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  چكيده
 يبنيـان  ،نـد ا ات رايـج زبـان  كه بخشي از اصـطالح  ،ها لثَمفهومي م ةاستعار ةبراساس نظري

ايـران كـه قابليـت     ةاستعاري دارند. بخـش وسـيعي از دانـش متعـارف جامعـ     ـ  مفهومي
شود. فرض بر اين اسـت   برانگيختن مفاهيم را دارد به مذهب و اعتقادات ديني مربوط مي

ـ  ،ديني مبناي بسياري از اصـطالحات رايـج زبـان فارسـي     ةكه اين مفاهيم گسترد ويـژه   هب
هـاي مبـدأ و    حوزه ةرابط واند  اند و ميداني استعاري ايجاد كرده قرار گرفته ،ها مثلال ضرب

مـذهبي  ــ   المثل پركاربرد ديني ضرب 200كند. حدود  مقصد از ضوابط خاصي تبعيت مي
ـ بنـدي، در هـر دسـته از م    از دسـته  و پـس اسـت  در اين پـژوهش انتخـاب شـده     هـا،   لثَ

مبـدأ و مقصـد انطبـاق داده     ةروابط مفهومي دو حوزاند و  هاي مرتبط ترسيم شده نگاشت
انجام شـده   )Kovecses( ها براساس ديدگاه استعاري ليكاف و كوچش اند. تحليل داده شده
ةشـمارد. نتيجـ   مـي  »عـام خـاص اسـت   «ا نگاشت مفهومي ب ةاي استعار ها را گونه لثَكه م 

 ،هـا فرهنـگ دينـي اسـت     كـه مبنـاي آن   ،هـاي فارسـي   المثل پژوهش اين است كه ضرب
مبـدأ و   ةدو حـوز  ةند كه در رابطا ساختاري ةتر از نوع استعار بيشو   هايي مفهومي استعاره

 ةرابط ةكنند شده براي هريك، تعيين ، نگاشت ترسيم»عام خاص است« ةجز رابط مقصد، به
  هاي مبدأ و مقصد است. حوزه
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 مقدمه. 1

هـاي   ترين معنـاي مفهـومي آن اسـت و اغلـب جنبـه      نماي فرهنگ به وسيع واقع ةزبان آين
فرهنگـي ازطريـق    نـد. هـر  كن فرهنگ در واژگان و نحو زبان و استعاره خود را نمايان مـي 

كند و بعيد است بتواند  شود و تماس برقرار مي رو مي به ساختارهاي زباني خود با جهان رو
در  هـاي عريـان زنـدگي معمـوالً     از تحميل اين ساختارها بر واقعيت پرهيز كنـد. واقعيـت  

هاي گونـاگون طلـب    شوند و پاسخ هاي گوناگون پديدار مي هاي گوناگون به لباس فرهنگ
  ).123: 1390 (هاوكس، ندكن مي

ها بخش وسيعي از نظام فكري بشرند كه در جريان تحركات بشري سـاخته و   استعاره
و  هـا،  ت، اشـخاص، ذهنيـ  هـا  ها، احساس پديده بارةبيني او را در شوند و جهان پرداخته مي

كننـد. اسـتعاره در ديـدگاه سـنتي همـان       كلي جهان پيرامون تفسير و قابل درك مي طور به
و  حذف شده اسـت » به مشبه«يا » مشبه«تشبيه است كه يكي از اركان اصلي آن يعني  يةآرا
. سـيروس شميسـا در كتـاب    نشسـته اسـت  اي با عالقة شباهت جـاي واژة ديگـري    واژه
يعنـي   ،استعاره در لغـت مصـدر بـاب اسـتفعال اسـت     «نويسد:  مي باره دراين معاني  و  بيان

 چنـين  و هـم  .)56: 1379شميسـا،  (نشـاندن  ديگـري  جاي لغت  لغتي را به ؛خواستن عاريه
 مؤلــف، از قــول جــاحظ در شــعر فارســي صــور خيــالكــدكني در   محمدرضــا شــفيعي

استعاره ناميدن چيزي اسـت بـه نـامي جـز نـام      «نويسد:  استعاره مي بارةدر ،التبيين  و  البيان
اين نـوع   .)10: 1386 كدكني،  (شفيعي »ش، هنگامي كه جاي آن چيز را گرفته باشدا اصلي

بـراي   »بيـان «ها در ديدگاه سنتي در مبحـث   استعاره ،بنابراين گوناگوني دارد؛استعاره انواع 
  ند.شو زيباشدن سخن استفاده مي

هـا   اسـتعاره  بـارة شناسان شـناختي بـه ديـدگاه جديـدي در     زبان ،اخير ةاما در چند ده
بلكه انطبـاق   ،بنا را نه شباهتزيادي با نگاه پيشين متفاوت است و م حدود  تااند كه  رسيده

 و مارك جانسـون  )(George Lakoff داند. جورج ليكاف كند، مي كه فرد تصور مي اي گونه به
)Mark Johnson(  باعـث تحـول    كنـيم  ها زنـدگي مـي   ن هايي كه با آ استعارهبا انتشار كتاب

مطـرح   1980 اي كه در اند. جورج ليكاف در نظريه عظيمي در درك اين مفهوم زباني شده
اسـر زنـدگي   تكلـي در سـطح زبـان نيسـت، بلكـه سر      معتقد است جايگاه استعاره به ،كرد

هـا   انديشه و عمل ما را نيز دربرگرفته است. يكي از داليل مهم آن ةروزمره و ازجمله حوز
شـود كـه زبـان الگوهـاي انديشـه و       زبان با اين ديدگاه از اين فرض ناشي مـي  ةدر مطالع
  .)3: 1392 (نجار فيروزجاني، كند انسان را منعكس مي هاي ذهن ويژگي
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انديشـيم و عمـل    ارچوب آن مـي هليكاف معتقد است نظام مفهومي معمول ما، كه در چ
تـرين   ما تا معمولي ةاستعاري دارد و اين مفاهيم عملكردهاي هر روز كنيم، ماهيتي اساساً مي
طور معمول از اين نظام مفهومي آگـاهي   كنند و البته ما به يات را نيز كنترل و هدايت ميئجز

 كنـيم  انديشيم و عمل مي شكل خودكار براساس الگوهاي مشخصي مي بهنداريم و كمابيش 
  .)13: 1395 (ليكاف و جانسون،

تنها  اند و نه دو تجربي رو هستيم كه هر به مفهومي رو ةمفهومي با دو حوز ةاستعاربارة در
شـود. در ايـن    جزئيـات ريـز و درشـت شـامل مـي      يتمامما را با  ةكه اعمال روزمر ،افكار

 ةشود. آن حـوز  كار گرفته مي تجربي ديگري به ةتجربي براي درك حوز اي هها حوز استعاره
مفهومي ديگر را كه به اين  ةمقصد و حوز ةخواهيم آن را درك كنيم حوز كه مي اي مفهومي

  ).30: 1393 (كوچش، ناميم مبدأ مي ةگيريم حوز منظور از آن بهره مي
اي از تناظرهـا ميـان    اي ديگر مستلزم وجود مجموعه درك يك حوزه با استفاده از حوزه

تناظرها ميـان   گويند. اين مجموعه مبدأ و مقصد است كه در زبان فني به آن انطباق مي ةحوز
مقصد جاري است. دانستن  ةاي پايه از حوز مبدأ و عناصر سازه ةاي پايه از حوز عناصر سازه

مقصد ــ  تناظرهايي كه ميان يك جفت مبدأ مفهومي عبارت است از درك مجموعه ةتعاراس
  بندي ترند و صورت تر و مادي عيني هاي مبدأ نوعاً ). حوزه31 :همان( مشخص برقرار است

 ترنـد و توصيفشـان دشـوارتر    انتزاعي هاي مقصد نسبتاً حوزه ،تر است. درمقابل شفاف ها آن
 بـارة گـو در و بحث و گفـت  »خود دفاع كردم ةنام من از پايان«در عبارت  ،مثالً ؛)34 :همان(

كردن طرف مقابل به جنگ تشبيه شده است يا هماننـد   ويژه براي مجاب هموضوعي خاص ب
كه عيني است است مبدأ جنگ و دفاع  ةدانسته شده است كه برد و باخت و دفاع دارد. حوز

  .است خاص و نيازمند اثبات موضوعي بارةگو درو مقصد بحث و گفت ةو حوز
 ،»راه آمدن عيد هستم به من چشم« ،»از شادي پر درآوردم«چون  ديگري هم هاي يا عبارت

