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بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری در صحیفۀ سجادیه
فهیمه بیدادیان
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دانشجوی دكتری زبانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
چکیده

هدف این نوشتار بررسی استعارههای مفهومی 2و نیز انواع طرحوارههای تصوری 3بهكار
رفته در فرازهای صحیفۀ سجادیه از منظر زبانشناسی است .در این بررسی كه بر اساس
نظریۀ استعاره مفهومی لیکاف انجام شده است برخی حوزههای مفهومی مبدأ بهكاررفته
در برخی دعاهای صحیفۀ سجادیه تحلیل گردیده و با بررسی توصیفی-تحلیلی دادههای

مورد نظر نشان داده شده است كه موارد متعددی از كاربرد حوزههای مفهومی به عنوان
حوزۀ مبدأ در بخشهایی از این دعاها مشاهده میشود كه ضمن تركیب با استعارهها و
طرحوارههای تصوری دیگر ،نظامی از ساختار مفهومی صحیفۀ سجادیه را نمایان
ساختهاند .در نتیجه نظریۀ استعاره مفهومی لیکاف میتواند روشی مناسب برای تحلیل
این استعارهها و طرحوارهها باشد و به طور كلی استعارههای مفهومی و طرحوارههای به
كار رفته در صحیفۀ سجادیه در چارچوب نظریۀ استعاره مفهومی لیکاف قابل توصیف
هستند .نتایج حاصل از پژوهش نیز حاكی از آن است كه حوزههای متعارف مبدأ از
قبیل بدن و افعال انسان ،سالمت و بیماری ،ساختمان و بناها ،ابزار ،تجارت و كسب و
كار ،حركت و جهت و پوشش و لباس در متن صحیفۀ سجادیه در درک استعاری
حوزههای مقصد مانند اندوه و غم ،قصاص ،خشم ،عافیت ،نیستی ،گشایش ،كرامت،
بزرگواری ،بركت و بینیازی نقشآفرینی كرده و بدن و افعال انسان و نیز ابزار به عنوان
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متداولترین حوزههای شناختی مبدأ ،در بیان استعاری صحیفۀ سجادیه به كار رفتهاند تا
مفاهیم انتزاعی و پیچیدهای چون «اندوه و غم ،بركت و بینیازی» و جز آن توصیف و
قابل درک شوند .طرحوارههای تصوری نیز به دلیل ساختار استعاری اندیشۀ انسان ،در
متن صحیفۀ سجادیه به طرز بارزی قابل مشاهده است و در بسیاری از فرازهای آن در
قالب الگوها و مدلهای استعاری ملموس و عینی كه برگرفته از تجربیات جهان خارج
است بیان گردیده و حوزههای ذهنی و انتزاعی به لحاظ تطبیق با حوزههای حسی و
فیزیکی پردازش و ادراک میشوند.

