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چکيده
تنوّع مثلها و مثلوارههای نهجالبالغه در کنار کارکردهای ديني ،تربيتي و اخالقي ،از منظر زبانشناسي شناختي
اهميتي برجسته دارد .اثربخشي اين گونههای ادبي ،در رسايي مضمون ،آفرينش تصوير و برجستتهستازی مننتا،
آشکار بوده و هويت فکری و فرهنگي آن روزگار را به نمايش ميگذارد .الگوهای سازنده بسياری از ايتن امثتال،
جايگاهي مفهومي در انديشه داشته و براساس طرحوارهها و فضاهای ذهني شکل يافتهانتد .در ژتهوهش حاضتر
طرحوارههای تصوّری امثال در نهجالبالغه ،با تکيه بر الگوی ايوانز و گترين ،متورد تيليتل قترار گرفتت .منيتار
گزينش اين امثال ،مبتني بر کتاب «االمثال و احلکم املستخرجه من هنجالبالغه» غروی بتوده استت .يافتتههتای
جستار حاضر حاکي از توصيف ملموس و حسي بسياری از مفاهيم ذهني و انتزاعي در برابر ذهن ساده عترب آن
دوره بوده است .مصاديق فراواني از طرحوارههای فضا ،نيرو ،ظرفبودگي ،توازن ،جابجايي ،و غيره ،برای مفهتوم
سازی ژديدههای مجرد بهکاررفته است که در اين ميان طرحواره ظرفبودگي ،فراواني قابتلتتوجهي نستبت بته
ديگر اقسام دارد .در اين امثال ،رابطه مستقيمي بين بسامد طرحوارههای تصوری و ميزان کاربرد اسامي حيوانات،
عناصر طبينت و فناليت انساني و اعضای بدن انسان ،وجود دارد که موجب ارتباط مؤثرتر و درک بيشتر مفاهيم
مجرد گشته است.
کليد واژهها :نهجالبالغه ،ضربالمثل ،طرحوارههای تصويری ،منناشناسي شناختي.
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 .1مقدمه
مثلها از کهنترين گونههای ادبي بهشمار ميروند که در فراز و فرود تاريخ ،ميفتو مانتده و ترستيمگتر
فلسفه زندگي و تاريخ تيوّل انديشه بشر و تجربه اقوام مختلفاند .بسياری از اين مثتلهتا را متيتتوان در
متون تاريخي و ادبي ،در دل حکايتها ،سرودهها ،خطابهها و غيره ،يافت .نهجالبالغه ،ازجمله آثاری استت
که بخشي از آيين و فرهنگ عربي در آن ،در قالب مثلها توصيف گشته استت تتا بته متدد ايتن عبتارات
گزيده ،مفاهيمي گسترده انتقال يابد .اين امثال را ميتوان براساس ساختار و ميتوای آن ،به امثال قرآنتي،
امثال سائره و قياسي؛ يا براساس توالي زماني ،به سه بخش جاهلي ،اسالمي و مخضرم ،طبقتهبنتدی کترد
که به شکل منظوم و منثور ،در بخشهای مختلف نهجالبالغه مالحظه ميشود (ن.ک :غروی.)7 :1407 ،
تنوّع اين مثلها و مثلوارهها در بخشهای مختلف نهتجالبالغته ،در کنتار کارکردهتای دينتي ،تربيتتي و
اخالقي ،از منظر سبکي و زبانشناختي اهميتي برجسته دارد و به نيکي ويهگتيهتای فکتری ،فرهنگتي و
روحيات مردم آن دوره را ترسيم ميکند؛ ضمن آنکه در رستايي مضتمون ،برجستتهستازی مننتا و جتذب
مخاطب ،عنصری اساسي بهشمار ميرود.
1
بررسي و مطالنه بنيادهای فکری و فرهنگي امثال نهجالبالغه از دريچه منناشناسي شناختي  ،بهعنوان
يکي از روشهای نوين در زبانشناسي ،در تفسير و تبيين تنابير استناری موجود در آنها ،کتارآيي متؤثری
دارد؛ به تنبيری ديگر« ،زبانشناسي شناختي که در ژي تيليل جهانيهای زباني است ،به خوبي ميتواند با
ابزارهای مختلف خود ،ازجمله نظريه ادغام مفهومي ،استناره ،مجاز و طرحوارههای تصويری ،ضتربالمثتل
ها را که جزء فرهنگيترين ساختهای زباني است ،تيليل و نيز تنوّع را در زبانها توجيه کنتد» (عباستي،
.)23 :1397
 .1-1بيان مسئله

چگونگي مفهومسازی گزارههای انتزاعي در امثال نهجالبالغه برای بيتان آيتين ،تجربتههتا و آمتوزههتای
اخالقي ،يکي از مسائليست که با تکيه بر رويکرد منناشناسي شناختي ،قابل طرح و بررسي است .مطالنته
امثال از منظر شناختي ،بستر مناسب برای درک چگونگي تفکّر ،مفهومسازی تجربتههتا و باورهتای متردم
دوره امام علي عليهالسالم را فراهم ميسازد .چه آنکه اين گونههای ادبي ،براساس طرحوارهها و فضتاهای
ذهني شکل گرفته و مفاهيم فرهنگي و اقليمي در شکلگيری ميتوای آنها اثرگتذار بتوده استت .متارک
جانسون ،2بهعنوان يکي از ژيشگامان عرصه منناشناسي شناختي ،منتقد است تجربيات فردی انسانها بته
هنگام عملکرد و فناليتهای مختلف زندگي روزمره ،بتهصتورت سلستله ستاختهتای مفهتومي در ذهتن
اندوخته شده که انسانها اين دسته از تجربيات را در هنگام انديشيدن به مفاهيم انتزاعي و درک درست از
ماهيت آنها بهکار ميبرند (صفوی .)373 :1387 ،ليکاف و ترنر ( )1989نيز با تأکيد بر اين نکته ،منتقدنتد
به هنگام مالحظه يک ضربالمثل ،ميتوانيم يک سناريوی کامل دربارة يک حادثه مشتخ در ذهنمتان
1. Cognitive Semantics
2. Mark Johnson
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را فقط از طريق اشاره به يک واقنيت يا گريزی بته آن درک کنتيم (Lakoff & Turner,1989: 162-

 .)163منناشناسان شناختي با تکيه بر اقسام طرحوارههای تصويری ،1تفسير و شرح امثال را فراهم ستاخته
و از مفهومسازی امور انتزاعي ژرده برميدارند .با توجه به اين توضيح ،روشن ميشود که الگوهای ستازنده
بسياری از تنابير تمثيلي و استناری ،در زبان واقع نيستند؛ بلکه جايگاهي مفهومي در انديشته دارنتد .زبتان
شناسان شناختي با تأکيد بر اين جنبه ،منتقدند «استناره در زندگي روزمره متا نته تنهتا در زبتان ،بلکته در
انديشه و عمل نيز نفوذ دارد و ماهيت نظام مفهومي عادی ما ،و انديشه و عملمتان» بنيتاد استتناری دارد
(ليکاف و جانسون.)9 :1397 ،
با توجه به اهميت امثال و جايگاه آن در نهجالبالغه ،ژهوهش حاضتر در صتدد استت ژت از اشتارهای
موجز به ويهگي امثال و اقسام آن در نهجالبالغه ،به بررسي طرحواره تصويری موجود در آنها با تکيته بتر
الگوی ايوانز و گرين بپردازد تا ضمن تبيين انواع اين طرحوارهها ،خوانشي روشن از اين امثال ارائه گردد .با
توجه به اين مهم ،سؤالهای جستار حاضر به شرح ذيل است:
الف) گونههای طرحواره تصوّری در امثال نهجالبالغه کدامند و انتقالدهنده چه مفاهيمي هستند؟
ب) براساس الگوی منناشناسي شناختي برجستهترين کارکرد طرحوارههای تصوّری امثال نهتجالبالغته در
چيست؟
شايان توجه است برای ميدود شدن دايره ژهوهش و ارائه خوانشي روشن از آن ،منيتار گتزينش امثتال
در اين جستار ،کتاب «األمثال و احلکم املستخرجة منن هننجالبالغنة» غروی منين گرديد .در اين اثر به بتيش از
 200مثل بهترتيب الفبايي اشاره شده و ريشههای تاريخي و ادبي آنها بررسي گشته است.
 .2-1پيشينة پژوهش

