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الملخص
االستعاسِ المفًُمّٕ َٓ أغل عثٕعٓ لُا حضًس فيٓ ويل مىيان تُسيتخذم فيٓ حٕاتىيا
الًٕمّٕ ياعّٕ أي غٕش ياعّٕ .المُم فٓ َزا الىيً ميه االسيتعاسِ ،ئٔزياد أسيوًب ٔخويك
عشٔمّ إلدسان المفإَم الزَىّٕ ياالوتضاعّٕ أوخش يضًحا .فمه المستحسه أن وسيتخذم
َزٌ اٖلّٕ المفًُمّٕ لمشاءِ الىػًظ الطعشّٔ المعاغشِ يضشح مفإَمُا المزشدِ .سيعٓ
َزا الثحج ،دساسّ االستعاسِ المفًُمّٕ معتمذاً عوٓ وظشٔيّ الٔىيً يرًوسيًن -يَميا
مثذعا َزٌ الىظشّٔ فٓ المشن الحاضش -فٓ لػٕذتٓ مٕخائٕل وعٕمّ(«غيذْ األريشا »
ي«الىُش المتزمذ») ،الطاعش المعاغش الوثىاوٓ ،تالمىُذ الًغفٓ -التحوٕويٓ ،يمثىٕيا عويٓ
العوم اإلدساوٓ حم دساسّ تػامٕمُا التػًسّٔٔ ،عىٓ تِىٕيّ مفًُمٕيّ تُخويك عويٓ أسيا
تزاسب مختوفّ إلدسان المفإَم االوتضاعّٕ .فٓ أراتّ السإَالٕه :وٕف تتزوّيٓ االسيتعاسِ
المفًُمّٕ فٓ المػٕذتٕه؟ ي وٕف تإدْ االستعاسِ المفًُمّٕ ئلٓ فُم المػٕذتٕه أوخيش
يضًحا؟ يمه أَم ما يغل ئلٍٕ الثحج ًَ ،أن الطاعش فٓ المػٕذتٕه لام تتػئًش ضيعشٌ
مستعٕىّ تاالستعاسِ المفًُمّٕ ،رله ٔساعذوا ئلٓ فُم االوتضاعٕات وما َٓ.
الکلوات الذلیلیة :االستعاسِ المفًُمّٕ ،التػامٕم التػًسّٔ ،الٔىً  ،رًوسًن.
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المقذمة
ئن الوساوٕات المعشفّٕ(اإلدساوّٕ) التٓ ظُشت عوٓ مذْ المشوٕه الماضٕٕه تاسصَِ ،يٓ
ئحذْ عشق فُم الىػًظ تطىل أفضل يالثحج عىُا تػيًسِ أوميل .يفيٓ َيزا المزيا،،
تتمتع اإلستعاسِ وغالا ياسعا لوغشاتّ يالمفارأِ ،مه حٕج االتتىياس يتعويم الخٕيا ،يالتيأحٕش
الزْ ٔمذمٍ لومستمعٕه .يلذ التفت وظشات وخٕشِ دساسّ مًضًعاتُا فٓ مختوف مزياالت
الوغّ تما فٓ رله فٓ مزاالت السٕمٕائّٕ ،يعوم الذاللّ ،يالثشاغماتّٕ ،ياألسوًتّٕ.
يأما فٓ الطعش ٔمىه دساستٍ مه مىظًسات مختوفّ ،فمىُا امىيان يضيع ووميّ مىيان
وومّ أخشْ .يَزا المعىٓ ما ًَ ُٔستخذم فٓ االستعاسِٔ .مىه المً ،أن أي ،ضخع ليذم
تعشٔفا ضامال لالستعاسِ ًَ ،أتً الحسه عوٓ ته الشماوٓ(المتيًفٓ 348ق)؛ ليً ويان َيإالء
األضخاظ مخل أتٓ عثٕذِ يراحظ أي ،مه استخذم َزا المػغوح ،ياته أحٕش لذ عثش عيه
معىاَا الوغًّٔ ،يأضاس ئلٓ معىاَا المػغوح(غضايْ1433 ،ق.)25 :
يوزله فٓ الذساسات الفوسفّٕ لوغشب ،وان أسسغً ًَ أي ،مه ليام تذساسيّ مػيغوح
االستعاسِ ؛ فٓ سأٍٔ ،االستعاسِ َٓ تطثٍٕ ٔتم التعثٕيش عىيٍ تغشٔميّ مختوفيّ .ئويٍ ٔيشتظ
التطثٍٕ تالىخش ئستذعٓ االستعاسِ أوخش مالئمّ لوطيعش(تًسضيٍ ياٖخيشين.)291 :1377 ،
لُزا ئن االثالغٕٕه الىالسٕىٕٕه ،لذ حذديا االسيتعاسِ عويٓ أسيا التطيثٍٕ ئعتثشيَيا
ومًررًا مذمزًا ،لذ سيد َزا المًلف فٓ آساء المذماء تطىل الىظيشِ الىالسيٕىٓ( Classic
 )Viewيلذ استمذ ئلٓ ًٔمىا َزا(ممٕمٓ صادٌ1396،ش.)cgioorg.ir :
لىه عىس َزا الىً مه الثحج يالىظش ئلٓ االستعاسِٔ ،عًد ئلٓ المشوٕه الخيامه عطيش
