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 کاربست مطالعات زبان شناختی بر فهم نوین نهج البلاغه 
 مطالعه موردی جلوه گفتاری زبان

 **زاده یفتاح هیفتح / *یبیفاطمه حب

 4/10/88تاریخ پذیرش:    10/4/88تاریخ دریافت: 

 دهیچک
گورد وه ترآیند پسچسدگی اا از مرضور یم جدید در  لم محرورب میمویلعیم مسی  رگواه
هیا مخالف معرفت ایت وه گنیقت ترد  رواتط اجاعی ی مسی  حرز  مرویسل و غسرقوی

اا ننریبًی غسر معتن یووویقاه ایوووت.  لرآ انروووینی نسز ته هیا رگوواهآنهی را از طریق روش
هی تیرزنر ایووت، نسیز تسشووارا ته ایووافید  از روش جهت آ  وه غسر قوی ترد  رواتط در آ 

گسرا از مویلعیم هی تهر رد. یتی از این روشترد اهداط قرد دااا تراا پسرمسوی  رگووواه
عیر  ایووا»گوونییووی گوونیقای ایووت. در این رگوواه، نتریه نرین گوونیقای و ته ویت  زتی 

نرا  از این نتریه در مویلعیم دینی ایوووافید  نعرد. در اراسه گووود  ایوووت وه می« مفهرمی
غه البالم نهجپتوهر حیضووور اتادا ته معرفی این نتریه ضووورورم ویرتروووت آ  در مویلعی

یر  البالغه تر ایویال نتریه ایاعدر نهج« گفایر»گورد  یوتس تی ترریوی مفهرآ پرداقاه می
ی گوورد. پریوور الوولهیا دینی اگوویر  میمفهرمی، ته نأثسر این دیدگی  تر نحر  فهم گزار 

یووویزا گووود  و تر درک چه البالغه، چگرنه مفهرآدر نهج« گفاویر»این ایوووت ووه مفهرآ 
از معویرط اثرگوذار ترد  ایوووت. توه هعسن منترر اتاودا نعیآ  بیرام مشووواعل تر  هویییحرز 
هیا مبدأ ایوواعیر  مفهرمی آ  ترریووی گردید. ترریووی  بیرام ایوواخراج و حرز «  رل»واژ 

فید  از البالغه، تی ایووادر نهج« گفایر»ایوواعیرا مرنبط تی این واژ  تسینگر آ  ایووت وه اواًل 
ف، ظرط متی  و... ییقایرتندا گد  و تی ترریی  بیرام ایاعیرا چند مفهرآ مبدأ مینند گو

البالغه، تراا نبسسن مفیهسم حیوا مفهرآ گفایر مشووخص گوود وه این جلر  از زتی  در نهج
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انازا ی موینند آثیر و نبعیم یوووخن، اطی ت، اهعست گفایر ته مر ع، دروغ، مبیدله، انوبیق 
البالغه در جدر نه«گفایر»معنییی درتیر  مفهرآنریسع  رل و فعل و ... ته ویررفاه ایوت  ثینسیً 

 .پرنر نتریه ایاعیر  معیلر، رخ داد  ایت

 یدیواژگان کل
 .معنایی  گفتارمفهومی  توسیع هشناسی شناختی  استعار البمغه  زباننهج

 مقدمه
 هیا مخالف آ  ازیتی از رویتردهوی در پرداقان ته فهم مار  و ایوووییوووًی فهم زتی ، نگی  ته زتی  و ننر

گوونییووی ایووت. در ترقی متینب زتی  گوونییووی مینند متاب زتی  گوونییووی زایی، نأوسد منتر  لم زتی 
زتی  فیرغ از تیفت اجاعی ی وووو فرهنگی  ههیا لررا و نحرا زتی  ایت لذا ته مویلعمویلعیم، تر نحلسل

و تر  ارنبی، جععی ایووت هی  ویووسلگوورد  امی در ترقی دیگر از متینب مینند متاب پراگ، زتآ  پرداقاه می
 (2ش    1585گرد.)دتسرمندآ: ننر زتی  در تیفت فرهنگی و اجاعی ی نأوسد می

گسرا رویترد گووونیقای ته زتی ، نگیهی نرین در مویلعیم زتی  گووونییوووی هیا اقسر و تی گوووتلدر دهوه
 هی، پردازش و انانیلاتزارا تراا یوویزمی  د« زتی »گوونییووی گوونیقای، پدیدآمد  ایووت. در رویترد زتی 

تندا، ایاعیر  و مبیز مفهرمی، هیا مخالفی مینند منرلهگورد و این رویترد جنبهاطال یم محرورب می
اطال ی مدنتر دارند. در  هگسرد ووه هعگی زتوی  را ته  نرا  ی  یووویمینآمسخاگی مفهرمی و... را فرا می

یندهی و پردازش ورد  و از آ  هیا مخالف را یووویمگووونوییوووی گووونویقای، ذهن انروووی  مر عسوتزتوی 
وند. زتی  گوونییووی گوونیقای از وند و یووتس این مفهرآ ذهنی در زتی  تیزنیب پسدا مییوویزا میمفهرآ

نییی، گگونییوی، روا گونییوی،   وبگرواردگی فراوانی ترقرردارایوت و تی  لرآ مخالف مینند انروی 
 (2- 3آ   7113سال مرر، جینت:اا دارد.)نسلرر، جی  آر  لفلرفه و ... ارنبی، مسی  رگاه

 Cognitivگونییوی پدیدآورد  و زتی  گونییوی گنیقای)امروز   لرآ گونیقای، نحرل گوگرفی را در زتی 
linguistics) اا در گووونییوووی ایوووت، ته زمسنه پتوهشوووی ترجرووواههیا جدید زتی وه یتی از گرایر

 (.11ش   1588گنییی نبدیل گد  ایت)هرگنگی: زتی 
ایووت وه ننر گوونیقت، یعنی ننر اطال یم مرجرد در « گوونیقای»گوونیقای ته این معنی گوونییووی زتی 

یقای گنگونیییوند. ته  بیرم دیگر دانر زتی هیا قیرجی ترریوی مییویزا مر عستذهن را در مفهرآ
د قراهند مر عسای را نرلووسف ونند، اطال یم مرجروند وه و ای ویرترا  زتی  میاین نتاه را ترریووی می

گذارد. در ناسبه دهی ووو آ  مر عست نأثسر میییزا ووو منرله تندا و ییمی هی چگرنه در مفهرآدر ذهن آ 
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ش  1583 :یسن یته آ  اطال یم و یوویقایر آنهی ایووت.) یسع یفانیدیووت  اترا یراه یزتین رسنعیت لسنحل
 3-3) 
 (Conceptual Metaphor)مفهرمیگونییی گنیقای، نتریه ایاعیر  هیا رایج در زتی یتی از دیدگی    

ایوت. از نتر زتی  گونییوی گنیقای، ته هرگرنه فهم و تسی  مفیهسم انازا ی در  یلب مفیهسم ملعرال نر، 
 رجج گورد  ته  بیرم دیگر ایواعیر  درک و نبرته ی  چسز تر ایویال چسز دیگر ایت.ایواعیر  اطالق می

 ر  پرداقاه ایوت. او معاند ایووت ایوواعیر  در زندگیلستیط در نخرواسن اثرش ته نیآ ایوواعیر  ته این مرضوو
، ونداندیشوود و  عل میروزمر  و نه ننهی در زتی ، جریی  دارد و نتیآ مفهرمی تشوور وه در چیرچرب آ  می

 (.3: 7115ایییًی میهسای ایاعیرا دارد)لستیط و جینرر ،
لعرو یتی تریسله دیگرا درک گرد    گرد نیدر ایاعیر  مفهرمی مسی  دو  لعرو مفهرمی ارنبی، تر رار می 

نیمند  وه  لعرو ( میTarget domain( و  لعرو دوآ را حرز  من د)Source domainاول را حرز  مبدأ)
ته تسی  (. 112   7115و جینرر :  تیطس.)ل یویزا ایواعیرا(ایتدوآ هعی  معنیا ایواعیرا)مفهرآ

)انوبیق( هیاورند وه ذهن تشوور تی ایبید نگیگووتگوونییووی  گوونیقای تر این تیدیگر، لستیط و یووییر زتی 
مفهرمی ترگرفاوه از حرز  مفویهسم  سنی و مویدا، تراا نبسسن و نرلوووسف مفویهسم نویگووونویقاه و انازا ی 

هیا مبدأ و هیا مفهرمی تی ی  مبعر ه ننیظر مفهرمی مسی   نیلووور حرز وند. ایووواعیر ایوووافید  می
ونییه( و تسن دو را  درو  ی  حرز )مسی  ویوووسله و هدطنگووورند. این ننیظرهی را میهدط مشوووخص می

ی، ننیظرهی را نگیگت می  (۳12ش،  1525گریند.)وروچر، ف یا ذهنی نسز پسدا ورد وه ته زتی  فن 
البالغه زتی  مخ ور  آ  ایوت هم ته جهت گخ ست گریند  و تالغت والآ و هیا نهجیتی از ویتگی

 والمی و محارایی فراوانی وجرد دارد. هیاق و ظرافتید یهم اینته در این وایب 
ایوووت. یتی از « زتی  در  رآ »و « زتیِ   رآ »نتاه مهعی وه تیید ته آ  اگووویر  ورد نفیوم دو مرضووور  

