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 1سازيِ دعا در مفهومها  آن سازوكارهاي شناختي و نقش

  *شيرين پورابراهيم

  چكيده
ابزارهـاي شـناختي مثـل     ،رهاي شناختي شناختي، منظور از سازوكاشناسي  معني در

نـد  ا تصويريهاي  واره طرحهاي مفهومي و تصويري، و  مجازهاي مفهومي، استعاره
ـ هـدف  . درك مفاهيم انتزاعي در ذهن انسان نقش دارند دهي و كه در سازمان  ةمقال

هايي از اين سازوكارهاي شناختي اسـت كـه در دعـاي امـام      حاضر، بررسي نمونه
ـ  در. اسـت   رفتـه   كـار  بـه  سجاديه صحيفةدر  )ع(سجاد  ايـن   نقـش  ،حاضـر  ةمقال

 نيـز  و سازي مضامين و درك مفاهيم انتزاعـي دعـا   سازوكارهاي شناختي در مفهوم
 .شود مي العه و بررسيمط زبان دعا از زبان عادي تمايزدهندة هاي شناختي شاخص

دهد مضامين ديني موجود در اين ادعيـه، عـالوه بـر مفـاهيم      نتايج تحليل نشان مي
كمك سازوكارهاي شناختي استعاره،  بهاند كه  حقيقي، از مفاهيم انتزاعي ساخته شده

 سـان  بـدين  شـوند و  هاي تصويري ساختارمند مـي  واره طرحو  ،مجاز، تصويرسازي
به  ،چنين، زبان دعا، از نظر نوع سازوكارهاي شناختي هم. شود ميتسهيل ها  آن درك

در ايـن   هـاي ادبـي   شـاهد جنبـه   نيـز،  از جهـاتي  ،زبان عادي نزديـك اسـت امـا   
  .باشيم ها مي سازي مفهوم

سازوكارهاي شـناختي، اسـتعارة مفهـومي، مجـاز مفهـومي، اسـتعارة        :ها كليدواژه
  .ن ادبيوارة تصويري، زبان دعا، زبا تصويري، طرح

  
 مقدمه. 1

بار بـه طـرح سـازوكارهاي     نخستين )cognitive semantics( شناسي شناختي نظرية معني
از  منظـور . دهي معاني و مفـاهيم بسـيار تأثيرگذارنـد    ذهني و شناختي پرداخت كه در سازمان
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 )George Lakoff( جورج ليكافاز سوي  )1980در سال( بار اولينكه  ،رهاي شناختي سازوكا
 مطرح شد، ابزارهاي شـناختي مثـل مجازهـاي مفهـومي     )Mark Johnson( نو مارك جانس

)conceptual metonymies(هاي مفهومي ، استعاره )conceptual metaphors( هـاي   ، اسـتعاره
اسـت كـه در    )image schemas( هاي تصويري واره طرح، و )image metaphors( تصويري
حاضـر بررسـي    ةهدف مقال. انتزاعي در ذهن انسان نقش دارنددرك مفاهيم  دهي و سازمان
در  )ع(دعـاي امـام سـجاد     54هايي از اين سازوكارهاي شناختي است كـه در زبـان    نمونه

هاي ديني و ادبي حائز اهميت بوده و  كه از جنبه ،اين متن. است  رفته  كار به سجاديه صحيفة
هـاي آن ابعـاد    سازي فته است و كشف مفهومهست، تاكنون از اين حيث مورد توجه قرار نگر
مـواردي   به بررسي و تحليل ،به اين منظور. كند جديدي از اين اثر ارزشمند را به ما معرفي مي

مجاز  ،)ontological(و وجودي  )orientational( ، جهتي)structural( هاي ساختاري از استعاره
 صـحيفة پـردازيم كـه در زبـان دعـاي      تصويري مي وارة طرحو  ،مفهومي، استعارة تصويري

است كه اين سـازوكارهاي شـناختي در    سؤال مقالة حاضر اين. ستا  شده  مشاهده سجاديه
كـدام   چنـين  هـم . كننـد  سازي مضامين و درك مفاهيم انتزاعي دعا چگونه عمـل مـي   مفهوم

  د؟نكن هاي شناختي زبان دعا را از زبان عادي متمايز مي شاخص
  

 نظري تحقيق مباني. 2

» صـاعد  قـرآن «بـه   شـيعه  علمـاي  ميـان در  ،)ع(، حاوي ادعية امام سجاد صحيفة سجاديه
هاي لغوي، ادبي، و بـديعي   معروف و ادعية آن در اوج فصاحت و بالغت است و هنرمندي

هـا منـوط بـه     نماياندن ارزش ادبي و هنري ايـن مناجـات  . خورد چشم مي بهبسياري در آن 
هاي  ها در بازشناسي اين آرايه عبارات آن است و بخش قابل توجه اين زيبايي شناسي زيبايي

بررسي زبان دعا از مطالعـاتي اسـت   ). 142: 1387مظفري و ابن الرسول، (ادبي نهفته است 
عـالوه بـر اهميـت    . كه بسياري محققان به داليل مختلف بر اهميت آن اتفـاق نظـر دارنـد   

در . اسـت هاي زيـادي بـوده و    خود زبان آن نيز موضوع بررسي ،زبان دعا مضامين ديني در
بـه زبـان عرفـان    را  هاي آنبرخي زبان دعا ،)ع(امام سجاد  صحيفة سجاديةمطالعات زباني 

 برخـي  ؛)1384پور،  سلمان(د ان كرده مطالعه و بررسي آن را ،از اين ديدگاه ،دانسته ونزديك 
، چنين هم. )1384ميرقادري، (اند  پرداخته اين كتاب درو انواع ادبي به بررسي ادبيات دعا  نيز

) 1384تجليل، (از جمله تلويحات قرآني  ،ي بالغيها به بررسي نكته بعضي از پژوهشگران
چه در ايـن   آن). 1384خانجاني، (اند  شناختي زبان دعا پرداخته   هاي زيبايي جنبه بررسي به يا

توجه قرار گرفته بررسي زبان دعا از نظر سازوكارهاي شناختي است  وردبار م نخستينمقاله 
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كند و سازوكارهاي معنايي ذهني را در زبان مـورد   شناسي شناختي مطرح مي كه نظرية معني
بنابراين، در اين بخش، به بررسي مباني نظري اين نظرية جديد معنـايي  . دهد توجه قرار مي

  .را تحليل كنيم 3شده در بخش  گردآورياي ه داده بر آن اساس، ،پردازيم تا مي
اند كـه در نظـام    شناسي شناختي، چندين سازوكار شناختي معرفي شده در نظرية معني

هـاي   نـد از اسـتعاره  ا عبـارت ايـن سـازوكارهاي شـناختي    . سازي انسان تأثيرگذارند مفهوم
هاي  استعاره .هاي تصويري واره طرحهاي تصويري، و  مفهومي، مجازهاي مفهومي، استعاره

هـاي مختلـف تقسـيم     هاي اسـتعاره، بـه گـروه    بر اساس نقش، پيچيدگي و بنيان ،مفهومي
 ،)Kövocses, 2010: 40( كـوچش بـه تعبيـر    ،سـه نقـش سـاختاري، جهتـي و    . شـوند  مي

هـاي ايـن مقالـه در     بنـدي داده  و وجـودي در تقسـيم   )coherence metaphors( انسـجامي 
سه سازوكار ديگر شناختي نيز معرفي و در . است  كار رفته بههاي مفهومي  زيربخش استعاره

هاي تصويري و جاندارپنـداري   استعاره. گيرند هاي تحقيق مورد استفاده قرار مي بررسي داده
در ها  آن هاي زبان ادبي هستند كه كاربرد از شاخص) هاي مفهوميِ وجودي از ميان استعاره(

اما در مباني نظري تحقيق چهـار شـاخص معرفـي     .مشهود است) ع(زبان دعاي امام سجاد 
  .كنند اند كه زبان ادبي را از زبان غيرادبي متمايز مي شده

