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تحليل شناختي استعارههاي مفهومي در كتاب كافي بر مبناي الگوي ليكاف و جانسون

پژوهشگران معاصر پس از انتشار كتاب استعارههايي كه با آنها زندگي ميكنيم ،اثر ليكاف و جانسون،

مقدمه
امروزه ،پژوهش زيادي در حال انجام است كه به نوعي نقطة تلاقي روشهاي پيكرهاي
و زبانشناسي محسوب ميشوند ،تا جايي كه استفاده از پيكرهها در تحليلهاي

معناشناختي به امري ضروري بدل شده است .يكي از روزآمدترين اين امر ،استفاده از
٩٨

پيكرهها در حوزة نظرية استعارة مفهومي ) (Conceptual Metaphor Theoryاست.

اين نظريه با انتشار كتاب استعارههايي كه با آنها زندگي ميكنيم ،اثر ليكاف و

جانسون مطرح شد .ايشان دريچة جديدي به مطالعات استعاره گشودند .به نظر آنان،
نظام مفهومي ذهن بشر كه انديشه و عمل انسان بر آن استوار است ،در ذات خود
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ماهيتي استعاري دارد .اما از آنجا كه در حالت عادي ،دسترسي مستقيم به آن ممكن
نيست ،براي كشف ساختار چنين نظامي ميتوان از بازنمود ساختار مفهومي آن ،يعني

زبان بهره جست .از سوي ديگر ،با توجه به آنكه ارتباطهاي زباني بر پاية همين نظام
مفهومي قرار دارد كه خاستگاه تفكر بشري است ،زبان شاهد مهمي بر چيستي چنين

نظامي است .رويكرد جورج ليكاف ) (George Lakoffو مارك جانسون (Mark

) Johnsonبه استعاره» ،نظرية استعارة مفهومي« ناميده ميشود .اين استعارهها در همة

ابعاد زندگي و در همة نمودهاي تفكر آدمي از جمله زبان رومزه ،ادبيات ،رؤيا ،اساطير،

علوم ،تاريخ ،اعمال و رفتارها ،واقعيتهاي اجتماعي ،سياستهاي خارجي ،نهادهاي

اجتماعي ،قانون گذاري و ...بروز مييابد ،واقعيتهاي موجود را تغيير ميدهد و
همچنين واقعيتهايي جديدي ميسازد ).(Lakoff, 2003, p.114

معجزة دين اسلام از جنس زبان ميباشد و معاني و مفاهيم زندگي ديني به وسيلة

زبان به آدمي منتقل شده است .خداوند متعال نيز براي راهنمايي بشر به خود و اوصاف

خداوندياش همين الفاظي را بكار گرفته تا بشر از آن معارف بلند ،هرچه اندك،
بيبهره نماند )مصباح يزدي ،١٣٨٩ ،ص(٢٥٥؛ ائمة اطهار نيز به تبعيت از اسلوب بياني
قرآن و با هدف تحول در جهانبيني و تفكر انسان و همچنين ارائة جهانبيني مورد نظر
اسلام ،گاهي مواقع با توجه به بافت و موقعيت محتوا و مخاطب از قالب استعاره بهره

گرفتهاند .گرچه استعاره موجب زيبايي كلام معصومان شده است ،اما ايشان تنها براي
زيبايي از آن بهره نگرفتهاند؛ بلكه جهت فهماندن بسياري از امور ماورايي و مفاهيم
معنوي به بشري كه در جهان مادي زندگي ميكند ،از استعاره استفاده كردهاند .براي

رسيدن به اين هدف از مفاهيم ملموس بشري استفاده كردهاند .البته مثالهاي استعاري

در كلام معصومان با تأسي از آيات قرآن مجيد را نميتوان در سبب صدور خاصي

محدود كرد و از طرف ديگر اين مثالها براي عموم مردم قابل فهم و درك ميباشند.

برعكس مثالهاي كتابهاي آسماني ديگر همچون انجيل كه حضرت عيسي كه
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مثالهايش را تنها براي حواريون و در جلسات خصوصي آنها تبيين و تشريح كرده
مثالهاي اين كتاب شريف ميباشد )اشرفي ،١٣٩٥ ،ص.(١١٣
براي تحليل و بررسي سخنان گرانقدر معصومان بايد منبع موثق و جامع را مبناي

پژوهش قرار داد تا بتوان از وراي آن به يك شناختي كلي و همهجانبه دست يافت.
مهمترين منبع روايي شيعه ،كتاب كافي شيخ كليني ميباشد .شيخ كليني اين كتاب را

در موضوعات مختلف و بر سبك جوامع حديثي به رشتة تحرير آورده است .همين امر
باعث شده كه در بين كتب جوامع شيعه ،داراي نوآوري ويژهاي باشد ،به گونهاي كه در
بقية كتب جوامع شيعي چنين ساختاري وجود ندارد .اين كتاب شامل سه قسمت

اصول ،فروع و روضه است :اصول كافي شامل احاديث اعتقادي ميباشد؛ فروع
كافي روايات فقهي و احكام را در برميگيرد؛ و روضة كافي مشتمل بر احاديث متفرقه

است كه بدون ترتيب خاصي ،به موضوعات مختلف اشاره ميكند .هرچند برخي روضه
را جزو كافي نميدانند )افندي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص(٢٦١؛ اما نجاشي و طوسي تصريح
كردهاند كه روضه ،آخرين بخش كتاب كافي است )نجاشي ،١٤١٦ ،ص /٣٧٧طوسي،

 ،١٤١٧ص.(٢١٠

خصوصيتهاي فوق ،سبب گرديد كه اين كتاب گرانقدر براي استخراج،

استعارههاي روايي معصومان مبنا قرار گيرد؛ زيرا اين كتاب علاوه بر موثق بودن،
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است .يكي از علتهاي اين امر ،استفاده از حوزههاي مبدأ تخييلي و غيرواقعي در

مشتمل بر موضوعها و محورهاي مختلف است؛ ازاينرو بر اساس آن ميتوان تصويري
جامع از كاربست استعاره در منطق ائمه ارائه داد.

تعداد روايات كتاب كافي را با رقمهاي مختلف ذكر كردهاند :يوسف

بحراني در لؤلؤة البحرين  ١٦١٩٩روايت ،دكتر حسينعلي محفوظ در مقدمة كافي
 ١٥١٧٦روايت ،علامه مجلسي  ١٦١٢١روايت و برخي از معاصران مثل شيخ
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عبدالرسول الغفار  ١٥٥٠٣حديث شمارش كردهاند .اين اختلاف ،ناشي از شيوة شمردن

احاديث است؛ به اين معني كه برخي ،روايتي را كه با دو سند ذكر شده ،دو روايت و
بعضي آن را يك روايت به حساب آوردهاند؛ گروهي روايات مرسله را نيز يك حديث

تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨فرشته دارابي ،عباس اشرفي ،محمدحسين بيات ،عنايت شريفي

شمرده و برخي آن را در شمارش به حساب نياوردهاند؛ البته در موارد نادري هم
ميتواند علت اختلاف ،نبودن برخي روايات در برخي نسخهها باشد .در پژوهش حاضر

كلّ روايتهاي كتاب كافي از نسخهاي به تحقيق علياكبر غفارى و محمد آخوندى،

چاپ انتشارات دار الكتب الإسلامي ،مبنا و محور ميباشد.

