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 چکیده

زبانی است که ناشی از -اي از فرآيندهاي ذهنی، استعاره مجموعهمعاصر شناختیشناسانهاي زباندر پژوهش
در قرآن بسیاري از مفاهیم انتزاعی در قالب نگرش مفهومی و ذهنی در برخورد با اشیاء و محیط پیرامون است. 

 در ساختار استعاريچنین عملکردي  .استافتهيهاي تصوري نمود وارهاي از مفاهیم عینی بر پايۀ طرحمجموعه
 هاي فیزيکی که ماهیتیرا از طريق انطباق استعاري پديدههاي قرآنی آموزههاي انتزاعی امکان درک پديدهآيات، 

هاي معرفتی و نیز البالغه در راستاي آموزهر نهج. از آنجا که کالم امام علی)ع( دسازدیم فراهمقابل ادراک دارند 
 کار رفته در کالم ايشان با الهام از قرآن و بههاي بهاغلب استعارهرو فرد قرآن است؛ از ايناعجاز بیانی منحصر به

تعاري هاي اسهاي انتزاعی در قالب تصاوير حسی است که حضرت)ع( با الگوگیري از ساختنظور تفهیم پديدهم
از يک حوزۀ مفهومی براي شناخت حوزۀ مفهومی ديگر  هاي قابل ادراکات از طريق انطباق استعاري پديدهآي

ساس ا کنندۀ سبک بیانی قرآن است. بر ايناي که شیوۀ بیان ايشان در طرح مفاهیم، تداعیگونه؛ بهبردندیمبهره
منطبق با الگوهاي استعاري مطرح از سوي  البالغه کهدر پژوهش حاضر، آن دسته از ساختارهاي استعاري نهج

ردد. گارزيابی می« قدرتی»و « حجمی»، «حرکتی»وارۀ شناختی، مارک جانسون است در قالب سه طرحشناسزبان
د که شومی البالغه پرداختههاي تصوري در نهجوارهدر اين راستا با توجه به موضوع موردنظر، به آن دسته از طرح

هاي قرآنی در قالب کريم است. در اين میان، کارکرد استعارههاي مفهومی قرآنفته از استعارهها برگرماهیت آن
 . استالبالغه برخوردار ها در نهجوارهواره حرکتی از بسامد باالتري نسبت به ساير طرحطرح
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 مقدمه. 1
دازان و پرهاي نظريهماهیت و عملکردي متفاوت از ديدگاه، استعاره معاصر شناختیشناسیزبان ديدگاهدر 

شناسان استعاره تنها يک صنعت ادبی هاي گذشته دارد. به اعتقاد اين گروه از زبانسدهعلماي بالغت در 
اي از فرايندهاي ذهنی و زبانی نمودن کالم و بیان شاعرانه نبوده و در حقیقت مجموعهصِرف جهت برجسته

عاري میان اق استانسان که بر ايجاد رابطه شباهت و انطب ۀاست که با توجه به ساختار استعاري نظام انديش
 رود. بر اينمی کارعی و ذهنی بهاهاي مختلف در جهان خارج استوار است، جهت شناخت مفاهیم انتزپديده

بیق که از رهگذر تطآيد؛ چرا حساب مینگرشی استعاري به امون خود عمدتاًاساس نگرش انسان به جهان پیر
هاي مادي اطراف ان در برخورد با اشیاء و پديدههاي ذهنی انسمفاهیم حسی و ملموس که ناشی از اندوخته

ورات دريافت عینی بسیاري از تصمنظور بهبا مفاهیم ذهنی و موضوعات انتزاعی،  -عنوان قلمرو مبدأبه–است 
ظام نگیرد و اين امر گوياي اين حقیقت است که میشکل -عنوان قلمرو مقصدبه-ردم مجذهنی و مفاهی

وي ناشی از نگرش استعاري او به جهان  ۀرفتارهاي روزمربسیاري از ادراک انسان، ماهیتی استعاري دارد و 
 پیرامون است.

ند؛ بلکه يکی کهاي مفهومی، نه تنها انگیزش معنايی عبارات استعاري را توصیف میتحلیل شناختی استعاره»    
هاي زبانی متعارف که ممکن است معنا است. بسیاري از استعارههاي ذهنی در درک هاي بازسازي مدلاز راه

زاده و لگآقا  نورمحمدي،«)اندجدا از يکديگر فرض شوند بخشی از ساختارهاي کلی و فراگیر يک مدل شناختی
 .(161: 1931 همکاران،

تعاري در هاي اسنگاشتشود تا طیف وسیعی از ها موجب میزايايی و پويايی نظام انديشه و تفکر انسان    
رد انسان شکل بگی ۀتر در ذهن و انديشگسترده ۀروابط مفهومی میان الفاظ و واژگان زبان و در عرص ۀحوز

، 2جانسون ،1از جمله لیکافشناسانشناختی معاصر زبانو درک مفاهیم انتزاعی براي انسان هموارتر گردد. 
طرح هاي مفهومی را مها، نظريه استعارهانسان ۀاستعاري انديشبراساس چنین توصیفی از عملکرد ... و9رِدي

جايگاه استعاري به کلی در زبان نیست؛ بلکه خاستگاه آن را بايد در چگونگی »آنان به اعتقاد  نمودند.
 .(191: 1931)سجودي، «حسب قلمرو ذهنی ديگر يافتسازي يک قلمرو ذهنی بر مفهوم

 -«لیکاف»ويژه به باتوجه به آراء و نظريات همتايان خود -«رک جانسونما»که  «هاي تصوريوارهطرح»    
 «حجمی»، «حرکتی» ۀوارهاي مفهومی دارد و متشکل از سه طرحاستعاره ۀريشه در نظري ،آن را مطرح نمود

اص هاي خعملکرد و فعالیتها به هنگام انسان که فرديجربیات ت جانسون، . به اعتقاداست« قدرتی»و 
هاي يک سلسله ساخت صورتکنند بهکسب می زندگی روزمرههاي مختلف مواجه با موقعیتدر  خود

 مفاهیمبه در هنگام انديشیدن  ها اين دسته از تجربیات راشده که انساناندوخته هاآنمفهومی در ذهن 
هاي فیزيکی و پديدههاي ذهنی با صورتاز طريق انطباق استعاري ها درست از ماهیت آن درکو انتزاعی 

                                                           
1. Lakoff 
2. Johnson 

3.Reddy 
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ارتباط  امکان هاچنین عملکردي در نظام انديشه انسان .برندمی کار به عینی که ماهیتی قابل ادراک دارند
 .(919: 1931د)صفوي،کنزبان فراهم می همچونتري هاي شناختی پیچیدهمیان تجربیات فیزيکی را با حوزه

 بیان مسئله. 1-1

 ۀهاي تصوري از جنبوارههاي مفهومی و طرحتحت عنوان استعاره معاصر شناسانآنچه که توسط زبان
صورت عینی و عملی در نوشتارها و گفتارهاي ، در واقع در گذشته بهاست شدههاي مدون مطرح پردازينظريه

ارد. در د شدهثابتدلیل ماهیت و عملکرد استعاري انديشه انسان، حضوري عینی و عادي و روزمره بشر به
در  آن در شدهي معرفتی و معنوي وانهادههاکريم که مفاهیم و آموزهاز متون گذشته از جمله قرآنبسیاري 

اشد، بها به سر منزل مقصود و رسیدن به سعادت ابدي و شناخت حقیقی ذات الهی میراستاي هدايت انسان
مانی ز ۀدر آن دور ژهيوهبها نوپاي انسان ۀبسیاري از مفاهیم عقلی و تصورات ذهنی که درک آن بر انديش