  
  هاي مفهومي استعاره 1.2

مثـل تشـبيه، اغـراق و     ،»بديع«هاي  شد استعاره در كنار ساير كالم تصور مي ،در گذشته
كنـد   مـي را در زبان ايفـا  » تزييني«و » اي حاشيه« و نقشي دغيره، ماهيتي اساساً زباني دار

)Deignan, 2005: 2( .اي  حـوزه درك «سـت از  ا در تعريف شناختي، استعاره عبارت ،اما
شناختي، شناسي  زباندر . )Kövocses, 2003: 4( »صورت حوزة مفهومي ديگر بهمفهومي 

يـا  (» هـومي هـاي مف  اسـتعاره «مبـين و نماينـدة   ) هاي گفـتن  يا شيوه(» عبارات استعاري«
نـد كـه وجـود    ا اسـتعاري اين عبارات . كنند را آسان ميها  آن ند وا )هاي انديشيدن روش

  ).ibid: 6( كنند هاي مفهومي را آشكار مي استعاره
استعاره، اسـتعارة مفهـومي امـري تصـوري و      )standard view( بر اساس ديدگاه معيار

اسـتعارة مفهـومي الگـوبرداري يـا نگاشـت      . يابد ذهني است كه در زبان استعاري تجلي مي
حوزة مقصد انتراعي يا . است ،يعني دو حوزة مبدأ و مقصد ،هاي مفهومي مند بين حوزه نظام

 الـف استعارة . است دور از تجربة آگاهانه و حوزة مبدأ در حيطة تجربيات محسوس بشري
 ،جا يك حوزة مقصـد انتزاعـي و پيچيـده    در اين. عنوان قاعده در نظر بگيريد بهرا  است ب

تـر دارد و   حوزة ب ساختاري ساده ؛شود تر ب درك مي يعني الف، با استفاده از حوزة عيني
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مفاهيم ادعاي نظرية استعاره اين است كه استعاره ويژگي . تر است براي تجربة حسي راحت
كاركرد استعاره درك بهتر مفاهيم خاصي اسـت و نـه اهـداف هنـري يـا       ؛ها است و نه واژه

مـردم   ،بدون هيچ تالشي را، استعاره .استعاره اغلب مبتني بر شباهت نيست .شناختي زيبايي
تنهـا   نـه  چنـين  هـم  .، و ويژة افراد خاصِ نابغه نيستبرند ميكار  بهه عادي در زندگي روزمر

ناپـذير تفكـر و    بلكـه فراينـد اجتنـاب    يستن خوشايندزبانيِ  ينييزيادي و تزامري  استعاره
  ).Kövocses, 2010: x( استدالل بشري است

  
  مجاز مفهومي 2.2

اي ديگـر   جـاي واژه  بـه ، عبارت است از كاربرد يك واژه كليطور  به ،در ديدگاه سنتي مجاز
در ديـدگاه  . ها به هـم نزديـك باشـد    واژهكه معاني  اينمشروط بر  ؛براي اشاره به يك عنصر

كردن دسترسـي    كاركرد اصلي آن فراهم. در اصل، مفهومي است ،شناسيِ شناختي، مجاز زبان
 )Kövocses, 2010: 191( كـوچش . مفهومي به عنصـري ديگـر اسـت    يذهني از راه عنصر

مجـاورت  كه مجـاز بـر اسـاس    بدين سان معتقد است كه استعاره و مجاز از هم متمايزند؛ 
سازند رابطة مجـازي را   ل را ميئاهاي يك نمونة شناختي ايد است، يعني عناصري كه بخش

در واقع، مجاز حاويِ يك حـوزه  . كه استعاره مبتني بر شباهت است حال آن ؛دهند شكل مي
در حالي كه هدف مجاز دسترسـي بـه يـك    . است، اما استعاره حاويِ دو حوزة مجزا است

، درك كـل نظـام   كلـي طور  به ،واحد است، هدف استعاره ةحوزيك عنصر مقصد در درون 
هاي زبـاني و   مجاز بين مفاهيم، و بين صورت چنين هم. صورت نظامي ديگر است بهعناصر 

استعاره تنها اما دهد،  رويدادهاي جهان رخ مي/ هاي زباني و چيزها مفاهيم و نيز بين صورت
  .دهد بين مفاهيم رخ مي

ايـن مـوارد   . دهنـد  ها را روابـط مجـازيِ خاصـي شـكل مـي      استعارهاساس بسياري از 
ها و مجازها اغلب در عبـارات زبـانيِ    استعاره. بستگي جزء، و همـ  ند از عليت، كلا عبارت

تـوان مـوردي از تركيـب اسـتعاره و مجـاز       برخي عبارات را مي. خاصيِ با هم تعامل دارند
بـراي  . )ibid: 192(نـد  ا اسـتعاره د كه درون كه برخي ديگر مجازهايي هستن دانست، حال آن

بـه  نويسنده ( جاي محصول بهتوليدكننده  روشن شدن تعاريف فوق، به مصاديق زباني مجازِ
 او خيـام «، و »است الملك كمالعاشق او «، »خوانم ميسعدي دارم «: دقت كنيد )كتابجاي 
ها  اين. كنيم  ها، از نويسنده براي دسترسي ذهني به اثر او استفاده مي اين مثال ةدر هم. »داره؟

مكان بـه جـاي   اما به اين مثال ادبي از مجاز شناختي . اند كاربردهاي معمولي مجاز شناختي
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در ايـن عبـارت، منظـور از     .»ماند اگـر زينـب نبـود    كربال در كربال مي« :رويداد توجه كنيد
  .داد و واقعة كربال استكربالي نخست، روي

  
  تصويرياستعارة  3.2

بنياد اسـت كـه از نظـر دقـايق تخيلـي بسـيار       ـ  هاي مفهومي تصوير شعر سرشار از استعاره
هـاي زيـر از شـعر سـهراب      به مثال. كنند هاي تصويري استفاده نمي واره طرحاما از  ،ندا غني

  :سپهري توجه كنيد
 شـد خـواهش مـي   دست فوارة   داشــتتــا انــاري تركــي برمــي

. انـد  هم الگـوبرداري شـده   ازتوان گفت كه دو تصوير  مي ،در تحليل اين عبارت شعري
گيـري ايـن    شـكل . رفـتن فـوارة آب   رفتن دست، و ديگري تصوير باال يكي مربوط به باال

 ايرفتن دست براي چيدن بـر  تصوير باال از ما. است» چيز«تصاوير بر اساس شكل اين دو 
نيز دو تصـوير قيـر و   » قير شب« عبارت در. كنيم رفتن فوارة آب الگوبرداري مي تصوير باال

چه اين نوع الگوبرداري را از  آن ،)57 :2010( به اعتقاد كوچش. شوند شب بر هم منطبق مي
هاي استعاري، به خـودي خـود،    واژه«كند اين است كه  هاي استعاري متمايز مي الگوبرداري

كدام كار فواره الگوبرداري شود، يا كدام ويژگي شب  ازكار دست  كدامكه  اين چيزي دربارة
بر اساس شكل رايـج ايـن دو،    ،ما اما. گويند شود، چيزي نمي بر كدام ويژگي قير منطبق مي

به اعتقاد  ،همين امر است كه. »شود فهميم كه چه چيزي بر چه چيزي منطبق مي مي درستي به
  .»زباني بودن، مفهومي نيز باشند هاي تصويري، عالوه بر استعاره«شود  باعث مي ،كوچش

  
  هاي تصويري واره طرح 4.2

هاي تصويري  واره طرحو بررسي به معرفي  )Lakoff and Johnson: 1987( نليكاف و جانس
گرايانه به زبان و  مادي و در واقع رويكردي تجربه با پذيرفتن رويكردي غير ،ها آن .پرداختند

 هامپـه  .گرايـي تلقـي كردنـد    هـاي اصـلي تجربـه    هاي تصويري را از ستون واره طرحتفكر، 
)Hampe, 2005: 1-2( معتقـد   و پـردازد  هاي تصويري مـي  واره طرحهاي  به معرفي شاخص

مفهـومي هسـتند كـه در     دار و پـيش  دقيقاً معنـي هاي تصويري ساختارهاي  واره طرح«است 
كاري اشيا ريشه دارنـد و   و شيوة دست ،حركات مكرر بدن انسان در فضا، تعامالت ادراكي