در اين مقاله ،كتاب كافي ،مبناي واكاوي و بررسي استعارههاي مفهومي قرار گرفته
است .نگارندگان سعي كردهاند تا بهواسطة بهرهگيري از استعارههاي به دست آمده در
يك تحليل پيكرهاي ) (Corpus Drivenدر چارچوب نظري ليكاف و جانسون آنها را
مورد بررسي قرار دهند .هدف از اين پژوهش پاسخ به پرسشهاي ذيل ميباشد:
 .١استعارههاي كتاب كافي كدام قسم از اقسام استعاره هستند؟
 :٣پربسامدترين حوزههاي مبدأ و مقصد در استعارههاي مفهومي در كتاب كافي

كدام هستند؟

نگارندگان قصد دارند در اين پژوهش دريابند كه معصومان به كمك ابزار

استعاره در سخنان گهربار خويش ،از كدام دسته مفاهيم ملموس براي بيان مفاهيم
انتزاعي بيشتر بهره ميبردند ،تا از اين رهگذر به شناخت بهتري از زبان روايي ،فضاي
ذهني ائمه ،سطح دانش و تصورات مخاطبانشان دست يابند.

الف( پيشينة مطالعات
استفاده از پيكرههاي زباني در مطالعات معناشناختي از سابقهاي طولاني برخوردار
نيست .با اين حال اينگونه پژوهشها در سالهاي اخير ،سرعت چشمگيري گرفته

است .امروزه ،رويكرد پيكرهاي استعارهها طرفدران بسياري در غرب پيدا كرده است و
پژوهشهاي فرواني در اين زمينه انجام شده است .از ميان نويسندگان اين پژوهشها
ميتوان به موارد زير اشاره نمود :ديرون ،دينان و پاتر ،استفانوويچ و گريس و يان،
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نويل و ولف.

از آنجايي كه پژوهش حاضر به بررسي پيكرهاي استعارههاي مفهومي روايي در

در حوزة استعارة مفهومي و پژوهشهاي پيكره در باب استعارة مفهومي در حوزة متون

اسلامي پرداخته ميشود:

ميزان استقبال پژوهشگران ايراني در استفاده از پيكرهها در پژوهشهاي
معنيشناختي اندك بوده است .با اين حال اكثريت پژوهشهاي انجام شده نيز در حوزة
قرآن و تعداد اندكي نيز بر روي نهجالبلاغه صورت گرفته است .تقريب ًا آغاز اين

پژوهشها در حيطة دين با آثار زير است :مقالة »نقش استعارههاي مفهومي در تفكر

ديني« از عليرضا قائمينيا ،رسالة دكتري خانم شيرين پورابراهيم با عنوان »بررسي
زبانشناختي استعاره در قرآن :رويكرد نظرية معاصر استعاره )چارچوب شناختي(« در
سال  ،١٣٨٨مقالة »تحليل مفهومي استعارههاي نهجالبلاغه )رويكرد زبانشناسي

شناختي(« از مهتاب نورمحمدي و همكاران در سال  ١٣٩١و . ...اما با اين وجود،

تاكنون پژوهشي ذيل استعارههاي كتاب شريف كافي صورت نگرفته است.

ب( روش پژوهش
نگارندگان اين مقاله با شيوة كتابخانهاي -اسنادي به مطالعة متن تمام روايتهاي كتاب
شريف كافي پرداختند و پس از بررسيهاي متن تمام روايتها ٤٢٦ ،روايت را كه

تحليل شناختي استعارههاي مفهومي در كتاب كافي بر مبناي الگوي ليكاف و جانسون

كتاب كافي اختصاص دارد ،در اين بخش به صورت اجمال به معرفي آثار مطرح شده

دربردارندة استعارة مفهومي ميباشد ،استخراج كردند .اين استعارهها در بخش اصول
 ،٢٩٧بخش فروع ١١٣و در بخش روضه  ١٦ميباشند؛ سپس استعارههاي به دست آمده

بر اساس نظرية ليكاف و جانسون تقسيم بندي شدند؛ در گام بعدي ،نگاشت هر يك از

استعارهها تعيين و سپس واژههاي حوزههاي مبدأ و مقصد مشخص شدند؛ در نهايت
پربسامدترين و متداولترين اين حوزهها ارائه گرديد.
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ج( ادبيات و مباني نظري پژوهش
 .١استعاره از نظر علم بلاغت
استعاره در لغت ،مصدر باب استفعال است؛ يعني عاريه خواستن ،به امانت گرفتن .در
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اصطلاح ادبي به معني امانت گرفتن لغتي به جاي لغت ديگر؛ زيرا شاعر در استعاره،

واژهاي را به علاقة مشابهت به جاي واژة ديگري به كار ميبرد )شميسا ،١٣٧٦ ،ص(١٥٣؛
به عبارت ديگر ،استعاره از فرآيندهاي زباني است كه در آنها جنبههايي از يك شيء به

شيء ديگر »فرابرده« يا منتقل ميشوند ،به نحوي كه از شيء دوم به گونهاي سخن

ميرود كه گويي شيء اول است )هاوكس ،١٣٧٧ ،ص .(١١از نظر پيشينيان ،استعاره

عبارت است از :يكي از دو طرف تشبيه ذكر شود؛ درحاليكه طرف ديگر اراده شده
باشد )همايي ،١٣٧٦ ،ص.(٢٥٠

بنابراين از ديدگاه علم بلاغت ،استعاره از درون تشبيه بيرون ميآيد؛ بدين معني كه

از جملة تشبيهي ،ادات و وجه شبه حذف شده است ،به نحوي كه مشبه يا مشبهبه باقي

بماند .به اين مشبه يا مشبهبه همراه قرينهاي كه از ارادة معني حقيقي جلوگيري نمايد،

استعاره گفته ميشود )فاضلي ،١٣٦٥ ،ص(٢٧٦؛ پس ژرفساخت هر استعاره ،يك جملة

تشبيهي است ،با اين تفاوت كه در استعاره ،ادعاي يكساني وجود دارد؛ از طرف ديگر،

استعاره از تشبيه نيز رساتر ،زيباتر و خيال انگيزتر است؛ زيرا خواننده را به تلاش ذهني
بيشتري وا ميدارد.

ل كتاب كافي تنها چهل
طبق تحقيقي كه نگارندگان اين مقاله انجام دادند ،در ك ّ

مورد استعاره از نظر علم بلاغت وجود دارد .البته معصومان ،اين استعارهها را صرفاً

به جهت تزئين و زينت كلام در لغت به كار نگرفتهاند ،بلكه در اصل ميتوان از آن به
عنوان ابزاري زبانشناختي در نظر گرفت؛ بدين صورت در قالب بلاغي خاص ،مفهوم

انتزاعي و معنوي را در لباس محسوسات و ظاهريات براي مخاطب ،مجسم ميكند.

