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  چکیده

طـور خـاص مـورد توجـه      ) بـه cognitive linguistics( شناسی شـناختی  رویکرد زبان ،اخیر در سه دهۀ

. در این رویکرد ساختارهاي اطالعاتی ذهن، نقش اساسی در تعامل بـا  است  تهشناسان قرار گرف زبان

 ،. از ایـن منظـر  گیـرد  و انتقال اطالعات توسط زبـان صـورت مـی   دهی،پردازش  سازمان جهان دارد و

اسـتعاره  همچنـین  انـد.   هاي ساختاري زبان به شمار آمـده  ترین مقوله از مهماستعاره و تصاویر ذهنی 

که نظام مفهومی انسـان را شـکل و بـه     شمرده شده فرازبانی يبلکه ابزار ،شناسی تنها ابزار زیبایی نه

اي از  مجموعـه ریهـاي تصـوري را ز   واره طرحنیز ایوانز و گرین  .دهد اندیشه، رفتار و زبان او جهت می

پـس از تعریـف اسـتعاره و برشـمردن     در جستار حاضر،  اند. معرفی کرده» تجسم و ساختار مفهومی«

هـاي تصـوري پرداختـه شـد و      واره بـه تعریـف طـرح   ، مقوله              ّ                 هاي دو نگاه سن تی و نوین به این  تفاوت

ب معناشناسـی  چهـارچو در  البالغـه  نهـج هـاي   ها و حکمت هاي تصوري دنیا در پیکرۀ خطبه واره طرح

نتیجه مورد بررسی قرار گرفت. » هاي تصوري ایوانز و گرین واره طرح«شناختی بر اساس مدل انتخابی 

بودگی، نیرو،  هاي حرکتی، ظرف  واره طرح، شده در این الگو ارائههاي  واره انواع کلی طرح بر اساس آنکه

وجـود دارد. از   البالغه نهج        َ  خطب و ح ک م ت) در بافت متنی فضا، تعادل، همسانی و شیء(موجودیحاد، ات

ن کاربسـت  یشتریوارۀ حرکتی است؛ همچنین ب ها، مربوط به طرح واره بیشترین بسامد طرح ،این میان

  مربوط به دنیاي مذموم بوده است. ،ها واره طرح
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    مقدمه. 1

                  ِ         کـه بـه ابعـاد  شـناختی       شـود  ها اط�ق مـی  هیاي از نظر      ِ                 شناسی  شناختی به مجموعه زبان

 شناسی معنی شناسی شناختی، هاي اصلی زبان رشاخهیکی از زی .پردازند ارتباط زبانی می

 ستیواحدي ن ۀیشناسی شناختی، نظر مانند زبانشناسی شناختی، ه شناختی است. معنی

اشتراکشـان   بر اسـاس را ها  آن توان کردهاست که مییات و رویاي از نظر بلکه مجموعه

ان معنا و ارجاع آن در یم ۀشناسی شناختی به بررسی رابط نیآورد. مع ک چتر گردیر یز

ـ ا )22ش، ص1389راسخ مهند، (.پردازد جهان واقعی می ن بـار  ین اصـط�ح را نخسـت  ی

ري از  ایو نگرشـی را معرفـی کـرد کـه بسـ     ن عنـوان مطـرح   یاي با همـ  کاف در مقالهیل

نگرش، دانش زبـانی انسـان مسـتقل از    ن یشناسان را مجذوب خود ساخت. بنابرا معنی

ربیاتی را از طبق نگرشی که لیکاف به معنی دارد، انسان تج ست.یدن و شناخت نیشیاند

در ها  آن بعد، از کند و اهیمی در ذهن خود ذخیره میصورت مف جهان خارج کسب و به

ي سـاختارها  وسـیلۀ  یـن اسـاس تعامـل بـا جهـان بـه      کند. بر ا ایجاد ارتباط استفاده می

هاي مفهـومی، اسـتعاره   فرایندها و  پذیر است. یکی از این ساخت اط�عاتی ذهن امکان

  بندي مفاهیم ارتباط تنگاتنگ دارد. استعاره با مقوله است. در تاریخ،

                    . مبانی نظري پژوهش 2

                 . تعریف استعاره 1ـ  2

مشابهت اسـت و غـرض از    ی، استعاره، مجاز لغوي به ع�قۀی عام و سنتبر اساس تلق

آن، بیان این همانی میان دو چیز، مبالغۀ بیشتر، ایجاد التـذاذ، فصـاحت بیشـتر و انتقـال     

تـوان   فه را مـی خصوص در مخاطب است. براي این تلقی از استعاره پنج مؤلاي ب عاطفه

. اسـتعاره یـک پدیـدۀ    1                ً                                        برشمرد، که عموما  از جانب طرفداران آن پذیرفته شده اسـت:  

یـک          ًکه صرفا  زبانی و مربوط به کلمات است؛ مانند استعارۀ شیر براي فرد شجاع ادبی

کـه بـه یکـدیگر تشـبیه     . استعاره مبتنی بر شباهت دو چیـز اسـت   2تعبیر زبانی است. 

ایـن همـانی هسـت). فـرد     ها  آن یعنی میان(شود هر دو یک چیزند عا میشوند و اد می

شیر را براي آن استعاره  ۀته باشد تا بتوان واژهاي مشترکی با شیر داش شجاع باید ویژگی

اي  هاسـت و فـرد بایـد قریحـه     . استعاره ناشی از کاربرد آگاهانه و عمـدي واژه 3 .آورد

ــد از اســتعاره اســتفاده کنــد یــا خــوب اســتفاده کنــد   ــا بتوان   . خــاص داشــته باشــد ت
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کـه   دبی است. استعاره چیزي نیست که مجبور به کاربرد آن باشیم بلکه یک صنعت ا4

رسـیدن بـه یـک     ،. هـدف از کـاربرد اسـتعاره   5 .توان از کاربرد آن صرف نظر کرد می

  مقصود هنري یا ب�غی است. 

دیـدگاه جدیـدي دربـارۀ     ،شناسانی همچون لیکاف و جانسون امروزه از سوي زبان

ر            ّ                                     هاي تلقی سن تی از استعاره را به چالش کشید. آنان د استعاره مطرح شده که همۀ جنبه

ی تلقـ تألیف کردند.  کنیم هایی که با آن زندگی می استعارهاثر خود را با نام  ،1980سال 

را چنـین  » اسـتعاره  شـناختی دربـارۀ   دیدگاه زبان«هاي متفاوت  ایشان از استعاره ویژگی

. کارکرد استعاره این اسـت  2 .. استعاره ویژگی مفاهیم است نه کلمات1بازگو ساخت: 

برخی مفاهیم، بهتر فهمیده شوند و هدف از آن فقط حصول التـذاذ  شود  که موجب می

  بر ع�قـۀ مشـابهت نیسـت.     . استعاره در اغلب موارد مبتنی3. یا فصاحت بیشتر نیست

طور برند و این روزمرۀ خود به کار می. استعاره را مردم عادي بدون زحمت در زندگی 4

یست که استعاره فقـط یـک   اینطور ن .5فراد خاصی از آن استفاده کنند. نیست که فقط ا

. ر بشـري اسـت  تفکـ  فرایندبراي تزیین ک�م باشد بلکه یک امر ناگزیر در  صنعت ادبی

)viii :p 2002, Kovecses,فـرد   عارۀ لیکـاف و جانسـون را منحصـربه   ) آنچه نظریۀ است

انـد.   شـده هاي زبانی قائل  هاي مفهومی و استعاره کند، تمایزي است که میان استعاره می

باشـد؛   مـی » مناظره، جنگ است«هاي مفهومی، عقاید انتزاعی همچون  منظور از استعاره

شـود   اي است که بر پایۀ این نوع عقاید ابراز می که استعارۀ زبانی، عبارات زبانی درحالی

                            استعاره مفهومی در ذهن اسـت    عبارت دیگر به ر واقع تعبیري از همان عقیده است؛و د

           ، مفهـومی   »              مناظره جنگ است «         فهم جملۀ                               فتاري و استعاره زبانی برعکس.            نه در زبان گ

ـ بر پایۀ این نظ                         است و بیان آن زبانی است. مفهـومی   ،ت                  ً              ریه، استعاره اساسا  از نظر ماهی

اس الفـاظ  است نه زبانی. زبان استعاري، فقط جلوۀ ظاهري استعارۀ مفهومی است که لب

هاي مفهومی به یکدیگر است: یک          مند  حوزه مفهومی، تطبیق نظام کند. استعارۀ به تن می

اي دیگـر کـه حـوزۀ مقصـد      شود، بر حوزۀ تجربه حوزۀ تجربه که حوزۀ مبدأ نامیده می

