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Abstract
Nahj-ul-Balagha is a religious discourse belonging
to the beginnings of Islam, and a source of other
Shiie’s discourses, composed of a social system
including morality and politics. It is composed of
many cognitive tools including conceptual
metaphors which are based on the immediate
geographical context of that text, like ANIMAL
(here CAMEL) metaphors. This research studies
the role of this metaphor in the construction and
perception of Nahj Ul- Balagha’s social system on
the basis of Cognitive Sociolinguistics. To do so,
the explanatory model of conceptual metaphor in
Lakoff (1980) has been applied. The main
questions are: which semantic parts of CAMEL
concept have been used for evoking Nahj UlBalagha’s social system and how. Moreover, to
make a coherent and organized discourse, how the
mappings from CAMEL domain onto HUMAN
domain function. The analysis shows that among
different semantic properties of CAMEL, just its
behavior and relations to humans have been used.
Moreover, the concept of CAMEL and its relevant
meanings are explanatory strategies which are
used by Imam Ali (PBUH) to coherently shade
lights on the social issues like death and sin, Jihad
and its value, riot and its dangers, the world and its
disadvantages, ruling and its destructive
consequences, enemy recognition and its
necessity.
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چكیده

نهجالبالغه گفتمانی دینی متعلق به اوایل اسالم و مرجع سایر
گفتمانهای شیعی و حاوی نظامی اجتماعی مشتمل بر اخالق و
، از جمله استعاره،سیاست است که از سازوکارهای شناختی مختلف
 مانند استعارۀ، برخی استعارههای نهجالبالغه.تشکیل شده است
ِ مبتنی بر بافت جغرافیایی بالفصل،)حیوان (در اینجا شتر
 هدف این تحقیق بررسی نقش این.شکلگیری آن گفتمان است
استعاره در خلق و درک نظام اجتماعیِ موجود در نهجالبالغه بر
) در7381( اساس نظریة استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون
 در این پژوهش. شناختی است-چهارچوب زبانشناسی اجتماعی
عبارات استعاری مربوط به شتر از متن نهجالبالغه استخراج شده
است تا بدانیم کدام ویژگیهای حوزۀ مبدأ شتر در خدمت نظام
اجتماعی موجود در نهجالبالغه قرار میگیرد و این امر چگونه روی
 نگاشتهای موجود میان دو حوزۀ شتر و،میدهد؟ افزون بر این
 بررسی.انسان تا چه حد منسجم و ساختارمند عمل کردهاند
،نگاشتهای استعاری نشان میدهد که از اجزاء معنایی حوزۀ شتر
تنها از رفتار شتر و ارتباط با انسان برای ایجاد نظام اجتماعی
 مفاهیم موجود در حوزۀ شتر برای، همچنین.استفاده شده است
 همچون،خلق و درک مسائل اجتماعی اعم از اخالقی و سیاسی
 دنیا و، فتنه و خطرات آن، جهاد و ارزشمندی آن،مرگ و گناه
، دشمنشناسی و لزوم آن، حکومت و عواقب منفی آن،خطرات آن
.به شیوهای بسیار منسجم مورد بهرهبرداری قرار گرفته است
 نظاام، نهاجالبالغاه، زباانشناسای اجتمااعی– شاناختی:کلیدواژهها
. استعارۀ شتر، استعارۀ حیوان،اجتماعی
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مقدمه
7

نظریة اساتعارۀ مفهاومی کاه نخساتین باار توساف لیکااف و
جانسون )7381( 2معرفی شاد ،مطالعاة اساتعاره را از محادودۀ
ادبیات فراتر برد و آن را در گسترۀ وسیعتر شاناخت قارار داد و
عملکرد مهم استعاره را سازماندهی تجربههای مختلف دانست.
در این نظریه اعتقاد بر این است که «شاناخت انساان واقعیات
تجربی را به صورت حوزههاای مختلاف داناش (مانناد دنیاای
فیزیکاای ،دنیااای اجتماااعی ،و دنیااای معنااوی) سااازماندهی
میکند( ».کووچش .)2112 ،3در نظریة استعارۀ مفهومی لیکاف
و جانسون ،استعاره یک فرایند قیاسی است که طی آن مفااهیم
از یک حوزۀ دانش (حوزۀ مبدأ) بر حوزۀ دیگری از دانش (حوزۀ
مقصد) منطبق میشاوند .هماانطاور کاه لیکااف و جانساون
( )5 :7381معتقدند ،استعاره «مستلزم درک و تجربة یاک چیاز
به صورت چیاز دیگار اسات»« .اساتعاره ساازماندهی و بیاان
اطالعات را تسهیل میکند و به ما کمک میکند تاا نظارات و
سناریوهای جدید ،انتزاعی و پیچیده را به نظرات و ساناریوهای
ساده برگردانیم» (هانا  .)2112 ،4مادل تحلیلای ایان مقالاه
مبتنی بر آراء لیکاف و جانساون ( )7381در خصاو اساتعارۀ
مفهومی باه اااافة آراء لیکااف در مصااحبهاش باا پیارس دو
الیویرا 5در سال ( 7338منتشر شاده در مقالاة  2117پیارس دو
6
الیویرا) است که در آن مبانی زبانشناسای اجتمااعیِ شاناختی
بهواوح بیان میشاود .در ایان مصااحبه لیکااف بااور خاود را
اینگونه بیان میکند:
«زبان ابزاری برای بیان و ارتباط است و مایتواناد بارای
مقاصد اجتماعی به کار رود و نشانة جایگاه اجتمااعی نیاز
باشد .از سوی دیگر ،ایدئولوژی عبارت است از یک نظاام
مفهومی از نوع خا  ،مثالً یاک نظاام اخالقای .ممکان
است ایدئولوژی جنبة خودآگاه یا ناخودآگااه داشاتهباشاد.
مثالً ،اگر از فاردی کاه دارای ایادئولوژی سیاسای اسات
خواسته شود اعتقادات و باورهایش را بگوید ،فهرساتی از
باورهای خود را به شاما مایدهاد .اماا یاک زبانشاناس
شااناختی آنچااه وی ماایگویااد را بررساای کاارده و بااه
قالبهای 1ناخودآگاه و استعارههاایی کاه ورای باورهاای
خودآگاه وی قرار دارد خواهد پرداخت( ».پیرس دو الیویرا،
)44-43 :2117
1. Lakoff
2. Johnson
3. Kovecses
4. Hung
5. Pires de Oliveira
6. Cognitive sociolinguistics
7. frames

از نظر یو )718 :2176( 8استعاره ابزار شناختی قدرتمندی
برای درک مفاهیم اجتماعی انتزاعی است.
نهجالبالغه ،کاالم بازماناده از اماام علای علیاهالساالم،
گفتمانی حاوی مضامین اجتماعی است .در شکلگیاری ایان
گفتمان سیاسای -اجتمااعی ،فراینادهای شاناختی متعاددی
دخیلند که استعارههای مفهومی از این دساتهاناد و «اساتعارۀ
انسان حیوان است در میان این نوع استعارهها قرار دارد»
(پورابراهیم.)7335 ،
هدف این پژوهش بررسی استعارههای مفهومی حیوان و
نقش آنها در خلاق و درک نظاام اجتمااعی نهاجالبالغاه بار
اساس نظریة زبانشناسی اجتماعی -شناختی اسات .باه دلیال
بسامد باالی کاربرد شتر در نهجالیالغه و نقش حیااتی آن در
زندگی و جغرافیای عصر نهجالبالغه ،از استعارههاای مرباوط
به این حیوان استفاده میشود .نهجالبالغه از انواع استعارههاا
برای تبیین نظام اجتماعی خود استفاده کردهاست ،اما به دلیل
فراوانی استعارۀ شتر ،و نیز کمبود فضای مقالة حااار ،صارفاً
به این استعاره پرداخته میشود .سؤال تحقیق این اسات کاه
کدام ویژگی هاای حاوزۀ مبادأ شاتر در خادمت ایجااد نظاام
اجتماعی موجود در نهجالبالغاه قارار مایگیارد و چگوناهو و
نگاشتهای حاصل میاان حاوزۀ شاتر و انساان تاا چاه حاد
منسجم و ساختارمند عمل کردهاند.

