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 تأ ثري معجم اجلسم يف أ لفاظ املراتب الاجامتعية: دراسة

يف الاس تعارات املفهومية السائدة   

 
 اشـ  خمـسامل سلامين ال /أ .د.

 قسم اللغة العربية وأ داهبا

 لكية ال داب والعلوم الإنسانية

 جدة –جامعة املكل عبد العزيز 

 

 مس تخلص

من الظواهر اللغوية املثرية لالهامتم يف 

العربية واليت تس تدعي التوقف عندها يه 

اس تعامل أ لفاظ اجلسم لتأ دية أ غراض 

ىل حقول معجمية أ خرى.  تعبريية تنمتي اإ

ادلراسة اليت بني أ دينا س ُتعىن ببحث 

أ س، هامة، وكذكل دللت لكامت مثل: ر 

شارة  است، أ ذانب اليت تس تعمل لالإ

ملراتب اجامتعية. والسؤال اذلي حتاول هذه 

ادلراسة الإجابة عنه: هل نشأ ت هذه 

نتيجة اكنت ال لفاظ مبحض الصدفة، أ م أ هنا 

ه عام يف هذا احلقل؟  توج 

 

 

 

 

Abstract 

One of the most interesting 

linguistic phenomena in Arabic 

that requires attention is the use 

of terms of the body parts to 

express meanings in other lexical 

fields. The study at hand focuses 

on body parts terms such as: ra's 

"head", hāmah "vertex", and also 

terms such as ist "anus", 'aḏnāb 

"tails", that are used to refer to 

social rankings. The question that 

this study is trying to tackle is: 

have these words arisen by mere 

chance, or are they the result of a 

general trend in this field?



 والعرشون الثالثالعدد                                                                    واللغاتداب ال   لكيةجمةل 

 2018  جون                                            412                                    لكية ال داب واللغات

 مقدمة         

ركزت ادلراسات املعجمية طوال اترخيها ابختالف مناجهها وتنوع مشارهبا عىل حماور 

معينة من قضااي املعجم، وابلتحديد عىل اترخي مجع اللغة، واس تعراض بداايت التأ ليف 

اللغوي ابتداء من الرسائل اللغوية اليت اهمتت حبقول حمددة من اللغة، وانهتاء بدراسة املعامج 

ل ويشعر بأ هنا واترخيها ومنا جه ترتيهبا. ول يلبث املتأ مل كثريا يف هذا احلجم من ادلراسات اإ

ىل الُعمق والتحليل ادلليل،  ل  أ هنا تفتقر كْيًفا اإ برمغ توسعها ًّمكا يف مجع املادة ورصد املفردات اإ

نن الفاعةل يف احلقول املعجمية، وبعبارة أ خرى، لقد فات هذه  والكشف عن العالقات والسُّ

ادلراسات الاهامتم ابلقضااي املعجمية اليت تتعالق فهيا مسائل املعجم وادللةل، وتتقاطع فهيا 

قضااي احلقول املعجمية ابلقضااي الإدراكية اللسانية. نقصد بذكل تكل ادلراسات اليت ترصد 

أ فاكر أ هل اللغة وتصوراهتم حول بيئهتم وقضاايمه الاجامتعية وادلينية والفكرية من واقع 

ن  جزءا كبريا من معجم العربية القدمية أ حضى هممال وخارج الاس تعامل  أ لفاظهم ومعجمهم. اإ

احلقيقي، ولكن  هذا ل يعين أ نه أ صبح غري مفيد لدلرس اللغوي؛ هناك أ مور أ خرى ذات قمية 

لهيا دارسو هذا  كبرية جدا ميكن اقتناصها من معجم العربية الرثي، وهذه أ مور قلام تنب ه اإ

ن هذه املادة اللغوية الضخمة اليت بني أ يدينا يه مبثابة مس تحااثت لو ُأخضعت املعجم . اإ

هنا ل  للتحليل ل سهمت يف الكشف عن طبيعة حياة العرب وأ فاكرمه يف عصورمه القدمية. اإ

ختتلف كثريا يف قميهتا عن ال اثر القدمية الباقية من اترخي ال مم املاضية. ويه يف الواقع ما بقي 

شارات عابرة، وحملات ابهتة دلينا م ن فكر العرب وحضارهتم يف عصورمه الغابرة؛ فهيي مبثابة اإ

لينا ذكل الراكم املعجمي اذلي بقي من أ اثر تكل احلقَب.  محلها اإ

ته املناجه  ن  مما بعث احلياة واملتعة يف الوقت نفسه يف ادلراسات املعجمية هو ما ودل  اإ

من أ فاكر جديدة، وأ ساليب حديثة يف تناول  Cognitive Linguisticsاللسانية الإدراكية 

قطاعات خمتلفة من حقول املعجم. لقد كشفت هذه ادلراسات عن اتساع املشرتك ادلليل 

Polysemy  يف معامج اللغات، وبينت أ ن هذه الظاهرة انجتة عن فاعلية الاس تعارة واجملاز

دراكية. يوحض زولتان كوڤيتشيش  هذه احلاةل  Kövecses ánZoltاملتودلة عن تصورات اإ

 :بقوهل
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طار جمال مفهويم   دراكية بأ هنا فهم جماٍل مفهويم  يف اإ "حُتَدد الاس تعارة يف نظر اللسانيات الإ

طار الرحةل، وعن اجملادةل  أ خر .. أ مثةل ذكل تشمل عندما نتلكم عن احلياة، أ و نفكر فهيا يف اإ

طار  طار الرحةل كذكل، وعن النظرايت يف اإ طار مفردات احلرب، وعن احلب يف اإ يف اإ

طار العامر  طار مفردات الطعام، وعن التنظاميت الاجامتعية يف اإ ات، وعن ال فاكر يف اإ

ىل الاس تعارة بطريقة سهةل خمزتةل  النبااتت، وغري ذكل كثري. وميكن استيعاب هذه النظرة اإ

عىل النحو التايل: اجملال املفهويم )أ ( هو اجملال املفهويم )ب(، اذلي يدعى الاس تعارة 

  (1)("al metaphorconceptuاملفهومية )

لالس تعارة املفهومية: )املنظامت  Kövecsesومن ال مثةل اليت ذكرها كوڤيتشيش  

ت عددا من التعبريات اللغوية الاس تعارية( 2)الاجامتعية نبااتت(  :(3)اليت ودل 
He works for the local branch of the bank. 

نه يعمل دلى   احمليل للبنك. الفرعاإ
Our company is growing. 

منورشكتنا   .ت
They had to prune the workforce. 

بوعلهيم أ ن   القوى العامةل. يشذ 
The organization is rooted in the old church. 