که مـردم   گردد. یک کشف عمدۀ لیکاف و جانسون این است شود، منطبق می نامیده می

. مندند د؛ زیرا مفاهیم استعاري نظامکنن مند استفاده می نحوي نظام از تعبیرات استعاري به

)14 Yu,1998, p:(  وجـود   حتی میان معانی مختلف هر حرف اضافه، ارتباطی منسـجم
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ـ   دارد و در واقع ما با یک چند معنایی نظام کـه پـیش از    حـالی رو هسـتیم؛ در  همنـد روب

شناسی حروف اضافه مورد غفلت واقع شده بود و در آثـار ک�سـیک    شناختی، معنا زبان

کـه   شـد  از معانی و کاربردها ارائه میفهرستی  صورت بهزبان عربی هم، معانی حروف 

 ،از نظر لیکاف ش، ص: ت)1395.(ایمانی، شد مشاهده نمیها  آن مندي بین ارتباط نظام

بدون تجربۀ بدن خود، قـادر بـه   کند و انسان  ن تعقل را فراهم میاین بدن است که امکا

                     چپ و راسـت)؛ ظـرف؛    (                تفکر در مورد جهت ):Yu, 1998, p 22(.ل نیستتفکر و تعق

ـ                   بـدنی سرچشـمه      ۀ                                                               مکان؛ فضا و ...حتی تفکر درمورد خداوند نیز از امکانـات و تجرب

       و... .   »               یداهللا فوق ایدیهم «             گیرد؛ مانند    می

       پژوهش      انجام       و روش         . ضرورت  2ـ  2

جهـت  هـا   آن سرشار از تعـابیري اسـت کـه در    ،الب�غه نهجدر  (ع)سخنان حضرت علی

هاي ملکـوتی   تقریب ذهن مخاطبان، مفاهیم و حقایق غیرمادي و معارف ژرف اندیشه

کنـد و در   هاي مفهومی نمود یافته است که تـا ژرفـاي جـان نفـوذ مـی      استعاره ۀبر پای

سـت  »دنیـا «این مفاهیم معنوي و حقایق دینی،  ۀگزیند. از جمل ذهن جاي می ۀخان نهان

انتزاعـی  هـوم  مف. دنیـا یـک   که همواره ذهن بشر متفکر را به خود مشغول کرده اسـت 

قـادر بـه    هاي وحیـانی  آموزهتنهایی و بدون استمداد از  به ،عقلرسد  به نظر میاست و 

نحـوي   بـه  توانـد  مـی  ،شناخت و معرفت بـه آن که  ؛ درحالینباشد آن و درك دقیقفهم 

  .مؤثر باشدبشر و سعادت در سبک زندگی  عمیق و گسترده

            هاي تصـوري        واره     طرح «             بر مبناي مدل                           نگارندگان را برآن داشت تا           ت موضوع، ی   اهم

       هـا و                دنیا در خطبه          هاي تصوري       واره                   شناسی شناختی، طرح              از منظر معنی  »  ن ی         وانز و گر ی ا

      هـاي        واره                         را شناخت کـارکرد طـرح   ی   ؛ ز                       را مورد مداقه قرار دهند        الب�غه     نهج    هاي       حکمت

  ق  ی          ابی به دقا ی       ل و دست ی           علمی در تحل       روش        کاربست       تواند    می      علوي   ات  ی            تصوري در روا

        نـده و   ی                                               پژوهان و محققان را در پی بـردن بـه مقصـود گو      ث ی            ات باشد و حد ی         مفهوم روا

            اري رساند. ی                         کشف بطون و سطوح معانی آن 

      هـاي                       شـناختی دارد. داده       زبان        رویکردي     اي      رشته    ان ی م       پژوهشی        عنوان    به        ن پژوهش  ی ا

                              در قالـب نمودارهـاي مختلـف                                          ً ۀ مورد نظر تحلیل و آمارگیري و نهایتاً  کر ی پ           اخذشده از

                ترسیم شده است.
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            هاي پژوهش         . پرسش 3ـ  2

     :                             زیر به دقت پی گرفته شده است        پرسش                در این جستار دو    ،              ي مقدمات مذکور       بر مبنا

        شناسـی                کـرد معنـی   ی         ن بـا رو  ی           وانز و گـر  ی              بر مبناي مدل ا (    دنیا           هاي تصوري      واره     طرح   . 1

      ند؟  ا      کدام        الب�غه     نهج    هاي            ها و حکمت         در خطبه  ،  )      شناختی

 پژوهـی علـوي   در حـدیث » دنیـا «اي  واره معناشناختی طرح        کاربست              بیشترین بسامد   .  2

      است؟       بوده ) مربوط به چه نوع الب�غه نهج(

       پژوهش   ۀ       . پیشین 4ـ  2

بـه   روش و موضوع ۀدو زاوی از هاي موجود به زبان فارسی، در نگاشتهپژوهش  پیشینۀ

    شرح زیر است:

      ش)    1359               هاتفی اردکانی،  (      الب�غه             دنیا در نهج        پیرامون               هاي امام علی       تعلیل  - 

      ش)    1366       الدین،       (شمس      الب�غه        در نهج      دنیا  - 

         (بیـات،          الب�غـه              هـاي نهـج          خطبـه                                            تحلیل و بررسی تصاویر ادبی دنیا و آخـرت در    - 

        ش)    1389

      ش)    1390       قاسمی،     محمد (      الب�غه     نهج   در                         هایی از هنر تصویرآفرینی         جلوه  - 

   )    1390        انصاري،   »(      الب�غه                               دنیا در قرآن و تجلی آن در نهج «  - 

                     قـائمی و همکـاران،     »(        الب�غـه              هـاي نهـج                      ي دنیـا در خطبـه                      بررسی تصویر اسـتعار  «  - 

   در   »     دنیا «  ت            ها با محوری                     تی به بررسی استعاره         ّ دیدگاه سنّ                      در این تحقیق بر پایۀ    ش)    1390

                  پرداخته شده است.              هاي حضرت علی      خطبه

           (قـائمی و   »        الب�غـه          هاي نهج     طبه                      کنایی دنیا و آخرت در خ               شناختی تصاویر        زیبایی «  - 

   ش)    1391         همکاران، 

       فتحـی    و           (قـائمی  »        الب�غـه                                 هاي تصاویر کنایی دنیا در نهـج               تطبیقی ترجمه        مطالعۀ «  - 

    ش)    1393  ،   ري   مظف

   »               دنیـا و آخـرت       وزۀ               الب�غـه در حـ                        هـاي شـناختی نهـج                          بررسی و تحلیل استعاره «  - 

      ش)    1397           و همکاران،         غضنفري (

      نقـد   «         ، مقالۀ      الب�غه     نهج             هاي موجود در       واره     طرح          در زمینۀ      گرفته             پژوهش صورت     تنها 

           بـه چـاپ       ش)    1395           (مقیاسـی،   »        الب�غـه                          هاي تصوري قرآن در نهـج       واره           بررسی طرح  و 
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             کـه منطبـق             الب�غـه      نهج                                             . در این پژوهش، آن دسته از ساختارهاي استعاري    است       رسیده

                        انسون است، در قالب سـه                شناختی، مارك ج      زبان           با رویکرد                        با الگوهاي استعاري مطرح 

                  بــه آن دســته از               شــده اســت و           ارزیــابی   »        قــدرتی «  و   »       حجمــی «  ،  »       حرکتــی «      وارۀ       طــرح

             برگرفتـه از       هـا      آن                    شـود کـه ماهیـت                 پرداخته مـی         الب�غه     نهج             هاي تصوري در       واره     طرح

                  هاي قرآنی در قالب                                                        هاي مفهومی قرآن کریم است. در این میان، کارکرد استعاره         استعاره

ـ       واره     طرح           الب�غـه        نهـج         هـا در        واره                ه سـایر طـرح                                    هاي حرکتی از بسامد با�تري نسبت ب

               برخوردار است.

