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  جامعة حلوان –التصمیم الصناعى  – باحث بمرحلة دكتوراه الفلسفة فى الفنون التطبیقیة
  

Abstract   Keywords 
أن وسائل التعبیر عن ما یدور في ذھن اإلنسان كثیرة سواء الحوار الشفاھى أوالنصوص  ة موضوع البحثالظاھر

ً رسائل مستتره وراء ھذه األشكال من التعبیر وذلك ممما یساھم  المكتوبة أو الصور أو الرسومات، فھناك غالبا
ك عالقة وثیقة بین بشكل كبیرفى عملیة التأویل بمحاول كشف كنة تلك الرسائل. وھذا مما یدل على أن ھنا

یدعى البحث أن المیتافور یمثل وسیلة ھامة من وسائل الوصول  إدعاء البحث. والتأویل Metaphor المیتافور
   كشف جوانب العالقة اإلیجابیة والدور الذى ھدف البحث . إلى المعانى الضمنیة الغامضة التى تحتاج إلى تأویل

منھجیة   Hermeneutics . لة ضروریة لممارسة التأویلكوسی Metaphor یمكن أن یقوم بھ المیتافور
تمثل المراحل التالیة األسلوب المتبع  خطة البحث Inductive Approach یتبع البحث المنھج األستقرائى  البحث

 Review of Literature مراجعة األدبیاتeFirst Stag : المرحلة األولى: للوصول إلى تحقیق ھدف البحث
 وتكوین العالقات Clustering مرحلة التصنیفSecond Stage : ةالمرحلة الثانی  وع البحث،المرتبطة بموض

  Patternsالمرحلة الثالثة :eThird Stag  مرحلة اإلستقراء Induction المرحلة الرابعة Forth 
 :eStagمرحلة صیاغة النظریة وعرض النتائِج.  
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Introduction  
مع كتاب جورج الكوف  CMTستعارة التصوریة اإلت نظریة بدأ

فى  George lakoff and mark Johnsonومارك جونسون 
 Metaphors" "we 1980)(ستعارات التي نعیش بھا اإل"كتاب 

live by  وتعود النظریة إلى طریق طویل وتبني علي قرون من
لیس مجرد  metaphorستعارة اإلخذ تأالمنح الدراسیة التي 

 كأداةفي اللغة ولكن  ornamental deviceمحسنات بدیعیة 
 creatingوحتى خلق الواقع  ھیكلةوأعاده  لھیكلةتصوریة 

reality على سبیل المثال,  . یتضمن ھذا التاریخ فالسفة بارزون
و مؤخرا, ماكس بالك  friedrich nietzscheفریدریش نیتشھ  

max black .ستعارة اإللى  نظریات إ حدیثة عامة نظرة
theories of metaphor )  یمكن أن توجد فىGibbs, ed (. 

 kövecsesعلى وجھ الخصوص وجدت عند ( CMTوان  2008
2010a  (. 

فى شكل مضمون ال مجازى عنتعبیر  Metaphorالمیتافور 
ً یولإستعارة  ً سواء كان لغویا أ س تشبیھا  حقیقةال لیس فھو و تشكیلیا

المعني و تمییز تقریب أھو بتوظیف المیتافورلیھ سعي إنما و
الضمني فیما وراء األشكال وعالقتھم ببعض ولیست األشكال في 

  .حد ذاتھا. إذا كانت الصورة بألف كلمة فالمیتافور بألف صورة
 Phenomenon  

سواء الحوار  ئل التعبیر عن ما یدور في ذھن اإلنسان كثیرةن وساأ
 فھناك ات،موالرسو أو الصور أ أوالنصوص المكتوبةالشفاھى 

 ً ذلك ممما و األشكال من التعبیرمستتره وراء ھذه  ئلرسا غالبا
تلك  كنةحاول كشف یساھم بشكل كبیرفى عملیة التأویل بم