شيخ عبدالقاهر جرجاني در راستاي نظرية شناختي استعاره ميگويد» :در استعاره،

نقل و انتقال لفظ نيست؛ بلكه ادعاي معني لفظ است براي شيء« .وي معتقد است
ي خود لفظ نيست ،بلكه معنايي
»قصد اقسام سهگانة كلام ،اثبات معنايي است كه آن ،معن ِ

است كه به وسيلة معني لفظ و از راه معني لفظ بر آن راهنمائي ميشويم و از طريق آن

١٠٣

استنباط ميكنيم« )جرجاني ،١٣٦٨ ،ص.(٥٢٠

مطالعة در باب استعارة مفهومي از  ١٩٨٠و با انتشار كتاب استعاره ،چيزي كه با آن

زندگي ميكنيم ،شكل جديدي به خود گرفت .ليكاف در مقام زبانشناس و جانسون
در مقام فيلسوف در اين كتاب جامع و نظاممند ،تمام بنيان درك سنتي از اين مفهوم را

زير سوال برده و به اين نتيجه رسيدند كه استعاره صرفا در قالب واژهها بازنمود ندارد و
تنها به مقولة ادبيات محدود نميگردد ،بلكه استعاره جزء ويژگيهاي نظام مفهومي ذهن
آدمي است؛ كاربرد استعاره تنها به زينت بخشيدن به كلام محدود نميشود ،بلكه

استعاره امري فراگير در زبان است كه بشر از طريق آن به درك عميقتري از دنيا و

پديدههاي آن ميرسد .شايان ياد است ،استعارة مفهومي طبق ديدگاه ليكاف و جانسون،
مشتمل است بر همة انواع تشبيه ،استعاره ،مجاز و كنايه كه از اجزاي علم بلاغت به

شمار ميآيند )خاقاني اصفهاني ،١٣٩٤ ،ص.(١٠٩

ديدگاه زبانشناسي شناختي و نظرية معاصر استعاره بهطور مشخص در مقالة

»نظرية معاصر استعاره« ليكاف در سال  ١٩٩٢مطرح شد؛ هرچند پيش از آن،
پژوهشهايي دربارة مفهوم استعاره انجام شده بود .ليكاف و جانسون در سال ١٩٨٠م
در كتاب استعارههايي كه با آنها زندگي ميكنيم ،دريچة جديدي به مطالعات استعاره
گشودند .به نظر آنان ،نظام مفهومي ذهن بشر كه انديشه و عمل انسان بر آن استوار

تحليل شناختي استعارههاي مفهومي در كتاب كافي بر مبناي الگوي ليكاف و جانسون

 .٢استعارة مفهومي

است ،در ذات خود ماهيتي استعاري دارد .اما از آنجا كه در حالت عادي ،دسترسي
مستقيم به آن ممكن نيست ،براي كشف ساختار چنين نظامي ميتوان از بازنمود ساختار
مفهومي آن ،يعني زبان بهره جست .از سوي ديگر ،با توجه به آنكه ارتباطهاي زباني بر

پاية همين نظام مفهومي قرار دارد كه خاستگاه تفكر بشري است ،زبان شاهد مهمي بر

چيستي چنين نظامي است .رويكرد ليكاف و جانسون به استعاره» ،نظرية استعارة
١٠٤

مفهومي« ناميده ميشود.

با اين حال ليكاف و جانسون اولين كساني نبودند كه نظرية محوريت استعاره در

زبان را مطرح كردند .پيش از آنها ردي ) (Reddyنيز در نظريات خود به اين موضوع
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اشاره كرده بود .آنچه اثر ليكاف و جانسون را از سايرين متمايز ميكرد ،ارائة تحليلي

جامع و نظاممند با ارائة شواهد گوناگون در زبان بود .همچنين ليكاف در كتاب زنان،
آتش و چيزهاي خطرناك :آنچه مقولهها در مورد ذهن آشكار ميكنند ) (١٩٨٦و نيز
در مقالهاي تحت عنوان »نظرية معاصر استعاره« ) ،(١٩٩٣به بسط آراي خود در باب

نظام مقولهبندي ذهن و تكوين نظرية استعارة مفهومي پرداخت .بسط رويكرد

زبانشناسان شناختي و نگاهي جديد به حوزة استعاره را در آثار كووچش

) (Kovecsesقابل پيگيري است.

»تجسم« ) (Envisinmentمفهومي كليدي در نظرية معناشناسي شناختي و نيز

نظرية معاصر استعاره است .اين مفهوم بيان ميكند كه معنا بر اساس تجربه ،بهويژه
تجربة انسان از ساختار بدنياش ايجاد ميشود .به اعتقاد جانسون» ،آنچه انسان تجربه
ميكند ،آنچه ميتواند براي او معنايي داشته باشد ،چگونگي درك تجربه و چگونگي

تفكر در باب آن ،كاملا به ساختار بدني او وابسته است« )همان ،ص(١٠٩؛ به عبارت
ديگر ،شناخت بشري ،تجسدي است و تجربة بدني در معنابخشي ،استدلال و ادراك

نقش اساسي دارد .به اعتقاد معناشناسان شناختي ،برخي كاربردهاي استعاري در زبان،
مانند »روحم پرواز كرد« و »از خنده افتادهام« كه نشاندهندة مفهوم »شادي در بالا و غم
در پايين« است ،ما را به اين تجربه ميرساند كه گويي اين دسته از استعارهها بر

تجربههاي جسماني مبتنياند؛ زيرا به ما تفهيم ميكنند كه آنچه خوب است در »بالا« و
آنچه بد است در »پايين« ،جاي ميگيرد )صفوي ،١٣٨٣ ،ص.(٣٦٩

صاحبنظرانِ شناختي معتقدند ،درك استعاري انسان بر اساس ادراك غيراستعاري

وي بنا ميشود .انسان موضوعات انتزاعي ،ناملموس يا فاقد ساختار را از طريق
موضوعات عينيتر و سامانيافتهتر درك ميكند .اين امر از سادهترين امور روزمره تا

پيچيدهترين مفاهيم علمي را دربرميگيرد و به ذهن آدمي ياري ميرساند تا به

ي قراردادي،
خردورزي انتزاعي نايل شود .يكي از ويژگيهاي نظام استعارههاي مفهوم ِ

١٠٥

ناخودآگاهانه بودن و خودكار بودن آنهاست؛ به اين معنا كه آدمي ،استعارهها را به
شد ،استعاره در رويكرد معاصر ،پديدهاي صرفاً زباني نيست ،بلكه فرايند تفكر انسان،

استعاري است؛ ازاينرو ،استعاره تنها در واژگان زباني ديده نميشود ،بلكه در مفاهيم
نهفته است .استعاره از آن جهت پديدهاي شناختي است كه انسان مجموعهاي از

پديدهها را با توجه به مجموعة ديگري از پديدهها درك ميكند.