رةاملنظمة   يف الكنيسة القدمية. متجذ 
Employers reaped enormous benefits from cheap foreign labor   

 أ رابب العمل فوائد خضمة من العامةل ال جنبية الرخيصة.  قطف

ن  التعبريات الاس تعارية اليت وردت يف ال مثةل السابقة ليست من قبيل  اإ

منا يه من النوع الاعتيادي اذلي مير به القارئ ول يلتفت  الاس تعارات البيانية البالغية، واإ

ىل طبيعته اجملازية، والسبب أ ن هذه التعبريات صاد رة عن مفهوم اس تعاري هممين عىل فكر اإ

طار يشء أ خر، ومن مث  اس ُتغلت مفردات الإطار (4)أ هل اللغة ر يشء يف اإ ، قامئ عىل تصو 

ال ول )املصدر( للتعبري عن مفاهمي الإطار الثاين )الهدف(. ميكننا أ ن نربز ذكل يف الشلك 

 ( التايل:1)
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 س تعارة من جمال الشجرة )املصدر((: أ لفاظ جمال املنظمة )الهدف( امل 1جدول رمق )

 هدف مصدر

 منظمة جتارية جشرة

 فرع البنك فرع الشجرة

 تمنو التجارة  تمنو الشجرة 

 تشذيب القوى العامةل تشذيب الشجرة

 املنظمة متجذرة يف اجملمتع الشجرة متجذرة يف ال رض

 ازدهرت التجارة ازدهرت الشجرة

لت فوائد  قُطفت مثار الشجرة  خضمةُحص 

 

ىل أ ن  هناك جمالت شائعة تُعد منبعا ومصدرا لكثري من  يشري كوڤيتشيش اإ

الاس تعارات املفهومية، ذكر مهنا جمالت: جسم الإنسان، والصحة واملرض، واحليواانت، 

والنبااتت، والبناايت، والآلت، وال لعاب، والتجارة والنقود، .. وغريها، وهناك يف املقابل 

شائعة تُعد  أ هدافا لهذه الاس تعارات املفهومية، مهنا: العواطف،  أ يضا توجد جمالت

 . (5)والرغبات، وال خالق، والتفكري، واجملمتع/ادلوةل، وغريها
 

 مشلكة ادلراسة

ن  مما لفت نظران يف هذه اجملالت اليت ذكرها كوڤيتشيش بطرفهيا هام جمال اجلسم  اإ

 املفهومية، وجماُل تصنيف طبقات اجملمتع ابعتباره هدفا لها. ابعتباره مصدرا لالس تعارت

ويُقصد بأ لفاظ املراتب الاجامتعية تكل ال لفاظ اليت تدل عىل س يادة فرد أ و رشف 

، مججمة، هامة، رأ سجامعة أ و عكس ذكل. دعنا نوحض ذكل ببعض ال مثةل؛ ال لفاظ مثل 

الرئاسة والرشف والس يادة، وال لفاظ تدل عىل أ عضاء معينة من اجلسم، وكذكل تفيد معاين 

، تدل أ يضا عىل أ عضاء من اجلسم وعىل معاين تدين املاكنة جعز، ذنب، استمثل 

 الاجامتعية.

ن  من يتأ مل هذه ال مثةل يدرك أ ن أ لفاظ طبقات اجملمتع ومراتب أ فراده لها عالقة ما  اإ

 ،ل ظاهرة لغوية شائعةبأ لفاظ بأ عضاء اجلسم. والسؤال اذلي يفرض نفسه هنا: هل هذا ميث
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ْن اكن اجتاها لغواي دلليا  واجتاها دلليا واحضا، أ م أ نه فقط جمرد مصادفة ليس غري، مث اإ

 شائعا، مفا يه أ س بابه وحمفزاته؟
 

 ادلراسات السابقة

لقد بذل اللغويون العرب ما بوسعهم يف مجع مادة حقل اجلسم، حتت عناوين َخلْق 

بل وغري ذكل، ولكن هذه املادة الغنية الضخمة مل توضع الإنسان، وخلق الفرس، وخلق الإ 

حتت أ دوات البحث املعجمي ادلليل اذلي يتلمس التطورات ادلللية النشطة، ويكشف 

عن ُسنهنا الفاعةل فهيا. هناك ابلطبع حماولت فردية خطت عىل هذا الطريق، نذكر مهنا: 

ن والتعبريات اللغوية"، واليت رصد فهيا دراسة محمد محمد داود املوسومة بعنوان "جسد الإنسا

ًّمك  خضام من التعبريات اللغوية املش متةل عىل ما يتعلق جبسد الإنسان، وقد ذكر يف مقدمة 

منا  هذه ادلراسة أ ن غرضه مهنا ليس فقط مجع ش تات هذه التعبريات اللغوية حفسب واإ

لهيا بشمولية والكشف عن العالقات ادلل . وبرمغ ما لهذه (6)ليةالغرض الرئيس هو النظر اإ

ل أ هنا تفتقر  ادلراسة من أ مهية واحضة يف مجع هذه املادة، وما تضمنته من حتليالت دللية اإ

ىل الاس تفادة من النظرايت اللسانيات الإدراكية  وما تقدمه يف   Cognitive linguisticsاإ

ىل أ فاق رصد اجتاهات  هذا اجملال من مناجه وأ دوات تنقل البحث املعجمي من أ وعية المك  اإ

 . (7)التطور ادلليل وطبيعة الوشاجئ البوليس ميية )التعدد ادلليل(
 

جراءاهتا  مهنج ادلراسة واإ

هناك اجتاهات يف ادلراسات الغربية تناولت حقل أ عضاء اجلسم من وهجة النظرايت 

 Conceptualاللسانيات الإدراكية، وخاصة معطيات أ حباث الاس تعارات املفهومية 

metaphors ؛ ويظهر ذكل جليا يف عدد من ال حباث اليت درست العالقة بني أ لفاظ أ عضاء

، والظواهر اجلغرافية، وعالقهتا بظروف املاكن اجلسم وأ لفاظ التنظاميت الاجامتعية

. وحتاول ادلراسة اليت بني أ يدينا هنا أ ن تشق طريقها يف هذا املسار، مس تفيدة، (8)والزمان

أ ول، من املادة املعجمية اليت وف رهتا املعامج العربية، واليت رمبا ل يوجد لها نظري يف هذا الباب 

، اثنيا، مبعطيات اللسانيات الإدراكية اليت تناولت دراسة من حيث مكيهتا ومشولها، ومس تعينة

 أ لفاظ أ عضاء اجلسم، وتأ ثريها يف حقول "الطبقات الاجامتعية" و"مراتب ال فراد".



