
 المحاضرة السابعة عشرة

 المجاز وعالقته بالمشترك المفظي المشكالت التي تحوط 

 الى جانب االضداد وعالقته بالمشترك المفظي

فقد يكون أحد المعنيين متفرعًا في األصل عن اآلخر بطريق المجاز ثم نسى  .1
 المجاز بمرور الوقت وصار من النوع المسمى بالمجاز الميت.

إنَّ رسم الحدود بين المعاني سيدخمو جزء اعتباطي أو تحكمي أو ذاتي ألنو  .2
 ليس من األمور القابمة لمقياس الدقيق. –عمى حد تعبير بمومفيمد  –

االنجميزية. فإذا كان من  billصعوبة التطبيق. ويمكن التمثيل لذلك بكممة  .3
يممكان  قدية( الورقة ن –الممكن الزعم بأن اثنين من معانييا)منقار الطائر 

أي مكونات تشخيصية مشتركة عمى المستوى القريب فمن الصعب إصدار 
 –مشروع  –إعالن  –نفس الحكم عمى معاني الكممة األخرى)فاتورة 

 .(1)قانون...(
اتخاذ أجزاء الكالم كمعيار لفصل اليومونيمي من البوليزيمي  Lyonsويرى  . أ

)فعل( توضعان في المعجم  hammer)اسم( و  hammerوعمى ىذا فكممة 
)عممية حسابية=القسمة(، و  divisionكمدخمين منفصمين. في حين إن 

division .فرقة من الجيش( توضعان معًا في مدخل واحد( 
أكثر  divisionعمى ىذا المعيار قائاًل: ويبدو أن كممتّي  lehrerويتعرض  

ما يتعّمق بالحساب يدخل  ، ألنَّ hammerُبعدًا من الناحية السيمانتية من كممتّي 
 تحت مجال))المقدار((، وما يتعمق بالجيش يدخل تحت مجال))العدد((.

                                                           

(1)Semantics Fieldsو  8، ص ،Semantics Theoriesو  11، ص ،Meaning of 
Styleو  21، ص ،Componential Analysis 111-111، ص. 



 ويقترح أولمان معيارًا ذا ثالث شعب عمى النحو التالي: .ج 
حينما يعطي كل من المفظين مشتقات مختمفة فإن ىذا يعني أنيا كممتان  .1

معجميتين مختمفتان ويجب معاممتيما عمى انيما ينتميان الى مادتين 
الفرنسية التي تمتمك في أحد  balleمختمفتين. وضرب مثاًل لذلك بكممة 

 ballot)بمعنى بالون( وفي الفرع اآلخر: المشتق  ballonفرعييا: المشتق: 
 )حزمة أو لفة(، مما يرجح اعتبارىما كممتين مختمفتين )ىومونيمي(.

مختمفين فإنَّ  إذا وجد اسمان متطابقان أو اكثر ولكن دخال تحت موضوعين .2
 suitاالمريكون متعمقًا باليومونيمي وليس البوليزيمي. مثال ذلك الصيغة 

 )حمة(. suit)دعوى تقام عمى شخص( و 
كذلك يمكن إجراء اختبار رد الفعل عند المتكممين المواطنين لتقرير ما إذا  .3

 كانت الصيغة الغامضة مادة معجمية واحدة أو أكثر.
أن ينظر الشخص الى لغات أخرى من اجل المقارنة إذا  Chapinويقترح  .4

كان ىناك لغة أخرى تضع لفظين لما تضع لو االنجميزية لفظًا واحدًا فإننا 
 نقرر أننا امام ىومونيمات في االنجميزية.

االنجميزية بمعنيييا: ))أخو األب(( و  uncleويمكن التمثيل ليذا بكممة  
تراح اعتبارىا من اليومونيمي ألن ىناك لغات ))أخو األم(( فيجب عمى ىذا االق

أخرى تعبر عن ىذين المعنيين بمفظين مستقمين مثل المغة العربية التي 
 تستعمل))عم(( و ))خال((.

