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االســتعارة املفهوميـة مــن أهــمّ حمــاور  . ي علــى مكانــة متميـزة  ي السّــنوات األلــرية ـحصــل علــم الدّاللـة املعرفــ  قـد 

ســتعارة تــرتبط ارتباطــا و يقــا بالثقافــة والفكــر فدراســة    الدراســة والتحقيــق  ي علــم الداللــة املعــر ي. مبــا أنّ اال   

االستعارات املفهومية  ي النصوص الدينية تكشف السّتار عن وجو  خمفية مـن املفـاهيم املطويـة  ي الـنصّ. هـذا      

التحليلــي لتحديــد أهــمّ  -البحــت  ــاو  أن يــدرس اســتعارات الــدنيا املفهوميــة  ي هنــج البالغــة باملنــهج الوصــفي 

لتعريف ماهية الدنيا وحتديـد أهـمّ لصـائص هـذ  االسـتعارات ودراسـة        مفهومية استخدمها اإلمام استعارة 

. تـد ّ نتـائج هـذا البحـت علـي أنّ      العالقة بني االسـتعارات املفهوميـة حـو  الـدنيا وأفكـار و قافـة اإلمـام علـي         

ارات هنـج البالغـة املفهوميـة  ي تعريـف     االستعارتني "الدّنيا دار ومزن " و"الدّنيا انسـان غـدّار لـدوع" أشـهر اسـتع     

ــة           ــى املفــاهيم الديني ــا وارتكــاز االســتعارات عل ــة فيه ــرة االســتعارات وتنوعهــا وتعــددها واحليوي ــدنيا. كث ــة ال ماهي

ألـوان   والثقافية وانسجامها مع هذ  املفاهيم هي أهمّ نات هذ  االستعارات ولصائصها. يسـتخدم اإلمـام   

ــدني  ــف الـ ــتعارة  ي تعريـ ــة      االسـ ــة القرآنيـ ــة واللغـ ــار الدينيـ ــا لألفكـ ــعية وفقـ ــتعارات الوضـ ــل االسـ ــا بتحويـ ا وحاالرـ

 .وباستخدام االستعارات اإلبداعية الل تتناسب الثقافة اإلسالمية

 

 ةلمات الرئيسكال

 .ي، هنج البالغةـعلم الداللة املعرف ،الدنيا ،االستعارة املعرفية

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    Email: mortezaghaemi2@gmail.com املسؤو  الكاتب *

 علمية حمكمة جملة اللغة العربية وآداهبا

 هـ1439، صيف 2  ، العدد14السنة 

 306-285صفحة 

Print ISSN: 1735-9767 

Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

 

mailto:mortezaghaemi2@gmail.com


286   1439صيف ، الثاني، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة اللغة العربية وآدابهمجلة ا 

 

 

 مقدمة

، حظيـ  نظريـة   الثمانينات لاصـة  ي بعد أن تطوّرت اللّسانيات املعرفية وعلم الدّاللة املعر ي 

وفكـ االستعارة املفهومية بإهتمام بالغ من ق بل الدارسني واحملققـني واسـتطاع الي  
1
وجونسـون  

2
 

"االستعارات الل حنيا هبـا" الـذي    تابكهذ  النظرية بتاليف  أن يستلفتا عناية الدارسني يىل

ولاصــا  فصــال أرائهمــا فيــ . قــد أ بــ  هــذا اإلجتــا  أنــ  باســتطاعت  أن يقــدم حتلــيال جديــدا 

جنح أن يفسّر تفسريا جديـدا للعالقـة بـني اللغـة واملعرفـة وينتـهج منـهجا        و للنصوص املختلفة

يفيــة بنــاء التصــورات املفهوميــة املتناســبة مــع   كيفيــة بنينــة النســق التصــوري و ك علــىللتعــرف 

 ر والثقافة. كالف

ــ ــة يىل  ىعلـ ــاس وبالعنايـ ــذا االسـ ــانيات   كم هـ ــة  ي اللسـ ــتعارة املفهوميـ ــة االسـ ــة، انـ احلديثـ

 اننا استخدام هذ  النظرية لدراسة النصوص املختلفة منها العلمية والثقافية والدينية. كبإم

ــة، الــذي نســتطيع أن ندرســ          هنــج ــة العلمي البالغــة مــن أهــّم املصــادر الدينيــة واأللالقي

وجـ    ىالتحليلي، عل -مبناهج خمتلفة علمية ومجالية. فنحاو  أن نتعرف ع  املنهج الوصفي

يفيـــة بنـــاء ك ىمـــا نريـــد أن نتعـــرف علـــك ر مـــن الوجـــو  العلميـــة الثقافيـــة لنـــهج البالغـــة؛ آلـــ

ــة فيهــا املســتخدمة  ي         التصــورات االســتعارية  ي هنــج البالغــة بدراســة االســتعارات املفهومي

أنّـ  مل تُــدرس   ىلييفيــة التعامـل هبـا. حدا ــة البحـت تعــود    كموضـوع الـدنيا وتعريــف ماهيتـها و   

انـة  كالستعارة املفهومية  ي تبيني وتفسري وجتسيم املفاهيم الدينية لاصة مانة اكاآلن م حىت

 البالغة؛ فاملطلوب هو اإلجابة عمّا يلي:النظام املعر ي العلوي  ي هنج  يالدنيا 

أنـواع ونـات االسـتعارات املفهوميـة  ي تعريـف ماهيـة الـدنيا وحاالرـا  ي          ما هي أهمّأ  

 هنج البالغة؟

 .  قافة اإلمام علي و اركقة بني االستعارات املفهومية حو  الدنيا وأفما هي العال  ب

احلصــو  علــى البنيــة العميقــة لــنص هنــج البالغــة،   فاهلــدف الــرئيس مــن البحــت يعــود يىل 

 ار اإلمام علـي  كن هبا أن نعثر على فهم أعمق وأدق لنص هنج البالغة وحنصل على أفكنتم

 .منني ؤالم أمري املكية املستخدمة  ي السامية بدراسة التصورات االستعار

                                                      

1. Lakoff 

2. Johnson 
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وين النسـق التصـوري   كـ انـة متميـزة  ي ت  كفرضية البحت هـي: أنّ لالسـتعارات املفهوميـة م   

اســتخدم االســتعارات البنيويــة مث األنطولوجيــة التشخيصــية احليــة    العلــوي واإلمــام علــي

ار االســالمية  كــاألف وانســجام االســتعارات مــع   ىثــر مــن أنــواع االســتعارة املفهوميــة األلــر     كأ

 وحيويتها وتنوعها من أهمّ نات هذ  االستعارات.

 للفية البحت:

مل يفــــرد اليكــــوف وجونســــون بابــــا مفصــــال لدراســــة العالقــــة بــــني االســــتعارة واملــــذهب  ي   

تاب"االستعارات الل حنيا هبا" يلّا أهنما أعرهبما عن وجهات نظرمها حـو  عالقـة الثقافـة    ك

اخليـا  األلالقـي: مسـتتبعات علـم الـذهن      »تاب وأصدر جونسون كتاب كواالستعارة  ي هذا ال

 .1993عام « لأللالق

تـب السـماوية   كعدة مقاالت تتنـاو  موضـوع عالقـة االسـتعارة باملفـاهيم الدينيـة وال       كهنا

"احلواريــون مبثابــة ملــح األرض" لالرنــس يراســرد الــذي يــدرس  ي      مقالــة:»بالدراســة؛ منــها  

ــها ييضــا      حبثــ  عــن هــذ  االســتعا   رة ومفهومهــا بوصــفها اســتعارة مــن اســتعارات يجنيــل ومن

ــل اســتخدم   ااالســتعارات  مقالة"النظريــة املعرفيــة  ي  النصــوص الدينيــة" حــاو  فيهــا     يلّ

لكجا
1
تـاب اإلجنيـل ولاصـة    كاسـتعارات   ىأن يدرس مطابقـة أصـو  االسـتعارة املفهوميـة علـ      

دراسات قليلة أجنـزت   كوهنا  50-45: 1388، إينظر: « بدراسة استعارة"احلياة سفر"

 تـورا  ألّفتـها السـيدة    كالنص القـرآين؛ منـها رسـالة د    حو  االستعارات املعرفية  ي

 القـرآن: املنـهج املعاصـر لالسـتعارة إالنظريـة املعرفيـة "       ي حت  عنوان "لسانيات االسـتعارة  

رم حمللــة بعـــض  كـــالقــرآن ال  ة املعرفيـــة  يدرســ  املؤلفــة  ي هـــذ  الرســالة أنـــواع االســتعار    

مولفات حو  استعارات هنج البالغـة باملنـهج املعـر ي     ىالدارس مل يعثر عل .الشواهد واألمثا 

يّلا رسالة "التحليل املفهـومي السـتعارات هنـج البالغـة: منـهج اللسـانيات املعرفيـة" ملهتـاب نـور          

التحليـل املفهـومي السـتعارات    »الـة  ش جبامعة تربيـ  مـدرس ومق  1387حممدي ناقشتها سنة 

تبتها مهتـاب نورحممـدي   كالرسالة،  كاملألوذة من تل« البالغة، منهج اللسانيات املعرفيةهنج

فيهـا   تنـاو  ش. 1391 سـنة  22العـدد  والزمالء ونشرت مبجلة اجلمعية اإليرانية للغـة العربيـة   

راســـة علـــي أســـاس نظريـــة  البالغـــة بالتحليـــل والدالبـــاحثون عـــددا مـــن االســـتعارات  ي هنـــج 

                                                      

1. Jakel  
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اسـاس   ىصـورة األلـالق  ي هنـج البالغـة علـ      يقـائم  ىدرس مرتضي ماكاالستعارة املفهومية. 