يالتاسع عطش .يلذ تسمٓ تي"الىظشِ الشيماوسّٕ"( )romantic viewيفك المضاد السائذ فيٓ
رله العػش(تٕاتاوٓ1391،ش.)104 :
يفٓ المشين المعاغشِ ،وان الخثشاء مخل اْ.اْ سٔتطاسد ،يراوًتسًن ،يماوس تٕوٕيه،
يرًواحان وًَٕه ،يرًن سٕش ،،يأيلمان َم مه الوسيإٔه اليزٔه تىيايلًا تطيىل ريذْ
االستعاسِ(افشاضٓ1390 ،ش )20-22 :وما يغفُا مأىل سٔذْ ،تأوُا "استعاسِ األوثيًب"
( .)Reddy, 1973: 303حم لذم رًسد الٔىً (1987م) ،يمعٍ ماسن رًوسيًن" ،وظشٔيّ
االسييتعاسِ المعاغييشِ"( )contemporary theory of metaphorفييٓ حييذيد االسييتعاسِ
المفًُمّٕ(.)Lakoff& Johnson, 2003
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يلذ حذدت الذساسات الحذٔخّ لالستعاسِ فٓ مزا ،الوساوٕات المعشفّٕ مإَّ رذٔيذِ،
يفُٕا ال تعذ تىًن االستعاسِ مزشد مزمًعّ مه الضخاس األدتّٕ أي ئحذْ غًس الىالم تل
َٓ عموّٕ وطغّ يفاعوّٕ فيٓ الىظيام اإلدساويٓ الثطيشْٔ .يشْ عومياء الوسيان الٕيًم أن
األوطغّ التٓ ومًم تُا لُا عثٕعّ استعاسّٔ(المػذس وفسٍ.)3 :
يًَالء تحخًا عه االستعاسِ ،وًاحذِ مه مزمًعّ متىًعّ مه التطاتُات الذاللّٕ التيٓ
تتغٕش المعاوٓ ،يأحذ الزًاوة الُامّ لوسوًن الوغًْ.
يتعثاسِ أخشْ ،فٓ الىظشّٔ المعاغشِ ،فان االستعاسِ تىًن فيٓ "المفُيًم"(،)concept
يلٕس فٓ الىومات يأسا االستعاسِ لائم عوٓ التطاتٍ -الزْ تتطىل عوٓ أسا التيشاتظ
تٕه عًالم المتماععّ( )cross-domainيالمتضامىّ -فٓ تزشتّ الثطش يفُيم أيريٍ التطياتٍ
تٕه َزٌ المزياالت(َاضيمٓ1390 ،ش .)122 :يَىيزا عيشح الىظشٔيات الزذٔيذِ حيً،
االستعاسِ ٔإدْ ئلٓ ئوطاء أتىّٕ أساسّٕ متعٕىّ تحت عىًان "التػمٕم أي المخغظ" .يفٓ
الًالع ،التػامٕم َٓ التػًسات التيٓ تحيذد خػًغيّٕ حميل المثيذأ يتشسٍيم فيٓ حميل
الممػذ(اوً1383 ،ش.)212 :
تحاي ،الذساسّ َزٌ أن تزة السإالٕه التالٕٕه:
 وٕف تتزوّٓ االستعاسِ المفًُمّٕ فٓ المػٕذتٕه؟ وٕف تإدْ االستعاسِ المفًُمّٕ ئلٓ فُم المػٕذتٕه أوخش يضًحا؟ٔثذي أن وطف االستعاسات المفًُمٕيّ فيٓ المػيٕذتٕه ٔيإدْ ئليٓ ئدسان المفيإَم
االوتضاعّٕ يالسٕما «الضمه» يتالتالٓ ٔعغٓ غًسِ أوخش دلّ عه الظشي التٓ أوطذ الطاعشِ
المػٕذتٕه.
سابقیة البحث
لذ وتثت حتٓ اٖن مماالت عذٔذِ يسساالت حً ،وعٕميّ يأعماليّ يآسائيٍ وحيً مماليّ
«اوذٔطٍ يحذت يرًد دس َمس الزفًن مٕخائٕل وعٕمّ»(مسثًق يصمالئيٍ )1391 :يليام
الثاحخًن فُٕا تذساسّ يحذِ الًرًد فٓ أعما ،وعٕمّ الطعشّٔ مه مىظش التػً يالعشفان.
يلٕس مزا ،الثحج عىُا فٓ الذساسّ َزٌ .يلىه ما يرذ الثاحخًن ممالّ ليذ تغيشق فُٕيا
االستعاسِ المفًُمّٕ يتػامٕمُا التػًسّٔ فٓ آساء وعٕميّ .ميع رليه ليذ وتثيت ممياالت
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عذٔذِ فٓ مزا ،االستعاسِ المفًُمّٕ عىذ اٖخشٔه يعىذ الوغّ األخشْ .وحً ميا رياء فيٓ
ممالّ «تشسسٓ استعاسٌَاْ مفًُمٓ دس لشآن»(ًَضىىٓ يسٕفٓ )1388 ،يفٓ الممالّ تيمٍ
فحع اإلعاسات المفًُمّٕ لزسم الحًٕاوات يالىثاتات.
