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چکیده

اساارعایه از مدظر زبا شااداساای شاادا،ری ،نه تدها ابزای زیبایی شااداساای ،بلاه به ادوا ابزای
عرازبانی شاادا،ره میشااود که نظا مفهومی انسااا یا شااال داده و اندیکااه،یعرای و زبا او یا
وه ،میبخکاد بر این اسااس اسارعایه بخی گسارردهای از ایتباطهای گفرایی یا تکاایل
داده و نمود آ دی تجاایب زنادگی یوزمرۀ بکااار مکاااهود اسااا ،دی انادیکاااههاای دیدی نیز
اساارعایهها وه ،دیک مفاهیم انرزاای نلی ملویی دایند مفهو «بهکاا »،دیهمۀ ادیا به
ادوا یای از مفاهیم کلیدی و انرزاای اسا ،بر اسااس ادلۀ قرآنی نیز دیک بهک ،دی نکر
َ
دنیا از تجربۀ مسرلیم ما ،ایج اس ،بهک ،از واژۀ مرکب اوسرایی « َوهیک »،به معدای االم
نیاوتر گرعرااه شااااده اساااا ،دی ،طبااههااای نهجالبالغااه یااازده واژه (از وملااه« :الجد ا »،
«« ُ
دایملا »« ،دایاللرای» و ) معادن با «بهکااا »،بهکای یعره اسااا ،بدیهی اسااا ،ق ااار
الی از قوزههای مفهومی ایدی و ساطب عهم همگا به ویژه ااراب لدیاسال وه ،هر
که ملموستر نمود معدای مجرد «بهک »،بهره وسره اس ،دی این هژوهی از ،الن ،طب
نهج البالغه ،ابایا قاوی مفهو «بهکا »،دی قالب اسرعایههای مفهومی ،اسرخراج شده و
قوزۀ انرزاای بهکاا ،ا،روی« ،از بیرو » (بیرو ِ ع ااای بهکاا ،)،موید بریساای قرایگرعره
اساا 141 ،اساارعایۀ مفهومی دی قالب  11نا نگاشاا ،شااداسااایی شااد و هربسااامدترین نا
نگاشااا،های اسااارعایی و قوزههای مبدأ مربوط به بخی بیرونی بهکااا ،ا،روی مکاااخص
گکااا ،براسااااس دسااارااویدهای هژوهی ،دی ،طبههای نهجالبالغه بیکااارر از قوزۀ مبدأ،
«ماا » و «باغ سرسبز» برای بیا مفهو بهک ،ا،روی از بیرو اسرفاده شده اس،
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َ
َ
َ
اسات.وهیشات از دو واژ لو لهو (و خوب)2و ایشت(نالمت
بهشات از واژ اوساتایی َوهیشات1ریشاه ارفته
تفضایل) تشاکیل شده و به معنای خوبتر و نیکوتر است.این واژه ،فت تفضیلی برای مو وفی محذوی،
َ َ
َ َ
َ
یعنی واژ انه لهو (جهان،هساتی) اسات .انه لهو َوهیشات مجمونا به معنای جهان برتر و نالم نیکوتر است
(بهرامی ،3 ،6310 ،ص6392 .؛ اذشته ،6390 ،ص.)14-13.
مجموی آنچه در متون دینی پیرامون بهشات وارد شده است ،دورنمایی از نعمتهای آن جهان است ه به
اساااتنااد آیار قرآن ریم واقعیتی متفاور ،برتر و مافوق نعمتهای مادی این جهان داردَ «:ف َال َت َعل لم َنف ٌ
لع َ ل َ َ َ َ ل َ َل
َ ل
َ
نمیداند چه چیز از آنچه روشااانیبخش
عملون»؛ «هیچ
خف َی ل لهم ِمن قر ِة نی ٍن جزاء ِبماا اانوا ی
ماا ا ِ
دیداان اسااات به لپادا ُ آنچه انجام میدادند برای آنان نهفته شاااده اسااات» (قرآن ریم  .)69 :31تا
انساااان باه آن جهاان نرود و نعماتهاا را از نزدیاک لم نکند ،پی به واقعیت آنها نخواهد برد.در چنین
مواردی استعارهها جهت در مفاهیم انتزانی در اندیشۀ دینی،نقش محوری دارند.
شاناسای شاناختی به مجمونهای از
اساتعارههای مفهومی زیرشااخۀ زبانشاناسای شاناختی اسات و زبان
ِ
شناختی ارتبا زبانی پرداخته ( )Tomasello ,1999,p. 477و زبان
ابعاد
نظریهها اطالق میشاود ه به ِ
ِ
را به ننوان ابزاری برای ساماندهی،پرداز و انتقال اطالنار در نظر میایرد.) Grady, 2007p. 3).
وجود بازنمودهای ذهنی ه در رابطۀ
«یکی از مفروراار زبانشناسی شناختی آن است ه شناخت بدون ِ
ناسی
هساتیشاناختی میان جهان خارج ،ذهن و زبان نقش سازنده و واسط دارند ،شکل نمیایرد .زبانش ِ
شاناختی به دانش ساخنهویان زبان از جهان خارج توجه دارد و به این مسأله میپردازد ه زبان چه نقشی
در ساماندهی به این دانش دارد» (افراشی ،6302 ،ص.)11 .
یکی از زیر شااخههای ا الی زبانشناسی شناختی ،معنیشناسی شناختی است .معنیشناسی شناختی،
همانند زبانشااناساای شااناختی ،نظریۀ واحدی نیساات ،بلکه مجمونهای از نظریار و رویکردهاساات ه
میتوان آنها را براساا اشاترا شاان زیر یک چتر ارد آورد .معنیشاناسای شناختی به بررسی رابطۀ میان
معناا و ارجاای آن در جهاان واقعی میپردازد .نظریۀ اساااتعار مفهومی ه از مباحث مورد مطالعه در حوز
زبانشاناسای شاناختی است ،نخستین بار در تاب لیکای و جانسون ( )6009مطرا شد .مهمترین نکتۀ
این نظریه آن اساات ه اسااتعاره فقط یک ویژای ساابکی زبان ادبی نیساات ،بلکه این تفکر و ذهن انسااان
اساات ه دارای ماهیتی اسااتعاری اساات .اسااتعارههای مفهومی چنان با زبان روزمره نجین شاادهاند ه
1 .Vahishta
2 . Vohu
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ساخنوران ،در قالب این اساتعارهها فکر می نند و میاندیشاند (راس مهند ،6300 ،ص .)11 .مهمترین
ار رد شناختی استعاره ،فراهم ساختن در یک مفهوم انتزانی از طریق مفهومی ملمو تر است.
امیرالمنمنین نلی از جملۀ بینظیرترین سااخنورانی اساات ه در البد لماتش روا و حساای تازه و
بیبدیل جریان دارد و ساخنان نافذ در میان ادیبان تا به امروز ،شهر آفاق است .حضرر نلی  در
مقام تو یج جایهاه رفیع سخن در خاندان اهلبیتدر خطبۀ  133فرموده است:
َل
ل
ََ
َ َ عَ ل
َ ع
ل
« َو ِاناا م َم َر لاء الکال ِم َو ِف َیناا تنشااا َبات لن لروقا له َو َنلینااا ت َهادلات غ لصاااونا له»«:همااانااا مااا امیران ساااخن
میباشایم،درخت ساخن در ما ریشاه دوانده و شااخههای آن بر ما ساایه افکنده اسات» (دشتی،6302 ،
ص)499 .؛همچنین حضاارر نلی شاااارد مکتب رسااولارامی اساات،پیامبری ه هیچهاه با
ل
مردم با نه نقل خود و با حقیقت و واقعیت ادرا ار خود تکلم ننموده اسااات؛ بلکه مأمور بود تا به میزان
نقلها و ادرا ار مردم با آنها سخن اوید و فرمود:
ل
ن ل َ َن ل َ
َ
َ َن
ل
«ّلنا َم َع ِاشاا َر االن ِب َی ِِء ِم نرنا ن نک ِل َم َالنا َ َنلي قد ِر نق ِول ِه نم»؛«ما جمعیت پیامبران ،مأموریم ه با مردم به
اندازه نقلشان سخن اوییم» ( لینی ،6 ،6499 ،ص.)13 .
ساااخنان حضااارر نلی در نهجالبالغه سااارشاااار از تعابیری اسااات ه در آنها جهت تقریب ذهن
مخااطباان ،مفاهیم و حقایق غیرمادی و معاری ژری اندیشاااههای ملکوتی بر پایۀ اساااتعارههای مفهومی
نمود یاافتاه اسااات اه تا ژرفای جان نفوذ می ند و در نهانخانۀ ذهن جای میازیند .از جملۀ این مفاهیم
معنوی و حقایق دینی ،زنداانی پ از مر اسااات ه همواره ذهن بشااار متفکر را به خود مشاااغول رده
اسات؛ زیرا باور به وجود جهانی فراتر از دنیا و رفتن به سارای جاودانه ،تأثیر بسایار نمیقی در سبک زندای
بشار خواهد داشت .بهشت نیز یکی از این مفاهیم انتزانی است و نقل به تنهایی و بدون استمداد از آیار
قرآن ریم و روایار تا حد بسیار اند ی قادر به فهم آن است.
با توجه به اهمیت موراااوی ،در این مقاله رااامن تعریج اساااتعارههای مفهومی و بررسااای تفاور آنها با
استعارههای سنتی ،استعارههای بهشت در خطبههای نهجالبالغه ،با رویکرد زبانشناسی شناختی در حد
توان مورد بررساای قرار ارفته اساات؛ زیرا شااناخت ار رد این اسااتعارهها میتواند ،رو نلمی در تحلیل و
دسااتیابی به دقایق مفهوم روایار باشااد و الیههای نمیقتری از مفاهیم روایی را پیش روی مخاطبان قرار
دهد و حدیثپژوهان و محققان را در پی بردن به مقصااود اوینده و شااج بطون و سااطوا معانی آن یاری
ری ترجمۀ تحتاللفظی یا تفسیر این
رسااند و «بر اندیشاه و جهانبینی دینی آنان تأثیر اذارد .حال آنکه ِ ِ
آیاار باه ننوان اساااتعاارههای زبانی ،بانث تعبیرها و تفسااایرهای ساااطحی از الم امام میاردد و
ابهاماتی را در این زمینه ایجاد می ند» (رستمی شیرینآبادی ،6302 ،ص.)3 .
بر این مبنا ،این پرسشها مطرا است ه:
 -1نام نهاشاتهای اساتعارههای مفهومی بهشت در خطبههای نهجالبالغه دامند و در این میان دام
یک از بیشترین بسامد برخوردار است؟