علـــم الداللـــة املعـــر ي مبقالـــة حتـــ  عنـــوان "توظيـــف االســـتعارة املفهوميـــة لتكـــوين املنظومـــة    

رفيـة "  أسـاس الّلسـانيات املع   ىإعلـ  النفس أمنوذجا ىهوى والبالغة؛ التقواأللالقية  ي هنج 

 .مبدينة قم ،هـ1438، الشتاء 4، العدد 12اجمللد  آداهبا،و نشرت مبجلة اللغة العربية

ــد يلقــاء الضــوء علــ     ــة املختصــة      ىالبحــت هــذا يري قســم لــاص مــن االســتعارات املفهومي

أسـاس املعرفـة الدينيـة العلويـة  ي      ىبَنينَة هذ  االستعارات عليفية كبتعريف الدنيا وماهيتها و

 غة.هنج البال

 نظرية االستعارة املعرفية
العلـوم املختلفـة الفلسـفية، األدبيـة      ىبعد أن تطورت اللسانيات املعرفية وأ ّرت تا ريا بالغـا علـ  

علــم الداللــة املعــر ي واالســتعارة   وعلــم الــنفس وعلــم االجتمــاع وغريهــا، يجتــ  الدّارســون يىل  

علــم الداللــة املعــر ي وهــي يجتــا      املعرفيــة. االســتعارة املفهوميــة مــن أبــرز وأهــمّ املباحــت  ي    

وف ومارك جونسون  ي يطار نظرية الداللة املعرفية بتأليف كجتريل تفاعلي قدّمها جورج الي

 ر اللغوي. كحمورية التجربة  ي الف ىدين  علكتاهبما: "االستعارات الل حنيا هبا" مؤك

مـا  ي  كاألسـاس    ي ةكتراللسانيات املعرفية عدّة نظريات هلا وجو  مش ي نواج  »مع أننا 

. هـذا االجتـا  يعتـ  اللغـة      66: 1383 إدبـري مقـدم،  « النية واللسانيات الوظيفيـة كاللسانيات الش

أداة لتنظـــيم املعلومـــات وجتهيزهـــا ونقلـــها فيعطـــي أمهيـــة بالغـــة لدراســـة األســـس املفهوميـــة  

إوالتجريبية للمقوالت اللسانية وحتليلها 
1
  .3: 2007وكوئيزن،  

عبــارة عــن يدراك حقــل مفهــومي مــن لــال  يدراك حقــل مفهــومي     »االســتعارة املفهوميــة  

 ىجمـر  ىاألو  حقل املقصد إاجملا  املستهدف  الـذي جـر   ى. يسمّ 14: 1393، إ« آلر

مـا  ي  كمنـ ؛   املسـتعار  ىاملستعار ل  والثاين حقل املبـدأ إاجملـا  املصـدر  الـذي جيـري جمـر      

هبا مفهوم احلياة  ي يطار مفهوم التجـارة واسـتعارة "الـدنيا عـدوّ"      كرالل ند "احلياة جتارة"

ل ندرك هبا مفهوم الدنيا من لال  يدراك مفهوم العدوّ. نظرية الداللة املعرفية تعتقد  ي الّ

ري كيفيـة الـتف  كشـف عـن   كدراسارا بـدور هـاّم ولـاّص لالسـتعارة وتعت هـا وسـيلة مناسـبة لل       

 . 369: 1392فوي، إصاللغوي  كيفية السلوكو

                                                      

1. Geeraerts and Cuykens (2007) p3. 
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نســقية التصــورات املفهوميـــة وجامعيــة التصــورات االســـتعارية      ىوف وجونســون علـــ كــ د اليكــ يؤ

ــا اليوميــة ويذا   كيلعــب نســقنا التصــوري دورا مر  »قــائلنَي:  ــا  ي حتديــد حقائقن ان صــحيحا أنّ كــزي

لّ يـوم  كـ نا  ي اتكرينـا وتعاملنـا وسـلو   كبري من  ذو طبيعة استعارية فإنّ تفكنسقنا التصوري  ي جزء 

. فمـن أهـم مـا تدّعيـ  هـذ  النظريـة،        21 :2009وف وجونسـون،  كـ إالي« ل و يـق باالسـتعارة  كترتبط بشـ 

ــا.       ــة األســس االســتعارية مــع االلــتالف  ي نوعه ــل  كجتريبي ــة للظــواهر   »مــا قي أنّ النمــاذج املعرفي

يمشي رر وكإاون« ل يلّا على أساس جتاربنا األصلية واألساسيةكاالنتزاعية ال تتش
1
، 1996 :125 . 

االنســجام  ي أجــزاء االســتعارة ونســقية التصــورات االســتعارية     ىد هــذ  النظريــة علــ كــتؤ

أســاس االســتعارة  ىعلــ والعالقــات الو يقــة بــني االســتعارة املفهوميــة ومقتضــيارا الــل تــبىن   

ــا و         ــاد املختلفــة  ي حياتن ــة أننــا ال نواجــ  األبع ــدّعي هــذ  النظري ــة. ت نا كســلواألصــلية احملوري

 .المية يال باستعاراتكوعالقاتنا ال

نسـتطيع أن حنـدّد حقـال مبـدئيا إجمـاال مصـدريا  وحقـال مقصــديا        »هـذا االسـاس    ىعلـ 

لّ من مجيع االستعارات مع أنّ ينتزاعية حقل املقصـد وعينيـة وجتريبيـة    كإجماال مستهدفا  ل

إي« حقل املبدي ّّا جند  ي أغلب االستعارات
2

 ،2001 :6 . 

 ع االستعارة املفهوميةأنوا

 ال ة أقسـام: األنطولوجيـة،    ىنوعني: الوضعية واإلبداعية مث الوضعية عل ىاالستعارة املعرفية عل

البنيوية واالجتاهية. االستعارات األنطولوجية تقدم بنيات معرفية حمدودة وأقل فسحة بالنسـبة  

ن نـدرك البنيـات واحلقـو  املبهمـة     االستعارات البنيوية. االستعارات األنطولوجية تسـاعدنا أ  يىل

  64: 1393 ، ؛مابعدهاو -45 :2009، اليكوف وجونسون إينظر: .ثركبوضوح ودقة أ

ينّ فهـــم جتاربنـــا عـــن طريـــق األشـــياء واملـــواد يســـمح لنـــا بالتيـــار عناصـــر جتربتنـــا   » 

ن ن مــكيانــات معزولــة أو باعتبارهــا مــواد مــن نــوع واحــد وحــني نــتم كومعاجلتــها باعتبارهــا 

تعــيني
3
يانــات أو مــواد فإنــ  يصــبح بوســعنا االحالــة عليهــا ومقوَلَتُهــا    كجتاربنــا باعتبارهــا   

4
 

ميمهـــا وهبـــذا نعت هـــا أشـــياء تنتمـــي يىل منطقنـــا... تســـتخدم االســـتعارات  كوجتميعهـــا وت

                                                      

1. Ungerer and SCHMID (1996) p125. 

2. Lee, David. (2001) p6. 

3. Identify 

4. Categorize  
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حدالاألنطولوجية لفهم األ
1
واألعما  

2
واألنشطة 

3
واحلاالت 

4
يننا نتصور األحدال واألعما   

وف كــإالي« شــياء وأنشــطة باعتبارهــا مــواد واحلــاالت باعتبارهــا أوعيــة  آاعتبارهــا اســتعاريا ب

 . 45: 2009وجونسون، 

زا كــجتربــة الفــرد مــع األشــياء الفيزيائيــة احمليطــة بــ  ولاصــة جســد  تعــدّ أساســا ومرت      

ون األشياء غري حمدودة املعامل أو غري معزولة بصـورة  كالستعارات انطولوجية متنوعة وحني ت

بفـرض حـدود اصـطناعية هلـا بالتـاي جعـل خمتلـف         كدوما ملوقلتها وذلـ  ىفإننا نسعواضحة 

يانـات  كالظواهر الفيزيائية أشياء هلا حدودها الواضحة واجللية ومنعزلـة متامـا مثلمـا حنـن     

حمدودة مبسـاحات معينـة وتسـتعمل االسـتعارات االنطولوجيـة لقضـاء حاجـات مثـل؛ اإلحالـة،          

  44: 2011 رتــوس،كإمجيلــة  تعــيني االســباب وغريهــا مــن الوظــائف.  مــيم، تعــيني املظــاهر،  كالت

ثرية وعديـدة" عـدّ فيهـا    ك"ل  علوم  وعبارة« عندي علم» ي عبارة " العلم شيء" فمثال استعارة

 ثريا وعديدا.كون كن أن يكون عندنا وميكن أن يكالعلم شيئا مي

وف كــ إاليســطة تصــور آلــر   مفــادّ االســتعارات البنيويــة أن يبَــنني تصــور مــا اســتعاريا بوا      

ار أغذية  كز االستعارات الوضعية ذات التنوع البنيوي إمثل االفكقد ترت  33: 2009جونسون، و

ار كـ على مشـاهبات تنشـأ مـن اسـتعارات اجتاهيـة وأنطولوجيـة. هـذا مـا نـرى  ي اسـتعارة "االف          

ة الــذهن وعــاء ار أشــياء" إاالنطولوجيــة  وعلــى اســتعاركــز علــى اســتعارة "االفكــأغذيــة" يذ ترت

ل ك ي هـذا النـوع مـن االسـتعارات يشـ     »  156: 2009اليكـوف وجونسـون،   إإأنطولوجية واجتاهيـة   

يذن  حقل املبدأ إاجملا  املصدر  بنية غنية نسبيا إلدراك حقل املقصد إاجملا  املستهدف .