يسسالّ «تشسسٓ استعاسٌَاْ مفًُمٓ دس عثُش العاضمٕه» يفُٕا تميت دساسيّ الىظيام
االسيييتعاسْ المًريييًد فيييٓ «عثُيييش العاضيييمٕه» عويييٓ وظيييشِ الٔىيييً يرًوسيييًن
االستعاسّٔ(خذادادْ )1390 ،يممالّ «استعاسِ ضيىاختٓ يچگيًوگٓ وميًد آن دس لػيٕذٌ
"عوٓ تساط الشٔح" فًصْ معوً » يأضاسا المإلفان فٓ الممالّ تعذ تعشٔيف االسيتعاسِ ئليٓ
مساسَا التياسٔخٓ ميه الماضيٓ حتيٓ اٖن ،حيم أَمٕيّ يضيع التػيامٕم فيٓ االسيتعاسِ
المفًُمّٕ(وًدسصْ يخشمٕيان )1395 ،يمماليّ «تًظٕيف االسيتعاسِ المفًُمٕيّ لتىئًه
مىظًمّ األخاللّٕ فٓ وُذ الثالغّ» فمذ عىٓ فُٕا الثاحيج تمىاويّ االسيتعاسِ المفًُمٕيّ
لذساسّ الىظام األخاللٓ العوًْ خاغّ التمًْ يًَْ الىفس(لائمٓ1438 ،ق) تأسٕسا عوٓ
ما تحخىا حً ،االستعاسِ المفًُمّٕ ٔثشص لىا أن وخٕش مه الذساسيات فيٓ مزيا ،االسيتعاسِ
المفًُمّٕ ،مًضعُا فٓ األدب الفاسسٓ يأما فٓ األدب العشتّٕ ما وزذ ئال لوٕال؛ لُيزا سغيم
الذساسات العذٔذِ فٓ َزا المزا ،،ما يرذ تاحخً َزٌ الممالّ ،دساسّ االستعاسِ المفًُمٕيّ
فٓ أضعاس وعٕمّ خاغّ فٓ المػٕذتٕه َاتٕه التٓ سُٕتغشق ئلُٕا فٓ الذساسّ َزٌ.
حىل الشاعر وشعره
مٕخائٕل وعٕمّ مه أواتش األدتاء المعاغشٔه ،يلمٍّ مه لمَم الىُضيّ األتٕيّ فيٓ العيالم
العشتٓ يمتأحش تأدب المُزش .لٍ وظشِ حذٔخّ عوٓ حمٕمّ الىيًن(حىيا الفياخًسْ1986 ،م:
 .)381لذٍٔ دًٔان مسمٍٓ تي«حمس الزفًن» لذ أوطذ معظم لػيائذٌ تيٕه عيامَٓ 1917
ي1920م فٓ أمشٔىا .لام وعٕمّ تاوطاد أضعاسٌ موُماً مه عٕطتٍ فٓ ميذن الىياس ياليذخان
يسؤّٔ مزاَذِ الىا تزاٌ الحٕاِ(مسثًق يصمالئٍ1391 ،ش.)122 :
ئوٍ لذ أوطذ «الىُش المتزمذ» سيىّ 1917م مطيًُدِ تياأللًان الشيماوسيّٕ التيٓ ليذ
سسمت ضعشٌ مه تذأّ ضثاتٍ .ئوٍ ٔتػًس فٓ المػٕذِ ضذِ اضتٕالٍ ئليٓ الغثٕعيّ يالحٕياِ
فٓ حذٔج مع الىُش .فٓ الثذء ٔتػًس وُشا متزميذا يئرا سأْ لوثيٍ المتزميذ ٔيذعًٌ ئليٓ
التمشد ضذ التزمٕذ.
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حم أوطذ لػٕذِ «غذْ األرشا » سىّ 1920م .يلذ خوظ فُٕا حثٍ ئلٓ الًعه يئليٓ
عُذ الطثاب يالغفًلّ يعشٔك عًدتٍ يسٕشٌ فٓ الماضٓ.
االستعارة المفهىمیة
وما أضشوا َىان سؤٔتان لذ حىمتا مًضً االستعاسِ :ئحذاَما توه التٓ تسمٍٓ الشؤّٔ
الىالسٕىّٕ(التموٕذّٔ) يَٓ التٓ اعتثشت االستعاسِ مىفػوّ عه الوغّ ،أي أداِ ياسدِ عوُٕيا
وٓ تُىزض وتائذ محذدِ يمُمشّسِ سوفاً .ئوُا تساعذ الوغّ عوٓ ئوزاص ما لذ وُظش ئلٍٕ عويٓ أويٍ
َذفُا األسمٓ ،يًَ الىطف عه الًالع الزْ ٔمع خوفُا(غضايْ1433 ،ق .)109 :ئن الشؤّٔ
التموٕذّٔ -يخاغّ التػًس األسسيغٓ -لغثٕعيّ االسيتعاسِ تشريع ئليٓ مفُيًم االسيتثذا،
يالىمل .فُٓ ومل معىٓ مه مزا ،داللٓ ًَ ضائع فٍٕ ئلٓ مزا ،داللٓ آخش غٕش مستعمل
فٍٕ يرله عوٓ يرٍ اإلعاسِ(سوٕمٓ يساستىً1438 ،ق.)38 :
يأما الشؤّٔ الخاوّٕ فُٓ توه التٓ تُسمٍٓ الشؤّٔ الشيماوسّٕ(المعاغشِ) ،يَٓ تويه التيٓ
اعتثشت االستعاسِ سفٕما مالصما لوغّ التٓ َٓ تاألسا اسيتعاسّٔ عويٓ وحيً فعيا ،يسفٕميا
مالصما لوًالع الزْ ًَ تاألسا الىتاد الىُائٓ لوتفاعل االستعاسْ تيٕه الىوميات ،يئسيشا
المادِ ،الزْ وًارُا تطىل ًٔمٍٓ .فاالستعاسِ تىىّف وطاط الوغّ يتتضمه ئلٓ حذٍ ما خويك
يالع رذٔذ(غضايْ1433 ،ق.)109 :
يفييٓ المييشين الحاضييشِٔ ،عييذ اْ .اْ .سٔتطيياسد ،يسيمييه راوًتسييه ،يميياوس توٕييه،
يرًواحان وًَٕه ،يرًن سٕش ،،يأيلمان َيم ميه الوسياوٕٕه اليزٔه تغشليًا ئليٓ لضيّٕ
االستعاسِ رذا(ساوعٓ1396 ،ش )81 :ئػشح سٔتطاسد ،أوٍ ال ٔمىىىا أن وخغً تخميّ ميه