 والعرشون الثالثالعدد                                                                    واللغاتداب ال   لكيةجمةل 

 2018  جون                                            416                                    لكية ال داب واللغات

لقد طرحنا فوق بعض التساؤلت حول وجود أ لفاظ أ عضاء اجلسم يف حقل جامعات 

ن  معاجلتنا لهذه املسأ ةل الناس، هل هو جمرد اتفاقات عابرة أ م هو وليد اجتاه ذهين لغو  ي؟ اإ

قامئة عىل مسارين، ال ول، رصد هذه احلالت، ومن مَث  مقارنهتا مبا سواها من ال لفاظ اليت 

ليست من حقل اجلسم، واملسار الثاين، هو حماوةل البحث عن أ س باب هذه الظاهرة 

س تعارات املفهومية ودواعهيا ابلعامتد عىل معطيات ادلراسات اللسانية املعمتدة عىل نظرية الا

 .Kövecsesوكوڤيتشيش  Johnsonوجونسون  Lakoffاليت جند صداها عند لْيكوف 

يراد املعلومات املعجمية املتعلقة ابللفظ  جراءات تناول هذه النقاط، أ ول، ابإ وتمتثل اإ

حتت ادلراسة، وحماوةل ذكر الشواهد الس ياقية املمكنة اليت تؤكد معناه يف حقل الطبقات 

الاجامتعية، مث بعد ذكل بيان أ صهل يف حقل أ عضاء اجلسم. ولإظهار التأ ثري املعجمي ل لفاظ 

أ عضاء اجلسم س نقوم بتقدمي بعض الإحصاءات اليت تبني  أ ن قضية التأ ثري ليست جمرد وجود 

منا  مجموعة قليةل من املفردات اليت اكتسبت معاين "الس يادة والرفعة" يف هذا احلقل، واإ

ىل حقول امجلاعات.لوجود َسنَن  ، واجتاه واحض لنتقال أ لفاظ أ عضاء اجلسم اإ   بني 
 

 أ لفاظ مراتب الناس املس تعارة من حقل اجلسم

 لقد مُجعت مادة هذه ادلراسة عن طريقني:

ال ول: امجلع من املعامج العربية ابلس تعانة ابلربانمج احلاسويب )موسوعة املكتبة 

اللغوية العربية، مث دُّققت املادة بعد ذكل من املعامج  الشامةل( اليت تضم عددا من املعامج

املطبوعة. بدأ  امجلع ابلبحث عن بعض اللكامت املفتاحية اليت ترد كثريا يف رشح مواد أ عضاء 

ىل معاين الرئاسة أ و الوضاعة  .(9)اجلسم وتشري اإ

 ، مث10والثاين: عن طريق حتديد أ لفاظ أ عضاء اجلسم يف كتب خلق الإنسان واحليوان

عة.  البحث بعد ذكل يف املعامج عن معانهيا الثانوية واجملازية اليت تتعلق مبعاين الس يادة أ و الض 

ويف الصفحات التالية من هذه ادلراسة س نعرض ما وجدانه من هذه ال لفاظ طبق املهنج 

اذلي ذكرانه من قبل مبتدئني بأ لفاظ ال عضاء العليا من اجلسم ومنهتني بأ لفاظ ال عضاء 

 ىل منه:السف
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: كبري القوم ورئيسهم، وَرَأَس القَْوم صار َرئيَْسهم، والرَوائس: اخِلَيار من الناس، الرأ س

:(11)وهو رائُسهم أ ي أ فضلهم  . قال منصور المنري 

مام الهُدى    رأ ٌس وأ نَت العني يف الرأ س  (12)الناُس جسٌم واإ
 

اج: هاَمة ُدمه ورئيُسهم: قال الَعجَّ  القوِم: س ي ِ

َنِ    هامُة هذا العالَمِ  خِفْنِدف ناِم ال س ْ  (13)قوٌم لَهُْم ِعزُّ الس َّ

. وهذه الاس تعارة مبنية عىل أ ن  ال عىل أ فضل من ال دىن، والرأ س يف (14)والهامُة: الرأ ُس 

ذن هو أ رشفه.  اجلسم أ عاله، اإ
 

ت يف قول المكيت بن معروف:15القوم: ساداهتم جاممج  ، وهبذا فُّس 

ذا اجمتع امجلامج جمهرحيمي حقيقتنا ويُدرك   (16)حق نا    رأ ٌس اإ

 وقال أ بو بكر بن دريد:

ن بَييِْت يِف ذرى حقــ    ـطان لَلبيت املنيف
ِ
 ا

 (17)ويل امجلجمة العــ    ـلياء والعز الكثيف

 َعْظُم الرْأس املش متُل عىل ادلماغ.  واجلُْمُجَمةُ 
 

هُتم: ُمخ   ـُخ  ادلماغ، ونقي العظم: يقال: هؤلِء ُمخُّ القَْوِم وُمخَّ  .(18)ِخيَاُرمه، وامل
 

 )وامجلع َعراِعر(: رشيف، ومن سادة القوم؛ قال هملهل: ُعراِعررجل 

ـُلوَك، وساَر حتت ِلوائِه   جشُر الُعرا، وُعراِعُر اَلقْوامِ  َخلََع امل

ناِم: َأعاله وغاِربُه، وكذكل ُعرْ  نسان: جدلة رْأِسه، وُعْرعرة الس  
ِ
ُعرة وَعْرَعرة ال

 .(19)اَلنف
 

ْوق ، والروق من احليوان قَْرنه، َوالَْجْمُع 20: يُقال: فالن روق بين فالن، أ ي س ي ُدمهالرَّ

 .(21)َأْرواق
 

الرجِل: َحدُّ رْأسه  ، والقْرن للثور وغريه الرْوق، وقَْرنُ (22)القوم: س ي ُدمه قَْرنُ 

 .(23)وجاِنبه
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ة ة قَْومه، َومن غَُرِر قْومه، قال ابن  الُغرَّ يَُّدمُه، يُقَال: ُهَو غُرَّ من القَْوِم: رَشِيُفهُم وس َ

ويم:  الر 

آِل هامٍش    ومه بعده التحجيُل والناُس أ دمهُ   (24)هو الغرة البيضاُء من أ

ة: بياض يف جهبة الفرس  .(25)والُغرَّ
 

، والن مغة النََّمغَة ، ويه مَن القَْوِم: ِخيَاُرمُهْ َل َما يُودَلُ ِب ِ أ وَّ َك مْن ايفُوخِ الصَّ : َما حَتَرَّ

اغة،  .(26)الرم 
 

، ريض هللا عنه: "وأَنمت يأ فيخ:  )مجع يأ فوخ( الرؤساء يف الرشف، ويف حديث عيل 

، جعل للرشف رؤوسا وجعل اخملاطبني أ عالها. واليافوخ: (27)لَهاِممُي العرب ويأ فيُخ الرشف"

م الر   .(28)ْأس وعظم مؤخره، وهو املوضع اذلي يتحرك من رْأس الطفلملتقى عظم مقدَّ
 

 ، كام قال الشاعر:(29)القَْوِم: َأرْشافُهُم، ويقال: "هو يف ُذَؤابَِة قَْوِمه" َأي يف َأعْالمهُ  ُذَؤابَة

َأ من ُخَزيـــ  وائب مكِل تََبوَّ  )30(َمَة يف الن واِِص واذلَّ

 وقال أ خر )من بين سدوس( يفخر بقومه:

لينا متد  بأ عناقها وحنُن اذلؤابُة من وائٍل   )31(اإ

َؤابُة َمنِْبُت الناصيِة من الرْأس َؤابة: النَّاِصية، وقيل: اذلُّ  .(32)واذلُّ
 

 )مجع انصية( الناس، أ رْشافُهُم، وقد جاء يف بيت ل م قيس الضبية: نَواِِص 

 (33)يِف مجمعٍ من نواِص النَّاِس مشهودِ      ومشهٍد قد كفيَت الغائبني ِبِه 

م الرْأس  . (34)والناِصية: َمنِْبت الشعر يف مقدَّ
 

؛ يقال: "رأ يُت َجهْبة بين فالن"، أ ي سادهتم وَأعياهنم، وِمثهُل (35)القوم: س يُدمهَجهْبة 

ىل الناصية(36)"رأ يُت نواِِصَ بين فالن"  .(37). واجلهَْبَُة: ما بني احلاجبني اإ
 

ُوجوه البدل: أ رشافُه. وقد ورد لفظ وجه هبذا املعىن يف قول رجل قال ملعاوية : الوجه

م معارفه يف الإذن عىل ُوُجوِه الن اس" ن  أ ذنك يُقد  ىل (38)"اإ ؛ ويف رساةل سعيد بن العاص اإ
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َة ِذي أ هل القادس ية: "َأنمُْتْ ُوُجوُه النَّاِس، َوالَْوْجُه يُنِِْبُ َعِن الَْجَسِد، فَأَبِْلُغواَن َحاجَ 

 .(39)الَْحاَجِة"
 

ُّوا َعْن  أ عيان القَوم: أ رشافهم، وكذكل الإخوة، ومن ذكل ما ذكر ادلاريم يف سننه "ُذب

، ويرى ابن فارس أ ن  الاس تعارة قامئة عىل تصور (40)ُحَرِم أ ْعيانمْك، َوُكفُّوا َألِْسنَتمَُكْ َعهْنُْم"

م عيون يَنُظر هبا قوهمم، ا قامئة عىل تصور أ ن  ال رشاف مه ، ويف (41)ال رشاف ك هنَّ رأ ينا أ هن 

 أ فضل القوم، كام أ ن  العيون يه أ رشف أ عضاء اجلسم.
 

نساُن الَعنْي البْؤبُؤ
ِ
د. والُبْؤبُؤ: ا ي ِ  .(42): الس َّ

 

ي د ال نف:  .ومن ذكل قول الشاعر:(43)الس  

 (44)اكنوا ال نوَف واكنوا ال كرمني أ اب وحال دوين من ال بناء زمزمٌة 

 خر:وقول ال  

 (45)ر أ ن  ِكنانَة أ نُف العرب  قَْد عِِل الن اس عند الفخا
 

اُج يَْذُكُر َجيًْشا: َعراننِي  الناس: وجوُههم. وَساَدهُتُم؛ قَاَل الَْعجَّ

 (46)هَتْدي قُداماُه َعراِنني ُمرَضْ 

 .(47)والِعْرنني: َأول اَلنف، وقيل: اَلنف لك ه
 

مومُهْ يف اُلمور،: ومن شواهده قول فىت من بين عامر: َخراِطمي  القوم: ساداهتم وُمقَدَّ

 (48)ول أ مر  عىل تكل اخلراطمي ول أ قوم عىل ش يخي فأ ش مته 

مه  . (49)واخلُْرطوم: اَلنف، وقيل: ُمقَدَّ
 

ْخَوهَتا: النَّاب
ِ
َّة تَْريث ا : س يُد القوم، وكبريمه، ويُفهم هذا املعىن من قول شاعرة ِكْنِدي  

ُهم، ما ذاهُمْم يَْوَم ُص ُِعوا،  بنَيْساَن من َأنْياِب َمْجٍد تَََصََّما  َهَوْت ُأمُّ

ابِعـَيةِ  نُّ اليت خلف الرَّ الن اب يه  . ويبدو أ نه ُأطلق عىل "الس ي د"، ل ن  (50)والنَّاب: يه الس ِ

ن اليت متزق اللحم وتقدمه قطعا لبقية اَلس نان لتعلجه، فهو املمزي بني بقية ال س نان،  الس 

، وذلا ُُسيت اناب.  وكذكل هو اذلي يعظم ويطول من أ س نان الناقة عندما تُسن 
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االلهازم َّسَّ ُ َعْنه، والن بة: "َأِمْن هاِمها : َأْوَساط القبيةل، َويِف َحِديِث َأيِب بَْكٍر، َريِضَ اَّللَّ

 ؟، ومن شواهده كذكل قول الفرزدق:(51)َأْو لَهَاِزهما"، َأْي ِمْن َأرشافها َأنت َأو ِمْن َأوساطها

ماُم القائُد املقتدى بهِ  نا لهازما  فنحن الز   (52)من الن اس، ما زلنا ولس ْ

َّهَاِزمُ  ت، وقَيْس ْبُن ثَْعلََبَة، وعَََنة. والِلهْزَِمتاِن: والل ٌل، وتمَْي الالَّ عْظامن  من القبائل يه: جِعْ

. ويبدو أ ن  مَنةل (53)انتئان يف اللَحينِي حتت ال ُذنني، ويقال: هام ُمضغتان عَِليَّتاِن حتهتام

ىل منطقة الرأ س  ، "الوسط"، أ و "ما ليس ابلعايل" هنا، قد جاءت من النظر اإ والرقبة كلك 

فالهامة وامجلجمة أ عالها، واللحيان، أ وسطها، أ و جاءت من كون اللهازم عضوا هامش يا 

 لحقا ابللحيني.
 

ٍف الغَلَْصَمة نه لفي غَلَْصَمٍة من قومه"، أ ي يف رَشَ : امجلاعة، ومه َأيضًا السادة. يقال: "اإ

 أ يب اجلهم:؛ وقد وردت هذه اللكمة هبذا املعىن يف قول خصر بن (54)وعََدد

رى والغالِص  آل نعمي واذلُّ  (55)بُنو نْضةل ال خيار ل يح  مثلهم     وأ

. وميكن تفسري معىن "الس يادة" (56)والغلْصمة: رأ س احللقوم، وهو املوضع النائت يف احللق

 هنا بأ نه انجت عن تشبيه موضع الغلصمة من احللق، والرقبة، فهيي تقع أ عالهام.
 

َؤساء، كام وردت يف قول الشاعر: ال عناق  )مجع عنق(: الرُّ

ذا الـِمُئوَن توألَكْت أ ْعناقُها 
ِ
ل ُهناَك عىل فىَت مَح الِ  َوا  فامْحِ

 وقول الفرزدق: ،(57)قيل معىن أ عناقها هنا جامعاهتا، وقيل ساداهتا

 (58)فهيا الل ساُن وفيه السمُع والبَصُ   من ا الكواهُل وال عناُق تقدُمها

ىل تشبيه موقع الرقبة من اجلسم، فهيي يف جزئه ويبدو  أ ن  معىن "الس يادة" يعود اإ

 ال عىل.
 