بین المیتافور وثیقة  عالقةیدل على أن ھناك  ذا مماوھ .الرسائل
Metaphor .والتأویل  

 Claims  
الوصول یمثل وسیلة ھامة من وسائل المیتافور یدعى البحث أن 

  تأویل . لى انى الضمنیة الغامضة التى تحتاج إلى المعإ
 Objective  

اإلیجابیة والدور الذى  یمكن أن یقوم بھ  كشف جوانب العالقة
ویل  لممارسة التأ ةضروریوسیلة ك Metaphorالمیتافور 

Hermeneutics .  
Methodology 

  Inductive Approachیتبع البحث المنھج األستقرائى 
 Study Plan  

ھدف لى تحقیق التالیة األسلوب المتبع للوصول إ تمثل المراحل
  البحث:

 Review of: مراجعة األدبیات First Stageالمرحلة األولى 
Literature ظواھر ھدف دراسة  ببطة بموضوع البحث،  المرت

أو أحداث معینة وجمع الحقائق والمعلومات عنھا ووصف 
الظروف الخاصة بھا وتقریر حالتھا كما توجد علیھ في الواقع. 
وفي كثیر من الحاالت ال تقف البحوث فى ھذا المجال عند حد 
الوصف أو التشخیص الوصفي، ولكن تھتم أساسا بتقریر ما ینبغي 

ك في التي یتناولھا البحث. وذلأن تكون علیھ الظواھر أو األحداث 
قتراح الخطوات أو األسالیب التي ضوء قیم أو معاییر معینة، وأ

یمكن أن تُتبع للوصول بھا إلى الصورة التي ینبغي أن تكون علیھ 
في ضوء ھذه المعاییر أو القیم. ویُستخدم لجمع البیانات 

 والمقابلة، والمعلومات أسالیب ووسائل متعددة مثل المالحظة،
تم مراجعة األدبیات واألختبارات، واألستفتاءات .وسوف ی

  المرتبطة بقضیة البحث في عدة مجاالت من أھمھا:
  .Metaphorبالمیتافور جوانب وطبیعة المعرفة المرتبطة   •
   وتصنیفاتھ Metaphorماھیة المیتافور   •
    & Reality الحقیقة والمجاز  •
  بالمیتافور وعالقتة Interpretationالتفسیر   •
  بالمیتافور وعالقتة Hermeneuticsالتأویل   •
المنھجیة  Metaphor Building إنشاء المیتافور  •

  ھوأسالیب
مرحلة التصنیف  : Second Stageلمرحلة الثانیةا

Clustering  وتكوین العالقاتPatterns  
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رتباط تصنیف المعلومات وتحدید أماكن اإلفي ھذه المرحلة یتم 
  والعالقات.

  Inductionستقراء مرحلة اإل :Third Stage  المرحلة الثالثة
ختباره من خالل تكوین العالقات ویتم فیھا صیاغة اإلدعاء وإ

Patterns  وقیاس جزئیاتھ أو كلیاتھ وإدراك أبعاد العالقة
  وجوانبھا.

مرحلة صیاغة النظریة  :Forth Stageالمرحلة الرابعة 
  وعرض النتائِج.

إقامة الدلیل المنطقي العقلي المجرد لصدق إدعاء  یتم ذلك من خالل
وإمكانیة  Generalizationإمكانیة تعمیمھ Validation البحث 

، وعرض النتائِج من خالل أسالیب Replicationإعادة تطبیقھ 
 Visualوالعرض المرئي  Visual Thinkingالتفكیر البصري 
Presentation. 

  Metaphor: المیتافور والَ أ
عن مفاھیم اخري  معروفةیستخدم المیتافور للتعبیر بمفاھیم 

وذلك یتم من خالل فھم السیاق  معروفةفكار) غیر األ(
)Context العام لتلك المفاھیم المتألف منھا المیتافور سواء (
 , التوضیحیة رسوماتال ,ستخدام الكلمات كما  في الشعر بأ
  .)2(شكل الرقمیةحصائیات األو أ خطیةالعالقات ,الدیجرامات ال

فیھ  ) ھي شكل من الخطاب الذي یستخدمستعارةالمیتافور (اإل
ً  خرالتعبیر لألشارة إلي شئ أ وھي مقارنة شئ  .ال یدل علیھ حرفیا