مـا  ك  63: 1393 ،ينظـر  « إّا نرى  ي االستعارات األنطولوجية هذ  البنية أوسع وأغىن

تــها كان األشــياء وحركــفــنحن نــدرك الزمــان حبســب األشــياء، م  ة"كــ"الزمــان حر  ي اســتعارة

 ننا من يقامة انطباقات استعارية.كّا مي كة ومقصدها وأمثا  ذلكومبدأ احلر

س كـ نـ  علـى ع  كمفهومـا اسـتعاريا ال يبـنني فيـ  تصـور عـن طريـق تصـور آلـر ول          كينّ هنا

ات املتعالقة ونسمي هذا النوع باالسـتعارات االجتاهيـة، يذ   امال من التصوركينظم نسقا  كذل

                                                      

1. Events 

2. Actions  

3. Activities  

4. States  
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العظمـة  " مـا  ي اسـتعاريت  ك  33: 2009وف وجونسـون،  كـ إاليأنّ أغلبها يرتبط باالجتـا  الفضـائي   

 «.ينك  ي حضيض اهلوان»وعبارة « هو  ي قمة العزة والعظمة» ي عبارة " عالية واهلوان دانية

ــي الـــل تو   ــة هـ ــتعارات اإلبداعيـ ــي     االسـ ــ  وهـ ــع عليـ ــوري املتواضـ ــقنا التصـ ــارج نسـ ــد لـ جـ

مـا  كفيلـة بإعطائنـا فهمـا جديـدا لتجربتنـا      كاإلبداعية.هذ  االسـتعارات  و االستعارات اخليالية

: 2009اليكــوف وجونســون، إلنشــاطنا اليــومي وملــا نعرفــ  ونعتقــد   و جديــدا ملاضــينا تعطــي معــىن

ــدع  ي االســتعارات  و  145 ــاء التصــورات بواســطة  و قــد يب ــديل  ي االســتعارات    بن التغــيري والتب

 الوضعية املعهودة فمثال اسـتعارة "احليـاة سـفر" قـد تـتغري  ي مقتضـيات وجزئيـات عديـدة  ي        

 رية والثقافية.كأساس مبانيها وأصوهلا الف ىالثقافات املختلفة عل

 االستعارة واملفاهيم الدينية
و ذهــين وانتزاعــي وجتســيم    لّ مــا هــ كــمبــا أنّ البعــد الــوظيفي لالســتعارة يــرتبط بتصــوير      

وجتسـيد  ومــن جانـب آلــر معظــم املفـاهيم الدينيــة انتزاعيَــة؛ يذن الـدين واملفــاهيم العقديــة     

ــة         جمــا  فســيح الســتخدام االســتعارة إلدراك املفــاهيم وتعريفهــا لآللــرين و ي مقــام اهلداي

واألديـب حباجـة    الدين واملعتقدات ي اتب كلم والواعظ واخلطيب والكاإلنذار. فاملتو والتبشري

ن كـ عالقة و يقة بـني املفـاهيم الدينيـة واالسـتعارة املعرفيـة والمي      كاالستعارة، فهنا ماسّة يىل

 ها وتصورها الّا باستخدام االستعارة. كدراي

يعتقد هريسون
1
ات عديدة بني اللغة اليومية العامة ولغـة الـدين ويعتقـد    كمشتر كهنا»أنّ  

لم عــن اهلل وصــفات  البــدّ لنــا مــن اســتخدام كننــا عنــدما نــتلغــة الــدين أل ي بنــوع مــن الغرابــة 

« الغرابــة كن اهلل  ي حصــار جتاربنــا وهــذا ينــتج تلــ   كــوين مل ي لمــات مــألوذة مــن جتاربنــا  ك

إهريســون
2

ويــدّعي الرنــس يراســرد  129-130: 2007، 
3
وّن كــلّ ديــن لــ  اســتعارات أصــيلة تتكــأنّ  

ــا ــتعارة "    حوهلـ ــثال اسـ ــدة فمـ ــتعارات عديـ ــتعارات األصـــيلة     اهلل اسـ ــن االسـ ــق" مـ ــة العشـ مبثابـ

 أسـاس يجنيـل مـىت    ىما قا  املسيح للحـواريني "أنـتم ملـح األرض" علـ    كجنيل" يواألصولية  ي "

 . 199 :1997 إيراسرد،وعبارة "أنتم ملح األرض" استعارة مفهومية 

                                                      

1. Harrison 
2. Harrison (2007) 129-130 
3. Laurence  Erussard 
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 استعارات الدّنيا املفهومية يف هنج البالغة
 :الدّنيا هي الدار واملزن 

نسـان وبنـاء   وين شخصـية اإل كـ أسـباب وعوامـل ت   الدنيا وفهم  منها من أهـمّ  نسان يىلنظرة اإل

ل التصـــوّرات االســـتعارية كري  ونزعاتـــ  العقديـــة. لـــنفس الســـبب تشـــكـــيفيـــة تفكريـــة وكمبانيـــ  الف

"الــدّنيا هــي  ميــة هائلــة مــن االســتعارات  ي هنــج البالغــة واســتعارة كواالســتعارات املفهوميــة للــدّنيا 

 فصّـل حـاالت الـدنيا وظروفهـا. يسـتخدم اإلمـام       تو أشهر اسـتعارة تعـرّف ماهيـة الـدنيا     الّدار"

يبات اإلسنادية، اإلضافية والوصفية االستعارية املتعددة للـدّنيا املـألوذة مـن اسـتعارة "الـدّنيا      كالتر

دار ومزن "تعريفا ألبعادها املتنوعة واملتعددة. التصرنا أهمّ الشواهد فيما يلي
1
: 

تصــوّر وجتسّــم  "الــدنيا دار" االســتعارة املفهوميــة  فاالســتعارات الّلغويــة أعــال  املبتنيــة علــى    

دنيا، عناءهـا، غ ريهـا، ع هـا، اخلـ ة فيهـا، التنغـيص فيهـا، االسـتعتاب فيهــا،         وتعـرّف فنـاء الـ   

                                                      

 ."خ" خمففة عن اخلطبة وحرف "ر" خمففة عن الرسالة وحرف "ق" خمففة عن القصار وتعين الكلمات القصار حرف. 1

 املصدر االستعارة املصدر االستعارة املصدر االستعارة

 131ق  إالدنيا  دار صدق 113خ إالدنيا  مزن  قلعة 133ق  إالدنيا  دار ّرّ

 131ق  إالدنيا  دار عافية 230خ  إالدنيا  مزن  الزاد 226خ إالدنيا  دار بالبالء حمفوفة

 131ق  دار غينإالدنيا   59ر  إالدنيا  دار بلية 203خ  إالدنيا  دار جماز

 131ق  إالدنيا  دار موعظة 72ق  إالدنيا  دار دو  196خ إالدنيا  دار شخوص

 83خ  إالدنيا  دار ع ة 83خ إالدنيا  قرار ل ة 196خ  إالدنيا  حملة تنغيص

 114خ إالدنيا  دار غيَر 114خ إالدنيا  دار عناء 114خ إالدنيا  دار فناء

نيا  دار تنقض إالد 114خ إالدنيا  دار عبَر

 البناءك

 إالدنيا  دار مىن 113خ 

 هلا الفناء

 45خ 

إالدنيا  دار أوهلا عناء 

 وآلرها فناء

إالدنيا  دار  86خ  إالدنيا  دار الظعن 82خ 

 مستعتب

 94خ

إالدنيا  دار ال يسلم منها 

 يال فيها

إالدنيا  بئس  الدار  63خ

 ملن مل يتهمها

إالدنيا  دار ليس   111خ

 بداركم

 183خ

إالدنيا  دار حرب وسلب 

 وهنب وعطب

إالدنيا  لنعم دار  191خ

 من مل يرض هبا دارا

 113خ إالدنيا  دار بلغة 223خ

إالدنيا  أقرب دار من 

 سخط اهلل

إالدنيا  أبعد دار  161خ

 من رضوان اهلل

هان   إالدنيا  دار 161خ

 على رهبا

 113خ 
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مـن لصـائص الـدنيا جتعلـها      كجمازها، بالياها، دوهلا، الصدق فيهـا، السـالم فيهـا وغـري ذلـ     

سـيم وتعريـف اجملـا  املسـتهدف إالـدنيا .      معروفة لدى املخاطـب؛ فتعـددت اجملـا  املصـدر لتج    

ل  استعارة "الدنيا مزن " على اساس استعارة "احليـاة سـفر" البنيويـة العامليـة الـل توسـع        كتش

ر كــوحتولــ   ي الثقافــة الدينيــة حبيــت أصــبح  هلــا لصائصــها ومقتضــيارا املتناســبة مــع الف  

ادية  املعنيــة هبــا تــد ّ علــى الرحلــة   يبــات إاإلضــافية والوصــفية واإلســن كثــر التركألنّ أ ؛الــديين

ان والتيــار املــزن  و... وألنّ الــدنيا التصــري مــزنال يال بعــد صــريورة  كــامل كة وتــركــوالســفر واحلر

ــة يىل      ــدنيا مثّ املمــات والرحل ــالوالدة  ي ال ــاة ســفرا مــن اهلل ويىل اهلل ب ــى هــذا   اآللــرة. احلي عل

ها دارا ومـزنال مؤقتـا عـدة ايـام مث يواصـل      األساس يصبح اإلنسان مسافرا يلبت  ي الدنيا بوصف

اإلنسان يلّا مـزنال مؤقتـا لـ      دار اإلقامة وهي اآللرة فال تُعدّ هذ  الدنيا بالنسبة يىل سفرت  يىل

ــا ايامــا معــدودة. فلهــذ  الــدار الفانيــة نــات ولصــائص جتســم  وتبلــورت  ي      ىال يبقــ فيهــا الّ

أمههــا ماهيــة الــدنيا الفانيــة املــتغرية اخلادعــة       ورة، مــن كاالســتعارات املتعــددة واملتنوعــة املــذ   

ل االســتعارات املفهوميــة عــادة علــى أســاس كوالعــ ة واملوعظــة فيهــا وضــرورة التــزود منــها. تتشــ

ترابطات وعالقات نسقية  ي جتاربنا  ي احلياة. فاإلنسان قد يسافر ويواجـ   ي سـفرت  مسـائل    

 ي حياتــ ؛ فيســتخدمها لبنــاء تصــورات  ل تصــورات مفهوميــة لــ   كخمتلفــة ومراحــل متنوعــة تشــ 

يســـتخدم  مـــا أنّ اإلمـــام كمفـــاهيم ينتزاعيـــة متقاربـــة  كمفهوميــة ألـــرى تســـاعد   ي يدرا 

انـة  كمك االستعارة املفهومية املألوذة من السفر بوصـف  حقـال مبـدئيا إجمـاال مصـدريا  إلدرا     

كَسَـفْرب سَـلَكُوا سَـب يالا فَكَـأَنَّهُمْ قَـدْ       مَثَلُهَـا فَإ نَّمَـا مَـثَلُكُمْ و  » الدنيا ودورها  ي حيـاة اإلنسـان وّاتـ :   