13

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز  ،1397شماره 58

16

 -2دام مفاهیم به ننوان حوز مبد برای مفهومساااازی بهشااات در خطبههای نهجالبالغه به ار رفته
است و بیشترین بسامد مربو به دام است؟
این پژوهش میانرشاتهای ،پیکره بنیاد و با تمر ز بر نهجالبالغه ورر ارفته است .از ل الم امام
 ،خطبههایی ه معطوی به تو ایج بهشت اخروی «از بیرون» است،ازینش شدهاند.از آنجا ه در تفاسیر
نرفانی،بهشاتی ه محل سکونت اولیۀ آدم بود یا بهشتی ه ابلی از آن خارج شد،دنیوی (متفاور
از بهشات اخروی) محساوب میشود (امین ،بیتا ،1 ،ص ،)249 - 243 .لذا در آمارایری بهشت اخروی
از آنهاا اااری نظر شاااد .رو اردآوری اطالناار نیز تاابخاانهای (فیشبرداری با اساااتفاده از تب و
نرمافزارهای تخصصی) بوده است.
در زمینۀ اسااتعارهها در نهجالبالغه پژوهشهای چندی ااورر ارفته اساات؛از جمله میتوان به موارد زیر
اشااره نمود« :تحلیل مفهومی اساتعارههای نهجالبالغه با رویکرد زبانشاناسای شناختی»،نهاشتۀ مهتاب
نور محمدی و همکاران ( )6306و«اساتعارههای جهتی نهجالبالغه از لبعد شناختی» ،اثرحسین ایمانیان و
زهره نادری ( )6301ه به بررسای برخی از اساتعارههای نهجالبالغه بر اساا ا ول نظری استعارههای
معا اار پرداختهاند؛ «بررساای تصااویر اسااتعاری دنیا در خطبههای نهجالبالغه» ،نهار مرتضاای قائمی و
همکاران ( ،)6309در این تحقیق بر پایۀ دیدااه سانتی به بررسی استعارهها با محوریت دنیا در خطبههای
حضارر نلی پرداخته شاده اسات .همچنین میتوان از رسالۀ د تری نوری لحسنیه ( )6304با ننوان
«تنثی ر اسنننه نا هنا مهوممی ررن بر لممات رانننا ام رالمنمن » یاد رد .از میان تابها نیز تاب
جمم هنا بغتند د نو البغتن  ،تاألیج محماد خااقانی ()6391؛ تحم ل ا لا اسنننه ا ها پ چ ۀ
نو البغتن نهاار محماد ادیبی مهر ()6301؛ جمم هنایی ا هنر تانننمیرنیرینی د نو البغت تألیج
حمید محمدقاسمی ( )6309بیش از همه حائز اهمیت است ولی ا ول بررسی استعاره در آنها بر اسا
دیدااه سنتی است.
در زمینۀ اسااتعار مفهومی بهشااات ،جدیدترین اثر ،پایاننامۀ رارااایه رساااتمی شااایرینآبادی ( )6302با
ننوان« اسننه ا ها مهوممی بوشنند د ررن لریم» اساات ه اسااتعاره بهشاات را در قرآن ریم مد نظر
داشاااتاه اسااات .لیکن در زمیناۀ «اساااتعاارههاای مفهومی بهشااات در خطباههاای نهجالبالغه از منظر
زبانشناسی شناختی» ،تا نون پژوهشی ورر نهرفته است.
ّ
 –2استعاره از دیدگاه سنتی

«اسااتعاره» در لغت به معنی ناریت ارفتن و به ناریت خواسااتن اساات (راغب ا اافهانی ،1 ،6394 ،ص.
 .)196مشهورترین و قدیمیترین دیدااه در زمینۀ استعاره ،نظریۀ جایهزینی است .در این دیدااه «زبان دو
اورر مختلج دارد :یکی اورر تحتاللفظی ه ورر ا لی زبان است و دیهر ،ورر استعاری ه
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 –3استعارههای مفهومی ،نا نگاشت ،نگاشت ،در زبانشناسی شناختی

