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 در  های مفهومیکارکرد استعاره
 البلاغهدر نهج «خدا»تبیین مفهوم
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 چکیده
اسا،،که به دلیل لااویتی « ،دا»البالغه مفهو  یای از مباق  مهم و هر تارای دی نهج

 دی قالب لادع، 
ً
اساا،، ق ر  های مفهومی  رح شاادهاسارعایهکاماًل انرزاای امدتا

یوح و  ای کو  ،دا،این لااادع، یا به ادوا  ابزایی برای تفهیم مباق  هیچیدهالی

اند، این نوشااارای با بریسااای نلی اسااارعایهای وهاا  ها از مرگ و    اسااارفااده کرده

ای هبه دنبان ککف نلی ماانمددساز و تجربی اسرعایه« مفهو  ،دا»مفهومی دی تبیین 

اسااا،  لذا با بریسااای شااادا،ری دی نظا  مفهومی نهج البالغه و شااارح و بیا  آ  بوده

معلو  گردید که دیک مفهو  ،دا به تللیلی ،-البالغه به یو  تولااایفیهای نهجانگایه

هیچیااده اسااا، کااه ناااگزیر ابهااا  آ ، بااایااد از  ریق دلیاال تجربااه ناااهااذیری، مفهومی 

های نظری هژوهی، یو، ها از تبیین هایهاینساااازوکایهای اسااارعایی میسااار شاااود  از 

 واای بود ، تغییر ناهذیری، همهها  یعدی قوزهترین الاااون کایبردی دی اسااارعایهمهم

البالغه تبیین شااد و دی قاتاار بود  و ،القی، و    معرعی و دی قالب شااواهدی از نهج

های ووودی، وهری و البالغه با تایه بر انوای اسااارعایهنهای، مفهو  ،دا دیابایا  نهج

ساا،رایی موید باز،وانی قرای گرع، و دی قالب این نوی سازوکای شدا،ری  مکخص شد 

با انرلان از مفهو  ماانی که دی تجایب و عرهد  مخا با  وریا  که ق ااار  الی

 اند یا تبیین کرده« ،دا»و معدوی  داید، مفهو  هیچیده
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 واژگان کلیدی
 های مفهومی البالغه، اسرعایه، نهج،دا،اما  الی

 
 مقدمه

شناسی شناختی نخستین بار از سوي لیکای مطرا شد. بر اسا  این نهر ، دانش ا طالا معنی
زبانی مستقل از اندیشه و شناخت نیست. لیکای بر خالی افرادي چون فودور و چامسکی، رفتار زبانی را 

استعدادهایی  ه براي آدمی امکان یادایري، استدالل و داند؛ بخشی از استعدادهاي شناختی انسان می
، 1383آورند، در این دیدااه، دانش زبانی بخشی از شناخت نام آدمی است.) فوی، تحلیل را فراهم می

مفهومی است، « هایاستعاره»( یکی از مورونار بسیار مهم در معناشناسی شناختی بحث 343-346
اختار و سو نظام مفهومی انسان را سی دیدااه شناختی از یکوین برپایهشناسی ناستعاره؛ در رویکرد زبان

مفهومی  هایترین  ارویژه استعارهدهد، و از سوی دیهر به دلیل مهمبه اندیشه، رفتار و زبان او شکل می
 فاهیمم توان اذنان داشت، متون دینی به دلیل تجمعدر ساده سازی مفاهیم متافیزیکی و تجربه نشده، می

ی رو وجود زبان معنو  آورند، از همینهای استعاری فراهم میی مناسبی برای بررسی نمونهانتزانی، حوزه
های مفهومی است و از طرفی مفهوم خدا یکی از البالغه مستلزم وجود استعارهو مفاهیم انتزانی در نهج

 ی به آن پرداخته تا مشخرترین مفاهیم نزد  اربران هر زبان است؛ لذا الزم است،طی پژوهشپیچیده
اند؟ ثانیا اوال  باچه سازو اری این مفهوم را در شناخت مخاطبانش جاری ساختهشود، حضرر نلی

داشته  تواند در تشریل  الم امام نلیهای مفهومی چه تأثیری مییل مفهوم خدا در قالب استعارهلتح
« خدا»بسامد باالی مفاهیم انتزانی چون مفهوم البالغه به خاطر توان افت  ه زبان معنوی نهجباشد؟می

م باشد، و ارائه  ردن تفسیر شناختی از این مفاهیهای استعاری در آن میحوزه مناسبی برای بررسی اونه
البالغه یاری رساند، برای رسیدن به این مباحث و در نهجتواند مخاطبان را در فهم مراد امام نلیمی

 ابتدا باید آثار نهاشته شده در این زمینه مطالعه و بررسی شود.اویی به این سناالر پاس 
 

 پیشینه بحث
 دهد، این موروی در آثار زیادی بههای مفهومی نشان میی استعارهمطالعه آثار نهاشته شده در زمینه

اص خاست، اما پژوهشی  ه به طور ویژه در زمینه بازخوانی شناختی مباحث قرآنی مورد مداقه قرار ارفته
های استعاری مفهوم خدا را در نهج البالغه بررسی  رده باشد، تا جایی  ه توسط نهارنداان بررسی منلفه

 اند، نبارتند از؛شد، یافت نهردید. برخی از آثاری  ه در این زمینه نهار  یافته
ی هاوارههای مفهومی و طرابررسی استعاره»(،1393) نیا، مریمموسوی بفرویی، محمد، تو ل
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 در تعبیرار« فوق»به  ورر موردی، ظری  ، در این مقاله«البالغهدر زبان نهج« فوق»تصویری ظری 
ت. در  ند، مشخر شده اسالبالغه مورد بررسی قرار ارفته و روابط استعاری  ه این واژه تبیین مینهج

 تسلط، نظمت،»ون مفهوم مبد  بوده، مفاهیم انتزانی چ« جهت و حر ت»واقع نشان داده شده است  ه 
یم اند  ه این واژه، مفاهباشند. منلفان اذنان داشتهمفهوم مقصد می« احاطه، استردای، نلو مقامی و...

 ند، برای میال نظمت، نلو مقامی، تسلط و غالب بودن را با تکیه بر مفهوم مبد  ارزشی میبت را تبیین می
 ند.  سازی می ه ناشی از تصورار مکانی باالست، مفهوم

های شناختی و تأثیر آن در ترجمه استعاره»(،1393اثر دیهر پراندوجی، نعیمه، محتشم، معصومه، )
ن ،در این مقاله نهارنداا«االسالم(های شهیدی و فیانهج البالغه )مطالعه موردی خطبه جهاد در ترجمه

ن یعنی ترجمه آقای شهیدی و های مفهومی در دو ترجمه آبا مبنا قرار دادن خطبه جهاد به بررسی استعاره
ها را در سه سطل زبانی، مفهومی و پردازشی مطالعه  ردند و نتیجه ها استعارهفیا االسالم پرداخته و آن

ارفتند  ه به دلیل وجود تشابه فرهنهی موجود در میان نرب زبانان و فارسی اویان، مترجمان در ترجمه 
ه در ها وجود دارد  هایی در ترجمهو تنها در موارد اند ی استعاره ها خطبه جهاد پایبند مانده اندبه استعاره

 شود.متن ا لی یافت نمی
اثرپذیری »( در مقاله 1394زاده، نبدالهادی، )تألیج دیهر در این خصوص، حسینی، مطهره، فقهی

د از بیان بع، منلفان «های هستی شناختیالبالغه از قرآن  ریم در انعکا  انوای استعارههای نهجحکمت
د های مفهومی، از میان سه رویکر ها در دو رویکرد سنتی و جدید و دادن تعریفی از استعارهتفاور استعاره

 های هستی شناختی را مبنای  ار خودشانمعمول استعاری )ساختاری، جهتی، هستی شناختی(، استعاره
های این نوی استعاره از قرآن ونهقرار داده و طی سه نوی مادی، ظری و شخصیت بخشی، به استخراج نم

رپذیری البالغه، قائل به تأثیهای نهجهای هستی شناختی حکمتاند سپ  با تمر ز بر استعارهپرداخته
 اند.البالغه در این خصوص از قرآن شدهنهج

حر تی در  وارههای مبتنی بر طرااستعاره های ترجمهبررسی رو »(، 1391پور ابراهیم، شیرین، )
، محقق به مطالعه انوای دههانه ترجمه استعاره از سوی الهراسی پرداخته و به این نتیجه «البالغهنهج

های اهنهیها و ناهمتواند چالشرسیده  ه ترجمه استعاره از دیدااه شناختی با اتکا به طرحواره حر تی می
 خوبی نشان دهد.هها را در زبان مقصد بهای سابق ترجمه را بر طری  رده و استعارهرو 

، در این «البالغه از بعد شناختیهای جهتی نهجاستعاره( »1392ایمانیان، حسین، نادری، زهره، )
هتی در نهج ی جها، استعارههای دو دیدااه سنتی و نوین استعارهمقاله پ  از تعریج استعاره و طرا تفاور

 درون ا بیرون و مر ز ا حاشیه، با ذ ر شواهدی تبیینالبالغه مورد مطالعه قرار ارفته و جهار باال ا پایین، 
 شده است.