معيارًا آخر يوقم عمى حصر مكونات المعنى أو مىمح  Weinreichويعطي  .أ 
مممحًا التعريف. نكون امام بوليزيمي إذا كان المثاالن يممكان عمى األقل 

 دالليًا مشتركًا. ونكون امام ىومونيمي إذا لم يوجد أي مممح مشترك.



لكن المشكمة ما تزال موجودة ألنو توجد صعوبة في تحديد المممح المالئم  
ضفة(  –)مصرف  bankالذي يعول عميو. وباستخدام ىذا المعيار تصنف كممتا 

 –المح المشتركة: شيء مادي عمى انيما من البوليزيمي ما دام كلٌّ منيما يممك الم
 غير حي. –محسوس 

 ومثل ىذا يقال عن األمثمة العربية اآلتية: 

 كممة ))يد(( في االستعماالت اآلتية: .1
 كسرت يد فالن. -
 يد الفأس)مقبضيا(. -
 يد الطائر)جناحو(. -
 طويل اليد)لمسمح الجواد((. -
 يد الرجل)جماعة قومو وانصاره(. -
 اآلتية:كممة))كتب(( ترد في التعبيرات  .2
 كتب الكتاب)انتسخو(. -
 كتب البغمة)جمع بين شفرييا بحمقة(. -
 كتب القربة)خرزىا بسيرين(. -
 كتب الكتيبة)جمعيا(. -

 فيل نقول إننا امام مجاز او مشترك لفظي؟

 يجب أن نميز بين نوعين من المجاز: وفي رأي د. احمد مختار عمر أنو 

أعتباره مرتبطًا النوع الحي الذي ما زال يثير الغرابة والدىشة، وىذا البدَّ من  . أ
بمعناىا الحقيقي، ولذا البدَّ من تفسيره عمى ضوء المعنى الحقيقي. فيذا ُيعد 



طالق أسد عمى الرجل  من النوع األول مثل رأس المسمار ورجل الكرسي وا 
 الشجاع.

النوع الميت أو المنسي، وىو في ىذه الحالة ال يثير لدى السامع أي غرابة أو  . ب
ة بمعنى النسخ حيث يفسرىا السامع دون ربطيا دىشة مثل استعمال الكتاب

ن كان في أصمِو قد اعتمد عمى المجاز.  البوليزيمي وا 
 رأي إبراهيم أنيس في المشترك اللفظي:

لمدكتور إبراىيم أنيس رأي متشدد في موضوع المشترك المفظي، إذ يخرج  
 ما تباين فيو النوعين األوليين منو نيائيًا، وال يعتبر من كممات النوع الثالث إال

المعنيان كل التباين. اما إذا أتضح أن أحد المعنيين ىو األصل، وأن اآلخر مجاز 
لو فال يصحُّ أن ُيعد ىذا من المشترك المفظي في حقيقة أمرِه. ذلك ألن المشترك 
المفظي الحقيقي إنما يكون حين ال نممح أي ضمة بين المعنيين، كأن يقال لنا مثاًل 

كرة األرضية وىي أيضًا الزكام. وكأن يقال لنا إن الخال ىو أخو إن األرض ىي ال
األم، وىو الشامة في الوجو، وىو األكمة الصغيرة. ومثل ىذه األلفاظ التي اختمف 

 فييا المعنى اختالفًا بّينًا قميمة جدًا بل نادرة، وال تكاد تجاوز أصابع اليد عدًا.