رویکرد لی مطالعۀ زبان ه امروزه تحت ننوان «زبانشااناساای شااناختی» مطرا میشااود ،به ننوان جزء
الینفک جنبشای اساتردهتر ،به طور لی برای دستیابی به شرحی ررایتبخش از طبیعت شناخت انسان
و به طور خاص به معنای زبانی شاااکل ارفت .جنبشااای ه در آن اروه قابل توجهی از دانشااامندان نلوم
شااانااختی از نیماههای دهۀ هفتاد ( )99ابتدا در ایاالر متحده و اند ی بعد در اروپا و به طور محدودتر در
دیهر نقا جهان حضااور داشااتند .جنبۀ زبانی این تال اسااترده« ،زبانشااناساای شااناختی» نام دارد
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جایهزین نباررهای تحتاللفظی میشوند
اورر ثانوی و تحریج شاد آن است .نباررهای استعاری،
ِ
ه همان معنا را دارند» (قائمینیا ،6303 ،ص.)31 .
تعریجها و نمونههای مختلفی ه از اساتعاره در آثار متقدمان آمده است ،نشان میدهد ه آنها هم در بار
مفهوم و حوز معنایی اساتعاره متزلزل بودهاند .بعضای هر اونه تشابیهی را ه ادار آن حذی شااده باشد،
استعاره دانستهاند (شفیعی د نی،6311،ص.)699 .
برای نخسااتینبار ارسااطو به اختیار خود به معرفی ا ااطالا اسااتعاره پرداخته و آن را چنین تعریج نموده
اسات« :استعاره انتقال دادن اسمی بیهانه است» ( فوی ،6301 ،ص .)106 .وی معتقد بود ه استعاره
نونی مقایساۀ تلویحی اسات ه بر ا ال قیا اساتوار است .به نظر او اربرد استعاره اساسا امری تزئینی
اسات؛ به نبارر دیهر ،اساتعاره الزم و راروری نیست ،بلکه رفا برای زیبایی است (الفام ،6306 ،ص.
 .)16از این منظر اسااتعاره مجازی اساات ه مناساابت میان معنای مجازی و حقیقی آن مشااابهت اساات؛
یعنی مقصااود ،به ارایری لفظ در معنای مجازی به جهت مشااابهت آن با معنای حقیقی اساات (تفتازانی،
،6303ص .)116.همچنین «اسااتعاره به معنی انتقال نبارتی اساات از معنای ا االی خود به معنایی دیهر
به منظوری خاص» (ابو هالل،6096،ص.)101.
اما نبدالقاهر جرجانی نونی طبقهبندی از اسااتعاره به دساات میدهد ه از طرفی با برخی طبقهبندیهای
اروپااییاان در قرن بیساااتم شاااباهت چشااامهیری دارد و از طری دیهر،از بسااایاری از اشاااکاالتی ه در
طبقهبندیهای اروپاییان وجود دارد مبرا اسااات .جرجانی خود را با طرفین اساااتعاره درایر نمی ند.توجه او
به وجه شابه موجود در اساتعاره و سرشت پیچید آن وجه شبه معطوی است.همین تأ ید وی بر وجه شبه
طبقهبندی وی را تا پایهاه بهترین نمونۀ طبقهبندی اساتعاره براسا مختصۀ غالب (وجه شبه) بر می شد
(حقشنا 6309 ،ل ،ُ6399ص.)19 .
در سااادههاای اخیر این بااور اه اساااتعاارههاا میتوانناد واقعیاتهاای جادیدی را خلق نمایند در تقابل با
سانتیترین دیدااهها به اساتعاره قرار ارفت؛ زیرا اساتعاره به طور سانتی پدیدهای ارفا زبانی قلمداد شده
اساات و نه ابزاری ه در درجۀ نخساات به نظام مفهومی و انوای فعالیتهای روزانۀ ما ساااختار میبخشااد
(لیکای و جانسون ،6304 ،ص.)111 .
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(بارسالونا ،6309 ،ص .)0 .مطالعار زبانشاناسی شناختی توجه بسیاری به استعاره داشته و با این دیدااه
به آن نهریساااته اسااات ه اساااتعارهها ااارفا آرایههایی ادبی و ناملی برای تزیین الم و مربو به زبان
نیستند؛ بلکه فرآیندی شناختی و مربو به اندیشهاند.
لیکای در مقاله «نظریه معا ار استعاره»،دیدااه سنتی استعاره را به نقد شید.در دیدااه سنتی،زبان به دو
بخش حقیقی و مجازی یا ادبی و روزمره تقساایم میشااود.لیکای فرراایار ساانتی در باب زبان حقیقی و
اساتعاری را مورد انتقاد قرار داد .به نظر وی،این فرضها منجر به بدفهمی ما از اساتعاره شده است.دیدااه
سنتی ارچه استعاره را به انوای مختلج تقسیم می ند و ار ردهای اونااون برای آن در نظر میایرد؛ اما
یک ار رد ا الی برای اساتعاره در نظر دارد و آن آراستن و نوسازی افتار است.لیکای و جانسون ،نهاهی
زبانشااناسااانه و فلساافی را به اسااتعاره و ماهیت آن مطرا ردند و آن را این اونه تعریج ردند« :اسااا
استعاره ،در و تجربۀ چیزی براسا مفهوم چیزی دیهر است» (لیکای و جانسون ،6304 ،ص.)2 .
فهم یاک حوز مفهومی براساااا حوز مفهومی دیهر در اساااتعار مفهومی ،با فهم یک مفهوم یا پدید
انتزانی بر اساا یک شیء یا پدید دیهر متفاور است ،چنانکه حوز مفهومی غذا ،نالوه بر غذا ،شامل
خامی و پختهی ،جویدن ،قورر دادن ،خوردن و موارد بسیاری از این قبیل است (هوشنهی و سیفی َپراو،
 ،6300ص.)63 .
اسااتعار مفهومی فهم حوز مقصااد بر اسااا حوز مبد اساات و مفهوم ا االی در نظریۀ اسااتعارههای
مفهومی «نهاشاات» اساات .این ا ااطالا از ریاراایار به زبانشااناساای وارد شااده اساات و به تناظرهای
نظاممندی داللت می ند ه میان برخی حوزههای مفهومی وجود دارد (.)Grady, 2007, p. 190
لیکای با مطرا ردن نمونههایی نظیر :رابطۀ ما به آخر خط رساایده،ازدواج ما در دساات انداز افتاده چنین
نتیجه میایرد ه تمام این سااختها از این الهوی مفهومی تبعیت می نند ه لنشاق سفر استُ و طی
آن ناشق متناظر است با مسافر،موانع و خطرار موجود در راه متناظرند با موانعی ه ناشق در راه رسیدن
به معشااوق باید پشاات ساار بهذارد و رابطۀ ناشااقانه متناظر اساات با ساافر ردن.لیکای این الهوی ثابت
لنشااق ساافر اسااتُ را «نام نهاشاات» میخواند و «نهاشاات» را مجمونهای از تناظرهای موجود بین دو
ذهنی استعاره است (.)Lakoff,1993,p. 4
زبانی
طری استعاره میداند .نام
ِ
ِ
فرآیند ِ
نهاشت،بازنمود ِ
هر اساتعار مفهومی دارای یک حوز مبد  ،یک حوز مقصاد و یک نهاشات مبد بر مقصد است .میال در
نبارر «مردم به ندای قافله سااااالر خود لبیک میاویند» حوز مبد  « ،اروان» ،حوز مقصاااد« ،ملت» و
رابطۀ میان آن دو نهاشت است (یهانه و افراشی،1391،ص.)193 .
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در افتمان مذهبی نمیتوان با اراحت و وراوا امل به تعریج چیستی و چهونهی جهان پ از مر ،
معاااد و  ...پرداخاات؛ زیرا این مفاااهیم همواره بااه ننوان نقااایااد متااافیزیکی مطرا بودهانااد و فهم و در
مفااهیم انتقاادی ،تاا هنهامی ه تنها در قالب اساااتداللی و نقالنی ارائه میشاااوند ،برای بیشاااتر افراد
مشااکل اساات و از آن جا ه سااازمان فکری بیشااتر انسااانها به برداشااتهای مادی و محسااو ارایش
دارد ،به ارایری مفاهیم و رو هایی ه اارفا به لبعد نقلی و انتزانی تکیه دارند ،چندان منثر و راههشااا
نخواهد بود؛ بنابراین «به ارایری اساتعارههای مفهومی در افتمان مذهبی راروری است؛ رمن این ه
ابهام استعاری ،خود زمینه برداشتهای خالقانه در چهارچوب باورهای مذهبی را فراهم می ند؛ حال آن
اتعاری این مفاهیم ،آنها را محدود میسااازد» (نورمحمدی ،آقاالزاده و الفام،6306 ،
ه تشااریل غیر اسا ِ
ص.)611 .
از جمله ویژایهای ممتاز ساااخنان حضااارر نلی در نهجالبالغه در حوز انتقادی آن اسااات ه به
تبیعات از رو بادیع قرآنی و نبوی بسااایااری از معاانی و مفاهیم انتقادی و غیبی را ه در حوز ادرا ار
بشااری نمیانجد،با اسااتفاده از اسااتعارههای مفهومی در قالب حساای درآورد و پرد ابهام را از چهر این
حقاایق ناار زد .از جملاۀ این حقاایق در زمیناۀ معااد و آخرر ،مفهوم «بهشااات» اسااات .در خطباههای
نهجالبالغاه ،از بهشااات باا ناامهای یازدهاانۀ« :الجنً» (خطب 61 ،62 ،69 ،6 :و « ،)119 ، ...جنان»
(خطاب 610 ،6 :و « ،)601دار» (خطاب 603 ،694 ،621 ،690 :و « ،)609دار لمقاام» (خطب 63 :و
َ
« ،)03داراالقامً» (خطب 11 :و « ،)01دارالقرار» (خطبۀ « ،)612دارالسااالم» (خطبۀ « ،)04قراراممن
و الراحً» (خطبۀ « ،)119منازل» (خطب 611 :و « ،)601منازلامبرار» (خطبۀ  )611و «منزلالکرامً»
(خطبۀ  )603یاد شاااده اسااات .ااهی نیز بدون در برداشاااتن هیچ یک از لیدواژههای فوق به تو ااایج
بهشات پرداخته شده است (مانند :خطبۀ  .)02حضرر نلی مفهوم انتزانی بهشت و مواهب بینظیر
آن را ه مظهر جمال و ظهور لطج و رحمت الهی اساات (حساانزاده آملی ،6306 ،ص ،)160 .در قالب
مفااهیمی نینی و ساااطل فهم همهان ،به ویژه انراب ااادر اساااالم به زیبایی در پیش روی آنان نهاد تا
رغبت زایدالو فی را در دلها بپروراند.
براساااا چهونهی تو ااایج اماام از بهشااات در نهجالبالغه ،میتوان در دو بخش به تحلیل حوز
انتزانی آن پرداخت.
بخش اول :حوز انتزانی بهشت از بیرون؛
این بخش شامل فضای بیرونی بهشت ،بدون در نظر ارفتن آالء و نعمتهای درون آن است.
بخش دوم :حوز انتزانی بهشت از درون؛

19

دراین بخش نعمتهای درون بهشت مورد توجه قرار می ایرد.این حوزه با توجه به تنوی و فراوانی نعمتهای
درونی بهشات،پژوهشی مستقل میطلبد؛لذا در پژوهش حارر تنها «حوز انتزانی بهشت از بیرون» مورد
بحث است.
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با توجه به تورایحار پیشاین ،در این بخش جملههای امامدر تو یج فضای بهشت اخروی از بیرون،
بادون در نظر ارفتن نعماتهای درون آن ،مورد بررسااای قرار ارفته اسااات .شاااج و در مفهوم حوز
انتزانی بهشات «از بیرون» مستلزم استخراج نامنهاشتهای به ار رفته در خطبههای نهجالبالغه است؛
این نام نهاشتها نبارتند از:

 – 1 –5نام نگاشت [ 1بهشت مکان /ظرف است]
نخساتین بررسای خطبههای نهجالبالغه مربو به تو ایج بهشت ،حا ی از آن است ه معنای انتزانی
بهشاات به ننوان حوز مقصااد بر اسااا تجربۀ فیزیکی قرار ارفتن در مکان به میابۀ یک حجم ،تصااور
شااده ه منلفۀ معنایی جساام داشااته و همچون منزلهاهی انجایش قرار ارفتن نیکو اران را در خود دارد.
دریافت ااحیل مقصااود ا االی اراده شااده ،منو به انطباق اسااتعاری مفهوم حوز مبد با معنای مجرد
قلمرو مقصااد اساات؛ ز یرا در ساااختار اندیشااۀ انسااان از رههذر ایجاد ساااختهای ساااده و نینی برارفته از
قالب اسااتعاره ،مفهومسااازی و در میشااوند .اغلب اربساات حری جر «فی» به معنای
جهان خارج در ِ
درون مکان ،توی مکان یا داخل مکان بهشات ،شاااهد زبانی مبنی بر این نهاشاات میباشااد .حری اراافۀ
«فی» بر ظرفی ات (مکااان) داللاات دارد و ظری محتوای درونش را محصاااور می نااد .اویااا مقصاااود
ََ َ ل ع
حضارر بیان محفوظ ماندن نیکو اران در بهشت جاوید است( .به ننوان نمونه...« :فأ عما هل الطا َن ًِ
َ ََ
َعَ
فأث َاب لهم ِب ِج َو ِار ِه َو خلد لهم ِفی َد ِار ِه( »...خطبه )690؛ « ...اما فرمانبرداران را در جوار رحمت خود جای دهد
و در بهشااات جاویدان قرار دهد») .در نهاشااات اساااتعاری فوق ،بهشااات به میابۀ منزلهاه و فرمانبرداری
متناظر همجواری با رحمت حق در نظر ارفته شده است.
ََ
همچنین استعمال فعل حر تی از ریشۀ سه حرفی « َدخل» بیانهر این مطلب است ه بهشت مکانی برای
َ نَ ل ل
َ َ
ورود نیکو ااران (از جملاه نارفان به مقام امامت) اسااات .چنانکه میفرمایدِّ ...«:لن َما ام ِئ َمً ق عو لام الل ِه َنلی
ا ْ ُ ُ ْ اّ ا َ
َ ل َ
َن
ل
َ
خل ِق ِه َو لن َرفا له َنلی ِن َب ِاد ِه َو ال ایدلل ال اجنة ِّلال َم نن َن َرف له نم َو َن َرف لوه( »...خطبه )621؛ «همانا امامان ،از
طری خدا ،تدبیر ننداان امور مردم و ارازاران آااه بنداانند ،سااای به بهشااات نمیرود جز آن ه آنان را
شااناخته و آنان او را بشااناسااند» .حضاارر در این نبارر ،افتمانی را انتخاب نموده ه اویا ،نمودار
مساایرحر تی اساات و دارای یک نقطۀ «الج» و یک نقطۀ «ب» در سااطل افقی میباشااد و مجمونهای از
نقا مکانی مجاور ه این دو نقطه را بهم میپیوندد .نارفان به مقام شااام امامت به ننوان مساایرپیمای
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متحر  ،از نقطۀ مبد «الج» ه دنیا است شروی به حر ت مینمایند .مسیر (مرزنما) را میپیمایند و وقتی
از حر ت باز میایساااتند ،در نقطهای متفاور از نقطهای ه حر ت را آغاز رده بودند ،قرار دارند ه به آن
نقطۀ مقصاد(ب) اویند .نقطۀ مقصاد (پایان مسیر)« ،بهشت» تعیین شده است .در این الم امام از
َ لل
تسابی از راه تجربه ،تصویری متحر و پویا از «نارفان به مقام
ا
و
نینی
فۀ
منل
با
»
ل
بار معنایی فعل «یدخ
ِ
امامت» و مکانی از مفهوم ذهنی «بهشت اخروی» در پیکر روایت ترسیم شده است .ااه مکان با او افی
خاص معین شده است و شامل زیر مجمونههایی به شرا ذیل است:

 -1 –6 –2نام نهاشت 3لبهشت مکان بهرهوری استُ
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 -6 –6 –2نام نهاشت  1لبهشت مکان ماندن استُ
در برخی از خطبهها و نبارار نهجالبالغه ،حوز انتزانی بهشات به میابۀ مکانی برای ماندن تو یج شده
ع ُّ
ا
َ ل ََ َ َ
َ
َ َ َ
الک َر َاما لً َت َت َ
ماادی ِب ِهم َحتی َحلوا اد اار الق ارار َو ِم لنوا نقلً امساااف ِار( »...خطبه
اسااات .میال...«:ق ٌوم لم ت َز ِل
)612؛ «...آنها سااانی هسااتند ه همواره از رامت الهی بهرهمندند تا آنااه ه در ساارای ثابت خویش
فرود آیند و از نقل و انتقال ساافرها آسااوده اردند .»...این خطبهها دربردارند واژهها یا نباراتی هسااتند ه
معنی ا االی آنها دال بر مکان اساات ،اما مکانی برای آرامش و اقامت .این واژهها و نبارار ،نبارتند از:
َ
َ ل
اث َال َی َ
اممن و الراحاً» « ،ل
ظع لن ُّالن عزال»،
دار ِه ،حیا
«
،
»
اً
ا
اام
ا
ّلق
دار
«
،
»
اام
ا
ق
دارالم
«دارالقرار»« ،القرار»« ،قرار
ِ
َ َ ل َل َ
َ
َ
«َ ...ال َی َ
ظع لن لم ِق لیم َها»« ،د ٍار ...ال ینقلون ننها» و « . ...قرار» به معنی ثبار و محل اساتقرار است ه ا ل
ل
ل
آن از «قر» (بر وزن قفل) به معنی ساارما اساات و ساارما مقتضاای سااکون اساات؛ چنانکه حرارر مقتضاای
حر ت (قرشاای ،2 ،6396 ،ص « .)391 .لمقام» یعنی جایهاه اقامت؛ جایی ه در آن مقیم میشااوند (ابن
ََ
َ
نااشاااور ،11 ،6419 ،صِّ « .)610 .لق َامً» ،مصااادر فعل « ق َام» به معنای اقامت ازیدن ،ثابت و پا برجا
شدن است (راغب ا فهانی ،3 ،6394 ،ص.)110 .
َ عل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ع
َ
َ
َ
َ
ََ ع
جه
در موارد متعادد دیهر نیز همچون...« :فاتَقوا الله ت ِقیً من  ...نم َر معادا و اساااتظه َر زادا ِلی ِوم َر ِح ِیل ِه و و ِ
َ َ َع
َس َ َ َ َ َ َ
وط ِن فاق ِت ِه َو قد َم َم َام له لدار ُمقامه( »...خطبه )03؛ « ...پ از خدا چونان سی
بیل ِه و ح ِال حاج ِت ِه و م ِ
ِ
پروا نیاد اه  ...آخرر را آباادان و زاد و توشاااه برای روز حر ات ،هنهام حاجت و جایهاه نیازمندی ،آماده
َ
َن
َ َ
ن ل ل
سااخت و آن را برای اقامتهاه خویش ،پیشاپیش فرستاد »...و «...فل َی نع َم ِل ال َع ِامل ِم ننک نم ِفي عیام َِم َه ِل ِه ،ق نبل
َ
ا ا
َ
ن َ
از شاااما در روزاارانی ه
ِّل نر َها ِاق َج ِلا ِه  ...ول َیت َز عود ِم نن َد ِار ظ نع ِن ِه لدار إق اامته( »....خطبه)01؛ « ...هر
مهلت دارد ،به انمال نیکو بپردازد پیش از آنکه مر فرا رسااد ...و در این دنیا ه محل وچ ردن اساات،
برای منزلهاه ابدی توشهای بردارد ،»...بهشت مکان ماندااری است.
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َ
ل َ عَ َ ل ل ل َ
َ ل
َ ل َ ل
ام َ
الم َر عوق ًِ( »...خطبه )612؛ « ...و
نساا ِال المصاافق ًِ و الخم ِور
«َ ...و لیطای َنلی ن عز ِال َها فی ِفن َی ًِ ق لص ا ِورها ِب
مهمانداران بهشااات ارد ساااا نان آن و پیرامون اخهایشاااان در اردشاااند و آنان را با نسااالهای پا یزه و
شرابهای اوارا پذیرایی می نند.»...
در خطباۀ فوق به تو ااایج بهشااات و نعمتهای بهشاااتی پرداخته شاااده اسااات .حری جر « ِفی» ه با
تو ایجهایی از درون بهشت همراه است ،معنای ظرفیت را دارد و برای مفهوم مجرد بهشت نونی حجم
در نظر ارفتاه شاااده اسااات و از طریق انطبااق اساااتعااری مفهوم نقلی باا تجربیار نینی در قالب مدل
حاوی نعمتهاسااات؛ لذا از این الم
شااانااختی ،مفهوم مجرد بهشااات همچون ظرفی تلقی اردیاده ه ِ
امام نام نهاشاات لبهشاات ظری اسااتُ برداشاات میشااود .این نام نهاشاات از نباراتی دیهر نیز منتج
میشود؛ مانند:
َ َ َ ا َ نل َ َ ن َ َ َ ن َ َ َنَ َ َ َ َ ل
ل َ َ َ ََ َ
َ
ل
َ
«...س ابحانک  ...خلقت دارا و جعلت فیها مأدبً مش اربا و مطعما و زواجا و خدما و قص اورا و ( »...خطبه
)690؛ «...خادایا بهشااات را آفریدی و سااافر رنهارنی نعمتها را اساااتراندی و در آن انوای نوشااایدنی،
خوردنی ،همساران ،میهمانداران ،قصاارها و  ...قرار دادی» و «َ ...و لی َخ ِّل ل
ده ف ایما اشا َات َهت َن ل
فسا له( »...خطبه
)603؛ « ...و به بهشت و آنچه ه دوست دارد ،جاودانه دسترسی پیدا می ند.»...
 -3 –6 –2نام نهاشت  4لبهشت مکانی بسته با دروازههایی برای ورود به آن استُ
َ
ا
ْ اّ ا
َ َ ْ
َ َ
« ...ف ِِن الج اه ااد اباب ِم نن أ ْب اواب ال اجنة ف ات اح ُه الل له ِلخا َ ااا ًِ نو ِل َیا ِئ ِه ( »...خطبه )19؛ « ...جهاد در راه خدا
دری از درهای بهشت است.»...
المبرد در الکامل در ساابب اادور این خطبه افته اساات :اروهی از یاران معاویه وارد انبار شاادند و نامل
امام ، حسااان بن حسااان ،را شااتند .یاران او در حالی ه خشاامنا بودند ردای او را درآوردند و به
نخیله رسایدند و بر پیامبرسالم فرستادند ،در این موقع بود ه امام این خطبه را ایراد فرمود (ابن
ابیالحدید ،1 ،6301 ،ص.)91 - 92 .
نوض مادی ارفته تا
توقع ِ
جهااد از جهد به معنای تکاپو و تال اسااات .از اند حر ت هدیدار و بدون ِ
شااته شاادن در راه هدی الهی ،جهاد نامیده میشااود؛ چنانکه در حدیث آمده اساات« :تالشاااهر در راه
تحصااایل زندای نائلها مانند مجاهد در راه خداسااات» و در آیار قرآن نیز تا ید بر جهاد شاااده اسااات
(جعفری ،2 ،6399،ص.)116 .
در خطبۀ فوق مفهوم انتزانی بهشاات به میابۀ مکانی محدود با دروازههایی برای ورود اولیای خدا به داخل
آن بیان شاده و با اربست « ِمن» بیانیه« ،جهاد» به منزلۀ یکی از درهای بهشت در نظر ارفته شده است؛
اما در خطبۀ  601براساا سیاق جمله و خطبههایی ه قبل و بعد از آن آمده است ،میتوان «فروتنی» را
نیز متناظر با یکی دیهر از درهای بهشت دانست؛ همچنین امیرالمنمنین نلی در خطبۀ  ،119رمن
الس َ
بیان او ای سالک راه خدا ،از یکی از درهای بهشت به «باب ع
المً» یاد رده است.
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 -4 –6 –2نام نهاشت 2لبهشت مکان متحر استُ
« ...بالق َی َامً لت َزل لج َ
الج عنً ل( »...خطبه )621؛ «...با قیامت بهشت نزدیک میشود.»...
ِ ِ ِ
ل َ ل
فقط در یکی از خطبههای نهجالبالغه فعل «تزلج» برای بهشااات به ار رفته اسااات .این فعل از ریشاااۀ
َ َ
« َزلج» یاه معنای «نزدیک شااادن و پیش آمدن» (فراهیدی ،9 ،6490 ،ص)310 .؛ همچنین «منزلت،
تقرب و بهرهمندی» اساات (راغب ا اافهانی ،1 ،6394 ،ص .)626 .امام در قالب نهاشاات اسااتعاری
«بهشات به میابۀ مکانی متحر » ،شااخصاههای تعریج شااده در حوز منبع را به معنی نقلی حوز هدی
تعمیم داده و اااورتی نینی از مفهوم مجرد را در الم خویش آفریاده اسااات اه قابلیت حر ت به دور و
نزدیک را داراست.