بنابراين استعاره در علم زبانشناسي ،برخلاف تعاريف سنتي ،خاص شعر و ادبيات

و تخيل ادبي نيست .جايگاه استعاره در نظام مفهومي بشر است و فرايندي شناختي
است كه در ذهن همة انسانها رخ ميدهد .استعاره اين امكان را براي ما فراهم ميكند
تا استدلالها و استنتاجهاي مربوط به يك قلمرو مفهومي را براي استدلال و استنتاج در

قلمرو ديگر به كار بگيريم؛ ازاينرو امكان درك و يادگيري را براي فرد ممكن ميكند؛
بدين صورت كه فرد در هنگام روبهرو شدن با يك تجربه ،به گونهاي خودكار ،ساختار
آن را با ساختارهاي موجود در نظام مفهومي خود مقايسه ميكند و در صورتي كه
ساختار مفهومي مطابق با آن بيابد ،آن را درك خواهد كرد؛ بدين ترتيب با دستهبندي و
مقولهبندي تجارب و مفاهيم ،امكان درك ،به خاطر سپردن و يادآوري آنها و

سازماندهي نظام مفهومي ممكن ميشود ).(Lakoff, 2003, p.82
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صورت مداوم و بدون هيچگونه تلاش آگاهانهاي به كار ميبرد .با توجه به آنچه گفته

 .٣تفاوت استعاره بلاغت و مفهومي
در اين قسمت به تفاوتهاي نظرية معاصر و ديدگاه سنتي در باب استعاره اشاره
ميشود تا لزوم پيريزي چنين نظريهاي بيشتر مشخص شود:

 -١در ديدگاه سنتي ،استعاره موضوع و ابزاري زباني است ،اما بر اساس رويكرد

نظرية معاصر ،استعاره موضوعي مربوط به انديشه است.
١٠٦

 -٢در ديدگاه سنتي ،زبان روزمره ،زباني حقيقي و بدون استعاره است و استعاره در

زمرة صناعات ادبي و متعلق به زبان مجازي ) (Configurative Languageاست؛ در
حاليكه در نظرية معاصر ،با ارائة شواهدي نشان داده ميشود كه نه تنها زبان روزمره

تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨فرشته دارابي ،عباس اشرفي ،محمدحسين بيات ،عنايت شريفي

خالي از استعاره نيست ،بلكه بخش قابل توجهي از آن استعاري است.

 -٣در ديدگاه سنتي ،استعاره »واژه يا عبارت« است ،اما در نظرية معاصر ،استعاره
انطباق يك به يك به مفهوم رياضي آن است؛ به عبارت ديگر ،مجموعهاي از تناظرهاي
يك به يك مفهومي قاعدهمند به شمار ميرود .در مورد فرايند انطباق دو نكته حائز

اهميت است:

اول .اين تناظر يكطرفه ) (Unidirectionalاست؛ بهطوريكه جهت اين تناظر از

حوزة مبدأ به سمت مقصد است و جهت عكس آن صادق نيست؛

دوم .در اين انطباق ،لزوم ًا تمام مفاهيم از حوزة مبدأ به حوزة مقصد منتقل

نميشوند .اين موضوع يكي از ويژگيهاي اساسي استعاره است كه به بخشهاي
خاصي از حوزة مقصد توجه دارد.

 -٤در ديدگاه سنتي ،اصطلاحاتي كه به عنوان استعاره به كار ميروند ،داراي معاني

دلبخواهي هستند ،اما در نظرية معاصر ،استعارهها قراردادي هستند و بر اساس قوانيني
زايا ساخته ميشوند.
 -٥در ديدگاه سنتي ،استعاره ابزاري از صناعات ادبي است كه براي زينت كلام به

كار ميرود ،اما در رويكرد معاصر ،استعاره نشانهاي عيني براي تجلي مفاهيم ذهني
انسان است ).(Ibid, pp.150-153

د( طبقه بندي استعاره مفهومي
از منظر

ليكاف و جانسون ،استعارهها بر اساس كاركرد شناختي به سه دستة

هستيشناختي ) ،(Ontologicalجهتي ) (Orientationalو ساختاري )(Structural

تقسيم ميشوند .در اينجا شرح مختصري از استعارههاي مفهومي بر طبق اين دستهبندي
كه موضوع يكي از پرسشهاي اين پژوهش است ،پرداخته ميشود.
 .١هستيشناختي

١٠٧

در واقع تجربة ما از اجسام و اشياء فيزيكي ،مبناي ديگري براي درك ما از پديدههاي

انتزاعي را تشكيل ميدهند .درك تجربيات بر مبناي اشياء و اجسام ،ما را قادر ميسازد
يعني به آنها اشاره كنيم ،آنها را مقولهبندي و تقسيم كنيم و يا بشماريم؛ بدين ترتيب

دربارة آنها آسانتر فكر كنيم ) .(Ibid, p.25در واقع استعارههايي كه از راه آنها يك

مفهوم انتزاعي به واسطة در نظر گرفتنش به عنوان يك شيء ،ماده ،ظرف و يا يك
شخص به شكلي ويژه مقولهسازي ميشود )افراشي ،١٣٩١ ،ص.(٨

كاركرد شناختي اين نوع از استعارهها چنين است كه بسياري از تجربيات مبهم و

انتزاعي -نظير رخدادها ،فعاليتها ،مفاهيم غيرمادي ،مبهم و -...در قالب ملموس اشياء،
مواد و يا ظروف بيان ميشوند؛ بدين طريق مفاهيمي كه تا پيش از اين مبهم بودهاند،

بهتر تشخيص داده ميشوند )كووچش ،١٣٩٣ ،ص .(٣٤دامنة اين استعارهها بسيار گسترده

است؛ چراكه استعارههاي هستيشناختي براي درك رويدادها ،كنشها ،فعاليتها و
حالات به كار گرفته ميشوند و به ترتيب آنها را به مثابة اشياء ،مواد و ظروف ،مفهومي
و تصويري ميشوند.

 .٢استعارة ساختاري

استعارة ساختاري ،استعارهاي است كه در آن يك مفهوم بر اساس تصور و مفهوم
ديگري سازمان داده شده است )يارمحمدي ،١٣٧٢ ،ص .(١٦٤در اين نوع استعاره ،يك
موقعيت يا يك مفهوم نامشخص با موقعيت و مفهومي كه ابعاد مشخصي دارد ،فهميده
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كه پارههايي از تجربة خود را برداشته و با آنها مانند اجسام و اشياء ملموس رفتار كنيم؛

ميشود و از يك امر مشخص و داراي نظم براي ساختن چارچوب مفهوم ديگر كه
نامشخص است ،استفاده ميشود .در اين گونه استعاره ،ساختار دقيقي از حوزه مبدأ به
ساختار مفهوم انتزاعي منتقل ميشود )كوچش ،١٣٩٣ ،ص .(٤٠٥هر استعارة ساختاري،
مجموعهاي منظم از استعارههاي هستيشناختي و استعارههاي جهتمند را درون خود

دارد كه براي درك امري نامشخص ،آنها را ساختاربندي ميكند )حسيني ،١٣٩٦ ،ص.(٤٤
١٠٨

 .٣استعارة جهتي

به استعارههايي كه مفاهيم را بر اساس جهتگيري فضايي -مانند بالا ،پايين ،عقب،

جلو ،دور ،نزديك و -...سازماندهي و مفهومسازي ميكنند ،استعارههاي جهتي گفته
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ميشود )هاشمي ،١٣٨٩ ،ص.(١٢٧

هـ( تحليل داده ها
تركيب  ٤٢٦روايت استعارة مفهومي در سه بخش كافي بدين صورت است :در بخش