ته  نرا  زتیِ  دین ایت. مرضر  زتیِ  دین، « وریمزتیِ   رآ »مرویسل مررد تح  در  لرآ  رآنی مرضور 
ه مردآ آیی ریینی قداوند تلرفه دین ایت  ته این معنی وه گسر  پسیآامروز  یتی از مرضور یم ایوییی در ف

عنی  مویت  و یی اینته آیی ایوووییوووًی زتی  دین)زتی   رآ ( معنیدار ایوووت یی تیمویتق  رط  نالیوووت یی  رط
 «زتیِ  دین»نر در مرضر  آفرین و... . ته  بیرم روگنتخر ایت یی حسرمگرا  فس لهنعیدگرا ایت یی وا ع

اا پسیآ الهی را ته مردآ منانل نعرد  یوووخن از آ  ایوووت وه دین تی چه زتینی یوووخن گفاه و تی چه گوووسر 
 (.725-733: 1582روگن، ایت)رک: یعسدا
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وه  «زتی »ایت  ته این معنی وه « قرد زتی »امی مرضور ی وه پتوهر حیضور ته دنبیل ترریوی آ  ایوت 
نرگوووایرا( و ادراوی)نعردهیا قراندارا و گووونسدارا(  مشووواعل تر دو حرز  نرلسدا)نعردهیا گفایرا و

یا هایووت، چگرنه در نهج البالغه نبسسن گوود  ایووت  الباه پتوهر حیضوور ته گووتل ویت  ته یتی از جلر 
پردازد و یوووییر وجر  زتی  در نهج البالغه، در  لعرو این ترریوووی می«  رل»حرز  نرلسدا زتی  یعنی گفایر

  رار ندارد.
تد معازلی ووویالحداتیاتن  الغه البجووو در گرحی وه تر نهاز دانشعندا  معروط  ر  هفام هبرا اهل ین 

م سعتالبالغه یوور نالعید  نهجنه یووخن گفاه و در تراتر ف وویحت و تالغت فرقسن زمینگیگوواه، تیرهی در ا
 :  دیگردرتیر  ترزخ می از والآ امیآ  لیتعد از گرح تخشی  771قوبه  لیاو ذ. فرود آورد  ایت

ن تخر از قوبه تراا آنهی قراند  گووورد یاگر نعویآ ف وووحویا  رب در مبلس واحودا اجاعی  ونند و ا 
هنگیمی وه گعراا  رب، گعر معروط ( اندت ورد یگرنه وه رواهعی )یوزاوار ایوت تراا آ  یبد  ونند،

تسرا گن...(  لم ألویب« )تن الر ی  ا د » : دآ  یؤال گد گفان دند تراا آ  یبد  وردند  چر  وه از  ل 
 رآ  (یم یوووبد یآ)گرنه وه گوووعی محل  یوووبرد را در م، آ سگووونییووومی محل یوووبرد در گوووعر را می

 (35، 11ق، ج1313الحدید:اتی.)اتندسگنییمی
ی  یه در پیسلوورم العداله اإلنرووین حی نسز در وایب اإلمیآ  لیسرووند  معروط مرووینر« جررج جرداق»

 :  دیگرپرداقاه، درتیر  ف یحت و تالغت نهج البالغه می ت  لیسی  گخ سف لی وه ته ت
در تالغوت، فرق تالغاهییوووت   رآنی ایوووت وه از منیآ قرد اندوی فرود آمد   یوووخنی ایوووت وه نعیآ 

 :  دانند  آ  گفاهیند  در قرد جیا داد ، نی آنبی وه در تیر  گریهیا زتی   رب را در گذگاه و آییبییز 
 (32،  1آ  ج123۳یلق و تیالنر از والآ مخلرق ایت.)جرداق: از والآ ق نرنیسیخنر پی

البالغه و گووسر  انازا ی ریوویند  مفیهسم  عسق نرا  گفت تی نرجه ته ویرترووت تالغی مرجرد در نهجمی
نرحسودا، ا انویدا و مینند آ ، لذا پرداقان ته مفیهسم مذورر، تر ایووویال دیوووایوردهیا نرین ایووواعیر  

گنییی گنیقای در ریود. هدط این پتوهر ترریوی روش زتی فسد ته نتر میمفهرمی امرا ضورورا و م
نییووی گووالبالغه تی رویترد معنیالبالغه و واویوا تخشووی از مفیهسم مرجرد در نهجمویلعیم مرنبط تی نهج

 گنیقای ایت. 
هی را ته نیمهی یاز پی ایر سمدنهییووت وه  نرا  تروو یدگی  گوونیقایاز د« ایوواعیر »نتاه دیگر اینته هرچند 
هیا گوونیقای درتیر  نهج البالغه و معیرط و مفیهسم آ  ته ویت  ورود ته ترریووی یقرد اقا ووی  داد  ول

مفیهسم ایواعیرا نرین، امرا ایوت وه ته نیزگی پدید آمد  و ننریبًی تدو  پسشسنه ایت. تدین نرنسب ترریی 
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ق سحند ترد  حرز  نیر نگرفاه ایت لذا جدایت وه  مررد پتوهر  را یگنییینه نهج البالغه مرضر زتی 
 .هی ایتن  بسل پتوهریا اهیتییز در این حرز  از محدودسمررد ن اهین وعبرد وایبسو هم چن

ریود ترریوی مان و محاراا نهج البالغه تر ایویال رویتردهیا زتی  گنییینه ته ویت  تی رویترد ته نتر می
 -ندا از این  لممالبالغه از تهر هیا مرنبط تی نهجسنه پتوهرتی نرجه ته ننریبًی قیلی ترد  پسش-گنیقای

ام نعیید. نتاه  یتل ذور اینته،  بیر فرلوووت منییوووبی را تراا واویوا معیرط نرین نهج البالغه فراهم می
 اإلیالآ ایت.البالغه فسضالبالغه در این پتوهر تر اییال نهجترریی گد  از مان نهج

 . پیشینه تحقیق1
ی ایت مرضر « ایاعیر . »ایت« ایاعیر »گنییی گنیقای تح  مرضر یم مهم در رویترد زتی یتی از 

ای وووو ادتی قاللووه گوود  ترد امی پس از گسرا زتی وه نی  بل از گووتل گوونییووی گوونیقای، در گووتل یوون 
 ی آ  زندگیهییی وه تگوونییووی نرین، و تی نگیرش وابی مینند ایوواعیر گسرا گرایر گوونیقای در زتی اوج
    مفهرآ جدیدا از ایووواعیر  گوووتل گرفت وه آ  را از محدود(Metaphors We Live By)ونسم می

  3:  1522زاد ، رک:  ییوووم)ادتسیم قیرج ورد و ذهن را داراا ایووویال و تنسیدا ایووواعیرا دانروووت
 ته نیزگی آغیز گووود  البالغهنهجمویلعیم گووونیقای درتیر  مان . (18-1:  1525اردوینی و هعتیرا ، 

 :رددگایت وه در ادامه ته ترقی از این آثیر و وه پسرامر  نهج البالغه ته انبیآ ریسد  ایت و اگیر  می
ترد یرو: نهج البالغه اهیایووواعیر  یمفهرملستی  نرا  نحل( ش0884)نویموه مهاویب نررمحعداپوییوی 
  .از اولسن ویرهییی ایت وه از منتر گنیقای ته نحلسل مار  مذهبی پرداقاه ایت  یگنیقا یگونییوزتی 

 یتی مینند قدا، روح، جهی  پس از مرگ، وحیز سم مایفسونود از آنبی وه مفیهوا در این پتوهر تسوی  می
هی  آدر  اهرووواند وه ضووورورم درک ایووواعیر  ییهیاز حرز  یتیدارند  یر و انازا ینیپذت نبرتهسمیه... و 

ارنبووی،  اذهن  رار دارد، تر رار  ار رو سن ووورر این امرر پ اوووه ترا یگووورد  لوذا ننهوی راهیاحرووویال م
 ی  مذهبایوووت وه مار ینسر تسنر ایوووت، تنیتراین  یتل پم ملعرالسم و مفیهسن مفیهیی  اسم اایووواعیر 

هیا پس از ترریی ایاعیر را ترگزید  و « نهج البالغه»او از مسی  مار  مذهبی . یورگویر از ایواعیر  تیگوند
ی هراند و یتیال  البالغه اواًل داراا ترویمد نهج اایواعیر  اهی ریود وه داد نهج البالغه ته این ناسبه می

 اهینتر  الوورل رییووی ،)یتی از الوورل ایوواعیر  نرین(ار ینیپذ رسسن  الوول از رسغ ،اایوواعیر  ثینسًی  بیرام
 .ونندیم دیسنأ را نسز معیلر ایاعیر 

 ایهایووواعیر  هنرجع اهیروش یالبالغه منیله ترریوووهیا گووونیقای مرنبط تی نهجدیگر از پتوهریتی 
 یگونیییمعن انخیذ رویترد تی( پرراتراهسم)نریروند  منیله. البالغه ایوتدر نهج یحروا  تر طرحرار  یمبان
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اینریط  ایواعیر  هنرجع هدهگین انرا  ته ترریوی چگرنگی ویرترد نرجعه، ته یگونیقا  در( آ0111)یالهر 
در . هیا آ  پرداقاه ایووتهی و نفیومهی و گووبیهتاین گووسر  ویرترد دالیل نبسسن البالغه،نهج اهینرجعه