دين أن وذسن تطىل غاسم االستعاسِ التٓ لذ وستعموُا رمًُسوا يعوٓ سغم ميه تظاَشويا
تتزىة استعما ،االستعاسِ ،فاوىا وفعل رله عه عشٔك وطيفُا فميظ يَيزا ٔػيذق ووميا
واوت الفوسفّ أوخش غشامّ تزشٔذا يووما مضٕىا فٓ التزشٔذ أوخش اصدٔياداً تفىٕشويا اعتميادا
عوٓ االستعاسِ(لمزادْ2011 ،م.)47 :
َزٌ الىظشّٔ تػف االستعاسِ تأوُا أمش رَىيٓ غيش  ،يليٕس لغيّ فحسية ،يأن الوغيّ
اوعىا لما ٔذيس مه عموٕات ئسماط رَىّٕ ،أوخش مه أٍْ ضٓء آخش ئمىىىيا أن تتزويٓ
تػًس غٕش الوغًّٔ(ساوعٓ1396 ،ش .)81 :في«االسيتعاسِ المفًُمٕيّ» عثياسِ عيه« :ئدسان
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حمل مفًُمٓ مه خال ،ئدسان حمل مفُيًمٓ آخيش»(ويًرص1393 ،شٔ .)14 :سيمٍٓ
الحمل األي ،،حمل الممػذ الزْ رشْ مزشْ المستعاس ليٍ يالخياوٓ ،حميل المثيذأ اليزْ
ٔزشْ مزشْ المستعاس مىٍ .عوٓ َزا األسا  ،االستعاسِ حاضشِ فٓ ول مزياالت حٕاتىيا
الًٕمّٕ .يئوُا لٕست ممتػشِ عوٓ الوغّ تل تًرذ فٓ تفىٕشوا الٕيًمٓ يفيٓ األعميا ،التيٓ
ومًم تُا أٔضا .فان لوىسك المفُيًمٓ العيادْ اليزْ ٔسيٕش تفىٕشويا يسيوًوىا ليٍ عثٕعيّ
استعاسّٔ تاألسا (.)Lakoff&Johnson, 2003: 21
تعثاسِ أخشْ ئن اعتثاس االستعاسِ مسألّ لغًّٔ أمش ٔشفضٍ الٔىيً يرًوسيًن -مثيذعا
وظشّٔ االستعاسِ المفًُمّٕ -ئر ٔشٔا فٓ االستعاسِ آلّٕ تػًسّٔ ال تيشتثظ تالوغيّ فميظ تيل
تالىسك التػيًسْ(المفُيًمٓ)(ئيذٔش2011 ،م .)19 :فيان االسيتعاسِ المفًُمٕيّ ،وَثِىٕيّ
ئسىادّٔ .يلذ حُثت فٓ الزَه تػًسِ  /A, Bآ ،بَ .زٌ الماعذِ َيٓ االسيتعاسِ المفًُمٕيّ
فٓ تىّٕ رَىّٕ(غفًْ1396 ،ش.)107 :
فاالستعاسِ المفًُمّٕ لٕست مزشد مسألّ لغّ ،يئوما مسألّ فىش يعمل؛ يأما الوغّ فُيٓ
حاؤًّ َزا فٓ حٕه أن التشسٕم أساسٓ ،تما أوٍ ٔزٕض استخذام لفيظ فيٓ مزيا ،يوميارد
االستذال ،لمفإَم مزا ،آخش(الٔىً 2014 ،م.)16 :
التصامیم التصىریة
ئن فٓ التشسٕمات االستعاسّٔ يفك سأْ الٔىً يرًوسًن ٔمىه مماحوّ تٕه التػامٕم
التػًسّٔ يحمً ،المثذأ .ئستذ ،الثاحخان عوٓ أن التػامٕم التػًسّٔ َيٓ تىٕيّ معشفٍٕيّ
يتتىًن مه تزشتّ رسذّٔ يمفًُمّ الغشاص مثاضشِ(سيضه ياسدتٕوٓٔ .)129 :1392 ،إويذ
الثاحخان(الٔىً يرًوسًن) أٔضا عوٓ أن االستعاسِ َٓ مادِ تىًّٕٔ فٓ مَمًَلَتَىا مه عيالم
الخاسد يفٓ عموٕتىا التفىٕشّٔ يتشتثظ ئلٓ تىّٕ أساسّٕ يَٓ التػامٕم التػًسّٔ(غيفًْ،
 )367 :1379فوٕست التػامٕم التػًسّٔ عموّٕ فٕضًٔلًرّٕ فحسة تل ئوُا حمٕمّ وثىّٕ
لوػًس العموّٕ يومظ لُا(رًوسًن.)77 :1396 ،
عوٓ سأْ رًوسًن ،التػامٕم مختوفّ يعذٔذِ .ئيأتٓ ووُيا ميه التػيامٕم الحزمٕيّ
يالحشوّٕ يالمًتّٕ التٓ تطىّل رضءً مه التػامٕم المحًسّٔ(رًوسًن1396 ،ش.)14 :
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التصمیم الحرکی
ئن لمفإَم مزشدِ يرَىّٕ فيٓ الىسيك اليزَىٓ ياإلدسان اإلوسياوٓ لاتوٕيّ التحيشن
يالىمل مه مًضع ئلٓ آخش يالذيسان فٓ الزُات األستعّ .فٓ تعض األحٕان ،يفٓ محيايسات
اإلوسان الًٕمّٕ ،لومفإَم المزشدِ يالزَىّٕ يظائف مماحوّ تزياٌ الظيًاَش المادٔيّ ،يلُيا
لذسِ الحشوّ يالىمل(ممٕاسٓ.)97 :1395 ،
التصمیم القىتی
يتحذث فُٕا ،التشسٕمات االستعاسّٔ مثىّٕ عوٓ الخثشِ الفٕضٔائّٕ لوحشوّ يالىميل .ميع
الفشق َزاَ ،ىان حارض يسذ فٓ التػامٕم المًتّٕ تسثٍة مختوف الشديد يالتعاميل معُيا،
عوٓ حسة وً الحارض المًرًد(المػذس وفسٍٔ )104 :عتثش رًوسيًن لُيزا الىيً حيالث
حاالت يَٓ:
 ًَ .1وً مه التػمٕم الزْ فٓ مسياسٌ حيارض يسيذٍ ال ٔمىيه تمشٔيشٌ ئيتم لغيع
الحشوّ.