و سالم ان قبل از ابرگرفته از تجربیات زندگی مردم دشوار بوده در قالب تصاوير و مفاهیم عینی که عمدتاً
 ۀگرفته تا آنان از طريق تطبیق يک حوزشرايط اقلیمی و محیطی و نوع زندگی آنان است شکل براساس
 (مفاهیم مجرد قرآن) مفهومی ديگر ۀبر حوز (جهان خارجها و تجربیات حسی برگرفته از اندوخته) مفهومی

خن س« مرگ»ريم بارها از حقیقت کعنوان مثال، در قرآنيابند. بهبه شناخت صحیحی از آيات الهی دست
مرتبه با تشبیه اين حقیقت انتزاعی و عقلی که ذهن انسان هیچ تصور و و خداوند بلند است آمده انیم به

آن  ۀر پايب قبل از اسالمشناختی نسبت بدان ندارد، به مفهوم سفر و کوچ )الرحیل( که اساس زندگی مردم 
سفر و  مثابهدهد. چنین تعبیري )مرگ بهاستوار بوده، تصويري حسی و عینی از ماهیت مجرد مرگ ارائه می

استنتاج از يک قلمرو مفهومی که براي شناخت قلمرويی ديگر الگوى−چ( در حقیقت يک نگاشت استعاريکو
شکل  یشناختیهست هاي()تشابه تناظرهاياز اي از مجموعهآيد که می شماربه -گیردمورد استفاده قرار می

وان که در اينجا کوچ و سفر است با عنتر باشد تر و متعارف، قلمرويی که داراي مفاهیم عینیآن در گیرد ویم
لمرو مقصد قی مرگ، عقليعنی مفهوم  ؛قلمرو مبدأ يا منبع و قلمرويی که شامل مفاهیم انتزاعی و ذهنی است

شده، سلسله مفاهیمی که در بحث کوچ مطرح است از جمله در نگاشت استعاري ياد. شوده میدیناميا هدف 
فر از طريق انطباق استعاري وارد قلمرو مقصد شده و در راستاي مسافران، توشه راه، مقصد، خطرات س

ها، تقوا و اعمال صالح، آخرت، ترتیب متناظر با انسانن قلمرو بهـشده در ايهاي مطرحديدهـشناخت پ
 .شودیمگرفتهگردند در نظر ها و مشکالتی که بندگان با آن مواجه میهاي شیطان و دشواريوسوسه

 پژوهشۀ . پیشین1-2

گران پژوهشکه  گرفتهالبالغه صورتآن در نهجهاي ادبی قرهاي بسیاري در خصوص تجلی زيبايیپژوهش
ها آن ۀاز جملاند که البالغه پرداختهبه بررسی ابعاد مختلفی از کارکرد آيات و مفاهیم قرآنی در متن نهج

)ابوالقاسم قوام؛ عبداهلل رادمرد، مجله تخصصی « البالغههاي حضور قرآن در نهججلوه»هاي توان به مقالهمی
« البالغهجلوه قرآن در نهج»(، 1913، 4-9 زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره
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روابط بینامتنی قرآن با نامه سی و يکم »(، 1932، 111 شمارهجعفر شهیدي، مجله گلستان قرآن، )سید
-رآن در نهجـتجلی ق»(، 1931، 114 ق؛ حسین بیات، مجله مشکوه، شمارهدي مسبوـمهسیّد) «البالغهنهج

)محمد فوالدي، مجله « البالغهقرآن در آيینه نهج»(، 1913، 23 )علی نصیري، مجله بینات، شماره« البالغه
( اشاره 1936، 26 )محمد فوالدگر، مجله کوثر، شماره« البالغهقرآن در نهج»(، 1913، 91 شمارهمعرفت، 

شده بیش از هر چیز به بازتاب مضمون آيات و مفاهیم اخالقی، اجتماعی، دينی و... هاي انجامپژوهش ود.نم
گیري حضرت)ع( از شیوه بیانی آنکه پژوهش حاضر به الهامدارد؛ حالآن در انديشه و کالم امام علی)ع( توجه

که افزون بر محتوا و مضمون،  و ساختار استعاري قرآن کريم نظر دارد و درصدد تبیین اين مطلب است
 است.البالغه نمود بارزي يافتهاعجاز بیانی آيات الهی نیز در نهج

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

ها در طرح انديشه البالغه چه از نظر محتوا و مضمون و چه به لحاظ ساختار و عملکرد حضرت علی)ع(نهج
ان در بی کريم و اعجاز بیانی آن است. امام علی)ع(رآنو مفاهیم اخالقی، معرفتی، سیاسی و... متأثر از ق

 فردهب منحصراي بديع و گونههاي بیانی قرآن بهره برده و بهبسیاري از مفاهیم انتزاعی و ذهنی از قالب
لبالغه اچون آيات الهی در متن نهجکند و همپیوندي دو سويه و تنگاتنگ میان کالم خود و خداوند برقرار می

 در )ع(یعل امامی طورکلبهپردازد. هاي ذهنی و انتزاعی در قالب تصاوير حسی و عینی میصورت به بیان
 سپس و داده قرار خود دگانيد مقابل در را هاآن یقرآن اصلت اس کريم قرآن از متأثر که یيهااستعاره بیان

 .(221: م2112الفحام، حسین علی ) استپرداخته استعاري ريتصاو ازي بسیاري هاشاخه بازآفرينی به
مون ها پیراوارهالبالغه به چگونگی کارکرد اين دسته از طرحهاي تصوري در نهجوارهدر خلق طرح حضرت)ع(

برخی  ۀرفته در قرآن نظر دارد و در خصوص بیان ديدگاه و نگرش خويش دربار کار بهمفاهیم مجرد و عقلی 
هم از نظر محتوا و  ايشانکالم که اي گونهبرد؛ بهمیهرهختارهاي استعاري قرآن بهاي مجرد، از ساآموزه

هاي تصوري در بافت روايی وارهبررسی طرح .بیان در امتداد کالم الهی است ۀمضمون و هم به لحاظ نحو
رت)ع( گذاري بیشتر کالم حضمفهومی قرآن به فهم بهتر و تأثیرهاي البالغه بر مبناي کارکرد استعارهنهج

در  است. و الزم ضروري امري هاوارهطرح شناخت امام)ع( کالم بهتر درک جهترو از اين ؛شودنجر میم
هاي حرکتی در بیان مفاهیم مجرد و ذهنی در بافت کالم وارهرسد کارکرد طرحمی ظرن بهاين میان 

باشد و امام علی)ع( متأثر از  برخوردارهاي تصوري وارهحضرت)ع( از بسامد باالتري نسبت به ديگر طرح
ه سبک را بنظر خود مفاهیم موردکشیدن معانی عقلی و انتزاعی،  تصوير شیوه استعاري آيات الهی در به

که شکل و فرم کالم حضرت)ع( در بسیاري از موارد مشابه با ايگونه؛ بهسازدمیبیانی آيات قرآن نزديک
 ۀگانشود کارکرد سهمیآنچه در اين مقاله بدان پرداختهبا توجه به آنچه که بیان شد، کالم الهی است. 