 –2 –5نام نگاشت [ 6بهشت جزاء است]
َ
َ ا َّ َ َ
َ
ن
ن
َ
َ
َ
َ
ن
ل
ل
َ
َ
«َ ...ف َج َع َل َها َب َیت له َ
َ
الح َر َام  ...لو االً إلی اجنته َو ل نو َراد لسا نبحانه ن َیضا َع َب نیته الح َر َام َو َمش ا ِان َر له ال ِعظ َام َب نی َن
َ
نَ ع ن
ع َ نل
ن َن
َن
ِّ
َ
َع
ار َو ن َه ٍار َو َس ا نه ٍل َو ق َر ٍار َج عم امش ا َج ِار َد ِان َي الی َم ِار لملتج ال لب َنی لمت ِص ال الق َری َب نی َن لب عر ٍة َس ا نم َر َاء َو َر نور ا ًٍ
جن ٍ
َ
ل َن ْ ا َ
ل
لن َ َ َ َ
َ َ َ َن
َخ نضااا َرا َء َو نر َی ٍ ل ن َ َ َ
ارااا َر ٍة َو ط لر ٍق َن ِام َر ٍة لکان قد َ اااغ َر قد لر ال اجزاء َنلی
اض ن ِ
اص مغ ِدق ًٍ و ِری ٍ
ای ن مَح ِدق ًٍ و ِنر ٍ
َ
َح َساا ِب راا نع ِج ال َبال ِء ( »...خطبه )601؛ « ...و لاین ساانههاُ را خانۀ محترم خود قرار داد  ...و آن را
ساابب رساایدن به بهشاات ساااخت و اار خداوند خانۀ محترمش و مکانهای انجام مراساام حج را در میان
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ابن مییم معتقد اسات :جهاد دری از درهای بهشات است ،پ نماز ،روزه و  ...نیز هر یک دری از درهای
بهشاات مییاشااد؛ زیرا انجام فرائا دینی موجب ورود بهشاات میشااود؛ چنانکه پیامبر فرمود :نماز
لید بهشات می باشاد و برای بهشات دری است به نام « َریان» ه جز روزهدار از آن در وارد نمیشود (ابن
مییم ،1 ،6392 ،ص93 .؛  ،3صَ « .)660 .ر عیان» جمع « ِر َواء» از ریشااۀ «روی» به معنای ساایراب (رااد
نطشااان) اساات؛ همچنین به معنای شاااخههای ساابز و تاز درخت اساات (ابنمنظور ،64 ،6464 ،ص.
.)342
ع ََل ا
ا
ل
در خطبۀ نخست نیز آمده استَ ...« :و ِمنه لم  ...السدنً ألبواب جنانه( »...خطبه )6؛ « ...و جمعی دیهر
دربانان بهشات خداوندند .»...همآوایی «باب (ابواب)و در(درها)» ه مشاخصاۀ معنایی جسم داشته و از
منلفههای حوز مبد میباشد ،با واژاان نقلی بهشت ،نیز بیانهر آن است ه برای بهشت به ننوان قلمرو
هدی ،حجم در نظر ارفته شده و در قالب یک مدل استعاری نرره شده است ه به واسطۀ آن شبکهای
از مفاهیم پیچید ذهنی در قالب شاابکهای از ساااختارهای نینیتر و متعاریتر در میشااود؛ مفاهیمی
ه برارفته از تجربیار فردی اندوخته شاده در ذهن انسان است .در نهاشت فوق بهشت متناظر با مکانی
بسته و جهاد و فروتنی و ...هریک متناظر با درهای این مکان قلمداد میاردد.
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باغها و نهرها و سرزمینهای سبز و هموار و لپردرخت و میوه ،مناطق آباد و دارای خانهها و اخهای بسیار
و آباادیهاای به هم پیوساااته ،در میان اندمزارها و باغار خرم و پر از ال و ایاه ،دارای مناظری زیبا و پر
آب در وسااط باغسااتانی شااادی آفرین و جادههای آباد قرار میداد ،به همان اندازه ه آزمایش ساااده بود،
پادا نیز سبکتر میشد .»...
«جزاء :بینیازی و فایت ردن خدای تعالی» اساات؛ همچنین «چیزی اساات ه در برابر خیر ،به نیکی و
دوم «جزاء» یعنی پادا و نه مقابله به میل اشاااره
در برابر شاار به بدی جبران ند» .خطبۀ فوق به معنی ِ
َ
َ
دارد .مالحظاه میشاااود اه در الم اماام واژ مجازار یا مکافار به ار نرفته اسااات؛ زیرا «جازی،
لیجاازی ،مجازار :همان مکافار و برابری اسااات» و «مکافار :مقابله و برابری نمودن نعمتی اسااات در
برابر همااان نعماات ااه مساااااوی آن باااشااااد (ر : .راغااب ا ااافهااانی ،6 ،6394 ،ص)309 .؛ ام اا
َ ا ُ َ
َ َ َ ن
َ
َن
فرموده حضااارر...«:لاللاهُ لسااا نب َحاانا له َج َعال َحقا له َنلی ال ِع َبا ِاد ن لی ِط لیع لوه َو َج َعال اجز ااءه ْم َنل نی ِه
َ
ل
ن
َ
ا ا ا َ ََ ل
ُمض م ااعفة الی َو ِاب تفض اال ِم نن له َو ت َو لس اعا ِب َما له َو ِم َن ال َم ِز ِید نهل له( »...خطبه )161؛ «...خداوند حق خود را بر
بنداان ،اطانت خویش قرار داده و پادا آن را دو چندان رده اسات ،از روی بخشااندای و اشااایشی ه
خواساته به بنداان نطا فرماید ،»...بیانهر آن اسات ه نعمت و بخشاش خدای تعالی ،نه مقابله است و نه
مکافار .سایاق خطبۀ  ،601اشااره دارد به این ه بهشات جزائی اسات ه از جانب خداوند در ازای انجام
انمال ااالل به بنداانش داده میشااود؛ بنابراین میتوان نام نهاشاات لبهشاات جزا اسااتُ را به اربرد.
لَ
َ َ
ْ اّ ا
ْ ا َ
اللاه ل له لم ال اجنمة َماِبا َو ال اجز ااء ث َوابا( »...خطبه  )609بر همین نامنهاشااات
نبااراتی ماانناد...« :ف َج َعال
رهنمون میشود.