پیشینه و مبانی نظری
سنت استعارۀ مفهومی معتقد است که:
«زبان استعاری با یک نظامِ استعاری زیرساختی ،یعنی نظام
تفکر ،در ارتباط است .ما برای صحبت کردن و حتای فکار
کردن در مورد یک مفهوم انتزاعای از مفااهیم عینایتاری
استفاده میکنیم که تجربة بیشتری یا تجربة ادراکشادهای
از آن داشته باشیم .در عباراتی مانناد راه درازی را تاا اینجاا
آمدهایم و رابطة ما به بنبست رسیده ،رابطة عشق میان دو
انسان از طریق مفهوم ابتداییتر و ملموستر سافر توصایف
میشود .این الگو لیکاف و جانسون را به سمت این فراایه
هدایت کرد کاه یاک رابطاة مفهاومی باین حاوزۀ رواباف
عاشقانه و سفر وجود دارد .براین اساس ،عشق یک مفهوم
مقصااد 3اساات کااه برحسااب مفهااوم سف ر ساااختاربندی
میشود .این رابطاه اساتعارۀ مفهاومی نامیاده مایشاود».
(ایوانز 71و گرین)376 :2116 ،77
8. Yu
9. target
10. Evans
11. Green
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ارتباط استعارۀ مفهومی با نظام اجتماعی در مدل شناختی
لیکاف و جانسون ( )7381طراحی شده اسات .لیکااف معتقاد
است که زبان ابزاری بارای بیاان و ارتبااط اسات ،بناابراین،
میتواند برای مقاصد اجتمااعی باهکاار رود و نشاانة جایگااه
اجتماعی نیز باشاد .مصااحبة لیکااف و پیارس دو الیاویرا در
کتاب زباان و ایادئولوژی (دیارون ،7هااوکینز 2و ساندیکچی
اوغلو )2117 ،3منتشر شد و اظهارات لیکااف در آنجاا مبناای
اسااتداللهااایی در کتاااب زبااانشناساای اجتماااعی شااناختی
(کریستینسن 4و دیرون )2118 ،گردید .در زبان و ایادئولوژی
لیکاف اعالم میدارد که زبانشناسیِ شناختی تنها یک رشاتة
دانشگاهی نیسات کاه از منظار شاناختی باه مطالعاة زباان
میپردازد .بلکه ،یک روششناسی برای درک اساس مفهومی
سیاستهای اجتماعی -سیاسی مضر ایجاد میکناد و باه ماا
امکان میدهد که اساس اخالقای سیاساتهاای اجتمااعی-
سیاسی مفیدتر را باهوااوح بیاان کنایم (پیارس دو الیاویرا،
 .)2117در آن مصاااحبه وقتاای از لیکاااف درمااورد وجااود
زبانشناسی اجتماعی شناختی پرسیده شد چنین پاسخ داد:
5
«در کتاب سیاست اخالقیِ من ،در کتااب اساتیوِن وینتارز
در مورد قانون و زبانشناسیِ شناختی با عناوان تساطی در
جنگل ،در رسالة پاامال مورگاان 6در ماورد ساخنرانیهاای
سیاسی ،و در رساالة نانسای اربان 1در ماورد اساتعارههاای
تجارت برای بازسازماندهی تعلایم و تربیات ،در هماة آنهاا
زبانشناسی اجتماعی شناختی وجود داشته اسات( ».پیارس
دو الیویرا)44-43 :2117 ،

(کریستینساان و دیاارون .)5 :2118 ،اصااطالح زبااانشناساای
اجتماعی شناختی عمر چندانی ندارد و با کتابهای زبانی کاه

درست درک نشاد :اساتداللی بارای زباانشناسای اجتمااعی
شناختی کاربردی (جانیکی )2116 ،8و زبان شناسی اجتمااعی
شناختی (کریستینسِن و دیروِن )2118 ،معرفی شد .اما قبال
از این آثار ،کارهای زیاادی در حاوزۀ زباانشناسای شاناختی
انجام گرفته باود کاه رویکارد اجتمااعی داشات .چهاار ناوع
تحقیقات در این حوزه قرار میگیرند که یکی از آنهاا تحقیاق
ایدئولوژیک بر روی نظامهای اجتماعی -سیاسی و اجتماعی-
اقتصادی است (کریستینسن و دیارون .)4 :2118 ،در الگاوی
جدید زبان شناسی اجتمااعی شاناختی ،پاارادیم شاناختی باه
الگوهای جغرافیایی و اجتماعی در نماادپردازی زباان تساری
مییابد .این الگوها را میتوان به تنهایی یا در راستای ساختار
مفهومی بررسی کرد (کریستینسن و دیرون.)4 :2118 ،
النگاکر )7333( 3بر لزوم گسترش زبانشناسی شناختی باه
حوزۀ گفتمان و تعامل اجتماعی 71تیکید کرد .هاردر-2 :2171( 77
 )3در کتابی باا عناوان معنای در هان و جامعاه بار گساترش
زبانشناسی شناختی برای در برگارفتن وجاه اجتمااعی زباان و
معنی تیکید میورزد .سؤال اصلی وی این است کاه تحلیالگار
چگونه کاری کند که تصویری کامال از جنباههاای شاناختی و
اجتماعی «معنی در جامعه» را ارائه کند (هاردر.)5 :2171 ،
بر اساس نظر کووچش ( )7333حوزۀ حیوانات حاوزۀ مبادأ
بسیار پرکاربردی است ،بهخصو برای انسانها کاه اغلاب در
قالب ویژگیهای مفروض حیوانات درک میشوند .از هماین رو
است که ما حیوان ،گرگ ،س  ،روباه ،تولاهسا  ،گااو ،ماار و
غیره را برای ارجاع باه انساان باهکاار مایباریم .اماا اساتفادۀ
استعاری از اصطالحات حاوزۀ حیواناات باه انساانهاا محادود
نمیشودو چنانکه در مثال «درآوردن قایق از آب ،کاار حضارت
فیله» ،فیل واژهای است کاه بار موقعیات دشاوار داللات دارد.
اندامهای بدن حیوانات نیز در مفهومسازیِ استعاریِ حوزههاای
72
مبدأ بسیار به کار میروناد (کاووچش .)31 :7333 ،فارکالف
( )7383و گیبز )7333a( 73معتقدند که تفسیر استعاری انسان

ما از نظامهای مفهومی خود بارای عملکارد اجتمااعی و
درک زندگی اجتماعی استفاده می کنیم« .چون زبان انعکاس
نظامهای مفهاومی اسات ،جنباههاای اجتمااعیِ نظاامهاای
مفهومی را نیز منعکس خواهد کرد ،از این رو ،نگااه شاناختی
به زبان مستلزم دیدن زبان از یاک منظار اجتمااعی اسات»
(پیرس دو الیویرا .)31 :2117 ،برخی از محققانی که در حوزۀ
زبانشناسی شناختی پژوهشهایی انجام میدادند ،مکارراً بار
ارورت اتخاا رویکردهاایی تیکیاد مایکردناد کاه بتوانناد
مواوعات پژوهش و روششناسیهای جامعهشناسی زباان و
زبانشناسی شناختی را به هم نزدیک کنناد .ایان امار سابب
ظهور شاخة جدیدی به نام زبانشناسی اجتماعی شناختی شد.