نـد كـه   ا اي واره طـرح هـاي كـامالً    هاي تصويري گشـتالت  واره طرح. شوند ناشي ميها  آن از
هـا هـم از درون    واره طـرح اين . حركتي است ـ ساختاريِ كليِ تجربة حسيت ئهينمايانگر 
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شـود   سبب ميها  آن پذيري انعطاف. ندا منعطفو هم بسيار  ينداز اجزا متشكل ساختارمند و
عمل كننـد، گشـتارهايي كـه بـا     ها  آن هاي تجربي مختلف بر گشتارهاي زيادي در موقعيت
  .دارندفشرده  ياصول ادراكي گشتالتي ارتباط

وارة  پـردازد، طـرح   بـه معرفـي آن مـي    نجانس هاي تصويري كه واره طرحيكي از انواع 
حركت انسـان و مشـاهدة حركـت سـاير      ن،به اعتقاد جانس. است )path schema( حركتي
اي انتزاعـي از ايـن    واره طرحتا  است اي در اختيار انسان قرار داده هاي متحرك تجربه پديده

يست چنين ويژگي چه قادر به حركت ن حركت فيزيكي در ذهن خود پديد آورد و براي آن
در ميان مسـير، از نقـاطي در    ،تواند حركت داراي آغاز و پاياني است و مي. را در نظر بگيرد

حركت متضـمن گـذر زمـان اسـت؛     . حد فاصل ميان دو نقطة آغاز و پايان برخوردار باشد
صـورت صـريح يـا     بـه توانـد   بنابراين رسيدن از نقطة الف به ب نيازمند زماني است كه مي

يـا  » رسيديم بـه تـه قصـه   «مثل  ،در عبارات زباني. وارة حركتي مطرح باشد در طرحضمني 
رسالة دكتري راه زيـادي در پـيش    تا دفاع از«، يا »براي رسيدن به موفقيت بايد تالش كرد«

به جز ). 376- 375: 1383 صفوي،( كنند انگار مسيري وجود دارد كه در آن حركت مي» است
هـا در   دهي بسياري از اسـتعاره  هاي قدرت و ظرف نيز بنيان شكل واره طرحارة حركتي،  و طرح

  .وارة حركت است ة سفر داراي طرحاستعار سجاديه صحيفةدر . ذهن است
  
  زبان ادبي 5.2

از استعارة مفهومي استفاده  ،چون زبان غيرادبي ،شناسان شناختي، زبان ادبيات نيز به بيان زبان
از چندين ابزار براي ايجاد زبانِ غيرقراردادي و هاي ادبي زبان  كند، با اين تفاوت كه گونه مي

 ، تفصـيل )extending( گسـترش : نـد از ا عبـارت ايـن ابزارهـا   «. گيرنـد  كمك مـي » تصاوير«
)elaboration( ،بردنسؤال  زير )questioning(،  و تلفيـق )combining( «)Kövocses, 2010: 53.( 

شده مرتبط اسـت،   قرارداديكه با برخي عبارات زبانيِ  ،در گسترش، استعارة مفهوميِ عادي
بيت  در ،مثالً .شود با ابزارهاي زباني جديد بيان ميو از طريق معرفيِ يك عنصر مفهوميِ نو 

 دگر بنه ره به پاي تو«: چنين آمده است ،طور اتفاقي و بدون ذكر نام شاعر ديدم بهشعري كه 
گسـترش   زندگي سفر اسـت اسـتعارة   ،»رفت بايد چون كه بگويدت راه خود/ مپرس هيچ

راه زندگي «شود كه  ، بديع بودن از اين عنصر غيرقراردادي ناشي مياين بيت در. يافته است
 ،شاخص ديگر زبان ادب است تفصيل .»مورد رفتن بگويد ممكن است چيزي را به شما در

موجود در مبدأ را به طريقي غيرعـادي   يكند، از اين لحاظ كه عنصر مي با گسترش فرق كه
 شـب  قيـر  در پاهـايم  ليـك / خوانـد  يم مرا دور از بانگي«در شعر  .دهد شرح و تفصيل مي
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بـه طريقـي غيرعـادي و     ،كه از استعارة سفر استفاده كرده است، مانع سفر را ،، شاعر»است
جديـد بـه حـوزة     يعنصر جاي افزودنِ به ،شاعر ،در واقع. كند يخالقانه، قير شب معرفي م

كـار   بـه اي جديد و غيرقـراردادي   را به شيوه )مانع راه( از قبل موجود يعنصرِ ،)سفر( مبدأ
هـاي روزمـرة    تواند مناسب بودن استعاره در ابزار شعريِ زير سؤال بردن، شاعر مي. گيرد مي

 بـاز  و كننـد  مـي  غـروب  خورشـيدها «: به اين شعر توجـه كنيـد  . رايج ما را زير سؤال ببرد
 آن در كـه  بود خواهد جاوداني شبي/ شود يم خاموش ما مختصر نور وقتي اما/ گردند برمي

  ).Catullus: 5( »بخوابيم
هاي  ترين استعاره مرگ، برخي از رايج توصيف در ،كند كه جا كاتولوس اشاره مي در اين«

خوب ها  آن .، ديگر مناسب نيستند»مرگ شب است«و  »روز استزندگي « :زندگي و مرگ
معناي اين بيت اين است كه . »خوابيم شبي جاودانه است كه در آن مي«نيستند چرا كه مرگ 

. شـويم  بار كه مرديم ديگر زنده نمي يك: يابد ديگر به روز تغيير نمي ،شب ةمثاب به، مرگ
حفـظ   »مرگ شب اسـت «و  »زندگي روز است«هاي  به بياني ديگر، در حالي كه استعاره

كـه روز شـب   (هـاي مبـدأ    پيامد حوزه. رود زير سؤال ميها  آن اند، اعتبار يا صحت شده
شود ولي مرگ  زندگي مرگ مي :شود هاي مبدأ اعمال نمي بر حوزه) شود و شب روز مي

 نـد ا درسـت اي  هـا تنهـا تـا انـدازه     بيند كه استعاره كاتولوس مي. شود دوباره زندگي نمي
)Kövocses, 2010: 54.(  

كـه  ( ما باشـد  ةتلفيق شايد، قدرتمندترين سازوكار براي فراتر رفتن از نظام مفهومي روزمر
 عشق سفر استبه تلفيق دو استعارة  ).گيرد البته هنوز از تفكر قرارداديِ روزمرة ما كمك مي

 همسـفرم  تـو « :هايي از شعر شمس لنگرودي دقـت كنيـد   در قسمت عشق اسارت استو 
 ةايـن چهـار شـاخص بـه اضـاف      .»يا بسـته  مـن  مچ بر كه بندي دست با/ توام همراه/ نيستي
  .كنند ن ادبي و غيرادبي ايفا ميهاي تصويري و جاندارپنداري نقش مهمي در تمايز زبا استعاره
  

 بررسي سازوكارهاي شناختي دعا. 3

 ،و سـاختاري  ،مفهوميِ وجـودي، جهتـي  هاي سه استعارة  در اين بخش از مقاله، ابتدا كانون
در . دشـو  بررسي مـي  نارچوب مدل ليكاف و جانسهسپس مواردي از مجاز مفهومي در چ

در پايـان،   ،هـاي تصـويري و   واره طـرح هاي تصويري و  مواردي از استعاره ،هاي بعد بخش
سـاير   جا از هاي مفهومي، هر در بحث استعاره. شود موجود بررسي مي ةادعيهاي ادبي  جنبه

در برخي شواهد  ،زيرا ؛پردازيم ميها  آن است، به توضيح  سازوكارهاي شناختي استفاده شده
  .يما مواجهها و سازوكارهاي شناختي  استعارهتحقيق، با انواع 
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  هاي مفهومي هاستعار 1.3
مشـاهده  ) ع(و ساختاري در زبان دعاي امـام سـجاد    ،هاي مفهومي وجودي، جهتي استعاره

