصَدفة  يف  َتُدور  التي 
اَنْفَصلْت مل َتْلَتِئم أبدًا. ويقاُل: إّنام هي َعَصبة 
عند  يقاُل  الَفِخذ  ورأس  الَوِرك  ُخْربة  بني 

انفصاهلا: ُحِرَق الرُجُل فهو حَمرُوق. 

كتاب العني ) ق 
2ه( ص 44/3

45/3

املعنى)1( 
حرق الناب 

)2( األذى)3( 
حرق النار 

)4( انفصال 
احلارقة.

)1(حرقت اليشء إذا بردت وحككت بعضه 
عىل بعض. والعرب تقول حيرق عليك األُرّم 
غيظا وذلك إذا حّك أسنانه بعضها ببعض. 
َوِمَن  الثَّْوِب.  يِف  َواحْلََرُق  النَّاُر.  َواحْلََرُق: 
َوَينَْسلُّ  َشَعُرُه  َينَْقطُِع  لِلَِّذي  َقْوهُلُْم  اْلَباِب 
َوُهَو  اْلَفِخَذْيِن،  يِف  امْلََذُح  َواحْلُْرَقاُن:  َحِرٌق. 
ا بِاأْلُْخَرى. َوُيَقاُل َفَرٌس  ِمِن اْحتَِكاِك إِْحَدامُهَ
َوَسَحاٌب  َعْدِوِه.  يِف  ُق  َيَتَحرَّ َكاَن  إَِذا  ُحَراٌق 
َوَأْحَرَقنِي  ِق.  اْلرَبْ َشِديَد  َكاَن  إَِذا  َحِرٌق، 
امْلَُحاَرَقَة  إِنَّ  َوُيَقاُل  آَذْويِن.  بَِلْوِمِهْم:  النَّاُس 
ِجنٌْس ِمَن امْلَُباَضَعِة. َوَماٌء ُحَراٌق: ِمْلٌح َشِديُد 
ِذي  الَّ اْلَعَصُب  َوِهَي  احْلَاِرَقُة،   )2( امْلُُلوَحِة. 
إَِذا  حَمُْروٌق،  َرُجٌل  ُيَقاُل  اْلَوِرِك.  يِف  َيُكوُن 

اْنَقَطَعْت َحاِرَقُتُه.

مقاييس اللغة )ق 
4ه( ص 43/2

 معنى )1( 
االحتكاك: 
وجيمع كل 

املعاين املستعملة 
التي تعود 
إىل معنى 

االحتكاك. 
ومعنى )2( 

انفصال 
احلارقة.
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ووقع  وحتّرق  فاحرتق  وحرقه  بالنار  أحرقه 
دق  أثر  وهو  حرق  الثوب  ويف  احلريق، 
حرقًا.  حيرقه  الثوب  حرق  وقد  القصار. 
احلديد:  وحرق  احلراق.  يف  السفط،  ووقع 
حرق  املجاز:  ومن  لنحرقنه.  وقيل:  برده، 
الناس:  وأحرقني  عطشها...  اإلبل:  املرعى 
وماء  باللوم.  وحرقني  وآذوين.  يب  برحوا 
حيرق  كأنام  امللوحة،  شديد  زعاق:  حراق 
يكاد  العدو:  حراق  وفرس  الشارب.  حلق 
احلراقة  يف  ركبوا  ومنه  عدوه،  لشدة  حيرتق 
حرق  رأس  املرور  خفيفة  سفينة  وهي 
املفارق، وطائر حرق اجلناح، إذا نسل الشعر 
ليحرق  وإنه  فيسقط.  حيرتق  كأنه  والريش، 
عليك األرم، أي يسحق بعضها ببعض فعل 

احلارق باملربد.

أساس البالغة )ق 
6ه( 1/ 183-

184

 املعنى)1( 
احلرق املادي 
)2( احلرق 

املعنوي

َوَقْد  النَّاُر.  بِالتَّْحِريِك:  احلََرُق،  حرق: 
ِء.  ْ اليشَّ يِف  تْأثريها  والتحريُق:  َقْت،  حَترَّ
َأْي  ْقت  اْحرَتَ امُلظاِهر:  َحِديِث  َويِف   )...(
َكَقْولَِك  ُجوعًا:  ُق  َيتحرَّ )...(َوُهَو  هلْكت؛ 
ح بِنَا َوآَذاَنا)...( م.. وَأْحَرَقنا ُفاَلٌن: َبرَّ َيترضَّ
الفِخذين.  اْصطِكاُك  َوُهَو  امَلَذُح  واحلُْرقاُن: 
ْيُث احلَْرُق َحْرق الناَبنْي َأحدمها  األَزهري: اللَّ

بِاآْلَخِر)...( وَحريُق الناِب: رَصيُفه. 

لسان العرب )ق 
8ه(، 44-43/10

معنى )1( 
االحرتاق 
احلقيقي 

واملجازي، 
واملعنى )2( 

انفصال احلارقة 
واملعنى )3( 

معنى االحتكاك 
يف الناب.
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باملربد  حرقه  ُيَقال  برده  حرقا  احْلَِديد  حرق 
هَلَا  سمع  َحتَّى  بَِبْعض  َبْعضَها  حك  وأنيابه 
حيرق  َوُهَو  بأنيابه  حرق  َوُيَقال  رصيف 
بالدق  فِيِه  أثر  الثَّْوب  والقصار  األرم  َعَلْيِه 
بالنَّار  حرقه  َوُيَقال  فِيِه  أثرت  ء  ْ اليشَّ َوالنَّار 
حمروق  َوامْلَْفُعول  وحريق  حارق  فالفاعل 
حارقته  اْنَقَطعت  حرقا  وحريق)حرق( 
والريش  َوالشعر  الدق  من  تقطع  َوالثَّْوب 
تقطع َوسقط واللحية قرص فِيَها شعر الذقن 
َأْطَرافه  تشققت  َوُفاَلن  العارضني  شعر  َعن 
َفُهَو  حارقته  اْنَقَطعت  حرق)حرق(  َفُهَو 
َوُيَقال  حرقته  ء  ْ اليشَّ النَّار  حمروق)أحرقت( 
ء أهلكه واحلريقة اختذها  ْ أحرقه بالنَّار َواليشَّ
َوأحرقُه  وآذاه  بِِه  برح  فاَلنا  أحرق  َوُيَقال 
من  لنا  أحرق  َوُيَقال  وتنقصه  عابه  بِاللَِّساِن 
ء  ْ َهِذه القصبة َنارا أقبسنا)حرقت( النَّار اليشَّ
بِل  اإْلِ واملرعى  بالنَّار  حرقه  َوُيَقال  أحرقته 

عطشها.

املعجم الوسيط 
)ق14( 168/1

املعنى)1( حرق 
املربد، واملعنى 

)2( حرق 
األنياب غيظا 
واملعنى)3( 

حرق الثوب، 
واملعنى)4( 

انفصال احلارقة 
جمّمع معها 

معاين االحرتاق 
بسبب 

االحتكاك 
ومعنى )5( 
احلرق بالنار 
ماديا ومعنويا.

ُر فيِه َأَثَرها  1.”َحَرَقُه بِالنَّاِر” : َجَعَل النَّاَر ُتَؤثِّ
الثَّْوَب”.  النَّاُر  ”َحَرَق  هِبا.  َأصاَبُه  امْلَْعهوَد، 
النَّاَر.  فيها  َأْشَعَل   : َأْوراَقُه”  2.”َحَرَق 
َقْلَبُه”  َكَوْتُه. 3.”َحرَق األمْلُ  مَجَْرٌة”:  3.”َحَرَقْتُه 
 : ِد”  بِاملرِْبَ احلَديَد  4.”َحَرَق  فيِه.  َر  َأثَّ َأهْلََبُه،   :
ِد”. 5.”َحَرَق َأْنياَبُه” : َحكَّ  َبَرَدُه. ”َحَرَقُه بِاملرِْبَ
”َحَرَق  رَصيٌف.  هَلا  َفُسِمَع  بَِبْعٍض  َبْعَضها 

بَِأْنيابِِه”.

معجم الغني 
)2014م(

املعنى )1( 
احلرق بالنار 
و)2( احلرق 

املجازي بالنار 
و)3( حرق 
املربد والناب.

يبدو تعّقب التطّور الزمايّن لدالالت الفعل »حرق« قاموسّيا أمرا مشكال بام أّننا 
ال نستطيع أن نثبت سّلام تدرجييا زمانّيا هلذه الدالالت يستند عىل األقل إىل العصور 
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التي تنتمي إليها تلك القواميس، ذلك أّن القواميس القديمة بعد اخلليل كانت ذات 
طابع زمايّن تنقل مادّتا ممّا استقّر من مادة معجمّية يف القواميس الّسابقة، والقواميس 
احلديثة وإن اّدعت أهّنا أخذت عىل عاتقها إدماج احلادث من املفردات يف متوهنا فإّن 
استئناسها بالقديم أوضح وأجّل10، وأثر الّتأّثر بالّسلف واضح يف تتّبعنا لدالالت 
فعل »حرق« يف القديم واحلديث، وقد وّضحنا هذه الدالالت املتكرر أغلبها يف اخلانة 
الثالثة من اجلدول )أ(، فاملعاين التي أثبتها اخلليل يف كتاب العني تكاد تتكّرر يف كل 
القواميس الالحقة. ويكون التعقيد أكثر عندما يتعّلق األمر برتتيب املداخل الفرعّية 
يف مادة »حرق«، وهو ترتيب خمتلف بني القواميس وال يستند إىل منهج رصيح أو 
ما  وهو  معنى،  إىل  معنى  من  التحّول  أوجه  تبنّي  الباحث  عىل  تيّس  واضحة  خّطة 
الرتتيبّي،  املنحى  القواميس عىل  للامدة  يف هذه  التجميعّي  املنحى  نقّدر غلبة  جيعلنا 
ثم غلبة املنحى الرتتيبي اخلارجي الذي يقّدم املداخل القاموسية الكربى عىل املنحى 

الرتتيبي الداخيّل الذي يقّدم فروع املدخل الواحد.

هذا  سياق  يف  مهّمة  »حرق«  للمدخل  الفرعّية  املعاين  ترتيب  بقضّية  واهتاممنا 
البحث ألهنا تقّدم تصّورا خاصا عن طبيعة التحّول الداليّل كام يراه القامويّس نفسه، 
كأن يكون التحّول من املعنى األصيل إىل املعنى الفرعي أو من معنى فرعّي إىل معنى 
لتلك  والتأخري  التقديم  فعملّية  جمازّي،  معنى  إىل  حقيقّي  معنى  من  أو  آخر  فرعّي 
صنف  من  ليست  القواميس  هذه  أّن  بام  استعاميّل  زماين  مرّبر  إىل  حتتكم  ال  املعاين 
القواميس التارخيّية، ولكنّها قد حتتكم إىل مرّبرات أخرى ختتلف من قاموس إىل آخر. 