کلیدواژهها :صحیفۀ سجادیه ،استعاره مفهومی ،زبانشناسی شناختی ،حوزۀ مبدأ،
طرحوارۀ تصوری.
 .1مقدمه
استعاره از دیرباز مبحثی مهم در حوزههای فلسفی و ادبیات بوده است و امروزه نیز با پیشرفت علم
زبانشناسی ،استعاره به عنوان فرایندی ذهنی-زبانی مورد توجه زبانشناسان به ویژه زبانشناسان
شناختی بوده و هست .قدیمیترین تعریف از استعاره به جاحظ ( 255ه-ق) از بالغیون مسلمان
برمیگردد« :استعاره نامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلیش هنگامی كه جای آن چیز را گرفته
باشد» (شفیعی كدكنی .)109 :1366 ،شاید بتوان گفت كه در میان متفکران مسلمان ،دقیقترین
تعریف را عبدالقاهر جرجانی ( 474ه-ق) از استعاره كرده است .از نظر او در برقراری پیوند استعاره،
رعایت شباهت ظاهری و ارتباط عقلی مهم است و استعاره بر حسب همین تشابه پدید میآید .وی
همچنین معتقد است رابطۀ استعاری میان پدیدههایی كه هیچ ارتباطی با هم ندارند برقرار نمیشود
(افراشی.)76 :1381 ،
در غرب نیز تعاریف متفاوتی از استعاره شده است .افالطون و به تبع او ،فالسفۀ رمانتیک،
استعاره را ناشی از مسئلۀ خالقیت در زبان میدانستهاند؛ لذا آن را نه چیزی جدا از زبان ،بلکه جزئی
از زبان تلقی میكردند .ارسطو نیز استعاره را در سطح واژه بررسی میكند و استعاره و مجاز را یکی
فرض میكند .از نظر او ،گاه در ساخت استعاره یک واژه جایگزین واژهای میشود كه در واقع در
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زبان وجود ندارد .در این حالت ،هدف از استعاره پر كردن یک خأل واژگانی است (ریکور:1977 ،1
.)20-19
رویکرد جدید به استعاره كه تمام جنبههای نظریۀ قدرتمند سنتی را به نحوی منسجم و نظاممند
به چالش میكشد ،اولین بار توسط جورج لیکاف 2و مارک جانسون 3در سال  1980در كتابی
سرنوشتساز با عنوان استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،4مطرح شد .لیکاف و جانسون به
گونهای متقاعدكننده نشان دادهاند كه استعاره ،هم در فکر و هم در زبان روزمره حضوری پررنگ دارد
(كوچش .)6 :2010 ،5لیکاف و جانسون بر این نکته تأكید دارند كه استعاره ،عنصری بنیادین در
مقولهبندی ما از جهان خارج و فرایندهای اندیشیدن ما است و به ساختهای بنیادین دیگری از قبیل
طرحوارههای تصوری یا فضاهای ذهنی و امثال آن مربوط میشود (صفوی .)367 :1379 ،در
پژوهشهای زبانشناسی شناختی ،استعاره مجموعهای از فرایندهای ذهنی-زبانی است كه ناشی از
نگرش مفهومی و ذهنی در برخورد با اشیاء و محیط پیرامون است .زبانشناسان شناختی معتقدند كه
استعاره پدیدهای است شناختی و آنچه در زبان ظاهر میشود ،تنها نمود این پدیدۀ شناختی است.
ساختار دعاهای حضرت سجاد (ع) در نمونههای بسیاری از متن صحیفۀ سجادیه ،بر پایۀ
استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری بنا شده است .امام سجاد (ع) به منظور هرچه
ملموستر جلوه دادن مفاهیم انتزاعی كالم خویش ،از ساختهای متعارف و عینی كه برگرفته از
تجربیات زندگی عامۀ مردم است بهره میبرد تا صورت نهایی دعاهای خو یش را به گونهای ملموس
در برابر مخاطبان خود به تصویر بکشد .از آنجایی كه بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای
تصوری در صحیفۀ سجادیه ،به فهم بهتر و تأثیرگذاری بیشتر دعاهای حضرت سجاد (ع) منجر
میشود ،از اینرو جهت درک بهتر كالم ایشان شناخت استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری
در صحیفۀ سجادیه ،امری ضروری و الزم به نظر میرسد .بنابراین ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی
به پرسشهای ذیل انجام شده است:
 )1آیا استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری به كار رفته در صحیفۀ سجادیه در
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چارچوب نظریۀ استعاره مفهومی لیکاف قابل توصیف هستند؟
 )2كدام حوزههای متعارف مبدأ در متن صحیفۀ سجادیه در درک استعاری حوزههای مقصد
نقشآفرینی میكنند؟
 )3متداولترین حوزههای متعارف مبدأ و مقصد در متن صحیفۀ سجادیه كدام است؟
 .2پیشینۀ پژوهش
این بخش از مقاله به معرفی برخی از مطالعاتی اختصاص دارد كه در راستای پژوهش حاضر انجام
شده است .در ابتدا به برخی از آثار پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی در زمینۀ استعارههای مفهومی ،به
ویژه در متون مذهبی اشاره میشود .سپس آثاری چند از دیگر پژوهشگران كه مطالعاتی دربارۀ
طرحوارههای تصوری در متون مذهبی انجام دادهاند معرفی میگردد.
از میان مطالعات صورت گرفته در زمینۀ استعارههای مفهومی میتوان به پژوهشهای ذیل اشاره
كرد:
راكعی ( ،)1388ضمن طرح دیدگاههای نوین در حوزۀ استعاره و درک و شناخت مفاهیم
انتزاعی ،با تأكید بر نظریههای زبانشناسان شناختی دربارۀ استعاره به شناسایی و معرفی استعاره در
شعرهای قیصر امینپور در آخرین دفتر شعر او «دستور زبان عشق» میپردازد.
قائمینیا ( ) 1388زبان قرآن را به دلیل ویژگی استعاری زبان دین ،استعاری دانسته و به تبیین
چند نمونه از استعارههای كلیدی قرآن از جمله استعارۀ نور پرداخته است.
گلفام ،كامبوزیا و حسندخت فیروز ( )1388به تحلیل استعارۀ زمان در شعر فروغ فرخزاد از
دیدگاه زبانشناسی شناختی میپردازند و بر مبنای نظریۀ معاصر استعاره ،كه در آن به استعارههایی
مانند «زمان به مثابه مکان یا فضایی محصور» و «زمان به مثابه شیء» اشاره شده است ،استعارههای
زمان در شعر فروغ فرخزاد را مشخص میكنند و به این نتیجه میرسند كه این استعارهها به همان
صورتی كه در گفتار روزمرۀ فارسیزبانان وجود دارد در شعر فروغ نیز یافت میشود و دیگر این كه
در سه دفتر اول ،استعارههای قراردادی بیشتر به چشم میخورد و در دو دفتر پایانی ،استعارههای
قراردادی زمان بسط مییابند یعنی شاعر ویژگیهای جدیدی به آنها میافزاید.
هوشنگی و سیفی پرگو ( )1388پس از مرور ادبیات نظریۀ استعاره معاصر و مؤلفههای تحلیل
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استعاره در این نظریه ،با آوردن نمونههایی از آیات قرآن به بررسی برخی حوزههای مفهومی مبدأ به
ویژه حوزۀ مبدأ «گیاهان» در قرآن میپردازند و معتقدند مهمترین حوزههای مفهومی در قرآن
عبارتاند از :بدن ،حیوانات ،گیاهان ،ابزارها و ماشینها ،تجارت و كسب و كار.
كامبوزیا و حاجیان ( )1389نیز به بررسی تقابلهای باال یا پایین ،جلو یا پشت ،راست یا چپ،
مركزی یا حاشیهای ،درون یا بیرون ،در قران پرداختهاند تا چگونگی معرفی مفاهیم انتزاعی-معنایی
قرآن را از طریق استعارههای جهتی آن ،بررسی نمایند.
بررسی قابل طرح دیگر در این زمینه ،مقالۀ یگانه و افراشی ( )1395است .آنان استعارههای
جهتی در قرآن را با رویکرد شناختی مورد بررسی قرار دادهاند و به این نتیجه نائل آمدند كه هفت واژۀ
َ
جهتنمای «فوق ،تحت ،وراء ،خلف ،امام ،یمین و شمال» در قرآن در شصت نمونه ،در كاربرد
استعاری به كار رفتهاند و بر اساس این هفت واژۀ جهتنما ،چهارده نامنگاشت در قران شکل گرفته
است و مفاهیم «منزلت ،كمیت ،برتری ،قدرت ،ارزش ،آگاهی ،زمان ،پسندیدگی ،خیر و بركت و
بدی» كه مفاهیمی پیچیده و درخور تأمل و نیز انتزاعی هستند ،بر اساس این هفت واژۀ جهتنما در
قالب استعاره توصیف شدهاند.
پژوهشگران غیرایرانی نیز مطالعات قابل توجهی در باب استعاره به ویژه از دیدگاه زبانشناسی
بر قرآن انجام دادهاند كه میتوان از نمونههایی بدین شرح یاد كرد:
سیوطی ( 1279ه.ق ).در اثر خود «االتقان فی علوم القرآن» ،به بررسی آن دسته از علوم
میپردازد كه در طبقهبندی بیان قرار میگیرند؛ علومی مانند مجاز ،تشبیه ،استعاره و كنایه .او
مثالهایی را از استعارههای به كار رفته در اصطالحات قرآنی در كتاب خود میآورد.
كتاب ُسلمی «بعض انواع المجاز» ( 1313ه.ق ،).دربارۀ انواع حذف به قرینه و مجازهایی است
كه به عقیدۀ نویسنده در قرآن وجود دارد .او مجاز را به نحو مربوط میداند نه به سبکشناسی و اینکه
به چهل و چهار گونۀ مجازی اشاره میكند كه میتوان آنها را به چهار گروه تقسیم كرد :مجاز
دستوری-منطقی ،مجازی كه كنایه را تشکیل میدهد ،مجازی كه همپایۀ كنایه است و مجاز استعاره.
اویدا )2006( 1استعارههای زمان را در سه ترجمۀ انگلیسی از قرآن بررسی كرده و به این مسئله
پرداخته است كه آیا در ترجمۀ انگلیسی قرآن نیز این استعارهها منتقل شدهاند .شکر عبدالمنعم
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( )2006با رویکرد معناشناسی شناختی به مفهوم استعاری «زندگی سفر است» و نمود این استعاره
در قرآن و استعارههای مرتبط با آن میپردازد.
آی ای ریچاردز ،1رومن یاكوبسن ،2ماكس بلک ،3جاناتان كوهن ،4جان سرل 5و اولمان 6از
جمله زبانشناسانی هستند كه به طور جدی به مسئلۀ استعاره پرداختهاند .جالبترین مطالعات در
باب استعاره توسط معنیشناسان شناختی انجام شده است .پژوهشهای لیکاف و جانسون در این
مورد از اهمیت ویژهای برخوردار است .آنها بر این نکته تأكید دارند كه استعاره عنصری بنیادین در
مقولهبندی ما از جهان خارج و فرایندهای اندیشیدن ما است و به ساختهای بنیادین دیگر از قبیل
طرحوارههای تصوری یا فضاهای ذهنی و امثال آن مربوط میشود (صفوی.)374 :1379 ،
از میان برخی مطالعات انجام شده در زمینۀ طرحوارههای تصوری نیز میتوان به پژوهشهای
ذیل اشاره نمود:
محمدی آسیابادی ،صادقی و طاهری ( )1391در مقالۀ «طرحوارۀ حجمی و كاربرد آن در بیان
تجارب عرفانی» ،ابتدا به توصیف طرحوارۀ حجمی پرداخته ،سپس به این نکته میپردازند كه از
طریق طرحوارۀ حجمی میتوان مفاهیم انتزاعی را كه داللت بر بودن چیزی درون چیز دیگر دارد ،در
قالب مفاهیم و تجربههای عرفانی بررسی كرد .موارد مربوط به آیۀ نور ،كلمۀ توحید ،اطوار دل ،اقلیم
هشتم ،شهرهای زمردین آن و دریا از جمله مباحثی هستند كه آنها در پژوهش خود برمبنای طرحوارۀ
حجمی به تحلیل آنها میپردازند.
پورابراهیم ( )1394با هدف بررسی نمونههایی از سازوكارهای شناختی مانند مجازهای
مفهومی ،استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری به كار رفته در دعاهای صحیفۀ سجادیه ،در
پی پاسخ به این پرسش است كه این سازوكارهای شناختی در مفهومسازی مضامین و درک مفاهیم
انتزاعی دعا چه نقشی دارند .از سوی دیگر ،كدام شاخصهای شناختی ،زبان دعا را از زبان عادی
متمایز میكند .نتایج تحقیق او نشانگر آن است كه مضامین دینی موجود در این ادعیه ،عالوه بر
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مفاهیم حقیقی از مفاهیم انتزاعی ساخته شدهاند كه به كمک سازوكارهای شناختی استعاره ،مجاز،
تصویرسازی و طرحوارههای تصوری ساختارمند میشوند و درک آنها تسهیل میشود .همچنین،
زبان دعا از نظر نوع سازوكارهای شناختی به زبان عادی نزدیک است اما از جهاتی ،جنبههای ادبی
در این مفهومسازیها مشهود است.
خسروی و همکاران ( )1394به بررسی طرحوارههای تصوری معناشناسی شناختی در واژگان
قرآن كریم پرداخته و به این نتیجه نائل میگردند كه خداوند در قرآن كریم از روشهای گوناگونی
برای بیان آیات استفاده كرده است تا بتواند منظور خود را بهتر به انسانها بفهماند .یکی از این
روشها ،طرحوارههای تصوری است كه خداوند مفاهیم آیات قرآن را برای مخلوقات به تصویر
میكشد.
مقیاسی ( )1395به نقد و بررسی طرحوارههای تصوری قرآن در نهجالبالغه میپردازد .در این
پژوهش ،آن دسته از ساختارهای استعاری نهجالبالغه كه منطبق با الگوهای استعاری مطرح از سوی
زبانشناس شناختی ،مارک جانسون است در قالب سه طرحوارۀ «حركتی»« ،حجمی» و «قدرتی»
ارزیابی میگردد .در این راستا ،با توجه به موضوع مورد نظر ،به آن دسته از طرحوارههای تصوری در
نهجالبالغه پرداخته میشود كه ماهیت آنها برگرفته از استعارههای مفهومی قرآن كریم است .در این
میان ،كاركرد استعارههای قرآنی در قالب طرحوارۀ حركتی از بسامد باالتری نسبت به سایر طرحوارهها
در نهجالبالغه برخوردار است.
با توجه به پژوهشهای انجام شده در مورد استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری ،عمدۀ
مطالعات موجود در زمینۀ بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری در مورد قرآن كریم
و نهجالبالغه صورت پذیرفته است و بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری در
صحیفۀ سجادیه تا حد زیادی مغفول مانده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف پر كردن خأل
مذكور ،با بهرهگیری از نظریۀ استعاره مفهومی لیکاف به بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای
تصوری در صحیفۀ سجادیه میپردازد.
 .3استعاره از دیدگاه زبانشناسی شناختی
زبانشناسی شناختی كه ریشه در ظهور علوم شناختی جدید در دهههای  1960و  1970میالدی ،به
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ویژه در بررسی مقولهبندی ذهن انسان و روانشناسی گشتالت ،دارد ،رویکردی است كه به زبان به
عنوان وسیلهای برای كشف ساختار نظام شناختی انسان مینگرد و در بخش معنیشناسی شناختی
آن ،بررسی استعاره از اهمیتی خاص برخوردار است (ایوانز 1و گرین.)3 :2006 ،2
كوچش ( )2010تعریفی از استعارۀ مفهومی در مقابل استعارۀ زبانی ارائه میدهد .به اعتقاد او،
استعاره از دیدگاه زبان شناسی شناختی عبارت است از درک یک حوزۀ مفهومی در قالب حوزۀ
مفهومی دیگر .حوزۀ مفهومی «الف» همان حوزۀ مفهومی «ب» است ،كه به آن استعاره مفهومی
گفته میشود .در حالی كه عبارات زبانی استعاری ،واژهها یا عبارتهایی هستند كه خاستگاهشان،
زبان یا اصطالحات حوزۀ مفهومی عینیتری است .آن حوزه در استعاره مفهومی كه عبارات استعاری
از آن استخراج میشود تا حوزۀ مفهومی دیگر درک شود ،حوزۀ مبدأ 3و آن حوزۀ مفهومی كه بدین
روش درک میشود ،حوزۀ مقصد 4نامیده میشود.
از نظر لیکاف و جانسون ( )1980استعارهها تنها عبارات زبانی نیستند ،بلکه ساختارهای
مفهومیاند كه جزء الینفکی از شیوهای هستند كه ما توسط آن به مفهومسازی جهان میپردازیم.
ایوان و گرین ( )2006نیز معتقدند كه در زبانشناسی شناختی ،برخالف دیدگاه سنتی ،این امکان
وجود دارد كه استعاره را انگیخته بدانیم؛ یعنی اصطالحات استعاری به صورت خودكار و بر اساس
قوانین زایا تولید میشوند و در عین حال با یک یا چند الگو در نظام مفهومی انطباق دارند.
 .1-3نظریۀ استعاره مفهومی
«استعارههایی كه با آنها زندگی میكنیم» ،اثر لیکاف و جانسون ( )1980و نیز «نظریۀ معاصر
استعاره» 5از لیکاف ( ،)1993تحولی در دریافت مفهوم استعاره پدید آوردند .آنچه به عنوان نظریۀ
جدید استعاره در نتیجۀ انتشار این دو اثر شکل گرفت ،نه تنها موجب بازنگری مفاهیم استعاره و
مجاز در مطالعات ادبی شد ،بلکه این موضوع مهم را احیا كرد كه چگونه مفاهیمی كه به تجربۀ مادی
درنمیآیند ،برای انسان قابل درک هستند.
Evans
Green
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نظریۀ جدید استعاره به این مسئله میپردازد كه فرایند تفکر و درک ،ماهیتی استعاری دارد .در
این نظریه ،ماهیت استعاری اندیشه و درک ،با توجه به شناخت و تجربۀ انسان از پدیدهها و جهان
اطرافش و حضور فیزیکی او در چنین محیطی تبیین میشود؛ این تجربیات به مثابه حوزههای مبدأ
عمل میكنند تا درک مفاهیم انتزاعی میسر گردد كه در این نظریه جایگاه آنها در حوزۀ مقصد است.
اساسیترین مسئله در نظریۀ استعاره مفهومی «نگاشت» 1استعاری است .نگاشت نشاندهندۀ
انطباق استعاری بین دو مفهوم مرتبط است و ارتباط بین حوزۀ مقصد و مبدأ را نشان میدهد (گرادی،2
.)190 :2007
 .2-3حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد
هر استعارۀ مفهومی دارای یک حوزۀ مبدأ ،یک حوزۀ مقصد و یک نگاشت مبدأ بر مقصد است
(لیکاف .)276 :1987 ،نگاشت به تناظرهای نظاممندی داللت میكند كه میان برخی حوزههای
مفهومی وجود دارد.
به اعتقاد كوچش ( )2010حوزۀ مبدأ از دیدگاه سنتی بر اساس شباهتی عینی ،حقیقی و از پیش
موجود میان مبدأ و مقصد انتخاب میشود .در مقابل ،رویکرد شناختی به استعاره بر این باور است
كه انتخاب حوزههای مبدأ به عوامل انسانی بستگی دارد كه شباهتهای غیرعینی ،استعاری و از پیش
نامعلوم میان حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد را منعکس میكند .این عوامل را «بنیانهای تجربی» یا
«انگیختگی» 3مینامند .برخی از انواع متداول چنین شباهتهایی عبارتاند از :ارتباط یا همبستگی
تجربی ،شباهت ساختاری ادراک شده ،شباهت ساختاری ادراک شدهای كه استعارههای نخستین را
برمیانگیزد ،و وجود مبدأ به عنوان ریشۀ مقصد.
لیکاف و جانسون ( )1980استعارۀ مبتنی بر شباهت عینی ،حقیقی و از پیش موجود را به چالش
میكشند .آنها همچنین به تبیین برخی از انواع شباهتهای غیرعینی مثل همبستگی تجربی و
شباهت ساختاری ادراک شده میپردازند .لیکاف ( ،)1987جانسون ( )1987و لیکاف و كوچش
( )1986بر ماهیت تجسمی استعارۀ مفهومی و در نتیجه برانگیختگی آن تأكید میكنند .لیکاف
Mapping
Grady
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( )1987اذعان می كند كه در یک نظام مفهومی مفروض ،این انگیختگی است كه نقش دارد و نه
پیشبینی .استعارهها به قدری طبیعی و خودانگیخته وارد زندگی بشر میشوند كه ممکن است در
عمل توجهی را به خود جلب نکنند و مانند بسیاری از پدیدهها و فرایندهای روانی و ارتباطی دیگر
ساده و بینیاز از توصیف و تبیین جلوه كنند .از دیدگاه اشر )1994( 1استعاره در آثار ادبی و متون
تخصصی و نیز در نوشتههای علمی و گفتار روزمره برای بیان تجربیات و مفاهیمی به كار میرود كه
ممکن است هرگز در بیان غیراستعاری نگنجد .این مفاهیم حاكم بر اندیشه عالوه بر موضوعات
فکری ،اعمال روزانه را تا بیاهمیتترین جزئیات در بر میگیرد .ساختار ادراكات ،نحوۀ مراوده با
جهان و چگونگی تعامل با سایر افراد را نیز همین مفاهیم ذهنی تشکیل میدهند؛ بنابراین ،نظام
مفهومی بشر نقش اساسی در تعریف واقعیات روزمرۀ او ایفا میكند (لیکاف و جانسون-3 :1993 ،
.)5
كوچش ( )2010با تأكید بر ادعای خود مبنی بر یکسویه بودن استعارهها ،به مرور برخی از
متداولترین حوزههای مبدأ و مقصد میپردازد .این حوزههای مبدأ عبارتاند از بدن انسان ،سالمتی
و بیماری ،حیوانات ،دستگاهها و ابزارها ،ساختمان ،گیاهان ،بازیها و ورزش ،آشپزی و غذا ،پول و
معامالت اقتصادی ،نیروها ،روشنایی و تاریکی ،گرما و سرما ،حركت و جهت .حوزههای مقصد
رایج نیز عبارتاند از احساس ،میل ،اخالق ،فکر ،جامعه ،مذهب ،سیاست ،اقتصاد ،روابط انسانی،
رخدادها و كنشها ،ارتباط ،زمان و زندگی و مرگ .حوزههای مقصد در درون گروههای بزرگتری
مثل حاالت روانشناختی و ذهنی ،فرایندها و گروههای اجتماعی و تجارب شخصی قرار میگیرند.
این حوزههای مبدأ و مقصد شناختهشده نشان میدهند كه استعارهها از حوزههای عینی به انتزاعی
میروند و اینکه رایجترین حوزههای مبدأ عینی هستند ،در حالی كه رایجترین حوزههای مقصد
مفاهیم انتزاعیاند .از اینرو ،استعارههای مفهومی میتوانند به منظور درک حوزههای غیرملموس و
ً
طبیعتا دشوار ،به كار گرفته شوند.
 .3-3طرحوارههای تصوری
طرحوارههای تصوری كه مارک جانسون با توجه به آراء و نظریات همتایان خود به ویژه جورج لیکاف،
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آن را مطرح نمود ،ریشه در استعارههای مفهومی دارد و متشکل از سه طرحوارۀ حركتی ،حجمی و
قدرتی است .به اعتقاد جانسون تجربیات فردی كه انسانها به هنگام عملکرد و فعالیتهای خاص
خود در مواجهه با موقعیتهای مختلف زندگی روزمره كسب میكنند ،به صورت یک سلسله
ساختهای مفهومی در ذهن آنها اندوخته شده كه انسانها این دسته از تجربیات را در هنگام
اندیشیدن به مفاهیم انتزاعی و درک درست از ماهیت آنها از طریق انطباق استعاری صورتهای
ذهنی با پدیدههای فیزیکی و عینی كه ماهیتی قابل ادراک دارند به كار میبرند .چنین عملکردی در
نظام اندیشۀ انسانها امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی را با حوزههای شناختی پیچیدهتری
همچون زبان فراهم میكند .هامپه )2005( 1به معرفی شاخصهای طرحوارههای تصوری میپردازد
ً
و معتقد است طرحوارههای تصوری ساختارهای دقیقا معنیدار و پیشمفهومی هستند كه در حركات
مکرر بدن انسان در فضا ،تعامالت ادراكی و شیوۀ دستکاری اشیاء ریشه دارند و از آنها ناشی
ً
میشوند .طرحوارههای تصوری گشتالتهای كامال طرحوارهایاند كه نمایانگر هیئت ساختاری كلی
تجربۀ حسی-حركتی هستند .این طرحوارهها هم از درون ساختارمند و متشکل از اجزایند و هم
بسیار منعطف هستند (صفوی.)376-373 :1387 ،
طرحوارۀ حرکتی
یکی از انواع طرحوارههای تصوری ،طرحوارۀ حركتی است؛ انسان از طریق تجربۀ حركت كردن خود
و سایر پدیدههای متحرک ،برای پدیدههای گوناگون فضایی میآفریند كه در آن میتوان حركت كرد
(صفوی .)69 :1382 ،به اعتقاد جانسون ،حركت انسان و مشاهدۀ حركت سایر پدیدههای متحرک
تجربهای در اختیار انسان قرار داده است تا طرحوارهای انتزاعی از این حركت فیزیکی در ذهن خود
پدید آورد و برای آنچه قادر به حركت نیست چنین ویژگی را در نظر بگیرد .حركت دارای آغاز و پایانی
است و می تواند ،در میان مسیر ،از نقاطی در حد فاصل میان دو نقطۀ آغاز و پایان برخوردار باشد.
حركت متضمن گذر زمان است؛ بنابراین رسیدن از نقطۀ «الف» به «ب» نیازمند زمانی است كه
میتواند به صورت صریح یا ضمنی در طرحوارۀ حركتی مطرح باشد (صفوی.)376-375 :1387 ،
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طرحوارۀ حجمی
از دیگر طرحوارههای تصوری میتوان به طرحوارۀ حجمی اشاره كرد؛ انسان از طریق تجربۀ قرار
گرفتن در اتاق ،تخت ،خانه ،غار و دیگر جاهایی كه حکم ظرف پیدا میكنند ،بدن خود را مظروفی
تلقی میكند كه میتواند در ظرفهای انتزاعی قرار گیرد (صفوی .)68 :1382 ،به اعتقاد لیکاف و
جانسون ( )1980تجربهای كه انسان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد ،درک
مفهوم انتزاعی حجم را برای او امکانپذیر میسازد .پس انسان میتواند خود را مظروف ظرف تخت،
اتاق ،خانه ،و مکانهایی كه دارای حجم بوده و میتواند نوعی ظرف تلقی شود ،بپندارد و این تجربۀ
فیزیکی را به مفاهیم دیگری كه به لحاظ جوهری یا مفهومی حجمناپذیرند ،بسط دهد و در نتیجه
طرحوارههای انتزاعیای از احجام فیزیکی در ذهن خود پدید آورد.
طرحوارۀ قدرتی
طرحوارۀ قدرتی یکی دیگر از طرحوارههای تصوری است كه ماهیت و عملکرد آن در ارتباط با
طرحوارههای حركتی شکل میگیرد .در این نوع طرحواره نگاشتهای استعاری بر پایه تجربۀ فیزیکی
حركت و جابهجایی به وجود میآید با این تفاوت كه در طرحوارههای قدرتی مانع و یا سدی در میانۀ
راه قرار دارد كه موجب می شود عملکرد و نوع رفتار انسان در برخورد با موانع متغیر و متفاوت باشد
و بسته به نوع مانع موجود و میزان نیروی مقاومتی آن ،واكنشهای مختلف و متفاوتی از انسان سر
بزند .به عنوان مثال ،اگر مانعی در مسیر حركت انسان قرار گیرد ممکن است وی یکی از حالتهای
زیر را در برخورد با مانع اجرا كند؛ از جمله اینکه نیروی مقاومتی ،مانع حركت و پیشروی او گردد
و یا اینکه انسان با تغییر مسیر خود ،راه دیگری را در پیش گیرد و یا با تمام توان از مانع پیش رو درگذرد
و راه دیگر آن است كه از كنار مانع عبور كرده و به راه خود ادامه بدهد و یا در نهایت آنکه موفق به
برداشتن مانع از سر راه خود گردد (صفوی.)70-69 :1382 ،
 .4تحلیل دادهها
صحیفۀ سجادیه ،حاوی ادعیه امام سجاد (ع) در میان علمای شیعه به «قرآن صاعد» معروف و ادعیه
آن در اوج فصاحت و بالغت است و هنرمندیهای لغوی ،ادبی و بدیعی بسیاری در آن به چشم
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میخورد .نمایاندن ارزش ادبی و هنری این مناجاتها منوط به زیباییشناسی عبارات آن است و
بخش قابل توجه این زیباییها در بازشناسی این آرایههای ادبی نهفته است (مظفری و ابنالرسول،
 .)142 :1387بدین منظور ،در این بخش از مقاله به بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای
تصوری به كار رفته در متن صحیفۀ سجادیه از منظر زبانشناسی پرداخته شده است .لذا این بررسی
بر اساس نظریۀ استعاره مفهومی لیکاف و نیز طرحوارههای معرفی شده از سوی لیکاف و جانسون،
با روش توصیفی-تحلیلی انجام گردیده است و فرازهایی از متن صحیفۀ سجادیه كه استعارۀ مفهومی
و یا یکی از انواع طرحوارههای تصوری در آنها به كار رفته است ،مشخص گردیده است .الزم به
ذكر است كه در هر فراز فقط همان قسمتی كه نشاندهندۀ استعارۀ مفهومی یا طرحوارۀ تصوری است،
آورده شده و قسمتهای پیش و پس فراز در صورت ،حذف و با نقطهچین نمایش داده شده است.
در زیر ،ابتدا استعارههای مفهومی و پركاربردترین حوزههای مبدأ و مقصد موجود در متن
صحیفۀ سجادیه مورد بررسی قرار میگیرند و سپس به تحلیل طرحوارههای تصوری به كار رفته در
متن صحیفۀ سجادیه پرداخته میشود.
 .1-4استعارۀ مفهومی در متن صحیفۀ سجادیه
در این قسمت نمونه فرازهایی از دعاهای صحیفۀ سجادیه كه در آنها استعاره به كار رفته ،آورده شده
است .در این دادهها حوزۀ مفهومی بحث كردن بر اساس جنگیدن فهمیده شده است.