اصول  ٢٩٧روايت ) ،(%٧٠در بخش فروع ١١٣روايت ) (%٢٦و در بخش روضه
ل كتاب
١٦روايت ) (%٤استخراج گرديد .طبق دستهبندي استعارههاي مفهومي در ك ّ
كافي بدين صورت ميباشند :استعاره هستيشناختي ٢٥١مورد ) (%٥٩كه بيشترين سهم

در بخش اصول با  ٢٣٤مورد از اين قسم استعارهها را به خود اختصاص داده است .به
جهت رعايت اختصار چند نمونه از استعارههاي هستيشناختي بيان ميشود:

» .١فاطمه اختر درخشاني است« )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،١ص .(١٩٥اين استعارة مفهومي

از نوع استعارة هستيشناختي وجودي است .در اين مثال حضرت فاطمه زهرا و در

ادامه متن روايت نيز حضرت امام حسن و امام حسين و در روايتهاي ديگري از
كتاب كافي مقام امام به ستارة درخشاني تجسم و براي مخاطب تصويرسازي شده

است )همان ،ج ،١ص /١٩٨همان ،ج ،١ص /٣٣٨همان ،ج ،٢ص .(٦١٠طبق تصويري
كه از ايشان ارائه ميشود ،چندين بعد از مقام و شأن اهلبيت براي مخاطب قابل
درك ميشود كه اين ابعاد تصويري طبق آنچه كه در منابع اصيل اسلامي براي ستاره

آمده است ،براي حضرت زهرا نيز انطباق دارد .اين تفاسير عبارتند از:

 .١جنبه هدايتگري ايشان )الانعام /٩٧ :النحل.(١٦ :
 .٢همانگونه كه ستارگان ماية زينت آسماناند )الصافات ،(٦ :ايشان نيز ماية زينت

جامعة بشريت و زندگي آنها ميباشند؛

 .٣قرآن كريم »نجوم« را پاسداران آسمان در برابر نفوذ شياطين ميداند )الصافات:

.(١٠-٧

اهلبيت نيز پاسداران دين در برابر نفوذ شياطين هستند:

 .١ستارهها تا زماني كه نظام هستي برپاست ،بالكل از بين نميروند .طبق روايت

١٠٩

امام باقر ،فيض وجودي امامان نيز تا قيامت ادامه دارد )همان ،ج ،١ص .(٣٣٨طبق
 .٢دنيا چهرة عبوسي به مردم نشان ميداد )همان ،ج ،١ص .(٦٠در اين روايت از
استعارة هستيشناختي از قسم شخصيتبخشي براي به تصوير كشيدن سختيها و

ناملايمتهاي دنيا )حوزة مقصد( از شخص عبوسي كه چهره در هم ميكشد و روي

ترش ميكند )حوزة مبدأ( ،براي مخاطب استفاده شده است.

ى
 .٣امام صادق مىفرمود» :ما ولىّ امر خدا ،گنجينة علم خدا و رازدار وح ِ

خدائيم« )همان ،ج ،١ص.(١٩٢

در باب يازدهم كتاب الحجة ،شش روايت تحت عنوان» :بَابُ أَنَّ الْأَئِ َّم َة وُلَا ُة َأمْ ِر

اللَّهِ َو َخ َز َن ُة عِ ْلمِه :ائمه واليان امر الهي و خزانهدار و گنجينهدار علم الهياند« ،آمده
است .اين روايات از نوع استعارة هستيشناختي از قسم ظرف هستند .كلمه خزائن در

عرف بر سه گونه محل اطلاق شده است:
اول .محلي كه در آن ،مال به مثابة امري مادي ذخيره ميشود ،مثل صندوقچه.
دوم .جايي كه محل اندوختن علم به مثابة امري غيرجسماني است ،يعني قلب.

سوم .محل صفات انساني به مثابة امري روحاني ،يعني نفس )مصطفوي ،١٤٣٠ ،ج،٣

ص.(٤٥-٤٤

در قرآن كريم نيز اين اصطلاح با توجه به سياق آيات شريفه به چهار معنا آمده

تحليل شناختي استعارههاي مفهومي در كتاب كافي بر مبناي الگوي ليكاف و جانسون

اين مثالها ستاره ،حوزة مبدأ و اهلبيت ،حوزة مقصد ميباشند.

است :اول ،كليدهاي رزق )اسراء(١٠٠ :؛ دوم ،نبوت و كتاب )ص(٩ :؛ سوم ،باران و گياه
)منافقون(٧ :؛ چهارم ،خراج )يوسف .(٥٥ :وجه مشترك تمامي اين معاني به همان معناي

اصلي باز ميگردد كه محل تجميع و حفظ چيزهاي با ارزش و گرانبها است .با اين
مثال نيز مقام و جايگاه ارزشمند امام در ميان جهانيان براي مخاطب به تصوير كشيده
ميشود .خزائن ،حوزة مبدأ است و اهلبيت ،حوزة مقصد ميباشند.

١١٠

استعارة ساختاري ١٧٢مورد ) (%٤٠است كه بيشترين سهم از اين نوع استعاره

مربوط به بخش فروع با  ١٠٥مورد است .در اينجا به چند نمونه از اين استعارهها اشاره
ميشود .برخي از اين استعاره در كتاب كافي عبارتند از:
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 .١امام باقر در روايتي نماز خواندن امام سجاد را اينچنين به تصوير ميكشد:

»هرگاه به نماز ميايستاد ،همانند تنة درختي بود كه عضوي از او حركت نميكند ،مگر
آنچه باد به حركت وا ميدارد« )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،٣ص .(٣٠٠در اين روايت ،نماز خواندن

امام معصوم به تصوير كشيده شده است .حوزة مبدأ ،تنة درخت استوار است و حوزة
مقصد ،شخص معصوم در حين نماز خواندن ميباشد .از اين استعاره براي تشريح

احكام نماز ميتوان استفاده كرد .اين استعارة مفهومي از نوع استعارة ساختاري است كه
حوزة مقصد را با ساختار دقيق حوزة مبدأ به تصوير كشيده است.

 .٢در حديثي از امام صادق در تفسير آية  ٨سورة المنافقون آمده است» :مؤمن از

كوه هم عزيزتر است؛ زيرا كوه را مىتوان با كلنگ كم كرد ،ليكن مؤمن را نمىتوان از
عقيدهاش كم كرد و او را متزلزل ساخت« )همان ،ج ،٥ص .(٦٣اين روايت ،استعارهاي

ساختاري براي توصيف حوزة مقصد ،يعني اقتدار مؤمنين از حوزة مبدأ يعني استواري
كوه استفاده شده است .ملامحمدصالح مازندرانى ذيل اين روايت ميگويد» :آرى!