هاي نهج البالغه: رویکرد زبان شناسي تحلیل مفهومي استعاره( »1383نورمحمدی، مهتاب، )
تعاره، به ادبی نیست، رمن معرفی نظریه اس  ه استعاره دیهر یک آرایه، این اثر با تکیه بر این«شناختي
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جا حارر البالغه در چارچوب ا ول استعاری چون همههای نهجی از استعارهابررسی مفهومی ازیده
ها، استعاره به ننوان یک مدل، یک جهتی بودن، تغییرناپذیری، ررورر، بودن، انتقال مفاهیم بین حوزه

 ر پژوهشاست بعد از پرداختن به  لیااند. در حقیقت در این نوشتار،  وشش شده خالقیت و تمر ز پرداخته
ناختی و شناسی شای از نلم زبان ه در قالب فصل اول بیان شده است، در فصل دوم، پیشینه و تاریخچه

ها معرفی آثار در زمینه استعاره را در چهار بخش مطالعار معرفی مطالعار انجام شده، معرفی اردد. آن
ه و انان در مورد استعار شناختي استعاره در غرب، مطالعار مسلمسنتي استعاره در غرب، مطالعار زبان

اند.در فصل سوم چارچوب نظری مطالعار انجام شده در زمینه استعاره در متون مذهبي بررسی  رده
های است. تنها در فصل چهارم  ه مهمترین فصل پژوهش است، ا ول و ویژایتحقیق بررسی شده 

به  د سی  فحه تبیین و سپ البالغه در حدواستعاری در رویکرد شناختی با ازینش نباراتی از نهج
 پرداخته شده است.ایری نتیجه

تواند در بدست دادن منظور واقعی متکلم از مفهوم خدا با توجه به مطالب پیشین، رو  استعاری، می
 های شناختی  مورد بحث و بررسیرو، به  ورر  اربردی مفهوم خدا در قالب استعارهاشا باشد؛ از اینراه

تی، شناسی شناخالبالغه در چارچوب قواند معنیبا تحلیل این مفهوم در نبارار نهج ایرد، تاقرار می
 به دست داده شود.تر از نبارار حضرر امیرالمنمنینشرحی دقیق

 
 .چارچوب نظری استعاره در رویکرد شناختی1

اژه در ارفته شده است. این و  Metaphoraی یونانی ؛ به معنای استعاره از واژه Metaphorیواژه
های از یک شیء به شیء دیهر نسبت نمل شامل اروه خا ی از فرایندهای زبانی است  ه در آن جنبه

: 1380رود  ه اویی شیء اول است. )هاو  ، ای سخن میشوند و در آن از شیء دوم به اونهداده می
اره در رویکرد ستند؛ استعها هشناسی شناختی، استعارههای معنیتوان افت، یکی از حوزه( بنابراین می11

 ی همانندی است. )هاشمی،سنتی زبان به معنای استعمال لفظ در غیر معنای ا لی بر اسا  رابطه
( به تعبیری دیهر استعاره به معنای ناریه ارفتن لفظ، از معنای حقیقی و استعمال آن در 326: 1631

( و برخالی استعاره در 161، 1380، ی مشابهت است. )نصیریانمعنای مجازی به شر  تکیه بر رابطه
 ی تزیینی دارد ودر  نار دیهر  نایع ادبی در نلم بیان میل تشبیه، اغراقرویکرد سنتی،  ه استعاره جنبه

الی  رد، و زباِن روزمره را زبانی حقیقی و خآفرینی را در زبان ایفا می ای و زیباییو... ماهیتی اساسا  حاشیه
در  داند، استعارهرا در زمرة دیهر  نانار ادبی و متعلق به زبان مجازی میآورد و آنیمشماراز استعاره به

یابد نظریً معا ر، چنین تمایزی بین حقیقت و مجاز قائل نیست، و به فراوانی در زبان روزمره نمود می
کرد شناختی، ( در روی31: 1391های سنتی زیر ساختی شناختی دارند. )اسکویی، حتی بسیاری از استعاره

هایی ی خا ی از فرایندهای زبانی است  ه در آن، جنبهدسته»بنابر تعریج هاو   در  تاب استعاره یعنی؛
(، در واقع، در معناشناسی 66، 6399هاو  ، «) شود.از یک شیء به شیء دیهر فرا برده و منتقل می
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وز  ای یا به هر نوی فهم و بیان یک حهحوز یابد و به الهوپردازی میانشناختی، استعاره معنایی نوین می
( این انتقال مجازی است 133، 1391شود. )سجودی، میتر، اطالقانتزانی، در قالب یک حوز  ملمو 

ی ایرد و طی آن معنای یک  لمه یا نبارر، وارد حوزهی نهاشت بین قلمروهای  ورر میو بر پایه
شناسی شناختی،  ار رد استعاره توان افت؛ در زبان، میرو( از این31، 6304شود. )مکاریک، جدیدی می

اند، ی اندیشه استر  دادند و در آن، زبان را به ننوان نظامی ذهنی و شناختی در نظر ارفتهرا به حوزه
باشد، استعاره در این ( پ  استعاره نهاشت بین قلمروهای دو نظام مفهومی می20، 6390)دبیرمقدم، 

به(  چون )مشبه و مشبه ای دارد. اار در رویکرد  السیک از ا طالحاتیومی ویژهدیدااه، ساختار مفه
ی مقصد و نهاشت( جایهزین ی مبد ، حوزهشد، ا نون در رویکرد جدید، ا طالحار )حوزهاستفاده می

م مفاهیای را  ه ی مبد  یا منبع؛ و مجمونهای را  ه مفاهیم نینی و ملمو  داشت، حوزهآن شد، مجمونه
تر از ی مقصد نموما  انتزانینامیدند. حوزهی مقصد یا هدی  رد، حوزهتر را  داذاری میانتزانی و ذهنی

ی مبد  است. برای نمونه زمان به ننوان مفهومی انتزانی، بر اسا  مکان یا شیئی متحر   ه هر حوزه
( بنابراین استعاره نبارر 616، 6300 شود. )الفام و دیهران،اند، فهمیده میدو غیر انتزانی و ملمو 

ی چنین است، از نهاشت قلمروی مبد  به قلمروی مقصد به همراه تناظرهایی بین مبد  و مقصد. در نتیجه
شود. یا فرایندی است  ه در مورد قلمروی مقصد، بر حسب ساختار مفهومی قلمروی مبد  سخن افته می

شود. بعد از تشریل مبانی نظری سوسار قابل در  میبه تعبیری مفاهیم مجرد و ذهنی در قالب مح
دی های توحیهای رویکرد استعاری به انهارهترین ا ول و ویژایپژوهش باید چهونهی تأثیر مهم

 شود.میالبالغه تبیین شود،  ه در ادامه به آن پرداختهنهج
 
 البالغههای مفهومی و کاربست آن در نهج. اصول کاربردی در استعاره2

امری  های آنای از مفاهیم زبانی ما زیربنایی استعاری دارند، لذا شناخت ا ول و ویژایبخش نمده
 ایرد.رروری است  ه در ادامه مورد بحث قرار می

 
 های مفهومی و کارکرد آن نهج البلاغهاستعاره .اصل تغییرناپذيری2-1

ی مبد  ( حوزه1های تصویریوارهشناسی شناختی)طراهای استعاری، مکانبه انتقاد لیکای نهاشت
 های ظری، فضاهای داخلیواره نند. میال  در طرای مقصد حفظ میرا به طریقی سازاار با ساختار حوزه

 وارهشود و فضاهای خارجی بر فضاهای خارجی، مرزها بر مرزها؛ و در طرابر فضاهای داخلی فرافکن می

                                                                        

ها را به زبان خود انتقال آورد که ما آنهایي در ذهن ما پدید ميهای تصَََویری: به نظر جانسَََون تجربیات ما از جهان خارج سَََاختواره. طرح 1
 طحهاي تصََوري سََوارهرود؛ لذا طرحکار میهای تصََویری، این اصََطالح عمومًا برای تبیین مفهوم مبدأ در انتقال اسََتعاری بهوارهدهیم. طرحمي

