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Abstract:
We dedicate this article to research one of the most important linguistic theories
represented in cognitive linguistics; The latter, which paid great attention to
semantics in its research and studies, and re-inserted it as a basic component
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parallel to grammar. As a result of these studies, cognitive theories emerged that
took upon themselves the study of meaning, its interpretation and consideration of
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how it is organized between language and mind. It seeks to explain how meaning is
constructed and related to context, which it considered a conceptual process, and
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to study it, it is necessary to take into account the general cognitive principles that
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contribute to its construction.
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In this research paper, an attempt is made to search for meaning within the
framework of perceptual significance, as well as according to the theory of mental
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continuity of Gil Fauconnier, in order to answer the following problem: How is
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meaning studied? How is it constructed in the text/discourse? This will explain the
importance of the mechanisms on which the perceptual significance relied to arrive
at the intended meaning, in addition to standing on the most important concepts
that Fouconiai brought up in the theory of mental continuity. The desired goal
behind this research paper is to define the most important mechanisms presented
by cognitive linguistics for the study of meaning, in addition to clarifying the
importance of experience and context in interpreting meaning.
Key words: Cognitive Linguistics, Language, Meaning Construction, Context, Mental
Space.
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ّ
ى
المعن نظرية األفضية الذهنية نموذجا
العرفنية وبناء
اللسانيات
زكور نزي هة

2

الملخص
ّ
الت
العرفنية؛ هذه
نخصص هذا المقال للبحث يف واحدة من أهم النظريات اللسانية والمتمثلة يف اللسانيات
ر
األخية ي
أساس مواز للنحو ،ونتيجة هذه الدراسات
أولت اهتماما بالغا للداللة يف أبحاثها ودراساتها ،وأعادت إدراجها كمكون
ي
ّ
وتفسيه والنظر يف كيفية انتظامه ربي اللغة والذهن ،وهذا ما
عرفنية أخذت عىل عاتقها دراسة المعت،
انبثقت نظريات
ر
اعتيته
تبحث فيه نظرية األفضية الذهنية لفوكونياي؛ حيث تسىع إىل شح كيفية بناء المعت وارتباطه بالسياق ،والذي ر
ّ
الت تساهم يف بنائه.
عملية تصورية ،ولدراسته البد من األخذ ر
بعي االعتبار المبادئ العرفنية العامة ي
ّ
وف هذه الورقة البحثية محاولة للبحث عن المعت يف إطار الداللة العرفنية ،وكذا وفق نظرية األفضية الذهنية لجيل
ي
التاىل :كيف تتم دراسة المعت؟ وكيف يتم بناؤه يف النص/الخطاب؟ وهذا ما
اإلشكال
عن
اإلجابة
قصد
وذلك
فوكونياي،
ي
ّ
الت اعتمدت عليها الداللة العرفنية للوصول إىل المعت المقصود ،إضافة إىل الوقوف عند أهم
سيوضح أهمية اآلليات ي
الت جاء بها فوكونياي يف نظرية األفضية الذهنية .أما الهدف المرجو من وراء هذه الورقة البحثية هو التعريف
المفاهيم ي
ّ
تفسي
بأهم ما قدمته اللسانيات العرفنية من آليات لدراسة المعت إضافة إىل توضيحها ألهمية التجربة ،والسياق يف
ر
المعت.
ّ
الكلمات المفتاحية :اللسانيات العرفنية ،اللغة ،بناء المعت ،السياق ،األفضية الذهنية.
المقدمة:
ّ
ّ
ه الدراسة العلمية للغة ،إال أن االتجاهات اللسانية قد تباينت واختلفت
يتفق الباحثون عىل أن اللسانيات ي
الوصف،
باختالف المفكرين ،وتوجهاتهم الفكرية ،وطبيعة معالجتهم للغة ،وعليه ظهر تياران متمايزان وهما التيار
ي
األخي انقسام كانت نتيجته رفض مبدأ مركزية اليكيب ،وأقاموا اسيساال ربي
والتيار التوليدي ،إىل أن وقع يف هذا االتجاه
ر
ّ
سيتبي أن لدراسة المعت األثر
الت ظهرت
ر
المعجم ،والنحو ،والداللة ،وإذا ما تم البحث يف سبب هذه الثورة المعرفية ي
ّ
ان جديد تمثل يف اللسانيات العرفنية.