)ع( و نوع بیان ايشان در طرح هاي تصوري اعم از حرکتی، حجمی و قدرتی در بافت کالم امام علیوارهطرح
ادشده در هاي يوارهطرحتنی بر ـمباست که هاي شناختی ارهـاستعهاي مجرد و ذهنی در قالب صورت
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ه البالغه که ريشمذکور در بافت روايی نهج ۀوارهايی از کارکرد سه طرحباشد. در ادامه نمونهکريم میقرآن
 هاي مفهومی آيات قرآن دارد، اشاره خواهد شد.در استعاره

 

 البالغههاي تصوري قرآن در نهجواره. طرح2

 حرکتي ۀوارطرح. 2-1

در  عاريهاي استنگاشت گیريشکل مبنايهاي متحرک در عالم خارج حرکت و پويايی انسان يا ساير پديده
 چونهمانسان،  . بر اين اساس مفاهیم مجرد و عقلی در نظام انديشه و ادراکاست حرکتیهاي وارهطرح
انه چهارگ هايدر جهت چرخشيا جايی از مکانی به مکان ديگر و و جابهحرکت هاي متحرک، قابلیت پديده
گاه مفاهیم مجرد و عقلی عملکردي مشابه با ، میان افراد بشر روزمرهعادي و هستند. در گفتارهاي  را دارا
راه موفقیت را در »هايی چون گردند. ساختمی از قدرت انتقال و حرکت برخوردار هاي مادي داشته وپديده

 ... از جمله و« راهش را از ديگري جدا کرد»، «ه شددر مسیر زندگی با شکست مواج»، «پیش گرفت
اهیمی شده و بسیاري از مفمثابه راه و مسیر در نظر گرفتهها زندگی بههستند که در آن هاي استعارينگاشت

د. بر اين شومفهومی زندگی منتقل میۀ يابد از طريق انطباق استعاري به حوزکه در پیمودن راه کارکرد می
استعاري انديشه انسان بستري براي تطبیق مفاهیم مجرد با تجربیات فیزيکی متحرک در اساس ساختار 

ر، رهگذ آيد که از اينمی شمارجهان خارج بوده و فضايی براي پويايی بخشیدن به معانی انتزاعی و ذهنی به
 گردد.می پذيرامکان براي مفاهیم انتزاعیجا شدن قابلیت پیمودن مسیر و جابه

کار رفته و خداوند از حرکتی به ۀوارکريم در قالب طرحاز مفاهیم عقلی و مجردي که در قرآنيکی     
ري برد، نگاشت استعامیمقصد بهره مفاهیم عقلی و دور از دسترس حوزۀ مبدأ براي شناخت ۀهاي حوزمؤلفه

ر مفهومی سف ۀحوز. در اين نگاشت استعاري، از معانی ملموس و حسی است «مثابه سفر و کوچمرگ به»
هیم امبدأ با مف ۀشده در حوزم عینی تعريفشده و مفاهیمفهومی مرگ استفاده ۀو شناخت حوزبراي درک 
 براساسشده شده و از آنجا که قلمرو مبدأ از مفاهیم آشنا و شناختهمفهومی مرگ منطبق ۀذهنی حوز
جانبه و ملموس از مفاهیم مجرد قلمرو رو تصويري همهاست؛ از اينگرفته زندگی فردي شکلتجربیات 

دهد. در میمفهوم مجرد و عقلی مرگ را ارائه مقصد در انديشه مخاطب ترسیم نموده و درک صحیحی از
که از « شهوالزاد: ت» ۀو واژ« تزدوا: توشه برگرفتن»فعل  يیمعنا بارداوند بلند مرتبه با توجه به زير، خ ۀآي

 مثابه سفر دانسته و در قالبمرگ را به حاًيتلو مفهومی سفر است، ۀوزشده در حهاي تعريفجمله مشخصه
شدن و رسیدن مرگ را به مهیاهنگام فرا و آمادگی به گفته سخناين تصوير، از حقیقت مجرد مرگ 

در نگاشت استعاري يادشده، انسان متناظر با مسافر، مردن . استنمودهبراي سفر رفتن تعبیر  بستنتوشه
ر با توشه راه متناظمتناظر با سفر کردن، دنیا متناظر با مبدأ سفر، آخرت متناظر با مقصد، تقوا و اعمال صالح 

توجه ما با ؛ ااستنشدهدر بافت روايی آيه لحاظ  ناًیعزير، اگرچه تناظرهاي فوق،  ۀ. در آيشودیمگرفتهدر نظر 
باط ا و مضمون آيه استنمثابه سفر را از فحوتوان نگاشت استعاري مرگ بهآن میرفته در  کاربه واژگان به
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اهیم مجرد قلمرو مفهومی مرگ آن از مفاهیم حسی قلمرو سفر براي درک و شناخت مف براساسنمود و 
 .گرفتبهره

هر ؛ (131بقره/) ﴾وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي األَلْبَابِوَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ ....﴿ -

 برگیريد که در حقیقت بهترين توشه پرهیزگارىداند و براى خود توشهمىدهید خدا آن را مىکار نیکى انجام
 .است و اى خردمندان از من پروا کنید

مفاهیم  ۀدر توصیف مرگ و بیان ماهیت آن بر پاي )ع(نیز قالب و بستر کالم حضرت علیالبالغه در نهج    
پاي آيات هم آوردمی میانبهمرگ سخن حقیقت از  هرگاهو ايشان  استهاي معنوي آيات الهی و آموزه

 نتزاعیامتناسب با مقتضاي حال، شناخت جامع و دقیقی از مفهوم  و مثابه سفر يا کوچ دانستهقرآن، آن را به
ت که اس گونهالبالغه بديندر نهج . در واقع عملکرد امام علی)ع(کندمی مخاطبان ترسیم ۀمرگ را در انديش
ک جهت در -که ناشی از تجربیات اکتسابی محیط اطراف است -در ذهن خود شدهاندوختهاز مفاهیم حسی 

 که مشخصه معنايی انطباق استعاري مفاهیمیاز طريق برد و می ذهنی و تصورات عقلی بهره هايدهپدي
حیح صهاي ذهنی پیچیده که دريافت ساختتصويري حسی و ملموس از  ،ملموس دارند با مفاهیم انتزاعی

البالغه هاي نهجدر استعاره .دهدمیارائه انسان است ۀدر نظام انديش و پردازشها نیازمند ادراک آنماهیت 
ه آن، هاي مرتبط بمفاهیم انتزاعی و عقلی پیرامون اخالق و رفتار صحیح انسانی و اسالمی، دنیا و پديده

ها دانيافته و بدر لباس و ظاهري از محسوسات تجسممفاهیم مربوط به مرگ و زندگی و حیات اخروي و... 
هاي زير، تنها عبارت .(121: 1933 نیا و همکاران،طاهري .ک: قائمی،ناست)شده پويايی و تحرک بخشیده

ه در باشد که ريشالبالغه میدر نهج« مثابه سفر يا کوچمرگ به»ستعاري هايی از کارکرد نگاشت انمونه
 مضمون آيات الهی دارد:

و توشه راهنمايی  شما را به زاد (111/خطبه) «قَدْ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ وَأُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَحُثِثْتُمْ عَلَى الْمَسِيرِ» -

همانند  در اين عبارت :کردن از دنیا فرمان دادند و شما را براي پیمودن راه قیامت برانگیختندکردند و به کوچ
تعبیر قرآنی، اعمال صالح و شايسته متناظر با توشه سفر که جزء الينفک سفر هر مسافري است در نظر 

کردن، تصويري حسی از مفهوم مرگ و با برقراري رابطه شباهت میان مرگ و کوچ )ع(شده و امامگرفته
ها انتقال از عالم دنیا به عالم آخرت است که در آن از مسافرت حقیقی انساندهد. میزندگی اخروي ارائه

