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Abstract 
Linguistics has recently witnessed a remarkable 

development, which gave birth to many new fields and 
approaches of scientific study. One of these emerging fields is 
modern linguistics that links cognition or knowledge, on the one 
hand, and linguistics, on the other hand, in the so-called 
“Cognitive Linguistics” It is one of the relatively new sciences that 
is based on the relationship between language, cognition and 
human knowledge in general  

The research studies one of the central topics of cognitive 
linguistics: conceptual metaphors,” which are the scope of 
cognitive linguistics.  

The research aims at answering many questions, such as: 
How do conceptual metaphors contribute to the construction of 
meaning? Are conceptual metaphors capable of a new 
understanding of things that differs from their traditional one? Do 
conceptual metaphors exist in daily life, as George P. Lakoff and 
Johnson pointed out, in the same way they exist in poetry?  

An important collection of Persian poems has been 
selected for the purpose of this study: the poems of modern 
Persian poet Fereydoon Moshiri on account of the marked 
tendency to use cognitive metaphors that they display.  
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The research follows the cognitive method which targets 
studying language units, and thus, its system. This is in addition 
to adopting a cognitive approach in semantics in an attempt to 
understand the link between this linguistic system and the 
conceptual system that is related itself to the cultural experience, 
and therefore, the concerns of cognitive semantics and cognitive 
approaches.  

The research is divided into an introduction and three 
sections that correspond to the division of cognitive metaphors by 
Lakoff and Johnson in their Metaphors We Live By. The first 
section discusses structural metaphors. The second section 
sheds light on ontological metaphors while the third section 
examines orientational metaphors.  

The study has many findings that are recorded in the 
research conclusion. It is followed by a list of the resources and 
references used by the researcher.  

 الملخص
ال شك أن ثمة تطوًرا ملحوًظا فى مجال اللسانيات أو علم اللغة بشكل عام، 

أة العديد من العلوم والمناهج الحديثة، من بينها ذلك العلم وقد نتج عن هذا التطور نش
الحديث الذى يربط بين اإلدراك أو المعرفة وعلم اللغة، وهو ما اصصطلح على تسميته 

زبانشناسى شناختى" وهو من العلوم   "Cognitive Linguisticsبعلم اللغة  اإلدراكى 
 ة واإلدراك والمعرفة اإلنسانية بشكل عام. الحديثة نسبيًا، حيث يقوم على العالقة بين اللغ
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يختص هذا البحث بدراسة أحد الموضوعات المركزية فى علم اللغة اإلدراكى، 
وهو االستعارة اإلدراكية.ويهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن عدد من التساؤالت من 

اكية قادرة أهمها: كيف تسهم االستعارة اإلدراكية فى بناء المعنى؟. وهل االستعارة اإلدر 
على فهم جديد لألشياء يختلف عن الفهم التقليدى لها.وهل االستعارة موجودة فى حياتنا 

فى النص الشعرى.ووقع االختيار على أحد  -كما أشار اليكوف وجونسون –اليومية 
النصوص الشعرية الفارسية المهمة، وهى أشعار الشاعر اإليرانى المعاصر فريدون 

 اضحة فى استخدام االستعارة اإلدراكية.مشيرى لما بها نزعة و 
يسير هذا البحث وفق المنهج اإلدراكى الذى يهدف إلى دراسة وحدات اللغة، ومن ثم 
تباع نهج إدراكى فى علم الداللة لمحاولة فهم كيفية ارتباط هذا  نظام اللغة نفسها، وا 

ومن ثم اهتمامات  النظام اللغوى بالنظام التصورى الذى يرتبط بدوره بالخبرة الثقافية،
وينقسم هذا البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث  الدالالت اإلدراكية والمقاربات اإلدراكية.

وفقًا لتقسيم االستعارة اإلدراكية الذى أتى به اليكوف وجونسون فى كتابهما "االستعارات 
حث الثانى التى نحيا بها"، فالمبحث األول يتناول الحديث عن االستعارة البنيوية، أما المب

فيتناول االستعارة األنطولوجية، والمبحث الثالث فيتحدث عن االستعارة االتجاهية.وقد 
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج تم إدراجها فى خاتمة البحث، ثم قائمة بالمصادر 

 والمراجع التى اعتمد عليها البحث.
 المقدمة

ال شك أن ثمة تطوًرا ملحوًظا فى مجال اللسانيات أو علم اللغة بشكل عام، 
وقد نتج عن هذا التطور نشأة العديد من العلوم والمناهج الحديثة، من بينها ذلك العلم 
الحديث الذى يربط بين اإلدراك أو المعرفة وعلم اللغة، وهو ما اصصطلح على تسميته 

زبانشناسى   "Cognitive Linguisticsمى أو اإلدراكى بعلم اللغة  المعرفى أو المفهو 
شناختى" وهو من العلوم الحديثة نسبيًا،  يقوم على العالقة بين اللغة واإلدراك والمعرفة 
اإلنسانية بشكل عام. وهو " نهج بحثى بكر، تطور فى السنوات العشر األخيرة تطورًا 
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وء علم اإلدراك، وُيفهم على أنه ذلك الفرع سريعًا، ويعد تطوره مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنش
  .(1)داخل علم اإلدراك الذى يعنى باللغة بوصفها جزءًا معينًا من اإلدراك"

"ونشأ علم اللغة المعرفى فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات فى أعمال 
 Lenولين تالمى Ron Langacker ورون النجاكر  George Lakoffجورج الكوف 

Talmy وهو يركز على اللغة كأداة تنظيم ومعالجة ونقل المعلومات.ويعتمد على تحليل ،
األساس المفهومى والتجريبى للقراءات اللغوية؛ حيث ال تتم دراسة الهياكل اللغوية كما 

 .(2)لو كانت مستقلة، ولكن كعناصر من نظام المفاهيم العام"
بالشمولية؛ حيث ال يمكن فهم القدرة "ويتسم علم اللغة اإلدراكى أو المعرفى 

اللغوية على أنها تنبع من قدرة معرفية مستقلة، لكن يجب أن ينظر إليها من خالل أنها 
تنبع من مجاالت أخرى مثل علم النفس، والبراجماتية وعلم الداللة وغيرها من العلوم 

 .(3)الحديثة"
لقدرات المعرفية العامة وترى اللغويات المعرفية أن "اللغة جزء ال يتجزأ من ا

لإلنسان، ومن الموضوعات ذات األهمية الخاصة فى علم اللغة المعرفى: الخصائص 
الهيكلية لتصنيف اللغة الطبيعية )مثل النماذج األولية، وتعدد المعانى المنهجى، والنماذج 

األيقونية  المعرفية، والصور الذهنية، واالستعارة(، والمبادئ الوظيفية للتنظيم اللغوى )مثل
  (4) والطبيعية(، والواجهة اإلدراكية بين النحو والدالالت وغيرها من الموضوعات".

وقد اختص هذا البحث بدراسة أحد الموضوعات المركزية فى علم اللغة 
مفهومى  ء= استعاره Conceptual Metaphor -اإلدراكى، وهو االستعارة اإلدراكية 

الدراسات اللغوية اإلدراكية ) المعرفية(  " فمنذ والدة هذا  ، تلك االستعارة التى تعد بؤرة-
المجال وصياغة مصطلحه فى السبعينيات، وقد القت االستعارة اهتمام الباحثين خاصة 
مع إسهامات الباحثين مثل جورج الكوف وجونسون واسهاماتهما فى هذا المجال، وال 

ذا كانت اللسا نيات اإلدراكية أو المعرفية هى دراسة يزال هذا االهتمام حتى يومنا هذا. وا 
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الطرق التى تؤثر بها سمات اللغة على جوانب أخرى من اإلدراك البشرى، فإن االستعارة 
 . (5)تقدم أحد أوضح األمثلة على هذه العالقة"

واالستعارة ظاهرة شائعة فى كل اللغات الحية، وال تكاد تخلو لغة منها؛ فهى 
؛ حيث تقدم صورة لغوية حية عن المجتمع وعن قيمه مرآة لثقافة الفرد ومجتمعه
 االجتماعية والثقافية وغيرها.

واالستعارة ظاهرة قديمة وحديثة فى آن واحد؛ فقديما كانت تعد االستعارة مظهرًا 
بالغيًا يتعلق باللغة األدبية وبقدرة الشاعر البالغية ومخيلته اإلبداعية، وقد سارت 

األدبية القديمة والحديثة على هذا النهج؛ إال أنه مع التطور اللسانى األبحاث والدراسات 
المعرفى، أدى ذلك إلى فتح مجال جديد  –المستمر ونشأة علم اللغة اإلدراكى "المفهومى 

لدراسة االستعارة، ال يستند إلى قدرة الشاعر ومخيلته فقط، بل يمتد إلى التأثر باللغة 
اللغوية التى تتغلغل فى ثقافة الفرد وأفكاره؛ ومن ثم التعامل وشكلها الثقافى واستعماالتها 

 معها على أنها تعبيرات لغوية، يمكن من خاللها إدراك العالم المحيط بنا.
كما أنها حلقة الوصل بين العقل واللغة، "ومنذ أرسطو اجتهد العلماء فى تعريف 

نظريات حول االستعارة واللغة،  االستعارة وفهم وظائفها فى اللغة والفكر والثقافة، وقدموا
وكانت كل هذه النظريات تهدف إلى ترسيخ االستعارة باعتبارها جزءًا موجودًا فى كل 
مكان من اللغة العادية واإلدراك اليومى، على عكس وجهة النظر التقليدية القائلة بأن 

تقليدية ؛ لذا وجب عرض وجهة النظر ال(6)االستعارة هى جانب زخرفى للكالم والفكر"
لالستعارة بشكل مختصر، ثم عرض وجهة النظر المعاصرة من خالل علم اللغة 

 المعرفى؛ حتى يتبين الفارق بين التناول التقليدى والمعاصر لالستعارة.  
ففى المفهوم التقليدى كانت االستعارة ُتعرف بأنها "تسمية الشئ باسم غيره إذا 

.كما عُرفت أيضًا بأنها " تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل (7)قام مقامه"
اللغة على جهة النقل باإلنابة، وكل استعارة فالبد فيها من ثالثة أشياء، مستعار ومستعار 
له ومستعار منه فاللفظ المستعار قد نقل عن أصل إلى فرع للبيان، وكل استعارة بليغة 
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. وقد عرفها أبو هالل العسكرى بقوله:" (8)ك بينهما "فهى جمع بين شيئين بمعنى مشتر 
االستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها فى أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك إما 
أن يكون شرح المعنى، وفضل اإلبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه أو اإلشارة إليه بالقليل 

ه األوصاف موجودة فى االستعارة من اللفظ، أو بحسن المعرض الذى يبرز فيه. وهذ
 .(9)المصيبة"

ويقول الجرجانى:" اعلم أن االستعارة فى الجملة أن يكون للفظ أصل فى الوضع 
اللغوى معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو 

لعارية. غير الشاعر فى غير ذلك األصل، وينقله إليه نقاًل غير الزم، فيكون هناك كا
ثم إنها تنقسم أواًل قسمين: أحدهما: أن يكون لنقله فائدة. والثانى: أن ال يكون له فائدة، 
وأنا أبدأ بذكر غير المفيد، فإنه قصير الباع، قليل االتساع، ثم أتكلم على المفيد الذى 

 .  (10)هو المقصود"
ن أن تكون اسمًا " واعلم أن كل لفظة دخلتها االستعارة المفيدة، فإنها ال تخلو م

أو فعاًل، فإذا كانت اسمًا فإنه يقع مستعارًا على قسمين: األول: "أن تنقل االسم عن 
مسماه األصلى إلى شئ آخر ثابت معلوم فتجريه عليه متناوال له تناول الصفة مثاًل 
للموصوف، وذلك كقولك:)رأيت أسدًا(، وأنت تعنى رجاًل شجاعًا، )وعنت لى ظبية( 

مرأة، و)أبديت نورًا( وأنت تعنى هدى وبيانًا وحجة، وما شاكل ذلك، فاالسم وأنت تعنى ا
فى هذا كله كما تراه متناواًل شيئًا معلومًا يمكن أن ينص عليه، فيقال إنه ُعنى باالسم 
وكنَّى به عنه، ونقل عن مسماه األصلى، فُجعل اسمًا له على سبيل اإلعارة والمبالغة 

عليه االستعارة التصريحية. والثانى: أن يؤخذ االسم عن فى الشبيه". وهو ما نطلق 
حقيقته، ويوضع موضعًا ال يبين فيه شئ يشار إليه، فيقال: هذا هو المراد باالسم والذى 

. وهو ما نطلق عليه االستعارة (11)استعير له، وُجعل خليفة السمه األصلى ونائبًا منابه"
 المكنية.
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أن االستعارة البالغية تتعلق باالستعمال ومن خالل هذا العرض المختصر نجد 
اللغوى لأللفاظ، وتدعو إلى إعمال الفكر والعقل حتى تفهم االستعارة والغرض منها، 

 Lakoff & Johnsonمع وجهة نظر اليكوف وجونسن  -فى تقديرى –وهو ما يتالقى 
إلى " حيث نظرا Metaphors we live By –فى كتابهما "االستعارات التى نحيا بها 

االستعارة على أنها ظاهرة موجودة فى حياتنا اليومية؛ فيقوال:" االستعارة حاضرة فى كل 
مجاالت حياتنا اليومية، إنها ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد فى تفكيرنا، وفى 

. ومعنى هذا أن االستعارات التى أتى بها اليكوف (12)األعمال التى نقوم بها أيضًا"
نما تمتد أصولها وجذورها إلى التراث العربى القديم وخاصة وجونسون ليست بالج ديدة؛ وا 

  .(13)الجرجانى
ويرى علماء اللغة اإلدراكية أن "االستعارة هى سمة أساسية للغة البشرية؛ 
فاالستعارة هى الظاهرة التى يتم فيها بناء مجال خيالى )تصورى( بشكل منهجى، ومن 

ة لالستعارة هى توسيع المعنى؛ أى إن االستعارة ناحية أخرى، فإن إحدى السمات المهم
يمكن أن تثير معنى جديدًا. كما يرون أن " توسيع المعنى المستند إلى االستعارة يمكن 
أيضًا تحديده عبر مجموعة من الظواهر اللغوية المختلفة، ولذلك فإن االستعارة توفر 

 .  (14)غة"دلياًل إضافيًا لصالح التعميم عبر مجاالت مختلفة من الل
إن تمثل االستعارة فى لغة اإلنسان وفكره، ليس تمثالً عشوائيًا، إنما يرجع تمثلها 
إلى ثقافة اإلنسان وبيئته ومجتمعه، وما لديه من تمثيالت وتشبيهات؛ فاالستعارة تعطى 
صورة عن اإلنسان ومجتمعه وثقافته من خالل نسقه التصورى الذى يصوره من خالل 

اللغوية فـ" التصورات التى تتحكم فى تفكيرنا ليست ذات طبيعة ثقافية صرف، أبنيته 
فهى تتحكم فى سلوكياتنا اليومية البسيطة بكل تفاصيلها، فنسقنا التصورى يلعب دورًا 
ذا كان صحيحًا أن نسقنا التصورى فى جزء كبير  مركزيًا فى تحديد حقائقنا اليومية، وا 

تفكيرنا أيضًا وتعاملنا وسلوكياتنا اليومية ترتبط بشكل  فإن -ذو طبيعة استعارية –منه 
 . (15)وثيق باالستعارة"
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"إن نظرية االستعارة  اإلدراكية )المعرفية( تنظر إليها على أنها مكونة من 
مجموعة متنوعة من األجزاء أو الجوانب أو المكونات التى تتفاعل مع بعضها البعض، 

 وتشمل هذه المكونات ما يلى:
المصدر ومجال الهدف؛ أى إن االستعارة تتكون من مجال مصدر ومجال مجال  .1

 مستهدف بحيث يكون المصدر أكثر مادًيا والهدف هو مجال أكثر تجريًدا.
أساس تجريبى؛ أى إن اختيار مصدر معين يتماشى مع هدف معين يتم بدافع من  .2

 أساس تجريبى، وبعض الخبرة المتجسدة.
( فى الدماغ: بمعنى أنه ينتج عن التجربة 2( و )1ـ )الهياكل العصبية المقابلة ل  .3

المجسدة وصالت عصبية معينة بين مناطق الدماغ )تتوافق هذه المناطق مع 
 المصدر والهدف(.