تندبادها كوهها را تكان نمىدهند ،بلكه كوهها هستند كه مسير طوفانها را تغيير
مىدهند؛ به اين ترتيب نه تنها طوفان حوادث ،مؤمنان را از مسير خود منحرف

نمىسازد ،بلكه آنها هستند كه طوفانها را به مسيرهاى صحيح هدايت مىكنند«
)مازندراني ،١٣٨٢ ،ج ،٧ص.(٢٠٢

طبق مطالعاتي كه در اين مجموعه صورت گرفت ،استعارة جهتي تنها سه مورد
ل استعارهها را به خود اختصاص داده است كه برخي از آنها عبارتند از:
) (%١از ك ّ

 -١روايتي از امام موسي كاظم ذيل آية ٢٢سورة ملك آمده است كه حضرت

فرمود» :خدا در اينجا مَثَل زده است براى هركسيكه از علي پيروى كند ،همچون كسى

است كه بر پا ايستاده و در راه راست است :راه راست همان اميرالمؤمنين است
)كليني ،١٤٠٧ ،ج ،١ص .(٤٣٣در اين روايت ،با استفاده از جهتهايي مانند ايستادن و راه

راست ،پيروي و تبعيت كردن از اميرالمؤمنين براي مخاطباني كه دچار سردرگمي

١١١

ميشوند ،مثال زده شده است تا مخاطب در تبعيت از ايشان با استناد به اين استعارة
 -٢پيامبر اعظم فرمود» :إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا :و بر سر

)بالاي( هر امر درستى ،نورى موجود است« )همان ،ج ،١ص .(٦٩اين روايت در باب
اخذ به سنت و گواه قرآنى از رسول خدا و در باب حقيقت ايمان و يقين از امام

علي نقل شده است .در اين مضمون مشترك روايي از جهت بالا براي انتقال مفهوم
فاقد جسم ،درستي و حقيقت استفاده شده است.

در متن عربي ،كانون استعاره ،حرف اضافه »علي« است و حوزة مقصد راستي و

درستي است .با توجه به اينكه جهت بالا هميشه نشان دهندة قدرت و برتري است در
مقابل جهت پايين كه پستي و كم ارزشي را نشان ميدهد ،اين روايت نيز با تبعيت از
منطق قرآني )النحل (١٠٠ :از ارتفاع و بلندي براي به تصوير كشيدن جايگاه و

ارزشمندي مفهوم انتزاعي درستي بهره گرفته است.

در مجموع ميتوان گفت ،اين پراكندگي استعارهها متأثر از مفاهيم و موضوعات
ارائه شده در بخشهاي مختلف كتاب كافي ميباشد .به گونهاي كه پراكندگي استعارهها
ل كتاب كافي با بخشها و موضوعات روايات اين كتاب رابطة مستقيم دارد؛ بدين
در ك ّ

صورت كه بخش اصول كافي در بردارندة مفاهيم و موضوعات اعتقادي و انتزاعي

است .طبق آماري كه ارائه شد ،استعارة هستيشناختي در بين اقسام استعارة مفهومي در

تحليل شناختي استعارههاي مفهومي در كتاب كافي بر مبناي الگوي ليكاف و جانسون

مفهومي ترديدي در خود راه ندهند.

بخش اصول بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است .رسالت استعارة
هستيشناختي در اين است كه مفاهيم و يا چيزهاي غيرمادي ،ناملموس و انتزاعي را به
مثابة ماده ،شيء فيزيكي و ظرف تلقي ميكند .چيزهايي را كه مخاطب دربارة ماهيتشان
اطلاعات اندك و يا حتي شناختي از آنها ندارد ،به كمك استعارة هستيشناختي در قالب

يك پديده يا رخداد ملموس نسبت به آنها اطلاعات كسب ميكند .در بخش اصول نيز
١١٢

مفاهيم كامل ًا انتزاعي و يا به قولي معنوي هستند .از آنجايي كه اين مفاهيم براي مخاطب

قابل لمس و مشاهده نيستند ،معصومان آنها را در قالب اشياء ،ظروف و پديدههاي
مادي و طبيعي قابل درك و لمس براي مخاطبان تجسم و تصويرسازي كردند .در بين
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موضوعات اصول كافي ،بيشترين سهم از اين استعارهها به معرفي جايگاه امام و امامت

در بين مردم ،معرفي علم و عالمان ،مؤمنان و ويژگيهاي آنان و همچنين عقل ميباشد.
تمامي اين موضوعات انتزاعياند و براي تصويرسازي آنها در ذهن مخاطب از روش
مقايسه و قالبسازي مادي بهره گرفته شده است.

بخش فروع كتاب كافي ،در بردارندة مفاهيم و موضوعات احكام ،مناسك ديني و

شريعت است .براي توضيح و تشريح اين مفاهيم و شناخت ارزش و جايگاه آنها از
ميزان قابل توجهي استعاره استفاده شده است .همانگونه كه در قسمت آمار گفته شد،

بيشترين قسم استعارة مفهومي از انواع استعاره ،استعاره ساختاري ميباشد .هدف اين
استعاره ،ساماندهي يك مفهوم در چارچوب مفهومي ديگر است .اين استعاره درك
حوزة مقصد را از طريق ساختار حوزة مبدأ فراهم ميكند .اين استعارهها بر اساس

كنشهاي متقابل آدمي با محيط فرهنگي ،اجتماعي و فيزيكياش پيريزي ميشود.
مفاهيم و موضوعات فروع كافي اعمال و مناسكي هستند كه از لحاظ ظاهري براي
مخاطب قابل فهم ميباشند ،اما فلسفه ،ارزش و پاداشي كه نصيب مردم مقيد آنها
ميشود ،براي مخاطب به وسيلة مفاهيم فرهنگي ،اجتماعي و مادي به شكلي استعاري
مقولهسازي ميشود .با استفاده از مفاهيم آشنا و قابل فهم براي مخاطبان -از مخاطبان

اوليه گرفته تا تمامي مخاطبان در تمامي زمانها و مكانهاي -قابل تفهيم و ادراك

ميباشد .اما در روضة كتاب كافي ،از استعاره كمترين استفاده شده كه با توجه به مقدار
اندك اين روايات در مقابل حجم زياد روايات كتاب اصول و فروع ،مسئلهاي دور از

انتظار نيست .نكته قابل توجه اين است كه روايات استعاري اين بخش نيز مفاهيم
اعتقادي و احكامي هستند كه با بخش اصول و فروع همراستا ميباشند.
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جهتي
%١

نمودار .٢بسامد وقوع اقسام استعاره مفهومي

و( اجزاء استعارة مفهومي
هر استعارة مفهومي داراي يك حوزة مبدأ ،يك حوزة مقصد و يك نگاشت )انطباق(

مبدأ بر مقصد است .ليكاف ميگويد» :استعاره ،يعني الگوبرداري نظاممند ميان عناصر

مفهومي يك حوزه از تجربة بشر كه ملموس و عيني است -حوزة مبدأ -بر روي حوزة

ديگري كه معمول ًا انتزاعيتر است ،يعني حوزة مقصد« ).(Lakoff, 2003, p.43
 .١حوزة مبدأ و حوزة مقصد
همواره دو حوزه در استعاره ايفاي نقش ميكنند» :يك حوزه ،مفاهيم خود را ارائه

ميدهد كه به آن حوزة مبدأ ميگوييم و ...حوزة ديگر ،مفاهيم ارائه شده را دريافت
ميكند كه آن را حوزة مقصد ميناميم« )افراشي ،١٣٩١ ،ص(٦؛ كوچش دربارة حوزة مبدأ

اينگونه ميگويد» :حوزة مبدأ ،حوزهاي مفهومي است كه به كمك آن حوزة مفهومي
مقصد را درك ميكنيم« )همان ،ص .(٥-٣او همچنين حوزة مقصد را اينطور تعريف
ميكند» :حوزة مقصد ،حوزهاي مفهومي است كه سعي داريم معني آن را بفهميم« .آنجا

كه مجموعهاي داراي مفهومي عينيتر و متعارفتر است ،قلمرو مبدأ يا منبع است و
مجموعة ديگر را كه داراي مفاهيم انتزاعي و ذهنيتر است ،قلمرو مقصد يا هدف
ميخوانند.