انی کاموري که در يک سفر دنیايی از م ۀکنند و همجهان پست دنیوي به عالم واال و ابدي آخرت کوچ می
چون توشه، مبدأ و مقصد، راهنماي راه، مشکالت و خطرات و... در اين سفر نیز  به مکان ديگر وجود دارد

الظعن: »قلمرو مبدأ که در اينجا واژگان  ،شدهمفاهیم ياد براساس .(2414: 1931 )قائمی، خوردمی چشمبه
وي متناظر با مرگ و پیمودن مسیر زندگی دنی )ع(است در تناسب با مقصود اصلی امام« المسیر»و « کوچیدن

 .شودمیگرفتهو حرکت به سوي آخرت در نظر 
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 (139/خطبه) «وَأُمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّاد بِالِارْتِحَالِبِدَارِكُمْ وَقَدْ أُوذِنْتُمْ مِنْهَا  لَيْسَتْأَنْتُمْ بَنُو سَبِيلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍوَ» -

و  اصلی شما نیست ۀشديد که دنیا خانمردم! شما چونان مسافران در راهید که در اين دنیا فرمان کوچ داده
 ها در دنیا به حال مسافرانیدر اين قسمت نیز، حقیقت حال انسان :شديدآوري زاد و توشه فرمان دادهبه جمع
هت جبه تهیه زاد و توشه  مأمورآنان نیز شده و کردن از اين دنیا دادهفرمان کوچآنان  که بهشده تشبیه
مرو مبدأ هاي قلدر اين نگاشت استعاري، کارکرد مفاهیم و شاخصهد. نااز اين سرا گشتهشدن براي سفر آماده

ها متناظر با مسافران )بنوسبیل(، مرگ متناظر و عینی دارد که در آن، انسان بارزنمودي  )ع(در کالم حضرت
ارتحال(، دنیاي فانی و زودگذر متناظر با مبدأ سفر )دار( و انجام اعمال صالح جهت آمادگی با سفر )سفر و 

 باشد. چنین عملکردي در توصیف حقیقت مجردبرگرفتن )الزاد( میرويارويی با مرگ متناظر با توشه براي
جب لمرو مقصد موهاي مجرد ققلمرو منبع با مؤلفه ۀشدهاي متعارف و شناختهتطبیق ساخت مرگ، از طريق

ن شده در ايهاي ذهنی تعريفشده و تحلیل شاخصه مفهومی موردنظر ۀپیدايی تصويري ملموس از حوز
 سازد.حوزه را با سهولت بیشتري همراه می

ه ب« ترحّل» :کننددادنتان تالش میاز دنیا کوچ کنید که براي کوچ (64/خطبه)«وَتَرَحَّلُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ» -

کردن در اين عبارت، آمادگی براي مرگ را به کوچ )ع(جا شدن است. امام علیکردن و جابهکوچمعناي 
نیازمند مقدمات و تهیه بار و بنه سفر است، آمادگی براي مرگ هم  اند؛ از آنجا که سفر و کوچتشبیه نموده

شدن مرگ متناظر با آمادهمادگی براي نیازمند داشتن اعمال صالح و کارهاي پسنديده است. در اين نگاشت، آ
از بار معنايی فعل )ترحلوا( تصويري متحرک و پويا از مفهوم  )ع(شده و حضرتگرفته نظر براي سفر در

رايط ش براساس کردنکوچصوري که مخاطب نسبت به ماهیت ت نظرگرفتن دهد و با درمیذهنی مرگ ارائه
ا هنمودن حقیقت انتزاعی مرگ با کمک مؤلفهتر زندگی و تجربیات شخصی خود دارد، جهت هرچه ملموس

ها انسان جايیهکند تا معناي انتقال و جابمیحرکتی ترسیم ۀواردر قالب طرح مبدأ آن را ۀو عناصر عینی حوز
 آمادگی براي سفر و-و نیز آمادگی روحی و انجام اعمال صالح  -از دنیا به آخرت -از مکانی به مکان ديگر

 شود که درک آن بر مخاطب هموار است.در قالب مفاهیمی عرضه -توشه راه برگرفتن
است که  از ديگر مفاهیمی« رد پاي )کسی( کردندنبالمثابه به کردنپیروي تبعیت و»نگاشت استعاري     

فاهیم که داراي م« رد پا کردندنبال»يابد. در اين نگاشت، می حرکتی کارکرد ۀوارکريم در قالب طرحدر قرآن
که شامل مفاهیم انتزاعی و « کردنپیروي»عنوان قلمرو مبدأ و مفهوم مجرد است بهتر تر و متعارفعینی

در  رفته کاربههاي زبانی و مفاهیم باشد. از آنجا که صورتعنوان قلمرو هدف يا مقصد میبه ذهنی است
تصورات ذهنی افراد نسبت به رو دريافت و محسوس است؛ از اين شدهشناختهمبدأ برگرفته از امور  ۀحوز

در  هبلندمرتبگردد. در آيات زير خداوند می ۀ مقصد با سهولت بیشتري همراهماهیت انتزاعی و عقلی حوز
 ،و طريقت ( متناظر با شیوههخطو) قدمگاهکند؛ بر اين اساس ، تصويرپردازي میيادشدهقالب نگاشت استعاري 

کردن است. يوشت سر کسی راه رفتن متناظر با پیرکردن يا پو تعقیبي در راه رو ديگرمريد متناظر با دنباله
زاعی اشاره به مفهوم انت« کردن يا در پی او رفتنکسی را دنبال رد پاي: هخطويتبع ال»در آيات زير تعبیر 
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 کارده بهش کردن، براي بیان مفهوم يادحرکت در راه و مسیر يا تعقیب ۀتجرب براساسکردن دارد که پیروي
 است.رفته

؛ (163قره/)ب ﴾عَدُوٌّ مُّبِينٌيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي األَرْضِ حَالَلًا طَيِّبًا وَالَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ ﴿ -

 او دشمنمکنید که هاى شیطان پیروىحالل و پاکیزه را بخوريد و از گام اى مردم از آنچه در زمین است
 .آشکار شماست

 ﴾...مُنكَرِرُ بِالْفَحْشَاء وَالْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُ﴿ -
هاى کس پاى بر جاى گامهاى شیطان منهید و هر ايد پاى از پى گامآوردهاى کسانى که ايمان؛ (21)نور/

 .داردکارى و ناپسند وامىبه زشت شیطان نهد ]بداند که[ او
در قالب تصاوير عینی و حسی  البالغه به موازات کالم الهی، مفاهیم مجرد و عقلی هموارهدر نهج    

يش موردنظر خوها و مفاهیم انديشهگرفتن از ساختار استعاري آيات، با الهام يابد و حضرت علی)ع(مینمود
ردازد. در پايی کالم خود میهاي بیانی قرآن در بافت روکرده و در اغلب موارد به بازآفرينی زيبايی را بازگو

رد و در بمیبیانی قرآن بهره ۀاز شیو« نمودنيرویپو  اقتداکردن»براي بیان مفهوم  زير، امام)ع( هايتعبار
شده عريفهاي تاست، شاخصه« راه )کسی( کردندنبالمثابه هب کردنيرویپاقتدا و »قالب نگاشت استعاري 

شده در کالم صورتی عینی از مفهوم مجرد اراده هدف تعمیم داده و ۀمنبع را به معانی عقلی حوز ۀدر حوز
 آفريند:خود می