به مثابه حیوان باعث ایجاد و بازتولید ایدئولوژیهاا و توجیاه
یا بازتولید رفتارهاای خاصای مایشاود .گاوتلی)76 :2116( 74

1. Dirven
2. Hawkins
3. Sandikcioglu
4. Kristiansen
5. Steven Winter
6. Pamela Morgan
7. Nancy Urban

8. Janicki
9. Langacker
10. social interaction
11. Harder
12. Fairclough
13. Gibbs
14. Goatly
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تالش میکند این ایدئولوژیهای پنهان را تبیین کند و توای
دهد که این استعارهها چگونه قادرند نگرشها و رفتارهای ما را
نساابت بااه حیوانااات و انسااانهااا سااازماندهی کننااد و باار آن
نگرشها و رفتارها تیثیر بگذارناد .گاوتلی ( )767 :2116معتقاد
است حاوزههاای پیچیاده و چنادبُعادی ،مانناد «طبیعات» یاا
«حیاوان» ،مبنااایی باارای اسااتعاری کااردن مفاااهیم انسااانی و
اجتماعی و نظامهای اجتماعی فراهم میکنند .به زعم کووچش
( )724 :2112به نظر میرسد بیشتر رفتارهای انساان از طریاق
رفتار حیوان درک میشود .مارتسا )4 :2113( 7مدعی است کاه
بهترین ابازار بارای توصایف اجازاء معناایی 2حیواناات ،یعنای
جنبههای مهم زندگی حیوانات مانناد زیساتگاه ،انادازه ،ظااهر،
رفتار و ارتباط با انسان ،است .این اجزاء معناایی میازان زیاادی
دانش (قالب) فرهن بنیاد در مورد حیوانات را بارای ماا فاراهم
میکنند .مارتسا ( )5 :2113معتقد است کاه تنهاا ویژگایهاای
فرهنگی و روانشناختی اساسای مهام ،مانناد رفتارهاا ،امیاال،
واعیتهای درونی احساسات و تواناییهای محادود شاناختی،
بر حوزۀ انسان نگاشت میشوند.
مقالاه حاااار را ،باا اناادکی تساام  ،ماایتاوان در زماارۀ
تحقیقات زبانشناسی اجتماعی شناختی قرار داد ،کاه کاار آن
تحقیق ایدئولوژیک بر روی یک نظاام اجتمااعی  -در اینجاا
نظام اجتماعی نهجالبالغه  -است .این تحقیق تالش میکند
به کشف حوزههایی بپردازد که به کمک حوزۀ مفهومی شاتر
تبیااین شاادهانااد ،و دریابااد کااه از کاادام ویژگاایهااای شااتر
بهرهبرداری شده است و علت انتخاب این ویژگیها چه باوده
است؟ عالوه بر این ،سعی دارد مؤلفاههاای نظاام اجتمااعی،
انسجام و همبستگی حاصل و نقش استعارهها در ایجاد نظاام
اجتماعی نهجالبالغه را تبیین نماید.

روش پژوهش
این پاژوهش از ناوع توصایفی– تحلیلای اسات و هادف آن
تحلیل دادههای استعاری مربوط به حیوانات و کشاف رابطاة
این استعارهها باا نظاام اجتمااعی نهاجالبالغاه و مبتنای بار
چارچوب زبانشناسی اجتماعی -شناختی است.
دادههای تحقیق از کل نهجالبالغه – شاامل خطباههاا،
حکمتها و نامهها  -استخراج شاده و بخشای از یاک طارح
پژوهشی است که به تطبیق ترجمههاای فارسای و انگلیسای
نهجالبالغاه باا اصال آنهاا مایپاردازد (پاورابراهیم.)7335 ،
1. Martsa
2. thematic parts

استخراج دادهها بر اساس روش شناسایی استعارهها در نظریة
استعارۀ مفهومی است .کلیاة کاربردهاای اساتعاری شاتر بار
اساس این روش از متن نهجالبالغاه اساتخراج شاد .ساپس،
موارد استخراجشده بر اساس نوع نگاشتهای بین حوزۀ مبادأ
و مقصد طبقهبندی گردید .ترجماة دادههاای نهاجالبالغاه از
دشتی ( )7313اقتباس شده است .پس از هر شاهد ،بخاش و
نیز شمارۀ مربوط به آن درون کمانک کر شده و باا ممیاز از
هم جدا شدهاناد .در شاواهد پاژوهش ،عباارات اساتعاری باه
صورت مورب نوشته شدهاند.

تحلیل دادهها
تعامل زیستی اعراب با شتر ،مبنای شکلگیری و ساخت معاانی
زیااادی در زبااان و فرهنا آنهااا اساات .حااوزۀ مباادأ شااتر در
مفهومسازی بسیاری از حوزههای انتزاعی نهجالبالغاه باه کاار
رفته است .این حوزۀ مبدأ شامل عبارات استعاری متعددی است
که ،در حقیقت ،یا برای نامیدن شتر و انواع آن به کار مایروناد
یا برای توصیف رفتارهای آن .واژههای ابل ʼشتر ،ʻناقاه ʼشاتر
ماده ،ʻجزور ʼشتر یا گوسفند کشاتاری ،ʻجمال ʼشاتر ،ʻحاناه،
حقاق ،سقب ʼشتر کوچک ،ʻارّوس ʼشتر کجخلق که دوشنده
را گاز میگیرد ،ʻعاو  ،فحاول ʼشاتر نار ،ʻفصایل ʼبچاهشاتر
جداشده از مادر ʻفنیق ،لبون ʼشتر شایردار) ،لقااح ،نااب ʼشاتر
مادۀ سالخورده ،ʻو هیم از جمله واژههاایی هساتند کاه بارای
ارجاع به شتر به کار میروند .تنها دلیل و مهمترین دلیل کاربرد
شتر به عنوان حاوزۀ مبادأ ،ازیاک ساو ،وفاور ایان حیاوان در
جغرافیای حجاز و سایر کشورهای خاورمیانه ،و از ساوی دیگار،
تعامل بسیار انسان در تجارب روزمرۀ خود با شتر است .این امار
را میتوان در سایر گفتمانها ،مانند گفتمان ادبی اعاراب ،ماثالً
در نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دورۀ جااهلی (افخمای
عقدا )7331 ،و گفتمان ادبی زبان فارسی ،باه عناوان نموناه در
مقالهای با عنوان بررسی تطبیقی رمزهای تمثیلی شاتر ،شایر و
کودک در آثار و اندیشاة موالناا و نیچاه (هوشانگی ،قباادی و
فوالدوند )7333 ،نیز مشاهده کرد.
با بررسی دادههای پژوهش مشاهده میشود که از حاوزۀ
مفهومی شتر و مفاهیم مرتبف با آن بیشتر برای مفهومساازی
پدیاادههااای انتزاعاای اجتماااعی ،ماننااد خالفاات ،فتنااه،
دشمنشناسی و نیز انسان و رفتارهای اجتماعی وی ،اساتفاده
شده است .مفاهیم اخالقی مثل مرگ ،زهد و خالفات ،کاه از
حوزههای مقصد (اجتماعی -سیاسای) کامبساامد باه شامار
میروند ،ابتدا توای داده میشوند.
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گزارههای اخالقیِ دعوت به زهد و اجتناب از دنیاپرساتی
از گزاره های اخالقی غالب در نهجالبالغه است .یاو:2176( 7
 )718معتقد است که اخالق یکی از مفاهیم اجتماعی انتزاعی
اساات .اخااالق از نظاار وی عبااارت اساات از قضاااوتهااا و
تصمیمات ما در مورد شخصیت ،رفتار و کنشهای انساان در
زندگی اجتماعی ،که باعث تمایز درست و نادرست یا خاوب و
بد ،بهویژه در جهت افزایش خوشبختی انسان ،میشاود .ایان
تفکر اخالقی را مایتاوان در اساتعاریساازی مارگ و گنااه
مشاهده کرد .مفهوم مرگ ،گاه به کمک حوزۀ مفهومی شاتر
بازسازی و بازگویی شده است تاا پایاان دنیاا را باه مخاطاب
گوشزد کند و او را از گناه دور سازد .در خطبة ( ،)751مارگ

