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چکیده

مویلعیم مسی رگواهاا از مرضور یم جدید در لم محرورب میگورد وه ترآیند پسچسدگی
مرویسل و غسرقوی ترد رواتط اجاعی ی مسی حرز هیا مخالف معرفت ایت وه گنیقت
ً
آنهی را از طریق روشهیا رگوواهاا ننریبی غسر معتن یووویقاه ایوووت .لرآ انروووینی نسز ته
جهت آ وه غسر قوی ترد رواتط در آ هی تیرزنر ایووت ،نسیز تسشووارا ته ایووافید از روش
مسوی رگووواهاا تراا پسرترد اهداط قرد دارد .یتی از این روشهی تهر گسرا از مویلعیم
گوونیقای و ته ویت زتی گوونییووی گوونیقای ایووت .در این رگوواه ،نتریه نرین «ایوواعیر
مفهرمی» اراسه گووود ایوووت وه مینرا از این نتریه در مویلعیم دینی ایوووافید نعرد .در
پتوهر حیضووور اتادا ته معرفی این نتریه ضووورورم ویرتروووت آ در مویلعیم نهجالبالغه
پرداقاه میگورد یوتس تی ترریوی مفهرآ «گفایر» در نهجالبالغه تر ایویال نتریه ایاعیر
مفهرمی ،ته نأثسر این دیدگی تر نحر فهم گزار هیا دینی اگوویر میگوورد .پریوور الوولی
این ایوووت ووه مفهرآ «گفاویر» در نهجالبالغه ،چگرنه مفهرآیووویزا گووود و تر درک چه
حرز هوییی از معویرط اثرگوذار ترد ایوووت .توه هعسن منترر اتاودا نعیآ بیرام مشووواعل تر
واژ « رل» ایوواخراج و حرز هیا مبدأ ایوواعیر مفهرمی آ ترریووی گردید .ترریووی بیرام
ً
ایوواعیرا مرنبط تی این واژ تسینگر آ ایووت وه اوال «گفایر» در نهجالبالغه ،تی ایووافید از
چند مفهرآ مبدأ مینند گوف ،ظرط متی و ...ییقایرتندا گد و تی ترریی بیرام ایاعیرا
حیوا مفهرآ گفایر مشووخص گوود وه این جلر از زتی در نهجالبالغه ،تراا نبسسن مفیهسم
*.پژوهشگر پسادکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا. 

f.habibi@alzahra.ac.ir

**.استاد علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا( نو یسنده مسئول)

147

f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

انازا ی موینند آثیر و نبعیم یوووخن ،اطی ت ،اهعست گفایر ته مر ع ،دروغ ،مبیدله ،انوبیق
ً
رل و فعل و  ...ته ویررفاه ایوت ثینسی نریسعمعنییی درتیر مفهرآ«گفایر»در نهجالبالغه در
پرنر نتریه ایاعیر معیلر ،رخ داد ایت.
واژگان کلیدی

پژوهشهای نهج البلاغه ،زمستان  ،1399شماره67

نهجالبمغه زبانشناسی شناختی استعاره مفهومی توسیعمعنایی گفتار.
مقدمه

ً
یتی از رویتردهوی در پرداقان ته فهم مار و ایوووییوووی فهم زتی  ،نگی ته زتی و ننرهیا مخالف آ از
منتر لم زتی گوونییووی ایووت .در ترقی متینب زتی گوونییووی مینند متاب زتی گوونییووی زایی ،نأوسد
مویلعیم ،تر نحلسلهیا لررا و نحرا زتی ایت لذا ته مویلعه زتی فیرغ از تیفت اجاعی ی وووو فرهنگی
آ پرداقاه میگوورد امی در ترقی دیگر از متینب مینند متاب پراگ ،زتی ویووسله ارنبی ،جععی ایووت و تر
)2

ننر زتی در تیفت فرهنگی و اجاعی ی نأوسد میگرد(.دتسرمندآ1585 :ش

در دهوههیا اقسر و تی گوووتلگسرا رویترد گووونیقای ته زتی  ،نگیهی نرین در مویلعیم زتی گووونییوووی
پدیدآمد ایووت .در رویترد زتی گوونییووی گوونیقای« ،زتی » اتزارا تراا یوویزمی دهی ،پردازش و انانیل
اطال یم محرورب میگورد و این رویترد جنبههیا مخالفی مینند منرلهتندا ،ایاعیر و مبیز مفهرمی،
آمسخاگی مفهرمی و ...را فرا میگسرد ووه هعگی زتوی را ته نرا ی

یووویمینه اطال ی مدنتر دارند .در

زتوی گووونوییوووی گووونویقای ،ذهن انروووی مر عسوتهیا مخالف را یووویمیندهی و پردازش ورد و از آ
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مفهرآیوویزا میوند و یووتس این مفهرآ ذهنی در زتی تیزنیب پسدا میوند .زتی گوونییووی گوونیقای از
گرواردگی فراوانی ترقرردارایوت و تی لرآ مخالف مینند انروی گونییوی،

وبگونییوی ،روا گنییی،

فلرفه و  ...ارنبی ،مسی رگاهاا دارد(.نسلرر ،جی آر لسال مرر ،جینت7113:آ

)2- 3

امروز لرآ گونیقای ،نحرل گوگرفی را در زتی گونییوی پدیدآورد و زتی گونییوی گنیقای( Cognitiv
 )linguisticsوه یتی از گرایرهیا جدید زتی گووونییوووی ایوووت ،ته زمسنه پتوهشوووی ترجرووواهاا در
زتی گنییی نبدیل گد ایت(هرگنگی1588 :ش

.)11

زتی گوونییووی گوونیقای ته این معنی «گوونیقای» ایووت وه ننر گوونیقت ،یعنی ننر اطال یم مرجرد در
ذهن را در مفهرآیویزا مر عستهیا قیرجی ترریوی میوند .ته بیرم دیگر دانر زتی گونیییگنیقای
این نتاه را ترریووی میوند وه و ای ویرترا زتی میقراهند مر عسای را نرلووسف ونند ،اطال یم مرجرد
در ذهن آ هی چگرنه در مفهرآییزا ووو منرله تندا و ییمی دهی ووو آ مر عست نأثسر میگذارد .در ناسبه
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نحلسل نعیتسر زتینی راهی تراا دیووت ییفان ته آ اطال یم و یوویقایر آنهی ایووت (.یسعی نسی1583 :ش
)3-3
یتی از دیدگی هیا رایج در زتی گونییی گنیقای ،نتریه ایاعیر مفهرمی()Conceptual Metaphor
ایوت .از نتر زتی گونییوی گنیقای ،ته هرگرنه فهم و تسی مفیهسم انازا ی در یلب مفیهسم ملعرال نر،
ایواعیر اطالق میگورد ته بیرم دیگر ایواعیر درک و نبرته ی

چسز تر ایویال چسز دیگر ایت .جرج

روزمر و نه ننهی در زتی  ،جریی دارد و نتیآ مفهرمی تشوور وه در چیرچرب آ میاندیشوود و عل میوند،
ً
ایییی میهسای ایاعیرا دارد(لستیط و جینرر .)3 :7115،
در ایاعیر مفهرمی مسی دو لعرو مفهرمی ارنبی ،تر رار میگرد نی یتی تریسله دیگرا درک گرد لعرو
اول را حرز مبدأ( )Source domainو لعرو دوآ را حرز من د( )Target domainمینیمند وه لعرو
دوآ هعی معنیا ایواعیرا(مفهرآیویزا ایواعیرا)ایت (.لستیط و جینرر 7115 :

 .)112ته تسی

دیگر ،لستیط و یووییر زتی گوونییووی گوونیقای تر این تیورند وه ذهن تشوور تی ایبید نگیگووتهیا(انوبیق)
مفهرمی ترگرفاوه از حرز مفویهسم سنی و مویدا ،تراا نبسسن و نرلوووسف مفویهسم نویگووونویقاه و انازا ی
ایوووافید میوند .ایووواعیر هیا مفهرمی تی ی

مبعر ه ننیظر مفهرمی مسی

هدط مشوووخص میگووورند .این ننیظرهی را مینرا درو ی

نیلووور حرز هیا مبدأ و

حرز (مسی ویوووسله و هدطونییه) و تسن دو

ف یا ذهنی نسز پسدا ورد وه ته زتی فنی ،ننیظرهی را نگیگت میگریند(.وروچر1525 ،ش،
یتی از ویتگیهیا نهجالبالغه زتی مخ ور

)۳12

آ ایوت هم ته جهت گخ ست گریند و تالغت والآ و

هم اینته در این وایب د ییق و ظرافتهیا والمی و محارایی فراوانی وجرد دارد.
نتاه مهعی وه تیید ته آ اگووویر ورد نفیوم دو مرضووور «زتی ِ رآ » و «زتی در رآ » ایوووت .یتی از
مرویسل مررد تح در لرآ رآنی مرضور «زتی ِ رآ وریم» ته نرا زتی ِ دین ایت .مرضر زتی ِ دین،