 ن, أل(مثل او كـ ) كلمات التشابةفیھا خر ولكن ال نستخدم بشئ آ
) Simile( التشابةو )Metaphor( المیتافور ھناك فرق بین

  .(Analogy)والتناظر 

فھنا  خري قوي فنقول ھذا الشئ ھو الشئ اآلالمیتافور تخلق معن 
الثاني  المجھول للشئ فنحن نستدل علي المعني ,المعني مقصود

معرفتھ من المعني المعلوم للشئ االول المستدل علیھ, المراد 
 "الوقت من ذھب"  أو  Metaphor  مثال للمیتافورونوضح 

  .)3(شكل   "Time is Money" الوقت ھو المال
ھنا نعني إن الوقت في معناه الحقیقي الضمني ھو المال إلنھ ھو 
ً المال فعندما نعمل عدد معین من الساعات  الذي یحقق فعلیا

  (الوقت) نجني المال إذن الوقت في معناه الحقیقي ھو المال.

  
  مثال للمیتافور:  3شكل 

فھنا یتم تشبیة اآلخر  ئمثل الش ئنقول ھذا الش بینما في التشابة
صفة ما یتمتع بھا الشئ االول واضحة المعني وننسبھا للشئ االخر 
ولكن ال نعلھا اذا نظرنا الیھ دون وجود التشابھ النھا غیر واضحة 

وھذا كما إن قد توجد بعض المبالغة في التشابة فھي لیست حقیقة 
عندما Similem مثال للتشابة  ونوضحلشعر.كثر في ایتضح أ

ً  ع ینھ سرصفھ بأننا نفإ ،نقول ھو سریع كسیارة ریاضیة  جدا
فالكل یعلم مدي سرعة السیارة  الریاضیة سیارةال كسرعة

ولكنھا لیست حقیقة وانما مبالغة في التشابة لیدل علي  الریاضیة
  .)4(شكل مدي سرعتھ العالیة

               
  للتشابةمثال : 4 شكل   وظیفة المیتافور: 2شكل 

یستخدم عند مقارنة شىء بشىء آخر  Analogyالتناظر  مابین
 بینمامختلفان تماما ولكن یوجد بینھما تشابة ظاھري كما في الشكل 

یستخدم عند مقارنة شىء بشىء آخر مرتبطان ببعض  المیتافور

ً. (شكل فھي تعتبر نظام تناظري ولكن یستند الي ثالثة  ).5فعال
  حقائق وھي المنھجیة والتجرید والتشابة.

                        
  لتناظرمثال ل:  5شكل 

  المیتافور عند الیونانیینثانیا: إنشاء 
مصدر  :فھناك مصدرین ،للمعني نقل عملیة ھي إنشاء المیتافور

 target"ومصدر مستھدف  " domain source"ساسي أ

domain"الذي یتم من خاللھما , فھما  ً  نقل المعني ضمنیا
.)6(شكل

      
  إنشاء المیتافور: 6شكل 
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 المعني. یحمل" وھو الذي  domain sourceساسي "المصدر األ
نعلم عنھ  ي آلھو الذ" target domainالمصدر المستھدف "بینما 

 ساسي.المعني من المصدر األ (یكتسب) شئ وھو الذي یستشف
  )7(شكل ما ھو ؟  ،مثال: الوقتال علي سبیلف

  

  
 Timeإنشاء میتافور الزمن : 7 شكل

وھو الذي  ،نعلم ما ھو آل ،ھو المصدر المستھدفTimeالوقت 
معنوى  ھ شئننستطیع أن نضع لھ صورة إلنرید التحدث عنھ وال

ساسي نستھدف آل یوجد لھ صورة لذلك آلبد من مصدر أ مادى،آل
 حیث ،وإلنھ ینتج من الوقت مادى كشئ وھو المالمنھ المعني 

 Explicit لجمیع یعلم ما ھو المال فھو معرفة واضحةا
Knowledge   ُخسر و یُ نفق أو یُ كسب أو یَضیع أیُ و سرق أفھو ی