بار خدایا! او (محمد (ص)) در راه تو وجود خود را آماج بالها و در معرض پیشامدهای
ناگوار قرار داد (فراز  ،5دعای .)2



و در راه دعوت به سوی تو با خویشاوندان نزدیکش رویارو شد (فراز  ،6همان).



و در راه تو با بستگان و فامیلش جنگید (فراز  ،7همان).



و در زنده كردن آیین تو از خویشان خود برید (فراز  ،8همان).



و با نزدیکترینها دشمنی ورزید (فراز  ،12همان).



پس در حالی كه به كمک تو فتح و پیروزی را خواستار بود و با یاری تو بر ناتوانی خود نیرو
میگرفت ،به سوی آنها یورش برد (فراز  ،19همان).



با آنها در دم خانههایشان جنگید (فراز  ،20همان).
41

بررسی استعارههای مفهومی

43



در میان آسایشگاهشان بر آنها تاخت (فراز  ،21همان).

در اینجا نیز با تأكید بر دیدگاههای لیکاف ،استعاره به كار رفته در فرازی از دعای صحیفۀ سجادیه
بررسی میشود.
َ
َّ
َّ
َ
َ
ََ َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ َ َ َّ َ َ ً َ َ
َ
وال َ
المواقف التی ا َو ِّمل من عفو َک الذی شمل كل شی اللقیت ب َیدی ،و لو ان احدا استطاع
 فل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َّ ُ ُ
نت ا َنا ا َح َّق ب َ
َ
اله َرب منکَ ،و انت ال تخفی علیک خاف َی ٌه فی االرض َو ال
اله َر َب من ربه لک
َ َ ً
ً َ
َ
َ
َّ ّ َ َ َ
السما اال اتیت بهاَ ،و كفی بک جازیاَ ،و كفی بک حسیبا.
فی
پس اگر نبود ایستگاههایی كه از آمرزش و عفوت  -كه هر چیز را در برمیگیرد  -آرزو دارم
و امیدوارم ،البته از خود دست میشستم و اگر كسی میتوانست از پروردگار و صاحبش
بگریزد هر آینه من سزاوارتر به گریختن از تو بودم .و پوشیدهای در زمین و آسمان بر تو
پوشیده و پنهان نمیماند جز اینکه آن را پیش میآوری و آشکار میكنی و خودت برای جزا
و حسارسی كافی هستی (فراز  ،3دعای .)50
در این فراز ،با استعارۀ «آمرزش و عفو خداوند ایستگاه و توقفگاه است» ،مواجه میشویم .در دل
این استعاره ،استعارۀ دیگری با مفهوم «زندگی سفر است» نهفته است.
خدای تعالی مشیتش به این امر تعلق گرفته كه در زمین موجود تمام عیار و از هر جهت كاملی
ّ
به نام انسان خلق كند تا او را بندگی كند و بدین وسیله مشمول رحمت خداوندی قرار گیرد :اال َمن
َ َ ََ
َرح َم َر ّبک َو لذلک خلق ُهم (سوره هود :آیه  .)119بندگان مسافرانی هستند كه در سفر دنیوی همراه
یکدیگرند و اهداف مشترک آنها در زندگی ،مقصدهای سفرشان است .در چنین نگاهی ،استعارۀ
فوق را میتوان نگاشت یک قلمرو تجربی یعنی ایستگاه و توقفگاه به عنوان حوزه مبدأ ،به قلمرو
مقصد ،در اینجا آمرزش و عفو خداوند ،تلقی كرد و تناظرهای هستیشناختی استعارۀ «آمرزش و
عفو خداوند ایستگاه است» را بدین قرار توصیف كرد:


بندگان متناظرند با مسافران (در زندگی).



اهداف مشترک بندگان؛ رسیدن به آمرزش و عفو الهی ،متناظر است با مقصدهای آنها در
سفر زندگی.



خطاها و گمراهیهای بندگان متناظر است با موانعی كه در سر راه سفر وجود دارد.



ایستگاه آمرزش و عفو متناظر است با محل دیدار یا خلوت بنده و خالق.
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با توجه به تناظرهای یاد شده« ،ایستگاه» مفهوم محل رسیدن مسافران را مییابد؛ بدین معنا كه
مسافران یا همان بندگان به منظور رسیدن به معبود خود سفر كرده و در انتظار آمرزش و عفو او هستند.
عالوه بر تناظرهای ذكر شده ،میتوان به وجود نوعی تناقض در استعارۀ باال توجه داشت و آن اینکه
مسافران ،بندگان ،در طول مسیر خود با ایستگاههایی از آمرزش و عفو روبرو میشوند .یعنی در عین
حركت متوقف میگردند.
جاندارپنداری 1نیز نوعی ابزار استعاری است كه به وضوح در فرازهایی از صحیفۀ سجادیه قابل
مشاهده است .به باور كوچش ( )2010جاندارپنداری نوعی استعارۀ هستیشناختی است .در
جاندارپنداری ،ویژگیهای انسانی به پدیدههای غیرانسانی داده میشود.
برای مثال ،در فرازهای زیر ،روزگار و زمان ،مرگ و قرآن انسان نیستند اما به آنها ویژگیهای
انسانی مثل پشت كردن و سپری شدن ،خویشاوند و دوست و حمایتكننده داده شده است.


