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الملخص
سًٓ َزا الممبل ،دساسةّ اسةاًبسِ "الةضمه" المفًُمٕةّ مًامةذا ي ةٓ وهشٔةّ فٔىةً
يخًوسًن ،يَمب مه مجذيٓ َزٌ الىهشّٔ فٓ المشن الحبؾش ،فٓ مدمًيّ «الطًش يالىثةش
له يحذن» الطةًشّٔ لسةًبد الػةجب الطةبيشِ المًبغةشِ الىًٔإةّ ،ثةبلمىُح الًغةفٓ
الاح ٕ ٓ ،يمجىٕب ي ٓ الً م اإلدساوٓ ثم دساسّ الاػةبمٕماالمخككبت الاػةًسًّٔٔ ،ىةٓ
ثىّٕ مفًُمّٕ تُخ ك ي ٓ أسبس تدبسة مخا فّ ،إلدسان مفًُم "الضمه" افواضايٓ .مةه
أَم مب يغل ئلٍٕ الجحث ًَ أن الطبيشِ فٓ َزٌ المدمًيّ الطًشّٔ لبمت ثاػًٔش أخةضا
ماًذدِ مه أضًبسَب مسإًىّ ثبفساًبسِ المفًُمٕةّ حاةٓ ٔةذسوىب ئلةٓ مفُةًم الةضمه
اإلواضايٓ ياؾحب .يتجشصت الضمه فٓ لػبئذَب ثمخا ف الاػبمٕم يفسٕمب الحشوٓ.
الکلمات الذلیلیة :افساًبسِ المفًُمّٕ ،الاػمٕم الاػًسْ ،سًبد الػجب  ،الطًش يالىثةش
له يحذن.

* أسابر مطبسن فٓ لسم ال غّ الًشثّٕ يآداثُب ثدبمًّ الخًاسصمٓ.
** أسابرِ مطبسوّ فٓ لسم ال غّ الًشثّٕ يآداثُب ثدبمًّ الخًاسصمٓ.
*** أسابرِ مسبيذِ فٓ لسم ال غّ الًشثّٕ يآداثُب ثدبمًّ الخًاسصمٓ.
**** قبلجّ الذواًساٌ فٓ فشو ال غّ الًشثّٕ يآداثُب ثدبمًّ الخًاسصمٓ.
الىبتجّ المسإيلّ :فبقمٍ خشمٕبن
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المقذمة
ئن ال سبوٕبت المًشفّٕااإلدساوّٕ  ،الآ نُشت ي ٓ مذْ المشوٕه المبؾٕٕه ثبسصَِ ،ةٓ
ئحذْ قشق فُم الىػًظ ثطىل أفؿل يالجحث يىُب ثػةًسِ أومةل .يفةٓ َةزا المدةبل،
تاماى اإلساًبسِ وكبلب ياسًب ل غشاثّ يالمفبخأِ ،مه حٕث افثاىةبس يتً ةم الخٕةبل يالاةأثٕش
الزْ ٔمذمٍ ل مسامًٕه .يلذ الافت وهشات وثٕشِ دساسّ مًؾًيبتُب فٓ مخا ف مدةبفت
ال غّ ثمب فٓ رله فٓ مدبفت السٕمٕبئّٕ ،يي م الذفلّ ،يالجشاغمبتّٕ ،ياألس ًثّٕ.
يأمب فٓ الطًش الةزْ «َةً حةذل لغةًْ»اقةبَشْ ،غةشفٓ1393 ،شٔ 128 :مىةه
دساساٍ مه مىهًسات مخا فّ ،فمىُب امىبن يؾى و مّ مىبن و مّ أخشْ .يَزا المًىٓ مب

ًَ ُٔساخذم فٓ افساًبسِٔ .مىه المًل أن أيل ضخع لذم تًشٔفب ضبمال لالسةاًبسَِ ،ةً
أثً الحسه ي ٓ ثه الشمبوٓاالماًفٓ 348ق ؛ لً وبن َةإف األضةخبظ مثةل أثةٓ يجٕةذِ
يخبحم أيل مه اساخذم َزا المػك ح ،ياثه أثٕش لذ يجش يه مًىبَب ال غًّٔ ،يأضةبس ئلةٓ
مًىبَب المػك حاغضايْ1433 ،ق. 25 :
يوزله فٓ الذساسبت الف سفّٕ ل غشة ،وبن أسسكً ًَ أيل مه لةبم ثذساسةّ مػةك ح
افساًبسِ؛ فٓ سأٍٔ ،افساًبسِ َٓ تطجٍٕ ٔةام الاًجٕةش يىةٍ ثكشٔمةّ مخا فةّ .ئوةٍ ٔةشثف
الاطجٍٕ ثبلىثش ئساذيٓ افساًبسِ أوثش مالئمةّ ل طًشاثًسضةٍ ياٖخةشين. 291 :1377 ،
لُزا ئن االجالغٕٕه الىالسٕىٕٕه ،لذ حذديا افسةاًبسِ ي ةٓ أسةبس الاطةجٍٕ ئًاجشيَةب
ومًرخبً مذمدب ،لذ سيج َزا المًلف فٓ آسا المذمب ثطةىل الىهةشِ الىالسةٕىٓا classic
 viewيلذ اسامذ ئلٓ ًٔمىب َةزااممٕمٓ صادٌ1396،ش . cgioorg.ir :لىةه يىةس َةزا
الىًو مه الجحث يالىهش ئلٓ افساًبسًًِٔ ،د ئلٓ المشوٕه الثبمه يطش يالابسةى يطةش .يلةذ
تسةةمٓ ثةةة"الىهةةشِ الشيمبوسةةّٕ"ا romantic viewيفةةك المةةضاج السةةبئذ فةةٓ رلةةه
الًػشاثٕبثبوٓ1391،ش. 104 :
يفٓ المشين المًبغشِ ،وبن الخجشا مثل اْ.اْ سٔاطبسد ،يخبوًثسًن ،يمبوس ثٕ ٕةه،
يخًوبثبن وًَٕه ،يخًن سٕشل ،يأيلمبن َم مه ال سةبوٕٕه الةزٔه تىةبيلًا ثطةىل خةذْ
افساًبسِاافشاضٓ1390 ،ش 20-22 :ومب يغفُب مبٔىل سٔذْ ،ثأوُب "اساًبسِ األوجةًة"
ا . Reddy,1973: 303ثم لذم خًسج فٔىً ا1987م  ،يمًٍ مةبسن خًوسةًن" ،وهشٔةّ
افسةةاًبسِ المًبغةةشِ"ا contemporary theory of metaphorفةةٓ حةةذيد افسةةاًبسِ
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المفًُمّٕا . Lakoff& Johnson, 2003يلذ حذدت الذساسةبت الحذٔثةّ لالسةاًبسِ فةٓ
مدبل ال سبوٕبت المًشفّٕ مبَّٕ خذٔذِ ،يفُٕب ف تًذ تىًن افساًبسِ مدشد مدمًيّ مةه
الضخبس األدثّٕ أي ئحذْ غًس الىالم ثل َٓ يم ّٕ وطكّ يفبي ةّ فةٓ الىهةبم اإلدساوةٓ
الجطشْٔ .شْ ي مب ال سبن الًٕم أن األوطكّ الآ ومًم ثُب لُةب قجًٕةّ اساًبسّٔاالمػةذس
وفسٍ . 3 :يًَف ثحثًا يه افسةاًبسِ ،وًاحةذِ مةه مدمًيةّ ماىًيةّ مةه الاطةبثُبت
الذفلّٕ الآ تاغٕش المًبوٓ ،يأحذ الدًاوت الُبمّ ل سة ًن ال غةًْ .يثًجةبسِ أخةشْ ،فةٓ
الىهشّٔ المًبغشِ ،فان افساًبسِ تىةًن فةٓ "المفُةًم" ،يلةٕس فةٓ الى مةبت ،يأسةبس
افساًبسِ لبئم ي ٓ الاطبثٍ الةزْ تاطةىل ي ةٓ أسةبس الاةشاثف ثةٕه يةًالم المامبقًةّ
يالماضامىّ فٓ تدشثّ الجطش يفُم أيخٍ الاطةبثٍ ثةٕه َةزٌ المدبفتاَبضةمٓ1390 ،ش:
 . 122يوزله قش وهشٔبت خذٔذِ حًل افساًبسِ ٔإدْ ئلٓ ئوطب أثىّٕ أسبسّٕ مإًىّ
تحت يىًان "الاػمٕم أي المخكف" .يفٓ الًالةى ،الاػةبمٕم َةٓ الاػةًسات الاةٓ تحةذد
خػًغّٕ حمل المجذأ يتشسّم فٓ حمل الممػذااوً1383 ،شٔ . 212 :حبيل َزا الجحث،
دساسّ اإلساًبسِ المفًُمّٕ يتىشاس حذيثُب فٓ ضًش سًبد الػجب لإلخبثّ ي ٓ السإالٕه:
أ .وٕف تإدْ اساًبسات الضمه المفًُمّٕ ئلٓ فُم أضًبس سًبد؟
ة .مه ثٕه الاػبمٕم الحبغ ّ فٓ اساًبسات الضمه المفًُمّٕ يىةذ سةًبد الػةجب  ،أْ
تػمٕم أوثش اساخذامب؟ يلمبرا؟
ٔجذي أن وطف افسةاًبسات المفًُمٕةّ فةٓ أضةًبس سةًبد ٔةإدْ ئلةٓ ئدسان مفُةًم
"الضمه" المدشد يثبلابلٓ ًٔكٓ غًسِ أوثش دلةّ يةه الهةشي الاةٓ تمةى فُٕةب الطةبيشِ
ئإدُٔب ئلٓ ئلُبمبت الطًشّٔ .يلذ اساخذمت الطبيشِ ،الاػمٕم الحشوٓ أوثش مه األخةشْ
فٓ لػبئذَب .يثمب أن يذٔذ مه أضًبس سًبد الػجب مسةامذِّ مةه الافةبيالت افخامبيٕةّ
يالثمبفّٕ ل طبيشِ ،يثمب أن تطىٕل الاػبمٕم الاػًسّٔ ٔامّ تطةىٕ ُب مةه خةالل الافبيةل
الجطشْ مى الًبلم المحٕف فٓ رَىٍ ،الىطف يه َزٌ الاػبمٕم ٔإثشي ٓ فُم افسةاًبسات
فٓ الطًش ئحسه فُم الىػًظ الطًشّٔ ،يخبغّ فٓ مدبل افساًبسِ .تسًٓ َزٌ الذساسّ
ئلٓ فحع افساًبسات المفًُمّٕ فٓ لػبئذ سًبد الػجب يفٓ مدمًياُةب «الطةًش يالىثةش
له يحذن» ي ٓ أسبس وهشِ فٔىً يخًوسةًن يتػةبمٕمُب الاػةًسّٔاالزٔه وبوةب فةٓ
الًالى أيل مجذيٓ َزٌ الىهشّٔ .