ولكّن هذا املنحى يف التحليل ال يقودنا إىل نتائج تذكر، فباستثناء معجم املقاييس 
البن فارس الذي قّدم ماّدته بحسب فرضّية »األصول الداللّية« يف اجلذور، وهو ما 
حّتم عليه جتميع الدالالت جتميعا مسّمياتيا وذلك برصد خمتلف املفردات املرجعة 
إىل ذلك األصل، ال نكاد نستقّر عىل منطق يف ترتيب تلك املداخل الفرعية يف بقية 
»احلّك  معنى  الوسيط  واملعجم  اللغة  ومقاييس  العني  كتاب  يثبت  فإذ  املصادر؛ 
يف  منظور  ابن  جيعله  »حرق«،  للفعل  أّول  معنى  مثال،  األنياب«،  يف  والرصيف 
اللسان وأبو العزم يف الغني معنى متأّخرا، واملعنى األول املثبت يف هذين القاموسني 
الدوحة  معجم  ُيقّر  حني  يف  إشعاله.  أي  بالنّار«  اليشء  »حْرق  معنى  هو  األخريين 



  التحّول الّداللي في المعجم بين االستعارة والمجاز
د 9

عد
ال

89
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا  أو تداوهلا جتاريًا

التارخيّي 11 استنادا إىل املادة املضبوطة يف مرحلتها األوىل أّن املعنى األقدم حلرق هو 
الناب بغريه حتى ُسمع له رصيف لشدة غيظه«، وهو معنى يعود تقريبا إىل  »حّك 
السنة 60 قبل اهلجرة، ويبدو بحسب التقدير التارخيّي لنفس املصدر أّنه معنى أقدم 
بـــ ـ22 قبل اهلجرة.  املقدّر زمانّيا  النار«  فيه  من معنى »حرق اليشء« أي »أشعل 
َف« يف دالالت »حرق« يف بعض القواميس غريبا،  ولذلك يبدو تأخري معنى »رَصَ
بل إّن تلك الغرابة قد نجد هلا تفسريا يف قاموس حديث كمعجم الغنّي الذي ُيقّدم 
عىل ما يبدو املعنى األكثر شيوعا وجتذرا  يف االستعامل احلديث لـ«حرق« عىل املعنى 
األقدم، ولكنّنا ال نجد ما يربرها يف قاموس قديم يستمّد مادّته من القواميس السابقة 
مثل لسان العرب إال إذا اعتربنا أّن قضّية الرتتيب الّزمايّن لدالالت الفعل يف لسان 
العرب ليست مقصدا لذاتا، وهذا قد يؤّكده تقريبا تقديمه املعنى املجازّي )حيرق 

عليك األّرم( عىل املعنى احلقيقي )حرق الناب(.

ولكن، يف املقابل، لئن أشار املعجم التارخيي إىل تقّدم معنى الرصيف عىل معنى 
إشعال النار،فإّن الفاصل الّزمني بني أّول استعامل للفعلني )60 ق هـ/22 ق ه( ال 
يبدو فاصال ممتّدا حتى نعتمده فيصال إلثبات أسبقية معنى عىل آخر. واحلقيقة أّن أمرا 
آخر يمكن أن يكشف جانبا من تعّقد البحث يف شبكة العالقات بني معاين »حرق« 
الّتام  بالرتادف  ليس  وهو  »حرقه«،  و  الناب«  »رَصف  بني  الواقع  الرّتادف  ونقصد 
ف« منسوبة إىل البعري ونحوها  بل هو من نوع الرّتادف النسبّي، ذلك أن داللة »رَصَ
السنة 84  إىل  يعود  ببعض«، وهو معنى  بعضها  احتكاك  بأنيابه عند  تعني« َصّوت 
بينهام  فحدث  باآلخر  )الناب(  حّك  يعني«  الذي  »صلق«  الفعل  ومرادفه  هـ،  ق 
صوت«12 ، وهذا املعنى - خمصوصا بالناب- ال يوّثقه املعجم التارخيّي الذي جيعل 
املعنى أكثر اّتساعا فهو »أن يرضب القداح أو نحوها بعضها ببعض فيحدث بينها 
صوت.« أّما »حرق« فإّنه ال يكتفي بالتعبري عن معنى »إحداث الّصوت عند احتكاك 
السّن بالسّن« بل يضيف معينام تييزّيا يضبط السبب وهو »الغضب والغيظ«. وهذه 
الزيادة املعنمّية جتعل »حرق« هبذا املعنى األخري فرعا متوّلدا عن أصل وال يمكن أن 

يكون أصال سقط من مكّوناته املعنمّية معينم ما.

ويقودنا ضبط املعاين القاموسّية للفعل حرق وأشكال ترتيب معانيه الفرعّية يف 



90ذو القعدة 1440هـ - يوليو 2019 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا  أو تداوهلا جتاريًا

املصادر املعتمدة إىل االنتباه إىل أّن جتميع متعلقاته استنادا إىل مبدإ التفريع عن األصل 
مثال ال تبدو واضحة يف أغلب القواميس القديمة واحلديثة، فباستثاء املقاييس الذي 
يرجع »حرق« إّما إىل معنى »حّك اليشء باليشء« وإّما إىل »يشء من البدن«، ال نجد 
بقية القواميس حترص عىل الفصل بني األصول املختلفة املرجع إليها املكّون الشكيّل 
»حَرق« وإن كانت تقّر بتلك األصول يف عرض املعاين الفرعية للفعل، بل إّن »أساس 
البالغة« و«معجم الغنّي« مثال ال يضبطان األصل الثاين للفعل املتعّلق بـ«يشء من 
البدن« أي »احلارقة« الذي أقّره ابن فارس. وينتج عن التصّور الفاصل بني األصل 
)1( »االحتكاك واحلّك« واألصل )2( »انفصال احلارقة« تبويب ثنائي للامدة يكون 
فيها التحّول الداليّل يف حرق مرتبطا بأحد األصول، وهذا يعني أّن الفعل »حرق« من 
املشرتك اللفظي الذي جيب أن خُيّص بمدخلني مستقّلني عند وضع املادة القاموسّية، 
لكنّه يصبح من املشرتك الّداليّل عندما نتحّدث عن عالقة املدخل الواحد بام حيويه 
من معان فرعية. وينتج عن التصّور الذي ال يقّر بفرضّية املعنيني األصليني تداخل 
يراعي خصوصّية  العرب ال  لسان  أّن  مثال  ذلك  من  الفرعّية،  الدالالت  يف جتميع 
األصل ويعرض معنى »انفصال احلارقة« بني معنينْي من معاين األصل »االحتكاك 
بني شيئنْي«، يف حني ُيرجع املعجم الوسيط بعض املعاين املّتفق يف أغلب القواميس 
عىل رّدها إىل األصل األّول جمازا إىل األصل الثاين »انفصال احلارقة« فتكون معاين 

»تقطع الّثوب والشعر والريش..« مرجعة إىل داللة »تقطع احلارقة«. 

واملعنى  احلقيقي  املعنى  بني  تييزهم  يف  القاموسيني  بني  بّينا  االختالف  يبدو  ثم 
ومها  حلرق  حقيقيني  معنيني  بني  رصحيا  فصال  يفصل  مثال  فالزخمرشي  املجازّي، 
املتوّلدة  املجازّية  واملعاين   - حّسيان  معنيان  ومها   - الناب«  و«حرق  النار«  »حرق 
القواميس،  بقية  الفصل الرصيح بني احلقيقة واملجاز يف  عنهام، ولكنّنا ال نجد هذا 
ثم إّن االختالف يظهر يف تقدير املعنى احلقيقّي ذاته، ونحن من خالل املصادر التي 

اعتمدنا أمام فرضّيات هي:

 )أ( أن يكون املعنى احلقيقي هو »حرقت الناُر اليشَء« وعن هذا املعنى تولدت - 
معان جمازّية منها »حريق الناب« و«األذى النفيس«...

 )ب( أن يكون املعنى احلقيقّي هو »رصف النّاُب النّاَب« وعنه تولدت معان - 
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جمازّية منها »احلرق بالنار« و«األذى النفيس« و«حراق املاء« و«الفرس احلرق«..

مطلقا -  االحتكاك  معنى  فيه  اإلسناد  من  جمردا  احلقيقي  املعنى  يكون  أن  )ج( 
وتستوي يف هذه احلالة املعاين احلقيقّية واملجازّية ألّن مربر التحّول ليس املجاز.

اعتبار -  نحو  حقيقّي  معنى  من  أكثر  من  متوّلدة  املجازّية  املعاين  تكون  أن  )د( 
إىل  الدّق« مرجع  بسبب  الثوب  »قطع  معنى  ذكرنا سابقا  الوسيط كام  املعجم 

معنى »احلرق يف الناب« وإىل »معنى احلارقة«.

مدخال  كان  وإن   - املجردة  واملعاين  املحسوسة  املعاين  بني  التمييز  فإّن  ولذلك 
تصنيفّيا مناسبا للمعاين الفرعّية- تييز ال جدوى منه بام أّن املصادر املعتمدة ال حترص 
عىل االلتزام به، إذ ال خيتلف - يف هذه املصادر- التحّول الداليّل من »حرق اليشء 
بالنار« إىل »حرق قلبه« عن التحّول الداليّل من »حرق اليشء بالنار« إىل »حرق نابه«، 
وهذا ما يمكن أن نالحظه يف الغنّي الزاهر مثال وقد سّجل املعاين تراتبيا باالنتقال من 
»حرق النار« إىل »حرق القلب« إىل »حرق الناب«. ولكن إن نحن اعتربنا الرتتيب 
جمّرد ترتيب شكيل غايته التجميع دون تنظيم سنجد أنفسنا أمام إمكانيات كثرية من 

التأويل املحتاجة إىل إعادة ضبط لالستعامالت املختلفة للفعل حرق.

ويمكن أن نخلص من خالل حتليل التحول الداليّل يف مادة حرق قاموسّيا إىل 
النتائج التالية:

التي اعتمدنا حوايل  الداللّية يف مادة حرق، فقد ضبطنا هلا يف املصادر   احلركّية 
عرشة معان.

التمييز  فال  الداللّية،  احلركّية  تلك  عن  املسؤولة  الرتابط  شبكة  تبنّي  صعوبة   
واملعنى  احلقيقّي  املعنى  بني  التمييز  وال  الداليّل،  واالشرتاك  اللفظي  االشرتاك  بني 
التحّول من معنى إىل  املجّرد يمكنه أن يعلل  املعنى احليّس واملعنى  أو بني  املجازّي 
آخر، وقد بّينا أن األمر يف ذلك يعود إىل اختالف القاموسيني أنفسهم يف ضبط هذه 

املعاين ويف تقدير العالقة بينها.

