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مرتضى قائمي

*

أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة بوعلي سينا ،مهدان
إتاريخ االستالم2017/11/30 :؛ تاريخ القبو 2018/8/5 :

امللخّص
قـد حصــل علــم الدّاللـة املعرفــ ي علــى مكانــة متميـزة  ي السّــنوات األلــرية .االســتعارة املفهوميـة مــن أهـمّ حمــاور
الدراســة والتحقيــق  ي علــم الداللــة املعــر ي .مبــا أنّ اال ســتعارة تــرتبط ارتباطــا و يقــا بالثقافــة والفكــر فدراســة
االستعارات املفهومية  ي النصوص الدينية تكشف السّتار عن وجو خمفية مـن املفـاهيم املطويـة  ي الـنصّ .هـذا
البحــت ــاو أن يــدرس اســتعارات الــدنيا املفهوميــة  ي هنــج البالغــة باملنــهج الوصــفي -التحليلــي لتحديــد أهـمّ
لتعريف ماهية الدنيا وحتديـد أهـمّ لصـائص هـذ االسـتعارات ودراسـة
استعارة مفهومية استخدمها اإلمام
العالقة بني االسـتعارات املفهوميـة حـو الـدنيا وأفكـار و قافـة اإلمـام علـي  .تـد ّ نتـائج هـذا البحـت علـي أنّ
االستعارتني "الدّنيا دار ومزن " و"الدّنيا انسـان غـدّار لـدوع" أشـهر اسـتع ارات هنـج البالغـة املفهوميـة  ي تعريـف
ماهيــة الــدنيا .كثــرة االســتعارات وتنوعهــا وتعــددها واحليويــة فيهــا وارتكــاز االســتعارات علــى املفــاهيم الدينيــة
والثقافية وانسجامها مع هذ املفاهيم هي أهمّ نات هذ االستعارات ولصائصها .يسـتخدم اإلمـام ألـوان
االس ــتعارة  ي تعري ــف ال ــدني ا وحاالر ــا بتحوي ــل االس ــتعارات الوض ــعية وفق ــا لألفك ــار الديني ــة واللغ ــة القرآني ــة
وباستخدام االستعارات اإلبداعية الل تتناسب الثقافة اإلسالمية.
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مقدمة
بعد أن تطوّرت اللّسانيات املعرفية وعلم الدّاللة املعر ي  ي الثمانينات لاصـة ،حظيـ نظريـة
االستعارة املفهومية بإهتمام بالغ من قبل الدارسني واحملققـني واسـتطاع اليكـوف 1وجونسـون
أن يستلفتا عناية الدارسني يىل هذ النظرية بتاليف كتاب "االستعارات الل حنيا هبـا" الـذي
فصــال أرائهمــا فيـ  .قــد أ بـ هــذا اإلجتــا أنـ باســتطاعت أن يقــدم حتلــيال جديــدا ولاصــا
للنصوص املختلفة و جنح أن يفسّر تفسريا جديـدا للعالقـة بـني اللغـة واملعرفـة وينتـهج منـهجا
للتعــرف علــى كيفيــة بنينــة النســق التصــوري وكيفيــة بنــاء التصــورات املفهوميــة املتناســبة مــع
الفكر والثقافة.
علـ ـى ه ــذا االس ــاس وبالعناي ــة يىل مكان ــة االس ــتعارة املفهومي ــة  ي اللس ــانيات احلديث ــة،
بإمك اننا استخدام هذ النظرية لدراسة النصوص املختلفة منها العلمية والثقافية والدينية.
هنــج البالغــة مــن أه ـ ّم املصــادر الدينيــة واأللالقيــة العلميــة ،الــذي نســتطيع أن ندرس ـ
مبناهج خمتلفة علمية ومجالية .فنحاو أن نتعرف ع املنهج الوصفي -التحليلي ،على وجـ
آلــر م ــن الوج ــو العلمي ــة الثقافي ــة لن ــهج البالغ ــة؛ كم ــا نري ــد أن نتع ــرف علــى كيفي ــة بن ــاء
التصــورات االســتعارية  ي هنــج البالغــة بدراســة االســتعارات املفهوميــة فيهــا املســتخدمة  ي
موضـوع الـدنيا وتعريــف ماهيتـها وكيفيــة التعامـل هبـا .حدا ــة البحـت تعــود يىل أنّـ مل تُــدرس
حىت اآلن مكانة االستعارة املفهومية  ي تبيني وتفسري وجتسيم املفاهيم الدينية لاصة مكانـة
الدنيا  ي النظام املعر ي العلوي  ي هنجالبالغة؛ فاملطلوب هو اإلجابة عمّا يلي:
أ ما هي أهمّ أنـواع ونـات االسـتعارات املفهوميـة  ي تعريـف ماهيـة الـدنيا وحاالرـا  ي
هنج البالغة؟
ب ما هي العالقة بني االستعارات املفهومية حو الدنيا وأفكار و قافة اإلمام علي .

2

فاهلــدف الــرئيس مــن البحــت يعــود يىل احلصــو علــى البنيــة العميقــة لــنص هنــج البالغــة،
نتمكن هبا أن نعثر على فهم أعمق وأدق لنص هنج البالغة وحنصل على أفكار اإلمام علـي
السامية بدراسة التصورات االستعارية املستخدمة  ي كالم أمري املؤمنني .
1. Lakoff
2. Johnson
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فرضية البحت هـي :أنّ لالسـتعارات املفهوميـة مكانـة متميـزة  ي تكـوين النسـق التصـوري
اســتخدم االســتعارات البنيويــة مث األنطولوجيــة التشخيصــية احليــة
العلــوي واإلمــام علــي
أكثــر مــن أنــواع االســتعارة املفهوميــة األلــرى وانســجام االســتعارات مــع األفك ـار االســالمية
وحيويتها وتنوعها من أهمّ نات هذ االستعارات.
للفية البحت:
مل يفـ ــرد اليكـ ــوف وجونسـ ــون بابـ ــا مفصـ ــال لدراسـ ــة العالقـ ــة بـ ــني االسـ ــتعارة واملـ ــذهب  ي
ك تاب"االستعارات الل حنيا هبا" يلّا أهنما أعرهبما عن وجهات نظرمها حـو عالقـة الثقافـة
واالستعارة  ي هذا الكتاب وأصدر جونسون كتاب «اخليـا األلالقـي :مسـتتبعات علـم الـذهن
لأللالق» عام .1993
هناك عدة مقاالت تتنـاو موضـوع عالقـة االسـتعارة باملفـاهيم الدينيـة والكتـب السـماوية
بالدراســة؛ منــها «مقالــة" :احلواريــون مبثابــة ملــح األرض" لالرنــس يراســرد الــذي يــدرس  ي
حبث ـ عــن هــذ االســتعارة ومفهومهــا بوصــفها اســتعارة مــن اســتعارات يجنيــل ومنــها ييضــا
مقالة"النظريــة املعرفيــة  ي االســتعارات الّــل اســتخدم  ي النصــوص الدينيــة" حــاو فيهــا
جاكل 1أن يدرس مطابقـة أصـو االسـتعارة املفهوميـة علـى اسـتعارات كتـاب اإلجنيـل ولاصـة
 50-45 :1388 ،وهناك دراسات قليلة أجنـزت
بدراسة استعارة"احلياة سفر"» إينظر:
حو االستعارات املعرفية  ي النص القـرآين؛ منـها رسـالة دكتـورا ألّفتـها السـيدة
حت عنوان "لسانيات االسـتعارة  ي القـرآن :املنـهج املعاصـر لالسـتعارة إالنظريـة املعرفيـة "
درس ـ املؤلفــة  ي ه ــذ الرســالة أن ــواع االســتعارة املعرفي ــة  ي القــرآن الك ـرم حمللــة بع ــض
الشواهد واألمثا  .الدارس مل يعثر على مولفات حو استعارات هنج البالغـة باملنـهج املعـر ي
يلّا رسالة "التحليل املفهـومي السـتعارات هنـج البالغـة :منـهج اللسـانيات املعرفيـة" ملهتـاب نـور
حممدي ناقشتها سنة 1387ش جبامعة تربيـ مـدرس ومقالـة «التحليـل املفهـومي السـتعارات
هنجالبالغة ،منهج اللسانيات املعرفية» املألوذة من تلك الرسالة ،كتبتها مهتـاب نورحممـدي
والزمالء ونشرت مبجلة اجلمعية اإليرانية للغـة العربيـة العـدد  22سـنة 1391ش .تنـاو فيهـا
الب ــاحثون ع ــددا م ــن االس ــتعارات  ي هن ــجالبالغ ــة بالتحلي ــل والدراس ــة عل ــي أس ــاس نظري ــة
1. Jakel
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االستعارة املفهومية .كما يدرس مرتضى قـائمي صـورة األلـالق  ي هنـج البالغـة علـى اسـاس
عل ــم الدالل ــة املع ــر ي مبقال ــة حتــ عن ــوان "توظي ــف االس ــتعارة املفهومي ــة لتك ــوين املنظوم ــة
األلالقية  ي هنج البالغة؛ التقوى وهوى النفس أمنوذجا إعلـى أسـاس الّلسـانيات املعرفيـة "
نشرت مبجلة اللغة العربية وآداهبا ،اجمللد  ،12العدد  ،4الشتاء 1438هـ ،مبدينة قم.
البحــت هــذا يريــد يلقــاء الضــوء عل ـى قســم لــاص مــن االســتعارات املفهوميــة املختصــة
بتعريف الدنيا وماهيتها وكيفية بَنينَة هذ االستعارات على أسـاس املعرفـة الدينيـة العلويـة  ي
هنج البالغة.