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خلفیة البحث
لذ وُاجت حًل سًبد الػجب ممبفت ماًذدِ يسسبفت يذٔذِ؛ يلىةه فةٓ أغ جُةب لةبم
المإلفًن ثذساسّ مؿبمٕىُب الطًشّٔ ،يممب أثّش فٓ ضًشَب تأثٕشا َبمةبً وحةً مًبوةبِ الطةبيشِ
يآفمُب لفمذان يلذَب يصيخُةب ،يمطةبول الحٕةبِ فةٓ المدامةى الًشثةٓ ،يلؿةّٕ المةشأِ،
يالىسًّٔ ،يل ك الطبيشِ ل مشأِ الًشثّٕ ،يثبلًثُب الطًشّٔ؛ ًٔىٓ الحت ،يالمشأِ ،يالًقه .ومب
ٔ ٓ:
«سًبد الػجب الجذئّ الًبضمّ لشا ِ فةٓ دًٔاوُةب "يالةًسيد تًةش الغؿةت"» ،يةذوبن
محمًد يجٕذات يصَٕش محمًد يجٕةذات ،مد ةّ خبمًةّ دمطةك ،المد ةذ ،28الًةذد،4-3
،2012غع217-186
«سًبد الػجب ي صن اص دٔذگبٌ يْ» ،سمٍٕ اسذْ ،ساَىمب :حسه مدٕةذْ1391 ،ش،
داوطگبٌ حىٕم سجضياسْ
«ثشسسٓ خ ًٌَبْ يطك دس ضًش سًبد الػجب » ،مس م يجبسٓ ،ساَىمب :ي ةٓ سة ٕمٓ،
1396ش :داوطگبٌ ساصْ
«پژيَطٓ دس ادة سًبد الػجب » ،مشٔم فشَمىذ ،ساَىمةب :حسةٕه وةبنشْ1387 ،ش،
داوطگبٌ فشديسٓ
«ياوبيْ سمبوإسم خبمًٍ گشا دس ضًش سًبد الػةجب يسةٕمٕه ثُجُةبوٓ» .حدةت ا
فسىمشْ يسُٕال اوجشْ ،مد ّ وبيش وبمٍ ادثٕبت تكجٕمٓ ،داوطگبٌ ساصْ ،سبل  ،6ضمبسٌ
 ،23غع 1395 ،107-85ش
«دساسّ أس ًثّٕ لػٕذِ "مًيذ فةٓ الدىةّ"» ،يٕسةٓ مامةٓ صادٌ يوجةشْ سيضةىفىش
يوًسالذٔه پشئه ،مد ّ ئؾب ات ومذّٔ ،السىّ الثبلثّ ،الًذد1392 ،9ش ،غع152-135
«ثشسسٓ تكجٕمٓ دسيومبٍَٔةبْ اخامةبيٓ مطةاشن دس ضةًش فةشيٌ فشخةضاد ي سةًبد
الػجب » .ي ٓ اغغش حجٕجٓ يي ٓ اوجش احمذْ يصَشا ثُمذْ ،مد ّ ادثٕبت تكجٕمٓ ،سبل
 ،6ضمبسٌ ،1393 ،11غع 117-97
«ياوبيْ تكجٕمٓ مؿةبمٕه ضةًشْ سةًبد الػةجب ي پةشئه اياػةبمٓ» .ي ةٓ اغةغش
حجٕجٓ ،لٕال ضىٕجبٔٓ ،يحٕذ ضمطٕشْ ،مد ّ پژيَص ادة يشثةٓ ،سةبل  ،6ضةمبسٌ ،20
 ،1394غع93-67
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ثمب أن افساًبسِ المفًُمّٕ ،وهشِ حذٔثّ فٓ األدة ،أغجحت مكمح الىهش لىثٕةش مةه
الذاسسٕه يالىبلذٔه.
ممب ٔ ٓ أومًرخب:
«دساسّ افساًبسات المفًُمّٕ فٓ يجُش الًبضمٕه» ،صَةشا خةذادادْ ،المشضةذ :مةشٔم
غبلحٓ وٕب ،خبمًّ فشديسٓ1390 ،ش
«افساًبسات المفًُمّٕ فٓ مًبس ثُب يلذ ماأوذا ي ةٓ افسةاًبسِ الاَىمٕةّ» ،مژگةبن
صسٔه فىش ،المشضذ :مشٔم غبلحٓ وٕب ،داوطگبٌ فشديسٓ1392 ،ش
«افساًبسِ المفًُمّٕ يالاػبمٕم الاػًسّٔ فٓ اضةًبس اثةه خفبخةٍ» ،اخاةش ريالفمةبسْ
يوسشٔه يجبسٓ ،مد ّ الىمذ األدثٓ ،سلم1394 ،11ش
«افساًبسِ المفًُمّٕ فٓ المشآن مه مىهش ال سةبوٕبت اإلدساوٕةّ» ،حسةٕه ًَضةىگٓ
يمحمًد سٕفٓ ،مد ّ الً ًم يمًبس المشآن ،سلم1388 ،3ش
«افساًبسِ المفًُمٓ فٓ دًٔان "ضةمس"» ،مٕىةب ثُىةبم ،مد ةّ الىمةذ األدثةٓااألدة
يال غبت  ،سلم1389 ،10ش
«وهشِ حذٔثّ لالساًبسِ "تح ٕل اإلساًبسِ فٓ ضًش لٕػش امٕه پًس"» ،فبقمّ ساوًةٓ،
مد ّ الجحًل األدثّٕ ،سلم 1388 ،26ش ،غع100-77
«الىهشّٔ افساًبسِ المفًُمّٕ مه مىهش فٔىً يخبيوسةًن» ،صَةشٌ َبضةمٓ ،مد ةّ
ادة الجحث ،سلم 1389 ،12ش ،غع140-119
تأسٕسب ي ٓ مب خب فٓ الذساسبت السبثمّ ٔجشص لىب أن وثٕش مةه الذساسةبت فةٓ مدةبل
افساًبسِ المفًُمّٕ ،مًؾًُب فٓ األدة الفبسسٓ يأمب فٓ األدة الًشثّٕ مب ودةذ ئف ل ةٕال؛
لُزا سغم الذساسبت الًذٔذِ فٓ َزا المدبل ،مب يخذ ثبحثً َزٌ الممبلّ ،دساسةّ افسةاًبسِ
المفًُمّٕ فٓ أضًبس سًبد الػجب الآ سُٕاكشق ئلُٕب فٓ الذساسّ َزٌ.
سؼاد الصباح ودیىاوها
سًبد محمذ الػةجب ا1942م  ،ضةبيشِ يوبتجةّ يوبلةذِ ؤًإةّ حبغة ّ ي ةٓ دسخةّ
الذواًساٌ فٓ اإللاػبد يالً ًم السٕبسّٕ ،يَٓ ايل امشأِ تخشّخةت فةٓ َةزٌ الذسخةّ مةه
خبمًّ الىًٔت َٓ .مإسسّ "داس سًبد الػجب ل ىطش يالاًصٔى" يبم 1985م.
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لذ ثذأت سًبد الػجب ثبلىابثّ يَٓ لم تادبيص الثبلثّ يطش يبمبً ،ثةمّ خمًةت لػةبئذَب
فٓ دًٔان وطشتٍ يبم 1964م تحت يىًان «مه يمشْ» يوبن أيل دًٔان فمةشأِ خ ٕدٕةّ
ٔػذس فٓ رله الحٕه ،يمه ثمّ تالحمت ديائىُب الطًشّٔ األخشْ يأخةزت ضةُشِ ياسةًّ
يتًاغل ئوابخُب حآ يغل ئلٓ المسأًبت الًبلمٕةّاخ ف1992 ،م 42 :يلةذُٔب الًذٔةذ
مه الذفبتش الطًشّٔ ،مىُب «خزوٓ ئلٓ حذيد الطةمس» ،ي«أمىٕةّ» ،ي«ئلٕةه ٔةب يلةذْ»،
ي«فابفٕت ئمشأِ» ،ي«لػبئذ حت» ،ي«ئمشأِ ثال سًاحل» ،ي«الطًش يالىثش له يحذن».
امب مدمًيّ «الطًش يالىثش له يحذن» الطةًشّٔ ،فاوُةب تطةامل ي ةٓ تسةى لػةبئذ.
يأوطذت الطبيشِ فُٕب يه الحت يلؿّٕ الىسب ياألمًمةّ .يتك ةت فُٕةب المسةبياِ ل ىسةب .
يتًامذ أن قجى الشخل ،قجى اساًمبسْ مساجذ ف ٔمجل المسبياِ يحمةًق الىسب االػةجب ،
1916م 44 :ياوطذت أٔؿب حةًل لؿةّٕ الحشٔةّ ياإلحةاالل ييخةى الف سكٕىٓاالمػةذس
وفسٍ. 198 :
السحؼارة
َىبن سؤٔاةبن لةذ حىماةب مًؾةًو افسةاًبسِ :ئحةذاَمب ت ةه الاةٓ تسةمّٓ الشؤٔةّ
الىالسٕىّٕاالام ٕذّٔ يَٓ الآ اياجشت افساًبسِ مىفػ ّ يه ال غّ ،أي أداِ ياسدِ ي ُٕةب
وٓ تُىدض وابئح محذدِ يمُمشسِ س فبً .ئوُب تسبيذ ال غّ ي ٓ ئودبص مب لذ وُهش ئلٍٕ ي ةٓ أوةٍ
َذفُب األسمٓ ،يًَ الىطف يه الًالى الزْ ٔمى خ فُباغضايْ1433 ،ق. 109 :
يأمب الشؤّٔ الثبوّٕ فُٓ ت ةه الاةٓ تُسةمّٓ الشؤٔةّ الشيمبوسّٕاالمًبغةشِ  ،يَةٓ الاةٓ
اياجشت افساًبسِ سفٕمب مالصمب ل غّ الآ َٓ ثبألسبس اسةاًبسّٔ ي ةٓ وحةً فًةبل يسفٕمةب
مالصمب ل ًالى الزْ ًَ ثبألسبس الىابج الىُبئٓ ل افبيل افساًبسْ ثةٕه الى مةبت ،يئسةشاو
المبدِ ،الزْ وًاخُُب ثطىل ًٔمّٓ .فبفساًبسِ تىىّف وطبـ ال غّ يتاؿمه ئلٓ حذّ مب خ ك
يالى خذٔذاالمػذس وفسٍ .
ئن الشؤّٔ الام ٕذّٔ -يخبغّ الاػًس األسسكٓ -لكجًّٕ افسةاًبسِ تشخةى ئلةٓ مفُةًم
افساجذال يالىمل .فُٓ ومل مًىٓ مه مدبل دفلٓ ًَ ضبئى فٍٕ ئلةٓ مدةبل دفلةٓ آخةش
غٕش مساًمل فٍٕ يرله ي ٓ يخٍ اإليبسِ اسة ٕمٓ يساسةاگً1438 ،ق . 38 :امةب دخةل
افَامبم ثبلدم ّ افساًبسّٔ فٓ حمل ال سبوٕبت فٓ فاشِ ماةأخشِ وسةجٕب يةه وطةأِ َةزا
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الحمل .لمذ يذّ افَامبم ثبفساًبسِ خض ً مه ي م الذفلّ الزْ وهش ئلٍٕ فٓ الجذأّ ي ٓ أوٍ
يػٓ ي ٓ الاح ٕل الًغفٓ الزْ وةبن ٔكمةح ئلٕةٍ مإسسةً ال سةبوٕبت المًبغةشِ .يثةذأ
ال سبوًٕن الماأخشين ٔػذسين الذساسبت الحبدِ واحةذْ األسةجبة المُمةّ فةٓ يم ٕةبت
تغٕٕش المًىٓ أي تًذدٌ ،لىه افَامبم األوثش اتسبيب ثبفساًبسِ داخل حمل الذفلّ يثبلابلٓ
داخل ال سبوٕبت ثذأ فٓ الىػف الثبوٓ مه السجًٕىٕبت ،حةٕه أيلةٓ ي مةب ال غةّ اَامبمةب
أوجش ثجحث ال غّ الاػًٔشّٔ فٓ ممبثل ال غّ الحشفّٕاغجشِ2003 ،م. 484 :
االسحؼارة المفهىمیة
ثذأ َزا المػك ح ثالٔىً يخًوسًن فٓ وابثُمب المطةاشن مسةمًٓ ثةة«افسةاًبسات
الآ وحٕب ثُب» ثم ضٕئب فطةٕئب أغةجح مةه أَةم المًؾةًيبت فةٓ مدةبل الً ةم الةذفلٓ
المًشفٓ.