 .٢نگاشت

ليكاف و جانسون اساس رابطة بين مبدأ و مقصد را كه به شكل تناظرهايي ميان دو

مجموعه صورت ميگيرد» ،نگاشت« ) (Mappingمينامند .اين اصطلاح از حوزة

رياضيات به عاريت گرفته شده است .در حقيقت ،نگاشت براي مشخص شدن

١١٥

استعارهها و ارتباط ميان دو حوزه است .هر استعاره شامل حوزة مبدأ ،حوزة هدف و
مفهومي يكسويه است و مخاطب فقط با حوزة مبدأ آشنايي دارد ،تنها از جانب حوزة
مبدأ به سوي شناخت و تطبيق ويژگيها بر حوزة مقصد حركت ميكند؛ ازاينرو عنوان

»واژگان حوزة مقصد« بي معناست و استعارهها مفهومي پايههاي تجربي دارند )اردبيلي،

 ،١٣٩٢ص .(١٢٣از ديدگاه شناختي ،استعاره جنبههاي مشخص دارد كه روابط دو مفهوم

را تعريف ميكنند .حوزة مبدأ فيزيكيتر و حوزة مقصد ،انتزاعيتر است )كوچش،١٣٩٣ ،

ص .(١٩٧استعارههاي مفهومي قلمرو مقصد را بر حسب واژههاي قلمرو مبدأ،

مفهومسازي ميكنند؛ قلمرو مبدأ همان مستعارمنه است ،قلمرو مقصد بر مستعارله

مطابقت دارد و نگاشت نيز همان وجهشبه يا جامع است؛ تفاوت ديگر استعارة سنتي با
مفهومي اين است كه در استعارة سنتي ،هميشه وجهشبه وجود دارد؛ براي مثال،
وجهشبه در »زيد مانند شير است« ،شجاعت است؛ اما استعارة مفهومي اينگونه نيست

و لزوم ًا نبايد شامل وجهشبه باشد ،بلكه با نوعي همبستگي و انسجام دو حوزة همراه
است كه از آن با عنوان اصل همساني ياد ميكنند )راسخ مهند ،١٣٩٣ ،ص(٦٨؛ به عبارت
ديگر ،حوزة مفهومي به حوزة حسي نگاشت پيدا ميكند و دو حوزه بر يكديگر بار
ميشوند و تمام آن چيزهايي كه در حوزة مقصد به صورت شاخص وجود دارد ،در

حوزة مبدأ نيز وجود دارد؛ به اين ترتيب ،استعارة مفهومي شكل ميگيرد .بر اين اساس
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نگاشت مبدأ به هدف مي باشد ) .(Lakoff, 2003, p.40چون نگاشت در استعارة

استعاره ،فرايندي است كه موجب ميشود انسان ،خرد انتزاعي خود را بر مبناي خرد
مكاني -فضايي كه در اصل بر مبنايي تصويري استوار است ،شكل دهد.

ز( تحليل دادهها
در اينجا به جهت رعايت اختصار ،پربسامدترين حوزههاي مبدأ و مقصد همراه با مثال
١١٦

پيكرهاي از هر يك بيان ميشود
 .١حوزه
حوزة مبدأ شيء:

انسان مؤمن ،شيء )سنگ خارا( است.
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»مؤمن همچون سنگ خارا ،سخت است« )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،٢ص.(٢٢٦

حوزة مبدأ انسان:

خوراكي انسان است.
»مانند روغن بنفشه در بين روغنها ،بهسان مَثل ما در بين مردم است« )همان ،ج،٦

ص.(٥٢١

حوزة مبدأ حيوان

دنيا ،حيوان )مار( است.
»نمونة دنيا همچون مار است؛ وه چه نرم است سايش بدان با اينكه زهر كشنده در

درون خود دارد« )همان ،ج ،٢ص.(٣٦
حوزة مبدأ برگ درخت:

گناه ،برگ درخت است.

»به راستى دو مؤمن به هم بر مىخورند و يكى با ديگرى دست مىدهند و مصافحه

مىكنند ،پيوسته گناه آنها فرو مىريزد ،همچنانكه برگ درخت فرو مىريزد« )همان ،ج،٢
ص.(١٧٩

حوزة مبدأ گياه:
انسان )مؤمن( ،گياه )درخت خرما( است.

»مؤمن همچون درخت خرما است كه برگ آن نه در زمستان و نه در تابستان
نميريزد« )همان ،ج ،٢ص.(٢٣٥

حوزه مبدأ مكان:
انسان )پيامبر( ،مكان )شهر( است.

پيامبر اعظم فرمود» :منم شهر ،و على درب آن است« )همان ،ج ،٢ص.(٢٣٨
حوزة مبدأ نور:

١١٧

انسان )عالم( ،نور است.

»عالمان ،چراغ هستند« )همان ،ج ،١ص.(٣٣

زمين خوراكي است.

»زمين به نان پاكيزهاي تبديل مي شود )همان ،ج ،٦ص.(٢٨٦

همانگونه كه بيان شد؛ عناصر استفاده شده در حوزههاي مبدأ ،همگي فيزيكي،

طبيعي و واقعي هستند؛ همين امر سبب شده تا اين مثالها براي عموم مخاطبان قابل
فهم و درك شده است و تا زماني كه عناصر حوزة مبدأ در جهان پا برجا هستند ،اين

استعارهها هم كارايي خود را حفظ خواهند كرد و براي جهانيان قابل استناد و بهرهگيري
هستند .براي ارائة تصويري بهتر از دستاورهاي پژوهش ،آنها در قالب جدول ذيل به

نمايش گذاشته ميشود:
حوزة مبدأ

تكرار

حوزة مبدأ

تكرار

شيء

٨٥

مكان

٢٤

انسان

٣٧

نور

٢٣

حيوان

٣٤

خوراكي

١٥

گياه

٣١

برگ درخت

١٢

در پيكره
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در پيكره
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حوزة مبدأ خوراكي:

.٢حوزة مقصد
در اين قسمت براي هر يك از پربسامدترين حوزههاي مقصد ،مثالي پيكرهاي آورده

شده است:

حوزة مقصد معصومان

معصومان خزانهدار هستند.

١١٨

»به خدا سوگند ،ما خزانهداران خدا در آسمان و زمينش هستيم ،نه آنكه خزانهدار
طلا يا نقره باشيم ،بلكه خزانهدار علمش هستيم« )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،١ص.( ٩٢

حوزة مقصد انسان عام
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انسان حيوان است.

