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چکیده
استعاره در گفتمان ديني ابزاری پويا برای سازماندهي مفاهيم انتزاعي بهشمار ميرود .زبان دين ،زباني استعاری
است؛ چراکه تصوير استعاری ،مبتني بر نوعي روشنگری مفهومي است که در بيان ادراکهای شهودی و نيز
شناخت اليههای مفهومي مقوالت انتزاعي که در تفکر ديني بهوفور يافت ميشود ،بستری مناسب فراهم ميآورد.
«قلب» نيز از جمله مقوالت انتزاعي است که در آيات و روايات بسياری با تکيه بر زبان استعاری ،جنبههايي از
حقيقت و ماهيت آن تبيين شده است .جايگاه و ارزش «قلب» تا حدی است که در انديشه و تفکر عرفاني آن را
حقيقت و گوهر وجود انسان ،و مرکز علم و معرفت دانستهاند و همين امر ضرورت بررسي جهانبيني و انديشه
علوی در مفهومسازی «قلب» را دوچندان مينمايد .بر اين اساس ،پژوهش حاضر بر پايه نظريه استعاره شناختي
ليکاف و جانسون به بررسي ديدگاه امام علي(ع) درباره مفهوم «قلب» پرداخته و سعي بر آن دارد ،ابعاد شناختي و
ساختار هستيشناختي «قلب» در نهجالبالغه را توصيف نمايد .بررسي استعارههای موجود نشان از آن دارد که
قلمرو شناختي «قلب» در نهجالبالغه بسيار گسترده است و امام علي(ع) برای تبيين معنای شناختي «قلب» از
انواع استعارههای هستيشناختي بهره برده است .مفهومپردازی «قلب» در نهجالبالغه بيشتر بر مبنای
شخصيتبخشي به کمک ويژگيها و اندامهای جسمي ،مانند چشم و گوش استوار شده است ،پس از آن
مظروفپنداری «قلب» از بسامد بااليي برخوردار است.
کلید واژهها :استعاره مفهومي ،استعاره هستيشناختي ،نهجالبالغه« ،قلب».

 .1استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
* :نويسنده مسئول
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 .1مقدمه
استعاره در گفتمان ديني کارکرد شناختي دارد؛ چرا که حوزه دين بسيار انتزاعي و دور از تجربه حسي
است ،عالوهبراين ،حاوی مفاهيم متافيزيکي دست نيافتني است و امکان فهم آن بدون ساختاربندی آن در
قالب حوزههايي که به دريافت حسي نزديکترند ،وجود ندارد (نورمحمدی .)38 :1831 ،اهميت کاربرد
استعاره در بيان ادراکهای شهودی ،به اندازهای است که کشف يک استعاره مناسب در حوزه متافيزيک،
طريقي برای تفکر و شيوهای برای شناخت محسوب ميشود (ايزوتسو.)88 :1831 ،
با توجه به اينکه تفکر ديني از ويژگي استعاری برخوردار است ،نظريه معاصر استعاره که استعاره را
فرايندی شناختي و ذهني بهشمار ميآورد ،در حوزه مطالعات ديني نيز تأثير بسزايي خواهد داشت .در اين
نظريه که نخستين بار توسط ليکاف 1و جانسون 2مطرح شد ،استعاره نه تنها يک آرايه ادبي بلکه فرايندی
ذهني و ابزاری برای دريافت چگونگي انديشيدن و درک انسان از جهان بهشمار ميرود .بر اين اساس
بررسي نقش معرفتشناختي و مفهومي استعاره در مقوالت انتزاعي گفتمان ديني ،شناخت و دريافت
مخاطب را از مفاهيم فرامادی و پيچيده تحت تأثير قرار ميدهد و با تکيه بر آن ميتوان اين مفاهيم را در
قالب شبکهای از مفاهيم ملموس و ساده درک کرد.
 .1-1بیان مسئله

«قلب» از جمله مقوالت انتزاعي در گفتمان ديني بهشمار ميرود که بهدليل ماهيت مجرد و فرامادی آن،
در قرآن کريم و احاديث ائمه اطهار(ع) با تکيه بر زبان استعاری ،تصاويری پويا از آن مفهومسازی شده
است تا شناخت و دريافت حقيقت آن آسان گردد .در واقع ماهيت پيچيده و متافيزيکي «قلب» ،مانع فهم
روشن غيراستعاری از آن شده است و همين امر باعث شده که در عرفان اسالمي ديدگاههای متفاوتي در
باب «قلب»« ،روح»« ،نفس» و «عقل» به وجود آيد و به ندرت ميتوان رسالهای عرفاني يافت که در آن
به قلب و حقيقت آن اشاره نشده باشد؛ چرا که «در نظر عارف ،معرفت و ادراک حقيقي به وسيله شهود
قلبي بهدست ميآيد» (جداریعالي.)38 :1833 ،
نگاهي گذرا به نهجالبالغه بهعنوان گرانبهاترين دانشنامه معرفتي و ميراث فرهنگي اسالم ،بيانگر آن
است که «قلب» در کالم گهربار امام علي(ع) جايگاه ويژهای به خود اختصاص داده است و در قالبهای
استعاری متفاوتي مفهومپردازی شده و با تکيه بر مفاهيم حسي به مخاطب عرضه شده است .واکاوی
مدلهای ذهني مرتبط با «قلب» در بيان و فهم حقيقت آن و دريافت ارتباط آن با حقيقت انسان و هستي
راهگشا خواهد بود .با توجه به ارزش و اهميت «قلب» و حجم باالی مفهومپردازی استعاری اين مقوله در
کالم امام معصوم که خود واقف به غيب و عالم ارواح و معنويات است ،در اين پژوهش در چارچوب نظريه
استعاره شناختي ليکاف و جانسون به بررسي و تبيين جهانبيني و انديشه علوی در توصيف ساختار
هستيشناختي «قلب» پرداخته ميشود و از آنجا که نظريه استعاره مفهومي ،چارچوب مناسبي برای
1. Lakoff
2. Johnson
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بررسي و شناخت ماهيت تفکر و درک انسان است ،ميتواند ابزار مناسبي برای دريافت اليههای مختلف
مفهوم «قلب» قرار گيرد ،در اين راستا اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به پرسشهای زير است:
 «قلب» در نهجالبالغه چگونه در چهارچوب استعارههای هستيشناختي ارزيابي ميشود؟ در نهجالبالغه کدام استعاره در مفهومسازی «قلب» بيشترين بسامد را دارد؟ .2-1پیشینة پژوهش
تاکنون پژوهشهای پرشماری در زمينه استعارههای نهجالبالغه با رويکرد شناختي به رشته تحرير درآمده
است ،از جمله نخستين پژوهشها در اين حوزه ميتوان به رساله «تحليل مفهومي استعارههای
نهجالبالغه؛ رويکرد زبانشناسي شناختي» ( )1831اثر مهتاب نورمحمدی اشاره نمود؛ نگارنده در اين
پژوهش کوشيده است در چارچوب نظريه معاصر استعاره به تحليل مفهومي استعارهها و بازسازی مدلهای
شناختي آن بپردازد .يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد که انتزاعي بودن حوزه مذهب ،مهترين دليل
بسامد باالی عبارات استعاری در نهجالبالغه است.
کتاب «درآمدی بر نظام مفهومسازی استعاری در نهجالبالغه» ( )1831اثر مرتضي قائمي نيز از
جامعترين پژوهشها در زمينه استعاره مفهومي در نهجالبالغه بهشمار ميرود که به منظور شناخت بهتر
تفکر علوی به بررسي استعارههای مهم در حوزههای مختلف همچون اخالق ،دنيا و آخرت ،قرآن و اهل
بيت (ع) ،عبادات ،دين و ايمان پرداخته است.
در راستای بررسي شناختي مفاهيم مجرد نهجالبالغه ،مريم توکلنيا و همکاران ( )1831در مقاله
«کارکرد استعارههای مفهومي در تبيين مفهوم «خدا» در نهجالبالغه» با تکيه بر انواع استعارههای
وجودی ،جهتي و ساختاری ،مفهوم «خدا» را در نهجالبالغه مورد بازخواني قرار داده و به اين نتيجه دست
يافتند که حضرت علي (ع) با انتقال از مفهوم مکاني که در تجارب و فرهنگ مخاطبان جريان دارد ،مفهوم
پيچيده و معنوی «خدا» را تبيين کردهاند.
کبری راستگو ( )1833نيز در مقاله «بررسي شناختي ساختهای استعاری مفهوم «فتنه» در
نهجالبالغه بر مبنای نظريه ليکاف و جانسون» به تبيين مفهوم فتنه در گفتمان علوی بر پايه نظريه
استعاره شناختي پرداخته است .نتايج اين پژوهش گويای آن است که «فتنه» در نهجالبالغه بر مبنای
استعارههای شناختي حس بنياد ،و ابراستعاره جاندار بنياد و استعاره فراگير ساخت بنياد مفهومسازی شده
است.
در جهت تبيين معنا و جايگاه «قلب» از ديدگاه قرآن و حديث نيز پژوهشهايي انجام گرفته است؛ از
جمله :قنبری ( )1831در مقاله «قلب در نهجالبالغه» سعي نموده است معنا ،مفهوم ،جايگاه و احوال و
کارکردهای قلب را در نهجالبالغه واکاوی کند .حوراء حسيني و همکاران ( )1838نيز در مقاله
«کارکردهای معرفتي قلب از ديدگاه عالمه طباطبائي» به بررسي کارکردهای معرفتي قلب از قبيل عقل،
سمع ،علم ،وحي ،ذکر ،فقه در تفسير الميزان پرداخته و ارتباط قلب با هر کدام را جداگانه تحليل کردهاند.
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با وجود اين ،در هيچ يک از اين پژوهشها «قلب» از ديدگاه شناختي بهويژه نظريه معاصر استعاره که
در بازسازی معني ذهني مفاهيم انتزاعي اثرگذار است ،مورد توجه قرار نگرفته است .با توجه به ارزش و
اهميت «قلب» در انديشه اسالمي ،پژوهش حاضر بر آن است به تحليل مفهومي استعارههای مرتبط با
اين مفهوم پيچيده فرامادی در نهجالبالغه به عنوان يک متن ديني ادبي با فضای مفهومي قابلتوجه و
ارزشمند بپردازد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