َزٌ الىهشّٔ تػف افساًبسِ ثأوُب أمش رَىةٓ غةش  ،يلةٕس لغةّ فحسةت ،يأن ال غةّ
اوًىبس لمب ٔذيس مه يم ٕبت ئسمبـ رَىّٕ ،فجُزا المًل تىمل لؿّٕ افساًبسِ ثشمّاُب مه
الذساسبت ال سبوّٕ يالىمذّٔ الآ احاىشت افسةاًبسِ لمةشين ماًبلجةّ ئلةٓ دساسةبت ي ةم
الزَه .يلزا فان الىهشّٔ ال سبوّٕ اإلدساوّٕاالمًشفّٕ لالساًبسِ ،يخػًغةب فةٓ دساسةبتُب
األخٕشِ ،تطذد ي ٓ فىشِ الادسذ؛ أْ ئن المدشدات ًٔامذ يخًدَب ي ٓ تفبيالت الدسذ،
أي ثأدبص ئن المبدِ السبثمّ ي ٓ المدشداتاس ٕمٓ يساساگً2017 ،م. 38 :
يلذ ثّٕه ول مه فٔىً يخًوسًن ،أن تدسٕذ افساًبسِ ل مدشدات ًَ الزْ ٔمىحُب
األَمّٕ يالُٕمىّ فٓ حٕبتىب .يثمب أن يذدا وجٕشا مه الاػًسات المُمّ لذٔىب ،ئمب تػةًسات
مدشدِ ،أي غٕش محذدِ ثًؾً فٓ تدشثاىبامثل المطبيش ،ياألفىبس ،يالةضمه ،ي ..الة فاوىةب
وحابج ئل ٓ المجؽ ي ُٕب مه خالل تػةًسات أخةشْ وفُمُةبَ .ةزٌ الحبخةّ تةذخل الحةذ
افساًبسْ فٓ وسمىب الاػًسْ .ثةزله ينفةت وةأداِ اوفًبلٕةّ يلىةه مةه أخةل تمشٔةت
الفُما Lakoff& Johnson,2003: 150؛ يَىزا قشحب لؿّٕ افساًبسِ المفًُمّٕ يضةشحب
تًنٕفُب فٓ محبدثبتىب الًٕمّٕ .يلذ ٔذّيٓ فٓ الىهشّٔ المفًُمٕةّ المًشفٕةّ« :أوىةب يخةذوب
ثبيامبدوب ي ٓ مًكٕبت لغًّٔ ثبفسبس ،أن الدةض األوجةش مةه وسةمىب الاػةًسْ الًةبدْ،
اساًبسّٔ مه حٕث قجًٕاٍ يثةزله يثشوةب ي ةٓ قشٔمةّ ل طةشيو فةٓ الاحذٔةذ المفػةل
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لالساًبسات الاةٓ تُجنىةِٕه قشٔماىةب فةٓ اإلدسان يالافىٕةش يالسة ًن»اوفسةٍ . 21 :يأمةب
"افساًبسِ المفًُمّٕ" يجبسِ يه« :ئدسان حمل مفًُمٓ مه خالل ئدسان حمل مفُةًمٓ
آخش»اوًخص1393 ،شٔ . 14 :سمّٓ الحمل األيل ،حمل الممػةذ الةزْ ٔدةشْ مدةشْ
المساًبسلٍ يالثبوٓ ،حمل المجذأ الزْ ٔدشْ مدشْ المسةاًبس مىةٍ .ي ةٓ َةزا األسةبس،
افساًبسِ حبؾشِ فٓ ول مدبفت حٕبتىب الًٕمّٕ .يئوُب لٕست مماػشِ ي ٓ ال غّ ثل تًخذ
فٓ تفىٕشوب الًٕمٓ يفٓ األيمبل الآ ومًم ثُب أٔؿب .فان الىسك المفُةًمٓ الًةبدْ الةزْ
ٔسٕش تفىٕشوب يس ًوىب لةٍ قجًٕةّ اسةاًبسّٔ ثبألسةبسا، Lakoff& Johnson,2003: 21
ثًجبسِ أخشْ ئن اياجبس افساًبسِ مسألّ لغًّٔ أمش ٔشفؿٍ فٔىً يخًوسًن ،مجذيب وهشّٔ
افساًبسِ المفًُمّٕ ،ئر ٔشٔب فٓ افساًبسِ آلّٕ تػًسّٔ ف تشتجف ثبلغةّ فمةف ثةل ثبلىسةك
الاػًسْاالمفًُمٓ الزْ ًٔذ اساًبسٔب فٓ مدم ٍ .يلادبيص محذيدّٔ الىضيّ المًؾةًيّٕ،
ٔماش فٔىً يخًوسًن قشحب خذٔذا؛ ًَ الكش الادشٔجٓ الزْ ٔةإمه ثفبي ٕةّ الادشثةّ
فٓ ثىب المًىٓ ياوجثبق الفُم ،يتىًن افساًبسِ يفك َزا الكش َ ،ةٓ آلٕةّ خًَشٔةّ فةٓ
حػًل الفُم الجطشْ ،ومب تطىل آلّٕ لخ ك دففت خذٔذِ يحمةبئك خذٔةذِ فةٓ حٕةبِ
الجطشائذٔش2011 ،م. 18-19 :
فٓ الحمٕمّ ،ئن افساًبسِ المفًُمّٕ ،ثىّٕ اسىبدّٔ وًيب مةب .يلةذ تثُجاةت فةٓ الةزَه
ثػًسِ "آ;ة"؛ َزٌ المبيذِ َٓ افساًبسِ المفًُمّٕ فةٓ ثىٕةّ رَىّٕاغةفًْ1396 ،ش:
 . 107فبفساًبسِ المفًُمّٕ لٕست مدشد مسألّ لغّ ،يئومب مسألّ فىش ييمةل؛ يأمةب ال غةّ
فُٓ ثبؤًّ َزا فٓ حٕه أن الاشسٕم أسبسٓ ،ثمب أوٍ ٔدٕض اساخذام لفم مدبل افوكةالق
يومبرج افساذفل لمفبَٕم مدبل الًغًل.ومب أن الاشسٕم يشفٓ؛ أْ ئوٍ خض ساسة مةه
وسمىب الاػًسْ .ئرن مب ًٔلف اساًبسِاي ٓ سجٕل المثبل "الحت سح ّ" ،لٕس أّٔ و مبت
خبغّ أي تًجٕش خبظ ،ئوٍ الاشسةٕم األوكًلًخٕةّ يجةش المدةبفت الاػةًسّٔ ،مةه مدةبل
افوكالق الخبظ ثبلشحالت ئلٓ مدبل الًغًل الخبظ ثبلحت .ئن َزٌ الشؤّٔ لً ةٓ خةال
وبمل مى سئّ أن افساًبسِ مدشد الاًجٕشات ال غًّٔ المخا فةّ .ئر لةً وبوةت افسةاًبسات
لٕست ئف تًجٕشات لغًّٔ لىةبن ي ٕىةب أن واًلةى أن تىةًن الاًجٕةشات ال غًٔةّ المخا فةّ
اساًبسات مخا فّافٔىً 2014 ،م . 16 :ئرن ،يفمب مب ٔمبل ئن افساًبسِ ف تشتجف ثبل غةّ
أي ثبأللفبل ثل ي ٓ يىس رله ،فسٕشيسات الفىش الجطشْ َٓ الآ تًذ اساًبسّٔ فٓ خةض
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وجٕش مىُب يَزا مب تًىٕةٍ حةٕه ومةًل ئن الىسةك الاػةًسْاالمفًُمٓ الجطةشْ مُجنىةٕنه
يمحذد اساًبسٔبافٔىً يخًوسًن2009 ،م. 24 :
ًٔامذ الذفلًٕن اإلدساوًٕن أن َىبن حم ٕه فٓ افساًبسِ المفًُمّٕ
األيل ،حمل اآ  ًَ A /حمل الممػذ ياٖخش ،حمل اة  ًَ B /حمةل المجةذأ .فاوىةب ئرا
فشؾىب اساًبسِ "الضمه مبلٌ" المفًُمّٕ مثالً؛ فُٕب الضمه َةً حمةل الممػةذ يمةبل حمةل
المجذأ .فُٕذّيٓ أن تػًسات يمفبَٕم حمل المجذأ ًٔىٓ "مبل" تاشسم ي ٓ مفةبَٕم حمةل
الممػذ يًَ َىب "الضمه" .ثم ٔهُةش لىةب فةٓ الدم ةّ الابلٕةّ« :ؾةًّٕت يلاةٓ»اغةفًْ،
1396ش. 108 :
فااطىّل افساًبسِ المفًُمّٕ مه تشسٕم مًخًد فٓ حم ٕه ،ئةذسن حمةل مفُةًمٓ
مه خالل ئدسان حمل مفًُمٓ آخش .يول حمل مفًُمٓ ٔحاًْ ي ٓ مدمًيّ مىسةدمّ
مه الادبسة .ئطامل حمل المجذأ ي ٓ مفبَٕم فٕضٔبئّٕ يمحسًسّ تُةذسنن ثُةب مفةبَٕم
حمل الممػذ يَٓ اواضايّٕ فٓ أغ جُباوًچص1393 ،ش. 47 :
ثم لسم فٔىً يخًوسًن افساًبسِ المفًُمّٕ ي ٓ ثالثّ أوةًاو يَةٓ :األوكًلًخٕةّ،
يالجىًّٕٔ ،يافتدبَّٕ.