نظرية االستعارة املعرفية
بعد أن تطورت اللسانيات املعرفية وأ ّرت تا ريا بالغـا علـى العلـوم املختلفـة الفلسـفية ،األدبيـة
وعلــم الــنفس وعلــم االجتمــاع وغريهــا ،يجت ـ الدّارســون يىل علــم الداللــة املعــر ي واالســتعارة
املعرفيــة .االســتعارة املفهوميــة مــن أبــرز وأه ـمّ املباحــت  ي علــم الداللــة املعــر ي وهــي يجتــا
جتريل تفاعلي قدّمها جورج اليكوف ومارك جونسون  ي يطار نظرية الداللة املعرفية بتأليف
كتاهبما" :االستعارات الل حنيا هبا" مؤكدين على حمورية التجربة  ي الفكر اللغوي.
مع أننا «نواج  ي اللسانيات املعرفية عدّة نظريات هلا وجو مشتركة  ي األسـاس كمـا  ي
اللسانيات الشكالنية واللسانيات الوظيفيـة» إدبـري مقـدم . 66 :1383 ،هـذا االجتـا يعتـ اللغـة
أداة لتنظ ــيم املعلوم ــات وجتهيزه ــا ونقل ــها فيعط ــي أمهي ــة بالغ ــة لدراس ــة األس ــس املفهومي ــة
1
وكوئيزن. 3 :2007 ،
والتجريبية للمقوالت اللسانية وحتليلها إ
االســتعارة املفهوميــة «عبــارة عــن يدراك حقــل مفهــومي مــن لــال يدراك حقــل مفهــومي
 . 14 :1393 ،يسمّى األو حقل املقصد إاجملا املستهدف الـذي جـرى جمـرى
آلر» إ
املستعار ل والثاين حقل املبـدأ إاجملـا املصـدر الـذي جيـري جمـرى املسـتعار منـ ؛ كمـا  ي
"احلياة جتارة" الل ندرك هبا مفهوم احلياة  ي يطار مفهوم التجـارة واسـتعارة "الـدنيا عـدوّ"
الّل ندرك هبا مفهوم الدنيا من لال يدراك مفهوم العدوّ .نظرية الداللة املعرفية تعتقد  ي
ص لالسـتعارة وتعت هـا وسـيلة مناسـبة للكشـف عـن كيفيـة الـتفكري
دراسارا بـدور هـا ّم ولـا ّ
وكيفية السلوك اللغوي إصفوي. 369 :1392 ،
1. Geeraerts and Cuykens (2007) p3.
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يؤك ـد اليك ـوف وجونســون عل ـى نســقية التصــورات املفهومي ــة وجامعيــة التصــورات االس ــتعارية
قــائلَني« :يلعــب نســقنا التصــوري دورا مركزيــا  ي حتديــد حقائقنــا اليوميــة ويذا ك ـان صــحيحا أنّ
نسقنا التصوري  ي جزء كبري من ذو طبيعة استعارية فإنّ تفكرينـا وتعاملنـا وسـلوكاتنا  ي كـلّ يـوم
ترتبط بشـكل و يـق باالسـتعارة» إاليكـوف وجونسـون . 21 :2009 ،فمـن أهـم مـا تدّعيـ هـذ النظريـة،
جتريبيــة األســس االســتعارية مــع االلــتالف  ي نوعهــا .كمــا قيــل «أنّ النمــاذج املعرفيــة للظــواهر
االنتزاعية ال تتشكل يلّا على أساس جتاربنا األصلية واألساسية» إاونكرر ويمشي . 125 :1996 ،1
تؤك ـد هــذ النظريــة عل ـى االنســجام  ي أجــزاء االســتعارة ونســقية التصــورات االســتعارية
والعالقــات الو يقــة بــني االســتعارة املفهوميــة ومقتضــيارا الــل تــبىن عل ـى أســاس االســتعارة
األصــلية احملوريــة .ت ـدّعي هــذ النظريــة أننــا ال نواج ـ األبعــاد املختلفــة  ي حياتنــا وســلوكنا
وعالقاتنا الكالمية يال باستعارات.
علـى هـذا االسـاس « نسـتطيع أن حنـدّد حقـال مبـدئيا إجمـاال مصـدريا وحقـال مقصــديا
إجماال مستهدفا لكلّ من مجيع االستعارات مع أنّ ينتزاعية حقل املقصـد وعينيـة وجتريبيـة
حقل املبدي ّّا جند  ي أغلب االستعارات» إي. 6 :2001 ،2

أنواع االستعارة املفهومية
االستعارة املعرفية على نوعني :الوضعية واإلبداعية مث الوضعية على ال ة أقسـام :األنطولوجيـة،
البنيوية واالجتاهية .االستعارات األنطولوجية تقدم بنيات معرفية حمدودة وأقل فسحة بالنسـبة
يىل االستعارات البنيوية .االستعارات األنطولوجية تسـاعدنا أن نـدرك البنيـات واحلقـو املبهمـة
64 :1393 ،
بوضوح ودقة أكثر .إينظر :اليكوف وجونسون -45 :2009 ،ومابعدها؛
« ينّ فه ــم جتاربن ــا ع ــن طري ــق األش ــياء وامل ــواد يس ــمح لن ــا بالتي ــار عناص ــر جتربتن ــا
ومعاجلتــها باعتبارهــا ك يانــات معزولــة أو باعتبارهــا مــواد مــن نــوع واحــد وحــني نــتمكن مـن
4
تعــيني 3جتاربنــا باعتبارهــا ك يانــات أو مــواد فإن ـ يصــبح بوســعنا االحالــة عليهــا ومقوَلَتُهــا
وجتميعه ــا وتك ميمه ــا وهب ــذا نعت ه ــا أش ــياء تنتم ــي يىل منطقن ــا ...تس ــتخدم االس ــتعارات
1. Ungerer and SCHMID (1996) p125.
2. Lee, David. (2001) p6.
3. Identify
4. Categorize

290



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الرابعة عشر ،العدد الثاني ،صيف 1439

األنطولوجية لفهم األحدال 1واألعما  2واألنشطة 3واحلاالت 4يننا نتصور األحدال واألعما
اســتعاريا باعتبارهــا آ شــياء وأنشــطة باعتبارهــا مــواد واحلــاالت باعتبارهــا أوعيــة» إاليكـوف
وجونسون. 45 :2009 ،
جتربــة الفــرد مــع األشــياء الفيزيائيــة احمليطــة ب ـ ولاصــة جســد تع ـدّ أساســا ومرتك ـزا
الستعارات انطولوجية متنوعة وحني تكون األشياء غري حمدودة املعامل أو غري معزولة بصـورة
واضحة فإننا نسعى دوما ملوقلتها وذلـك بفـرض حـدود اصـطناعية هلـا بالتـاي جعـل خمتلـف
الظواهر الفيزيائية أشياء هلا حدودها الواضحة واجللية ومنعزلـة متامـا مثلمـا حنـن كيانـات
حمدودة مبسـاحات معينـة وتسـتعمل االسـتعارات االنطولوجيـة لقضـاء حاجـات مثـل؛ اإلحالـة،
التكمــيم ،تعــيني املظــاهر ،تعــيني االســباب وغريهــا مــن الوظــائف .إمجيلــة كرتــوس44 :2011 ،
فمثال استعارة "العلم شيء"  ي عبارة «عندي علم» وعبارة "ل علوم كثرية وعديـدة" عـدّ فيهـا
العلم شيئا ميكن أن يكون عندنا وميكن أن يكون كثريا وعديدا.
مفــادّ االســتعارات البنيويــة أن يبَــنني تصــور مــا اســتعاريا بواســطة تصــور آلــر إاليك ـوف
وجونسون 33 :2009 ،قد ترتكز االستعارات الوضعية ذات التنوع البنيوي إمثل االفكار أغذية
على مشـاهبات تنشـأ مـن اسـتعارات اجتاهيـة وأنطولوجيـة .هـذا مـا نـرى  ي اسـتعارة "االفكـار
أغذيــة" يذ ترتكـز علــى اســتعارة "االفكـار أشــياء" إاالنطولوجيــة وعلــى اســتعارة الــذهن وعــاء
إأنطولوجية واجتاهيـة إاليكـوف وجونسـون « 156 :2009 ،ي هـذا النـوع مـن االسـتعارات يشـكل
حقل املبدأ إاجملا املصدر بنية غنية نسبيا إلدراك حقل املقصد إاجملا املستهدف  .يذن
 63 :1393 ،كمـا
هذ البنية أوسع وأغىن ّا نرى  ي االستعارات األنطولوجية» إينظـر
 ي اســتعارة "الزمــان حرك ـة"فــنحن نــدرك الزمــان حبســب األشــياء ،مك ـان األشــياء وحركتــها
ومبدأ احلركة ومقصدها وأمثا ذلك ّا ميكننا من يقامة انطباقات استعارية.
ينّ هناك مفهومـا اسـتعاريا ال يبـنني فيـ تصـور عـن طريـق تصـور آلـر ولكنـ علـى عكـس
ذلك ينظم نسقا كامال من التصورات املتعالقة ونسمي هذا النوع باالسـتعارات االجتاهيـة ،يذ

1. Events
2. Actions
3. Activities
4. States
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أنّ أغلبها يرتبط باالجتـا الفضـائي إاليكـوف وجونسـون 33 :2009 ،كمـا  ي اسـتعاريت "العظمـة
عالية واهلوان دانية"  ي عبارة «هو  ي قمة العزة والعظمة» وعبارة «ينك  ي حضيض اهلوان».
االس ــتعارات اإلبداعي ــة ه ــي ال ــل توج ــد ل ــارج نس ــقنا التص ــوري املتواض ــع عليـ ـ وه ــي
االستعارات اخليالية واإلبداعية.هذ االسـتعارات كفيلـة بإعطائنـا فهمـا جديـدا لتجربتنـا كمـا
تعطــي معــىن جديــدا ملاضــينا ولنشــاطنا اليــومي وملــا نعرفـ ونعتقــد إاليكــوف وجونســون:2009 ،
 145وقــد يبــدع  ي االســتعارات وبنــاء التصــورات بواســطة التغــيري والتبــديل  ي االســتعارات
الوضعية املعهودة فمثال اسـتعارة "احليـاة سـفر" قـد تـتغري  ي مقتضـيات وجزئيـات عديـدة  ي
الثقافات املختلفة على أساس مبانيها وأصوهلا الفكرية والثقافية.