«قلب» از جمله مفاهيمي است که در قرآن کريم و در کالم امامان معصوم عليهم السالم مورد توجه قرار
گرفته و در ساختاری استعاری ،ابعاد مختلفي از ماهيت آن وصف شده است ،ولي تاکنون استعارههای
مرتبط با اين حوزه مفهومي در نهجالبالغه از ديدگاه شناختي و در چارچوب نظريه استعاره مفهومي ليکاف
و جانسون تحليل و بررسي نشده است .با توجه به اهميت اين چارچوب نظری برای درک و شناخت
مفاهيم انتزاعي ،پژوهش در زمينه مفهومپردازیهای استعاری امام علي عليهالسالم راهگشای شناخت
حقيقت «قلب» است ،عالوهبر آن ديدگاه و بينش امام عليهالسالم را بر مخاطب آشکار ميسازد؛ اين امر
در بررسي متون عرفاني و به منظور دريافت نگرش مختلف عارفان و صوفيان و ميزان تأثيرپذيری ايشان
از کالم امام معصوم مفيد خواهد بود.
 .2استعاره از ديدگاه شناختی
تا پيش از ظهور زبانشناسي شناختي ،استعاره آرايهای ادبي و زباني بهشمار ميآمد که در متون ادبي به
عنوان ابزار زيباشناختي مورد توجه قرار ميگرفت ،ولي با گذشت زمان ،استعاره در چارچوب علوم شناختي
معنا و مفهوم جديدی پيدا کرد و بهعنوان جزء اساسي تفکر بشر شناخته شد .ليکاف و جانسون برای
نخستين بار در پرتو زبانشناسيشناختي ،مکاتب فلسفي سنتي غرب و زبانشناسي معاصر را به چالش
کشيده و با ايجاد تغيير و تحول در معنيشناسيشناختي ،استعاره را فرايندی شناختي و ذهني معرفي کرده
و چارچوب نظريه جديد خود در خصوص نقش معرفتشناختي و مفهومي استعاره را در نخستين کتاب
مشترک خود با عنوان استعارههايي که با آنها زندگي ميکنيم 1به تفصيل بيان کردند (نيليپور:1831 ،
.)13-13
به عقيده ليکاف و جانسون ،نظام مفهومي ذهن بشر در ذات خود ماهيتي استعاری دارد ،بر اين اساس
استعاره شناختي برخالف ديدگاه سنتي به مثابه ابزار تفکر و جهانبيني است که ساختار ادراک و
دريافتهای ما را تشکيل ميدهد و صرفاً يک آرايه زباني و ادبي نيست (داوریاردکاني و همکاران:1831 ،
 .)3در واقع استعاره مفهومي ،الگوبرداری نظاممند بين عناصر مفهومي يک حوزه ملموس و عيني از تجربه
بشر با حوزه ديگری است که معموال انتزاعيتر است (ليکاف .)18 :1338 ،حوزهای که باعث توجه و
دسترسي ذهني به پديده ديگر ميشود ،حوزه مبدأ و حوزهای که در معرض توجه يا دسترسي ذهني قرار
1. Metaphors we live by
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ميگيرد ،حوزه مقصد است .قلمروی مبدأ غالبا مفهومي ملموس است ،در نتيجه راحتتر درک ميشود و
قلمروی مقصد معموالً انتزاعي و دشوارياب است (زرقاني و ديگران.)8 :1832 ،
مهمترين موضوع در نظرية استعارههای مفهومي «نگاشت» است که واژهای قرضي از علم رياضي
است و منظور از آن ،تناظرهای نظاممند استعاری بين مفاهيمي است که ارتباط نزديکي با يکديگر دارند
(گرادی ،)130 :2001 ،بهعنوان نمونه در واژه« :کوردل»؛ مفهوم انتزاعي «دل» بر مبنای حوزه «چشم»
که عضو بدن انسان بهشمار ميرود ،مفهومسازی شده است و تناظری نظاممند ميان حوزه مبدأ عضو بدن
و حوزه مقصد «دل» برقرار شده است ،بر اين اساس نگاشت اين جمله بدينصورت معرفي خواهد شد:
«دل ،عضو بدن است».
ليکاف و جانسون ،استعارههای مفهومي را با توجه به ويژگيهای حوزه مبدأ در سه دسته قرار دادند:
استعارههای ساختي ،1استعارههای جهتي ،2و استعارههای هستيشناختي .8تجربه انسان از مواجهه با
پديدههای جهان خارج ،مبنای شکلگيری گستره وسيعي از استعارههای هستيشناختي را فراهم ميکند
(ليکاف و جانسون ،)28 :1330،استعاره هستيشناختي که مبنای نظری پژوهش حاضر است ،به آن دسته
از استعارههايي گفته ميشود که از طريق آن مفاهيم انتزاعي در قالب تجارب افراد با اشيای فيزيکي
خصوصاً با بدنشان ،حاالت و ظروف فيزيکي و يا اشياء و مواد مجسم ميشود ،بر اين اساس استعاره
هستيشناختي بر سه نوع است :استعاره ظرف ،تشخيص و استعارههای پديدهای يا مادی (همان.)80 :
استعارههای هستيشناختي با بهرهگيری از اشياء و واقعيتهای جهان خارج ،مدلهای استعاری متفاوتي
درباره ذهنيت ما نسبت به مفاهيم انتزاعي ارائه ميدهند؛ بدينگونه که انسان بر اساس تجربيات فيزيکي
خود همچون حرکت ،اعمال نيرو ،خاصيت ظرف و مظروفي پديدهها ،چرخش ،ارتباط و مانند آن
ساختهای مفهومي بنيادی برای خود ايجاد کرده و آن را در انديشيدن به موضوعات انتزاعي به کار
ميبرد (صفوی.)218 :1831 ،
 .3مفهومسازی استعاری «قلب» در نهجالبالغه
پيش از بررسي زبان استعاری نهجالبالغه ضروری مينمايد اشارهای موجز و مختصر به معنای لغوی و
اصطالحي «قلب» شود« .قلب» در لغت به معني وارونه نمودن ،دگرگون ساختن (فراهيدی:1103 ،
«قلب»؛ ابنمنظور1333 ،م« :قلب») ،و زير و رو کردن است (ابنمنظور1333 ،م« ،قلب») ،و در
اصطالح در دو مفهوم کامالً متمايز مادی و معنوی بهکار ميرود .در معنای مادی به عضو صنوبر گوشتي
در درون سينه« ،قلب» گفته ميشود (فراهيدی1103 ،؛ جوهری1811 ،؛ ابنمنظور1333 ،م« :قلب») ،و
در معنای معنوی آن که موضوع بحث اين پژوهش است ،گفتهها بسيار است.