بخشي از ژيامها و مفاهيم حِکمي و ادبي در بافت نهجالبالغه ،در قالب ضربالمثلها مالحظه ميشود کته
از منظر زبانشناسي تاريخي ،و منناشناختي اهميت فراواني دارند .ازجمله آثاری که بته شتکل مستتقل در
زمينه بررسي ريشه تاريخي و شرح واژگان امثال ،نگاشته شده ،کتتاب «األمثنال و احلکنم املسنتخرجة منن هننج
البالغة» ميمد غروی (1407ق) است .خالصه اثر مذکور در کتاب ديگری با عنوان «األمثال يف هنجالبالغة»
با  61مثل نشر گرديده است .اندقاني ( )1379در اثری با عنوان «امثال و حکم نهجالبالغته و منتادلهتای
فارسي و انگليسي» 340 ،مثل و حکمت از نهجالبالغه را گردآورده و بند از بيتان ترجمته آنهتا اقتدام بته
منادليابى اين امثال و حکم در زبان فارسى و انگليسى کرده است .احمتدی ( )1390در کتتابي بتا عنتوان
«مثلها و مثلوارهها در نهجالبالغه» شماری از امثال منظوم و منثور نهجالبالغه را استتخرا کترده و بته
بررسي مضامين مشترک اين امثال با ادب فارسي همت گمارده است تا ميزان تأثير مضامين نهتجالبالغته،
در آثار نويسندگان و شاعران عرب زبان و ژارسيگو را تبيين نمايد .ميرجليلي و توکليتان ( )1398در مقالته
«بررسي نقش ضربالمثلها در فهم و زيباسازی تنابير نهجالبالغه» ،به بررسي زيباييشناختي ايتن جملته
وارهها در متن ژرداختهاند .ژيرچراغ و فقهتيزاده ( )1395در مقاله «کاربتست بينامتنيت در فهم امتثال نهج
1. Image schema
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البالغه» به واکاوی بينامتنيت لفظي و مضموني امثال نهجالبالغه اهتمام داشتهاند .براساس يافتههای ايتن
ژهوهش ،بينامتنيت لفظي از نوع نفي متوازی ،بيشترين شکل بينامتنت امثال در نهجالبالغه به شمار مي-
رود.
هريک از ژهوهشهای يادشده ،به بررسي مختصات بالغي و ادبي امثال اهتمام داشته و از بُنتدی ايتن
گونه ادبي را مورد کاوش قرار دادهاند؛ اما در حوزه ژهوهش منناشناستي شتناختي نهتجالبالغته ،مطالنتات
ميدودی به انجام رسيده است که ازجمله آنها ميتوان به «نقد و بررسي طرحوارههای تصوّری قترآن در
نهجالبالغه» (مقياسي« ،)1395 ،تيليل شناختي استناره در نهجالبالغه (بر ژايه نظريت ترنتر و فوکونيته)»
(سليمي« ،)1398 ،بررسي استنارههای مفهومي و طترحوارههتای تصتويری ظترف «فتوق»در زبتان نهتج
البالغه» (موسوی و توکلنيتا )1398 ،و غيتتره ،اشتاره کترد .در ايتن جستتارها و نمونتههتای ماننتد آن،
طرحوارههای تصوّری امثال نهجالبالغه مورد بيث نبوده است که اميدواريم اين مختصر گامي بسيار خترد
در اين راستا باشد.
 .3-1ضرورت و اهميت پژوهش

بيگمان روشن است که بررسي شناختي طرحوارههای تصويری امثال نهجالبالغه ،در نمايانتدن بخشتي از
فرهنگ و سنن عربي که در نهجالبالغه بدان ژرداخته شده است ،مؤثر خواهد بود .ضمن آن که درک بهتر
مفهوم اين امثال از طريق بررسي اقسام طرحوارهها و چگونگي مفهومسازی امور انتزاعي ،فراهم ميشتود.
مسألهای که در ژهوهشهايي که از منظر منناشناسيشناختي در حوزه نهجالبالغه به انجام رسيده ،مغفتول
بوده است.
 .2چارچوب نظري پژوهش
 .1-2رويکرد شناختی در مطالعات زبانی

مطالنه در مباحث زباني ،از زوايای مختلفي مطرح بوده و همواره بخشي از آن ،اهتمام صاحبنظران حتوزه
زبانشناسي را به خود جلب کرده است .رويکرد زبانشناسي شناختي ،1يکي از گرايشهای نوين زبانيست
که در کنار ديگر نگرشهای حوزه زبان ،بهکارکرد زبان و ارتباط آن با جهان ژيرامون اهتمتام متيورزد .در
اينجا با مروری گذرا بر ديگر رويکردهای زبانشناسي چون صورتگرا و نقشگرا ،تتالش متيشتود حتوزه
شناختي زبان و تفاوت آن با دو بخش يادشده تبيين گردد.
در نگرش صورتگرا ،زبان نظامي ساختبنيان و رياضيگونه تلقّي ميشود که هدف آن مطالنه ميض
زبان بدون توجه به عواملي ،همچون جامنه ،فرهنگ و نقش ارتباطي و کتاربردی زبتان استت .در دستتور
زايشي که توسط نوآم چامسکي ،2يک از صورتگرايان بنام مطرح شتده استت ،بته استتقالل بختشهتای
تشکيلدهنده نظام زبان ،شامل بخشهای نيو ،واژگان ،بخش واجي و بختش مننتا تأکيتد گشتته استت.
1. Cognitive Linguistics
2. Noam Chomsky
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همچنين قائل شدن به قوه نطق و دانش زباني از ديگر قوای ذهتن ،ماننتد :هتوش ،تفکتر ،اصتول کلّتي
يادگيری و مفهومسازی از ديگر مباني اين نوع دستور بهشمار ميآيد .در واقع اين نوع نگرش ،قوه نطتق را
از ديگر قوا ،مستقل ميداند .گيون ،1ضمن تأکيد بر اين که دستور زايشتي استتمرار ستاختگرايتي استت،
مدعي شد که اين رويکردها ،زبانشناسي را در بيران قرار دادهاند و برای نجات آن بايد به رويکرد تازهای
روی آورد .رويکردی که آن را زبانشناسي «نقشگرا» 2مينامند .اين نگرش ،اصليتترين وظيفته زبتان را
ايجاد ارتباط ميداند و به حضور نقش ارتباطي ،کاربردشناختي و کالمي بهعنوان بخشهای جتداييناژتذير
دانش زباني و نفي تفکر استقالل و خودمختاری زبتان تأکيتد متيورزد (ن.ک .دبيرمقتدم.)65-9 :1390 ،
نگرش سوم ،زبان را نظامي شناختي ميداند .قيد «شناختي» بر اين مطلب تأکيد دارد که اصتول توصتيف
زبان بايد با اصول حاکم بر کارکرد مغز و ذهن که در ساير رشتههای شناختي کشتف شتدهانتد ،هماهنتگ
باشد ( .)Evans & Green, 2006: 40در اين رويکرد ،مسأله استقالل زبان از ديگتر قتوای شتناختي و
همچنين استقالل حوزههای زبان مردود است .زبانشناسان شناختي منتقدند کته زبتان بازتتابي از فضتای
ذهن است .ينني ،انسان براساس تجربيات خود و با تکيه بر تنامل با جهان ختار  ،مفتاهيم مختلتف را در
ذهن خود ميسازد و اين مفهومسازی در زبان مننک ميشود .بنابراين در اين رويکرد ،زبان ابزاری بترای
سامان بخشيدن به اطالعات و تجربيات و انتقال آن به ديگران است (ن.ک :راسخ مهند .)23 :1397 ،اين
نگاه به مفاهيم ذهني و بازتاب عملکرد آن در زبان و ساخت مفهومي تجربيات ،به تدريج در ژهوهشهتای
زبانشناختي قوّت گرفت و خود را در قالب نظريههايي چون استناره مفهومي ،طرحواره تصويری و نظريته
ادغام مفهومي ،آشکار ساخت که در ادامه به چيستي طرحوارههای تصويری ژرداخته ميشود.
 .2-2چيستی طرحوارههاي