الناُب  الناُر اليشء«/ »حرق   توّلد أغلب املعاين املجازية إما عن معنى »حرقت 
الناب« وإما عن معنى »انقطاع احلارقة«، واألصالن عىل اختالفهام يلتقيان يف عنرص 
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داليّل رئييّس هو  )االحتكاك(، ولكّن »حرقت الناُر اليشء« و«حرق الناُب الناَب« 
ال نجدمها معنيني متكافئني حتى نوازن بينهام كام فعل الزخمرشي مثال عندما عّدمها 
معنيني حقيقيني، ألّن [االحتكاك] يف »حرقت الناُر اليشء« معينم جزئّي غري وظيفّي 
يبدو معنى »احلرق  ، ولذلك  الناب« معينم رئييّس وظيفّي  الناب  ولكنّه يف »حرق 
بالنار« معنى جمازيا متوّلدا توّلدا خفّيا معّقدا ألّن املعنى اجلديد فيه ال ينشأ استناد إىل 
مبدإ املشاهبة بحسب قانون البناء االستعاري البالغي التقليدّي، إذ ال وجود لعالقة 
لتناسب  وجود  وال  اليشَء«،  النار  و«حرقت  الناب«  »حرق  بني  مبارشة  مشاهبة 
التصورّي عند اليكوف  التأويل  املجال املصدر واملجال اهلدف بحسب أسس  بني 
عن  واستغنى  أصوله  عن  انقطع  جمازّي  معنى  أنه  األغلب  ولكّن  وجونسون13، 
السبب )االحتكاك( واكتفى بالنتيجة )النار( ثم حتّولت تلك النتيجة إىل أصل موّلد 

ألشكال استعارّية أخرى خمتلفة سنحاول تبّينها يف العنرص التايل.

1-2- التحّول الداللي في حرق من خالل الخطاب: المشترك بين 
التضاّم والّتالزم

إّن أهّم نتيجة يقودنا إليها تتبّعنا للمعاجلة القاموسّية للفعل »حرق« هي صعوبة 
والفرع  األصل  فرضّيتْي  إىل  استنادا  الفعل  هذا  عىل  الطارئ  الداليل  التطّور  حتليل 
واحلقيقة واملجاز، فالتداخل بني التأويالت واضح يف ما ُقّدم من تعريفات للامدة يف 
القواميس املعتمدة، سواء يف إثبات األصول وفروعها أو يف ضبط احلقيقة وجتّوزاتا، 
تبنّي  معه  يصعب  بشكل  دياكرونيا  ترتّسب  املعاين  أن  ذلك  متوّقعة،  نتيجة  وهي 
وجوه التحّول فيها. لذلك فإّن تعويلنا عىل نوايا القاموسيني يف وضعهم هلذه املادة 
تلك  من  أخرى  جهة  من  نستفيد  أن  يمكن  ولكنّنا  نافعا.  يكن  مل  فروعها  وترتيب 
إىل  نلتفت  أن  يقتيض  تعالقّيا، وهذا  بإعادة تصنيفها تصنيفا شكليا  القاموسّية  املادة 
حاالت الرتكيب التي يمكن أن يظهر فيها الفعل »حرق« متعالقا بغريه من الوحدات 
املعجمّية، ويكون بحثنا يف دالالت »حرق« يف السياق إذن جمّردا من أحكام مسبقة 
تقّدم تصّورا عىل تّصّور آخر بام أّنه يرصد حركية »حرق« يف اخلطاب، ولكنّه - يف 
التي   polysemy املقابل- سيكون مرتبطا بقضّية مهّمة هي قضية املشرتك الداليل 
البحث معاجلتها ضمن مفهومني عرفانيني مركزيني مها مفهوم  فرض علينا هدف 
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األمثلة  يف  االستعاميّل  الّسياق  وسيكون  العرفاين،  املحو  ومفهوم  اخلطاطّية  الشبكة 
املعتمدة موّسعا ألّننا لن نكتفي بام تدّنا به العربّية الفصحى من أمثلة ولكن سيمتّد 
بحثنا إىل املستوى الّلهجّي يف الدارجة التونسّية الذي يكشف وجوها متنّوعة من وجوه 
باستعامالت  وثيقة  صالت  ذات  استعامالت  وهي  »حرق«،  استعامالت  يف  التطّور 
الفصحى ندّوهنا يف  اجلدول )ب(، وهو تدوين جتميعّي ال يعني الرتتيب فيه موقفا 
من األسبقّية الداللّية، وقد بدأنا فيه باملستوى الفصيح ثم املستوى العامّي، ووضعنا 
العامّي الذي ال مقابل له يف املستوى الفصيح بني قوسني ومّيزنا بني حاالت اإلسناد 

املوّلد للمشرتك )اخلط الرقيق( وحاالت اإلسناد املوّلد للتالزم )اخلط الغليظ(.

َحَرق النّاَب: حّكه بالنّاب./مرادف . 1
صلق/رصف/

َحَرَقت النار اليّشَء: فاحرتق.. 2

َحَرَق احلديد: برده.. 3

َحَرق املرعى اإلبَل: عّطشها.. 4

ُحِرق الرجل: تقّطعت حارقته.. 5

ُحِرق الثوب: تقطع من الدق. 6

ُحرق الريش واللحية: تقّطع وسقط / . 7
قرص شعر الذقن عن شعر العارضني.

ُحِرق الرجل: تشققت أطرافه.. 8

هوَن: حّللها.. 9 َحَرَق الدُّ

)حرق البنزين(: قّوى يف السعة.. 10

َحَرق الّضوَء: مل حيرتم إشارة املرور . 11
وجتاوزها.

)َحَرق اإلقامة(: جتاوز الفرتة املسموح . 12
هبا.

)َحَرق إىل اخلارج(: سافر بحرا دون . 13
تأشرية.

َحَرق املراحَل: جتاوزها بسعة.. 14

َحَرق قلَبه: أهلبه. 15

حيرق عليك األّرم: يشعر نحوه باحلقد . 16
والغيظ

)َحْرَقو(: حّط من شأنه.. 17

)َحَرْق الفيلم/ أوراَقه(: فضحه وكشفه.. 18

)َحرْق روحو(: اجتهد كثريا. 19

)َحَرْق روحو بروحو(: عاد عليه . 20
الرضر.

)ِحْرَقْك عليه احلليب(: أحسست . 21
بالعطف  األخوي نحوه.

»حرق«  للفعل  استعاملّيا  أنموذجا  وعرشين  واحدا  إذن  )ب(  اجلدول  يقّدم 
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التعالق  أو  الّتضاّم  من  نوع  وّلدها  اشرتاك  حالة  تّثل  أنموذجا  عرش  مخسة  منها 
املولد  والتضاّم  تالزم.  حالة  تّثل  نامذج  وستة  خمتلفة،  وفواعل  »حرق«  الفعل  بني 
للمشرتك والّتالزم املوّلد للعبارة وإن كانا مظهرين متامثلني من حيث كوهنام حالتنْي 
مقابلتنْي حلالة اإلفراد يف الوحدة املعجمّية فإّن بينهام فرقا جوهرّيا، ألّن الّتضاّم هو 
احلالة الرتكيبّية التي تكون عليها الوحدة املعجمّية، وهي حالة تدرجها يف نوع من 
التعالق خيّول توّلد مرّكبات جزئّية أو مجل تاّمة بحسب ما يسمح به القيدان الرتكيبي 
والّداليّل14، أّما الّتالزم فهو حالة تركيبّية متكّلسة، أي هي جتميع عبارّي خمصوص 
لوحدات معجمّية فرضته جتربة اجلامعة اللغوّية، وهو جتميع متكّلس ال يقبل الّتغيري 
ُتسّمى  تالزم  حالة  يف  تكون  عندما  املعجمّية  والوحدة  الّتبديل.  أو  الّتحويل  أو 
اصطالحّية  وعبارة   analytic expression حتليلّية  عبارة  نوعان  وهي  عبارة، 
االصطالحّية  والعبارة  التحليلّية  العبارة  بني  والّتمييز   ،idiomatic expression

بني  للّتمييز  اقرتحت معايري خمتلفة  فقد  احلديثة،  اللسانّية  األبحاث  مثار إشكال يف 
حالتْي الّتالزم أمّهها قابلّية العبارة للرتمجة احلرفّية15، فالعبارة التحليلّية تقبل الرتمجة 
احلرفّية والعبارة االصطالحّية ال تقبل الرتمجة، ومربر قبول العبارة للرتمجة من عدمه 
كانت  فمتى  الواحدة،  اللغوّية  اجلامعة  جتربة  يف  خصوصّية  عن  تعبريها  مدى  هو 
العبارة  كانت  أخرى  مجاعة  فيها  يشاركها  ال  ما  لغوّية  بجامعة  خاّصة  العبارة  تلك 
اصطالحّية، ومتى كانت العبارة معربة عن جتربة مشرتكة بني مجاعات لغوّية خمتلفة 
كانت عبارة حتليلّية، ولذلك فعبارة »حرق عليه األّرم« مثال عبارة اصطالحّية ولكّن 

عبارة »حرق نفسه«se brûler les ailes عبارة حتليلّية. 

واحلقيقة أّن ما يشغلنا يف هذا املستوى من التحليل ليس معيار الفصل بني حاالت 
الّتالزم بل ما يعنينا هو مظاهر التحّول الداليّل يف )1( حالة الّتضاّم أي التعالق املوّلد 
اجلدول  يف  املضبوطة  الّتضام  فأمثلة  التالزم،  حالتْي  من  حالة   )2( ويف  للمشرتك 
)ب( ال تعرض مظهرا واحدا من مظاهر الّتضاّم ألّن »القيود« التي تربر تعالق الفعل 
»حرق« مع غريه من الوحدات قيود من مستويات خمتلفة منها ما هو تركيبّي ومنها ما 
هو داليّل ) الحظ الفرق بني حرق فعال الزما وحرق فعال متعديا من جهة والحظ 
طبيعة  ثالثة  جهة  من  الحظ  ثم  للمجهول  والبناء  للمعلوم  البناء  بني  الفرق  أيضا 
الفواعل املسند إليها الفعل يف كل مرة بني احلقيقة واملجاز(، وهذه القيود هي التي 
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تسمح بقبول تضاّم من قبيل »حرق اليشء« أي »أشعل فيه النار« و«حرق الضوء« 
من  أخرى  حاالت  ويمنع  »حّللها«  أي  الدهون«  و«حرق  حيرتمه«  ومل  »جتاوزه  أي 
الّتضام من قبيل »حرق املاء« مثال أو »حرق الرتاب«، وقبول أنواع  الّتضام هذه خيّول 

احلديث عن »حرق« باعتباره حالة من االشرتاك. 

يكشف  )ب(  اجلدول  يضبطها  التي  حرق  يف  االشرتاك  حاالت  وتتّبع 
نظام  عىل  قائم  هو  بل  اعتباطا  وال  لغويا  انزياحا  ليس  »االشرتاك  أّن  فعال 
املشرتك«16غري  بنية  داخل  النظام  هذا  حتديد  واملطلوب)هو(  آيّل،  استعامل 
ونقاش  خالف  حمّل  يزال-  وال   - كان  النظام  ذلك  وجوه  ضبط  أّن 
املشرتك17 قضية  يف  بالبحث  انشغلت  التي  اللسانية  الفرضّيات  يف   كبريين 
ويعود هذا اجلدل الّلسايّن إىل تنّوع احلاالت االستعاملية للمشرتك وجتّددها وتداخلها 
بشكل قد يصعب معه التمييز بني حاالت االشرتاك الّلفظي homonomy وحاالت 
االشرتاك الداليّل  polysemy، فإذا كان رشط الّتمييز بني نوعي االشرتاك هو تلك 
الصالت التي جتعل املفردات مرتابطة لعّلة ما 18، فإّن مربر تلك الصالت متعّدد، 
من قبيل الصالت التضّمنية الطرازّية أو االشتقاقّية أو االستعارّية... بل إّن البحث 
يف تلك الصالت عرفانيا فتح بابا من التأويل مّهد لتجاوز التصنيف الداليّل-الّلفظّي 
ترابط حلقّي يف شكل تشابه أرسي  بإمكانّية معاجلة املشرتك عاّمة بحسب  لإلقرار 
جتعل   Prototype Effects طرازّية   تأثريات  تفرضه   Family Resemblance

املعنى )ج( مثال مرتبطا باملعنى القاعدّي )أ( من خالل وساطة املعنى )ب(. وتنتهي 
تلك التأثريات بالباحث إىل تبنّي مصادر الصالت وأصوهلا بشكل يربر انتظام انتشار 

املعنى القاعدّي بني املعاين االشتقاقّية 19.