قیامت به مثابه ساربان ،و انسان به مثابه (شتر) فارز و چاباکِ
ساربان تصور شده است:
( )7فَکَیَنَّکُمْ بِالسَّاعَةِ تَحْدُوکُمْ حَدْوَ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ (خطباه )751
گویا پایان زندگى و قیامت ،شاما را فارا ماىخواناد ،چوناان
خواندن ساربان ،شتربچه را.
ارتباط حیوان با انسان مبناای شاکلگیاری ایان اساتعاره
است .حضرت علی علیهالسالم از رفتار اجتماعی شتر در اطاعت
از ساربان استفاده کرده و محتوم بودن مرگ را تداعی میکند و
این امر در جریان این نگاشت استعاری بین حاوزۀ ساربان شاتر
و مرگ انسان برجسته شاده اسات .پرهیاز از دنیاا از مفااهیم
بسیار مؤکد در گفتمان نهجالبالغه است .این مفهاوم اخالقای،
به شکلهای مختلف خودنمایی میکند که در این میان شاکل
استعاری آن بسیار رایج اسات (آقااگلزاده و پاورابراهیم.)2173 ،
مفهومسازی مرگ (سَّاعَةِ) باه مثاباه سااربان (زَّاجِارِ) و انساان
مخاطب (کُمْ) چون بچة شتر (شَوْلِ) از این دست است.
حوزۀ اخالقی گناه از مفاهیم مبدأ حوزۀ دین است .به عنوان
مثال ،از حوزههای مبدأ رایج در متون دینای مفهاوم باار اسات.
یعنی گناه به مثابه بار سنگین .خطبة ( )758نهجالبالغه از همین
استعاره و نیز شتر بارکش برای مفهومسازی انسان گناهکار ساود
جسته و از استعارۀ گناهکار به مثابه چهارپاای باارکش (و تلویحااً
گناه به مثابه بار) ،استفاده کرده است .در عربی زامله مونث زامل
و به معنی ʼستور بارکش ʻمانند شتر و غیره است .جماع زاملاه،
زوامل است (قیم.)546 :7384 ،
( )2وَ إِنَّمَا هُمْ مَطَایَا الْخَطِیئَاتِ وَ زَوَامِلُ الْآثَامِ (خطبه  )758که
آنان مرکبهاى عصیان و نافرمانى و شتران بارکش گناهانند.
1. Yu

«آنها را به حیواناتى تشبیه مىفرماید که از سار ناادانى و
نداشتن ایمان و عقل و شعور کاافى ،باارکش گناهاان ماردم
شدهاند» (مکارم شیرازی.)7335 ،
عالوه بر برجستهسازی دو مشخصة فرمانبری و بارکشی،
شاایردهی شااتر نیااز در خاادمت برخاای مفهااومسااازیهااای
نهج البالغاه قارار گرفتاه اسات کاه مهمتارین آنهاا مفهاوم
سوءاستفاده است:
( )3یَرْتَضِاعُونَ أُمًااً قَادْ فَطَمَاتْ وَ یُحْیُااونَ بِدْعَاةً قَادْ أُمِیتَاتْ
(خطبه  )22مىخواهند از پساتان ماادرى شایر بدوشاند کاه
خشکیده ،بدعتى را زنده مىکنند که مدتها است مرده.
سوء استفاده کردن رفتاری اجتماعی است و از ساو اساتفاده
کردن از کسی به مثابه دوشیدن شیر وی تعبیر شده است.
سوء استفاده به مثابه دوشیدن شیر اساتعاره ای اسات کاه
مختص زبان عربی نیست و در فارسی نیز کاربرد دارد .اما گاه
این استعاره در زبان عربی به صورت ویژهتار بیاان مایشاود:
(سوء) استفاده به مثاباه دوشایدن شایر شاتر .در حکمات ()7
نهجالبالغه ،مفهوم انتزاعی ساوء اساتفاده کاردن باه کماک
مفهوم عینی شیر دوشیدن از شتر (و ساواری دادن) در زباان
وی ظاهر شده است و در هن مخاطب نیز به همین صاورت
انگیخته میشاود .در زباان عربای باه حیاوان شایردار لباون
میگویند (قیم ،)881 :7384 ،اما در نهجالبالغه به معنی ناقاه
است (نهجالبالغه ،صبحی صال  .)828 ،پسار شاترماده (ابْانِ
اللَّبُون) فاقد ویژگی شیردهی یا سواری دادن است:

( )4کُنْ فِی الْفِتْنَةِ کَابْنِ اللَّبُاونِ لَاا ظَهْارف فَیُرْکَابَ وَ لَاا اَارْع
فَیُحْلَبَ (حکمت  )7در فتنهها ،چونان شتر دو ساله بااش ،ناه
پشتی دارد که سواری دهد ،و نه پستانی تا او را بدوشند.
مواع گیری ایدئولوژیک امام علی علیه السالم در مواقع
فتنه که هر دو طرف مخاصمه باطل هستند ،باا اساتفاده از
حوزۀ مفهومی شتر و مشخصة شیردهی و باربری آن انجاام
می شود .در این استعاره نیز از حوزۀ مبدأ شتر ،ویژگی ارتباط
با انسان برجسته شده و در خدمت مفهوم سازی قرار گرفتاه
است .در نهج البالغه پدیدههای اجتمااعی -سیاسای ،مانناد
خالفت ،فتنه و اسالم ،که مفاهیم انتزاعی هستند به صورت
شتر مفهومسازی می شوند و جنبههایی از ایان پدیادههاای
انتزاعی روشن می شود که غالباً عقیدتی و ایدئولوژیک است.
در خطبة سوم نهج البالغه ،از اساتعارههاای خالفات باه
مثابه شتر (پدیدۀ انتزاعی به مثابه حیاوان) و زیار اساتعارۀ آن
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کنترل خالفت به مثابه کنترل شتر خلیفه به مثاباه شترساوار
استفاده شده است:
( )5اَرْعَیْهَا فَصَیَّرَهَا فِی حَوْزَۀٍ خَشْنَاءَ یَغْلُظُ کَلْمُهَاا وَ یَخْشُانُ
مَسُّهَا وَ یَکْثُرُ الْعِثَاارُ فِیهَاا وَ الِاعْتِاذَارُ مِنْهَاا فَصَااحِبُهَا کَرَاکِابِ
الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ( .خطباه )3
هر دو از شتر خالفت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهرهمند
گردیدند .سرانجام اولاى حکومات را باه راهاى درآورد ،و باه
دساات کسااى (عماار) سااپرد ،کااه مجموعااهاى از خشااونت،
سختگیرى ،اشتباه و پوزشطلبى بود ،زمامدار مانند کسى که
بر شاترى سارکش ساوار اسات ،اگار عناان محکام کشاد،
پردههاى بینى حیوان پاره مىشاود ،و اگار آزادش گاذارد ،در
پرتگاه سقوط مىکند.
بهرهگیری از خلق و خوی حیوانی شتر و ناوعِ ارتبااط آن
با انساان و انتقاال آن بارای تبیاین ویژگایهاای خاصای از
خالفت در بیان اهداف عقیدتی امام علای علیاهالساالم و در
نکوهش پدیدۀ خالفت بسیار مؤثر است .استعارۀ خالفات باه
مثابه شتر در بخش دیگری از خطبة سه آمده است .در اینجاا
بهواسطة آنچه قابالً در ماورد شاتر خالفات آماده ،از اامیر
استفاده شده است (لَیَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا).
( )6لَیَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَاقَیْتُ آخِرَهَاا بِکَایْسِ أَوَّلِهَاا وَ
لَیَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ (خطبه  )3مهاار
شتر خالفت را بر کوهان آن انداختاه ،رهاا ماىنماودم ،و آخار
خالفت را به کاسة اول آن سیراب مىکردم ،آنگاه مىدیدید که
دنیاى شما نزد من از آب بینى گوسفندى بىارزشتر است.
دیدگاه حضرت نسبت به بالیای روزگاار نیاز باا کااربرد
پاالن شتر و برجستهسازی مشخصة آزاردهندگی آن مشخص
شده است .در واقع ،استعارۀ بالها به مثابه پاالن شتر ،استعارۀ
دیگری است کاه در خطباة ( )781مشااهده مایشاود .اماام
میفرمایند که بالها شما را گاز میگیرند همانطور کاه پااالن
(القتب) ،پشت شتر (غارب البعیر) را .بنابراین ،انسان به مثاباه
شتر و بال به مثابه پاالن آزاردهندۀ شتر مفهومسازی میشود:
( )1لِکَ إِ َا عَضَّکُمُ الْبَلَااءُ کَمَاا یَعَااُّ الْقَتَابُ غَاارِبَ الْبَعِیارِ
(خطبه  )781و آن روزگارى است که بالها شما را گاز گیرد و
مجروح سازد ،چونان زخم شدن دوش شتران از پاالن.
«فتنه ،رخداد اجتماعی و سیاسی است که در درون جامعاة
دینی ،اسالمی و ایمانی رخ داده و در آن حق و باطل به صورت
ظاهری آنچنان به هم آمیخته که به راحتی از هم قابل تفکیک