تر چیدههاي شناختي پیتري از سَاخت شَناختيِ زیربناي اسَتعاره را تشَكیل مي دهند و امكان ارتباا میان تجربیات فیزیكي انسان را با حوزهاولیه
 (34: 0649نظیر زبان فراهم مي کنند. )صفوی، 
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( 221: 1382شوند. )لیکای، ا و مسیرها بر مسیرها فرابرده میراه؛ مبد ها بر مبد ها و مقصدها بر مقصده
تري هاي تصوري هستند  ه سطل اولیهوارهاز دیدااه جانسون هم مبنای ساخت مفاهیم استعاری، طرا

از ساخت شناختِي زیر بناي استعاره را تشکیل مي دهند و امکان ارتبا  میان تجربیار فیزیکي انسان را با 
، روشن و دیهران، 38: 1381. )الفام و یوسفی راد،  نندمیتر نظیر زبان فراهم تي پیچیدهحوزه هاي شناخ

های مفهومی را تشکیل داده، )باقری خلیلی، محرابی  الی، ی مبد  در استعاره( لذا  رفا  حوزه38: 1392
نهاشت استعاری ی مبد  در ی حوزهدهندههای مفهومی و سازمانی استعاره( و زیر مجمونه124: 1392

اند  ه در «مفهومیپیش»ها الهوهایی ادرا ی و واره( بنابراین طرا123شوند.) پیشین: محسوب می
ما از  فیزیکي هدهد براي میال تجربهای انتزانی و مجرد نیز تعمیم میها را به حوزهمراحل بعد انسان آن

انسان  «پیش مفهومي»همین ساختار ذهني و  انجامد.حر ت در مسیر، به ایجاد مفهوم استعاری انتقال مي
بیان  ند.  ی حر تیرا قادر مي  ند تا بتواند مفاهیم بسیار مجرد چون مفهوم انتقال را نیز در قالب طرحواره

( بنابراین هر معنای استعاری دارای پشتوانه 126-120: 1389)ر :  رد زنفرانلو  امبوزیا و حاجیان، 
 است. مفهومی مکانی و تجربه شده

 فرماید:میال   ار رد این ا ل، در تعبیری  ه حضرر در مورد خداوند می
ور»  دل ِکنُّ الصُّ َعاِلمل ِبَما تل لِّ َسِریَرٍة الن َحاِررل ِلکل ًٍ  َو الن لِّ َخِفیع َباِطنل ِلکل (  بر هرچه پوشیده است 131)خ/« الن

 ها پوشیده دارد.داناست، هر راز نزد او هویداست. داناست بدانچه سینه
هر دو واژه طبق نظر لغت  برای تشریل نلم الهی؛ خداوند را باطِن خفیار؛  هجا امام نلیاین

( و حضوری 163و1/314: 1333اند. )ر : قریشی بنابی، شناسان به معنی نهان و پنهان چیزی بکار رفته
برای هر باطن معرفی  رده،  ه در مورد حضور هم افته شده: به معنای حارر شدن و رد  غائب بودن 

ها از محتوای قلوب با وجود پوشش آنها است  ه ی همین شاخصه( و به واسطه283/ 1است.)همان، 
ااهی، خود آن نهان ااه است؛ در واقع خدا به جهت شدر آ مکانی بسته  1ها شده، به بیان دیهر، مرزنماآ

، خود بخشی از محتوای درون 2شود  ه محیط بر محتوا خود است و خداوند به ننوان مسیرپیمافرض می
ااه است  ه اویی خود آن محتوا است، بر همین اسا   هاست؛ و چنان از محتوای آن مکان بستهپوشش آ

را به ننوان یک مکان «  دور»تری  شانده و ی محسو سازی را به حوزهدر نبارر سوم حضرر مفهوم
ااه بودن خداون»بسته معرفی  رده  ه خدا از نیار آن با خبر است؛ بنابراین حضرر بین مفهوم  و « دآ

فت ی استعاری برقرار  رده است؛ تا این  ها تصویری، رابطهوارهلب طرامفاهیم مکانی تشریل شده در قا
                                                                        

 ؛«Landmark». اما مرز نما، زمینه یا  1
پیما کهای ناشناختهها برای تعیین ویژگیای که از آنهای شناخته شدهکند، با ویژگیی ارجاع، عمل می.به مثابه نقطه0                           مک ی شكل یا مسیر

. پس از آن که شكل درک شد، در پِس 8شود.. دارای اهمیت کمتر است و زود درک می6تر اسَت..بزرگ6. ثبات مكانی بیشَتری دارد.9گیرد.می
 (.62-64: 0642، گلفام، 20: 0622نیا، ، )قائمیگیردزمینه قرار می

؛ به لحاظ بصَری هنگامی که در محیط اطراف توجه شَود، آن شَیء به صورت یک شكل که به لحاظ «Trajector» . مسَیرپیما، شَكل یا  2
تر بودن، ت تحرک بیشتر، به نسبت کوچکتر بودن، قابلیهایی چون شناختهآید و دارای ویژگیتر از زمینه اطرافش اسَت، به نظر میادراکی برجسَته

 باشد.تر و دارای اهمیت بیشتر میدیریاب
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 خداوند را در اذهان جاری  نند.
طن »میالی دیهر از  اربست ا ل تغییر ناپذیری تعبیر: 

َ
نع   هل

َ َ
اَل َفَمَ عل َمَواِر الن َن السع مع َفَتَق َما َبین َوارا  ِمنن ثل

 ال را از هم اشود، و از فرشتهان اونااون پر نمود.های با( سپ  آسمان1خ/«)َماَلِئَکِتِه 
«: فتق»با استخدام « پر ردن»و « باال»، «اشودن»در این تعبیر از سه طرا تصویری امام نلی  

البالغه معموال  برای جدا شدن آسمانها و زمین یعنی شکافتن، جدا ردن دو چیز متصل، این  لمه در نهج
 ه به معنای بلند و رفیع «:العال( »2/801: 1333است. )قرشی بنابی، در هم فرو رفته بکار رفته 

جمانت  ه زمین یا «: مالء»مقداری را اویند  ه ظرفی را پر  ند،  :«مَ»( و 11/83: 1616منظور، )ابن
طور  ه اشاره شد، این مفاهیم، هر ( همان2/983: 1333 نند. )قرشی بنابی، چشم بیننداان را پر می

ی خا ی است  ه امام برای تبیین و قابل در   ردن تعدادی از افعال خداوند وارهار طران دام بیا
اند. اشودن آسمان باال برای تبیین نظمت خداوند است، اما استفاده و اقدام به مکانمندی مفاهیم  رده

ی نی برادر مورد مَ منظور پر ردن ظری آسمان باال از فرشتهان نیست، بلکه از این ساختار مکا
تصویرسازی جایهاه و مقام شریج فرشتهان  استفاده شده؛ زیرا مفهوم مکانی باال مفاهیم ارزشمند و میبت 

و مقام ارجمند   ند. لذا با قرار دادن فرشتهان در فضای باال، در واقع مرتبهرا در تجارب انسانی  داذاری می
 ت. ها نزد خداوند، پشت این مکانی سازی قرار ارفته اسآن

 
 اغهالبلهای توحیدی نهجحاضر بودن استعاره و کارکرد آن در انگارهجا . اصل همه2-2

 های مفهومی، از ا ول زبان شناسیهای میان حوزهوابستهی بسیار زیاد شناخت انسان به نهاشت
ها جا حارر بودن، استعاره نه تن( بر اسا  ا ل همه186: 1391شناختی است. )نورمحمدی و دیهران، 

های شانرانه و بالغت محدود نیست، بلکه هم نظام  رفا  مختر زبان ادبی نیست و تنها به خالقیت
ر های متعاری دهای ما ماهیتی استعاری دارند. حضور استعارهمفهومی ما و هم بسیاری از رفتارها و  نش

ه دارد  ه به آن بامیشناسان را و های مذهبی و نلمی بسیاری تخصصی، زبانزبان روزمره، در افتمان
البالغه هم از این (  تاب نهج1: 1980ننوان بخشی از توانش زبانی نام یاد  نند.)لیکای و جانسون، 

تر از توان دید،اما حضور آن در مسائل انتزانیقانده مستینی نبوده و حضور استعاره را در سراسر آن می
« قیامت»، «روا»، «خدا»از مفاهیمی چون؛ زمانی  ه بسامد باالتری برخوردار است و حضرر نلی