القاعدّي ذاته خيتلف باختالف خصيصة االنتامء املقويّل يف   ولكّن تقدير املعنى 
املعنى  التي يمكن أن تكون منطلقا لـضبط  العرفانّية  الوحدات املشرتكة، واملبادئ 
تأويل  تنجح يف  20 ال  مثال    salience الربوز  مبدإ  غرار  األسامء عىل  القاعدّي يف 
احتفظت  وإن  األفعال   ألّن  األفعال،  يف  آخر  معنى  حساب  عىل  معنى  قاعدّية 
فإهّنا ال تكتسب يف  املعجم  الّتامة يف  للوحدات  املمّيزة  املرجعّية  بخصيصة اإلحالة 
اليسري  من  فإّنه  لذلك  لألسامء،  املمّيزين  املادّي  والبعد  اإلحايّل«  »الثبات  احلقيقة 
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ذات  األسامء  إىل  املادية  اإلحالة  ذات  األسامء  من  الداليّل  التحّول  حركة  تعليل 
اإلحالة املجردة مثال، ويتعّذر ذلك يف األفعال، فمرجع دالالت »عني« يف املعجم 
املعنى  هذا  امتد  التأثريات  من  إىل مجلة  واستنادا  البرص«  منطلقه داللة »عضو  مثال 
من  يكون  املقابل  يف  لكن  الشمس«...  و«عني  القوم«  و«عني  املاء«  »عني  داللة  يف 
العسري أن نضبط بداية التحّول يف »رضب« يف حاالت من قبيل »رضبه« و«رضب 
عىل الرسالة« و«رضب يف األرض« و«رضب األوراق« نتيجة تعقّد البنية املفهومية 

هلذه األفعال بسبب تنّوع إمكانيات التعالق يف االستعامل.

 Langacker ولعّلنا نجد ما يؤكّد هذا الفرق بني املُقولتني يف ما نّبه إليه النجاكر
الكالم عندما جعل مقولتْي األسامء واألفعال مقولتني  العرفانّية ألقسام  يف مْقولته 
يف  جوهرّي  اختالف  عن  ناجتا   21  Polar opposites تقاطبيا  تقابال  متقابلتني 
اخلصائص األساسّية للمقولتني، فاألسامء غري األفعال )وحتى احلروف والصفات 
ومن   ،relationships عالقاٍت  ال   things أشياء  تعرض  ألهّنا  والظروف( 
 ،  conceptually autonomousمستقل بشكل  »ُتفَهُم«  أهّنا  األشياء  خصائص 
الذي يضبط جوهرها وحدودها  املادّي  بعدها  املفهومّي هو  وما يمنحها استقالهلا 
وموقعها يف الفضاء، فاألسامء »ُتفهم« بغّض النظر عن العنارص املؤثثة للحدث يف 
مشهد ما 22، وتقتيض مفهمتها قدرتني عرفانّيتني تفرضهام اخلصيصة املادّية لألشياء 
إال  ُتفهم  ال  فإهّنا  األفعال  أّما   ،reification والتجسيد   grouping التجميع  مها 
 conceptually dependentمفهومية تبعّية  إذن يف  فهي  العنارص،  تلك  بمفهمة 
وجوه  تعرض  أهّنا  بمعنى   ،energetic interactions طاقّية  تفاعالت  ألهّنا 
 transfer النّقل  التفاعل  التفاعل بني املشاركني يف حدث ما، ومن خصائص هذا 
وحتركاتم  وتوضعاتم  املشاركني  تفاعالت  تنقل  فاألفعال   ،change والتحّول 
التبعّية يف مفهمة األفعال قدرتني  الزمن استنادا إىل زوايا نظر خمتلفة. وتقتيض  عرب 
عرفانّيتني غري اللتني تقتضيهام مفهمة األسامء ومها القدرة عىل ضبط العالقات داخل 
 tracking زمانيا  تعّقبها  عىل  والقدرة   apprehending relationships املشهد 
 sequential  تعّقبا يفرض نوعا من املسح يعرف باملسح التتابعّي relationships

scanning، وهو نمط من املعاجلة العرفانّية يشتغل عند مشاهدة صورة متحركة...
23 وآنّية  متسلسلة  املدرك  احلدث  تكّون  التي  املتعاقبة  األوضاع  تكون   حيث 
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عىل  فضائيا  إجراءه  فإّن  األسامء  دون  لألفعال  مميزا  نمطا  املسح  كان  إذا  ولكن 
»األشياء« التي تعرضها األسامء وارد 24 إذ به يتم تّثل امتدادها الفضائي يف كّليته 

ال يف تفاصيله وجزئّياته.

وخصيصة »تبعّية املفهمة يف األفعال« وما تقتضيه من قدرات عرفانّية تنسحب 
دون شك عىل الفعل »حرق«، فحاالت الّتضام اإلسنادّية يف حرق تضعنا أمام مخسة 
عرش معنى، هي »حاالت تفاعلّية طاقّية« بني عنارص تشرتك يف بناء املشهد، ومفهمة 
العالقات  وضبط  بنائه  يف  املشاركة  الكيانات  مفهمة  تقتيض  مشهد  كل  يف  احلدث 
كاّل  فُتتمّثل  خمتلفة  ذهنّية  عملّيات  تفرضه  ترابطا  الكيانات  تلك  ترتابط  إذ  داخله، 
متامسكا متعالقا باحلدث عرب نمط املسح الفضائي، ويعنينا يف حاالت االشرتاك يف 
الفعل حرق املسح الفضائي ال املسح الزماين، أي املسح املنعقد عىل إدراك الكيانات 
مفهمة  نفسه ألّن  احلدث  مفهمة  امتدادها وجماهلا ال  احلدث من حيث  املشاركة يف 
تلك الكيانات هي التي تّهد ملفهمة مضمون احلدث، بل إن مفهمة تلك الكيانات 
هي التي من شأهنا أن توّضح حدود االشرتاك يف الفعل »حرق«. و«الكيانات« التي 
تبني املشاهد يف »حرق« نوعان )1(كيانات حتتفظ بخصيصتْي التجّسد والتجميع يف 
درجة عليا من التمّثل من قبيل »الناب« و«اليشء« و«الثوب« و«الشعر«  و)2( كيانات 
يمكن تقدير هاتني اخلصيصتني فيها لكن بدرجة أدنى من قبيل »الدهون« و«اإلقامة« 
و«املراحل« و«الضوء«، والفرق بني االثنني ناتج عن الفرق بني طبيعة املشاهد التي 
تشارك فيها هذه الكيانات وهي إّما مشاهد مرئّية )يف احلالة األوىل( مبعثها التجربة 
وإّما مشاهد متخّيلة )يف احلالة 2( يبنيها الذهن، ولكّن املشاهد عىل اختالفها حتتفظ 
ببنية تصورّية واحدة ألهّنا تقّدم أنموذجا واحدا مشرتكا ملظهر العالقات بني الفواعل،  
يبنيان  اثنني  عنرصين  يستدعى  عرشة  اخلمس  االشرتاك  حاالت  يف  فـ«حرق« 
agonist antagonist 25 والقائم   املشاهد مها بحسب اصطالح طاملي املعارض 
لكل  ممّيزة  خاصّية  وهي  الفعل،  يف  التعدية  خاصّية  تربره  الطرفني  بني  والتفاعل   ،
حاالته االستعاملية، وحتى احلالة الوحيدة التي ورد فيها الفعل الزما »حرق الناُب« 
الناُب  »حرق  مقدرة  تعدية  حالة  ختتزل  أهنّا  بام  مطلقة  ليست  فيه  اللزوم  حالة  فإّن 
أخرى  جهة  من  والشعر...«  الثوب  »ُحرق  يف  للمجهول  البناء  وحاالت  الناَب«، 
من  املشاهد  تشرتك  ثم  لزوم.  حالة  ال  تعدية  حالة  الداللّية  بنيتها  عمق  يف  تفرتض 
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جهة أخرى يف طبيعة العالقة بني املعارض والقائم، فاملعارض يف كل حالة اشرتاك 
26 dynamic force من احلاالت املضبوطة يف اجلدول )ب( يامرس قوة ديناميكّية 

إىل حالة  ينقله من حالة حركة  تغيري  من  عليه  يطرأ  ما  القائم هي »سبب« يف   عىل 
 سكون أو العكس، وختّول هذه القّوة  جتميع حاالت االشرتاك حتت نظام خطاطّي 27

يوحدها وينّظم ما بدا فوضويا يف معانيها. 

ذلك  نسّجل  ذاته،  القائم  طبيعة  باختالف  ختتلف  القّوة  تلك  نتائج  ولكّن 
االختالف كام ييل: 

حرق الناُب الناَب:  أحدث صوتا.

حرق احلديد: غرّي شكله.

حرق الشعر: تقّطع.