امروز یتی از مرضور یم ایوییی در فلرفه دین ایت ته این معنی وه گسر پسیآریینی قداوند ته مردآ آیی
ً
مویتق رط نالیوووت یی رطویت و یی اینته آیی ایوووییوووی زتی دین(زتی رآ ) معنیدار ایوووت یی تیمعنی
نعیدگرا ایت یی وا عگرا فس لهتخر ایت یی حسرمآفرین و . ...ته بیرم روگننر در مرضر «زتی ِ دین»
یوووخن از آ ایوووت وه دین تی چه زتینی یوووخن گفاه و تی چه گوووسر اا پسیآ الهی را ته مردآ منانل نعرد
ایت(رک :یعسداروگن.)725-733 :1582 ،
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لستیط در نخرواسن اثرش ته نیآ ایوواعیر ته این مرضور پرداقاه ایوت .او معاند ایووت ایوواعیر در زندگی
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امی مرضور ی وه پتوهر حیضور ته دنبیل ترریوی آ ایوت «قرد زتی » ایت ته این معنی وه «زتی » وه
مشووواعل تر دو حرز نرلسدا(نعردهیا گفایرا و نرگوووایرا) و ادراوی(نعردهیا قراندارا و گووونسدارا)
ایووت ،چگرنه در نهج البالغه نبسسن گوود ایووت الباه پتوهر حیضوور ته گووتل ویت ته یتی از جلر هیا
حرز نرلسدا زتی یعنی گفایر« رل» میپردازد و یوووییر وجر زتی در نهج البالغه ،در لعرو این ترریوووی
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رار ندارد.
اتناتیالحدید معازلی و واز دانشعندا معروط ر هفام هبرا اهل ینتو و در گرحی وه تر نهجالبالغه
نگیگوواه ،تیرهی در این زمسنه یووخن گفاه و در تراتر ف وویحت و تالغت فرقالعید نهجالبالغه یوور نعتسم
فرود آورد ایت .او ذیل قوبه  771تعد از گرح تخشی از والآ امیآ لی درتیر ترزخ میگرید:
اگر نعویآ ف وووحویا رب در مبلس واحودا اجاعی ونند و این تخر از قوبه تراا آنهی قراند گووورد
یوزاوار ایوت تراا آ یبد ونند(،هعی گرنه وه روایت ورد اند) هنگیمی وه گعراا رب ،گعر معروط
« دا تن الر ی » ( لم ألویب )...را گنسدند تراا آ یبد وردند چر وه از لت آ یؤال گد گفاند:
می محل یوووبرد در گوووعر را می گووونییوووسم ،آ گرنه وه گوووعی محل یوووبرد را در (آییم یوووبد ) رآ
میگنییسد(.اتناتیالحدید1313:ق ،ج)35 ،11
«جررج جرداق» نریرووند معروط مروسحی نسز در وایب اإلمیآ لی لوورم العداله اإلنرووینسه در پییی
ف لی وه ته تسی گخ ست لی پرداقاه ،درتیر ف یحت و تالغت نهج البالغه میگرید:
در تالغوت ،فرق تالغاهییوووت رآنی ایوووت وه از منیآ قرد اندوی فرود آمد یوووخنی ایوووت وه نعیآ
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زیبیییهیا زتی

رب را در گذگاه و آیند در قرد جیا داد  ،نی آنبی وه در تیر گریند آ گفاهاند:

یخنر پییسننر از والآ قیلق و تیالنر از والآ مخلرق ایت(.جرداق123۳ :آ ج،1

)32

مینرا گفت تی نرجه ته ویرترووت تالغی مرجرد در نهجالبالغه و گووسر انازا ی ریوویند مفیهسم عسق
نرحسودا ،ا انویدا و مینند آ  ،لذا پرداقان ته مفیهسم مذورر ،تر ایووویال دیوووایوردهیا نرین ایووواعیر
مفهرمی امرا ضورورا و مفسد ته نتر میریود .هدط این پتوهر ترریوی روش زتی گنییی گنیقای در
مویلعیم مرنبط تی نهجالبالغه و واویوا تخشووی از مفیهسم مرجرد در نهجالبالغه تی رویترد معنیگ ونییووی
گنیقای ایت.
نتاه دیگر اینته هرچند «ایوواعیر » از دیدگی گوونیقای مدنهییووت وه نرا ترووسیرا از پییی نیمههی را ته
قرد اقا ووی داد ولی ورود ته ترریوویهیا گوونیقای درتیر نهج البالغه و معیرط و مفیهسم آ ته ویت
ً
مفیهسم ایواعیرا نرین ،امرا ایوت وه ته نیزگی پدید آمد و ننریبی تدو پسشسنه ایت .تدین نرنسب ترریی
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زتی گنییینه نهج البالغه مرضر ی ایت وه مررد پتوهر رار نگرفاه ایت لذا جدید ترد حرز نحنسق
و هم چنسن وعبرد وایبهیا مررد نسیز در این حرز از محدودیتهیا این بسل پتوهرهی ایت.
ته نتر میریود ترریوی مان و محاراا نهج البالغه تر ایویال رویتردهیا زتی گنییینه ته ویت تی رویترد
ً
گنیقای-تی نرجه ته ننریبی قیلی ترد پسشسنه پتوهرهیا مرنبط تی نهجالبالغه از تهر مندا از این لم-
فرلوووت منییوووبی را تراا واویوا معیرط نرین نهج البالغه فراهم مینعیید .نتاه یتل ذور اینته ،بیرام
 .1پیشینه تحقیق

یتی از مرضر یم مهم در رویترد زتی گنییی گنیقای تح «ایاعیر » ایت« .ایاعیر » مرضر ی ایت
وه نی بل از گووتلگسرا زتی گوونییووی گوونیقای ،در گووتل یوونای وووو ادتی قاللووه گوود ترد امی پس از
اوجگسرا گرایر گوونیقای در زتی گوونییووی نرین ،و تی نگیرش وابی مینند ایوواعیر هییی وه تی آ زندگی
میونسم ( )Metaphors We Live Byمفهرآ جدیدا از ایووواعیر گوووتل گرفت وه آ را از محدود
ادتسیم قیرج ورد و ذهن را داراا ایووویال و تنسیدا ایووواعیرا دانروووت(رک :ییووومزاد :1522 ،
اردوینی و هعتیرا :1525 ،

3

 .)18-1مویلعیم گووونیقای درتیر مان نهجالبالغه ته نیزگی آغیز گووود

ایت وه در ادامه ته ترقی از این آثیر و وه پسرامر نهج البالغه ته انبیآ ریسد ایت و اگیر میگردد:
پوییوی نویموه مهاویب نررمحعدا(0884ش) تی نرا نحلسلمفهرمی ایووواعیر هیا نهج البالغه :رویترد
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ترریی گد از مان نهجالبالغه در این پتوهر تر اییال نهجالبالغه فسضاإلیالآ ایت.

زتی گونییوی گنیقای از اولسن ویرهییی ایت وه از منتر گنیقای ته نحلسل مار مذهبی پرداقاه ایت.
وا در این پتوهر تسوی میونود از آنبی وه مفیهسم مایفسزیتی مینند قدا ،روح ،جهی پس از مرگ ،وحی
و  ...میهست نبرتهنیپذیر و انازا ی دارند یتی از حرز هییی هرووواند وه ضووورورم درک ایووواعیرا در آ هی
احرووویال میگووورد لوذا ننهوی راهی وووه تراا ن ووورر این امرر پسر روا ذهن رار دارد ،تر رارا ارنبووی،
ایووواعیرا مسی این مفیهسم و مفیهسم ملعرالنر ایوووت ،تنیتراین یتل پسر تسنی ایوووت وه مار مذهبی
یورگویر از ایواعیر تیگوند .او از مسی مار مذهبی «نهج البالغه» را ترگزید و پس از ترریی ایاعیر هیا
ً
نهج البالغه ته این ناسبه میریود وه داد هیا ایواعیرا نهج البالغه اوال داراا ترویمد تیالیی هراند و
ً
ثینسی بیرام ایوواعیرا ،غسر از الوول ن سسر نیپذیرا(یتی از الوورل ایوواعیر نرین) ،یووییر الوورل نتریها
معیلر ایاعیر را نسز نأیسد میونند.
یتی دیگر از پتوهرهیا گووونیقای مرنبط تی نهجالبالغه منیله ترریوووی روشهیا نرجعه ایووواعیر هیا
مبانی تر طرحرار حروای در نهجالبالغه ایوت .نریروند منیله(پرراتراهسم) تی انخیذ رویترد معنیگونییی

149

149

گونیقای ته نرجعه ،ته ترریوی چگرنگی ویرترد انرا دهگینه نرجعه ایواعیر نریط الهرایی(0111آ) در
نرجعههیا نهجالبالغه ،نبسسن دالیل ویرترد این گووسر هی و گووبیهتهی و نفیومهیا آ پرداقاه ایووت .در
این منیله ایوواعیر هیا طرحرار ن ووررا حروای از تخر حتعتهیا نهجالبالغه و نرجعه آنهی در مار
مناخب فیریوی و انگلسروی مررد ترریوی رارگرفاه ایوت .در این منیله روگن گد وه گسر ته ویر رفاه در
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تسشوار نرجعههیا مرجرد ،گوسر ی ن ورر غنی از زتی