ر
األكي يف حدوثها ،ليعلن بعد ذلك ميالد اتجاه لس ي
ّ
ّ
اللسانيات العرفنية :يعود استعمال مصطلح اللسانيات العرفنية(  )Cognitive Linguisticsإىل عام 1975م،
إذ استعمله اليكوف ألول مرة عندما تخىل عن محاولته المبكرة لتطوير علم الداللة التوليدي من خالل دمج نحو
التحويىل بالمنطق الصوري ،وقد استهل تعاونه مع الفيلسوف مارك جونسون عام 1979م بتأليفهما كتاب(
تشومسك
ي
ي
ّ
الت نحيا بها) عام 1980م؛ حيث كان أول تأليف يلفت نظر جمهور واسع إىل اللسانيات العرفنية( .محمود،
االستعارة
ي
 ،2022صفحة )29
ّ
ّ
كثي من المصطلحات
وتجدر االشارة إىل أن مصطلح اللسانيات
العرفنية ال يتسم بالثبات واالستقرار كما يف ر
ّ
الغرن ،فيعمل العلماء ،والباحثون العرب
العلم
الت نستعملها يف دراساتنا العربية؛ ألنها دراسات تهتم بالمنتج
ري
ي
األخرى ي
ّ
ُ
تعان منه أللب المصطلحات المنقولة من تعدد صور النقل ،فنجد من
عان مما
ي
عىل ترجمته إىل العربية ،ولهذا فإنه ي ي
االنجليي  cognitive Linguisticsوهو ترجمة
يطلق عليها مصطلح( اللسانيات اإلدراكية وهو ترجمة للمصطلح
ر
يعت المعت نفسه ،أو اللسانيات
لمعناه ،ومن الممكن أن نجد من يطلق عليها مصطلح اللسانيات المعرفية وهو ي
ّ
العرفنية ،أو العرفانيات ،أو اللسانيات االستعرافية ،وجميع هذه المصطلحات وسواها مما يمكن أن نجده
العرفانية ،أو
يف هذا الباب بمعت واحد أو ذات مفهوم عام واحد( .عبابنة ،2021 ،صفحة )97
ّ
الشء وقد استعمل قديما
العرفنية من الناحية اللغوية :العرفان مصدر من عرف
وقد تم تعريف اللسانيات
ي
بمعت العلم.
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ُ
ّ
أما اصطالحا:
التفكي عرف منذ منتصف السبعينيات من القرن
العرفنية  Cognitivisimعند أهل النظر نهج يف
ر
العشين .ولعل بوادره كانت يف علم النفس والفلسفة ،ومنها شت مبادئه إىل علوم أخرى منها اللسانيات.
(الصفاقش،
ي
 ،2010صفحة  )86فاللسانيات العرفنية تهتم بدراسة اللغة يف ضوء العمليات الذهنية العرفنية؛ حيث يتضافر فيها
االصطناع ،وعلوم األعصاب ،واللسانيات،
الذهن ،والذكاء مع العلوم األخرى كالفلسفة ،وعلم النفس ،والذكاء
ي
ر
واألنيوبولوجيا( .الزناد ا ،2010 ،.صفحة  )15كما تقوم عىل دراسة العالقة ربي اللغة البشية ،والذهن ،والتجربة بما
ّ
ّ
والبيت( .الزناد ا ،.النص والخطاب مباحث لسانية عرفنية ،2011 ،صفحة )21
والمادي
االجتماع
فيها
ي
ي
ّ
ه مبحث يتكامل مع ما هو معروف عن الذهن البشي؛
ه دراسة اللغة من حيث ي
وعليه فاللسانيات العرفنية ي
تعتي اللغة انعكاسا للذهن البشي .كما تهتم بالنظر يف طبيعة العمليات الذهنية يف اكتساب المعارف واللغة
حيث ر
وطرائق استعمالها ،وتهدف إىل الكشف عن طبيعة البنية الذهنية وأوجه انتظامها ،وذلك من خالل تحليل
تفكيه ونمط تخزينه للمعلومات ،وطريقة معالجته للغة إنتاجا وفهما.
الت يعتمدها اإلنسان يف
ر
االسياتيجيات العرفنية ي
(طعمة و وأخرون ،دراسات ف اللسانيات العرفانية الذهن واللغة والواقع ،2019 ،صفحة )96
ّ
ّ
والت تؤثر يف
الت تشكلها التجربة،
العرفنية ال تنفصل عن
إن اللغة من منظور اللسانيات
ر
ي
الخية اإلنسانية ي
والتعبي عن األشياء والمفاهيم ،وهو بعد لغوي يتأثر بال
الت ندرك بها األشياء ،ونصوغ بها مفاهيمنا المختلفة،
ر
الطريقة ي
الداخىل وصوغ قواعده وقوانينه
شك بكيفية إدراكها ،فاللغة ليست مستقلة أو مغلقة عىل ذاتها وال يمكن وصف نظامها
ي
الخية البشية تؤثر مباشة يف بنية المبادئ اللغوية
الت تؤسس لمبادئ عامة يف ر
بمعزل من البنية التصورية أو المعرفية ي
المختلفة( .عز الدين و الربيع  ،2019 ،صفحة )64
ّ
العرفنيي إليجاد حلول للصعوبات
سىع المفكرين
ر
تعدد األبحاث واالجراءات يف مجال اللسانيات العرفنية سببه ي
الت تتخذ المعت محورا لها ،ومن هذه
الت تواجههم يف
ر
تفسي عملية إنتاج المعت وتأويله يف مختلف مظاهر ّاالنتاج ي
ي
:
:
ه البنية التصورية ،ونظرية
الداللية
البنية
أن