، وقيل: املـَْنِكب: َعون الَعرِيف، مش بَّه (60)، ورْأُس الُعَرفاء(59)القوم: رأ سهم َمنِْكب

ى مبَنِكِبه الإنسان ي أ مَر الَعرِيف كام يتقوَّ ِ َّه يقو  : . ويف حديث النَّخعِ (61)مبنكب الإنسان، ك ن ِ ـي 

طُ الُعَرفاَء والـَمناِكب"؛ وفّس ابن ال ثري: الـَمناِكب بقوم دون الُعَرفاِء، واحُدمه  "اكن يَتََوسَّ

ىل هذا املنصب أ خبار ابن زايد: (62)َمنِْكب؛ وقيل: الـَمْنِكُب رْأُس الُعرفاء شارة اإ . وجند اإ

ة ِمْن َرُجل مَّ ِ رو بن انفع فنادى َأَل بَرِئَِت اذل  طة أ و الُْعَرفَاء أ و الَْمنَاِكب أ و  "وأ مر ََعْ َ ِمَن الرشُّ
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لَّ يِف الَْمْسِجد"
ِ
نسان وغريه: ُمْجتََمُع رْأِس الَكِتِف (63)الُْمقَاِتةَل َصىلَّ الَْعتََمة ا

ِ
، والـَمْنِكُب من ال

 والَعُضِد.
 

م َرئِيس القوم: رئيسهم. يقال: يُقَال: "لَيَْس لبين فاُلٍن ساِعد"، َأي لَيَْس لَهُ ساِعد

 يَعمتدونَه. قال الشاعر:

اعد ال عىل اذلي يت قى به     وما خري كف  ل تنوء بساعد  هو الس 

ْسغ ىل الرُّ
ِ
نَْدين من دلن امِلْرفَق ا  .(64)والساعد: ُملْتَقى الزَّ

 

ْدُر، أ و َوَسُطه، أ و أ عاله، َوِقيلَ  َزْورُ  ْور: الصَّ . والزَّ ُدمُهْ ي ِ اعَُة الْقَْوِم: َرئِيُسهُْم َوس َ : ُهَو مَجَ

ْدر  .(65)الصَّ
 

: رْأُس 66: ُهَو يِف ُمَشاَشِة قَْوِمه، أَي من ِخيَاِرمهُمشاشة م  ـَُشاَشُة، ابلضَّ ، َوُهَو َمَجاٌز وامل

ي يُْمِكُن َمْضُغه ِ ُ اذلَّ  .(67)الَعْظِم الـُمْمِكِن الـَمْضغِ، َوُهَو اللَّني ِ
 

د بْن َعْبد  .(68)مقدم اليشءوالصدر ،  َصْدُر القَْوِم: َرئِيُسهمالصدر:  جاء يف اعتذار حَممَّ

 :الْمكل بْن َصاِلح أ مام الَْمأُْمون قوهل

ْدر الُْمقدم من قَُريْش    َوَأنت الرأ ُس يتبعك العبادُ   (69)مُه الصَّ
 

والعصب من اجلسم أ طناب  .القوم، أ ي من خيارمه َعَصب : هو منعصب

 .(70)املفاصل
 

)مجع اكهل(: علية القوم. جاء يف الكم ملعاوية ريض هللا عنه: "ُمرَض اكِهُل  الكواهل

، وقد ورد هذا الاس تعامل يف أ شعار (71)العرب، وَسْعد اكِهل متمي، وتَِممي اكِهُل ُمرَض"

 العرب: 

 قال رؤبة بن العجاج:

ِت اَلوائِال،  ذا َمَعدٌّ عد 
ِ
لِزل  ا جا الزَّ  فابْنَا ِنَزاٍر فَرَّ

 (72)وَمْنِكبنَِي اْعتَلَيا التَّالِتال             ننَْيِ اَكاَن ِلَمَعد ٍ اكِهال، ِحْص 
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م َأعىل الظهر مما ييَل العُنق، وهو اذلي يكون  وهذا املعىن مأْخوذ من اكهل البعري، وهو مقَدَّ

 . (73)عليه امحلل
 

اة   ، ومن ذكل قول ال فوه ال ودي:(74)القوم: أ رشافهم،َّسَّ

ذا هُج اهلم سادوا   ل يصلُح القوُم فوىض ل ََّساَة هلم   (75)ول ََّساة اإ

ـُثىَنَّ بُن حاِرثَة .."، َأي أ رشافَهم؛  ويف احلديث: "ملا حرض بين ش ياَن ولكَّم ََّساهَتم ومهنم امل

واهُتم"، َأي َأرْشافُهم َق ملَُؤمُه، وقُِتلَت ََّسَ اة: . وأ صل الّس (76)ومنه حديث اَلنصار: "افرَتَ

 الظهر. قال امرؤ القيس يصف حصانه:

 (77)َمداُك َعُروٍس َأْو َصاليَُة َحنَْظلِ    ك ن  ََّساتَُه دَلى الَبيِت قَامئًا    
 

روة ْروة اذل ِ ِ ْجت مهنم يف اذل  : أ هل الرشف والعالء. يقال: "تََذرَّيْت فهيم"، أ ي تََزوَّ

غالب تصف قريشا عند معاوية:  والناصية؛ ومن شواهد هذا املعىن قول جروة بنت مرة بن

 .(78)"اي أ مري املؤمنني، مه ِذروة الس نام، وسادة ال انم"
 

لُها وأ خُرها، الثبج : وسط القوم، وقيل َّساهتم وعليهتم. َويِف الَْحِديِث: "خياُر ُأميت َأوَّ

َأْعَوُج لَيَْس ِمنَْك ولست منه"، َوِمنُْه َحِديُث ُعَباَدَة: "يُوِشُك َأن يُرى الرجُل  َوبنَْيَ َذكِلَ ثََبجٌ 

ٍء: ُمْعَظُمُه  ِمْن ثََبِج الُْمْسِلِمنَي" َأي ِمْن َوَسِطهم؛ َوِقيَل: ِمن ََّساهتم وِعلَْيهِتم، وثََبُج ك ِ يَشْ

 .(79)وَوَسُطُه وَأعاله
 

البعري، وهو  س نام ، وهو مأْخوذ من80أ ي رشيف : هو س نام قومه، وهو َسِنمٌي،س نام

 . قال برش بن أ يب خازم يفخر:(81)أ عىل ظهر البعري

نَامُ  وُكنَّا ُدوهَنُْم ِحْصنًا َحِصينًا   ُم والس َّ ـُقَدَّ َأُس امل  (82)لَنَا الرَّ
 

، ِ قومه"، َأي من َأفضلهم، وقيل: يف َأوسطهم. ويف َّسارة َّس  : يقال: "فالن يف َِّس 

ان بن اثبت:(83)ان: "حنن قوم من ََّسارِة َمْذِحج"، َأي من خيارمهحديث ظبي  ، وقال حس 

 أ و عبد مشٍس أ و أ حصاب الل وا الصيدِ      لو كنت من هامش أ و من بين أ سٍد 
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 )84(أ و يف الّسارة  من تمي  رضيت هبم   أ و من بين  خلف  اخلرض  اجلالعيدِ 