روزمـره  طـور   بـه كـه   هاي بسياري هو جمل ،»او تحت كنترل من است« ،»زندگي فريبم داد«
  دهد. مي ها نوع مشخصي از كاربرد استعاره را نشان كنيم. هركدام از اين جمله استفاده مي

، »ساختاري«كنند:  شان به سه دسته تقسيم مي ها را ازنظر نقش شناختي استعاره ،كلي  طور به
  ).62: همانپوشاني دارند ( كه البته اين سه دسته گاه هم »جهتي«و  ،»شناختي هستي«

 ةاي بـراي شناسـايي حـوز    پرمايه مبدأ ساختار معرفتي نسبتاً ةساختاري حوز ةدر استعار
 »ب«و  »الـف «هـاي مفهـومي ميـان عناصـر      . ادراك اين امر با استفاده از انطباقتاس مقصد

در  ؛شـود  بندي مـي  براي مثال، مفهوم زمان براساس حركت و مكان صورت ؛گيرد شكل مي
  است. ءچون حركت شي گويي گذر زمان هم »راه آمدن عيد هستم به من چشم« ةجمل
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قالب اشيا،  هاي ما در براي تجربهرا اي  پايهتعيين وضعيتي  ةشناختي وظيف هستي ةاستعار
تر ببينيم  سازد ساختارهاي مبهم و ناروشن را دقيق ما را قادر مي و و غيره برعهده دارد ،مواد

ذهن در حالت  »زندگي فريبم داد«يا  »كند ذهنم خوب كار نمي« ةدر جمل و درك كنيم. مثالً
توانيم  كه از شيء داريم، مي اي خت نسبيكه با شنااست دانسته شده  يانتزاعي شيء ملموس

صورت تجسم  كه ما آن را به »زندگي فريبم داد«به شناخت بهتري از كاركرد ذهن برسيم. يا 
  .)64 - 62 :همان( كنيم قالب انسان ادراك مي زندگي در
هـا مثـل بـاال و پـايين،      انسـان  ةمـورد اسـتفاد   هـاي اصـليِ   جهتي هم با جهـت  ةاستعار
دهد كه  نشان مي »از شادي بال درآوردم« ةو نظير آن سروكار دارد. جمل ،مونيپيرا  ــ  مركزي

 .)66 :همان( كنيم بينيم و غم را برعكس آن در پايين ادراك مي  ما شادي را در جايگاه باال مي
  شوند. سازي چنين بسياري از مفاهيم تمايل دارند به اين صورت مفهوم هم

 

  مسئله بيان. 2
مهم از فرهنگي به فرهنگ ديگـر، يـا از يـك گـروه فرهنگـي بـه گـروه         بسياري از مفاهيم

هـاي   نخسـت واژه  ةمحيط طبيعي و فيزيكي زبان در وهل زيرا ،فرهنگي ديگر متفاوت است
هــايي كــه براســاس ديــدگاه  دهــد. اســتعاره هــاي آن را شــكل مــي آن را و ســپس اســتعاره

معتقـد   شناسـي شـناختي   ت. زبـان زندگي را فراگرفته اس ةعرص يشناختي تمام  شناسي زبان
اي از  مجموعـه  ةهاي مفهومي برپايـ  موجود، استعاره هاي عيني ازپيش بر شباهت است عالوه

 مختلـف  تـوان بـه روابـط تجربـي، انـواع      اند. از آن جملـه مـي   بشر شكل گرفته هاي هتجرب
  ).121 :همان( هاي زيستي و فرهنگي اشاره كرد هاي انتزاعي، بنيان شباهت

شـوند.   بندي مي طور كلي در دو سطح عام و خاص طبقه ها هرچه باشد به استعارهمبناي 
درواقـع،   ...و  ،»فكـر غذاسـت  « ،»بحث جنـگ اسـت  « ،»زندگي سفر است«گوييم  وقتي مي

ها  هاي كلي آن و زيرساخت اند و غذا مفاهيم سطح خاص ،زندگي، سفر، بحث، جنگ، فكر
عام «و  »رويداد كنش است«مثل  ،اي عام فراگيرترنده . استعارهاست ياتئر از جزسفر پمثل 

هـاي عـام وظـايف     شـوند. اسـتعاره   كه با ساختارهايي بسيار كلي تعريف مـي  »خاص است
عـام  « ةتوان از اسـتعار  ها مي المثل خاصي دارند. براساس ديدگاه كوچش براي تفسير ضرب

ز مفـاهيم سـطح خـاص    ها اغلب ا المثل ضرب زيرا ،)74 :همان( دكراستفاده  »خاص است
 زاده گـرگ و گـرگ   »زاده عاقبت گـرگ شـود   گرگ«المثل  در ضرب ،مثالً ؛شوند تشكيل مي

عـام خـاص   « ةالمثل با استعار . درك اين ضرباند (فرزند گرگ) هر دو مفاهيم سطح خاص
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رحمـي و   شبيه خـود اوسـت. گـرگ صـفت بـي      پذير است. فرزند گرگ قطعاً امكان »است
 ةدهـد. وراثـت و شـيو    بـه فرزنـدش يـاد مـي     مختلفهاي  را به شيوه كه اين دارد درندگي
طـور   به ،ست. بنابراينا كند عامل شباهت آن دو كه گرگ براي فرزندش اعمال مي اي تربيتي

طور  فراهم شود نتيجه همين خواهد شد. همين همموجود ديگري  براي هر شرايطعام اين 
 »عـام خـاص اسـت   « ةدهد كه اسـتعار  شان ميشبيه خود اوست. اين مثال ن نيزفرزند انسان 

 ،اسـاس  عام هـدايت كنـد. بـراين    يالمثل خاص ما را به درك مفهوم تواند از يك ضرب مي
هـاي مكتـوب و گفتمـان     هايي كه بخش وسيعي از نوشته المثل توان نتيجه گرفت ضرب مي

و مقصد كه در سطح مفهومي مبدأ  ةبا دو حوز اند هايي اند استعاره ها را فراگرفته شفاهي ملت
  يابند. شوند و كاربرد عام مي خاص مطرح مي

نـد از: بـدن انسـان، سـالمتي و     ا هاي متداول مبدأ عبارت براساس ديدگاه كوچش حوزه
ها و ورزش، آشپزي و غـذا،   ها و ابزارها، ساختمان، گياهان، بازي ، دستگاهها بيماري، حيوان

  حركت و جهت.و تاريكي، سرما و گرما،  پول و معامالت اقتصادي، نيروها، روشنايي و
جامعه، مذهب، سياست،  ند از: احساس، ميل، اخالق، فكر،ا هاي مقصد رايج عبارت حوزه

  .)50 :همان( و مرگ ،ها، ارتباط، زمان، زندگي اقتصاد، روابط انساني، رخدادها و كنش
طور حـتم   به ،است به هم شبيه ها تقريباً ها در بسياري از فرهنگ اگرچه تمايز اين حوزه

ها هميشگي  شود تا اين تمايز مقوله هاي زيستي و فرهنگي و عوامل ديگر موجب مي تفاوت
كه در فرهنگ ايرانـي فراگيربـودن و    هاي مختلف تفاوت داشته باشد. چنان ملت درنباشد و 

هاي تفكر و زندگي فردي و جمعـي را   وجوه زندگي، شيوه يرسوخ دين و مذهب در تمام
و نمودهـاي اجتمـاعي و    هـا  حركـت  يكـه تمـام   اي گونه به است؛ ثير خود قرار دادهتأ تحت

هـاي مفهـومي    طبيعي است كه حوزه اين شرايطشود. در  فرهنگي با معيار دين سنجيده مي
هـاي انتزاعـي و    متفاوت باشـد و حـوزه   ي ديگرها ها و فرهنگ كاربران زبان فارسي با زبان

  جا شوند. عيني جابه
 انـد  صورت شفاهي و مكتـوب  از مفاهيم كاربردي زبان فارسي به گروهيها  المثل ضرب

 ،گياهـان  ،مكـان ، هـاي زمـان   ها، انـواعي از مفـاهيم، ازجملـه حـوزه     زبان رديگچون  كه هم
در  نيـز هـاي مفهـومي ديگـري     امـا حـوزه   ،گيرنـد  را دربرمـي  بـدن  هـاي  و انـدام  ،جانوران
و همان پيوند عميق اين  نداي بسياري برخوردارهاي فارسي وجود دارد كه از غن المثل ضرب