1. Structural metaphors
2. Orientational metaphors
3. Ontological metaphors
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از ائمه اطهار(ع) روايات بسياری درباره «قلب» بيان شده است که جملگي حاکي از سيطره «قلب» بر
ساير اعضاست؛ امام علي(ع) در تبيين ماهيت «قلب» در نهجالبالغه فرمودهاند« :به رگهای دروني انسان
پارهگوشتي آويخته که شگرفترين اعضای دروني اوست ،و آن قلب است که در آن چيزهای از حکمت و
ضد آن گرد آمده است» (حکمت .)113 :103/امام صادق(ع) نيز در بيان حقيقت «قلب» فرمودند« :در
حواس شناختي نيست مگر از راه قلب ،قلب راهنمای حواس است [ ]...و بهوسيله عقلي که در آن است
فکر ميکند» (مجلسي1101 ،ق« ،)183/8 :خداوند تبارک و تعالي قلب را مدبر بدن قرار داد ،با قلب
ميشنود و ميبيند ،قلب بر بدن قاضي و امير است .اگر قلب تأخير کند ،بدن نميتواند پيشي گيرد و اگر
قلب پيشي گيرد ،بدن نميتواند تأخير کند .حواس بهوسيله قلب ميبينند و ميشنوند ،اگر قلب به آنها امر
کند ،قبول ميکنند و اگر آنها را نهي کند ،بازميايستند» (مجلسي1101 ،ق.)113/8 :
توصيفهای استعاری متعدد از «قلب» در قرآن و حديث ،انديشه و عرفان اسالمي را تحت تأثير قرار
داده است ،و در تبيين حقيقت آن بهعنوان ابزاری معرفتي برای شناخت حقايق هستي ،بحث و اختالف
نظر بسيار بوده است؛ به طوریکه برخي در بحث از مراتب باطني انسان« ،قلب» را با روح و دل و جان و
نفس ناطقه مترادف دانسته و برخي ديگر ،آن را حقيقتي متمايز و مرتبهای ميان نفس و روح ميدانند
(رمضاني و پارسانژاد .)81 :1831 ،در هر صورت جايگاه و ارزش «قلب» تا بدان جاست که آن را جوهر
هستي ،مرکز عشق و معرفت و دريافتکننده تجليات کمال الهي دانستهاند.
بديهي است بررسي زبان استعاری کالم الهي و نيز روايات ائمه اطهار(ع) که از ابزار حواس برای بيان
حقيقت ادراکات باطني بهره گرفتهاند ،ميتواند در قلمرو انديشه اسالمي بهطور نظاممند راهگشا باشد .در
نهجالبالغه نيز ضمن آن که به عباراتي ميتوان دست يافت که معرّف ماهيت و حقيقت «قلب» است،
مفهومپردازی استعاری بديع امام(ع) درباره «قلب» نيز راه درک و شناخت بهتر آن را هموار ميسازد.
بررسي استعارههای هستيشناختي «قلب» در نهجالبالغه نشان ميدهد اين مفهوم پيچيده ،مبهم و مرتبط
با عالم غيب ،در نظام استعاری کالم امام(ع) غالباً در ارتباط با اشيای فيزيکي به ويژه بدن ،حاالت و
ظروف فيزيکي بيان شده است و برحسب درصد فراواني به عنوان شخص ،ظرف و شيء يا ماده به شرح
زير مقولهسازی شده است:
 .1-3قلب به منزله انسان

به عقيده معنيشناسان شناختي ،انسانپنداری يا تشخيص 1از بارزترين انواع استعارههای هستيشناختي
است .تشخيص مقولهای عام است که حوزه گستردهای از استعارهها را دربرگرفته و هر يک از اين
استعارهها جنبه مختلف وجودی انسان يا شيوه نگريستن به وی را برجسته ميسازد (ليکاف و جانسون،
.)82-81 :1330
در نهجالبالغه مفهوم انتزاعي «قلب» را در کالبد انساني به نمايش گذاشتن و تبيين شناختي آن در
قالب گزاره «قلب ،انسان است» يا ابراستعاره «قلب ،جاندار است» بيش از ساير استعارهها کاربرد دارد .در
1. personification
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شکلگيری اين استعاره ،صفات و ويژگيهای مختلف مادی و فرامادی انسان مورد توجه قرار گرفته و در
اصل قلب انسان به منزله خود انسان درنظر گرفته شده است؛ گويا در برابر کالبد جسماني انسان« ،قلب»
نيز کالبد روحاني انسان بهشمار ميرود .مفهومسازی «قلب» به مثابه «انسان» در نهجالبالغه نيز با ذکر
برخي از ويژگيها و صفات جسمي و روحي انسان به تصوير کشيده شده است که عبارت است از:
 .1-1-3گريه و اندوه قلب

«قلب» مرکز همه ادراکات و احساسات بهشمار رفته است (طباطبائي ،)228/2 :1111 ،و در قرآن کريم
يک سلسله حاالت و احساسات باطني از قبيل ترس ،اضطراب ،حسرت ،قساوت ،غلظت ،خشوع ،نرمي،
رأفت و رحمت ،آرامش ،ايمان ،طمع ،گمراهي ،لهو ،نفاق ،کذب ،فزع ،طهارت ،سالمت ،انس ،الفت و امثال
آن به قلب نسبت داده شده است (جداریعالي)100 :1833 ،؛ زيرا «قلب» عضو مدرک در بدن است ،در
اين ميان گريه از ويژگيهای انسان است؛ گريه و چشم با هم پيوندی ناگسستني دارند ،ولي در عبارت:
«إِ َّن َّ ِ ِ
ض ِح ُكوا» (خطبه ،)211 :118/از حوزه مبدأ انسان برای
ين فِي الدُّنْ يَا تَ ْب ِكي قُلُوبُ ُه ْم َوإِ ْن َ
الزاهد َ
مفهومسازی قلب بهره گرفته شده است و قلب در نقش انسان کامل ،رفتاری انساني از خود بروز ميدهد و
همچون انسان ميگريد.
حزن و اندوه نيز از ويژگيهای انسان است که جايگاه آن را بايد در «قلب» جستجو کرد ،همانگونه که
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْدرا» (حکمت ،)103 :888/قلب را
امام (ع) در عبارت« :المؤمن بِ ْش ُرهُ في َو ْج ِهه َو ُح ْزنُهُ في قَ ْلبِه أ َْو َس ُع َش ْيء َ
ظرفي برای حزن معرفي ميکند ،با وجود اين در وصف متقين با مفهومسازی «قلب» به عنوان انسان
ورُه ْم َمأ ُْمونَة» (خطبه ،)102 :138/همچون
روبرو ميشويم و قلوب متقين در عبارت« :قُلُوبُ ُه ْم َم ْح ُزونَة َو ُش ُر ُ
انسانِ اندوهگين توصيف شده و غم و اندوه بر اثر خوف الهي سراسر وجود آن را فراگرفته است.
 .2-1-3مرگ و زندگی قلب

«دل بيجان» و «مرگ دل يا قلب» از استعارههای مفهومي زيبا در نهجالبالغه و زيراستعاره «قلب ،انسان
است» و يا «قلب ،بدن است» بهشمارميرود .بر اساس اين استعاره درحاليکه انسان هنوز زنده است ،روح
و نشانههای زندگي از «قلب» خارج شده و «قلب» ميميرد .امام(ع) در وصف اهل زهد ميفرمايد« :يرون
أهل الدنيا يعظّمون موت أجسادهم و ُهم أَ َش ُّد إِ ْعظَاما لِمو ِ
ت قُلُ ِ
َحيَائِ ِه ْم» (خطبه)113 :280/؛ بدين معنا که
وب أ ْ
َْ
َ ْ
اهل زهد برخالف دنياپرستان به مرگ دلها بيش از مرگ بدن و جسم توجه دارند .مرگ دل در زمان
حيات جسماني به معني از بين رفتن نشانههای تداوم و بقای قلب است؛ نشانههايي که بر اثر امور معنوی
و فرامادی حاصل ميشود ،به عبارت ديگر مرگ قلب يعني عدم علم و معرفت و از بين رفتن قوه
تشخيص و تمييز و در نتيجه عدم ادراک حقائق فرامادی.
ميراندن انسان و بيرون آوردن روح از جسم از افعال خاص ذات احديت است ،همانگونه که خداوند
متعال در قرآن کريم ميفرمايد﴿ :قُ ِل ٱللَّهُ يُ ْحيِي ُك ْم ثُ َّم يُ ِميتُ ُك ْم﴾ (جاثيه ،)21 :18/ولي ميراندن «قلب» و
بيرون آمدن روح (معنويت) از آن به معني تجسم جسميشدگي برای «قلب» است که در نهجالبالغه به
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طور استعاری به عوامل متعددی نسبت داده شده است ،از جمله عواملي که باعث ميراندن «قلب» و يا
مرگ آن ميشود:
 دنيا« :من عشق شيئا أعشی بصره [ ]...وأ ََماتَ ِت الدُّنْ يَا قَ لْبَهُ» (خطبه)201 :103/؛ کم شدن پرهيزگاریَ « :م ْن قَ َّل َوَر ُعهُ مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار» (حکمت)112 :813/؛غوطهور شدن در ملذات مادی دنيا ،قوای ادراکي قلب را مختل ساخته و به مرگ قلب ميانجامد .در
َح ِي
مقابل ،زهد و پرهيزگاری است که به «قلب» زندگي ميبخشد ،همانگونه که امام(ع) فرمودهاند« :أ ْ
الزَه َاد ِة» (نامه)820 :81/؛ در اين عبارت بهطور استعاری بر نقش انسان در روحبخشي
ك بِال َْم ْو ِعظَ ِة َوأ َِم ْتهُ بِ َّ
قَ لْبَ َ
و زنده کردن و يا ميراندن «قلب» اشاره شده است .از ديگر مفهومپردازیهای استعاری نهجالبالغه آن
ِ
ْم ِة الَّتِي ِهي َحيَاة لِ ْل َقل ِ
ْب ال َْميِّ ِت»
است که حکمت و دانش نيز ميتواند به قلب مرده زندگي بخشد« :الْحك َ
َ
(خطبه.)282 :188/
انسانانگاری «قلب» و وسعت گستره استعاری آن در نهجالبالغه ،آن را به ابر استعارهای تبديل کرده
که در ساختارهای متنوع و با بهرهگيری از ويژگيها و صفات مختلف انساني به مفهومپردازی «قلب»
به عنوان انسان انجاميده است .تعداد اين موارد از گنجايش اين بحث خارج است ،بنابراين به اختصار به
چند مورد ديگر اشاره ميشود:
ِ
 جنون و بيعقل شدن قلوب(« :يا أهل الکوفة) َكأ َُّوسة فأنتُم ال تَعقلو َن» (خطبه.)31 :81/
َن قُلُوبَ ُك ْم َمأْل َ
ضاغُ ِن الْ ُقلُ ِ
وب» (خطبه:132/
اجتَنِبُوا ُك َّل أ َْم ٍر َك َس َر فِ ْق َرتَ ُه ْم [ِ ]...م ْن تَ َ
 کينهتوزی قلوب نسبت به يکديگرَ « :و ْ.)832
ِ
ِ
ِ
ِ
ك بِل َسانِي ثُ َّم َخالََفهُ قَ ْلبِي» (خطبه:13/
ت بِه إِل َْي َ
 مخالفت و ناسازگاری قلب با زبان« :اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر لي َما تَ َق َّربْ ُ.)121
ِ
ِ
الس ُّر ِْ
ْب اللِّ َسا َن»
ادة يُ َواف ُق ف َيها ِّ
 موافقت و هماهنگي قلب با زبان« :أشهد أن ال إله إال اهلل َش َه َاْل ْع ََل َن َوالْ َقل ُ
(خطبه.)131 :101/
ْب ِذي الْجح ِ
 اعتراف قلبُ « :هو الَّ ِذي تَ ْشه ُد لَهُ أَ ْع ََلم الْوج ِود َعلَی إِق َْرا ِر قَ ل ِ
ود» (خطبه.)100 :13/
َ
ُُ
ُ ُُ
َ
1
 پيشاهنگي قلوب...« :قُلُ ٍوب َرائِ َد ٍة أل َْرَزاقِ َها» (خطبه.)181 :38/
ض َما ِرَها» (خطبه.)181 :38/
وب [َ ]...سالِ َكة فِي غَْي ِر ِم ْ
 حرکت قلوب در بيراهه« :فَالْ ُقلُ ُ روی آوردن و روگردان شدن قلوب (اشتياق و اکراه قلوب)« :إِ َّن لِ ْل ُقلُ ِوها ِم ْن قِبَ ِل
وب َش ْه َوة َوإِقْبَاال َوإِ ْدبَارا فَأْتُ َ
َش ْه َوتِ َها َوإِقْبَالِ َها» (حکمت.)110 :138/
در همه اين نمونهها برای تبيين قلبي که با جهان غيب ارتباط دارد از حوزه مبدأ انسان و مفاهيم
مربوط به آن استفاده شده و لباس انساني بر تن «قلب» پوشانده شده است؛ بدينترتيب ادراکات باطني و
ذهني «قلب» با بهرهگيری از ويژگيهای انسان همچون جنون ،کينهتوزی ،سرگشتگي ،سازگاری و
ناسازگاری ،اعتراف ،حرکت ،اشتياق و رو آوردن و روگردان شدن تشريح شده است .در کنار نسبت دادن
 .1در قديم به آنکه در جستجوی گياه و مکان پرباران پيشتر از قبيله حرکت مي کرد« ،رائد» ميگفتند.
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برخي از ويژگيهای انساني به «قلب» ،پايه تجربي پارهای از استعارههای مفهومي نهجالبالغه بر بنيان
بدن و يا عضوی از پيکر انسان/جاندار استوار شده است .اگرچه اين بخش را بايد زيرمجموعه تشخيص يا
انسانپنداری قرار داد ،ولي برای وضوح بيشتر ذيل عنواني مستقل بررسي ميشود:
 .2-3قلب به منزله بدن يا عضو بدن