  ند برای میال؛اوید، از این ساز ار زبانی بیشتر استفاده میسخن می
ًٍ »در تعبیر ایشان از معرفی خداوند آمده است:  لِّ َغِنیَم ِلِه َماِنِل  ل ِلِه َو َدَنا ِبَطون ِذي َناَل ِبَحون ِه الع دل ِللع َحمن الن

لِّ  ٍل َو َ اِشِج  ل ٍل  َو َفضن زن
َ
ًٍ َو   ستایش خداوندی را سزاست، ه به قدرر، واال و برتر، و با نطا و « َنِظیَم

ها، و دفع  ننده تمام بالها و ها نزدی  است. اوست بخشنده تمام نعمتها به پدیدهبخشش نعمت
 ها. ارفتاری
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ِلِه  خدا باال است/ َناَل »،از مفاهیم مکانی «خدا»در این تعبیرار حضرر برای معرفی  دا خ»،«ِبَحون
ِلِه  ...»و « نزدیک است/ َدَنا ِبَطون ًٍ لِّ َنِظیَم استفاده  رده تا مفهوم خدا با شناخت « خدا دافع است/ َ اِشِج  ل

مت و رح»، «اقتدار»مخاطبان مأنو  اردد و بتواند در قالب این مفاهیم مبد  مفاهیم حوزه مقصد یعنی 
ی توان افت؛ همانطور  ه اشرای مکانآن می در توریل شناختیرا تبیین  ند، « امین بودن»و «  رامت

لیل شود، خداوند هم به د یک چیز بر ما تحت خود بانث تسلط و دخل و تصری در امور امور پایین دست می
این استعال و رفعت مسلط بر امور پایین دست است، در تعبیر بعد با زیاد  ردن بار ناطفی سخن با استخدام 

( و طول؛ یعنی ارتفای و درازی. و نیز به 1/393: 1333؛ به معنای نزدی  شدن، )قرشی بنابی، «دنا»واژه 
ت نهادن و نعمت دادن هر نوی نطا و  (،2/484: 1333؛ قرشی بنابی، 661: 1334)دشتی، معنی من 

ی ساز مفهوم ند، در آخر هم حضرر با استفاده از بخشش  ه مستلزم رحمت است را در ذهن تدانی می
ااه  امال  ملمو  قرار داده و خداوند را محیطی امن برای در امان ماندن از مخاطبان را در پناه«  اشج»

 ند؛ زیرا دفع بال و خطر از شخر، برای او ح  در امنیت بودن ایجاد بال و ارفتاری تصویرسازی می
، از اطمینان خاطر برخوردار شود.   ند و این ح  زمانی ایجاد خواهد شد  ه شخصی در پناه دیهریمی

ها در این تعبیرار بانث راه یافتن سه ویژای انتزانی خدا در همانطور  ه مالحظه شد، حضور استعاره
 اذهان اردید.

 
 البلاغههای توحیدی نهجو کارکرد آن در انگاره .تمرکز استعاری2-3

ی مقصد اند  ه تنها بخشی از حوزهرنهایی بخشی و غیر متقاها نهاشتبر اسا  این ا ل، استعاره
برخی دیهر   نند،مقصد را پر رنی می های حوزه ه برخی جنبهها در حالی نند. آنرا تو یج یا تشریل می

تفاده متفاور اسی نماید، لذا ااهی برای در  یک حوزه انتزانی از چند استعارههای آن را پنهان میاز جنبه
برای قابل در   ردن مفهوم ( مانند زمانی  ه امام نلی186: 1391هران، شود. )نورمحمدی و دیمی

جا  ه های مفهومی در تبیین مفهوم خدا، آنخدا از چند استعاره استفاده  رده است.مانند تجمع استعاره
تَ »فرماید: حضرر می سن

َ
ِریبا  َهاِدیا  َو  

َ
ِدیِه ق َتهن سن

َ
ال  َباِدیا  َو   وع

َ
وِمنل ِبِه  

ل
ِه َ افِ َو   لل َنَلین َتَو ع

َ
اِدرا  َو  

َ
اِهرا  ق

َ
هل ق یا  ِعینل

بم طلآورم چون مبد  هستی و آغاز  ننده خلقت آشکار است. از او هدایت می(به او ایمان می83)خ/« َناِ را  
ل میچون راهنمای نزدی  است، و از او یاری می ور ها یا نم چون تنطلبم  ه توانا و پیروز است، و به او تو  

 و  فایت  ننده است.
ای را با دلیل روشن، اویا هر نکتههای  وتاه و پرمعنا امام در تشریل این نبارار آمده، این جمله

ل میو فشرده ود و الوج ند  ه او سرآغاز هستی و واجبای قرین ساخته، ایمان به او را به این دلیل مدل 
 طلبد  ه او هم زمامهدایت را به این دلیل از او می آثار نظمتش سراسر جهان هستی را فراارفته است و

همه  طلبد، ه برهدایت بنداان را در  ج ارفته و هم به آنها نزدی  است و یاری را به این دلیل از او می
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ل را به این دلیل بر ذار پا ش دارد،  ه او یار و یاوری است  فایت  ننده )مکارم  چیز قادر و توانا است و تو  
در این تعبیرار برای ( اما توریل استعاری آن چنین است  ه امام نلی 3/336: 1331، شیرازی

چون  ایهای مکانی و تجربی شدهی مقصد از ازارهبه ننوان مفهوم حوزه« خدا»تبیین مفهوم استعاری 
ختی ی هستی شناو استعاره« خداوند نزدیک است»، جهتی؛ «خداوند ابتدای مسیر حر ت است»حر ت؛ 

حقیقت برای زیرساخت معنای  در استفاده  رده است، «خداوند مسلط، توانمند و یاری دهنده است»
پرداخته است، یعنی در مقام استدالل بر انتقاد به خدا، « خدا»های سازی حقیقتاستعاری خدا، به جسمی

ک خط مرزنما به ننوان یداند  ه ابتدا و آغاز هستی، به ننوان مرزنما است و این او را چون مسیرپیمایی می
سیر و نبور لحاظ شده، و چنان  ه هر مسیر نبوری نیازمند راهنما است، ایشان هم خداوند را راهنمایی 

ود؛ یا از تر خواهد ب نند،  ه به دلیل نزدیک بودنش، طبیعتا  راهنمایی او بی نقرنزدیک معرفی می
جنی  هایی چون ه در تجارب انسان در موقعیتاوید دهندای او سخن میمفاهیمی چون پیروزی یا یاری

یابند؛ لذا در این فراز با هنرمندی  امل سخنور، آغاز بودن، نزدیک بودن،  هدایتهری و پیروز و نمود می
یاری دهنده بودن خدا برجسته شده و انتها، دور بودن و شکست خوردای یا استمداد نکردن فرونشسته و 

 شود.  م رنی می
 
 البلاغهيافتگی در تبیین مفهوم خدا در نهجد اصل سامان. کارکر2-4

نباراتی چون موقعیت حمله، غیرقابل دفای، استراتژي، خط جدید « مباحیه جنی است»در استعارة 
هایي از مباحیه به  ار مي رود.  اربرد این مندي دربارة جنبهحمله، پیروزي، شکست و ...، به شکل نظام

قسمتي از شبکً مفهومِي جنی تا حدي این مفهوم از مباحیه را مشخر ا طالحار تصادفي نیست، 
سازد و زبان مناسب با آن را دنبال مي  ند، زیرا ما نبارار زبان شناختي استعاري را براي مطالعً مي

ین ویژای بریم، اهایمان به  ار میطبیعت مفاهیم استعاري و به دست آوردن فهم ماهیت استعاري فعالیت
اي استعاره هبیان  رد. درواقع نخستین مشخصه« سامان یافتهي»توان مشخصا  با ننوان را می استعاره

شود، ی  نظام فکري از  ار برده میاي بههاست، یعني وقتي استعارهپذیري آنهاي مفهومي، نظام
« انتقال»شود، این همان  ار رِد اساسِي استعاره است  ه در اذشته ننصري به ننصر دیهر منتقل مي

اي از ی  مفهوم دهد توجه خود را بر جنبهشد، درحالي  ه مفهوم استعاري به ما امکان مينامیده می
ر آن هاي دیهمعطوی سازیم )براي میال جنبه هاي نبردآمیز مباحیه(، درنین حال مانع توجه ما به جنبه