ىل أ ن هذا املعىن مس تعار من  َِّس  الوادي وهو أ فضل ماكن فيه؛ ولكن ويشري اللغويون اإ

ة الإنسان أ و احليوان، اليت يه وسط بطنه، ومهنا  عند التأ مل جند مصدره ال ول هو َُّس 

اس تعري َِّس  الوادي، وَّسارته؛ ل هنم تصوروا الوادي جسدا ممتدا فأ طلقوا عىل وسطه أ لفاظا 

ة، ويه الوقبة اليت يف وسط البطن  .(85)مش تقة من الّسُّ

 

 الناس: ُرذالهَُتم، وفالن من حْشَوة بين فالن، َأي من ُرذاهلم. قال الراعي: وةُ ُحشْ 

 86وأ فناء كعب حشُوها ومصميُها   أ تَت دوهنا ال حالف أ حالُف ِمذَحج 

وُحْشَوة الشاِة وِحْشَوهُتا َجْوفُها، وِحْشوة البطن وُحْشَوتُه ما فيه من كبد وطحال وغري 

 .(87)ذكل
 

تاه"، وَلفاضلهم: "هؤلء اَلْعيان والُوجوه". ، يقال َلْرذالِ است  الناس: "هؤلء اَلس ْ

 وترمج هذه الفكرة  شاعر أ ندليس عندما قال:

 (88)مفهنم است وعني والن اس أ عضاُء جسٍم 

 .(89)والاست معروف: الَعُجز، وقد يُراد به َحلقة ادُلبُر
 

الناس وَذنباهتم: أ تباعهم وسفلهتم، ويقال جاء فالن بذنبه، أ ي بأ تباعه. قال  أ ذانب

 الشاعر:

 (90)لمه لنا سِل ول أ عداء  وربيعة ال ذانب فامي بيننا   

انىب: ال تباع  : قالت َعرة بنت النعامن:(91)واذلُّ

انىب   نام   أ ترىض ابل اكرع واذل   (92)وقد كن ا يقر  بنا الس  
 

الرؤساء، كام نفهم ذكل من جواب أ عرايب لغالم سأ هل من أ ي قومه هو، : غري ال جعاز

ن مل أ كن من هاماهتم فلست من أ جعازمه"  ، وقالت شاعرة من حنيفة:(93)فقال: "اإ

 (94)اكلليث يف معرش ليسوا بأ جعاز     يسعى بثأ ئر كِعبًا من دمائمك
 

 عرضوط: اخلادم. قال جرير:: التُّب اُع وحنومه، وقوم َعضاِريط: َصعاِليُك، والالعضاريط
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ااَي َحثَّ َرْكضًا ُمغرُيَها َ َذا َما الّسَّ َحى    اإ  95َعَضاِريطُ يَْشُووَن الَفَراِسَن اِبلضُّ

 والِعرْضِط: الِعَجاُن، والاْسُت، أ و الُعْصُعُص.
 

، وقد (96): أ واخر الن اس، يقال: "جاء َأْذايٌل من الناس"، َأي َأواِخُر مهنم قليلال ذايل

اس تخدمه ابن خدلون يف هذا املعىن: ".. فتجد حاشيته ذلكل وأ ذايهل من الوزراء والكت اب 

 .(97)واملوايل ممتل قني يف الغالب .."
 

فةَلُ من الناِس  ال رفاغ فْغ .)مجع رفْغ(: السَّ ٍ يقال "هو يف . : الناحيةوالرَّ من قومه"  َرفْغ

ٍ ويف  ذا مل يكن يف وَسط قومه، أ و وسط القرية  "َرفْغ فْغُ . (98)من القرية" اإ فُْغ، كام جاء  والرَّ والرُّ

، وقيل:  يف اللسان" بَْطنْيِ فْغُأُصول الَفِخذيِْن من ابطن، وهام َأيْضًا ُأصول الإ من ابطن  الرُّ

عة" قد جاءت م. ويبدو أ ن  دلةل الُرفْغ عىل (99)الَفخِذ عند اُلْرِبيَّة ن تصور هذا املوضع "الض 

ا  يف أ سفل اجلسم، وجماورته للعانة وللفرج، ويه مواضع لحتباس القذر ووخس العرق. أ م 

فغ اذلي  معىن "يف انحية من قومه" أ و "يف انحية من القرية"، فلعهل قد جاء من التشبيه ابلرُّ

طه هو موضع يف ابطن الفخذين أ و الإبطني، ويه مواضع يف طرف اجلسم، وليست يف وس

ة.  اكلبطن أ و الّس 
 

ِفةل تٍَّة ِمْن ال سَّ َِل يِفَّ َويِف س ِ : أ ساِفُل الناس وغَْوغَاُؤمُه. جاء يف حديث سعد قَاَل: نُز 

، ِمهْنُُم ابُْن َمْسُعوٍد قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا لَْو َطَرْدَت  َ اِب َرُسوِل هللِا َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسِلَّ َأحْصَ

 .(101)البعري قوامئُه ، وَسِفةلُ (100)ِفةَلُ َعْنكَ َهُؤَلِء السَّ 
 

، ويه قوائُِمها أاَكرِع ُوا بأاَكرِِع ادلواب  هب ِ فةَل مهنم؛ ش ُ . ومن (102)الناِس وَكَرُعهم: السَّ

ان  شواهد الكرع يف هذا الاس تعامل حديث عيل ريض هللا عنه: "لو َأطاَعنا َأبو بكر فامي َأرَشْ

ِة لََغلََب عىل هذا اَلْمِر الَكَرُع واَلْعراب"؛ وقد فّسوا كَرع به عليه من تْرِك ِقتاِل  ِد  َأهِل الر 

غام من الناس" ِفةَلُ والطَّ ، وورد لفظ كراع يف قول أ يب موىس ال شعري: (103)هنا بأ هنم " السَّ

ن  ابهةل اكنت ُكراعا، جفعلناها ِذراعا" ىل (104)"اإ
ِ
كبة ا ، أ ي جعلناها رفيعة. والكراع: دون الر 

: ما دون الَكْعِب ا ذن أ عضاء يف أ سفل اجلسم، وهذه صفة (105)لكعب، ومن ادلواب ِ ، فهيي اإ

 سلبية بعكس الرأ س اذلي هو بأ عاله. 
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 يقول الشاعر:

ا  رى وال اكرع  وما يس توى صدُر القناة وُزهجُّ  (106)وما يس توى مُش  اذلُّ

 وقد مر  معنا قبل قليل بيت َعرة بنت النعامن:

نامأ ترىض ابل اكرع واذل    (107)انىب    وقد كن ا يقر  بنا الس  
 

َمع َمع ُرذاُل الناس وَأتْباُعهم مبَنةل :الزَّ لْف، والزَمعةُ  الزَّ ُّنَِّة أَو  "من الظ ِ الشَعرة اليت خلف الث

ْسغ، والهَنَُة الزائدُة الناتئُة فوق ِظلْف الشاةِ   . قال لبيد هيجو الربيع بن زايد:108الرُّ