 ...روزگارش به او پشت كرده و ( ...فراز  ،8دعای .)12

در شاهد فوق ،زمان به صورت انسان متصور میشود .در این عبارت كه در توصیف مرگ آمده است،
روزها به انسان پشت كرده ،میگذرند ،طوری كه هیچ روزی برای انسان باقی نمیماند.
در مثال زیر نیز ،مرگ به صورت خویشاوند و دوست مفهومسازی شده است كه در واقع همان
جاندارپنداری یا شخصیتبخشی است:


 ...تا جایی كه مرگ برای ما جای انس و الفت باشد كه با آن انس گیریم ... .و اهل و
خویشاوند نزدیکمان باشد كه نزدیک شدن به او را دوست بداریم (فراز  ،3دعای .)40

در فراز  7از دعای  42صحیفۀ سجادیه نیز نمونۀ شخصیتبخشی یا جاندارپنداری قرآن مشهود
است:


بار خدایا  ...ما را از كسانی قرار ده كه در سایۀ بال و زیر حمایت آن (قرآن) ساكن باشند و
در پرتو طلوع آن رستگار شوند ( ...فراز  ،7دعای .)42

 .2-4حوزههای متعارف مبدأ و مقصد در متن صحیفۀ سجادیه
با توجه به تعریف استعاره از منظر زبانشناسی شناختی ،استعاره ابزار اصلی شناخت مفاهیم انتزاعی
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1

و یکی از فرایندهای اصلی در شناخت است .پس در استعارههای مفهومی همواره یک امر انتزاعی یا
كمتر شناخته شده ،بر اساس یک امر شناختهشدهتر فهمیده میشود .حوزۀ مبدأ همواره امری ملموس
یا شناختهشدهتر و حوزۀ مقصد امری انتزاعی یا كمتر شناخته شده است .بنابراین ،حوزۀ مبدأ آن
چیزی ا ست كه در دنیای فیزیکی و به وسیلۀ حواس تجربه و درک میشود و حوزۀ مقصد حوزهای
انتزاعی است كه با استفاده از حوزۀ مبدأ فهمیده میشود.
در این بخش ،ضمن فهرست كردن برخی از پركاربردترین حوزههای مبدأ در زمینۀ استعاره
مفهومی ،نمونههایی از فرازهای دعای صحیفۀ سجادیه كه این حوزهها در آنها به كار رفته است
تحلیل میگردد.
بدن و افعال انسان
از آنجا كه بدن خود را به خوبی میشناسیم ،اعضای بدن از جمله حوزههای مبدأ اصلی برای
استعارهسازی محسوب میشوند .به طور كلی ،اعضای بدن نقش كلیدی در ظهور معنای استعاری
در بسیاری از فرهنگها و زبانها دارند.
در نمونۀ زیر ،استعارۀ «بازكنندۀ اندوه و گشایندۀ غم» مشاهده میشود .در این استعاره ،حوزۀ
مفهومی اندوه و غم ،حوزۀ مقصد ،و حوزۀ مفهومی عمل گشودن كه یک فعل انسانی محسوب
میگردد ،حوزۀ مبدأ خوانده میشود ،و آنچه از این مفهوم برمیآید این است كه حوزۀ مقصد بر اساس
حوزۀ مبدأ درک میشود.
ّ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
 یا فار َج َ
َ
َ
ُ
َ
َ
اله ّمَ ،و كاشف الغ ّم ،یا َرحمن الدنیا و االخ َره و َر َ
حیمهما .صل علی مح َّم ٍد و ال
َ
ُم َح َّمدَ ،و ُ
افرج َه ّمیَ ،واكشف غ ّمی.
ٍ
ای بازكنندۀ اندوه و گشایندۀ غم! ای بخشایشگر دنیا و آخرت ،و مهربانیكننده در آن دو .بر
محمد و آل محمد درود و رحمت بفرست و اندوه مرا بركنار ساز و غم و دلگرفتگیم را
بگشای (فراز  ،1دعای .)54
در فراز زیر نیز واژۀ سینه كه یکی از اعضای بدن است در استعارۀ «سینۀ باز و گشاده» برای پذیرش
تقدیر و حکم و قضا و قدر خداوند و انجام اوامر الهی به عنوان حوزۀ مبدأ مطرح میشود.
َ
َ
َ ّ
َ
َ َ
ّ َ
ُ
 الل ُه َّم َصل علی ُم َح َّم ٍد َو الهَ ،و ط ّیب بقضائک نفسیَ ،و َو ّسع ب َمواقع حکمک َصدریَ ،و ...
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بارخدایا! بر محمد و آ ل محمد درود و رحمت بفرست و مرا به تقدیر و حکم و قضا و قدر
خود دلخوش گردان .و سینهام را به موارد دستور خودت باز و گشاده كن .و ( ...فراز ،3
دعای .)35
نمونههای دیگر از بهكارگیری عضوی از بدن به عنوان یک حوزۀ مفهومی مبدأ در فرازهای زیر دیده
میشود:


در برابر گناه و جرمم مرا به پای قصاص مگیر ( ...فراز  ،2دعای .)41



بار خدایا! این گردن من است كه بار گناهان باریکش كرده است! پس بر محمد و آل محمد
درود بفرست ،و با گذشت خودت گردنم را آزاد كن (فراز  ،29دعای .)16



 ...زبانهایمان را از هر سپاسگزاری و شکری به سپاسگزاری خودت مشغول ساز و اعضا
و جوارح ما را از هر گونه فرمانبری غیر خودت به طاعت و فرمانبری خودت به كار آر (فراز
 ،1دعای .)11

در نگاشتهای استعاری فوق ،اعضای بدن  -پا ،گردن ،زبان ،و اعضا و جوارح  -به صورت
استعارههای مفهومی پای قصاص ،گردن اسیر ،زبان سپاسگزار و اعضا و جوارح فرمانبر آورده
شدهاند.
سالمت و بیماری
سالمت و بیماری از مهمترین پدیدههای مرتبط با بدن میباشد كه انسان پیوسته آن را تجربه كرده و
آن را یک حوزۀ مفهومی مبدأ قلمداد میكند .در صحیفۀ سجادیه نیز واژههای مربوط به حوزۀ مفهومی
ً
سالمت و بیماری مکررا به كار رفته است كه در زیر به نمونههایی از آنها اشاره میگردد:


بارخدایا!  ...مرا در پیروزی بر او ( ستمگر و دشمن) یاری فرما؛ یاری كردنی آماده و حاضر،
تا آن ،وسیلۀ شفای خشم من باشد ( ...فراز  ،8دعای .)14

در نگاشت فوق ،مفهوم استعاری «خشم بیماری است» ،قابل درک است و اینکه در این دعا از
خداوند خواسته میشود تا به واسطۀ لطف و یاری او (خداوند) نسبت به بندهاش به هنگام پیروزی
بر ستمگر و دشمن سبب درمان بیماری خشم انسان فراهم گردد.


بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود و رحمت بفرست ،و لباس تندرستی و عافیتت را بر
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من پوشانده ،و مرا زیر چتر عافیتت بگیر ( ...فراز  ،1دعای .)23
در این دعا نیز ،تندرستی و عافیت به لباس تعبیر شده است؛ زیرا اثر تندرستی و عافیت بر انسان
آشکار میشود و همانند لباس یا چتری ،بیماری او را میپوشاند.


بار خدایا!  ...خنکی و خوشگواری سالمتی را بر من بچشان ( ...فراز  ،6دعای .)15



خدایا!  ...با كرامتت مرا اصالح كن و با قدرتت دردم را دوا كن ( ...فراز  ،21دعای .)20

در فراز  6دعای  15نیز ،نگاشتهای استعاری «سالمتی خنک و خوشگوار است» مشاهده میشود.
ساختمان و بناها
ساختمانها و بناها ،و نیز اجزای تشکیلدهندۀ آنها ،از جمله حوزههای مفهومی مبدأ به حساب
میآیند .واژههای آبشخور ،خانه ،طبقه و در از این قبیل حوزههای مبدأ هستند كه در استعارههای
«آبشخور رحمت و مهربانی»« ،خانۀ نیستی»« ،طبقههای آسمان» و «در گشایش» ،در فرازهای زیر
از صحیفۀ سجادیه قابل مشاهده هستند.


بار خدایا!  ...مرا در آبشخورهای رحمت و مهربانیت وارد كرده و در میان بهشتت جایگزین
ساز ( ...فراز  ،1دعای .)41



بار خدایا! جایی كه مرا با آمرزش خودت پوشانده و در فضل و احسان خود در خانۀ نیستی
در پیش هممثلها فرو بردی ( ...فراز  ،21دعای .)32



و بر دستههای فرشتگانی كه تنها به عبادت و سجود تو مشغولند ،و آنها را از خوردنی و
آشامیدنی بینیازشان كرده و به تقدیس و ذكر خود واداشتهای ،و آنها را در طبقههای
آسمانهایت جای دادهای درود بفرست (فراز  ،11دعای .)3



 ...ای پروردگار من! در گشایش را به فضل و احسان خودت برای من باز كن ( ...فراز ،8
دعای .)7

ابزار
در موارد بسیار از جمله عبارات زیر ،ابزارها حوزۀ مفهومی مبدأ را تشکیل دادهاند:


 ...زیراندازهای كرامت و بزرگواریت را برای من بگستران ( ...فراز  ،1دعای .)41



بار خدایا! بر محمد (ص) كه امانتدار وحی تو ،و برگزیدۀ تو از میان آفریدههایت ،و انتخاب
46