ي بوحً ی  مباحیً پرهیجان، هنهامشود. به ننوان میال در بحمي مفهوم  ه با استعاره ناسازاار هستند،
 همیارانه هاي ه سخت سرارم حمله به موارع حریج و دفای از مورع خود هستیم، ممکن است جنبه

 -مباحیه را از نظر دور داریم و متوجه نباشیم  ه طرِی مباحیه، در  وششي براي تفاهم متقابل، وقتش را
البالغه ااهی در نهج چنانچه( 132: 1389اشمی، به ما اختصاص داده است.)ه - ه  االیي ارانبهاست
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 ی شناخت انسان جاری شده است.مفهوم خدا به این طریق در حوزه
ِسیما  َو اَل ِبِذي ِنَظٍم َتَناَهتن »فرماید: میجا  ه امامآن هل َتجن َرتن َهاَیارل َفَکبع رن ِبِه النِّ َتدع َ  ِبِذي ِ َبٍر امن َلین

َغاَیارل  َطانا  ِبِه الن لن َم سل نا  َو َنظل
ن
َر َشأ ِسیدا  َبلن َ بل هل َتجن َمتن ( بزرای نیست دارای درازا و پهنا و ژرفها، 181)خ« َفَعظع

لکه بزرای نهایت بزر  و ستبر باشد، ب ه از جسم بزرای برخوردار باشد، و با نظمتی نیست  ه  البد  بی
 ست.خدا در مقام و رتبت، و نظمت او در قدرر و حکومت او

بررسی  یافتهی استعاره قابلدر قالب ویژای سامان« خدا، بزر  است»در فراز یاد شده، مفهوم استعاری 
فرا برده شده است، یعنی برخی از « خدا»به نظام مفهومی « بزرای»است، به طوری  ه نظام مفهومی 

ده می خدا منتقل شی مفهوهای بزرای؛ چون مقام و مرتبت، قدرر و  حکومت به بخشی از شبکهویژای
د، خداون»و برخی دیهر چون بزرای در نمق و درازی و پهنی و بزرای در جسم از خدا نفی شده، در مفهوم 

باز هم همین ویژای نهفته است، و مفاهیمی چون استعداد،  الحیت، توانایی نمل، اراده و « حا م است
ورد توانند به شکل نظامند درمشوند، میتعهد استحکام و...  ه از لوازم قدرتمندی یک حا م محسوب می

 های خا یشود، توجه مخاطبان بر حوزهخداوند هم تصور شوند. در واقع این مفهوم استعاري بانث می
هاي دیهر آن مفهوم یعنی رعج، ها به جنبهاز قدرتمندی حا م معطوی شود، درنین حال مانع توجه آن

 شود.زوال و بی ارادای و... می
من »شده نبارر  ار ارفتهدیهر از این دست  ه در تبیین مفهوم خدا، توسط ایشان به اینمونه هل َو ِمنن

ًل ِلِعبَ  َحَفَظ مل الن هل ِرِه َو ِمنن من
َ
وَن ِبَقَضاِئِه َو   َتِلفل خن ِلِه َو مل سل ًٌ ِّلَلی رل ِسَن لن

َ
ِیِه َو   َمَناءل َنَلی َوحن

ل
بن  

َ
ًل ِم َدَن َواِب ِجَناِنِه اِدِه َو السع

َحَفَظ  َو  مل الن هل ِرِه َو ِمنن من
َ
وَن ِبَقَضاِئِه َو   َتِلفل خن ِلِه َو مل سل ًٌ ِّلَلی رل ِسَن لن

َ
ِیِه َو   َمَناءل َنَلی َوحن

ل
من   هل َد ِمنن َواِب ًل ِلِعَباِدِه َو السع بن

َ
ًل ِم َن

َمارِ  من َو الن هل َدامل
ن
ق

َ
َلی   فن َرِریَن السُّ

َ ًل ِفي امن اِبَت مل الیع هل  ِجَناِنِه َو ِمنن
ن
ق
َ ًل ِمَن امن َخاِرَج من َو الن هل

ل
َناق نن

َ
َیا   لن عل َماِء الن ًل ِمَن السع َ

َطاِر ق
َتهل بِ  وَن َتحن عل َتَلفِّ من مل هل َصارل بن

َ
وَنهل   ًٌ دل من َناِ َس هل َتافل  ن

َ
   ِ َعرن ًل ِلَقَواِئِم الن َناِسَب مل من َو الن هل َ انل رن

َ
و  رل ِنَحِتِه َمضن جن

َ
من َو أ َنهل ًٌ َبین َب

َن َمنن  َرةِ  َبین دن قل َتارل الن سن
َ
ِة َو   ِعزع بل الن جل من حل وَنهل  (1خ/«)دل

ته برای باشند،  ه پیوسبرخی از فرشتهان، امینان وحی الهی، و زبان اویای وحی برای پیامبران می
رساندن حکم و فرمان خدا در رفت و آمدند. جمعی از فرشتهان حافظان بنداان، و جمعی دیهر دربانان 

ان فراتر، هاشان از آسمبعضی از آنها پاهایشان در طبقار پایین زمین قرار داشته، و اردنبهشت خداوندند. 
هایشان استوار است، برابر نر  خدا و ار ان وجودشان از اطرای جهان اذشته، نر  الهی بر دو 

ا آنها  ه در ب اند. میان این دسته از فرشتهاندیداان به زیر افکنده، و در زیر آن، بالها را به خود پیچیده
ر، و پردهمراتب پایین  های قدرر، فا له انداخته است.تری قرار دارند، حجاب نز 

 برای خداوند در ذهن« حکومت»اند، نونی این تعبیرار حضرر  ه در معرفی فرشتهان ایراد شده 
م فرمان و حکابالغ »ی سازی وظیفهای  ه در فراز اول با برجستهشود. به اونهدهی میمخاطب سازمان
ه قدرر ها )وسیلاتکای نر  الهی بر آن»، سپ  «نههبانی»، «حفاظت»در فراز بعد « خداوند به بنداان

ر  ه یک طوشوند، یعنی همانرا یادآور می« تفاور مقامی فرشتهان»، «توارع و فروتنی»و « الهی بودن(
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ی مطلق است، از همین سیستم براسری  ارازاران برای اجرای فرمان قدرر نظام پادشاهی متکی به یک
  ند.تبیین قدرر خداوند استفاده  رده و آن را به  ورر سیستم  شورداری در ذهن تدانی می

 
 البلاغههای توحیدی نهجها در انگارهای بودن استعاره. کارکرد حوزه2-5

ختی استعاره شنادر واقع ای بودن مفاهیم است، ی جدید، حوزهی استعارهیکی دیهر از ا ول نظریه
ی ذهنی تر است، حوزهی ذهنی در قالب حوزه دیهر  ه ملمو به معنای بیان مفاهیم شناختی یک حوزه

( 39: 1392اویند. )ایمانیان و دیهران، می« مبد »ی ی محسو  مقابل را حوزهو حوزه« مقصد»مفهوم 
ی مفهومی مقصد ی مبد  با حوزهمفهوم و انطباق حوزه« هامفهوم»ها تناظرهای یک به یک استعاره

انجامد. حر تي مي هما از حر ت در مسیر، به ایجاد طرحوار  یفیزیک هشوند. براي میال تجربمحسوب می
ا بیان بسیار مجرد و ذهني ر « مفاهیم»انسان را قادر مي  ند تا بتواند « پیش مفهومي»این ساختار ذهني و 

تعاری دارد، معنای اس« بر روی»شود، او نفوذ بسیار نجیبی بر روی رئی  دارد.  ند. میال  وقتی افته می
ت  ه مسیرپیما روی مرزنما قرار ارفته است  ه مبنای داند و به این معنا نیس ه لیکای آن را سلطه می

باشد.) رد زنفرانلو  امبوزیا، ی مبد  به مقصد میمفهوم مبد  است بلکه منظور رساندن معنای حوزه
 البالغه به  ورر استرده قابل بررسی است.( نمود آن در تعابیر نهج120-126: 1389
 
دل لِ »ا ل فوق را در این نبارر:   َحمن َ اَنهل َنَلی الن رن

َ
َنزع  

َ
َل َشَراِئَعهل ِلَمنن َوَرَدهل َو   اَلَم َفَسهع سن ِ

ِذي َشَرَی اإلن ِه الع لع
ما  ِلَمنن َدَخَلهل  نا  ِلَمنن َنِلَقهل َو ِسلن من

َ
( ستایش خداوندی را سزاست  ه راه اسالم را 113)خ/« َمنن َغاَلَبهل َفَجَعَلهل  

های اسالم را در برابر ستیزه جویان بر تشنهان آسان فرمود. ستون اشود، و راه نوشیدن آب زاللش را
 استوار  رد و آن را پناههاه  منی برای پناه برنداان، و مایه آرامش برای وارد شونداان قرار داد.