هاي تصويري  ها، مجازهاي مفهومي، استعاره ر اين بخش، عالوه بر اين استعارهد. شده است
  .دشو هاي ادبي دعا از ديدگاه شناختي بررسي مي و نيز جنبه

  استعارة وجودي 1.1.3
هـاي    اسـتعاره : ندا نوعهاي وجودي سه  استعاره ،مقاله اشاره كرديم 2طور كه در بخش  همان
اري عظمت در جملـة  به كانون استع. هاي ظرف و استعاره ،جاندارپندارياي يا مادي،  پديده

  :زير دقت كنيد
 بـه  رو و بـزرگ  گناهـانش  كـه  نآ :)8 بند ،12دعاي ( فَجلَّت ذُنُوبه عظُمت الَّذي. 1
  .است فزونى

شود كه در زبـان   اما مشاهده مي ،گناه مفهومي انتزاعي است كه فاقد ابعاد فيزيكي است
ايـن ويژگـيِ   . مانند زبان روزمرة انسان، ويژگي بزرگي به آن نسـبت داده شـده اسـت    ،دعا

در همـين بنـد از   . دهد هاي پيچيده را شكل مي هاي پايه است كه بسياري از استعاره استعاره
عنـوان   بـه جاندارپنـداري   ،در آن ،كنيم كـه  ، به كانون استعاريِ ديگري برخورد مي12دعاي 

  :است  كار رفته بهسازوكاري شناختي 
2 .و رَتبأَد هامأَي لَّتشده سپرى و كرده پشت) او به( روزگارش :فَو.  

اين عبـارت كـه در توصـيف     در. شود صورت انسان متصور مي بهدر شاهد فوق، زمان 
جـا بـه ذهـن خطـور      اينچه در  آن. گذرند روزها به انسان پشت كرده مي ،است  مرگ آمده

گذرند و هيچ  يكي مي كه روزها يكي طوري ،يا روزها از كنار انسان استكند گذر زمان  مي
تحقيقات استعاره آمـده اسـت، در    ةطور كه در پيشين همان. ماند روزي براي انسان باقي نمي

سـاختاري   ةهـاي اسـتعار   در الگوبرداري موجود هاي وجودي از اين دست، وضوح استعاره
توان گفت كه فرضاً اين جنبه از انسان براي تبيين ايـن جنبـه از زمـان     نميو شود  نميديده 

شـكل طنـاب    بـه در شاهد ذيل، هلكـات بـه صـورت انسـان و عصـمت      . است  كار رفته به
  :سازي شده است مفهوم
3 .ي تَنَالُ لَا ودأَي لَكَاتنْ الْهلَّقَ مةِ تَعرْوبِع هتمصدستاويز به كه هر و :)3 بند ،42 دعاي( ع 

  .رسد ينم او به هالكت دست زد، چنگ آن عصمت
در عبارت . شود داراي ويژگي مكاني يا ظرفي مي اي پديدهحال به موردي دقت كنيد كه 

صورت محل و مكان  به، از مرگ كه يك فرايند است بِه نَأْنَس الَّذي مأْنَسنَا الْموت يكُونَ حتَّى
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گيـري بحـث    اين انتقال استعاري كلي و مبهم بنيـاني بـراي شـكل   . انس نام برده شده است
  :آوردميان شايد نتوان از مرگ با اين وضعيت صحبتي به  ،اگر نباشد ،پيرامون مرگ است و

4 .لْ وعنْ لَنَا اجحِ مالالِ صملًا الْأَعمع ىطتَبنَس هعيرَ مصالْم ،كإِلَي و رِصنَح لَى لَهع  شْـكو 
 الَّتـي  حامتَنَـا  و إِلَيه، نَشْتَاقُ الَّذي مأْلَفَنَا و بِه، نَأْنَس الَّذي مأْنَسنَا الْموت يكُونَ حتَّى بِك اللَّحاقِ
بنُح نُوا الدنْهآن بـا  كـه  ده قـرار  مـا  بـراى  يعملـ  شايسته، اعمال از و :)3 بند ،40 دعاي( م 

 مرگ كه يجاي تا. ورزيم حرص تو به رسيدن زود به و شماريم كُند را تو يسو به بازگشت
 و مشـتاقيم  آن سوى به كه باشد يالفت محل و گيريم انس آن به كه باشد يانس محل ما يبرا
 .داريم دوست را او به شدن نزديك كه باشد ما نزديك خويشاوند) همانند(

صـورت خويشـاوند و    بـه مرگ  چنين هم. در شاهد فوق مرگ محل انس و الفت است
جاندارپنـداري يـا   همان سازوكار شـناختي   ،در واقع ،است كه  سازي شده دوست نيز مفهوم

  .بخشي است شخصيت

  استعارة جهتي 2.1.3
دهـي   درك و سـازمان  ،در نتيجـه  ،كـردن و   نزديك و دور از جهاتي هستند كه براي مكاني

در . سـازي دعـا محسـوب شـوند     از مباني مفهوماند و شايد  كار رفته بهارتباط انسان و خدا 
بخشـي   ها ايجاد نظـام ارزشـي و انسـجام    گونه استعاره ادبيات تحقيق اشاره شد كه نقش اين

بنـابراين، خداونـد   . شود چيز نسبت به خداوند سنجيده مي همهدر نظام ارزشي اسالم . است
شـبيه بـودن   . في استمحوري است كه نزديكي به او ارزش مثبت و دوري از او ارزشي من

شـباهت  صفات انسان به صفات خداوند ارزشي مثبت است كه در واقع با اسـتعارة سـادة   
شود و شق ديگر آن متمايز بودن صفات انسان با خداوند است كه با  بيان مي نزديكي است

هـاي   اين امر در زبان دعا، بـيش از سـاير سـياق    .شود مي بيان تفاوت دوري استاستعارة 
استعارة دوشـقي قـرب و بعـد و عبـارات اسـتعاريِ آن در      . تجلي و نمود يافته است ،ديني

، حضرت شبيه بودن )ع(امام سجاد  ةدر ادعي ،در واقع. شود ديده مي) ع(دعاهاي امام سجاد 
دوستي خداوند را با نزديك بودن به او  ،در نتيجة آن ،به صفات خداوند و به كمال وي را و

بودن، اجتناب از گناه، پرهيز از صفات منفـي و غيرخـدايي و دشـمني    دهد و دور  نشان مي
در دعا، دعاكننده از خداونـد نزديكـي بـه وي و    . دهد بودن از او نشان مي خداوند را با دور

، جـوار ارجمنـد   5در مثـال  . خواهد دوري از شيطان، آتش جهنم، دشمني خدا و گناه را مي
، منظور 6در مثال  ،ستعاري دوستي خداوند است وخداوند مكان فيزيكي نيست بلكه بيان ا

  :از نزديكي و دوري، دوستي و دشمني است



 سازيِ دعا در مفهومها  آن سازوكارهاي شناختي و نقش   34

  

 سبب به كه يسپاس :)15 بند ،1 دعاي( اللَّه جِوارِ كَرِيمِ إِلَى اللَّه نَارِ أَليمِ منْ بِه نُعتَقُ حمداً. 5
  .شويم واصل خدا ارجمند جوار به شده، آزاد خداوند دردناك آتش از آن

6. نَا لَا وداعتُب نْكع ... نْ وم هتُقَرِّب كلَيا غْنَمنكن دور خود از را ما و :)9 بند ،5 دعاي( ي .
  .برد يم سود يساز نزديك خود به كه را كس هر و... 