العالقات بين المصدر والهدف؛ أى إن العالقة بين المصدر والهدف هى أن مجال  .4
  ة مصادر.المصدر قد ينطبق على عدة أهداف ويمكن أن يرتبط الهدف بعد

التعبيرات اللغوية المجازية؛ حيث يؤدى التزاوج الخاص بين مجاالت المصدر  .5
والهدف إلى ظهور تعبيرات لغوية مجازية. وبالتالى، فإن التفسيرات اللغوية مشتقة 

 من ربط مجالين من مجاالت اإلدراك.
 المصدر والهدف.التعيينات؛ فهناك تطابق إدراكى أساسى أو تعيينات بين المجاالت  .6
االستنتاجات: غالًبا ما ترسم مجاالت المصدر األفكار على الهدف بعيًدا عن  .7

 المراسالت األساسية، وتسمى هذه التعيينات اإلضافية االستنتاجات أو االستدالالت.
المزج: غالًبا ما ينتج عن االنضمام إلى مجال المصدر مع المجال المستهدف  .8

 جديدة فيما يتعلق بكل من المصدر والهدف.توليفات؛ أى مواد إدراكية 
اإلنجازات غير اللغوية: غالًبا ما تتجسد االستعارة اإلدراكية أو تتحقق بطرق غير  .9

لغوية، أى ليس فقط فى اللغة والفكر، ولكن أيًضا فى الممارسة والواقع االجتماعى 
 والمادى.
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ًبا ما تنتج نماذج ثقافية النماذج الثقافية؛ حيث تتالقى االستعارات اإلدراكية، وغال .10
 (16) تعمل فى الفكر."

تلك هى التمثالت أو النماذج المعرفية لالستعارة، وقد يبدو للمتلقى من الوهلة 
األولى أن هناك تعارضًا بين االستعارة بمفهومها التقليدى ومفهومها الحديث، ولكن 

فصل عن النظرة إلى إدراك الحقيقة أن النظرة إلى االستعارة على أنها زخرفة جمالية ال ين
االستعارة والنظرة اإلدراكية لها؛ فكال المفهومين ينشدان إدراك المعنى وتوضيحه، 

 والكشف عن لذة إدراك الجمال فى النص الشعرى.
 "ويمكن إجمال الفرق بين االستعارة البالغية واالستعارة اإلدراكية فيما يلى:

األدوات اللغوية، أما االستعارة فى النظرية كانت أدوات االستعارة البالغية الموضوع و  .1
 المعاصرة تتعلق بالفكر فقط.

فى النظرية التقليدية، فإن اللغة اليومية، هى لغة تخلو من االستعارة، وترتبط  .2
 Configurative =بالصناعات األدبية وباللغة المجازية )زبان مجازى 

Language اللغة اليومية من االستعارة، بل (، أما فى النظرية المعاصرة ال تخلو
 هى جزء مهم فيها.

فى النظرية التقليدية، تكون االستعارة لفظًا أو عبارة، أما فى النظرية المعاصرة فإن  .3
االستعارة عبارة عن مجموعة من المتناظرات اإلدراكية المتطابقة، وهذا التطابق له 

 أهميتان:
(؛ حيث unidirectional )تناظر يك طرفه =أوالهما: أن هذا التناظر أحادى  -

يكون مصدر هذا التناظر من المجال المصدر إلى المجال الهدف، وليس عكس 
 ذلك.

والثانية: ليس من الضرورى فى هذ التطابق نقل كل المفاهيم من المجال المصدر  -
 إلى المجال الهدف؛ مما يولى اهتماما كبيرًا بالمجال المصدر.
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ة، كانت المصطلحات التى تستخدم كاستعارات لها معان واضحة، فى النظرية القديم -1
 أما فى النظرية المعاصرة؛ فاالستعارات وضعية وتبنى على أساس قوانين خالقة.

فى النظرية القديمة، كانت االستعارة أداة من أدوات الصناعات األدبية، لكن فى  -2
ى المفاهيم الذهنية النظرية المعاصرة، تعد االستعارة فيها دليل عينى على تجل

 .(17)لإلنسان"
 ويهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن عدد من التساؤالت من أهمها:

 كيف تسهم االستعارة اإلدراكية فى بناء المعنى؟. •
 هل االستعارة اإلدراكية قادرة على فهم جديد لألشياء يختلف عن الفهم التقليدى لها. •
فى النص  -كما أشار اليكوف وجونسون –هل االستعارة موجودة فى حياتنا اليومية  •

 الشعرى.
 معرفة أثر علم اللغة اإلدراكى فى فهم االستعارة فى الشعر الفارسى الحديث. •
 الربط بين علم اللغة اإلدركى واالستعارة فى الشعر الفارسى الحديث. •

من هنا وقع االختيار على أحد النصوص الشعرية الفارسية المهمة، وهى أشعار 
، ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها؛ أن (18)يرانى المعاصر فريدون مشيرىالشاعر اإل

شعره يعد مرآة للوطنية واإلنسانية، كما أنه انعكاس ألحداث المجتمع وتجاربه الشخصية 
ومشاعره وعواطفه، فاستطاع أن يمزج بين الرومانسية والواقعية فى شعره، وبما أن 

ثقافة اإلنسان ومجتمعه وبيئته. كما أن شعره به  االستعارة اإلدراكية يرجع تمثلها إلى
فى  –نزعة واضحة فى استخدام االستعارة اإلدراكية؛ لذا فإن شعر فريدون مشيرى 

يعد أنموذًجا جيًدا لدراسة االستعارة اإلدراكية. كما أن دراسة ومعالجة االستعارة  -تقديرى
المصادر والموارد المختلفة  عند فريدون من خالل علم اللغة اإلدراكى يسهم فى توضيح

التى استقى منها مشيرى استعارته ومن ثم العمل على الوصول إلى أسس التعبير 
 االستعارى عنده، وغايته من ذلك ومعالجته فى ضوء علم اللغة اإلدراكى. 
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ولم ينل شعر فريدون القسط الكافى من الدراسة بين الباحثين العرب باستثناء 
، رغم  أن مكانة الشاعر (19)الرؤى السياسية واالجتماعية فى شعرهرسالة واحدة حول 

وأهمية شعره جعلته محط اهتمام الدارسين اإليرانيين، الذين أفردوا له العديد من الدراسات 
 . (20)واألبحاث

يسير هذا البحث وفق المنهج اإلدراكى الذى يهدف إلى دراسة وحدات اللغة، 
تباع نهج إدراكى فى علم الداللة لمحاولة فهم كيفية ارتباط ومن ثم نظام اللغة  نفسها، وا 

هذا النظام اللغوى بالنظام التصورى الذى يرتبط بدوره بالخبرة الثقافية، ومن ثم اهتمامات 
 (21)الدالالت اإلدراكية والمقاربات اإلدراكية فـ"

 
 
 
 
 
 
 
 

 cognitiveعرفى( ويدخل هذا البحث فى نطاق علم الداللة اإلدراكى )الم
semantics معنى شناسى شناختى، الذى ينظر إلى المعانى اللغوية والمعانى غير =

دراكه، بحيث يكون اإلدراك مرادفًا إلسناد المعنى؛  اللغوية، أى إسناد معنى إلى شئ وا 
"فالداللة المعرفية إحدى هذه النظريات التى انبثقت ضمن ما بات يعرف باللسانيات 
المعرفية المنبثقة بدورها ضمن اإلطار العام للعلوم المعرفية التى يختص المعنى وفق 
منظورها باعتباره تمثيالت ذهنية مبنية فى صورة تنظيم معرفى هو البنية التصورية، 

نما هى جزء من الفكر"  . (22)والبنية التصورية ليست جزءًا من اللغة فى حد ذاتها، وا 

فق دراسة اللغة بطريقة تت
مع ما هو معروف عن 
العقل البشرى، ومعالجة
اللغة على أنها انعكاس 

وكشف للعقل

اللسانيات 
اإلدراكية

علم 
الداللة 
اإلدراكى

المقاربة 
اإلدراكية 
لقواعد اللغة
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ثالثة مباحث وفقًا لتقسيم االستعارة اإلدراكية الذى أتى وينقسم هذا البحث إلى 
به اليكوف وجونسون فى كتابهما "االستعارات التى نحيا بها"، فالمبحث األول يتناول 

=  Structural Metaphorsالحديث عن االستعارة البنيوية أو التصورية أو الهيكلية  
ستعارة األنطولوجية أو الوجودية ساختارى، أما المبحث الثانى فيتناول اال ءاستعاره

Ontological Metaphors وجودى يا هستى شناختى، والمبحث الثالث  ء= استعاره
جهتى.  ء= استعاره Orientational Metaphorsفيتحدث عن االستعارة االتجاهية 

يسبقها مقدمة عن الموضوع وأهميته والمنهج المتبع فى البحث، ويليها خاتمة بالنتائج 
 ى اعتمد عليها البحث.توصل إليها البحث، ثم ثبت بالمصادر والمراجع التالتى 

 المبحث األول: االستعارة اإلدراكية التصورية 
 Structural Metaphorsويطلق عليها أيضًا االستعارة البنيوية أو الهيكلية  

ساختارى؛ فالنسق التصورى ألى فرد يبنى من خالل خبراته ومفهومه لكل ما  ء=استعاره
 يحيط به؛ لذا فهو يقوم بدور محورى فى تحديد الحقائق اليومية.

أنه "يمكن لتصور استعارى  Lacoff & Johnsenويرى اليكوف وجونسن 
فى هذا معين، بإتاحته تبئير مظهر واحد لتصور معين، أن يمنحنا تبئير مظاهر أخرى 

 .(23) التصور ال تالئم هذه االستعارة"
هذا يعنى أن النسق التصورى يمكن أن ندركه من خالل تصور آخر موجود 
فى حياتنا اليومية؛ فمثال إذا أوردنا المثال الذى أتيا به اليكوف وجونسن فى كتابيهما 

ومستعار منه؛ "الجدال حرب" لوجدنا أن هناك جزءين فى هذه االستعارة؛ مستعار له 
المستعار منه "الحرب"، والمستعار له "الجدال" فقد سحب ما يقع فى الحرب من هجوم 

 ودفاع وانتصار وهزيمة على الجدال؛ فأصبح الجدال كساحة الحرب.
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 أجزاء االستعارة اإلدراكية: 
 تتكون كل استعارة إدراكية من جزأين كالتالى: 

 
 
 
 
 
 
 

ويسمى المجال الذى يعرض المفاهيم بالمجال المصدر، والذى تفهم من خالل 
مبدأ( هو مجال  ءالمفاهيم المعروضة بالمجال الهدف؛ أى إن المجال المصدر )حوزه

مقصد(؛  ءوزهإدراكى نفهم من خالله المجال المفهومى للهدف، أما المجال الهدف )ح
 .(24)فهو المجال الذى نسعى أن نفهم معناه

وتعرف االستعارة التصورية أو البنيوية بأنها" تصور يبين استعاريًا بوساطة 
.وهى االستعارة التى "يرتب فيها مفهوم على أساس آخر، وفى هذه (25)تصور آخر"

محدد، وفى هذا النوع من االستعارة يفهم المفهوم غير المحدد من خالل موقع ومفهوم 
االستعارة ينتقل البناء الدقيق من المجال المصدر إلى بناء المفهوم المجرد، فكل استعارة 

 . (26)بنيوية )تصورية( تبنى لفهم أمر غير محدد"
كما ُتعرف بأنها االستعارة التى "يبنى فيها مفهوم بواسطة مفهوم آخر مثل "وقت 

 .(27)الوقت ُيفهم من مفهوم الذهب" طالست" )الوقت من ذهب(؛ فمفهوم
واالستعارة بوجه عام توضح أوجه الشبه بين ركنيها من خالل القياس على ما 

 هو معلوم؛ ولكى ندرس االستعارة اإلدراكية التصورية عند فريدون مشيرى البد من:

االستعارة 
اإلدراكية

المجال المصدر 
= A source 

Domain =
مبدأءحوزه

=  المجال الهدف 
A target 
Domain  =

مقصد ءحوزه
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وضع تصور لالستعارة التصورية الكبرى التى تمثل المنطلقات األساسية للمفاهيم  -1
 ة إدراكها.وكيفي

 إدراج االستعارة التصورية الصغرى تحت هذه االستعارة التصورية الكبرى. -2
 شرح االستعارة الصغرى وتحليلها وبيان عالقتها باالستعارة التصورية الكبرى.    -3

 االستعارة اإلدراكية التصورية )البنيوية( عند فريدون مشيرى:
التصورية التى يتحدث بها اإليرانيون فى حياتهم يظهرعند مشيرى العديد من االستعارات 

 اليومية، ومن هذه االستعارات التصورية عنده:
 الموت معلم -1

همسايه واعظ تو  گكثيرًا ما تستخدم تعبيرات لغوية فى الحياة اليومية مثل "مر 
؛أى كفى بموت الجار واعظًا وهى تعادل مقولة "كفى بالموت واعظًا"و (28)بس است"

به من آموخت"؛أى علمنى الموت، واختبرنى الموت،  گلموت، و "مر اتعظت من ا
والموت علمنا الكثير وغيرها من التعبيرات اللغوية دون معرفة أنها استعارات؛ لكونها 
تعبيرات معتادة فى اللغة اليومية، وقد استخدم مشيرى هذه التعبيرات فى شعره ؛ إذ يقول 

 فى قصيدة "درس معلم":
 زبزرگ ني يك معلم

 در تمام لحظه ها تمام عمر

 در كالس هست ودر كالس نيست

  . (29)نام اوست: مرگ

 الترجمة: معلم عظيم أيضا  

 فى كل اللحظات، طول العمر

 إنه فى الفصل، وليس فى الفصل

 اسمه الموت.
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فى المثال السابق نجد أن هناك مستعاًرا له وهو الموت، ومستعاًرا منه وهو 
مشيرى الموت معلمًا؛ ليدل على كثرة المحن التى تعرض لها الشاعر المعلم، فقد جعل 

 فى حياته؛ حتى إن الموت صار أكبر معلمًا له فى الحياة.
 الصمت زجاج -2

جعل مشيرى الصمت زجاًجا ينكسر، وقد استفاد من التعبيرات الشائعة فى 
الصمت االنتخابى، الحياة اليومية مثل "آنها سكوت انتخاباتى را شكستند"؛ أى كسروا 

و"شكستن سكوت ضرورى است"؛ أى كسر الصمت ضرورى، ولم يبعد مشيرى عن 
 هذه التعبيرات اليومية؛ حيث يقول فى قصيدة "دريا":

 .(30)شكستندجاودانى را  سكوت
 الترجمة: كسروا الصمت األبدى.