اعتي
حيث
جاكندوف؛
ـ
ل
التصورية
الداللة
نظرية
نذكر
تجاهات
اال
ر
ي
تفسي
يمي النظريات العرفنية هو منهجها القائم عىل المقاربة النفسية والمعرفية يف
ر
األفضية الذهنية لـ :فوكونياي وما ر
ّ
ر
الذهت ،االسقاط،
الذهت ،الفضاء
إنتاج المعت؛ أي أن ميدانها هو الذهن ،لذا تكي فيها المصطلحات من قبيل :التمثيل
ي
ي
سيورة المعت يف الذهن أو الدماغ ،التصور( .جحفة ،مدخل إىل الداللة الحديث ،2000 ،صفحة )47
ر
ّ
تعد الداللة العرفنية قسم من أقسام اللسانيات العرفنية الذي اهتم بدراسة المعت؛ حيث عرفت بأنها دراسة
العالقة القائمة ربي التجربة والعرفان والغة ،أما دراسة المعت يف ضوء الداللة العرفنية فقد قام عىل تصور جديد تجاوز
ّ
ّ
المتقوم ّ
ّ
المجردة باستقراء االستعمال ،ليصبح عملية
بالسمات الداللية
المعجم ،والمعت
فيه المعت اللغوي المعت
ي
ّ
عي شوط الصدق يف
فكرية تتشكل بمقتضاها صورة من الصور الذهنية،
فالمعان من منظور الداللة العرفنية ال يكون ر
ي
ّ
ّ
المعان
الخارج ،إن
الموضوع ربي الكلمات واألشياء يف العالم
المنطق الصوري ،وال تحصل يف ما يكون من التطابق
ي
ر ي
ْ ي
عي آلية الفهم أو المفهمة ( Conceptulisationطعمة و وأخرون ،دراسات ف
عند
العرفانيي تحصل يف الذهن وتكون ر
ر
اللسانيات العرفانية الذهن واللغة والواقع ،2019 ،صفحة )97
ّ
ّ
العرفنية يف سبعينيات القرن العشين بوصفها رد فعل عىل التصور
العرفنية :برزت الداللة
مفهوم الداللة
األنجلوأمريك يف الفلسفة والتخصصات المرتبطة بها ،الذي تجىل يف ما
الفلسف
الموضوع للعالم الذي بلوره التقليد
ي
ي
ي
ّ
ّ
وه رائدة من رواد الداللة العرفنية ،بأن داللة شوط الصدق
،
1990
سويتش
تصفها
الت
الصدق
وط
ش
بداللة
عرف
ي
ي
المعرف من النسق اللغوي.
تلىع التنظيم
ي
يتصورها المعنوي بوصفه عالقة ربي الكلمات والعالم ،ي
ّ
المعان وما يحفزها ،وذلك انطالقا من
العرفنية ببلورة نموذج عام يحاول مقاربة كيفية حصول
وتهتم الداللة
ي
ّ
الت تفعل فيه؛ أي إن الداللة العرفنية تبحث يف العالقة ربي التجربة
خصوصيات اإلدراك البشي وعوامل التجربة ي
والنسق التصوري والبنية الداللية الت ّ
ترمزها اللغة ،وتدرس الداللة العرفنية االنسقة التصورية ،والمعت ،واالستنتاج،
ي
ّ
ّ
التفكي البشي.
ه دراسة العالقة القائمة
ة
العرفني
فالداللة
وعليه
)
365
صفحة
،
2020
(العامري،
إنها تدرس إجماال
ر
ي
ربي التجربة ،والعرفان ،واللغة.
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وتقوم الداللة العرفنية عىل أربعة مبادئ أساسية تتمثل يف:
 .1البنية التصورية مجسدنة.
ه البنية التصورية.
 .2البنية الداللية ي
موسوع.
 .3تمثيل المعت
ي
 .4بناء المعت هو بناء التصورات.
فتعتي البنية التصورية بنية
وميالن لرين؛
يىل تفصيل موجز لهذه المبادئ كما جاء بها فيفيان إيفنس،
ر
ي
وفيما ي
والوع به ،وبناء نظرية للبنية التصورية
الخارج
مجسدة لكونها تسىع إىل اكتشاف طبيعة التفاعل البشي مع العالم
ر ي
ّي
نختي بها العالم؛ حيث تتمسك هذه االطروحة بأن طبيعة التنظيم التصوري تنشأ من
الت نجرب أو
ر
تنسجم مع الطرق ي
ه التجربة الجسدية وما ترتبط به.
التجربة الجسدية،
ي
الت تجعل للبنية التصورية مدلوال ي
وبالتاىل أحد األجزاء ي
ّ
ه البنية التصورية فأساسه أن اللغة تحيل عىل تصورات يف ذهن المتكلم بدال من اإلحالة إىل
أما اعتبار الداللة ي
المعان المقينة وضعيا بكلمات ووحدات لغوية
الخارج ،وبعبارة أخرى البنية الداللية(
األشياء الموجودة يف العالم
ي
ر ي
ّ
ّ
أخرى) يمكن أن تتكافأ مع التصورات ،ومع ذلك فإن التصور القائم عىل أن البنية الداللية يمكنها أن تتساوى مع البنية
التصورية ال يعت ّأنهما متطابقان ،مما يعت ّأن الكثي من األفكار ،والتصورات ،واألحاسيس الت نملك ه ر
أكي مما يمكننا
ر
ي
ي
ي
ي
تفسي هذا االرتباط ربي البنية الداللية والبنية التصورية من خالل الجملة
تشفيه وضعيا يف اللغة؛ فيعتمد العرفنيون يف
ر
ر
والتأخي يف تجاربنا.