 مار  در آنهی البالغه و نرجعهنهج اهیحتعت تخر از یحروا ان وورر   طرحرار  اهیاین منیله ایوواعیر 
 در رفاه ته ویر  این منیله روگن گد وه گسر در.  رارگرفاه ایوت یترریو مررد یانگلسرو و یفیریو مناخب
 من د زتی  در یغن ن رر هعی  ته مان، ی رت زتی  از یغن ن ورر ی   مرجرد، گوسر اهینرجعه تسشوار

هی، مشوخص گوود وه مارجعی  گود  ایوت  هعچنسن پس از تسی  ناییج حیلوول از واویوا نرجعه ترگردا 
فت ونند و ته تییمشووویهد  م اونند وه در  بیرم ایووواعیر یم یهییقرد را منسد ته انانیل هعی  ایووواعیر 

یوووح  در مرجرد مفیهسم ته ندارند ته  بیرم دیگر مارجم ارایج آ  ویر  اهیالبالغه و ایوواعیر وال  نهج
 .پییبند ایت گفاعی  قرد

جه نعییز ومرضر ی ایت وه از اتعید مخالف مررد مویلعه  رارگرفاه ایت امی « البالغهنهج»ترریوی مان   
« یقایگوونییی گنزتی »پتوهر حیضور تی مویلعیم  بلی، پتوهر مان و محاراا وایب مذورر تی رویترد

 .حرل محرر نتریه ایاعیر  نرین ایت
ه انبیآ اا تهیا مسی  رگاهالباه در مسی  مویلعیم گونیقای وه تر روا منیتع ایوالمی و در  یلب پتوهر

( در رییله دوارا قرد تی  نرا  "ترریی 1522ایت، ننهی حبسبی)شد پرداقاه ن« زتی »ریسد ، ته مرضر  
وریم تی رویترد گونیقای" وجر  گونیقای و میهست گفایرا و نرگوایرا هیا مفهرمی زتی  در  رآ ایواعیر 

از اتعید مخالف مررد نرجه و مویلعه « زتی »زتی  را در  رآ  وریم مررد واویوا  رار داد  ایووت. مرضوور  
 در« گفایر»هیا حرز  اوه اموی وجوه نعوییز پتوهر حویضووور توی موویلعیم  بلی، ترریوووی ایووواعیر  رار گرف

 البالغه تر اییال ایاعیر  مفهرمی ایت.نهج
( ی میهست زت)نرجه ته این مرضور  تروسیر ضورورا ایت وه پتوهر حیضر،  دآ در را  گنیقت پدید  اا

نهید  ایوت وه پس از  ر  هی هعچنی  مرضور  مویلعیم فالیوفه، زتی  گنییی  و   ب گنییی  ایت 
و این منیله گیآ تروسیر ورچتی ننهی ته انداز  گشردِ  دریچه اا تر مویلعیم مرنبط تی گنیقت یتی از جلر  

یوووی ترقی از از یووورا دیگر ترر . در نهج البالغووه ایوووت«  رل»هویا زتووی  یعنی، گفاوویر از طریق واژ  
سیزمند ن( مینند فعیلست هیا مرنبط تی   ووب گوونییووی)هیا مرجرد در رویتردهیا گرنیگر  ته زتی مؤلفه

اتزارهی و آزمییشووگی  هیا پسشوورفاه و لوورط زمی  ترووسیر طرالنی ایووت وه از محدود  و نراِ  این پتوهر 
 .قیرج ایت

 



 

171 

خت
شنا

ان 
 زب

ت
لعا

طا
ت م

بس
کار

 ی
 نو 

هم
ر ف

ب
 نی

غه
بال

ج ال
نه

 

171 

 . ضرورت کاربست رویکرد شناختی در مطالعات نهج البالغه2
هویا مرجرد در روش مووویلعوویم مرتر، تووه مار  دینی)توه ویت  نرا  تودو  نرجووه تووه آیوووسووبامروز  نعی

گیهی تر  راملی وه آیوسب زا محرورب مینهج فهم  ورا وگورند  ته یعت افرایر تهر البالغه( و تدو  آ
 اا فهمهیا جدید تر زا الزمه ریوووسد  ته دریچهد سق و ویمل مار  حروت ورد  گووونیقت  رامل آیوووسب

نراند مرسر حروت ته یعت نحرل و پسشرفت را هعرار ییزد ته طررا وه هی میگنیقت آیسب   تهار ایوت.
هیا مرنبط تی مویلعیم نهج البالغه، امتی  تهر  مندا از مار   الو  تر تیزنگرا یووسرووام فعلی و ترنیمه

 گرد.هیا مرجرد اگیر  میدینی را ته گتل ویرآمدنر فراهم ییزد. در ادامه ته ترقی از آیسب
ارزییتی  گرد ضعنالبالغه یبب میهیا جدید در مویلعیم نهجداگوان دیدگی  پریی و ته ویرگرفان روش    

ن هیا نریهیا  بلی و یووونبر و ارزییتی مسزا  ویرآمدا یی نیویرآمدا آنهی، تراا ریوووسد  ته روشروش
ار در دهییی چر   حروت جهتهیا پریی از ویتگیروش یوویزاگزارا ورد  و تی پسید ریزا و یوورمییهترنیمه

ا، هشووسیر و اپذیرا در نرلسد دانر مبانی تر روش مویلعیم مسی  رگوواهمویلعیم، ن سسر و نرآورا، انعویط
 هیا نرین ایاخراج گد  ازحرویال ترد  در تراتر مشوتالم و چیر  اندیشی تراا حل آنهی تراییال دانر

( ضوعن اینته تیید نرجه داگت وه دانر و 33ش،   1588رامی و ییدگیرزاد : مان مذورر، تهر  ترد.)ته
ته طرر قی  معیرط اواروویتی از گرووار   لرآ نهج البالغه وووو وه ته نتر می ریوود نی ونر  دیووت نخررد  

آ ،  ورا گووییروواه ازاا ایووت گرانندر الباه از نر  فترا و نیملعرال وه تراا تهر تی ی میند  وووو یوورمییه
 هیا مویلعینی نرین و لحسح ایت.د مدیریت الرلی و ته ویرگسرا روشنسیزمن

هیا انبیآ گووود  در حرز  مویلعیم نهج البالغه می نرا  درییفت وه یتی از تی نگیهی ته پسشوووسنه پتوهر
 ااهیا نرین و ته ویت  مویلعیم مسی  رگووواهگسرا از روشهیا مرجرد در این مویلعیم  دآ تهر آیوووسب

نرا  نالش پتوهشگرا  تراا ورود ح آ ( در این مویلعیم ایت. هرچند در ترقی آثیر می)ته گوتل لوحس
و پرداقان ته مرویسل مشوارک تسن نعیلسم نهج البالغه و  لرمی مینند  لرآ اجاعی ی یی مدیریت را مشیهد  

قان ته هیا انبیآ گووود  در حسوه معیرط نهج البالغه داراا روش نرین پرداورد اموی تروووسیرا از پتوهر
هی تی روش یتری  و پسرامر  گزینر معیرط و محاراا مان و محاراا آ  نبرد  و در تسشوار مرارد پتوهر
البالغووه و... انبوویآ هوویا نوبسنی، ترریوووی گوووروح نهجدینی مرجرد در مان، ترریوووی واژگووینی، پتوهر

 ایت. گرفاه
ه منترر ورود ته حسوه فهم هیا مخالف پتوهشوووی تتوی نرجوه توه آنچوه اگووویر  گووود، ایوووافوید  از روش

ی اا از گنیقت زتی   رتالبالغه، امرا قوسر ترد  و نسیزمند ترقرردارا پتوهشوگر از مسزا  گوییراهنهج
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و تالغت دارد. لورط نتسه تر نرجعه مان نهج البالغه و دور گود  پتوهشوگرا  از مان السل، آفت هیا 
ا وه حای منبر ته یووورد ترداگوووت و وارد آمد  وند ته طرر البالغه میدیگرا را مارجوه موویلعویم نهج

 اقاالل ایییی ته ناییج پتوهر قراهد ترد.