االسحؼارات األوطىلىجیة
ئن فُم تدبسثىب يه قشٔك األضٕب يالمًاد ٔسمح لىب ثبخإبس يىبغش تدشثاىب يمًبلداُةب
ثبياجبسَب وٕبوبت مًضيلّ أي ثبياجبسَب مًاد مه وًو ياحذ .يحٕه وامىه مه تًٕٕه تدبسثىةب
ثبياجبسَب وٕبوبت أي مًاد ٔػجح ثًسًىب اإلحبلّ ي ُٕب يمنمًنلَاُب يتدمًُٕب يتىمٕمُب ،يثُةزا
وًاجشَب أضٕب تىامٓ ئلٓ مىكمىبافٔىً يخًوسًن2009 ،م . 47 :وساخذم افسةاًبسات
األوكًلًخّٕ لفُم األحذال ياأليمبل اساًبسٔب ثبياجبسَةب أضةٕب ً ،يأوطةكّ ثبياجبسَةب مةًاد،
يالحبفت ثبياجبسَب أييّٕاالمػذس وفسٍ. 48 :
االسحؼارات االججاهیة
َزا المفًُم ف ُٔجنىٕنه فٍٕ مفًُم يه قشٔك مفًُم آخش يلىىٍ ٔىهم وسةمب وةبمال مةه
المفبَٕم الماًبلمّ .ئر ئن أغ جُب ٔشتجف ثبفتدبٌ الفؿبئٓ "يبل /مسفل ،داخل /خبسج ،أمبم/
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يسا  ،فًق /تحت ،يمٕك /سكحٓ ،مشوضَْ /بمطٓ" .يتىجى َزٌ افتدبَبت الفؿةبئّٕ مةه
وًن أخسبدوب لُب َزا الطىل الزْ َٓ ي ٍٕ ،يوًوُب تطاغل ثُزا الطىل الةزْ تطةغل ثةٍ
فٓ محٕكىب الفٕضٔبئٓاوًچص1393 ،ش. 66 :
االسحؼارات البىیىیة
فٓ َزا الىًو مه افساًبسات ٔطىل حمةل المجةذأ ثىٕةّ يٕىٕةّ وسةجٕب إلدسان حمةل
المػذ .ئرن َزٌ الجىّٕ أيسى يأغىٓ ممب وشْ فٓ افساًبسات األوكًلًخّٕاالمػذس وفسةٍ:
ًٔ 62ىٓ مفبد َزٌ افساًبسات أن ُٔجنىٕنه تػًسمب اسةاًبسٔب ثًاسةكّ تػةًس آخشافٔىةً
يخًوسًن2009 ،م . 35 :فٓ افساًبسات الجىًّٕٔ ،فةٓ الىسةك المفُةًمٓ تىةاح ثةذيسَب
مطبثُبت تىطأ مه اساًبسات اتدبَّٕ ياوكًلًخّٕ .فىشْ مثالً فٓ اساًبسِ «األفىبس أغزّٔ»
أوُب تشتىض ي ٓ اساًبسِ «األفىبس أضٕب » يي ٓ «الزَه ييب »اأوكًلًخّٕ ياتدبَّٕ البئمٓ،
1438ق. 155 :
الحصامیم الحصىریة
ئن "الاػبمٕم الاػًسّٔ" َٓ ومف دٔىبمٕىٓ ماىةشس فةٓ تفبيالتىةب اإلدساوٕةّ يثةشامح
حشواىب ٔخ ك لادشثاىب تمبسةىب يثىّٕاالحشاغةٓ2002 ،م 23 :لةذ لةذّم خًوسةًن َةزا
المػك ح فٓ أليل المشِ فٓ وابثٍ «الدسةذ فةٓ الًمةل» ،ئجةذي أوةٍ ٔماجسةُب مةه آسا
ئٔمبؤًل وبوت .يثم ُٔساخذنم فٓ وابة خةًسج فٔىةً  .يثًةذٌ أغةجح مةه أَةم آلٕةبت
لاطشٔح أس ًة ئدسان المًىٓ فٓ الً ةم الةذفلٓ اإلدساوٓاغةفًْ 98 :1396 ،لةذ لةبم
خًوسًن ثكش لؿّٕ "الاػبمٕم الاػًسّٔ" حآ ًٔةبلح َةزٌ المسةألّ ،أن تجىةٓ حٕبتىةب
الًٕمّٕ ي ٓ تأسٕس األوطكّ يالادبسة الطخػّٕ ثىّٕ مفًُمٕةّ محًسٔةّ فةٓ رَىىةب أن
ُٔساخذنم ل افىٕش فٓ مًؾًيبت اواضايّٕ يمابفٕضٔبئّٕ أوثش؛ َزٌ فٓ الًالى َةٓ الاػةبمٕم
الاػًسّٔ الآ تطىّل المساًْ األيل مه ثىّٕ مًشفّٕ لالسةاًبسِ .يتمىةه ئٔدةبد الاةشاثف
ثٕه الادبسة الفٕضٔبئّٕ يمدبفت المًشفّٕ المًمذِ مثل ال غّاساوًٓ. 81-82 :1388 ،
َزٌ الاػبمٕم َٓ ألفبل وساخذمُب ًٔمٕب فٓ حٕبتىب ،فىثجاُب فٓ رَىىب ثػًسِ خكّ أي
تػمٕم ،ثم تاسشّة ئلٓ مًاسد ممبث ّٔ .مىه اساخذام الاػبمٕم الاػًسّٔ لىالم اسةاًبسّٔ
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أي غٕشَب .حٕث ثًذ ئدساوُب ٔامّ ئمىبن تًمٕمُب ئلةٓ المفةبَٕم افسةاًبسّٔ .فمةثال و مةّ
"الىًم" مه األلفبل الآ وساخذمُب يوساًم ُب فٓ ًٔمٕبتىب ،فىثجاُةب فةٓ أرَبوىةب ثػةًسِ
"خكّ أيتػمٕم"  .يثمب أن لا ةه الاػةبمٕم لبث ٕةّ افتسةبو يالاًمةٕمٔ ،مىةه تًمٕمُةب
ثممبث ُب وحً الدم ّ الابلّٕ" :وبم سبيآ"اغفًْ1396 ،ش 99 :الاػمٕم الاػًسْ فةٓ
الحمٕمّ ًَ ومف مىسدم يماىشس مه تفبيالتىب الحسّٕ يخككىب الحشوّّٕ ٔىسدم ئُىَجةِٕه
خجشتىباخًوسًن1396 ،ش. 18 :
ٔإوذ الجبحثبن فٔىً يخًوسًن أٔؿب ي ٓ أن افساًبسِ َٓ مبدِ ثىًّٕٔ فةٓ منمًنلَانىةب
مه يبلم الخبسج يفةٓ يم ٕاىةب الافىٕشٔةّ ،يتةشتجف ئلةٓ ثىٕةّ أسبسةّٕ يَةٓ الاػةبمٕم
الاػًسّٔاغةةفًْ1379 ،ش 367 :ثمًىةةٓ أن ثىةةب يم ٕةةّ ئدسان الةةزَه ي ةةٓ أسةةبس
الاػمٕمٔ ،إًه وٕفّٕ وطبـ الزَه وطةجىّ مةأخًرِ مةه ثىٕةّ الً ةم يالمًشفةّ .يَةزا
الاػمٕم فٓ األغل ًَ حمل فصم ل اًجٕش يةه الخجةشات ياألحةذال الطخػةّٕ يالمًاؾةى
يالًىبغش ال غًّٔ .يتأسٕسب ي ٓ َزا ،لٕست الاػبمٕم الاػًسّٔ ،تػبئشا فٕضٔبئّٕ يغىّٕ ومب
لٕست تػبئشا رَىّٕ ،ثل لُب ثىّٕ تىهّم غًسوب الًم ّٕ ي ٓ مساًْ أوثةش يبمةب ياواضايٕةب
مه مساًْ واطىل فٍٕ تػبئش رَىّٕ خبغّاخًوسةًن1396 ،ش 77 :؛ يمةه خػةبئع
الاػبمٕم الاػًسّٔ َٓ أوُب لٕست غًسا سبرخّ ثل ٔمىه لُب أن تىًن ثىّٕ مًمذِ ،يلُةزا
َزٌ الاػبمٕم َٓ أسبس افساًبسِ المفًُمّٕاريالفمبس ييجبسةٓ1394 ،ش 111 :يأٔؿةب
لٕست الاػبمٕم الاػًسّٔ يم ّٕ فٕضًٔلًخّٕ فحست ثل ئوُب حمٕمّ وجىّٕ ل ػًس الًم ٕةّ
يومفاخًوسًن1396 ،ش. 77 :
أوىاع الحصامیم الحصىریة
ئن الاػبمٕم الاػًسّٔ الآ لذمُب مبسن خًوسًن يفمب ٖسا وهبئشٌ -خبغةّ فٔىةً -
مادزسِ فٓ وهشٔةّ افسةاًبسِ المفًُمٕةّ يماطةى ّ مةه الاػةبمٕم الحشوّٕةّ ،يالمًّتٕةّ،
يالحدمّٕاممٕبسٓ1395 ،ش. 94 :
ّ
الحرکیة
.1الحصامیم
ئن حشوّ اإلوسبن أي نًاَش األخشْ الماحشوّ فٓ الىًن َٓ ،أسبس لجىب الاشسةٕمبت
افساًبسّٔ فٓ الاػةبمٕم الحشوٕةّ ،ف مفةبَٕم المدةشدِ يالزَىٕةّ فةٓ الىسةك الةزَىٓ
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ياإلدسان اإلوسبوٓ لبث ّٕ الاحشن يالىمل مه مًؾةى ئلةٓ أخةشْ يالةذيسان فةٓ الدُةبت
األسثًّ .فٓ ثًؽ األحٕبن ،يفٓ محبيسات اإلوسبن الًٕمٕةّ ،ل مفةبَٕم المدةشدِ يالزَىٕةّ
ينبئف ممبث ّ تدبٌ الهًاَش المبدّٔ ،يلُب لذسِ الحشوّ يالىمل .ثُىًٓ وةة"خًةل وفسةٍ فةٓ
قشٔك الىدب " ي"فطل فٓ قشٔك الحٕبِ" ي"اوفػل قشٔمٍ يه اٖخش" .ول َةزٌ الدمةل،
َٓ الاشسٕمبت افساًبسّٔ الآ تدًل فُٕب "الحٕبِ قشٔك" ،ثم ٔىامل وثٕش مه المفةبَٕم
الآ تسامًل فةٓ لكةى الكشٔةك ،فةٓ حمةل "الحٕةبِ" المفُةًمٓ مةه خةالل الاكةبثك
افساًبسْ ،لُزا تامبضٓ ثىّٕ الافىٕش افساًبسْ الجطةشْ ثبلمفةبَٕم المدةشدِ يتكبثمُةب
ثبلادبسة الفٕضٔبئّٕ الماحشوّ فٓ يبلم الخبسج .ئًاجش فؿب ً ل مًةبوٓ افواضايٕةّ يالزَىٕةّ
ئًكٓ لُب لبث ّٕ لكى الكشٔك يالىملاممٕبسٓ1395 ،ش. 97 :
.2الحصامیم ّ
القىجیة
َٓ مه أوًاو الاػبمٕم الاػًسّٔ الآ تطىل قجًٕاُب ييم ُب فةٓ تشاثكُةب ثبلاػةبمٕم
الحشوّٕ .يتحذل فُٕب ،الاشسٕمبت افساًبسّٔ مجىّٕ ي ٓ الخجشِ الفٕضٔبئّٕ ل حشوّ يالىمل.
ئف أنَّ ،ىبن حبخض يسذ فٓ الاػبمٕم المًتّٕ تسجّت مخا ف الشديد يالاًبمل مًُب ،ي ةٓ
حست وًو الحبخض المًخًداممٕبسٓ1395 ،شًٔ . 104 :اجش خًوسًن لُةزا الىةًو ثةالل
حبفت يَٓ:
 ًَ .1وًو مه الاػمٕم الزْ فٓ مسةبسٌ حةبخض يسة ّذ ف ٔمىةه تمشٔةشٌ ئةام لكةى
الحشوّ.
 .2فٓ َزٌ الحبلّٔ ،حذل فٓ مسبس الحشوٓ سذا ئؿى لىب ثالثّ قشق:
أٔ .مًم الطخع ثاغٕٕش المسبس يلىه ف ٔإدْ َزا الاًخٍٕ ئلٓ مشيس َزا السذّ.
ةٔ .مىه ل مش يجًس الحبخض يافسامشاس فٓ الكشٔك.
جٔ .مش المش يجش الحبخض ثمًِ أوجش.