 –3 –5نام نگاشت [ 7بهشت وعده /بشارت است]
َ
َ َ
َ
ل
َ
َ
ع
ع
َ
المتقین فِن َوند له ااادق ا
ارغ لبوا فیما او اع اد ل
الوعد( »...خطبه
این ناامنهاشااات از نباراتی مانند...« :و
ِ
ِ ِ
َ
)669؛ « ...و رغبت نمایید در آنچه ونده فرموده پرهیز اران را ،ل ه آن جنان اسااتُ پ به تحقیق ه
َ
ا ن
وعده او سابحانه راستترین وعدهها است»...؛ «َ ...و او اعد ُه ال َم َر عد ِّللی َج َن ِت ِه( »...خطبه )6؛ « و لخداوندُ
به او لآدمُ وند بازاشت به بهشت را داد» نتیجه میشود.
َ
« َو َند» هم در مورد وند خیر به ار میرود و هم وند شاار .اما «ونید» فقط در مورد شاار افته میشااود
َ
َ
َ
َ
(قرشی ،9 ،6396 ،صِ « .)111 .ندة» از « َو َند» است ه جمعش « ِندار» است؛ اما « َو َند» جمع ندارد،
َ َ
مصادر اسات (راغب ا فهانی ،4 ،6394 ،ص .)410 .در جملۀ فوق ،سیاق جمله و فعل امر «ارغ لبوا» ه
َ
فعل « َو َند» ه
ظااهرا ااایغاۀ مباالغه اسااات و به معنای آن اسااات ه «بیشاااتر رغبت نید» و
ِ
مفعول ِ
لع
المت ِقین :پرهیزااران» اسات ،همهی نشان میدهند ه لبهشت وند خیر استُ؛ البته ااهی امام
«
از واژ «بشاارر» استفاده نموده است .به ننوان میال در و ج و یاد پیامبر ا رم فرموده است...« :وَ
ِّ
َد َنا ّل َلی َ
الج عن ًِ ُم ابشرا( »...خطبه )690؛ «...و با بشارر مردم را به سوی بهشت فرا خواند.»...
ِ
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 –4 –5نام نگاشت [ 8بهشت هدف مسابقه است]
در برخی خطبهها ه مربو به بهشاات و نعمتهای بهشااتی اساات ،ساایاق جمله و برخی واژههای به ار
رفته در آن برای ترغیب انساانها به بهشت به اونهای است ه اویا دنیا مکانی برای مسابقه دادن است و
ََ
َ ن ن ن
هدی این مسابقه بهشت است و آتش سرانجام نقب ماندای از آن است .میال ...« :ال َو ِّلن ال َی نو َم ال ِمض َم َار
َ َ
َ َ َ اّ ا ُ ْ اّ ُ ن َ ل
السمم ْبقة ال اجنة َو الغ َایً َالن لار( »...خطبه )28؛ «...آااه باشااید امروز روز تمرین و آمادای و
السااباق و
و غدا ِ
فردا روز مساابقه اسات و جایز برنداان بهشات و سرانجام نقبماندای ،آتش خواهد بود .جملۀ فوق یکی
از شااهفتترین سااخنان حضاارر نلی اساات ه میتواند مردم را به سااوی زهد سااوق دهد و به نمل
آخرر وادار ساااازد و نالقاۀ آناان را از آرزوها قطع ند و نور بیداری و تنفر از انمال زشااات را در قلب آنان
َ َ
السا نبقً» از ریشۀ «سبق» به معنای سبقت جستن در مورد امری
ایجاد نماید (دشاتی ،6302 ،ص« .)90 .
ُّ َ
دوساتداشاتنی است و این از فار بهشت است« .السبقً» (به رم سین) به جایزهای افته میشود ه
به پیشااتازان و برنداان مسااابقه داده میشااود؛ خواه نقد باشااد یا جن دیهری و معنی هر دو لمه به هم
نزدیک اسااات؛ زیرا پادا را در ازای ار نیک میپردازند نه ار بد .توجه امام به اختالی معنایی بین
َ َ ل ن ل نَ ل
نَ ل
َ َل
الس نبقً ال َج َنً َو الغ َایً َالن لار» نهفته است؛
السا نبقً» و «الغ َایً» یکی از اسارار و لطایفی است ه در «
دو لفظ «
َ نَ ل
زیرا «السابقً» جهت امور مسارربخش به ار میرود؛ اما مفهوم «غایت :پایان» مفهوم وسایعی است ه
موراونار مسارربخش و غیر مسارربخش را شامل میشود (طریحی ،2 ،6392 ،ص)601 .؛ چنانکه
امام در خطبۀ  ،621در مورد بهشاات و دوزخی ه پ از مر آغاز میشااوند ،واژ «الغایار» را به ار
َ َ
نَ َ
َ َ َ
ار»؛ «و به سااوی منزلهاههای آخرین در حر تند» و در خطبۀ 629
برده اساات«:و ا لاروا ِّللی مصاا ِئ ِر الغای ِ
ینَ ،و َالن لار َغ َای لً نال لم َفرط َ
الس اابق َ
فرموده اسااتَ ...« :ف نال َج َن لً َغ َای لً َ
ین»...؛ «...بهشاات ،ساارمنزل پیش تازان و
ِِ
ِِ
آتش دوزخ پایان ار تقصیر اران است.»...
َ
واژ «بادروا» در شااهد میالهای ذیل نیز به معنای «سارنوا»  ،فعل امر از ریشۀ «باد َر» (ابنمنظور،6464 ،
 ،4ص )40 .و ظاهرا برای مبالغه است؛ یعنی بیشتر نجله نید (ر : .قرشی ،3 ،6396 ،ص.)122 .
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ََ َ َ ن َ َ َ َ َ َ ن َ
نَ َ ن
لَ َ ٌ ا َ َ ل َ َ َ َل َ َ
َن َ
لجل
ار َي قد ت َو َر َدَ ،و ِّل ِني متک ِلم بعدة الل ِه و حج ِت ِه قال الله
الس ِابق قد َوق َع َو القض َاء ال َم
« ...ال و ِّلن القدر
ِ
َ ن َل َ
ن َ َ
َ َ َ ل َ ل َ َ ل ل َ ن َ ل َ َ َ َ ل َ َ ن ل ن َ َ ل ََ َ ل
ن
َ
َ
ل
ِذ لر لهُ ت َعالی « ِّلن ال ِذین قالوا ربنا الله ثم اساااتقاموا تتنزل نلی ِهم المال ِئکً ال تخافوا و ال تحزنوا و ب ِشاااروا
ن
َ ل ل ُ ا ُ ا
ِباال َج َن ًِ ال ِتي ننت نم توعدون( »...خطبه ...« )691آااه باشاااید آن چه از پیش مقرر شاااده بود ،به وقوی
پیوساات و خواسااتههای اذشااتۀ الهی انجام شااد و همانا من با تکیه بر وندههای الهی و براهین روشاان او
سااخن میاویم ه فرمود « :سااانی ه افتند پرورداار ما خدا اساات پ اسااتقامت ورزیدند ،فرشااتهان بر
آنها فرود میآیند و میاویند ،نترسااید و محزون نباشااید ه بشااارر باد بر شااما بهشااتی ه به شااما ونده
دادهاند »...نیز شاهدی دیهر بر این نامنهاشت است.
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ُ
ل َ
َ اّ َ
 « ...اسمممابقوا ف ایهما ِّللی الدار ال ِتي لد ِنیت نم ِّلل نی َها( »...خطبه )693؛ « ...به خانهای ه دنور شااادهاید،بشتابید .»...
َ
ا
َ
ُ
ن
ل
ل
ل
َ
َ
َ
َ
ا
َ
َ
َ
ا ُ
اا ُ َ َ َ
الله ِفی د ِار ِه ( »...خطبه
 « ...فبمادروا المعااد و سمممابقوا اآلنجاال ...فبادروا ِبأنم ِالکم تکونوا مع ِج َیر ِان ِ)603؛ «...پ به ساوی قیامت بشتابید ...و پیش از آن ه مر فرا رسد آماده باشید ..پ به انمال نیکو
مبادرر نید ،تا با همسایهان خدا در سرای او باشید.»...
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 –5 –5نام نگاشت [ 9بهشت باغ سرسبز است]
َ
َ َ َ َ لل َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ
ک َخالقا َو َم لعبودا ب ل
ان َبال ِئک ِنند خ ِلقک خلقت َدارا َو َج َعلت ِف َیها َم لأد َبً  ...و نهارا و زرونا
ا
س
ح
« ...لس ابحان
ِ
ِ
ِ
َو ِثمارا( »...خطبه )690؛ «...خدایا سااتایش تو را ساازاساات ه آفریننده و معبودی و بنداان را به درسااتی
آزمایش ردی .خانۀ آخرر را آفریدی و سافر رنهانی نعمتها را استراندی و  ...نهرهای روان ،میوهها و
شتزاران قرار دادی.»...
ََ َ
برخی معتقدند« :خلقت َدارا» به معنای بهشااات و «مأدبه» غذایی اسااات ه انساااان را به سااامت خود فرا
میخواناد و « لزلروی» انادم ،جو ،خرما ،مویز و  ...اسااات (ابن ابی الحدید ،9 ،6301 ،ص.)199 - 191 .
ندهای نیز بر این نقیدهاند ه« ،دار» ،اسااتعاره از اسااالم و «مأدبه» ،اسااتعاره از بهشاات اساات .چنانکه در
حدیث نبوی آمده اسااتّ« :ل عن َ
سااالم دارا و َ
الله َج َع َل اإل َ
الج عنً َم لأد َبً» (ابن مییم ،3 ،6392 ،ص )691 .و
ِ
ِ
«خدا نالیترین نوامل لذار مادی و روحی را برای بندها آماده فرموده اسااات» (جعفری،19 ،6399 ،
ص.)61 .
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ل َ ل َ َ َ ََ َ َ َ ل َ
امیرالمنمنین نلی فرموده اساات...« :فلو رمیت ِببص ار ق ِلب نحو ما یو اج ل ِمنها لعزقت نفس ا
َ ل َ َ ُّ
الد َنیا من َشا َه َوات َها َو َل عذات َها َو َزخاری َم َناظر َها َو َل َذه َلت بالفکر فی اصمط افاق اأ ا
شجار
خرج ِّللی
َنن َبدا ِئ ِع ما
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ا ِِ
ِ
ُ ِّ ا ُ ُ ُ
ا ا َ َ
ََ َ َ
ُ ا
ََ
ُّ ل ع
طب ِفی
احل أ
غیبت عروقها َفی کثبان المسممم نلی ساااو ِِ
علی ِق (تغلیق)َ با ِئ ِ َ ُّ الل َنل ِنء الر َ ِ
نهارها ا ،و ِفی ت ِ
َ َ لل
َ
َ
کمام اها ،لت َ
َ ِّ ا ُ ا
َن َسااا َ
ختل افة فی ُغلف أ ا
جنی ِمن غ ِیر تکل ِج فت ِأتی َنلی لم َنی ًِ
الیجها َو فنا ِئها َو طلوی ِتل الثمار م
ِ
ِ
َ
لمجت ِنی َها( »...خطبه )612
َ
«ا اط َفاق َ
شاجار» به معنای تکان خوردن درختان توساط باد (جوهری ،4 ،6391 ،ص )6290 .است و
ِ ِ
ل ِّ َ ل ِل ل
ل
ل
َ
المس » یعنی «ریشۀ درختان به جای ریی و خا در تودهای از مشک است»
«غیبت نروقها ِفی َیب ِان ِ
ل
ل َ َ
لج َم ِام َها» بدین مفهوم اسااات ه با توجه به تفاور درختان ،میوههای آن نیز متفاور
و «مخت ِلفً ِفی غ ِ
اسااات؛ زیرا هر درختی یک نوی میو خاص میدهد و نلت وجود اختالی ،اشااااره به ندم انحصاااار میو
بهشاات به یک نوی یا دو نوی اساات و میوههای اونااون از یک درخت به نمل میآید ه این مورااونار
قدرر خدا را بیان می ند (هاشمی خویی ،بیتا ،69 ،ص.)11-12 .
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 –6 –5نام نگاشت [ 11بهشت شیء است]
در برخی از خطبههای نهجالبالغه ،مفهوم مجرد بهشاات به اونهای اسااتعاری به مانند شاایئی اساات ه
ن ن ل ن َ ن َ
ن َ
ا
میتوان آن را تمل اک رد یااا در تمل اک سااای درآورد .ماااننااد ...« :لینزل اه َمنزل الک َر َام ا ًِ ِنن اد له ِفي دار
ِ
ِ
اْ
َ
ا ن ااط َن َع َها لنفسممه( »...خطبه )603؛ « ...خداوند او لانسااان با تقواُ را در منزل رامت خویش مسااکن
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باغهای محساو دنیا (بهشات محساو ) ،نشانۀ نردبانی برای شناخت بهشت معقول و لذایذ آن است.
میال «درختان بهشاات» ،اسااتعاره برای فرشااتهان آساامان اساات و به هم خوردن براهای آن ،تشااریل این
اساتعاره اسات« .تپههای لمشاک» نیز ،اساتعاره از معاری و ماالتی است ه از جانب پرورداار نطا شده و
مانند درختان ه در پشااتهها میرویند ،از آنها به وجود میآیند « .نهار» برای آن دسااته از فرشااتهان ه از
تعلق به اجرام فلکی مجردند و مانند نهرها ه مبد حیار و بقای درختانند ،اساااتعاره از مبادی فرشاااتهان
آسامان میباشاند؛ «ثمرار» هم ه ذ ر شده نیز استعاره از نلوم و ماالتی است ه از این ارواا نالیه بر
نفو مساتعد ،بیهیچ مضااایقهای ارااافه شاده اساات و این نلوم میوههایی هسااتند ه هر دام بر طبق
میل خواهنده و بر حساب اساتعداد چیننده در دستر میباشند (ابن مییم ،2 ،1331 ،ص .)149 .جنت
هر باغ و بسااتانی اساات ه دارای درختان انبوه بوده و زمین را میپوشاااند .درختانی هم ه لپر شاااخ و بر
هساتند« ،جنت» نام ارفتهاند؛ همچنین به معنای بهشات اسات یا به ورر تشبیه به باغی ه در زمینی
اسات ،جنان نامیده شاده ،هر چند ه میانشاان تفاور است یا بخاطر پوشیده بودن نعمتهایش از ماست
(راغب ا فهانی ،1 ،1336 ،ص 360 .و .)616
نالوه بر او ااای فوق در مورد بهشاات ه امام آن را به میابۀ باغ ساارساابز معرفی نموده اساات ،واژ
ل
« َ
الج عناً»  28مرتباه« ،الجنان» و « َج عنت له» هر دام  2مرتبه و « َجنار»  1مرتبه در خطبههای نهجالبالغه
باه اار رفتاه اسااات .بجز یک مورد « َج عن لت له» (خطبۀ )9و « َ
الج عنً» (خطبۀ )601در الم امام ه به
معنای بهشاات دنیوی اساات ،در سااایر موارد ( 31مورد) جنً به همراه ساااختارهای مختلج آن به معنای
جایهاه اخروی نیکو اران و منمنان است.
براسااا شاارا و تأویل مذ ور از بهشاات میتوان دریافت ه امام مفاهیم انتزانی بهشاات معقول و
لذاید معنوی آن را در ساطل فهم همهان به ویژه انراب ادر اساالم تنزل بخشیده و معنویار را به قلمرو
محسوسار (باغ و درختان و نهرها و  )...درآورده و با مفاهیم تجسمی ابتدایی ،به شکلی نظاممند ،ساختار
مفاهیم پیچیدهتر را فراهم آورده اسات .با توجه به مطالب فوق ،نام نهاشات لبهشت باغ سر سبز استُ از
این خطبهها اساتنبا میشود .در دیدااه حضرر( ، حوز مقصد) بهشت معقول (لذار معنوی) بوده
ه باالترین نعمتهاسات و مختر اولیای ِنظام در مقام نبودیت اسات .این درجۀ رفیع و مقام شام ه
«جوار الهی» نامیده میشود ،تنها از طریق اطانت خداوندی به دست میآید.
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میدهد؛ خانهای ه متعلق به خداسات .»...در این مورد بیشاتر حری جر «الم» ه به معنی «اختصاص»
و «مالکیت» است ،به ار رفته است.
«منزل رامت» جایهاه با بر تی است ه خداوند دستور درخواست آن را در (قرآن ریم )10 :13به بنداان
خود داده اسات (ابن مییم ،3 ،6392 ،ص .)932 .دانشامندان معتقدند ه الم اختصاص در نبارر « ِفي
اْ
َ
َد ٍار ا ن اط َن َع َها لنفس مه» جهت تعظیم و ترغیب به بهشاات اساات (شااوشااتری ،61 ،6391 ،ص691 .؛ ابن
ابیالحدید ،69 ،6301 ،ص619 .؛ هاشمی خوئی ،بیتا ،69 ،ص.)309 .
در نمونههای دیهری نیز همین «الم» مالکیت قابل مشااهده استَ ...«:فِ َن نالج َه َاد اباب م نن َ نب َواب نال َجنًَ
ِ
ِ
ِ
ا ِ ِ
ِ
َ َ َ ل َ ل ا اّ ا
ع ََل
ا
السدنً ألبواب جنانه( »...خطبه .)6
اصة أ ْول ایائه( »...خطبه َ ...« .)19و ِم لنه لم ...
فتحه الله لخ
ااه شیء با و ج خا ی معین شده است ه به شرا ذیل میباشد:

 –7 –5نام نگاشت [ 11بهشت شیء قابل شمارش است]

َ ُّ
ل ل َ َ َ عَل
َ
ا ا َّ
ل
«َ ...ف عات لق َ
والله ِن َب َاد ِ َ َ َ َ َ َ ل َ ل َ َ ل
فسااا ِه َو اسااات ِحقوا ِمنه َما اعد
الله ِجهً ما خلقکم له و احذروا ِمنه نه ما حذر م ِمن ن ِ

َ ل
لکم( »...خطباه )03؛ «...ای بنادااان خادا برای هماهنهی با اهدای آفرینش خود ،از خدا پروا نید و آن
چنان ه شااما را پرهیز داد از مخالفت و نافرمانی خدا بترسااید تا اسااتحقاق آنچه را ه خداوند برای شااما
آماده رد (شمار رد) داشته باشید»...
َ
ل َ لعل
َ ع ع
َ
َ
َ
الحرز و الجنً و ِفی غ ٍد
بر اسااا ساایاق جملۀ فوق و رجوی به فرمود امام...«:9ف ِِن التقوی ِفی الی ِوم ِ
ع
الطر لیق ّل َلی َ
الج عن ًِ( »...خطبه )606؛ «...تقوا امروز ساااپر بال و فردا لدر قیامتُ راه رسااایدن به بهشااات
ِ
ِ
َ ن
َ َ
ََ
اساات »...و آیۀ «َ ...و ِسایق ال ِذ َین اتق نوا َر عب له نم ِّللی ال َج َن ًِ لز َمرا( »...قرآن ریم )93 :30؛ «...و سااانی ه از
پرورداارشاان پروا داشاتند اروه اروه به ساوی بهشات سوق داده شوند »...ه امیرالمنمنین در خطبۀ
 609بدان اشاااره فرمود ،میتوان دریافت ه آنچه را خداوند برای بنداان پرهیزاار آماده نمود ،بهشاات
است.
ََ
ع
َ
« َند» به معنای شاامردن و «ندد» اساام مصاادر به معنای «شاامرده» اساات« .انداد :آماده ردن» ،نونی
شامردن اسات (قرشای ،4 ،6396 ،ص)100 .؛ لذا با ننایت به معنای ریشاۀ این فعل و سیاق خطبههای
حضارر، نام نهاشات لبهشات شیء قابل شمار استُ ،برداشت میشود .الزم به توریل است ه
ا ّ
فعل«ا اعد» در این خطبه برای بهشت به ار رفته است.
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نتیجهگیری