حرقت النار اليشء/ حرق قلبه/البنزين: أهلبه وأتلفته

حرق اإلقامة: التجاوز

متخّيل،  مرئي،  مسموع،  جمرد،  وتضارهبا)حيّس،  النتائج  تلك  واختالف 
بني  تقوم  أن  يمكن  التي  الرتابط  أوجه  خيفي  أن  شأنه  من  الذي  هو  حقيقّي...( 
حاالت التعالق املختلفة، ولكنّه يف املقابل ال يمكن أن حيجب مظاهر امتداد املشرتك 
يف االستعامل وقيامه حمّركا حلاالت التالزم، فالعبارات التي وّثقها اجلدول )ب( هي 
املقدمة يولّدها معنى  العبارات  امتداد استعاميّل حلاالت املشرتك ألّن كل عبارة من 
بعينه من معاين حرق، فـــ »حرق عليك األّرم« مرتبطة بـ«حرق الناب«، و«حرق 
نفسه« مرتبطة بـ«حرق الدهون أو البنزين« و »حرقو احلليب« مرتبطة بـ«حرق قلبه« 
و »حرقو«  بالنار«  بـ«احلرق  مرتبطة  الفيلم«  و »حرقلو  بالنار«  اليشء  وبـــ »حرق 
مرتبطة بـــ »حرق اليشء«.... وال نجد يف حاالت التالزم ما يقّدم معنى حلرق خيرج 
عن معانيه املشرتكة التي ضبطناها يف اجلدول نفسه، وهكذا جيوز فعال أن نتحّدث 
عن شبكة خطاطّية معقّدة تقوم عىل جمموعة من األوائل التصورّية يمكنها أن تفّس 

حركّية »حرق« يف املعجم بني الّتضام والّتالزم.
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 2- البنية الخطاطية في تعليل حركّية حرق في المعجم:

إن اإلقرار بتسّلط مفهوم القوة الديناميكّية عىل معاين حرق احلقيقّية واملجازية، 
احلسية واملجردة عىل حد السواء يقودنا إىل تصّور فرضية انتظام هذه املعاين وحتّركها 
يف فضاء خطاطي معّقد هو املسؤول عن حيوّيتها وحتّوالتا االستعاملّية، ولكّن نجاح 
خطاطة القّوة يف الكشف عن أوجه التقارب يف معاين حرق بني الّتضام والّتالزم ال 
يمتّد لتعليل التحّول من معنى إىل آخر، وهي لذلك يف تصّورنا خطاطة غري قادرة 
نساير  بذلك  ولعّلنا  اجلدول )ب(،  تّثلناه من خالل  كام  متصّور »حرق«   بناء  عىل 
فرضّية كلوزر Clauser  و كروفت Croft التي فصلت بني اخلطاطات ومّيزت بني 
ما يضطلع منها ببناء املعنى وبني ما يكتفي بضبط خصائص تصورّية يف املشهد من 
قبيل خطاطة السلم scale وخطاطة الدورة cycle، وخطاطة القّوة يف هذا املستوى 
من التحليل شبيهة بخطاطة السلم والدورة بام أهّنا جمرد بعد إدراكّي للبنية مستقل 
إدراك« وليست هي  تّثل »جماالت  إذن  املفهومّي، وهذه اخلطاطات  عن مضموهنا 
التي   schema اخلطاطة  تعّقب  إىل  االستنتاج  هذا  ويدفعنا   28 عينها  »املدركات« 
العقد  من  شبكة  عن  عبارة   Rumelhart روملهارت  بحسب  وهي  حرق،  تبني 
إىل  التعّرف  البحث  بقية  30، نحاول يف  املرتابطة29وحسب النقاكر شبكة خطاطّية 

خصائصها ومبادئ اشتغاهلا. 

2-1- بنية الشبكة الخطاطّية في »حرق«

تفريعات  ذات  دقيقة  شبكّية  بنية  إىل  بإرجاعه  إذن  حرق  الفعل  معاجلة  يمكننا 
أو  ما  مفهومّية  مُقولة  تناسب  الشبكة  يف  عقدة  كل  املختلفة،  دالالته  تبني  ُعَقدّية 
العرفايّن  بالتصور  سّلمنا  إذا  أّننا  ذلك  صغرى،  مقوالت  إىل  تتفّرع  عليا  خطاطة 
الذي جيعل لكل وحدة خطاطتها، فإّن تلك اخلطاطة الراسخة ذاُت عالقات خمتلفة 
العالقة  وتلك  جتريده،  مظاهر  أقىص  يف  لالستعامل  تثيل  ألهّنا  االستعامل  بحاالت 
تلك  وترتابط  املْقوَلة.  تكّون  أساس  االستعامل هي  اخلطاطة وحاالت  بني  اجلامعة 
فتتفّرع  خمتلفة،  أنواع  من  داخلية  تأثريات  نتيجة  الشبكة  امتداد  عىل  خطاطيا  العقد 
تفّرعا شعاعّيا قد تغيب فيه ضوابط االّتساع ومرّبراته. وختضع املْقولة يف الّشبكة إىل 
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التي تعلق هبا  فيها عنرص خطاطي )هي األسامء  elaboration يقوم  بلورة  عملّية 
الفعل حرق( ببلورة مكّون آخر) هو معنى حرق( فالنار مثال تبلور معنى اإلشعال 
 ،31 مهمة  مْقولّية  عتبة  البلورة  تعد  ولذلك  الخ...  االحتكاك  معنى  يبلور  والناب 
ولذلك أيضا نّبهنا أن معاجلة الفعل عامة-ومنه للفعل حرق- ال يمكن أن تتحقق 

إال بمعاجلة األسامء التي تتعالق هبا.

وال خيتلف مفهوم اخلطاطة عملّيا عن مفهوم املنوال العرفايّن 32من حيث احتكام 
بنيتها التجريدّية لعقود جتريبّية وقيود مقامّية تربرها، ولكنّها ختتلف عنه بقيامها عىل 
مبدإ مركزّي إليه ُيعزى تكّوهنا باعتبارها صورة مفّقرة للمعنى يف أقىص مستويات 
جتريده ونقصد مبدأ اجلسدنة Embodiment، واملقصود باجلسدنة أن ُتبنى املفاهيم 
استنادا إىل وساطة اجلسد، وهي وساطة تسمح بتمّثل املجّرد كائنا حمسوسا، تقديرا 
أّن املعنى احليّس هو املعنى األكثر بروزا يف شبكة املعاين امُلمقولة 33،ولكّن هذا املبدأ 
يكاد يسقط يف شبكة »حرق« وينتفي بسقوطه -مبدئيا- موجب الرتابط االستعاري 
الذي ُيظّن أّنه أساس التوّسع الداليّل، فمعاين حرق من )1( إىل )15( ال ُتتمثل مجيعها 
مثال عرب عملّية جسدنة تكتسب من خالهلا الكيانات املشاركة يف بناء املشهد يف )9( 
املميزة للكيانات  و)10( و)11( و)12( و)13( و)14( و)15( نفس اخلصائص 
و«التجسيد«،  »التجميع«  أي  و)8(  و)7(  و)6(  و)5(  و)4(  و)3(  و)2(   )1( يف 
فالوساطة املادّية ال نراها - مبدئّيا- ترّبر التحّول من معنى مقولة »االحرتاق« مثال 
إىل تفريعات مقولة »احلَْرقة«. ولذلك فإّن اخلطاطات التي تبني معاين حرق ليست 
مجيعها عىل درجة واحدة من التكافؤ، وحركية هذه املعاين ُتفّعل بحسب مستويات 
الرتابط بني  خطاطاتا. ونسّجل يف هذه الشبكة - استنادا إىل معيار الرتابط- ثالثة 

أنواع من التحّول )الرسم أ(:

معنى . 1 من  كالتحول  العليا  اخلطاطات  بني  يظهر  خارجّي  متكافئ  حتّول   
االحتكاك مطلقا إىل معنى التقّطع)النتيجة(.

 حتّول متكافئ داخيّل بني تفريعات اخلطاطة العليا كالتحول من حرق الناب . 2
إىل حرق احلديد يف اخلطاطة  املرجع إليها معنى االحتكاك وهي هنا خطاطة 
الربط، أو التحول من حرقت النار اليشء إىل حرق الدهون وحرق البنزين 
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املرجعة إىل خطاطة اهلدف- النتيجة.

تفريعات . 3 نحو  )أ(  العليا  اخلطاطة  تفريعات  من  يكون  متكافئ  غري  حتّول   
الربط  خطاطة  احلديد« يف  من »حرق  التحول  ومثاله  العليا )ب(  اخلطاطة 
إىل »حرقت النار اليشء« يف خطاطة اهلدف، ومن »حرقت النار اليشء« يف 

خطاطة اهلدف إىل »حرق الضوء« و«حرق املراحل« يف خطاطة الفصل.
 

 خطاطة علیا
 مقولة فرعیة
 تحّول متكافئ

 تحّول غیر متكافئ

الرسم أ: التحّول يف شبكة حرق اخلطاطّية

فالتحّول من املعنى )1( »حرق الناب« إىل املعنى )7( »حرقت النار اليشء« أو 
»حرق الثوب« ...مثال هو حتّول من خطاطة تبني املشهد)االحتكاك( وهي خطاطة 
الربط link إىل خطاطة تبني نوعا من أنواع اهلدف goal أي النتيجة )النار- القطع(، 
والتحول من »حرقت النار اليشء« إىل »حرق الضوء/املراحل/اإلقامة« هو حتول 
اهلدف  إىل  النار(  اهلدف )1( )إشعال  التحّول من  الفصل،  ولكّن  بنية خطاطة  إىل 
جمانسة،  عالقة  بحسب  متكافئتني  خطاطتني  بني  داخليا  ينشأ  الثوب(  )حرق   )2(
فإشعال النار وتقطع الثوب أو الشعر كلها معان متشاهبة من حيث هي نتيجة فعل 
االحتكاك، و«حرق الدهون« و«حرق البنزين« توسيع استعاري ملعنى احلرق بالنار 
البنزين بعملية حرقها بمفعول احلرارة،  أننا نتمثل عمليتي إذابة الدهون وتبخر  بام 
»حرقته  مثل  كثرية  أخرى  الستعامالت  يمتّد  أن  االستعارّي  األصل  هلذا  ويمكن 

الشمس«، »وحرقته احلّمى«، و«حرقته الغرية«....