االستعارة واملفاهيم الدينية
مبــا أنّ البعــد الــوظيفي لالســتعارة يــرتبط بتصــوير ك ـلّ مــا ه ـو ذهــين وانتزاعــي وجتســيم
وجتسـيد ومــن جانـب آلــر معظــم املفـاهيم الدينيــة انتزاعيَــة؛ يذن الـدين واملفــاهيم العقديــة
جمــا فســيح الســتخدام االســتعارة إلدراك املفــاهيم وتعريفهــا لآللــرين و ي مقــام اهلدايــة
والتبشري واإلنذار .فاملتكلم والواعظ واخلطيب والكاتب  ي الدين واملعتقدات واألديـب حباجـة
ماسّة يىل االستعارة ،فهناك عالقة و يقة بـني املفـاهيم الدينيـة واالسـتعارة املعرفيـة والميكـن
يدراكها وتصورها الّا باستخدام االستعارة.
يعتقد هريسون 1أنّ «هناك مشتركات عديدة بني اللغة اليومية العامة ولغـة الـدين ويعتقـد
بنــوع مــن الغرابــة  ي لغــة الــدين ألننــا عنــدما نــتكلم عــن اهلل وصــفات البـدّ لنــا مــن اســتخدام
كلمــات مــألوذة مــن جتاربنــا وين مل يك ـن اهلل  ي حصــار جتاربنــا وهــذا ينــتج تل ـك الغرابــة»
إهريســون 130-129 :2007 ،2ويـدّعي الرنــس يراســرد 3أنّ كـلّ ديــن لـ اســتعارات أصــيلة تتكـوّن
حوهل ــا اس ــتعارات عدي ــدة فم ــثال اس ــتعارة "اهلل مبثاب ــة العش ــق" م ــن االس ــتعارات األص ــيلة
واألصولية  ي "يجنيل" كما قا املسيح للحـواريني "أنـتم ملـح األرض" علـى أسـاس يجنيـل مـىت
وعبارة "أنتم ملح األرض" استعارة مفهومية إيراسرد. 199 :1997 ،
1. Harrison
2. Harrison (2007) 129-130
3. Laurence Erussard
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استعارات الدّنيا املفهومية يف هنج البالغة
الدّنيا هي الدار واملزن :
االستعارة
إالدنيا دار ّرّ
إالدنيا دار بالبالء حمفوفة
إالدنيا دار جماز
إالدنيا دار شخوص
إالدنيا حملة تنغيص
إالدنيا دار فناء

املصدر
ق 133
خ226
خ 203
خ196
خ 196
خ114

املصدر
االستعارة
إالدنيا مزن قلعة خ113
إالدنيا مزن الزاد خ 230
ر 59
إالدنيا دار بلية
ق 72
إالدنيا دار دو
إالدنيا قرار ل ة خ83
إالدنيا دار عناء خ114

إالدنيا دار عبَر

خ114

إالدنيا دار أوهلا عناء
وآلرها فناء
إالدنيا دار ال يسلم منها
يال فيها
إالدنيا دار حرب وسلب
وهنب وعطب
إالدنيا أقرب دار من
سخط اهلل

خ 82

إالدنيا دار تنقض
كالبناء
إالدنيا دار الظعن

خ 113

خ63

إالدنيا بئس الدار
ملن مل يتهمها
إالدنيا لنعم دار
من مل يرض هبا دارا
إالدنيا أبعد دار
من رضوان اهلل

إالدنيا دار مىن
هلا الفناء
إالدنيا دار
مستعتب
إالدنيا دار ليس
بداركم
إالدنيا دار بلغة

خ161

إالدنيا دار هان
على رهبا

خ191
خ161

خ 86
خ111
خ223

االستعارة
إالدنيا دار صدق
إالدنيا دار عافية
إالدنيا دار غين
إالدنيا دار موعظة
إالدنيا دار ع ة
إالدنيا دار غيَر

