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امللخّص
االستعارة املفهومية من أهم معطيـات الّلسـانيات املعرفيـة وعلـم الدّاللـة املعـريف .علـى أسـاس هـذ النظريـة قسـم عظـيم مـن
ني مناهجنـا التفكرييـة واإلدراكيـة
نسقنا التصوري ونظامنا الذهي ،استعار ّي طبيعة وفقـا خلصائصـ الذاتيـة .االسـتعارة ُتبـن ُ
فمعرفتنا يف مجيع األبعاد ترتبط ارتباطا و يقا باالستعارة .مبـا أنّ املفـاهيم األخالقيـة انتزاعيـة ماهيـة وطبيعـة ألنّهـا تـرتبط
باخلصــائص الروحيــة والفكريــة اجملــردة فلالســتعارة دور هــامّ يف األخــالق والنصــوص األخالقيــة .فمــثال الكــرم ،الشــجاعة،
الصش ،احلزم ،البخل ،اجلنب وغريها من الفضائل والرذائل كلها مفاهيم جمـرد غـري جمسـدة الميكـن تصـورها عـادة إ ّلـا
باالســتعارة .نســتطيع أن نــدرس كتــاب هنـ البالغــة بوصــف نصــا دينيــا أخالقيــا مبنــاه خمتلفــة .هــذا البحــف حيــاول عــش
املنــه الوصــفي -التحليلــي ،دراســة املنظومــة األخالقيــة لنــه البالغــة مــن حيــف كيفيــة توظيــف االســتعارة لتكــوين النظــام
األخالقي بدراسة استعارات «التقوى وهـوى الـنفس» مسـتخدما نظريـة االسـتعارة املفهوميـة .يهـدف البحـف التعـرف علـى دور
االستعارة يف األخالق وكيفية بنينة االسـتعارة يف هنـ البالغـة .فرضـية البحـف هـي :أنّ لالسـتعارات املفهوميـة دورا هامـا يف
النظام األخالقي العلوي وقد استخدم اإلمام علـي االسـتعارات الوضـعية واالبداعيـة العديـدة واملتنوعـة لتعريـف وجتسـيم
املفــاهيم األخالقيــة وخاصــة مفــاهيم التقــوى وهــوى الــنفس .تــدلّ نتــائ هــذا البحــف علــى أنّ لالســتعارة مكانــة متميــزة يف
النظــام األخالقــي العلــوي وأنّ اإلمــام عليّــا اســتخدم االســتعارات البنيويــة واألنطولوجيــة واالجتاهيــة واإلبداعيــة لتعريــف
التقــوى وهــوى الــنفس وماهيتــهما وآ ارمهــا .أه ـ ّم احلقــول املبدئيــة لتعريــف التقــوى وماهيتــها هــو الــزاد ،احلصــن ،امللجــأ،
احلاجزة ،مطية ذلول ،األرض املناسبة ،املاء ،الثياب ،املنارة ،الوسيلة ،اإلنسان ،املنجي ،شيء قـيم ،الغايـة ،احلبـل ،الطريـق،
املطهر ،الدواء وأهمّ احلقول املبدئيـة لتعريـف هـوى الـنفس وماهيتـها هـو اإلنسـان ،العـدوّ ،الشـيء ،املطيـة اجلمـوح ،الشـريك
القرين ،املصارع ،اجلار ،اجلدار ،املدية ،البةر ،القائد املضلّ.

الكلمات الرئيسة
هن البالغة ،علم الدّاللة املعرفـي ،االستعارة املفهومية ،األخالق.
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مقدمة
تعتش الّلسانيات الشّكالنية"" ،الّلسانيات الوظيفيـة" و"الّلسـانيات املعرفيـة" أهـمّ النظريـات
الّلس ــانية الش ــائعة يف اااف ــل واملراكــز العلميــة العاملي ــة يف العق ــود األخــرية .كــلّ م ــن ه ــذ
النظريـات هلــا مكانتـها يف املباحــف العلميـة اللسـانية إلّــا أنّ "اللســانيات املعرفيـة" قــد حصــل
على مكانة متميزة يف العقدين األخريين وخاصة يف السنوات األخرية؛ ألنّها قد واجه إقباال
عظيما مـن قكبـل الدارسـني والعلمـاء يف احلقـول املتنوعـة مل تنحصـر يف اللسـانيات ،بـل تعـدى
إىل علوم خمتلفة سايكولوجية ،سوسيولوجية و..