املعنى  ببلورة  يكون  الشبكة  امتداد  عىل  املقوالت  إشعاع  أن  يعني  هذا  وكّل 
بني  االستعارّي  وبتوسيعه  العقد  للمعاين  املكونة  أي  املتكافئة  غري  اخلطاطات  بني 
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اخلطاطات املتكافئة، فالكيانات املمثلة للحدث )أو الواقع عليها احلدث( يف شبكة 
يشرتط  وال  »حرق«،  هو  واحد  فعل  حول  اجتامعها  يربر  بشكل  ترتابط   »حرق« 
ترابطها وجود مفهوم قاعدّي- طرازّي إليه ترجع بقّية املفاهيم ألّن االنتشار الداليّل 
ملعاين »حرق« يف هذه الشبكة  والناتج عن عمليات الّتضام انتشار دائري عنكبويّت 
وليس انتشارا عمودّيا، ذلك أّننا ال نجد يف متعالقات حرق اخلمسة عرش ما يصلح 
القواميس  اختلفت  ولذلك  املتعّلقات،  بقية  إىل  بالنسبة  إسناديا  طرازا  يكون  أن 
معنى  اختيار  قادرة عىل  الداللّية  غري  فالسامت  الفعل،  هلذا  األول  املعنى  يف ضبط 
طراز يف العقد املكونة لشبكة خطاطة حرق، ولكنّنا نجد يف املقابل ترابطات جمازية 
املوّسع  الشكل  هي  بعيدة(  نتيجة   - قريبة  )نتيجة  بالنتيجة  السبب  لعالقة  متدّرجة 
لوجوه الرتابط بني املعنى القاعدّي واملعاين الثانوية يف النظرّية الطرازية املوّسعة، إذ 
ال يشرتط الرتابط الشبكّي تسلسال جيمع بني العقد الكربى وتفريعاتا مجعا شموليا 
بل يفرتض جتميعا ترابطيا إشعاعيا انتقائّيا جيعل الناب واحلديد ممثلنْي ملجموعة عقد 
النار والشعر واللحية والثوب واألطراف ترابطا تربره عالقة  صغرى ترتابط بعقد 
السبب بالنتيجة، ولكن ال ينعقد الرتابط بني عقد املجموعة الثانية وعقد املجموعة 
فالشعر  النار،  عقدة  من  انطالقا  إال  واملراحل  واخلارج/البحر  اإلقامة  أي  الثالثة 
ولكنها  للنتيجة  تثيلهام  حيث  من  النار  مع  تتساوى  واألطراف  والثوب  واللحية 
ختتلف عنها يف »القيمة التوليدّية« الحقا، والرتابط بني عقدة النار وعقد املجموعة 
الثالثة هو ترابط يربره التوّسع يف النتيجة أو اهلدف املنتج خلطاطة الفصل. إذ ترتابط 
اإلسقاط  مبدأ  يمليه  ما  بحسب  تناسبّيا  داخليا  ترابطا  ُعقدّية  بنية  كل  جزيئات 
املفهومي cognitive mapping 34، كام أقّرته نظرية االستعارة املفهومّية، فالناب 
واحلديد  كيانان يتناسبان مفهومّيا من حيث إمكانية تثل كل واحد منهام عىل أساس 
جمال اآلخر، فحرق الناب يناسب حرق احلديد وحرق احلديد يناسب حرق الناب، 
واليشء والثوب والشعر واألطراف كيانات ُيتمثل كل واحد منها عىل أساس جمال 
اآلخر... بصورة يتخذ فيها التفرع الشعاعّي يف هذه العقدة من الشبكة شكال لولبيا 
يعزز االنتشار الشعاعّي للمعاين، وهذه احلركية يف التناسب حترر البنية االستعارية 
من السلطة االجتاهية التي أقرتا نظرية االستعارة املفهومية إذ ال وجود ملجال مصدر 
البناء  جيعل  ما  وهو  املعاين  هذه  بني  التفاعلية  الشبكة  ضمن  إال  هدف  ملجال  أو 
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االستعاري ممتّدا ومقّيدا يف اآلن ذاته. وُيفرتض أن يمثل معنى إشعال النار فرعا من 
فروع هذه الشبكة بام أّنه يعكس حدثا منعقدا عىل االحتكاك املوّلد للنار، ولكّن تطّور 
نسق احلياة اليوم ونمو املظهر التكنولوجي فيها عىل غرار أشكال إشعال النار مثال 
جعل سبب االحتكاك يف توليد النار وإشعاهلا خيفت تدرجييا وُينسى، وهذا اخلفوت 
رافقه يف املقابل تصاعد للنتيجة )النار(، وهكذا استقّرت داللة »حرق« يف املخيال 
الثقايّف العام بصورة النار ال بصورة الناب أو الشعر أو غريه، وهذا جعلنا ننقل هذا 
املعنى من متعلقات دائرة االحتكاك أي خطاطة الربط إىل متعلقات دائرة النتيجة أي 
خطاطة اهلدف، ولذلك أيضا يكاد ذلك التناسب خيتفي تدرجييا ألّن املعاين املجسدة 
ملقولة االحتكاك )الناب( اندثرت تاما وما عادت قائمة يف االستعامل، واندثارها بّأر 
املعنى املرتبط بالنار وجعله أكثر بروزا يف بنية الشبكة من جهة، وعّتم سبل الرتابط 

التي يمكن أن تقوم بني خطاطة الربط وخطاطة اهلدف. 

وما قلناه عن أوجه التوسع الداليّل بني »الناب« و«النار« نسوقه يف تأويل العالقة 
بني »أشعل النار« و«جتاوز احلدود خلسة«، فــ »احلَْرَقة« ظاهرة ارتبطت باملجتمعات 
املغاربّية التي تاجر فئة من شباهبا ممن انقطعت هبم سبل احلياة الكريمة يف بلداهنم إىل 
اهلجرة بشكل غري رشعّي، ثم يعمدون بمجرد الوصول إىل األرايض األوروبية إىل 
حرق أوراقهم وكل ما يمكن أن يثبت هواياتم توقيا من خطر انتباه السلطات إليهم 
ومن إمكانية التعّرف إليهم وإرجاعهم إىل أوطاهنم، فهذا املعنى إذن هو وجه استعاميل 
حقيقّي لفعل حرق ولكنّه معنى جتّذر تدرجييا وارتبط بدوره بُمعينم جديد هو امتداد 
لــفعل »احلرق بالنار« ونقصد معنى [التجاوز مطلقا]، ولكّن املعاين اجلديدة »حرق 
األول  املعنى  عن  تاما  انفصلت   ... املراحل«  و«حرق  اإلقامة«  و«حرق  الضوء« 
»حرق األوراق« وصارت مرتبطة ارتباطا مبارشا بـ«حرق للخارج« ، وهذا املعنى 
اجلديد ال تبنيه خطاطة الربط وال خطاطة اهلدف \النتيجة، بل تبنيه خطاطة الفصل، 
البنزين«،  ولذلك تتصادم سطحيا معاين »حرق اليشء« و«حرق احلدود« و«حرق 
فأوجه الرتابط بينها تكاد ختتفي، بل إّن الثقافة الشعبية العامة قد ترجع هذه املعاين 
كلها إىل معنى »إشعال النار« فُيتوّهم - وهذا هو السائد تقريبا- قيام الرتابط بينها 
يف  نكون  ولعّلنا  االستعارّي،  األصل  غرابة  رغم  تشبيهي  أو  استعارّي  أساس  عىل 
هذا املقام أمام حالة تشبه ما ُيعرف عند بعض الّلسانيني بـ »اإليتيمولوجيا الشعبّية« 
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أو  املتباعدة حتت أصول واحدة  للمعاين  املتكلمني يف جتميعهم  تعزز حدوس  التي 
فصلهم بني املفردات ذات األصول الداللّية املشرتكة35، ويعود هذا اخللط يف نظرنا 
الناتج عن  ونظريه  االستعارة  الناتج عن  الداليّل  التحّول  بني  االختالف  طبيعة  إىل 
توجيه  يف  تأثريا  أكثر  تبدو  فاالستعارة  املرسل،  املجاز  عالقات  أصناف  من  صنف 

حدوس املتكلمني ولكنّها يف احلقيقة ليست أكثر إنتاجّية من املجاز املرسل.

الرتابط بني  »الناب« و«الشعر« من جهة أخرى نسوقه يف ضبط  قلناه عن   وما 
»البنزين« و«الدهون« ثم بني »اإلقامة« و«املراحل« ...غري أّن ذلك التناسب املفهومي 
يف العقد الفرعّية ال يمتّد إىل فروع بقية العقد الكربى فاالستعارة تشتغل آليا يف شبكة 
اخلطاطات الفرعية املتكافئة فقط، ومبدأ التناسب وما يفرضه من إسقاط ال يستقيم 
لتمثل الضوء عىل أساس  إذ ال معنى  النار والضوء مثال  أو بني  الناب والشعر  بني 

الناب أو العكس.

تقريبا  )يمثالن(  يمّثل  أيضا(  بالنار«  )و«احلرق  »َحَرْق«  أنموذج  أّن  واملالحظ 
حالة حتّول خاصة يف شبكة حرق اخلطاطّية إذ قام التحّول فيه من جهة عىل عالقتْي 
قانونّية  املكان بصفة غري  فالبقاء يف  بالنتيجة  : )1( عالقة احلدث  جماز مربرتنْي مها 
يضمنه التخلص من الوثائق بحرقها، و)2( عالقة اعتبار ما سيكون بام أّن هذا الفعل 
وما يرتبط به من صفات صار يطلق عىل كل من يعزم السفر بطريقة غري رشعّية قبل 
التحّول  d سبب  نفسه  الوثائق  إن حرق  بل  وثائقه،  أن حيرق  وقبل  املكان  أن يصل 
من  التخلص  إىل  »احلارق«  فيها  يضطّر  ال  كثرية  وضعيات  يف  يرتاجع  األسايّس- 
أوراقه حرقا )فقد يتخّلص منها رميا يف البحر أو قد ال يتخّلص منها مطلقا( ومن 
جهة ثانية ينضوي الفعل عىل عالقة استعارة داخلية عندما نجمعه باستعامالت من 
قبيل »حرق الضوء« أو »حرق القانون«، واالستعارة مل خيّول هلا أن تتحّرك إال بعد 

أن ختلص الفعل حرق من أصوله التحويلّية. 

وكل هذا يعني أمرين:

أن حمّرك التحّول يف املعنى ال يكون متكافئا بني كل العقد إذ ثمة عقد تكتسب . 1
عقدية  بنى  ثالث  عىل  نحصل  وهكذا  أخرى  عقد  دون  التحّول  خصيصة 
السبب  الربط:  خطاطة   )1( خطاطات:  ثالث  تثلها  الشبكة  عىل  موّزعة 
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الذوبان-  التقّطع-  القريبة(:  اهلدف:)النتيجة  خطاطة  :االحتكاك،)2( 
التجاوز  وتفّرعه:  االمتداد  البعيدة(:  )النتيجة  الفصل  التبخر،)3(خطاطة 

مطلقا.

أّن التجاذب بني االستعارة واملجاز قد يكون يف مستوى عقدة واحدة من بني . 2
العقدة استعاريا  التحّول يف تلك  املكونة لكل مقولة، فيكون  العقد  جمموع 
داليّل  حتويل  سببْي  بني  تقاطع  أمام  بذلك  ونكون  ذاته،  اآلن  يف  وجمازيا 
ُيطلق عليه البعض مصطلح metaphtonymy 36؛ عىل أّن اجتامع املجاز 
 ،sequential واالستعارة يف عملّية التحّول يف املثال الواحد يكون إّما تتابعّيا
كام رأينا يف أنموذج »َحَرْق« وإّما تزامنّيا simultaneous يف حاالت يؤّول 
املعنى الواحد جمازا واستعارة يف اآلن ذاته كام يف أنموذج »ُحرق الثوب« وقد 
جعله املعجم الوسيط من »انقطاع احلارقة« استعارة وجعله ابن الفارس من 
»االحتكاك« نتيجة وجمازا 37، بل إن التحّول يف مثال »حرْق« رأيناه يرتبط 
بثالثة مربرات فقد مجع يف اآلن ذاته بني عالقتْي احلدث والنتيجة واعتبار ما 

سيكون من املجاز وعالقة املشاهبة من االستعارة.