 .3يفٓ الحبلّ الثبلثّٔ ،مىه ل جطش ٔحةشن السةذّ ئًاغةل قشٔمةٍ دين افثاًةبد يةه
مسبسٌ الشئٕسٓاودبس1392 ،ش. 71-72 :
.3الحصامیم الحجمیة(الفضائیة)
ئن قجًّٕ الاػبمٕم الحدمّٕ مجىّٕ ي ٓ الادشثّ الفٕضٔبئّٕ يالًؾى فٓ أمبوه مخا فةّ
يتكجٕمُب ثمفبَٕم اواضايّٕ مادزسِ فٓ تدشثّ حسّٕ يفٕضٔبئّٕ ،يالًؾى فةٓ أمةبوه وحةً
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الجٕت ،يالغشفّ ،يالىُف ،يئل  .فٓ الحمٕمّ ،تًاجةش الاػةبمٕم الحدمٕةّ ،األمةبوه وهةش
يخسذ اإلوسبن مهشيفةب لٍاممٕبسةٓ . 101 :1397 ،ئخاجةش خسةذوب الممةًفت الزَىٕةّ
الُىذسّٕ حسٕب يأٔؿب ٔذسن رَىىب المفبَٕم الزَىّٕ مه تكبثمُب ثأمًس حسةّٕ يممةًفت
فٕضٔبئّٕ مخاجشِ .فبلاػبمٕم الحدمّٕ َٓ أحذ مه الاػبمٕم المُمّ ل زَه ،يفُٕةب تهُةش
حمًل افواضايّٕ وأومب حدم يلُب فؿب َىذسٓ ئمىه الذخًل فُٕباريالفمبسْ ييجبسةٓ،
1394ش . 116 :يفمب لُزا ،ئن ثىّٕ الافىٕش افساًبسْ لإلوسبن ،تًاجةش لمفةبَٕم مدةشدِ
وحً الفىش ،الًمل ،يالمػٕجّ ،يالًسقّ وحدم .ثم تًاجش المفةبَٕم المدةشدِ وًيةب يوفةس
اإلوسةةبن َةةٓ الاةةٓ فٕةةٍ .فاطةةىل فةةٓ لبلجُةةب الاشسةةٕمبت افسةةاًبسّٔ وحةةً "غةةشق فةةٓ
تفىٕشٌ""،يلًت فٓ الًسقّ" ًٔاجش"الفىش" ي"الًسقّ" قجًّٕ فٕضٔبئّٕ يأٔؿب ًٔاجةش لُمةب
مىبوب ٔذخل الجطش فٍٕاممٕبسٓ1395 ،ش. 97 :
إطار البحث الحطبیقی
سىشوض فٕمب ٔ ٓ ي ٓ اساحؿبس اساًبسِ "الضمه" المفُةًمٓ فةٓ اضةًبس سةًبد حاةٓ
ُٔىطف لىب سؤْ الطبيشِ فساخذام َزٌ المؿبمٕه يجش مفًُم اساًبسْ ٔىجًث فةٓ أغ جةٍ
ثطىل المجبضش مه تدبسثُب الًٕمّٕ.
الزمه حرکة
لذ أضٕش ئلٓ الًلت أي الضمه وأوٍّ حشوّ .يالاشسٕم فُٕب فةٓ حمةل المجةذأ "الحشوةّ"
يفٓ حمل الممػذ "الضمه"ٔ .إدٔىب َزا الاشسٕم ئلٓ ئدسان مفًُم الضمه افواضايٓ ثطةىل
أفؿل .فٕحذل َزا المفًُم يه قشٔك حمةل المجةذأ ًٔىةٓ الحشوةّ م مًسةب يمادسةذا.
يل اشسٕم لذسِ ي ٓ تًحٕذ مفبَٕم حمل المجذأ ئلٓ حمل الممػذ .يَىبن مدمًيةّ مةه
الاًذٔالت األوكًلًخّٕ ثٕه مفبَٕم المدبلٕه" :الضمه يالحشوّ" .فٓ َةزٌ افسةاًبسِايفٓ
أغ جُب ٔاػًّس الًلت وفسٍ ثبلاػبمٕم الحشوّٕ .مثل حشوّ الطمس ،يالممش ،ييمشة السبيّ
يحآ الجطش .يول مىُم ًَ سمض الضمه الزْ ُٔهُش لىب ثذأّ الًلت أي وُبٔاٍ .لذ نُةش لىةب
َزا الىًو مه افساًبسِ ،افساًبسِ افتدبَّٕ ثدبوت الحشوّٕ .ألنّ مىكك المسبس أي الكشٔك
يفمب لىهش فٔىً ُٔشسنم ي ٓ أسبس الاىبنشات الخكّّٕافٔىً 1390 ،ش. 156 :
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ٔمىه تمسٕم الحشوّ فٓ اساًبسِ الضمه ئلٓ مدمًيإه:
األيلٓ ،افساًبسات الآّ فُٕب الًلت ماحشن يلىه الىبنش ثبثت ثىسجّ الًلت.
فٓ َزٌ الحبلّ أمبمىب حبفت مخا فّ:
الضمه المسامجل ًَ الىبئه الزْ ٔمى أمبم الىبنش .يالةضمه المبؾةٓ حبلةّ اخاةبص ي ٕةٍ
الىبنش يرله مةه يسائةٍ .يأمةب الحبؾةش فةٓ المىةبن الةزْ الىةبنش يالةف فٕةٍ يلةذ وهةش
ئلٍٕافٔىً يخًوسًن1395 ،ش. 77 :
ئلٕىم ومبرخب مىُب فٓ لػبئذ سًبد:
«ٔب منشفَئٓن الزْ أنلّ ثِبواهبسٌن /ثًذن أّٔبمٍ /أغةبدس لىةذن ثًةذن اواهةبسٍ قًٔةل /ثًةذ أٔةبمٍ
أغبدس»....االػجب 2016 ،م17 :
لذ تػًِست الطبيشِ مفًُم الضمه افواضايٓ ثبلحشوّ حآ وذسوةٍ أوثةش يؾةًحب؛ يومةب
وً م الحشوّ أمش م مًس ي محسًس .فٕطٕش مشيس األٔبم ئلٓ الاػمٕم الحشوٓ .يَزٌ َةٓ
حشوّ قًٔ ّ ي ف تضال الطبيشِ ثبواهبس يغًل الضمه فٓ مسبسٌ ئلُٕب.
«مةةذَص .. .أن تفةةاح المةةشأِ يٕىَُٕةةب مةةى الفدةةش /لا م ةٓن وفسةةُب غبسل ةًّ فةةٓ ثح ةشٍ
قّٕت»االمػذس وفسٍ20 :
تطٕش َزٌ افساًبسِ المفًُمّٕ ئلٓ ثذأّ حشوّ الةضمه ثًةذ اومؿةب ال ٕةل ثبسةإمبل
الىبنشِ .فٕاحشن الضمه ئػل ئلٓ الىبنشٌ ثًذ اسإمبنُب.
«تمشّ الفػًل ي َّٓ /يف أتزوّش أسمب ولّ الفػًل»االمػذس وفسٍ24 :
الفػل فٓ َزٌ المكًّ الطًشّٔ مه الًحذات الضمىٕةّ ألاةٓ تاحةشن ئلةٓ األمةبم فةٓ
اساًبسِ خكّٕ مى الاػمٕم الحشوٓ يالىبنش يالف فٓ مىبوٍ.
«فحذِّد صمبن الشّحٕل ييلت الشّحٕل»االمػذس وفسٍ25 :
وًاخٍ فٓ َزا الىالم اساًبسِ "الًلت سح ّ" يوً م اساابس الحشوّ فٓ الشح ّ .يول مةه
الشحالت ٔجذأ مه ومكّ مب ئىآُ ئلٓ ومكّ مب .لُزا المىك ةك لةذ أضةبست الطةبيشِ ئلةٓ
تحذٔذ ثذأّ حشوّ الضمه.
«أٔىمب سنشَت ٔنسشِْ ال ٕل يسا َب»..االمػذس وفسٍ70 :
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ال ٕل ًَ مه يحةذات الةضمه ،فٕسةافٕذ ال ٕةل مةه الاػةمٕم الحشوةٓ فةٓ اسةاًبسِ
مفًُمّٕ .يحٕه ٔ افت الىبنش ٔطبَذ حشوّ الضمه يسائٍ.
«مآ ٔجذأ /وُبس الًنشة /مآ سٕىآُ لٕل الهبلمٕه»االمػذس وفسٍ87 :
تطجٍّ الطبيشِ يمل الهبلمٕه ث ٕل مه م يال ٕل يالىُبس مه مػبدٔك الضمه .لُزا ثذأةّ
الىُبس ًٔىٓ حشوّ الضمه فٓ سح ّ يوُبّٔ ال ٕل ًٔىٓ وُبّٔ الشح ّ يفٓ الشح ّ حشوّ.
«ئشحنلُ الشثٕىُ /ئن سح تُ»االمػذس وفسٍ101 :
وطبَذ أٔؿب فٓ َزٌ المكًّ اسةاًبسِ "الةضمه سح ةّ" المفًُمٕةّ .لُةزا لةذ تػةًّست
الطبيشِ لىب الضمه ثبلحشوٍ حآ وذسن مفًُم الضمه ياؾحب.
«يالممش ٔشسمُ الذسةن /الطمسِ فٓ سح ّ /الغشية»االمػذس وفسٍ112 :
الغشية أٔؿب يحذِ صمىّٕ ٔحذد الممش مسبسٌ فٓ الكشٔك.
«تاىِّٓ الىّدًم /ي ٓ غذس الممشٔ /حشسُب فٓ اواهبس الفدةش /خةز ل جةٓ لمةشاً /تاىّةئ
ي ٍٕ /حآّ اوجالج فدشن»االمػذس وفسٍ123 :
اواهبس الفدش ًٔىٓ حشوّ الضمهاالفدش ييغًلٍ ئلٓ الىبنش يًَ ثبثت فٓ مىبوةٍ .يأٔؿةب
تالحم الاػمٕم الحشوٓ فٓ سح ّ الضمه ييغًل اوجالج الفدش.
«يالىُّبس أقفأ ضمسنٍ /لنٕذخلَ وبلخىدش فٓ ل ت ال ٕل»االمػذس وفسٍ125 :
فٓ ثًؽ األحٕبن ،ئوىب وسافٕذ مه حمًل المجذأ الماًذدِ حآ وذسن حمةل الممػةذ
ياؾحب .ألن ل مفبَٕم يخًٌ ماًذدِ ٔحابج ئلُٕب ال سبوًٕن إلدسان َةزٌ الًخةًٌ المىًيةّ
فةةٓ حمةةل الممػةةذاپًساثشإَم1393 ،ش . 143 :لُةةزا ،يلًةةذم حةةذيد مطخػةةّ ثةةٕه
افساًبستٕه :األوكًلًخّٕ يالجىًّٕٔ خبغّٔ ،ؿكش الجبحث ئلٓ خ ف المًؾًو يىذ تػةىٕف
المفبَٕم افساًبسّٔ يتمسٕم الاػبمٕم الاػًسّٔ .ومب ًَ فٓ الىالم َزأً .ىٓ ٔحذل َةزا
افساًبستبن .ئن ال ٕل يالىُبس مه يحذات الضمٕىّٕ .مه حٕث دخًل الىُةبس ًٔىةٓ حشواةٍ
ييغًلٍ ئلٓ ومكّ فٓ مسبسٌ ٔحذل اساًبسِ "الضمه حشوّ" مى الاػمٕم الحشوٓ يأمب مه
خبوت آخش يىذ دخًل الىُبس فٓ ل ت ال ٕةل ٔحةذل اسةاًبسِ "الةضمه مىةبن" .ألوُةب لةذ
تػًّست الطبيشِ أنّ ال ٕل ييب يتذخل فُٕب الطمس .يًَ فٓ وفسةٍ مةه يحةذات الةضمه.