مْ      كالدُّنْيا  ينأمَا مَثَلُ مَنْ لَبّرَ»  و99إخ« عَلَماا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُو ُ قَطَعُو ُ وأَمُّوا مَثَـل  قَـوْمب سَـفْرب نَبَـا ب هـ 

فَر  وَفَـرَاق        مَنْز  ٌ جَد يبٌ فَأَمُّوا مَنْز لاا لَص يباا وَجَنَاباا مَر يع اا فَـاحْتَمَلُوا وَعْثَـاءز الطَّر يـق  وَلُشُـونَةَ السـأ

  .  31إر «الصّد يق  وَجُشُوبَةَ املَطْعَم  ل يأْتُوا سَعَةَ دَار ه مْ وَمزَن    قَرَار ه مْ

 :نيا عفطة عزنالدّ

تنـاظر فيـ    قد يتبلور مفهوم رافة الدنيا وحقاررا  ي هذا التصور املفهـومي األنطولـوجي الـذي    

الـدنيا نـثري العـزنة وهـو رمـز احلقــارة والـدناءة. يستشـهد  ي األدبـني العربيـة والفارسـية بعفطــة           

التفاهة واهلوان ويتمثل هبا لإلزدراء البالغ مبا القيمة لـ . هـذا التصـور يعـرّف      العزن للداللة يىل

ــها أحســن وأد ّ مــن     ــدنيا وقيمت ــة ال االســتعارات لّ ييضــاح وتفصــيل وهــذا مــن حماســن    كــماهي

يـد والتقريـر مـا ال يوجـد     كاملفهومية  ي اللغة حبيت جنـد  ي هـذ  التصـورات االسـتعارية مـن التأ     

يد وجند فيها من عمق الداللة وصـراحتها مـا ال يوجـد  ي أي    ك ي أيّ نوع من أدوات وأسباب التأ
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نْ عَفْطَـة       »... من أنواع التصريح املطنب والتفصيل الطويل وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذ    أَزْهَـدَ ع نْـد ي مـ 

   فاجملا  املصدر هو نثري العزنة واجملا  املستهدف هو الدنيا وقيمتها.3إخ« عَنْزب

 :الدنيا مزرعة

ر البقـاء  التعاليم اإلسالمية تعرّف الدنيا مدة قصرية وفرصة قيمـة للتـزود والتـهيأ للحلـو   ي دا    

الدنيوية. هبذا األساس ليسـ    كوتتوقف سعادة اإلنسان باجلد واالجتهاد إلنقاذ نفس  من املهال

ــات فليســ  مهمــة اإلنســان          ــا صــاحلا لزراعــة الصــاحلات الباقي ــدنيا اال أرضــا مناســبة وتراب ال

 .اليف والفرائض واإلحتراز عن احملرماتكاألصلية الّا زراعة اخلري واإلحسان ويجناز الت

ثــر كمــن أ" "احليــاة زراعــة " املــألوذة مــن االســتعارة البنيويــةالــدنيا مزرعــة" تعتــ  اســتعارة

ا  كرم وهنج البالغـة بأشـ  كثُر استعماهلا  ي القرآن الكما كر الديين كاالستعارات شيوعا  ي الف

نيا. لّ مـا زرعـ   ي الـد   كـ متنوعة. فتتجسّد الدّنيا مزرعة يزرع اإلنسان فيهـا و صـد  ي اآللـرة    

فيــزرع الــزارع املــا  والبــنني لــدنيا  ويــزرع العمــل الصــام آللرتــ ، فينــاظر املــا  والبــنني حــرل    

الدنيا ويناظر العمـل الصـام حـرل اآللـرة وتنـاظر الـدنيا املزرعـة فتصـبح اإلنسـان هـو الـزارع            

مـل  يسـتغين عـن زرع الـدنيا وهـذا حتـريض يىل التقـوى والع       ومهمّت  هي الزرع آللرت  مـع أنـ  ال  

 . 23إخ« وَالْعَمَلَ الصَّال حَ حَرْلُ الْآل رَة  والْبَن نيَ حَرْلُ الدُّنْيَا ي نَّ الْمَا َ»الصام: 

 :الدنيا مضمار

مضـمارا الدنيا  يعت  اإلمام 
1
باإلحالـة يليهـا فالـدنيا تنـاظر موضـعا يضـمر فيـ  اخليـل،          

تنـاظر اجلـائزة والنـار تعـاد      اجلنـة الـل    ىالقيامة تناظر ميدان السباق، الفائز  صـل علـ  

ــابقون  ي:   ــم املســـ ــرين واالشـــــخاص هـــ ــة اخلاســـ ــا» جرميـــ ــمَارَ  أَلَـــ ــوْمَ الْم ضْـــ ــداا  وي نَّ الْيَـــ وَغَـــ

ــةُ الساّـــبَاقَ ــارُ والسَّـــبْقَةُ الْجَنَّـ   هـــذ  االســـتعارة املفهوميـــة مـــن اســـتلزامات  28إخ« وَالْغَايَـــةُ النَّـ

وهي تعرّف بوضوح مكانة الدنيا التبعي  وية سباق"الدنيو "احلياة األلرويةاالستعارة البنيوية 

املنظومــة املعرفيــة اإلســالمية كمــا تعــرّف مكانــة اإلنســان ومهمتــ   ي      يالعارضــي التمهيــدي 

ــدنيا مقدمــة ملهمتــ  األصــلية ع      ــىالــدنيا فكــلّ نشــاطات اإلنســان  ي ال ــوي    ل أســاس الفكــر العل

دنيا وهـذا السـباق صـورة دقيقـة مـوجزة      اإلسالمي وهي اإلستعداد لسباق البد من   ي حياة ال

 الدنيا.  يدالة ومبتكرة حلا  اإلنسان وأوضاع  

                                                      

القـوت واملـدّة أربعـون     تسـمن مثّ تـردّ يىل   ىخليل للمسابقة أى تعلـف حتـّ  املضمار: املدّة الّل يضمر فيها ا». 1

 . 39: 2، ج1362 ثم،يإابن م« املوضع الّذي يضمر في  أيضا ىيوما، وقد يطلق عل

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPoZqk953PAhUlD8AKHVlUD24QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.shakwmakw.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D254699&usg=AFQjCNEAqGQUPObJTBjPncB_v1GtkngZvg&sig2=DuST51_8iVzGxcYHOA5IdA&bvm=bv.133178914,d.ZGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPoZqk953PAhUlD8AKHVlUD24QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.shakwmakw.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D254699&usg=AFQjCNEAqGQUPObJTBjPncB_v1GtkngZvg&sig2=DuST51_8iVzGxcYHOA5IdA&bvm=bv.133178914,d.ZGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPoZqk953PAhUlD8AKHVlUD24QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.shakwmakw.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D254699&usg=AFQjCNEAqGQUPObJTBjPncB_v1GtkngZvg&sig2=DuST51_8iVzGxcYHOA5IdA&bvm=bv.133178914,d.ZGg
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 :الدنيا جممع الزاد

من أهمّ االستعارات األكثـر اسـتعماال  ي هنـج البالغـة هـي اسـتعارة " احليـاة سـفرة" البنيويـة، اذن          

"الـدّنيا جممـع الـزاد"     هذ  السـفرة واسـتعارة   ىاإلنسان مسافر ،للقت  بداية السفرة، واآللرة منته

مـرات عديـدة    الوجودية من مقتضيات استعارة "احلياة سفر" البنيوية يستخدمها اإلمام علـي  

 ي هنـج البالغـة بأشـكا  خمتلفـة واسـتعارات لغويـة متعـددة لتناسـب ها مـع املفـاهيم الدينيـة والقــيم            

  .  28إخ« ا مَا تَحْرُزُونَ ب    أَنْفُسَكُمْ غَدااالدُّنْيَ م نَ الدُّنْيَا ف ي فَتَزَوَّدُوا» األلالقية؛ كما  ي:

 :الدنيا متجر

ثرهـا شـيوعا لتصـوير    كالبنيوية من أهم االستعارات  ي هنج البالغة ومـن أ " احلياة جتارة" استعارة

الدنيا وجتسيمها ألهنا تصوير وترسيم دقيق ملا جيري  ي حياة اإلنسان وّات . علـى أسـاس هـذ     

الـدنيا تنـاظر املتجـر فالعمـل     ،ية الوضعية العامليـة باإلمجـا ، الدينيـة  ي اجلزئيـات    اإلستعارة البنيو

مـــا  ي: كواجلنــة والرمحـــة تنــاظران ربـــح هــذ  التجـــارة املرحبــة      ىالصــام ينـــاظر متاعــا يُشـــتر  

فالرمحـة ربـح أوليـاء اهلل  ي    « مَتْجَرُ أَوْل يَاءا اللَّ   اكْتَسَبُوا ف يهَـا الرّحْمَـةَ ورَب حُـوا ف يهَـا الْجَنَّـةَ      ]الدنيا[»

فتنـاظر لذائـذ الـدنيا الـثمنَ      طلب الـدنيا جتـارة لاسـرة"   " جتاررم وأمّا ألهل الدنيا وحمبيها يذن

الذي يؤلذ وتناظر الـنفس املتـاعَ الـذي يبـاع وتنـاظر اجلنـة املتـاعَ الـذي يبـاع مقابـل اشـتراء الـدنيا             

هـذا النـوع مـن العالقـة بالـدنيا جتـارة         فطالب الـدنيا هـو التـاجر اخلاسـر؛ يذن يعتـ  اإلمـام      

ــكَ  َمَنــاا وَم مَّـــا لَــكَ     » ســيئة:  ـئْسَ الْمَتْجَـــرُ أَنْ تَــرَى الــدُّنْيَا ل نَفْسـا   هـــذ  32 إخ« اللَّـــ   ع وَضــاا  ع نْــدَ  لَبـ 

فيهـا اسـتعارة    . »34إخ « أرضيتم باحليـاة الـدنيا مـن اآللـرة عوضـا     » االستعارة جندها أيضا  ي:

وض واخللــف اللــذين مــن لــواصّ املعاوضــة، فيكــون اســتعارة مكنيــا هبــا عــن حلــوق  فألنّــ  ذكــر العــ

ــة فيهــا وأعــرض عــن احليــاة الباقيــة         اخلســران العظــيم مبــن رضــي باحليــاة الــدنيا الفانيــة واملذّل

االبديّة والعـزة السـرمدية، مسـتدعية لتشـبي  هيئـة مـن اسـتبد  احليـاة الـدنيا والـذ ، بـل  ي غايـة             

والعزة، وهي معقولة، هبيئة من اسـتبد  املتـاع اخلسـيس باملتـاع النفـيس، بـل  ي       اخلساسة باآللرة 

فـاتقوا اهلل عبـاد   » مـا جنـدها  ي:  ك  419: 1375 إشـارح القـرن الثـامن،    غاية النفاسـة وهـي حمسوسـة.   