الت نتعامل بها مع األشياء بالتقديم
ر
المبنية للمعلوم ،والمبنية للمجهول ر
اللتي تعكسان الطريقة ي
ّ
فتعت أن الكلمات ال تمثل رزما مكدسة رصفة للمعت ،ولكنها تشتغل كنقاط
حي موسوعية تمثيل المعت
يف ر
ي
ّ
وصول إىل مخازن فسيحة من المعارف المرتبطة بتصور خاص أو مجال تصوري ،أما المبدأ القائل إن بناء المعت هو بناء
ّ
ّ
ه حاثات(  )Protmptsفقط لبناء المعت،
التصور
فقوامه أن اللغة ال تشفر المعت بل إن الكلمات( الوحدات اللغوية) ي
ّ
يعت أنه يتم بناء المعت يف المستوى التصوري؛ أي بناء المعت يعادل بناء التصور( .دحمان ،2012 ،صفحة
مما ي
ّ
يعت أن المعت يأخذ من المعارف الموسوعية .ولقد عرف بناء المعت توسعا مع دراسات جيل
45إىل )47وذلك
ي
ُ
بت خالل انبناء الخطاب؛ أي
فوكونياي الذي أكد عىل دور اليابطات المحيلة ربي األفضية الذهنية المتمايزة،
والت ت ي
ي
سيورة مباشة( )online
وفق ر
ّ ّ
تشي إليه
فعلم الداللة العرفنية ربي أن اللغة ال تحيل عىل حقائق موضوعية بل إىل تصورات ،والمعت الذي ر
ّ
الوحدات اللغوية متصل بالتصورات الذهنية واألفكار ،كما أن انتاج المعت يكون من خالل عالقة تفاعلية ربي البت
الت تعمل عىل توظيف الوحدات
والوع البشي بالعالم
التصورية،
الخارج ر
ر ي
وخياته الحسية ،إضافة إىل فكرة التجسيد ي
ي
كمثيات لبناء المعت.
اللغوية ر
ّ
تشي إىل حقائق
العرفان يحيل عىل معت
والمعت
ذهت ال يرتبط بالواقع ارتباطا مباشا ،ذلك أن مفردات اللغة ال ر
ي
ي
ّ
ّ
ّ
ّ
تشي إىل كيفية تمثل الذهن لهذه الوقائع ،لذلك فإن هذا المعت ال يرتبط بالواقع إال بصفة عرضية وهذا
واقعية بقدر ما ر
العرفان لبعض مقوالت اليادف( .حمودة ،2017 ،صفحة )113
ما ريير اختالف اللغات يف تحديد المعت
ي
ّ
ّ
موسوع ،وعليه فإن إنتاجه ال
يستدع إنتاج المعت معرفة موسوعية ،فقد تمت اإلشارة سابقا إىل أن المعت
ي
ي
ّ
بالقواني اللغوية ليست كافية لصناعة المعت ،ألن المبادئ العامة
يقترص عىل المعرفة اللغوية فقط ،فالمعرفة المجردة
ر
الخية ،وتعد االستعارة يف اللغة
يف اللغة متجذرة يف العملية اإلدراكية ،والمعت اللغوي يتكامل مع جوانب التجربة أو ر
فه تعد عملية
اسياتيجية وآلية ذهنية يدرك اإلنسان بها معت األشياء من حوله ،خاصة يف إدراك المفاهيم المجردة ،ي
ّ
ه يف األساس ذات طابع استعاري ،وداللة الكلمات يف اللسانيات
ذهنية إدراكية ،ذلك أن منظومتنا الذهنية األساسية ي
فالمعان ذهنية يف شكل بنية تصورية.
(التميم ،صفحة )294
حقيف يوجد يف األلفاظ،
اإلدراكية ليست معت
ي
ي
ي
ّ
العرفنية الت ّ
المتكلمي وأفهام
الدالىل يتحدد معت الجملة يف تصور
تقر بمركزية المكون
وف إطار األبحاث
ر
ي
ي
ي
تشومسك ،بل هو مجرد بنية لفظية ترمز لما يحدث
عند
كان
كما
االهتمام
كز
مر
هو
يعد
لم
اللغوي
كيب
فالي
،
السامعي
ر
ي
يف الذهن من بنية داللية تصورية فحسب  Lakkoffال وجود لكائن لغته محض تركيب ،وشكل معزول ومستقل عن
المعت وعن السياق واإلدراك والعاطفة ،والذاكرة ،واالنتباه ،والفعل  ،والطبيعة الدينامية للتواصل.