يفٓ اساًبسات المىبن فٓ وثٕش مه األحٕبن ٔاطىل الاػمٕم الحدمٓ أي الفؿةبئًٓٔ .ىةٓ
تاػًس الطبيشِ ل ضمه حدمب يتخاع لُب فؿب حآ ٔندًل فٍٕ األضٕب .
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«يمشٌ مه الجىب ٔ /ماذّ ثٕه األسؼ يالسمب »االػجب 2016،م126 :
اماذاد الًمش ًٔىٓ حشواٍ .لُزا ٔإدْ ئلٓ الاػمٕم الحشوٓ.
«ئسخًٓ /مه حٕث أتٕتن /األّٔبم فٓ ثذأاُب»االمػذس وفسٍ153 :
الًلت ماحشن يلذ تًلف الىبنش فٓ ثذأّ مسبسٌ ثبواهبس ثذأّ َزٌ لحشوّ.
«لمبرا تأخز الًلتن مًه /.../الىُبس ٔدشْ خبسخب /لةً أنّ ال ٕةل ٔاشاخةى /ئلةٓ ثذأاةٍ»
االمػذس وفسٍ154 -155 :
ئن فٓ أخز الًلت ياخاال ال ٕل يالىُبس حشوّ .لُةزا وفُةم مىُةب اسةاًبسِ مفًُمٕةّ
ثبلاػمٕم الحشوٓ.
«أُٔب ال ٕل الًالف /فٓ ثغش الفدش /اسحل /فاوِّٓ مساًذِّ لفدشٍ خذٔةذ /... /....يأوفة فةٓ
سيحٍ /فدشا آخَش»االمػذس وفسٍ164 :
سح ّ الًلت ًٔىٓ حشوّ الًلت .يالطبيشِ وىبنشِ ثبثاّ يمساًذِ لمةذيم الفدةش .يأٔؿةب
فٓ لذيمٍ يئوفبخٍ فٓ الشي والحم اساًبسٌ "الضمه حشوّ".
«مىَّٕتُ لً أنّ الىُّبس لٕلٌ /وٓ أتًَؾّأ ثؿً يخُهن /تمىّٕتُ أن ٔىم ت لٕالً /وٓ آيِْن ئلٓ
دن ن غذسن»االمػذس وفسٍ168 :
«يال ٕل ٔمطِّش الىُبس /يأوب أقٕش ثٕه رسّات المكش»اوفسٍ المػذس172 :
فٓ الىمًرخٕه األخٕشٔهِ وطبَذ اساًبسِ "الضمه حشوّ" ،مى الاػمٕم الحشوٓ .ثبلكجى
فٓ َزا الىًو مه الاػمٕم لٕست الحشوّ ،محسًسةّ يخبسخٕةّ دائمةب ،ثةل ٔحةذل تةبسِ
الاػمٕم الحشوّٓ داخ ٕب ،فًٕخذ فٍٕ وًيب مه الاغٕٕش يلىه لٕس فٕضٔبئٕةب يمطةًُدا يَةزا
ًَ وًو مه افساحبلّ؛ اساحبلّ ضٓ ئلةٓ آخةش .يفُٕةب وةًو مةه الحشوةّ يلىةه ؾةمىّٕ
يداخ ّٕ ،ف فٕضٔبئّٕ ثبلؿشيسِ .مثال فٓ ومً الجطش مه الكفًلةّ ئلةٓ الج ةًٌ تمثةل حشوةٍ
داخ ّٕ يئن وبن مػذاق الىمً ،تغٕٕش حدم الدسذ الفٕضٔبئٓ .لىىٍ ف ًُٔاجش حشوّ نبَشّٔ
يفٕضٔبئّٕ .يثمب أنّ َزا الىمةً َةً يم ٕةّ قًٔ ةّ المةذِ يغٕةش محسًسةّ ،تًاجةش حشوةّ
داخ ّٕاثٕبثبوٓ. 119 :1391 ،
«فٓ آخش الًُمش /قشق المًت الجبة»االػجب 2016 ،م173 :
«َل آخنش وُبسْ /ال ٕل /يآخنش لٕ ٓ /الىَُّبس»االمػذس وفسٍ195 :
ئن الًمش يال ٕل يالىُبس مه يحذات الضمه ،ئجشص لىب حشوّ الضمه مه ثذأاٍ ئلٓ وُبٔاٍ.
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أمب المدمًيّ الثبوّٕ مه الحشوّ َٓ ،الآ الًلت فُٕب ،نبَشِ ثبثاّ ،يالىةبنش ماحةشن
ثىسجّ ئلٍٕ:
فٓ َزٌ الحبلّٔ ،طجٍّ الًلت لمىبن أي خف ثبثت ٔمى فٍٕ الىبنش فٓ أخضائةٍ المخا فةّ.
فبلضمه وىمكّ فٓ َزا الخف يفٓ َزا المسبس .فٓ الحمٕمّ ٔاًلف الىبنش فٓ الةضمه ثٕىمةب
المسامجل أمبم َزا المىبن الخكّٓ يلذ اخابص الطخع مه مبؾٍٕ.
فةةٓ َةةزا الىةةًو مةةه افسةةاًبسِ ،المىةةبن َةةً خةةف مسةةامٕم ئاحةةشن الىةةبنش فةةٓ
مسبسٌافٔىً يخًوسًن1395 ،ش77:
«فسٕفٔ .حذِّد يلت خشيخٓ /يسٕفٔ .حذّد يلت دخًلٓ»االػجب 2016،م24 :
فٓ َزا الىالم ،واػًس مه الًلت حةبلإه" :الًلةت حشوةّ" .فةٓ َةزٌ الحبلةّ الىةبنش
ماحشن فٕاحشن فٓ قشٔك الًلت .أمب مه وبحّٕ أخشْ واػًس اساًبسِ "الًلةت مىةبن أي
نش " ئمى الىبنش فُٕبأذخل فُٕب تبسِ ئخشج مىُب تبسِ أخشْ يمه َزٌ الدُّ ُٔاػةًس
لىب الاػمٕم الحدمٓ.
«يالحتّ ٔد س /ي ٓ قَشَ السّشٔشٔ /جحث يه أّٔبمٍ المبؾّٕ»االمػذس وفسٍ203 :
الضمه فُٕب ثبثت ،ثٕىمب ٔاحشن الىبنشفٓ خف الضمه ئجحث يىٍ ئاجًةٍ .يلىةه َةزٌ
الحشوّ ،ئلٓ الًسا يئلٓ مبؾٍٕ .لُزا ٔهُش لىب ثدبوت الاػمٕم الحشوٓ ،الاػمٕم افتدبَٓ.
الزمه مکان
أن خجشاتىب مه المىبن ٔمىه لىب اإلداسن الػحٕح لالواضايٕبت يفسٕمب الضمه .فةادسان
الادبسة حست المىبن ٔمىىىب أن وادسذ الادبسة ي ٓ أمًس مادسذِ يم مًسةّ ،يوًةش
وأوُب مىبن ثم وطٕش ئلٓ افواضايٕبت وبلًٕىٕبت يالمادسذاتا Lakoff& Johnson,2002:
 . 205فٓ ثًؽ األحٕبنٔ ،امبثل الًلت ثمىبن مب أي فؿب محذدِ يمغ مّ .فٓ َزٌ الحبلةّ
ٔمىه ئدسان مفًُم الضمه افواضايٓ ثبلمفبَٕم المىبوّٕ .ئن لالسةاًبسات المفًُمٕةّ الاةٓ
تُذسن ثهبَشِ مىبوّٕ ،ثىّٕ فؿبئّٕ يحدمّٕ فٓ أغ جُب .الًالةى َةً أن ُٔفاةشؼ ل اػةمٕم
الحدمٓ يالفؿبئٓ خض ثالثٓ األثًبد مه الفؿةب ُٔ ،ىحػةش ئحةذد مةه خمٕةى األقةشا
ئفاشؼ الحدم لطئٍ لذ احالّ َزا الفؿب اغفًْ1396 ،شًٔ 103 :افةك َةزا الاًشٔةف

/ 991دراسات األدب المعاصر ،السىة الثاویة عشرة ،ربیع  ،9966العذد الخامس واألربعىن

ثبلمىبن يالمًؾى يف ثبلضمه .ف ىذيّٓ أن الضمه ُٔاػةًّس ثمىةبن لةٍ حدةم يفؿةب مًائمةب
يمشافمبُٔ .ساخذم َزا الىًو مه افساًبسِ لاذاخل مفًُم الضمه ثبلمىبن مه حةشي الدةش
أي مًبوُٕباودبس فٕشيصخبٔٓ1392 ،ش. 50 :
«الزْ وبن فشديسٓ يسدىٓ فةٓ آنٍ ياحةذ /.../ألوّىةٓ خةالل مةذِ غٕبثةه محبغةشِ/
ثبلثبلًل الممذّس ،أوتن يأيفدن يروشٔبتٓ /لم أوةه يحةذْ ثبلجٕةت أثةذاً /يالحشاسةّ لةم
تىمكى ف لٕالً يف وُبساً»االػجب 2016 ،م17 :
لذ ضجُّت الطبيشِ الضمه ثمىبن فٓ اساًبسِ مفًُمّٕ وأوُّب ٔىًن سدىُب يخىاُةب مًةب
فٓ مىبن ياحذ .ييلًو َزا الاؿبد يالامبثةل فةٓ مىةبن ياحةذ لثبلًثُةب الممةذساحجٕجُب،
يأيفدَب يروشٔبتُب الزْ تطًش ثبل زِ يالسشيس مه أوُب لؿت فٍٕ ايلبتُب مه ال ٕل يالىُةبس.
وبن خىّ لُب؛ لىه ثًاسكّ مىى الحشّٔ يالشاحّ مىُب لسٕكشتُم ي ُٕب يحفبنُم لُةب تةشْ
أوٍ سده لُب .يوً م ل مىبن حدم يفؿب لُزا ُٔػًس لىب الاػمٕم الحدمٓ يالفؿبئٓ.
«أتمسَّه ثزسايٕهن /وغشٔك فٓ سبيّ الضِّحبمِ /يأتًوّأ ي ةٓ سةبيذٔه»االمػةذس وفسةٍ:
18
لذ تُػًّس غَكةس الطةبيشِ يغشلُةب فةٓ الةضمه ثمىةبن مةضدحم حاةٓ ٔسةُل ئدساوةٍ
ل مخبقت .ئشسّم المىبن فٓ حمل المجذأ ي ٓ مفًُم الضمه فٓ حمةل الممػةذ ،فٕاجةبدس
ئلٓ األرَبن ثاػمٕم الحدم يالفؿب فٓ حٕبتىب الًٕمّٕ.
ئلٕىم لكًّ ممبث ّ أخشْ فٓ َزا المدبل:
«خزوٓ ي ٓ سبيذٔه المًٔإه /خزوٓ ئلٓ صمه الطًش  .يالمساحٕل»االمػذس وفسٍ25 :
يثبلابلٓ تُهُش الطبيشِ سخكُب مه المًًد فٓ الضمه مساخذمّ اساًبسًِ مفًُمًّٕ لىىىةب
وً م أنّ المًًد ٔمىه فٓ المىبن ف الضمبن:
«وشَِت الد ًسن وُبساً يلٕالً»االمػذس وفسٍ26 :
«خزوٓ ئلٓ أوًثآ /خزوٓ ئلٓ حمٕمآ /خزوٓ لمب يسا الًلت ياألّٔبم»اوفس المػذس31 :
«خزوٓ ئلٓ خ ف حذيد الًلت»اوفس المػذس34 :
لذ تػًّس الًلت يالضمه ثبسةاًبسِ "الةضمه مىةبن" المفًُمٕةّ .فٕاد ّةٓ لىةب الاػةمٕم
الحدمٓ يالفؿبئٓ .تشٔذ الطبيشِ أن تزَت مب يسا َزا الضمه يالًلت ،يتخشج مه حةذيدٌ
حآ تػل ئلٓ حمٕماُب الًخًدّٔ يلىه وً م ل مىبن خُبت ساّ يف الضمه.