تصويري3

سرآغاز نظريه طرحواره تصويری ،را بايد در آراء مارک جانسون ( ،)1987در کتابهای وی ،چتون بتدن در
ذهن 4جستجو کرد .وی در اين کتاب منتقد است تجربههای بدنمند درون نظام مفهومي ،طرحتوارههتای
تصوری را به وجود ميآورد که در نتيجه تنامل متا بتا جهتان و ميتيط ژيرامونمتان استت؛ هتر طرحتواره
تصويری يک الگوی ژويا و تکراری از برهمکنشهای حسي و برنامههای حرکتي ماست که به تجربته متا
انسجام و ساختار ميبخشد (جانسون)17 :1396 ،؛ بتهعبتارتي «طرحتوارههتای تصتويری و نگاشتتهتای
استناری ساختارهای تجربي مننا هستند که برای بخش عمدهای از فهم انتزاعتي و استتد ل متا اهميتت
اساسي دارند .نگاشتهای استناری اختياری نيستند؛ بلکه ،بر عک  ،با جنبههتای ديگتری از کارآمتدی و
تجربه بدني ما کامالً مقيد ميشوند» (همان .)20-19 :صفوی در توضيح اين نظريته متينويستد« :اصتل
مسأله اين است که از ما در اين جهان ،اعمال و رفتارهايي بروز ميکند؛ مثالً حرکت ميکنيم ،ميختوريم،
ميخوابيم ،مييط اطرافمان را درک ميکنيم ،و از اين طريق ،ساختهای مفهومي بنياديني ژديد ميآوريم
1. Givon
2. Functional Linguistics
3. Image schema
4. The Body in Mind

24

تحلیل شناختی اقسام طرحوارههای تصوری امثال در نهجالبالغه

شهبازی و شیخی

که برای انديشيدن درباره امور انتزاعيتر بهکار ميروند .بته نظتر جانستون ،تجربيتات متا از جهتان ختار
ساختهايي در ذهن ما ژديد ميآورد که ما آنها را به زبان خود انتقال ميدهيم .اين ساختهای مفهتومي
همان «طرحهای تصويری»اند» (صفوی .)68 :1382 ،گفتنتي استت ايتن نظريته ابتتدا در مننتيشناستي
شناختي مطرح شد ،سپ در ساير علوم شناختي ،بهويهه روانشناسي شناختي ،مورد توجه قرار گرفت.
 .3-2اقسام طرحوارههاي تصويري

زبانشناسان شناختي اقسام مختلفي را برای طرحوارههای تصتوری ذکتر کتردهانتد .برختي چتون متارک
جانسون ،طرحوارهها را به سه بخش کلّي طرحواره «حجمي»« ،حرکتتي» و «قتدرتي» تقستيم کتردهانتد.
ايوانز و گرين 1در تقسيمبندی نسبتاً جامني طرحوارهها را به هشتت دستته اصتلي «مکتاني»« ،حجمتي»،
«جنبشي و حرکتي»« ،توازن»« ،قدرتي»« ،وحدت»« ،اينهماني» و «وجود» ،تقسيم کترده و بترای هتر
کدام زيرمجموعههايي را قائل بودهاند ( .)Evans & Green, 2006: 190جدول زير اين تقسيمبندی را
نشان ميدهد:
جدول  :1اقسام طرحوارههاي تصوّري ()Evans & Green, 2006: 190

فضا
ظرفبودگي
جابهجايي (حرکت)
توازن (تنادل)
نيرو
ژيوستگي
انطباق

باال-پايين ،عقب-جلو ،چپ-راست ،نزديک-دور ،مرکز-پيرامون ،تماس (سطح)،
مستقيم ،عموديت
ظرف ،داخل -خار  ،سطح ،ژر -خالي ،ميتوا
نيروی جنبش ،مبدأ -مسير -مقصد
ميور تنادل ،موازنه دو کفه ،نقطه تنادل ،تنادل (سکون)
اجبار ،مانع ،نيروی متقابل ،انيراف ،رفع مانع ،توانايي ،جذب ،مقاومت
اتياد؛ مجموعه؛ شکافتن؛ تکرار ،کل -جزء ،قابل شمارش ،غيرقابلشمارش ،ارتباط
همتايي؛ تيميل

 .4-2نگاهی به ويژگی امثال در نهجالبالغه و اقسام آن

امثال در مقايسه با ديگر اقسام کالم ،قالبي ظريف و ساختاری موجز دارد و از نظر بسياری از ادبا بتر گونته
های ديگر سخن برتری دارد .صاحب النقد الفريد در فصلي از کتاب ختود بتا عنتوان «اجلنهرر يف األمثنال»
ضمن اشاره به ويهگيهای امثال ،مينويسد :جايگاه مثل از شنر ژايدارتر و از خطابته برتتر استت و چيتزی
جايگزين آن نميشود (ابنعبدربه .)3/3 :1404 ،ابوهالل عستکری (متتوفي 395ق) نيتز در مجهنر األمثنال،
امثال را علمي مستقل بر ميشمارد و منتقد است امثال با وجود گزيدگي و ايجاز ،عمل اطناب را بته جتای
ميآورند (عسکری .)10/1 :1388 ،اين مسأله در مثلها و مثلوارههای نهجالبالغه که بخشتي از ژيتامهتا و
مفاهيم حِکمي و ادبي آن را در بر دارند ،صدق ميکند .مطالنه ساختار اين گونههای ادبي در نهجالبالغته،
بيانگر فشردگي و اختصار قالب آنهاست؛ بهگونهای که اغلب از سه تا شتش کلمته تشتکيل گشتته و بته
ندرت از اين ميدوده تجاوز ميکند .حذف و افکندگي عناصر و اجتزای جملته در ستاختار آنهتا بته وفتور
1. Evans & Green