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ّ
التعبي عن المعت ليس بوصفه محتوى سابقا
الرئيش لفهم اللغة ،فاللغة تقوم بوظيفة
وألن المعت هو المفتاح
ر
ي
ّ
المعرف والتمثيل الصوري ،وعليه فالمعت يف
يحمله وعاء األلفاظ ،وإنما بوصفه عملية دينامية يتشارك فيها االستقبال
ي
ّ
ّ
تشي إىل حقائق
العرفنية يحيل عىل معت
ظل الدراسات
ذهت ال يرتبط بالواقع ارتباطا مباشا ،ذلك أن مفردات اللغة ال ر
ي
ّ
ّ
ّ
تشي إىل كيفية تمثل الذهن لهذه الوقائع لذلك فإن هذا المعت ال يرتبط بالواقع إال بصفة عرضية ،وهذا
واقعية بقدر ما ر
ّ
العرفت لبعض مقوالت اليادف( .حمودة ،2017 ،صفحة )113
ما ريير اختالف اللغات يف تحديد المعت
ي
ّ
ّ
ّ
ويعت ذلك أن الكلمات ال تمثل رزما مكدسة رصفة
موسوع
العرفنية يدرس المعت عىل أنه
وف إطار الداللة
ي
ي
ي
ّ
للمعت ،ولكنها تشتغل كنقاط وصول إىل مخازن فسيحة من المعارف المرتبطة بتصور خاص أو مجال تصوري ،ووفق
الوضىع المقين بكلمة مفردة يعد" حاثا" فقط لعملية بناء المعت؛ أي اختيار اليجمة
هذه النظرة يتضح ان المعت
ي
مفهوم وطريقة مخصوصة يف انبناء ذلك
المناسبة تبعا لسياق الملفوظ .بصفة أعم يتمثل معت ما يف مضمون
ي
المضمون يف آن ،وتحيل كلمة(انبناء) عىل قدرتنا الظاهرة عىل أن نتصور ونصف الوضعية الواحدة بطرق متنوعة بعضها
ّ
المفهوم عىل
بديل عن بعض ،فإذا كان أمامنا كوب من الماء يحتل نصف حجمه ،من المفيض أننا قادرون يف المستوى
ي
ّ
ّ
استحضار هذا المضمون بطريقة محايدة تماما ،ولكن ما إن نشفره لغويا نفرض عليه بالرصورة انبناء معينا ،فيمكن أن
المفهوم بجمل مختلفة؛ حيث يكون لكل منها انبناء مخصوص:
نعي عن المضمون
ر
ي
يعي الحاوية)
الكوب الذي فيه ماء( ر
تعي الماء الذي يحتويه)
الماء الذي يف الكوب( ر
الت يكون فيها الحجم الذي يشغله السائل هو بالتحديد نصف حجمه
مىل
ر
ء(تعيي العالقة ي
الكوب نصف ي
المحتمل)
الت يكون فيها الحجم الذي يشغله الفراغ هو بالتحديد نصف حجمه
الكوب نصف فار
ر
غ(تعي العالقة ي
المحتمل) (النقاكر ،2018 ،صفحة ،)81
ّ
ه" حاثات" فقط لبناء المعت ،الذي يعد بدوره بناء للتصور؛ حيث يؤكد
وعليه يتضح أن الوحدات اللغوية ي
الت
ُجيل فوكونياي عىل دور اليابطات والصالت المحيلة ربي األفضية الذهنية المتمايزة أو رزم تصورية من المعلومات ي
ّ
سيورة مباشة لبناء المعت؛ بمعت أن هذه األفعال التصورية تنجز عىل أساس ثانية بثانية أثناء انبناء النص
تبت خالل ر
يىل بحث يف ماهية األفضية الذهنية ،أو كما تسم أيضا الفضاءات الذهنية كما جاء بها
ودون إدراك واع .وفيما ي
فوكونياي.
باإلنجليية؛ حيث
نظرية األفضية الذهنية ظهرت مع عمل جيل فوكونياي عام  1984بالفرنسية ،وعام 1985
ر
أول كتاب تعرض لها ،ووضع أسسها هو كتاب :األفضية الذهنية :مظاهر من بناء المعت يف اللغات الطبيعية .وتكمن
ّ
ّ ّ
حي تواجه جميع ظواهر اللغة
أهمية هذا العمل الذي قدمه فوكونياي أنه ربي أن أدوات المنطق الصوري تخفق ر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلنسان ال عىل
عرفنية :نظرية تقوم عىل قدرات الذهن
نظرية
الطبيعية .ورأى أن ما ُيحتاج إليه بدال من ذلك ،إنما هو
ي
ّ
ّ
الت يستعملها المناطقة (أبغش ،2018 ،صفحة )34
قدرات األنظمة الرياضية ي
الذهت ،مبدأ االهتداء،
الذهت عىل لرار الفضاء
لكونها نظرية ذهنية ،فقد ارتبطت بها مصطلحات تتسم بالطابع
ي
ي
الت قامت عليها هذه
يىل إحاطة بأهم المفاهيم ي
بناة األفضية ،الفضاء األب ،الفضاء االبن ،القادح ،الهدف...وفيما ي
النظرية.