کـرد  یبـا رو  الب�غه نهجدر » دنیا«هاي تصوري  واره طرح تحلیل و پردازش بارۀدراما 

صـورت نگرفتـه   تحقیقـی  ن، تـاکنون  یوانز و گـر یشناسی شناختی بر مبناي مدل ا معنی

  .است

           هاي تصوري      واره     طرح      مفهوم    . 3

 شوند و که در ذهن او تصور می تجارب انسان هستند طرحی از هاي تصوري واره طرح

می انتزاعـی و  یه مفـاه سـتند بلکـ  یات نیجزئ ۀا دربردارنده واره ن طرحیبندند. ا نقش می

. دارنـد تجسـمی  تی یانسان هستند که مـاه  ۀشوندی از تجارب تکراریالگوها ۀدربردارند

ن یـ د، به ایگو انتزاعی سخن میده و یچیم پیمفاه ۀسادگی دربار ت که انسان بهیقعن وایا

شود.  ده انتزاعی، همانندي قائل میینی و پدیها و رخدادهاي ع دهیان پدیل است که میدل

اي هسـتند کـه در گـذر زمـان      هاي مذکور بازتاب تجارب جسـمانی  واره ن، طرحیبنابرا

رامـون  یهـاي انسـان از پ   ادراك ۀمعلـول مجموعـ  ها  آن ريیگ لذا شکلشوند،  کسب می

  )Evans & green, 2006, p: 179(.اوست

        البالغه     نهج           هاي آن در       وگونه       ۀ دنیا    وار     طرح   . 4

تر و گفته  و صفت تفصیلی است به معناي نزدیک» أدنی«مؤنث  »دنو« کلمۀ دنیا از ریشۀ

                      أدنیـت  أحـدهما مـن    «و آن دو را به هـم نزدیـک کـردم     ؛»یناألمر          دانیت  بین« :شود می

و ) 689ــ 688ش، ص1374راغـب اصـفهانی،   (یکی را به دیگري نزدیک کردم ؛»   َ اآلخ ر

 )111ش، ص1390نیـا،   قـائمی (.شود موصوف آن حذف می      ًمعمو�  ،کاربرد زیاد دلیل به

دهخـدا،  (.انـد  بـه معنـی پسـتی و حقـارت دانسـته     » دنائـت «را از » دنیا« واژۀ نیز برخی

  )284، ص23ش، ج1377
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 ۀحوزمربوط به  الب�غه نهجدر  سخنان حضرت علیهاي ممتاز  از جمله ویژگی

را کـه در  مفـاهیم انتزاعـی   اعتقادي آن است که به تبیعت از روش بدیع قرآنی و نبوي 

در قالـب حسـی   هاي تصویري  واره طرحگنجد، با استفاده از  ادراکات بشري نمی ۀحوز

این مفاهیم انتزاعی  از جملۀ .ه استاین حقایق کنار زد ۀابهام را از چهر ۀو پرد هدرآورد

ده از بیاناتشان با اسـتفا اهی زاهدانه به دنیا ندارد و در نگ ست. حضرت»دنیا«مفهوم 

مثبـت آن را متـذکر    کنـد و گـاه نیـز جنبـۀ     یا تأکید میمنفی دن ها گاه بر جنبۀ واره طرح

 ».کنـد  هـا را تنظـیم و تعیـین مـی     سـان این دو دیدگاه است کـه سرنوشـت ان  «شود.  می

منْ بِها بصّـرَتْهو  منْ أَبصرَ: «امیرالمؤمنین به فرمودۀ )12ش، ص1366الدین،  شمس(

  )82طبۀ خ(».ها أَعمتْهیأَبصرَ إِلَ

یعنی هرکس دنیا را آلت بـراي بینـایی   «است: شده چنین گفته در شرح این عبارت 

نـد و هـر   گردا بصیرت میخود و آیینه براي وصول به غیر قرار دهد، دنیا او را صاحب 

» .کنـد  ت خود را معطوف بـه آن کنـد، دنیـا آن را کـور مـی     کس به دنیا نظر کند و هم

 )240، ص5ش، ج1364ی، خوی(

 معرفـی دنیـا، تبیـین رابطـۀ    (عـم از دنیوي اهاي  در راستاي آموزه حضرت علی

را در قالب  م انتزاعییاري از مفاهی، بسممدوح و مذموم) انسان با دنیا و پیامدهاي رابطۀ

اسـت تـا بـراي     ده کـر ان یـ هاي تصـوري ب  واره طرحۀ ینی بر پایم عیاي از مفاه وعهمجم

ق بـذر شـوق و   ین طریژه اعراب آن زمان محسوس و ملموس باشد و از ایو همگان به

           ح سن و نیکیهاي معطر  هاي مردم بکارد و گل را در دل ممدوح با دنیا رابطۀرغبت به 

مذموم بـا دنیـا و عواقـب خطرنـاك      رابطۀشکوفا سازد و از ها  آن ن وجودیرا در سرزم

  . و به سعادت ابدي رهنمون نماید برحذر دارد ناشی از آن

    آب       ماندۀ    ته    ۀ    جرع   / )Unity Schema (    حاد)        وستگی(ات ی پ   ۀ   وار     طرح   . 1ـ  4

ـ    ۀق تجربیانسان از طر گـر موجـودات و   ی         ِ    دگی گروهـی  د زندگی اجتمـاعی خـود و زن

هـا، اتحـاد را در    دهیـ وستن و ارتباط پدیم په و طرز بهها  آن نیروابط موجود ب ۀمشاهد

، الب�غـه  نهـج علـوي در  ات یـ هـاي ممتـاز روا   یژگـ یکنـد. از و  ر مـی ذهن خـود تصـو  

کـی  یزیهاي ف دهیوستگی موجود در پدیاز پ ابی است که حضرتهاي جذ  واره طرح

ن یـ کـه فاقـد ا   ،از جمله دنیا)(م انتزاعییها را به مفاه ن ارتباطیو ا  عی خلق نمودهیو طب
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ـ بنـدي ا  میبر اسـاس تقسـ    واره ن طرحیاست. ا  اند، نسبت داده   ژگییو ن در یوانز و گـر ی

، ارتبـاط  )Part - Whole(کل ـ ءجز،)unity(شدن)  کییحاد(ات صورت سه به الب�غه نهج

  وجود دارد.و مجموعه 

بخشی دنیا  آب است. ۀماند ، تعبیر تهپیوستگی براي دنیا وارۀ طرح بهترین تعبیر مبین

کوچ از دنیا باشـند و خـود    ها باید آمادۀ الزوال است. همۀ انسان فانی و سریعاز حیات، 

را چنـین   دنیـاي فـانی   امام علی. را براي سفر بزرگی که در پیش دارند، آماده کنند

  ْ  ْ  َ  ٌ  ْ       ِ     ِ     الْاداوةِ اءو جرْعـإلٌ کَجرْعـإلِ      َ   َ ِک س م ل إل  َ َ       ّ ِ       َ   َ ٌ ف ل م ی بق  م نه ا إ ل ا س م ل إل         َّ ِ       و  إ ن  الد نی ا... : «کند توصیف می

               بر وزن حمل) به  ( »   سمل «   ۀ      از ماد  »    َ سملَإل « )؛52ۀ طبخ(» َ     َ ل م ی نق ع   ْ   ّ       َّ  َ   َ  ِ َ ْ   ُ الْمقْلَإلِ لَو تَمزَّزها الصّدیانُ

ـ                      معنى خالى کردن حـوض      آب         بـه آن     »   َ   سـملَإل  «            آب اسـت، و     ۀ      مانـد                    ا ظـرف از بـاقى     ی

  ،  2    ش، ج    1367        اثیـر،           ابـن  ( .      مانـد                  ا ظرف باقى مـى  ی                ند که در ته حوض  ی  گو           مختصرى مى

               م به جاى قمقمه  ی                    شک کوچک است که در قد                        بر وزن اداره) به معنى م ( »     اداوة «   )   404 ص

  ،  1    ق، ج    1414          ثعـالبی،   ( .                     اى از پوست بوده اسـت                       کردند، در واقع قمقمه                  از آن استفاده مى

     بـر   ( »  قل  م «   ۀ                          بر وزن نقمإل) در اصل از ماد ( »    مقلإل «   )  53    ش، ص    1386          ؛ زمخشري،    283 ص

   ق،     1410        موسـی،   (                    ا در آب فرو رفتن است ی          زى در آب ی                     ل) به معنى فرو بردن چ      وزن نق

              شــدند بــراى         ب مــى                                             م در ســفرها هنگــامى کــه گرفتــار کمبــود آ ی       در قــد   . )  40   ، ص 1 ج

      اى آب                  و بـه انـدازه             گذاشـتند                    ى را در ته ظرف مى ی  ها    زه ی ر     سنگ   ،  آب   ۀ          بندى عاد�ن    ره ی ج

ـ  ا     کـه               ک نفر بـود  ی                   ا بپوشاند و آن سهم     ها ر             ختند که سنگ ی ر           روى آن مى                ن کـار بـراى      ی

بر (»مزّ« ۀاز ماد» تمزّز« )441، ص6ق، ج1421ابن سیده، (» .          ق بوده است ی     رى دق ی گ        اندازه