 مبانی نظری.3
 8و حرز  مبدأ و من د 1در این تخر مفیهسم ولسدا ته ویررفاه در منیله گویمل ایواعیر  مفهرمی، نگیگت 

 .گردنبسسن می

 نظریه استعاره مفهومی. 3-1

ی مرجب هوه معنی از چسزا ته چسز دیگر انانیل ییتد  ایاعیر ایت از این نرین نعریف ایاعیر   بیرمماداول
 یم لذا  عل انانیل اطال گرندگسرا اطال یم میفعیل گد  دو نتیآ ن ریرا و والمی در فرآیند گتل

وووو تالغی دانراه  یلنعت ادت  ی(. ایاعیر  مععراًل  1   1731زاد ، ) ییومردسگیته یوهرلت انبیآ م
از زمی  اریووور نحلسل میهست ایوواعیر ، اهعست قیلووی داگوواه ایووت امی از نتر زتی  گوونییووی . گووردمی

گونیقای، ایواعیر  ته هرگرنه فهم و تسی  مفیهسم انازا ی در  یلب مفیهسم ملعرال نر اطالق می گرد  ته 
-5   8227و جینرر ،  تیطسایوت)ل گرید زستر ایویال چ زسچ  یایواعیر  درک و نبرته  گری بیرم د

3.) 
یا هتوه  بویرم دیگر در ننوه منیتِل ایووواعیر  ادتی، رویتردا جدید ته ایووواعیر  وجرد دارد وه نعیآ جنبه

یت  ته اهی تلته ویتگی مفیهسم دانراهنتریه ادتی ایواعیر  را ته چیلر وشویند  و ایواعیر  را نه ویتگی واژ 
 گووورد و نه ته منترر قلقویرگرفاه می نر مفیهسم انازا ی ته الو ، ایووواعیر  ایوووییوووًی تراا درک ملعرال

 یر انروووویننفت رینوویپووذاجانوویب نوودینبرد  و فرا ینسو نزس هیووثووینر اایووواعوویر  امر  رونیاز ا ،زیبووییی تالغی
 (.11و13   1715ایت)ورچر، 

اا از مفیهسم نبرتی گتل گرفاه ایت تر ایویال این نتریه، نتیآ ن وررا ذهن انروی  تر پییه مبعر ه  
این مفیهسم  .گردهیا انروی  در زندگی نیگوی میمفیهسم ته گوتل مروانسم از نبرتسیم و فعیلستوه این 

ا از ا، مبعر ه( نب/درو ، جلر/پییسن،تسرو /تیال)اااا از رواتط متینی پییهنبرتی گووویمول مبعر وه

                                                                        

1 . Mapping 
2 . Source & Target domain 
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ت انرووی )حرو ی عرمهیا و تخشووی از نبرتسیم یی فعیلست( گووف، ظرط و مید )گوونیقایمفیهسم هرووای
 (.111: 8227و جینرر ،  تیطسورد ، قررد  و...( هراند)ل

 ی یی نراند درتیر  امرر انازاتنیتراین در دیدگی  مذورر، ایواعیر  را  و روگوی ایت وه از طریق آ ، انری  می
ند این ته نرایگسرد یتس منروباًی انازا ی تسیندیشد، یعنی انری  در ذهن و اندیشه قرد از ایاعیر  تهر  می

 .  ویرگسرا ذهنِی ایاعیر  را در نعردهیا زتینی مشیهد  نعیید

 . نگاشت3-2

  این الوالح از حرز  رییضسیم ا ابیال گد. ایت« نگیگت»نرین مرووله در نتریه ایاعیر  مفهرمی مهم
مسی  حرز  مبدأ و من ووود، . هویا ایووواعویرا مسوی  مفویهسم مرنبط توه یتدیگر اگووویر  داردو توه انوبویق

اا از ننیظرهیا یویقایرمند وجرد دارد وه  نیلور مفهرمی حرز  مبدأ را تر حرز  من وود، منوبق بعر هم
ته  نرا  مثیل  (.هعی )گردونند  ته این ننیظرهیا مفهرمی در الووالح، نگیگت یی انوبیق گفاه میمی

هی را از حرز  اا از نگیگووتنرا  مبعر همی  ، وشووای هروواند"هیا یووسییووینتیآد"در ایوواعیر  مفهرمی
اا از نعرنه( الف، ب، ج و د. 0)هیااراسه نعرد  جعله« نتیآ یووسییووی»تر حرز  من وود « وشووای»مبدأ 

  :نگیگت، تسن دو حرز  مذورر هراند
 .می نیز  اول راهسم. الف( 1

 .رویم  نبیید مار ف تشریمتی نالش تسشار، پسر می. ب     
 .هنرز ته ِگل ننشراه ایت. ج     
 .اندمردآ، هعسشه ته وع  نیقدا آمد . د     

در این جعالم، ننیظرهیا مرجرد مسی  وشوای و نتیآ یسییی  یتل مشیهد  ایت  مرسر وشای، مانیظر 
ی ههیا دریی، مانیظر تی مشووتالنی ایووت وه جیمعه تی آ تی حروت نیریخی و پسشوورفت وشوورر ایووت، نالطم

 .وشای مانیظر ایت، افراد جیمعه تی مریفرا  وشای مانیظرندمراجه می تیگود، رسسس حترمت تی نیقداا 
 .گردهییی ایت وه در ادامه ته آ  اگیر  مینگیگت ایاعیرا داراا ویتگی

 حوزه مبدأ و مقصد. 3-3

گوورد نی یتی ته ویووسله دیگرا درک گوورد  در ایوواعیر  مفهرمی مسی  دو  لعرو مفهرمی، ارنبی، تر رار می
ته تسی  دیگر، ایاعیر  ماشتل از ی  . نیمندمی 8«حرز  من ود»و  لعرو دوآ را  1«بدأحرز  م» لعرو اول را 

                                                                        

 Source domain.1   
 Target domain.2   
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ر ننر و حرز  من وود میهسای انازا یحرز  مبدأ و ی  حرز  من وود ایووت وه در آ  حرز  مبدأ میهسای  سنی
 ایوویز مفهرآ هیا من وود محبت و زندگی راته  نرا  مثیل گرمی و یووفر در جییگی  حرز  مبدأ، حرز . دارد

   (.87و88:  8225)ورچر، ندینعییم
یووویزا هیا من ووود محبت و زندگی را مفهرآتوه  نرا  مثویل گرموی و یوووفر در جییگی  حرز  مبدأ، حرز  

فاه از حرز  هیا مفهرمی ترگر گونییی  گنیقای تر این تیورند وه ذهن تشر تی ایبید نگیگتزتی . نعییندمی
می اناخیب این وند  اسسن و نرلوسف مفیهسم نیگنیقاه و انازا ی ایافید  میمفیهسم  سنی و میدا، تراا نب

 اتشوور  ینبیرب جرووعین قی عرمًی از طر وه ی  حرز  مبدأ مشووخص تی وداآ حرز  من وود هعرا  گردد، 
 (.161   1711 ی،سنی   یسع87و88   8225)ورچر، گردیمشخص م

 شناختی. ارائه مدل مطالعاتی با رویکرد زبان شناسی 4
ی گووونییوووالبالغوه تی رویترد زتی  در این تخر توه منترر ترریوووی چگرنگی انبویآ پتوهر در مان نهج

گونیقای و نتریه مهم آ  یعنی ایاعیر  مفهرمی، یتی از مرضر یم مهم در رواتط انرینی یعنی زتی  مررد 
 گسرد.پتوهر  رار می

 1221گونییی ایت وه از دهه ا جدید زتی هیگونییوی گونیقای یتی از گرایرچنینته اگویر  گود زتی  
 گنییی نبدیل گد  ایت.مسالدا اوج گرفاه و ته زمسنه پتوهشی منییب و مهعی در زتی 

هیا مخالفی درتیر  ایووواعیر  دارند. از زمی  اریوووور نحلسل میهست ایووواعیر ، گووونییوووی  دیدگی زتی        
طبق این  ایووت. 1ق وور ، نتریه جییگزینیاهعست قیلووی داگوواه ایووت. مشووهررنرین دیدگی  در این 

اللفتی وه لوررم اللی زتی  ایت و دیگرا هیا مخالفی دارد  یتی لوررم نحتنتریه، زتی  لوررم
یا هگرد. در این نر  از ایاعیر ،  بیرمگد  زتی  محررب میلوررم ایاعیرا وه گتل ثینرا و نحریف

هعی  معنی را دارند. امی در ننوه منیتل، در  گووورند وهاللفتی میهویا نحوتایووواعویرا جوییگزین  بویرم
رد گگد  زتی  نسرت و ته معینی واژ  هی مرتر، نعیگنییی گنیقای ایاعیر ، لررم ثینرا و نحریفزتی 

یر ، لووررم نر ایوواعیوویزا پسرند داگوواه و نر ی فعیلست ذهنی ایووت و ته  بیرم د سقتلته تی نحر  مفهرآ
 (.1۳1،  1588 نسی،تنسیدین زتی  ایت ) یسعی

ا از اهی نسروووت تلته، تخر  عد ، ایووواعیر  منح ووور ته زتی ، یعنی واژ «ایووواعیر  مفهرمی»در نتریه  
 « مبرا ایواعیر »هیا فترا انروی ، ایواعیرا ایوت. نخرواسن تیر مییتل ردا در منیله قرد تی نیآفرآیند

                                                                        

1  .  Substitution theory 
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(The Conduit Metaphor) ایووواعیر  اراسه نعرد وه تر  مناشووور ورد نعریفی نیز  از1222ووه در یووویل
 (. ۳2:  1523اییال آ ، یوح نحلسلی ایاعیر  را ذهن دانراه ایت نه زتی  )افراگی، 

 معینی مخالفی مینند   ر گرگای، گفایر و... وجرد دارد: « زتی »ته طرر ولی تراا 
َفَت »   (Tongue)عتععو گوشععتی و وسععیله نطق  ك زتی  و دو لب)تراا انرووی  ی( : و 2)البلد: «  ِی َو ِلسََانًا َو شََ

  رار دادیم(. 
وٍل ِإَّلَّ ِبِلسََاِن » ؛(Language) نوع زبان هر قوم  ْلنا ِمْن َرسََُ ْرسَََ

َ
چ س( : می ه3)اتراهسم:..« . َِلُمَی َب ي َقْوِمِه لِ  َو ما أ

در این   ق را( تراا آنهی آگوووتیر یووویزد. )منترر از زتییم  نی )حنیییمبرا را، جز ته زتی   رمر، نفریوووایدسپ
 هیا مخالف مینند زتی  فیریی،  رتی، فرانررا و... ایت.(تخر، زتی 