األفضية الذهنية:
ّ
يعرفها فوكونياي يف كتابه  Mappings in thought and languageبأنها أبنية جزئية تتكاثر حينما نفكر
ونتكلم؛ حيث تمكن من تقسيم دقيق للبنية المعرفية والبنية الخطاطية ،(Fauconnier.G, 1997, p. 11) .واألفضية
ّ
ه متصورات نظرية وضعت يف الداللة العرفنية لتيش جوانب من بناء المعت مهمة ،فتتصور أنها أماكن ،أو
الذهنية ي
كثيا ما تبنيها أدوات معجمية أو نحوية تنشأ يف سياقات تحل فيها المعلومات الداللية -التداولية وتنتظم تبعا
أطر ،ر
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الواقىع -أو تصور المتكلم لما عليه ذلك العالم -باعتباره فضاء
وكثيا ما يمثل العالم
لمظاهر من الخلفية المعرفية،
ر
ي
الواقع /الفضاء األساس( .أبغش ،2018 ،صفحة )40
ُ
ّ
ويتغي يف هذه
وتتحرك أثناء الخطاب ،ويتطور المعت
ه أبنية وقتية وافياضية تبت،
ر
واألفضية الذهنية ي
سيورته ،فعندما نفكر ،وعندما نتكلم تنشط مجموعات من العصيبات المجتمعة ،ويحدث
التمثيالت الذهنية بتطور ر
ّ
وف كالمنا ألنه ما من نشاط إال وهو
بينها ترابط من جراء تنشيطها تنشيطا مشيكا .وهذا يحدث يف أنشطتنا العادية ،ي
تفكي إال وهو مركب( .توفيق ،2015 ،صفحة  )205وعىل سبيل المثال قول أحدهم :كان أحمد
مركب ،وما من كالم أو ر
الماض
متميا العام
طالبا ر
ي
ّ
ّ
وألن األفضية الذهنية تمثل أبنية ذهنية وقتية ،وافياضية تبت وتحرك أثناء الخطاب ،اعتمادا عىل األطر ،وأن
يىل:
اليابط ربي هذه الفضاءات الذهنية قوامه روابط التماثل ،يمكن اختصار
مفهوم كل من األطر وروابط التماثل فيما ي
ي
األطر :تعرف األطر بكونها تمثالت أو تصورات منظمة لوجوه اشتغال الكون ،وهذه األطر تمكننا من استعمال كل
لي مكلف؛ حيث تحيل الوحدة
ما يتوفر من معطيات وإجرائها يف وجوه عديدة ممكنة تضمن التفاهم عىل أساس واضح ر
الجارية عىل معناها ،وتفهم دون عناء ما كان اإلطار الذي تدخل يف تكوينه ماثال يف الذهن (الزناد ا ،2010 ،.صفحة
الدالىل
تثيه الوحدة المعجمية من تمثالت وتصورات تدور يف نفس الحقل
 )204وهكذا يمكن اعتبار اإلطار هو ما ر
ي
ّ
الت تشكله فإنه يتضمن أيضا دور هذه الوحدات سواء كانت مفردة أو
إن اإلطار إضافة إىل كونه يتضمن الوحدات ي
ّ
الفييائية المادية أو الثقافية االجتماعية ،فالدور
متعددة ،وتحديد األدوار لهذه الوحدات يكون يف ضوء
تأطي للتجربة ر
ر
ّ
ّ
ّ
الذي تلعبه الوحدة يكون بناء عىل تصورنا لبنية اإلطار الذي تكون فيه الوحدة .ومن أمثلة ذلك أن دور األبوة والبنوة ال
ّ
يتصور إال يف إطار األشة ،وكذا األستاذ ،المدير ،المتعلم ،وما إليها تفهم يف إطار المدرسة .وأثناء الحديث عن األطر فقد
ّ
ّ
ّ
ّ
االختالف ،ومن أمثلة ذلك قولنا:
العرفت
نبه فوكونياي أن بنية األطر ،واألدوار تمثل واحدا من أحسن ما يمثل االهتداء
ي
ي
للمدير أنف أفطس
حيث تنتسب الصفة إىل الشخص يف ذاته ال إليه قائما بدور المدير (الزناد ا ،2010 ،.صفحة  ،)205أو تسند إليه
صفتان أو ر
أكي بناء عىل تعدد األدوار كما يف قولنا:
جمال مقاتل ممتاز ،وصديق رائع ،ولكنه مدير فاشل.
الذهت
الفضائي
األخية بالربط ربي
الروابط :تيابط عنارص األفضية الذهنية بروابط؛ حيث تقوم هذه
ر
ر
ي
ّ
لي أن تفيد هذه الروابط أن عنارص الفضاءين لهما السمات والخصائص نفسها ،وعادة"
اض ،والفضاء
الواقىع من ر
ي
االفي ي
ّ
يتحقق اليابط يف أداة أو قرينة ظاهرة" (الزناد ا ،2010 ،.صفحة  )206وألن البنية اللغوية تعكس ،وبكل دقة مظاهر
ه التجربة؛ فتكون لنا القدرة عىل تسمية األشياء ،واالهتداء إىل المقصود منها
العرفنة البشية ،وما يساعد عىل ذلك ي
ّ
التاىل يف قول أحدهم مثال:
العرفنية ،وهذا ما سيوضحه المثال
باالعتماد عىل اليابطات
ي
امرؤ القيس الملك الضليل .كان يف عرصه شاعر الجزيرة العربية.