استعار مشيرى فى البيت السابق الكسر وهو من أكثر ما يستخدم مع الزجاج 
له مستعاًرا منه للصمت )مستعار له(؛ ليدل على أنهم بعد صمت طويل ظنوا أنه وجع

 لن ينته، استطاعوا أن يكسروه ليبوح بكل ما كتمه فى قلبه لفترات طويلة.
 الضحكة لص -3

استخدم مشيرى تعبيرات سائدة فى المجتمع اإليرانى مثل "سرزمين من خنده 
؟، و"خنده ها دزديد"؛ أى تسرق هاى تو ربوده؟؛ أى هل سرقت أرضى ابتساماتك

يرد"،أى  گالضحكات، و"خنده ها بلند مى شود"؛ أى تعلو الضحكات، و "خنده را از لب ب
ينتزع الضحك من الشفاة وغيرها مما يستخدم فى الحياة اليومية، وسحبه على الضحكات 

 أيضًا؛ فيقول فى قصيدة " گلهاى كبود":
 .(31)ربودهاتان را كه از لب  خنده

 الترجمة: خطف ابتساماتكم من الشفاة.
جعل مشيرى السرقة والخطف )ربود( مستعاًرا منه للضحكة؛ ليوحى بمدى الحزن 

 الذى يعيش فيه، حتى إن الضحكة سرقت وانتزعت من شفته.
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 الحزن شراب -4
كأس القسوة واأللم كثيراً من نقول فى حياتنا اليومية تجرعت األلم، وتجرعت من 

والحزن، وتجرعت غصص الحزن واألسى دون أن ندرى أن هذه كلها استعارات تصورية؛ 
 فالحزن مستعار له والشراب مستعارمنه يقول الشاعر الخبز أرزى فى ديوانه:

 (32)فمن قبح هجران إلى وحشة الصد  تجرعُت منكم غصة  بعد غصة  

 ويقول الفرزدق:

 (33)َتَجّرَع ِمّني ُغّصة  ال ُيِحيُرها  َفُرّبَمافإْن َيُك َواَراهُ الّتَراُب، 

ولم يبعد مشيرى عن هذه التعبيرات فقد استخدم نفس هذه التعبيرات التى استقاها من 
 الحياة اليومية مثل قول سنائى:

 غم خوردن اين جهان فانى هوس است 

 (34)از هستى ما به نيستى يك نفس است        

وترجمته: إن تجرع الحزن فى هذه الدنيا الفانية جنون، إنه نفس واحد من وجودنا 
 إلى عدمنا.

إذن الحزن استعارة تصورية كبرى يشتق منها تعبيرات عدة وردت عند مشيرى كالتالى؛ 
 فيقول فى قصيدة "أسير":

   (35)شرابى به جام من زهر غم نريختجز 
 الترجمة: لم يسكب شرابًا فى كأسى سوى سم الحزن.

استعار الشاعر فى البيت السابق من سكب أو صب الماء ونحوه وسحبه على 
الحزن فأصبح "زهر غم " مستعاًرا له، والفعل " نريخت " مستعاًرا منه. وهو يشير إلى 
 ما يتجرعه األسير من حزن وألم نتيجة أسره؛ فهو ما زال يسكب حزن أيامه فى كأسه. 
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 الحزن أغنية -5
تظهر عند الشاعر استعارات يومية تدل على الغناء والتغنى، والطرب والسماع؛ 
فكثيرًا ما نجد فى الحياة اليومية تعبيرات مثل" آواز غم را بخواند"؛ أى ردد أغنية الحزن، 

وش دهيد"؛أى استمع إلى نشيد الحزن ونغم الحزن، فقد سحب گو" به سرود غم را 
العزف على الحزن؛ حيث جعل الحزن مستعاًرا له وما مشيرى النغم واللحن والسماع و 

يدل على الغناء والسماع مستعار منه، ومن أمثلة هذه االستعارات يقول مشيرى فى 
 قصيدة "زهر شيرين": 

  (36)مى نوازدشيرين دلم را  غمى
 الترجمة: حزن حلو يهدهد قلبى.

المتداولة ليسقطها على الحزن، استعار الشاعر العزف وهو أحد أدوات الغناء   
" المستعار له، ليؤكد على استعذابه غمى شيرين" مستعاًرا منه لـ" مى نوازدفأصبح الفعل "

 للحزن حتى صار ينعته بالحالوة من كثرة ما تعود عليه.
 يقول أيضًا فى موضع آخر فى قصيدة "سرودى در بهار":

    (37)از خود مرانيد غمم را بشنويد

 الترجمة: استمعوا لحزنى وال تبعدونى عنكم. 

استعار الشاعر هنا االستماع وهو أيضًا أحد متطلبات الغناء ليسقطه على  
 الحزن، ليصبح الحزن مستعاًرا له من شيئ متداول وهو السماع.

 ":گكما يقول أيضًا فى قصيدة "با بر 
 . (38)برگى كه فرياد مى زد صداى غم آلودفضا را 

 الشجر ورقة لصراخ الحزين بالصوت المكان الترجمة: امتأل

سحب الشاعر الصوت وهو أحد مكونات الغناء ليضيفه إلى الحزن، ليؤكد على امتالء 
 الفضاء بصوت األحزان.
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 ويكرر الشاعر المعنى نفسه فى قصيدة "زبان بى زبانان" فيقول:
 .(39)كنيد غمهايم آواى بر گوش

 الترجمة: فلتصغوا إلى صوت أحزانى. 

قد استعار الصوت "آواى" ليضيفه إلى األحزان. فيجعل الصوت مستعاًرا منه واألحزان 
 مستعاًرا له.

 الحزن زهرة  -6
جعل مشيرى الحزن زهرة، واستعار منها الزهرة تعبيراتها مثل التفتح والذبول 

بالزهرة، فقد جعل من الحزن مستعاًرا له، وجعل الزهرة وغيره من األفعال التى تتعلق 
 مستعاًرا منه، يقول مشيرى فى قصيدة "سرگذشت گل غم":

 (40)به ناز شكفتدر دلم  گل غم

 الترجمة: تفتحت زهرة الحزن بدالل فى قلبى. 
استعار الشاعر من الزهرة التفتح )مستعار منه( وأضفاها إلى الحزن، ليجعل  

 الحزن وكأنه زهرة تتفتح فى قلبه.
 ويقول أيضا فى قصيدة "ناقوس نيلوفر":

 (41)وگذشت عطر غم پركنده باد

 الترجمة: نثرت الريح عطر الغم ومضت.

استعار مشيرى من الزهرة العطر، وصور الحزن بزهرة لها عطر قد فاح فى كل  
 مكان.

 العشق بستان -7
اتخذ مشيرى من البستان وهو مستعار منه وضمن األشياء التى يمكن رؤيتها 
فى حياتنا اليومية قالبًا الستعاراته التصورية فقد جعل العشق زهرة وبرعمة وحديقة 

ل عشق در دلم شكوفا گوبستاًنا، فكثيرا ما نقول "بوستان عشق"؛ أى روضة العشق، و" 
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يرها من التعبيرات الدالة على الحب والعشق، شد"؛ أى تفتحت زهرة الحب فى قلبى وغ
 وقد استعارها مشيرى فى شعره؛ إذ يقول فى قصيدة "جهان در خواب":

  (42)پرپر نمى كردندچنان شاداب را  گل عشقى

 الترجمة: كانوا ال يقطفون زهرة عشق مادامت نضرة.

عناصر أحد  –جعل مشيرى من القطف وهو أحد األفعال الخاصة بالزهر 
مستعاًرا منه أضافه إلى العشق ليدل على أن العشق مظهر من مظاهر  -البستان

 ؛ ليؤكد على جمال العشق.گل"الجمال؛ حيث جاء بلفظ الوردة "
 ويقول فى قصيدة "ديوانه":

 (43)ز جانم بوى عشق برخيزدكه 

 الترجمة: تفوح رائحة العشق من روحى.

الطيبة، وأضافها للعشق ولم يكتف بذلك بل أخذ مشيرى من البستان الرائحة 
جعل هذه الرائحة تفوح وتنتشر حوله وجعل مصدر هذه الرائحة روحه، ليدل على تمكن 

 العشق من روحه، فرائحة العشق والحب ال يدركها إال العاشقون.
 ويقول أيضا فى قصيدة "اى واى شهريار"

 در كوچه باغ عشق

 وبا صداى حزينش رفت مى

 (44)مى خواند

 الترجمة:كان يسير فى أروقة حديقة العشق، ويغنى بصوته الحزين.
استعار مشيرى للعشق ممرات الحديقة، حيث صور العشق وكأنه حديقة يمر 

 اإلنسان بين طرقاتها ويغنى فيها.
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 العشق نار -8
نسمع كثيرًا فى الحياة اليومية تعبيرات تصف العشق بأنه نار وتستخدم عبارات 

ذلك منها )أضرمت نار الحب، وأشتعلت نار العشق، واحترق القلب شوقًا، دالة على 
وأحرق العشق قلبى، وأوقد الحب ناره فى قلوبنا، وغيرها( من العبارات التى تصف 

 العشق وكأنه نار اشتعلت فى قلب المحب يقول أبو نواس مثاًل يصف الحب بالنار:
 (45)َتَبرَّأَت ِمـــــَن الـَذنبِ ُثمَّ    َأضَرمَت ناَر الُحبِّ في َقلبي

 ويقول آخر:
 (46)أحر نار الجحيم أبردها   ففى فؤاِد المحب نار جوى

كذلك مشيرى اعتمد النار كاستعارة تصورية كبرى، أدرج تحتها عبارات وتعبيرات 
تدل على أفعال النار من ألم واشتعال واحتراق وغيرها من التعبيرات؛ حيث يقول فى 

 هاى": قصيدة "نغمه
 درد عشق دل از سنگ بايد از 

  (47)ننالد خدايا دلم سنگ نيست

الترجمة: القلب المنحوت من حجر ال يبكي من ألم العشق لكن قلبي يا إلهي ليس 
 من حجر 
اتخذ مشيرى الفعل )ناليد( مستعاًرا منه أللم العشق المستعار له، ليصور ما  

 يالقيه العاشق من ألم العشق.
 قصيدة "شب هاى شاعر" :يقول فى 

 (48)به كائنات افكند  عشق آتش

 الترجمة: اضرم  العشق النار فى الكائنات.

اتخذ مشيرى فى البيت السابق أيضًا من النار فعل )آتش افكند( مستعاًرا منه 
 للعشق مستعار له ليصور ما يفعله العشق فى قلوب العاشقين.
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 وجام":يقول أيضًا فى قصيدة "خورشيد 
 (49)عشق بجوشيدهرگه كه بهار ايد با 

 الترجمة: فلتكتووا بالعشق إذا حل الربيع. 
استعار مشيرى أيضًا من النار فعل االكتواء )بجوشيد( مستعاًرا منه وسحبه 

 على العشق مستعاًرا له؛ ليوضح ما يصاله المحب من عشقه.
 كما يقول فى قصيدة "عشق":

 (50)عشق آتش مى زند در ما ومن
 الترجمة: أضرمت نار العشق فينا.

سحب مشيرى فعل االضرام )آتش مى زند( وهو أحد تعبيرات النار وأضافها 
 إلى العشق، ليبين ما يعانيه العاشق من نار العشق.

 العشق أغنية -9
عشق"  )لحن گ نجد فى األقوال اليومية تعبيرات مثل "سرود عشق و آهن

التعبيرات التى اتخذت أفعال النغم مثل يغنى لحن الحب، ونغمة العشق( وغيرها من 
العشق ويسمع موسيقى العشق؛ ليبرز قيمة العشق وما يضيفه من جمال على العاشق 

 إذ يقول فى قصيدة "آن روز شاعرم":
  (51)طبعم به غير عشق سرودى نمى سرود
 الترجمة: لم تنشد قريحتى أغنية سوى العشق.
ستعاًرا له، للعشق؛ ليدل على أنه مطبوع جعل مشيرى الفعل )نمى سرود( م

 على العشق، وال يستطيع أن يغنى أغنية سوى للعشق.
 يقول فى قصيدة "پرواز با خورشيد":

 (52)بنشينم واز عشق سرودى بسرايم
 الترجمة: أجلس وأشدو أغنية عن العشق.
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جمال اتخذ مشيرى من الشدو )سرايم( مستعاًرا منه للعشق مستعاًرا له؛ لييرز 
 العشق، وكأنه أغنية يتغنى بها العاشقين.

 العشق نور -10
تستخدم فى الحياة اليومية كلمات وتعبيرات مثل " نور عشق زندگى من است 
و چراغ عشق دلم را افروخت"؛ أى نّور الحب حياتى، وأضاء الحب قلبى، وأنار مصباح 

مشيرى من هذه األفعال الحب قلبى وغيرها من األفعال المتعلقة بالنور، وقد اتخذ 
استعارات أضافها على العشق وكأن العشق عنده قبس من نور؛ حيث يقول فى قصيدة 

 "پرنيان سرد":
   (53)روشن استدراين  چراغ عشقامشب 

 الترجمة: الليلة مصباح العشق مضاء هنا.
 ويقول فى موضع آخر فى قصيدة "خورشيد جاودانى":

 (54)برممن شبچراغ عشق تو را نيز مى 

 الترجمة:أحمل أيضًا مصباح عشقك.
جعل مشيرى فعل اإلضاءة وهو من متطلبات النور مستعاًرا له للعشق؛ ليبين 

 جمال وصفاء العشق الذى ينير ويضيئ حياة العاشقين.
 األمل شراب -11

 صور مشيرى األمل بأنه شراب يقول فى قصيدة "شب هاى شاعر": 
 (55)شراب اميداز  سر مستاه گ

 الترجمة: ثمل أحيانا من خمر األمل.
صور مشيرى األمل بأنه خمر يسكر، من كثرة تمسكه به، فقد اتخذ من الثمالة 

 عليه.)سرمشت( مستعاًرا منه لألمل؛ ليبين مدى تشبثه باألمل واعتياده 
 األمل زهرة -12

 صور األمل أيضًا بأنه زهرة يقول فى قصيدة "گل اميد":
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 (56)شكفته در بر مىمن امشب  گل اميد

 الترجمة: تتفتح الليلة زهرة أملى.
اتخذ مشيرى من التفتح وهو أحد التعبيرات المتعلقة بالزهر ليجعله لألمل، ليجعل 
التفتح مستعاًرا منه لألمل مستعاًرا له؛ ليبين أن زهرة األمل ستتفتح ليجنى ثمار أمله 

 ورجائه. 
 الدم بحر -13

من التعبيرات الشائعة فى الحياة اليومية "درياهاى خون ريخته شد" بركة من الدماء، 
 وسالت بحور من الدم، وغرق فى بحر من الدم، فمثال يقول الشريف الرضى: 

 (57)و ترقى بين امواج الطراد  َتُعوُم الّطيُر فيِه  َدم   َوَبْحرِ 

 ى:ويقول الحل

 (58) زاخرِ  دم   ببحر متعو    وإن جردوا البيض فالصافنات 

ولم يكن مشيرى بعيدًا عن هذه المعانى والتعبيرات، فقدم البحر مستعاًرا منه 
للدم مستعار له، واستخدم له تعبيرات مختلفة مثل جلس فى بركة من الدماء، وتقطر 

 الدم منه، وتالطمت أمواج الدماء؛ فيقول فى قصيدة "غروب پائيز":
 (59)نشسته وخوناشك موج افق در 