«تجسم» يکي از مفاهيم کليدی در نظريه معناشناسي شناختي است .اين مفهوم بيان ميکند که معنا بر
اساس تجربه ،بهويژه تجربه انسان از ساختار بدنياش ايجاد ميشود .به عقيده ليکاف و جانسون ،چگونگي
درک تجربه و تفکر در مورد آن به ساختار بدني انسان وابسته است (ليکاف و جانسون .)103 :1330 ،در
واقع ذهن انسان بدنمند است و نظامهای مفهومي تا حد زيادی برداشتي از ويژگيهای بدن و
خصوصيات محيط فيزيکي و فرهنگي به شمار ميروند (يو .)81 :2003 ،بهرهگيری از ويژگيهای جسمي
انسان يکي از حوزههای مهم شناختي است که به عنوان حوزه مبدأ در بسياری از استعارههای مفهومي
نقش دارد .به عقيده برخي از زبانشناسان شناختي ،انتخاب واژههای مرتبط با اندامهای بدن بهجای
واژههای ذهنيتر سبب ميشود تا کاربرد استعاری به چندمعنايي واژههای مرتبط با بدن انسان منجر گردد
(صفوی .)828 :1831 ،در نهجالبالغه نيز به نمونههايي ميتوان دست يافت که از چنين استعارهای بهره
گرفته شده و «قلب» معنوی  -و نه قلب گوشتي  -بهعنوان پيکره انسان درنظرگرفته شده است ،ازجمله:
 چشم قلبچشم از مهمترين ابزارهای مادی جسم انسان است که برای ديدن اشياء محسوس به کار گرفته ميشود.
ص ِر» (حکمت)121 :103/؛
ص َح ُ
ْب ُم ْ
ف الْبَ َ
در باب وحدت قلب و چشم ظاهر ،امام علي(ع) فرمودهاند« :الْ َقل ُ
بدين معنا که هر آنچه چشم از عالم خارج دريافت ميکند بر صحيفه قلب نگاشته و ثبت ميشود و اين
چشم است که همچون نويسنده بر مصحف قلب مينگارد؛ گويي حواس ظاهر در خدمت «قلب» هستند.
به نظر مي رسد بر اساس همين ديدگاه است که ابن قيم جوزيه ميگويد« :به يقين چشم راهنمای قلب
است که چيزهای قابل رؤيت را برای آن آشکار ميسازد ،پس اگر چشم چيزی ديد  -بهدليل ارتباط عميق
بين چشم و قلب  -آن را به قلب ميرساند ،و هر گاه در قلب امری حادث شد ،در چشم ظاهر ميشود»
(جوزيه1122 ،هـ .)88 :در ادب فارسي نيز از پيوند ناگسستني چشم و دل بسيار ياد شده است« :که هرچه
ديده بيند دل کند ياد» (باباطاهر).
در کنار پيوند ناگسستني قلب و چشم ظاهر ،در عبارات زير «قلب» در قامت انساني نمود يافته و برای
آن چشمي برای ديدن امور نامحسوس و فرامادی مفهومسازی شده است:
َك ِم ْن َها [الجنة]» (خطبه:118/
وص ُ
فلَ
ص ِر قَ ْلبِ َ
 چشم قلب برای ديدن بهشت« :فَ لَ ْو َرَم ْي َت بِبَ َ
ك نَ ْح َو َما يُ َ
.)811
ِ
ِ
ِ
ْب اللَّبِ ِ
 چشم قلب برای ديدن سرانجام کارها« :نَاظ ُر قَ ل ِيب بِه يُ ْبص ُر أ ََم َدهُ» (خطبه.)231 :181/
«بصر» در لغت به معني چشم و نيز حس بينايي (ابنمنظور1333 ،م« :بصر») ،و «ناظر» به معني
چشم و يا سياهي آن است (ابنمنظور1333 ،م« :نظر») .به نظر ميرسد در لغت ،هر دو واژه در معني
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ك َو ُه ْم ال يُ ْب ِص ُرو َن﴾ (اعراف،)133 :1/
اه ْم يَنظُُرو َن إِل َْي َ
چشم کاربرد يکساني دارد ،ولي در آيه شريفهَ ﴿ :وتَ َر ُ
تفاوت معاني بين «نظر» و «بصر» ،به روشني قابل دريافت است .در اين آيه که در توصيف بتهاست
«نظر» به معني نگاه کردن و «بصر» به معني ديدن است؛ بدين معني که چشم بتها بهگونهای با جواهر
درخشان ساخته شده که گويي تو را مينگرند ،ولي قدرتي برای ديدن ندارند (آلوسي1118 ،هـ.)181/8 :
در کتاب التحقيق في کلمات القرآن الکريم« ،إبصار» از ريشه «بصر» به معني «النظر الدقيق واْلشراف و
نتيجته حصول المعرفة والعلم»؛ نگاه دقيق و احاطه است و ثمره آن کسب معرفت ،شناخت و آگاهي خواهد
بود (مصطفوی ،د.ت .)808/1 :بر اين اساس «بصر» و «ناظر» به معني چشم است ،ولي با دو کاکرد
معنايي متفاوت؛ «ناظر» اداتي برای نگريستن و «بصر» اداتي برای ديدن است؛ ديدني که در پي آن
شناخت حاصل گردد.
صرف نظر از تفاوت معنايي دو واژه ،در دو عبارت امام علي(ع) چشمِ قلب همانند چشم انسان
مفهومسازی شده است ،و دو حوزه مفهومي «قلب» و «بدن» بر پايه نگاشت «قلب ،بدن است» و يا
نگاشت «قلب انسان/جاندار است» به هم پيوند خورده است ،با اين تفاوت که چشم قلب نظارهگر و بيننده
امور معنوی در اين جهان و جهان غيب خواهد بود .بدين ترتيب اگر چشم ظاهر در حوزه مبدأ با اموری
همچون ديد و رؤيت ظاهری ،تشخيص موانع و رهيابي همراه است ،چشم قلب در حوزه مقصد در ارتباط
با ديد باطني ،بصيرت ،هدايت و عدم گمراهي است .در واقع اين همان حقيقت قلبي است که ميتواند در
مقام ظهور تجلي احدی قرار گيرد و در دو جهان به چشم خويش حق تعالي را به نظاره بنشيند؛ همانگونه
ْح ْم ُد لِلَّ ِه ال ُْمتَ َجلِّي لِ َخل ِْق ِه بِ َخل ِْق ِه َوالظَّ ِاه ِر لِ ُقلُوبِ ِه ْم بِ ُح َّجتِ ِه»
که امام(ع) در وصف خداوند سبحان فرمودند« :ال َ
(خطبه)133 :103/؛ سپاس خداوندی که در برابر قلوب ،ظاهر و عيان است.
 -گوش قلب