كه تفكر ديني در ايران  ايران است. اين مقاله با فرض اين ةها با بينش مذهبي رايج جامع لثَم
ها شده است درصـدد   المثل خصوص در ضرب ههاي مفهومي مبدأ ب گيري حوزه شكل ةزمين

نوع ارتبـاط مـذهب بـا مفـاهيم      ها المثل در اين ضرب .1 ها پاسخ دهد: است به اين پرسش
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هـاي مبـدأ    تـرين حـوزه   متـداول  .2 ؟اسـت  مسـي تر لبقا هايي نگاشتعمومي در قالب چه 
  ند؟ا هايي با مبناي مذهبي كدام المثل ضرب
  

 پژوهش ةپيشين. 3
اثـر ليكـاف و    ،كنـيم  ها زندگي مـي  هايي كه با آن استعارههاي مفهومي با كتاب  استعاره ةنظري

هـا را دنبـال كردنـد.     آنآثـار  شـده اسـت. سـپس بسـياري از متخصصـان      متولـد   ،جانسون
) كـه  1993( اسـتعاره و تفكـر  كتـاب   در) Andrew Ortony( مقاالت انـدرو ارتـوني   مجموعه
راهنماي استعاره و مقاالت  هاي موافق و مخالف ديدگاه شناختي را دربردارد. مجموعه ديدگاه

استعاره اسـت.   بارة) كتابي جامع درRaymond Gibbs( ) اثر ريموند گيبز2008( تفكر كمبريج
 شناسي شـناختي  استعاره در زبانبا عنوان ) Gerard Steen( كتاب مشترك گيبز و جرارد استين

اي كاربردي بر  مقدمهشناختي است. دو كتاب  ةاستعار بارةمقاالت مهم در ة) دربردارند1999(
االت متعددي از زلتن كوچش چاپ شده و مق )2005( استعاره در فرهنگ) و 2001( استعاره
مفهـومي بررسـي    ةهـا از ديـدگاه اسـتعار    المثـل  كه در كتاب اول اصطالحات و ضرباست 
. اند رس و دردست  هر دو كتاب كوچش و كتاب ليكاف ترجمه شده ،اند. در زبان فارسي شده

منتشر  ادي مقالهتعدو فقط  استتاكنون كتابي جامع در اين زمينه به زبان فارسي نوشته نشده 
انـد.   تر كاربرد استعاره از ديدگاه شناختي را در آثار فارسي بررسـي كـرده   كه بيش شده است

محمد رضـايي و نـرگس   از  ،»هاي فارسي المثل هاي مفهومي در ضرب بررسي استعاره« ةمقال
اي هـ  ها و اسـتعاره  المثل مفهومي به ارتباط ضرب ةاز بررسي سير استعار )، پس1391( مقيمي

هاي مبدأ و مقصـد برشـمرده اسـت. در     ها را در حوزه ن و انواعي از آ است مفهومي پرداخته
ادبيـات    و  زبـان هاي اعتقادي و مذهبي در كتاب حسن ذوالفقاري با عنوان  المثل ضرب ةحوز
 »هاي فارسي المثل هويت ملي و ديني در ضرب«با عنوان  ة ايشانچنين مقال و هم ايران ةعاميان

ويژه شناختي تـاكنون   همفهومي و ب ةاما از ديدگاه استعار است، خوبي صورت گرفتهپژوهش 
  و اين مقاله با همين هدف به نگارش درآمده است.است مقاله يا كتابي نوشته نشده 

  
  بحث. 4

  مباني نظري 1.4
و گاه آهنگين حـاوي انـدرزها،    ،اي است كوتاه، مشهور يا نيوشه جمله ،مثَل، داستان، دستان
 روانـيِ  علـت  استعاره يا كنايه كه به يا بر تشبيه قومي مشتمل هاي هو تجرب ،مضامين حكيمانه
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شمول و كليت در ميان مردم شهرت و رواج يافته است و با و الفاظ، روشني معنا، سادگي، 
اتصـال   ةالمثـل نقطـ   ). ضرب12: 1388 (ذوالفقاري، برند كار مي تغيير يا بدون تغيير آن را به

مي و ادب شفاهي است و زماني كاربرد دارد كه گوينده قصـد دارد بـراي مـدعاي    ادب رس
  ).78: 1390 داري، (تميم هاي خود مهر تأييدي بزند خود حجتي بياورد تا بر گفته

، هـا  ، انديشـه هـا  تتوانـد خلقيـات، عـاد    خـوبي مـي   به يملت هاي هر المثل ضرب ةمطالع
هنجار  رفتارهاي به ةدهند ها نشان المثل د. ضربها يا عاليق آن مردمان را نشان ده حساسيت

انـد.   هـا را پذيرفتـه يـا رد كـرده     كـه مـردم آن   هستند اي اجتماعيهاي  ارزشهنجار و  و نابه
هـاي اجتمـاعي    گاه انديشه از ادب مكتوب و شعر و نثر تجلي حيث امثال و حكم بيش ازاين

ها از بطـن جامعـه    المثل ا ضرباست. شعر و ادبيات نويسندگاني مشخص و معلوم دارد؛ ام
مشخصي ندارند و  ةها گويند لثَاند. م اند تا به ما رسيده شدهنقل سينه  به و سينه اند بيرون آمده

نماي جامعه و تاريخ هر ملـت   تمام ةاند. پس آين ها را صيقل داده آن طول زمان در مردم ةهم
  ).29 - 28: 1386 (ذوالفقاري، آيند شمار مي به

وزن و  قبيـل ازهـاي ادبـي    ويژگـي  يها تمـام  المثل يدگاه گذشتگان، در ضرببراساس د
ها تشبيه  خت مثلشود. زيرسا و اختصار ديده مي ،ايجاز ،تشبيه ،آهنگ، تصويرگري، استعاره

هـاي   اسـتعاره  ،گردد. بنـابراين  اما مشبه حذف مي ،شود به آن ذكر ميٌ شد كه مشبه دانسته مي
تمثيلي يا مركـب كـه    ةيافت. هر استعار د كه كاركرد خاصي ميش تمثيلي يا مركب متولد مي

ـ كـه در م  ). چنـان 117: 1386كـدكني،    (شـفيعي  آيـد  ل درمـي ثَم ةگون شهرت پيدا كند به ل ثَ
 »لنگ«و  »ها و حوادث گرفتاري«استعاره از  »سنگ« ،»چه سنگ است به پاي لنگ است  هر«

ـ اغلـب م است. در  »انسان بدبخت و گرفتار«استعاره از   ةهـاي اصـلي جنبـ    هـا كليـدواژه   لثَ
 باشـند منطبـق  ها  شود بر تمامي مصداق ها باعث مي استعاري آن ةهمين جنب ؛استعاري دارند

  .)242: 1394(ذوالفقاري، 
صـورت كـه    ايـن  كنـد. بـه   بيان ميهايي  با تفاوتله را ئديدگاه استعاري جديد همين مس

دانـد كـه خـالق و اصـيل اسـت و       اردادي مـي هاي كـاربردي در ادبيـات را غيرقـر    استعاره
 حيـث ازشـود،   فراواني استفاده مي كه در زبان روزمره به ،هاي قراردادي مقايسه با استعاره  در
  .)79: 1393(كوچش،  تري دارند ولي غناي بيش ،تر شفافيت كما معن

ها كـاربردي روزمـره دارنـد و شـايد بتـوان دو ديـدگاه سـنتي و جديـد را          المثل ضرب
 ياستعاره يـا تشـبيه   كند آن را خلق مي اي شاعر يا نويسنده كه زمانيگونه جمع كرد كه  ينبد

  شوند. كنند قراردادي مي اي كه پيدا مي اما با كاربرد روزمره ،اند بديع و غيرقراردادي
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: سـاختاري،  وجـود دارد هـا   در بينش استعاري جديد سه سطح شـناختي بـراي اسـتعاره   
ازنظر كـوچش بـراي تفسـير و ادراك مفهـوم      ،كه گذشت د. چنانمن و جهت ،شناختي هستي
هـاي   كنـيم كـه از اسـتعاره    استفاده مـي  »عام خاص است«در سطح   ها از استعاره المثل ضرب

 ةمبدأ خاص اسـت و در حـوز   ةالمثل در حوز شود. استعاره يا ضرب ساختاري محسوب مي
پذير  انطباقهاي زيادي  با موقعيت يابد و تري مي بسط بيش زيرا ،شود مقصد عام محسوب مي