ودن نمرويو دنبال کردنتعقیببه معنی « اتبع» :قدم جاي قدمشان بگذاريد (31/خطبه) «وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ» -

عاري ر در حکم نگاشتی است، عبارت حاضشد بیانتر با توجه به آنچه که پیش پاست.به معناي ردّ « أثر»و 
هاي هشده و جنبدر نظر گرفته« ردّ پاي کسی کردندنبالمثابه به ردنکپیروي»آيد که در آن می شماربه

 کننده متناظر بارويـن نگاشت، پیـکند. در ايسازي می( را مفهومکردنپیرويمقصد ) ۀمتعددي از حوز
ردن ردّ پا کمتناظر با دنبال کردنپیرويکننده ردّ پا، شیوه و طريقت متناظر با ردّ پا و مفهوم مجرد تعقیب

ختاري ساداراي  شناختی هايمدلانسان در حکم  ۀهاي استعاري در نظام انديشباشد. در حقیقت نگاشتمی
تر عینی اي از مفاهیمها يک سلسله مفاهیم پیچیده و منسجمی در قالب شبکهآن براساسکلی هستند که 

وست رگیرد؛ از اينبه شکل يک الگو در ذهن جاي می عمدتاًگیرد. چنین ساختارهايی تر شکل میو ساده
-مراهگنهادن، مثابه در راه راست قدمبه شدنهدايتراه،  کردندنبالمثابه به کردنپیرويکه الگوهايی چون 

 .شودمیو... ساخته رفتنبیراههبه  شدن

تو با ادّعاهاي باطل همان راه پدرانت را  (61/نامه) «فَقَدْ سَلَكْتَ مَدَارِجَ أَسْلَافِكَ بِادِّعَائِكَ الْأَبَاطِيلَ» -

 هنیذ در قالب بازسازي يک مدل کردنپیرويدر اين عبارت نیز همانند نمونه گذشته، مفهوم  :پیمايیمی
مبدأ جهت درک معانی  ۀحوز عنوانبهکه برگرفته از تجربیات فردي در رويارويی با محیط اطراف است 

« ارجمد» ۀواژ. استرفته کاربهمفاهیم انتزاعی و ذهنی است  مقصد که متشکل از مجموعه ۀمقصود در حوز
. در اينجا با توجه به فحواي کالم استمختلفی براي آن ذکر شدهلغت معانی و در فرهنگ بودهجمع )مدرج( 
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« مدرج»است واژه  افتادنراهکه به معناي در پی کسی « سلک»نشینی اين واژه با فعل حضرت)ع( و نیز هم
ز ا نمودنتبعیتو  کردنپیروي در عبارت حاضر، اساس اين بر. استرفته کاربهدر معناي راه و طريق 

-پیروي ۀزهاي دو حوشده که با برقراري رابطه تشابه میان هستیمثابه پیمودن راه آنان معرفیگذشتگان به

گیرد که در آن دانش میناظر بین مفاهیم هر دو قلمرو شکلاي از تشابه و ت، مجموعهپیمودنراهو  کردن
مقصد از طريق انطباق  ۀهاي حسی عناصر حوزه مبدأ وي را در شناخت معانی مجرد حوزمخاطب از ويژگی

ده بین نیز، تناظرهاي يادشرساند. در اين قسمت میهاي فیزيکی با مفاهیم ذهنی يارياستعاري میان پديده
در راه  رو ديگريراه )مدرج( متناظر با شیوه و طريقت، مريد متناظر با دنباله -کردنکردن و تعقیبپیروي

 بد.ياهاي گذشته کارکرد میمانند نمونه -و...

حجمي ۀوارطرح. 2-2  

زيکی فی ۀتجرب براساسکه ماهیت آن  هاي تصوري استوارهطرح ۀگاناز انواع سه ديگر حجمی يکی ۀوارطرح
ن الگويی که در قالب اي. گیردمیهاي مختلف و انطباق آن با مفاهیم انتزاعی شکلگرفتن در مکانقرار

 ۀگردد که ريشه در تجربهاي استعاري مختلفی میمدلشده موجب پیدايی در ذهن انسان تثبیت وارهطرح
کم در حها و...را دارد و در حقیقت اين مکان هايی چون خانه، اتاق، غارمکانحسی و فیزيکی قرار گرفتن در 

 .شودیمگرفتهدر نظر  هامظروف آنعنوان بهجسم انسان  و شدهیتلقظرف 
 پا شیپ حتی و روزمره اعمال بلکه شود؛نمی موضوعات فکري شامل فقط ماۀ انديش بر حاکم مفاهیم»    

 عاملت چگونگی و جهان در هاانسان مراوده نحوه ادراکات، ساختار .ردیگیبرم درنیز  را آن جزئیات نيترافتاده

 تواقعیاتعريف  در اساسی نقشی مفهومی نظام بنابراين، .دهدمیشکل ذهنی مفاهیم همین افراد را ساير باآنان 
روزانه  اعمال و اهتجربه انديشیدن، ۀکه نحو بپذيريم بايد ،میکن قبول را ادعا اين درستی اگر و کندمی ايفا هروزمر

 .(129: 1933)هاشمی، « انداستعاره با مرتبط موضوعاتی ما

چون فکر و انديشه،  مجرديها گاه براي مفاهیم انسانۀ ساختار استعاري انديشبا توجه به اين امر،     
از طريق انطباق استعاري مفاهیم عقلی با تجربیات شود و میقائل. نوعی حجم ..و هاگرفتاريمشکالت و 

 شماربهو خود را مظروف آن  کردهیتلقظرفی  چونهم مفاهیم مجرد را ،هاي شناختیدر قالب مدلعینی 
...  و «افتادم مخمصهتوي »، «فکر رفتم در»چون هاي استعاريی ، نگاشتدر قالب چنین عملکرديو  هآورد
که در زبان معیار مشخصه معنايی « مخمصه»و يا « انديشیدن»شده، هاي يادآورد. در نمونهمی وجودبهرا 

 شود.گرفته و در حکم مکانی است که انسان بدان وارد می خودماهیتی فیزيکی بهدارد  رملموسیغمجرد و 
ها هاي حجمی استوار است که در آنوارهبیانی بسیاري از آيات الهی بر مبناي طرح کريم ساختاردر قرآن    

د. آينیم حسابها بههايی فرضی هستند که بندگان در شمار مظروف آنمفاهیم مجرد و عقلی در قالب مکان

د صد نمومق ۀمبدأ بوده و مفاهیم مجرد در قالب حوز ۀفرض در حکم حوزهاي پیشدر اين بخش نیز، مکان

اختی شن ۀها و عناصر اين حوزاي که با ويژگیدلیل ارتباط حسیمبدأ به ۀيابد که دانش مخاطب از حوزمی
هاي ذهنی مجرد و در نتیجه هاي شناختی و تطبیق الگوهاي حسی با صورتدارد موجب بازسازي مدل
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 ،«السلم: صلح»اعی انتز شود. در آيات زير، براي مفاهیممقصد می ۀدرک و پردازش معانی عقلی حوز
ا بدان هشده که انسانهايی تشبیهشده و به مکانحجم در نظر گرفته« آخرت»و « دين»، «رحمه»، «الکفر»

« اهمثابه منزلگدين به»ت استعاري عنوان مثال نگاشاساس، به اين گردند. برمی وارد شده يا از آن خارج
بندي مثابه عدم پايدين، خروج از آن به مثابه پذيرشاه و خانه بهگیرد که در آن، ورود به اين منزلگمیشکل