ٔ .2حذث فٓ المساس الحشوٓ سذا ئضع لىا حالحّ عشق:
أٔ .مًم الطخع تتغٕٕش المساس يلىه ال ٔإدْ َزا التًرٍٕ ئلٓ مشيس َزا السذٍ.
بٔ .مىه لومشء عثًس الحارض ياالستمشاس فٓ الغشٔك.
دٔ .مش المشء عثش الحارض تمًِ أوثش.
ٔ .3مىه لوثطش ٔحشن السذٍ ئًاغل عشٔمٍ دين االتتعاد عه مسياسٌ الشئٕسيٓ(وزياس،
.)71-72 :1392
التصمیم الحجمی
فالتػامٕم الحزمّٕ َيٓ أحيذ ميه التػيامٕم المُميّ لويزَه ،يفُٕيا تظُيش حميً،
االوتضاعّٕ وأوما حزم يلُا فضاء َىذسٓ ئمىه الذخً ،فُٕا(ريالفماسْ ،عثاسيٓ:1394 ،
 )116يفما لُزا ،ئن تىّٕ التفىٕش االستعاسْ لإلوسان ،تعتثش تًغفُا لمفإَم مزيشدِ وحيً
الفىش ،يالعمل ،يالمػٕثّ ،يالًسعّ حزما .حم تعتثش المفإَم المزشدِ وًعاء ي دخل وفيس
اإلوسان فُٕا فتطىل فٓ لالثُا .التشسٕمات االستعاسّٔ وحً «غشق فيٓ تفىٕيشٌ» ي«يلعيت
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فٓ الًسعّ» ٔعتثش «الفىش» ي«الًسعّ» عثٕعّ فٕضٔائّٕ يأٔضا ٔعتثش لُما مىاوا ٔذخل الثطش
فٍٕ(ممٕاسٓ .)97 :1395 ،ئلٕىم وماررا فٓ ضعش مٕخائٕل وعٕمّ.
استعارة «الزمه» المفهىمیة
ئن« الضمه» مه االستعاسات المتذايلّ يالمستعموّ فٓ الوغيّ .فىسيتعموٍ ميشات عيًا،
الحٕاِ .فوٕس َزا المفًُم تذٔع يحذٔج تل وًارٍ يوتفىش فٍٕ فٓ حٕاتىا الًٕمّٕ تأضيىا،
مختوفّ(وحً الًلت ،يالساعّ ،يالٕيًم ،يالفػيل ،يالسيىّ ،يالميشن ،يئلي  )...يتميا أويٍ ميه
المفإَم االوتضاعّٕ يغٕش ياضحّ ال وذسوٍ ياضحا ئال وُمَفَُمٍ تالمحسًسات يالمًضيًعٕات.
وحً:
استعارة «الزمه حرکة» المفهىمیة
فٓ َزا الىً مه االستعاسِٔ ،طاس ئلٓ «الضمه» وي «حشوّ» .فالتشسٕم فٓ حمل المثذأ
ًَ الحشوّ يفٓ حمل الممػذ ًَ الضمهَ .زا التشسيٕم ٔسيٍُل لىيا ئدسان مفيإَم اليضمه
االوتضاعّٕ أوخش يضًحا .ئتمٍ َزا تتذاخل مفإَم حمل المثيذأ(الحشويّ) يَيٓ محسًسيّ
لتشسٕم المذسِ عوٓ ومل مفإَم حمل المثذأ ئلٓ حمل الممػذ تىسٕمٕا.
َىان سوسوّ مه التغاتمات األوغًلًرّٕ تٕه مفإَم الحموٕه(الضميان يالحشويّ) .فيٓ
َزٌ االستعاسِ الضمه مُمَفُم تالتػمٕم الحَشوٍٓ وحً حشوّ الطمس يالممش ،يحشوّ عمياسب
الساعّ يحتٓ حشوّ اإلوسان .فىوُا مظاَش الضمه الزْ ٔظُش لىا تذأيّ الحشويّ أي وُأتيٍ.