املصدر
ق 131
ق 131
ق 131
ق 131
خ 83
خ114
خ 45
خ94
خ183
خ113
خ 113

نظرة اإلنسان يىل الدنيا وفهم منها من أهـمّ أسـباب وعوامـل تكـوين شخصـية اإلنسـان وبنـاء
مباني ـ الفكري ــة وكيفي ــة تفك ـري ونزعات ـ العقدي ــة .ل ــنفس الس ــبب تشــكل التص ـوّرات االس ــتعارية
واالســتعارات املفهوميــة للـدّنيا كميــة هائلــة مــن االســتعارات  ي هنــج البالغــة واســتعارة "الـدّنيا هــي
الّدار" أشهر اسـتعارة تعـرّف ماهيـة الـدنيا وتفصّـل حـاالت الـدنيا وظروفهـا .يسـتخدم اإلمـام
التركيبات اإلسنادية ،اإلضافية والوصفية االستعارية املتعددة للـدّنيا املـألوذة مـن اسـتعارة "الـدّنيا
دار ومزن "تعريفا ألبعادها املتنوعة واملتعددة .التصرنا أهمّ الشواهد فيما يلي:1
فاالســتعارات الّلغويــة أعــال املبتنيــة علــى االســتعارة املفهوميــة "الــدنيا دار"تص ـوّر وجتسّــم
وتعـرّف فنـاء الـ دنيا ،عناءهـا ،غريهـا ،ع هـا ،اخلـ ة فيهـا ،التنغـيص فيهـا ،االسـتعتاب فيهــا،
 .1حرف "خ" خمففة عن اخلطبة وحرف "ر" خمففة عن الرسالة وحرف "ق" خمففة عن القصار وتعين الكلمات القصار.
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جمازها ،بالياها ،دوهلا ،الصدق فيهـا ،السـالم فيهـا وغـري ذلـك مـن لصـائص الـدنيا جتعلـها
معروفة لدى املخاطـب؛ فتعـددت اجملـا املصـدر لتجسـيم وتعريـف اجملـا املسـتهدف إالـدنيا .
تشكل استعارة "الدنيا مزن " على اساس استعارة "احليـاة سـفر" البنيويـة العامليـة الـل توسـع
وحتولـ  ي الثقافــة الدينيــة حبيــت أصــبح هلــا لصائصــها ومقتضــيارا املتناســبة مــع الفكـر
الــديين؛ ألنّ أكثــر التركيبــات إاإلضــافية والوصــفية واإلســنادية املعنيــة هبــا تــد ّ علــى الرحلــة
والســفر واحلركـة وتــرك املكـان والتيــار املــزن و ...وألنّ الــدنيا التصــري مــزنال يال بعــد صــريورة
احليــاة ســفرا مــن اهلل ويىل اهلل بــالوالدة  ي الــدنيا مثّ املمــات والرحلــة يىل اآللــرة .علــى هــذا
األساس يصبح اإلنسان مسافرا يلبت  ي الدنيا بوصفها دارا ومـزنال مؤقتـا عـدة ايـام مث يواصـل
سفرت يىل دار اإلقامة وهي اآللرة فال تُعدّ هذ الدنيا بالنسبة يىل اإلنسان يلّا مـزنال مؤقتـا لـ
ال يبقـى فيهــا الّــا ايامــا معــدودة .فلهــذ الــدار الفانيــة نــات ولصــائص جتســم وتبلــورت  ي
االســتعارات املتعــددة واملتنوعــة املــذكورة ،مــن أمههــا ماهيــة الــدنيا الفانيــة املــتغرية اخلادعــة
والعـ ة واملوعظــة فيهــا وضــرورة التــزود منــها .تتشـكل االســتعارات املفهوميــة عــادة علــى أســاس
ترابطات وعالقات نسقية  ي جتاربنا  ي احلياة .فاإلنسان قد يسافر ويواجـ  ي سـفرت مسـائل
خمتلفــة ومراحــل متنوعــة تش ـكل تصــورات مفهوميــة ل ـ  ي حيات ـ ؛ فيســتخدمها لبنــاء تصــورات
مفهوميــة أل ــرى تس ــاعد  ي يدراك مف ــاهيم ينتزاعي ــة متقارب ــة كم ــا أنّ اإلم ــام يس ــتخدم
االستعارة املفهومية املألوذة من السفر بوصـف حقـال مبـدئيا إجمـاال مصـدريا إلدراك مكانـة
الدنيا ودورها  ي حيـاة اإلنسـان وّاتـ « :فَإنَّمَـا مَـثَلُكُمْ ومَثَلُهَـا كَسَـفْرب سَـلَكُوا سَـبيالا فَكَـأَنَّهُمْ قَـدْ
قَطَعُو ُ وأَمُّوا عَلَماا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُو ُ» إخ 99و«ينأمَا مَثَلُ مَنْ لَبّرَ الدُّنْيا كمَثَـل قَـوْمب سَـفْرب نَبَـا بهـمْ
مَنْز ٌ جَديبٌ فَأَمُّوا مَنْزلاا لَصيباا وَجَنَاباا مَريعاا فَـاحْتَمَلُوا وَعْثَـاءز الطَّريـق وَلُشُـونَةَ السأـفَر وَفَـرَاق
الصّديق وَجُشُوبَةَ املَطْعَم ليأْتُوا سَعَةَ دَارهمْ وَمَزن قَرَارهمْ» إر. 31
الدّنيا عفطة عزن:
قد يتبلور مفهوم رافة الدنيا وحقاررا  ي هذا التصور املفهـومي األنطولـوجي الـذي تنـاظر فيـ
الـدنيا نـثري العـزنة وهـو رمـز احلقــارة والـدناءة .يستشـهد  ي األدبـني العربيـة والفارسـية بعفطــة
العزن للداللة يىل التفاهة واهلوان ويتمثل هبا لإلزدراء البالغ مبا القيمة لـ  .هـذا التصـور يعـرّف
ماهيــة الــدنيا وقيمتــها أحســن وأد ّ مــن ك ـلّ ييضــاح وتفصــيل وهــذا مــن حماســن االســتعارات
املفهومية  ي اللغة حبيت جنـد  ي هـذ التصـورات االسـتعارية مـن التأكيـد والتقريـر مـا ال يوجـد
 ي أيّ نوع من أدوات وأسباب التأكيد وجند فيها من عمق الداللة وصـراحتها مـا ال يوجـد  ي أي
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من أنواع التصريح املطنب والتفصيل الطويل « ...وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذ أَزْهَـدَ عنْـدي مـنْ عَفْطَـة
عَنْزب» إخ 3فاجملا املصدر هو نثري العزنة واجملا املستهدف هو الدنيا وقيمتها.
الدنيا مزرعة:
التعاليم اإلسالمية تعرّف الدنيا مدة قصرية وفرصة قيمـة للتـزود والتـهيأ للحلـو  ي دار البقـاء
وتتوقف سعادة اإلنسان باجلد واالجتهاد إلنقاذ نفس من املهالك الدنيوية .هبذا األساس ليسـ
الــدنيا اال أرضــا مناســبة وترابــا صــاحلا لزراعــة الصــاحلات الباقيــات فليس ـ مهمــة اإلنســان
األصلية الّا زراعة اخلري واإلحسان ويجناز التكاليف والفرائض واإلحتراز عن احملرمات.
تعتـ اســتعارة "الــدنيا مزرعــة" املــألوذة مــن االســتعارة البنيويــة "احليــاة زراعــة" مــن أكثــر
االستعارات شيوعا  ي الفكر الديين كما كثُر استعماهلا  ي القرآن الكرم وهنج البالغـة بأشـكا
متنوعة .فتتجسّد الدّنيا مزرعة يزرع اإلنسان فيهـا و صـد  ي اآللـرة كـلّ مـا زرعـ  ي الـدنيا.
فيــزرع الــزارع املــا والبــنني لــدنيا ويــزرع العمــل الصــام آللرتـ  ،فينــاظر املــا والبــنني حــرل
الدنيا ويناظر العمـل الصـام حـرل اآللـرة وتنـاظر الـدنيا املزرعـة فتصـبح اإلنسـان هـو الـزارع
ومهمّت هي الزرع آللرت مـع أنـ ال يسـتغين عـن زرع الـدنيا وهـذا حتـريض يىل التقـوى والعمـل
الصام« :ينَّ الْمَا َ والْبَننيَ حَرْلُ الدُّنْيَا وَالْعَمَلَ الصَّالحَ حَرْلُ الْآلرَة» إخ. 23
الدنيا مضمار:
الدنيا مضـمارا 1باإلحالـة يليهـا فالـدنيا تنـاظر موضـعا يضـمر فيـ اخليـل،
يعت اإلمام
القيامة تناظر ميدان السباق ،الفائز صـل علـى اجلنـة الـل تنـاظر اجلـائزة والنـار تعـاد
جرمي ـ ــة اخلاس ـ ــرين واالش ـ ــخاص ه ـ ــم املس ـ ــابقون  ي« :أَلَ ـ ــا وينَّ الْيَـ ـ ـوْمَ الْمضْـ ـ ـمَارَ وَغَ ـ ــداا
الساّــبَاقَ والسَّــبْقَةُ الْجَنَّــةُ وَالْغَايَــةُ النَّ ــارُ» إخ 28ه ــذ االس ــتعارة املفهومي ــة م ــن اس ــتلزامات
االستعارة البنيوية "احلياة األلروية والدنيوية سباق" وهي تعرّف بوضوح مكانة الدنيا التبعي
العارضــي التمهيــدي  ي املنظومــة املعرفيــة اإلســالمية كمــا تع ـرّف مكانــة اإلنســان ومهمت ـ  ي
الــدنيا فك ـلّ نشــاطات اإلنســان  ي الــدنيا مقدمــة ملهمت ـ األصــلية علــى أســاس الفكــر العلــوي
اإلسالمي وهي اإلستعداد لسباق البد من  ي حياة الدنيا وهـذا السـباق صـورة دقيقـة مـوجزة
دالة ومبتكرة حلا اإلنسان وأوضاع  ي الدنيا.
« .1املضمار :املدّة الّل يضمر فيها اخليل للمسابقة أى تعلـف حتّـى تسـمن مثّ تـردّ يىل القـوت واملـدّة أربعـون
يوما ،وقد يطلق على املوضع الّذي يضمر في أيضا» إابن ميثم ،1362 ،ج. 39 :2
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الدنيا جممع الزاد:
من أه ّم االستعارات األكثـر اسـتعماال  ي هنـج البالغـة هـي اسـتعارة " احليـاة سـفرة" البنيويـة ،اذن
اإلنسان مسافر ،للقت بداية السفرة ،واآللرة منتهى هذ السـفرة واسـتعارة "الـدّنيا جممـع الـزاد"
الوجودية من مقتضيات استعارة "احلياة سفر" البنيوية يستخدمها اإلمام علـي مـرات عديـدة
 ي هنـج البالغـة بأشـكا خمتلفـة واسـتعارات لغويـة متعـددة لتناسـبها مـع املفـاهيم الدينيـة والقــيم
األلالقية؛ كما  ي« :فَتَزَوَّدُوا في الدُّنْيَا منَ الدُّنْيَا مَا تَحْرُزُونَ ب أَنْفُسَكُمْ غَداا» إخ. 28
الدنيا متجر:
استعارة "احلياة جتارة" البنيوية من أهم االستعارات  ي هنج البالغة ومـن أكثرهـا شـيوعا لتصـوير
الدنيا وجتسيمها ألهنا تصوير وترسيم دقيق ملا جيري  ي حياة اإلنسان وّات  .علـى أسـاس هـذ
اإلستعارة البنيوية الوضعية العامليـة باإلمجـا  ،الدينيـة  ي اجلزئيـات،الـدنيا تنـاظر املتجـر فالعمـل
الصــام ين ــاظر متاعــا يُش ــترى واجلنــة والرمح ــة تنــاظران رب ــح هــذ التج ــارة املرحبــة كم ــا  ي:
«]الدنيا[ مَتْجَرُ أَوْليَاءا اللَّ اكْتَسَبُوا فيهَـا الرّحْمَـةَ ورَبحُـوا فيهَـا الْجَنَّـةَ» فالرمحـة ربـح أوليـاء اهلل  ي
جتاررم وأمّا ألهل الدنيا وحمبيها يذن "طلب الـدنيا جتـارة لاسـرة" فتنـاظر لذائـذ الـدنيا الـثمنَ
الذي يؤلذ وتناظر الـنفس املتـا َع الـذي يبـاع وتنـاظر اجلنـة املتـا َع الـذي يبـاع مقابـل اشـتراء الـدنيا
فطالب الـدنيا هـو التـاجر اخلاسـر؛ يذن يعتـ اإلمـام هـذا النـوع مـن العالقـة بالـدنيا جتـارة
ســيئة« :لَب ـئْسَ الْمَتْجَ ـرُ أَنْ تَ ـرَى ال ـدُّنْيَا لنَفْسا ـكَ َمَن ـاا وَممَّ ــا لَ ـكَ عنْ ـدَ اللَّ ـ عوَض ـاا» إخ  32ه ــذ
االستعارة جندها أيضا  ي« :أرضيتم باحليـاة الـدنيا مـن اآللـرة عوضـا» إخ « . 34فيهـا اسـتعارة
فألنّـ ذكــر العـوض واخللــف اللــذين مــن لــواصّ املعاوضــة ،فيكــون اســتعارة مكنيــا هبــا عــن حلــوق
اخلســران العظــيم مبــن رضــي باحليــاة الــدنيا الفانيــة واملذ ّلــة فيهــا وأعــرض عــن احليــاة الباقيــة