سود و زيان در عبـارت فـوق، از راه   . در سنجش دوري و نزديكي، معيار خداوند است
در زبـان دعـا، قـرب و     ،بنـابراين، دعاكننـده  . شـود  خداوند سنجيده مي نزديكي و دوري به
  :طلبد نزديكي خدا را مي

7. نَا ونإِلَي أَد فرما نزديك خود قرب به را ما و :)4 بند ،5 دعاي( قُرْبِك.  
  . وارة حركت و مسير وجود دارد نزديك، طرح/ هاي جهتي دور استعارهدر زيرساخت 

  ساختاري ةاستعار 3.1.3
در  ،شـود، امـا مـرگ    زندگي سفري است كه به مرگ منتهي مي سجاديه صحيفةدر دعاهاي 

بـراي  . عين حال كه پايان زندگي دنيا است، مرحلة جديد و متفاوتي از سـفر انسـان اسـت   
اجـل  «در اين بند، از مـرگ بـه عنـوان    . كنيم شروع مي 1دعاي  6نشان دادن اين امر، از بند 

به معناي زمان، به  ،عبارت اجل. اجل به معني زمان مرگ است. است  ه شدهنام برد» موقوت
يعني يك عبارت عام به . جاي زمان مرگ استفاده شده است كه خود كاربردي مجازي است

به آن مجاز عام بـه جـاي    ،در ادبيات تحقيق ،كار رفته است كه بهجاي يكي از مصاديق آن 
گذاشـته  زبان دعا، براي انسان اَمد يا زمان محـدودي  در  ،در استعارة سفر. گويند خاص مي

جا بـا يـك    اين. دارد مي كند و گام بر سوي اين زمان محدود حركت مي بهانسان . است  شده 
، زمان مكان استاستعارة ساختاري  در: يما مواجهاستعارة مفهومي و يك استعارة تصويري 

 چنـين  هـم . شود مكان در ذهن تجسم مي مفهوم زمان با استفاده از عناصر موجود در مفهوم
حركـت اسـت و انسـان     شود كه ثابت و بي صورت مكاني در ذهن تجسم مي بهزمان مرگ 

  :تحرك استزمان ايستا و انسان م ،در واقع. دارد سوي آن گام برمي به
8 .ثُم ضَرَب ي لَهاةِ فيلًا الْحقُوتاً، أَجوم و بنَص داً لَهوداً أَمدحتَخَطَّأُ ، مي هـامِ  إِلَيبِأَي  ـرِهمع و 
قُهرْهامِ يوبِأَع رِههو نمـود  نمعـي  خـاص  يسـرآمد  يزندگ در) اش آفريده( او يبرا سپس :د 
 يها سال با و بردارد گام آن يسو به اش يزندگ يروزها با كهگذاشت  محدود يزمان برايش

  .شود  نزديك آن به روزگارش
به معني رسيدن، از مفـاهيم حـوزة مفهـومي    » بلغ«و » ارهاق«شدن،   به معني رد» تخطّي«

در ادامة . بر شواهد زباني موجود در بند فوق، زندگي و عمر انسان سفر است بنا. سفر هستند
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 ؛دهد همين بند، استعارة تصويري ديگري شكل گرفته است كه پايان سفر زندگي را شكل مي
ذكـر اسـت كـه اوالً    شايان . است  ني كه به دورترين رد پا يا اثر خود رسيدهيعني تصوير انسا

كه از مفاهيم موجود در مفهوم سفر است، بر استعاري بودن معناي  ،»اثر يا رد پا«كاربرد واژة 
است   رسيده  يعني تصوير انساني كه به آخر راه ،از سوي ديگر، دو تصوير ،كند و آن تأكيد مي

شـوند و يـك اسـتعارة     بر هـم منطبـق مـي    ،است  كه به پايان زندگي رسيده و تصوير انساني
  : گيرد در ذهن شكل مي است سفر زندگيتصويري در راستاي استعارة ساختاري 

 .رسد عمرش پايان به كه يزمان :أَثَرِه أَقْصى بلَغَ إِذَا حتَّى. 9
دهد  مي زندگي را شكل در ادامة همين عبارت، به عبارت ديگري كه استعارة ديگري از

  :نگاه كنيد
10 .بعتَواسو ابسح ،رِهمع ضَها إِلَى قَبم هبنَد هـنْ  إِلَيفُـورِ  موم  ،ابِـهثَو ـذُورِ  أَوحم  ،قَابِـهع 
زِيجيينَ لاوا الَّذا أَسلوا بِممع و زِيجين ينُوا الَّذنَي أَحسسحسـاب  و :)6 بنـد  ،1دعـاي  ( بِالْح 
 كيفـر  يـا  فـراوان  پـاداش  از بود، فراخوانده چه آن يسو به گرفته، را او بستاند، را اش يزندگ

 سـزا  انـد،  آورده جـا  به چه آن سبب به اند، كرده بد كه را يكسان تا. سازد روانه ،خود ترسناك
 .دهد جزا نمودند ينيكوي ،ينيكوي سبب به ،كه را آنان و دهد

گـويي انسـان   . شـود  نيز ديده مي است اقتصادي مبادلة يك زندگيجا، استعارة  در اين
باري به زنـدگي اصـلي    كولهاي يا  آمده تا سفري اقتصادي در اين دنيا داشته باشد و با توشه

اصـلي سـفر    ةورود بـه مرحلـ  ) ع(مرگ در زبان دعاي امام سجاد . خود در آخرت برگردد
عبارت استعاري . اي همراه شد بايد چون مسافري با توشه ، در آن،اي كه مرحله. انسان است

در بند  ؛ از جمله،كار رفته است به )ع(دعاهاي امام سجاد سراسر در  »توشه«معناي  به» عده«
  . بدون توشه مرگ از تو به بريم يم پناه :عدةٍ غَيرِ علَى ميتَةٍ وعبارت  در ،8از دعاي  8

نمايـان   اسـت  سفر زندگيهاي مربوط به استعارة  ، اكثر نگاشت21از دعاي  11در بند 
  : وجود دارد است توشه تقوانگاشت  است سفر زندگيدر استعارة . اند شده

  .قرار ده من از دنيا ةرا توش يپرهيزكار :و اجعلْ تَقْواك منَ الدنْيا زادي. 11
  :بينيم را در عبارات ذيل مي است خداوند رحمت سفر مقصد، نگاشت چنين هم
  .قرار ده رحمتت يسو بهو كوچ مرا  :و إِلَى رحمتك رِحلَتي. 12
 .ات قرار ده يو ورود مرا در خشنود :و في مرْضَاتك مدخَلي .13

سـفر   ةاستعارهاي  سوي رحمت خداوند، و داخل شدن به خشنودي، زيراستعاره بهكوچ 
صورت مكان در ذهـن   بهمفاهيم انتزاعي رحمت و خشنودي ها  آن در زيرساختهستند كه 
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در دعـاي ذيـل نيـز همـين نگاشـت      . روييم هشدگي روب مكانيشوند و ما با نوعي  تصور مي
  :مشهود است

14. ماللَّه ... لْ وهلُوغِ إِلَى سب ي رِضَاكلبيبـرا  را هايم راه خداوندا )28 بند ،20 دعاي( س 
 .فرما آسان ات يشنودخ به رسيدن

هايي  ها يا نگاشت و زيراستعاره زندگي سفر استاين ارتباط ميان استعارة ساختاري 
ويـژه در   هب ،دهد كه در سازوكارهاي شناختي كه خود از مفاهيم بنيادين هستند نشان مي

خورند و كليتي شـناختي   هاي غيرمتداول، چندين سازوكار با هم گره مي ها و سياق زبان
طور كه در مبـاني    همان. دهند كه متفاوت از موارد كاربرد روزمرة تفكر است دست مي به

اي هسـتند كـه در    هاي سـاده  هاي وجودي و جهتي استعاره يم، استعارهتنظري اذعان داش
همين نقـش را مجازهـاي   . كنند اي ايفا مي ي نقش عمدههاي ساختار گيري استعاره شكل

مسـافري را   تصـوير انسـانِ   ،در عبارات فوق. عهده دارند بهمفهومي نيز در تفكر و زبان 
سوي رحمت خداونـد در حركـت اسـت و از خشـنودي وي      بهتقوا كه  ةديديم با توش

محـل الفـت و   ، از مرگ بـه محـل انـس و    40دعاي  3در عبارات زير از بند  .گذرد مي
  :خويشاوند تعبير شده است