  اين ذكر شد. از كه پيش »زاده گرگ شود عاقبت گرگ«المثل  همان ضرب اننداست. م
دو منشأ كلي  شود ظاهراً هايي كه براي تأييد سخنان روزمره بر زبان جاري مي المثل ضرب

ابعاد وسـيعي   كه زندگي اجتماعي چنان دارد: زندگي اجتماعي و اعتقادات ديني و مذهبي. هم
  .)80: 1390 داري، وسعت زيادي دارد (تميم نيزرد، اعتقادات ديني گي ربرميرا د

وسيعي از زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و      ةگستر استمربوط چه به زندگي اجتماعي  آن
د كه به اين مقاله ارتباط چنـداني نـدارد.   گير دربرمياعضاي بدن و گياهان و جانوران و... را 

كـه   ، چناناند جهتو ابلقبسيار ند ا هايي كه مربوط به دين و مذهب و اعتقادات لالمث اما ضرب
هاي  مورد يافته كه مؤلفه صد هزار و هشت ششل فارسي ثَصدهزار م كيذوالفقاري از حدود 
و متـون دينـي و مـذهبي در     قرآنند از: تأثير ا ها عبارت اند و اين مؤلفه ديني و مذهبي داشته

هـاي مقـدس و    هـا و جـاي   نامو و شعائر ديني؛  ،، آداب و اعمالها م، اصطالحها؛ مفاهي لثَم
ةتر حكم يـك جملـ   ها بيش ثلمسائل مذهبي و شيعي. البته ايشان معتقدند بسياري از اين م 

  ).235 :1394 ثل به مفهوم استعاري آن (ذوالفقاري،دارند تا مرا حكيمانه 
  
  نيهاي دي المثل مفهومي و ضرب ةاستعار 2.4

هـاي   هـا و كـنش   حالت كند: بندي مي گونه تقسيم هاي مقصد متداول را بدين كوچش حوزه
 هـا و فراينـدهاي اجتمـاعي    فكر)، گروهو ، اميال، اخالق، ها شناختي و ذهني (احساس روان

(زمان،  ها و رخدادهاي شخصي ارتباط)، و تجربهو (جامعه، سياست، اقتصاد، روابط انساني، 
  ).47: 1393 (كوچش، ذهب)مو زندگي، مرگ، 

 از چـون دور و در دين كه خدا و ارتبـاط بـا اوسـت    له ئمسترين  در فرهنگ عرفي مهم
يـك   ماننـد گيـرد و بـراي درك آن مفهـوم خـدا      مي مقصد قرار ةدر حوز رس است، دست

 نيـز مؤمنـان   ،. درنتيجهو مانند آن ،پدر، چوپان، پادشاه شود: سازي مي شخص عيني و مفهوم
اما در ايران و فرهنـگ ايرانـي،    ،شوند بندي مي بر صورت يا فرمان ،فرزند، گوسفند قالب  در

افراد  ةروزمر هاي هابعاد زندگي رسوخ دارد كه بخش وسيعي از تجرب يچنان در تمام دين آن
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هـاي   هاي عرفي و غيرديني جزو حوزه گونه كه در فرهنگ توان بدان دهد و نمي را شكل مي
آن سخن گفت. براي يك ايراني ديـن و   بارةآيد، در شمار مي زاعي بهرس و انت دست از دور

توانـد   مقصـد و هـم مبـدأ مـي     ةهاي دوگانه است كه هم در حوز اعتقادات مذهبي از حوزه
آن  كننـدة  هاي ديني مذهبي بيان المثل و ضرب ها كاربرد داشته باشد. حضور فراوان اصطالح

هـاي   حـوزه  ينـد كـه گـاه   ا چنـان فعـال   يـران آن هاي مبدأ در گفتمان ديني ا است كه حوزه
روغـن  «المثـل   ضـرب  ،مـثالً  ؛گيرند انتزاعي آن قرار مي ةاجتماعي و روابط روزمره در حوز

ها در ايـران   زاده المثل مذهبي ماحصل اعتقاد به امام . اين ضرب»كردن چراغ ريخته را نذر شاه
كننـد و بـا اسـتفاده از     ه مراجعه مـي زاد است و به رفتار مردم كه براي گرفتن حاجت به امام

تـر در گذشـته ايـن اتفـاق      و البته بـيش اشاره دارد كنند  زاده را روشن مي روغن صحن امام
مبدأ خـاص اسـت. هـم     ةحوز »عام خاص است«ساختاري  ة. از نگاه استعاره استافتاد مي
نـد.  ا خـاص  شـود   زاده و محتـرم اسـت و هـم روغنـي كـه نـذر آن مـي        چراغ كه امـام  شاه

. حال اگر كسي نذر كند اين كرداستفاده توان از آن  نمييعني روغني كه  ،»شده ريخته  روغنِ«
زاده ببرد، درواقع هيچ كاري انجام نداده و اميدي  گرفتن به امام روغن ريخته را براي حاجت

اي كه بر اساسي  به او نيست. اين سطح خاص است و در سطح عام با هر كاري يا هر وعده
مكن گذاشته شود كه آن اصل موجود نيسـت، انطبـاق دارد. ايـن مفهـومي اسـت كـه       غيرم

  گيرد. روزمره قرار مي هاي ربهزيربناي بسياري از تج
هـاي   ها و نگاشت المثل دين و اعتقادات با ضرب ةاين است كه رابط هدفدر اين مقاله 

مذهبي ـ  مثل دينيال ضرب 220ها بررسي شود. براي اين منظور حدود  بين آن شدني ترسيم
ايـن   بـر ها بررسي شده اسـت.   هاي مبدأ و مقصد و ارتباط آن و حوزه شده مطالعهپركاربرد 

  :داد تشخيصتوان  را ميمبدأ  ةمبنا چند حوز
اعمال مـذهبي   .4 ؛ها و حوادث مذهبي مناسبت .3 ؛مفاهيم عرفاني .2 ؛اعتقادات ديني .1

هـاي   ائمه و پيامبران و شخصيت .7 ؛ث فقهيمباح .6 ؛هاي مقدس مكان .5 ؛و مناسك ديني
  .اصطالحات ديني .8و  ؛مذهبي

 اعتقادات ديني 1.2.4
، بهشـت و جهـنم،   قـرآن مبدأ كلماتي مثل خدا و صفات خدايي او،  ةدر اين زمينه در حوز

مـورد اعتقـاد در    ةلئمسـ  منزلة از مرگ به و دنياي پس ،جن و شيطان (ص)،محمد   حضرت
، »ده انگشت را خدا مثـل هـم نيافريـده   « المثل ضربدر  ،مثالً ؛اند يافته تري دين كاربرد بيش

سـاني ندارنـد.    ساختار دست انسان مورد توجه قرار گرفته كه انگشتان اندازه و كاركرد يك
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 ة، بـر بنيـان اسـتعار   »تفاوت حكمـت اسـت  «اين تفاوت كاربردي انگشتان ما را به نگاشت 
بنـابراين   ،ر ديدگاه مذهبي فراگير و عمومي اسـت كند. حكمت خدا د ساختاري هدايت مي

خاص تفـاوت   ةداند. اين حوز ها را مشابه مي گيرد كه ادراك آن دربرمي نيزموارد ديگري را 
كه تفاوت در هم ها يا موارد ديگري  ها يا افكار آن تفاوت انسان بارةدر انگشتان دست عموماً

وم در جايي كه شخص تفاوت را مبنايي براي ها آشكار است كاربرد دارد. كاربرد اين مفه آن
توانـد عامـل    تفاوت انگشتان دست، مـي  باداند با اتصال به حكمت آفريدگار  رنج و درد مي

المثل  اين ضرب .»عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد«المثل  آرامش دروني باشد. يا ضرب
نش مـذهبي  . در بيـ »كننـده اسـت   خواسـت خـدا دگرگـون   « شـود  درك مـي با اين نگاشت 

دهـد. خـدا قـدرتي     هاي مقصد متعددي را پوشش مـي  ساختاري است كه حوزه اي  استعاره
طور برعكس تبديل  است كه سياهي را به سپيدي و روز را به شب و بد را به خوب و همين

هاي مقصد  گيرد و حوزه مبدأ قرار مي ةالمثل با اين نگاشت در حوز كند. حال اين ضرب مي
پذير است. يعني از سطح خاص به عـام   ها امكان شدن آن كه دگرگون گيرد يربرمدرا زيادي 