رتی مان ،ته هعی ن رر غنی در زتی من د

ترگردا گود ایوت هعچنسن پس از تسی ناییج حیلوول از واویوا نرجعههی ،مشوخص گوود وه مارجعی
قرد را منسد ته انانیل هعی ایووواعیر هییی میونند وه در بیرم ایووواعیرا مشووویهد میونند و ته تیفت
وال نهجالبالغه و ایوواعیر هیا رایج آ ویرا ندارند ته بیرم دیگر مارجم ته مفیهسم مرجرد در یوووح
قرد گفاعی پییبند ایت.
ترریوی مان «نهجالبالغه» مرضر ی ایت وه از اتعید مخالف مررد مویلعه رارگرفاه ایت امی وجه نعییز
پتوهر حیضور تی مویلعیم بلی ،پتوهر مان و محاراا وایب مذورر تی رویترد«زتی گوونییی گنیقای»
حرل محرر نتریه ایاعیر نرین ایت.
الباه در مسی مویلعیم گونیقای وه تر روا منیتع ایوالمی و در یلب پتوهرهیا مسی رگاهاا ته انبیآ
ریسد  ،ته مرضر «زتی » پرداقاه نشد ایت ،ننهی حبسبی( )1522در رییله دوارا قرد تی نرا "ترریی
ایواعیر هیا مفهرمی زتی در رآ وریم تی رویترد گونیقای" وجر گونیقای و میهست گفایرا و نرگوایرا
زتی را در رآ وریم مررد واویوا رار داد ایووت .مرضوور «زتی » از اتعید مخالف مررد نرجه و مویلعه
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رار گرفاوه اموی وجوه نعوییز پتوهر حویضووور توی موویلعیم بلی ،ترریوووی ایووواعیر هیا حرز «گفایر» در
نهجالبالغه تر اییال ایاعیر مفهرمی ایت.
نرجه ته این مرضور تروسیر ضورورا ایت وه پتوهر حیضر ،دآ در را گنیقت پدید اا(میهست زتی )
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 گشرد ِ دریچه اا تر مویلعیم مرنبط تی گنیقت یتی از جلر
هویا زتووی یعنی ،گفاوویر از طریق واژ « رل» در نهج البالغووه ایوووت .از یووورا دیگر ترریوووی ترقی از
مؤلفههیا مرجرد در رویتردهیا گرنیگر ته زتی (مینند فعیلست هیا مرنبط تی

ووب گوونییووی) نسیزمند

اتزارهی و آزمییشووگی هیا پسشوورفاه و لوورط زمی ترووسیر طرالنی ایووت وه از محدود و نرا ِ این پتوهر
قیرج ایت.
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 .2ضرورت کاربست رویکرد شناختی در مطالعات نهج البالغه

امروز نعینرا تودو نرجووه تووه آیوووسووبهویا مرجرد در روش مووویلعوویم مرتر ،تووه مار دینی(توه ویت
نهجالبالغه) و تدو آگیهی تر راملی وه آیوسب زا محرورب میگورند ته یعت افرایر تهر ورا و فهم
د سق و ویمل مار حروت ورد گووونیقت رامل آیوووسبزا الزمه ریوووسد ته دریچههیا جدید تراا فهم
تهار ایوت .گنیقت آیسبهی مینراند مرسر حروت ته یعت نحرل و پسشرفت را هعرار ییزد ته طررا وه
دینی را ته گتل ویرآمدنر فراهم ییزد .در ادامه ته ترقی از آیسبهیا مرجرد اگیر میگرد.
داگوان دیدگی پریی و ته ویرگرفان روشهیا جدید در مویلعیم نهجالبالغه یبب میگرد ضعن ارزییتی
روشهیا بلی و یووونبر و ارزییتی مسزا ویرآمدا یی نیویرآمدا آنهی ،تراا ریوووسد ته روشهیا نرین
ترنیمهریزا و یوورمییهگزارا ورد و تی پسید یوویزا روشهیا پریی از ویتگیهییی چر حروت جهتدار در
مویلعیم ،ن سسر و نرآورا ،انعویطپذیرا در نرلسد دانر مبانی تر روش مویلعیم مسی رگوواهاا ،هشووسیر و
حرویال ترد در تراتر مشوتالم و چیر اندیشی تراا حل آنهی تراییال دانرهیا نرین ایاخراج گد از
مان مذورر ،تهر ترد(.تهرامی و ییدگیرزاد 1588 :ش،
ته طرر قی

 )33ضوعن اینته تیید نرجه داگت وه دانر و

معیرط اواروویتی از گرووار لرآ نهج البالغه وووو وه ته نتر می ریوود نی ونر دیووت نخررد

تی ی میند وووو یوورمییهاا ایووت گرانندر الباه از نر فترا و نیملعرال وه تراا تهر ورا گووییروواه از آ ،
نسیزمند مدیریت الرلی و ته ویرگسرا روشهیا مویلعینی نرین و لحسح ایت.
تی نگیهی ته پسشوووسنه پتوهرهیا انبیآ گووود در حرز مویلعیم نهج البالغه می نرا درییفت وه یتی از
آیوووسبهیا مرجرد در این مویلعیم دآ تهر گسرا از روشهیا نرین و ته ویت مویلعیم مسی رگووواهاا
(ته گوتل لوحسح آ ) در این مویلعیم ایت .هرچند در ترقی آثیر مینرا نالش پتوهشگرا تراا ورود
و پرداقان ته مرویسل مشوارک تسن نعیلسم نهج البالغه و لرمی مینند لرآ اجاعی ی یی مدیریت را مشیهد
ورد اموی تروووسیرا از پتوهرهیا انبیآ گووود در حسوه معیرط نهج البالغه داراا روش نرین پرداقان ته
مان و محاراا آ نبرد و در تسشوار مرارد پتوهرهی تی روش یتری و پسرامر گزینر معیرط و محاراا
دینی مرجرد در مان ،ترریوووی واژگووینی ،پتوهرهوویا نوبسنی ،ترریوووی گوووروح نهجالبالغووه و ...انبوویآ
گرفاهایت.
توی نرجوه توه آنچوه اگووویر گووود ،ایوووافوید از روشهیا مخالف پتوهشوووی ته منترر ورود ته حسوه فهم
نهجالبالغه ،امرا قوسر ترد و نسیزمند ترقرردارا پتوهشوگر از مسزا گوییراهاا از گنیقت زتی
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رتی

کاربست مطالعات زبان شناختی بر فهم نو ین نهج البالغه

الو تر تیزنگرا یووسرووام فعلی و ترنیمههیا مرنبط تی مویلعیم نهج البالغه ،امتی تهر مندا از مار
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و تالغت دارد .لورط نتسه تر نرجعه مان نهج البالغه و دور گود پتوهشوگرا از مان السل ،آفت هیا
دیگرا را مارجوه موویلعویم نهجالبالغه میوند ته طررا وه حای منبر ته یووورد ترداگوووت و وارد آمد
اقاالل ایییی ته ناییج پتوهر قراهد ترد.
.3مبانی نظری
1
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در این تخر مفیهسم ولسدا ته ویررفاه در منیله گویمل ایواعیر مفهرمی ،نگیگت و حرز مبدأ و من د
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8

نبسسن میگرد.
 .1-3نظریه استعاره مفهومی

ماداولنرین نعریف ایاعیر بیرم ایت از اینوه معنی از چسزا ته چسز دیگر انانیل ییتد ایاعیر هی مرجب
فعیل گد دو نتیآ ن ریرا و والمی در فرآیند گتلگسرا اطال یم میگرند لذا عل انانیل اطال یم
ً
ته یوهرلت انبیآ میگسرد( ییومزاد  .)1 1731 ،ایاعیر مععرال ی لنعت ادتی وووو تالغی دانراه
میگوورد .از زمی اریووور نحلسل میهست ایوواعیر  ،اهعست قیلووی داگوواه ایووت امی از نتر زتی گوونییووی
گونیقای ،ایواعیر ته هرگرنه فهم و تسی مفیهسم انازا ی در یلب مفیهسم ملعرال نر اطالق می گرد ته
بیرم دیگر ایواعیر درک و نبرته ی

چسز تر ایویال چسز دیگر ایوت(لستیط و جینرر 8227 ،

-5

.)3
منیتل ایووواعیر ادتی ،رویتردا جدید ته ایووواعیر وجرد دارد وه نعیآ جنبههیا
توه بویرم دیگر در ننوه ِ
نتریه ادتی ایواعیر را ته چیلر وشویند و ایواعیر را نه ویتگی واژ هی تلته ویتگی مفیهسم دانراهایت ته
ً
الو  ،ایووواعیر ایوووییوووی تراا درک ملعرالنر مفیهسم انازا ی ته ویرگرفاه میگووورد و نه ته منترر قلق
زیبووییی تالغی ،از اینرو ایووواعوویر امرا ثووینری وه و نزسسنی نبرد و فراینوود اجانوویبنوویپووذیر نفتر انرووووینی
ایت(ورچر1715 ،