واملهّم إذن أّن شبكة »حرق« تبنيها عالقات جمازية وأخرى استعارّية وأّن تداخل 
إىل  معنى  من  الّتحّول  وأّن  فيها  النّظام  أسس  حيجب  أن  يمكن  ال  العالقات  هذه 
آخر ال يكون إال داخل نظام داخيّل دقيق  فنحن لسنا أمام حالة »اهنيار للخطاطة« 
التي تبني الفعل »حرق« ألن العبور من العقدة وفروعها إىل األخرى يربره املجاز 
الرّتابط  وجوه  قامت  ما  أي  واالمتداد  والنتيجة  السبب  عالقات  قامت  ما  املرسل 
تربره  الواحدة  املقولة  داخل عقد  والعبور  والفصل،  الّربط واهلدف  بني خطاطات 
االستعارة، ويكفي النتقاء أحد معاين حرق إنشاط activation إحدى اخلطاطات 
املرجع إليها العقد، ولكّن اإلنشاط ال يكون اعتباطّيا إذ حيتكم إىل عوامل تنّميه، وأهم 
العوامل املساعدة عىل إنشاط اخلطاطة ومنه عىل انتقاء املعنى التأثريات الّسياقّية التي 
جتعل املقولة الواحدة من مجلة املقوالت« تنزع عندما تبلغ درجة عليا من اإلنشاط 
إىل حمو األخرى« 38، ومبدأ املحو إذن هو املبدأ الذي خيّول التحّول بني اخلطاطات 

واملقوالت.
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2-2- دور المحو العرفانّي في حركية »حرق«

ال يقتيض العبور من خطاطة إىل أخرى أي من مقولة شبكّية إىل مقولة أخرى مبدأ 
اإلسقاط املفهومي cognitive mapping - الذي به ُيبنى املعنى - كام هو جائز يف 
أّن  لبنية شبكة »حرق«  العقد الصغرى، وقد الحظنا يف حتليلنا  بنى  االنتقال داخل 
هذا املبدأ ال يشتغل إال داخل املقوالت الفرعية للخطاطة الواحدة وأّنه يتعّطل تاما 
عندما ننتقل من ُعقدة إىل أخرى داخل شبكة اخلطاطات تلك، فام حيدث يف مستوى 
العقد اخلطاطية أنواع أخرى من الرتابطات أو االقرتانات غري اإلسقاط39. وتعطيل 
أّن  غري  تفعيله،  عملّية  من  أمهّية  أقّل  ليست  ذهنّية  عمليات  إىل  حيتكم  اإلسقاط 
انشغالنا بأسس البناء يف بنيتنا الّتصورّية قد رصفنا عن االنتباه إىل »أسس« اهلدم فيها 
، فعملّيتا البناء واهلدم عملّيتان عرفانّيتان دقيقتان ال خيلو منهام أي حدث تصويري، 
وإذا كان مبدأ اإلسقاط mapping مسؤوال إىل درجة ما عن بنائية املعنى فإن مبدأ 
املحو  mopping مسؤول عن هدمه إّما الستيفائه دوره الداليّل وإّما إلنشاط معنى 
بنية   وتوليد   )1( بنية   بتفكيك  وينتهي  »اهلدم«   بعد  إال  يتحقق  ال  »البناء«  فـ  ثان، 
)2( يف عملّية ذهنّية شبيهة بعملّيتي التقطيع وإعادة البناء اللتني جعلهام ابن قدامة 
املقديّس من دور »املفكرة« وهي عنده »قوة رابعة« تضاهي قوة التخييل واإلحساس 
ُيسّميها  أساسية  عوامل  بثالثة  يتحقق  عنده   perception فاإلدراك  والتعّقل40. 
قوى هي: التجربة احلسية، والتجربة العقلية، والتجربة الذهنية؛ وهذه العوامل قد 
ُيدرك هبا املوضوع الواحد يف حاالت حتّوله، ويقتيض اإلدراك تسّلط قوة غري هذه 
القوى هي قوة عرفانية  تتطلب »اهلدم« و«إعادة البناء« وهي التي أطلق عليها اسم 

»املفكرة«.

والسياقات  االستعاملية  احلاالت  وتفرضه  القول  آن  يشتغل  مبدأ  واملحو 
الّتداولية، وهو بوجه ما اآللّية التي تشتغل هبا عملية املْقولة، أي اآللية التي جتعلني 
أنتقي خطاطة الربط عندما أجري استعامال من قبيل »حرق نابه« وال أرّشح خطاطة  
الفصل، فإنشاط خطاطة الفصل يف هذا املثال جيعل االستعامل الحنا غري تواضعّي 
ويربك دون شك املقام التواصيّل للمحادثة، ولذلك يصف النقاكر كل عملّية انتقاء 
خطاطّي بكونه نزوع »هدف خمصوص إىل إنشاط جمموعة من الوحدات تكون كل 
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الوحدات درجة  ُتنشط مجيع هذه  البدء  بالقوة عىل مقولته... يف  واحدة منها قادرة 
من اإلنشاط.... فتتنافس األبنية امُلمقولة املمكنة يف أداء تلك الوظيفة واألرجح أن 
الواحدة منها تعّطل األخرى بوجه تنزع فيه الواحدة منها إىل حمو األخرى ... ويف 
هناية املطاف يفوز عنرص واحد بالسباق بأن يبلغ درجة عليا من اإلنشاط عىل حساب 

منافسيه مجيعا« 41.

ولكّن النقاكر وإن نّبه فعال إىل خصوصّية عملّية االنتقاء تلك وإىل دور الّشبكة 
البلورة  بني عالقتْي  مثال  مّيز  بأن  املقولة  التفاعيّل يف عمليات  اإلنشاط  العصبّية يف 
والتوسع بني املقوالت فإّنه مل يقف عىل أوجه املحو التي يمكن أن تتحقق وال عىل 
أشكاله أو مستوياته، ولعّل  تفصيل القول يف أنامط املحو يف هذا البحث قد يوّضح 

جانبا مهاّم من حركّية الّشبكة اخلطاطّية التي تبني حركّية معنى حرق يف املعجم 42. 

2ـ 2ـ 2ـ 1ـ أنماط المحو:

نعالج املحو إذن باعتباره مبدأ عرفانّيا يسبق عملية البناء ويوّجه املْقولة وحيافظ 
فيضمن  ويضبطها  حدوده  يقّيد  بأن  الّداليل  التوّسع  نظامّية  عىل  الوجوه  من  بوجه 
بذلك »توازنا دالليا« ينفي عن املعجم »فيضا« من شأنه أن حيّوله إىل مظهر شذوذ 
وفوىض، فاملعاين كاألفراد تاما »يموت« بعضها ليحيا البعض اآلخر. ويقوم مبدأ 

املحو لذلك عىل مظهرين خمتلفني:

أ( املحو اجلزئي: وهو املحو الذي يرافق عملية اإلنشاط يف السياقات التواصلّية، 
احلاالت  يف  التالزم  أو  التضام  قيود  تفرضه  ما  إىل  استنادا  النوع  هذا  ويتحّرك 
االستعاملية، فهو إذن حمو وقتّي ينتهي بانتهاء االستعامل، وال يقتيض تفعيله تغليب 
الطور  اجلزئّي ضمن  املحو  دقيقة. ويشتغل  مقولة عىل أخرى إال يف حدود سياقّية 
فننتقل  إجرائه،  ورسعة  الّداليّل  الّتحّول  ليونة  ُتضمن  وبه  الّلغة  يف  السنكرويّن 
املقوالت غري  أو بني  الشعر«  املتكافئة  »حرق اليشء« و »ُحرق  املقوالت  مثال بني 
املتكافئة »حرق اليشء« و«حرق اإلقامة«  دون تعّثر أو تعقيد. ويضمن املحو اجلزئي 
للمعاين أن تتعايش »بشكل سلمّي« يف فرتة زمنية ما دون أن يكون يف تعايشها تديد 
الستعامهلا، وإليه ُيعزى بقاء املشرتك يف املعجم. وتقاس فاعلّية هذا النوع من املحو 
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خطاطة  فمحو  خارجها،  أو  املتكافئة  املساحات  داخل  الشبكة  يف  التبئري  بدرجات 
معنى ما هو بوجه آخر تبئري خلطاطة معنى آخر.

يرافق عملية  للغة، وال  الدياكروين  الطور  يشتغل يف  التام: وهو حمو  املحو  ب( 
اإلنشاط االنتقائي للخطاطات ألّنه ال ينتقي املقوالت بل »يقتلها«، وهذا النّوع من 
املحو ال يعيه األفراد وال ينتبهون إليه ألّنه يتحقق بشكل طبيعّي يف املسار التارخيّي 
للمعاين، وختتفي بموجبه بعض العقد املكّونة ملا أطلقنا عليه يف حتليلنا لشبكة حرق 
اخلطاطية اسم اخلطاطات العليا التي ترجع إليها املقوالت، كخطاطة الربط اجلامعة 
ملقوالت االحتكاك، فاملعاين )1( و )3( و)4( و)5( و)6( و)7( يف »حرق« »معان 
ممحّوة« ألهنا »معان مّيتة« سقطت من فضاء املعجم الذهنّي للجامعة اللغوية وال نكاد 
نعثر عليها إال بني طّيات القواميس. وهذا املحو هو الذي جيعلنا نقبل اليوم عبارة 
أّن االستعاملني  الشعر«، رغم  الناب« و«حرق  »أحرق قلبه« ونستغرب من »حرق 
استعامل  األول  االستعامل  أن  حني  يف  حقيقيان  استعامالن  حرق  للفعل  األخريين 
استعارّي، وقد خّول مبدأ املحو لالستعارة أن تتجّذر يف االستعامل وأن تتحّول إىل 

آلية بنائّية دقيقة يف مرحلة من مراحل حركّية »حرق«.
وحيافظ املحو بنوعيه اجلزئّي والّتام عىل عملّية توريث املعاين »األفضل استعامال« 
بأن حيّوهلا إىل أصول للتوليد الداليّل الذي ال يكتفي بتعزيز ظاهرة املشرتك بل تتّد 
كثافة وتنّوعا. فمن بني  أكثر  الّتالزمّي حيث تصبح االستعارة  إىل اخلطاب  جدواه 
مخس عرشة حالة اشرتاك يف حرق يضمن مبدأ املحو بقاء معنيني فقط تولدت هبام 

حاالت تضاّم وتالزم خاصتني يف املعجم:
 حرق أشعل النّار يف اليّشء، ومنه حرق قلبه وحرق أعصابه وحرق الفلم . 1

وحرق الّدهون= اإلتالف.
السفر . 2 وجواز  اإلقامة  حرق  ومنه  جتاوز  اليّشء:  فالن  أو  فالن  حرق:   

والّضوء= جتاوز القانون
واملعنيان يمكن توحيد خطاطاتام حتت أنموذج خطاطة اهلدف، بام أهّنام يمثالن 
خصوصّياتا،  املحو  مبدأ  هّدم  التي  الربط  خطاطة  إىل  استنادا  املعنى  بلورة  مظهر 
فاحّمت تقريبا العنارص املكّونة لشبكتها اخلطاطّية واحّمت معها أيضا حاالت الّتالزم 
عّطشها  بمعنى  اإلبل  املرعى  وحرق  آذاين،  بمعنى  »أحرقني  نحو  عليها  املنعقدة 

وحرق عليه األّرم بمعنى حقد....
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وال يشتغل مبدأ املحو بمعزل عن الّسياق الّتداويّل الذي تنشأ فيه العبارة اللسانّية 
فالّسياق االجتامعّي للغة هو الذي يوّجه حركّية املحو الذهنّي، فإّن التبئري املفهومّي 
لتأصيل شبكة  تدفع  التي  املقتضيات هي  تفرضه، وتلك  مقامّية  ملقتضيات  خاضع 
معنى عىل حساب معنى آخر، فاملحو إذن ليس هنائّيا وال يقتل املعاين األخرى هنائّيا 
بل تظل تلك املعاين كامنة يمكن إنشاطها إذا توفّرت هلا الظروف واملقامات املناسبة) 
الحظ مثال نسبة تصاعد استعامالت حرق بمعنى جتاوز احلدود خلسة يف فرتة ما بعد 
الناب  العملّيات وتراجع استعامالت حرق  النّوع من  التونسية لتصاعد هذا  الثورة 