2
تشتمل اللسانيات املعرفية 1على فرعيات؛ منها علم الداللة املعرفـي و«هو منه ذو وجهة
نفسية ومعرفية يف دراسة مواضيع علم الداللة ظهر منذ عام  .1980سا استحد الباحثون
3
يف علــم الداللــة املعــريف وقــدمو يف جمــال دراســة املعــىن نظريــة النمــوذج األول أو الــرئيس
واالستعارات املفاهيمية 4وعلـم داللـة األطـر .5بـالنظر إىل احلجـم اهلائـل ملـا نشـر ضـمن هـذا
اإلطــار ،فــإن علــم الداللــة املعــريف هــو أكثــر النظريــات غــزارة يف اإلنتــاج مقارنــة بالنظريــات
األخرى لعلم الداللة املعجمي املعاصر» (جريارتس.)22 :2013 ،
االستعارة من أهمّ املوضوعات الّل عي هبا العلماء ،النقاد ،األدباء والّلسـانيون وغريهـم
علـ ـى أس ــاس النظريـ ـات املختلفةاألرس ــطية ،اجلرجانيـ ـة واملعرفيـ ـة الّ ــل ت ــدرس االس ــتعارة
والعبارات االستعارية مبناه خيتلف كل عن اآلخر يف بعض اجلهات.
هذا وقد يدّعي اليكوف 6وجونسون 7يف النظرية املفهومية املعرفية «أنّنـا وجـدنا باعتمادنـا
على معطيات لغويـة باالسـاس ،أنّ اجلـزء األكـش مـن نسـقنا التصـوري العـادي ،اسـتعارية مـن
حيف طبيعت وبذلك عثرنا على طريقـة للشـروع يف التحديـد املفصـل لالسـتعارات الـل تُبـنني
طريقتنا يف اإلدرا والتفكري والسلو » (اليكوف وجونسون2009 ،م.)21 :
1. Cognitive linguistics
2. cognitive semantics
3. prototype theory
4. conceptual metaphors
5. frame semantics
6. lakoff
7. Johnson
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علـ ـى ه ــذا االس ــاس وبالعنايـ ـة إىل مكان ــة االس ــتعارة املفهوميـ ـة يف اللس ــانيات احلديث ــة،
بإمكاننا استخدام هذ النظرية لدراسة النصوص املختلفة منها العلمية والثقافية والدينية.
هن البالغة ،مصدر زاخر يف العلم واألدب واألخالق ،نستطيع أن ندرسـ بطـرق خمتلفـة
علمية ومجالية «ألنّ بالغة هن البالغة تدلّ على غنـاء هـذا املصـدر الزخـار وأصـالة صـدور
م ــن البيــان العل ــوي الفريــد بأس ــلوب منس ــجم خ ــاص» (ينظ ــر :قاس ــم ف ــائز.)447-431 :1435 ،
فنحاول أن نتعرفعش املنه الوصفي -التحليلـي ،علـى وجـ آخـر مـن الوجـو العلميـة الثقافيـة
لنــه البالغــة بدراســة االســتعارات املفهومي ـة فيهــا املســتخدمة يف موضــوع االخــالق خاصــة
التقوى حمورا للفضائل وهوى النفس حمورا للرذائـل .حدا ـة البحـف تعـود اىل أنّـ مل تـدرس
«مكانـة االســتعارة املفهوميـة ووظيفتــها» يف تكـوين النظـام األخالقــي العلـوي يف هنـ البالغــة؛
فاملطلوب هو اإلجابة عمّا يلي:
الف :ما هو دور االستعارة املفهومية يف تكوين املنظومة األخالقية يف هن البالغة؟
ب :ما هو أهم أنواع االستعارة املفهومية الل استخدم لتعريف التقوى وهوى الـنفس يف
املنظومة األخالقية العلوية؟
فرض ـية البحــف هــي أنّ لالســتعارات املفهومي ـة دورا هامــا يف النظــام األخالقــي العلــوي
استخدم االستعارات الوضعية واالبداعية العديدة واملتنوعة تعريف املفاهيم
واإلمام علي
األخالقية وجتسيمها وخاصة مفاهيم التقوى وهوى النفس.