يتالغثع تظُش التػامٕم الحشوٓ تزاوة التػامٕم االتّزإَيّ .ألويٍ ييفميا ليشأْ الٔىيً ،
ُٔشسَم مىغك المساس متشوضا عوٓ مىغك مميإٔس الخغٕيّ يالزُتٕيّ(الٔىيً 1390 ،ش:
 .)156يفٓ َزٌ الحالّ أمامىا حاالت مختوفّ .الضمه المستمثل ًَ الىائه الزْ ٔميع أميام
الىاظش .يالضمه الماضٓ حالّ ارتاص عوٍٕ الىاظش يرله مه يسائٍ .يأميا الحاضيش فيٓ المىيان
الزْ الىاظش يالف فٍٕ يلذ وظش ئلٍٕ(الٔىً يرًوسًن1395 ،ش.)77 :
سَٕىػش الطتاء يتعًدُ أٍٔام الشتٕع .وما وعوم فٓ ئوػشا يالعًدِ حشوّ.
فتفهٍ رسمَهَ مَه عَما ،مىىّىتٍ ٔذ الػمٕع
(وعٕمّ1999 ،م)11 :
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فٓ َزٌ العثاسِ مَفَُمَ الضمه تالتػمٕم المًتٓ .ألن ئرا وشرع ئلٓ المػش السياتك ويشْ
تػًٔش الضمه تالتػمٕم الحشوٓ يلىه أحش الضمه تأحٕشٌ فٓ الػمٕع الطيتاء حيم راب اليخوذ
الزْ اوزمذ ماء الىُش.
يوأوُّا تىَعُٕٕا عىذ الػثاح
(المػذس وفسٍ)
ٔعىٓ عىذما ٔػل يلت الػثح
تعًد لوػَفػَا تعذ الطّٕة أٍٔام الطّثاب
(المػذس وفسٍ)12 :
ٔعىٓ تعذ مشيس الطٕة تػل أٔام الطثاب
فانّ العمش يالًلت يصمه أفعالىا ووُا مه يحيذات اليضمه .فيالضمه ميه االوتضاعٕيات يال
ٔذسن ئال تالمحسًسات يالمتزسذات .فوُزا ٔشسِّم الطاعش اليضمه تالحشويّ حتيٓ ويذسوُا
ياضحا .إلن الشحوّ يالحشوّ مذسوّ أوخش مه الضمه االوتضاعٓ .يأما فٓ َزا المزيأ ،زعيل
الطاعش الضمهَ فٓ مساس خغٓٔ ،عًد ئلٓ الىاظش.
الزمه مکان(الزمان وعاء)
ٔمىه أن تىًن خثٍشاتىيا ميه المىيان ،يالثىياء ،يالًعياء ،أساسياً لفُيم ظياَشِ اليضمه
االوتضاعّٕ تطىل أفضل .ئنّ ئدسان التزاسب مستىذا عوٓ المىان ٔمىىىيا يضيع ريضء ميه
تزاستىا عوٓ الظًاَش المًضًعّٕ يالفٕضٔائّٕ ،فىعاموُا ومىان أي فضياء محيذٍد .يفيك لُيزا
ُٔطاس ئلٓ َزٌ االوتضاعٕيات مخيل العٕىٍٕيات يالمحسًسيات( Lakoff & Jahnson, 2002:
 .)205ئنّ االستعاسات المفًُمّٕ التٓ تُذسن تالظاَشِ المىاوّٕ لُا تىّٕ فضيائّٕ يحزمٕيّ
مع ئدسان تػمٕم الحزيم يالفضياءٔ .عىيٓ تزاوية َيزٌ االسيتعاسات المفًُمٕيّ تتزويٓ
التػامٕم الحزمّٕ يالفضائّٕ فٓ أغوثُا.الًالع ًَُٔ ،عتثش لوتػيمٕم الحزميٓ ريضء حالحيٓ
األتعاد ألن ٔحذٍد مه ول الزُات .فالطٓء الزْ ٔزعيل فيٓ َيزا الفضياء ٔسيمٍٓ الطيٓء
الحزمٓ يالفضائٓ(غفًْ1396 ،ش .)103 :ئنّ التشسٕمات االستعاسّٔ فيٓ َيزا المزيا،
مختوفّ الحاالت .فٓ تعض األحٕان وطاَذ فٓ َزا التشسٕم(الضميان مىيان /الضميان يعياء)
استعما ،تعض حيشي الزيش(وحيً فيٓ ،ئليٓ ،عويٓ يئلي ) أي معاوُٕيا(وزياس فٕشيصريائٓ،
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1392ش .)50 :فٕمع الضمه فٓ المىان مخالً «فٓ رله العػش» فىَتػيًٍس ئن اليضمه وثىياء
محذٍد يلع األحذاث يالًلائع فُٕا .فالضمان ٔىحػش ئحذٍد ومىان لٍ حزم يفضاء.