 الترجمة: األفق فى موج من الدموع والدماء.
اتخذ مشيرى من الموج وهو أحد عناصر البحر مستعاًرا منه للدم مستعاًرا له، 

 ليصور مدى األلم والحزن الذى يعترى األفق.
 ويقول أيضًا فى قصيدة "دشت":

 (60)نوشيده است خونخاك 

 الترجمة: لقد شربت األرض الدم.
 مشيرى األرض وكأنها إنسان يشرب من الدماء للداللة على كثرتها.صور 
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 كما يقول فى قصيدة "از خدا صدا نميرسد":
 (61)نديده ايددود وخون وآتشى  موج

 الترجمة: لم يروا موج الدخان والدم والنار.
جعل مشيرى من الموج مستعاًرا منه للدم مستعاًرا له، ليصور فى هذا البيت 

 الخراب والدماء الموجودة، والتى يغفل عنها الكثيرون.حجم 
 كما يقول فى قصيدة "مسخ":

 (62)جارى استدر وجود من  قطره خونچو قطره 

 الترجمة: هى فى كيانى كقطرات الدماء.
اتخذ مشيرى من الجريان مستعاًرا منه للدم، ليدل على استمرارية وجود الحزن 

 الدم.فى قلبه مثل كل قطرة من 
 ويقول فى قصيدة "يك گل بهار نيست":

 وقتى كه دشت ها
 (63)درياى پر تالطم خون است

 الترجمة: حين تكون الصحارى بحرا متالطما بالدم.
جعل مشيرى من البحر وأمواجه المتالطمة مستعاًرا منه للدم مستعاًرا له؛ ليؤكد 

 كثرة الدماء التى حولت الصحارى إلى بحر من الدماء.
 الحب شمس -14

أشرقت شمس الحب فى قلبى، و يضئ قلبه بنور الحب، وأطلت علينا شمس 
الحب، وسطعت شمس الحب، وتنير شمس الحب حياتى، وبزغت شمس الحب، وأشرقت 
شمس المحبة، هى كلها تعبيرات نسمعها كثيرا فى الحياة وال ندرى أنها استعارات 

ا له، وقد استخدم مشيرى هذه تصورية، جعلت الشمس مستعاًرا منه للحب مستعارً 
 التعبيرات فى شعره إذ يقول فى قصيدة "همراه حافظ":
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 (64) .تابنده استدر آسمان دهر  آفتاب دوستىچه شيرين است وقتى 

 الترجمة: ما أجمل أن تشرق شمس المحبة فى سماء الدهر!.
)آفتاب استعار مشيرى من الشروق )تابنده است( مستعاًرا منه لشمس المحبة 

   دوستى( مستعاًرا له، للداللة على أن شمس الحب تمأل وتنير سماء الدهر.
 ويقول فى قصيدة "وقتى":

 روزى كه آدمى

 را خورشيد دوستى

 (65)يافتدر قلب خويش 

 الترجمة: فى اليوم الذى وجد فيه إنسان شمس المحبة فى قلبه.
المحبة أشرقت فى قلب كل يؤكد مشيرى من خالل البيت السابق أن شمس 

 إنسان وستشرق دوما.
من خالل ما سبق نجد أن ثمة ثالثة محاور رئيسية اعتمد عليها فريدون مشيرى 
فى شعره هى الحزن والعشق واألمل، واستطاع أن يكون استعارات تصورية كبرى، 

 واستعارات تصورية صغرى والتى يمكن إبرازها فيما يلى:
 المحور األول: الحزن  -أ

اتخذ مشيرى من الحزن محورًا أساسيًا فى شعره، واستطاع أن يبنى تحته 
 الشكل التالى:باستعارات تصورية كبرى وصغرى كما 

 
 

 
الحزن

زهرة أغنية شراب
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استطاع مشيرى أن يبنى من المحور األول وهو الحزن استعارات تصورية كبرى 
 كالتالى:

أدرج تحت هذه االستعارة عدًدا من االستعارات التصورية الصغرى  الحزن شراب: -1
 مثل: تجرع كأس الحزن، والحزن ساقى، واالرتواء بدمع الحزن.

بنى تحت هذه االستعارة الكبرى عدًدا من االستعارات التصورية  الحزن أغنية: -2
الصغرى كعزف لحن الحزن، ونغم الحزن، واالستماع إلى الحزن، وتلوث الكون 

 صوت الحزن.ب
أنشأ مشيرى تحت هذه االستعارة الكبرى استعارات صغرى كتفتح زهرة  الحزن زهرة: -3

 الحزن، وانتشار رائحة الحزن وغيره.
 المحور الثانى: العشق -ب 

اتخذ مشيرى العشق محورًا أساسيًا فى شعره، أدخل من خالله عدًدا من 
 االستعارات التصورية الكبرى كالتالى: 

  
 ى عددًا من االستعارات التصورية الكبرى تحت هذا المحور كالتالى:أورد مشير 

ضّمن مشيرى هذه االستعارة الكبرى عددا من االستعارات الصغرى  العشق بستان: -1
 مثل قطف زهر العشق، وانتشار رائحة العشق، والتنزه بين أروقة حديقة العشق.

أدخل مشيرى تحت هذه االستعارة الكبرى عددا من االستعارات  العشق نار:  -2
ضرام  نيران العشق. الصغرى مثل االكتواء بنار العشق، واشتعال نيران العشق، وا 

استعمل مشيرى عددا من االستعارات الصغرى تحت هذه االستعارة  العشق أغنية: -3
 الكبرى مثل: تأليف أغنية العشق، واالستماع إلى لحن العشق.

العشق

شمس نور أغنية نار بستان
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أدرج مشيرى تحت هذه االستعارة الكبرى استعارات تصورية صغرى  العشق نور: -4
 مثل أضاء مصباح العشق، ونّور العشق الحياة. 

ولم تقتصر االستعارة التصورية الكبرى على العشق فقط، بل امتدت إلى المحبة 
 التى جعلها هى األخرى استعارة كبرى تصور الحب شمًسا تسطع على العالم.

مشيرى من العشق ومرادفه الحب استعارة كبرى أدرج تحتها اتخذ  المحبة شمس: -5
 استعارات صغرى تتمثل فى سطوع شمس المحبة، وشروق شمس الحب وغيره.

 المحور الثالث: األمل -ج 
جعل مشيرى األمل من المحاور األساسية فى شعره، وصاغ تحتها عددا من 

 االستعارات الكبرى تمثلت فيما يلى:
 
 
 
 
 

عل مشيرى تحت هذه االستعارة عددا من االستعارات التصورية ج األمل زهرة: -1
 الصغرى مثل تفتح زهرة األمل، وانتشار رائحة األمل وغيره.

أدرج مشيرى تحت هذه االستعارة الكبرى عددا من االستعارات  األمل خمر: -2
 الصغرى مثل السكر بخمر األمل، وشرب كأس األمل وغيره.

ولم تكن هذه االستعارات التصورية الكبرى فقط التى استخدمها مشيرى، لكنها 
ال ترقى أن تمثل محورًا أساسيًا فى شعره مثل: الموت معلم، والصمت زجاج، والضحكة 

 لص، والدم بحر، واألشواق ألم وغيرها. 
 

األمل

شراب زهرة
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 المبحث الثانى: االستعارة المفهومية األنطولوجية
=  Ontological Metaphorsويطلق عليها أيًضا االستعارة الوجودية 

 وجودى يا هستى شناختى.ء استعاره
االستعارة الوجودية هى "االستعارة التى ُينظر فيها إلى األحداث واألنشطة 
واألحاسيس واألفكار على أنها كيانات مجردة؛ فمثاًل عندما نقول "بايد با تورم جنگيد" 

رب التضخم، التضخم )تورم( هنا ليس بشرًا كى نحاربه، بل هو كيان أى يجب أن نحا
 . (66)معنوى"

"وُتمكن االستعارة األنطولوجية المتكلمين من تصور تجاربهم من خالل األشياء 
 .(67)والمواد واألوعية بصفة عامة، بدون تخصيص لنوع الشئ أو المادة أو الوعاء"

النوع من االستعارات يوضح كثيًرا من األشياء كما أن "استخدام المفهوم فى هذا 
المبهمة والمجردة مثل األحداث )رخدادها(، واألنشطة )فعاليت ها(، والمفاهيم غير 
المادية والمبهمة )مفاهيم غير مادى ومبهم(، فى قالب ملموس لألشياء والمواد أو 

أكثر. وتتسع  األوعية، وعن طريق هذه المفاهيم تتضح أكثر األشياء المبهمة وتحدد
معانى هذه االستعارات لفهم األحداث واألعمال واألنشطة والحاالت 

، وحاالت = activities، وفعاليت ها = actions، وكنش ها= events=)رويدادها
states ( لتصبح بالترتيب بمثابة أشياء، ومواد وأوعية، ومفهوم، وتصوير )اشياء، ومواد

بمعنى تصبح األحداث أشياء، واألعمال مواًدا . (68) وظروف، ومفهومى، وتصويرى("
 وأوعية، واألنشطة مفاهيم، والحاالت تصوير.  

وتنبع أهمية هذا النوع من االستعارات فى أنه " يعطينا طرقاً للنظر إلى األحداث 
 . (69)واألنشطة واإلحساسات واألفكار ... إلخ باعتبارها كيانات ومواد"

 أو الوجودية إلى ثالثة أنواع هى: وتنقسم االستعارة األنطولوجية
 



 

838 

     اإلدراكية فى شعر فريدون مشيرىاالستعارة                           د. شيرين خيرى عبد النبى       

 االستعارة التشخيصية -1
التشخيص كما يعرفه اليكوف هو:"مقولة عامة تغطى عددًا كبيرًا ومتنوعًا من 
االستعارات؛ حيث تنتقى كل منها مظاهر مختلفة لشخص ما أو طرقًا مختلفة للنظر 

الستعارات  extensionsإليه. وما تشترك فيه كل هذه االستعارات أنها تمثل )صدقات( 
عنى للظواهر فى هذا العالم عن طريق ما هو أنطولوجية، وأنها تسمح لنا بأن نعطى م

 .(70)بشرى، فنفهمها اعتمادًا على محفزاتنا وأهدافنا وأنشطتنا وخصائصنا"
وتندرج هذه االستعارات التشخيصية تحت استعارات كبرى جاءت عند مشيرى 

 كالتالى:
 الموت شخص )تشخيص الموت( -1

ص؛ أى تجعل ما هو إن االستعارة التشخصية تصور األشياء والظواهر بأشخا
مجرد ، كائًنا حًيا يتمتع بصفات وأفعال البشر؛ فمثاُل فى االستعارة التشخصية الكبرى 
لـ"الموت شخص" نجد أن الموت وهو اسم غير عاقل، ومجرد، ال إرادة له )مستعار له( 
ينسحب على الشخص وهو عاقل، له إرادة، وكائن حى يتمتع بالعديد من الصفات 

هر هذه االستعارة التى تجعل من الموت شخصًا فى شعر مشيرى كما واألفعال، وتظ
 يلى:

 يقول فى  قصيدة "اسير":
 (71)ز بندم رها كند گدست مرمنشين كه 

 الترجمة: ال تجلس فإن يد الموت تتحرر من قيدى
أسند مشيرى فى هذا البيت اليد وهى جزء من أعضاء الكائن الحى إلى الموت، 

 التحرر وهو مما يختص بالكائن الحى إلى الموت.كما أسند فعل 
 يقول فى قصيدة "چرا از مرگ مى ترسيد":

 (72)چرا آغوش گرم مرگ را افسانه مى دانيد
 جمة: لماذا تعتبرون حضن الموت الدافئ أسطورة. التر 
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أتخذ مشيرى من الحضن، وهو مما يختص به البشر وأسند إلى الموت، ليدل 
إنسان حضنه دافئ، ويتعجب ممن يخافون منه، وكأن الموت فى نظره على أن الموت 
 أفضل من الحياة.

 ويقول فى قصيدة "نغمه ها":
 (73)گرقص مرشرابى كه بينم در آن 

 الترجمة: الشراب الذى أرى فيه رقصة الموت
نسب مشيرى الرقص وهو من األفعال التى تنسب إلى البشر إلى الموت، وقد 

مستعار منه للموت مستعاًرا له، ألن الرقص فيه حرية، مما يدل على جعل الرقص وهو 
 حتمية الموت سواء من رغب فيه أو رغب عنه.

 كما يقول فى  قصيدة "آتش پنهان":
 (74)گبوسه مرها سوخته از گبر

 الترجمة: األوراق المحترقة بفعل قبلة الموت.
والكائنات الحية مستعاًرا اتخذ مشيرى من القبلة وهى أيضًا من أفعال البشر 

منه للموت، وكأنما يريد أن يدلل على أن الموت تمتزج معه رغبة أخرى وهى الحب أو 
العشق، فأوراق الشجر تموت رغم حبها وعشقها للبقاء؛ إال إنها لم تذبل وتموت ولكنها 

 ماتت حرقًا من حرارة قبلة الموت.
التشخيص لالستعارة الكبرى باتخاذ ولم تكن هذه االستعارات الصغرى فقط، هى 

الموت لصفة أو فعل من البشر ليسحبه على الموت، فقد اتخذ مشيرى من أفعال 
االنتظار والمجئ والهروب والخوف والفهم والتهديد وهى من صفات البشر وأفعالهم 

 مستعاًرا منه للموت يقول مشيرى:
 فى قصيدة "شمع نيم مرده":

 (75)را  منتظر نگذاريم مرگتا هيچ 

 الترجمة: كى ال نترك الموت ينتظر أبدا.
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 وفى قصيدة "آفتاب پرست":
 (76)وگويدم زجا برخيز آيد گمر

 الترجمة: يأتى الموت ويقول لى قم من هنا.
 كما يقول فى القصيدة ذاتها:

 (77)مى گيرم دست مرگپيمانه ز 

 الترجمة: آخذ القدح من يد الموت. 
 كما يقول من قصيدة "ابر وکوچه":
 (78)؟چرا از مرگ مى ترسيد

 الترجمة: لماذا تخافون من الموت؟ 
 وفى قصيدة "براى داداش" يقول: 

 (79)نمى فهمدهمراه  گمر

 الترجمة: ال يفهم الموت الرفيق
 كما يقول أيضًا فى قصيدة "گل خشكيده":

 (80)كه عشق نورزم زندمرگ نهيبم 

 يتوعدنى الموت كى ال أعشق.  الترجمة:
اتخذ مشيرى من التهديد )نهيب زدن( وهو من األفعال التى تنسب للبشر، وهو 
من مصطلحات اإلخافة والتوعد بالعقوبة مستعاًرا منه وسحبها على الموت المستعار 

  له؛ ليؤكد على جزاء أو عقوبة العشق هو الموت دونه.
األبيات السابقة توضح كيف اتخذ مشيرى من الصفات واألفعال المالزمة  

للبشر نسقًا تشخيصيًا للموت، فقد سحب هذه الصفات واألفعال وجعلها للموت، فجعل 
أفعااًل مثل التحرر والتقبيل والرقص والهروب والخوف وغيرها للموت، ليجعل من الموت 

اته، وليدلل أيضًا على أن الموت ال مهرب رفيًقا ومصاحًبا لإلنسان فى كل أوقات حي
 وال مفر منه.
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 القلب شخص )تشخيص القلب( -2
جعل مشيرى القلب استعارة تشخيصية كبرى؛ حيث أسند إلى القلب صفاتًا 
وأفعااًل بشرية؛ فجعل القلب شخصًا ينادى عليه، ويرتعد ويتحدث ويريد ويرغب من 