هـايي كـه خـدا و     المثـل  كند. در زبان فارسي بسامد ضـرب  رود و اميدواري را منتشر مي مي
بـا دگرگـوني مـذاهب     زيـرا  ،تـر اسـت   بـيش ديگـر  موارد  در مقايسه باصفات او محورند 

صـورت   همـين  سـان اسـت. بـه    اه خدا همواره يـك اما جايگ ،كند هاي زيادي تغيير مي مؤلفه
هايي ترسيم كرد و درنهايت  ند نگاشتا هايي كه در اين بخش المثل ضربديگر توان براي  مي

  د:كرمقصد بررسي  ةارتباط اين نگاشت را با حوز
 ة. اسـتعار »خواسـت خـدا برآورنـده اسـت    «نگاشت  »دهد قرض عروسي را خدا مي«ـ 

. ارتباط مبـدأ و مقصـد   »شود دستي مانع از اقدام مي ه بيم تنگهر جايي ك«مقصد  ساختاري
  .»عام خاص است« ةاستعار
المثل از چنـد اسـتعاره تشـكيل شـده اسـت.       اين ضرب. »صبر كوتاه خدا چهل ساله«ـ 

در نظرگرفتـه شـده كـه     يءش »صبر« است. شده  حالت شيء ساخته ةاز استعار »كوتاه  صبر«
زمان استفاده شده كه  ةاز استعار ،چنين تواند كميت به خود بگيرد و كوتاه و بلند شود. هم مي

بـراي   ،بنـابراين  ؛سـوي اوسـت   گويي ناظر يا شنونده ايستاده و زمان در حـال حركـت بـه   
ايـد. يعنـي   سـوي او بي  رسيدن بايد بماند تا زمان در حركت خود به هدف رسيدن يا به پايان به

. خدا عاملي است كه حركت زمان در دست اوست. يعني خدا »زمان حركت است«نگاشت 
گونـاگون در اختيـار افـراد قـرار      اوضـاع و احـوال  ها در  فرصت ةهم«دارنده است. مقصد 

جـا   اين »عام خاص است«. همان سطح »ناگوار ماندوضعيت به انتظار پايان نبايد گيرد و  مي
  دارد.  هم كاربرد
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  ها كه بنيان استعاري دارند: المثل هاي ديگري از اين نوع ضرب نمونه
  ؛»شيء معيوب است« نگاشت» عيب خداست گل بي«ـ 
  ؛»قسمت عدالت است«نگاشت  ،»گندم هم خط گذاشته ةخدا ميان دان«ـ 
  ؛»كننده است خواست خدا دگرگون« نگاشت ،»رَد رگي تا نخواهد خداينب«ـ 
  ؛»پيشامد مجازات است«نگاشت  ،»چوب خدا صدا نداره«ـ 
شـراكت  «نگاشـت   ،»گرفـت  خدا براي خـودش شـريك مـي    ،اگر شريك خوب بود«ـ 

  ؛»است  تباهي
  .»تالش موفقيت است«نگاشت  ،»از تو حركت از خدا بركت«ـ 

هـا موجـودي كـه از     اند كـه در آن  مفهومي ساختاري ةها استعار المثل اين ضرب تمامي
دهـد   مـي   دست اي به المثل ساختار يگانه كند. هر ضرب ايت ميهمه فراتر است امور را هد

چنـان   هـم  »عـام خـاص اسـت   « ةرابطـ  ،بنابراين ؛دهد هاي بسياري را پوشش مي كه نمونه
  است. برقرار

يا مصاديق كفر و ايمان مثل شـيطان و مـؤمن    ،بر خدا، كفر و ايمان، جهان آخرت عالوه
  شوند. اعتقادي دين را شامل ميعد هاي ديگري است كه ب المثل مبناي ضرب

ةحـوز  كـه بـه مـرگ اختصـاص دارد،     »خوابانند كسي را در قبر ديگري نمي« ثلدر م 
. در هر دو حالـت  است سازي شده مرگ كه ناشناخته و گاه ترسناك است با خواب عيني

امـا در خـواب كـه     ،اي آرامش و سكون است خبري از دنياي اطراف و گونه انسان در بي
وحشــت از پيشــامد وجــود نــدارد.  ،مــرگبـرعكسِ  آيــد  مــي   نظــر ي طبيعــي بــها پديـده 

جاي مرگ از خواب كه آرامش خوشايندي بـراي انسـان بـه همـراه دارد      به علت همين به
ديگـر   انطباق دو حوزه بـر يـك   زيرا ،شناختي است هستي ةاستفاده شده است. اين استعار

اي سـاختاري   ره در كليت خود اسـتعاره . حال اين استعااست شده بر شباهت ادراك مبتني
گيـرد. در   كار مي است و مفهومي را در سطح خاص براي معاني چندگانه در سطح عام به

هـاي   حـوزه  كنندة هاي مبدأ بيان شوند استعاره هايي كه در اين سطح مطرح مي المثل ضرب
كـافر  « ؛»تتـوان كاشـ   با شيطان ارزن نمـي «هاي  المثل در ضرب ،مثالً اند؛ مقصد مشخصي

نيايد كار « ؛»زنند بااليش شمشير مي خورند، نان كافر را مي« ؛»همه را به كيش خود پندارد
شور ضامن بهشـت و   مرده« ؛»برد از عقرب جهنم به مار غاشيه پناه مي« ؛»شيطان از فرشته

از كفـر ابلـيس مشـهورتر    « ؛»تـر  ما كه در جهنم هستيم يك پله هم پـايين « ؛»جهنم نيست
گـري، رياكـاري،    براي حيله اند هايي و جهنم استعاره ،شيطان، كافر، فرشته، بهشت. »است
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مقصدشـان تكميـل    ةهـا بـا حـوز    و حال بد. مفهوم اين اسـتعاره  ،نيتي، حال خوب خوش
گـر شـيطان    حيلـه «شـوند:   سـازند و ادراك مـي   مقصدشان استعاره مي ةشوند يا با حوز مي

و  ؛»بهشـت حـال خـوب اسـت    « ؛»فرشـته اسـت  نيت  خوش« ؛»رياكار كافر است« ؛»است
مبدأ و مقصد انطبـاق    ةاند كه حوز شناختي هايي هستي ها استعاره . اين»جهنم حال بد است«

  شده دارند. مفهومي برمبناي شباهت ادراك

  مفاهيم عرفاني 2.2.4
ايـران و   ةها و تعاليم عرفـاني در جامعـ   ها حاكميت ديدگاه مفاهيم عرفاني كه حاصل سال

يختگي آن با ادبيات و فرهنگ عوام و خواص است، اگرچه با زير و زبرهايي كـه بـراي   آم
آن اتفاق افتـاده ديگـر آن كاربردهـا را نـدارد و قابـل درك نيسـت، بقايـاي آن در تفكـر         

ما توكـل بـر خـدا    «. مانند شود المثل استفاده مي صورت ضرب اجتماعي ما باقي مانده و به
منبـر   ،مـي بخـور  « ؛»پرسه تو كي هستي خدا وقتي بخواد بده نمي« ؛»كرديم و بر دريا زديم

پرستيدن  بت« ؛»رسد جا مي وگوي كفر و دين آخر به يك گفت« ؛»آزاري مكن مردم ،بسوزان
مبدأ گـاهي بـا    ةها در حوز المثل . اين ضرب»پيش مني ،گر در يمني«و  ؛»پرست ه از مردمبِِ

تر با وجه دروني و ايماني و خلـوص   قصد بيشم  ةمفاهيم مذهبي موافق نيستند و در حوز
المثـل   ضـرب  ،مـثالً  ؛اجتماعي متناظرنـد  هاي ارتباط قلبي در اعمال اجتماعي و مخصوصاً

سـاختاري   ةالمثـل اسـتعار   . از اين ضـرب »رسد جا مي وگوي كفر و دين آخر به يك گفت«
دينـي   ةجامعچه عرف  شود. در بينش مذهبي و آن ادراك مي »مقصد هدف است« نخستينِ

المثل  اما در اين ضرب ،شوند است كفر و دين يك هدف ندارند يا به يك مقصد ختم نمي
شده اسـت   قدر پذيرفته له براي عارف آنئهدف نهايي كفر و دين يك مقصد است. اين مس