تتوً عوٓ الذوٕا يما فُٕا أحادٔيج اليذًٍَس
تاألمس وىتَ متشوّماً تٕه الحذائك يالضًَّس
يالًٕمَ لذ َثغَت عوٕهَ سىٕىّ الوحذ العمٕيك
تاألمس وىتَ تسٕش ال تخطٓ المًاوعَ فٓ الغشٔيك
يالًٕمَ غشتَ ئرا أتٕتُه ضياحىا أتىٕتىيٓ
يالٕيًمَ غيشتَ ئرا أتٕتييه تاوٕيا سيوّٕتىٓ
تثىٓ يَا أتىٓ أوا يحذْ يال تثىٓ معيٓ
تاألمس وىتَ ئرا سمعتَ تىٍُذْ يتًرٍعٓ
يوأوُّا تِىَعُٕٕا عىذ الػيثاح يفيٓ المسياء
تاألمس روست ،يأفىاسْ

(وعٕمّ1999 ،م)10 :
رًقٌ ٔطٍٕع رسمه الػَافٓ ئلٓ داس الثماء
(المػذس وفسٍ)11 :
سشحت تستفسيش آحياسْ
(المػذس وفسٍ)36 :

استعارة «الفکر» المفهىمیة
ئن األسا اإلستعاسْ َىا ًَ ،استعاسِ السيفش .يلوسيفش حشويّ ٔعىيٓ فيٓ وخٕيش ميه
األحٕان ُٔتػًَّس لىا التػمٕم الحشوٓ تادسان تزاستىا مه األسفاس .يئرا مَفَُمَ «الفىش» تالسفش
يالشحؤّ ،تذاعٓ لىا حاالت السفش ،يالضمالء يالمشافمٕه ،يغعًتات السفش ،يعشٔك السفش ،ي...
ئل  .فٓ رله الحٕه ُٔشسَّم "السفش" فٓ حمل الممػيذ ي"الفىيش" فيٓ حميل المثيذأ فيٓ
استعاسِ مفًُمّٕ.
سشحت تستفسيش آحياسْ
تاألمس روست ،يأفىاسْ
يئرا تُسييىّٕىٓ استزَفَييت

(المػذس وفسٍ)36 :
يلًافييل أفىيياسْ يلفييت
(المػذس وفسٍ)37 :

استعارة «القلب /الفؤاد» المفهىمیة
لذ وان لٓ ٔا وُش ،لوةٌ ضاحهٌ مخيل الميشيد

حُيشٌّ وموثييه فٕييٍ أَييًاء يآمييا ٌ،تَمييًد
(المػذس وفسٍ)
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وشْ فٓ الزضء األي ،استعاسِ «الموة ئوسان» يفٓ الزضء الخاوٓ استعاسِ «الموية يعياء»
ٔذخل فٍٕ أضٕاء مخل األًَاء فىشْ استخذام الموة مىاوا يمأيْ لًضع العًاعف يالمطاعش.
فٕزعل وعٕمّ الموة يعاء يلوًعاء حزم ٔزعل فٍٕ اٖما ،ياألًَاء.
لوثيياً تتمغّييع أيتيياسٌ
فأعوًّا مه لوثٓ لٕشيا
(المػذس وفسٍ)36 :
تػًس وعٕمّ لىا الموة وأوٍ ضٓء يآلّ المًسٕمٓ فزعل الموة فٓ حمل الممػذ يضيٓء
فٓ حمل المثذأ حتٓ وفُمُُا ياضحا.
يالفشق أوّه سً تَىطظ مه عماليه ،يَيً ال
ٔا وُيش را لوثيٓ ،أساٌ،وميا أسان ،مىَيثَّال
(المػذس وفسٍ)12 :
َ َ َ
وسىة فی االستعارات المفهىمیة
صىاعة التشخیص واأل
ئنّ تػشفات رَه ضاعش فٓ األضٕاء ي ظًاَش الغثٕعّ مه أرمل ومارد تػئًش الخٕيا،
فٓ ضعش .ألنّ الطاعش ٔعغٓ التخٕالت ،حشوّ يوطاعا .فارا وىظش ئلٓ األضٕاء يالغثٕعّ ،تمأل
فٓ ولّ ضٓء الحٕاِ يالحشوّ ي الىطاط .يَزا ال ٔخيتعٍ تالطيعش فحسية ،تيل ٔمىيه أن
وثحج سمات َزٌ التػيشفات فيٓ وخٕيش ميه تعياتٕش الىيا الًٕمٕيّ(ضيفٕعٓ ويذوىٓ،
1387ش )149 :يمه َزا المىغوك تتزوّٓ لىا غىاعّ التطخٕع.
يتىًن تزاستىا ميع األضيٕاء الفٕضٔائٕيّ يتخاغيّ أرسيادوا مػيذسا ألسيا اسيتعاست
أوغًلًرّٕ متىًعّ رذاً .أْ أوُّا تعغٕىا عُشلا لوىّظش ئلٓ األحذاث ،ياألوطغّ ،ياإلحساسات،
ياألفىاس يئل تاعتثاسَا وٕاوات يمًاد(الٔىً يرًوسًن2009 :م )47 :يتزاوة َزا ،تُىيتذ
التزاسب الزسذّٔ لوتًرٍ الفضائٓ اإلوساوٓ ،استعاسات اتّزإَّ.
تعغٓ الطاعشِ ،الضمان فٓ َزا الىً مه أضعاسَا حاالت اإلوسيان يخػائػيٍ .فٕتويًٍن،
ئىام ،ئٕمض ،ئغضة ،ئحمش ،ئثىٓ ،ئضيحه،يلٍ الحضيه ،يالٕيذ ،يالسيمع يالثػيش،
يالخغش ،يالىتف .يووُا مه مٍٕضات اإلوسان.
ياغغفّت حًلٓ أٍٔامٓ
(وعٕمّ1999 ،م)36 :
الًلت ئوسان.