و شناسایی نیستند( ».ترابی ورنوسفادرانی« )7334 ،اماام علای
علیهالسالم کلمة فتنه را در مفاهیمی نظیر آزماایش و امتحاان،
آشوب و گمراهسازی به کار برده است که از این میان فتناه باه
معنای ایجاد آشوب و غوغاساالری و گمراهساختن افاراد ساهم
بیشتری در کالم حضرت داشته است( ».تقیپاور و قاسامپاور،
 .)52 :7335در اینجا ،فتنه و حاواد نااگوار باه مثاباه شاتران
بیمهار مفهومسازی شده و استعارۀ فتنه به مثابه شتر بایمهاار
(با میانبند سست) در هن مخاطب فعال میشود:

( )8وَ لَقَ ادْ نَزَلَ اتْ بِکُ امُ الْبَلِیَّ اةُ جَائِلًااا خِطَامُهَااا رِخْااواً بِطَانُهَااا
(خطبه  )83راستى حوادثى به شاما روى آورده مانناد شاترى
که مهار کردنش مشکل است ،و میان بندش سست و سوارى
بر آن دشوار است.
( )3فَإِ َا أَیْنَعَ زَرْعُهُ وَ قَامَ عَلَى یَنْعِهِ وَ هَادَرَتْ شَقَاشِاقُهُ وَ بَرَقَاتْ
بَوَارِقُهُ عُقِدَتْ رَایَاتُ الْفِتَنِ الْمُعْضِالَةِ وَ أَقْابَلْنَ کَاللَّیْالِ الْمُظْلِامِ وَ
الْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ (خطبه  )717و آنگاه که کشتزار او به بار نشست،
و میوۀ او آبدار شد ،و چون شتر مسات خروشاید ،و چاون بارق
درخشید ،پرچمهاى سپاه فتنه از هار ساو باه اهتازاز درآیاد ،و
چونان شب تار و دریاى متالطم به مردم روى آورند.
هَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ در عبارت فوق ،به معناای چیازی اسات
مانند شش که شتر به هنگام هیجاان از دهاان خاود بیارون
می آورد (نهج البالغاه ،صابحی صاال  .)677 :در خطباة ()3
نهجالبالغه نیز همین استعاره برای نشااندادن هیجاان اماام
علی علیهالسالم بیان شده اسات .اماام علای علیاهالساالم از
ویژگی شقشقیه در شتر برای بیان اوج هیجاان بهارهبارداری
کرده است .در مثال نخست ،این هیجان به فتنهگر مورد نظار
بر میگردد و در مثال دوم به خود امام .در هر دو مورد ،رفتاار
شتر مالک مفهومسازی است.
در خطبااة ( )712نهااجالبالغااه ،کااه در مااورد فتنااه
مفهومسازیهای مختلفی دارد ،استعارۀ فتناه باه مثاباه شاتر
مجهز آمدهاست ،عبارت مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً ،به معناای ʼشاتری
است که به تماام ادوات و اساباب الزم تجهیاز شاده اساتʻ
(نهجالبالغه ،صبحی صال .)677 ،
( )71فِتَنف کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ لَا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةف وَ لَا تُرَدُّ لَهَا رَایَاةف
تَیْتِیکُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً یَحْفِزُهَا قَائِدُهَا وَ یَجْهَدُهَا رَاکِبُهَاا أَهْلُهَاا
قَوْم شَدِید کَلَبُهُمْ قَلِیلف (خطبه  )712فتناههاایى چاون تااریکى
شب که هیچ نیرویى نمىتواناد در برابار آناان بایساتد ،و هایچ
کس نتواند پرچمهاى آن را پایین کشد ،به سوى شما ماىآیناد
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چونان شترى که مهارشده ،و جهاز بر پشت آن نهاده ،و ساربان
آن را کشانده و به سرعت مىراند فتنهجویان کسانى هستند که

(خطبه  )63چه مقدار با شما کوفیان مدارا کنم؟ چونان مادارا
کردن با شتران نوبارى که از سنگینى بار ،پشتشان زخم شاده
است ،و مانند وصله زدن جامة فرسودهاى که هرگاه از جاانبى

جنبهای از فتنه که در اینجا برجسته شده اسات قادرت و
سرعت و هدفمندی آن اسات .عاالوه بار مفهاوم سیاسای-
اجتماعی فتنه ،جنبه هایی از مفهوم اسالم دورۀ غیبت نیاز باا
استفاده از این حوزۀ مفهاومی تبیاین شاده اسات .در خطباة
( )787توصیفی از حضرت مهدی (عج) آمده است .در خاالل
این توصیف ،اسالم دورۀ غیبت به مثابه شتر خسته است:

آن را بدوزند ،از سوى دیگر پاره مىگردد ،هرگااه دساتهاى از
مهاجمان شام به شما یورش آورند ،هر کدام از شما باه خاناه
رفته ،درب خانه را مىبندید ،و چون سوسمار در ساوراخ خاود
مىخزید ،و چون کفتار در النه مىآرمید.

اربات آنها شدید و غارتگرى آنان اندک است.