انتزاعـي   ةدر حـوز را عيني، مفاهيم متعددي  ةحوز مفهومي خاص و طبيعي در منزلة كه به
 ةاسـتعار  ،»آزاري مكـن  مـردم  ،منبـر بسـوزان   ،مـي بخـور  «المثل  ا ضربدهد. ي پوشش مي
دهـد. در عـرف دينـي     المثل را تشكيل مي زيربناي اين ضرب »انسان برتر است«ساختاري 

 »منبرسـوزاندن «و  »خـوردن  مـي «احترامي به امور ديني و سرپيچي از فـرامين الهـي در    بي
امـا در   ،راكه خدا نيروي برتـر اسـت  شود، چ گناه بزرگي محسوب مي و متجلي شده است

انسان برتـر  «است. پس  تر دادن آن دو گناه بزرگ اين استعاره آزاررساندن به انسان از انجام
المثـل   دهد. ايـن ضـرب   تر نشان مي عرفا را برجسته ةگرايان . اين مفهوم ديدگاه انسان»است

دادن هـر عملـي    انجـام كه كند  داللت مي »عام خاص است« ةمقصد كه با استعار ةدر حوز
  .استنوع جايز  آزاررساندن به هم جز به
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  ها و حوادث مذهبي مناسبت 3.2.4
تر به حوادث صدر اسالم تا دوران ائمه اشاره دارند و  مبدأ بيش ةها در حوز المثل اين ضرب

(ع) و خانـدان او و سـرزمين كـربال و حـوادث       ها مربوط به امام حسين حجم زيادي از آن
هايي هم مربوط به اعياد مذهبي مثل قربان  المثل ها گذشته است. ضرب كه بر آنتلخي است 

ها غلبه با عنصـر تشـيع اسـت و در     المثل در اين ضرب ،طور طبيعي شود. به و فطر يافت مي
 لالمثـ  ترين كاربرد با تقابل نيروهاي خير و شـر اسـت. در ضـرب    مبدأ و مقصد بيش ةحوز

(ع) اسـت و    امـام حسـين  براي سوگواري  ةتعزيه شيو ،»ريدا خود كشته و خود تعزيه مي«
 ةدهنـد  المثل تضاد يا تقابلي اتفاق افتاده كه نشـان  گر اندوه پيروان اوست. در اين ضرب بيان

 پـذير  المثـل ترسـيم   ، براي اين ضرب»جمع اضداد غيرممكن است«دورويي است. نگاشت 
داشـتن كـار دوسـتانش.     تعزيـه (ع) كار دشـمنان اوسـت و     چراكه كشتن امام حسين ؛است

مبدأ  ةنفر هم دوست بود و هم دشمن. اين مفهوم در حوز ا يكب زمان همتوان  نمي ،بنابراين
مقصـد   ةحـوز در ، مفـاهيم زيـادي را   »عام خاص اسـت «ساختاري  ةهمان استعار در قالبِ

زنـه،   ر مـي هم زينبه زا« المثل فرماست. يا در ضرب ها حكم گيرد كه اين رابطه بر آن ميبردر
، قابل ترسيم اسـت و  »جمع اضداد غيرممكن است«باز هم نگاشت . »زنه هم تنبك و تار مي

ـ  المثل همان كاركرد پيشين را دارد. در بسياري از ضرب كـربال مفهـوم    ةهاي مربوط به حادث
جوياني درگير  كربال و جنگ ةشود و جالب است كه اين تضاد در خود حادث تضاد ديده مي

انـد در هـر    هاي خـالق كـه ايـن تضـاد را درك كـرده      روني هم وجود دارد. ذهنبا تضاد د
ذهنـي دارنـد مفـاهيم تـازه      ةآن سـابق  دربـارة قادرند براساس همين نگاشـت كـه    وضعيتي

نه از اين زينب و كلثوم شدنت، نه از ايـن  « :اند جمله ها هم از اين المثل بيافرينند. اين ضرب
ام و هـم شـام    هم صبح كـربال را ديـده  « ؛»زند يزيد سينه مي زير علم« ؛»دايره و تنبك زدنت

 قـرآن « ؛»ابوالفضل را شمر كرده«و  ؛»شه وگرنه شمر فراوونه حسين پيدا نمي  امام« ؛»كوفه را
  .»كنند حرز و امام مبين كشند
كفشـاش يكـي نوحـه    « شود: طنز مي ةماي دست نيزال گاهي كرب ةمفاهيم مربوط به حادث

المثـل كـه براسـاس نـوع عـزاداري بـراي        ايـن ضـرب   .»زنـه  ينه مـي خونـه و يكـي سـ    مي
مبدأ و مقصـد بـر    ةشناسانه است كه دو حوز ي هستي ا استعاره شكل گرفته، (ع)  حسين  امام

مقصد موردنظر است پارگي و كهنگي كفش است.  ةاند. مفهومي كه در حوز هم انطباق يافته
 »خوانـدن  نوحـه «اسـت.   »خوانـدن  و نوحـه  زدن سينه«همان  »رفتن با كفش پاره راه«نگاشت 

همـراه بـا    نيـز  »زدن سـينه «شود و  مستلزم بازشدن دهان و صدايي است كه از آن شنيده مي
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رفتن  اند و به هنگام راه شنيدن صداي آن است. ذهن با ديدن دو لنگه كفش كه دهان بازكرده
م عزاداري انتقـال يافتـه و   تر مراس تر و ملموس عيني ةشود به حوز ها صدايي شنيده مي از آن

امام حسين « المثل طنزآلود و شيرين است. يا ضرب كند. اين انطباقْ اين شباهت را ادراك مي
عد طنزآلود دارد. البتـه بسـامد   ب نيز »براي ذاكرش خوب كرد ،اگر براي خودش خوب نكرد

  طنز از اين حادثه كم است و در فرهنگ ديني رايج نيست. ةاستفاد

 ال مذهبي و مناسك دينياعم 4.2.4
و  ،زيـارت  ،حـج  ،روزه ،تر نماز بيش ،مذهبي ةديني دارد و گاه جنب ةكه گاه جنب ،اين اعمال

ساختاري، ة . در اين استعار»شود تو نمازخوان باش، مهر پيدا مي«گيرد. مثل  زكات را دربرمي
خوانـدن بـه    نمـاز مبدأ  ةتوان ترسيم كرد. در حوز را مي »استزمينه داشتن  ةدممق« نگاشت

مقصـد   ةسبك و سياق مذهب تشيع موردنظر است كه براي مؤمنان روزمره است. در حـوز 
 ةكند كه اگـر زمينـ   اما درهرصورت از اين ساختار كلي پيروي مي ،يابد كاربردهاي متعدد مي

رس اسـت. يعنـي    دستدرراحتي  دادن كار كه اصل است فراهم شود، اسباب جزئي به انجام
اعمـال مـذهبي بـا     نيـز چرخـد. گـاهي    مـي  »عام خـاص اسـت  «محور ساختار  چنان بر هم

نمـاز، عـروس    بـي  ةروز« : ماننـد كنند شناختي برقرار مي اجتماعي پيوندي هستي هاي هتجرب
نماز و  بي ةشناختي با انطباق روز هستي ةاستعار ،المثل در اين ضرب .»پياز بي ةجهاز، قورم بي
و  »جهاز عروس بي«مانند  »نماز بي ةروز«شكل گرفته است.  چه ذهن آن را مشابه دانسته، آن
اما ذهن اين مفاهيم را  ،است. درظاهر هيچ شباهتي بين اين مفاهيم نيست »بدون پياز ةقورم«

ها بدون وجود يكي ديگر ارزش و كيفيت اصلي  هريك از اين زوج ارزي ؛است شبيه دانسته
ـ ثـل از جـنس م  الم اين ضـرب  ،رسد نظر مي خود را ندارد. به لحـاظ   هـايي اسـت كـه بـه     لثَ

 ةقورمـ «و  »جهـاز  عـروس بـي  «اند.  هاي زنانه شناختي منبع توليد زنانه دارد. يا استعاره جامعه
وسـيله اهميـت نمـاز بـراي      در گفتمان زنانه از اهميت فراواني برخوردارند و بـدين  »پياز بي

ـ ا مدار مثل جهاز براي عروس و پياز براي قورمـه اسـت. يـ    روزه زيـارت پـول حـالل    «ل ثَ
تـوان درنظـر    مـي ، را بـراي آن  »اخالص اصل است«كه نگاشت  ،»خواهد و قلب صاف مي