  فمــن عالمــات املــتقني أنّهــم يبتــاعون مــا  64إخ « لكــم مبــا يــزو  عــنكم ىوابتــاعوا مــا يبقــ... اهلل

هو أمر بشراء اآللرة بالدّنيا وتوصيف املبتـاع بالبقـاء   »رم مقابل ما يزو  من دنياهم وآللر ىيبق

والــثّمن بــالزّوا  ترغيبــا وحتريصــا، يذ تبــديل الزّايــل بالبــاقي بيعــة راحبــة وكفــة راجحــة ال يرغــب    

ــها العاقــل...  ــ  396: 4ج، 1358اخلــوئي، إ« عن ــل" اســتعارة  ي ظــلّ االســتعارة     ك ــدنيا شــيء زائ  ون "ال

 مّل معناها.كالبنيوية" احلياة جتارة" ومن مقتضيارا الّل ت
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 :قراضة اجللمو الدنيا حثالة القرظ

من أهمّ نات اسـتعارات الـدنيا وماهيتـها  ي هنـج البالغـة هـو تنـوع وتعـدد االسـتعارات تتنـاو            

اهيـة  ل منها جدّة وجاذبيـة لاصـة جتعـل م   كأبعاد الدنيا الوجودية وماهيتها من جهات متعددة ل

، منها اسـتعارة "الـدنيا حثالـة القـرظ وقراضـة      كالدنيا ومجيع أبعادها  ي متناو  احلس واإلدرا

اجللم". جتسّم  الدنيا  ي هذ  االستعارة األنطولوجية أصغر وأحقر من حثالـة القـرظ وقراضـة    

اجللـم ومهـا مـن رمـوز احلقـارة والـزنارة      
1

ي  فَلْـتَكُن  الـدُّنْيَا  : » نْ  غَرَأَعْيُـن كُمْ أَصـْ   فـ  حُثَالَـة  الْقَـرَظ     مـ 

حـدّ ال يكـون  ي    أمر للسامعني باستصغار الـدنيا واحتقارهـا يىل  » . وهذا 32إخ «وَقُرَاضَة  الْجَلَم 

أعينهم ما هو أحقر منها فإنّ حثالة القرظ وقراضة اجللم  ي غاية احلقارة وغايتـ  التـرك هلـا    

  71 :2، ج1362إابـــن ميـــثم،  «عـــراض عنـــ ء واستصـــغار  يســـتتبع تركـــ  واإل فـــإنّ اســـتحقار الشـــي

 فاجملا  املصدر إحثالة القرظ وقراضة اجللم  جتسّم بوضوح هوان الدنيا. 

 :الدنيا ظلّ

الظل من رمـوز الفنـاء والـزوا  كمـا أنـ  مـن رمـوز عـدم األصـالة وفقـد االسـتقال  فكـثريا مـا              

ريـب وهـو جمـا  مصـدر     كلّ شيء فان  زائل خبس رليص يزو  عن ق يتمثلون ب  لإلشارة يىل

هذا األسـاس عـدد مـن اسـتعارات هنـج البالغـ  الوجوديـة جيسّـم          ىزوا  الدنيا. علمتناسب ل

يلّا قليال وال أصالة ل  كما أن ّ التلبت حياة الدنيا وأمواهلا وأوالدها  ىيبق ويصوّر الدنيا ظلّا ال

فَإ نَّهَــا » ت الظــلّ املعروفــة:ألنّ املــرور الســريع والفنــاء وفقــد األصــالة مــن أهــمّ نــا  ؛يلّــا تفــين

  63إخ «إالدنيا  ع نْدَ ذَو ي اَلْعُقُو   كَفَيْءا اَلظ ّل ّ بَيْنَا تَرَا ُ سَاب غاا حَتَّى قَلَصَ وَزَائ داا حَتَّى نَقَصَ

فاجملــا  املصــدر إالظــل  يصــوّر فنــاء الــدنيا وزواهلــا وجيعلــها  ي متنــاو  القــوة البصــرية           

 ن يرون حقيقة الدنيا. ولاصة عند العقالء الذي

 :الدنيا وسيلة أو هدف

  يمعرفـة اخللـق مـن أفضـل مهـامّ اإلنسـان       و معرفـة اهلل  ىقد عرّف القرآن الكـرم العثـور علـ   

هـذ  املعرفـة    ىالدنيا وهو باستطاعت  أن يسـتخدم نفـس الـدنيا ومـا فيهـا وسـيلة للحصـو  علـ        

هـذ    ىدنيا آلـة ووسـيلة للحصـو  علـ    ال وتعميقها  ي وجود املومنني. يذن قد يصوّر اإلمام 

وضع الدنيا موضع الوسيلة ومن مل جيعل الدنيا  ىالبصرية يتوقف عل ىاملعرفة. فاحلصو  عل

                                                      

القشارة وما ال لري في  والقرظ ورق السلم يدبغ بـ  واجللـم هـو املقـراض جيـز بـ  الصـوف         ياحلثالة ه». 1

 حثل وقرظ وجلم . ، مادةـه1412ابن منظور،  :نظريإ« من  عند القرضوحنو ، وقراضت  ما يسقط 
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البصـرية بـل    ى؛ فال  صل علـ ىوسيلة فالبد ل  من وضع الدنيا موضع اهلدف، فيصبح أعم

  82إخ « أَبْصَـرَ ي لَيْهَـا أَعْمَتْـ ُ    مَـنْ وَ أَبْصَـرَ ب هَـا بَصَّـرَتْ ُ    مَـنْ » الضـاللة واهلـالك:  يىل يؤدّي أمر  

الغـري جيعلـها الـدّنيا صـاحب بصـرية ومـن        يعين من جعلها آلـة إلبصـار  ومـرآة للوصـو  يىل    »

.  340: 5ج، 1358اخلـوئي،  إ« ىكان نظر  وتوجّه  يليها ومهّت  معطوفا عليها جيعلها الدّنيا أعم

ــتعارتان مفهو   ف ــا" اسـ ــر يليهـ ــا" و"أبصـ ــر هبـ ــازان  و ميتـــانفـــي "أبصـ ــرت " و"أعمتـــ " جمـ  ي "بصّـ

فاجملاالن املصدران مها الوسيلة واهلدف واجملا  املستهدف هو الدنيا  ي  عالقتهما السببية.

 .ةاستعارة عن فقد البصري ىالظروف املختلفة كما أنّ البصر استعارة عن البصرية وأنّ العم

 :شرابو الدنيا طعام

 س  ويذوقـ  ويأكلـ  هـو الطعـام فالطعـام مـن أحسـن مـا           اإلنسان كل يوم ويلمس  وراّا ي

األلالقيـة اذن  و منـها الدينيـة  و الشؤون االنتزاعيـة و يستطيع االنسان أن خيتار  لتصور األمور

ــة        اللغــات املختلفــة   ي الطعــام مــن أشــهر مــا يســتخدم لبنــاء االســتعارات الوضــعية واإلبداعي

القرآن الكرم وهنج البالغة ومـن أهـم املفـاهيم      ي ىكما نر العاملية ومنها العربية والفارسية

الل تصورت  ي يطار املأكوالت واملناظر  ي هنـج البالغـة هـي الـدنيا بوصـفها مفهومـا جامعـا        

الـدنيا  ي نسـق  التصـوري  ي يطـار املــأكوالت      ومصـطلحا مفتاحيـا حبيـت يتصـور اإلمــام     

عـن نومهـا ووباءهـا. يذن عنـدما      حبيت يتكلم عن حلوها ومرّها وطعمها ولـذرا كمـا يـتكلم   

هبجـة الـدنيا أو نوائبـها جيسـمها كطعـام وشـراب حلـو أو مـّر،          أن يشـري يىل  يريد اإلمـام  

بٌ م نـهَا   »فلذائذ الـدنيا تنـاظر األطعمـة احللـوة ونوائـب الـدنيا تنـاظر األطعمـة املـرّة:           وين جَانـ 

ــولَو اعــذَوذَبَ ــأوبَ   ىاحلَ ــبٌ فَ ــرأ م نــهَا جَان  ــا حُلْــوَةٌ     »  و111إخ« ى، أَمَ ــدُّنْيَا فَإ نَّهَ ــإ ن ّي أُحَــذ ّرُكُمُ اَل فَ

  بـدأت  111إخ« حُلْوُها صَب رٌو عَذْبُها اجَاجٌ،و عَيشُها رَن قٌ،  »111إخ« لَض رَةٌ حُفَّ ْ ب الشَّهَوَات 

وقـات التـنعم   ألذائذ الدنيا تنتهي وبدأت املصائب تظهـر فتمضـي مظـاهر الرفاهيـة وتنقضـي      

هــذ  احلقيقــة مســتعريا  واجــ  اإلنســان مــرارة الــدنيا ونوائبــ ؛ جيسّــم اإلمــام  وأطــوار  في

املرارة واحللو فالتكـدر والصـفاء وكّلهـا مـن لصـائص احلـواس اخلمـس لاصـة حاسـة الـذوق           

كمــا يســتعري قلــة جرعــة املــاء  ي قــاع اإلنــاء والقطــرة منــها  ي قــاع البئــر اللتــان ال ترويــان             