13و.)11

تر ایویال این نتریه ،نتیآ ن وررا ذهن انروی تر پییه مبعر هاا از مفیهسم نبرتی گتل گرفاه ایت
وه این مفیهسم ته گوتل مروانسم از نبرتسیم و فعیلستهیا انروی در زندگی نیگوی میگرد .این مفیهسم
نبرتی گووویمول مبعر وهاا از رواتط متینی پییهاا(تیال/پییسن،تسرو /درو  ،جلر /نب) ،مبعر هاا از

1 . Mapping
2 . Source & Target domain
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مفیهسم هرووایگوونیقای(گووف ،ظرط و مید ) و تخشووی از نبرتسیم یی فعیلستهیا عرمی انرووی (حروت
ورد  ،قررد و )...هراند(لستیط و جینرر .)111 :8227 ،
تنیتراین در دیدگی مذورر ،ایواعیر را و روگوی ایت وه از طریق آ  ،انری مینراند درتیر امرر انازا ی یی
ً
نروبای انازا ی تسیندیشد ،یعنی انری در ذهن و اندیشه قرد از ایاعیر تهر میگسرد یتس مینراند این ته
ذهنی ایاعیر را در نعردهیا زتینی مشیهد نعیید.
ویرگسرا ِ
مهمنرین مرووله در نتریه ایاعیر مفهرمی «نگیگت» ایت .این الوالح از حرز رییضسیم ا ابیال گد
و توه انوبویقهویا ایووواعویرا مسوی مفویهسم مرنبط توه یتدیگر اگووویر دارد .مسی حرز مبدأ و من ووود،
مبعر هاا از ننیظرهیا یویقایرمند وجرد دارد وه نیلور مفهرمی حرز مبدأ را تر حرز من وود ،منوبق
میونند ته این ننیظرهیا مفهرمی در الووالح ،نگیگت یی انوبیق گفاه میگرد(هعی ) .ته نرا مثیل
در ایوواعیر مفهرمید"نتیآهیا یووسییووی" ،وشووای هروواند مینرا مبعر هاا از نگیگووتهی را از حرز
مبدأ «وشووای» تر حرز من وود «نتیآ یووسییووی» اراسه نعرد جعلههیا( .0الف ،ب ،ج و د) نعرنهاا از
نگیگت ،تسن دو حرز مذورر هراند:
 )1الف .می نیز اول راهسم.
ب .تی نالش تسشار ،پسر میرویم نبیید مار ف تشریم.

کاربست مطالعات زبان شناختی بر فهم نو ین نهج البالغه

 .2-3نگاشت

ج .هنرز ته ِگل ننشراه ایت.
د .مردآ ،هعسشه ته وع نیقدا آمد اند.
در این جعالم ،ننیظرهیا مرجرد مسی وشوای و نتیآ یسییی یتل مشیهد ایت مرسر وشای ،مانیظر
تی حروت نیریخی و پسشوورفت وشوورر ایووت ،نالطمهیا دریی ،مانیظر تی مشووتالنی ایووت وه جیمعه تی آ هی
مراجه می تیگود ،رسسس حترمت تی نیقداا وشای مانیظر ایت ،افراد جیمعه تی مریفرا وشای مانیظرند.
نگیگت ایاعیرا داراا ویتگیهییی ایت وه در ادامه ته آ اگیر میگرد.
 .3-3حوزه مبدأ و مقصد

در ایوواعیر مفهرمی مسی دو لعرو مفهرمی ،ارنبی ،تر رار میگوورد نی یتی ته ویووسله دیگرا درک گوورد
لعرو اول را «حرز مبدأ» 1و لعرو دوآ را «حرز من ود» 8مینیمند .ته تسی دیگر ،ایاعیر ماشتل از ی
1. Source domain
2. Target domain
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حرز مبدأ و ی

حرز من وود ایووت وه در آ حرز مبدأ میهسای سنینر و حرز من وود میهسای انازا ینر

دارد .ته نرا مثیل گرمی و یووفر در جییگی حرز مبدأ ،حرز هیا من وود محبت و زندگی را مفهرآیوویزا
مینعییند(ورچر:8225 ،

88و.)87

توه نرا مثویل گرموی و یوووفر در جییگی حرز مبدأ ،حرز هیا من ووود محبت و زندگی را مفهرآیووویزا
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مینعییند .زتی گونییی گنیقای تر این تیورند وه ذهن تشر تی ایبید نگیگتهیا مفهرمی ترگرفاه از حرز
مفیهسم سنی و میدا ،تراا نبسسن و نرلوسف مفیهسم نیگنیقاه و انازا ی ایافید میوند امی اناخیب این
ً
وه ی حرز مبدأ مشووخص تی وداآ حرز من وود هعرا گردد ،عرمی از طریق نبیرب جرووعینی تشوورا
مشخص میگرد(ورچر8225 ،

88و 87یسعینسی1711 ،

.)161

 .4ارائه مدل مطالعاتی با رویکرد زبان شناسی شناختی

در این تخر توه منترر ترریوووی چگرنگی انبویآ پتوهر در مان نهجالبالغوه تی رویترد زتی گووونییوووی
گونیقای و نتریه مهم آ یعنی ایاعیر مفهرمی ،یتی از مرضر یم مهم در رواتط انرینی یعنی زتی مررد
پتوهر رار میگسرد.
چنینته اگویر گود زتی گونییوی گونیقای یتی از گرایرهیا جدید زتی گونییی ایت وه از دهه 1221
مسالدا اوج گرفاه و ته زمسنه پتوهشی منییب و مهعی در زتی گنییی نبدیل گد ایت.
زتی گووونییوووی دیدگی هیا مخالفی درتیر ایووواعیر دارند .از زمی اریوووور نحلسل میهست ایووواعیر ،
اهعست قیلووی داگوواه ایووت .مشووهررنرین دیدگی در این ق وور  ،نتریه جییگزینی 1ایووت .طبق این
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نتریه ،زتی لوررمهیا مخالفی دارد یتی لوررم نحتاللفتی وه لوررم اللی زتی ایت و دیگرا
لوررم ایاعیرا وه گتل ثینرا و نحریفگد زتی محررب میگرد .در این نر از ایاعیر  ،بیرمهیا
ایووواعویرا جوییگزین بویرمهویا نحوتاللفتی میگووورند وه هعی معنی را دارند .امی در ننوه منیتل ،در
زتی گنییی گنیقای ایاعیر  ،لررم ثینرا و نحریفگد زتی نسرت و ته معینی واژ هی مرتر ،نعیگرد
تلته تی نحر مفهرآیوویزا پسرند داگوواه و نر ی فعیلست ذهنی ایووت و ته بیرم د سقنر ایوواعیر  ،لووررم
تنسیدین زتی ایت ( یسعینسی،1588 ،

.)1۳1

در نتریه «ایووواعیر مفهرمی» ،ایووواعیر منح ووور ته زتی  ،یعنی واژ هی نسروووت تلته ،تخر عد اا از
فرآیندهیا فترا انروی  ،ایواعیرا ایوت .نخرواسن تیر مییتل ردا در منیله قرد تی نیآ«ایواعیر مبرا»
1. Substitution theory
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)(The Conduit Metaphorووه در یووویل 1222مناشووور ورد نعریفی نیز از ایووواعیر اراسه نعرد وه تر
اییال آ  ،یوح نحلسلی ایاعیر را ذهن دانراه ایت نه زتی (افراگی.)۳2 : 1523 ،
ر گرگای ،گفایر و ...وجرد دارد:

ته طرر ولی تراا «زتی » معینی مخالفی مینند

ً َ ََ
ی » (البلد : )2 :و یك زتی
عتععو گوشععتی و وسععیله نطق )َ « (Tongueو لسََانا َو شَفت
ِ
ِ

و دو لب(تراا انرووی

َ َ َ
َ َ ْ
َ
َّ
ُ
نوع زبان هر قوم ) (Language؛ « َو ما أ ْرس َلنا ِم ْن َرس َول إَّل ب ِلسََان ق ْو ِم ِه ليب
ی ُِلم»...
ِ
ِ
ٍ ِ ِ

(اتراهسم : )3:می هسچ

رار دادیم).

تخر ،زتی هیا مخالف مینند زتی فیریی ،رتی ،فرانررا و ...ایت).

ْ َ
گفتار و سلن ) (Speech؛ « َف َو َر ّ
َ َّ
الس َم ِاأ َو األ ْر

ِ

َّ َ

ْ

َ ُ

ُ

َْ
َ َ َّ
ُ ل َح ٌّ
نطقون » (الذارییم : )75:پس
ِإنه ق مثل ما أنكم ت ِ

ً
یرگند ته پروردگیر آیعی و زمسن ،وه وا عی او حق ایت هعی گرنه وه قرد گعی یخن میگریسد.