زبان و شناخت

48

شدۀ تو از میان بندگانت ،و پیشوای رحمت و رهبر نیکی و كلید بركت است درود و رحمت


بفرست (فراز  ،3دعای .)2
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َا ّلل ُه َّم َص ِّل َعلی ُم َح َّمد َو اله ،و ت ّوجنی بالکفایه ،و سمنی حسن َ
الوالیه ،و هب لی صدق
ٍ
َ
ُ َ َّ
َ
جعل َعیشی َك ّد ًا َك ّد ًاَ ،و ال َت ُردَّ
الد َعهَ ،و ال َت َ
َ
اله َ
َ
َّ
دایهَ ،و ال تفت ّنی بالسعه ،وامنحنی حسن
َ ًّ
َ َ ُ َ َ ًّ
ََ ً َ ّ
َ ُ
جعل لک ضداَ ،و ال ادعو َم َعک ندا.
ُدعائی عل َّی ّردا ،فانی ال ا
خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بفرست ،و مرا با تاج بینیازی تاجدارم كن .و
سرپرستی خوب و مسؤولیتپذیری مطلوب را به من عنایت فرما و راهنمایی راستین را به
من ببخش .و مرا با دارا بودن و وسعت و روزی ،آزمایش مکن .و به من زندگی آرام و بیرنج
عطا كن .و زندگانی مرا دشوار و سخت مگردان .و دعای مرا به من بازمگردان و رد مکن؛
زیرا من برای تو همتایی قرار نمیدهم ،و با تو مثل و مانندی را نمیخوانم (فراز  ،22دعای
.)20

چنانكه مشاهده میشود در فرازهای ذكر شده در باال ،واژههای زیرانداز ،كلید و تاج اشیاء فیزیکی و
ملموسی هستند كه در اختیار انسان قرار دارند و او میتواند آنها را برای مثال با حواس بینایی و المسۀ
خود تجربه كند؛ پس این تجربههای فیزیکی را میتوان حوزههای مبدأ در استعارههای فوق در نظر
گرفت كه بر حوزههای مقصد ،كرامت و بزرگواری ،بركت و بینیازی ،نگاشته شده و بر اساس آن
حوزههای مبدأ ،حوزههای مفهومی مقصد فهمیده میشود و در نهایت سبب شکلگیری استعارههای
«زیرانداز كرامت و بزرگواریت را بگستران»« ،محمد كلید بركت است» و «مرا با تاج بینیازی
تاجدارم كن» ،میگردد .نکتۀ قابل ذكر دیگر اینکه ،به عنوان نمونه ،استعارۀ «زیرانداز كرامت و
بزرگواری» ،از ویژگی شخصیتپذیری برخوردار است .كوچش در این باره میگوید كه در
شخصیتبخشی ،ویژگیهای انسانی به پدیدههای غیرانسانی داده میشود .چنانكه در اینجا و یژگی
انسانی كرامت و بزرگواری به یک شیء تعلق گرفته است.
تجارت و کسب و کار
برخی از استعارههای مشاهده شده در صحیفۀ سجادیه كه در آنها برای فهم پدیدهها از امور اقتصادی
استفاده شده است عبارتند از:
َ ُ َ َُ َ
َ و یا َمن ال یبیع نعمه باالثمان.
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و ای آن كه نعمتهای خود را در برابر قیمتها نمیفروشد (فراز  ،3دعای .)13
َ
َ
َ
َ َ
َا ّلل ُه َّم َص ّل َعلی ُم َح َّمد َو الهَ ،واكفنی َم َؤن َه االكتسابَ ،و ُ
شتغل
ساب ،فال ا
احت
یر
غ
ن
م
قنی
ارز
ٍ
ٍ
َ
َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صر تبعات َ
الط َلب ،و ال احتمل ا َ
المکسب.
عن عبادتک ب
پروردگارا! بر محمد و آل محمد درود بفرست ،و مرا از رنج كسب و پی روزی دویدن راحتم
كرده و روزی فراوان و بیگمان و بیرنج برای من برسان؛ تا با طلب روزی ،از عبادت و
بندگی تو بازنمانده و سنگینی پیامدهای كسب را به دوش نکشم (فراز  ،24دعای .)20



سپس برای هر یک از آنان در زندگی ،مدت معین و دوران محدودی قرار داد ،كه او با
روزهای عمر خود به سوی پایان آن دوران قدم برمیدارد ،و با سالهای روزگارش به آن اجل
نزدیک می شود ،تا وقتی كه به آخرین نقطۀ آن رسد ،و حساب زندگی خود را به طور كامل
دریافت كند .در این هنگام او را به طرف چیزی كه به آن دعوت كرده بود از پاداش زیاد یا
كیفر ترسناک فرا میخواند ،تا كسانی را كه كارهای زشت انجام دادهاند مجازات كند ،و
كسانی را كه كارهای خوب انجام دادهاند به نیکی پاداششان دهد (فراز  ،6دعای .)1

در اینجا استعارۀ «زندگی یک مبادلۀ اقتصادی است» دیده میشود .گویی انسان آمده تا سفری
اقتصادی در این دنیا داشته باشد و با توشهای یا كولهباری به زندگی اصلی خود در آخرت بازگردد.
مرگ در دعای امام سجاد (ع) ورود به مرحلۀ اصلی سفر انسان است .مرحلهای كه در آن ،باید چون
ُ
مسافری با توشهای همراه شد .عبارت استعاری «عده» به معنای «توشه» در سراسر دعاهای امام
سجاد (ع) به كار رفته است؛ از جمله در فراز  8از دعای  ،8با ترجمۀ «پناه میبریم به تو از مرگ
بدون توشه» (پورابراهیم.)1394 ،
حرکت و جهت
حركت و جهت نیز از حوزههای متعارف مبدأ تلقی میگردند .حركت میتواند تغییر مکانی بدهد كه
در آن صورت با جهتها مثل جلو و عقب و باال و پایین در ارتباط میشود و یا میتواند بدون تغییر
مکان باشد .همانطور كه مشاهده میشود در نمونههای زیر ،حوزههای مبدأ «دویدن» ،در دعای
« ،20به سر بردن و پشت سر گذاشتن» در دعای  ،21و نیز «كوچ كردن و سفر كردن» در دعای ،21
دارای حركت و جهت همراه با تغییر مکان است:
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 ...مرا از رنج كسب و در پی روزی دویدن راحتم كرده ( ...فراز  ،24دعای .)20



خدای من! عمری به سر بردم و صبح شام را پشت سر گذاشتم درحالیكه بندۀ خوار تو
بودم ( ...فراز  ،7دعای .)21



پرهیز از دنیا را توشۀ آخرتم بساز و كوچ و سفرم را به سوی آمرزش و رحمتت قرار ده ...
(فراز  ،11دعای .)21

پوشش  ،لباس
از دیگر حوزههای مبدأ میتوان از حوزۀ پوشش و لباس نام برد .در فرازهای زیر از صحیفۀ سجادیه،
مواردی از حوزههای مفهومی مبدأ مرتبط با پوشش و لباس مشاهده گردیده است كه میتوان از این
حوزههای مبدأ برای درک حوزههای مفهومی مقصد همانند «ترس» در دعای « ،21تندرستی و
عافیت» در دعای « ،23زشتیها» در دعای « ،34پرهیزگاران» در دعای  ،20بهره برد.
 ... و بر قامت دلم از َبدان خلق خویش لباس ترس بپوشان ( ...فراز  ،11دعای .)21


بار خدایا! بر محمد و آل او درود و رحمت بفرست ،و لباس تندرستی و عافیتت را بر من
پوشانده ،و مرا زیر چتر عافیتت بگیر و با عافیتت نگهدار ( ...فراز  ،1دعای .)23



بار خدایا! تو را سپاس بر پوشاندنت پس از آگاهی و داناییت ،و بر آسودگی و سالمت
بخشیدنت پس از اطالع و آگاهیت ،پس همۀ ما و هر كدام یک از ما كار زشت را چنگ
زده اما تو او را میان مردم شهره و شناختهشده نکردهای ،و عمل زشت و بسیار بد انجام داده
اما تو او را رسوا ننمودهای ،و با زشتیها خود را پوشانده لکن تو بر زشتیهای او كسی را
راهنمایی نکردهای (فراز  ،1دعای .)34



بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود و رحمت بفرست ،و مرا به زیور صالحان و خو بان
بیارای .و بر من زینت و پیرایۀ پرهیزگاران را بپوشان در این كه بتوانم عدل و داد را گسترش
دهم ( ...فراز  ،10دعای .)20

 .3-4طرحوارههای تصوری در متن صحیفۀ سجادیه
در این بخش به نمونههایی از انواع طرحوارههای تصوری به كار رفته در فرازهایی از صحیفۀ سجادیه
اشاره خواهد شد.
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طرحوارۀ ظرف و مظروف (حجمی)
یکی از طرحوارههای تصوری كه جانسون به بررسی آن پرداخته است طرحوارۀ ظرف و مظروفی
است .به نظر جانسون ،آدمی از طریق تجربۀ قرار گرفتن و حضور در اتاق ،خانه ،تخت و یا دیگر
جاهایی كه حکم ظرف را پیدا میكنند بدن خود را مظروفی تلقی میكند كه میتواند در این
ظرفهای انتزاعی قرار گیرد (صفوی.)68 :1382 ،
در صحیفۀ سجادیه ،بسیاری از مفاهیم انتزاعی در قالب طرحوارههای تصوری ظرف و مظروف
بیان شده است .طرحوارۀ حجمی در تبیین نگرش عرفانی نسبت به هستی یکی از مهمترین
طرحوارهها به شمار میرود .بر اساس طرحوارۀ حجمی میتوان مفاهیم انتزاعی كه بر بودن چیزی
درون چیز دیگر داللت دارد را در قالب مفاهیم و تجربههای عرفانی مورد بررسی قرار داد .لذا ساختار
بیانی برخی از فرازهای صحیفۀ سجادیه بر مبنای طرحوارههای حجمی استوار است كه در آنها
مفاهیم مجرد و عقلی در قالب مکانهایی فرضی هستند كه بندگان در شمار مظروف آنها به حساب
میآیند .بر این اساس ،به عنوان مثال ،نگاشت استعاری «بهشت به مثابه منزلگاه» شکل میگیرد كه
در آن ،ورود به این منزلگاه و خانه به مثابه پذیرش دین و به واسطۀ لطف و رحمت خداوند میسر
است و بندگان به مثابه ساكنان این منزل در نظر گرفته میشوند.
در ادامه ،به بررسی طرحوارههای تصوری حجمی در فرازهایی از صحیفۀ سجادیه پرداخته
میشود .برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره كرد:


و بر دستههای فرشتگانی كه تنها به عبادت و سجود تو مشغولند ،و آنها را از خوردنی و
آشامیدنی بینیازشان كرده و به تقدیس و ذكر خود واداشتهای ،و آنها را در طبقههای
آسمانهایت جای دادهای درود بفرست (فراز  ،11دعای .)3

چنانكه در فراز فوق مشاهده میشود ،آسمان به پدیدهای دارای حجم تعبیر شده كه دارای طبقاتی
است و جایگاه فرشتگان مقرب خداوند است كه به عبادت و سجود او مشغولند و در این طبقات
آسمانی جای داده شدهاند و در آنجا از نعمات الهی بینیاز شدهاند.