َّ »  ؛  (Speech)گفتار و سلن ُكْم َتنِطُقون َفَو َر نَّ
َ
ْثَل َما أ ُه َلَحقٌّ م  َماِأ َو اأْلَْرِ  ِإنَّ ارییم:«  السَّ ( : پس 75)الذ 

 د.یسگرهعی  گرنه وه قرد گعی یخن می ن، وه وا عًی او حق  ایتسیرگند ته پروردگیر آیعی  و زم
اا وجرد دارد وه ته مفهرمی غسر از وریم آیه  در مسی  آییم  رآ  یعا نیروی زبان  (Statement)قعدرت بیعان

وند و آ   درنی ویت  ایت وه قداوند آ  را ته تشر نعلسم داد  ایت و یوه مفهرآ  بل تراا زتی  اگویر  می
َمُه اْلَب »در آییم  آ   ودرم، نرانییی تسی  ایوووت. ََاَن َعلَّ ِْس َ اْلُقْرآَن َخَلَق اإْلِ

ُْحُ  َعملَّ ( واژ  3-1)الرحعن:«انيالرَّ

در «تسی »ته مفهرآ وجرد  درم تسی  در انروووی  اگووویر  دارد.  المه طبیطبییی معاند ایوووت واژ  « تسی »
رد  هیا درونی پوه از نستالوول ته معنیا پرد  تردارا ایووت و در این آییم منترر از تسی ، والمی ایووت 

وند و نعلسم آ  ته انروی  ی   نییت الهی و ننهی مخ ور  انروی  ایت. الباه منترر از والآ تردارا می
در اینبی، ننهی ایبید لورم تی ته ویرگسرا اتزار نرلسد لرم )یعنی ریه، حلنرآ و زتی ( و قیرج ورد  لدا از 

ی ته هانری ، ییزند  ی   المت و نشینه ترد  و این نشینه دهی  نسروت  تلته این الرام نرلسد گد  نریط
ل و مفیهسعی اگویر  می ونند وه تریسله این مفیهسم، امررا وه از حس و ادراک گنرند  پنهی  ایت، معث 

ووو وه  گرد نی هر وضعی از اوضی  معینی غسر حریگرند. پس ته این نرنسب گریند   یدر مین ریرییزا می
هی دیووواریوووی دارد و هسچ راهی تراا درک آنهی از طریق حس ریق نسروا نفترش ته آ انروووی  ننهی از ط

 (23و25،  12، ج 1312اش حیضر وند.) طبیطبییی:وجرد ندارد و را نزد گنرند 
در پتوهر حیضور منترر از زتی ، گفایر ایوت و مرضور ی وه پتوهر حیضر ته دنبیل ترریی آ  ایت     
 البالغه نبسسن گد  ایت.چگرنه در نهج« ر  گفایرا زتی جل»ترد  و این وه « گفایر»
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 قول. 4-1

و مشوووانیم آ  ایوووت. ترریوووی  بیرام زتینی «  رل»البالغه واژ  هیا گفایرا زتی  در نهجیتی از جلر 
سسن هییی وه مفهرآ گفان را نبدهد وه ایووواعیر حیوا مفیهسم مرنبط تی این جلر  گفایرا زتی ، نشوووی  می

البالغه ته ویررفاه ایووت. پسر از ترریووی  بیرام زتینی، اتادا ته معنیا گووتل یوویقایرمند در نهجورد ، ته 
 گرد.پرداقاه می«  رل»ل را و الوالحی واژ  

 در لغت و اصطالح" قول".4-1-1
گونییی  معاندند مید  )ق.و.ل( ی  الل دارد و آ   بیرنرت از آگتیرنعرد  و اتراز آنچه در ترقی از ل ت

پنهی  ایووت و این آگووتیرا، اقا ووی  ته انرووی  )یی اتزار گفان و گوونسد ( ندارد تلته در هر منیآ و دل 
مرحلوه از  رالم گرنویگر ، ا م از  ویلم  نول، فرگووواگوی ، انروووی ، حسرا  و... جریوی  دارد  اموی اتراز می 

یوم ایت بی،، مافهیا دو طرط ارنتر اییال ویتگی گردو رو وه یبب نفهسم و نفیهم طرفسن میسال عیف
هیا مخالفی چر  نوق، وحی، الهیآ، اراد ، لرم ویت  و... تیگد. )م وفرا: نراند داراا گسر یعنی می
  .(558 و 552،   2تی نی   ج

ند. ارا توه معنیا یوووخن دانرووواه و تراا آ ، وجر  معنییی مخالفی را ترگوووعرد «  رل»ترقی دیگر واژ   
نرین م ووداق  رل، گفایر ایووت وه  بیرنرووت از تر زتی  روگوون  .(۳88ش   1523)راغب الووفهینی: 

گفان)چه در  یلب ولعه و چه جعله(. در مبعر  از آنچه در معنیا آورد  حروفی آگووتیر، ته منترر یووخن
، منح وور در مفهرآ گفایر نبرد  تلته هر نر  انانیل پسیآ، اظهیر « رل»ریوود تسی  گوود، ته نتر می«  رل»

 هیا دیگر.گسرد چه از طریق لرم تیگد و چه را ترر را در تر میمعنی و رییند  من
در  تیگد نی روگن گردهیا جلر  گفایرا زتی  میآنچه در پتوهر حیضور مررد نتر ایوت، ترریی ایاعیر  

نرا  ییفت. ته  بیرم دیگر آیی در مفهرآ ایووواعویرا گفاویر، را نی چه مسزا  می والآ امسرالعؤمنسن  لی
وه ظیهرًا ی  فعیلست محررال نرا  ُتعد غسرمحررال و انازا ی تراا گفایر ووو می  لیوالآ ح رم 
و مشیهد  نعرد یی قسر. تدین منترر، ولسد واژ   رل در نهج البالغه، مررد ترریی  رار گرفت و انرینی ایت 
 هیا  بیرام ایاعیرا آ  ایاخراج گد و در این تخر تدا  اگیر  می گرد:نیآ نگیگت

 "قول"های استعاره مفهومی نام نگاشت.4-1-2
ال محررو هم غسر( گفایر)در نهج البالغه تراا دو نر  از مفیهسم یعنی هم مفیهسم محررال «  رل»واژ  

مرضووور  گفایر، ته  نرا  ی  فعل . ته ویررفاه ایوووت...( اطی ت، دروغ، مبیدله، انوبیق  رل و فعل و )
زند امی اقا ووی  ته انرووی  ندارد وووو چنینته در نعریف  رل آمد وووو ی  امر غسر ویت  وه از انرووی  یوور می
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... هیا مبدأ چر  گوووف ، متی  ومحرووورال و انازا ی ن ووورر گووود  و در جییگی  حرز  من ووود، تی حرز 
 .گردهیا  رل، ته  نرا  حرز  من د ترریی میدر این جی نگیگت. گرددییزا میمفهرآ

ته دیت آمد وه در  نیآ نگیگت 7، هی و ولعیم   یر نهج البالغههی، نیمهوبهتی ترریی گراهد مرجرد در ق
و مرجرد ( متی )، ظرطحرز  مبدأ گوویمل گووف 7 لهسته ویوو ته  نرا  حرز  من وود،«  رل»هی مفهرآ آ 

 .  ییزا گد  ایتزند ، مفهرآ

 .، شیئ است"گفتار."4-1-2-1

دهد  رل ته مثیته ی  گووف میدا گوورد وه نشووی  میمی البالغه، گی  تی نرلووسفینی هعرا واژ   رل در نهج
 ، حیلل گد«  رل، گف ایت»نگیگت در اینبی گراهدا وه تر اییال آنهی ایم .یویزا گد  ایتمفهرآ

  :گردترریی می
 . تیر-4-1-2-1-1

گفایر ته مثیته ی  نسر در نتر گرفاه گود  ایوت وه تر ی  هدط مشخص یعنی  ر  و آتروا  ۳2در نیمه 
 وند انری  ترقررد می

َعْل ِعْرَضَك َغَرضًا ِلِنَباِل اْلَقْوِل   جْ
ََ
 گرا   رار ند . یر گفایر دس: آتروا قرد را آمیج نَو ََّل 

ته وع  حرز  مبدأ جنگ مفهرآ ییزا نرینی ییفاه ایت. هعینورر وه لستیط « گفایر»گریی در این نعبسر، 
م نرین مفیهسونسم( از جعله اولسن و رایجآ  زندگی می هییی وه تیووووووو جوینرووور  در وایب قرد )ایووواعیر 

 در  یلب مفهرآ جنگ و« تح »اگیر  نعردند وه در این ایاعیر  مفهرآ « تح ، جنگ ایت»ایواعیرا ته 
لستیط  گرد.)نرا فهعسد  میگورد  یعنی ی  مفهرآ تر ایویال مفهرآ دیگر ته گتل روگننبرد درک می

 ( 3-5    7115جینرر  : 

 ویژگی تیزی و بّرندگی. 4-1-2-1-2
 یت:دهد این والآ اایاعیرا تراا گفایر را نشی  میمفهرمی البالغهنهج یتی دیگر از  بیرانی وه در

َدَك  َو َقاَل    َمْن َسدَّ
َ

ْنَطَقَك َو َباَلَغَة َقْوِلَك لََع
َ
 َمْن أ

َ
ََ ِلَساِنَك لََع َعَلنَّ َاَر جْ

ََ
  ََّل

، ته تر یخن گفانستی آ  وس وه نر را یوخن آمرقان ته درگوای یوخن مگر ، و تی وری وه را  ن 
 (315نر آمرقت الط تالغت مز . )  یر : 