االبديّة والعـزة السـرمدية ،مسـتدعية لتشـبي هيئـة مـن اسـتبد احليـاة الـدنيا والـذ  ،بـل  ي غايـة
اخلساسة باآللرة والعزة ،وهي معقولة ،هبيئة من اسـتبد املتـاع اخلسـيس باملتـاع النفـيس ،بـل  ي
غاية النفاسـة وهـي حمسوسـة .إشـارح القـرن الثـامن 419 :1375 ،كمـا جنـدها  ي« :فـاتقوا اهلل عبـاد
اهلل ...وابتــاعوا مــا يبقـى لكــم مبــا يــزو عــنكم» إخ  64فمــن عالمــات املــتقني أنّهــم يبتــاعون مــا
يبقى آللررم مقابل ما يزو من دنياهم و«هو أمر بشراء اآللرة بالدّنيا وتوصيف املبتـاع بالبقـاء
والـثّمن بــالزّوا ترغيبــا وحتريصــا ،يذ تبــديل الزّايــل بالبــاقي بيعــة راحبــة وكفــة راجحــة ال يرغــب
عنــها العاقــل »...إاخلــوئي ،1358 ،ج 396 :4ك ـون "الــدنيا شــيء زائــل" اســتعارة  ي ظ ـلّ االســتعارة
البنيوية" احلياة جتارة" ومن مقتضيارا الّل تكمّل معناها.
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الدنيا حثالة القرظ وقراضة اجللم:
من أه ّم نات اسـتعارات الـدنيا وماهيتـها  ي هنـج البالغـة هـو تنـوع وتعـدد االسـتعارات تتنـاو
أبعاد الدنيا الوجودية وماهيتها من جهات متعددة لكل منها جدّة وجاذبيـة لاصـة جتعـل ماهيـة
الدنيا ومجيع أبعادها  ي متناو احلس واإلدراك ،منها اسـتعارة "الـدنيا حثالـة القـرظ وقراضـة
اجللم" .جتسّم الدنيا  ي هذ االستعارة األنطولوجية أصغر وأحقر من حثالـة القـرظ وقراضـة
اجللـم ومهـا مـن رمـوز احلقـارة والـزنارة« :1فَلْـتَكُن الـدُّنْيَا فـي أَعْيُـنكُمْ أَصْـغَرَ مـنْ حُثَالَـة الْقَـرَظ
وَقُرَاضَة الْجَلَم» إخ . 32وهذا «أمر للسامعني باستصغار الـدنيا واحتقارهـا يىل حـدّ ال يكـون  ي
أعينهم ما هو أحقر منها فإنّ حثالة القرظ وقراضة اجللم  ي غاية احلقارة وغايتـ التـرك هلـا
ف ــإنّ اس ــتحقار الش ــيء واستص ــغار يس ــتتبع ترك ـ واإلع ــراض عنــ » إاب ــن مي ــثم ،1362 ،ج71 :2
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
يتمثلون ب لإلشارة يىل كلّ شيء فان زائل خبس رليص يزو عن قريـب وهـو جمـا مصـدر
متناسب لزوا الدنيا .على هذا األسـاس عـدد مـن اسـتعارات هنـج البالغـ الوجوديـة جي ّسـم
ويصوّر الدنيا ظلّا ال يبقى يلّا قليال وال أصالة ل كما أن ّ التلبت حياة الدنيا وأمواهلا وأوالدها
يلّــا تفــين؛ ألنّ املــرور الســريع والفنــاء وفقــد األصــالة مــن أهـمّ نــات الظـلّ املعروفــة« :فَإنَّهَــا
إالدنيا عنْدَ ذَوي اَلْعُقُو كَفَيْءا اَلظّلّ بَيْنَا تَرَا ُ سَابغاا حَتَّى قَلَصَ وَزَائداا حَتَّى نَقَصَ» إخ63
فاجملــا املصــدر إالظــل يص ـوّر فنــاء الــدنيا وزواهلــا وجيعلــها  ي متنــاو القــوة البصــرية
ولاصة عند العقالء الذين يرون حقيقة الدنيا.
الدنيا وسيلة أو هدف:
قد عرّف القرآن الكـرم العثـور علـى معرفـة اهلل ومعرفـة اخللـق مـن أفضـل مهـامّ اإلنسـان  ي
الدنيا وهو باستطاعت أن يسـتخدم نفـس الـدنيا ومـا فيهـا وسـيلة للحصـو علـى هـذ املعرفـة
وتعميقها  ي وجود املومنني .يذن قد يصوّر اإلمام الدنيا آلـة ووسـيلة للحصـو علـى هـذ
املعرفة .فاحلصو على البصرية يتوقف على وضع الدنيا موضع الوسيلة ومن مل جيعل الدنيا
« .1احلثالة هي القشارة وما ال لري في والقرظ ورق السلم يدبغ بـ واجللـم هـو املقـراض جيـز بـ الصـوف
وحنو  ،وقراضت ما يسقط من عند القرض» إينظر :ابن منظور1412 ،هـ ،مادة حثل وقرظ وجلم .
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وسيلة فالبد ل من وضع الدنيا موضع اهلدف ،فيصبح أعمى؛ فال صل علـى البصـرية بـل
يؤدّي أمر يىل الضـاللة واهلـالك« :مَـنْ أَبْصَـرَ بهَـا بَصَّـرَتْ ُ وَمَـنْ أَبْصَـرَ يلَيْهَـا أَعْمَتْـ ُ» إخ82
«يعين من جعلها آلـة إلبصـار ومـرآة للوصـو يىل الغـري جيعلـها الـدّنيا صـاحب بصـرية ومـن
كان نظر وتوجّه يليها ومهّت معطوفا عليها جيعلها الدّنيا أعمى» إاخلـوئي ،1358 ،ج. 340 :5
فف ــي "أبص ــر هب ــا" و"أبص ــر يليه ــا" اس ــتعارتان مفهوميت ــان و ي "بصّ ــرت " و"أعمتـ ـ " جم ــازان
عالقتهما السببية .فاجملاالن املصدران مها الوسيلة واهلدف واجملا املستهدف هو الدنيا  ي
الظروف املختلفة كما أنّ البصر استعارة عن البصرية وأنّ العمى استعارة عن فقد البصرية.
الدنيا طعام وشراب:
ّا يرا اإلنسان كل يوم ويلمس و س ويذوقـ ويأكلـ هـو الطعـام فالطعـام مـن أحسـن مـا
يستطيع االنسان أن خيتار لتصور األمور والشؤون االنتزاعيـة ومنـها الدينيـة واأللالقيـة اذن
الطعــام مــن أشــهر مــا يســتخدم لبنــاء االســتعارات الوضــعية واإلبداعيــة  ي اللغــات املختلفــة
العاملية ومنها العربية والفارسية كما نرى  ي القرآن الكرم وهنج البالغة ومـن أهـم املفـاهيم
الل تصورت  ي يطار املأكوالت واملناظر  ي هنـج البالغـة هـي الـدنيا بوصـفها مفهومـا جامعـا
ومصـطلحا مفتاحيـا حبيـت يتصـور اإلمــام الـدنيا  ي نسـق التصـوري  ي يطـار املــأكوالت
حبيت يتكلم عن حلوها ومرّها وطعمها ولـذرا كمـا يـتكلم عـن نومهـا ووباءهـا .يذن عنـدما
يريد اإلمـام أن يشـري يىل هبجـة الـدنيا أو نوائبـها جيسـمها كطعـام وشـراب حلـو أو مـرّ،
فلذائذ الـدنيا تنـاظر األطعمـة احللـوة ونوائـب الـدنيا تنـاظر األطعمـة املـرّة« :وين جَانـبٌ منـهَا
اع ـذَوذَبَ واحلَــولَى ،أَمَ ـرأ من ـهَا جَان ـبٌ فَــأوبَى» إخ 111و«فَــإنّي أُحَــذّرُكُمُ اَل ـدُّنْيَا فَإنَّهَــا حُلْ ـوَةٌ
لَضرَةٌ حُفَّ ْ بالشَّهَوَات» إخ« 111عَيشُها رَنقٌ ،وعَذْبُها اجَاجٌ ،وحُلْوُها صَبرٌ» إخ 111بـدأت
لذائذ الدنيا تنتهي وبدأت املصائب تظهـر فتمضـي مظـاهر الرفاهيـة وتنقضـي أوقـات التـنعم
وأطــوار فيواجـ اإلنســان مــرارة الــدنيا ونوائبـ ؛ جيسّــم اإلمــام هــذ احلقيقــة مســتعريا
املرارة واحللو فالتكـدر والصـفاء وك ّلهـا مـن لصـائص احلـواس اخلمـس لاصـة حاسـة الـذوق
كمــا يســتعري قلــة جرعــة املــاء  ي قــاع اإلنــاء والقطــرة منــها  ي قــاع البئــر اللتــان ال ترويــان
العطشان ،داللة لسرعة زوا الدنيا وفناءها وقلة ما بقي من الـدنيا« :وَقَـدْ أَمَـرأ فيهَـا مَـا كَـانَ
حُلْواا وكَدرَ منْهَا مَا كَانَ صَفْواا فَلَمْ يَبْقَ منْهَا يلَّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَة الْإدَاوَة أَوْ جُرْعَـةٌ كَجُرْعَـة الْمَقْلَـة
لَوْ تَمَزأزَهَا الصأدْيَانُ لَمْ يَنْقَعْ» إخ  52جند ما يشب هذ االستعارة  ي عبارات ألري؛ منها:
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«ينَّ اَلدُّنْيَا رَنقٌ مَشْرَبُهَا رَدالٌ مَشْرَعُهَا يُونـقُ مَنْظَرُهَـا ويُوبـقُ مَخْبَرُهَـا» إخ 83إينَّ اَلـدُّنْيَا رَنـقٌ
مَشْرَبُهَا « وهو كناية مـن كـدر لـذّارا مـن حيـت شـوهبا بال ّتعـب واملصـائب واهلمـوم واألحـزان
صـراط يىل
إرَد ٌال َم ْش َر ُعهَا أل ّن موارد تناوهلا والشّروع فيهـا مـن مزالـق األقـدام عـن سـواء ال ّ
طرفـ ـي التفــريط واإلفــراط ،وذلــك لكثــرة الشــبهات وغلبــة املشــتبهات» إاخلــوئي1358 ،ش ،ج:5
 357قــد تتجلّـى الـدّنيا شــيئا يــزو علـى أســاس اســتعارة أنطولوجيــة ترتكــز علـى التّصــورات
الفيزيائية وتأسّس على عالقات نسقية  ي جتـارب اإلنسـان  ي حيارـا اليوميـة فتنفـد الـدّنيا
كما تنفد املأكوالت وتزو البنايات وأمثاهلا« :إالدنيا حائلة زائلة نافدة بائدة» إخ 111قد
يــبين اإلمــام االســتعارة بتكمــيم مفهــوم الــدنيا باســتخدام مفــاهيم كميــة مــن الكثــرة والقلــة:
«فَأَعْرضْ عَمَّا يُعْجبُكَ فيهَا ،لقلَّة مَا يَصْحَبُكَ منْهَا» إر. 68
الدنيا جيفة:
تعاد الدنيا  ي الثقافـة الدينيـة جيفـة نتنـة مـثرية لالمشئـزاز توافـ َق أهـل الـدنيا علـى حبـها؛
الــدنيا جيفــة يتكالــب النــاس ويتنافســون للحصــو عليهــا ،فتنــاظر الــدنيا
فعـرّف اإلمــام
اجليفـ ــة وينـ ــاظر أهـ ــل الـ ــدنيا وحمبوهـ ــا املتنافسـ ــني للحصـ ــو علـ ـى هـ ــذ اجليفـ ــة النتنـ ــة:
«يَتَنَافَسُــونَ فــي دُنْيَــا دَنيَّــة ويَتَكَــالَبُونَ عَلَــى جيفَــة مُر َــة إخ 151و«أَقْبَلُــوا عَلَــى جيفَــة قَــد
افْتَضَ ـحُوا بأَكْلهَــا وَاصْ ـطَلَحُوا عَلَــى حُبّهَــا» إخ 109فتصــور اجملــا املصــدر إاجليفــة يــدعو
اإلنسان يىل أن ذر الدنيا وغرورها .التيار هذ االستعارة يد ّ على أنّ اإلمـام يعتقـد
هب ــوان ال ــدنيا وازدراءه ــا وتفاه ــة متعلقار ــا ون ــزارة مل ــذارا ألنّ اجليف ــة وتص ــورها م ــثرية
لالمشئزاز من ناحية ومن ناحية ألرى ال قيمة هلـا وال ميكـن االنتفـاء هبـا ألنّ اجليفـة حـرام
علـى اآلكلــني املــومنني كمــا أنّ هلــا رائحــة كريهــة يبتعـد عنــها كــل مــن يــرا وهلــا منــاظر بشــعة
قبيحة يكرهها كل ناظر يذن اجليفة قبيحة منظرا ورائحة وطعمـا ولونـا والميكـن اسـتخدامها
 ي أي نــوع مــن األطعمــة .هــذ الصــورة االســتعارية يعرفهــا املخاطــب عل ـى أســاس جتارب ـ  ي
احلياة وهذ التجربة احملسوسة تناسب املفهوم االنتزاعي اجملرد هلوان الدنيا وتفاهتها.
الدّنيا معبودة:
قد تك ون لالستعارة أسـس قافيـة عقديـة يـرتبط فيهـا حقـل املبـدأ إاجملـا املصـدر أو حقـل
املقصد إاجملا املستهدف باملعارف الدينية بصورة مباشرة ،فتنسـجم هـذ القـيم الثقافيـة
الـدنيا معبـودة حملـل الـدنيا الـذين
املتجذرة مع األبنية االستعارية كما قد تصوّر االمـام