ای موالی من! مرا رحم كن در وقت برانگیخته شدنم از قبر و هنگام زنده شدنم .و جایگاه
و ایستگاه مرا در آن روز با اولیا و یارانت ،و منزل مرا در میان دوستانت ،و آرامگاه و جای
مرا در جوار و همسایگیت قرار ده ،ای پروردگار جهانیان! (فراز  ،7دعای .)53
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 ...و كسی كه غیر تو را بندگی كند و بپرستد از تحت تسلط و فرمانروایی تو بیرون
نمیرود ( ...فراز  ،3دعای .)52

تسلط و فرمانروایی خداوند همچون ظرفی همۀ بندگان را مانند مظروف خود ،در بر گرفته؛ چه آنان
كه به بندگی او میپردازند و یا آنان كه نسبت به بندگی او غفلت میورزند .خداوند به واسطۀ لطف و
مهربانی خود بر همه احاطه و نظر دارد.


بار خدایا! جایی كه مرا با آمرزش خودت پوشانده و در فضل و احسان خود در خانۀ نیستی
در پیش هممثلها فرو بردی؛ پس ،از رسواییهای خانۀ همیشگی در جایگاههای گواهان
از فرشتگان مقرب ،پیامبران ارجمند و واالمقام ،شهیدان ،نیکان و صالحان ،از همسایهای
كه گناهان و زشتیهایم را از او پوشیده نگه میداشتم و از خویشاوندی كه از او در مورد
كارهای پوشیدهام نگران بودم و بیم داشتم ،پناهم ده (فراز  ،21دعای .)32

در فراز فوق ،مرگ به خانۀ نیستی تشبیه شده است .خانۀ نیستی ،همۀ موجودات از جمله انسان را در
خود فرو می برد .لذا در این فراز از دعاهای امام سجاد (ع) از خداوند درخواست میگردد كه به
واسطۀ لطف و احسان خودش ،انسان را آمرزیده و پس از بخشش ،او را در جایگاه و همجوار با اولیاء
خدا قرار دهد.
َ ّ
َ َ َ َ َ َ َ
َ
ُ ُ َ َ َ َّ َ
 الل ُه َّم  ....اوردنی مشارع رحمتک ،و احللنی بحبوحه جنتک.
بار خدایا!  ...مرا در آبشخورهای رحمت و مهربانیت وارد كرده و در میان بهشتت جایگزین
ساز ( ...فراز  ،1دعای .)41


پاک و منزهی تو ،مرگ را بر همۀ آفریدگانت مقدر كردهای چه آن كسی كه تو را به یگانگی
شناخت ،و چه كسی كه به تو كفر ورزید .و همگی چشندۀ مرگ هستند و همه به سوی تو
بازمیگردند .پس تو بزرگوار و برتری؛ خدایی جز تو نیست ،یگانه و بیهمتایی و تو را
شریکی نیست (فراز  ،5دعای .)52

همانگونه كه در نمونههای باال مشاهده میگردد« ،طبقههای آسمان» و «خانۀ همیشگی» به منزله
ظرف تلقی میشوند كه «فرشتگان و مقربان الهی» مظروف خود را در بر میگیرند و نیز «تسلط و
فرمانروایی خداوند»« ،خانۀ نیستی» و «بهشت» حکم ظرف را دارند و «انسان» را به صورت مظروف
در خود جای میدهند.
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ّ
جنت به معنای باغ و بهشت است .صرفنظر از این نام ،قرآن كریم هم اوصافی برای جنت ذكر
كرده كه هریک از این وصفها دلیلی بر ظرف بودن آن برای انسان نیکوكار و مؤمن اوست.
َّ ُ
ُ َ
برخی از نامهای بهشت عبارتاند ازَ :ج ّنات عدن به معنای بهشتی برای اقامت ابدی ،جنات
َ َّ ُ ُ
ُ
الخلد به معنای بهشت جاویدانَ ،ج َّن ُه َ
المأوی یعنی بهشتی كه محل
َّالنعیمَ ،ج ّنات الف َردوس ،جنه
الم َّت َ
الم َ
دار َّ
دار ُ
دار ُ
قینُ ،
السالمُ ،
دار االخ َرهُ ،
سکونت استَ ،ج َّن ُه العال َیهُ ،
قامه یعنی سرای اقامت و
َ َ ُ َ
قام االمین یعنی محل اقامت امن.
الم
طرحوارۀ حرکتی
یکی از مفاهیم عقلی و مجردی كه در صحیفۀ سجادیه در قالب طرحوارۀ حركتی به كار رفته و
حضرت سجاد (ع) از مؤلفه های حوزۀ مبدأ برای شناخت مفاهیم عقلی و دور از دسترس حوزۀ
مقصد بهره میبرند ،نگاشت استعاری «مرگ به مثابه سفر» است .در این نگاشت استعاری از معانی
ملموس و حسی حوزۀ مفهومی سفر برای درک و شناخت حوزۀ مفهومی مرگ استفاده شده و مفاهیم
عینی تعریف شده در حوزۀ مبدأ با مفاهیم ذهنی حوزۀ مفهومی مرگ منطبق شده و از آنجا كه حوزۀ
مبدأ از مفاهیم آشنا و شناخته شده بر اساس تجربیات زندگی فردی شکل گرفته است ،از اینرو
تصوری همهجانبه و ملموس از مفاهیم مجرد حوزۀ مقصد در اندیشۀ مخاطب ترسیم نموده و درک
صحیحی از مفهوم مجرد و عقلی مرگ را ارائه میدهد.
فرازهای  3و  4دعای  40در صحیفۀ سجادیه نمونۀ بارز این نگاشت استعاری هستند:


و از عملهای شایسته ،عملی را برای ما قرار ده كه با وجود آن بازگشت به سوی تو را دیر
شماریم .و با آن عمل ،میل زیاد بر زود پیوستن به تو داشته باشیم ( ...فراز  ،3دعای .)40



پس وقتی مرگ را برای ما پیش آوردی ما را با آن (مرگ) كه به زیارت ما آمده خوشوقت و
خوشبخت گردان .و ما را با آن كه به دیدن ما آمده انس بخش .و ما را با پذیرایی و میهمانی
آن ،شقاوتمند و بدبخت مگردان ( ...فراز  ،4دعای .)40

در نگاشت استعاری فوق ،كاركرد مفاهیم و شاخصههای حوزۀ مبدأ در كالم امام سجاد (ع) ،نمودی
بارز و عینی دارد كه در آن ،انسانها متناظر با مسافران ،مرگ متناظر با سفر ،دنیای فانی و زودگذر
متناظر با مبدأ سفر ،پیوستن به خدای رحمان متناظر با مقصد نهایی سفر ،و انجام اعمال شایسته
جهت رویارویی با مرگ متناظر با توشه برگرفتن و با خوشوقتی پذیرای مرگ بودن است.
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مثال زیر نیز نمونهای از طرحوارۀ حركتی و نگاشت استعاری مرگ به مثابه سفر را نشان میدهد
كه مقصد نهایی این سفر بازگشت به سوی خداوند است.


 ...و همه به سوی تو بازمیگردند ( ...فراز  ،5دعای .)52

بر اساس فرازهای  4و  5در دعای حضرت برای توبه و انابه (دعای  ،)31میتوان اذعان داشت كه
برای بسیاری از پدیدههای انتزاعی همچون ترس و بیمناكی و از این قبیل ،مسیری در نظر گرفته شده
است و ذات الهی مانعی بر سر راه این حركت است و به واسطۀ وجود اوست كه مسیر ترس و بیمناكی
پرهیزگاران به پایان میرسد.
َ
َ و یا َمن ُه َو ُم َنتهی خوف العاب َ
دین.



و ای آن كه او پایان ترس عبادتكنندگان است (فراز  ،4دعای .)31
َو یا َمن ُه َو َ
الم َّت َ
غای ُه َخ َ
شیه ُ
قین.
و ای آن كه او انتها و آخر بیمناكی پرهیزگاران است (فراز  ،5همان).

طرحوارۀ قدرتی یا نیرو
در طرحوارۀ حركتی مسیری را تصور كردیم ،حال شرایطی را در نظر میگیریم كه در برابر این حركت
سد یا مانعی وجود داشته باشد .به نظر جانسون انسان در مواجهه با چنین موانعی گزینههای متعددی
پیش رو دارد .به این ترتیب طرحی از این برخورد فیزیکی در ذهن انسان ایجاد شده كه باعث میشود
وی این كیفیت را به پدیدههای انتزاعی نسبت دهد .جانسون سه حالت و سه طرحوارۀ تصوری را در
این باب نام میبرد.