، 8ق، ج1414زبیـدي،  (.و آهسـته اسـت   جىیطور تدر ن آب بهدیوزن خزّ) به معنى مک

  )149ص

اي  کـه در منطقـه  (ویژه عرب صدر اس�م به تقریب ذهن مخاطب براي علیامام 

ـ  )مواجـه بودنـد   آب کمبـود عطش تشنگی بر اثـر   بردند و با بیابانی به سر میگرم و   اب

 رابطـۀ (از جملـه آنـان   ۀمرو تجارب روز از مفاهیم عینی ،»فناپذیري دنیا«انتزاعیمفهوم 

در  ی موجود در ظرفیبآ به منزلۀرا و دنیا  بهره جستههاي طبیعی)  جزء و کل در پدیده

 بـاقی مانـده   جـام ته  در از آن ناچیز اي جرعهکه به اتمام رسیده و تنها  نظر گرفته است

ت را است و اصل نشئ »من ابتدائیه«بر اساس سیاق عبارت » من: از« حرف اضافۀ .است
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کاربسـت کـاف   بـا   حضـرت  ، آنگاهباشد دنیا می »ها«دهد و مرجع ضمیر  نشان می

دهنـد و   افـراد مـی  بندي شدید آب به  هنگام جیرهو همسانی آن با آب اندکی که  تشبیه

 کـم ارزش بـودن دنیـا   و  ، بـه کوتـاهی  مندان را فرونشاند تواند تشنگی ع�قه هرگز نمی

ـ    یو ب اشاره نموده  ؛کشـیده اسـت   ه تصـویر وفایی وناپایداري دنیا را بـراي مخاطبـان ب

ـ   وارۀ در کنار طرح) کل- جزء(حادهاي ات واره ترتیب با طرح بدین ت همسـانی و موجودی

  ه است.دش معنا خلقسبب  روایت  رۀدر پیک

پیوستگی تأثیر اعمال «)؛ و 111ۀ طبخ(»و توشۀ خیرِ دنیا زادتقوا، تنها «شواهد دیگر: 

  )83ۀ طبخ»(.و رفتار زشت و ناپسند با آلودگی آب دریا

      گیري           مکان توشه   / )ControlSchema (      بودگی)     ظرف (        مهارشدگی   ۀ   وار     طرح   . 2ـ  4

ظرفـی تلقـی    عنوان بهرا ها  آن ی که داراي حجم است،یها انسان با قرار گرفتن در مکان

م انتزاعـی  یکند و براي برخی از مفاه در ذهن خود خلق میها  آن ري ازیکند و تصو می

اي   م را با استفاده از حروف اضافهیمفاهاري از یبس  برد. در زندگی روزمره، ز به کار میین

همگی مربـوط بـه   م که یکن می  انیب ...رون از، داخل، به طرف داخل ویرون، بیهمچون: ب

گـاه جهـت    حضرت علـی . )Evans & green, 2006, p: 180(است  واره ن طرحیا

 اسـت.   دهکـر م محسوس اسـتفاده  یات زندگی و مفاهیاز تجرب هوم دنیاتر کردن مف نییع

اي ملموس براي مخاطبـان بـه     و به گونه    ظرف و مظروف در نظر گرفته ۀمثاب را بهها  آن

ـ بنـدي ا  میتقس بر اساسواره  ن طرحیاست. ا  دهیر کشیتصو  صـورت  بـه ن، یوانز و گـر ی

در  )In- out(خـارج  ـ ، داخـل )Full - Empty(خالی ـپر )Containment(ظرف)(حجم

  ک�م نبوي مشهود است.

جانبه و منفی بـه دنیـا نـدارد در عـین اینکـه آدمـی را از        هرگز نگاهی یک امام

انـدوزي در   دارد، او را به توشـه  حذر میآن بر ۀدنیاطلبی و فریفته شدن به مظاهر فریبند

پرواپیشـگی و   ۀرساند، در سـای  مال مطلوبشان میخواند. آنچه آدمیان را به ک دنیا فرا می

مردمـان در شـکوفایی    ۀرسـانند  یچ چیز مانند آن یـاري ه آید و پرهیزگاري به دست می

در ضـمن   استعدادهایشان در جهت کمال مطلق نیست. پیشواي پرهیزگاران، علـی 

  ا  ی       َ  ْ ا منَ الدنْ ی    ْ الدنْ   ی   ِّ        َ َ َ   ِ      ِ َ  َ   ٌّ  َ   َ  ِ  الشِّقوةِ لَمستَحقٌّ لأَفضَلِ العدةِ. فَتَزَودوا ف «اي چنین فرموده است:  خطبه

 ونَ بِهرُزا تَحم  ِ  َ   ُ  َ    مقَد و هنَفس حنَص ،هبر بدغَداً. فَاتَّقَی ع کُمأَنْفُس   َ       َ    َ            َ َّ  َ   ً  َ   ُ  ُ ْ َ    تَهشَـهو غَلَب و تَهتَوب    َ   َ   َ َ     َ   َ . ..    «.    
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   ۀ    مثاب    به  »     دنیا «         در مکان،       رفتن      ِ       فیزیکیِ قرار گ   ۀ    تجرب         بر اساس               ) در روایت فوق  6 4  ۀ   طب خ (

                فرمـایش حضـرت                بـر اسـاس            آن اسـت.           مظـروف   »     تقوا «                 نظر گرفته شده که          ظرفی در

                                         خیرخـواه خـود بـودن)، توبـه را پـیش       (              پندگیري از خود «                با رعایت سه اصل      علی

                د. کاربست حـرف    کر             در دنیا کسب        تقوا را    ۀ   توش         توان ره    می  »             غلبه بر شهوت           انداختن و

 َ َ                               تَزَود: توشه گرفتن) بیانگر آن است،  (                    َ َ            به همراه فعل حرکتی تَزَودوا از مصدر  »   من «   ۀ    اضاف

از                  سمت بیرون اسـت.    ه       دنیا) ب (  جم                                هدف خارج از این مکان و حرکت از ح          که مقصد و 

 و ذخیـره  محتـواي درونـش را محصـور    ،ت د�لت دارد و ظرفیبر ظرف» فی«آنجا که 

دنیـا جلـوي    ۀرا در محـدود » تقوا«ره بودن یخشان آن بوده، که ذیا مقصود ایکند، گو می

 ۀتوشـ بهتـرین  اي را کـه   هیچنین سرما   ّ  مت قی که انساند و اینیم نمایچشم مخاطبان ترس

نگهـداري  «یعنـی  »  َ  ُ   تَحرُزون«فعل معناي لغوي  نماید. اخذتواند  تنها در دنیا می ،اوست

عانت بیـانگر  گردد و به همراه باي است برمی» تقوا«به »  ِ ب ه «در » اه«مرجع ضمیر ». کنید می

در عین حال افضل از همه دنیا و تقوا که جزئی از کل توشۀ  وشۀت وسیلۀ آن است که به

در ایـن روایـت بـا     ماند. حضرت آخرت) محفوظ می(هست، جان آدمی در قیامت

ترتیب بـا    نده است؛ بدیخل ظرف و خروج از آن را منتقل کری مفهوم داظرافت خاص

 وارۀ شیء طرحمقصد)،  ـمبدأ(حرکتی وارۀ طرح بودگی، در کنار وارۀ ظرف استفاده از طرح

  جزء) به خلق معنا کمک کرده است. ـ کل(حادات وارۀ طرحو ت) موجودی(

دنیا منزلگاهی براي کـوچ  «)؛ 82ۀ طبخ(»                     ّ دنیا، خانۀ سختی و مشق ت«دیگر:  و نمونۀد

  )113ۀ طبخ(.»کردن

                      / گذرگاه جهش با مانع )Force schema (      قدرتی) (  رو ی ن   ۀ   وار     طرح   . 3ـ  4

ـ بندي ا میواره بر اساس تقس ن طرحیا  مـانع) (انسـداد  اجبـار،  صـورت  بـه ن یوانز و گـر ی

)Blocking( و جذب مانع، عبور از)(کشش)Attraction( موجود اسـت علوي در ک�م. 