   .الخو ..حفظ أیُ وأ
فأصبح من الممكن  ، Metaphor المیتافور لیھھذا ھو ما یھدف إ

للزمن (معني)   Conceptualتصوریة  الحصول علي صورة
عندما نفكر  ".the concept of moneyكنتیجھ لمعني المال "

َ سرق أن الوقت یُ نستطیع القول أ ،ن الوقت ھو المالبإ و ضیع أو ی
المیتافور "الوقت ھو صورة ھي  تلك حفظ  وغیرھا.و یُ نفق أیُ 

ً إ "Time is Money  المال الوقت والمال نظام تناظري  اذ
Analogs System   حقائق وھي: ثالثةلى یستند إ  

 (Systematicity)  المنھجیة . 1
فالمعني یتم   Deductive Approachمنھج استقرائي 

 استقرائة .
 (Abstraction)التجرید   . 2

یوجد  متشابھین ولكن آل أنھما المیتافور یتضح ن مصدرىإ
إرتباط (أتصال) حقیقي بینھم, ھذا اإلرتباط (األتصال) 

 .Inductive ستقرائيإ
 (Asymmetry)  التشابة . 3

من المصدر الملموس  ویعني إن عملیة اإلنتقال تبدأ
(Concrete Concept) لي المصدر المجرد إ

(Abstract Concept)  خريولیس بطریقة آ.  
األساسي ھو الصحن الذي علي ونري في ھذا المثال إن المصدر 

ھیئة رمز الموت فكلنا نعلم ھذا الرمز ونعلم معناه الضمني بینما 
المصدر المستھدف ھو السیجارة التي ستكتسب معناھا من المصدر 

   ).8األساسي لكي تستشف وتحصل علي معناھا وھو الموت (شكل

  
  موت)المیتافور لضرر التدخین (: 8 شكل

  
یحمل رسالة  Semanticھي خطاب دال :  Metaphorالمیتافور 

یرسلھا راسل " Meaning "معني  Implicit Message ضمنیة
Sender لیھ إرسل یدركھا مُ فReceiver  ُم ً  معرفتھ ببعض خاطبا

في معناھا مفاھیم تحمل  Explicit Concepts المفاھیم الواضحة
أستخدام مفاھیم أو معرفة  أن األمر ھوي إ ،یعرفھا آخري آل
 لدیھخري مجھولھ معرفة آعلى بھا  یتعرفلمستقبل عند ا واضحة

  .بأستخدام الصور بسیطمبشكل عمیق و
ً الثث   Hermeneutics: التأویل ا

إن المعني التقلیدي لكلمة تأویل ھو المعني التقلیدي الذي جاءنا من 
الھیرمنیوطیقا ال یث قال : "نجد ان ح أرسطوباري ارمینیاس 

تتحدد بالمجاز ولكنھا كل خطاب دال وإن الخطاب الدال تأویل 
وذلك إلنھ یقول شئ عن شئ " ھذه ھي العالقة األولي واألكثر 

  أصالة بین مفھموم التأویل ومفھموم الفھم.
إعمال العقل في النص لتجاوز المعني الظاھري التأویل ھو ف 

والذي یسعي المؤل للوصول ص المعني الضمني للنلننتقل منھ إلي 
ویل تحتوي وعملیة التأ ،للنص و الفھم العمیقفھو فھم الفھم أ لیھإ

 ي (فیزیقيجزء ماد :تشمل جزئینوالتى  ،علي مراحل الفھم
Physicalویتم تحلیلھ من خالل  ) ویتمثل في النص المحس

مادي وجزء آل Interpretationالتفسیر 
العمل ) وھو المعني الضمني ویتم  Metaphysicalى(میتافیزیق

ویتم ذلك من Hermeneutics   كشفھ من خالل التأویلعلى 
  .)9(شكلContext خالل مسألة السیاق 

  
  التأویل عملیة:9 شكل

ھذا التصمیم وما یئول  ي فك شفرةما فھذا یعن تصمیمتأویل فعند 
:مرحلة التفسیر تم علي مرحلتین خفي وذلك یلیھ من معني إ

interpretation  للجسم المادي ثم مرحلة التأویل
hermeneutics  للمعني الضمني لقصد المصمم (رؤیتھ) وھو