قعدرت بیعان ) (Statementیعا نیروی زبان

در مسی آییم رآ وریم آیهاا وجرد دارد وه ته مفهرمی غسر از

یوه مفهرآ بل تراا زتی اگویر میوند و آ درنی ویت ایت وه قداوند آ را ته تشر نعلسم داد ایت و
آ ودرم ،نرانییی تسی

َّ ْ ُ
ایوووت .در آییم «الرُح

َّ ْ ُ

َ َ

ْ ْ

َّ

ْ

َ
َ
َ َ ْ َ
اإلِسَ
َان َعل َم ُه ال َبيان» (الرحعن )3-1:واژ
عمل القرآن خلق ِ

«تسی » ته مفهرآ وجرد درم تسی در انروووی اگووویر دارد .المه طبیطبییی معاند ایوووت واژ «تسی »در
الوول ته معنیا پرد تردارا ایووت و در این آییم منترر از تسی  ،والمی ایووت وه از نستهیا درونی پرد
تردارا میوند و نعلسم آ ته انروی ی

نییت الهی و ننهی مخ ور

انروی ایت .الباه منترر از والآ

در اینبی ،ننهی ایبید لورم تی ته ویرگسرا اتزار نرلسد لرم (یعنی ریه ،حلنرآ و زتی ) و قیرج ورد لدا از
دهی نسروت تلته این الرام نرلسد گد نریط انری  ،ییزند ی

المت و نشینه ترد و این نشینههی ته

مفیهسعی اگویر میونند وه تریسله این مفیهسم ،امررا وه از حس و ادراک گنرند پنهی ایت ،معثل و
ن ریرییزا میگرند .پس ته این نرنسب گریند یدر میگرد نی هر وضعی از اوضی معینی غسر حری و و وه
انروووی ننهی از طریق نسروا نفترش ته آ هی دیووواریوووی دارد و هسچ راهی تراا درک آنهی از طریق حس
وجرد ندارد و را نزد گنرند اش حیضر وند (.طبیطبییی ، 1312:ج،12

25و)23

در پتوهر حیضور منترر از زتی  ،گفایر ایوت و مرضور ی وه پتوهر حیضر ته دنبیل ترریی آ ایت
«گفایر» ترد و این وه «جلر گفایرا زتی » چگرنه در نهجالبالغه نبسسن گد ایت.
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کاربست مطالعات زبان شناختی بر فهم نو ین نهج البالغه

پسیمبرا را ،جز ته زتی رمر ،نفریوووایدیم نی (حنییق را) تراا آنهی آگوووتیر یووویزد( .منترر از زتی در این
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 .1-4قول

یتی از جلر هیا گفایرا زتی در نهجالبالغه واژ « رل» و مشوووانیم آ ایوووت .ترریوووی بیرام زتینی
حیوا مفیهسم مرنبط تی این جلر گفایرا زتی  ،نشوووی میدهد وه ایووواعیر هییی وه مفهرآ گفان را نبسسن
ورد  ،ته گووتل یوویقایرمند در نهجالبالغه ته ویررفاه ایووت .پسر از ترریووی بیرام زتینی ،اتادا ته معنیا
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ل را و الوالحی واژ « رل» پرداقاه میگرد.
".1-1-4قول" در لغت و اصطالح

ترقی از ل تگونییی معاندند مید (ق.و.ل) ی الل دارد و آ
دل پنهی ایووت و این آگووتیرا ،اقا ووی

بیرنرت از آگتیرنعرد و اتراز آنچه در

ته انرووی (یی اتزار گفان و گوونسد ) ندارد تلته در هر منیآ و

مرحلوه از رالم گرنویگر  ،ا م از ویلم نول ،فرگووواگوی  ،انروووی  ،حسرا و ...جریوی دارد اموی اتراز می
فیال عسرو وه یبب نفهسم و نفیهم طرفسن میگردو تر اییال ویتگیهیا دو طرط ارنبی ،،مافیوم ایت
یعنی مینراند داراا گسر هیا مخالفی چر نوق ،وحی ،الهیآ ،اراد  ،لرم ویت و ...تیگد( .م وفرا:
تی نی ج،2

 552و ).558

ترقی دیگر واژ « رل» را توه معنیا یوووخن دانرووواه و تراا آ  ،وجر معنییی مخالفی را ترگوووعرد اند.
(راغب الووفهینی1523 :ش

 ).۳88روگووننرین م ووداق رل ،گفایر ایووت وه بیرنرووت از تر زتی

آورد حروفی آگووتیر ،ته منترر یووخنگفان(چه در یلب ولعه و چه جعله) .در مبعر از آنچه در معنیا
« رل» تسی گوود ،ته نتر میریوود « رل» ،منح وور در مفهرآ گفایر نبرد تلته هر نر انانیل پسیآ ،اظهیر
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معنی و رییند منترر را در تر میگسرد چه از طریق لرم تیگد و چه را هیا دیگر.
آنچه در پتوهر حیضور مررد نتر ایوت ،ترریی ایاعیر هیا جلر گفایرا زتی میتیگد نی روگن گرد در
والآ امسرالعؤمنسن لی مفهرآ ایووواعویرا گفاویر ،را نی چه مسزا مینرا ییفت .ته بیرم دیگر آیی در
ً
والآ ح رم لی مینرا ُتعد غسرمحررال و انازا ی تراا گفایر ووو وه ظیهرا ی فعیلست محررال
انرینی ایت و مشیهد نعرد یی قسر .تدین منترر ،ولسد واژ رل در نهج البالغه ،مررد ترریی رار گرفت و
نیآ نگیگتهیا بیرام ایاعیرا آ ایاخراج گد و در این تخر تدا اگیر می گرد:
.2-1-4نام نگاشتهای استعاره مفهومی "قول"

واژ « رل» در نهج البالغه تراا دو نر از مفیهسم یعنی هم مفیهسم محررال (گفایر) و هم غسرمحررال
(اطی ت ،دروغ ،مبیدله ،انوبیق رل و فعل و  )...ته ویررفاه ایوووت .مرضووور گفایر ،ته نرا ی
ویت وه از انرووی یوور میزند امی اقا ووی

فعل

ته انرووی ندارد وووو چنینته در نعریف رل آمد وووو ی امر غسر
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محرووورال و انازا ی ن ووورر گووود و در جییگی حرز من ووود ،تی حرز هیا مبدأ چر گوووف  ،متی و...
مفهرآییزا میگردد .در این جی نگیگتهیا رل ،ته نرا حرز من د ترریی میگرد.
تی ترریی گراهد مرجرد در قوبههی ،نیمههی و ولعیم

یر نهج البالغه 7 ،نیآ نگیگت ته دیت آمد وه در

آ هی مفهرآ « رل» ته نرا حرز من وود ،ته ویووسله  7حرز مبدأ گوویمل گووف ،ظرط(متی ) و مرجرد
زند  ،مفهرآییزا گد ایت.
واژ رل در نهجالبالغه ،گی تی نرلووسفینی هعرا میگوورد وه نشووی میدهد رل ته مثیته ی

گووف میدا

مفهرآیویزا گد ایت .در اینبی گراهدا وه تر اییال آنهی ایمنگیگت « رل ،گف ایت» حیلل گد ،
ترریی میگرد:
 .-1-1-2-1-4تیر
در نیمه  ۳2گفایر ته مثیته ی نسر در نتر گرفاه گود ایوت وه تر ی

هدط مشخص یعنی ر

و آتروا

انری ترقررد میوند

ً
َ َ َ
َْ
َ َْ
َو َّل َج َع ْل ِع ْرضك غ َرضا ِل ِن َب ِال الق ْو ِل  :آتروا قرد را آمیج نسر گفایر دیگرا

گریی در این نعبسر« ،گفایر» ته وع

رار ند .

حرز مبدأ جنگ مفهرآ ییزا نرینی ییفاه ایت .هعینورر وه لستیط

ووووووو جوینرووور در وایب قرد (ایووواعیر هییی وه تی آ زندگی میونسم) از جعله اولسن و رایجنرین مفیهسم

کاربست مطالعات زبان شناختی بر فهم نو ین نهج البالغه

".1-2-1-4گفتار" ،شیئ است.