 مخاطبًا القلب فى قصيدة "سكوت":األفعال اإلنسانية. يقول مشيرى 
 (81)كه رنجت شادمانى است بنال اى دل

 الترجمة: تأوه أيها القلب ففى ألمك السعادة.
صور مشيرى القلب بشخص ينادى عليه، كأنه مخاطب يسمع له، فقد جعل 
مشيرى القلب )مستعاًرا له( شخص يبكى وينتحب )مستعاًرا منه(. ويقول أيضًا فى 

 القصيدة نفسها:
 .  (82)كه مرگت زندگانى است بمير اى دل

 الترجمة: مت أيها القلب ففى موتك الحياة.
خاطب مشيرى هنا القلب أيضاً وصوره بشخص يخاطبه ويتمنى له الموت حتى 
يظل حيًا.كما أنه خاطب القلب وجعله إنساًنا ينادى عليه فى قصيدة "اشك زهره" حيث 

 يقول:
 (83)سياهى شب را نگاه كن اى دل بيا

 الترجمة: تعال أيها القلب وانظر إلى سواد الليل. 
ولم يكتف مشيرى بتصوير القلب وكأنه شخص ينتحب ويبكى ويموت وينظر،  

 بل صور القلب وكأنه شخص لديه إرادة أن يعانى ويتألم إذ يقول فى قصيدة "سكوت":
 .(84)درد خيزدخواهم كه از او  دلم

 الترجمة:أريد قلبى أن يعانى.
يصور مشيرى القلب هنا بشخص يريده أن يتألم ويعانى؛ ليدلل على أنه من 
كثرة األحزان واآلالم استعذب األلم، وكأنه جزء من حياته ال يستطيع أن يعيش بدونه؛ 

 لذا فإنه يطلب أن يتألم القلب.
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فعاًل من  وقد صور مشيرى القلب بأنه شخص يتحدث؛ إذ أسند إلى القلب
 األفعال المختصة بالبشر وهو الكالم إذ يقول فى قصيدة " شب هاى شاعر":

  (85)مى گويدبه صد شوق راز  دل

 الترجمة: يفشى القلب السر بمئات األشواق.
كما صور مشيرى القلب بأنه شخص يرتعد ويرتعش وهى أبضًا من األفعال 

 هان":التى تنسب إلى البشر؛ إذ يقول فى قصيدة " آتش پن
 (86)مى لرزداز نام خزان  دلم

 الترجمة: يرتعد قلبى من اسم الخريف.
 ويقول أيضًا فى قصيدة "خوشه اشك":

 (87)لرزيداز نام مسيحا  دلم

 الترجمة: ارتجف قلبى من اسم المسيح.
 تى أوردها مشيرى فى شعره الزمان:ومن االستعارات التشخيصية الكبرى ال

 الزمان(الزمان شخص )تشخيص  -3
أورد مشيرى خالل شعره أفعااًل وصفاًتا تتعلق بالبشر وسحبها على الزمان؛ 
ليجعل الزمان ينام ويستيقظ ويتحدث وكلها من األفعال البشرية كما أعطى للزمن صفات 
بشرية مثل الطاعة، ليجعل من الزمن رفيًقا وصديًقا له؛ إذ يقول فى قصيدة "شراب شعر 

 شعرهاى تو":
 (88)تر شب خواب وبيدار استزمان در بس

 الترجمة: الزمان بين النوم واليقظة فى فراش الليل.
استعار مشيرى من اإلنسان النوم واليقظة وهى من صفات اإلنسان وجعلها 
للزمان؛ ليصور الزمان بأنه إنسان نائم ومستيقظ فى فراش الليل ليدلل على سواد زمانه؛ 

 مما يوحى باليأس.
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 قصيدة "چرا از مرگ مى ترسيد":ويقول فى 
 (89)زمان در خواب بى فرجام

 الترجمة: الزمان فى سبات ال ينتهى.
جعل مشيرى من النوم صفة للزمان ليدل على ديمومة الزمان وسباته، وألن 
النوم يكون بالليل؛ فقد شبه به الزمان، ليدل على اليأس الذى يسيطر على زمانه. ومن 

اإلنسانية التى استخدمها للزمان االنصياع واالنقياد والطاعة؛ إذ يقول فى الصفات 
 چه":قصيدة "كو 

 (90)وزمان رامبخت خندان 

 الترجمة: الحظ مبتسم والزمان مطيع.
 كما صور مشيرى الزمان شخصًا يتحدث ويحذر؛ حيث يقول فى قصيدة "غريو":

 كه هان گر بر نخيزى زمان گويد

 (91)برخيزد كه برخيزغريو مرگ 

 الترجمة: يقول الزمان انتبه لو لم تقم
 تأتى صرخة الموت قائلة قم   

 ويجعل مشيرى للزمان نبًضا كأنه كائن حى حيث يقول فى قصيدة "طلوع":

 (92)وقلب جهان، تند مى تپيد  نبض زمان

 ة: ينبض نبض الزمان وقلب الدنيا سريعًا.الترجم
 نبًضا جعل له أيضًا وجًها؛ حيث يقول فى قصيدة دريا:وكما جعل للزمان 

 يك سينه بود واين همه فرياد!

 مى برد بانگ خود را،

 تا برج آسمان    

 مى كوفت مشت خود را
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 !زمان ءچهرهبر     

 زنجير مى گسست،

 ديوار مى شكست...

 (93) انگار، حق خود را مى خواست!

 الصياح!الترجمة: صدر واحد وكل هذا 
 يحمل صياحه حتى عنان السماء

 وكان يضرب بقبضته على وجه الزمان
 كانت تتقطع السالسل

 ويتحطم الجدار
 كأنه يطلب حقه!

ومن االستعارات اإلدراكية التشخيصية التى استخدمها مشيرى فى شعره 
  العواطف والمشاعر والرغبات، حيث استخدم أفعال اإلنسان وصفاته وجعلها لها:

 تشخيص العواطف والمشاعر والرغبات  -4
 األمل إنسان )تشخيص األمل( -أ

مرت فى حياتنا تعبيرات خاصة باألمل فكثيرا ما نقول نظرت إليه بعين األمل، 
والح لى بصيص أمل، وعلقت يد األمال وغيرها من التعبيرات التى تتخذ أعضاء من 

 يقول: جسم اإلنسان وتضيفها إلى األمل فنجد مثاًل الشريف الرضى
 (94)َوَخيُر َمن َشَرَعت فيِه َيُد اأَلَملِ   َرآَك َأشَرَف َممدوٍح ِلُممَتِدحٍ 

ولم يكن مشيرى بعيدًا عن هذه التعبيرات فقد اتخذ من أعضاء جسم اإلنسان 
مستعاًرا منه لألمل؛ حيث جعل من العواطف والمشاعر والرغبات أشخاص، حيث 

وسحبها على المشاعر والعواطف والرغبات فقد جعل استخدم أفعال البشر وصفاتهم 
 لألمل عيًنا إذ يقول فى قصيدة " شمع نيم مرده":
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 (95)بسته به فردا نشسته ايم  چشم اميد

 الترجمة: جلسنا وعين األمل معلقة بالغد...
اتخذ مشيرى من العين وهى أحد أعضاء اإلنسان مستعاًرا منه وجعلها لألمل 

ليؤكد على أهمية التعلق باألمل لتحقيق أهدافنا وأحالمنا. كما استخدم مستعاًرا له، 
 االستعارة نفسها فى قصيدة "دريا" إذ يقول:

  (96)نمى خفت چشم اميدمولى من 

 الترجمة: لكن عين أملى ما كانت تنام. 
اتخذ مشيرى من النوم مستعاًرا منه وجعله لألمل مستعاًرا له، ليصور أنه لم 

وأنه مازال يعيش على األمل، فلم تنم عين األمل لكنها يقظة دائًما للداللة على ييأس 
 استمرار األمل.

ومن األعضاء اإلنسانية األخرى التى استخدمها مشيرى وأعطى صفاتها لألمل 
 ل خشكيده":گ"؛ فيقول فى قصيدة "پا"القدم =

 (97)شكسته استدلم اگر چه  پاى اميد

 األمل فى قلبى كسيرة.الترجمة: رغم أن قدم 
فقد صور مشيرى األمل بقدم وقد كسرت؛ ليبين يأسه، فحتى األمل قد كسر قلبه. كما 

 أعطى مشيرى لألمل صفة إنسانية مثل التعب؛ إذ يقول فى قصيدة"دريا":
 .(98)از پاى نشست اميد خسته ام

 الترجمة: هدأ أملى المتعب. 
الصفات الخاصة باإلنسان؛ ليدلل على استخدم مشيرى صفة التعب وهى من 

 أن األمل مهما كان متعًبا وصعًبا إال أنه يهدأ بتحقيقه.
 ويقول فى قصيدة "سرودى در بهار":

 (99)اندوهم شكفته اميدم خفته
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 الترجمة: أملى خامل وحزنى متوقد.
يشير مشيرى فى هذا البيت إلى يأسه وسيطرة الحزن عليه؛ لذا اتخذ من الخمول 

 ًرا منه لألمل وجعله مستعاًرا له، ليدل على قنوطه ويأسه.مستعا
 الشوق إنسان )تشخيص الشوق( -ب

ولم يكن األمل فقط من العواطف والمشاعر التى شخصها مشيرى؛ فقد شخص 
 الشوق أيضًا إذ جعله يصرخ ويصيح من نظرة المحبوب؛ يقول فى قصيدة "دوستى":

 (100)شوق برآرد فريادبا نگاهی كه در آن 

 الترجمة: بالنظرة التى يصرخ الشوق فيها.
 األمنيات إنسان )تشخيص األمنيات( -ج

ومن العواطف والرغبات التى شخصها مشيرى األمنيات، يقول مشيرى فى 
 ":چقصيدة "كو 

 (101)خواهد مرددر زير خاك  آرزو ها

 الترجمة: ستموت األمنيات تحت األرض.
اتخذ مشيرى فى البيت السابق من الموت وهو مما يختص به البشر، وجعله 
لألمنيات، فى إشارة منه إلى اليأس. وكرر أيضًا االستعارة نفسها فى موضع آخر تأكيدًا 

 منه على اليأس إذ يقول فى قصيدة "درياى درد": 
 (102)صد آرزو مرددرون سينه ام 

 ت.ة: ماتت داخل صدرى مئات األمنياالترجم
 ويقول فى موضع آخر فى قصيدة "ياد وكنار":

 (103)ميكشد فريادباز  آرزو

 الترجمة: تصرخ األمنيات مجددًا.



 

847 

  Research in Language Teaching             Vol. 2: July 2021      Issue № 16 

استعار مشيرى من األفعال البشرية الصراخ والصياح وجعلها لألمنيات، ليدل 
 على الرغبة فى تحقيق األمنيات. 

 الحسرة إنسان )تشخيص الحسرة( -د
ومن المشاعر التى شخصها مشيرى فى شعره أيضًا الحسرة، فهو يقول فى 

 قصيدة "چشم من روشن":
 (104)شد وبر خاك چكيد اشك حسرت

 الترجمة: جرت دمعة الحسرة وتقطرت على األرض.
اتخذ مشيرى من الدمع مستعاًرا منه للحسرة؛ حيث جعل للحسرة دمعة؛ ليدلل 
على شدة الحزن واأللم. وقد كرر مشيرى االستعارة نفسها فى قصيدة "ناقوس نيلوفر" 

 حيث يقول:
 (105)باز كرد اشك حسرتعقده هاى 

 الحسرة.الترجمة: انفكت عقد دمع 
استعار مشيرى الدمع من اإلنسان وجعله للحسرة، ليدلل فى هذا البيت على 
 انسياب دموع الحسرة؛ حيث اغرورقت عيناه من دمع الحسرة، للتأكيد على شدة الحزن.

 الحزن إنسان )تشخيص الحزن( -هـ
من المشاعر التى شخصنها مشيرى الحزن؛ حيث أضفى على الحزن صفاتًا 

ة، حيث جعل من اإلنسان ومن أجزاء جسمه مستعاًرا منه يضيفه إلى وأفعااًل بشري
الحزن، فقد جعل للحزن يًدا وصدًرا ودمًعا كما أنه تخطى هذه األشياء الملموسة لينادى 
على الحزن وكأنه إنسان؛ فكثيرًا ما نقول يد األحزان، ويا حزن وغيرها من هذه التعبيرات 

 يقول حيدر الحلبى:
 (106)قلبى كله األحزان يد خذى يا  فؤادى بقيَّة فقلت وعندى من 

 ومن أمثلة ما أورده مشيرى فى هذا الصدد يقول فى قصيدة "گل خشكيده":
 (107)قرار ندارم  دست غميك نفس از 
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 الترجمة: لم يبق لى نفس من يد الحزن. 
ليدلل اتخذ مشيرى من اإلنسان اليد وجعلها للحزن، حيث صور الحزن إنسانا له يد، 

 على تحكم الحزن فى حياته.
كما يستعير أيضًا قبضة يد اإلنسان ليجعلها للحزن؛ حيث يقول فى موضع 

 آخر فى قصيدة "پرستش":
 (108)نخاست بر ناله جز به تو از كه غم، چنگ اى

 الترجمة: يا قبضة الحزن، لم يتأتى منك إال األنين. 
 ويقول أيضًا فى القصيدة نفسها:

 (109)به كوه وبيابان گريختم دست غمكز 

 الترجمة: هربت من يد الحزن إلى الجبال والصحارى
فى األمثلة السابقة استعار مشيرى اليد وهى من مكونات اإلنسان وجعلها للحزن؛ 

 سيطرة الحزن على كل مناحى حياته فاضطر إلى الفرار منه.ليدلل أيضًا على 
لم يكتف مشيرى باستعارة اليد من اإلنسان لكنه استعار أيضًا الدمع منه فيقول 

 فى قصيدة "گلهاى كبود":
 (110)از لب ريود اشك غمخنده ام را از 

 الترجمة: خطف اتسامة من على شفتى من بين دموع الحزن.
نسان الدمع، ووصف به الحزن، فأصبح الدمع مستعاًرا استعار الشاعر من اإل

 منه والحزن مستعاًرا له.
 ويقول أيضًا فى قصيدة "شب هاى شاعر":

   (111)به دامانش مى چكد اشك غم

 الترجمة: يتقطر دمع الحزن على  ثوبه.
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سحب الشاعر فعل التقطير أو التنقيط على دمع الحزن، فأصبح المستعار له   
والمستعار منه "مى چكد" ليدلل على كثرة أحزان الشاعر التى بسببها فاضت "اشك غم"، 

 دموعهحتى وصلت إلى ذيل ثوبه.
ولم يكتف مشيرى باستعارة أجزاء من جسم اإلنسان ليضفيها على الحزن، بل 

 إنه اعتبر الحزن إنسانًا ينادى عليه؛إذ يقول فى قصيدة "پرده رنگين":
 (112)كه دست مهربانت جاودانه  اى غم

 الترجمة: يا أيها الحزن الخالدة يد محبته.
صور الشاعر الحزن هنا إنسانا ينادى عليه، فاإلنسان مستعار منه للحزن مستعار له،  

 كما صور أن للحزن يًدا خالدة، ليدلل على استمرارية الحزن وداومه معه.
 ويقول أيضًا فى قصيدة "خوشه اشك":

 (113)تو همزبان بهترين دقايق حيات من  اى غم

 .الترجمة: يا حزن أنت مالزم لى فى أفضل تفاصيل حياتى
هنا أيضًا شبه الحزن بإنسان ينادى عليه كما وصفه بأنه مالزم ومصاحب له  

 ليدلل على أن الحزن ال يفارقه حتى فى أدق تفاصيل حياته.
"السقى"؛فيقول فى قصيدة  ومن الصفات واألفعال البشرية التى أوردها للحزن

 "اشك خدا":
        (114)وغم ساقى است بزم دل باقى

 الترجمة: احتفال القلب باقى والحزن ساقى.
استعار الشاعر السقى وسحبه على الحزن؛ ليصبح الحزن هو الشراب الذى يتجرعه 

 الشاعر.
 الظواهر الكونية شخص )تشخيص الشمس والقمر والنجوم( -5
 )تشخيص الشمس(الشمس إنسان  -أ
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لم تكن العواطف والمشاعر والرغبات فقط هى مصدر االستعارات التشخيصية 
عند مشيرى، بل جعل الظواهر الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم وعناصر الطبيعة 
أيضًا أشخاًصا. يقول مشيرى مستعيرًا من صفات اإلنسان وأفعاله استعارات للشمس فى 

 من": قصيدة "اى اميد نا اميدهاى
 (115)مى پيچد به ناز تن خورشيدبر 

 يلتف حول جسد الشمس بدالل. الترجمة:
 ويقول فى قصيدة "پرنيان سرد": 

 صبحگاه دختر خورشيدبنشين ببين كه: 
 (116)حسرت خورد ز روشنى آرزوى ما

 الترجمة: اجلس وانظر: ابنة شمس الصباح
 تتحسر على  نور رغبتنا.
 "پرواز با خورشيد":كما يقول أيضًا فى قصيدة 

 .(117)چون برگ گل ناز است بوسه خورشيداز 

 الترجمة: مدلل من قبلة الشمس كأوراق الوردة.
 ويقول فى قصيدة "خورشيد وجام":

 (118)همى بايد نوشيد خنده خورشيدبا 

 الترجمة: كان يجب الشرب مع ضحكة الشمس.
 كما يقول أيضًا فى قصيدة" رنگين كمان":

 .(119)شود گرفتار مى آفتابچنگ در 

 الترجمة: يضحى أسيرا فى قبضة الشمس.