ِ
ّ
ّ
الجاهىل) فنالحظ أن
بان فضاء ،فينش فضاء جديدا هو( العرص
حيث إن المركب
الحرف يف عرص(ه) ي
ي
ي
بالضمي ،والعبارة
الضمي(ه) يحيل عىل شخص واحد هو" امرؤ القيس" وهذا ما يعرف يف الدراسات اللغوية باإلحالة
ر
ر
الت تعتمد عليها يف بيان معناها تعرف بالمفش(امرؤ القيس) وقد ذكر ايفانس
المعتمدة( ه) تسم العائد ،والعبارة ي
ّ
ّ
إحاىل ربي
وقرين أن يف إنشاء عالقة ربي العائد ،والمفش نوعا من االستدالل ،فهو تأويل نحصل عليه بإنشاء تقارن
ي
ّ
العائدية عىل االستدالل افتقار العبارة(ه) -عىل خالف االسم" امرؤ القيس -إىل خصائص
العبارتي ،والسبب يف اعتماد
ر
ّ
ّ
ّ
داللية لبيان مرجعها الذي تنفرد به :ذلك أنها يمكن أن تحيل عىل أي كيان مذكر؛ أي إن عىل السامع/القارئ أن يحصل
ّ
عىل الكيان المحال عليه بالبحث يف السياق عن المرشح المناسب .ومما ال شك فيه أن لذلك البحث ضوابط ينضبط
ّ
الضمي يعود إىل أقرب مذكور يوافقه نحويا ويطابقه( .أبغش ،2018 ،صفحة )50/51
بها ،منها أن
ر
َ
الذهت الواحد يقود إىل بناء وتوليد أفضية ذهنية أخرى
انبناء الخطاب ،فالفضاء
ي
تتكاثر األفضية الذهنية أثناء ِ
الذهت.
بوان األفضية نعرج للتعريف بالفضاء
جديدة ،وقبل الحديث عن ي
ي
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الذهت :هو جملة المعلومات المنظمة المتعلقة بالمعتقدات ،واألشياء ،ويتكون من عنارص ،وليس من
الفضاء
ي
الرص ّ
ذهت حاال من حال األشياء
السوسيي) وقد يحدث أن يطابق فضاء
وري أن تكون لتلك العنارص مراجع( يف المعت
ر
ي
وسء من الواقع ،ويكون التطابق ربي خصائص
يف الكون( مطابقة كلية أو جزئية) فيكون التطابق ربي عنرص من عنارصه ،ي
لذهت عالما متخيال منبنيا بوجه من الوجوه فليس من
الواقىع .ويمكن أن يمثل الفضاء ا
الشء
ي
ي
ذلك العنرص ،وخصائص ي
ّ
ّ
الرص ّ
ّ
ّ
منطف (الزناد ا ،2010 ،.صفحة  )206وألن
لي
المنطف
العقىل
وري أن يكون خاضعا للتقييم
فيعتي مستقيما أو ر
ر
ي
ي
ي
ّ
تنبت فيها المجاالت ،وتنتظم اعتمادا عىل جملة من الروابط.
الفضاء
الذهت بنية عرفنية ي
ي
ّ
ىّ
الذهن :يف هذا السياق يمكن اإلشارة إىل أن الفضاء قد يكون
أنواع الفضاء
يعي عن عالم الواقع؛ أي حالة الموضوع الذي يجري الحديث عنه كما يف الواقع.
الفضاء األساس :وهو الذي ر
نظيه الفضاء األساس.
الفضاء االبن :وهو فضاء يتم االهتداء إليه من خالل تطابقه مع ر
فف قولنا (:يف الصورة تبدو خولة أجمل ).هنا الفضاء األساس يتمثل
نوع الفضاء
والمثال
ي
الذهت ي
ي
التاىل سيوضح ي
عبارة(ف الصورة) أين تبدو مالمح خولة
يف ما نفهمه من خالل الجملة أي مالمح خولة يف الواقع ،أما الفضاء االبن فتمثله
ي
أجمل (الزناد ا ،2010 ،.صفحة .)207
وبناء األفضية الذهنية يحتاج إىل أدوات وآليات عرفت ببناة األفضية.
ه آليات تتباين يف الخطاب فقد تكون( مركبات أو وحدات نحوية) كلها تعمل مجتمعة عىل بناء
بناة األفضية :ي
ّ
ّ
اعتي أن" العبارة اللغوية ليس لها معت يف ذاتها؛ بل لها معت ممكن ،وإنه
الخطاب ،وهنا يمكن اإلشارة إىل أن فوكونياي ر
ّ
وف السياق ينتج المعت فعليا" (أبغش ،2018 ،صفحة  )40وعليه يمكن القول إن المعت
فقط يف الخطاب التام ،ي
ّ
ّ
لي كافية
يتحقق اعتمادا عىل كل من القرائن اللغوية ،والسياقية والمقامية .وعىل الرلم من أهمية القرائن النحوية فإنها ر
لوحدها لتحديد بناء الخطاب ،ومعناه .وقبل الحديث عن األدوات النحوية المساهمة يف بناء األفضية الذهنية نوضح
ّ
أن:
وه العبارات المتحققة يف
ه آليات يستعملها المتكلم ليجر سامعه إىل تأسيس فصاء
ذهت جديد ،ي
ي
بناة االفضية ي
الخطاب( مركبات أو وحدات نحوية) تؤسس فضاء ابنا لفضاء أساس ييابطان بوجه ما ،وال تحمل بناة األفضية يف ذاتها
وليهما من األطر
يعي عن الزمان ،والمكان ،ر
معلومات عن الفضاء الجديد ،ويتكون من األسماء ،والصفات ،وكل ما ر
االفياضية .أما اشتغال بناة األفضية فيكون يف جميع مفاصل الخطاب؛ حيث إذا وردت يف بداية الخطاب أسست فضاء
ّ
ذهنيا أساسا ،وإذا ما كانت يف ثنايا الخطاب أسست فضاء جديدا يضاف إىل سابقيه .وهنا تجدر اإلشارة إىل أن بناة
لي لغوية من قبيل الهيأة ،أو عنارص
األفضية ليس بالرصورة أن تكون لغوية فقد تنشأ أفضية جديدة ،وتتأسس بأدوات ر
المقام.