هاست و  اند که در تقابل با آن زي مواجه شدهیا چیها در زندگی خود با کسی  گاه انسان

رنـد  یگ  ِ                           ش  رو دارند: پشت مانع قرار میین مانع، سه امکان در پیی با ایاروی     ً      عموما  در رو

ا یـ دهند  گذرند و به راه خود ادامه می ا کنار مانع مییستند، از وسط یقادر به حرکت نو 

 انیـ در ب حضـرت علـی  . )Johnson, 1987, p: 42-48(دارند مانع را از سر راه برمی

ـ برد  بهره میر ذهن خود فرض د شیگاه از الگوهاي پ ،»دنیا« قـرار   ۀکه برگرفته از تجرب
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کـی  یزیا رفتارهاي فی  روي خارجییک نیر یتأث  رامون خود تحتیاي پیا اشیگرفتن خود 

  با موانع است.  در برخورد

ـ پ .وجـود داشـته اسـت    ایدن بارۀا دره ان انسانیدگاه در مید همواره دو ان یـ روان ادی

ر آخـرت از آن زاد و توشـه   ید در مسیدند که باید منزلگاهى مى عنوان بها را ینى دنآسما

دان در سـراى  یـ ى کـه سـعادت جاو  یبه مقصد نها ،زاد و توشه نیرند و به کمک ایبرگ

و (گـرى  يمـاد  سـم و یالیماترروان مکتـب  یـ دگاه پیـ م ددو دگاهید .آخرت است برسند

ى و یو هدف نها انسان ۀیا را تنها سرمایباشد که دن بودند) مىها  آن ل بهیکه متما هبىمذا

 .گرفتنـد  ل به آن بـه کـار مـى   ین را براى خود روىینپنداشتند و تمام  مقصد اصلى او مى

ن یعنى با ای ؛شدند م مىدگاه دویروان دیهماهنگ با پل، گاهى در عمل اودگاه یروان دیپ

عملشـان   ،ل آخـرت اسـت  یاى بـراى تحصـ   لهین بود که وسیا ایدن دربارۀن که اعتقادشا

 .انـد  رفتهیى پذینهاک هدف ی عنوان بها را یداد که آن اعتقاد، فراموش شده و دن نشان مى

دادنـد تـا در    هشـدار مـى  هـا   آن ا عبارات مختلف بهن بیان بزرگ دیشواین رو پیاز هم

 فرمـوده اسـت:   از جمله امیرالمؤمنین علی؛ دده نشونیراهه کشیخواب نمانند و به ب

» ...ا الدیإِنَّمرِ األَعمصنتَهی با منیرا ومرُ مبصلَا ی ، ا شَیئاً وهنفُاءصیرُ یالب علَمی و رُهصا بذُه

ـ ی رُیصـ الب و شَیئاًالدار وراءها أَنَّ ـ ا بهذُنفُ رُصه   و ارأَنَّ الـد علَـمی ـا   ونهصـیرُ مـا، فَالبهاءر 

آن از «یعنـی  » شاخص منها« )؛133ۀ طبخ(»ود واألَعمی لَها متَزَودزَشَاخص، و البصیرُ متَ

 .اسـت  شـونده)  خیره(کننده برگشتسوى آن  هب«یعنی» هایشاخص إل«و» است کننده کوچ

 ؛گیرنـده  توشـه  یعنـی » متَـزَود « )ش خ ص ۀذیـل مـاد  ، 296، ص9، جق1414زبیدي، (

(فراهیـدي،  .گیـرد  که براي سفر و حضر توشه مـی شود  گفته میکسی عبارت دیگر به  به

عنی، برخـورد  یقدرتی نوع اول  ۀوار طرحق یطر از حضرت )377، ص7ق، ج1409

 وارۀ و طـرح  سـتادن یکی با مانع خارجی و قرار گرفتن پشت مانع و از حرکـت بازا یزیف

ـ     قدرتی نوع دوم در کنـار  هـا   آن و کاربسـت  ه راه خـود عبـور از مـانع و ادامـه دادن ب

و همسـانی، بـه خلـق معنـا و درك مفهـوم       ت، موجودی، حجمیهاي حرکتی  واره رحط

        حاصل از    ۀ                 ن صورت که با تجرب ی  بد  ؛مذموم و ممدوح) کمک کرده است يدنیا(انتزاعی

  »     غفلت «        عامل آن       را که   »            دنیاي مذموم «  ،   کی ی ز ی                              هاي مادي و مشاهده و درك مانع ف    ده ی  پد

         نـادان)   (             که فرد غافـل                               حصور در ذهن مخاطب ترسیم کرده   ي م          یک منطقه       مثابۀ         است، به
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       اسـت.                                 کور) را براي نادان به کار برده  (    اعمی      واژۀ        همچنین   ؛                       قادر به خروج از آن نیست

      کـور       کـه                    نگـرد، همچنـان                                                           وجه این تناظر آن است که نادان حق را بـا چشـم دل نمـی   

    یره  خ   )                        کسی که چشم باطنش کور است (          ؛ لذا اعمی                              تواند اشیاء را با چشم سر بنگرد     نمی

                 آن است که مقصـد         دهندۀ      نشان  »  ِ َ   إِلَیها       شاخص «   در   »    إلی «                       سوي دنیاست. حرف اضافۀ    به

              غفلـت موجـب              توان گفـت              نابراین می   ؛ ب    گردد      برمی  »     دنیا «   به   »   ها «      ضمیر             اعمی دنیاست. 

ـ                  داند کـه نمـی                   را حکم مانعی می     دنیا              نادان گشته و             کور شدن دل                آن سـوي آن را     د      توان

                              کار برده اسـت. وجـه تنـاظر                 براي دانا به     را  »     بصیر «  ي             اعمی، کلمه      واژۀ          ِ در مقابلِ        بنگرد.

                            در را بگشـاید و از محیطـی            توانـد       مـی   »       بینـا  «      طـور           که همان           ین جهت است     به ا      آن دو 

                                      از آن باخبر شود، شخص دانـا هـم بـا       و                                          محصور عبور نماید و آن سوي دیوار را ببیند

          کننـده و         کـوچ                   داند که از دنیـا              نماید و می         عبور می          ي ممدوح)      دنیا (         و یقین از          نفوذ بینش 

                                                 و پرهیزگاري و به جا آوردن کارهاي نیک براي سفر به                             مسافر است و با اندوختن تقوا 

           در عبـارت    »     مـن  «                 . حـرف اضـافۀ      دارد                                 لقاي پروردگار از آن توشه برمـی             دیار آخرت و 

                       بیـانگر آن اسـت کـه           گردد و               به دنیا برمی  »   ها «                       بیانگر مبدأ است و ضمیر    »         شاخص منها «

          ا غافـل       ؛ امـ      دهـد       می          آخرت قرار                                             صاحب بصیرت دنیا را راهی براي رسیدن به درجات 

         و بـراي           شـمارد                                              سوي دنیا دارد و آن را کمال مطلوب خـود مـی                    دل) همواره دل به   کور (

            ها را زاد و        و این      گیرد    می             ات آن توشه بر                                          گذراندن روزهاي کوتاه عمر خود در دنیا از لذ

       داند.              حقیقی خود می      توشۀ

تقـوا  « )؛83ۀ طبـ خ(»شدن توسط آن دلبستگی به دنیا و دور راندن« هاي دیگر: نمونه

  )132طبۀ خ(».سبب رسیدن به بهشت

                پیشرو و پرشتاب   / )Path Schema (  ی) ت   حرک ( ی ی  جا      جابه   ۀ   وار     طرح   . 4ـ  4

مبـدأ) و  (آغـاز  ۀر حرکت همراه بـا نقطـ  یزاعی، مسهاي انت دهیاري از پدیانسان براي بس

ر یضـمنی و مسـ   ایـ ح یطـور صـر   رد. عامل زمان بـه یگ در نظر میرا مقصد) (انیپا طۀنق

هاي زبـانی در   ن ساختیري ایگ بوده و در شکل ی مطرحیجا جابه ۀوار حرکتی در طرح

ت اصـل  یرعا عنوان بهواره  ن طرحیا ۀارائ ،نیوانز و گریست. از سوي اا شده  نظر گرفته 

 ,Evans & green, 2006(اسـت  ت بخشی در نظر گرفته شده یاقتصاد و تعهد به عموم

p: 81- 90( ده یحرکـت بخشـ   م انتزاعییکه به مفاه شود ده میمشاهز ین علوي؛ در ک�م
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  ري ملموس از آن ارائه شـده ینی، تصویم عیبا مفاه» دنیا«هوم ق انطباق مفیو از طر  شده

 است. 