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يالٕييًم العٕييذ يسبٍ العٕييذ

ٔىادٔىيييا ،أيَ ميييا سَيييمعًا؟

الًلت ئوسان.
يمما الًلت ًَ االوتضاعٓ المًضً لُزا ي إلداسن أيضيح تتػيًس سيعاد َيزٌ الحياالت
لوًلت .فٓ َزا المزا ،تُشَسِّم «الًلت» فٓ حمل الممػذ ،ي«اإلوسان» فٓ حمل المثذأ.
يتميييًد خغاَيييا أيَيييامٓ
فمطييت أحالمييٓ تخفشَييا
الحوم يالًَم ئوسان.
أفاق الطه يأوػاسٌ

آالم العييٕص يأيصاسٌ
(المػذس وفسٍ)

الطه ئوسان.
توويييٍ ضيييىًوَٓ خوّٕىيييٓ

يحييذْ را غييًت ٔىييادٔىٓ
(المػذس وفسٍ)37 :

الطه ئوسان.
لييذ عيياد الطييه يأوػيياسٌ

آالم العييييييييييٕص يأيصاسٌ
(المػذس وفسٍ)40 :

الطه حشوّ يالطه ئوسان.
لذ وان لٓٔ ،ا وُش ،لوةٌ ضاحه مخل المشيد...
الموة ئوسان.
ٔسمٍٓ وعٕمّ العثياسات التيٓ فٕيٍ التغياتك تيٕه الزسيم يأعضياء الزسيذ يالمفيإَم
االوتضاعّٕ ،االستعاسات الزسذّٔ حسة غيىاعّ التطيخٕع .ففٕيٍ ٔتعاميل وسيك اإلوسيان
االستعاسّٔ يرسذٌ الموة .يتما أن يغً ،اإلوسان ئلٓ رسذٌ مثاضشِ يميه دين الًسيائظ،
ٔستخذم اإلوسان ميه مفيإَم الزسيذ إلدسان االوتضاعٕيات فيٓ وخٕيش ميه االسيتعاسات
المفًُمّٕ .وشْ أن التػامٕم فيٓ غيىاعّ التطيخٕع حزمٕيّ يفضيائّٕ فيٓ أغوثُيا ألن
لإلوسان أي الحًٕان رسم يلوزسم حزم .ئثذي أن الطاعش ٔطىً مه عػش روٕذْ ٔوثٍسيٍ
اإلوسان المعاغش .فٕغشق فٓ العػش الزْ لٕس فٍٕ الحة يالحىان حمٕمٕا .يَزا ًَ الحاليّ
التٓ ٔػٕة تُا العشب ضذٔذا .فالعمل ٔتزايص حذيدٌ ئثتوٓ المطاول العذٔذِ.
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وتیجة البحث
سعت الذساسّ الشاَىّ ئلٓ تفحع االستعاسات المفًُمّٕ الثاسصِ فٓ لػٕذتَٓ مٕخائٕيل
وعٕمّ يتػامٕمُا التػًسّٔ مه خال ،التحوٕل حتٓ تًغٍل الثحج ئلٓ وتائذ مه أَمٍُا ًَ
ما ٔوٓ:
ئن االستعاسِ فٓ حمل الوساوّٕ اإلدساوٕيّ لٕسيت مزيشد أداِ لغًٔيّ لتزمٕيل الىيالم
يصخشفتٍ .تل ئوُا يسٕوّ معشفّٕ حػٕوّ تفاعل المزالٕه(الزَىٓ -الحسٓ) حٕيج ٔتزويٓ
تُا وخٕش مه المعاس المًرًدِ فٓ المزتمع ،ئستىذ ئلُٕا المتوميٓ فيٓ عموٕيّ التأئيل
يالفُم .ياالستعاسِ فٓ الحمل المعشفٓ تًسٍع مزا ،التأئل فُٓ تىفتح عوٓ تعذد المعياوٓ
يتًسٕع فضاء الذالالت.
تذ ّ،الىتائذ عوٓ أنّ لالستعاسات المفًُمّٕ مىاوّ ممٍٕضِ لتعشٔيف االوتضاعٕيات يتثٕيٕه
مإَتُا يآحاسَا فٓ أتعاد مختوفّ فٓ المػٕذتٕهِ.
تىًن االستعاسات المفًُمٕيّ تعثٕيشا عيه سغثيّ الطياعش فيٓ اإلوتطيا المفًُمٕيات
ياالوتضاعٕات تالتفاعل مع المًضًعٕات يالمتزسذات.
لمذ لزأ الطاعش ئلٓ ئدسان تعض االوتضاعٕات ئلٓ حمل اإلوسان حتٓ وذسن أن لإلوسان
حزما ٔحًْ المىان .يعىذ أوسَىَّ االستعاسات المفًُمٕيّ أضياس وعٕميّ ئليٓ تعيض أريضاء
حاالت وحً المَوَل ،ياأللم ،يالحوم.
وشْ فٓ لػٕذتَٓ وعٕمّ تًظٕف التػمٕم الحزمٓ أوخش تشددا ألوٍ لذ غًٍس وخٕيش ميه
االوتضاعٕات تي«المىان أي الًعاء» فتزعل األضٕاء فُٕما .حيم تغيشق تأوسَيىَّ المًَضيًعٕات،
يعىذ أوسَىَّ االستعاسات المفًُمّٕ أضاس ئلٓ تعض حاالتٍ فتػًس لُا الحزم ًَ .اليزْ ليذ
استفاد مىٍ وعٕمّ لتزسٍذ االوتضاعٕات.
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