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«غًت .أن تًبم ىٓ /وأسؼ ل فالحّ /فٓ يػش اإلغال الضّسايٓ يمحبسثّ اإللكبو»اوفسٍ
المػذس46 :
ًٔىٓ فٓ المىبن ٔمىه ئغال الضسايّ يالحشة.
«مبرا لً /حجساَىٓ أيًامب /داخل لجؿاهن المًّّٔ»االمػذس وفسٍ67 :
َزٌ الحشوّ حشوّ مسامشِ يمسامذِٔ .مىه الحجس فٓ المىبن يف فٓ الضمه.
«ضىشاً له فأوت أيّل الحبؾشٔه /غجبحبً /فٓ مشأب يٕىََّٓ»االمػذس وفسٍ70 :
الضمه ومىبن ٔحؿش فٍٕ مخبقت الطبيشِ.
«له ولّ ضًاقئ أّٔبمٓٔ /ب سِّٕذ المحٕكةبت /اواطة ىٓ /ثةبلثمش /يثنحَّةبستٓ مسةاًذِّٔه
لإلثحبس مًه /ئلٓ أِّْ مىبن /يألِّْ صمبن»االمػذس وفسٍ78 :
لذ تػًست الطبيشِ الضمه وبلجحش يوً م أن الجحش مه مػبدٔك المىبن .ثم لةذ سسّةمت
مفبَٕم حمل المجذأ ًٔىٓ الجحش يخػبئػٍ ي ٓ حمل الممػذ يًَ الضمه .فبياجشت ل ةضمه
السبحل يالطبقئ يَمب مه مٕضات المىبن .يوزله لذ اياجشت أٔؿب ل ضمه الحدم يالفؿةب
ي ٓ الاػمٕم الحدمٓ.
«دنيىٓ أتىًّم ي ٓ ضبقئ غذسن /..ومكٍّ ًٔم يفدتنُب»االمػذس وفسٍ80 :
ئن الًفدِ حذل ٔمى فٓ المىبن يف الضمه .يلذ يلةى َةزا الحةذل يىةذ الطةبيشِ فةٓ
الضمه يلىىّىب وػًّسٌ فٓ المىبن حآ وذسوٍ ياؾحب.
«أضابق ضًلٓ ئلٕه /فأُغجح فالحب /فٓ ثسبتٕه ال ٕل يالىُبس /يأحػذ مه أٔبمّٓ مًه/
روشْ تُكفئ الطًق»االمػذس وفسٍ94 :
ال ٕل يالىُبس َمب مه يحذات الضمه .يتشسّم فُٕمب مفبَٕم حمل المجذأ .لُزا تدسّذَمب
الطبيشِ ثجسابن .ففُٕمب ٔاد ٓ الاػمٕم الحدمٓ يفمب لادبسثىب الًٕمّٕ.
«يف غٕم أٔ ًل ٔنشيْ حمًلٓ»االمػذس وفسٍ24 :
يأمب أٔ ًل ومب وً م يحذِ مه يحذات الضمه يف وفُمُب ئلّةب ثبلمىةبن .ئُاَػةًس أٔ ةًل
مىبوب يي ٓ سأْ الطبيشِ ف غٕم فٍٕ حآ ٔشيْ الحمًل.
«يخُكبن تمضجُ دمًاُب /ثدُذسان الضَّمه»االمػذس وفسٍ112 :
تاد ٓ فٓ َزٌ المكًّ الطًشّٔ اساًبسِ"الضمه مىبن" المفًُمّٕ .لذ سُسةمت مفةبَٕم
حمل المىبن ي ٓ مفبَٕم حمل الضمه يلذ أضبست الطبيشِ ئلٓ أحذ َزٌ المفبَٕم ًٔىٓ الدذسان.
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«يأضًل ؾً المػبثٕح /يأفاَحُ وًافنزَ الًمش /لناُؿٓ »االمػذس وفسٍ138 :
لذ سسم أحذ مػبدٔك المىبن ًٔىٓ الىبفزِ ي ٓ حمةل الةضمه مسةافبدا مةه اسةاًبسِ
"الضمه مىبن" المفًُمّٕ .يمه المً ًم أوُب لذ اسافبدت مه تد ٕبت الاػةمٕم الحدمةٓ
يالفؿبٔٓ .يمث ُب ممب ٔ ٓ :ومفُ ي ٓ ثبة الفَدشاالمػذس وفسٍ. 142 :
«أُّٔب الُبدْ وضَٔت المب  /لَ ّل منطٕهن /فٓ لٕبلٓ حضوٓ»االمػذس وفسٍ154 :
ال ٕل ًَ ياحذ مه يحذات الضمه يلىه ٔاػةًس ومىةبن فةٓ اسةاًبسِ مفًُمٕةّ يمةه
الممىه اسامشاس المسبس فٓ َزا المىبن ،فٓ حٕه ٔمىةه ئدسان الاػةمٕم الحشوةٓ مةه
المدمًيّ الثبوّٕ ،الآ فُٕب الضمه ثبثت ئسٕش الىبنش فٓ قشٔمٍ.
«لبل َزٌ الػًّس /ف تضال ومب وبوت فٓ سىًات األيلٓ /الُشية ئلُٕةب سةشاة /يالةذبسية
ئلُٕب ضدهٌ»االمػذس وفسٍ167 :
َىبن الاػمٕم الحشوٓ ثدبوت الاػمٕم الحدمٓ فٓ َزٌ المكًّ الطًشّٔ؛ ًٔىٓ مةه
خُّ ٔمىه أن ًٔاجشَب اساًبسِ مىبوّٕ يمه خُّ أخشْ ٔاد ٓ فُٕةب الاػةمٕم الحشوةٓ.
فًفمب لادبسثىب الًٕمّٕ ،تػًّس ضٓ فٓ الضمبن مثل تػًسٌ فٓ مىبن .يئن حشوّ الضمبن َىب
تإدٔىب ئلٓ أوٍ الضمه ثبثت يتاحشن ئلٍٕ وهشِ الىبنش.
«أواهشن تحت سمف ال ٕل»اوفس المػذس171 :
«يأضًالٓ الًبسّٔ /يأوت يسا ال ٕل»االمػذس وفسٍ183 :
الضمه حدم يفؿب  ،لُزا ٔاد ٓ الاػمٕم الحدمٓ فٓ اساًبسِ "الضمه مىبن" المفًُمّٕ.
«أسٔذ أن أضًُشَ ثحُشِّٔنّ أغبثًِٓ /يَٓ تاحشّن ي ٓ الًسلّ /لٕالً يوُبساً»االمػذس وفسٍ183 :
«ياسسُم ي ٓ دفاش السمب  /ن ِّٓ ي نلّ خجٕجٓ /ئغًنذ فةًق الػةجب  /يخًةٓ»االمػةذس
وفسٍ201 :
ومب وً م ٔمذس الدبس فٓ مفًًل فٍٕ ،يثمب أنّ مه تد ٕبت اساًبسِ المىةبن المفًُمٕةّ،
يخًد الدبس يىذ الضمهٔ ،مىه لىب ئدسان اساًبسِ "الضمه مىبن".
الزمه شیء
سغم أن اساًبستٓ "الضمه حشوّ يالضمه مىبن" مه الاػًسات المسةاًم ّ ثىثةشِ يىةذ
الجطش ،لىه َىبن ثًؽ افساًبست الآ تخا ف يه اٖخشٔه يفمب ل ثمبفبت يالمدامًةبت.
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َزا الىًو مه افساًبسِ مىح ػش فٓ صمةه خةبظ يمحةذد ثمىكمةّ خبغةًّٔ .ىةٓ ٔأخةز
ال سبوًٕن الضمهَ يفمب لمحل ئلبماُم أي نشي مًٕطام ئلٓ حمًل مفًُمّٕ مخا فّاودبس،
1392ش 52 :وبساًبسٌ "الضمه مبل" أي "الضمه آلّ" أي "الضمه ضٓ " أي "الضمه قًبم"
يال ُٔ .حػل َزا الىًو مه افساًبسِ مه تػمٕم حدمٓ فٓ أغ جُب .ألن ضٕئبً مب ثمةب أوّةٍ
ًَ محسًس يمادسذٔ ،حالّ فؿب يحدمب غغٕشا وبن أي وجٕشا حست حدمٍ.
يوً م أن الاػبمٕم َٓ ثىّٕ ماحذِ مه وطبـ مىاهم .لُةزا ًٔكٕىةب ومكةبً دٔىبمٕىٕةبً
حآ وذسن تدبسثىب مه خالل تىهٕمُب .فبلاػبمٕم منشوّ .ألوُب ٔمىه ئن ٔىًن لُب أخإةبس
ومبرج خبغّ فٓ وسًج ماغٕشِ .يَزٌ مّٕضِ دٔىبمٕىّٕ ل اػبمٕم الاػًسّٔ ،تإدْ ئلٓ واةبج
مُم لىهشتىب الًمالوّٕ يالمًىبئّٕ .ف كبلمب تًخذ ثىّٕ الاػمٕم ٔمىه تغٕٕشَب ومسبس سّٕبل
فٓ الىسًج المخا فّاخًوسًن. 84 :1396 :
«وػنجب ٍ منطشق /تامشّْ فٓ فىدبن لًُتٓ»االػجب 2016 ،م77 :
«فبلابسٔ ٔسمف فٓ ٔذْ»االمػذس وفسٍ91 :
ئن الابسٔ مه يحذات الضمه .فااد ٓ َىب اساًبسِ "الضمه ضةٓ " مثةل يسق ضةدش أي
ثمشٌ أي ضٓ أخش ٔسمف مه األي ٓ ي ٓ األسؼ فٓ ؾمه الاػمٕم افتدبَٓ .يخُاٍ مه
األي ٓ ئلٓ األسفل.
«أسٔذ أن أخاشون صمىبً /ف وأّٔبمٓ الماطبثُّ /وأسىبن المنطف»االمػذس وفسٍ100 :
ُٔاػًَّس اخاشاو الضمه ثبخاشاو ضٓ ثذٔى يحةذٔث ف ضةجٍٕ لةٍ .يَةزا الاػةًس ٔمىةه
ئدسان صمه اواضايٕب أوثش ياؾحبً.
«مغسًلّ أّٔبمٓ /ثمٕبٌ األسٓ»اوفسٍ المػذس151 :
تمثّل الطبيشِ فٓ تجٕٕه َزا المفًُم مه الضمه ئواضايٕب وطٓ لٍ لةذسِ ي ةٓ الغسةل
يئصالّ الغجبس يالًس مىٍ ،أوثش ئدساوب.