فى األبيات السابقة استعار مشيرى من اإلنسان وأفعاله وصفاته مثل الجسد والقبضة 
وهى من أعضاء اإلنسان وكذلك الصحبة واألسر والضحك وهى من أفعال اإلنسان 

 وجعلها مستعاًرا منه للشمس مستعاًرا له.
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 إنسان )تشخيص القمر(القمر  -ب
كما اتخذ مشيرى من اإلنسان وصفاته وأعضائه مستعاًرا منه للشمس، اتخذه 

 أيضًا مستعاًرا له للقمر؛ إذ يقول فى قصيدة:
  (120) .وماه را تبسم خورشيدتا ننگرم 

 الترجمة: حتى ال أنظر إلى ابتسامة الشمس والقمر.
 ويقول فى قصيدة "اشك زهرة":

 (121) روشنى از آفتاب رفت. ماه گمربا 

 الترجمة: بموت القمر رحل النور من الشمس. 
 كما يقول أيضًا فى قصيدة "كوچه":

 (122). خنديدبر عشق تو  ماه

 الترجمة: ضحك القمر على عشقك.
 ويقول فى قصيدة "خار": 

 (123)گردانده ام بوسه ماهرخ از 

 الترجمة: أدرت الوجه عن  قبلة القمر.
مشيرى من اإلنسان االبتسامة، والموت، والضحك، والقبلة، وجعلها لإلنسان استعار 

 )مستعاًرا له(.
 النجم إنسان )تشخيص النجم( -ج

كما استعار مشيرى من اإلنسان صفاته وأفعاله وأعضائه وجعلها لإلنسان، 
استعار أيضًا هذه الصفات واألفعال للنجوم ؛ حيث يقول فى قصيدة " از خدا صدا 

 نميرسد":
 (124)كه پيش ديده من اى ستاره اى

 الترجمة: أيتها النجمة التى أمام عينى.
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 ويقول فى القصيدة نفسها:
 (125) ما سالم مان بهانه است.اى ستاره 

 الترجمة: يا نجمنا سالمنا حجة.
 كما يقول فى قصيدة " سفر در دشت":

 (126)ستاره غمگين وخسته اىهمراه من 

 ترافقنى نجمة حزينة ومتعبة.الترجمة: 
 ويقول فى قصيدة" خاموش":

 (127) خانه صبح كجاست. گفتم به ستاره

 الترجمة: قلت للنجمة أين منزل الصبح.
 وفى قصيدة "وقتى" يقول:

استعار مشيرى من اإلنسان الحزن والتعب والحديث وكلها صفات وأفعال بشرية 
الذى عادة ما يختص به البشر ليجعل  وأضافها للنجوم كما أنه استخدم أسلوب النداء

 النجوم مناديًا.
 األوقات واألزمنة شخص )تشخيص األوقات( -6

مثلما جعل مشيرى الظواهر الكونية أشخاًصا، وسحب عليها الصفات واألفعال 
البشرية، جعل األوقات واألزمنة أشخاص أيضًا مثل الصبح والسحر والربيع والليل 

 والصيف وغيره.
 والصبح إنسان )تشخيص السحر والصبح(السحر  -أ

من األمثلة التى استخدمها مشيرى ليجعل السحر والصبح إنسانا؛ يقول فى 
 قصيدة "سر گردان":
 .(128)در آميزد به خورشيد سحر خواهد

 الترجمة: يريد السحر أن يمتزج بالشمس. 
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 ويقول فى قصيدة " آتش پنهان":
 (129) ديده غمگين سحرباز در 

 الترجمة مرة أخرى فى عين السحر الحزينة.
 يقول أيضًا فى قصيدة "شراب شعر چشمهاى تو":

 (130)لبخنداز ما وراى ظلمت شب مى زند  سحر

 الترجمة: يبتسم الفجر لنا بعد ظالم الليل.
لقد استخدم مشيرى فى األبيات السابقة أفعااًل مثل االمتزاج أو االختالط 

األفعال الخاصة باإلنسان، وكذلك الحزن وهو من صفات اإلنسان واالبتسام وهى من 
 ، وللوقت وهو السحر مستعاًرا له.وجعلها مستعاًرا منه

 الليل إنسان )تشخيص الليل( -ب
جعل مشيرى الليل إنساًنا وسحب عليه أفعال البشر وصفاتهم حيث يقول فى 

 قصيدة "اى جان به لب آمده":
 (131)كه آفتاب از تو گريخت  با شب بنشين

 الترجمة: اجلس مع الليل عندما تهرب منك الشمس.
 ويقول أيضًا فى قصيدة "اشك خدا":

 رعد در خنده ما گم شد
 بشكست سينه شببرق در 

 (132)اى سپيدى اى سياهى اى صبح اى شب

 الترجمة: ضاع الرعد فى ضحكتنا
 وانقطع البرق فى صدر الليل 
 أيها الليل، أيها البياض، أيها السواد.أيها الصبح،  
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مع الليل؛ إذ استخدم فعل الجلوس  استطاع مشيرى أن يستخدم أفعال البشر
وهو من األفعال التى تختص بالبشر، كذلك استخدم أحد أعضاء اإلنسان وجعلها لليل، 

 واستخدم أيضًا النداء وجعله لألوقات مثل الصبح والليل.
 فصول السنة( فصول السنة إنسان )تشخيص -ج

جعل مشيرى فصول السنة إنسانًا، وأسبغ عليها صفات اإلنسان وأفعاله؛ فيقول 
 فى قصيدة "ابر وكوچه":

 (133)با عشق بجوشيد بهار آيدهر گه كه 

 الترجمة: كلما جاء الربيع، يغلى بالعشق.
 ويقول فى قصيدة "باغ":
 (134)اما ز گل نشانش نيست بهار ميرسد

 الربيع لكن ال دليل من الزهرة عليه.الترجمة، يصل 
استخدم مشيرى فعلى المجئ والوصول وهما من أفعال البشر وجعلهما للربيع، 

وكرر خالل القصيدة  (135)ولم يكتف بذلك بل جعل الربيع مناديًا فى قصيدة "اى بهار"
وكرر نفس السطر  (136)ذاتها، كما رحب بالربيع فى قصيدة تحمل اسم "خوش آمد بهار"

الشعرى خالل القصيدة ذاتها أيضًا. وكما جعل الربيع إنسانًا، جعل الصيف إنساناً أيضًا، 
 وأضفى عليه صفة مالزمة لإلنسان وهى االحتضان؛ إذ يقول فى قصيدة " بدرود":

 (137)؟ خدايا زود بودآغوش تابستانبسته شد 

 الترجمة: أأغلق حضن الصيف؟ يا إلهى كان مبكرًا.
 عناصر الطبيعة إنسان )تشخيص عناصر الطبيعة( -د

جعل مشيرى عناصر الطبيعة إنسانًا له الصفات واألفعال واألعضاء البشرية 
 مثل الشجر والورد والحديقة والموج والبحر والسماء وغيرها.

 مشيرى فى الشجر فى قصيدة "حلول":يقول 
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 (138)با درختان بنشين

 الترجمة: اجلس مع األشجار.
 ويقول فى قصيدة "مسيح بر دار":

 (139)درخت جان مى داد

 الترجمة: كانت األشجار تحتضر.
 وفى قصيدة "تنگتا"
 (140)نگفته اموچاه وچشمه هم  با درخت

 والبئر والينبوع.الترجمة: لم اتحدث مطلقًا مع الشجرة 
سحب مشيرى فعل الجلوس واالحتضار والتحدث وهو من صفات البشر، وجعلها 
للشجر، كما جعل الموج يتنفس، وهو من األفعال التى تختص بالبشر أيضًا؛ إذ يقول 

 بلبل": گاز مر  پسفى قصيدة "
 پس از مرگ بلبل

 نفس مى زند موج

 (141)نفس مى زند موج

 العندليبالترجمة: بعد موت 
 تتنفس الموجة 
 تتنفس الموجة 

 ويقول فى الزهرة فى قصيدة " سرگذشت گل غم":
 (142)اين گل ز غصه خواهد مردگفتم 

 الترجمة: قلت ستموت هذه الوردة من الحزن.
 ويقول فى قصيدة "آشتى":

 (143)را ببين به چهره گلزار خنده گل
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 الترجمة: انظر لضحكة الزهرة لوجه الروضة.
مشيرى للوردة صفة من صفات اإلنسان وهى الوجه، وفعال من أفعال جعل 

اإلنسان وهو الموت حزنًا.كما جعل الحديقة أو الروضة إنسانًا إذ يقول فى قصيدة 
 "کوچه":

 (144)خنديدصد خاطره  باغ

 الترجمة: ضحكت الحديقة على مئات الذكريات.
 ويكرر المعنى ذاته فى قصيدة "شكوه رستن":

 (145)بخندد باغدوباره 

 الترجمة: تضحك الحديقة ثانية.
أسند مشيرى للحديقة الضحك وهى من الصفات البشرية، كما نادى على 

 السماء، وكأنها شخص ينادى عليه إذ يقول فى قصيدة "پرستش":
 (146)واه باشگ، به سوز دل من اى آسمان

 الترجمة: أيتها السماء، اشهدى على حرقة قلبى.
السابق لالستعارات التشخيصية، نجد أن مشيرى قد أسند من خالل العرض 

إلى الموت والقلب والزمان والعواطف والمشاعر والرغبات واألوقات واألزمنة وعناصر 
الطبيعة أفعال البشر وصفاتهم وأعضائهم، وكل هذا النوع من االستعارات يمكن من 

لذى سيطر عليه من خاللها توضيح التيمة األساسية فى شعره وهى الحزن واليأس ا
 خالل شخصنة الموت ووصف الطبيعة والعواطف والمشاعر وغيره.

إذن  يمكن القول بأن االستعارة التشخيصية هى ذاتها االستعارة التصريحية فى 
البالغة القديمة، فاالستعارة التصريحية هى كما أوضح القدماء تتكون حينما يكون المشبه 

سان، وهذا يؤكد على أن منبع االستعارات غير عاقل، والمشبه به شخص أو إن
 التشخيصية هو التراث العربى القديم عند الجرجانى وغيره.
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 استعارات الكيان )التجسيد( -2
النوع الثانى من االستعارات الوجودية هى استعارة الكيان، وكما سبق الذكر فـ" 

ربتنا ومعالجتها إن فهم تجاربنا عن طريق األشياء والمواد يسمح لنا باختيار عناصر تج
باعتبارها كيانات معزولة أو باعتبارها مواًدا من نوع واحد. وحين نتمكن من تعيين 

identify  تجاربنا باعتبارها كيانات أو مواًدا فإنه يصبح بوسعنا اإلحالة عليها ومقولتها
categorize "(147)وتجميعها وتكميمها، وبهذا نعتبرها أشياء تنتمى إلى منطقنا . 

ولكى نفهم الكيفية التى نفترض بها كون االستعارات كيانية يمكن تمثلها من 
 خالل النموذج التالى:

 
 

أى إنه لكى تعتبر االستعارات كيانية البد أن يكون المجال المصدر مجرًدا، 
غير مرئى، غير ملموس، .... إلخ، ويكون المجال الهدف ملموًسا، مرئًيا، له وجود،.... 

 ستعارات الكيانية فى شعر فريدون مشيرى ما يلى:إلخ. ومن اال
 العواطف والمشاعر كيان )تجسيد العواطف والمشاعر(: -1

جعل مشيرى العواطف والمشاعر والرغبات واألحاسيس كيانات؛ فحّولها من 
أشياء مجردة، غير ملموسة ومجردة إلى كيانات محسوسة ملموسة لها وجود وكيان ومن 

 عشق؛ إذا يقول فى قصيدة "دريا":هذه المشاعر والعواطف ال
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 العشق كيان )تجسيد العشق( •
 (148)راهىشهر عشق  مرا بخشد به

 الترجمة: امنحنى طريقًا إلى مدينة العشق.
حّول مشيرى العشق من شيئ مجرد وغير ملموس، إلى مدينة لها حجم وأبعاد 

طار يوجد به. وجعل العشق مصباحًا   حيث يقول فى قصيدة "پرنيان سرد":وا 
 (149)دراين روشن است چراغ عشقامشب 

 الترجمة:الليلة أضاء مصباح العشق فى هذا النور.
ملموسة، ال يحدها حجم أو إطار شيئا كذلك هنا أيضًا جعل العشق وهو حالة 

محسوًسا، فالمصباح له إطار وكيان يمكن تعيينه.ففى البيت األول جعل العشق مدينة 
لها حدود قد تكبر أو تصغر؛ ليدلل على تملك العشق منه، كما جعله مصباًحا، وقد 

 اختار أن يكون المصباح مضيئًا؛ ليدلل على قيمة العشق فى حياته.
 )تجسيد الروح(الروح كيان  •

 وقد جعل مشيرى أيضًا الروح كيانا فيقول فى قصيدة "رقص":
 (150)جام جانمدرخشيدى چو مى در 

 الترجمة: تألألت مثل الخمر فى كأس روحى.
كما جعل مشيرى العشق له كيان محسوس، وضع الروح أيضًا فى كيان ملموس وهو 

 الكأس.
 الوجود كيان )تجسيد الوجود( •

 يضًا كأًسا فيقول فى قصيدة "گل اميد":كما جعل الوجود أ
 (151)ما اى شراب عشق بجوش جام هستىبه 

 الترجمة: يا شراب العشق اغِل فى كأس وجودنا.
 ":چهكما يقول أيضًا فى قصيدة "كو 

 (152)جام وجودمشوق ديدار تو لبريز شد از 
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 الترجمة: امتأل شوق لقائك من كأس وجودى.
كيان محسوس، وهو الكأس، ليدلل على صغره جسد مشيرى الوجود كله فى 

لدرجة أنه يمكن أن يضعه أو يمتلكه بين يديه.وهو نفس المعنى الذى أشار إليه عندما 
 الروح ووضعه فى كأس. جسد
 الصمت كيان )تجسيد الصمت( •

من المشاعر واألحاسيس التى جعلها مشيرى كيانًا الصمت؛ يقول فى قصيدة 
 "سرو":

 (153)دشت خموشمى روم جانب آن 

 الترجمة: أذهب بجوار تلك الصحراء الصامتة.
وضع مشيرى الصمت فى كيان له حدود وله أبعاد، لكن أبعاده كبيرة، ومساحته 
هائلة، فالصحراء بطبيعتها واسعة وشاسعة، وقد جعل الصمت صحراء، ليؤكد على أن 

 خر أنه يحتل مساحة هائلة من حياته.الصمت يحتل مكانًا كبيرًا فى حياته، أو بمعنى آ
 الحزن كيان )تجسيد الحزن( •

 كما جعل الحزن أيضًا كيانًا؛ فيقول فى قصيدة "زهر شيرين":
 (154)آزمودى كوره غمدرون 

 الترجمة: تعلمت فى مدينة الحزن.
 ويقول فى قصيدة "در كوه هاى اندوه":

 كوه هاى اندوهدر 

 دره هاى حيرتاز 

 اندوهكوههاى در 

 با بغض سنگى ام

 (155)خاموش مى گذشتم
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 الترجمة: كنت أمر بصمت
 وبكرهى الحجرى 
 فى جبال الحزن 
 من أودية الحيرة 
 فى جبال الحزن 

 كما يقول أيضًا فى قصيدة "غروب پاييز":
 سرى باال كنم از سينه كوه

 (156)ودرياه اندوه كوه غمدلم 

 الترجمة: أرفع رأسى من صدر الجبل 
 قلبى جبل حزن وبحر حزن.