در مقام برشمردن برخی افعال خداوند است، طور تشریل  رد  ه در فراز فوق امام نلیتوان اینمی
ه استفاده داند  ساری می نند  ه داری راه و مسیر است؛ یا چشمهمحیطی بسته ترسیم میلذا اسالم را 

های بازدارنده است و در آخر آن را مکان  ند  ه دارای ستوناز آن آسان است؛ یا آن را مکانی تجسم می
ه یک دین م  ی آسایش ورود  ننداان به آن فضا است ، اسالامنی برای پناه جویان معرفی  رده  ه مایه

ها و مسیرهایی همانند شده؛ تا افعال غیر محسو  و تفکر غیر مادی است با مکانمندسازی به مکان
جم، فیزیکی ح جا حضرر از حوزههای محسو  بیان  ند. به نبارر دیهر، در اینخداوند را در قالب حوزه

تای ایجاد دین اسالم استفاده ی غیر فیزیکی افعال خداوندی در راسمسیر و حر ت برای طراحی حوزه
 اند. رده

ی البالغااه،در این فرمودههااا در نبااارار نهجای بودن اساااتعااارهی دیهر از  ااار رد حوزهناماونااه
وَ اِر َو َجاِبَل »دارند: اسااات  اه در مورد خادا اذنان میاماام مل َمسااان اِر َو َداِنَم الن وع حل َمدن مع َداِحَي الن هل اللع
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وِب َنَلی  لل قل ِعیِدَهاالن َها َو ساااَ ِقیِّ َرِتَها شاااَ ( بار خدایا ای اساااتراننده هر اساااترده، و ای برافرازنده 31)خ/ « ِفطن
 آسمانهای باال برده، ای آفریننده دلها بر وفق سرشت، بدبخت بود و یا نیکو سرنوشت

ن آ این تعبیرار بیان قسمتی از  فار خداوند متعال به ننوان قادر مطلق است، در تبیین شناختی
 ه توان افت؛ خداوند به ننوان ننصر متحر  در حال استرده و پهن  ردن زمین ترسیم شده، چنانمی

ای به نظریار معروی در میان دانشمندان است، ه جهان در تجربیار ما جریان دارد، و این به ننوان اشاره
ه نلل معلوم و نامعلومی از هستی و  رار و اجرام آسمانی در آغاز به  ورر توده واحدی بوده است  ه ب

 رود. زمین نیز در آغاز زیر آب فروهم جدا شده و استر  یافته و امروز همچنان رو به استردای پیش می
ها پدیدار شدند و با های زمین قرار ارفتند و خشکیها تدریجا در مناطق نمیق و شکایرفته بود. آب

ها و دریاها تیبیت شد و امروز نیز بر اثر جذب اذشت زمان، استر  یافتند، تا این  ه ورع خشکی
( این 3/138: 1331 ند. )مکارم شیرازی، های آسمانی، زمین به آرامی استردای بیشتری پیدا میسنی

ه ننوان ایرد، به بیانی دیهر بی مقصد از آن نشأر میی مفهوم مبد  است  ه حوزهتصاویر تشکیل دهنده
« اردانم المسمو »خدا است، در تعبیر « قدرر و توانمندی»د یعنی ی مفهوم مقصطرحی تدانی  ننده

ها استفاده  رده تا نیروی جاذبه را به تصویر بکشد و از این حضرر از تجربه نهه داری اجسام توسط انسان
را به  «دانم المسمو ار»است. در واقع حضرر  تصویرسازی شده« قدرر مطلق»طریق نقش خداوند به 

ارار و ثوابت و ه خداوند نسبت داده، حال آنطور مستقیم ب  ه نههداری  رار آسمانی انم از سی 
 هاست.سازیباشد، و این قدرر الهی است  ه نتیجه این مفهومها، بوسیله نیروی جاذبه می هکشان

 
 البالغههای توحیدی نهجها و نمود آن در گزاره. انواع استعاره3

ال  طبیعی وارد زبان شده، قراردادی و از پیش تعیین شده نیستند، لذا ها مفهومی به  ورر  اماستعاره
ه قرار های مفهومی بترین انوای این استعارهبخشند. مهموارد نظام مفهومی انسان شده و به آن ساختار می

 زیرند؛
 

 البلاغههای توحیدی نهجی مفهومی جهتی در انگاره. کارکرد استعاره3-1

ود و شدوری و نزدیکی آن به مرزنما  ااهی بانث شناخت مفاهیم انتزانی میحر ت مسیرپیما و 
سازی حروی در آیار پیرامون مبحث نبور را آورد  ه خود مبانی مفهوموجود میی جهتی را بهاستعاره

هایی هستند های ورعی و جهتی استعاره( بنابراین استعاره33: 1396 ند. )ر : پور ابراهیم، ایجاد می
ایری فضایی، مانند باال، پایین، نقب و جلو، دور و نزدیک سازماندهی نمدتا  مفاهیم را بر اسا  جهت  ه
برای انسجام در نظام مفهومی مخاطبان از این ساختار  ( حضرر نلی123: 1389 نند.)هاشمی، می

یک در نزد-ی دوراند.مانند  اربرد استعاره جهتاستعاری برای شناختی  ردن مفهوم خدا استفاده  رده
اهل »نبارر َرَنهل َفَقدن َثنع

َ
َرَنهل َو َمنن ق

َ
َحاَنهل َفَقدن ق بن َه سل ( پ  هر  ه پاك خدای را با  فتی 1)خ/« َفَمنن َوَ َج اللع
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 است.همراه داند او را با همنشینی پیوسته، و آن  ه با همنشینش پیوندد، دوتایش دانسته
مسیرپیما و مرزنمایی را در ذهن مخاطب ترسیم « قرن»ی واژه با استفاده ازدر شاهد فوق امام نلی

 ند،  ند،  ه قرین و همنشین یکدیهرند، اما برای اثبار توحید این همنشینی را از وجود خدا نفی میمی
دای دهد، و خایری فضایی میخدا، جهتهای جهت ایرانه، به مفهومدر واقع حضرر با استخدام استعاره

فار فرماید:  سی  ه خدا را به   ند  ه قرین چیزی نیست؛ لذا میرا چنان ترسیم میغیر قابل لم  
مخلوقار تو یج  ند او را قرین با اشیای دیهر ساخته و  سی  ه او را قرین چیز دیهری سازد، معتقد به 

 (1/261: 1344دواانهی او شده، یعنی دواانهی ذار و  فار.)بحرانی، 
این تعبیر اسااات  ه برای تبیین مفهوم های جهتی در ساااخن امامتعارهنمونه دیهر از  ار رد اسااا

 فرماید: توحید، حضرر می
هل » َلی ِمنن خن

َ
اَل َناَلَم َفَقدن  

َ
َنهل َو َمنن ق مع اَل ِفیَم َفَقدن رااَ

َ
وٌد اَل َننن َنَدٍم. َ اِئٌن اَل َننن َحَدٍث  َو َمنن ق جل ( 1خ/«)َمون

بر روی  خدا»و را در چیز دیهری پنداشاته است، و  سی  ه بپرسد ا« خدا در چیسات»و آن     ه بهوید 
به تحقیق جایی را خالی از او در نظر ارفته اسااات، هر  ه بهوید خداوند بر چیسااات « چه چیزی قرار دارد

 مکانی را از او خالی دانسته. او بوده و هست و تازه به وجود نیامده است، 
و « حجم»مکانی -دو طرِا جهتی« نلی»و « فی»حری  در شاهد میال فوق حضرر با استخدام دو 

د؛ زیرا واژه ها تعلق ندار  ند  ه خداوند به ننوان مسیرپیما به آنرا ترسیم می« باال»و « داخل»یا « استعال»
رود  ه موجودی ظری وجود دیهری شود و بر آن احاطه داشته باشد، مانند بودن در جایی به  ار می« فی»

نتیجه آن محدود بودن ذار اوست در حالی  ه ذار او نامحدود از هر جهت است.  انسان در خانه و
همچنین اار  سی سنال  ند  ه خدا بر چه چیز قرار دارد )بر نر ، بر  رسی، بر فراز آسمانها( او نیز خدا 

 ( 1/93: 1331شیرازی، را محدود شمرده، چرا  ه مناطق دیهر را از او خالی پنداشته است. )مکارم
 