در این  بیرم، زتی  را ته مثیته گوف نسزا مینند گوعشوسر دانراه و مفیهسعی چر  طعنه، نعرخر، نسر و  
، مفهرآ «ضوورته زد  تی گووف نسز»افید  از مفهرآ  سنی نر ونییه و... وه مفیهسعی انازا ی هروواند را تی ایوو



 

171 

ش
پژوه

ها
 ی

ستان 
ج البلاغه، زم

نه
1399

شماره
 ،

67
 

171 

سز وه ته معنیا گعشسر ن« َف َذِرَب سَی »یویزا نعرد  ایوت. ذرب در ل ت ته معنیا هرچسز نسز ایت  مینند 
 (185،    8نی   جگرد. )فراهسدا: تیو این نعبسر ته هعرا  لری  نسز ایافید  میایت 

 ویژگی نرمی. 4-1-2-1-3
گرد نرآ یی لوسف ترد  آ  جروعینی و میدا دیگرا وه در ترقی  بیرام تراا گفایر، مشویهد  میولوف 
یآ ایووت ح وورم  لی 081در قوبه . ایووت در نرلووسف اهل  وه معروط ته قوبه مانسن یی قوبه هع 

 :فرمییدننرا می
ُل َمْن َقَطَعُه َبِع   بًا ُمْنَكُرُه، َحاِضرًا َمْعُروُفُه:  نًا َقْوُلُه،يلَ دًا ُفْحُشُه، يَیِ ِِ  َغا
هیا رندد، از یخن زگت دور و گفایرش نرآ ، تداسپد  میی)پرهسزویرا ( ته آ  وس وه تی او تر  

 تر آگتیر ایت. ساو پنهی  و ویر ن
نیا عته معنیا نرمی و ننوه منیتل قشوورنت و یووخای ایووت، این واژ  در  رآ  وریم نسز در دو منًی  سلَ   واژ 

 میدا و محررال
ْد َأاَ  »   اًل  َو َلقََ ا َفضََْ ا َداُوَد ِمنََّ ِِب َمَعُه َو الطَّ ينََ و 

َ
ا َلُه الْحِد َْي اِجَباُل أ َلنَّ

َ
داوود را از  و ته رایوووای:  دي  َو أ

د، و یهم لوودا گوور  ح قداسدر نرووبدهی، تی او اا ور :  مسو گفا. دمیای  وی وردیر مز یجینب قر
 (11یبأ:.«)میدسو آهن را تراا او نرآ گردان  دسهعیهنگی ونداا پرندگی  

 و در غسرمیدا 
ا َغِل »  ْم  َو َلْو ُكنَت َفظًّ ِ ِلنَت َِلُ َن اَّللَّ ٍة م  ُِ َعهُْنْ َو اسََْ يَفمِِبَ َرُْحَ وْا ِمْن َحْوِلَك  َفاْع ْم َظ اْلَقْلِب ََّلنَفضََُّ َتْغِفْر َِلُ

 َ ِ  ِإنَّ اَّللَّ ْل لََعَ اَّللَّ َاا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ِِ ْمِر  َف
اِوْرُُهْ ِف اأْلَ رحعت الهی،   وِت تر دپس ته :  یُحبُّ اوْمَُتَوكل  ی َو شَََ

رامر  نر پراونوود  سننودقر و یوووخاوودل تردا  وعووًی از پ گووودا، و اگر  و ُپر ِمهردتوی آنووی  نرآ قر 
آنی  مشووررم ون و چر   تی  هیدشووی  آمرزش تخرا  و در ویریپس، از آنی  درگذر و ترا. گوودندمی

  عرا  :)آل« داردقداوند نرول ونندگی  را دویوووت می  رایگرفای تر قودا نروول ون، ز  مسن وووع
  (831،   12ج ،ا  م وفر  338ش   1735: یایت.)راغب الفهین-( ته ویر رفاه 131

ندگی یی نرمی و لویفت راتنیتراین در نعیتسر فرق تراا گفایر، ویتگی ذور  هیا جروووعینی مینند نسزا و تر 
نعرد  و از حرز  مبدأ گووِف میدا، ته منترر انانیل مفیهسم انازا ی مینند والآ محبت آمسز یی یووخن زگووت 

زتی  را ته مثیته  نرا  گفت امیآ  لییر هم  رار داد  این  بیرام میو طعنه ایووافید  ورد  ایووت. تی ون
ن ترد  و تر مخیطب  اتزارا دانرواه ایت وه ویرورد دوگینه دارد اگر دریت و ته جی ته ویرگرفاه گرد  رل لس 
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ا  یی نسرا  اثر مفسد قراهد داگوووت  امی اگر تی نندا، گوووعینت و... هعرا  گووورد ته مثیته ی  گوووعشوووسر تر 
 دهد.قورنیک، مخیطب را مررد هبعه  رار می

 شئ با ارزش. 4-1-2-1-4
ونود نی یووویقایرهیا پسچسد  یی ته  بیرنی مفیهسم انازا ی مبهم، ته گوووتل ایووواعویر  مفهرمی وعو  می

یزا ینر درک گرد لذا و ای مار  دینی، گفایر را در  یلب گف اا وه تیید از آ  مرا بت نعرد، مفهرآد سق
یوویز ترد  والآ انرووی  از لووررم انازا ی آ  قیرج گوود  و در هرآ انازا ی مهم و یوورنرگووتوند، مفمی

 .گرددنر می یلب ایاعیر  مفهرمی گف،  یتل فهم
  یتل مشیهد  ایت: 152مرضر  در قوبه  نیا

 ْ َحٌد َقْبِل ی ٍَ
َ
ُعوا َقْوِ   یْسِرْع أ ٍم َفاَْسَ َلِ َلَ ِِ  : َو ُعوا َمْنِطِق  ِإَ  َدْعَوِة َحق  َو ِصَلِة َرِحٍم َو َعا
رش د رم حق گووایب نداگووت، و چر  من ورووی در لووله یر از من در پذسچ وس پسمردآ ه

د)در سیتید، و منوق مرا در سورحم، و تخشووور فراوا  نالش نترد، پس توه یوووخن من گرش فرا ده
 د و حفظ ونسد(.ینگه دار قیطر 

گووورد، گریی گفایر ی  گوووف  تی ارزش ایوووت وه تیید از آ  در این  بیرم، ته حفیظت از گفایر اگووویر  می 
 .حرایت گرد
فرمیید  اول نفر ، ته ترقی از ف یسل قرد اگیر  می ۳در اینبی قویب ته ا  وید گورراا  امسرالعؤمنسن

دالت در آ  ح وورم ایووت(، دیگرا لووله رحم و یوورآ، گیمی در د رم ته حق)وه نشووینه ملته  پسر
فرمیید وه  بیرم ایووت از پسر تسنی احرووی   یووتس ته حفظ و در قیطر یووترد  والمی مهم نرلووسه می

ن امر یتعد از امروز در مررد ا»حرادث نلخی ووه در آینود  تراا قالفوت جویمعه ایوووالمی رخ قراهد داد:  
  آنبی ینت گد  ایتسهی قعی سرو  آمد  و ته پسیآ تسرهی از نسد وه گوعشوسنسهیا قرد تب)قالفت( تی چشوم

،  5ش  ج  1523ثم: سماتن«)د گشووت.سرو جیهال  قراهسشووراا گعراهی  و پسوه تع ووی از گووعی امیآ و پ
 123.) 

در این  بیرام، گفایر، ته مثیته ی  گووف تی ارزش نلنی گوود  وه تیید آ  را نگهدارا نعرد امی نأوسد تر حفظ 
ارا والآ، معنیا دیگرا را منانل می وند و آ  نرجه ته اهعست یوخن ایوت  زیرا انری  چسزهییی و نگد

ُعوا »وند وه داراا ارزش و اهعست تیگوود در غسر این ووررم ایووافید  از نعبسر را مرا بت و نگهدارا می َفاَْسَ
ته ناییج قورنیک انحراط قالفت، نیمفهرآ و گنگ   بل از هشووودارهیا ح ووورم« َو ُعوا َمْنِطِق  َقْوِ  
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 بول از تسوی  والمی مهم و توه منترر نرجوه داد  مخیطب ته  نعوییود. توه  بویرم دیگر امویآ  لیمی
 وند.اهعست گفایرگی ، آنی  را ته حفظ و نگهدارا از این گفایر د رم می

  گفایر، از حرز  مبدأ گف تی ارزش ایافیدتنیتراین تراا محرورال و غسر انازا ی ورد  مفهرآ اهعست ی  
ورد  و توی انوبویق یوی نگویگوووت، از حرز  مبدأ تر من ووود، مفهرآ حفظ و نگهدارا)از گفایر( را ته مخیطب 

 منانل می نعیید.