»مَثل آزمند به دنيا همچون كرم ابريشم است؛ هر آنچه بيشتر بر خود بتند ،ديرتر

تواند از آن برآيد تا از غم بميرد« )همان ،ج ،٢ص.(١٣٤

حوزة مقصد اعمال سيئه
اعمال سيئه ،حيوان )گرگ( هستند.

»دو گرگ گرسنه و درنده در ميان گلة گوسفندى كه چوپان ندارد ،زيانمندتر نيستند

از زيان رياست در ديانت مسلمان« )همان ،ج ،٢ص.(٢٩٧
حوزة مقصد اعمال نيك
نماز ،شيء است.

»نماز ،ستون خيمه است« )همان ،ج ،٣ص.(٢٦٦
حوزه مقصد دنيا

دنيا آب شور است.
»دنيا چونان آب شور دريا است؛ هر آنچه تشنه از او بنوشد به تشنگى او بيافزايد تا

او را بكشد« )همان ،ج ،٢ص.(١٣٦

حوزة مقصد انسان مؤمن

انسان مؤمن ،طبيعت است.

»مؤمن از كوه سختتر است؛ از كوه برگرفته شود تا كم گردد و از دين مؤمن
برگرفته نشود؛ تا كاسته گردد« )همان ،ج ،٢ص.(٢٤١
حوزة مقصد دعا
دعا ،شيء است.

»دعاء سلاح مؤمن ،ستون دين و نور آسمانها و زمين است )همان ،ج ،٢ص.(٤٦٨

حوزة مقصد دل

١١٩

دل شيء است.

»حديث وسيلة زلالكردن دلهاست كه زنگ زده است ،به راستى دلها زنگ گيرد،
ج ،١ص.(٤١

حوزة مقصد علم

علم گنج است.

ى خدائيم«
ى امر خدا ،گنجينة علم خدا و رازدار وح ِ
امام صادق فرمود» :ما ول ّ

)همان ،ج ،١ص .(٩٣حوزههاي مقصد در حقيقت ،تشريح مفاهيم ديني و اعتقادي
ميباشند .پربسامدترين حوزههاي مقصد در اين استعاره مفاهيمي هستند در رابطة با

شناخت و معرفي جايگاه و مقام انسان به صورت عام ،انسان به صورت خاص -يعني
معصومان -و همچنين اعمال نيك و بدي كه سرنوشت انسان در گرو آنهاست .در

حقيقت استعارههاي روايي همراستا با رسالت قرآن كريم و مفاهيم دين اسلام در جهت
تربيت بشريت ميباشند .براي درك بهتر حوزههاي مقصد ،آنها در قالب جدول ذيل به

نمايش گذاشته ميشود:
حوزه مقصد

حوزه مقصد

تكرار
در پيكره

انسان

٨٣

اعمال گناهآلود

٦٨

تكرار
در پيكره

علم
اعمال )عام(

٢١
١٦
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چنانكه شمشير زنگ گيرد و زلال كردن و جلاى دلها به حديث گفتن است )همان،

عمل نيك

٣٧

دعا

١٤

معصومين

٣٦

دل

١٤

دنيا

٢٣
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نتيجهگيري
١٢٠

از بررسي استعاره هاي كتاب كافي ميتوان نتيجه گرفت ،استعارهها صرفاً به دليل

بلاغت و زيبايي كلام نيستند ،بلكه از روي نياز و ضرورت ،در سراسر اين گفتمان نمود

دارند .بين ميزان بهرهگيري از استعارهها با انتزاعي بودن موضوع ،رابطة مستقيم وجود
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دارد؛ در حقيقت هرجا موضوعات و مفاهيم انتزاعيتر است ،استعارههاي بيشتري به كار
گرفته شده است؛ همانگونه كه در بخش اصول كتاب كافي كه در بردارنده مفاهيم

انتزاعي است ،بيشترين سهم از تعداد روايات را با  %٧٠به خود اختصاص داده است؛
ل
در بخش فروع كه مفاهيم انتزاعي كمتري دارد %٢٦ ،و در بخش روضه %٤ ،از ك ّ
روايتهاي استعاري را به خود اختصاص دادهاند.

با م ّد نظر قرار دادن تقسيمبندياي كه ليكاف و جانسون ارائه دادند ، ،بيشترين

ميزان بهرهگيري از استعارة هستيشناختي در بخش اصول كافي است كه از اين ميزان،

بيشترين سهم ،هستيشناختي وجودي و كمترين مقدار نيز در نوع استعارة
هستيشناختي شخصيت است .اين موضوع ،حكايت از آن دارد كه تخيل و جانبخشي

به اشياء و حيوانات ،كمترين بهرهگيري شده است؛ ازاينرو دلالت بر واقعبيني مفاهيم
اسلامي دارند .برعكس اديان ديگر كه از تخيل ،بيشترين بهره را بردهاند؛ بيشترين قسم
استعارههاي ساختاري در بخش فروع كافي قرار دارند .اين بخش در بردارندة احكام و
فروعات ديني است كه هركدام از آنها داراي قالب و ساختاري عملي و عيني در بين
مخاطبان ميباشد؛ به همين جهت ،معصومان با بهرهگيري از اين قسم استعاره

مفهومي ،ساختار آنها را با قالب و ساختار مفاهيم عيني و مجسمتر كردهاند؛ ازاينرو

ساختار كاربرديتر براي مخاطبان مجسم ميكنند.

بر اساس نتايج حاصل از دادههاي پيكرهمدار ،متداولترين حوزههاي مبدأ عبارتند
از :شيء ،انسان ،حيوان ،گياه ،مكان ،نور ،خوراكي و برگ درخت؛ همچنين
پربسامدترين حوزههاي مقصد نيز عبارتند از :اعمال -اعمال نيك ،اعمال گناهآلود و

اعمال عام ،-انسان -انسان معصوم ،انسان غيرمعصوم ،-دنيا ،علم ،دعا و دل.

به اين ترتيب مشخص شد ،براي بيان مفاهيم انتزاعي و معنوي حوزة مقصد از

حوزههاي مبدأ محسوس ،ملموس و عيني استفاده شده است .دليل برتري و متمايز
بودن استعارههاي روايي از ديگر استعارهها ،قدرت خلاق و همچنين علم والاي گوينده

١٢١

اين مجموعه روايات در به كار گرفتن و كنار هم گذاشتن حوزههاي مبدأ و مقصد
بيشتر باشد ،استعارهاي كاربرديتر و دقيقتر پديد ميآيد؛ به همين جهت خالق زيباترين
و فنيترين استعارهها ،معصومان ميباشند .شاخص ويژة استعارههاي مقام عصمت،
قابل فهم بودن براي عموم بشر و به تصوير كشيدن حقايق پيچيدهاي از فرهنگ دين

است ،حقايقي كه حوزة مقصد آن از امور مجرد و معنوي است و براي آگاهي از آنها
تنها ميتوان به كلام وحي و معصوم اعتماد كرد؛ چراكه تجربه و عقل بشر عادي

نميتواند به عمق و كنه آن دست يابد.
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ميباشد؛ هر اندازه دانش ،آگاهي و تسلط گويندة متن بر حقايق حوزههاي مبدأ و مقصد
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