ماهية ال ىدنيا في النىسق التىصوري االستعاري العلوي في نهج البالغة (على أساس نظرية علم الداللة المعرف ي)
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يتنصــلون عــن عبــادة اهلل تعــاىل فيعبــدوهنا ويؤ روهنــا ،فينــاظر املــذنب العابــد للــدنيا وتنــاظر
الــدنيا معبــودة يعبــدها املــذنبون واملشــركون« :إهــم  ...تَعَبأ ـدُوا لل ـدُّنْيَا أَيَّ تَعَبُّــد وَآ َرُوهَــا أَيَّ
ييْثَارب» إخ 111و«وَأَمَاتَ الدُّنْيَا قَلْبَ ُ وَوَلهَ ْ عَلَيْهَا نَفْسُ ُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا» إ. 109
الدنيا أمّ اإلنسان أو أبو :
فقــد املعرفــة بالنســبة يىل حقيقــة الــدنيا وماهيتــها جيعــل اإلنســان ــب الــدنيا وزلارفهــا
وينشــغل بلذائــذها ومالهيهــا فيعشــقها وال يســتطيع أن ينفصــل عنــها ويتركهــا بســهولة كمــا
يصعب على األوالد أن يتركوا أمهارم ولكن هذ األم احلنـون تتـرك وتطـرد أوالدهـا بسـهولة؛
يذن تتجســد الــدنيا  ي النســق التصــوري العلــوي أُمّــا متصــلبة قاســية هلــا أوالد التــرمحهم بــل
تط ــردهم م ــن حض ــنها وتق ــذفهم  ي امله ــاوي« :انْصَـ ـرَمَ اَلـ ـدُّنْيا بأَهْلهَ ــا وَأَلْـ ـرَجَتْهُمْ مـ ـنْ
حضْ ــنهَا »...إخ 190كم ــا جيسّ ــم اإلم ــام حمب ــة أه ــل ال ــدنيا يىل ال ــدنيا وطلب ــهم هل ــا
ومصـاحبتهم يياهــا كالعالقــة املوجـودة بــني اإلنســان وأبيـ ؛ ألنّ اإلنسـان ـبّ أبــا ويصــاحب
ويتعلق ب تعلقا وطيدا .هذ االسـتعارة تصـوّر مـدى نزعـة أهـل الـدنيا يىل التعلقـات الدنيويـة:
«وَلكُلبّ منْهُمَا بَنُونَ فَكُونُـوا مـنْ أَبْنَـاءا الْـآلرَة ولَـا تَكُونُـوا مـنْ أَبْنَـاءا الـدُّنْيَا فَـإنَّ كُـلَّ وَلَـد سَـيُلْحَقُ
بأَبي يَـوْمَ الْقيَامَـة» إخ « . 42وجـ االسـتعارة أ ّن اإلبـن ّملـا كـان مـن شـأن امليـل يىل والـد يمّـا
ميال طبيعيّا أو حبسب تصوّر املنفعة من وكان اخللق منهم من يريد الدنيا ومنـهم مـن يريـد
اآللــرة ،ومييــل كـلّ منــهما يىل مــراد مــع مــا صــل مــن طــرف الــدنيا للــراغبني فيهــا ّّــا
يتوهّمون لذّة ولريا ،وما صل من طرف اآللرة للـراغبني فيهـا مـن اللـذّة والسـعادة أشـب
كـلّ بالنســبة يىل مــا رغــب فيـ واســتفاد منـ اخلــري ،االبــن بالنســبة يىل األب فاســتعري لفظـ
لتلك املشاهبة» إابن ميثم ،1362 ،ج. 102 :2
الدّنيا امرأة متحببة متحلية:
تتشـخّص الــدنيا  ي الثقافــة العلويــة امــرأة مــن النســاء الــاليت يتحــبه ويــتحلني ويتــزينّ ويغــررن
اآللـرين حبيــت تُعجــب زينتــها أهــل الــدنيا« :أَمَّــا بَعْـدُ فَــإنّي أُحَــذّرُكُمُ اَلـدُّنْيَا فَإنَّهَــا حُلْـوَةٌ لَضـرَةٌ
حُفَّ ْ بالشَّهَوَات وَتَحَبَّبَ ْ بالْعَاجلَة وَرَاقَ ْ بالْقَليل وَتَحَلَّ ْ باآلْمَا وَتَزَيَّنَ ْ بالْغُرُور» إخ 111تـد
هذ العبارة يىل مدى اخلطأ الذي يقع في اإلنسان عندما يغتر بأموال وأوالد ألنّ مجيـع القـيم
الدنيويــة مــن ــروة وزوجــة وأوالد وغريهــا حتــاو أن تلــهي اإلنســان عــن اهلل تعــاىل وعــن اآللــرة
فتجلـ الــدنيا  ي تعــاليم هنــج البالغــة كالنســاء الــاليت يلــهني بعــض الرجــا ويغــررهنم بــأنواع
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التزين والتحلي وأنواع النشاطات املغرية واملثرية .مبا أنّ هذ احليل واإلغـراءات أصـبح رمـزا
للتأ ري السلل والغدر واملؤامرة املهلكة ،استخدم اإلمام هذ االسـتعارة تصـويرا جلاذبيـة الـدنيا
املغفلة املهلكة حملبيها؛ كما يؤكد اإلمـام  ي يطـار االسـتعارة التشخيصـية الوجوديـة علـى أنّ
الــدنيا ك إنســان غ ـدّار ل ـدّاع يعطــي فيألــذ مــا أعطــا ويلــبس فــيزنع مــا ألبس ـ فتنــاظر الــدنيا
شخصية لبيثة تلقي اإلنسان  ي املهالك وهذا حتـذير بليـغ لإلنسـان مقابـل خمـاطر حـ ّب الـدنيا
والغفلة عن أداء الواجب« :فاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإنَّهَا غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ لَـدُوعٌ مُعْطيَـةٌ مَنُـوعٌ مُلْبسَـةٌ نَـزُوعٌ»
إخ 230و«وَالَ تَغُرَّنَّكُمُ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» إخ 230وهـذ اسـتعارة يبداعيـة
دينية بتحويل أجزاء االستعارة الوضعية وبسطها.
الدنيا صياد:
هنــاك مرتكـزات جتريبيــة تســتخدم  ي بنــاء التصــورات االســتعارية؛ منــها مــا نــرى  ي الصــيد
عددا مـن االسـتعارات  ي هنـج البالغـة علـى
والرمي بالسهام أو بالرمح كما يبين اإلمام
الصيد باحلبا أو بالسهام؛ كما  ي ...« :وَقَنَصَ ْ بأَحْبُلهَا وأَقْصَـدَتْ بأَسْـهُمهَا وَأَعْلَقَـ الْمَـرْءز
أَوْهَــاقَ الْمَنيَّــة قَائـدَةا لَـ ُ يلَـى ضَـنْك الْمَضْـجَع وَوَحْشَــة الْمَرْجــع وَمُعَايَنَــة الْمَحَــلّ وَ َـوَاب الْعَمَــل»
إخ 83ــدل الصــيد للســلوة أو االرتــزاق  ي الشــعوب  ي األطــوار املختلفــة وال ينحصــر  ي
شــعب أو عصــر زمــين لــاص؛ يذن الصــيد كعمــل فيزيــائي منظــور حمســوس ومعــروف بــني
اجلميــع ومبــا أنّ الصــياد يســتخدم أنــواع الشــبكات واألشــراك والســهام للصــيد فيشـكل جمــاال
مناســبا وحقــال مبــدئيا متناســبا لترســيم وتصــوير دور زلــارف الــدنيا ومتتعارــا  ي يغفــا
ويزاغة اإلنسان عن عبودية اهلل تعـاىل مث توجيهـ حنـو القبـور .فتنـاظر الـدنيا صـيادا يصـيد
حببلـ ويرمــي بالســهام واإلنســان غــرض هــذا الصــياد الــذي يضــع حبــل املنيــة علـى عنــق كـلّ
ينسان ويقود حنو مرقد  .جند الدنيا  ي االستعارة األنطولوجية التالية أيضا ،صيادة ماهرة
تصطاد الناس أمجعني واملنون هي السهام الل تـرميهم هبـا والمطـئ سـهامها« :ينَّمَـا أَهْلُهَـا
فيهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ تَرْميهمْ بساهَامهَا وَتُفْنيهمْ بحمَامهَا» إخ 226فالدنيا تنـاظر الصـياد
واإلنسان يناظر الصيد واملوت واملصائب هي سهام بيد الدنيا وآلة لصيد اإلنسان.
الدنيا ينسان مدبر:
تسمح لنا االستعارة األنطولوجية "الدنيا ينسان مدبر" أن حنس مرور الزمن وانقضاء الـدنيا
وانتهاء احلياة فيها كما حنس هبا اقتراب اآللرة ويـوم احلسـاب؛ ألنّ الـدنيا ظهـرت كإنسـان
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م ــدبر ب ــدأ يبتع ــد عـ ــن اآلل ــرين كـ ـل ي ــوم وآذن بفراقـ ـ ح ــىت يس ــتعدّ اجلمي ــع« :ينَّ فيَمـ ــا
تَبَيَّنْ ُ منْ يدْبَار الدُّنْيَا عَنّي ،و ...مَا يَزَعُني عَنْ ذكْر مَنْ سوَايَ» إر 31و«أَمَّا بَعْدُ فَإنَّ الـدُّنْيَا
قَدْ أَدْبَـرَتْ وَآذَنَـ ْ بـوَدَاعب وينَّ الْـآلرَةَ قَـدْ أَقْبَلَـ ْ وأَشْـرَفَ ْ باطّلَـاعب» إخ . 28يذا أجـا اإلنسـان
بصــر فيمــا حولـ وجــد الكـثري مــن عالمــات الفنــاء والــزوا  ي الــدنيا يذن كـل مــن يتامــل  ي
حقيقــة الــدنيا يراهــا كمــن أدبــر يــذهب يىل الفنــاء وصــورة االنســان املــدبر صــورة ديناميكيــة
متحركة معروفة لدى اجلميع فهي تتناسب تناسبا تاما مع ذهاب الدنيا يىل الزوا واالنقطاع
فالدنيا هي اجملا املستهدف واالنسان املدبر هو اجملا املبدأ.
الدنيا ينسان ناصح صادق مع أهنا جليسة لائنة:
يستخدم االمام علي حمسنة البارادوكس إالتناقض املؤو لتعريف وجو الدنيا وأبعادهـا
الســلبية واالجيابيــة؛ ألنـ لــيس للــدنيا وجـ قبــيح ســلل فحســب بــل هلــا وجـ آلــر وهــو الوج ـ
اإلجيايب يستطيع اإلنسان أن يواج الدنيا بوجهها األجيايب املفيـد؛ فقـد تتجسـم الـدنيا ينسـانا
يكشف عن عظاتـ  ،ينصـح و ـذّر ويصـدق  ي كالمـ ويفـي بعهـد ويـذكر ويعـظ موعظـة شـفيق
صادق .فتلعب الدنيا دور الناصح الصادق الو ي وباستطاعة االنسـان أن يسـتخدم الـدنيا وسـيلة
إلنقــاذ نفس ـ مــن الوقــوع  ي التهلك ـة وللــق االنســان الكتســاب األهليــة الالزمــة للحصــو علــى
السعادة الباقية وجعل اهلل تعاىل يمكانيات  ي الدنيا تساعد االنسان  ي كسـب هـذ األهليـة كمـا
يقــدر االنســان أن يــتعظ ويعت ـ ّــا يــرى مــن عاقبــة الشــعوب املختلفــة املعتنقــة لإلميــان أم
ال اء
ك مـ ْن ُنـزُو ا ْلـ َب َ
املتنصلة عنـ « .وَلَقَـدْ كَاشَـفَتْكَ الْعظَـات ،وَآذَنَتْـكَ َع َلـى َسـوَاءَ ،ولَهـ َي ب َمـا تَعـ ُد َ
ب نَاصـح َل َهـا ع ْنـ َدكَ
ص َد ُق َو َأ ْوفَى مـ ْن َأ ْن َت ْكـذ َبكََ ،أ ْو َت ُغـ أركََ ،و َلـ ُر أ
بجسْمكَ ،وَال أنقْص في ُقوأتكََ ،أ ْ
مُتأهَمٌ ،وَصَادق منْ لَبَرهَا مُكَذَّبٌ ،وَلَئنْ تَعَرأفْتـهَا فـي الـدفيَار الْخَاويَـة ،وَالرُّبُـوع الْخَاليَـة ،لَتَجـدَنأهَا
منْ حُسْن تَذْكريكَ ،وَبَالَال مَوْعظَتكَ ،بمَحَلَّة الشأفيق عَلَيْكَ ،وَالشأحيح بك» إخ. 223
مــن جانــب آلــر ـذّر اإلمــام مــن حقيقــة ألــرى وهــي أنّ الــدنيا صــاحبة وأنيســة
لإلنســان يال أهنــا الميك ـن االتك ـاء واإلعتمــاد عليهــا .فتص ـوّر اإلمــام الــدنيا كمــا لــو ك ـان
شخصا يضمر لنا اخليانة والشر« :كُنْ آنَسَ مَا تَكُونُ بهَا ،أَحْذَرَ مَا تَكُونَ منْهَـا ،فَـإنَّ صَـاحبَهَا
كُلَّمَــا اطْم ـأَنَّ فيهَــا يلَــى سُ ـرُور أشْخْصَ ـتْ ُ عَنْ ـ ُ يىلَ مَحْ ـذُور» إر  68جتعلنــا اســتعارة "الــدنيا
جلــيس لــائن" واعــني متــام الــوعي حبــاالت الــدنيا ودورهــا  ي حياتنــا بوصــفها جليســة موننــا
وتتركنــا وترهقنــا وتض ـرّ بنــا فتــهلكنا  ي النهايــة« :فَهَ ـلْ بَلَغَكُ ـمْ أَنَّ ال ـدُّنْيَا سَ ـخَ ْ لَهُ ـمْ نَفْس ـاا
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بفدْيَــة أَوْ أَعَــانَتْهُمْ بمَعُونَــة أَوْ أَحْسَـنَ ْ لَهُـمْ صُـحْبَةا بَـلْ أَرْهَقَـتْهُمْ بــالْفَوَادح وَأَوْهَقَـتْهُمْ بــالْقَوَارع
وضَعْضَعَتْهُمْ بالنَّوَائب وَعَفَّرَتْهُمْ للْمَنَالر» إخ. 111
الدنيا سفينة تقصفها العواصف:
املـؤمنني عـن ظـروف اخلطـرة واملهلكـة لالنسـان  ي الـدنيا مسـتخدما
ذّر االمـام علـي
اســتعارة مفهوميــة تصــور جيــدة أهــوا الــدنيا وأحواهلــا كمــا تصــور عاقبــة حيــاة االنســان  ي
الدنيا وفقد االسـتطاعة علـى اخللـود  ي الـدنيا وسـيتركها عـن كثـب .تسـتند اسـتعارة "الـدنيا
سفينة" يىل مرتكزات فيزيائية تكمن  ي أن االنسان بوصف راكبـا سـفينة تقصـفها العواصـف
اليســتطيع أن يعــيش هبــدوء يال أن يكــون عل ـى حــذر مــن خمــاطر الــدنيا وعلي ـ أن يعــرف أنّ
األمواج الرهيبة ستغرق والتنقذ هذ السفينة من هـذ املهلكـة وال منـاص لـ « :تَميـدُ بأَهْلهَـا
مَيَدَانَ اَلسأفينَة تَقْصفُهَا اَلْعَوَاصفُ فـي لُجَـج اَلْبحَـار فَمـنْهُمُ اَلْغَـرقُ اَلْوَبـقُ وَمـنْهُمُ اَلنأـاجي عَلَـى
س ب ُمسْـتَدْرَك
ُبطُون َا ْل َأ ْموَاج َتحْف ُز ُ اَل فر َيـا ُح ب َأ ْذيَال َهـا َو َتحْم ُلـ ُ َع َلـى َأ ْهوَال َهـا َف َمـا َغـر َق م ْن َهـا َف َلـ ْي َ
وَمَا نَجَا منْهَا فَإلَى مَهْلَك» إخ . 196
الدنيا صلّ مهلك وناقة مهلكة:
ّا يؤ ّر على حيوية الصـورة االسـتعارية وديناميكيـة التصـورات املفهوميـة التيـار املوجـودات
احليــة وأنــواع احليوانــات بوصــفها جمــاال مصــدرا لبنينــة التصــورات .لــنفس الســبب يســتخدم
حيوانات خمتلفة لبناء التصورات املفهومية علـى أسـاس مـا اشـتهر بـ كـل حيـوان
اإلمام
 ي للق التصاوير الفنية والرموز اللغوية املعروفة ولاصـة احليوانـات الـل توجـد  ي أهضـاب
وسهو البلدان العربية آنـذاك كمـا اشـتهر الـذئب بـاالفتراس والثعلـب بالغـدر والكلـب بالوفـاء
وأمثا ذلك .من هذا املنطلق قد تتجلى الدنيا ومجا منظرها وأناقتها مع خماطر حقيقتـها
« :ينَّمـا مَثَـلُ الـدُّنيا مَثَـلُ احلَيَّـة؛
ويردائها ،على هيئة أصال سامة وحيات مهلكة كما قا
لَيّنٌ مَسُّها ،قاتلٌ سَمُّها» إر 68هذ من االستعارات احلية املتحرّكة اجلاذبـة للعنايـة واملـؤ رة
عل ـى املخاطــب .فاجملــا املصــدر هــو احليــات اللينــة الســامة تعــرف وتصــور بوضــوح اجمل ـا
املسـتهدف ألنّ الــدنيا كمـا قــا علــي «يونـق منظرهــا ويوبــق خم هـا» إخ . 83قــد يــبين
للدنيا نوعا مـن الوجـود فتكـون ناقـة هلـا درّة تُحتلـب وتسـتطيع أن تطـيء اإلنسـانَ
اإلمام
مبنانها وتقمص بأرجلها وتنقاد بزمامهـا للمـتقني؛ فيتشـكل حقـل املبـدي إاجملـا املصـدر
من الناقة ،دررا ،منسمها ،قمصها ،زمامها ويتشكل حقـل املقصـد إاجملـا املسـتهدف مـن
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الــدنيا ،لذائــذها ،مكارههــا ،مصــائبها ،يقباهلــا وادبارهــا« :الَّــذينَ احْتَلَبُــوا درَّتَهَــا» إخ230
و«إال ـدُّنيا وَطئَت ـهُم باملَناســم» إخ 111و«حَتَّــى يذَا أَن ـسَ نَافرُهَــا وَاطْمَ ـأَنَّ نَاكرُهَــا ،قَمَصَ ـ ْ
بأَرْجُلهَا» إخ 83و«انْقَادَتْ لَ ُ الدُّنْيَا وَالْآلرَةُ بأَزمَّتهَا» إخ 133ترسم هذ االسـتعارة عالقـة
تصوراتنا الذهنية بالبيئة الل قد حاصرتنا وأحاط بنا.
الدنيا ملاظة:
ين مجيع ما يتمتع هبا اإلنسان من الذهب والفضة ،واألمتعة واألوالد ،واملآكـل واملشـارب وغـري
ذلــك مــن مــالذّ الــدنيا وّتلكارــا كــل ذلــك حمشـوّ باملنغصــاتّ ،ــزوج باملكــدرات ،حمكـوم
بالزوا ومصحوب باحلقارة والدناءة فرييد اإلمام أن جيسم هذ احلقيقة ويرسم هـذا
اجلانب من وج الدنيا فيستخدم رمز التفاهة واحلقارة لتصوير الدنيا أي "اللماظة" وهي ما
يبقى من الطعام بني األسنان الل يتمثل هبـا للداللـة علـى اهلـوان واحلقـارة البالغـة .اللماظـة
تصور استعاري معروف و حمسوس جتريب هلـذا املفهـوم صـارت جمـاال مصـدرا مناسـبا لبنـاء
صورة استعارية ملفهوم انتزاعي .فمن ألقى الدنيا كلماظة ألهل الدنيا وحمبيها فهـو يعـدّ حـرا
علـى أســاس رأي اإلمــام  ي هنــج البالغــة« :أَلَــا حُ ـرٌّ يَـدَعُ هَــذ اللُّمَاظَـةَ لأَهْلهَــا ينَّـ ُ لَ ـيْسَ
لأَنْفُساكُمْ َمَنٌ يلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبيعُوهَا يلَّا بهَا» إق . 456
البؤرة
اجملا املصدر
الدار ،مزن السفر ،العفطـة ،املضـمار ،الفن ـ ـ ـ ـ ــاء ،االنقض ـ ـ ـ ـ ــاء،
جمم ـ ـ ــع ال ـ ـ ــزاد ،املتج ـ ـ ــر ،احلثال ـ ـ ــة ،الــزوا  ،التحــو  ،الــتغري،
القراضـ ـ ـ ــة ،األب ،الظ ـ ـ ــلّ ،الوس ـ ـ ــيلة ،اإلضــرار ،فقــد اجلــدوى،
التش ـ ــبت مب ـ ــا ال فائ ـ ــدة
اهلــدف ،ش ـيء زائــل ،الطعــام ،اجليفــة،
في ـ  ،التمهي ـد ،الفرعي ـة
املسـ ـ ـ ــكن ،املعبـ ـ ـ ــودة ،األمّ ،االمـ ـ ـ ــرأة،
وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة،
الناص ـ ــح ،الرام ـ ــي ،الع ـ ــدوّ ،اجلليس ـ ــة املخ ـ ـ ــاطرة ،اإلهـ ـ ـ ــالك،
االنطباق
*
اجملاصـ ـ ـلّ،
بنينة ،ال
املفهوميس ـ ــفي
املالك ـ ــة ،ال
اخلائن ـ ــة،
املستهدف ـ ـ ـ ــاعدة،
اجملاـ ـ ـ ــادة ،املسـ
املصدر و اإلفـ
اللماظة ،الناقة ،الغدار ،املزرعة.
احلقارة واهلوان.