وأما بالنسبة خللفية البحف فأبرز من عمد إىل الدراسة فيموضوع العالقة بني االسـتعارة
املفهوميـة واألخــالق ،مهــا اليكــوف وجونســون كمــا أصــدر جونســون كتــاب «اخليــال األخالقــي:
مســتتبعات عل ــم الــذهن لألخ ــالق» ع ــام  1993وتش ـري حب ــوث هــذا الكت ــاب إىل أنّ اإلنس ــان
أخالقي وأنّ التفكري األخالقي يتحقق باملفاهيم االستعارية عادة.
بع ــد إص ــدار آ ــار اليكــوف وجونس ــون ظه ــرت تأليف ــات متن ــا رة ح ــول عالق ــة االس ــتعارة
ب ــاالخالق ولكــن مل يعث ــر ال ــدارس علــى أيّ كت ــاب أو مقال ــة يتمح ــور علــى دور االس ــتعارة يف
االخالق يف هن البالغة وأقرب مقالة عثرنا عليها حول االستعارة يف هن البالغة هـي مقالـة
«التحليـ ـل املفه ــومي الس ــتعارات هنـ ـ البالغ ــة ،من ــه اللس ــانيات املعرفيـ ـة» كتبت ــها مهت ــاب
نورحممدي والـزمالء ونشـرت مبجلـة اجلمعيـة االيرانيـة للغـة العربيـة رقـم  22سـنة 1391ش.
تناول الباحثون عددا من االستعارات يف هن البالغة بالتحليـل والدراسـة علـى أسـاس نظريـة
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االستعارة املفهومية .هنا رسالة جامعية مرتبطة مبوضـوع تطبيـق االسـتعارة املفهوميـة علـى
النص كتبتها مجيلـة ك رتـوس حتـ عنـوان "االسـتعارة يف ظـ ّل النظريـة التفاعليـة" ملـاذا تركـ
احلصان وحيدا امود درويش أ وذجا" يف جامعة مولود معمري ،اجلزائر.
لكنّ البحـف هـذا يريـد إلقـاء الضـوء علـى قسـم خـاص مـن االسـتعارات وهـي االسـتعارات
املفهوميـ ـة املختص ــة ب ــاألخالق وبالتحديـ ـد التقـ ــوى باعتباره ــا أمّ الفض ــائل وه ــوى الـ ــنفس
باعتبارهــا أمّ الرذائــل دارســا دور االســتعارة يف تعري ـف الق ـيم األخالقي ـة وكيفي ـة بَنينَــة هــذ
يف هن البالغة.
االستعارات من قبل اإلمام علي

نظرية االستعارة املعرفية
اللسانيات املعرفية الل بدأت تظهر بقوة ومشول من السبعينات قد سيطرت علـى النظريـات
اللســانية ومــا لبــف أن تســرب يف العلــوم املختلفــة وفــروع متنوعــة مــن الفلســفة ،وعلــم الــنفس
وعلم االجتماع والنقد األديب و...
االستعارة املفهومي ة مـن أبـرز وأهـ ّم املباحـف يف علـم الداللـة املعـريف وهـي نزعـة جتريبيـة
تفاعليــة جسّ ــدها كــل م ــن ج ــورج اليكوفوم ــار جونس ــون الل ــذان قــدّما النظريــة التفاعليــة
لالســتعارة املفهوميـة يف ظـلّ نظريـة الداللــة املعرفيـة بتــاليف كتاهبمــا املشــتر " :االســتعارات
الل حنيا هبا" وأكدا يف هذا الكتاب على حمورية التجربة يف الفكر اللغوي.
مع أننا «نواج يف اللسانيات املعرفية عدّة نظريات هلا وجو مشتركة يف األسـاس كمـا يف
اللسانيات الشكالنية واللسانيات الوظيفيـة» (دبـري مقـدم .)66 :1383 ،هـذا االجتـا يعتـش اللغـة
أداة لتنظيم املعلومات وجتهيزها ونقلها فيعطي أمهية بالغة لدراسة وحتليل األسس املفهومية
 1وكوئيزن.)3 :2007 ،
والتجريبية للمقوالت اللسانية (
نظرية الداللة املعرفية تعتقد يف دراساهتا بـدور هـامّ وخـاصّ لالسـتعارة وتعتشهـا وسـيلة
مناسبة للكشف عن كيفية الـتفكري وكيفيـة السـلو اللغـوي( .صـفوي1392 ،ش )369 :االسـتعارة
املفهوميـة «عبــارة عــن ادرا حقــل مفهــومي مــن خــالل إدرا حقــل مفهــومي آخــر» (كــوجش،
1393ش .)14 :يسـمّى األول حقــل املقصــد الـذي جــرى جمــرى املســتعار لـ والثــاين حقــل املبــدأ