الىقث إوسان
مه أخمل غًس الاخٕل فٓ الطًش ،تػش رَه الطبيش فٓ األضٕب يالًىبغش الكجًٕٕةّ،
يمه خالل تخٕ ٍ ًٔكُب الاحشن يالىطبـ يالحٕبِ .فارا وهشوب ئلةٓ الكجًٕةّ ياألضةٕب مةه
مىهشٌٔ ،ىًن و ُب مم ً ثبلحشوّ يالحٕبِ .يَزا لٕس فٓ الطًش فحست ثل ٔمىه أن ودذ
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يالئم َزٌ الاػشفبت فٓ الكجًّٕ ياألضٕب فةٓ وثٕةش مةه تًةبثٕش يبمّاضةفًٕٓ وةذوىٓ،
1387ش 149 :يوزله فٓ تػشفبت الجطش فٓ اإلواضايٕبت.
لىالحم ئلٓ الىمًرج الابلٓ:
«أُب الًلت الما ًن ثبلمنًايٕذ /تفؿل ي َّٓ»االػجب 2016 ،م170 :
َىبن افساحبلّ يالاغٕٕش فٓ الا ًّن .يافساحبلّ وًو مه الحشوّ مه حبلّ ئلٓ أخةشْ،
يئن وبن حشواٍ ؾمىّٕ يغٕش محسًسّ .يلىه تاد ٓ لىب اساًبسِ "الةضمه حشوةّ" .يمةه
خبوت آخش وً م أن الا ًن مه خػبئع الجطةش .فٕاد ةٓ ل ةضمه فةٓ َةزٌ المكًةّ أٔؿةب
اساًبسِ "الضمه ئوسبن" المفًُمّٕ .يفسٕمب الطبيشِ تذيً مه الضمه يتسمح لةٍ ثبلةذخًل
ي ُٕب .فجُزا الاػًس ٔإدْ الًلت يالضمه -وأمش اواضايٓ -ثبساخذام غىبيّ الاطخٕع ئلةٓ
اإلدسان األفؿل.
ثبلذساسةةّ اإلحػةةبئّٕ فسةةاًبسات الةةضمه المفًُمٕةةّ تجنةَّٕه أن "الةةضمه حشوةةّ" أوثةةش
اساًمبف فٓ لػبئذ سًبد فٓ َزٌ المدمًيّ الطًشّٔ ي ٓ الىحً الابلٓ:
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ٔجذي أن الطبيشِ ف تشٔذ أن تس ف ي ٓ الضمه .يلٕس الضمه سذاً يحبخضا لًغةًلُب ئلةٓ
األَذا ي اٖمبل .لُزا مب تساخذم الاػمٕم المًتٓ إلدسان الضمبن .يلىه ثمةب أوُةب تًاجةش
تبسٔ الًشة ًَّٔ لٍ يلىفسُب ،تجحث يه تبسٔ الًشة يتادةًل فٕةٍ .فاىهةش ئلةٓ المةشأِ
ياألوًثّ يمًؾًُب فٓ المدامى الًشثٓ .تىشٌ ي ٓ مبؾُٕب فةٓ المدامةى الًشثةٓ« .وشَةت
المجٕ ّ /حٕه تىًن المجٕ ّ /ؾذ األوًثّ يالٕبسمٕه»االمػذس وفسٍ 27 :يتشٔةذ أن تخةشج
مه سٕكشِ الشخًلّ« .خشخت مه س كّ المّٕإه»االمػةذس وفسةٍ . 28 :تةبسِ تىهةش ئلةٓ
المبؾٓ ين ماٍ يتبسِ تىهش ئلٓ مسامجل األمّ ثبواهبس الفشج« .ماةٓ ٔجةذأ الىُةبس الًةشة/
يمآ ٔىآُ لٕل الهبلمٕه»االمػذس وفسٍ 87 :فٓ ثًؽ األحٕةبن تدًةل الطةخع فةٓ
الضمه «فأغجح فالحبً /فٓ ثسبتٕه ال ٕل يالىُبس»االمػذس وفسٍ 94:يتبسِ تشٔذ أن تمشّ مه
الضمه يحآ تُشة مىٍ «خزوٓ لمب يسا الًلت ي األٔبم»االمػذس وفسٍ 31 :لُزا تساخذم
الطبيشِ مه الحشوّ يالمىبن يالاػمٕم الحشوٓ يالحدمةٓ أوثةش اسةاخذامب حاةٓ تسةُل
ئدسان مفًُم الضمه افواضايٓ.
وحیجة البحث
دساسّ اساًبسِ "الضمه" المفًُمّٕ فٓ لػبئذ سًبد الػجب لةذ حػة ت ي ةٓ الىاةبئح
الابلّٕ:
 سغم أن فٓ افسةاًبسات الام ٕذٔةًّٔ ،اجةش وةل مةه افسةاًبسات ،اسةاًبسِ ياحةذِيمىفػ ّ يه األخشْ ،فٓ افساًبسِ المفًُمّٕ ومب فحهىب فٓ لػبئذ سًبد ،تًاجش س س ّ
مه المفبَٕم فٓ ؾمه اساًبسِ .فُزا فٕثجت ،أن افساًبسِ لٕست اساًبسِ لغًّٔ فحسةت،
لً وبن َزأ ،دت ي ٕىةب ئتٕةبن خمٕةى الًجةبسات ال غًٔةّ فةٓ ضةىل اسةاًبسات ماًةذدِ
يمخا فّ.
 ومب خب فٓ أضًبس سًبد الػجب  ،تكبثك المفبَٕم الم مًسّ يالهًاَش الًٕىٕةّ ٔةإدْئلٓ تًبمل الطبيشِ ثبواضايّٕ الضمه وأضٕب مادسذِ ينًاَش م مًسّ .ف ُةزا وةشْ أن وةل
مه َزٌ المكًبت الطًشّٔ فٓ اتّدبٌ اساًبسِ "الضمه" المفًُمّٕ ٔأخةز خػبئػةب مإًىةّ.
مادسذِ .فة"الضمه" فٓ ضًشَب ،تبسِ مىبن ف ٍ حدم يفؿب فادًل األضٕب فةٓ خًفةٍ أي
فٓ أضٕب أخشْ .يتبسِ حشوّ فٕاحشن مسشيب ،يتبسِ ثبثت ييالف غٕش ماحشؤّ .جاًذ تةبسِ
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ئامشة تبسِ أخشْٔ .ػًذ تبسِ ئُجف تبسِ أخشْ ٔ .افت تبسِ ئةزَت تةبسِ ئلةٓ األمةبم.
ٔىًن تبسِ وبلىجبت ئهُش لىب أيسالٍ يأثمبسٌٔ .اطخع تبسِ فًٕلذ ئجػش ئاحشن.
 حٕث تطجٍّ سًبد الػجب الضمه وأوٍ حشوّ ،لٕست َزٌ الحشوّ ثبثاّ دائمب ثةل تةبسِؾًٕفّ يياَىّ ئمشّ ثكٕئب .وثٕشا مب ودذ الطبيشِ تىهش ئلٓ صمةه وأوّةٍ ٔمةشّ أمةبم حٕبتُةب
مسشيب .يوشْ فٓ ثًؽ األحٕبن تزوش الطبيشِ يه حؿًسَب فٓ الةضمه دين أّْ اياىةب ثةٍ
وأوٍّ سشاة.
 أن الاػبمٕم الاػًسّٔ فٓ افساًبسات المفًُمّٕ لٕست ثبثاّ يمه وًو ياحةذ دائمةب.ن افسةاًبسِ ثبلاػةمٕم
ي المثبل ي ٓ رله ،ثٕىمةب ثًسةًىب افوكةالق ي رلةه ًٔةًد ئلةٓ أ ّ
الحشوٓ فٓ خض مه ضًش سًبد الػجب  ،فٓ وفس الًلت ٔاد ٓ لىةب الاػةمٕم افتدةبَٓ.
ألن الحشوٍ فٓ خُبت مخا فّ .لُزا وةذسن أن الاشسةٕمبت افسةاًبسّٔ يتػةبمٕمُب َةٓ
مىبلطبت ثبلمًِ يو مب لضم األمش ،تىًن فً ّ يوطٕكّ .فال ًٔمل مىفػال ثًؿُم يةه ثًةؽ
ديمبً.
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Abstract
The present research studies conceptual metaphor of time in "Poet & Prose
Just for You" Divan by Kuwaiti poet Souad Sabah emphasizing Lakoff
and Johnson theory – who were initiators of this theory and the method is
descriptive – analytical based on semantics; it also surveys imaginable
schemes which contain conceptual structures and form according to various
experiences. One of the most important results of this research is that the
poet makes numerous parts of her poetry tangible by applying conceptive
metaphor in the mentioned Divan in order to give us a better and clearer
understanding of conceptive metaphor. It also studies the parts in which
time is more paid attention by applying different schemes.
Keywords: conceptive metaphor, imaginable schemes, Souad Sabah, Poet
& Prose Just for You.
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استعارٌ مفًُمٓ زمان ي طرحًارٌَاْ تصًرْ فن در اشعار سعاد صبا
(مالالعٍ مًردْ دًٔان "الشعر ي الىثر لک يحذک")
*

علٓ پٕراوٓ شال
صغرْ فالحتٓ
زَرٌ واعمٓ
فاطمٍ خرمٕان

چکیذه
أه پژيَص ثٍ ثشسسٓ اساًبسٌ مفًُمٓ صمبن دس دًٔان "الطًش يالىثش له يحةذن" اثةش
سًبد الػجب ضبيش مًبغش ؤًآ مٓپشداصد؛ ي ثب تأوٕذ ثش وهشٍٔ لٕىب ي خبوسًن –وةٍ
اص مجذيٕه أه وهشٍٔ َساىذ -ثٍ ضًٌٕ تًغٕفٓ -تح ٕ ٓ ي ثش مجىبْ ي م مًىبضىبسةٓ،
قشحًاسٌَبْ تػًسْ آن سا -وٍ سبخابسَبٔٓ مفُةًمٓ َسةاىذ ي ثةش اسةبس تدشثٕةبت
مخا ف ضىل مٓگٕشوذ -ثشسسٓ مٓوىذ .اص مُمتةشٔه واةبئدٓ وةٍ أةه پةژيَص ثةذان
سسٕذٌ آن است وٍ ضبيش دس أه دفاش ضًشْ ثٍ م مًس سبخاه ثخصَبْ ماًةذدْ اص
ضًشش ثب ومه اساًبسٌ مفًُمٓ پشداخاٍ است تب مب سا ثةٍ دسن ثُاةش ي ياؾةحتةشْ اص
اساًبسٌ مفًُمٓ صمبن ثشسبوذَ .مچىٕه ثب اسةافبدٌ اص قشحةًاسٌَةبْ مخا ةف خػًغةبً
قشحًاسٌ حشوآ ثٍ ثشخساٍ سبصْ ثخصَبٔٓ اص ضةًش وةٍ مفُةًم صمةبن دس آن مةًسد
تًخٍ ثًدٌ است پشداخاٍ است.
کلٕذياشگان :اساًبسٌ مفًُمٓ ،قشحًاسٌ تػًسْ ،سًبد غجب  ،الطًش يالىثش له يحذن.

* داوطٕبس گشيٌ صثبن ي ادثٕبت يشثٓ داوطگبٌ خًاسصمٓ.
** داوطٕبس گشيٌ صثبن ي ادثٕبت يشثٓ داوطگبٌ خًاسصمٓ.
*** اسابدٔبس گشيٌ صثبن ي ادثٕبت يشثٓ داوطگبٌ خًاسصمٓ.
**** داوطدًْ دواشاْ سضاٍ صثبن ي ادثٕبت يشثٓ داوطگبٌ خًاسصمٓ.
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