د  َواين جراثمٌي َمنَْعَن بَياَض جَنْ َمع ادلَّ  (109)وأ نَْت تَُعدُّ يف الزَّ
 

 مناقشة

رأ ينا من خالل الصفحات السابقة أ ن  ال لفاظ املس تعارة من حقل أ عضاء اجلسم لتأ دية 

من هذه ال لفاظ تدل عىل الس يادة والرفعة،  33لفظا؛  45معاين مراتب الناس قد بلغت 

عة )انظر اجلدول رمق تدل عىل غري ذكل  12و  (.2من معاين التوسط أ و الض ِ

 (: مراتب الناس املس تعارة من أ عضاء اجلسم2جدول رمق )

 رأ س

 هاَمة

 مججمة

 مخ  

 قرن 

 رْوق

 يأ فيخ

 ُعراِعر

ةُ   غُرَّ

ََّمغَة  ن

 ُذَؤابَة

 انصية

 جهْبة

 وجه 

 أ عيان

 بْؤبُؤ

 أ نف

 َخراِطمي

 َعراِنني

ب  انَّ

 لهازم

 غَلَْصَمة

 أ عناق

 َمنِْكب 

 ساِعد

 مشاشة

 عصب

 زور

 صدر

 كواهل

 ََّساة 

 س نام

 ِذروة

 ثبج

 َِّس،  َّسارة

 ُحشوة

 است 

انىب  أ ذانب، ذُّ

 أ جعاز 

 العضاريط 

 أ ذايل 

 أ رفاغ

 سِفةل

 َأاكرِع

 زمع
 

أ ن  أ لفاظ ال عضاء العليا من اجلسم قد اس ُتعريت  -وهو أ مر اكن متوقعا جدا-ونلحظ هنا 

لتأ دية معاين الرشف، والرئاسة، والس يادة، وهذا التصور مل يكن مبنيا عىل هيئة الإنسان 

روة،  طالق اذل  ر هيئة امجلل اكإ ن  هناك مراتب عليا ُُسيت بناء عىل تصو  الواقف فقط، بل اإ

اة ع ىل علية الناس وساداهتم؛ وكذكل أ طلقت أ لفاظ أ عضاء امجلل )أ و احليوان( ادلنيا، والّس 
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انىب، ال جعاز، ال ذايل،  أ و اليت يف مؤخرته، مثل: احلشوة، الاست، ال اكرع، ال ذانب، اذل 

 ال رفاغ، السِفةل، والزمعة عىل املراتب ادلنيا للناس.

يتعلق به، يه أ كرث أ لفاظ ال عضاء  ونرى كذكل أ ن  ال لفاظ ادلاةل عىل الرأ س أ و ما

لكمة يف هذا اجملال. )انظر اجلدول   20العليا اس تعامل يف معاين الس يادة، حيث عرُث عىل 

 (:3رمق 

 (: أ لفاظ الرأ س املس تعمةل لدللةل عىل الس يادة3جدول رمق )

 رأ س

 مخ  

 مججمة

 هاَمة

 قرن

 روق 

 يأ فوخ

 ُعراِعر

ةُ   الُغرَّ

 اذلؤابة

 النََّمغَة 

 َ  واِِص ن

 َجهْبة 

 الوجه

 أ عيان

 البْؤبُؤ

 ال نف

 َعراِنني

 َخراِطمي

 النَّاب

 
 

ا للرأ س يف وعي الناس من أ مهية كبرية؛ فهو أ عىل عضو يف اجلسم،  وهذا يف احلقيقة ينِب َع 

وبه أ ربعة من مراكز الإحساس، يه النظر، والشم، والسمع، واذلوق، وبه ادلماغ وهو 

ليه ما نقهل اجلاحظ عن أ يب عبد معدن العقل، وهذا تصور  اثبت يف اذلهنية العربية، يشري اإ

الرمحن الثوري يصف الرأ س ويسو غ ُحب ه ل لكه: "الناس مل يقولوا: هذا رأ س ال مر، وفالٌن 

رأ س الكتيبة، وهو رأ س القوم، ومه رؤوس الناس وخراطميُهم وأ نفهم، واش تق وا من الرأ س 

م" الرايسة والرئيس، وقد رأ َس القوم ل والرأ ُس هو املثل وهو املقد  ، وأ ورد (110)فالن، اإ

اجلاحظ كذكل قوهل: "ولول أ ن العقل يف الرأ س ملا ذهب العقل من الرضبة تصيبه، ويف 

 الرأ س احلواس امخلس"، واكن الثوري ينشد قول الشاعر:

أ س أ كرثي     وغودر عند امللتقى مث  سائري ذا رضبوا رأ يس، ويف الر   (111)اإ

جلاحظ عن الثوري ل يعدو كونه تفسريا حمدودا ل يأ خذ يف الاعتبار اس تخدام ما ذكره ا

منا هناك أ لفاظ أ خرى تفيد معاين  أ عضاء اجلسم ال خرى. فالقضية هنا ليست الرأ س فقط واإ

الس يادة، ويقابلها أ لفاظ تفيد معاين الضعة واخلسة. ويف نظران أ ن  اس تعامل أ لفاظ اجلسم يف 

ر وضع ال عضاء يف هيلك اجلسم، فالرأ س، مبا يف ذكل الروق هذه املعاين هل عالق ة بتصو 
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خل يف أ عىل اجلسم، بيامن الاست، واذلنب، والكراع يف أ سفهل،  "القرن"، والهامة، وال نف ..اإ

ر الاس تعاري املفهويم  وذروة س نام البعري أ عىل من بطنه وأ رجهل، وهذا يناسب التصو 

 (. 1)انظر الشلك:  وال سفل مغمور وضعيف، ال عىل قوي وواحض ومعروفالشائع: 

نسان والوضع املمتد للحيوان )البعري(1شلك )   (: الوضع القامئ لالإ

 

 
    

ر مفهويم قريب من املذكور أ نفا:  ، ال مام أ فضلويبدو أ ن  بعض هذه ال لفاظ يه نتاج تصو 

ءو ، وهذا تصور يبدو أ ن ه معمتد عىل وضع جسم احليوان، فهامته وأ نفه يف اخللف يس 

؛ ل ن  "السابق أ فضل من املتأ خر"املقدمة، وجعزه وذيهل يف املؤخرة، وهذا يناسب مفهوم: 

ر يف نظران قريب مما ذكره ليكوف   بشأ نLakoff السابق قوي، واملتأ خر ضعيف. وهذا التصو 

"، و املاكنة العالية فوق" HIGH STATUS IS UPاملفهومية العاملية:  الاس تعارت

LOW STATUS IS DWN "(112)"املاكنة الوضيعة حتت. 