وَقَـدْ أَمَـرأ ف يهَـا مَـا كَـانَ      »لدنيا وفناءها وقلة ما بقي من الـدنيا:  العطشان، داللة لسرعة زوا  ا

قْلَـة   كَد رَ م نْهَا مَا كَانَ صَفْواا فَلَمْ يَبْقَ م نْهَا ي لَّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَة  الْإ دَاوَة  أَوْ جُرْعَـةٌ كَجُرْعَـة  الْمَ  و حُلْواا

   جند ما يشب  هذ  االستعارة  ي عبارات ألري؛ منها:52إخ  «لَوْ تَمَزأزَهَا الصأدْيَانُ لَمْ يَنْقَعْ
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قُ مَنْظَرُهَـا   ينَّ» قُ مَخْبَرُهَـا  و اَلدُّنْيَا رَن قٌ مَشْرَبُهَا رَد الٌ مَشْرَعُهَا يُونـ  قٌ      إين83َّإخ« يُوبـ  اَلـدُّنْيَا رَنـ 

األحـزان  و هلمـوم او وهو كناية مـن كـدر لـذّارا مـن حيـت شـوهبا بالتّعـب واملصـائب        »مَشْرَبُهَا  

 إرَد اٌل مَشْرَُعَها  ألّن موارد تناوهلا والشّروع فيهـا مـن مزالـق األقـدام عـن سـواء الصّـراط يىل       

: 5ج ش،1358إاخلــوئي، « ي التفــريط واإلفــراط، وذلــك لكثــرة الشــبهات وغلبــة املشــتبهات   ـطرفــ

ــ  357 التّصــورات  ىأســاس اســتعارة أنطولوجيــة ترتكــز علــ  ىالــدّنيا شــيئا يــزو  علــ ى قــد تتجلّ

عالقات نسقية  ي جتـارب اإلنسـان  ي حيارـا اليوميـة فتنفـد الـدّنيا        ىالفيزيائية وتأسّس  عل

   قد111إخ« الدنيا  حائلة زائلة نافدة بائدة»إ كما تنفد املأكوالت وتزو  البنايات وأمثاهلا:

والقلــة:  يــبين اإلمــام االســتعارة بتكمــيم مفهــوم الــدنيا باســتخدام مفــاهيم كميــة مــن الكثــرة     

  .68إر« فَأَعْر ضْ عَمَّا يُعْج بُكَ ف يهَا، ل ق لَّة  مَا يَصْحَبُكَ م نْهَا»

 :جيفة الدنيا
 حبـها؛  ىتعاد  الدنيا  ي الثقافـة الدينيـة جيفـة نتنـة مـثرية لالمشئـزاز توافـَق أهـل الـدنيا علـ          

ر الــدنيا الــدنيا جيفــة يتكالــب النــاس ويتنافســون للحصــو  عليهــا، فتنــاظ   فعــرّف اإلمــام 

 هــــذ  اجليفــــة النتنــــة: ىاجليفــــة وينــــاظر أهــــل الــــدنيا وحمبوهــــا املتنافســــني للحصــــو  علــــ

ــونَ» ـي يَتَنَافَسُ أَقْبَلُــوا عَلَــى ج يفَــة  قَــد     »  و151يَتَكَــالَبُونَ عَلَــى ج يفَــة  مُر  َــة  إخ   و دُنْيَــا دَن يَّــة   فـ 

ــا  ــحُوا ب أَكْل هَ ــطَلَحُوا افْتَضَ ــا  وَاصْ ــى حُب ّهَ   فتصــور اجملــا  املصــدر إاجليفــة  يــدعو   109إخ« عَلَ

يعتقـد   أنّ اإلمـام   ىغرورها. التيار هذ  االستعارة يد ّ علو أن  ذر الدنيا اإلنسان يىل

ــوان الـــدنيا ــاو هبـ ــاو ازدراءهـ ــة متعلقارـ ــة و تفاهـ تصـــورها مـــثرية و نـــزارة ملـــذارا ألنّ اجليفـ

كـن االنتفـاء هبـا ألنّ اجليفـة حـرام      ال قيمة هلـا وال مي  ىمن ناحية ألرو لالمشئزاز من ناحية

اآلكلــني املــومنني كمــا أنّ هلــا رائحــة كريهــة يبتعـد عنــها كــل مــن يــرا  وهلــا منــاظر بشــعة    ىعلـ 

طعمـا ولونـا والميكـن اسـتخدامها     و رائحةو ذن اجليفة قبيحة منظرايقبيحة يكرهها كل ناظر 

أســاس جتاربــ   ي   ىعلــ  ي أي نــوع مــن األطعمــة. هــذ  الصــورة االســتعارية يعرفهــا املخاطــب   

 احلياة وهذ  التجربة احملسوسة تناسب املفهوم االنتزاعي اجملرد هلوان الدنيا وتفاهتها.

 :الدّنيا معبودة

إاجملـا  املصـدر  أو حقـل     ون لالستعارة أسـس  قافيـة عقديـة يـرتبط فيهـا حقـل املبـدأ       كقد ت

تنسـجم هـذ  القـيم الثقافيـة     إاجملا  املستهدف  باملعارف الدينية بصورة مباشرة، ف املقصد

الـدنيا معبـودة حملـل الـدنيا الـذين       ما قد تصوّر االمـام  كاملتجذرة مع األبنية االستعارية 
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يؤ روهنــا، فينــاظر املــذنب العابــد للــدنيا وتنــاظر  و فيعبــدوهنا يتنصــلون عــن عبــادة اهلل تعــاىل

ــودة يعبــدها املــذنبون واملشــر    ــدُوا هــم ...»إون: كالــدنيا معب ــا أَيَّ    تَعَبأ ــد  وَآ َرُوهَ ــدُّنْيَا أَيَّ تَعَبُّ ل ل

 . 109إ« وَأَمَاتَ   الدُّنْيَا قَلْبَ ُ وَوَل هَ ْ عَلَيْهَا نَفْسُ ُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا»  و111إخ« ي يْثَارب

 :أو أبو  الدنيا أمّ اإلنسان

زلارفهــا  جيعــل اإلنســان  ــب الــدنيا و    تــها حقيقــة الــدنيا وماهي  فقــد املعرفــة بالنســبة يىل  

مــا  كهــا بســهولة  كوال يســتطيع أن ينفصــل عنــها ويتر  عشــقها  في وينشــغل بلذائــذها ومالهيهــا  

وتطـرد أوالدهـا بسـهولة؛     كن هذ  األم احلنـون تتـر  كم ولاروا أمهكاألوالد أن يتر ىيصعب عل

أوالد التــرمحهم بــل ذن تتجســد الــدنيا  ي النســق التصــوري العلــوي أُمّــا متصــلبة قاســية هلــا   ي

ــنْ   وَأَلْـــرَجَتْهُمْ  ا نْصَـــرَمَ   اَلـــدُّنْيا ب أَهْل هَـــا  » املهـــاوي:  ي مـــن حضـــنها وتقـــذفهم     تطـــردهم مـ 

طلبـــهم هلـــا و الـــدنيا حمبـــة أهـــل الـــدنيا يىل  جيسّـــم اإلمـــام مـــاك  190إخ« ح ضْـــن هَا...

العالقــة املوجـودة بــني اإلنســان وأبيــ ؛ ألنّ اإلنسـان  ــبّ أبــا  ويصــاحب    كومصـاحبتهم يياهــا  

 التعلقـات الدنيويـة:   نزعـة أهـل الـدنيا يىل    ىق ب  تعلقا وطيدا. هذ  االسـتعارة تصـوّر مـد   ويتعل

نْ  وَل كُلبّ م نْهُمَا بَنُونَ فَكُونُـوا » نْ  تَكُونُـوا  أَبْنَـاءا الْـآل رَة  ولَـا    مـ  أَبْنَـاءا الـدُّنْيَا فَـإ نَّ كُـلَّ وَلَـد  سَـيُلْحَقُ        مـ 

والـد  يمّـا    وجـ  االسـتعارة أّن اإلبـن ملّـا كـان مـن شـأن  امليـل يىل        »  .42إخ« ب أَب ي   يَـوْمَ الْق يَامَـة   

ميال طبيعيّا أو حبسب تصوّر املنفعة من  وكان اخللق منهم من يريد الدنيا ومنـهم مـن يريـد    

ــا     اآللــرة، ومييــل كــلّ منــهما يىل  مــراد  مــع مــا  صــل مــن طــرف الــدنيا للــراغبني فيهــا ّّ

من طرف اآللرة للـراغبني فيهـا مـن اللـذّة والسـعادة أشـب         يتوهّمون  لذّة ولريا، وما  صل

األب فاســتعري لفظــ   مــا رغــب فيــ  واســتفاد منــ  اخلــري، االبــن بالنســبة يىل  كــلّ بالنســبة يىل

   . 102 :2، ج1362ثم، إابن مي« لتلك املشاهبة

 :مرأة متحببة متحليةاالدّنيا 

الــاليت يتحــبه ويــتحلني ويتــزينّ ويغــررن مــرأة مــن النســاء اتتشــخّص الــدنيا  ي الثقافــة العلويــة 

أَمَّــا بَعْـدُ فَــإ ن ّي أُحَــذ ّرُكُمُ اَلــدُّنْيَا فَإ نَّهَــا حُلْــوَةٌ لَض ــرَةٌ  » اآللـرين حبيــت تُعجــب زينتــها أهــل الــدنيا: 

  تـد   111إخ« زَيَّنَ ْ ب الْغُرُور حُفَّ ْ ب الشَّهَوَات  وَتَحَبَّبَ ْ ب الْعَاج لَة  وَرَاقَ ْ ب الْقَل يل  وَتَحَلَّ ْ ب اآلْمَا   وَتَ

هذ  العبارة يىل مدى اخلطأ الذي يقع في  اإلنسان عندما يغتر بأموال  وأوالد  ألنّ مجيـع القـيم   

وعــن اآللــرة  الدنيويــة مــن  ــروة وزوجــة وأوالد وغريهــا حتــاو  أن تلــهي اإلنســان عــن اهلل تعــاىل 

يت يلــهني بعــض الرجــا  ويغــررهنم بــأنواع   النســاء الــالكفتجلــ  الــدنيا  ي تعــاليم هنــج البالغــة   
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التزين والتحلي وأنواع النشاطات املغرية واملثرية. مبا أنّ هذ  احليل واإلغـراءات أصـبح  رمـزا    

ة، استخدم اإلمام هذ  االسـتعارة تصـويرا جلاذبيـة الـدنيا     كللتأ ري السلل والغدر واملؤامرة املهل

 ي يطـار االسـتعارة التشخيصـية الوجوديـة علـى أنّ       م د اإلمـا كما يؤكة حملبيها؛ كاملغفلة املهل

ــدنيا         كالــدنيا  إنســان غــدّار لــدّاع يعطــي فيألــذ مــا أعطــا  ويلــبس فــيزنع مــا ألبســ  فتنــاظر ال

وهذا حتـذير بليـغ لإلنسـان مقابـل خمـاطر حـبّ الـدنيا         كشخصية لبيثة تلقي اإلنسان  ي املهال

« غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ لَـدُوعٌ مُعْط يَـةٌ مَنُـوعٌ مُلْب سَـةٌ نَـزُوعٌ      يَا فَإ نَّهَافاحْذَرُوا الدُّنْ» والغفلة عن أداء الواجب:

  وهـذ  اسـتعارة يبداعيـة    230إخ «واَلَ تَغُرَّنَّكُمُ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»  و230إخ

 دينية بتحويل أجزاء االستعارة الوضعية وبسطها.