 البلاغههای توحیدی نهجی ساختاری و کاربرد آن در انگاره.استعاره3-2

دست ا بهخورند و  لیتی شناختی ر شناختی با هم اره می-در این نوی استعاره چندین سازو ار استعاری
ی ایری یک استعارهی تفکر است، یعنی ممکن است در شکلدهند  ه متفاور از موارد روزمرهمی

( 34: 1396های وجودی، جهتی و تصویری هم دخالت داشته باشند. )پور ابراهیم، تعارهساختاری اس
 است. تبیین شده« مفهوم خدا»چه در شواهد ذیل با  اربرد این سازو ار استعاری، چنان

ِذي َلمن َیکل »سازی مفهوم توحید در نبارربرای نمونه  اربرد استعاره ساختاری در شا له لل الع وع
َ َلهل  نن امن

وَن َشين  ٌل َفَیکل بن
َ
وَن َشين ق ٌد َفَیکل َ  لهل َبعن ِذي َلین َلهل َو اآلنِخرل الع بن

َ
َدهٌء ق لی است  ه آغاز ندارد، 91خ/«)ٌء َبعن ( خدا او 

 تا پیش از او چیزی بوده باشد، و آخری است  ه پایان ندارد تا چیزی پ  از او وجود داشته باشد.
با امور دیهر اشترا  پیدا « آخر»و « اول»داوند در ساختار دو مفهوم های خدر این تعبیرار ویژای
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ت اشیاء دیهر تو یج شدهمی ت یا آخری  ت خداوند، با اولی  لیت و آخری  است، در حقیقت  ند؛ یعنی ساختار او 
است،  ای مکانی استفاده  رده، ه دارای ابتدا و انتهامام برای تبیین  امل بودن او ای خداوند، از یک بازه

 ه قبل از آن ابتدا و بعد از آن مکان انتهایی، مکان دیهری قابل تصور نیست، او را چون مسیرپیمایی 
 ند  ه در ابتدای مسیر در مرزنما قرار ارفته، و بار دیهر خدا را در انتهای مسیر ترسیم  رده  ه ترسیم می

پیماهای دیهر  ه در خط سیر خود قرار دیهر بعد از آن مسیر ادامه ندارد، اویا حضرر برای همه مسیر 
دارند، ابتدا و انتهای نسبی قائل است؛ بنابراین هر مقام و جایهاهی غیر از مقام خداوند، به میابه اولیت و 
آخریت نسبی است، زیرا اار خدا غایتی ورای خود داشته باشد، دیهر آخر نیست و در نتیجه، وجود  برای 

خداوند ناسازاار است.)ر : «  امل مطلق بودن»ت است و این با خود  نیست، بلکه برای آن غای
 « امل بودن خداوند»( همانطور  ه مالحظه شد حضرر برای تبیین مفهوم ذهنی 2/824: 1344بحرانی،

ای بر « ی مکانیبازه»و « خط سیر و حر ت»و هم از طرا تصویری « اول و آخر»ی از مفاهیم تجربی شده
 اند.ده  ردهتشریل منظور خود استفا

 
 البلاغههای توحیدی نهجهای ت ويری در گزاره. استعاره3-3

 اه از نقطاه اشاااترا  این انطباق ساااخنی به میان آید؛ میال  در انطبااق دو تصاااویر برهم بادون این
د. اما ما، بر شود، چیزي نمي اویناین  ه  دام ویژاي شب بر  دام ویژاي قیر منطبق مي« قیر شب»تعبیر

فهمیم  ه چه چیزي بر چه چیزي منطبق شده، همین امر است شکل رایج این دو، به درستي مياساا  
 «اسااتعاره هاي تصااویري، نالوه بر زباني بودن، مفهومي نیز باشااند.»  ه، به انتقاد  وچش، بانث شااده؛

ه یک ر ااهی در بعضی سخنانشان با استفاده از این نوی استعا( حضرر امیر 29: 1396)پور ابراهیم، 
  ه بعد خا ی از مفهوم مبدا و مقصد مدنظر باشد. ند بدون اینتصویر را بر تصویر دیهر منطبق می

دل »فرماید: میطور نمود یافته  ه امامی تصاااویری در نبارر روبرو ایناساااتعاره عن هل بل ِر ل دن ِذي اَل یل الع
ِفَطِن  صل الن هل َغون الال ِهَمِم َو اَل َیناَ  نند و دسااات افکار ژری اندیش، ذار او را درك نمی( خادایی  اه 1خ/«)الن

ا ان دریای نلوم به او نخواهد رسید.  غو 
اند، این تعبیرار به جهت مدا خدا و غیر قابل ادرا  بودن او ای الهی بیان  ردهامیرالمنمنین 

اژاانی آن و ایرند، در توراایل البته ایشااان غیر قابل شااناخت بودن  اافار را با ساااز اری شااناختی پی می
( نیل: 30: 1334( همم: نزم جزم و اراده. )دشااتی، 283: 1343عد: دور.)زمانی جعفری، افته شااده: بل 

(، فطن: زیر ی. حذاقت. درك و فهم 2/391: 1333رسااایدن. غوص: در دریا فرو رفتن.)قرشااای بنابی، 
 به عدو وی؛ زیرا  ه بل ی  فت است به مفطن، ارافه همم و غوص بهعد به بل اراافه ( و 2/822)همان، 

رسد های  بلند و نها و ارادهمعنی بعید اسات و غوص به معنی غایصه. یعنی آن خدای  ه در نیابد او را نزم
هاای خوب و ذهنهاای تناد. یعنی هر چناد  ه مرغ همت و اراده بلند باشاااد و به نزم جزم در باه وی فهم
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جا ( این101: 1311از به آن نتواند رساااید )آملی، هوای ادراك ذار و  ااافار حق نز و نال پرواز  ند هر 
  ه  دام ویژایاند، البته ایناسااتفاده  رده« خدا دریا اساات.« »خدا آساامان اساات.»ی امام از دو اسااتعاره

خداوند با  دام خصااالت آسااامان و دریا منطبق اسااات، چندان مشاااخر نیسااات، نکته جالب توجه این 
ور وجواران  اافار الهی در درون این  اافار الهی غوطهت ه جساابرداشاات شااناختی آن اساات، با این

وب های تند و خهسااتند؛ اما از شااناخت آن ناجزند، به تعبیر دیهر با این  ه این اندیشااه های جزم و فهم
ها  نند، اویا این محیط بودن با نقل جزئی آناند؛ اما آن را در  نمیدر درون آساامان و دریا احاطه شااده

را هم برای « مر ز»و « باال»ی جهتی ی تصااویری حضااارر اسااتعارهنالوه بر اسااتعارهسااازااری ندارد. 
ی دور پرواز اوید؛ اندیشاااهاناد. زیرا از یاک ساااو میملمو   ردن هادفش در تعریج خادا در نظر ارفتاه

ی نتواند با سیر  عودی خود به ذار خدا نائل شود )الیدر ه بعد الهمم( و از سوی دیهر خداوند در مکانمی
: 1392توانند در ژرفای آن  انون غوا ی  نند. )ر ، ایمانیان، مر زی تصاویر شاده  ه مسایرپیماها نمی

83) 
رل َو َح »فرماید:  ار رفته  ه حضرر میهای تصویری در این نبارر بهی دیهر از استعارهنمونه ِفکن اَوَل الن

نن َیَقَع نَ 
َ
َوَساِوِ .    ِمنن َخَطَراِر الن

ل
َبرع  مل وِتِه الن وِب َمَلکل یل ِه ِفي َنِمیَقاِر غل ( و افکار بلند و دور از 91)خ« َلین

 های دانشمندان، بخواهد ژرفای غیب ملکوتش را در نوردد.وسوسه
ااهی دادن به نجز نقلدر پی تصویرپردازی دیهر، امام  ها از شناخت این فراز را  ه در مورد آ

ون اند؛ یعنی غیب ملکور خداوندی را چصویری ترسیم  ردهذار الهی است را در قالب ساختار استعاری ت
ضا داخل تواند به آن فزنند، نمیهای غیب را  نار میهایی  ه پرده ند  ه نقلفضای نمیقی ترسیم می

منطبق « فضای ژری» ه اشاره به نلم الهی دارد، با تصویر « نمیقار غیوب ملکور»شود، در واقع تصویر 
 رو رفتن در آن فضای نمیق را ندارد. شده،  ه  سی توان ف