ه در مثابه مالک و صاحب حقیقی اين خانمثابه ساکنان اين منزل و خداوند بهبه دين )کافر شدن(، بندگان به
 .شودیمگرفتهنظر 

؛ (213ره/بق) ﴾تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَالَ ﴿ -

مکنید که او براى  هاى شیطان را دنبالايد همگى به اطاعت ]خدا[ درآيید و گامآوردهاى کسانى که ايمان

 .شما دشمنى آشکار است

و ؛ (61مائده/) ﴾بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَوَإِذَا جَآؤُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ ﴿ -

اند رفتهبا همان ]کفر[ بیرون قطعاًکه با کفر وارد شده و آورديم درحالىگويند ايمانآيند مىچون نزد شما مى

 .داشتند داناتر استو خدا به آنچه پنهان مى

زيرا او از  ؛کرديمداخلخويش  و او را در رحمت؛ (11انبیاء/) ﴾وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴿ -

 .شايستگان بود

 .دسته در دين خدا درآيندو ببینى که مردم دسته؛ (2نصر/) ﴾وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴿ -

اين زندگى دنیا  ،اى قوم من؛ (93غافر/) ﴾يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴿ -

 .تنها کااليى ]ناچیز[ است و در حقیقت آن آخرت است که سراى پايدار است

 بناحجمی  ۀوارطرح ۀپايبر  البالغهنهجهاي بسیاري از متن در نمونه علی)ع( ساختار کالم حضرت    
هاي متأثر از شیوه مفاهیم انتزاعی کالم خويش، دادنجلوهتر هر چه ملموس منظوربه )ع(علیامام . استشده

برد میمردم است بهره ۀهاي متعارف و عینی که برگرفته از تجربیات زندگی عاماز ساخت ميکر قرآنبیانی 
د. شک ريتصوبهد خو اندر برابر مخاطب ملموس اي فیزيکی وگونهرا به يشرت نهايی سخنان خوتا صو

 هاي مستقیم ايشان از بافت روايی آيات الهی منحصربه اقتباس صرفاً ميکر قرآن از تأثیرپذيري حضرت)ع(
مباحث  طرح ۀگیري از شیوشاهد بازآفرينی معانی قرآن و بهره وفور در کالم حضرت)ع(به روشود؛ از ايننمی

ان در چگونگی بی هاي معرفتی و اخالقی آن در قالب تصاوير زيبا و بديع هستیم که امام علی)ع(و آموزه
همانند  البالغه امام)ع(هاي زير از نهجو ساختارهاي بیانی آيات نظر دارد. در عبارت ميکر قرآنها به آن

گیرد و مفاهیمی چون می نظر ها حجم دربخشیده و براي آن قرآن به مفاهیم مجرد و انتزاعی بُعد مکانی
روف انسان مظکه جسم  نمودههیتشبهايی پرهیزکاري و بدکاري، حق و باطل، غفلت، توبه و... را به مکان

 :استشده گرفتهآن در نظر 
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 «دَارُ حِصْنٍ ذَلِيلٍ لَا يَمْنَعُ أَهْلَهُ وَلَا يُحْرِزُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ التَّقْوَى دَارُ حِصْنٍ عَزِيزٍ وَالْفُجُورَ » -

 ياناپذير است؛ اما هرزگی و گناه خانهاي بندگان خدا! بدانید که تقوا، دژي محکم و شکست (111/)خطبه
امان  در برداهپنکرد و کسی که بدان است که از ساکنان خود دفاع نخواهدريختن و خوارکننده در حال فرو

در زبان معیار مؤلفه معنايی مجرد دارد و در « الفجور: هرزگی و فساد»و « التقوي: پرهیزکاري» :نیست
تقوي و  -هاشده که به فراخور ماهیت هر يک از آن)دار: خانه( در قالب عمارتی ترسیم ۀنشینی با واژهم

تعاري اساس نگاشت اس اين گردد. برذلت انسان میز شقاوت و ساموجب امنیت و عزت شده و يا زمینه -فساد
لگاه پذيرفتن تقواي الهی متناظر با ورود به اين منز ،گرفته که در آنشکل« مثابه منزلگاهتقوا و بدکاري به»

گرفتن در مکان امن در نظر  و دوري از تقوا متناظر با عدم ورود به منزل، پرهیزکار بودن متناظر با قرار
يابد و از ی بدکاري و فساد کارکرد میـمفهوم ۀشده در حوزد. مشابه همین تناظرهاي يادشومیگرفته

 شود.میمقصد )فجور( استفاده ۀمبدأ )منزلگاه( براي شناخت مفاهیم حوز ۀهاي متعارف و عینی حوزشاخصه

: در اين قسمت بپرهیز غفلت و ستم استکه منزلگاه از جايى (63/)نامه «احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَالْجَفَاءِوَ» -

یزيکی شده و براساس تجربه فمقصد حجم در نظر گرفته ۀعنوان حوزراي معانی انتزاعی غفلت و ستم بهنیز، ب
 نچوهمداشته و معنايی جسم  ۀمؤلف شده کهاحجامی تصورمثابه در مکان، اين مفاهیم به قرارگرفتن
ه شده منوط باصلی اراده . دريافت صحیح مقصودرا در خود داردها انسان قرارگرفتنگنجايش  منزلگاهی

از  انسان ۀمبدأ با معانی مجردِ قلمرو مقصد است؛ چراکه در ساختار انديش ۀانطباق استعاري مفاهیم حوز

ند. شوسازي و درک میهاي ساده و عینی برگرفته از جهان خارج در قالب استعاره مفهومرهگذر ايجاد ساخت
د به اين نمودن متناظر با وروو ستم شدنغافلمثابه منزلگاه، استعاري فوق، غفلت و ستمکاري به در نگاشت

 .شودیمگرفتهنشدن به منزلگاه در نظر  منزل، اجنتاب از غفلت و ستم متناظر با وارد

: استگشودهوبه و بازگشت را به روي تو و باب ت (91/نامه)«وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ وَبَابَ الِاسْتِعْتَابِ» -

به و کسب تو است. در اين عبارت، کردنراضیبه معنی « االستعتاب»زگشت و به معنی توبه و با« المتاب»
: )باب يهآيی واژ. هماستشدهندگان گشوده اي است که درهاي آن به روي بمثابه خانهرضايت خداوند به

باشد با واژگان عقلی مذکور بیانگر آن مبدأ می ۀهاي حوزدر( که مشخصه معنايی جسم داشته و از مؤلفه
 عرضهشده و در قالب يک مدل استعاري وان قلمرو هدف، حجم در نظر گرفتهعناست که براي توبه به

ر و تاي از ساختارهاي عینیاي از مفاهیم پیچیده ذهنی در قالب شبکهواسطه آن شبکهکه به استشده
، شود. در اين نگاشتمی در ذهن انسان است درک شدهاندوختهتر که برگرفته از تجربیات فردي متعارف

کننده متناظر با وارد شونده به منزل، قرار گرفتن در مسیر حق درب منزل، توبه ۀهخداوند متناظر با بازکنند

 گردد.اين منزل قلمداد می سويبهمتناظر با حرکت 
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 قدرتيۀ وارطرح. 2-3

در ارتباط با هاي تصوري است که ماهیت و عملکرد آن وارهيکی ديگر از طرحي قدرتی هاوارهطرح
کی فیزي ۀتجرب ۀهاي استعاري بر پايواره، نگاشتطرحاين نوع در  گیرد.میشکلهاي حرکتی وارهرحـط