( )77إِ َا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ وَ اَرَبَ بِعَسِیبِ َنَبِهِ وَ أَلْصَقَ الْایَرْضَ
بِجِرَانِهِ (خطبه  )782در آن هنگام که اسالم غروب مىکناد و

چونان شترى درراهمانده بر زمین مىماند ،و ساینه باه زماین
مىچسباند او پنهان خواهد شد.
نگاشت ویژگیهای شتر خساته و درراهماناده باه اساالم
دورۀ غیبت از مفهومسازیهای بدیع و مؤثر امام علیهالساالم
در برجستهکردن و معرفی دقیق دیان اساالم در دورۀ غیبات
امام است .انساان باه مثاباه حیاوان اساتعارهای پرکااربرد در
تحلیل شخصیت روانی اجتماعی انسان در کلیة زبانهای دنیا
است و نهجالبالغه از این جریان شناختی مستثنی نیسات .در
نهجالبالغه به دلیل تسلف گفتماان ایادئولوژیک دینای ،ایان
فرایند در خدمت اهداف ایدئولوژیک قرار میگیرد.
امام علی علیهالسالم برای مفهومسازی یاران سستعنصار
و نیز دشمنان خویش از حوزۀ مفهومی شتر بسیار بهارهبارداری
کرده است .یکی از این گروههاا گاروه کوفیاان اسات .دیادگاه
منفاای امااام علیااهالسااالم نساابت بااه عملکاارد ایاان افااراد ،در
مفهومسازی ایشان مشخص است .به عنوان نموناه ،در خطباة
( ،)63که در نکوهش یاران کوفی امام ایراد شده است ،اساتعارۀ

کوفیان به مثابه شتران نوبار زخمای( ،باه هماراه اساتعارههاای
کوفیان به مثاباه جاماة فرساودۀ وصالهدار ،کوفیاان باه مثاباه
سوسمار در سوراخ خزیده و کوفیاان باه مثاباه کفتاار در الناه
آرمیده) آمده است .در زبان عربی بَکر به معنی ʼشاتر جاوان ʻو
جمع آن ابکر ،بُکران ،بِکاار و بکااره اسات و عماد باه معناای
ʼرنجور و دردمند ʻاست (قیم.)141 :7384 ،
( )72کَمْ أُدَارِیکُمْ کَمَا تُدَارَى الْبِکَارُ الْعَمِدَۀُ وَ الثِّیَابُ الْمُتَدَاعِیَاةُ
کُلَّمَا حِیصَتْ مِنْ جَانِبٍ تَهَتَّکَتْ مِنْ آخَارَ کُلَّمَاا أَطَالَّ عَلَایْکُمْ
مَنْسِرف مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّاامِ أَغْلَاقَ کُالَ رَجُالٍ مِانْکُمْ بَابَاهُ وَ
انْجَحَرَ انْجِحَارَ الضَّبَّةِ فِی جُحْرِهَا وَ الضَّبُعِ فِی وِجَارِهَاا الاذَّلِیلُ

در شاهد ( ،)72استعارۀ کوفیاان باه مثاباه شاتران نوباار
زخمی ،حاوی بار مفهومی پنهانی است که در آن ناتوانی ایان
جمع به مدد حوزۀ مبدأ الْبِکَارُ الْعَمِدَۀُ مفهومساازی مایشاود.
نزدیک به هماین دیادگاه در ماورد کوفیاان ،در خطباة ()34
میآید .در این خطبه ،عدم انسجام یاران امام علی علیهالسالم
به کمک حوزۀ شتر منعکس میشود:
( )73مَا أَنْتُمْ إِلَّا کَإِبِلٍ اَلَّ رُعَاتُهَا فَکُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ
مِنْ آخَرَ (خطبه  )34به شتران بىساربان مىمانید کاه هرگااه از
یک طرف جمعآورى گردید ،از سوى دیگر پراکنده مىشوید.

در خطبة ( ،)33یاران بیتحرک و ناالن ،به مثابه شاتران
زخماای و دردمنااد مفهااومسااازی شاادهانااد و پاسااخ آنهااا بااه
یاریطلبی امام علی علیه السالم به مثابه رفتاار شاتر زخمای
دردمند به تصویر کشیده شده است:
( )74فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَۀَ الْجَمَلِ الْیَسَرِّ وَ تَثَااقَلْتُمْ تَثَاقُالَ النِّضْاوِ
الْیَدْبَرِ (خطبه  )33مانند شترى که از درد بنالاد ،نالاه و فریااد
سرمىدهید ،و یا همانند حیاوانى کاه پشات آن زخام باشاد،
حرکتى نمىکنید.
عالوه بر تصور غنی شتر دردمند ،تصور شتر تشنه (الْإِبِالِ
الْهِیمِ) نیز برای مفهومسازی بیعتکنندگانی که شیفتة بیعت با
امام بودند به کار رفته و استعارۀ بیعتکنندگان به مثابه شتران
تشنه و ،تلویحاً ،امام علیعلیه السالم به مثاباه آب ،در خطباة
( )54نهجالبالغه شکل گرفته است:
( )75فَتَدَاکَوا عَلَیَّ تَدَاکَّ الْإِبِلِ الْهِیمِ یَوْمَ وِرْدِهَاا وَ قَادْ أَرْسَالَهَا
رَاعِیهَا وَ خُلِعَتْ مَثَانِیهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِیَّ أَوْ بَعْضُهُمْ قَاتِلُ
بَعْاٍ لَدَیَّ (خطبه  )54مردم همانند شتران تشانهاى کاه باه
آب نزدیک شده ،و ساربان رهاشان کرده ،و عقال (پاىبند) از
آنها گرفته ،بر من هجوم آوردند و به یکدیگر پهلو ماىزدناد،
فشار مىآوردند ،چنان که گمان کردم مرا خواهند کشات ،یاا
بعضى به وسیلة بعا دیگر مىمیرند و پایمال مىگردند.

شیرین پورابراهیم :نقش استعارهها در تولید و درک نظام اجتماعی گفتمان نهجالبالغه :مطالعة موردی استعارههای 89 ...
در خطبة ( )716نیز ،استعارۀ شکستخوردگاان باه مثاباه
شتران تشنة پراکنده آمدهاست:
( )76حسًآ بالنصال و شجرا بالرمااح تارکهم اوالهام اخاراهم

کاالبل الهیم المطروده ترمی عن حیااها و تذاد عن مواردها
(خطبه  )711مىدیدم با نیزهها آنان را کوفتید و با تیرها آنها
را هدف قرار دادید ،که فراریان و کشتگان دشامن روى هام
ریختند ،و بر دوش هم سوار مىشدند ،چونان شتران تشنهاى
که از آبشخورشان برانند و به هر سو گریزان باشند.
در سخن از برخی دشامنان نیاز از حاوزۀ مفهاومی شاتر
استفاده شده است .برای مثال ،در خطبة ( )738استعارۀ مروان
به مثابه شتر خشمگین (الضَّرُوس) به کار رفته است:
( )71کَیَنِّی بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَ فَحَاصَ بِرَایَاتِاهِ فِای اَاوَاحِی
کُوفَانَ فَعَطَفَ إِلَیْهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ وَ فَرَشَ الْیَرْضَ بِاالرَءُوسِ
قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ وَ ثَقُلَتْ فِی الْیَرْضِ وَطْیَتُهُ بَعِیدَ الْجَوْلَةِ عَظِایمَ
الصَّوْلَةِ (خطبه  )738گویى او را ماىبیانم کاه از شاام فریااد
برمىآورد ،و با پرچمهایش پیرامون کوفاه را پار ماىکناد ،و
چونان شتر خشمگین به کوفاه یاورش ماىآورد ،زماین را باا
سرهاى بریده فرش مىکند ،دهاانش گشااده ،گاامهاایش را
سخت و سنگین بر زمین مىکوبد.