فى األبيات السابقة نجد مشيرى فقد جعل للحزن كيانًا واحدًا وهو الجبل، ليدلل 
على سيطرة الحزن على حياته؛ فباإلضافة إلى أن الصمت صحراء، فهذه الصحراء 

 يوجد بها جبال من األحزان.
 العزلة(العزلة كيان )تجسيد  •

 وحّول مشيرى الوحدة إلى كيان؛ فيقول فى قصيدة " اشك خدا":
 (157) گوشه تنهايىبى تو در 

 الترجمة: بدونك )أعيش( فى زاوية العزلة.
إذا كان الحزن والصمت سمتين أساسيتين فى شعر مشيرى، فالوحدة والعزلة 

ن كان هذا الكيان صغيرًا   مثل الزاوية.لهما مكان أيضًا فى حياته؛ حتى وا 
 البالء كيان )تجسيد البالء( •

 كما جعل مشيرى البالء كياًنا؛ فيقول فى قصيدة "پند":
 علم پدر آموخته ام من 

 (158)سوخته ام من دام بالچون او همه در 
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 الترجمة: قد تعلمت علم والدى
 فاحترقت مثله فى فخ البالء. 

جزءًا من حياته، ليس ببعيد من يمأل الحزن والصمت حياته، ومن تحتل العزلة 
أن يسقط فى فخ البالء، لكى تكتما مأساة حياته، فباإلضافة إلى حزنه وصمته وعزلته، 

 لم يسلم من البالء.
 األمل كيان •
 جعل األمل كيانا أيضًا فيقول فى قصيدة "بهت": 

 (159)كه برده بودم تا ماه كاخ اميدى

 شهر.الترجمة: قصر األمل الذى كنت قد حملته منذ 
رغم استخدام الشاعر كيانات للحزن والعزلة والوحدة والبالء وغيره، فإن األمل 
احتل مكانًا كبيرًا فى حياته، فلم تسلبه األحزان والهموم واالبتالءات األمل فى أن يتغير 

 هذا الحال.
 الظواهر الكونية كيان) تجسيد الظواهر الكونية(: -2

كيانات، فحولها من أشياء مجردة غير ملموسة جعل مشيرى الظواهر الكونية 
 إلى محسوسات؛ حيث جعل الليل كياًنا؛ إذ يقول فى قصيدة "شب هاى شاعر":

 الليل كيان )تجسيد الليل( •
 داند آن كس كه در من دارد

 (160) شراب نشاط جام شبخورده در 

 الترجمة: يعرف ذلك الشخص ما بداخلى
 الليل.فشرب شراب السعادة فى كأس  

 ويقول فى المعنى ذاته فى قصيدة "اى اميد نا اميدى هاى من":
 (161)جام شبماه مى ريزد درون 
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 الترجمة: يصب القمر فى كأس الليل.
احتل الليل مساحة فى شعر مشيرى، وقد وضعه فى كيان، لكنه كيان صغير 

 وضيق، ليؤكد على تمسكه باألمل.
 الشمس كيان )تجسيد الشمس( •

 الشمس كيانًا محسوسًا؛ حيث يقول فى قصيدة" خورشيد وجام":جعل 
 (162)دروازه خورشيدكه رسد روح به 

 الترجمة: عندما تصل الروح إلى بوابة الشمس.
كما احتل الليل جزءًا من شعر مشيرى، احتلت الشمس أيضًا جزءًا من شعره، 

ن كان حجم الليل صغيًرا، فإن حجم النهار كبير؛ ليؤكد  أيضًا على وجود األمل يحتل وا 
 مساحة كبيرة فى شعره وبالتالى حياته أيضًا.

 الدنيا كيان )تجسيد الدنيا( •
 كما جعل مشيرى الدنيا كيانًا؛ حيث يقول فى قصيدة " جهان در خواب":

 (163)ديگر بود دنيا رنگدلم ميخواست 

 الترجمة: كنت أتمنى أن لو كانت الدنيا بلون آخر.
 القصيدة ذاتها:ويقول فى 

 (164)ومحبت بود دنيا خانه مهردلم ميخواست 

 الترجمة: كنت أتمنى لو كانت الدنيا بيت المحبة والمودة.
جعل مشيرى للدنيا كياًنا، وقد جعل هذا الكيان اللون، ليدلل على إمكانية تغير 

مأل أركان لون الحياة، ومن ثم تتغير الحياة أيضًا، وجعلها بيتًا، لعل المحبة والمودة ت
 هذا البيت.

وثمة أشياء أخرى أضفى مشيرى عليها صفة الكيان وجعل لها حجًما وكمية، 
 ومن هذه األشياء:
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 األحالم كيان )تجسيد األحالم(: •
 يقول مشيرى فى قصيدة" در ايوان كوچك ما":

 در باغ آفتاب خوابهاى رنگيندر 

 (165)شيراز مى شكوفد زيباتر ز بهشت
 األحالم الملونة فى حديقة الشمسالترجمة: فى 

 فتزهر شيراز أجمل من الجنة 
وضع مشيرى األحالم فى إطار اللون وجعل له كمية، فإذا كانت الحياة موحدة 

 اللون، فربما تتلون األحالم؛ فى إشارة منه إلى تمنيه تبدل األحوال.
 الفكر كيان )تجسيد الفكر(: •

 ما":يقول مشيرى فى قصيدة "در ايوان كوچك 
 در شهر زشت ما

 (166)وديواره بلند فكر كوتهاينجا كه 

 الترجمة: فى مدينتنا القبيحة
 هنا حيث الفكر القصير والجدار العالى   

جعل مشيرى للفكر كيانا يمكن قياسه، وخّصه بالقصر، ليدلل على قصر الفكر 
 فى مجتمعه وفى مدينته التى يعيش فيها.

 العطر(:العطر كيان )تجسيد  •
 يقول مشيرى فى قصيدة "گلهاى كبود":

 رنگ عطر آويز تان بر باد رفت
 (167)آميز تان نابود شد عطر رنگ

 الترجمة: ذهب لون عطرك الدائم
 واختفى عطرك الملون.  



 

864 

     اإلدراكية فى شعر فريدون مشيرىاالستعارة                           د. شيرين خيرى عبد النبى       

جسد مشيرى العطر فى لون، حيث جعل هذا اللون مختفًيا، لذا جعل العطر 
الحياة مختفيًا لونه؛ ليدلل على أن اليأس أحيانًا ما يدب الذى يبعث الراحة والسعادة فى 

 فى شعره أو فى حياته.
 العدم كيان )تجسيد العدم( •

 يقول مشيرى فى قصيدة "پرده رنگين":
 (168)را در گشاييد صندوق عدموقت است 

 الترجمة: حان الوقت أن يفتحوا صندوق العدم.
حّجم مشيرى أيضًا العدم، وهو مضاد الوجود أى الفناء، وقيده فى كيان مغلق، 

 لعله ينفتح بعد ذلك بالفرج والسعادة. 
 استعارة الوعاء -3

إن استعارة الوعاء شأنها شأن االستعارة الكيانية، فإذا كانت استعارة الكيان تنظر 
محسوسة وملموسة، فإن استعارة إلى األشياء والحاالت واألحداث على أنها كيانات 

الوعاء فتضع هذه األحداث والحاالت واألشياء فى إطار وعاء يمكن معرفته من خالل 
وجود حروف الجر والتى يمكن اعتبارها أحد األوعية األساسية فى اللغة، ناهيك عن 
كل ما يمكن أن يحمل فى طياته معنى الوعاء، واستعارة الوعاء من االستعارات التى 

 ضح فى شعر فريدون ومنها:تت
 أعضاء الجسم وعاء: -1

جعل مشيرى أعضاء الجسم أوعية سواء للفرح أو الحزن أو األلم أو غيرها من 
 األحاسيس والمشاعر ومن هذه األعضاء.

 القلب وعاء •
استخدم مشيرى القلب ليكون وعاًء للعواطف والمشاعر واألحاسيس؛إذ يقول فى قصيدة 

 "گذشت گل غم":
 (169)شكفت به ناز در دلمگل غم 
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 الترجمة: تفتحت زهرة الحزن فى قلبى بدالل.
جعل مشيرى القلب وعاًء للحزن، تتفتح فيه أزهار الحزن؛ ليوضح أن الحزن 

 متغلغل فى قلبه.
 ويقول أيضًا فى قصيدة "گل خشكيده":

 (170)با تو چه گويم دل پر درد خويشاز 

 المفعم باأللم؟الترجمة: ماذا أقول لك عن قلبى 
 كما يقول فى قصيدة " شراب شعر چشمهاى تو":

 (171)است لبريزبى تاب وبى آرام من از شوق  دل

 الترجمة: قلبى غير الصبور والهادئ ملىء بالشوق.
 ويقول أيضًا فى قصيدة" هنگامه":

 شوق واميد دل لبريز ازاى 

 (172)كاش ميديدى كه فردا نيستيم
 المفعم بالشوق واألملالترجمة:أيها القلب 

 ليتك كنت تعلم أننا لسنا غًدا.
 ويقول فى قصيدة "آواى درون":

 (173)ناهموار در ين دلهاىچه مى بيند 

 الترجمة: ماذا يرى فى هذه القلوب الوعرة؟
من خالل األمثلة السابقة نجد مشيرى جعل القلب وعاًء لألحزان واآلآلم 

يجعل القلب وعاء لهذه المشاعر واألحاسيس؛ مما واألشواق، وكان من الطبيعى أن 
يؤكد على سيطرة هذه العواطف والمشاعر عليه، وذلك من خالل حروف اإلضافة مثل 

 در، واألسماء مثل پر ولبريز وغيرها.
 



 

866 

     اإلدراكية فى شعر فريدون مشيرىاالستعارة                           د. شيرين خيرى عبد النبى       

 الصدر وعاء •
جعل مشيرى الصدر وعاًء فى العديد من المواضع، ومن هذه المواضع يقول 

 "گذشت گل غم":مشيرى فى قصيدة فى قصيدة 
 گل غم را از آن نصيبى بود

 (174)نشست در ميان سينههمچو جان 

 الترجمة: كان لزهرة الحزن نصيبا منه
 كأنما استقرت الروح فى منتصف صدره

 ويقول فى قصيدة "گل خشكيده":
 (175)ز سينه پر دردتا نفسى مى كشم 

 الترجمة: إننى أتنفس من صدرمفعم باأللم.
 أيضًا فى قصيدة " بازگشت":كما يقول 

 از سينه بر كشيدناگاه عشق مرده سر 

 (176)آويخت همچو طفل يتيمى به دامنم
 الترجمة: فجأة، رفع العشق الميت رأسه من صدره

 وتعلق كطفل يتيم بذيل ثوبى
 كما يقول أيضًا فى قصيدة " اى اميد نا اميدى هاى من":

 (177)آهى سرد دارم درون سينه

 الترجمة: لدى تنهيدة باردة فى صدرى.
 ويقول كذلك فى قصيدة "سرودى در بهار":

 نيست در هر سينه اىچه در دست اين كه 

 (178)ندانم آنكه سرشار از غم عشق
 الترجمة: ما فى يده هذا ليس فى كل صدر
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 وال أعلم أنه ملئ بحزن الحب
 يقول فى قصيدة "خورشيد جاودانى":

 اين ياد دلنوازپنداشتى كه ياد تو 
 در تنگاى سينه

 (179)فراموش مى شود
 الترجمة: أتعتقد أن ذكراك الجميلة هذه

 ُنسيت   
 فى مضيق الصدر  

 يقول فى قصيدة "صفير":
 (180)هنوزم سينه لبريز تمنا ست

 الترجمة: ال يزال  صدرى مليئًا بالرغبة.
 كما يقول فى قصيدة "درياى درد":

 (181)ام صد آرزو مرد درون سينه

 الترجمة: ماتت مائة أمنية فى صدرى.
استخدم مشيرى بعض األدوات اللغوية التى جعلت من الصدر وعاء للعواطف 
والمشاعر مثل الحزن والعشق واأللم، ومن هذه األدوات حروف اإلضافة در، در ميان، 

المشاعر واستقرارها واألسماء مثل پر ولبريز وسرشار ودرون؛ مما يؤكد على تمكن هذه 
 فى صدره.

 النظرة وعاء •
 يقول مشيرى فى قصيدة "بازگشت":

 (182)او بود وآن نگاه پر از شوق واشتياق
 الترجمة: كانت تلك النظرة مليئة باألشواق
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 كما يقول فى القصيدة نفسها:
 (183)در ديدگاه غمزده اش جستجو كنم
 الترجمة: ابحث فى نظرة عينيه الحزينتين

 قصيدة "براى داداش":يقول فى 
 (184)نگاه سرد اواينك ز شور وشوق لبريز است

 الترجمة: نظرته الباردة مليئة باإلثارة والشوق.
 كما يقول أيضًا فى قصيدة "فقير":

 (185)اين شعله هاى خشم كه در هر نگاه تست
 الترجمة: نيران الغضب هذه التى تتضح فى كل نظرة.

حزن والغضب، من خالل استخدام األدوات جعل مشيرى النظرة وعاء للشوق وال
 اللغوية؛ ليؤكد على تغلغل هذه المشاعر والعواطف حتى فى نظرته.

 العين وعاء •
 يقول فى قصيدة "آن روز شاعرم":

 (186)در چشم تنگشان هنر من گناه بود
 الترجمة: كان فنى خطيئة فى عيونهم الضيقة.  