15 .لْ وعنْ لَنَا اجحِ مالالِ صملًا الْأَعمع ىطتَبنَس هعيرَ مصالْم ،كإِلَي و رِصنَح لَى لَهع شْكو 
 الَّتـي  حامتَنَـا  و إِلَيه، نَشْتَاقُ الَّذي مأْلَفَنَا و بِه، نَأْنَس الَّذي مأْنَسنَا الْموت يكُونَ حتَّى بِك اللَّحاقِ
بنُح نُوا الدنْهآن بـا  كـه  ده قـرار  مـا  بـراى  يعملـ  شايسته، اعمال از و :)3 بند ،40 دعاي( م 

 مرگ كه يجاي تا. ورزيم حرص تو به رسيدن زود به و شماريم كُند را تو يسو به بازگشت
 و مشـتاقيم  آن سوى به كه باشد يالفت محل و گيريم انس آن به كه باشد يانس محل ما يبرا
 .داريم دوست را او به شدن نزديك كه باشد ما نزديك خويشاوند) همانند(

مـرگ   ،در واقـع . شدگي مرگ در دو كانون استعاري مأنس و مألف مشهود است مكاني
اي وجودي است كه طي آن مرگ بـه ظـرف مكـاني و     محل انس و الفت است، كه استعاره

اي ساختاري است  استعاره مرگ خويشاوند و دوست استاما استعارة . شود مكان تعبير مي
در . مرگ شـخص اسـت  : وجـود دارد ) يا جاندارپنداري(كه در درون آن استعارة وجودي 

شود كـه بـر انسـان     سازي مي شخصي تصوير ةمثاب به، مرگ 40دعاي  4، در بند زمينههمين 
كند كه بتواند از او بـه   دعا مي) ع(و امام سجاد  ؛بيند وارد را مي تازهآيد و انسان اين  فرود مي

  :آساني پذيرايي كند و از ديدارش خوار نشود
 لَـا  و بِضيافَته، تُشْقنَا لَا و قَادماً بِه آنسنَا و زائراً، هبِ فَأَسعدنَا بِنَا أَنْزَلْتَه و علَينَا أَوردتَه فَإِذَا. 16
 بـه  را ما ،يآورد فرود ما بر را آن و ينمود وارد ما نزد را آن كه يهنگام پس :بِزِيارته تُخْزِنَا
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 بـه  را مـا  او از يپـذيراي  در و. ده انـس  وارد تـازه  آن به را ما و. گردان سعادتمند آن زيارت
  .نساز خوار را ما ديدارش از و ميفكن شقاوت

زندگي انسان، استعارة ديگـري بيـان    و پس از تصويرسازي فوق از ورود مرگ به خانه
  :است رحمت در كليد و مغفرت به ورود درِ مرگشود كه طي آن  مي

17 .و لْهعاباً اجنْ بابِ موأَب ،كرَتغْفم فْتَاحاً ونْ ميحِ مفَاتم كتمحآن و :)4 بند ،40 يدعا( ر 
  .ده قرار رحمتت كليدهاى از كليدى و آمرزشت درهاى از درى را

تواند  دهند چگونه مفهوم مقصد مي ند كه نشان ميا مكمليهاي  هاي فوق استعاره استعاره
اين دو عبارت استعاري نيز به نـوعي  . سازي شود مفهوم »در و كليد«با مفاهيم مبدأ زمان  هم
ند كه هم با استعارة سفر هماهنـگ و  ا شدنكنندة ورود به يك مرحله يا مكان و نزديك  بيان

  .منسجم هستند و هم با استعارة جهتي دوري و نزديكي
 در دعاهايي كه شيطان در. طور كه مشاهده شد، مفهوم سفر حاويِ مفهوم راه است همان

در . كننده به راهي است كه منتهي به جهنم است دعوت ةمثاب بهذكر شده است، شيطان ها  آن
احساس . دعوت شيطان و دعوت خداوند :يك دوراهي قرار دارد 23بند  16در دعاي  ،واقع

  :انسان در هنگامي كه بين اين دوراهي ايستاده است به تصوير كشيده شده است
 و بِه معرِفَةٍ في منِّي عمي غَيرِ علَي دعوتَه فَأَتَّبِع الشَّيطَانِ دعوةِ و دعوتك بينَ أَقف حينَ. 18

 شـيطان  دعـوت  و تـو  دعـوت  بـين  كـه  يهنگـام  :)23بنـد   ،16دعاي ( حفْظي منْ نسيانٍ لَا
 او يهـا  يبـد  شـناخت  در و كـور  او شـناخت  در كه آن با پذيرم يم را او دعوت ايستم، يم

  .نيستم كار فراموش
  :از حوزة سفر هستند ،در عبارت پايين ،»پايان يا منتهي«در عبارت فوق، و  ،»ايستادن«هاي  واژه
 :)24 بنـد ، 16 دعاي( النَّارِ إِلَي دعوته منْتَهى و الْجنَّةِ، إِلَى دعوتك منْتَهى بِأَنَّ موقنٌ حينَئذ أَنَا. 19

بهشـت و پايـان دعـوت او     يسـو  بـه و من در همان هنگام باور دارم كه فرجام دعوت تـو  
 .آتش است يسو به

راه در زبـان دعـاي   . هاي ديگر مفهوم سفر بر مفهوم زندگي مفهوم راه اسـت  از نگاشت
خداوند و  :دو راهنما وجود دارد چنين هم. راه گمراهي و راه ارشاد :امام سجاد دوشقي است

  : خواند شيطان انسان را به گمراهي مي ،طور كه گفتيم همان ،شيطان و
20 .طَانَ أَنَّ لَا فَلَوالشَّي مهعخْتَدنْ يع كتا طَاعم اكصاصٍ، عع و الَ لَو أَنَّه روص ملَ لَهاطالْب 

 از راهـا   آن شـيطان  اگـر  ،پـس  :)9 بنـد  ،37 دعاي( ضَالٌّ طَرِيقك عنْ ضَلَّ ما الْحقِّ مثَالِ في
 يبـرا  را باطـل  او اگـر  و. كـرد  ينم را تو ينافرمان يكار گناه هيچ داد، ينم فريبشان اطاعتت
 .شد  ينم گمراه تو راه از يگمراه هيچ داد، ينم جلوه حق صورت به ايشان
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. دوزخ اسـت گـاه   كمـين گاهي در مسير انسان به بهشت است و آن  عالوه بر اين، كمين
نامي از سـفر گفتـه شـود، اسـتعارة     كه  اين بدون ،نيز مربوط به مفهوم سفر است وگاه  كمين

  :شود مي در ذهن انگيخته زندگي سفر است
21 .ي ونتِّعم ،ادصاقْتبِال ي ولْنعنْ اجلِ مأَه ،اددالس نْ ولَّةِ مأَد ،الرَّشَاد نْ وحِ  مـالص  ،ـادبالْع و 
 و گردان مند بهره روى ميانه از مرا و :)18 بند ،20دعاي ( الْمرْصاد سلَامةَ و الْمعاد، فَوز ارزقْني

 قيامت يرستگار و ده قرار شايسته بندگان از و راست راه به راهنمايان و كاران درست از مرا
 .فرما ام يروز را) دوزخ( گاه كمين از يرهاي و

22 .ي ولْنعةَ اجونْ أُسم قَد ضْتَهأَنْه زِكاونْ بِتَجارِعِ عصينَ، مئالْخَاط و تَهخَلَّص كيقفـنْ  بِتَوم 
طَاترا وينَلْمد بر سپ :)10 ، بند39 دعاي( جرِمةاسـو  مـرا  و فرست درود خاندانش و محم 

 توفيـق  بـه  ،و يكـرد  بلند خطاكاران يها گاه افتادنْ از را او خود، گذشت با ،كه گردان يكس
  .يرهاند مجرمان يها منجالب از خود،

  :داند گريزد و تنها پناهگاه خود را خدا مي سوي خدا مي بهانسان مؤمن  ،از سوي ديگر
23.     أَنْجِـح رَبِـي، وأَجِـرْ ه و ، هآل و دمحلَى ملِّ عفَص ،رَبهالْم فَرُّ والْم كإِلَي طْلَبِـي وم 

 يسـو  بهست و مفر و گريز ا دست تو بهها  اين سبب ةمن، هم يخدا يا )4 ، بند21دعاي (
 .زم را پناه ده و مطلبم را برآورپس بر محمد و خاندانش درود فرست و گري. ستا تو

  :هايي انسان خداوند استچنين، مقصد ن هم
) همه( بازگشت. نيست تو جز يخداي :)7 بند ،36 دعاي( الْمصيرُ إِلَيك أَنْت، إِلَّا إِلَه لَا. 24

  .ستا تو يسو به
ترين راه مربوط به حوزة مفهـومي راه و   هاي استعاري هدايت به مستقيم كانون چنين هم

  :شود الگوبرداري ميگرفته و بر حوزة راه حوزة زندگي  ازسفر است كه 
25 .ي وندي اهلَّتل يه مكن يراهنماي راه ترين راست به مرا و :)13 بند ،14 دعاي( أَقْو.  