  مادي الذي یستخدم فیھ التأویل.الجزء الالَ 
وھي ظھارھا بالرسم لیھ أع فكارةوأ رؤیتةولكي یعبر المصمم عن 

 ,التصمیم وتَعلم التصمیممرحلة مھمة في عملیة التصمیم وتعلیم 
و أ الحواریأما ب ةیعبر عن رؤیتعملیة تصمیم یوجد مصمم فلكل 

آخر بتأویل مصمم الرسومات التوضیحیة أو المیتافور,كما یقوم 
  . أعمال من سابقوه من المصممین لمعرفة مقاصدھم في أعمالھم 

الم العمارة واألفالفنون المرئیة (ھو لغة جمیع  ةالمرئی اللغةعد وت 
یتم ذلك من خالل المیتافور التصوري وعالنات والتصمیم) واإل

شیاء فھم األمن خالل (الفھم العمیق) دراك الذھني اإلحیث یتم 
من خالل سیاق ذلك عالقات فیما بینھا لفھم مجمل المعني الو

context 10( شكل المیتافور التصوري( .  
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  المیتافور التصوري: 10 شكل

 ً  بین المیتافور والتأویل : العالقةرابعا
توضح معني ضمني فالھدف منھا  صورة مرئیة ھيالمیتافور 
, وھي تشكل اللغة س التفسیر المادي للشكل المرئيالمعني ولی
تخفي  فھيساسیة التي تستخدم في جمیع مجاالت الفنون, المرئیة األ
  . للمعني نص مرئيھي المعني الضمني المستھدف,  في سیاقھا

 ألنھ یقول شئ عن شئ ھو كل خطاب دالتأویل البما أن و

الصورة المرئیة التي تتكون منھا المیتافور ھي خطاب دال یحمل و
فإن المیتافور  ,یضافھي تقول شئ عن شئ أ في طیاتھا المعني

  .للتأویل إي إنھا صورة مرئیة تأویل بصري
إن المیتافور تتخطي الشكل إي أنھا مضون  " وعلیھ یمكن القول:

  .)11(شكل "مرئي فھي تأویل في صورة بصریة

  
  المیتافور والتأویل: 11شكل 

عن أستطاع أن یعبر ن المصمم نجد أ لي ھذا المیتافورنظرنا إذا فإ
وھي قوة تصمیم السیارة مع ضخامة  (المعني الضمني) فكرتة

من  ةالمستشف المستترة المعرفةالحجم والثبات والمتانة وھو 

المعرفة الواضحة لدي الجمیع من خالل معرفتنا بوحید القرن  
  ).12(شكل

    
 )توھجالتأویل(ال التوھج) =(میتافور :13شكل              )القوة( = التأویل )القوة(میتافور: 12شكل 

  
وفي میتافور اللمبة المضاءة یعبر المصمم عن كیفیة أنارة الفكرة 

فیحدث التوھج  بعد الظالم كاتوھج ما, إشكالیة حل  نتیجةداخلة 
حساس بإ اللمبة وھنا نقل لنا المصمم الشعور بإحساسة الداخلي

  ).13(شكل نارةرؤیة اإلبالتوھج و مرئي 
یعبر المصمم عن رؤیتة ألفكارة وكیفیة الوصول إلیھا فإنھ ولكي 

علیھ التفكیر خارج المصمم ن یعبر بالمیتافور لكي یوضح إ

فھو یفكر في حلول جدیدة مبتكرة لیست تقلیدیة فصورھا الصندوق 
بالشخص الجالس داخل الصندوق فالمعني الضمني ھنا ھوضیق 
الفكر وضیق األفق فعلیھ إن یخرج خارج ھذا الصندوق لكي یصل 
إلي ما یسعي إلیھ من أفكار, فالمعرفة الواضحة ھنا صغر حجم 

كما أنھ یرید الخروج وعندما خرج للشخص الصندوق بالنسبة 
  ).15 -14(شكل ستطاع التفكیر أ
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    التفكیر داخل الصندوق میتافور :14شكل