ّ
نخستین نوع طرحوارۀ قدرتی آن است كه در مسیر حركت سدی پدید آید و ادامۀ حركت را

ناممکن سازد .در فراز  1از دعای  31آورده شده است:
َ ُُ َ ُ
َ ا ُ
عت الواص َ
فین.
لله َّم یا َمن ال یصفه ن
بار خدایا! ای كسی كه ستایشگران از عهدۀ وصفش برنمیآیند (فراز  ،1دعای .)31
این جمله نشانگر عدم توانایی و نبود قدرت و نیروی موجودات در ستایش خالق است .و فراز  2از
همین دعا نیز نمایانگر نخستین نوع طرحوارۀ قدرتی است .مقام و منزلت الهی همانند سدی قلمداد
میشود كه انسان یا هر موجود ستایشگر دیگری نه تنها توان عبور از آن را ندارد بلکه خواهان عبور از
آن و گرایش به تعلقات دیگری غیر از معبود خود نیست.
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الر َ
جاء ّ
َو یا َمن ال ُیجاو ُزُه َر ُ
اجین.
و ای آن كه امید امیدواران از او نمیگذرد و باالتر از او جایگاه امیدی نیست (فراز  ،2دعای
.)31

در نمونۀ زیر نیز انسان گناهکار با مانع روبرو میشود و راه چاره را بر خود بسته مییابد:


ای پروردگار من! گناهانم مرا به سکوت واداشته و خاموشم كرده ،و حرفم تمام شده و گفتارم
بریده و پایان یافته است .و برای من حجت و دلیلی نمانده .پس منم كه به بال و گرفتاریم
اسیرم .و به عمل و كردارم گروگانم .و در اشتباه و لغزشم سرگردانم .و از مقصد و سرمنزلم

حیرانم .و راه چاره بر من بسته است (فراز  ،1دعای .)53
ّ
دومین نوع طرحوارۀ قدرتی آن است كه در مسیر حركت سدی پدید آید ولی بتوان آن را شکست و به
حركت مستقیم ادامه داد و یا مسیر دیگری را انتخاب كرد كه كامأل مسیر تازهای است .مثال زیر نمونۀ
این نوع طرحوارۀ قدرتی است؛ چنان كه كسی كه مشرک شود ،تقدیر و حکم الهی را نپذیرد و توانایی
او را باور نداشته باشد ،مسیری غیر از حق را برمیگزیند و غیر خدا را بندگی میكند.


پاک و منزهی تو ،كسی كه به تو شرک ورزد و پیامبرانت را به دروغ نسبت دهد از تسلط و
فرمانروایی تو نمیكاهد و كم نمیكند .و كسی كه تقدیر و حکم تو را خوش ندارد ،نمیتواند
امر و فرمان تو را بازگرداند .و كسی كه توانایی تو را باور ندارد نتواند خود را از تو بازدارد .و
كسی كه غیر تو را بندگی كند و بپرستد از تحت تسلط و فرمانروایی تو بیرون نمیرود ...

(فراز  ،3دعای .)52
ّ
سومین نوع طرحوارۀ قدرتی آن است كه در مسیر حركت سدی پدید آید و انسان بتواند با قدرت خود
ّ
سد مذكور را از مسیر كنار بزند و به راهش ادامه دهد .در این مورد میتوان به شواهد زیر توجه كرد:


بار خدایا! من در این جایگاهم از گناهان بزرگ و كوچک خود به سوی تو بازمیگردم و از
كارهای زشت پنهانی و آشکار خود و از لغزشهای گذشته و تازهام به پیش تو توبه و
بازگشت میكنم؛ بازگشت كسی كه خیال گناهی را در ذهن خود راه ندهد ،و اندیشۀ
بازگشت به گناه و خطایی را به خاطرش راه ندهد (فراز  ،14دعای .)31



بار خدایا! اگر پشیمانی ،بازگشت به سوی تو باشد ،پس من پشیمانترین پشیمانانم .و اگر
ترک گناه ،بازگشت به سوی تو است ،پس من اولین توبهكنندگانم .و اگر استغفار و طلب
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آمرزش ،سبب ریختن گناهان است ،پس من در پیشگاه تو از استغفاركنندگانم (فراز ،28
همان).
 .5نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری در صحیفۀ
سجادیه ،پژوهشگر تالش كرده است ضمن گردآوری اطالعات در مورد استعاره از منظر زبانشناسی،
به توصیف مفاهیمی چون استعاره مفهومی ،طرحوارۀ تصوری و انواع آن بپردازد و نیز نمونههایی از
این استعارهها و طرحوارهها را در فرازهایی از دعای صحیفۀ سجادیه تحلیل نماید .روش تحقیق بر
اساس نظریۀ استعاره مفهومی لیکاف بسط و گسترش یافته و تعدادی از دعاهای صحیفۀ سجادیه به
عنوان دادههای پژوهش بر این مبنا مورد تحلیل قرار گرفته است .در این بررسی ،برخی حوزههای
مفهومی مبدأ بهكاررفته در برخی دعاهای صحیفۀ سجادیه تحلیل گردیده است و با بررسی توصیفی-
تحلیلی دادههای مورد نظر نشان داده شده است كه موارد متعددی از كاربرد حوزههای مفهومی به
عنوان حوزه مبدأ در بخشهایی از این دعاها مشاهده میشود كه ضمن تركیب با استعارهها و
طرحوارههای تصوری دیگر ،نظامی از ساختار مفهومی صحیفۀ سجادیه را نمایان ساختهاند .در نتیجه
نظریۀ استعاره مفهومی لیکاف میتواند روشی مناسب برای تحلیل این استعارهها و طرحوارهها باشد
و به طور كلی استعارههای مفهومی و طرحوارههای بهكاررفته در صحیفۀ سجادیه در چارچوب نظریۀ
استعاره مفهومی لیکاف قابل توصیف هستند .در برخی فرازهای صحیفۀ سجادیه ،با استعارۀ «آمرزش
و عفو خداوند ایستگاه و توقفگاه است» ،مواجه میشویم كه در دل این استعاره ،استعارۀ دیگری با
مفهوم «زندگی سفر است» نهفته است .جاندارپنداری نیز كه نوعی ابزاری استعاری است ،به وضوح
در فرازهایی از صحیفۀ سجادیه قابل مشاهده است .برای مثال ،روزگار و زمان ،مرگ و قرآن انسان
نیستند اما به آنها ویژگیهای انسانی مانند پشت كردن و سپری شدن ،خویشاوند و دوست و
حمایتكننده داده شده است .دیگر نتایج حاصل از پژوهش نیز حاكی از آن است كه حوزههای
متعارف مبدأ از قبیل بدن و افعال انسان ،سالمت و بیماری ،ساختمان و بناها ،ابزار ،تجارت و كسب
و كار ،حركت و جهت و پوشش و لباس در متن صحیفۀ سجادیه در درک استعاری حوزههای مقصد
مانند اندوه و غم ،قصاص ،خشم ،عافیت ،نیستی ،گشایش ،كرامت ،بزرگواری ،بركت و بینیازی
55

بررسی استعارههای مفهومی

57

نقشآفرینی كرده و بدن و افعال انسان و نیز ابزار به عنوان متداولترین حوزههای شناختی مبدأ ،در
بیان استعاری صحیفۀ سجادیه به كار رفتهاند تا مفاهیم انتزاعی و پیچیدهای چون «اندوه و غم ،بركت
و بینیازی» و جز آن ،توصیف و قابل درک شوند .طرحوارههای تصوری نیز به دلیل ساختار استعاری
اندیشۀ انسان ،در متن صحیفۀ سجادیه به طرز بارزی قابل مشاهده است و در بسیاری از فرازهای آن
در قالب الگوها و مدلهای استعاری ملموس و عینی كه برگرفته از تجربیات جهان خارج است بیان
گردیده و حوزههای ذهنی و انتزاعی به لحاظ تطبیق با حوزههای حسی و فیزیکی پردازش و ادراک
میشوند .همانگونه كه در تحلیل دادههای پژوهش حاضر مشاهده گردید ،در متن صحیفۀ سجادیه،
برخی نگاشتهای استعاری در قالب طرحوارۀ حجمی به كار رفتهاند چون «بهشت منزلگاه است»
كه ورود به این منزلگاه و خانه به مثابه پذیرش دین و به واسطۀ لطف و رحمت خداوند میسر است و
بندگان به مثابه ساكنان این منزل در نظر گرفته میشوند؛ «طبقههای آسمان جایگاه فرشتگان مقرب
است»« ،تسلط و فرمانروایی خداوند به مثابه ظرف است» و دربرگیرندۀ همه چیز و همه كس است
و «مرگ خانۀ نیستی است» كه همۀ موجودات از جمله انسان را در خود فرو میبرد .نگاشت استعاری
«مرگ به مثابه سفر» نیز نمونهای از طرحوارۀ حركتی را نشان میدهد كه مقصد نهایی این سفر
بازگشت به سوی خداوند است .و در دعای حضرت ،برای بسیاری از پدیدههای انتزاعی همچون
ترس و بیمناكی و از این قبیل ،مسیری در نظر گرفته شده است و ذات الهی مانعی بر سر راه این
حركت است و به واسطۀ وجود اوست كه مسیر ترس و بیمناكی پرهیزگاران به پایان میرسد .همچنین
عدم توانایی و نبود قدرت و نیروی موجودات در ستایش خالق ،روبهرو شدن انسان گناهکار با مانع
و ترک گناه و بازگشت او با استغفار و توبه به سوی خداوند ،نمونههایی از مفاهیمی هستند كه در
فرازهای صحیفۀ سجادیه از طریق طرحوارۀ قدرتی بیان گردیدهاند.
در نهایت ،میتوان اذعان داشت از آنجایی كه استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری در
فرهنگ دینی ما اثرگذاری عمیقی دارند لذا با بررسی ساختارهای مفهومی صحیفۀ سجادیه میتوان
به درک باالتری از این كتاب ارزشمند دست یافت.
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