ایواعیرا ته «تح  ،جنگ ایت» اگیر نعردند وه در این ایاعیر مفهرآ «تح » در یلب مفهرآ جنگ و
نبرد درک میگورد یعنی ی مفهرآ تر ایویال مفهرآ دیگر ته گتل روگننرا فهعسد میگرد(.لستیط
جینرر 7115 :

)3-5

 .2-1-2-1-4ویژگی تیزی و ّبرندگی

یتی دیگر از بیرانی وه در نهجالبالغه مفهرمیایاعیرا تراا گفایر را نشی میدهد این والآ ایت:
َ َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ال َّ ل َْج َع َل َّن َا َر َ
َ ل َس ِانك لَع م ْن أنطقك َو َبالغة ق ْولك لَع م ْن سددك
وق
ِ
ِ

تی آ وس وه نر را یوخن آمرقان ته درگوای یوخن مگر  ،و تی وری وه را نستر یخن گفان ،ته

نر آمرقت الط تالغت مز  ( .یر )315 :
در این بیرم ،زتی را ته مثیته گوف نسزا مینند گوعشوسر دانراه و مفیهسعی چر طعنه ،نعرخر ،نسر و
ونییه و ...وه مفیهسعی انازا ی هروواند را تی ای وافید از مفهرآ سنی نر «ضوورته زد تی گووف نسز» ،مفهرآ
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َ َ
یویزا نعرد ایوت .ذرب در ل ت ته معنیا هرچسز نسز ایت مینند « َیسف ذ ِر َب» وه ته معنیا گعشسر نسز
)185

ایت و این نعبسر ته هعرا لری نسز ایافید میگرد( .فراهسدا :تینی ج، 8
 .3-1-2-1-4ویژگی نرمی

ولوف جروعینی و میدا دیگرا وه در ترقی بیرام تراا گفایر ،مشویهد میگرد نرآ یی لوسف ترد آ
پژوهشهای نهج البلاغه ،زمستان  ،1399شماره67

ایووت .در قوبه  081وه معروط ته قوبه مانسن یی قوبه هعیآ ایووت ح وورم لی در نرلووسف اهل
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ننرا میفرمیید:

ُ
ً ُُْ ُ َ
ُ ُ
َ ُ َ ََ ُ
ًَ
ًَ ْ ُ َ ًُ ْ َ ُ ُ َ
اضرا م ْع ُروفه:
ح
،
ه
ر
با
اِ
غ
،
ه
ل
و
ق
نا
ي
ل
یل م ْن قط َعه َب ِعيدا فحشه،
ك
ن
م
ِ
ِ
ِ

(پرهسزویرا ) ته آ وس وه تی او ترید می پسرندد ،از یخن زگت دور و گفایرش نرآ  ،تدا هیا

او پنهی و ویر نستر آگتیر ایت.

َ ً
واژ لسنی ته معنیا نرمی و ننوه منیتل قشوورنت و یووخای ایووت ،این واژ در رآ وریم نسز در دو معنیا
میدا و محررال
«

َ
َُ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ً
َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ
ْي َو ألنا لهالح ِديد
َو لقَد َأا نَا د ُاود ِمنَا فض َال ياج َبال أوِب معه و الط
ِ
ِ

 :و ته رایوووای داوود را از

جینب قریر مزیای وی وردیم .دو گفاسم :اا ور هی ،تی او ددر نرووبسح قدا هم لوودا گوورید ،و
اا پرندگی دهعیهنگی ونسد و آهن را تراا او نرآ گردانسدیم(».یبأ)11:
و در غسرمیدا

َ َ ُّ ْ
َ َ ُ َ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ
َ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َُ
َ َّ
َ َ َْ
َ
اَّلل لنت ِل ْم َو ل ْو كنت فظا غ ِليظ القلب َّلنفض َوا ِم ْن ح ْولك فاعِ عهْن َو اس َتغ ِف ْر ِل ْم
« فمِب َرُح ٍة من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُْ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َّ َّ َ ی ُح ُّ ْ ُ َ
َ
وت رحعت الهی،
و ش َاورُه
اَّلل ِإن اَّلل ب اومتوكلی  :پس ته دتر ِ
ف األم ِر ف ِِاا عزمت فتوكل لَع ِ
ِ
ِ

ً
توی آنووی نرآ قر دو ُپر ِمهر گووودا ،و اگر ننودقر و یوووخاوودل تردا وعووی از پسرامر نر پراونوود
می گوودند .پس ،از آنی درگذر و ترایشووی آمرزش تخرا و در ویردهی تی آنی مشووررم ون و چر

ن وووعسم گرفای تر قودا نروول ون ،زیرا قداوند نرول ونندگی را دویوووت می دارد» (آل عرا :
 )131ته ویر رفاه -ایت(.راغب الفهینی1735 :ش

 338م وفرا ،ج،12

)831

تنیتراین در نعیتسر فرق تراا گفایر ،ویتگیهیا جروووعینی مینند نسزا و ترندگی یی نرمی و لویفت را ذور
وف میدا ،ته منترر انانیل مفیهسم انازا ی مینند والآ محبت آمسز یی یووخن زگووت
نعرد و از حرز مبدأ گو ِ

و طعنه ایووافید ورد ایووت .تی ونیر هم رار داد این بیرام مینرا گفت امیآ لی زتی را ته مثیته
اتزارا دانرواه ایت وه ویرورد دوگینه دارد اگر دریت و ته جی ته ویرگرفاه گرد رل لسن ترد و تر مخیطب
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اثر مفسد قراهد داگوووت امی اگر تی نندا ،گوووعینت و ...هعرا گووورد ته مثیته ی

گوووعشوووسر ترا یی نسرا

قورنیک ،مخیطب را مررد هبعه رار میدهد.
 .4-1-2-1-4شئ با ارزش
ایووواعویر مفهرمی وعو میونود نی یووویقایرهیا پسچسد یی ته بیرنی مفیهسم انازا ی مبهم ،ته گوووتل
د سقنر درک گرد لذا و ای مار دینی ،گفایر را در یلب گف اا وه تیید از آ مرا بت نعرد ،مفهرآییزا
یلب ایاعیر مفهرمی گف ،یتل فهمنر میگردد.
این مرضر در قوبه  152یتل مشیهد ایت:

َ
َ
َْ ْ ْ َ َ ٌ َ
ُ َ ْ
َ َ ْ
َ َ َ ََ َ ْ َ
َ
لم فاَس ُعوا ق ْو َو عوا من ِطق:
ٍ یسرع أحد ق ْب ِلی إ دع َو ِة حق َو ِصل ِة َر ِحم و ع ِاِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ

مردآ هسچ وس پسر از من در پذیرش د رم حق گووایب نداگووت ،و چر من ورووی در لووله

رحم ،و تخشووور فراوا نالش نترد ،پس توه یوووخن من گرش فرا دهسود ،و منوق مرا درییتسد(در
قیطر نگه دارید و حفظ ونسد).
در این بیرم ،ته حفیظت از گفایر اگووویر میگووورد ،گریی گفایر ی

گوووف تی ارزش ایوووت وه تیید از آ

حرایت گرد.
امسرالعؤمنسن در اینبی قویب ته ا وید گورراا  ۳نفر  ،ته ترقی از ف یسل قرد اگیر میفرمیید اول

کاربست مطالعات زبان شناختی بر فهم نو ین نهج البالغه

میوند ،مفهرآ انازا ی مهم و یوورنرگووتیوویز ترد والآ انرووی از لووررم انازا ی آ قیرج گوود و در

پسرگیمی در د رم ته حق(وه نشووینه ملته دالت در آ ح وورم ایووت) ،دیگرا لووله رحم و یوورآ،
احرووی یووتس ته حفظ و در قیطر یووترد والمی مهم نرلووسه میفرمیید وه بیرم ایووت از پسر تسنی
حرادث نلخی ووه در آینود تراا قالفوت جویمعه ایوووالمی رخ قراهد داد« :تعد از امروز در مررد این امر
(قالفت) تی چشوم هیا قرد تبسنسد وه گوعشوسرهی از نسیآ تسرو آمد و ته پسعی هی قسینت گد ایت آنبی
وه تع ووی از گووعی امیآ و پسشووراا گعراهی و پسرو جیهال قراهسد گشووت(».اتنمسثم 1523 :ش ج ، 5
.)123
در این بیرام ،گفایر ،ته مثیته ی

گووف تی ارزش نلنی گوود وه تیید آ را نگهدارا نعرد امی نأوسد تر حفظ

و نگدارا والآ ،معنیا دیگرا را منانل می وند و آ نرجه ته اهعست یوخن ایوت زیرا انری چسزهییی
را مرا بت و نگهدارا میوند وه داراا ارزش و اهعست تیگوود در غسر این ووررم ایووافید

َ
ق ْو

ِ

ْ

َ َْ
از نعبسر «فاَس ُعوا

َو ُعوا َمن ِط ِق» بل از هشووودارهیا ح ووورم ته ناییج قورنیک انحراط قالفت ،نیمفهرآ و گنگ
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مینعوییود .توه بویرم دیگر امویآ لی بول از تسوی والمی مهم و توه منترر نرجوه داد مخیطب ته
اهعست گفایرگی  ،آنی را ته حفظ و نگهدارا از این گفایر د رم میوند.
تنیتراین تراا محرورال و غسر انازا ی ورد مفهرآ اهعست ی

گفایر ،از حرز مبدأ گف تی ارزش ایافید

ورد و توی انوبویق یوی نگویگوووت ،از حرز مبدأ تر من ووود ،مفهرآ حفظ و نگهدارا(از گفایر) را ته مخیطب
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منانل می نعیید.
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 .5-1-2-1-4قابل رهاکردن و کنارگذاشتن
در نیمه  51ح رم لی در ولست قرد ته امیآ حرن می فرمیید:
َْ