ُ
وه عبارات تبت عند السامع ،بفعل التعود،
ومن بناة األفضية الذهنية ما ر
يعتي أطرا لحدث القول أو الكتابة ،ي
تطلعا إىل نوع مخصوص من اإلطار تجري فيه األحداث ،وتتموضع فيه األشياء .ومن ذلك وعىل سبيل الذكر ما يكون يف
الخرافات ،والنوادر ،والمقامات...إلخ وأيضا من األدوات بناة األفضية البسملة ،وما إليها من فواتح الخطب وأسماء
وف" كان يا مكان يف قديم الزمان"
اإلشارة إىل المكان من قبيل" هنا لندن" ومنها يحدثكم فالن .يف المراسالت اإلعالمية ،ي
ّ
ّ
ّ
والت
تبت األفضية الممكنة ،ي
أو" يحك أن" أو" زعموا أن" و ما إليها يف الخرافات أو األمثال .أضف إىل أن هناك أدوات ي
كالتمت ،والتوقع ،وااللتماس ،وما إليها ،وعن الشط ،وما يالبسه من الظرف ،وذلك من قبيل حروف
تعي عن اإلمكان
ر
ي
تبت فضاء ذهنيا يكون فيه مضمون العبارة بعدها قائما وإن افياضيا( .الزناد ا ،.النص
الشط" إن" و" لو"
والت ي
ي
والخطاب مباحث لسانية عرفنية ،2011 ،صفحة )207/208
ّ
آن ،ومن ربي بناة األفضية العبارات
إن بناء األفضية الذهنية يكون ميامنا مع
ر
تفكي ،وحديث المتكلم؛ أي يكون ي
بوان األفضية النحوية نجد عىل
الت تقوم بإنشاء فضاء جديد ،أو تنقل البؤرة إىل فضاء حاصل؛ حيث من صور ي
النحوية ي
والتخيي ،ومركبات الفعل -الفاعل( من أبرزها سياقات
سبيل المثال؛ المركبات الحرفية ،والظروف ،أدوات الشط،
ر
ّ
ّ
االعتقاد) (أبغش ،2018 ،صفحة  )43وتكون بعدها جملة فرعية مثل( يظن زيد[ أن عمرا يريد قهوة]) حيث إنه من أبرز
ّ
بوان األفضية أنها تقود السامع/القارئ إىل إنشاء تصورات ذهنية تتجاوز الزمان ،والمكان المتواجد بهما ،فإما
خصائص ي
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الماض أو تحمله إىل توقع المستقبل ،كما تحيله عىل أماكن تتجاوز المكان الذي يكون فيه أو تضعه أمام
تقود للعودة إىل
ي
تتبي له أفكار ،ومعتقدات جديدة.
مقامات افياضية أين ر
ّ
تجىل
وف
وما نخلص إليه هو أن نظرية األفضية الذهنية نظرية داللية بامتياز تبحث يف اليابط النص /الخطاب ،ي
ي
المعت ،وكل ذلك يكون بناء عىل توظيف جملة من القواعد ،واألسس قامت عليها نظرية األفضية الذهنية بداية من
الت تكون ربي هذه األفضية ،و ُي ـهتدي إليها عن
الت تتولد عنه ،واليابطات ي
الفضاء األساس( فضاء الواقع) إىل األفضية ي
الت قدمتها نظرية األفضية الذهنية كآليات تساعد
طريق بناة األفضية ،ومبدأ االهتداء ،هذه ر
وليها من المصطلحات ي
عىل التوصل إىل المعت المقصود من الخطاب /النص ،وكل هذا باالشياك مع المؤثرات الثقافية ،والتداولية ربي
ّ
اعتي فوكونياي أن للسياق دور فعال يف انبناء المعت وفهمه.
(الملف/
المتخاطبي
المتلف)؛ حيث ر
ر
ي
ي
ّ
يقتض لتمثيله فضاءين
اعتي أن بناء المعت وفق نظرية األفضية الذهنية يقوم عىل مبدأ عام نصه كل مفهوم
كما ر
ي
الشكىل
ذهنيي ،يكون الواحد منهما أوليا ،واآلخر تابع له ،وعملية التوصل للمعت المقصود ال تقوم دائما عىل البناء
ر
ي
للغة.
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