اجملا
املستهدف:
الدنيا
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النتائج
 يســتخدم اإلمــام عل ـي اســتعارات متنوعــة مــن الوضــعية واإلبداعيــة بأش ـكاهلمااملختلفة لتعريف ماهية الدنيا وحاالرا يلّا أنّ االستعارتني "الدّنيا دار ومزن " و"الدّنيا
انسـ ــان غ ـ ـدّار"أشـ ــهر هـ ــذ االسـ ــتعارات  ي هنـ ــج البالغـ ــة واالسـ ــتعارات الوجوديـ ــة
التشخييصية احلية هي أكثر استخداما بني االستعارات.
 كثرة االستعارات وتنوعها وتعـددها واحليويـة فيهـا وارتكـاز االسـتعارات علـى املفـاهيمالدينيــة والثقافيــة حــو الــدنيا وانســجامها مــع هــذ املفــاهيم هــي أه ـمّ نــات هــذ
االســتعارات ولصائصــها .يســتخدم اإلمــام ألــوان االســتعارة  ي تعريــف الــدنيا
وحاالرـ ــا بتحويـ ــل االسـ ــتعارات الوضـ ــعية وفقـ ــا لألفك ـ ـار الدينيـ ــة واللغـ ــة القرآنيـ ــة
وباستخدام االستعارات اإلبداعية الل تتناسب الثقافة اإلسالمية.
 أهمّ االستعارات البنيوية  ي هنج البالغة لتعريف الدنيا وماهيتها هـي" :احليـاة سـفر"فالدنيا مزن السفر" ،احلياة جتارة" فالدنيا متجر" ،احليـاة التبـار" فالـدنيا خمتـ ،
"احلياة زراعة" فالدنيا مزرعة" ،احلياة سباق" فالدنيا مضمار.