َ

َ

ْ َ

َ

َ

َّ ْ

ْ فَ َْ ُ
َ
ف َوالخط َ
اَ ِف َا ٍْ ُتكلِ :
َو دع القول ِ اَّلتعر
ِ
ِ
ِ

آنچه نعی دانی مگر(رهی ون) ،و آنچه تر نر الزآ نسروووت تر زتی نسیور .در این بیرم تراا گفایر
فعول َد ِ توه وویررفاه وه در ل ت ته معنیا نرک ورد و ونیرگذاگوووان ایوووت(.راغب الوووفهینی:
1523ش )8۳1
گریی گفایر انرووی  ،گووف اا ایووت در اقاسیر او وه می نراند در مرا ع لزوآ آ را ته ونیرا گذاگوواه و آ را
نرک وند و در مرضوع منییوب آ را ترداگواه و ته ویرگسرد .در این نعبسر نسز ته منترر انانیل معنیا روگونی
از مرضوور یووخن گفان تهجی و ته مر ع ،از حرز مبدأ گووف ایووافید گوود ایووت نی گوونرند  ،ته گووتل
روگننرا ته مفهرآ مذورر پی ترد.
مشیتهه مفهرآ فرق را می نرا درولعیم

یر نسز مشیهد نعرد:

ُ
َ َ َ َ
َ ُ
َ
َم ْن ََت َك ق ْول(َّلأ ْد ِرى)أ ِصي َب ْت َمق ِاتل ُه (

یر : )87

وری وه از گفان «نعیدانم» روا گردا ایت ،ته هالوت و نیتردا میرید.
َ َ َ َ
َ َ
در این جی هرچند مارجم نعبسر «ن َرل رل» را ته روا گردانی معنی ورد ایوووت امی تی نرجه ته معنیا ن َرل وه
ً
َّ ُ
َ
ویمال تی معنیا َد ِ در بیرم بل ،مشوویتهت دارد :الارل :ود ُ ك گوسوی (ازهرا :تینی ج )28 ،11ته
نتر میریوود مفهرآ رهیورد و ونیرگذاگووان گفایر ،منییووبنر ترد و حرز مبدأ گووف ترد ِ گفایر را ننریت
مینعیید و ته این نرنسب یبب میگرد نی مخیطب ،ته گتل ویملنر و محررالنر مفهرآ را درییتد.
".2-2-1-4گفتار" ،ظرف مکان است.

ته ا انید لستیط و جینروور نبرته هییی وه انرووی از وجرد فسزیتی قرد مبنی تر اگ و یل تخشووی از ف ووی
دارد ،درک مفیهسم انازا ی را تراا او امتی پذیر مییویزد ،لذا انری مینراند قرد را متروط ظرط متی
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هوییی چر نخوت ،انویق ،قوینوه و متوی هیا داراا حبم دیگر ،ن ووورر نعیید و این نبرته فسزیتی را ته
مفیهسم دیگر وه ته لحین مفهرمی انازا ی ترد و حبم پذیر نسراند منانل وند و در ناسبه طرح وار هیا
انازا ی از حبم¬هیا فسزیتی در ذهن قرد پدید آورد(.لستیط و جینرر )838 8227 :
این مرضور در نهجالبالغه ته وع ترریوی بیرام ایواعیرا مشاعل تر واژ رل مشیهد گد و یتی از
نیآ نگیگوتهیا ترگرفاه از بیرام ایاعیرا « رل» در نهجالبالغه ،یعنی نیآ نگیگت « رل ،ظرط(متی )
طبنهتندا تر ایویال مفهرآ متینی ایوت وه در مفهرآییزا رل ،نأثسر داگاه و یبب گد گفایر ته مثیته
ظرط متی نلنی گردد .ایواعیر هییی وه تی ترریی گزار هیا مرجرد در مان ،حیلل گد نشی میدهد در
این تخر ،نگیگوتهی در یلب ایواعیر جهای ایت ایاعیر هیا جهای تی مفیهسعی در ارنبی ،هراند وه
نشوی دهند جهت و مر عست متینی ایت مینند :تیال  /پییسن ،نب  /جلر ،درو  /تسرو و(. ...افراگی،
)13

آزیای و هعتیرا ،1711:

در قوبه  875در تیب ف ل وحی و هعراهی امسرالعؤمنسن تی پسیمبر  آمد :
َ
َ
َو ما َو َجد ِك
ِ

ْ ً

َ

َ

َ ْ َ ً

َبة ِف ق ْو ٍل َو َّل خطلة ِف ِف ْعل:
ٍ

هرگز دروغی در گفایر من و اگابیهی در وردارآ نسیفت.

ته وع این ایوواعیر  ،یووخن داراا دو ف وویا درونی و تسرونی نلنی گوود وه قیلی ترد این ف وویووووو ته
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ایوت» ته دیووت آمد .بیرمهیا ایواعیرا ترریووی گوود در نهجالبالغه ،را مینرا طبنهتندا نعرد این

نرا ظرط متی وووو این امتی را فراهم میوند نی هردو گرنه یووخن ا م از رایووت یی دروغ وارد آ ف ووی
گوورد ،لذا ضوورورا ایووت نی انرووی هعینند ی نگهبی  ،تر آنچه وه درو ف وویا(یوویقاعی ) گفایر رار
میگسرد نتیرم وند .ته بیرم دیگر ،گفایر را ظرفی تراا گنیقان لدق ،رار داد و گریی یخن ،متینی
ایوت مینند یویقاعی  ،وه داراا ف ویا درونی و تسرونی ایوت وه معتن ایت دروغ ،در آ وارد گرد امی
مؤمنسن ،اجیز ورود دروغ را ته ییقاعی (ف ی و متی یخن) نعیدهند.
در والآ دیگرا و در یلب د ی میفرمیید:

َ
َ
َّ
َّ ُ َّ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ ََ َ َ ْ َُ ُ َ ُْ َ
ب ع ْن ق ْولك أ ْو نفتَ ع ْن ِدي ِنك أ ْو تت َابع ُا أه َواؤنا دون اِلدى ال ِ ى َج َاأ
اِلهم إنَا نعوا بَك أن نَ ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ
ِمن ِعن ِدك (قوبه:)22:

قودایوی موی توه نر پنوی می تریم از آ ووه از فرمرد نر تسرو گوووریم ،یی از دین نر قیرج گردیم ،یی

هراهیا نفرینی پسیپی تر می فرود آید ،وه از هدایت ارزانی گد از جینب نر یرتیز زنسم.
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در این نعبسر گفایر(دیووواررام الهی) ،داراا محدود و ظرط متی فر

گووود ایوووت وه مینرا از آ

قیرج گد یی در آ تی ی میند یعنی از حرز مبدأ متی  ،ته منترر مفهرآییزا اطی ت و میند در محدود

َ َ
تندگی قداوند ،ایوافید گود ایوت .در این جی از فعل حروای ذه َ ایوافید گد وه مفهرآ رفان از ی

متی را ته روگنی مفهرآییزا مینعیید.
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یتی دیگر از مفیهسعی وه در نهجالبالغه ،ته نرا حرز مبدأ و ته منترر یووید یوویزا مفیهسم انازا ی ته
وویررفاوه ،مفویهسم جهای نزدیو و دور ایوووت .در بویرم ذیول ،گفاوویر و رل ،تووه لوووررم جهوت دورنر
مفهرآیوویزا گوود ایووت گریی گفایر ،در ننوه(الف) رار داگوواه و در متینی دورنر نرووبت ته ننوه (ب)
ایت:

َ
ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ ً ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ْ
َ
ْي ضال ِتك َو
وأ عليك َّل لك ِألنك ِشَدو غ
و األو أن یقال لك ِإنك ر ِقيت سَلما أطلعك مطلع سَ ٍ
َ َ
َ
َ ًَ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َ
َر َعي َت غ َْي َس ِاِ َم ِتك َو طل ْب َت أ ْمرا ل ْس َت ِم ْن أ ْه ِل ِه َو َّل ِف َم ْع ِد ِن ِه ف َما أ ْب َع َد ق ْولك ِم ْن ِف ْع ِلك (نیمه:)41

تهار ایووت درتیر نر گفاه گوورد از نردتینی تیال رفاهاا وه نر را ته پرنگی قورنیوی وشوویند و نه

ننهی یوردا تراا نر نداگواه ،وه زیینبیر ایت ،زیرا نر غسر گعشد قرد را می جریی و غسر گله قرد را
می چرانی من وبی را می قراهی وه یوزاوار آ نبرد و در گوأ نر نسرت ،چندر گفایر نر تی وردارم
فیلله دارد.
در این نویمه وه آ را ح ووورم در جراب نیمه ته معیویه نگیگووواهاند ،گفایر ته مثیته ظرط متی درنتر
گرفاه گود  ،وه در فیلولهاا دورنر نربت ته عل و وردار فرد رار گرفاه ایت یعنی تراا انانیل د سقنر
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و روگوووننر مفهرآ لزوآ یتروووی ترد گفاویر و رفاویر آدمی یعنی انوبویق رل و فعل ،از حرز مبدأ متی
ایافید گد ایت.
تنویتراین در این بویرام توی تهر گسرا از مفهرآ جهای دور/نزدی و درو /تسرو وه جزو اولسن نبرتسیم
ً
ً
تشوور ایووت اوال ته نیآ نگیگووت «گفایر ،ظرط(متی ) ایووت» مینرا دیووت ییفت ثینسی تی ایووافید از این
مفیهسم در معنیا والآ ،نریووسع معنییی ایبید گوود ایووت ،ته این نرنسب وه مفیهسم انازا ی مینند اطی ت
فرمی الهی ،مرا بت ترگفایر و رایاگریی ،انوبیق رل و فعل مفهرآییزا نعرد ایت.
".3-2-1-4گفتار" ،موجود زنده است.