 يقول فى قصيدة "جام اگر بشكست":
 (187)چشم من شبهاى بى مهتاب را ماندزندگى در 

 الترجمة: بقيت الحياة فى عينى ليالى مظلمة.
 كما يقول فى قصيدة "كوچه":

 (188)تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت
 الترجمة: لقد ألقيت كل أسرار العالم فى عيون الظالم.

 يقول فى قصيدة "اى واى شهريار":
 در چشم روزگار



 

869 

  Research in Language Teaching             Vol. 2: July 2021      Issue № 16 

 جان مايه محبت ورقت
 (189)اى واى شهريار
 الترجمة: فى عين الزمان

 الروح أساس المحبة والرقة
 واآسفاه على األمير

 جعل مشيرى العين وعاًء للظالم واأللم، كما جعلها وعاء للمحبة والعشق.
 الروح وعاء •

 يقول فى قصيدة "آواى درون":
 (190)چه مى بيند درين جانهاى تنگ وتار

 هذه األرواح المأزومة؟الترجمة: ماذا الذى يراه فى 
مثلما جعل مشيرى أعضاء الجسم أوعية للعواطف والمشاعر، جعل الروح أو 

 النفس أيضًا وعاء ضيقًا يمكن أن ينظر اإلنسان فيه.
 األزمنة وعاء: -2

اتخذ مشيرى من األزمنة وعاء ومن هذه األزمنة الليل؛ إذ جعل الليل وعاء 
 آواى درون":للعتمة والظالم؛ حيث يقول فى قصيدة " 

 (191)چه مى بيند در ين شبهاى وحشت بار
 الترجمة: ماذا الذى يراه فى هذه الليالى الموحشة؟

ومن األوعية األخرى التى اتخذها مشيرى وعاء "الدنيا"؛ حيث يقول  فى قصيدة 
 "جهان در خواب":

 (192)چه شيرين است وقتى زندگى خالى ز نيرنگ است
 عندما تكون الحياة خالية من الخداع.جميل  الترجمة: كم هو
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 المبحث الثالث: االستعارة اإلدراكية االتجاهية 
= استعارهء  Orientational Metaphorsتسمى أيضًا االستعارة الفضائية 

 جهتى، جهت گيرانه، گيرانه فضايى يا طرح واره اى، انسجامى. 
يقول اليكوف وجونسون:" يخضع اإلنسان فى العالم لتجارب تصوغ تصوراته 
وخبراته، ومن التجارب البارزة التى يخضع لها هى تجربة االتجاهات الفيزيائية، التى 

باشر من محيطنا الفيزيائى، وهى: تكمن فى التوجهات الفضائية التى تنبثق بشكل م
أمام/ خلف، فوق/ تحت، مركز/ هامش، عال/ مستفل، داخل/ خارج، عميق/ 
سطحى،... وغيرها من االتجاهات التى تمدنا بأساس غنى لفهم التصورات بواسطتها، 
حيث تنظم نسقًا تصوريًا كاماًل من التصورات المتعالقة، فال ُيبنى فيها التصور 

 . (193)كما فى االستعارات التصورية" -تصور استعارى آخر االستعارى على
وتطلق االستعارة االتجاهية على "االستعارات التى تنظم المفاهيم على أساس 
الجهة الفضائية )المكانية( مثل باال، پايين، عقب، جلو، دور، نزديك و............ 

"(194). 
المفاهيم بعضها إلى بعض، فتمكن كما "تنظم االستعارة االتجاهية نسقًا من 

المتكلمين من تأطير الئحة من المفاهيم الهدف من خالل االتجاهات الفضائية 
 . (195)األساسية"

وتتكون االستعارة االتجاهية من "مجموعة من المفاهيم المرتبطة بمجموعة 
ار مفاهيم أخرى، وترتبط هذه االستعارة أكثر بالجهة المكانية، مثل " شادى او بسي

 . (196)باالست" ]أى سعادته عالية جدا[؛ فشدة السعادة تتضح من خالل العالقة باال"
 ومن االستعارات االتجاهية فى شعر مشيرى:
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 الرغبات واألمنيات )تحت( -1
جعل مشيرى األمنيات والرغبات )تحت(؛ ليؤكد على عدم تحقيق هذه األمنيات 

 :"والرغبات؛ حيث يقول فى قصيدة "كوچ
 (197)آرزوها در زير خاك خواهد مرد
 الترجمة: ستموت األمنيات تحت األرض

 يقول فى قصيدة "شباهنگ":
 باور نداشتم كه گل آرزوى من

 (198)با دست نازنين تو بر خاك اوفتد
 الترجمة: لم أصدق أن زهرة أمنياتى

 سقطت على األرض بيدك اللطيفة
بالرغم من أنه من المفترض أن تكون الرغبات واألمنيات )فوق( إال أن مشيرى 
جعلها تموت وتدفن تحت األرض، أو تسقط على األرض، وهذا الدفن والسقوط ما هو 

 إال دليل على اليأس من تحقق األمنيات وعلى عدم تحقيقها.  
 الحب والمحبة والجمال )فوق( -2

 "همراه حافظ":يقول مشيرى فى قصيدة 
 (199)پرستو هاى مهر ودوستى پرواز ميكردند

 الترجمة: كانت تطير سنونو الحب والمودة. 
جعل مشيرى طيور السنونو وهى رمز المحبة والمودة تحلق عاليًا، مما يجعل 

 الحب والمودة فى مكانة عليا.
 ويقول أيضًا فى القصيدة نفسها:

 (200)دجهان در موجى از زيبايى وخوبى شنا ميكر 
 الترجمة: كان العالم يسبح فى موجة من الجمال والخير.
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كما جعل مشيرى الجمال والخير )فوق(، وذلك من خالل تصويره لهما بأنهما 
 كموجة تسبح، والموج يكون فوق سطح البحروأحيانًا يعلو ويرتفع.   

 كما يقول أيضًا فى قصيدة "در شب تارجهان":
 مهربانى را،

 دانائى را، 
 ما، همان جمع پراكنده   

 بر بلندى اى جهان،
 (201) بنشانيمش...!

 الترجمة: جمع لنا
 الحب           

 والمعرفة،                     
 فأجلسته على 
 قمة العالم ...!

 الصراخ )فوق( -3
استخدم مشيرى إحدى التعبيرات اليومية وهى علو الصرخات، والصرخات 

 "فرياد":العالية؛ حيث يقول فى قصيدة 
 آه 

 مى خواهم فرياد بلندى بكشم
 (202)كه صدايم به شما هم برسد

 الترجمة: آه
 أريد أن أصرخ بصوت يعلو

 حتى يصل صوتى إليكم أيضاً 
 كما يقول فى قصيدة "همراه":
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 فرياد بر نداشته ام
 (203) اى!....؟

 الترجمة: أنا لم أصرخ
 أوه! ....؟

 ويقول فى قصيدة "زبانم بسته است":
 (204)فريادها بر مى كشيدم

 الترجمة: تعلو الصيحات.
 كما يقول أيضًا فى قصيدة "زبانم بسته است":
 (205)از دست تو خواهم كه بر آرم فرياد

 الترجمة: أريدك أن تصرخ على الشعار.
استخدم مشيرى إحدى التعبيرات اليومية من خالل تصويره للصراخ، ويكمن هذا 

وانخفاضه، بالرغم من كونه أمرًا مجردًا إال أن مشيرى التصور فى ارتفاع الصوت 
أضفى عليه بعدًا اتجاهيًا ؛ فالمرء يصرخ فى حاالت الفرح والغضب، فالتعبيرات السابقة 
هى تعبيرات يومية أضفى عليها مشيرى بعدا اتجاهيًا، يدلل من خالله على حالته 

 النفسية.
 العشق )فوق( -4

 ودانى":يقول مشيرى فى قصيدة "خورشيد جا
 (206)من مانده ام كه عشق ترا تاج سر كنم
 الترجمة: لقد أبقيت عشقك تاجًا على رأسى. 

العشق تاج، تعبير استعارى يجعل العشق وهو حالة معنوية يعيشها اإلنسان 
 ذات بعد اتجاهى فيزيائى، فقد جعله مشيرى تاجًا على الرأس. 

 اآلمال )بعيدة( -5
 يقول مشيرى فى قصيدة "براى داداش":
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 زنى رنجور
 (207)اميدش دور

 الترجمة: امرأة مكددوة
 آمالها بعيدة

بعيدًا، وهو تعبير استعارى اتجاهى؛ حيث جعل آمال المرأة جعل مشيرى األمل 
 المتعبة صعبة المنال والتحقيق.

 الشوق واإلثارة )فوق( والحزن والصمت )تحت( -6
 يقول مشيرى فى قصيدة "سبكباران ساحل ها":

 كجا پنهان شده است اين روح بى تاب
 فرازش، شوق هستى، شور پرواز،

 (208) ومرداب!فرودش: غم؛ سكوتش: مرگ 
 الترجمة: أين تختفى هذه الروح المتعبة

 الصعود، شوق الوجود، الشوق إلى التحليق،
 الهبوط: الحزن. صمته: موت ودوامة!

جعل مشيرى المشاعر اإليجابية )فوق( مثل الشوق واإلثارة، وجعل المشاعر 
المشاعر والحاالت السلبية )تحت(، مما يدل على وجود األمل والتفاؤل فى حياته ومن 

اإليجابية التى جعلها مشيرى )فوق( االبتسامة والخيال وجعل الصفات القبيحة )تحت( 
 مثل القبح والخسة.

 
 االبتسامة )فوق( -7

 يقول مشيرى فى قصيدة "بر آمدن آفتاب":
 لبخند او، برآمدن آفتاب را

 طالئى دريا ءدر پهنه
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 از مهر، مى ستود
 در چشم من، وليكن...

 (209) لبخند او بر آمدن آفتاب بود!
 الترجمة: ابتسامتها تمتدح سطوع الشمس

 فى عرض البحر الذهبى 
 من الحب فى عينى

 ولكن .... ابتسامتها 
 كانت سطوع الشمس!

 الخيال )فوق( -8
 يقول مشيرى "شراب شعر چشمهاى تو":

 (210)خيالم چون كبوترهاى وحشى مى كند پرواز
 مثل الحمام الوحشى.الترجمة: يحلق خيالى 

 الصفات القبيحة )تحت( -1
جعل مشيرى الصفات القبيحة )تحت(، حيث جعل القبح والسوء تحت األرض، 

 وهذا دليل على وضاعة القبح و الخسة؛ حيث يقول فى قصيدة "همراه حافظ":
 (211)پليدى ها وزشتى ها به زير خاك

 الترجمة: الخسة والقبح تحت األرض.
 والسعادة )خلف(الضحك  -2

 يقول مشيرى فى قصيدة "ديگرى در من":
 پشت اين نقاب خنده
 (212)پشت اين نگاه شاد

 الترجمة: خلف هذا النقاب ضحكة
 خلف هذه النظرة سعادة 
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 ويقول فى قصيدة "ديگرى در من":
 مرد ديگرى كه پشت اين نقاب خنده

 (213)مرد ديگرى كه نشسته پشت اين نگاه شاد
 الترجمة: رجل آخر فخلف هذا النقاب ضحكة

 رجل آخر يجلس سعيدًا خلف هذه السعادة. 
جعل مشيرى الضحكة مختبئة خلف النقاب، وكذلك السعادة، حيث جعل 
 الضحك والسعادة تعبيرين استعاريين اتجاهيين، يعبران عن ضياع السعادة والضحك.

االستعارة االتجاهية وفقًا لثقافة من خالل ما سبق يتضح أن مشيرى استخدم 
مجتمعه، وذلك باعتبار األمور المجردة غير المحسوسة كائنات حية لها وجود تنظر 
إلى ما حولها على أنها اتجاهات فضائية، كما جعل مشيرى االستعارة اإلدراكية االتجاهية 

 تعبيرات يومية بسيطة.
من رؤية الشاعر لعالمه المحيط؛ كما مثلت االستعارة اإلدراكية االتجاهية جانبًا 

ويمكن القول إن مشيرى من خالل رؤيته لعالمه يمكن اعتباره من شعراء الرومانسيين، 
(، وجعله للمشاعر فنظرته إلى السعادة واالبتسامة والمشاعر والحاالت اإليجابية )فوق

 السلبية )تحت(.
 الخاتمة

 إليها البحث فيما يلى:وبعد، فإنه يمكن إيجاز أهم النتائج التى توصل 
خرجت االستعارة اإلدراكية التى أتى بها  اليكوف وجونسون من رحم التراث العربى  -1

ن كانت المصطلحات مختلفة، إال أن مضمونها ال يختلف كثيرًا  عند الجرجانى، وا 
عن النظرة التقليدية لالستعارة؛ فمثال االستعارة االنطولوجية ما هى إال االستعارة 

ة فى التراث العربى القديم، واستعارة الكيان ما هى أيضًا إال تجسيد التشخيصي
 لالستعارة فى المفهوم التقليدى.
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أعطت االستعارة اإلدراكية صورة عن ثقافة المجتمع وعن لغته اليومية،عكس  -2
 االستعارة البالغية التقليدية التى كانت مجرد زخارف.

كار واألحداث من خالل مخططات عكست االستعارة اإلدراكية تصور الشاعر لألف -3
واضحة؛ حيث أثبتت الدراسة أن المحاور األساسية التى يرتكز عليها فى شعره هى 

 الحزن، والعشق ، واأللم  واألمل. 
رسمت االستعارة صورة عن حياة الشاعر؛ فال غرو أنه يمكن رسم صورة عن   -4

نظرة، لذا نجد شخصيته؛ فمشيرى شاعر عاشق ينظر إلى العالم من حوله بهذه ال
أن أغلب استعاراته التصورية تدور حول العشق ومفهومه، واآلآلم التى يتعرض لها 

 العاشق جراء عشقه.
أظهرت دراسة االستعارة اإلدراكية االتجاه المسيطر على شعره، وهو التيار  -5

 الرومانسى؛ حيث زخرت أشعاره بالعواطف والمشاعر اإلنسانية، وعناصر الطبيعة.
أشعاره حول النفس البشرية، وما تحويه من عواطف وأحاسيس والتى  دارت معظم -6

 ظهرت جلية فى االستعارة اإلدراكية الوجودية.
احتلت االستعارة الوجودية حيزًا كبيرًا فى شعر مشيرى، حيث مثلت حوالى ثلثى  -7

 االستعارات الموجودة فى شعره، وهو ما أثر فى حجم مباحث هذه الدراسة.
 اإلدراكية فى تحديد رؤية الشاعر لعالمه المحيط. ساهمت االستعارة -8
عبرت االستعارة اإلدراكية بأنواعها المختلفة عن لغة الشاعر فى شعره؛ حيث اتسمت  -9

لغته بالبساطة والسهولة، ونقل المعانى إلى ذهن القارئ بطريقة سهلة اعتمدت على 
 التعبيرات اليومية المستقاة من إدراكه وفهمه للوجود.

استخدام الشاعر لعناصر الطبيعة أفكاره بصورة واضحة وجلية، قدمت صورة قدم  -10
واقعية عن بيئة الشاعر وحياته، وذلك من خالل االستعارة الوجودية التشخيصية؛ 

 حيث جعل عناصر الطبيعة أشخاصًا يتحدث ويتحاور معهم.
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أسهمت حروف اإلضافة الفارسية فى خلق أوعية لالستعارة، حيث ساعدت فى  -11
ديد األوعية التى استخدمها الشاعر وهى أعضاء الجسم حيث قصرها الشاعر تح

 أوعية تخدم أفكاره ومفاهيمه.  على القلب والصدر والعين والروح وغيرها وكلها
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