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال نهم ،شماره سی و پنجم ،پاییز 1400

25

مالحظه ميشود؛ ضمن آن که جابهجايي و گاه تقابل و تقارن ميان اجزای آن ،ژيوستگي و انسجام آنها را
عميقتر کرده تا با حفظ جنبههای آوايي ،اغراض مننايي و بالغي خاصتي را دنبتال نمايتد .گفتنتي استت
عمده امثال نهجالبالغه از نوع جملههای اسميه و بسيط (در مقابل جمله مرکب) هستند .از نظر وجهي هم،
هر سه وجه «خبری»« ،التزامي» و «امری» در امثال نهجالبالغه مالحظه ميشود؛ اما مقايسه اين وجوه با
يکديگر بيانگر فراواني نسبتاً با ی وجه «خبری» نسبت به دو گونه ديگر دارد .قابليت استتد لي و ارائته
برهان منطقي موجود در اين امثال نيز در تثبيت و خلق مننا نقشي برجسته ايفا ميکند؛ چنانکه بتا وجتود
تکرار در گذر زمان هم رنگ کهنگي به خود نميگيرد .راز اين تأثير و تازگي هميشگي ،در «تناسب «لفتظ
مثل» با «وضنيت و سياق» کاربرد مثل است که همواره حکم يک تشتبيه تتازه را دارد» (فتتوحي:1385 ،
.)267
شايانذکر است که امثتال نهجالبالغه را براساس ميتوا ،نوع روايت و ژيشتينه آن ،ميتوان بته قستمت
های ذيل تقسيم کرد:
 .1-4-2مَثَلوارهها (عبارتهاي مَثَلگونه)

در متن نهجالبالغه عبارات و ترکيبهای مختلفي در مناني وعظي ،اخالقي و غيره مالحظه ميشود که در
چارچوب تنريف مثل به شکل اصطالحي آن نميگنجد و با آن تفاوتهتای مختصتری دارد کته آنهتا را
ميتوان «مثلواره» يا «مثلگونه» نام نهاد؛ بهعبارتيديگر« ،يکي از خطاهای مثتلنگتاران آن استت کته
کنايات ،عبارتهای کليشهای و زبانزدها ،کلمات قصار و حکمتها و اشنار بزرگان را نيز جتزء امثتال متي
آورند .دانستن تفاوت هر يک از اين گونههای ياد شده با مثل به ما کمک ميکنتد مترز آنهتا را بتا مثتل
مشخ کنيم» (ذوالفقاری .)42/1 :1388 ،بسياری از جمالت قصار و تنابير حکمتآميز در نهجالبالغته را
بايد در زمره اين بخش بهشمار آورد که به علت روا و کاربرد زياد به قالب مثل در آمده است .در داستتان
نامه بهمنياری مرز ميان اين دو اينگونه بيان شده است« :امثال و غير امثال ،جملههايي که استنمال آنهتا
بدون تغيير يا با تغيير جزئي بين عامه رايج و متداول است ،جزء امثالنتد و آن جملتههتايي کته بتين عامته
مشهور نيستند امثال نيستند ،و ميتوان آنها را کلمات قصار يا حِکَم ناميد» (بهمنياری.)27 :1369 ،
 .2-4-2امثال بديع (مثلآفرينی)

برخي از امثال در نهجالبالغه ژيشينه نداشته و نخستين بار بر زبان امام علي عليهالسالم جاری شده استت،
اين امثال در زمره امثال ابتکاری و نوظهور جای ميگيرد .سيد رضي و گاه برخي از شارحان نهتجالبالغته،
به بديع و بيسابقه بودن اينگونه از عبارات اشاره داشتهاند؛ برای نمونه ،سيد رضي ژ از بيان اين عبارت
نهل لَن َ انُ ُنن َلالن َ َف َنرِننُتَْل ج ُحل َ ناأ َو رَتُ َِن ُنرلَْل جلَُ ،نرا ِنَ َمنا َفن َاا َّنا نَن َاا» (خطبته،)31/
از خطبه سي و يکم« :يَن ُق ُ
«ژسر داييات ميگويد :در حجاز مرا شناختي و در عراق از نظر انداختي .چه ژتيش آمتد کته نتوش ،نتيش
آمد؟» ،بهصراحت ميگويد« :نخستين کسي است کته از وی ايتن ستخن شتنيده شتده استت» (موستوی
گرمارودی.)149 :1394 ،
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شايسته ذکر است صاحب کتاب األمثال يف هنجالبالغنه (1407ق) در ژهوهش خود از اين اقسام ادبتي ،بته
دقت به ريشهشناسي اين امثال ژرداخته و موارد متنددی از اين امثال را از ختود امتام(ع) متيدانتد کته در
جايگاههای مختلف بهکاررفته است.
 .3-4-2امثال سائر

مقصود از اين بخش از امثال نهجالبالغه ،مثلهايي است که امام عليهالسالم با تکيه بر فرهنتگ رايتج آن
دوره و به اقتضای سياق مطالب خود ،امثالي را از قرآن ،کالم حکما و اشنار ادبا ،برگزيده و در سخنان خود
بهکار برده است؛ برای نمونه اين مثل قرآنيَ ﴿ :ف َفنا اهُ َفمنا َلن َ ﴾ (مائده ،)95/را در خطبه  178بهکار برده
ب َف ِْل ِنَُ ،ن َا الصبَاح ََُي َمن ُا الُ َق ُنه ُ ال َس َنر » (خطبه« ،)160/گفتم :از ژيش ديدهام دور شتو در
استِ« .نَن ُق ُ
ُت ا ُغ ُر ُ
ژگاهان است که همگان ،شبروان را خواهند ستود» .ابنابياليديد در شرح اين مثل مينويسد :اين ستخن
را اولين بار «خالد بن وليد» بر زبان آورد و اين ضربالمثل برای بردباری در سختيهای زودگتذر ،و بترای
رسيدن به آسايش آينده بهکار ميرود (ابنابتياليديتد .)234/9 :1387 ،امتام عليتهالستالم ايتن جملته را
هنگاميکه جامهاش را وصله ميکرد ،فرمود .به او گفته شد« :چرا لباست را وصله ميکنتي؟» فرمتود« :بتا
اين کار ،قلبم خاشع ميشود و مؤمنان به من اقتدا ميکنند» (ابنميثم بيراني.)525/5 :1375 ،
 .3تحليل شناختی طرحوارههاي تصوّري امثال در نهجالبالغه
 .1-3طرحواره فضا