هر عملي بايد با خلوص و پاكي صورت پذيرد تا مورد قبول واقع  ،گرفت. در فرهنگ ديني
 ةزمري بنيادين يا ساختاري بين هريك از اعمال رو ا گر رابطه اين نگاشت بيان ،بنابراين .شود

هاي  المثل هاي مقصد متعددي دارد. ضرب انساني و نيت دروني مربوط به آن است و حوزه
 ةبـر اعمـال و عبـادات مـذهبي وجـود دارنـد كـه اغلـب اسـتعار          مبتنـي  نيزفراوان ديگري 

هـا ترسـيم كـرد و     را بـراي آن  »اخالص اصل است«توان همين نگاشت  ند و ميا ساختاري
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سـال مردمـي كـن و     يـك «ها مورد نظـر اسـت. ماننـد     قصد آنهاي م همين مفهوم در حوزه
امـا نمازخوانـدنش را    ،ايـم  خوردنش را ديده روزه« ؛»نديده حج حاجيِ« ؛»روز روزه بگير يك

هـم  « ؛»كشـيدن  جانمـاز آب « ؛»نماز جعفر طيار خواندن« ؛»دار گرفتن شك ةروز« ؛»ايم نديده
حاجي رفته حج كنگـر  « ؛»م رمضونهميشه شعبون، يك بار ه« ؛»زيارت است، هم تجارت

  .»نه نماز شبگير كن و نه آب توي شير كن«و  ؛»مسلمان برده و كافر آورده ،آورده

 هاي مقدس مكان 5.2.4
 ةكه مورد استفاد ييها اند: آن دسته اند دو ها استفاده شده المثل هاي مقدسي كه در ضرب مكان

ها و  زاده ند مثل اماما شيعيان ةه مورد استفادهايي ك اند مثل مسجد و كعبه و آن عموم مسلمانان
گيرند همواره بـه قداسـت    مبدأ مورد استفاده قرار مي ةهاي ديني در حوز عتبات. وقتي مكان

مبـدأ و مقصـد    ةشـود و بـراي بيـان مسـائل انتقـادي و اجتمـاعي در حـوز        ها توجه مي آن
ساختاري  ة. استعار»ه دور انداختتوان سوزاند و ن در مسجد را نه مي« روند. مانند مي  كار به

مبدأ  ةاي تعهد اعتقادي را در حوز قابل ترسيم است كه گونه »گزير استحالت نا« با نگاشت
كنـد. البتـه نـوعي     مقصد ايجاد مي ةصورت اخالقي و اجتماعي در حوز و همين تعهد را به

جـاي خربسـتن    مسـجد « هايي ماننـد  المثل  . ضربشود مي از آن برداشت نيزتحكم و اجبار 
كـاين ره كـه تـو     ،ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي« ،»حالت ناگزير است«نگاشت با » نيست
مقصـد   ةكه متضـاد در حـوز   ،»متضاد نادرست است«با نگاشت » روي به تركستان است مي
  گيرد. قرار مي مفاهيم مورد نظر گوينده برابردراست كه  يزيچ آن يتمام

هايي كه اصل  زاده گيرد. آن امام برخوردي دوگانه صورت ميهاي مذهبي  مكان بارةاما در
مبـدأ   ةچـراغ يـا كـربال بـا توجـه بـه حرمتشـان در حـوز         مثل شاه ،و نسب مشخص دارند

 ؛»كردن چراغ روغن ريخته نذر شاه« ؛»حسين كن به كربال رسيدي حسين«روند. مثل  مي  كار به
هاي ساختگي به طنز و تمسخر  زاده امام بارة. اما در»دارد زاده را متولي نگه مي حرمت امام«و 

ايـن  «مقصد هم مقصـودي طنزآلـود منظـور اسـت. ماننـد       ةشود و در حوز سخن گفته مي
زاده  اگر ايـن امـام  « ؛»باطل ناكارآمد است«نگاشت  با »ده كنه و نه شفا مي زاده نه كور مي امام

 ؛»باطل ناكارآمد اسـت «اشت نگ با »زدند هزار كور و كچل درش چمباتمه مي ،داد معجزه مي
زاده كسـي معجـزه    از اين امام«و  ؛»باطل ناكارآمد است«نگاشت  با »عبدالعظيمي تعارف شاه«

مبـدأ   ةسـان در ايـن حـوز    هـاي يـك   نگاشـت  ».باطل ناكارآمد اسـت « نگاشتبا  »بيند نمي
 ها همگـي خاصـيت سـلبي دارنـد و     هاي مقصد مرتبط با آن اين است كه حوزه ةدهند نشان

  ند.ا مفاهيم منفي ةدربردارند
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 مباحث فقهي 6.2.4
 ،حـالل  ،مستحب ،تر اين مباحث مربوط به مذهب تشيع است و مفاهيم شرعي واجب بيش
روزمره بـا ايـن     طور كه افراد مؤمن به جا آن و قضا را دربردارد. از ،وضو ،طاهر ،نجس ،حرام

اند و مورد اسـتفاده هـم زيـاد     يافته بودن عينيت زيادي ، باوجود انتزاعيرو هستند روبهموارد 
 نيزاين استعاره  ».واجب اصل است« نگاشت با »فريضه كه آمد، نافله برخاست« دارند. مانند

تـر امـور اجتمـاعي و     هاي مقصد متعدد كـه بـيش   دهد در حوزه ساختاري است و نشان مي
م شـود و امـور   مـذهبي كـار مهـم بايـد ابتـدا انجـا       ةلئچون اين مسـ  ند، هما انساني روزمره

نگاشت  با »آورد مي  جا ترك واجب كرده و مستحب به« تر بايد كنار گذاشته شوند. اهميت كم
النـاس   حـق «نگاشـت   بـا  »نماز را قضا هست، صحبت را قضا نيست« ؛»واجب اصل است«

وضـوگرفتن  « ؛»واجب اصل اسـت «نگاشت  با »تا آب هست تيمم باطل است« ؛»برتر است
ها  المثل اين ضرب .»مند است سخت ارزش« نگاشت با »خواندن استدر زمستان نصف نماز

  اي باشند. لهئگر اهميت هر مس مقصد بيان ةشوند تا در حوز استفاده مي

 هاي مذهبي و شخصيت ،ائمه ،پيامبران 7.2.4
 انـد. مـثالً   تهگرف ها قرار المثل ضرب ةماي دست اند اشتهبعضي از پيامبران كه ويژگي خاصي د

زيبايي چهـره   ازنظرصبر، يوسف  ازنظرعمر دراز، ايوب  ازنظربودن، نوح  پنهان رازنظخضر 
 ازنظـر و داوود  ،و دين خاصش ،بودن مريم فرزند، شغل ازنظريا ستم برادرانش بر او، عيسي 
المثـل قـرار    تـر مبنـاي ضـرب    بـيش  هـايي  آن نيزاز ائمه  اند. صداي خوب مورد توجه بوده

هـا   تـر بـه آن   يلي مثل نزديكي به مدفن يا برجستگي موقعيت، بـيش دال اند كه مردم به گرفته
(ع). نـام پيـامبر    عبـاس و حضـرت   ،(ع) حسـين امـام   ،(ع) رضـا توجه دارنـد. مثـل امـام    

فرش فرش قالي، ظرف ظرف مسـي و  « هايي مثل المثل در ضرب نيز(ص) و دين او   اسالم
تـر ديـده    ائمـه كـم   در مقايسـه بـا   ، كه البتهاست مورد استفاده قرار گرفته »دين دين محمد

سـاختاري بـا    ةاسـتعار  ،»خـرس را ديـدم   ،خواستم خضر را ببينم«المثل  شود. در ضرب مي
رسي به  شود. خضر هر چيز مطلوبي است كه دست ديده مي »مطلوب ناياب است« نگاشت

رس  له يا مفهوم نـامطلوبي اسـت كـه در دسـت    ئآن براي همه ميسر نيست و خرس هر مس
كـر كجـا؟   « است. يا شدني دريافت »عام خاص است« ةمفهوم مقصد براساس استعاراست. 