                                                                          حسب طبع و آفـرینش پیونـدى بـا دنیـا دارد کـه در حکـم ازدواج اسـت.                 انسان به

 َ َ    َ   ْ   َ     تَشَوقْت لَـا حـانَ      ی َ  َ   ْ َّ   ِ َ تَعرَّضْت أَم إِلَ   ی َ  ِ أَ بِ   ی    ِّ ک عنِّ ی   ِ َ ا إِلَ ی    ْ ا دنْ ی  ا  ی    ْ ا دنْ ی «      عبارت    در       حضرت

ح  ی ه نُک    ُ غُرِّ ی اته ِّ ُ     ي ِ رِ ی َ غَ   ي   إلَ لاجلَا ح   َ      َ ی   ف  ی    ـإلَ فعجثَلَاثـاً لَـا ر طَلَّقْتُک قَد ک         َ      َ  ً   َ َ   ُ ْ َّ َ   َ   ی    شُـکیـا، فَعه      ُ   َ     

یرٌ، وسی خَطَرُكیرٌ، وقَص    ٌ      ُ َ َ    ٌ   َ   ٌیرقح لُکأَم ٌ      ُ  َ «)وارۀ       و طرح                     بر اساس جاندارپنداري  ؛)77 کمتح      

      زنـى              متناظر بـا         ها را              ها و وابستگى                                       دنیاي پر زرق و برق و سرشار از دلبستگى       همسانی 

                  تصوري جذب کـه از    ۀ    وار                   با استفاده از طرح      کند.           و عرضه می                 که خود را آراسته     ید د    مى

        اي کـه                                           ت گرفته، به مفهوم انتزاعی کشش و جاذبـه  ئ       مندي نش                  پیش مفهومی و بدن   ۀ    تجرب

                  ده اسـت. دنیـا    کر           رسد، اشاره                                اثر نیروي وارد شده به ظهور می                      از سوي دنیاي مذموم بر 

                                   در آغـاز آفـرینش در نهـاد بشـر                           کـه پیونـد بـا آن                      براي ظرف دل انسان            مظروفی است

        کنـد و                                        نماید که آدمی را فریفتـه خـود مـی                                         ذاشته شده است ولی گاه چنان آراسته می گ

         عنـوان     به (           دنیاي مذموم   ه      نسبت ب        امام   .   دهد                  به خود اختصاص می   را       انسان    دل       تمامی 

                           از من دور شو، تو خود را به  «                    نموده و فرموده است:                                مسیر پیماي متحرك) امر به دوري

دهى؟ تا من را به شـوق آورى؟ هرگـز    کنى یا اشتیاقت را به من نشان مى عرضه مى   من

                     گفتمانی کـه حضـرت     ».                      که در دل من جاى گیرى) (        فرا نرسدچنین زمانى براى تو 

       سـازد               ا در ذهن می                         اي از حرکت در مسیر افقی ر      واره         ده، طرح  کر                    در این عبارت انتخاب 

         دور شـو       عنى ی                   از اسماء افعال است    » ک ی    َ و الَ «   ؛                   جهتی دوري همراه است   ۀ   وار           که با طرح

ابتداي غایـت  » عن« ۀحرف اضاف ،ه معناى فعل را داردزى است کیبه چ  ق    متعل   »  ّ عنّى «  و 

ـ نما ا خود را به من مـى یدر عبارت آ امام توبیخی استفهامدهد و  را نشان می انى و ی

ـ ارزش ساختن دن ز نوعى بىیخواهان من هستى، ن ا و دور شـمردن موافقـت خـود بـا     ی

  .خواستۀ آن است

مـن تـو را   «فرمـوده اسـت:    ت ایـن دوري در ذهـن مخـاط   ترسیم شد برايسپس 

 ـ دورۀ وار  طـرح (»سـت ی: راه برگشـتى ن هـا یلَا رجعـإلَ ف «آنگاه با عبارت » ردمط�قه ک سه

 تى اسـت. یت نارضـا ین جمله بیانگر نهایو ا د قرار دادهیى او را مورد تأکینزدیک) جدا

پیوندي را که به حسب طبـع و آفـرینش    امام  در واقع ناظر به این حقیقت است که
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پرهیزگـاري  تقـوا و  . گویا با دنیا وجود دارد، قطع و عطایش را به لقایش بخشیده است

تواند در جان حضرت نفـوذ کنـد و    که دنیاي مذموم نمیهستند  مانعی و سپري ۀمثاب به

در ادامۀ این سـخن،   .)قدرتی مانع ۀوار طرح(شود در صورت برخورد به عقب رانده می

     ده و     کـر        بیـان  هـا را   دلیل این نفرت بر زر و زیور دنیا و مقامات و ثـروت  حضرت

   » .                                             کوتاه و مقام تو کم و آرزوى تو داشتن ناچیز است     ِ    زندگىِ تو  «            فرموده است: 

               ار دور اسـت و   ی        خواهى بس                         عنى آنچه را تو از من مى ی  »    هات ی ه «  ت  ا    عبار            افزون بر آن 

       یعنـی    »  ُ ِّ   َ  ِ     غُـرِّي غَیـرِي   «   ۀ     جملـ   و                            در واقع جملۀ انشائیه اسـت     که   »   ُ    َ   حانَ حینُک َ �َ «  ۀ   جمل «

                       بیـانگر آن اسـت کـه           ً دقیقاً) 468ـ447، ص5ق، ج1417، بحرانی (                   هرگز به سراغ من نیا

 جذب(حجمی، قدرتی وارۀ طرحشش در کنار  حرکتیۀ وار کار بردن طرح      با به     حضرت 

در پیکرۀ روایت، مفهوم انتزاعـی   و همسانی )نزدیک ـدور(ارتباط)، فضا(حادات)، و مانع

ــاي« ــذموم دنی ــز  » م ــان تن ــم همگ ــطح فه ــه دوري از آن  ل دارا در س ــراد را ب ده و اف

  خواند. میفرا

روي آوردن دنیـا بـه   «)؛ 45طبـۀ  خ(»شتابان رفتن دنیا سوي طالبش: «دیگر دو شاهد

  )82طبۀ خ(».اش کنندهرها

    اب    و جذ          / فریبنده  )Spatial Schema (   فضا   ۀ   وار     طرح   . 5ـ  4

گـران و  یگاه و محـل قـرار گـرفتن خـود و سـنجش آن بـا د      یانسان با در نظر گرفتن جا

ن یـ کشـد. بـا اسـتفاده از ا    ر مـی یخود به تصـو ی ذهنی را براي یهاي اطرافش، فضا دهیپد

ن یا. دنکم یها را نسبت به هم به اشکال مختلف ترس دهیت پدیتواند موقع ر ذهنی مییتصو

کـی و فرهنگـی   یزیهـاي ف  ستند بلکه بر مبنـاي تجربـه  یبخواهی ن ا دلیها قراردادي  جهت

بـر   علـی  حضـرت  )Lakoff & Johnson, 1980, p: 14-18(.رندیگ ها شکل می انسان

هـاي   صدر اسـ�م، از جهـت   هاي عربژه یو کی و فرهنگی مردم، بهیزیهاي ف مبناي تجربه

 عنوان به ،آورند وجود می  بهکه در ذهن  ريی، با تصاو»و...  َ      َ    ِ   َّ  ا هب ط، أ دب ر، أ ح ذ ر  ، َ  ِ ا قب ل«ی یفضا

م یدرك بهتـر مفـاه  منظور برقـراري انسـجام در نظـام مفهـومی و      شناختی مبدأ، به ۀحوز

بهـره بـرده و در   ...» ی شـدن و ارزش بودن، فان ، پست و بیو زشتیبدي «اي چون  دهیچیپ

ـ بنـدي ا  میتقسـ  بر اسـاس واره  ن طرحیاست. ا  دهید آفریجه مفهوم و درکی جدینت وانز و ی

ـ نزد، )Front- Back(عقـب  جلوــ  ،)Up- down(نییپـا  ـبا�   صورت بهن، یگر  دور ـ کی
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)Near - far(، موجود است الب�غه نهج اتیدر روا.  