مقصود از طرحواره فضا ،سنجش موقنيت جسماني نسبت به ژديدههتای ديگتر استت .ليکتاف و جانستون
منتقدند «اين سمتگيریهای فضايي اختياری نيستند و در تجربه فيزيکي -فرهنگي ما ريشته دارنتد .گتر
چه ماهيت زو های مخالف با  -ژايين ،داخل-خار  ،و جز اينها فيزيکي است ،استنارههای سمتگيتری
مبتني بر آنها ميتوانند از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت باشند .برای مثال ،در برخي فرهنگها آينتده
ژيش روی ماست ،درحاليکه در فرهنگهای ديگر آينده ژشت سر است» (ليکاف و جانستون.)24 :1397 ،
از نظر ايوانز و گرين طرحواره فضا دربرگيرنده طرحوارههای با  -ژايين ،عقب -جلو ،دور -نزديک ،مرکز-
ژيرامون است ( .)Evans & Green, 2006: 190ضربالمثلهای زير ،نمونههايي از کتارکرد طرحتواره
فضا در بيان مفاهيم انتزاعي است:
«إن غَااً م َن الُيَن ُه قَريب» (خطبه« )157/بيگمان ،فردا به امروز نزديک است».
ٍ
ب م ُن قَر ٍ
يب» (نامه« )31/بسا دورا که نزديکتر از نزديک است».
« َو ُرب نَ،يا رَقن َُر ُ
« ُك َل متَنهق ٍع ٍ
آت» (خطبه« ،)103/آنچه آمدني است نزديک است».
َُ
در مثالهای با مفهوم «فردا» و «آينده» گونهای از مکان قلمداد شده و يک مييط فيزيکي در ذهتن
برای آن تجسم شده است ،بهطوریکه انسان بدان نزديک ميشود و با حرکتت در يتک مستير روبتهجلو،
انتظار رسيدن به آن را دارد .اين فضاسازی «آينده» ،بازنمايي ذهن از ميدوده جستم انستان بتا يتک امتر
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مجرد بوده که قابليت مکانمندی و ادراکي يافته است .ميدوديتهای احساس آينده و فهم زمان موجتب
شده است آن را با بهکارگيری استناری اندامهايي که برای احساس مييط آفريده شدهاند درک کنيم.
اين طرحوارهها به دليل کارکرد توضييي و ايجاد بستر شناختي و فيزيکي در نتيجه تنامل بتا جهتان و
مييط اطراف ،درک حوزههای مفهومي را تسهيل ميکند .در اين مَثَتل از بختش حکمتتهتا« :ر َََن ُدو َن َمنا
هل َو ِنَن ُه َ َما يف تَن ُفس َ » (حکمت ،)83/نيز طرحواره «بيشتر با -کمتر ژايين» انگاره جايگتاه را در ذهتن
لَن ُق ُ
مفهومسازی ميکند که براساس موقنيت جسماني فرد شکل يافتته استت .ايتن مثتل در خطتاب بته فترد
منافقي است که زبان و دل او يکي نبوده ،بهکاررفته است .طرحواره مکاني بتا -ژتايين در ايتن مثتل نيتز
َل َف ُهُ رَ ُف َنالهُ» (حکمت ،)375/دو مفهوم مجرد زشتي و زيبايي را مجستم متيستازد .در
َل َف َهُ َو ر ُ
« ُجَ ،ل رَ ُف َالهُ ر ُ
تفسير شناختي اين مَثَل بايد گفت که وقتي جهاد عملى و جهاد با زبان از انسان سلب گردد ،جايگاه بتدی
و نيکي دگرگون ميشود و ديگر تشخي آنها ممکن نميشود .اطالق مکان به اين ژديدههتای انتزاعتي
سبب ارتباط مؤثر و درک بيشتر اين مفاهيم ميگردد.
َصان َع»« ،بدانيد که ميان حق و باطل جتز
س نَ َُ
ي ا ُحلَ ِق َو الُبَاطل إال ر َُرنَ ُع ر َ
يا در اين مثال از خطبه « :141ل َُي َ
چهار انگشت ،فاصله نيست» ،طرحواره نزديک -دور ،فاصتله فيزيکتي و جهتت مکتاني ميتان دو مفهتوم
«حق» و «باطل» که از نظر جوهری مکانژذير نيستند ،در نهايت نزديکي بته يکتديگر تصتوير متيکنتد.
کاربرد واژه «رصنانع» در اين تنبير اساس طرحواره فضايي را سامان داده تا موقنيت ايتن تقتارن را تجستم
سازد .در اين تنبير مقصود امام عليهالسالم اهميت خوشبينى و اعتماد مردم به يکديگر و ژرهيز از شتنيده
های بيژايه است که حق را باطل و باطل را حق جلوه ميدهد.
گفتني است اندامهای مختلف بدن ازجمله بختشهتايي هستتند کته بتهطور ختا در درک مفتاهيم
انتزاعي در امثال نهجالبالغه نقشآفريني کرده است ،چنانکه در مثال با «رصنانع» و در مثال ذيتل «ينا»
از باب تشابه برای درک مفهوم انتزاعي بهکاررفته است .در مَثَل «ر َََيد َي َلبَا» (خطبته« ،)97/رَيدي» (جمتع
ريناي) برای ترسيم مفهوم ژراکندگي و تفرقه کاربرد داشته است .در اين تنبير «رَيدي» کنايه از فرزنتدان و
اعضای خانواده است که در قدرت و ژيوستگي بهمانند انگشتان دست هستند .مقصود آنکه ژت از ستيل
قوم سبا و از بين رفتن باغها ،اهالي قوم از يکديگر جدا و در سرزمينهای ديگتر متفترق شتدند (هاشتمي
خوئي.)123/7 :1400 ،
افزون بر اعضای بدن ،حوزه مبدأ ژديدههای طبيني ،حيوانتات و اوصتاف آنهتا نيتز در مفهتومستازی
بسياری از حوزههای ذهني و مجرد ،کارآمدی دارند .حضور ژررنگ اين عناصر ،بازتابي از فرهنگ و زندگي
عرب دارد و بخشي از فضای حاکم بر زندگي آنها در منطقه حجاز را مجستم متيستازد« .إننل»« ،لينل»،
«ک ب»« ،م،نيي» ،و غيره ،همگي جزء اين حيوانات به شمار ميروند که عالوه بتر ذکتر ايتن نتامهتا گتاه
صفتهای آنها نيز بهکاررفته است .مهمترين دليل کاربرد اين حيوانات (مانند شتر) بهعنوان حوزه مبدأ ،از
يکسو وفور در آن منطقه و از سوی ديگر تنامل بسيار در تجارب روزمره عترب را نشتان متيدهتد (ن.ک:
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ژورابراهيم .)91 :1397 ،جدول ( )2اسامي حيوانات ،عناصر طبيني و اندامهای جسماني موجود در امثتال را
نشان ميدهد:
جدول  :2اسامی حيوانات ،عناصر طبيعی و اعضاي بدن در امثال نهجالبالغه
رديف

اقسام

1

حيوانات و اوصاف آنها

2
3

عناصر طبيني
اعضای بدن

اسامی و اوصاف
کلب ،ضرغام ،ذئب ،منزی ،أنوق ،خيل ،إبل ،سُروح ،أسد ،صنب  ،سبع عقور ،ننام  ،غنم،
ضبع ،کالب عاوي  ،سباع ضاري  ،سبع عقور ،واغل ،عقرب ،عنکبوت ،حي  ،طير ،رکب،
مطايا ذلل ،شُمُ  ،شقشق  ،جزور.
جبال ،نار ،عود؛ أغصان ،رييان  ،رياح ،ريح عاصف ،سراب ،سيل ،واد وعث.
أصابع ،لسان ،وجه ،قلب ،کالم ،عقل ،أيدی ،أنف ،عين ،ظلع.