گوش در کنار چشم يکي ديگر از ابزارهای معرفتي است و بايد اذعان داشت؛ اکثر آگاهيهای انسان از
جهان خارج از طريق اين دو عضو حاصل ميشود .در اين ميان «قلب» ،هم به عنوان ابزار ادراک و تفکر
معرفي شده است که در اين صورت به ابزاری برای شناخت حقائق نياز نخواهد داشت ،و هم بهعنوان
مدرک حقيقي شناخته شده که در اين صورت ميتوان برای آن ابزار ادراکي همچون چشم و گوش متصور
شد و بر همين اساس در نهجالبالغه برای قلب جهت درک حقائق عالم وجود« ،چشم» و «گوش»
مفهومسازی شده است .چنين مفهومسازی ،تصوير ذهني مخاطب را از «قلب» گسترش ميدهد و مؤيد
اين نظر است که قلب هم آنچه از حواس ميرسد ،دريافت ميکند و هم خود به طور مستقيم دريافتهای
عقلي يا الهامي يا وحياني دارد .در واقع چشم و گوش «قلب» به چشم و گوش باطن اشاره دارد و جزء
اعضای باطني وجود انسان درنظر گرفته شده که در مقابل چشم و گوش جسم قرار گرفته است و قلب را
قادر به ديدن و شنيدن امور باطني و درک حقيقت آن ميکند؛ حقائق و الهاماتي که چشم و گوش
جسماني قادر به درک آن نيست ،مانند:
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َح ِ
ض ُروا آذَا َن قُلُوبِ ُك ْم تَ ْف َه ُموا»
َّاس َوعُوا َوأ ْ
 گوش قلب برای درک کالم و مقام امام(ع)« :فَ ْاس َمعُوا أَيُّ َها الن ُ
(خطبه)813 :131/؛
ٍِ
َصغَ ْوا إِلَْي َها َم َس ِام َع قُلُوبِ ِه ْم َوظَنُّوا أ َّ
َن
 گوش قلب برای فهم حقيقت آيات[« :فالمتقون] َم ُّروا بِآيَة ف َيها تَ ْخ ِويف أ ِْ
ِ
ُص ِ
ول آذَانِ ِه ْم» (خطبه.)101 :138/
َّم َو َش ِهي َق َها في أ ُ
َزف َير َج َهن َ
در اين دو عبارت «آذان» جمع «أذن» و «مسامع» جمع «ِمسمع» به معني گوش با اضافه شدن به
«قلب» ،نگاشت «قلب ،بدن است» يا «قلب ،انسان است» را مفهومپردازی کرده است .در مثال دوم
گوش دل (مسامع القلوب) و گوش جسم (أصول اآلذان) در کنار هم در توصيف حال متقين بهکار رفته
است ،هر زمان پرهيزکاران به آيهای ميرسند که در آن ترس از خدا باشد ،صدای جهنم در ابتدا در گوش
دل سپس در گوش جسمشان طنينافکن ميشود ،بنابراين اگر گوش قلب تقويت شود قادر به ادراک ذات
و باطن امور و اصوات نهان از عالم ملکوت خواهد بود .بدينترتيب با جسميتبخشي به «قلب» به کمک
استعاره ،توان بيان تجربههای شهودی تا مرزهای بينهايت باال رفته است .بر پايه همين روايات است که
بسياری از عارفان از حواس باطني دل سخن گفتهاند ،بهعنوان نمونه نجمالدين رازی برای «قلب» پنج
حس باطني برشمرده که مدرک عالم غيب و ملکوتاند و پنج حس ظاهری را صورت ظاهری حواس
باطني دانسته است (نجمالدين رازی.)111-111 :1831 ،
همچنين در نمونههای ديگری برخي از ويژگيهای بدن انسان به «قلب» نسبت داده شده است ،مانند:
ض ِام َزة َوقُلُوبُ ُه ْم قَ ِر َحة» (خطبه.)32 :82/
اه ُه ْم [األتقياء] َ
 زخم و جراحت قلب« :أَف َْو ُِِ
وب تَ َم ُّل َك َما تَ َم ُّل ْاألَبْ َدا ُن» (حکمت.)110 :131/
 خستگي قلب« :إِ َّن َهذه الْ ُقلُ َِ
ض قَ لْبَهُ» (خطبه)201 :103/؛ «أَ َش ّد ِم ْن َم َر ِ
ض
ض الْبَ َد ِن َم َر ُ
ص َرهُ َوأ َْم َر َ
 بيماری قلبَ « :م ْن َعش َق َش ْيئا أَ ْع َشی بَ َْب أَال وإِ َّن ِمن ِ
ص َّح ِة الْبَ َد ِن تَ ْق َوی الْ َقل ِ
ْب» (حکمت.)122 :833/
الْ َقل ِ َ ْ

بنابر استعاره اول« ،قلب» باطني نيز همچون اعضای بدن ،مجروح و زخمي ميشود ،و اين زخم بر اثر
خوف و رجای الهي و يا بهدليل منکرات و رذايل بسياری است که پرهيزکاران در جامعه شاهد آن هستند
و توان مبارزه با آن را ندارند (بحراني1333 ،م ،)11/2 :همچنين «قلب» همانند بدن مادی اسير خستگي و
بيماری مي شود ،در عبارت اخير بيماری قلب در مقايسه با جسم شديدتر معرفي شده است .در استعاره دوم
تناظر بين حوزه مقصد (قلب) و مبدأ (بدن) بدين گونه تداعي ميشود که افسردگي قلب ،رويگرداني و عدم
تمايل آن به انجام امور معنوی به منزله خستگي ،سستي ،غلبه ضعف و بيرغبتي به انجام امور مادی در
جسم است .در استعاره بيمار شدنِ قلب نيز تناظری مشابه بين دو حوزه مبدأ و مقصد برقرار است.
مفهومپردازی بيماری برای «قلب» ابزار بياني مناسبي جهت ملموسسازی برخي ديگر از مفاهيم
انتزاعي است که در رفع بيماری و شفابخشي قلب مفيد و مؤثر است ،همچون مفهوم تقوای الهي که در
کالم امام(ع) بهعنوان داروی شفابخش بيماری قلب و جسم معرفي شده است« :فَِإ َّن تَ ْق َوی اللَّ ِه َد َواءُ َد ِاء
ص ُر َع َمى أَفْئِ َدتِ ُك ْم َو ِش َفاءُ َم َر ِ
َج َس ِاد ُك ْم» (خطبه« .)111 :133/بيماری قلب» را ميتوان
ض أْ
قُلُوبِ ُك ْم َو بَ َ
زيراستعاره «قلب ،بدن و يا قلب ،انسان است» قرار داد .در مقابل قلب بيمار« ،قلب سليم» نيز بهعنوان
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تعبيری استعاری در نهجالبالغه ذکر شده است« :طُوبَی لِ ِذي قَ ل ٍ
اع َم ْن يَ ْه ِد ِيه» (خطبه،)183 :211/
ْب َسلِ ٍيم أَطَ َ
که درک مفهوم آن بهواسطه استعاره «قلب ،بدن يا عضو بدن است» امکانپذير ميشود.
در نهجالبالغه نمونههايي نيز يافت ميشود که «قلب» به عنوان عضوی از پيکر انسان درنظر گرفته
شده است ،مانند:
 -قلب به منزله چشم

امام علي(ع) در نهجالبالغه با تکيه بر استعاره ،جهاني پرجاذبه و پيچيده از «قلب» در برابر ديدگان
مخاطب ترسيم کرده است .اگر در عبارات پيشين «قلب» همچون انسان و يا بدن انسان به تصوير درآمد
که با چشم و گوش خود به کشف و شهود باطني ميپردازد ،در عبارات زير «قلب» بهعنوان وسيله و ابزار
ديدن و به عنوان عضوی از بدن مفهوميسازی شده و بدين وسيله ،استعاره «قلب ،چشم است» خلق شده
است ،بنابراين «قلب» در فرهنگ استعاری امام(ع) پيوند تنگاتنگي با چشم يافته است؛ هم چشم دارد و
َّاظر بِالْ َقل ِ ِ
ِ
ص ِر يکون مبتدأ عمله أن يعلم أعمله
ْب ال َْعام ُل بِالْبَ َ
هم چشم است؛ بدينترتيب در عبارت« :فَالن ُ