حناول ال ن الإجابة عن السؤال اذلي طرحناه من قبل وهو هل هذه ال لفاظ نتيجة 

جابة عن هذا التساؤل ميكن ال قول صدفة حمضة أ م يه نتيجة حمفزات فكرية وتصورية؟ ولالإ

ن  وجود   54لكمة من حقل أ لفاظ أ عضاء البدن تفيد معاين "الس يادة والرشف" مقابل  33اإ

لفظا من أ لفاظ هذا احلقل تفيد معاين  12لفظا من غري حقل أ عضاء اجلسم، وكذكل وجود 

ــ دلليل قوي عىل أ ن هناك اجتاها فكراي ولغواي  (113)لفظا من غريه 51"الضعة" مقابل 

ادلاةل عىل مراتب اجامتعية  45ه. وبعبارة أ خرى تشلك أ لفاظ اجلسم الـ جديرا ابلتوقف عند

 (.4)انظر جدول رمق  لفظا 150% من مجموع أ لفاظ هذا احلقل عامة البالغة 30البالغة 
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 ( أ لفاظ الس يادة والضعة4جدول )

 اجملموع 63 أ لفاظ )الوسط والضعة( 87 أ لفاظ الس يادة عامة

 45 12 أ لفاظ أ عضاء اجلسم 33 من أ لفاظ أ عضاء اجلسم

 105 51 غري ذكل 54 من غري ذكل

150 
 

ىل ال ذهان هنا هو ملاذا أ عضاء اجلسم يه املصدر ال وحض  والسؤال اذلي يتبادر اإ

وال برز لهذه ال لفاظ وليس غريها؟ اجلواب عن هذا يعود لل مهية الكربى اليت يولهيا الإنسان 

نه مؤلف من أ عضاء ذات أ مهية قصوى متكنه  للبدن، ذكل الكيان املادي الواحض يف ذهنه؛ اإ

دراك، والتفكري، وال ك، والتنفس. ذلكل احتل ماكان همام يف اللغة ابعتباره من احلركة، والإ 

ت عددا كبريا من التعبريات اللغوية. يوحض  مصدرا لكثري من الاس تعارات املفهومية اليت ودل 

 كوڤيتشيش هذا بقوهل:

ن  اجلسم الإنساين مصدر مثايل ]لالس تعارت املفهومية[؛ ل نه ابلنس بة لنا مرسوم  "اإ

بدقة، و]نعتقد[ أ ننا نعرفه جيدا. هذا ل يعين أ ننا نس تغل ك مالمح هذا اجملال يف 

الفهم الاس تعاري لل هداف ]ادلللية[ اجملردة. املالمح املس تخدمة ابلتحديد يف الفهم 

واليدين، الاس تعاري تتضمن عددا من أ عضاء اجلسم، اكلرأ س، والوجه، الرجلني، 

 . (114)والظهر، والقلب، والعظام، والكتفني، وغريها"

ىل أ مهية موقع أ لفاظ اجلسم يف اللغة الإنسانية، ما ذكره كوڤيتشيش   Kӧvecsesومما يشري اإ

حصاء ما يربو عىل  حدى طالباته ابإ تعبري لغوي هل عالقة ابجلسم  2000نفسه عن قيام اإ

%( ُرصدت يف مجموعة التعبريات 16,6تعبري اس تعاري )أ ي  12000الإنساين من بني  

، ويرى )George Nagy)115اليت مجعها جورج انگي  figurative Idiomsالاس تعارية 

ئية البارزة ترينا أ ن  قطاعا كبريا من املعىن الاس تعاري كوڤيتشيش أ ن  هذه النتيجة الاس تثنا

رمبا هو الفكرة املركزية  embodimentمس متد من خرباتنا بأ جسامنا، وأ ن جتس يد املعىن 

لنظرة اللسانيات الإدراكية للمعىن. ودور اجلسم يف املعىن الاس تعاري ل تقتَص أ مهيته 

ال وربية حفسب، بل بدا دوره واحضا يف ومركزيته عىل اللغات والثقافات الإنگلزيية و 

 .(116)التصورات يف عدد من اللغات والثقافات حول العامل
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 خامتة ونتاجئ

لقد تبني  لنا من خالل هذه ادلراسة أ ن هناك وجودا واحضا ل لفاظ أ عضاء اجلسم يف 

ف لنا من خالل هذا البحث أ ن هذا الوجود ل  حقل أ لفاظ طبقات الناس ومراتهبم. وتكش 

كن اعتباره من ابب الصدفة احملضة؛ ل ن هذا احلضور مل يكن من خالل عدد قليل من مي

حصائية تؤكد توهجا واحضا ونزعة قوية لس تعارة أ لفاظ أ عضاء  منا هناك مؤرشات اإ ال لفاظ، واإ

ىل بعض مراتب الناس الاجامتعية وال خالقية، فعىل املس توى الإحصايئ  شارة اإ اجلسم لالإ

ضاء اجلسم قد اس تعملت لدللةل عىل مراتب اجامتعية أ و أ خالقية، و لفظا من أ ع 45جند 

ىل مراتب الرشف والرايسة يف امجلاعة، و  33 ط أ و  12مهنا تشري اإ لفظا تدل عىل التوس 

عة الاجامتعية.  الض 

وقد أ ظهرت ادلراسة أ يضا أ ن أ لفاظ اجلسم املس تعمةل ملراتب الس يادة والرشف يه 

ىل ال عض اء العليا أ و املتقدمة من جسم الإنسان أ و احليوان، وأ ن أ لفاظ تكل اليت تشري اإ

ىل ال عضاء السفىل أ و  أ عضاء اجلسم املس تعمةل ملراتب الناس الوضيعة يه تكل اليت تشري اإ

 اخللفية من أ عضاء الإنسان أ و احليوان.

ىل أ ن هذا المك الضخم من أ لفاظ أ عضاء اجلسم يف حقل  هذه النتاجئ تشري أ يضا اإ

ىل هذه املفاهمي الاجامتعية قياسا  املراتب الاجامتعية هو نتاج تصورات ذهنية عامة تنظر اإ

ىل  ىل ال سفل، أ و جسم احليوان من ال مام اإ عىل مواضع أ عضاء جسم الإنسان من ال عىل اإ

ىل حد بعيد مع نتاجئ البحوث يف لغات وثقافات أ خرى.  اخللف، وهذا ينسجم اإ

طرها هنا يف هناية هذه ادلراسة يه أ ن أ لفاظ اجلسم مِعني والتوصية اليت هيمنا أ ن نس

غين  ومورد ثري لكثري من ال لفاظ املس تعمةل يف حقول أ خرى متعددة؛ هذا يتطلب منا 

ىل  عه اإ جراء مزيد من ادلراسات املامثةل لس تكشاف هذا املعجم ومعرفة مدى توس  ابلطبع اإ

رات والاس تعارات ا ملفهومية الفاعةل وراء هذا هذا حقول أ خرى، ولستشفاف التصو 

 الش يوع.
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يب الاصطالحات أ ن يأ خذوا يف الاعتبار هذه   كذكل نقرتح عىل املرتمجني ومعر 

آلفة وتنبع من  الظاهرة، فيحرصوا قدر الإماكن عىل أ ن تكون املصطلحات منسجمة ومتأ

 مصادر اس تعارية عامة وتنبثق عن تصورات شامةل.
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