هـاي آن را   و لـذت  هـا  شـود و زینـت   رو مـی  هاي گوناگون دنیا روبه انسان با جلوه

گونه که باید دنیا را نشناخته باشد، آنگاه کـه دنیـا بـه     کند اگر این انسان، آن می مشاهده

شـود؛ لـذا حضـرت     دنیـا و ظـواهر آن مـی    حقایق غافل شده و دلبسـتۀ  ت، ازکام اوس

ۀ طبـ خ(»و أَحذَّرکُم الدنیا ... قَد تَزَینَت بِغُرُورِها و غَرَّت بِزینَتهـا «فرموده است:  علی

حذَر: دوري «فعل حرکتی  است. بار معنایی» حذَر« از ریشۀ» أَحذَّر«حرکتی  فعل)؛ 113

 )460، ص1ش، ج1374راغب اصفهانی، (».آور از از چیز ترسناك و هراسکردن و احتر

ا را در ذهـن مخـاط   باشد و تصویري از بدي و زشتی دنی می» نزدیکی کردن«و مخالف 

ریب ذهن مخاطب بـه مفهـوم   تق براي حضرت علی ،د. در شاهد فوقکن ترسیم می

کند که با  اي مغرور معرفی می فریبنده مثابۀ پنداري آن را به جاندار بر اساسانتزاعی دنیا، 

ماننـد   نمایـد؛  سوي خود کشیده و جذب مـی (فریبد می اهري، دنیاپرستان را�ت ظتجم

در  گفتمانی را که حضرتکششی).  وارۀ ؛ طرحربا هاي آهن توسط آهن جذب براده

زد که بـا  سا نیز در ذهن می اي از حرکت در مسیر را واره طرح ،دهکرن عبارت انتخاب یا

با به کار بردن  امیرالمؤمنینشود که  می م�حظه  همراه است.جهتی دوري  وارۀ طرح

مـذموم  «ت، مفهوم انتزاعـی  یروا ۀکریجهتی دوري در پ ۀ وار  واره از جمله طرح طرحسه 

ا در امـ  ؛اسـت   دهکـر نهی آن ل داده و افراد را از را در سطح فهم همگان تنز» بودن دنیا

 ».لَکـن بِهـا اغتَـرَرت   و حقَّاً أَقُولُ ما الـدنیا غَرَّتـک و   «اي دیگر چنین فرموده است:   خطبه

فریبندگی دنیا از ارتباط انسـان بـا دنیـا     آن است کهربیانگ ک�م اماماین ) «223ۀ طب(خ

شود و ذاتی دنیا نیست. آنگاه که انسان در کار باشد و ارتباط او با دنیـا لحـاظ    حاصل می

مطـرح اسـت نـه     آید و در حقیقت، فریب خوردن انسان از دنیا شود، این صفت پدید می

  )70ـ69ش، ص1382نوروزي، (».استاز دنیعدم شناخت صحیح حاصل فریبندگی که 

  )1ۀ طبخ(.»پایین بودن دنیا«)؛ 52ۀ طبخ(»دنیابه پشت کردن «شواهد دیگر: 

       مردار        متعفن و    )/ Existence schema (  ت) ی     موجود (   شیء   ۀ   وار     طرح   . 6ـ  4

اء امکان رشد و نمـو  یشود. اش نمیافت یی دارند که در موجودات زنده یها یژگیاء ویاش

        ّ        ا در تمل ک خـود  ید، بشنود، بچشد، لمس کند یند، ببویرا ببها  آن تواند ندارند. انسان می

  رد.  یگ
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دنیا را نشان نـداده اسـت.    چهرۀ امیرالمؤمنین ۀزاندا هان اس�م هیچ کس بهدر ج

تعبیـر  م حقیقـت دنیـا از هـیچ    در ترسـی  در گفتـار و نوشـتار خـویش    آن حضرت

نسبت به آن کوتاهی نکرده است، طوري که اگر کسی به عمق کـ�م آن   اي کنندهمشمئز

از  )172ش، ص1378جوادي آملـی،  (.کند حضرت دست یابد، هرگز به دنیا رغبت نمی

 )109خطبۀ (».قَد افْتَضَحوا بِأَکْلها فَإلٍیجِ علَى أَقْبلُوا«: الب�غه نهجدر  جمله بیانات امام

روي آوردن و «به معناي  )448، ص5ش، ج1375طریحی، (» َ   َأ دب ر «در مقابل »  َ   َا قب ل « واژۀ

» گرفتـه  ـ        م ردار بو  «بـه معنـاي   » جیفـه « ۀو واژ )109ش، ص1375بستانی، (»بودن م�زم

 ۀمحسوس بودن حیوانات درنده و �ش با عنایت به )32ش، ص1386زمخشري، (.است

 ۀوار طـرح (»جیفـه «عینـی   مفهـومی  ۀبا حوز نشین،حضرت مردار براي اعراب بادیه

ـ  بهره جسته است و آن را بـه » دنیا«انتزاعی  ۀء) و توصیف آن براي درك حوز شی  ۀمثاب

خـاطر   جهتی و حرکتی) و به ۀوار طرح(تان به آن روي آوردندمرداري دانسته که دنیاپرس

بر تعلیل د�لـت دارد. دلیـل ایـن     »بِأَکْلها«در عبارت » باء« ۀافحرف اض. آن رسوا شدند

تمـام وجودشـان)   (دنیا از دهان و دست آنان آن است که جیفه و مردار گندیدۀرسوایی 

دنیاي  دلیل تعفنی باشد که در باطن به» دنیا«و » جیفه«د تناظر میان شود. شای استشمام می

پرستان براي ربـودن   دنیااست که سبب  یا بدینها و گناهان وجود دارد  آلوده به انواع ظلم

  )127، صش1390دقاسمی، محم(.خیزند کدیگر، به جنگ و ستیز برمیآن از ی

. »تبـدیل شـیرینی دنیـا بـه تلخـی     «)؛45 خطبۀ»(دنیاي شیرین سبز« هاي دیگر: نمونه 

 )52خطبۀ (

      شد      آمدو   / )Schema Balance (            تعادل(توازن)   ۀ   وار     طرح   . 7ـ  4

     ِ   رامـون   یط پیکـی و فرهنگـی محـ   یزیبر مبناي ارتباط ف  تجربه ۀطی                   شم  زبانی انسان در ح

ـ  شود. براي نمونه نده درك مییگو تـرازو و... تجربـه    ۀن دو کفـ ی، ما مفهوم تـوازن را ب

ـ ا کرده ـ ان پدیـ کـی م یزین تجربـه حاصـل مشـاهده و درك تعـادل ف    یـ م. ای هاسـت.   دهی

ـ تـوازن و تناسـب م  عـی و درك  یهاي طب دهیپد ۀمشاهد ز ازین امیرالمؤمنین علی  انی

  .است  ده کر، استفاده دنیاسازي  جهت مفهومها  آن

ى در امـور  یهـا  خى فراوانی وجود دارد مبنی بـر اینکـه هنگـامى انسـان    یشواهد تار

مشـهور  » ها ، اقتصادى، علوم و دانشاموراجتماعىاست، یحکومت و س« مختلف اعم از
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هـا   آن گران انجام داده بودند بـه یارى از کارهاى خوبى را که دیبس ،شدند و معروف مى

  .دادند نسبت مى

 ِ َ   َ      ِ  َ  َ            َ  ٍ  َ   َ           َ   ِ َ    إ ذ ا أ قب ل ت  الد نی ا ع ل ی ق وم  أ ع ار ته م م ح اس ن  غ یـر ه م و  إ ذ ا  « فرموده است: امام علی

: آمـده اسـت   الب�غـه  نهـج در شـرح   )؛9 کمتح(»أَنْفُسهِم محاسنَ  َ      َ         َ أ دب ر ت ع نه م س ل ب ته م 

ـ ا دهیـ خوب را دارى از اشعار یبس از او نفـى   ،اش ناشـناخته بـود   نـده یم کـه چـون گو  ی

ى در فنون و علوم از یها دادند، بلکه کتاب کردند و به افراد مشهور در شعر نسبت مى مى

و  انـد  ر مشهور وجود داشته که آن را به صاحبان نبوغ و شهرت نسبت دادهیاشخاص غ

بـود و   دیالرش هارون لمان که مورد قبوکند که در آن ز مى اشاره به داستان جعفر برمکى

است، سخاوت، فصـاحت و ماننـد   ید، هارون او را در کیچیجا پ اسم و شهرتش در همه

اسـت  یدر فصاحت برتر از قُس بـن سـاعده، در س   ؛شمرد هاى روزگار مى نیآن از برتر

تر از  ر و در عفت پاکدامنیباتر از مصعب بن زبیى زیبایعمر بن خطاب و در زبا�تر از 

او  ۀون دربـار ولى هنگامى کـه نظـر هـار    .ن نبود)یکه واقعاً چن درحالى(و... وسفی

  )18، ص18ش، ج1386، معتزلی(.در نموانکار کرد صفاتى را هم که داشت ییتغ

تقریب ذهن مخاطب به  آموز براي در این ک�م عبرت شود حضرت م�حظه می

از مفهوم عینی و تجارب مردم از فرهنگ زمانه و شـرایط  » دنیاي مذموم«مفهوم انتزاعی 

    ّ      متمل قـان   مثابۀ را به» شده ي مذمت دنیا«عصري بهره جسته و با استفاده از جاندارپنداري 

و مقـام   ک شدن به افـراد داراي شـهرت و جـاه   و مداحانی در نظر گرفته که براي نزدی

بافند و بـه آن افـراد    هایی را به هم می نیکی کنند و در وصف آنان سوي آنان می ي بهرو