کاربرد اسامي و اوصاف جدول مذکور ،در ترسيم ژديدههتای اجتمتاعي ،سياستي و متذهبي کته اغلتب
مفاهيم انتزاعي هستند نمايان است؛ برای مثال مفاهيمي چون حقارت و فتنه ،بهصورت «شتتر» و گنتاه و
لغزش بهصورت «اسب چموش» مفهومسازی گشتهاند .در اين مَثَلَ « :مجَ ُنل رَ ُر ن َ َو ش ُس ُنع تَن ُ ،ن َ َلن ُ م ُنن َ »
(نامه« )71/شتر خاندانت و بند کفشت از تو ارزشمندتر است» ،برای تصوير صفت فرومايگي و حقارت کته
مفهومي مجرد و ذهني است به «شتر اهل» مثل زده شده است .ابنابياليديد متينويستد :عترب هنگتام
خوار نمودن کسي ،او را به شتر اهل مَثَل ميزند .بند کفش نيز هنگامي مورد تمثيتل قترار متيگيترد کته
بخواهند به کسي توهين کرده و او را حقير جلوه دهند (ابنابياليديتد .)58/18 :1959 ،امتام(ع) بته علتت
خيانت والي خود ،منذر بن جارود ،در خطاب به وی از اين مَثَل بهره جسته و او را عزل ميکند .يتا در ايتن
مَثَلُ « :ك ُن يف الُف ُتننَة َكانُن ال بُهن» (حکمت« )1/به هنگام فتنه چون نوبتاوة شتتر متيبتاش» ،موضتعگيتری
ايدئولوژيک امام علي عليهالسالم در مواقع فتنه که هر دو طرف باطل هستند ،با استفاده از حوزه مفهتومي
شتر و مشخصه شيردهي و باربری آن انجام ميشود .در اين استناره نيز از حوزه مبدأ شتر ،ويهگي ارتباط با
انسان برجسته شده و در خدمت مفهومسازی قرار گرفته است (ژورابراهيم.)921 :1397 ،
در اين مَثَل از خطبه ُ « :16
ناَي َل ُينل ُُُنس» (خطبه )16/گناه و تأثير ناگوار آن را کته دارای مفهتومي
اْلَطَ َ
ذهني و انتزاعي هستند در تشبيه منقول به حسي بسان اسبهای چموش و سرکش مفهومسازی ميکنتد
که هر ليظه سوار خود را به ژرتگاهها ميافکند و ارتکاب يک گناه ،باب گناهي ديگر را ميگشايد .گرايش
به اين حوزه تجربي در عينيسازی مفاهيم مجرد زمينه فهم اين امور را فراهم ميسازد« .به زعم کووچش
به نظر ميرسد بيشتر رفتارهای انسان از طريق حيوان درک متيشتود» (کتووچش ،نقتل در ابتراهيمژتور،
.)91 :1397
 .2-3طرحواره نيرو -قدرتی
از نظر ايوانز و گرين اين طرح تصويری از احساس انرژی بالقوه ما ناشي متيشتود ( Evans & Green,

 )2006: 190و براساس تقسيمبندی آنها بهصورت اجبار ،انسداد ،عبور از مانع و جذب در امثال مالحظته
ميشود .گاه انسانها در زندگي خود با کسي يا چيزی مواجه ميشود که در تقابل و تصادم با وی است؛ به
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اين ترتيب طرحي از برخورد فيزيکي در ذهن ژديد آمده و باعث ميشود اين کيفيت را به ژديدههتايي کته
فاقد آنند نسبت دهد (ن.ک .صفوی .)69 :1382 ،گفتني است اين طرحواره ميتواند بهصتورت خوشته يتا
شبکهای از چندين طرحواره تصويری مرتبط روی دهد.
نت رَ َك َنال ٍت» (حکمت ،)171/شاهد طرحواره نيرو از نتوع متانع
برای مثال در اين نمونهَ « :ك ُم م ُن رَ ُك َ ٍة َمنَن َُ ،
هستيم .مقصود آنکه برخي از افراد به دليل افراط ،زمينه ميروميت از موهبات الهتي را فتراهم آورده و از
ديگر ننمتها ميروم ميشوند ،چنانکه خوردن لقمهای ،موجب بيماری و منع از غذا ميگتردد .يتا در ايتن
ص َنر َفهُ» (حکمت« ،)408/هرکه بتا حتق ژنجته افکنتد ،حتق او را بتر زمتين زنتد»،
ص َار َ
ع ا ُحلَق َ
نمونهَ « :م ُن َ
«مصارعه» استناره از مقاومت است و «حق» ،نيز به شکل ميسوس و دارای جان مفهومسازی شده است
که ايستادگي در برابرش ممکن نيست.
گاه اين طرحواره به مدد تجربه حاصل از مشاهده حيوانات زنده ،خلق گشته است .برای نمونه در مَثَلتي
وهنَنا
ص ُنر ُد َ
خطاب به مناويه ،مفهوم انتزاعي «قدرت» با عقاب که نماد توانمندیست ،تجسم يافته است« :لَن ُق ُ
ُاألَتُه ُ َو َُيَاذَ ِبَا ال َُ،يَنه ُ » (نامه« )65/عقاب در رسيدن به آن کم ميآوَرَد و همدوش ستاره عيّوق استت»،
در اين مَثَل آشکارا به عدم شايستگي و توانايي مناويه در هدايت مردم و جايگاه بلند خالفت گوشزد شتده
که وی توان رسيدن به اين جايگاه بلند را نخواهد داشت (هاشميخوئي .)320/20 :1400 ،مفهوم انتزاعتي
و غير ملموس «دوری» و «دستنيافتني» مقام خالفت نيز در کاربرد ستاره «عيتوق» نمتودار گشتته کته
بيانگر طرحواره مکاني است.
در شواهد زير هم با طرحواره توانايي مواجه هستيم که از تجربيات مختلفي چون اعمال نيرو ،رفع متانع
و مانند آن نشأت گرفته و به امور ذهني راه يافته است:
ُق ُ
اْلََرَأ » (خطبه« )108/اين امر را برای شما شکافتم چنان که مهره را ميشکافند»
«ِنَن َ َق لَ ُِن ُم ُاأل َُم َر ِنَن َ
آن را ژوست کنده بيان کردم
س ُاألَ ُف َراض» (حکمت« ،)211/بخشندگي ،ژاسدار آبروهاست».
«ا ُجلُ ُ
هد َحار ُ
ص ُهٍل» (حکمت« )394/بسا سخنا که از هجوم ،کارگرتر است».
« ُرب قَن ُهٍل رَتُن َف ُذ م ُن َ
ت ت ُق َمةً» (حکمت« )381/بسا کلمهای ،ننمتى را از ميان بردارد يتا کينتهای بته
ت ت َُ ،مةً َو َج َبَ ُ
« ُرب َك َمة َل َبَ ُ
بار آرد».
صةُ َتََُر َمر الس َحاب» (حکمت« )21/فرصت ،چون ابر ميگذرد».
«الُ ُف ُر َ
در مَثَلهای با هر کدام از مفاهيم «روشنگری»« ،بخشندگي»« ،حقّ» و «سخن» و «وقتت» دارای
ويهگيهای عيني و حسي نيستند ،اما در کاربرد مثلها ،مشاهده ميکنيم که هر يک با تکيه بر نيرو ،تتوان
مقابله با موانع ژيشروی خود را دارند.
 .3-3طرحواره توازن (تعادل)