املنسوب إىل البعري مثال لرتاجع الظروف املقامية الفارضة لتداول هذا املعنى(
قد يعّدل مفهوم املحو العرفايّن بالّشكل الذي قّدمنا رؤيتنا لطبيعة الّتطّور الّداليّل 
يف املعجم، فنحن يف احلقيقة لسنا أمام حالة تطّور داليّل ولكننا أمام حالة تغيري داليّل، 
الّتغيري  ولكّن  واكتامل،  تقّدم  يفرتض حالة  الّتطّور  أّن  والّتغيري  الّتطور  بني  والفرق 
الطارئ  والّتغيري  املقوالت.  بني  داخلّية  حركّية  عن  ناجتة  طارئة  حتّول  وضعّية  هو 
عىل شبكة معاين حرق أشبه ما يكون بالّتغيري البيولوجّي كام تزعمه فرضّية االنتقاء 
باعتبارها عنارص مفردة ولكنها  تتغرّي بذاتا أي  الطبيعّي، فاملعاين كاألفراد تاما ال 
تتغرّي داخل املجموعة، واملجموعة هنا هي شبكتها اخلطاطّية، فاملجموعات البرشية 
لألجيال  اجلينية  املادة  طريق  عن  تغيرياتا  وتوّرث  مشرتك«  »سلف  بــ  مرتبطة 
ويقتيض  النّوع،  بقاء  عن  املسؤول  الوحيد  هو  املاّدة  تلك  من  يوّرث  وما  الالحقة، 
التغرّي البيولوجي أن تفقد جمموعة من الكائنات بعض خصائصها بحسب متغرّيات 

بيئّية ووراثّية متعددة 43.
نظرة  اخلطاطّية  شبكته  إىل  ننظر  جيعلنا  حرق  معاين  حلركّية  استعارّيا  تأويال  إن 
فوّرث  تعاقبت  واحد  أصل  ذات  داللّية  جمموعات  اخلطاطّية  عقده  تّثل  بيولوجّية 
اجليل منها الالحَق خصائص جينّية تكّيف بعضها بالبيئة والّسياق فتجذر واستمّر 
بعضها  يتكّيف  ومل  الّضوء«...  و«حرق  اإلقامة«  و«حرق  اليّشء«  »حرق  نحو 
الّسياق  الّتجّذر توسيع  الناب واحلديد«، وقد خّول هذا  فاندثر واحّمى نحو »حرق 
االستعاميّل هلذه املعاين التي ستظهر يف العبارات املسكوكة وقد انقرض بعضها مثل 
»حرق عليك األّرم« وتعني »حقد عليك«، النقراض »معنى جينّي« يف شبكة حرق 

هو معنى »االحتكاك«. 
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خاتمة: 
العريّب،  املعجم  يف  »حرق«  الفعل  معاين  حركّية  تعّقب  البحث  هذا  يف  أردنا 
فانطلقنا بالبحث يف مظاهر االّتساع الداليّل هلذه املادة يف القواميس العربّية، والحظنا 
القاموسّية لدالالت هذا الفعل تّتسم بالفوىض سواء يف أشكال ترتيب  أن املعاجلة 
تلك الدالالت أو يف مستوى انتقائها وتقديمها. وقّدرنا أن تكون تلك الفوىض نامجة 
عن غلبة النّزعة الّتجميعّية لدى القاموسيني عىل النّزعة الّتأويلّية الّتفسريّية، فمعيار 
ينشغلون  القاموسيني  جعل  املعيار  وهذا  باألساس  كمّي  معيار  القاموس  جودة 

بحجم املادة أكثر من انشغاهلم بطبيعة املادة ذاتا.  
واستأنسنا  اخلطاب  مستوى  يف  الفعل  هذا  حركّية  يف  للبحث  لذلك  وحتّولنا 
ببعض املفاهيم العرفانّية احلديثة يف تأويل تلك احلركّية، وانتبهنا إىل أن تلك الفوىض 
مستويات  بحسب  مرّبرا  توالدا  املعاين  به  تتوالد  دقيقا  عرفانّيا  نظاما  الّظاهرة ختفي 
الّتكافؤ بني خطاطات املعاين، فالتحّول الداليّل داخل فروع اخلطاطة الواحدة يكون 
بساطته  عىل  االستعاميّل  التنّوع  يكون  وقد  جمازّيا،  يكون  اخلطاطات  وبني  استعارّيا 
مؤرشا لتوسيع الدائرة الداللّية، فقد الحظنا كيف حتّولت عادة حرق األوراق من 
املهاجرين غري الرشعيني مثال إىل فعل موّلد ملعنى جديد حلرق هو يف احلقيقة  قبل 

نتيجة له وهو معنى حتّول بدوره إىل »أصل« تفّرعت عنه استعامالت متنّوعة. 
ُيبنى به  وختضع عمليات الّتحّول الّداليّل يف كّل مّرة إىل مبدأين أساسيني: مبدأ 
املعنى اجلديد وآخر ُيمحى به القديم حموا جزئّيا أو حموا كّلّيا. وتسمح عملّية املحو 
بام تفرضه من آليات اإلنشاط والتبئري بإعادة تيئة الفضاء الذهنّي الستقبال املعنى 
التواصلّية  االجتامعّية  واملقامات  االستعاملّية  السياقات  تقتضيه  ما  بحسب  اجلديد 
وأنساق  حمددة  أنامط  ضمن  إال  والدتا  تكون  وال  أخرى،  وتولد  معان  فترتاجع 

مضبوطة تؤكد احتكامها إىل النّظام داخل الفوىض الّظاهرة.
نظرية  ضمن  املعنى  حركّية  طرح  إعادة  إىل  العمل  هذا  يف  البحث  يدفعنا  قد 
التي ترى أن ما نراه يف الكون للوهلة األوىل رضبا من   Chaos Theory الفوىض 
العبث والفوىض ليس إال بنية نظامّية عىل درجة عالية من التعقيد، وعليه تسعى هذه 
الكشف  وإىل  وأنساقه  مساراته  يف  الظاهر  غري  اخلفّي  النظام  ذلك  تتبع  إىل  النظرية 
األحداث  تغرّي  أن   - بساطتها  عىل  شأهنا-  من  التي  اخلفّية  البسيطة  التأثريات  عن 
تغيريا جذرّيا، وسلوك املعنى يف املعجم قد يبدو للوهلة األوىل مظهرا من العشوائية 
والفوىض ولكنّهام عشوائية وفوىض ناجتتان عن قصوٍر يف مناهج البحث يف تاريخ 

املعنى بحثا إيتيمولوجيا اجتامعّيا وربطه بالبعد العرفايّن يف النشاط اللغوّي.
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التناسب قد يتحقق بني  التناسب بني املجالني ألن هذا  البعد احليّس يف عملية 
جمالني حسيني كام يمكن أن ينطلق من املحسوس إىل املجرد أو من املجرد إىل 
 Lakoff, G املحسوس. للتوسع أكثر يف خصائص هذا املبدأ يمكن العودة إىل
 et al: ”The Invariance Hypothesis: Is abstract reason based
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إطار اإلسقاط املفهومي فضاء آخر غري املصدر واهلدف هو الفضاء املزيج. ُينظر 
                                                                                                     Fauconnier, G: Mapping in Thought and Language, p. 13

ومتخّيلة . 40 حمسوسة  ثالثة:  املدركة  واملعاين  قّوة،  ُيسّمى  اإلدراك  سبب  يقول: 
تفصيل  تقدر عىل  أن  املفّكرة... شأهنا  ُتسّمى  رابعة  قّوة  فيك  ثم   ... ومعقولة 
الصورة التي يف اخليال وتقطيعها وتركيبها .« ابن قدامة املقديس: روضة الناظر، 

ص 106.

النقاكر، ر: النحو العرفنّي، ترمجة األزهر الزناد، ص 347.. 41

نريد قبل النظر يف أصناف املحو العرفاين أن نعّدل ترمجتنا اإلنجليزية للمصطلح . 42
، فقد سبق أن اعتمدنا مصطلح »مسح« يف بحث سابق

 عنوانه دور الشبكات اإلدماجية يف تعليل املتضاّمات املشرتكة يف املعجم«  ُقدم 
يومْي  املنعقدة  املعريّف واملنهجّي«  والتفاعل  العربية  اللغة  ندوة«  فعلّيات  ضمن 
االعتامد صائبا  بتونس، وليس هذا  للغات  العايل  باملعهد  مارس 2017  2 و3 
يف  معتمد  »مسح«  مصطلح  أن  بام  مفهومّي  لبس  يف  يوقعنا  قد  ألّنه  نظرنا  يف 
scanning، وهو مبدأ عرفايّن  الرتمجات العربّية مقابال للمصطلح االنجليزي 
يفرتض »إدراك احلدث ذهنيا يف خمتلف مراحل وقوعه إّما باعتباره حدثا تكّونه 
أوضاع متسلسلة وآنّية وإّما باعتباره حدثا تكّونه أوضاع مرتاكمة متزامنة بوجه 
الزناد 2010، ص125(. واعتامد مصطلح  إدراكّيا«)  فيه احلدث كال  يستوي 
»مسح« ليس يف احلقيقة أمرا جمانبا للصواب بام أّنه من مرادفات »املحو«، ولكّن 
االستئناس بمصطلح واحد ترمجة ملفهومني خمتلفني ُموقع يف اللبس، خاّصة أّننا 
ال نعثر يف األبحاث العرفانّية عىل مصطلح دقيق ُيشري إىل مبدأ املحو، فالنجاكري 
مثال يستعمل الفعل to suppress أي »احلذف ، وهو تقريبا املقصود باملحو ) 
Langacker, 2008, p230(. فاملحو mopping يف هذا البحث  إذن هو تلك 

املعجم  تقتضيها مفهمة حاالت كثرية يف  التي  املتواترة  اآلنّية  العرفانّية  العملّية 
تعطيل  عىل  تقوم  والتي  الداخيل  والّتضاّد  والرتادف  االشرتاك  حاالت  مثل 
مفهمة معنى أمام التمكني من مفهمة معنى آخر، وقد تتّد سلطة املحو فُتقيص 
املعنى  و«تقتله« وُتسقطه من املعجم الذهني  ومن السياقات االستعاملية يف جتربة 
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اجلامعة اللغوّية. وهو ما سنحاول توضيحه يف بقية البحث.

 هذه االستعارة البيولوجية يف فهم الظواهر اللغوية نجدها يف )1( منوال كروفت . 43
)2000( وقد اعتمدها يف معاجلة التحّوالت الرتكيبّية والرصفّية يف اللغة، ويف 
)2( منوال الرشيف الذي يعترب اللغة مثلها مثل اجلينوم البرشي الذي يسّجل 
فيه كل املعلومات التي تعاجلها البرشية عىل مدى األزمان املتعاقبة. واملنواالن 
انشغال بالبعد البيولوجي يف املستوى الشكيّل ال يف املستوى الّداليّل: ُينظر )1( 
 Croft, W: Explaining Language Change: an evolutionary

صالح  حممد  الرشيف،  و)2(   .approach. London, Longman, 2000

الدين: »وقد سألتمونيها«، حوليات اجلامعة التونسية العدد 53، 2008، ص  
.391 -332
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