قرار  راه ۀي قدرتی مانع و يا سدي در میانهاوارهبا اين تفاوت که در طرح آيدمی وجودبهجايی هحرکت و جاب
شود عملکرد و نوع رفتار انسان در برخورد با موانع متغیر و متفاوت باشد و بستگی به نوع میدارد که موجب

ثال م عنوانبهاز انسان سر بزند.  و متفاوتی هاي مختلفواکنش ،موجود و میزان نیروي مقاومتی آن مانع
هاي زير را در برخورد با مانع يکی از حالت که وي ممکن است ردیگ قرارر مانعی در مسیر حرکت انسان اگ

 ر مسیرتغییبا گردد و يا اينکه انسان  اوروي مانع حرکت و پیش ،که نیروي مقاومتیاجرا کند از جمله اين
رو درگذرد و راه ديگر آن است که از کنار ز مانع پیشگیرد و يا با تمام توان اراه ديگري را در پیش د،وخ

 در نهايت آنکه موفق به برداشتن مانع از سر راه خود گردديا بدهد و عبور کرده و به راه خود ادامه مانع
 .(11-63: 1932)صفوي، 

 انسان پديد ۀهاي مفهومی متعددي در انديشساختهاي استعاري و مدلهاي ياد شده، با توجه به حالت    
معنا  دتاًعمو انسان در برخورد با موانع و مشکالت زندگی که  يابدمی در رفتارهاي زبانی وي نمود کهآيد می
رفتارهاي فیزيکی در  ۀفرض در ذهن خود که برگرفته از تجربفهومی مجرد دارند از الگوهاي پیشو م

ها آن فصل و حلهه با مشکالت و يا عملکرد خويش در مواج ۀبرخورد با موانع است براي بیان نحو
ی انتزاع ۀمفهومیِ برخورد فیزيکی با موانع خارجی، براي درک حوز ۀ. در حقیقت انسان از حوزبردمیبهره

آمده یشاتفاق پ»، «داشتمنراه پس و پیش »مانند  عبارتیکند. می ويارويی با مشکالت زندگی استفادهر
و...  «از راه ديگري وارد عمل شدم»، «تمام مشکالت را از سر راهم برداشتم»، «ام را تغییر دادمسیر زندگی

 هاي مفهومی و ذهنی با تجربیات عینی و فیزيکی هستند.حوزهمیان حاصل چنین انطباق استعاري 
ايی که هو سختی در آيات الهی، نوع برخورد بندگان را با مشکالت بلندمرتبه، گاه خداوند ميکر قرآندر     

سد و يا مانعی در راه فرمانبرداري و اطاعت از خدا  چونهمو  شده مواجهاز سوي مشرکان و دشمنان با آن 
 دعوتو گاه آنان را به پايداري و استقامت در پیمودن راه حق  نموده مشخصگیرد قرار می )ص(و پیامبر

« الأنف»و « جن»، «أحقاف»هاي خواند. در آيات سورهو تغییر مسیر فرامی دنيگزيدورو يا آنان را به  کرده
الب قروست که خداوند در مقاومت در برابر مشکالت و گذشتن از موانع پیش ۀنگاشت استعاري بر پاي

نوع برخورد با موانع را که در اينجا « کردنمبارزهجاهدوا: جهاد و »و « کردناستقاموا: پايداري»هاي فعل
جود در راه بندگی خداوند و يا وجود دشمنان و کافران است، رويارويی قاطعانه با هاي مومشکالت و سختی

هاي کارکرد فعل« حج»و « شوري»هاي آنکه در آيات سوره؛ حالاستدانستهها مشکالت و گذشتن از آن
مان ه نوع ديگري از برخورد با موانع را که« برگرداندنانقلب علی وجهه: روي»و « گزيدنيجتنبون: دوري»

 کند.می گرفتن راه ديگري است، بیانتغییر مسیر و در پیش
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کسانى که  محققاً؛ (19احقاف/) ﴾إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴿ -

 .نیست و غمگین نخواهند شد سپس ايستادگى کردند بیمى بر آنان گفتند پروردگار ما خداست

واْ أُوْلَِِكَ بَعُُْهُمْ نَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُِإ﴿ -

اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردهآورده و هجرتکسانى که ايمان؛ (12انفال/) ﴾...أَوْلِيَاء بَعْضٍ

   .اند آنان ياران يکديگرندکردهو يارى انددادهپناهاند و کسانى که ]مهاجران را[ نموده

از گناهان و کسانى که ؛ (91شوري/) ﴾وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَُِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴿ -

 .گذرندآيند درمىدارند و چون به خشم درمىها خود را به دور مىکاريبزرگ و زشت

  عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَوَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ﴿ -

پرستد و از میان مردم کسى است که خدا را فقط بر يک حال ]و بدون عمل[ مى؛ (11حج/) ﴾...خِرَةَالدُّنْيَا وَالْآ

يابد و چون باليى بدو رسد روى برتابد در دنیا و آخرت زيان  گر خیرى به او برسد بدان اطمینانپس ا
 .استديده

قیم هاي مستتأثیرپذيري ۀآنکه در حوزالبالغه بیش از در نهج ميکر قرآنهاي تصوري وارهکارکرد طرح    
ز ا هاي امام علی)ع(باشد، شامل تأثیرپذيري هاي مذکور در بافت روايی کالم حضرت)ع(وارهو عینی از طرح

 مفاهیم و ۀکنندحقیقت در امتداد کالم الهی بازگوشده در آن است که در  ساختار آيات و معانی وانهاده
وند ور نوع بیان خدابوده و در حقیقت نوع بیان حضرت)ع( يادآ خود فردبه منحصرقرآنی به شیوه هاي آموزه

برد. در میهاي بیانی قرآن بهرهبه مقتضاي کالم خويش از قالب است که امام)ع( ميکر قرآندر آيات 
بیان ايشان در برخورد با  ۀندارد؛ اما شیو )ع(چه آيات الهی نمود بارزي در کالم حضرتهاي زير اگرعبارت

هاي هوارالب طرحبیان قرآن است که در ق ۀها برگرفته از شیومشکالت و موانع غیرمادي در زندگی انسان
 :استشدهقدرتی عرضه 

در لغت به معناي « عرّج» :مرويد به راه تفاخر به نژاد و تبار و (1/خطبه) «عَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ» -

: هلمنافرا»ۀ ها با واژنشینی آنو هم« الطريق: راه» ۀآيی آن با واژشدن است که همو مايل کردنتوقف
 ع(است که حضرت) در کالم امام علی)ع( -مثابه راه ناهموارتفاخر به-نگاشت استعاري ۀدهندنشان «تفاخر

ا ب شدننمواجهدن و تغییر مسیر دادن براي گزينوع برخورد انسان را با اين حقیقت انتزاعی در قالب دوري
ا روندگان اين ظر بشده، تفاخر متناظر با راه پرخطر، بندگان متناکند. در نگاشت يادمیفروشی تعیینسد فخر

 در اين راه است. ننهادن قدمو  دادن جهتفروشی متناظر با تغییر راه و عدم فخر

از « مداحض: »گزيدم دوري هايتلغزشگاهاي دنیا! از  (41/)نامه «)الدّنيا( اجْتَنَبْتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحُِِكِ» -

نظر ساختار صرفی، اسم مکان از ريشه )دحض( به معناي لغزشگاه و به تعبیري مکانی آکنده از گل و الي 
هاي آن استعاره آورده و سراي کارياين واژه را براي دنیا و فريب امام علی)ع(»لغزد. است که پاي در آن می