 ةاسـتعار  ،»اسـت  گـي  بهـره  بـي ناتواني « با نگاشت نيزالمثل  اين ضرب »؟داوودي كجا ةنغم
مقصد متناظر است با هر مفهومي كه اين سـاختار را در خـود    ةساختاري است كه در حوز

قسم حضرت عباس را باور كنم يا دم « شماري دارد. يا بيهاي  مصداق ،داشته باشد. بنابراين
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ه متناظر است با دورويي و رياكـاري.  ، ك»جمع اضداد ناممكن است«با نگاشت  »خروس را
، متنـاظر  »اعتباري اسـت  بدعهدي بي«با نگاشت » چراند گوسفند امام رضا را تا ظهر نمي« يا

قيـاس  «بـا نگاشـت   » في در آن نيستهر جا چاهي است يوس«وفايي به عهد. يا  است با بي
بـا   .»نـد ا عد به هم نزديكدر يك ب فقطنبودن مفاهيمي كه  شبيه«، متناظر است با »باطل است

كه با نوح نشيند چه غـم   هر« ساختاري مشابه دارد. يا »هر گردي گردو نيست«المثل  ربض
ي رشته و مـريم  عيس« ؛»يدهايزعيسي را هم زن « ؛»يك يوسف و صد خريدار« ؛»از طوفانش

هايي  ها استعاره اين ةهم .»گيرند موسي را بدل عيسي نمي« ؛»اسرائيلي گرفتن ايراد بني« ؛»بافته
  مفهومي مقصد است. ةزحو ةكنند ها تعيين ند كه نگاشت حاكم بر آنا ساختاري
كسـي  «كه به ائمه و بزرگان تشيع مربوط است مثـل   هستند نيزهاي ديگري  المثل ضرب
مقصد  ة، در حوز»جمع اضداد ناممكن است«با نگاشت  »گويد گفت يا عمر نمي كه يا علي

شـه گفـت يـا     شه گفت يا علي و نه مـي  نه مي« اي .رنگي و دوري از ريا متناظر است با يك
هر موقعيتي كه ابراز عقيده در آن ممنوع متناظر است با  »برتر پذيراتر است«با نگاشت  »عمر

هاي اعتقادي وجود دارد كـه ائمـه و پيـامبر يـا يـك       المثل ضرباز  نيزاست. موارد ديگري 
نـه  « ؛»عام كه هسـتم  ،اگر سيد نيستم«. اند له و حادثه، گاهي از ديد عوام، مبنا قرار گرفتهئمس

مثل گداي ارمني نـه دنيـا   « ؛»فال امام جعفر صادق بد ندارد« ؛»پسر دنيايم و نه دختر آخرت
  .»جهودبازي درآوردن«و  ؛»استخاره بعداًاول استشاره « ؛»داره و نه آخرت

 اصطالحات ديني 8.2.4
ما كاربرد فراوانـي دارد.   ةاستفاده از كلمات و اصطالحات ديني و مذهبي در گفتمان روزمر

شـود. مثـل    مفهوم آن اسـتفاده مـي   نيزتر موارد معناي كلمه يا عبارت و در مواردي  در بيش
 ةاستعارالمثل تركيبي از دو  . اين ضرب»اكبر زه اهللاين بلندي، درخت خرب هدرخت گردكان ب«

درمـورد قسـمت اول    »تـر بـاالتر اسـت    بـيش «شناختي است. نگاشت  مند و جهتمفهومي 
اكبـر بـه    تري است. در قسمت دوم، اهللا بيش ةاستعاره كاربرد دارد. بلندي درخت گردو نشان

رود.  مي  كار خاص براي خدا به طور بهمفهوم بزرگي و برتري است كه باالتر از آن نيست و 
جا مثل يك اندازه درنظر گرفته شده، يعني خيلي بزرگ. با نگاشت خيلـي بـزرگ    اما در اين

اكبـر مفهـوم زيـاد و     شوند. اگرچه اهللا هم منطبق مي مبدأ و مقصد بر ةاكبر است، دو حوز اهللا
جا استعاري  در اين كاربرد آن ،براي خداست بنابراين چون مشخصاً ،بزرگ را در خود دارد

 »تر بـاالتر اسـت   بزرگ«شوند  بندي مي است. كل عبارت اول و دوم در اين نگاشت صورت
نگاشتي را پذيراست. البته اين عبارت در  ةمقصدي كه اين رابط ةكه متناظر است با هر حوز
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ل قياس هم در آن مستتر است و مبناي اين قياس باطـ  زيرا ،كاربرد دارد نيزمفهوم غيرجدي 
اهللا جلو آمـد بـا    هركسي با بسم« مقصد آن هم چندان جدي نيست. يا ةحوز ،است. بنابراين

گــر  مقصــد بيــان ةحــوزدر  »احتيــاط پيــروزي اســت«بــا نگاشــت  »اعوذبــاهللا نگــاش كــن
بهتري حاصل شود و زياني  شرايط درنكردن به افراد و احتياط است تا موفقيت  فوري اعتماد

 ةبخشـي از يـك سـور    »انا اعطينـا « .»خواند پولي انا اعطينا نمي گنجشك يك«يا  پيش نيايد.
مفهـومي سـاختاري بـا نگاشـت      ةخواندن است. استعار قرآن جا مجازاً است كه در اين قرآن

ارزش آن بايـد   ةانـداز  گر اين است از هر چيزي به مقصد بيان ة، در حوز»تر است بهتر بيش«
رونـد كـه از    كار مي گوي روزمره بهو ي در گفتهاي فراوان ديگر المثل انتظار داشت. ضرب

اهللا  بسـم « ؛»خوانـدن  الحمـد  بـي  ةسور« ها استفاده شده است. مانند اصطالحات ديني در آن
از الحول گريختن« ؛»گناه ثقلين كردن« ؛»خيلي راه است الضالينال گفتي تا و«.  

  
  گيري . نتيجه5

در كـوچش انتخـاب شـده اسـت،      جاكه مبناي نظري اين پـژوهش ديـدگاه ليكـاف و    ازآن
 اند دادهها ارائه  كه آن اي هاي مفهومي استعارهاز هاي مبدأ و مقصد  مرزبندي موجود در حوزه
 ةحـوز  ةمذهبي را زيرمجموعـ  هاياست. كوچش مذهب و اعتقاد مورد استفاده قرار گرفته

فردي و اجتماعي ديني و سنتي ايران، كه مبناي زندگي  ةآورد، اما در جامع مي  شمار مقصد به
مبدأ  ةچنان فراگير است كه حوز بلكه آن ،ي انتزاعي نيست ا فرهنگ مذهبي است، دين حوزه

كـه بخـش    نيـز هـا   المثـل  هاي كاربردي از درون آن برآمده است. ضرب بسياري از استعاره
نـد در سـطح وسـيعي از گفتمـان دينـي      ا اي از گفتار شفاهي و مكتوب روزمره مالحظه قابل
نـد،  ا هاي مفهومي كـاربردي روزمـره   ها استعاره المثل جاكه ضرب اند. و باز ازآن ند شدهم بهره

و  اند شده هايي مفهومي كه بنيان ديني دارند مطالعه استعاره منزلة ها به المثل ساختار اين ضرب
هاي ديني در چند گروهي كه قرار  المثل اين نتيجه حاصل شده است: مبناي استعاري ضرب

شـناختي هـم در مـواردي     هـاي هسـتي   تر ساختاري است. اگرچه استعاره اند بيش داده شده
شـده و نـه    شـباهت ادراك  مبنايغيرديني را برمبدأ ديني و مقصد  ةاستفاده شده كه دو حوز
ساختاري  ةغلبه با استعار ،شود يافت مي مند هم جهت ةاستعاركند يا  واقعي بر هم منطبق مي

مبدأ ساختار معرفتي  ةساختاري، حوز ةشود كه در استعار اشي ميجا ن له ازآنئاست. اين مس
هـاي   مقصد و ادراك اين امر با استفاده از انطبـاق  ةاي است براي شناسايي حوز رمايهپ نسبتاً

گيرد. و چون در گفتمان ديني معارف و مفاهيم  شكل مي »ب«و  »الف«مفهومي ميان عناصر 
گيرند كه اعتقاد،  در ساختاري قرار مي ،قاد دارند، بنابرايننيرومندي از عقالنيت و اعت ةپشتوان
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شـناختي   هـاي هسـتي   و تغييرناپـذيري ويژگـي بـارز آن اسـت. در اسـتعاره      ،تسليم، تحكم
 ؛شـود  ها دگرگون مـي  شوند يا ارتباط استعاري آن جا مي به جا دائماًهاي مبدأ و مقصد  حوزه
ارچوب نيرومنـدي  هـ ساختاري چ ةاما در استعار ،دكنن ها تغيير مي با هر موقعيتي انطباق زيرا

  گذارد. مي نمايش بيني را به كه يك جهان گيرد مبناي استعاره قرار مي
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