ماهية ال ىدنيا في النىسق التىصوري االستعاري العلوي في نهج البالغة (على أساس نظرية علم الداللة المعرف ي)
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املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4

هنج البالغة
ابن أيب احلديد ،عبد احلميد إ1415هـ  .شرح هنجالبالغة .بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات.
ابن منظور ،حممد بن مكرم إ1412هـ  .لسان العرب .ط  ،2بريوت :دار يحياء الترال العريب.
ابن ميثم حبراين ،كما الدين إ1420هـ  .شرح هنجالبالغة .بريوت :دار الثقلني.
 ،شريين إ1388ش  .بررسي زبانشنالل استعار در قرآن :رويكرد نظرية

معاصر استعار  .رسالة دكتورا  ،جامعة تربي مدرس.
 .5جريارتس ،ديرك إ2013م  .نظريات علم الداللة املعجمي .ترمجة فريق الترمجة جبامعة
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 .6اخلوئي ،مريزا حبيب اهلل إ1357ش  .منهاج ال اعة  ي شرح هنج البالغة .ط  ،4طهران:
املكتبة االسالمية.
وتكوين دستور زايشي .ط ،2
 .7دبري مقدم ،حممد إ1383ش  .زبان شناسي نظري،
.8
.9
.10
.11

.12
.13

طهران :انتشارات ن .
رضي ،شريف إ1414هـ  .هنجالبالغة .تصحيح صبحي صام 1 ،ج ،قم :هجرت.
شارح القرن الثامن إجمهو إ1375ش  .شرح هنج البالغة .قم :انتشارات عطارد.
صفوي ،كورش إ1392ش  .درآمدي بر معناشناسي .ط  ،5طهران :انتشارات سور مهر.
قائمي ،مرتضى إ1438هـ « .توظيف االستعارة املفهومية لتكوين املنظومة األلالقية  ي
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العربية وآداهبا ،جامعة طهران ،اجمللد  ،12العدد  ،4صص.720-695
كرتوس ،مجيلة إ2011م  .االستعارة  ي ظل النظرية التفاعلية ،ملاذا ترك احلصان
وحيدا حملمود درويش أمنوذجا ،رسالة جامعية ،اجلزائر ،جامعة مولود معمري.
،
 ،زولنت إ1393ش  .مقدم اي كاربردي بر استعار  .ترمج شريين

طهران :ن .
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