همواره تأكيد بر رفتن بـه راه راسـت اسـت كـه در برخـي       ،)ع(سجاد  مدر دعاهاي اما
  :آمده است »برترين و باالترين راه«به معني » مثلي«عبارات با صفت 

26 .ماللَّه لُكاس ثْلَى الطَّرِيقَةَ بِيببر راه بهترين به مرا ،خداوندا :)17 بند ،20دعاي ( الْم. 
روش «به معني اسـتعاري  » الطريقة المثلي«و  »برتر و باالتر«به معني » امثل«نث ؤم» مثلي«ُ
  .است »ل و مطلوبئاايد

27 .ي ونهجي وف كالسينَ منشـدگان  ايمن هاى راه سوى به مرا و :)4 بند ،41 دعاي( اآلْم 
 .بفرست
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و بـراي ايـن   براي رفتن در راه خداوند، راهرو و سالك بايد راه خود را درسـت ببينـد،   
  :منظور نور الزم است

28. و بي هي نُوراً لشأَم ي بِهالنَّاسِ، ف ي وتَدأَه ي بِهف ،اتالظُّلُم ي وتَضأَس ء نَ بِهم الشَّك و 
اتهها يتاريك در و روم راه مردم بين در آن با كه بخش ينور مرا و :)8 بند ،22 دعاي( الشُّب 

 .يابم يروشن ها شبهه و شك از آنبا  و يابم راه آن با
29 .و لْتَهعي نُوراً جتَدنْ نَهالضَّلَالَةِ ظُلَمِ م الَةِ وهالْج هاعينـور  را آن :)3 بند ،24 دعاي( بِاتِّب 
 .يابيم  اييره ينادان و يگمراه يها يتاريك از آن، از يپيرو با ،ما كه يداد قرار

30 .و ى نُوردطْفَأُ لَا هنِ يينَ عدالشَّاه انُهرْهبرهانش كه يهدايت نور و :)3 بند ،24 دعاي( ب 
  .شود نمي خاموش شاهدان) ديد( از

 ديـدن  دانسـتن با استعارة ساختاري ديگري يعني  است سفر زندگيجا استعارة  در اين
فهـم و درك هـر چيـز در     ،در واقـع . شود كه كاركرد زيـادي در زبـان دارد   تلفيق مي است

در . شود و در زبان دين هم چنين است سازي مي دنيا با مفهوم ديدن مفهومهاي  زبانبسياري 
هاي  توان نگاشت در مجموع، مي. است  نيز از اين استعاره بسيار زياد استفاده شده قرآنزبان 

الگوبرداريِ عناصر مفهومي در حوزة مبدأ سفر را با عناصـر   و ردعا را خالصه كمربوط به د
  :ادصورت زير نشان د بهمتناظر در حوزة زندگي 

  زندگي: حوزة مقصد ⇐  سفر: حوزة مبدأ
  انسان ⇐  مسافر
  خدا ⇐  مبدأ

  خدا ⇐  مقصد
  دين ⇐  راه راست

  تقوا ⇐  توشه
  كفر ⇐  راه انحرافي

  )قرآن ـ پيامبران(خدا  ⇐  راهنماي راه راست
  شيطان ⇐  راهنماي راه غيرمستقيم

  
  مجاز مفهومي 2.3
طور كه در بخش استعارة مفهومي بيان شد، در موارد مربوط به استعارة سفر، مـوردي   همان

  :زمان مرگ به جاي مرگمثل  ،وجود دارد جاي كل بهجزء از مجاز مفهومي 
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31 .ماللَّه ماخْت فْوِكبِع ليأَج، قِّقْ وي حف اءجر كتمحي، رلأَم لْ وهلُـوغِ  إِلَـى  سب  رِضَـاك 
 آمرزش با مرا يزندگ ،خداوندا :)28 بند ،20 دعاي( عملي أَحوالي جميعِ في حسنْ و ، سبلي
 يبـرا  ،را هـايم  راه و بخـش  ققـ تح دارم رحمتـت  به اميد در كه را يآرزوي و ده پايان خود

  .گردان نيكو احوالم ةهم در را عملم و فرما آسان ات، يشنودخ به رسيدن
به مفهوم مقصـد  ) vehicle concept(در ساختار مجاز فوق، الگوبرداري از مفهوم وسيله 

جا يك حوزة مفهـومي   در اين. كار رفته است بهجاي خود مرگ  بهزمان مرگ . افتد اتفاق مي
  .دهندة آن است تشكيلعناصر  جزء حوزة مفهومي و زمان مرگ درون همين. مرگ: داريم
  
  هاي تصويري استعاره 3.3
كـار   تصويرهاي مكرري در مورد انسان توبه. دانش، تصوير نيز از مبادي استعاره استجز  به

تصـوير  . شـود  رود و مفهوم توبه با الگوبرداري تصـاوير نمايانـده مـي    كار مي بهدر زبان دعا 
انسان  ازخواهش و گريه، تصوير كسي كه زانو زده يا به زمين افتاده،  انسان نيازمند، در حال

  :شود مي تصويربرداريكار  توبه
، يا إِلَهِي، عبدك الَّذي أَمرْتَه بِالدعاء فَقَالَ لَبيـك و سـعديك، هـا أَنَـا ذَا، يـا رب،      و أَنَا. 32

كيدنَ ييب طْرُوحتوام كـه او را بـه نيـايش     ةبند ،من يخدا يا ،و من) 13 بند ،16دعاي ( م
اينـك   ،پروردگـار مـن   يا. كنم و گوش به فرمانم ياطاعت م: پس گفت. يكردن فرمان داد

  .ام تو افتاده يمنم كه در پيش رو
ـاي  » مطروح« ـتعارة  . اسـت  »انداختـه شـده، افكنـده شـده و دور انداختـه شـده      «به معن در اس

كسي كـه   :اي بر حوزة ديگر نگاشته شود، تنها يك تصوير مفهومي از حوزهكه  اين بدون ،تصويري
  :شود منطبق مي ،كار توبهكند و سر خم كرده است، بر تصوير ديگر، يعني انسان  افتاده و گريه مي

33 .تَطَأْطَأَ قَد نَى، لَكفَانْح و نَكَّس هأْسفَانْثَنَى، ر  قَـد  شَـتعأَر  تُهخَشْـي  ،ـهلَيرِج و  غَرَّقَـت 
هوعمد هيخَد ، وكعدا يبِي محينَ أَرمخـم  تـو  يبـرا  يفروتنـ  اكنون، :)9 ، بند12 دعاي( الرَّاح 
 غرق اش گونه دو و انداخته  لرزه به را پاهايش ترس و افكنده، زير به و كج را سرش و شده
 خواهان رحمت كه يا بخشنده اى و ،مهربانان ترين مهربان يا: زند يم صدا را تو شده، اشك

 .آيند يم او نزد يدرپ يپ
 
  هاي ادبي ادعيه جنبه 4.3

هاي زبان ادبي  شود كه در آن شاخص مواردي از استعاره مشاهده مي ،)ع(در ادعية امام سجاد 
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يز هاي معمولي متمـا  هاي ادبي را از استعاره چه استعاره طور كه گفتيم آن همان. شود يافت مي
طور  به ،افزون بر اين. است و تلفيق ،سؤال بردن گسترش، تفصيل، زير كند، چهار شاخص مي