 :اديالدنيا ص

الصــيد   ي ىزات جتريبيــة تســتخدم  ي بنــاء التصــورات االســتعارية؛ منــها مــا نــركــمرت كهنــا

 ىعددا مـن االسـتعارات  ي هنـج البالغـة علـ      ما يبين اإلمام ك والرمي بالسهام أو بالرمح

أَعْلَقَـ   الْمَـرْءز   وَ وأَقْصَـدَتْ ب أَسْـهُم هَا   وَقَنَصَ ْ ب أَحْبُل هَا»... : ما  يك؛ د باحلبا  أو بالسهامالصي

« وَ َــوَاب  الْعَمَــل  وَمُعَايَنَــة  الْمَحَــل ّ وَوَحْشَــة  الْمَرْج ــع  ضَــنْك  الْمَضْــجَع  ىأَوْهَــاقَ الْمَن يَّــة  قَائ ــدَةا لَــ ُ ي لَــ

األطــوار املختلفــة وال ينحصــر  ي     يالشــعوب   ي   ــدل الصــيد للســلوة أو االرتــزاق    83إخ

عمــل فيزيــائي منظــور حمســوس ومعــروف بــني      كالصــيد  شــعب أو عصــر زمــين لــاص؛ يذن   

ل جمــاال كوالســهام للصــيد فيشــ كات واألشــراكاجلميــع ومبــا أنّ الصــياد يســتخدم أنــواع الشــب

ــدنيا ومتتعارــا  ي يغفــا          مناســبا وحقــال مبــدئيا متناســبا لترســيم وتصــوير دور زلــارف ال

. فتنـاظر الـدنيا صـيادا يصـيد     مث توجيهـ  حنـو القبـور    ويزاغة اإلنسان عن عبودية اهلل تعـاىل 

لّ كــعنــق  ىحببلــ  ويرمــي بالســهام واإلنســان غــرض هــذا الصــياد الــذي يضــع حبــل املنيــة علــ  

االستعارة األنطولوجية التالية أيضا، صيادة ماهرة  ي ينسان ويقود  حنو مرقد . جند الدنيا 

ي نَّمَـا أَهْلُهَـا   »: تصطاد الناس أمجعني واملنون هي السهام الل تـرميهم هبـا والمطـئ سـهامها    

  فالدنيا تنـاظر الصـياد   226إخ« ف يهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ تَرْم يه مْ ب ساهَام هَا وَتُفْن يه مْ ب ح مَام هَا

 واإلنسان يناظر الصيد واملوت واملصائب هي سهام بيد الدنيا وآلة لصيد اإلنسان.

 :نسان مدبريالدنيا 

أن حنس مرور الزمن وانقضاء الـدنيا   "الدنيا ينسان مدبر" جيةتسمح لنا االستعارة األنطولو

إنسـان  كألنّ الـدنيا ظهـرت    ؛ما حنس هبا اقتراب اآللرة ويـوم احلسـاب  كوانتهاء احلياة فيها 
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ي نَّ ف يَمــــا » يســـتعدّ اجلميـــع:   ل يـــوم وآذن بفراقــــ  حـــىت  كـــ مـــدبر بـــدأ يبتعـــد عــــن اآللـــرين     

أَمَّا بَعْدُ فَإ نَّ الـدُّنْيَا  »و  31إر« س وَايَ مَنْ مَا يَزَعُن ي عَنْ ذ كْر  و... عَن ّي،ي دْبَار  الدُّنْيَا  م نْ تَبَيَّنْ ُ

وَدَاعب   قَدْ أَدْبَـرَتْ   . يذا أجـا  اإلنسـان   28إخ« وأَشْـرَفَ ْ ب اط ّلَـاعب   وي نَّ الْـآل رَةَ قَـدْ أَقْبَلَـ ْ    وَآذَنَـ ْ بـ 

ل مــن يتامــل  ي كــالــدنيا يذن  ي والــزوا  ثري مــن عالمــات الفنــاء كــبصــر  فيمــا حولــ  وجــد ال

يــة كالفنــاء وصــورة االنســان املــدبر صــورة دينامي  مــن أدبــر يــذهب يىل كحقيقــة الــدنيا يراهــا 

الزوا  واالنقطاع  اجلميع فهي تتناسب تناسبا تاما مع ذهاب الدنيا يىل ىة معروفة لدكمتحر

 بدأ.فالدنيا هي اجملا  املستهدف واالنسان املدبر هو اجملا  امل

 :الدنيا ينسان ناصح صادق مع أهنا جليسة لائنة

س إالتناقض املؤو   لتعريف وجو  الدنيا وأبعادهـا  كحمسنة البارادو يستخدم االمام علي 

الســلبية واالجيابيــة؛ ألنــ  لــيس للــدنيا وجــ  قبــيح ســلل فحســب بــل هلــا وجــ  آلــر وهــو الوجــ       

ها األجيايب املفيـد؛ فقـد تتجسـم الـدنيا ينسـانا      اإلجيايب يستطيع اإلنسان أن يواج  الدنيا بوجه

ر ويعـظ موعظـة شـفيق    كالمـ  ويفـي بعهـد  ويـذ    كشف عن عظاتـ ، ينصـح و ـذّر ويصـدق  ي     كي

صادق. فتلعب الدنيا دور الناصح الصادق الو ي وباستطاعة االنسـان أن يسـتخدم الـدنيا وسـيلة     

ــوع  ي التهل    ــق االنســان ال كــإلنقــاذ نفســ  مــن الوق ــى     تســابكة ولل ــة الالزمــة للحصــو  عل األهلي

مـا  كسـب هـذ  األهليـة    كانيات  ي الدنيا تساعد االنسان  ي كالسعادة الباقية وجعل اهلل تعاىل يم

يقــدر االنســان أن يــتعظ ويعتــ  ّــا يــرى مــن عاقبــة الشــعوب املختلفــة املعتنقــة لإلميــان أم            

نْ نُـزُو   الْـباَلَءا          وَلَقَـدْ كَاشَـفَتْكَ الْع ظَـات، وَآذَنَتْـكَ    »املتنصلة عنـ .   دُكَ مـ  يَ ب مَـا تَعـ  عَلَـى سَـوَاء، وَلَهـ 

ح لَهَـا ع نْـَد        ْن أَْن تَكْـذ بَكَ، أَْو تَغُـرأكَ، وَلَـرُبأ نَاصـ  كَ ب ج سْم كَ، وَالنأقْص  ف ي قُوأت كَ، أَصْدَُق وَأَوْفَى مـ 

دَنأهَا       مُتأهَمٌ، وَصَاد ق م نْ لَبَر هَا مُكَذَّبٌ، وَلَئ نْ تَعَرأفْتـهَ  ي الـدفيَار  الْخَاو يَـة ، وَالرُّبُـوع  الْخَال يَـة ، لَتَجـ  ا فـ 

 . 223إخ« م نْ حُسْن  تَذْك ري كَ، وَباَلاَل  مَوْع ظَت كَ، ب مَحَلَّة  الشأف يق  عَلَيْكَ، وَالشأح يح  بك

ــدنيا صــاحبة  ى ومــن حقيقــة ألــر   مــن جانــب آلــر  ــذّر اإلمــام     أنيســة و هــي أنّ ال

ان كــمــا لــو  كالــدنيا  اء واإلعتمــاد عليهــا. فتصــوّر اإلمــام   كــن االتكــن يال أهنــا الميلإلنســا

فَـإ نَّ صَـاح بَهَا    أَحْذَرَ مَا تَكُونَ م نْهَـا،  آنَسَ مَا تَكُونُ ب هَا، كُنْ» شخصا يضمر لنا اخليانة والشر:

ــذُ      ــ ُ ي ىلَ مَحْ ــتْ ُ عَنْ ــرُور أشْخْصَ ــى سُ ــا ي لَ ــا اطْمــأَنَّ ف يهَ ــدنيا   68إر « وركُلَّمَ ــا اســتعارة "ال   جتعلن

جلــيس لــائن" واعــني متــام الــوعي حبــاالت الــدنيا ودورهــا  ي حياتنــا بوصــفها جليســة موننــا  

ــهل    كوتتر ــا فت ــا وتضــرّ بن ــا وترهقن ــة:  ينا كن ــمْ نَفْســاا     » النهاي ــخَ ْ لَهُ ــدُّنْيَا سَ ــمْ أَنَّ ال ــلْ بَلَغَكُ فَهَ
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ــة أَوْ ب ف دْيَــة ــانَتْهُمْ ب مَعُونَ ــلْ  أَوْ أَعَ ــمْ صُــحْبَةا بَ ــنَ ْ لَهُ ــتْهُمْ أَحْسَ ــالْقَوَار ع    أَرْهَقَ ــتْهُمْ ب  ــالْفَوَاد ح  وَأَوْهَقَ ب 