 التأویل ضیق الفكر
  میتافور التفكیر خارج الصندوق :15شكل

 التأویل حریة الفكر 
فھي وسیلة  فكارةصمم الكثیر من المیتافور لتأویل أیستخدم الم

یعبر ن المیتافور یرید إ بسیطة ذات معني قوي فكما نري في ھذا
عن مدي ثبات السیارة في السرعات العالیة, فقد استشفینا ھذا 

المعني الضمني من رؤیة ثبات صورة الطریق في المرأه 
  ).16(شكل

  
  العالیةمیتافور الثبات في السرعة العالیة = التأویل الثبات في السرعة  :16 شكل

فالمعني الضمني ھنا خري للمیتافور في المیدیا آ استخداماتوھنا 
المصمم من خالل معرفتنا بقوة  فعبر عنھا "الكلمة قوة غاشمة"ھو 

ومكبر ترمي صبح المیكروفون قنبلة األسلحة والقنابل والعنف فأ

فأستطاع المصمم من  ,الصوت یرمي بطلقات الكلمات كالرصاص
ن تري نا تستطیع أفھخالل تلك المیتافورس أن یصل المعني بقوة 

  ).17(أشكال وتشعر وتسمع قوة الكلمة الغاشمة وتأثیرھا

      
  = التأویل الكلمة قوة غاشمة الكلمة قوة غاشمة میتافور :17أشكال 

) 20(شكل, التفكیر).19(شكل , التأمل).18(شكلویستطیع المصمم إن یصل لنا أحساسة خالل عملة بھذا المیتافور فنري عدم التأكد والحیرة 
  ..فلن یستطیع إن یشرح ھذا اإلحساس بالكلمات كما فعلت الصورة.فالصورة بألف كلمة

         
  التفكیر متافور: 20شكل                    التأملمتافور :  19شكل                   عدم التأكدمیتافور : 18 شكل 
  
كجزء  " source domain " ساسياألنفسرالمصدر  نحن آلف

لمصدر الضمني ل وھو المعنيمادي الجزء الآلول ؤنما نمادي وإ
المستشف والمكتسب من المعني  "target domain" المستھدف
  .ھو الھدف من المیتافور، وذلك ساسي لمصدر األالمعلوم ل

ھو أستشفاف المعني الضمني أیضا الذي ھو معني وغایة التأویل  
 المیتافور.

    
  فلسفة المیتافور : 21شكل 
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المصمم الصناعي مزیج بین الفنان والمھندس میتافور یعبر 
عن حیاة المصمم وتعقید ھذه الشخصیة لما تتمتع بھ من صفات 

فھو  الفني الدقیق العلمي والخیاليخاصة الصارم منھا والحالم, 
  ).22یجمع بین المھارات الفنیة والمعرفة الھندسیة (شكل

        
  المصمم الصناعى مزیج بین الفنان والمھندسمیتافور : 22شكل

Results 
 توضیح ماھیة المیتافور ونشأتھا . . 1
 توضیح الفرق بین المیتافور والتشابة والتناظر. . 2
أساس جمیع واللغة المرئیة  ,لغة مرئیة المیتافور ھي . 3

 مجاالت الفنون.
معني قوي ووسیلة مبسطة للوصول  المیتافور ھي . 4

 للمعني الضمني.
المیتافور من أفضل وسائل التعبیر وخاصة لدي  . 5

 المصمم ألن لغتة األساسیة ھي الرسم.
المیتافور وسیلة أساسیة وھامة في عملیة التصمیم  . 6

 التصمیم وتأویل التصمیم.وتعلیم التصمیم وتَعلم 
أھمیة التعبیر بالمیتافور للمصمم كما رأینا في األمثلة  . 7

 لسھولة توضیح رؤیتة وافكارة.
ً عن  . 8 ھدف المیتافور ھو أستشفاف المعني الضمني بعیدا

التفسیر المادي لھا كما ھو التأویل یسعي إلي تلك 
المعرفة الضمنیة ولكن المیتافور بصورة بصریة, إي 

  افور التصوري ھو تأویل بصري.إن المیت
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