عليه أم له» (خطبه« ،)231 :181/قلب» چشمي است برای نگريستن در عاقبت امور جهت شناخت سود و
زيان آن .در اين راستا جابهجايي متقابل ويژگيها و صفات چشم و قلب و نسبت دادن انکار به چشم و
ديدن به قلب يکي از استعارههای مفهومي دلنشين در عبارت« :فَل عين من لم يره تنکره وال قلب من أثبته
يبصره» (خطبه ،)100 :13/است که در آن از حوزه مبدأ «چشم» و با نسبتدادن واژه «يبصر» به «قلب»
برای درک مفهوم آن استفاده شده است.
ناگفته نماند قلب نيز همانند چشم اگر مورد توجه و عنايت قرار نگيرد ،بينايي خود را از دست ميدهد،
ِ
لص ُدوِر﴾ (حج.)11 :22/
وب ٱلَّتِى فِى ا ُّ
چنانچه خداوند متعال در وصف گمراهان ميفرمايدَ ﴿ :ولَكن تَ ْع َمی ٱلْ ُقلُ ُ
در کالم امام علي (ع) نيز از مواردی که چشم قلب قوه بينايي و تشخيص خود را از دست ميدهد ،زماني
ْب إِذَا أُ ْك ِرَه َع ِم َي» (حکمت .)110 :138/همچنين در
است که «قلب» به اجبار به کاری وادار شود« :إِ َّن الْ َقل َ
الش ِام الْعُ ْم ِي الْ ُقلُ ِ
عبارتُ ...« :و ّجه إلی ال َْم ْو ِس ِم أُنَاس ِم ْن أَ ْه ِل َّ
وب الصم األسماع الکمه األبصار» (نامه،)883 :88/
امام (ع) در وصف جاسوسان معاويه از اصطالح «العمي القلوب» بهره گرفته و ايشان را به دو نوع کوری
متصف ميداند؛ کوری دل (العمي القلوب) و کوری ديده (الکمه األبصار) .استعاره «کور دلي» را ميتوان
زيراستعاره دو حوزه مبدأ «قلب ،انسان است» و يا «قلب ،چشم است» دانست .کوردلي در اين عبارات
نشانهای است بر از دست دادن قوه تشخيص و تمييز.
 -قلب بهمنزله دست

«دست» از ديگر اعضای پيکره انسان است که در مفهومپردازی امام علي (ع) مورد توجه قرار گرفته
ِ ِِ
َم يُبَايِ ْع بَِق ْلبِ ِه» (خطبه)82 :3/؛ و «أمره
است ،بهعنوان نمونه در دو عبارت« :يَ ْزعُ ُم (الزبير) أَنَّهُ قَ ْد بَايَ َع بيَده َول ْ
ص َر اللَّهَ ُس ْب َحانَهُ بَِق ْلبِ ِه َويَ ِد ِه» (نامه ،)811 :88/بيعت کردن و ياری نمودن به وسيله
بتقوی اهلل [ ]...وأَ ْن يَ ْن ُ
«قلب» نوعي مفهومسازی استعاری بهشمار ميرود که در آن «قلب» در محور همنشيني با عضوی از
اعضای بدن [«يد»] قرار گرفته است ،و همانگونه که بيعت با امام(ع) و ياری خداوند بلندمرتبه به کمک
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«دست» انجام ميشود« ،قلب» نيز در مقام عضوی از بدن ميتواند چنين نقشي را ايفا کند ،و اگر بيعت با
«دست» به معني اظهار پذيرش و موافقت ظاهری و عيان است ،بيعت با «قلب» نيز يعني تأييد و موافقت
باطني و نهان ،همدلي ،همراهي ،و همسو شدن در اهداف و عقائد .ياری با قلب نيز بر تأييد و پذيرش
باطني داللت دارد.
 .3-3قلب به منزله ظرف

در استعاره ظرف 1برای پديدهها و اشيائي که فاقد حجم و فاقد درون و بيرون هستند ،حجم درنظرگرفته
ميشود .در نظرية ليکاف و جانسون ،اين استعاره در شمار استعارههای هستيشناختي قرار دارد (ليکاف و
جانسون .)80 :2008 ،در نهجالبالغه ،مفهومپردازی «قلب» به عنوان ظرف پس از استعاره «قلب ،بهعنوان
انسان» از بسامد بااليي برخوردار است .با توجه به اين که قلب مرکز اصلي احساسات بهشمار ميآيد،
شمار زيادی از استعارهها و مجازها بر اساس اين مفهوم ساخته ميشود .در نهجالبالغه در عبارت« :إِ َّن َه ِذ ِه
وب أ َْو ِعيَة فَ َخ ْي ُرَها أ َْو َع َاها» (حکمت ،)183 :111/با کاربرد واژه «أ َْو ِعيَة» جمع «وعاء» به معني «ظرف»
الْ ُقلُ َ
(ابنمنظور1333 ،م« ،وعی») ،به وضوح به ظرف بودن «قلب» اشاره شده است ،و در عبارات ديگری ،با
بهرهگيری از ويژگيها و صفاتي که بيانگر ظرفيت هستند« ،قلب» به عنوان ظرف مفهومپردازی شده
ك
است ،مانند فعل «فرّغ» به معني «خالي کردن» در عبارت« :فَ َم ْن فَ َّر َ
غ قَ لْبَهُ [ ]...لِيَ ْعلَ َم َك ْي َ
ت َع ْر َش َ
ف أَقَ ْم َ
[َ ]...ر َج َع طَْرفُهُ َح ِسيرا» (خطبه ،)233 :110/که ظرف بودن «قلب» را بهخوبي نشان ميدهد؛ چراکه اين
فعل با مفهوم ظرفيت ارتباطي تنگاتنگ دارد.
ناگفته نماند طرحواره «ظرف» مهمترين طرحوارهای است که امکان تجسم و درک مفاهيم انتزاعي
چون احساسات را در فضای سهبعدی فراهم ميآورد (قادری و توانگر ،)88 :1832 ،و در آن هم احساسات
و عواطف پسنديده و هم ناپسند يافت ميشود .از احساسات پسنديده ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
ِ
َح ٍد أ َْو َد َع قَ لْبا ُس ُرورا إال وخلق اهلل له من ذلک السرور لطفا»
 ظرفي برای سرور و شادیَ « :ما م ْن أ َ(حکمت.)132 :281/
 ظرفي برای بينيازی« :ولکن اهلل جعل رسله أولی قوة [ ]...مع قَ نَ َ ٍوب َوالْعُيُو َن ِغنی»
اعة تَ ْمأل الْ ُقلُ َ
ََ
(خطبه.)833 :132/
يکي از معاني «أودع»« ،قرار دادن» است که در بطن آن مفهوم ظرفيت نهفته است؛ بدين وسيله در
عبارت اول« ،قلب» ظرف است و «سرور» مظروف آن .در عبارت دوم نيز فعل «مأل» به معني «پر
کردن» غالباً با مفهوم ظرفيت پيوندی ناگسستني دارد و اين قناعت است که ظرف «قلب» پيامبران را از
بينيازی پر کرده است ،همچنين «قلب» ظرفي است برای احساسات ناپسند ،مانند:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْجاهليَّة»
صبيَّة َوأ ْ
 ظرفي برای تعصب و کينههای جاهلي« :أَطْفئُوا َما َك َم َن في قُلُوبِ ُك ْم م ْن ن َيران ال َْع ََح َقاد ال َ
(خطبه)831 :132/
1. Container
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ِ
ض ِب» (خطبه.)831 :132/
ْح ِميَّةُ فِي قَ ْلبِ ِه [المتکبر] ِم ْن نَا ِر الْغَ َ
 ظرفي برای آتش خشم« :قَ َد َحت ال َ ظرفي برای جراحتها« :قَاتَ لَ ُك ُم اللَّهُ لََق ْد َم َألْتُ ْم قَ ْلبِي قَ ْيحا» (خطبه.)11 :21/ك بِ َع ِز َيم ٍة» (خطبه.)181 :228/
 ظرفي برای بيماری سستي« :فَ تَ َد َاو ِم ْن َد ِاء الْ َف ْت َرِة فِي قَ ْلبِ َالضغَائِ ِن الْ َق ِ
اد َح ِة فِي الْ ُقلُ ِ
 ظرفي برای کينههای برافروختهَّ « :وب» (خطبه.)113 :281/
در واقع شالوده اصلي همه اين نمونهها ،استعاره مفهومي «قلب ،ظرفي برای احساسات است» خواهد
بود .از ظرافتهای استعاری کالم امام(ع) مي توان به اين نکته اشاره کرد که در بيان برخي از احساسات و
عواطف از دو اسلوب استعاری بهره گرفتهاند؛ بهعنوان نمونه در آخرين عبارت ،کينه را مظروف قلب قرار
داده و در عبارتي که پيش از اين ذکر شد با تعبير «تضاغن القلوب» کينه را صفتي از صفات قلب
برشمرده اند .درباره حزن نيز چنين است؛ هم به عنوان صفت قلب (قلوبهم محزونة) ،و هم به مثابه مظروف
آن (حزنه في قلبه) بيان شده است و اين مسأله بر غنای مفهومسازی نهجالبالغه افزوده است.
«قلب» در برخي از عبارات نهجالبالغه به صورت استعاری بهعنوان مکانهايي مشخص و مرزبندی
شده ،معرفي شده است ،مانند:
ك بِ ِذ ْك ِرِه» (نامه.)820 :81/
 قلب به منزله ملک« :فإني أوصيک بتقوی اهلل [َ ]...و ِع َم َارِة قَ ْلبِ َحجج اهلل وبيناته] فِي قُلُ ِ
وب أَ ْشبَ ِاه ِه ْم» (حکمت:111/
وها [يزرع األئمةُ
 قلب به منزله زمين کشتَ « :ويَ ْزَرعُ ََ
 .)110البته موالی متقيان در تعبير ديگری مستقيما قلب جوان را به زمين تشبيه کردهاند« :قلب الحدث
کاألرض الخالية».
در اين نمونهها «قلب» به عنوان فضای مادیِ مرزبندی شده مفهومسازی شده است؛ در عبارت اول
«قلب» بهمنزله ملکي است که بايد آباد شود ،و در عبارت دوم همانند زمين زراعتي است که در آن
نشانههای الهي کاشته ميشود .در عبارت اول ،امام(ع) در سخن خود به اين نکته اشاره دارد که برای
آباداني «قلب» نيز همانند زمين به مصالحي نياز است و اين ذکر و ياد خداوند بلندمرتبه است که زمين
قلب را آماده کشت ميکند و آن را از ويراني ميرهاند ،و اگر «قلب» آباد و آماده کشت شود ،آنگاه است
که نور حقيقت و حجتها و نشانههای الهي در آن کاشته ميشود .در اين دو عبارت ميتوان تناظرهايي را
که بين دو حوزه مبدأ و مقصد برقرار است ،به صورت زير نشان داد:

حوزه مبدأ (زمين)
شخم زدن
بذر و دانه
آبياری
سمپاشي

حوزه مقصد (قلب)
دور کردن افکار پليد
محبت و نيکي
ذکر و ياد خداوند بلندمرتبه
مداومت بر ياد حق تعالي

در تبيين رابطه بين «قلب» و «قرآن» در نهجالبالغه نيز «قلب» به عنوان مکان مفهومسازی شده
ِِ
َحسن ال ِ ِ
يع الْ ُقلُ ِ
وب»
ْحديث َو تَ َف َّق ُهوا فيه فَِإنَّهُ َربِ ُ
است ،بهعنوان نمونه در عبارت« :تَ َعلَّ ُموا الْ ُق ْرآ َن فَِإنَّهُ أ ْ َ ُ َ
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(خطبه ،)210 :110/قرآن بهار دلها معرفي شده است که شادی و طراوت را برای آن به ارمغان ميآورد و
آن را زنده و شکوفا ميسازد و همانگونه که بهار ،طبيعت را جاني دوباره ميبخشد« ،قرآن» نيز به مثابه
بهاری است که در پرتو نوای روحبخش آن ،سردی و جمودی که بر دلها سايه افکنده رخت برميبندد .در
اين استعاره ،عناصر مفهومي متناظر در حوزه مبدأ و مقصد بدين صورت خواهد بود:
حوزه مبدأ (مکان)
آب شدن برفها
باران بهاری
شکوفهها
سرسبزی
نسيم دلانگيز

حوزه مقصد (قلب)
رشد و افزايش معنويت
آيات قرآن کريم
شادی و سرور
نشاط و طراوت
تالوت آيات روحبخش

 .4-3قلب به منزله پديده يا ماده

تجربههای انسان در ارتباط با اشياء و پديدههای مادی و شيوه نگرش وی نسبت به رخدادها ،عواطف،
کنشها و غيره بهمثابه اشياء مادی ،مبنای شکلگيری گستره وسيعي از استعارههای هستيشناختي است
(ليکاف و جانسون .)28 :1330 ،اين نوع استعاره در نهجالبالغه در انواع مختلفي ظهور يافته است ،ازجمله:
 .1-3-4قلب به منزله مظروف

«قلب» در عين ظرف بودن ،خود مظروف ظرف بزرگتری است ،بدين معني که به عنوان شيء يا پديدهای
مادی درون ظرفي واقع شده است ،به عنوان نمونه در عبارتَ « :وأَ ْخ ِر ُجوا ِم َن الدُّنْ يَا قُلُوبَ ُك ْم ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن تَ ْخ ُر َج
ِم ْن َها أَبْ َدانُ ُك ْم» (خطبه« ،)121 :208/قلب» در حکم مظروف «دنيا» است و بايد قبل از خارجشدن بدن ،آن
ْجنَ ِ
را از دنيا بيرون آورْد ،تا مبادا دنيا باعث مرگ آن شود .همچنين در عبارت« :قُلُوب ُهم فِي ال ِ
اد ُه ْم
َج َس ُ
ان َوأ ْ
ُ ْ
فِي ال َْع َم ِل» (خطبه ،)100 :132/ويژگي مؤمنان کامل اين است که قلبهايشان بيرون از جسم و در ظرف
بهشت جای گرفته با آن که پيکرهايشان در دنيا مشغول کار است .در اين نمونهها بايد «قلب» را شيء
مادی درنظرگرفت که براساس قابليت قرارگيری آن در ظرفي چون دنيا يا بهشت مفهومسازی شده است.
 .2-3-4قلب به منزله شیء ارزشمند
وب
«قلب» در کالم امام علي (ع) با هديه و پيشکش نيز مناسبت زيبايي يافته است .در عبارت« :أَيْ َن الْ ُقلُ ُ
ت لِلَّ ِه» (خطبه)211 :111/؛ قلب همچون شيء ارزشمندی به تصوير کشيده شده که ميتوان آن
الَّتِي ُو ِهبَ ْ

را به مقام واالی الهي تقديم کرد و به صورت گزاره «قلب ،شيء ارزشمند است» مفهومسازی شده است؛
در اين استعاره بر پايه حوزه مبدأ (شيء ارزشمند) است که تصوير ملموسي از «قلب» بهعنوان حوزه مقصد
در ذهن شکل ميگيرد .به اين متاع گرانبها که برترين مرتبه وجودی انسان و حقيقت اوست ،بايد با
ظاهری زيبا و دلکش به محضر حق تعالي شرفياب شود ،لذا صيقل دادن قلب و زدودن پليدیها از آن ،آن
را همچون هديهای ارزنده شايسته تقديم به پيشگاه باری تعالي خواهد کرد؛ بر پايه اين استعاره ،دو حوزه
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مقصد و مبدأ بدينصورت با هم در ارتباط هستند که ارزش باطني ،زيبايي باطني ،و مالکيت حق بر قلب
به منزله ارزش ظاهری ،زيبايي ظاهری و مالکيت و تصرف هديهگيرنده بر شيء ارزشمند خواهد بود.
 .3-3-4قلب به منزله آينه

استعاره «قلب ،آينه است» زيراستعاره «قلب ،شيء است» و نوعي استعاره هستيشناختي بهشمار ميرود
که در آن مفهومي انتزاعي همچون «قلب» به وسيله ماده يا شيء درک و شناخته ميشود .ويژگي
مشترک «قلب» و «آينه» را بايد در شفافيت و درخشندگي هر دو جستجو نمود .در قرآن کريم« ،قلب» به
آينهای مانند شده است که گاهي بر آن زنگار مينشيند و زنگار بر دل با عبارت ﴿ران 1علی قلوبهم﴾
(مطففين ،)11 :38/بيان شده است .چنين تعبيری در کالم امام(ع) در توصيف سرکشان نيز يافت ميشود:
«من لج وتمادی فَ هو َّ ِ
س الَّ ِذي َرا َن اللَّهُ َعلَی قَ ْلبِ ِه» (نامه)831 :83/؛ در تعبير ديگری صيقل دادن قلب و
ّ
َُ
الراك ُ
رفع زنگار به وسيله قرآنکريم و ياد خداوند متعال با واژه «جالء» که در لغت به همين معنا کاربرد دارد،2
الذ ْكر ِجَلء لِ ْل ُقلُ ِ
ِ َّ
ِّ
وب» (خطبه)181 :222/؛ و « َما لِ ْل َقل ِ
ْب ِجَلء
بيان شده است« :إ َّن اللهَ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َعالَی َج َع َل َ
ت أَ ْن قَ ْد
غَْي ُرهُ [القرآن]» (خطبه ،)881 :111/همچنين همنشيني واژه «صفا» و «قلب» در عبارت« :إِ ْن أَيْ َق ْن َ
3
ك( »...نامه ،)821 :81/مفهوم استعاری «قلب ،آينه است» را يادآور شده است .در اين نوع
ص َفا قَ لْبُ َ
َ
استعاره مجموعه ای از تناظرها بين حوزه مبدأ (آينه) و مقصد (قلب) برقرار است؛ عدم بازتاب انوار حق و
عدم مشاهده و تشخيص حقايق به مثابه زنگار و عدم انعکاس نور (کدری و سياهي) در آينه ،و بازتاب انوار
حق و تمييز حقيقت به مثابه صفا و انعکاس نور (درخشندگي) در آينه است.
توجه به ويژگي آينهبودن «قلب» در قرآن کريم و روايات ائمه اطهار عليهم السالم ،بر متون پس از
خود تأثير بسزايي گذاشته است ،بهعنوان نمونه غزالي در احياء العلوم بهوضوح به اين نکته اشاره ميکند:
« دل در حکم آينه است و اثرهای ستوده آينه دل را نور و ضيا و اشراق زيادت گرداند تا حدی که حق
صريح در وی بدرخشد» (غزالي .)21 :1813 ،نجمالدين رازی نيز در اينباره ميگويد« :خالصه نفس
انسان دل است ،و دل آينه است ،و هر دو جهان غالف آن آينه ،و ظهور جملگي صفات جمال و جالل
حضرت الوهيت به واسطه اين آينه» ( .) 8 :1831از نظر عارف ،ادراک حقيقي همان شهود قلبي است و
راه های حسي و عقلي برای کسب معرفت کافي نيست و تنها راه ادراک حقائق عالم ،تصفيه روح جهت
بازتاب انوار حقيقت در آينه قلب انسان است (جداریعالي)101 :1833 ،؛ آينهای که بنابر کالم امام
علي(ع) بهوسيله قرآن کريم و با ياد خداوند متعال زنگار آن زدوده ميشود.
تنوع و تعدد فضاهای استعاری درباره «قلب» و بهرهگيری از حوزههای مفهومي مرتبط با انسان و
ويژگيهای فردی ،احساسات ،ظرف و مفاهيم طبيعي و مادی نشان ميدهد کاربرد استعارههای زباني در