 قابل رهاکردن و کنارگذاشتن. 4-1-2-1-5
 می فرمیید: در ولست قرد ته امیآ حرن ح رم  لی 51در نیمه 

ََ ِف َا اْلَقْوَل ِف َو َدِع   َطا ِْ َا ََّلَتْعِرُف َواْلخِ ْ ُتَكلَّ ٍَ : 

ایر یور. در این  بیرم تراا گفسروووت تر زتی  نسدانی مگر)رهی ون(، و آنچه تر نر الزآ نآنچه نعی 
فعول َدِ  توه وویررفاه وه در ل ت ته معنیا نرک ورد  و ونیرگذاگوووان ایوووت.)راغب الوووفهینی: 

 ( 8۳1ش   1523
یر انرووی ، گووف اا ایووت در اقاسیر او وه می نراند در مرا ع لزوآ آ  را ته ونیرا گذاگوواه و آ  را گریی گفا

نرک وند و در مرضوع منییوب آ  را ترداگواه و ته ویرگسرد. در این نعبسر نسز ته منترر انانیل معنیا روگونی 
گوونرند ، ته گووتل جی و ته مر ع، از حرز  مبدأ گووف ایووافید  گوود  ایووت نی از مرضوور  یووخن گفان ته

 نرا ته مفهرآ مذورر پی ترد. روگن
 مشیتهه مفهرآ فرق را می نرا  درولعیم   یر نسز مشیهد  نعرد: 

ْدِر 
َ
َك َقْوَل)ََّلأ ِص ىَمْن ََتَ

ُ
 ( :87)  یر  َبْت َمَقاِتُلُه ي (أ

 رید. روا گردا  ایت، ته هالوت و نیتردا می« دانمنعی»وری وه از گفان  
َل »مارجم نعبسر در این جی هرچند  ر 

َ
را ته روا گردانی معنی ورد  ایوووت امی تی نرجه ته معنیا َنَرَل وه « َنَرَل  

ُ َك گوو ُل: ود  ر  (  ته 28،  11نی   جوی )ازهرا: تیسویماًل تی معنیا َدِ  در  بیرم  بل، مشوویتهت دارد: الاَّ
یت   مبدأ گووف تردِ  گفایر را ننرنر ترد  و حرز ریوود مفهرآ رهیورد  و ونیرگذاگووان گفایر، منییووبنتر می

 .نر مفهرآ را درییتدنر و محررالگرد نی مخیطب، ته گتل ویملنعیید و ته این نرنسب یبب میمی

 .، ظرف مکان است"گفتار."4-1-2-2

ته ا انید لستیط و جینروور  نبرته هییی وه انرووی  از وجرد فسزیتی قرد مبنی تر اگوو یل تخشووی از ف ووی 
نراند قرد را متروط ظرط متی  یویزد، لذا انری  میانازا ی را تراا او امتی  پذیر می دارد، درک مفیهسم
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هوییی چر  نخوت، انویق، قوینوه و متوی  هیا داراا حبم دیگر، ن ووورر نعیید و این نبرته فسزیتی را ته 
 اهیطرح وار  هبسمنانل وند و در نا مفیهسم دیگر وه ته لحین مفهرمی انازا ی ترد  و حبم پذیر نسراند

     ( 838  8227و جینرر :  تیطسآورد.)ل دیدر ذهن قرد پد یتیز سف اهی¬از حبم یانازا 
البالغه ته وع  ترریوی  بیرام ایواعیرا مشاعل تر واژ   رل مشیهد  گد و یتی از این مرضور  در نهج

( متی )ط رل، ظر »گیگت البالغه، یعنی نیآ ندر نهج«  رل»هیا ترگرفاه از  بیرام ایاعیرا نیآ نگیگوت
ن تندا نعرد  اینرا  طبنهالبالغه، را میهیا ایواعیرا ترریووی گوود  در نهج بیرم. ته دیووت آمد« ایوت
ایر ته مثیته گف ییزا  رل، نأثسر داگاه و یبب گد ایوت وه در مفهرآ تندا تر ایویال مفهرآ متینیطبنه

هد در دهیا مرجرد در مان، حیلل گد نشی  میگزار هییی وه تی ترریی ایواعیر . ظرط متی  نلنی گردد
هیا جهای تی مفیهسعی در ارنبی، هراند وه هی در  یلب ایواعیر  جهای ایت  ایاعیر این تخر، نگیگوت

 ،یاگو... .)افر  رو س نب / جلر، درو  / ت ن،یسایت مینند: تیال / پی یمتین تسو مر ع دهند  جهتنشوی 
  (13،  1711و هعتیرا : اییآز 

  :آمد   تی پسیمبر امسرالعؤمنسن یو هعراه یدر تیب ف ل وح 875در قوبه 
 :  ِفْعٍل  َقْوٍل َو ََّل َخْطَلًة ِف  ِكْ َبًة ِف  َو َما َوَجَد ِ  

   یفت.سهرگز دروغی در گفایر من و اگابیهی در وردارآ ن
ه قیلی ترد  این ف وویووووو ت ته وع  این ایوواعیر ، یووخن داراا دو ف وویا درونی و تسرونی نلنی گوود  وه

وند نی هردو گرنه یووخن ا م از رایووت یی دروغ وارد آ  ف ووی  نرا  ظرط متی  وووو این امتی  را فراهم می
رار گفایر  ( یوویقاعی )گوورد، لذا ضوورورا ایووت نی انرووی  هعینند ی  نگهبی ، تر آنچه وه درو  ف وویا

نی نیقان لدق،  رار داد  و گریی یخن، متیته  بیرم دیگر، گفایر را ظرفی تراا گ .گسرد نتیرم وندمی
ایوت مینند یویقاعی ، وه داراا ف ویا درونی و تسرونی ایوت وه معتن ایت دروغ، در آ  وارد گرد امی 

 دهند.مؤمنسن، اجیز  ورود دروغ را ته ییقاعی )ف ی و متی  یخن( نعی
 فرمیید: در والآ دیگرا و در  یلب د ی می

ا َنُعوُا  ُهمَّ ِإنََّ َ َعْن  اِلَّ ََ ْو ُنْفَت
َ
ْ َهَب َعْن َقْوِلَك أ ْن نََ

َ
َك أ ِ  يِد بَِ َدى الَّ ْهَواُؤَنا ُدوَن اِْلُ

َ
ا أ َ ُِ ْو َتَتاَبَع 

َ
َجاَأ  ىِنَك أ

 (:  22)قوبه: ِمْن ِعْنِدَك 

ی یم، ین نر قیرج گردیی از دیم، یرو  گووورسم از آ  ووه از فرمرد  نر تیتر ی موی توه نر پنوی  مییوقودا
 م. ست ارزانی گد  از جینب نر یرتیز زنید، وه از هداییپی تر می فرود آسپ هراهیا نفرینی
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نرا  از آ  در این نعبسر گفایر)دیووواررام الهی(، داراا محدود  و ظرط متی  فر  گووود  ایوووت وه می
ییزا اطی ت و میند  در محدود  قیرج گد یی در آ  تی ی میند  یعنی از حرز  مبدأ متی ، ته منترر مفهرآ

َهَ   گی قداوند، ایوافید  گود  ایوت. در این جی از فعل حروایتند 
َ
ایوافید  گد  وه مفهرآ رفان از ی   ذ

 نعیید. ییزا میمتی  را ته روگنی مفهرآ
ته  یوویزا مفیهسم انازا یالبالغه، ته  نرا  حرز  مبدأ و ته منترر یووید یتی دیگر از مفیهسعی وه در نهج

در  بویرم ذیول، گفاوویر و  رل، تووه لوووررم جهوت دورنر . ور ایوووتوویررفاوه، مفویهسم جهای نزدیو  و د
( ب) رار داگوواه و در متینی دورنر نرووبت ته ننوه ( الف)یوویزا گوود  ایووت  گریی گفایر، در ننوهمفهرآ
 :  ایت

ْن 
َ
ْوَ  أ َك َرِق ی َو اأْلَ وٍأ َعَل يَقاَل َلَك ِإنَّ ْطَلَعَك َمْطَلَع سَُ

َ
مًا أ لَّ ْدَو َغ َك ََّل َلَك يَت سَُ َك َِشََ نَّ ِتَك َو َْي أِلَ  َضالَّ

ْهِلِه َو ََّل ِف َْي َت َغ يَرَع 
َ
ْمرًا َلْسَت ِمْن أ

َ
َمِتَك َو َطَلْبَت أ ِِ ْبَعَد َقْوَلَك ِمْن ِفْعِلَك   َسا

َ
 (:41نیمه) َمْعِدِنِه َفَما أ

شوویند  و نه واا وه نر را ته پرنگی  قورنیوی تهار ایووت درتیر  نر گفاه گوورد از نردتینی تیال رفاه 
ه قرد را ر گسی و غیجرر گعشد  قرد را میسرا نر غیینبیر ایت، ز یننهی یوردا تراا نر نداگواه، وه ز  ل 

رت، چندر گفایر نر تی وردارم سقراهی وه یوزاوار آ  نبرد  و در گوأ  نر نچرانی  من وبی را میمی
 .فیلله دارد

اند، گفایر ته مثیته ظرط متی  درنتر نگیگووواه در جراب نیمه ته معیویه را ح ووورمدر این نویمه وه آ  
ر ناا دورنر نربت ته  عل و وردار فرد  رار گرفاه ایت  یعنی تراا انانیل د سقگرفاه گود ، وه در فیلوله

نر مفهرآ لزوآ یتروووی  ترد  گفاویر و رفاویر آدمی یعنی انوبویق  رل و فعل، از حرز  مبدأ متی  و روگووون
 .  ایافید  گد  ایت

یم تسرو  وه جزو اولسن نبرتس/نزدی  و درو /گسرا از مفهرآ جهای دورین در این  بویرام توی تهر تنویترا
نرا  دیووت ییفت  ثینسًی تی ایووافید  از این می« ایووت( متی )گفایر، ظرط»تشوور ایووت اواًل ته نیآ نگیگووت 