يکي ديگر از انواع طرحوارههای تصوری ،طرحواره توازن است .انسان از طريق تجربه حاصتل از مشتاهده
تنادل و توازن بين ژديدهها ،انگارهای را در ذهن خود تصوير ميکند که همان طرحتواره تتوازن يتا تنتادل
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ميباشد .ما در زندگي روزمره تنادل را هنگام قايقسواری يا دوچرخه سواری تجربته کتردهايتم کته بترای
حفظ تنادل ،وزنمان را به يک طرف متمايل نميکنيم .ما توزان را بين دو کفه ترازو ،ميله وزنتهبترداری و
هيئت ظاهری انسان که بهصورت دو ژا در بخش ژايين تنه و سر در قسمت تنته ،ظتاهر متيشتود تجربته
کردهايم .تجربه حاصل از مشاهده و درک تنادل فيزيکي بين ژديدهها که طرحواره توزان را در ذهن انسان
شکل ميدهد و امکان قايل شدن اين ويهگي را برای موارد انتزاعي و بيان مفاهيمي در قالب ضربالمثتل
ها را فراهم ميآورد .برای مثال در اين نمونه «النا ُر ُر يَن ُهَمنان يَن ُنه لَن َ َو يَن ُنه َف َُين َ » (حکمتت ،)396/شتاهد
کاوش ذهن در مقايسه در ميان اين دو ژديده هست .اين طرحواره را در نمونههای ديگر زير نيز شاهديم:
ين َك ُح ُسنن ُ
نب َكالتن َها ُُننع» (حکمتتَ « ،)113/لن ُ ُ الُنب َالد َمنا َلََن »
اْلُُنق» (حکمتتَ « ،)113/ال َح َس َ
« َال قَنر َ

(حکمتِ« ،)442/نَاف ُل ُ
اْلَ ُ َل ُ م ُنهُ» (حکمت.)32/
يا در تشويق به جهاد ميفرمايدَ« :ال ََتُتَم ُع َفيميَنة َو َول َيمنة» (خطبته ،)241/ابتنابتياليديتد ايتن مثتل را
ازجمله امثال بديع و بيژيشينه نهجالبالغه خوانده است .عزيمه ،اراده قطنى براى انجام دادن کارى استت،
ژ از آن که انسان آن را برگزيده باشد ،و در اين جا منظور اراده بر کسب فضيلتها مىباشد ،واژه وليمته
که غذاى عروسى است کنايه از آرامش زندگى است؛ زيرا زمه وليمته آستايش و آرامتش استت ،مننتاى
عبارت اين است که کسب فضيلتها و امور با ارزش با خوش گذرانى و آرامش زندگى سازش نتدارد؛ زيترا
تيصيل فضايل و تصميم بر آن مستلزم مشقتهاى نفسانى و رياضتها و رنجهاى جسمانىستت کته بتا
آسايش منافات دارد.

 .4-3طرحواره جابجايی (حرکتی)

يکي از انواع طرحواره تصويری که انسان در ذهن خود به وجودشان قائل است ،طرحتواره حرکتتي استت.
انسان خود ،قادر به حرکت است و افزون بر آن ،حرکت اجسام را نيز مشاهده کرده و ميتوان حرکت ختود
را نسبت به ژديدههای اطراف خود درک کند ،بنابراين کامالً طبيني است که در ذهن خود به وجود چنتين
طرحوارههايي قائل باشد و برای بسياری از ژديدههای انتزاعي ،مسير حرکت همراه با نقطته آغتاز و نقطته
ژايان در نظر گيرد .عمل زمان بهطور صريح يا ضمني و مسير حرکتي در طرحتواره جابجتايي مطترح و در
شکلگيری اين ساختهای زباني در نظر گرفته شتده استت .از ستوی گترين وايتوانز ( ،)2006ارائته ايتن
طرحواره جهت رعايت اصل اقتصاد و تنهد به عموميتبخشي بتوده و دارای موقنيتت آغتازين ،حرکتت در
مسير و موقنيت نهايي است (ن.ک .ژتورابراهيم .)37 :1395 ،بترای نمونته در ايتن مَثَتل« :إن الشنر جلش ِنر
ُحنق» (نامه« )69/شر به شر ژيوندد»« ،شر» طوری نشان داده شده است که انگار دارای حرکت و جنبش
ُم َ
است بهطوری که با حرکت به همگون خود ميرسد و در کنار آن قرار ميگيرد .ايتن همنشتيني متذموم از
نظر امام عليهالسالم ناشي از مناشرت با فاسقان است که زمينه شرهای بندی را فراهم ميآورد .دليل ايتن
امر آن است که «شناخت ما از مفاهيم ذهني براساس مفاهيم عيني شکل ميگيرد و اين مفاهيم عينتي را
جسم و بدن ما تجربه ميکند و به عبارتي مفاهيمي «جسميشده» ( )Embodiedهستند» (راسخ مهنتد،
 .)23 :1397مثالهای زير نيز نمونههايي از طرحوارههای جنبشي در امثال نهجالبالغه ميباشد:
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يق ال َُهاُ َح َوَر َد ال َُمنا َ» (خطبه« )201/اى مردم آن ک
« َم ُن َل َ َ الطر َ
رسد».
« َف َى رَثَر ال َُماُي َما ميَُضي الُبَاقي» (خطبه« )99/و آيندگان نيز راه گذشتگان را مىژويند».
ُق ُ
اْلَ َنرَأ » (خطبه« )108/چنان واقنيّتها را براى شما شکافت چونان شکافتن مهرههتاى
«ِنَن َ َق لَ ُِن ُم ُاأل َُم َر ِنَن َ
ظريف».
« َكنَاقل الت ُمر إ ََل َر َ َر» (نامه« )28/چونان کسى هستى که خرما به هجر رساند».
کته از راه آشتکار بترود بته آب متى

«ِنَُ ،ن َا الصبَاح ََُي َم ُا الُ َق ُه ُ ال َس َر »(خطبه« )160/به هنگام صبح است که مردم روندگان شب را مىستايند».
َج ه» (حکمت« )74/آدمى با دمى که برآرد گامى بهسوى مرگ بردارد».
س ال َُم ُر ُلطَاهُ إ ََل ر َ
«تَن َف ُ
در هر يک از نمونههای با طرحواره مسير ،جابجايي و همچنين مبدأ مالحظه ميشود که از مالحظته
ژديدههای عيني در ذهن انسان شکل يافته است .يا در اين نمونه در توصيف دنيا اين مثل بيان شده است
« ََتي ُا ِبَ ُر َها َميَ َاا َن السفينَة» (خطبه« ،)196/مردم را چونان کشتتى طوفتان زده در دل درياهتا متىلرزانتد».
امام(ع) دنيا و احوال مردمش را در آن ،به کشتى در هنگام وزيدن بادهاى سخت ،و رويتدادها و دگرگتوني
هاى دنيا را به لرزش و جنبش آن تشبيه کرده ،و ابتالى به بيماریها و بروز رخدادهايى کته انستان را در
آستانه نابودى قرار مىدهد به احوالى که کشتى به هنگام وزش بادهاى سخت در ميان تألطم اموا دريتا
ژيدا مى کند همانند کرده ،و سرنگونى و ژراکندگى مردم را بته هنگتام بتروز برختى رويتدادها بته احتوال
سرنشينان اين کشتى که گرفتار طوفان باد و تالطم اموا دريا گرديدهاند شبيه دانسته که برختى از آنهتا
غرق و نابود مى شوند ،و دستهاى رهايى مى يابند.
 .5-3طرحواره ظرفبودگی