 .1الرين :الصدأ (ابنمنظور1333 ،م« :رین»)؛ به معني زنگار است﴿ .بل ران علی قلوبهم﴾ يعني همچون زنگار بر قلبشان قرار گرفت آنگونه که
از تشخيص خير و شر درماندند (مصطفوی.)812/1 :1813 ،
ِ
َ ِ
ص َقلَهما» (ابنمنظور1333 ،م« :جلی»)؛ به معني صيقل دادن شمشير و آينه است.
الصيقل
َ « .2جَل
ونحو ُهما َجلْوا وجَلء َ
السيف والمرآ َة َ
ُ
 « .8صفو :أصل واحد يدل علی خلوص من کل شوب ،من ذلک الصفاء وهو ضد الکدر ،يقال صفا صفو إذا خلص» (مصطفوی)812/1 :1813 ،؛
بنابراين «صفا» به معني شفاف و زالل شدن است.
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باب توصيف امور انتزاعي و مجردات ،امری اجتنابناپذير است و هر قدر مفهوم انتزاعي پيچيده باشد ،به
همان اندازه زبان ،استعاریتر ميشود .اين زبان استعاری در باب گوهر ارزندهای چون «قلب» از آيات و
روايات به زبان عرفان نيز رسوخ کرده است.
نتیجهگیری
در کنار تعاريفي که از مفهوم «قلب» ارائه شده و با وجود کوششهايي که برای تبيين ماهيت آن صورت
گرفته است ،بررسي و تحليل استعارههای «قلب» در نهجالبالغه بر پايه نظريه استعاره مفهومي ليکاف و
جانسون نيز بستری مناسب برای شناخت اين مفهوم از ديدگاه امام علي(ع) فراهم ميسازد .طبقهبندی
شواهد بهدستآمده در اين زمينه نشان ميدهد:
« -1قلب» بيشتر در قلمرو حسي انسان تجسمي شده و استعاره کانوني در گفتمان علوی در قالب
اسمنگاشت «قلب ،انسان است» و «قلب ،بدن يا عضو بدن است» شکل گرفته است .مبتني بر همين
ديدگاه «قلب» متصف به برخي از ويژگيهای جسمي انسان شده است ،مانند برخورداری از چشم و گوش
و يا ويژگيهايي همچون گريه و اندوه ،مرگ و زندگي ،آرامش و جنون ،کينهتوزی و امثال آن .اين امر
خود گويای جايگاه «قلب» در نظام هستي است؛ بهگونهایکه با جسميتبخشي به «قلب» ،توان بيان
تجربههای شهودی «قلب» و ادراکات باطني و فرامادی آن تا مرزهای بينهايت باال رفتهاست و «قلب»
در هيأت موجودی زنده و ذیشعور نمود يافته است با ويژگيهايي به ظاهر مشابه ولي در باطن ،متفاوت.
 -2پس از آن استعاره ظرفبنياد با اسمنگاشت «قلب ،ظرف است» بسامد بااليي را به خود اختصاص داده
است و «قلب» بهعنوان ظرفي برای احساسات و عواطف پسنديده و ناپسند همچون سرور و قناعت،
تعصب و تکبر و سستي و مانند آن بيان شده است .اين حوزه مفهومي مؤيد اين باور است که «قلب»
مرکز همه ادراکات و شعور است .دقتنظر و توجه به اين دو قالب معنايي يعني شخصيتانگاری قلب و
مظروفپنداری آن ،حقيقت و ماهيت «قلب» را به کمک تصاويری محسوس قابل درک ميسازد؛ «قلب»
که خود ظرفي برای حزن و اندوه است ،همچون انسان ،حزن بر آن غلبه کرده و محزون ميشود.
همچنين در انگاره استعاری امام(ع) «قلب» بهعنوان شيء مادی و نيز بهعنوان عضو بدن مفهومسازی
شده و برخي از ويژگيهای اعضای بدن همچون خستگي و بيماری به آن نسبت داده شده است.
 -8پيچيدهسازی استعارهها و مفهومپردازیها در نهجالبالغه از ويژگيهای استعارههای مفهومي آن
بهشمار ميرود ،بهعنوان نمونه در نهجالبالغه با ايجاد فضاهای استعاری بديع ،ميان «قلب» و «چشم»
پيوندی ناگسستني برقرار شده است و «قلب» که در استعاره تشخيصي همانند انسان مجهز به چشمي
برای ديدن است در انگارهای ديگر خود ،چشمي است برای ديدن امور باطني و در عين حال بنابر «القلب
مصحف البصر» ابزاری است در اختيار چشم سر؛ به همين دليل بيمناسبت نيست که «قلب» بهعنوان
برترين مرتبه وجودی انسان برشمرده شده است.

08

بررسی استعارههای هستیشناختی حوزه مفهومی «قلب» ...

کاظمی نجفآبادی

منابع
 -قرآن کريم.

 آلوسي ،شهابالدين محمد بن عبداهلل .)1118( .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .بيروت:دارالکتب العلمية.

 ابنمنظور ،محمد بن مکرم1333( .م) .لسان العرب .بيروت :دار إحياء الرتاث العريب. -ايزوتسو ،توشيهيکو .)1831( .صوفیسم و تائوئیسم .تهران :روزنه.

 بحراني ،علي بن ميثم1333( .م) .شرح نهج البَلغة .بيروت :دارالثقلني. جداریعالي ،محمد« .)1833( .ماهيت و جايگاه قلب در عرفان اسالمي» .قبسات .شماره .112-38 ،81 -جوزيه ،ابن قيم1122( .هـ) .طب القلوب .دمشق :دار القلم.

 جوهری ،اسماعيل بن احمد1811( .ق) .الصحاح .بيروت :دار العلمللماليني. داوریاردکاني ،رضا و همکاران .)1831( .زبان استعاری و استعارههای مفهومی .تهران :هرمس. دشتي ،محمد .)1831( .ترجمه نهجالبالغه .چ  .1قم :پارسيان. رمضاني ،حسن و پارسانژاد ،محسن« .)1831( .حقيقت قلب در عرفان اسالمي» .حکمت عرفانی-88 ،)1(1 ..11
 زرقاني ،سيد مهدی؛ مهدوی ،محمدجواد و آياد ،مريم« .)1832( .تحليل شناختي استعارههای عشق در غزلياتسنايي» .جستارهای نوين ادبی.80-1 ،)138(11 .
 -صفوی ،کوروش  .)1831(.درآمدی بر معنیشناسی .تهران :سازمان تبليغات السالمي.

 طباطبائي ،سيد محمدحسين1111( .ق) .الميزان في تفسير القرآن .قم :دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسينحوزه علميه قم.
 فراهيدی ،خليل بن احمد1103( .ق) .العين .چ  .2قم :نشر هجرت. قادری نجفآبادی ،سليمان و توانگر ،منوچهر« .)1832( .تحليل شناختي پارهای از استعارههای دل در بوستانسعدی» .زبانشناسی و گويشهای خراسان .81-21 ،)1(8
 غزالي ،ابوحامد محمد .)1813( .إحياء علوم الدين .ترجمه محمد خوارزمي .تهران :علمي فرهنگي. -مجلسي ،محمدباقر1101( .ق) .بحار األنوار .بيروت :مؤسسة الوفاء.

 -مصطفوی ،حسن1121( .هـ) .التحقيق في کلمات القرآن الکريم .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

 نجمالدين رازی ،عبداهلل بن محمد .)1831( .مرصاد العباد من المبدأ إلی المعاد .تهران :انتشارات علمي وفرهنگي.
 نورمحمدی ،مهتاب .)1831( .تحليل مفهومي استعارههای نهجالبالغه :رويکرد زبانشناسي شناختي .پاياننامهکارشناسي ارشد .تهران :دانشگاه تربيت مدرس.
 -نيليپور ،رضا .)1831( .زبان استعاری و استعارههای مفهومی .تهران :هرمس.

- Grady, J. E. (2007). Metaphor, in The Oxford Handbook of Cognitive
Linguistics. D. Geeraerts, H. Cuyckens. Oxford university press.

09

9911  زمستان، شماره سی و دوم، سال هشتم،پژوهشنامه نهجالبالغه

- Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by, Chicago, Chicago
University Press.
- Lakoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. Chicago: University
of Chicago Press.
- Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor in Metaphorand
Thought. Ed. A. Ortony. Second Edit. PP. 202-251. Cambridge University Press.
- Yu, N. (2009). The Chinese Heart in a Cognitive Perspective. Berlin/
NewYork: Mouton de Gruyter.