 
 البلاغههای نهجهای هستی شناختی)وجودی(و کاربرد آن در انگاره. استعاره4-4

تر  نند، اما بیشاي براي درك مفاهیم فراهم ميهاي فوق العاده غنياارچه استعاره هاي جهتي، پایه 
 یهاي بیشتري براي درك آنچه وراسام، پایهما از اشیا و اج هبه جهار مربو  مي شوند، درحالي  ه تجرب

هایي از جهار است، فراهم مي  ند. ادراك تجربیاتمان در شکل اشیا و جوهرها، امکان شناخِت قسمت
ها به میابً هستومندها و جوهرهاي مجزاِي نوني واحد، فراهم مي  ند. لذا تجربه و تلقِي ما را از آن

را طبقه بندي و درجه بندي  رده، و از این طریق دربارة آنها استدالل  هاتوان به آنها ارجای داده، آنمي
ها و  نیم استعاره هاي هستي شناختي، شیوه هایي از دیدِن مفاهیم نامحسو  مانند احساسار، فعالیت

 -ت  ه امري انتزاني اس-سازند. براي میال، وقتي تورم را نقاید را به میابه ی  هستي یا جوهر فراهم مي
هاي هشود، جنب ورر ی  هستومند در نظر ارفته شود، نبارار زیر به آن ارجای داده و درجه بندي می به
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 مشخر از آن را برازیده و همچون ی  نلت محسوبش مي  نیم.
 تورم استانداردهاي زنداي ما را پایین آورده است. -
 اار تورم بیشتر شود ما دیهر هراز زنده نخواهیم ماند. -
 تورم بجنهیم. باید با -
های ( این نوی استعاره؛ شامل استعاره129: 1389تورم ما را اوشه ایر  رده است.)هاشمی،  -
(  ه ااهی حضرر 32: 1396شود. )پورابراهیم، های ظری میای یا مادی، جاندارپنداری و استعارهپدیده

 است.از این ساز و  ار شناختی برای تبیین مقام خداوند استفاده  رده
َتِضي»شناسی شناختی در نبارر: مانند  اربرد این  نعت زبان َلمل َو اَل َیسن َشاهل الظُّ ِذي اَل َتغن َواِر الع نن

َ ءل ِبامن
َبا خن ِ

هل ِباإلن مل َصاِر َو اَل ِنلن بن ِ
هل ِباإلن َرا ل َ  ِّلدن ِه َنَهاٌر َلین ِري َنَلین ٌل َو اَل َیجن هل َلین َهقل ندی (  سپا  خداو213خ/«)َو اَل َیرن

 ند و از روشنایی ها روشنی نمی طلبد، شب او را درنمی یابد و را سزاست   ه تاریکی ها او را احاطه نمی
ااه شدن از غیر نمی باشد.  روز او را فرانمی ایرد، ادراك او به وسیله ی دیده ها نیست و دانش به سبب آ

بیین روز ت -روشنی و شب  -اریکی در این فراز موجودی است  ه بر اسا  تجربه ما از ت« خدا»مفهوم 
ای بسیار استرده است، زمانی  ه رخ دهد هر چیزی را است، تجارب ما از روشنی و تاریکی پدیدهشده

ا امام احاطه می ت اسهای استردهخداوند را موجودی تصویرسازی  رده  ه فراتر از این محیط ند، ام 
نظمت و بزرای خداوند را چنان تصاویری جلوی دیداان ها قرار ایرد، و بدین طریق تا تحت تأثیر آن

  ند.مخاطبانش مجسم می
  ار بردهطور بهدر موردی دیهر حضرر این  نعت زبانی را در خصوص تبیین مفهوم خدا، این

َرارٍ »فرماید: می
َ
ِر ق َساَها َنَلی َغین رن

َ
ِتَغاٍل َو   ِر اشن َسَکَها ِمنن َغین من

َ
َض َفأ رن

َ  امن
َ
َشأ نن

َ
َواِئَم َو َرَفَعَها بِ  َو  

َ
ِر ق اَمَها ِبَغین

َ
ق

َ
ِر َو   َغین

ِفَراِج  ِت َو ااِلنن َهافل ِوَجاِج َو َمَنَعَها ِمَن التع َوِد َو ااِلنن
َ َنَها ِمَن امن ( زمین را آفرید و آن را بر 184خ/«)َدَناِئَم َو َحصع

ا نظم و انتدال بخشید، و بدون پا نههداشت بدون آن  ه مشغولش سازد، و در حر ت و بی قراری، آن ر 
ها باالیش برد، و از  جی و فرو ریختن نههداشت و از سقو  و ستونی آن را به پاداشت، و بدون استوانه

 درهم شکافتن حفظ  رد،
اند؛ به طور طبیعی هنهامی  ه بخواهند بعضی از شارحان نهج البالغه در شرا این نبارار افته

های زیرین خواهد  ه بر آن تکیه  ند، سپ  احتیاج به پایهست قرارااهی میچیزی را ثابت قرار دهند، نخ
فرماید: خدا زمین را ثابت نههداشته بی آنکه نیازی میهای محکم و قوی دارد. امامو بعد از آن ستون

اه و ستون  ند و بدون تکیه ابه یکی از این امور سه اانه داشته باشد. در فضای بی  ران با نرمی شنا می
در یک حال ثابت است. در جمله بعد فرمود: خداوند زمین را از ِاَود و انوجاج و تهافت و انفراج بازداشت 

این چهار واژه معنای خاص خود دارد. اود: سنهینی، در ا ل به معنی خم شدن از سنهینی  ه هر  دام از 
 االود: االنوجاج»است. ااهی هم به معنای  جی، زحمت، تال  بکار رفته چنانکه در اقرب الموارد آمده: 

عب اه اری است  ه ااشاره به سنهینی و فش« ِاَود»( بنابراین 98-1/93: 1333)قرشی بنابی، « و الکد  و الت 



 

110 

کرد
کار

 
اره

ستع
ا

 یها
وم

مفه
 نییتب در ی

وم
مفه

«
 «خدا

110 

موجب  جی )انوجاج( و ااه موجب تکه تکه فروریختن و سقو  )تهافت( و یا شکای )انفراج( در بنا می 
: 1331؛ مکارم شیرازی، 132: 1330 الل، شود. خداوند زمین را از همه اینها حفظ  رد. )ر :  بحی

فراز را با تکیه بر تجارب انسانی هر یک از تعابیر موجود در این  ه امیرمنمنان نلی( توریل این121
ها را در معنای خا ی به  ار برده تا همه جوانب مطلب را روشن سازد. بخشد، اینهستی و موجودیت می

 داشتن یا بی قراری و تحر ، باال بردن)رفع( و انحرای و سقو  ه تجربه ما از امسا  و برپا نههتوریل این
خدا  رو برای تبیین  یفیت سامان یافتن زمین توسطها مأنوسند از اینها با آنمفاهیمی هستند،  ه انسان

 اند.بکار رفته
 

 نتیجه
البالغه از نهاه معناشناسی شناختی نشان داد  ه نمدتا  مفاهیم پیچیده و فرادست، بررسی نبارار نهج

 ر زبان معنویاند، یکی از این مفاهیم ذهنی و پیچیده دار شدههای شناختی جلوهدر قالب استعاره
 است.« خدا»البالغه مفهوم نهج

در این مقاله رمن تبیین پایهاه نظری پژوهش و بیان تفاور استعاره در رویکرد  السیک و نوین،  
ار های مفهومی، در چهالبالغه بازسازی شد و وجود استعارههای شناختی با شواهدی از نهجا ول استعاره

تی، ساختاری، تصویری و هستی شناختی مورد بررسی قرار ارفت؛ لذا نوی استعاره از جمله؛ استعاره جه
بالغه الدر قالب این چهار رویکرد استعاری در افتمان نهج« خدا»ی مفهومی مشخر اردید  ه استعاره

ا ها از بسامد باالیی برخوردار است؛ بر همین اسا ، بریزی شده و اساسا  تبیین این مفهوم با استعارهطرا
ها در تشریل های مفهومی،  ار رد استعارهالبالغه در قالب استعارهو تشریل شواهد مستخرج از نهجتوریل 

تجسیم « خدا»ی ادرا   مفهوم مورد مداقه قرار ارفت و مشخر شد الزمه« خدا»مفهوم  امال  انتزانی 
حسو ِ  مفهوم غیر مرو، حضرر نلیو تصویری  ردن این مفهوم برای مخاطبان است، از همین

تواند اند،  ه توجه به این سازو ارها میخدا را با سازو ارهای فیزیکی برای مخاطبان سهل الفهم  رده
 البالغه ارائه  ند.ی نهجتری از منظور اویندهتفسیر دقیق
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