 هولناک هالکت فرو ۀح انسان دانسته که بسیاري در آن لغزيده و به ورطدنیا را جايگاه لغزش پاي رو
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فیزيکی لغزيدن پا در مکانی  ۀاز تجرب در اين عبارت، امام علی)ع( .(11: 1931 )محمدقاسمی، «اندغلطیده
ا ههاي دشوار و مشکالتی که انسان در دنیا با آنذهنی موقعیت ۀپر گل و الي براي تفهیم و ادراک حوز

برده و نوع برخورد و عملکرد خود را در گردد بهرهواجه بوده و موجب تباهی سرانجام وي در آخرت میم
ا هرو تغییر مسیر دادن و از کنار آن گذشتن در قالب فعل )اجتنبت( بیان فرموده و نعمتمواجه با موانع پیش

ذاردن در گنطلبی را متناظر با قدمدنیاگل و الي و پرهیز از دنیوي را متناظر با مکان پر  ۀو آسايش فريبند
 است.اين مکان لغزنده دانسته

به معنی « خاض: »ها شنا کنبراي حق، در مشکالت و سختی (91/نامه) «خُضِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ» -

ار فتعبارت، گردر اين  در اصل لغت به معناي طغیان آب است. امام علی)ع(« الغمرات»رفتن در آب و فرو 
شخیص ت ۀشدن در آن )مشکالت(، قو مثابه وارد شدن در آب دانسته که با فروها شدن را بهمشکالت و فتنه

ینی حسی و ع ۀافتد. در اين عبارت نیز، حضرت)ع( از تجربرود و به گمراهی میمیو بصیرت انسان از بین
رده و در ب)قلمرو مقصد( بهره ت حقیقی فتنهماهیعنوان قلمرو مبدأ در راستاي شناخت شدن در دريا بهغرق

اند. در اين نگاشت، ها دانستهقالب فعل )خاض( نوع برخورد با مشکالت را، برخورد قاطعانه و عبور از آن
مشکالت موجود در راه حق متناظر با طغیان آب، گذشتن از مشکالت متناظر با فرو رفتن در آب، حق متناظر 

 .استشده متناظر با شناگران در نظر گرفته گانبا ساحل نجات و بند

 هاي نجات درها را با کشتیاي مردم! امواج فتنه (1/خطبه) «أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ»-

فهومی م که در زبان معیار-ها : در اين قسمت نیز، ساختار کالم حضرت)ع( در برخورد با فتنهبشکنید هم
 «مثابه درياي متالطم و خروشانها بهفتنه»قدرتی در قالب نگاشت  ۀوارطرح ۀبر پاي -ذهنی و انتزاعی دارد

در  بوده وم طوفانی و ناآرا يبرخورد کشتی با امواج درياو اکتسابی عینی  بۀرگرفته از تجريافته که ب نمود
 .استافتهيها انطباق قالب يک مدل استعاري بر مفهوم ذهنی رويارويی با فتنه

گردند، گونه که امواج خروشان مانع حرکت کشتی در مسیر خود به سمت مقصد میهمان به تعبیر حضرت)ع(»    
ر د )ع(شوند. امام علیسدّي در برابر ديدگان انسان بوده و مانع درک حقیقت می همچونها و بالها نیز فتنه

هدايت به  در مسیر روي خود گذشته وکه با تمام قدرت از مانع پیشکند میچنین شرايطی به مسلمانان توصیه
انع با م -که همانا گذشتن از سدّ است-دهند. فعل )شقّوا: شکافتن( داللت بر نوع برخورد انسانراه خود ادامه

 ابساماننمعصومین متناظر با کشتی نجات، اوضاع آشفته و  ۀو ائم )ع(، حضرت علینگاشترو دارد. در اين پیش
 .(111: 1931فراهانی،  و بزچلوئی)اناري«نشینان هستندوفانی و مسلمانان متناظر با کشتیمتناظر با درياي ط

 

 گیرينتیجه. 3
ست ا هاي اعتقادي، اخالقی، دينی، سیاسی و اجتماعی امام علی)ع(ها و انديشهديدگاه ۀالبالغه دربردارندنهج

دبی هاي احضرت)ع( در طرح آراء و نظرات ايشان ريشه در کالم الهی و زيبايی فردبه منحصرکه نوع بیان 
 ۀنندکالبالغه چه از نظر ساختار و اسلوب و چه به لحاظ محتوا و مضمون تداعیدارد. نهج ميرک قرآنو هنري 
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ه؛ يافتنمود تنیده در کالم امام علی)ع(صورت منسجم و درهمقرآن است که به هاي معنويمفاهیم و آموزه
 د.رسنظر میالبالغه امري دشوار و گاه ناممکن بهکه تمییز متن و بینامتن در بافت نهجايگونهبه

اري نمود بارزي دارد و در بسی ميکر قرآنانسان، در  ۀدلیل ساختار استعاري انديشهاي تصوري بهوارهطرح    
 ۀهاي استعاري ملموس و عینی که برگرفته از تجرباز آيات الهی معناي مجرد و عقلی در قالب الگوها و مدل

اي ههاي ذهنی و انتزاعی از رهگذر تشابه و تطبیق با حوزهو حوزه دهيگردانیبزندگی در جهان خارج است 
سو با آيات الهی به البالغه همدر نهج شوند. از آنجا که امام علی)ع(حسی و فیزيکی پردازش و ادراک می

تر نمودن معانی ذهنی و مجرد براي مخاطبان یم عقلی نظر دارد، جهت هر چه ملموسمفاه ۀبیان اديبان
ن ذهن آنا ۀشدشناختهريشه در مفاهیم متعارف و  برد که عمدتاًمیهاي مفهومیِ عینی بهرهخويش از حوزه

پیمودن ، نديگزمنزلنشینی، مانند کوچهاي اکتسابی زندگی مردمان پیش از اسالم صل تجربهداشته و حا
 راه و... است.

به  تهاي حرکتی از بسامد باالتري نسبوارهالبالغه بیانگر آن است که طرحتأمل در بافت روايی نهج    
ها، مرگ، واره مفاهیم مجردي چون دنیا، فتنهدر قالب اين طرح و امام)ع( است برخوردارها وارهساير طرح

الب البالغه در قهاي تصوري قرآن در نهجواره. نوع کارکرد طرحکندمی... را بیان زندگی، تبعیت و پیروي و
ی بیان قرآن در طرح مفاهیم عقل ۀبا الهام از شیو هاي مستقیم از آيات الهی نبوده؛ بلکه حضرت)ع(اقتباس

ضمون م بنابررو ممکن است خداوند به بازآفرينی آن دسته از معانی مجردي که در نظر دارد پرداخته؛ از اين
آنکه امام)ع( به ؛ حالکند انیبحجمی  ۀوارآيات، مفاهیم مجردي چون ايمان، کفر، دين و... را در قالب طرح

هاي مفهومی و ذهنی ديگري چون حق و باطل، تقوا و غفلت و... را در فراخور مضمون کالم خويش حوزه
د حضرت)ع( در بیان نوع نگرش و عملکر ۀدارد. آنچه که مبرهن است شیومیواره عرضهقالب اين طرح

هاي معنوي قرآن بوده و اين امر باشد که بر مبناي آيات الهی و آموزههاي شخصی خويش میطرح انديشه
 رآنقکند که خداوند در میالبالغه همان مقصود و هدفی را دنبالبیانگر اين حقیقت است که ايشان در نهج

 .استفرموده بدان اشاره ميکر
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