ند اطی ت ازا ی مینمفیهسم در معنیا والآ، نریووسع معنییی ایبید گوود  ایووت، ته این نرنسب وه مفیهسم ان
 .ییزا نعرد  ایتفرمی  الهی، مرا بت ترگفایر و رایاگریی، انوبیق  رل و فعل مفهرآ

 .، موجود زنده است"گفتار."4-1-2-3

یته نرا  ییفت،  رل ته مثالبالغه، مینویآ نگیگوووت دیگرا وه از  بیرام زتینی ایووواعیرا واژ   رل در نهج
گفایر، مرجرد زند  »نگیگووتاینبی گووراهدا وه تر ایوویال آنهی ایوومی  مرجرد ماحرک و زند  ایووت. در 

 گرد:حیلل گد ، ترریی می« ایت
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 نریرد:نهج البالغه قویب ته اترمریی اگعرا می ۳5در نیمه  ح رم  لی
ا َبْعُد َفَقْد َبَلَغِّن   مَّ
َ
 :  كيَعْنَك َقْوٌل ُهَو َلَك َو َعَل  أ

 ی  نر ایت.یو هم ته ز د  وه هم ته یرد سیخنی از نر ته من ری
 رار گرفاه ایووت و گریی گفایر مرجردا زند  و ماحرک ایووت وه  یدر این  بیرم، یووخن فی ل فعل َتَلَ نِ  

حوویوی از گزارش گووود  ا عوویل و  یزنود. نعبسر َتَلَ نِ فعول آمود  و ریوووسود  توه یو  متوی  از او یووورمی
یشوووی  ایوووت زیرا در این زمی  ته گوووخص ا هی( منرووورتی  و فرمیندارا  حترمت  لیگفاویر)نرطوه

نرا  درییفت وه از حرز  مبدأ حروت تر من د گفایر، ته اگوعرا، فرمیندار آ  ح ورم در ورفه ترد. لذا می
 هی تر  علترد مأمررا  منررب قرد ایافید  گد  ایت.منترر انانیل مفهرآ لزوآ نتیرم رهبرا  حترمت

    هعچنسن در  بیرم
 
َ
ُه َمِن َی أ اُس ِإنَّ َ  َقْوَلُه َدلِ  االنَّ خَ

ََّ
َق َو َمِن ا َ ُوف  قَوُم  یِه  ِِلَّ یِت  ىاًل ُهِد ياْسَتْنَلَ  اَّللَّ

َ
 (132)قوبه أ

یتد، و آ  وس وه یوووخنی  قدا را راهنعیا یق سر قراهی طلبد، نرفساا مردآ هر وس از قودا ق
 ت قراهد گد ین را ، هداینر قرد  رار دهد ته رایت

اًل نیمسد  یعنی ولوووف انروووینی راهنعییی ورد  و هدایت سگفایر)در اینبی منترر  رآ  وریم ایوووت( را َدلِ  
 نراند ننر ی  راهبر را ایفیاا دانرووواه ایوووت وه مینعرد  را ته گفایر نروووبت داد  و  رل را مرجرد زند 

می ایت ا  رل قداوند یعنی  رآ  نعرد  و انروی  را از جهل قیرج نعیید. هرچند منترر از  رل در این والآ،
ت نراند  یمل هدایوریم آمد  ایوت، لورط گفایر)ا م از گفایر انری  یی غسر آ ( میگرنه وه در  رآ هعی 

 يُهوُد يَو قَاَلِت الْ یوی ضووواللوت گووورد  توه  نرا  نعرنوه در آیوه 
َ
ْت أ ِ َمْغُلوَلٌة ُغلَّ ا قالُ هِیْ ديُد اَّللَّ ِِ اُه ديوا َبْل  َو ُلِعُنوا 

وَطتاِن  دیاهیا قردگی  تراه « دیت قدا تراه ایت.»هرد گفاند: ی( :و ۳7)العیسد :شَاأی َِ يْنِفُق َك يَمْبسَُ

  آنچه گفاند، از رحعت قدا دور گورند تلته هر دو دیوت او گشید  ایت، هرگرنه تخراهد تید و ته دیوزاا
 تخشد. گفایر وفرآمسز یهرد آنی  را ته لعن الهی دچیر نعرد.می

یووویزا مفیهسم انازا ی مینند ننر نویتراین در این جی نسز، از حرز  مبدأ مرجرد زند  ماحرک، تراا مفهرآت
گفایر در یوعیدم یی گونیوم انری ، ایافید  گد  نی نشی  دهد هعی  گرنه وه ی  مرجرد زند  تی حروت  و 

عیید گفایر نسز پسآ  را میفعیلست قرد، مروسرا ته یورا پسروزا یی گترت)یعیدم یی گنیوم( را ترگزید  و 
 نعیید.در زندگی تشر چنسن ننر مهعی را ایفی می
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 گیرینتیجه
نای و مخ ر  زتی  ادتی گعرد  می گد امی تی ظهرر متاب زتی  یایواعیر  تر مبنیا آراد  دمید، امرا ز   

ایوواعیر   ن گرو ،یا  ته  نسد. ایوواعیر ، یووعت و یوورا قیلووی پسدا ورد هگوونییووی گوونیقای، نگی  ته منرل
 .انازا ی تر اییال حرزهیا ملعرال نر    حرز یاتزارا ایت تراا مفهرآ ییزا 

را  نالبالغه تسی  گد، وه تر اییال آ  میدر نهج« گفایر»نگیگت ایاعیرا تراا نیآ  8در پتوهر حیضور 
ته  ویت  البالغه، ته گووتلامرا محروورال و غسرانازا ی ایووت امی نهج« گفانیووخن»گفت گرچه ظیهرًا 

 آیددهد یوووخن گفان، آ  چنی  هم وه ته نترمیایوووت وه نشوووی  میا داآ نعرد « گفایر»یووویزامفهرآ
هنگیآ  البالغهدر غسر این ررم چه ضرورنی داگت نی نهج. امرا ویماًل محرورال و  یتل گونیقت، نسرت

 ، ترد ، تی ارزش تردنرمی یی نسزا، یووخت و محتم چر  جرووعینی  ته ویرترد  گفایر، آ  را تی اولوویفی
 ییزا نعیید. حروت داگان و... مفهرآ

وه تر  وجرد دارد یی قسر« گفایر»پریوور الووولی منیله حیضوور این ترد وه آیی نریوووسع معنییی درتیر  مفهرآ 
یا هالبالغه ته وع  مفهرآ ییزا گفایر در  یلب حرز اییال پتوهر انبیآ گرفاه، مشخص گد در نهج

 .ین امر وا ع گد  ایتا... مبدأ گف، متی  و
. تهیا دینی مؤثر ایووالبالغه از گفایر اراسه ورد ، تر نحر  فهم تخشووی از گزار ته  الو  مفهرمی وه نهج

آثیر و نبعیم یوووخن، لزوآ انوبیق  رل و وردار، دروغ،  در  بویرام حویوا واژ   رل، مفیهسم انازا ی مینند
 هیا مبدأ جرعینی واز طریق حرز ... دله و مخیلوعه وونییه و نعریض، نتیرم تر  علترد مروورال ، مبی

 .ییزا گشاه ایتحروای مفهرآ
 یووویزا از گفایر و نتلم تهر تراا مفهرآ( مرجرد زند )البالغه از گوووف، متی  و حروتته  بیرم دیگر نهج

نرا  یمنرین نبرتسیم تشوور از اتاداا زندگی اویووت  پس گسرد در حیلی وه این حرز ، از جعله تنسیدامی
گفت تخشووی از نعرد زتی  یعنی گفایر، در  یلب ایوواعیرا آ  هم از نر  اولسن نبرتسیم تشوور مثل حروت، 

 .البالغه، ایاعیرا ایتمفهرآ ییزا گد  و این جلر  از زتی  در نهج
گفت غه تیید البالهیا مرنبط تی گفایر در نهجتی نرجه ته ناییج حیلول از پتوهر حیضر تر تخشی از ایاعیر 

گوونییووی گوونیقای وه راهتیرهیا یووردمندا تراا  اا ته ویت  زتی از طریق روش مویلعیم مسی  رگوواه
ریم، ونرا  ته مویلعه روگوووعند و نرین مار  مذهبی مینند  رآ مویلعه پستر  تنسید، اراسه ورد  ایوووت، می

ن در جهوت فهم مار  دینی ا وداآ نعرد و ناووییج مفسود و ارزگوووعنوودا را از این روش نری... البالغوه و نهج
  .درییفت نعرد
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 داد  نعییر البالغه،حرز  مبدأ و من د و مفیهسم ترگرفاه از  بیرام ایاعیرا نهج نگیگوت جدول ذیل در
 :گد  ایت

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گفتار

شئ

ونس 

تیزی

مجادله

لرطعنه یا تمس

نرم مهربانی در 
(کیفیت)کالم

ارزش مندی تنیازمند حفاظ اهمیت گفتار

یقابل وابه وای به موقو سلن
گفتن

مکان

نزدیک/دور انطباق قول و 
فعل

بیرون/درون

صداقت

اطاعت فرمان 
الهی

مووود زنده 

رسیدن لزوم نظارت بر
عملکرد مأموران

راهنما
ر نقش گفتار د
سعادت یا 

شقاوت انسان
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