177

 –6واژ «بهشاات» ریشااۀ اوسااتایی دارد؛ به معنای جهان بهتر و نالم نیکوتر .مجموی آنچه در متون دینی
پیرامون بهشات وارد شاده است ،دورنمایی از نعمتهای آن جهان است ه واقعیتی ب برتر از این جهان
دارد؛ زیرا اار زندای جهان دیهر برتر از این جهان باشاااد ،قهرا نعمتهای آن جهان نیز باالتر اسااات .ادلۀ
روشاان قرآنی از ناشااناخته بودن نعمتهای اخروی و واالیی آن در قیا با نعم دنیایی حکایت دارد .جهت
در ایناونه مفاهیم انتزانی در اندیشه دینی استعارهها نقش محوری دارند.
ل
 -1در خطبااههااای نهجالبالغااه ،از بهشاااات بااا یااازده واژ « :الجنااً»« ،جنااان»« ،دار»« ،دارمقااام»،
َ
«داراإلقامً»« ،دارالقرار»« ،دارالسالم»« ،قراراممن و الراحً»« ،منازل»« ،منازلامبرار»« ،منزلالکرامً»
یاد شاده است .ااهی نیز بدون در برداشتن هیچ یک از لیدواژههای فوق به تو یج بهشت پرداخته شده
است.
–3اسااتعاره از منظر معنیشااناساای شااناختی (رویکرد نوین اسااتعاره) ،تنها یک اانعت ادبی و پدیدهای در
سطل واژاان نیست؛ بلکه دارای نقشی محوری در تجربههای ا تسابی زندای روزهمر افراد است.
ِ
 -4حضارر امیرالمنمنین نلی در خطبههای نهجالبالغه ،مفهوم انتزانی «بهشت» را با بهره جستن
از حوزه های مفهومی نینی و ساطل فهم همهان ،به ویژه انراب در اسالم به زیبایی تمام در پیش روی
آنان نهاد تا هر مخاطبی را تحت تأثیر قرار دهد و رغبت زایدالو فی را در دلها بپروراند.
 –2نامنهاشتهای استعارههای مفهومی «بهشت اخروی از بیرون» در خطبههای نهجالبالغه نبارتند از:
لبهشاات مکان /ظری اسااتُ ،لبهشاات مکان ماندن اسااتُ ،لبهشاات مکان بهرهوری اسااتُ ،لبهشاات
مکانی بساته با دروازههایی برای ورود به آن اساتُ ،لبهشات مکان متحر استُ ،لبهشت جزاء استُ،
لبهشات ونده /بشاارر اساتُ ،لبهشت هدی مسابقه استُ ،لبهشت باغ سرسبز استُ ،لبهشت شیء
استُ و لبهشت شیء قابل شمار استُ.
 -1از میان نامنهاشااتهای اسااتعارههای مفهومی «بهشاات اخروی از بیرون» به ترتیب نامنهاشااتهای
لبهشت مکان استُ و لبهشت باغ سرسبز استُ بیشترین فراوانی را دارا هستند.
 –9واژ « َج عنً» در سااااختارهای مختلج آن در خطبههای نهجالبالغه به ار رفته اسااات؛ جز دو مورد ه
داللات بر بهشااات دنیوی دارد ،در ساااایر موارد ( 36مورد) باه معناای جایهاه اخروی نیکو اران و منمنان
است.
 –0حوزههاای مباد اساااتعاارههاای مفهومی بهشااات اخروی «از بیرون» نباارتناد از :مکان /ظری و زیر
مجموناههای آن( :مکان ماندن ،مکان بهرهوری ،مکانی بساااته با دروازههای ورودی ،مکان متحر )،
جزاء ،بشارر /ونده ،هدی مسابقه ،باغ سرسبز ،شیء و زیر مجمونۀ آن :شیء قابل شمار .
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 –0در خطبههای نهجالبالغه بیشتر از حوزههای مبد «مکان» و «باغ سرسبز» برای مفهومسازی «بهشت
اخروی از بیرون» بهرهبرداری شده است.

جدول فراوانی نام نگاشمممت و حوزههای مبدأ اسمممتعارههای مفهومی بهشمممت الروی (از بیرون) در
لطبههای نهجالبالغه
حوزۀ مبدأ

بهشت مکان /ظری است

11

باغ سر سبز

بهشت باغ سر سبز است

30

مکان ماندن

بهشت مکان ماندن است

66

هدی مسابقه

بهشت هدی مسابقه است

69

شیء

بهشت شیء است

9

ونده /بشارر

بهشت ونده /بشارر است

9

مکان بهرهوری

بهشت مکان بهرهوری است

2

مکان/ظری

مکانی بسته با دروازههای ورودی

بهشاات مکانی بسااته با دروازههایی
برای ورود به آن است
بهشت جزاء است

3

مکان متحر

بهشت مکان متحر است

6

شیء قابل شمار

بهشت شیء قابل شمار است

6

جزاء
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نام نگاشت

فراوانی

4
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نمودار :2درصممد فراوانی حوزههای مبدأ اصمملی اسممتعارههای مفهومی بهشممت الروی(از بیرون) در
لطبههای نهجالبالغه

جزاء

وعده/بشارت

شیء

هدف مسابقه

باغ سرسبز

مكان/ظرف

%2
%6

%5
%8

%49

%30
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قرآن کریم  ،)1384(،قم :البر .
 -6ابن ابیالحدید ،نزالدین ابوحامد ( ،)6301شرح نهجالبالغه ،قم :داراحیاء التراث العربی.
ّ
ّ
التنویر المعروف ابتفسیر ابن عاشور ،بیرور:
 -1ابن ناشور ،محمدطاهر ( ،)6419تفسمیر التحریر و
منسسًالتازی العربی.
ّ
العرب ،بیرور :دار ادر.
 -3ابن منظور ،محمد بن مکرم ( ،)6464لسان
 -4ابن مییم بحرانی ،مالالدین ( ،)6392شرح نهجالبالغه ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 -2ابوهالل نساااکری ،حسااان بن نبدالله ( ،)6096الصمممناعتین ،قاهره :مطبعً نیسااای الحلبی و
شر اء.
 -1افراشای ،آزیتا ( ،)6302مبانی معناشمناسی شنالتی :تهران :پژوهشهاه نلوم انسانی و مطالعار
فرهنهی.
 -9امین ،ساایده نصاارر بیهم (بیتا) ،مخزنالعرفان در تفسممیر قرآن ،ا اافهان :انجمن حمایت از
خانوادههای بیسرپرست ا فهان.
 -0بارسالونا ،آنتونیو ( ،)6309استعاره و مجاز با رویکردی شنالتی ،مترجم :فرزان سجودی ،تهران:
نقش جهان.
 -0بهرامی ،احسان ( ،)6310فرهنگ واژههای اوستایی ،تهران :نشر بل .
 -69تفتازانی ،سعدالدین ( ،)6303مختصرالمعانی ،بیرور :دارالفکر.
 -66جعفری ،محمدتقی ( ،)6399ترجمه و تفسیر نهجالبالغه ،تهران :انتشارار اسالمی.
 -61جوهری ،اساااماانیل بن حماد ( ،)6391الصمممحاح ،محقق/مصاااحل :نطار احمد نبدالغفور،
بیرور :دارالعلم للمالیین.
 -63حسنزاده آملی ،حسن ( ،)6306انسان و قرآن ،قم :قیام.
 -64حقشاااناا  ،نلیمحماد ( 6309ل ،)ُ6399طبقهبندی اسمممتعاره جرجانی با اشمممارۀ لاص به
طبقهبندی استعاره ارسطو (در مقاالت ادبی زبانشنالتی) ،تهران :نیلوفر.
 -62دشتی ،محمد ( ،)6302ترجمه و شرح نهجالبالغه :قم :انتشارار ظهور شفق.
 -61راساا مهند ،محمد ( ،)6300درآمدی بر زبانشممناسممی شممنالتی ،نظریهها و مفاهیم :تهران:
سمت.
 -69راغب ا فهانی ،حسین بن محمد ( ،)6394مفردات الفاظ قرآن ،تهران :مرتضوی.
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 -60رساتمی شایرینآبادی ،راریه ( ،)6302استعارههای مفهومی بهشت در قرآن کریم ،پایاننامه
ارشناسیارشد ،پژوهشهاه نلوم انسانی و مطالعار فرهنهی ،پژوهشکده زبانشناسی.
ّ
ّ
 -60ساایوطی ،جاللالدین نبدالرحمان ( ،)6000المهذب فیما وقع فی القرآن من المعرب ،شااارا:
سمیر حسین حلبی ،بیرور :دارالکتب العلمیً.
 -19شفیعی د نی ،محمدررا ،)6311( ،صور لیال در شعر فارسی ،تهران :نیل.
 -16شوشتری ،محمدتقی ،)6391( ،بهجالصباغة فی شرح نهجالبالغة ،تهران :امیر بیر.
 -11فوی ،ور  ،)6304( ،فرهنگ توصیفی معنی شناسی ،تهران :فرهنی معا ر.
 -13طریحی ،فخرالاادین بن محماد ،)6392( ،مجمعالبحرین ،محقق/مصاااحل :احماد حساااینی
اشکوری ،تهران :مرتضوی.
 -14قائمینیا ،نلیرراا( ،بیتا) ،اسمتعارههای مفهومی در قرآن (به چاپ رسیده در مجموعه مقاالت
زبان استعاری و استعارههای مفهومی) ،تهران :هرم  ،ص .20 -36
ل
 -12ق َرشی ،نلیا بر ،)6396( ،قاموس قرآن ،تهران :دارالکتب اإلسالمیً.
 -11فراهیدی ،خلیل بن احمد ،)6490( ،العین ،قم :نشر هجرر.
 -19لینی ،محم اد بن یعقوب ،)6499( ،الکممافی :محقق/مصاااحل :نلی ا بر غفاااری و محم اد
آخوندی ،تهران :دارالکتب اإلسالمیً.
 -10اذشااته ،نا اار« ،)6390( ،بررساای مفهوم بهشاات در اندیشااههای دینی» ،مقاالت و بررسممیها
دانشگاه تهران ،دفتر ، 12ص.91- 13
 -10الفام ،ارسالن؛ یوسفیراد ،فاطمه« ،)6306( ،زبانشناختی و استعاره ،تازههای نلومشناختی»،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پرتال جامع علوم انسانی) ،)3( 4 ،ص .14 – 20
 -39لیکاای ،جورج؛ جاانساااون ،مار  ،)6304( ،اسمممتعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،مترجم:
هاجر آقاابراهیمی ،تهران :نشر نلم.
 -36ناورمحم ادی ،مهتاااب؛ آقاااالزاده ،فردو ؛ الفااام ،ارساااالن« ،)6306( ،تحلیاال مفهومی
اسااتعارههای نهجالبالغه (رویکرد زبانشااناساای شااناختی)» ،مجلهی انجمن ایرانی زبان و ّ
ادبیات
عربی ،)11( 0 ،ص .601 -622
 -31هااشااامی خوئی ،میرزا حبیاباللاه( ،بیتا) ،منهاجالبراعة فی شمممرح نهجالبالغه ،بیجا :بنیاد
فرهنهی امام مهدی(نج) .
 -33هوشااانهی ،حساااین؛ سااایفی َپراو ،محمود« ،)6300( ،اساااتعارههای مفهومی در قرآن از منظر
زبانشناسی شناختی» ،پژوهشنامه علوم و معارف قرآنکریم ،)3( 6 ،ص .34 -0
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