نویآ نگیگوووت دیگرا وه از بیرام زتینی ایووواعیرا واژ رل در نهجالبالغه ،مینرا ییفت ،رل ته مثیته
ی

مرجرد ماحرک و زند ایووت .در اینبی گووراهدا وه تر ایوویال آنهی ایوومنگیگووت«گفایر ،مرجرد زند

ایت» حیلل گد  ،ترریی میگرد:
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ح رم لی در نیمه  ۳5نهج البالغه قویب ته اترمریی اگعرا مینریرد:
َ
ُ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ ٌ ُ َ َ َ َ
َّ
أما َب ْعد فقد َبلغّن عنك ق ْول ه َو لك َو عليك:
ِ

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

َ
َّ َ َ َ َ
َّ
ً
َ َ َّ
اس إ َّن ُه َمن ا ْس َت ْن َل َ َّ َ
االن ُ
اَّلل ُوف َق َو َمن اَخ ق ْول ُه َد ِليال ُه ِدى ِِل یت ِهی أ َقو ُم(قوبه )132
أی
ِ
ِ
ِ
ِ

اا مردآ هر وس از قودا قسر قراهی طلبد ،نرفسق ییتد ،و آ وس وه یوووخنی قدا را راهنعیا

قرد رار دهد ته رایتنرین را  ،هدایت قراهد گد
ً
گفایر(در اینبی منترر رآ وریم ایوووت) را َد ِلسال نیمسد یعنی ولوووف انروووینی راهنعییی ورد و هدایت
نعرد را ته گفایر نروووبت داد و رل را مرجرد زند اا دانرووواه ایوووت وه مینراند ننر ی راهبر را ایفی
نعرد و انروی را از جهل قیرج نعیید .هرچند منترر از رل در این والآ ،رل قداوند یعنی رآ ایت امی
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یخنی از نر ته من ریسد وه هم ته یرد و هم ته زیی نر ایت.
ََ
در این بیرم ،یووخن فی ل فعل َتل ِنی رار گرفاه ایووت و گریی گفایر مرجردا زند و ماحرک ایووت وه
ََ
فعول آمود و ریوووسود توه یو متوی از او یووورمیزنود .نعبسر َتل ِنی حوویوی از گزارش گووود ا عوویل و
گفاویر(نرطوههی) منرووورتی و فرمیندارا حترمت لی ته گوووخص ایشوووی ایوووت زیرا در این زمی

هعی گرنه وه در رآ وریم آمد ایوت ،لورط گفایر(ا م از گفایر انری یی غسر آ ) مینراند یمل هدایت
یوی ضووواللوت گووورد توه نرا
َ

ْ

َ

َ

ْ ُ َ ٌ ُ َّ َ
ُ
َ ْ
ْ ُ ُ
ْ
ْ
ُ ُ ُ َّ َ
ُ
َ
اَّلل مغلولة غلت أيدهی َو ل ِعنوا ِا قالوا َبل يداه
ت اليهود يد
ِ
نعرنوه در آیوه و قَال ِ
ِ
ِ

َ
تان ين ِف ُق كيِ یشَاأ(العیسد : )۳7:و یهرد گفاند« :دیت قدا تراه ایت ».دیاهیا قردگی تراه
م ْب ُسَوط
ِ

تید و ته دیوزاا آنچه گفاند ،از رحعت قدا دور گورند تلته هر دو دیوت او گشید ایت ،هرگرنه تخراهد
میتخشد .گفایر وفرآمسز یهرد آنی را ته لعن الهی دچیر نعرد.
تنویتراین در این جی نسز ،از حرز مبدأ مرجرد زند ماحرک ،تراا مفهرآیووویزا مفیهسم انازا ی مینند ننر
گفایر در یوعیدم یی گونیوم انری  ،ایافید گد نی نشی دهد هعی گرنه وه ی

مرجرد زند تی حروت و

فعیلست قرد ،مروسرا ته یورا پسروزا یی گترت(یعیدم یی گنیوم) را ترگزید وآ را میپسعیید گفایر نسز
در زندگی تشر چنسن ننر مهعی را ایفی مینعیید.
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نتیجهگیری

ایواعیر تر مبنیا آراد دمید ،امرا زینای و مخ ر

زتی ادتی گعرد می گد امی تی ظهرر متاب زتی

گوونییووی گوونیقای ،نگی ته منرله ایوواعیر  ،یووعت و یوورا قیلووی پسدا ورد .ته نسد این گرو  ،ایوواعیر
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اتزارا ایت تراا مفهرآ ییزا ی

حرز انازا ی تر اییال حرزهیا ملعرال نر.

در پتوهر حیضور  8نیآنگیگت ایاعیرا تراا «گفایر» در نهجالبالغه تسی گد ،وه تر اییال آ مینرا
ً
گفت گرچه ظیهرا «یووخنگفان» امرا محروورال و غسرانازا ی ایووت امی نهجالبالغه ،ته گووتل ویت ته
مفهرآیووویزا«گفایر» ا داآ نعرد ایوووت وه نشوووی میدهد یوووخن گفان ،آ چنی هم وه ته نترمیآید
ً
امرا ویمال محرورال و یتل گونیقت ،نسرت .در غسر این ررم چه ضرورنی داگت نی نهجالبالغه هنگیآ
ته ویرترد گفایر ،آ را تی اولوویفی جرووعینی چر نرمی یی نسزا ،یووخت و محتم ترد  ،تی ارزش ترد ،
حروت داگان و ...مفهرآییزا نعیید.
پریوور الووولی منیله حیضوور این ترد وه آیی نریوووسع معنییی درتیر مفهرآ«گفایر» وجرد دارد یی قسر وه تر
اییال پتوهر انبیآ گرفاه ،مشخص گد در نهجالبالغه ته وع مفهرآ ییزا گفایر در یلب حرز هیا
مبدأ گف ،متی و ...این امر وا ع گد ایت.
ته الو مفهرمی وه نهجالبالغه از گفایر اراسه ورد  ،تر نحر فهم تخشووی از گزار هیا دینی مؤثر ایووت.
در بویرام حویوا واژ رل ،مفیهسم انازا ی مینند آثیر و نبعیم یوووخن ،لزوآ انوبیق رل و وردار ،دروغ،
ونییه و نعریض ،نتیرم تر علترد مروورال  ،مبیدله و مخیلوعه و ...از طریق حرز هیا مبدأ جرعینی و
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حروای مفهرآییزا گشاه ایت.
ته بیرم دیگر نهجالبالغه از گوووف ،متی و حروت(مرجرد زند ) تراا مفهرآیووویزا از گفایر و نتلم تهر
میگسرد در حیلی وه این حرز  ،از جعله تنسیدانرین نبرتسیم تشوور از اتاداا زندگی اویووت پس مینرا
گفت تخشووی از نعرد زتی یعنی گفایر ،در یلب ایوواعیرا آ هم از نر اولسن نبرتسیم تشوور مثل حروت،
مفهرآ ییزا گد و این جلر از زتی در نهجالبالغه ،ایاعیرا ایت.
تی نرجه ته ناییج حیلول از پتوهر حیضر تر تخشی از ایاعیر هیا مرنبط تی گفایر در نهجالبالغه تیید گفت
از طریق روش مویلعیم مسی رگوواهاا ته ویت زتی گوونییووی گوونیقای وه راهتیرهیا یووردمندا تراا
مویلعه پستر تنسید ،اراسه ورد ایوووت ،مینرا ته مویلعه روگوووعند و نرین مار مذهبی مینند رآ وریم،
نهجالبالغوه و  ...ا وداآ نعرد و ناووییج مفسود و ارزگوووعنوودا را از این روش نرین در جهوت فهم مار دینی
درییفت نعرد.
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در جدول ذیل نگیگوت حرز مبدأ و من د و مفیهسم ترگرفاه از بیرام ایاعیرا نهجالبالغه ،نعییر داد
گد ایت:
مجادله
تیزی
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طعنه یا تمسلر
ونس
مهربانی در
کالم(کیفیت)

نرم

اهمیت گفتار

نیازمند حفاظت

ارزش مندی

به موقو سلن
گفتن

قابل وابه وایی

انطباق قول و
فعل

شئ

دور/نزدیک
مکان

صداقت
اطاعت فرمان
الهی

درون/بیرون

لزوم نظارت بر
عملکرد مأموران

رسیدن

نقش گفتار در
سعادت یا
شقاوت انسان

راهنما

مووود زنده
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گفتار
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