در خطبااة ( ،)33بناایامیااه بااه مثابااه شااتر ساارکش
مفهومسازی میشود و مضمون آن این است که از بنایامیاه
نفعی به مردم نمیرسد ،همانطاور کاه شاتر سارکش ماانع
دوشیدن خود میشود و نفعی به مردم نمیرساند:

( )78وَ إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِی عَلَیْکُمْ فِتْنَةُ بَنِی أُمَیَّةَ فَإِنَّهَاا فِتْنَاةف
عَمْیَاءُ مُظْلِمَةف عَمَّتْ خُطَّتُهَا وَ خُصَّتْ بَلِیَّتُهَا وَ أَصَاابَ الْبَلَااءُ مَانْ
أَبْصَرَ فِیهَا وَ أَخْطَیَ الْبَلَاءُ مَانْ عَمِایَ عَنْهَاا (خطباه  )33باه خادا
سوگند! بنىامیه بعد از من براى شما زماماداران بادى خواهناد
بود ،آنان چونان شتر سرکشى که دست به زماین کوباد و لگاد
زند و با دهان گاز گیرد و از دوشیدن شیر امتنااع ورزد ،باا شاما
چنین برخوردى دارند ،و از شما کساى بااقى نگذارناد ،جاز آن
کس که براى آنها سودمند باشد یا آزارى بدانها نرساند.
نکتة جالب توجه در نگاشتهای حوزۀ شتر به انسان این
است که بر رفتار شتر به تنهایی یا بر رفتار شاتر در رابطاه باا
انسان تیکید میشود و در غالب ماوارد ایان رفتارهاا منفای و
نکوهیده است .ویژگیهای رفتاری مانناد تشانگی ،خساتگی،
زخمی و دردمند باودن ،خشام و نظاائر آنهاا ،مباین دیادگاه
انتقادی حضرت نسابت باه مخاطباان خاود اسات .یعنای از

ویژگیهای رفتااری مثبات شاتر (ماثالً صابر) بهارهبارداری
نمی شود و این بار ایدئولوژیکی پیام امام و نظرگاه وی نسبت
به پیروان او اسات .اماام در انتقااد باه شکسات ساربازان در
جن  ،این شکست را به مثابه زیر باار مانادن شاتران تعبیار
میکند .بنابراین ،شکست ساربازان در جنا باه مثاباه زیار
بارماندن شتران استعارۀ دیگری است که مبتنی بر رفتار شاتر
به هنگام باربری در رابطه با انسان است:

( )73فَکَیَنِّی قَدْ رَأَیْتُکَ تَضِجُّ مِانَ الْحَارْبِ إِ َا عَضَّاتْکَ اَاجِیجَ
الْجِمَالِ بِالْیَثْقَالِ (نامه  )71همانا من تو را در جن مىنگارم کاه
چونان شتران زیر بار سنگین مانده ،فریاد و ناله سر مىدهى.
در خطبة ( )727نهجالبالغه وجه مثبتی از حوزۀ مفهاومی
شتر برای توصیف ماؤمن و جهااد برگزیاده شاده اسات ،اماا
مؤمنی کاه در گذشاته باوده و در دوران اماام از وی خباری
نیست .در اینجا عشق مؤمن باه جهااد باه مثاباه رویآوردن
ماده شتر به بچهاش مفهوم ساازی شاده و بار رفتاار حیاوان
متمرکز است.
( )21أَیْنَ الْقَوْمُ الَّذِینَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ وَ قَارَءُوا الْقُارْآنَ
فَیَحْکَمُوهُ وَ هُیِّجُوا إِلَى الْجِهَادِ فَوَلَهُوا وَلَهَ اللِّقَااحِ إِلَاى أَوْلَادِهَاا
(خطبه  )727کجا هستند مردمى که به اسالم دعوت شاده و
پذیرفتند ،قرآن تالوت کردند و معانى آیاات را شاناختند ،باه
سوى جهاد برانگیخته شده چونان شترى که باه ساوى بچاه
خود روى آورد شیفتة جهاد گردیدند.
کووچش ( )781 :7333اساتدالل مایکناد کاه مفااهیم
انتزاعی تنها به طور استعاری قابلیات ظهاور دارناد .مفااهیم
مرگ ،گناه ،جهاد ،فتنه ،خالفت ،دشامنشناسای و ،باه طاور
کلی ،غالب مفااهیم دینای از ایان قاعاده مساتثنی باه نظار
نمیرسند .وی تیکید میکند که «بیشتر رفتارهاای انساان از
طریق رفتار حیوان درک میشاود» (کاووچش.)724 :2112 ،
هم گویندۀ کالم با این مفهوم زیستی به خوبی آشانا اسات و
هم مخاطب آن .و این آشنایی به دلیال وفاور ایان حیاوان و
نقش مهم آن در زندگی گوینده و مخاطب است .اما مالحظه
شد که از میان اجزاء معنایی شتر ،آنگونه که مارتساا (:2113
 )4از آنها نام برده است ،ارتباط شتر با انساان ،پاس از رفتاار
شتر ،مهمترین جنبة شتر است .همانطور کاه مارتساا معتقاد
بود ،تنها ویژگیهای فرهنگی و روانشناختی اساسی و مهام،
ماننااد رفتارهااا ،امیااال ،واااعیتهااای دروناای ،احساسااات و
تواناییهای محدود شناختی ،بر حوزۀ انسان نگاشت میشوند
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(مارتسا .)5 :2113 ،در استعارههای فوق ،ویژگی هاایی مانناد
داشتن ساربان و شتربان و داشتن شترسوار بر ارتباط شاتر باا
انسان متمرکز است .بارکشی ،شیردهی ،داشتن پاالن و جهاز
نیز در همین راستا است و به نوع خدمات شاتر در ارتبااط باا
انسان میپردازد .اماا خشام ،چاابکی ،خساتگی و دردمنادی،
تشنگی و فرزنددوستی جزء رفتارها و واعیتهای درونی شتر
هستند .مالحظه میشود که از ویژگیهای زیستگاه ،اندازه و
ظاهر در این استعارهها استفاده نشاده اسات .انساان انگااریِ
شتر در برخی مطالعات ادبی نیز ثابت شده است .افخمی عقدا
معتقد است «بعید نمینماید که شتر در قصایدۀ جااهلی نمااد
شاعر یا انساان ایادهآل باشاد )241 :7331( »...یاا در مقالاة
هوشنگی ،قبادی و فوالدوند (« )257 :7333شاتر در مثناوی
نمادی از انسان فروتن ،انسان کامال ،ماؤمن عاارف و اهال
کشف و شهود است» .اما به نظار مایرساد در نهاجالبالغاه
نتوان به این کلیت در مورد انسان هایی دست یافات کاه باه
وسیلة حوزۀ مفهاومی شاتر توصایف شادهاناد .انساانهاای
توصیفشده در این استعارههاا ،افاراد یاکدسات و همگنای
نیستند .اما ویژگیها و رفتارهای برگزیده از حوزۀ شتر در اکثر
موارد ،از صفات مذموم و ناپسند انتخاب شده اسات .شاتر در
نهجالبالغه ،مانند شتر در شعر جاهلی یا در شعر موالنا نیست
که انسان ایدهآل و آرمانی را به تصویر بکشد.