گرداننـد، هـر    که قدرتشان از بین رفـت، روي از آنـان برمـی    دهند، اما زمانی نسبت می

ترتیـب    برند. بدین شان را زیر سؤال میدهند و تمام فضایل ها می نسبت ناروایی را بدان

     ِ                                                توازن  روي آوردن دنیا به افـراد بـا عاریـت گـرفتن     « دو کفۀ به موازنۀ امیرالمؤمنین

پرداخته اسـت؛ بنـابراین در شـاهد    » ها      ِ                          توازن  پشت کردن دنیا با سلب نیکی«و » ها نیکی

جلـو) و  (روي ـ جهتـی  هاي توازن و   واره مذکور بر اساس جاندارپنداري و ترسیم طرح

را » دنیا«ل و ادبار روایت و خلق معنا، سستی و ناپایداري و اقبا ۀدر پیکر ـ عقب)(پشت

  د.نک بیان می

تناسب طالب و « )؛243 کمتح(»تلخی دنیا با شیرینی آخرت تناسب« شواهد دیگر:
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  )431 کمتح(.»مطلوب

         زهرآگین   ي     / مار )Consistency schema (      همسانی     وار     طرح   . 8ـ  4

هـا   ن مشـابهت یـ سـت. ا رو هاي مشـابه روبـه   دهیاء و پدیانسان در زندگی همواره با اش

ـ اسـت،   y ۀمثاب به x ،»ییسو کی«ل مختلف باشد. طبق اصل یتواند به د� می  ۀک حـوز ی

 ن امري که بـر یشود؛ بنابرا ن میییتب yتر  نییع ۀبا استفاده از حوز xعنی یمقصد انتزاعی 

تر قرار  دهیچیمفهوم پ ۀکنند نییتر است، تب حسی راحت ۀتر و تجرب ساختار مفهومی آسان

نی و همسا ۀوار ، با استفاده از طرحهوم دنیان مفییمنظور تب به حضرت علیرد. یگ می

سـهولت  امور محسوس اسـت، جهـت    مبدأ، که برگرفته از ۀمفهوم به کار رفته در حوز

  است. بهره گرفته  مقصد ۀ         ِ    ت انتزاعی  حوزیدرك ماه

ـ  یپست از  یکـ یبـه   تنهـا  ان آنیـ کـه ب سـت  ین يزیـ چ ي مـذموم ایـ دن یارزشـ  یو ب

هـا را از   امـت  یاء الهـ یانب ،عیدر تمام شرا هاختصاص داشته باشد بلکی اله يها عتیشر

برحـذر   يو پشت کردن به آخرت و جهان ابـد  یفان يها ا و لذتیش و اقبال به دنیگرا

ا یـ ع�قـه بـه دن  محبـت و   »حبّ الدّنْیا رأْس کُلِّ خَطیئَـإل «ت که ین واقعیاند و بر ا داشته

ـ یـ و در د انـد  د کـرده یـ کأت، س تمام گناهان استأر سرچشمه و در  کـه (ن اسـ�م ین مب

ـ یکأآن ت یارزش یو ب» ایدن«فناپذیري ز بر یاست) ن یان الهین ادیتر کامل شـده   ید فراوان

اعتباري  مت شده و بیمذ يها و تشبیهاتی دنیا مثالذکر  اب الب�غه نهجدر  ز جملهت؛ ااس

ـ ا کَمثَـلِ الح یمثَـلُ الـدن  «ه: از جمله فرمود ؛جالبی تبیین گردیده است ۀگونآن به  ـ ی نٌ یإلِ لَ

 ».حـذَرها ذُو اللُّـب العاقـلُ   یها الغـرُّ الجاهـلُ و   یهوِي إِلَیمسها و السم النَّاقع فی جوفها، 

ذهنِ مخاطب به ظـاهر  تقریبِ بیشتر  منظور به امام ،در این حکمت )119 کمتح(

ا همچون دنیا ر ،»کاف تشبیه«ت آن، با کاربست همیو باطن دنیاي مذموم و بیان شدت ا

فهومی ملموس است، را که م» یمار سم«عبارت دیگر، مفهوم  مار سمی دانسته است؛ به

به کار برده است. بـر   دنیاي مذموم)(مقصد درك مفهوم حوزۀ مبدأ، براي حوزۀ عنوان به

از یـک  » یپوست نرم مار سم«و » ي مذموم نیاظاهر د«تناظري بین قلمروي  ،ساین اسا

وي دیگـر صـورت گرفتـه    از سـ » بار درون مار زهر مرگ«و » باطن دنیاي مذموم«سو و 

مـذموم    هـاي ظـاهري دنیـاي    شـی ها و خو ها و زیبایی تجذب لذ ،نادان است. فریفتۀ

سـوي خـود    خاص، فـرد دنیـازده را بـه   ی این دنیاي فناپذیر با کششی عبارت ؛ بهدشو می
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گردانـد). مشـاهده    روي برمـی (باشـد  کشاند؛ حال آنکه فرد خردمند از آن برحذر می می

را در شـناخت معنـاي انتزاعـی    مبـدأ، مخاطـب    ی عنصر حوزۀشود که ویژگی حس می

حضـرت   بـدین ترتیـب   رسـاند؛  مقصد، از طریق انطباق میـان آن دو یـاري مـی    حوزۀ

 وارۀ وارۀ نیرو(جـذب) و طـرح   وارۀ همسانی در کنـار طـرح   با استفاده از طرح علی

روایـت، حقـارت دنیـايِ فـانیِ مـذموم را       در پیکـرۀ ون و بیرون) رد(و حجمیحرکتی 

ي را بـه دوري از آن  افتگان مکتب علوی پرورشده و رسیم کرجلوي دیدگان مخاطب ت

  د.نک سفارش می

دنیاي «؛ )63خطبۀ (»کوتاه و رو به کاهش سایۀ چوندنیاي مذموم هم« شواهد دیگر:

  )209 کمت(ح.»ۀ بدخوسرکش همسان شتر ماد

 گیري جهینت. 5

هـاي   هـا و حکمـت    در بافـت روایـی خطبـه    هـاي حضـرت علـی    ل در اندیشهتأم

  در حوزۀ دنیا بیانگر آن است که: الب�غه نهج

گـرین، اعـم از حرکتـی،    شـده از سـوي ایـوانز و     هاي ارائـه  واره انواع کلی طرح .1

ـ     ظرف ت بـه همـراه برخـی از    بودگی، نیرو، فضا، همسـانی، اتحـاد، تعـادل و موجودی

  شود. هایشان در روایات علوي یافت می زیرمجموعه

به درك ارتباط و پیوستگی ها  آن هاي ها و زیرمجموعه واره ارائۀ مدل کلی از طرح .2

  تر معرفی شوند. کلی صورت بهها  واره شود طرح کند و سبب می کمک میها  آن میان

ر یتري نسبت به سـا یشاز بسامد ببودگی    ظرف پس از آن رکتی وح هاي واره طرح .3

گرفتـه از   داشـته و نشـئت  تواند توجیهی شناختی  و این امر میها برخوردارند  واره طرح

  باشد. شرایط عصري و فرهنگ زمانه

دنیاي مـذموم و       مجرد  هوممف ،هاي ارائه شده واره با استفاده از طرح حضرت .4

ـ ب از آن راناشی هاي امدیپو رابطۀ دنیا با انسان و  ممدوح ان، یـ ن میـ کـه در ا  کـرده ان ی

  است.مربوط به دنیاي مذموم بوده ها  واره کاربست طرح نیشتریب

مفاهیمی که در ذهـن دارد،  هاي تصوري براي رساندن  واره از انواع طرح امام .5

نقش اساسی  ایشان�ت ها در بازنمود احساسات و تخی واره بهره گرفته است. این طرح

  داشته و مفاهیم انتزاعی را به نحوي محسوس براي مخاطب به نمایش درآورده است.
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هاي جغرافیایی، سبک و سـیاق زنـدگی،    تعامل تجربه و محیط پیرامون، موقعیت .6

ی در آدمی و کسب و کار تجـارت نقـش مهمـ    زیست حیوانات، عناصر محیطتعامل با 

  داشته است. الب�غه نهجهاي  هاي تصوري در خطبه واره گیري طرح شکل

  

 البإلغه هاي نهج و حکمت ها  هاي تصوري دنیا در خطبه واره درصد فراوانی طرح: 1نمودار 

 
 

 البإلغه هاي نهج و حکمتها   در خطبه مذمومي ممدوح و دنیا       مروی ات درصد فراوانی: 2نمودار 
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حرکت ظرف بودگی نیرو اتحاد فضا تعادل همسانی  شیئی
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