هاي تصـويري از   و استعاره ،ويژه مضامين احساسي و اخالقي به ،كلي جاندارپنداريِ مضامين
هـاي ادبـي اسـتعاره     مـواردي از شـاخص   ،در اين سياق ديني. هاي زبان ادبي است شاخص

كـاربرد   چنـين  هـم . نقش جاندارپنداري بسيار پررنگ است ،در اين ميان. مشاهده شده است
از ميان چهار شاخص . تصوير در زبان دعا آن را تا درجاتي تبديل به يك اثر ادبي كرده است

  :شود غيرقراردادي ميعا از زبان هاي مختلف باعث تفاوت زبان د مورد نظر، تلفيق استعاره
اي جـا   خدايا ما را در خانه ،)مناجات زاهدين( الهي اسكَنتَنا داراً حفَرَ لَنا حفَرَ مكرها. 34
  .هاي مكر را براي ما كنده است اي كه گودال داده

  :ها را شاهديم دربارة زندگي و دنيا، تلفيقي از استعاره ،در عبارت فوق
  استعارة ساختاري ← )داراً/ اسكنتنا( زندگي دنيا خانه است

  )جاندارپنداري(استعارة وجودي  ← )مكرها /حفر( زندگي دنيا شخص است
  استعارة ساختاري ← )مكر( گر است زندگي دنيا حيله
  استعارة ساختاري ← )حفر لنا حفَرَ مكرها( مكر گودال است
  استعارة جهتي ← )حفَرَ مكر( مكر پايين است

در همين يك جمله باعث متفاوت بـودن  ها  آنتلفيق كه هايي هستند  تعارهها اس همة اين
در عبارت ادبي فوق  را است خانه زندگيبياييد استعارة . است  اين زبان از زبان عادي شده

و  :تَعقلُـونَ و لَلدار االَخرَةُ خَيرٌ لِّلَّذينَ يتَّقُونَ أَفَـال  . مقايسه كنيم قرآنبا همين استعاره در زبان 
در اين آيـة  ). 32: انعام(انديشيد  آيا نمي ،كه پرهيزگارند بهتر استها  آن سراي آخرت براي

بـه   ،حـال . با استعارة ديگري تلفيق نشده اسـت  زندگي خانه استقرآني، استعارة مفهوميِ 
ـ . توجه كنيد) ع(عبارت ادبي ديگري از همين دعاي امام سجاد  از  ا تلفيقـي در اين عبارت ب

  :يما مواجهها  استعاره
 ،فريب خودهاي  دامو در  )مناجات زاهدين( :و علَّقتَنا بأيدي المنايا في حبايِلِ غَدرِها. 35

  .هاي مرگ آويخته است را به چنگالما 
  استعارة ساختاري  ← )غدرها( كار است دنيا شخص فريب
  جاندارپنداري/ استعارة وجودي ← )بايدي المنايا( مرگ شخص است
  استعارة ساختاري ← )علَّقتَنا بايدي المنايا( مرگ صياد است
  استعارة ساختاري ← )حبائل غدرها( فريب دام است
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تركيب » آويزان شدن كسي از دام«هنگامي كه با تصوير استعاري  ،عبارات استعاري فوق
  .كند سازد كه آن را از زبان غيرادبي متمايز مي شود، بيان ادبي بديعي مي مي

 مـرا  هـا  راه كـه  وقتـى  مـن،  پناهاي  :)8 ، بند51 دعاي( الْمذَاهب تُعيِيني حينَ كَهفي يا. 36
 .نمايد نمى راه و كند مى ناتوان
از موارد چندمعنايي اسـتعاري   »)كهف(غار «جاي  به »پناه«رسد ترجمه و كاربرد  نظر مي به

بسـط  هـا   آن بينـيم كـه دليـل    باشد؛ به اين صورت كه ما در سطح واژه تغييرات معنايي را مي
جاي هر اسم ديگـري   به »غار«در هر صورت، انتخاب كلمة . كاربردهاي استعاري واژه است

. دهد تصويرسازي بديعي است كه در كنار استعارة سفر شكل گرفته است »هپناهگا«كه معني 
سـازد كـه بـا اسـتعارة      تصويري استعاري مي» مذاهب«با عبارت نشيني  هماين عبارت هنگام 
كه مـواردي از گسـترش اسـتعاري هسـتند،      ،هاي درون آن و الگوبرداري زندگي سفر است

از اين رو،  ،كنند و افراد يا چيزهايي هستند كه مسافر را ناتوان مي ةمثاب ها به راه. شود تلفيق مي
اين گسـترش اسـتعاري، ادبـي بـودن عبـارت را تضـمين       . برد مسافر ناتوان به غاري پناه مي

آن را ) 157: 1387(اي داريم كه مظفري و ابـن الرسـول    در همين دعا، عبارت اديبانه. كند مي
  :ندنام مي» اختراع«آراية ادبي 

 :)8 بند ،51 دعاي( خَائفُونَ سطَواته منْ فَهم أَعنَاقه، علَى الْمذَلَّةِ نيرَ الْملُوك لَه وضَعت منْ يا .37
 و قهرهـا  از و انـد  نهـاده  هايشـان  گردن بر خوارى يوغ او براى پادشاهان كه كسى اى و

  .ترسانند او هاى غلبه
را در ايـن عبـارت در نظـر بگيـريم،      تمام هسـتي اسـت  خداوند پادشاه اگر اسـتعارة  

اين تفصـيل اسـتعاري موجـب ادبـي     . عادي اين استعاره را شاهد باشيم توانيم شرح غير مي
شدن عبارت استعاري مذكور شده است؛ به ايـن صـورت كـه پادشـاهان ديگـر در مقابـل       

  .دن ايشان استيوغي بر گر ةمثاب بهند و اين خواري و زبوني ا زبونخداوند خوار و 
هـاي   ، شـاخص )ع(در بسياري از عبارات موجود در دعاهاي امام سجاد  ،توان گفت مي

بـه   سـجاديه  صـحيفة ي هاو جاندارپنداري حضور دارند و دعا ،هاي تصويري ادبي، استعاره
  .شوند زبان ادبي نزديك مي

  
  گيري نتيجه. 4

دهد كه سـازوكارهاي   نشان مي) ع(بررسي عبارات استعاري موجود در دعاهاي امام سجاد 
هـاي تصـويري    واره طرح و هاي تصويري، شناختي استعارة مفهومي، مجاز مفهومي، استعاره
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در واقع، اين ابزارهاي شناختي به توليـد و درك  . ندا دخيلسازيِ معاني مورد نظر  در مفهوم
ليل آن است كه د بهاين امر . دنكن كمك مي ،چون مرگ و زندگي ،مفاهيم انتزاعي و غيرعيني

از سوي ديگـر، بررسـي   . شود مدد اين سازوكارهاي شناختي تسهيل مي بهدهي تفكر  سازمان
در نظرية استعارة مفهومي، ابزار مناسبي است تا نشان دهد يك متن  ،هاي زبان ادبي شاخص

همين ابزارهـاي شـناختي   . تا چه حد ادبي و خالق و تا چه ميزان قراردادي و معمول است
از نظـر   ،به زبان عـادي ولـي   ،از نظر نوع سازوكارهاي شناختي ،دهند كه زبان دعا مينشان 

مشـاهده شـد كـه     ،در واقع. به زبان ادبي نزديك است ،ها گسترش، تفصيل و تلفيق استعاره
هاي بيرون از حوزه و تفصـيل در همـان    مدد گسترش به، زندگي سفر استاي مثل  استعاره
هاي تصويري، و نيز از طريق تلفيق با ساير  جاندارپنداري و استعارهكمك  به چنين همحوزه، 
از اين نوع، زبان دعا را متمـايز از   ،يابد و كاربردهاي استعاري اي مي ها، بيان خالقانه استعاره
  .افزايد هاي ادبي آن مي بر جنبهكند و  هاي عادي مي زبان

  
  نوشت پي

  .است كه با اعتبار دانشگاه پيام نور به نتيجه رسيده است اي پژوهشياين مقاله مستخرج از طرح . 1
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