 . 111إخ« وَعَفَّرَتْهُمْ ل لْمَنَال ر  وضَعْضَعَتْهُمْ ب النَّوَائ ب 

 :الدنيا سفينة تقصفها العواصف

الـدنيا مسـتخدما     يان املـؤمنني عـن ظـروف اخلطـرة واملهلكـة لالنسـ        ذّر االمـام علـي   

  ياســتعارة مفهوميــة تصــور جيــدة أهــوا  الــدنيا وأحواهلــا كمــا تصــور عاقبــة حيــاة االنســان      

"الـدنيا   تسـتند اسـتعارة   الـدنيا وسـيتركها عـن كثـب.      ياخللـود  ى الدنيا وفقد  االسـتطاعة علـ  

لعواصـف  مرتكزات فيزيائية تكمن  ي أن االنسان بوصف  راكبـا سـفينة تقصـفها ا    يىل سفينة"

ــيش هبــدوء يال أن يكــون علــ    ال ــ  أن يعــرف أنّ      ىيســتطيع أن يع ــدنيا وعلي حــذر مــن خمــاطر ال

تَم يـدُ ب أَهْل هَـا   » تنقذ  هذ  السفينة من هـذ  املهلكـة وال منـاص لـ :    األمواج الرهيبة ستغرق  وال

ي لُجَـج  اَلْب حَـار  فَم ـ     اج ي عَلَـى      مَيَدَانَ اَلسأف ينَة  تَقْص فُهَا اَلْعَوَاص فُ فـ  نْهُمُ اَلنـأ قُ وَمـ  نْهُمُ اَلْغَـر قُ اَلْوَبـ 

سْـتَدْرَك   ُبطُون  اَْلأَمْوَاج  تَحْف ُزُ  اَلرفيَـاُح ب أَذَْيال هَـا وَتَحْم لُـُ  عَلَـى َأهْوَال هَـا فَمَـا غَـر َق م ْنهَـا فَلَـْيَس ب ُم         

 . 196إخ « وَمَا نَجَا م نْهَا فَإ لَى مَهْلَك 

 :ةكناقة مهلو كالدنيا صلّ مهل

يـة التصـورات املفهوميـة التيـار املوجـودات      كديناميو حيوية الصـورة االسـتعارية   ىّا يؤ ّر عل

احليــة وأنــواع احليوانــات بوصــفها جمــاال مصــدرا لبنينــة التصــورات. لــنفس الســبب يســتخدم  

ل حيـوان  كـ بـ    ى أسـاس مـا اشـتهر   حيوانات خمتلفة لبناء التصورات املفهومية علـ  اإلمام 

 للق التصاوير الفنية والرموز اللغوية املعروفة ولاصـة احليوانـات الـل توجـد  ي أهضـاب       ي

لـب بالوفـاء   كالو مـا اشـتهر الـذئب بـاالفتراس والثعلـب بالغـدر      ك كوسهو  البلدان العربية آنـذا 

الدنيا ومجا  منظرها وأناقتها مع خماطر حقيقتـها  ى . من هذا املنطلق قد تتجلكوأمثا  ذل

ينَّمـا مَثَـلُ الـدُّنيا مَثَـلُ احلَيَّـة ؛      » :ما قا  كة كهيئة أصال  سامة وحيات مهل ى، علويردائها

ة اجلاذبـة للعنايـة واملـؤ رة    ك  هذ  من االستعارات احلية املتحر68ّإر« لَي ّنٌ مَسُّها، قات لٌ سَمُّها

ــ ــة الســامة تعــرف      ىعل ــات اللين ا  تصــور بوضــوح اجملــ  و املخاطــب. فاجملــا  املصــدر هــو احلي

قــد يــبين   .83إخ« يونـق منظرهــا ويوبــق خم هـا  » مـا قــا  علــي  كاملسـتهدف ألنّ الــدنيا  

تسـتطيع أن تطـيء اإلنسـانَ    و ون ناقـة هلـا درّة تُحتلـب   كـ للدنيا نوعا مـن الوجـود فت   اإلمام 

ل حقـل املبـدي إاجملـا  املصـدر      كمبنانها وتقمص  بأرجلها وتنقاد بزمامهـا للمـتقني؛ فيتشـ   

ل حقـل املقصـد إاجملـا  املسـتهدف  مـن      ك، دررا، منسمها، قمصها، زمامها ويتشمن الناقة
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ــا  »: ارههــا، مصــائبها، يقباهلــا وادبارهــا  كالــدنيا، لذائــذها، م  ــوا د رَّتَهَ ــذ ينَ احْتَلَبُ   230إخ« الَّ

ــم »إو ــهُم ب املَناس  ــأَنَّ نَ  »و  111إخ« الــدُّنيا  وَط ئَت ــا وَاطْمَ ــسَ نَاف رُهَ ــى ي ذَا أَن  ــ ْ  كاحَتَّ ــا، قَمَصَ رُهَ

  ترسم هذ  االسـتعارة عالقـة   133إخ« انْقَادَتْ لَ ُ الدُّنْيَا وَالْآل رَةُ ب أَز مَّت هَا»و  83إخ« ب أَرْجُل هَا

 تصوراتنا الذهنية بالبيئة الل قد حاصرتنا وأحاط  بنا.

 :ا ملاظةالدني

والد، واملآكـل واملشـارب وغـري    ين مجيع ما يتمتع هبا اإلنسان من الذهب والفضة، واألمتعة واأل

وم كــارــا كــل ذلــك حمشــوّ باملنغصــات، ّــزوج باملكــدرات، حمكذلــك مــن مــالذّ الــدنيا وّتل

أن جيسم هذ  احلقيقة ويرسم هـذا   بالزوا  ومصحوب باحلقارة والدناءة فرييد اإلمام 

اظة" وهي ما اجلانب من وج  الدنيا فيستخدم رمز التفاهة واحلقارة لتصوير الدنيا أي "اللم

اهلـوان واحلقـارة البالغـة. اللماظـة      ىمن الطعام بني األسنان الل يتمثل هبـا للداللـة علـ    ىيبق

حمسوس جتريب هلـذا املفهـوم صـارت جمـاال مصـدرا مناسـبا لبنـاء        و تصور استعاري معروف

حـرا  وحمبيها فهـو يعـدّ    لماظة ألهل الدنياكالدنيا  ىصورة استعارية ملفهوم انتزاعي. فمن ألق

ــيْسَ    »  ي هنــج البالغــة: أســاس رأي اإلمــام  ىعلــ ــ ُ لَ ــا ي نَّ ــةَ ل أَهْل هَ ــذ    اللُّمَاظَ ــدَعُ هَ ــرٌّ يَ ــا حُ أَلَ

 . 456إق « ل أَنْفُساكُمْ  َمَنٌ ي لَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَب يعُوهَا ي لَّا ب هَا

 

 

 

 

 

  

  

 اجملا  املستهدفو االنطباق املفهومي بني اجملا  املصدر*

 

 

 اجملا  املصدر

الدار، مزن  السفر، العفطـة، املضـمار،    

ــر، احلثالـــــــة،     ــع الـــــــزاد، املتجـــــ جممـــــ

لة، يالقراضــــــــة، األب، الظــــــــلّ، الوســــــــ

فــة، يء زائــل، الطعــام، اجل ياهلــدف، شــ 

ــرأة،   ــودة، األمّ، االمــــــ املســــــــكن، املعبــــــ

ــدوّ، اجلل  ــة يالناصـــــح، الرامـــــي، العـــ ســـ

ــف  ــة، الســـ ــة، املالكـــ ــلّ، ياخلائنـــ نة، الصـــ

 اللماظة، الناقة، الغدار، املزرعة.

اجملا  

 :املستهدف

 الدنيا

 البؤرة

الفنـــــــــــاء، االنقضـــــــــــاء، 

، ريالــزوا ، التحــو ، الــتغ

، ىاإلضــرار، فقــد اجلــدو 

ــدة   ــا ال فائـــ ــبت مبـــ التشـــ

ــف ة يــد، الفرعيــ ،  التمهي

ــد األصـــــــــــــــالة،   وفقـــــــــــــ

املخـــــــاطرة، اإلهــــــــالك،  

ــاعدة،  اإلفــــــــــادة، املســــــــ

 .احلقارة واهلوان
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 ائجالنت

اهلما كاســتعارات متنوعــة مــن الوضــعية واإلبداعيــة بأشــ       ييســتخدم اإلمــام علــ   -

"الدّنيا دار ومزن " و"الدّنيا املختلفة لتعريف ماهية الدنيا وحاالرا يلّا أنّ االستعارتني 

ــدّار" ــة   انســــان غــ ــتعارات  ي هنــــج البالغــــة واالســــتعارات الوجوديــ أشــــهر هــــذ  االســ

 ثر استخداما بني االستعارات.كالتشخييصية احلية هي أ

املفـاهيم   ىاز االسـتعارات علـ  كـ ثرة االستعارات وتنوعها وتعـددها واحليويـة فيهـا وارت   ك -

الدينيــة والثقافيــة حــو  الــدنيا وانســجامها مــع هــذ  املفــاهيم هــي أهــمّ نــات هــذ        

ــف الــدنيا     االســتعارات ولصائصــها. يســتخدم اإلمــام     ألــوان االســتعارة  ي تعري

ــا ــا لألف  وحاالرــ ــتعارات الوضــــعية وفقــ ــبتحويــــل االســ ــةكــ ــة و ار الدينيــ ــة القرآنيــ  اللغــ

 باستخدام االستعارات اإلبداعية الل تتناسب الثقافة اإلسالمية.و

أهمّ االستعارات البنيوية  ي هنج البالغة لتعريف الدنيا وماهيتها هـي: "احليـاة سـفر"     -

احليـاة التبـار" فالـدنيا خمتـ ،     فالدنيا مزن  السفر، "احلياة جتارة" فالدنيا متجر، "

 "احلياة زراعة" فالدنيا مزرعة، "احلياة سباق" فالدنيا مضمار.
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