بحث و نتیجهگیری
نظام اجتماعی ترسیمشده در نهجالبالغاه را مایتاوان باه دو
نظام اخالقی و سیاسی تقسیم کرد .البته نظام کلیتر دین بار
هر دوی این نظامها سایه میافکند و ایدئولوژی دینی مدنظر
امام علی علیه السالم را بر آن تحمیل میکند .در ترسیم ایان
نظام اجتماعی ،سازوکار استعاره بسیار ماؤثر اسات .دادههاای
فوق تنها بخشی از این پرتوافکنی را به نمایش گذاشتند ،کاه
در آن استعارهها گوینده و مخاطب را قاادر باه تولیاد و درک
نظام اجتماعی انتزاعی میکنند .هماان طاور کاه یاو (:2176
 )718میگوید استعاره ابزار شاناختی قدرتمنادی بارای درک
مفاهیم اجتماعیِ انتزاعی است .قضاوتها و تصمیمات ماا در
مورد شخصیت ،رفتار ،یا کنش انسان در زندگی اجتماعی ،که
باعث تمایز میاان درسات و غلاف و خاوب و باد ،و باهویاژه
افزایش خوشبختی انسان میشود ،نظام اخالقی را مایساازد.
بر این اساس ،نظام اخالقی ترسیم شده توسف حضرت علای
به کمک استعارههای مرگ و گناه (مارگ قیامات باه مثاباه
ساربان ،و انسان به مثابه شتر فرز و چابک ساربان گنااهکاار

به مثابه چهارپای بارکش) خلق شده و مخاطب نیز باا هماین
ابزار شناختی باه درک آنهاا مایپاردازد .در ایان اساتعارههاا
گزارههایی اخالقی مثل ناپایاداری زنادگی دنیاا ،ماذمتِ دل
بستن به دنیا و منع از گناه وجود دارند که به مدد استعارۀ شتر
بیان شدهاند .در واقع ،شناخت اخالقی ما عمدتاً استعاری است
و از نظااامهااای پیچیاادۀ اسااتعاری باارای درک اصااول و
ارزشهای اخالقای تشاکیل شاده اسات (جانساون  7333و
2174و لیک ااف .)2112 ،یااو ( )718 :2176معتقااد اساات کااه
«تفکر اخالقی یا تفکر انتزاعی اخالقی اتاً تخیلی است ،کاه
اساساً مبتنی بر استعارههاای مفهاومی اسات کاه در تجرباة
بدنمند یا اجتمااعی-فرهنگای ماا از جهاان ریشاه دارناد».
استعارههای شتر ،تفکر اخالقیِ اتاً تخیلی را به تجرباهای در
دسترس تبدیل میکنند.
بااا بررساای اسااتعارۀ شااتر ،نظااام سیاساای موجااود در
نهج البالغه نیز به شیوه ای منسجم و هماهن نمایش داده
می شود .مفاهیم جهاد ،فتنه ،خالفت و دشامن شناسای نیاز
عناصاار نظااام اجتماااعی از نااوع سیاساای هسااتند .تفکاار و
ایدئولوژی ،و به عبارت ساده تر آراء سیاسای اماام در ماورد
خالفت ،فتنه ،دشمن شناسی و جهاد ،در این مفهوم سازیها
روشن شده و به مخاطب عراه می گردد .دیادگاه انتقاادی
امام نسبت به اوااع سیاسی آن روز در نوع برجستهساازی
مفاهیم حوزۀ شاتر آشاکار اسات .خالفات باه مثاباه شاتر

سرکش ،فتنه و حواد ناگوار به مثابه شتران بای مهاار یاا
شتر مجهز ،کوفیان و یااران بای تحارک باه مثاباه شاتران
زخمی ،دشمنانی مثل بنای امیاه و ماروان باه مثاباه شاتر
سرکش و خشمگین همه استعاره هایی هستند با کارکردهای
آگاه سازی سیاسی که از اهداف گفتمان نهج البالغاه اسات.
این استعاره ها معانیِ سیاسی جدیدی را خلق میکنند که تاا
قبل از آن در نظام اجتماعی -سیاسی وجود نداشاته اناد .در
نظااام اجتماااعی -سیاساای شاایعه کااه در دورۀ امااام علاای
علیه السالم شاکل مای گیارد ،شاالودۀ بسایاری از مفااهیم
اجتماااعی سیاساای مهاام ،ماننااد تشااویق بااه جهاااد و نفاای
دنیاپرستی ،به تیسی از قرآن شکل می گیرد .شاکلگیاری و
نیز درک این مفاهیم مستلزم استعاری کردن مفاهیم است.
ارتباط این مفهومسازیها با مدل فرهنگای نهاجالبالغاه و
ایدئولوژی دینای موجاود در آن موااوعی مهام اسات .گیباز
( )7333 bمعتقد است همانطور که استعاره یاک ابازار زباانی
خا یا یک ساختار هنی است ،به هماان انادازه نیاز ،کانش
انطباقی هدایت شدۀ ادراکی در یک موقعیات فرهنگای خاا
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است .شور )731 :7336( 7مدعی است که مدلهاای فرهنگای
مانند هر مدل هنی دیگر به صورت نمودهاای هنای سااخته
میشوند ،با این استثنا که درونیسازی مدلهاای فرهنگای ،در
مقایسه با مدلهای انفرادی ،مبتنی بر تجارب اجتمااعی اسات.
در استعارههای شتر ،با مدلهاای فرهنگای مثال جهااد ،فتناه،
خالفت و دشمنشناسی برخورد مایکنایم .ایان مادلهاا اتااً
فرهنگی هستند ،زیرا بر تجارب اجتماعی انسان از جن  ،ظهور
فتنه در جامعه ،فرایند خالفت و دشمنشناسای مبتنای هساتند.
یعنی اگر فردی فاقد تجرباههاای اجتمااعی باشاد نمایتواناد
ادراکی از این مدلهای فرهنگی داشته باشد .بنابراین ،اساتعارۀ
شتر ابزاری شناختی بارای ساازماندهی اطالعاات اجتمااعی و
دینی است .اطالعاتی که به مدل فرهنا دینای بازرگتاری،
مانند فتنه ،جهاد ،خالفت و دشمنشناسی ،کماک مایکناد تاا
مخاطب درک دقیقتری از این مدلها داشته باشد .جماع ایان
ماادلهااای فرهنگ ایِ دیناای باعااث باارانگیختن ویژگاایهااای
ایدئولوژی دینی در نهجالبالغه میشود.
یافتاه هاای فاوق مؤیاد آن اسات کاه نظریاة اساتعارۀ
شناختی قادر است به حوزۀ گفتمان دینی و تعامل اجتماعی
درون آن راه یافته و باه روشانگری نظاام اجتمااعی و نیاز
ای ا دئولوژی برخاسااته از آن بپااردازد .کاااربرد روششناساای
موجااود در نظریةاسااتعارۀ مفهااومی از جملااه شناسااایی
استعارهها و نگاشت ها ،دساته بنادی مفااهیم غالاب مبادأ و
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مقصد و نیز کشف استعاره های کالن موجاود در زیرسااخت
متن ،برای تحلیل مفاهیم ایدئولوژیکی موجود در یک ماتن
دینی قادر است رابطة میان زبان ،اجتماع و ایدئولوژی را باه
صورت مطلوب تبیین نماید.
همان طور که در بخش پیشینه و مبانی نظری گفته شد،
زبان شناسیِ شناختی تنها یک رشتة دانشگاهی که از منظار
شناختی به مطالعةزبان می پردازد ،نیست .بلکه ،بارای درک
اساس مفهومی سیاست های اجتماعی سیاسی مضر یک نوع
روش شناسی ایجاد می کند و به ما امکان می دهد که اساس
اخالقی سیاستهای اجتماعی -سیاسی مفیدتر را به وااوح
بیان کنیم (پیرس دو الیویرا .)44-43 :2117 ،این نکته ،باه
عالوۀ کارکرد آموزشی استعاره (هان  ،)2112 ،هر دو مؤید
دو نکته در مورد درک نظام های اجتماعی به واسطة استعاره
است .مخاطب نهج البالغه با گفتمانی اجتماعی روبرو است.
مفاهیم اجتمااعیِ انتزاعایِ درون ایان گفتماان باه کماک
استعاره ،مانند استعارۀ شتر ،ساخته می شاوند ،باه مخاطاب
منتقل می شوند و توساف مخاطاب درک مایشاوند .نظاام
اجتماعی و ایدئولوژی حاکم بر این گفتمان از طریق استعاره
به سهولت از مرزهای جغرافیایی و تاریخی مایگاذرد و در
دورهها و مکان های متعدد بازتولید می شود و برای همیشاه
به عنوان نظام اجتماعی شیعه زنده میماند.
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