اعتبارىا من المشترك نوع من اما الكممات التي تسمى باالضداد فيرى أن  
اإلقحام لما بينيا من صمة الضدية، وىي صمة وثيقة في الدالالت. فمسنا نذكر 
األبيض إال ذكرنا معو األسود. ولسنا نذكر الغبي إال ذكرنا معو الذكي. ومع ىذا 
فحين نسمم جداًل بأنَّ األلفاظ التي وضحت الصمة بين معانييا يمكن أن تعد من 

 .(2)مفظي نراىا قميمة العدد. فيي ال تكاد تجاوز العشراتالمشترك ال

ذا كان لنا من تعميق عمى رأي الدكتور أنيس فإنو يتمخص فيما يأتي:   وا 
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أنو رغم تضييقو الشديد لمفيوم المشترك المفظي في كتابو))داللة األلفاظ((  .1
وقصره المشترك الحقيقي عمى كممات ال تجاوز أصابع اليد والمشترك بمعناه 

نجده في كتابو))في الميجات  –الواسع عمى كممات ال تجاوز العشرات 
وأن ما نشأ عن التطور ، العربية(( يصّرح بأن المعاجم العربية قد أمتألت بيا

 .الصوتي يبمغ المئات
أنو لم يستقر عمى وضع واحد بالنسبة لكممات المشترك التي نشأت عن تطور  .2

صوتي فمرة اعتبرىا من المشترك ومرة عّد من اإلسراف والمغاالة مجاراة 
المعاجم العربية في اعتبارىا من المشترك وذكر أن األقرب الى الصواب أنيا 

 .(3)يل التطور الصوتيمن قب
أنو أدعى أن القدماء لم يشيروا الى التطور الصوتي كعامل من عوامل نشوء  .3

. وقد سبق أن ضربنا أمثمة كثيرة (4)المشترك ولم يفطنوا الى إمكان حدوثو
 عمى ىذا النوع من كالم كراع نفسُو.

أنو مزج بين المنيجين الوصفي والتاريخي في عالج ىذه الظاىرة، وكان  .4
 األولى أن يقتصر عمى أحدىما.

 اآلثار اإليجابية للمشترك اللفظي:

من الممكن أن يصل الباحث الى مجموعة من االثار اإليجابية ليذه الظاىرة  
 منيا:

إنَّ وجود كممة مستقمة لكل شيء من األشياء التي قد نتناوليا بالحديث شأنو  .1
يكون حالنا حينئذ اسوأ أن يفرض حماًل ثقياًل عمى الذاكرة اإلنسانية. وسوف 

من حال الرجل البدائي الذي قد توجد لديِو كممات خاصة لمداللة عمى 
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المعاني الجزئية كغسل نفسو، وغسل رأسِو، وغسل شخص آخر، وغسل رأس 
 شخص آخر، وغسل وجيو، وغسل وجو شخص آخر.

استغالل الغموض كخاصة من خواص األسموب، وىو امر وِجَد في اآلداب  .2
. ويدخل تحت ىذا االستغالل (5)مايزال يوجد في اآلداب الحديثةالقديمة و 

صور من الفنون الدبية والبالغية مثل التالعب باأللفاظ والجناس والتورية 
وأسموب الحكيم. وقد قام بدراستيا والتمثيل ليا وتحميميا في المغة االنجميزية 

William Empson  في كتابو البديعSeven Type of Ambiguity.  
استخدام المفظ في معنى مجازي يجعمو أكثر أدبية، إذ يصبح مميئًا بالحيوية  .3

واإلشراق، قادرًا عمى التأثير في النفس، فضاًل عّما يثيرُه وبخاصة إذا كان 
 من دىشة واىتمام. –مجازًا جديدًا 

كثيرًا ما يأتي تعدد المعنى أو نقمو لسد فجوة معجمية، وكثيرًا ما يرد ىذا النوع  .4
 حياتنا اليومية وفي لغتنا العادية. في
 –في كل المغات  –وأفضل أمثمة عمى ىذا استخدام أعضاء البدن  

رجل الكرسي  –عنق الزجاجة  –استخدامات مجازية مع الجمادات مثل: أنف الجبل 
يد  –صدر النيار  –لسان الميزان  –جفن السيف  –حاجب الشمس  –عين اإلبرة  –

 كبد السماء. –القوس 
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