يکي از انواع طرح تصويری که جانسون به بررسي آن ژرداخته طرح ظرف است .از نگاه جانستون «انستان
از طريق تجربه قرار گرفتن در اتاق ،تخت ،خانه ،غار و ديگر جاهايي که حکم ظرف ژيتدا متيکننتد ،بتدن
خود را مظروفي تلقي ميکند که ميتواند در ظرف انتزاعي قرار گيرد» (صفوی .)68 :1382 ،براساس ايتن
طرحواره «تجربهای که انسان از وجود فيزيکي خود مبني بر اشغال فضا دارد ،درک انتزاعي حجم را بترای
او امکانژذير ميسازد و انسان ،مظروف ظرفها و مکانهايي ميشود که دارای حجم هستند و اين تجربه
فيزيکي را به مفاهيم ديگر که به ليا جوهری يا مفهومي حجم ناژذيرند ،بسط ميدهد و طترحوارههتای
انتزاعي از احجام فيزيکي در ذهن خود ژديد ميآورد» (ميمدی.)141 :1391 ،
ت رَتُن َ َرن َذا ُاأل َُمنر َو َف ُيننَنهُ» «متن ايتن کتار را نيتک ستنجيدم»
بترای نمونته در ايتن مَثَتلَ « :ولََقن ُا َ
ُ َنرنُ ُ
(خطبه ،) 43/با تکيه بر طرحواره تصويری ظرف ،مننای انتزاعي و ذهني انديشه در همه جوانتب يتک امتر
مفهومسازی گشته است .در واقع ،در اين تنبير تمثيلي «چشم» و «بيني» شيء ارزشمند يتا ظرفتي بترای
سنجش ارزش بهکاررفته است تا موضوع خار از دامنه ادراک و حقيقت ذهني به مدد ابزاهتای جستمي و
حسي ترسيم گردد .ضمن آن که اين دو عضو در فرهنگ عربي از ارزش ويههای برخوردار هستند ،صاحب
منهاج الرباعة به نقل از «بيراني» مينويسد :چشم و بينى هر دو کنايه از امر مهم و حستاس هستتند ،چترا
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که در بدن انسان از همه جا حسّاستر سر انسان است ،و حسّاسترين عضو در ستر همتان چشتم و بينتى
است ،آدمى با چشم همه چيز را مىبيند و با بينى تنفّ مىکند و زنده است و «ضرب» نيز کنايه از قصتد
کردن است (هاشمي خوئى.)211/4 :1400 ،
يا در مثلهایَ « :م ُن َد َل َل َمن َاال َل ال َسنه َاِ َنم» (حکمتتُ « ،)349/ك ُنن يف الُف ُتننَنة َكنانُن ال بُنهن» (حکمتت،)1/
«الطنام ُع يف وَا الن َذل» (حکمتتت« ،)349/الُ َف ُقن ُنر يف الُ َنهطَن غُ ُرنَننة» (حکمتتت ،)56/بتته ترتيتتب مفتتاهيم ذهنتتي
«زشتي»« ،فتنه»« ،خواری» و «وطن» ،به مثابه ظرف تلقي شدهاند که چيتزی داختل يتا ختار آن قترار
گرفته يا ميگيرد .تجربه حاصل از مشاهده همين قرار گرفتن داخل يا خار از ظرف دارای حجم است که

نت ل َسناته»
طرحواره ظرفبودگي را در اين امثال ايجتاد کترده استت .يتا در ايتن نمونتههتا« :ال َُم ُنر ُ خَُبُنه َُْ َ

(حکمت« ،)148/ق ُا ُر الر ُجل َف َى قَ ُار هته» (حکمت )47/و نيز «إن ال َُ،طيةَ َف َى قَ ُار النِينة» (نامه ،)31/استناره
حجم برای به تصوير کشيدن مننای ذهني بهکار رفته است.
شايسته ذکر است خوانش شناختي تک تک امثال متنوع نهجالبالغه از حوصتله ايتن جستتار مختصتر
بيرون است .از اينرو ،در سطور ژيشين به ذکر نمونههای برگزيده در هر بخش اکتفا گرديد .با اين وجتود،
امثال برگزيده نهجالبالغه در کتاب «األمثال واحلکم املسنتخرجة منن هننجالبالغنه» ميمد غروی ،مورد بررسي و
تيليل قرار گرفت .نتيجه اين تيليل ،فراواني اقسام طرحواره تصوّری را در نمودار ( )1نشان ميدهد:

شکل  :1فراوانی اقسام طرحوارههاي تصوري در امثال نهجالبالغه

نتيجهگيري
بخشي از ژيامهای اجتماعي ،اخالقي و مفاهيم حِکمي و ادبي نهتجالبالغته را متيتتوان در دل مثتلهتا و
مثلوارهها يافت .بررسي شاکله دروني اين امثال در مطالنه چگونگي مقولهبندی ذهن از مفاهيم و فضاهای
ذهني و چگونگي درک امور انتزاعي ،از منظر شناختي اهميت فراواني دارد؛ چرا که اين گونههای ادبي ،بته
دليل ساختار گزيده و وجود بافتهای زباني متنوع در ترسيم هويتت فرهنگتي و بنيادهتای فکتری عترب،
نقش به سزايي دارد.
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در اين امثال ،بسياری از گزارههای اخالقي -مذهبي ،يا ژديدههای اجتماعيت سياسي که نمود انتزاعتي
دارند ،با تفکّر استناری و طرحوارهای ترسيم يافتتهانتد .مفتاهيمي چتون« :شتر»« ،فتنته»« ،فرومتايگي»،
«گناه»« ،بيارزشي»« ،آينده» و مانند آن ،که در امثال مالحظه گرديد در برابر ذهن ساده عترب آن دوره،
به مدد مفهومسازی حسي و مادی ،قابل درک گشتهاند .افزودن حجم ،حرکت و مکانمندی به هر يتک از
ژديدههای انتزاعي مورد اشاره در امثال ،سبب ايجاد ارتباط مؤثر و قرابت ذهن مخاطب بتا ايتن مفتاهيم و
ژيوند ميان آن دو گشته است.
در اين جستار  200مثل از امثال نهجالبالغه که ميمد غروی در کتاب خود از منظر تاريخي و ادبي بته
واکاوی آنها اهتمام داشته ،مورد بررسي قرار گرفت .با بررسي و تيليل شناختي اين امثال روشتن گشتت
که مصاديقي از طرحوارههای فضا ،نيرو ،ظرفبودگي ،توازن و جابجايي ،در آنهتا وجتود دارد کته در ايتن
ميان ،طرحواره ظرفبودگي ،فراواني بيشتر ( 24درصد) و طرحواره حرکتتي ( 9درصتد) بستامد داشتتهانتد.
کاربرد اسامي حيوانات ،ژديدههای طبيني و فناليت انساني و اعضای بدن انسان در امثتال ،نکتته ديگتری
است که به شکل ملموس در ضربالمثلهای نهجالبالغه وجود دارد که در ايتن ميتان استامي حيوانتات و
اوصاف آنها بيش از دو مورد اخير است .حيوانات مورد اشاره ،رفتارهای غالب اين حيوانات ،در بيش از 30
مثل کاربرد داشته است که گاه در مفهومسازی مثبت و گاه در تجسيم منفتي ژديتدههتای ذهنتي کتاربرد
داشتهاند.
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