الذي جيري جمرى املستعار من  .كما يف "اجلدال حرب " الل ندر هبـا مفهـوم اجلـدال يف
1. Geeraerts and Cuykens, 2007: 3.
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إطـار مفهــوم احلــرب واســتعارة "النظريــة بنايــة" الــل نــدر هبــا مفهــوم النظريـة مــن خــالل
ادرا مفهوم البناية.
«تتسم االستعارة يف ظل الزنعة التجريبية التفاعلية لدى كل من اليكوف جورج وجونسـون
مار مبا يلي:
 .1جتمع االستعارة بني اخليال والعقل فمن متطلبات ومستلزمات العقـل جنـد الصـياغة
املقولية ،االستدالل ،االستلزام ،االستنتاج و...
 .2أغلــب مقــوالت فكرنــا الي ـومي اســتعارية بطبيعتــها ومــن مقتض ـيات تفكرينــا الي ـومي
االستنتاجات واالقتضاءات االستعارية سـا جيعـل االسـتعارة عقليـة خياليـة بالدّرجـة
األوىل» (مجيلة كرتوس2011 ،م.)37 :
ق ـدّم اليك ـوف يف مقالــة "نظري ـة االســتعارة املعاصــرة" نقــدا لنظري ـة االســتعارة التقليدي ـة
ورفــض تقسـيم اللغــة علـى اللغــة احلقيقيـة واللغــة االســتعارية (انظــر :اليكــوف .)1992 ،إذن «إنّ
التصــورات الــل تــتحكم يف تفكرينــا ليس ـ ذات طبيعــة قافي ـة صــرففهي تــتحكم ايضــا يف
سلوكاتنا اليوميـة البسـيطة بكـل تفاصـيلها فتصـوراتنا تُبَـنني مـا ندركـ وتبـنني الطريقـة الـل
نتعاطى بواسطتها مع العامل كما تبنني كيفيـة ارتباطنـا بالنـاس وهبـذا يلعـب نسـقنا التصـوري
دورا مركزيا يف حتديد حقائقنا اليومية وإذا كان صحيحا أنّ نسـقنا التصـوري يف جـزء كـبري
من ـ ذو طبيعــة اســتعارية فــإنّ تفكرينــا وتعاملنــا وســلوكاتنا يف ك ـلّ ي ـوم تــرتبط بش ـكل و ي ـق
باالستعارة» (اليكوف وجونسون.)21 :2009 ،
على هذا االساس « االسـتعارة حاضـرة يف كـل جمـاالت حياتنـا اليوميـة إهنـا ليسـ مقتصـرة
على اللغة بـل توجـد يف تفكرينـا اليـومي ويف األعمـال الـل نقـوم هبـا أيضـا .إنّ النسـق التصـوري
العادي الذي يسري تفكرينا وسلوكنا ل طبيعـة اسـتعارية باألسـاس (اليكـوف وجونسـون.)21 :2009 ،
فمن أهم ما تدّعي هذ النظرية ،جتريبية األسس االستعارية مع االختالف يف نوعها .كمـا قيـل
«أنّ النماذج املعرفية للظواهر االنتزاعية ال تتشكل إلّا على أسـاس جتاربنـا األصـلية واألساسـية»
(اونكرر وإمشي .)125 :1996 ،1
الب ـدّ مــن التأكي ـد عل ـى نســقية التصــورات االســتعارية والعالقــات الو يقــة ب ـني االســتعارة
املفهومي ـة واســتلزاماهتا ومقتض ـياهتا الــل يش ـيع اســتخدامها وتــبىن عل ـى اســاس االســتعارة
1. Ungerer and SCHMID, 1996: 125.
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األصلية ااوريـة .علـى سـبيل املثـال نسـتخرج مـن االسـتعارة املفهوميـة "الـزمن مـال" تعـابري
استعارية منها:
 ال تضيع وقتك. أمنحك وقل الثمني. اشتري وقت الجناز مهمل.فمن االستلزامات النسقية هلذ االستعارة إمكان ضياع املال ،اشتراع وبيع ومنحـ و...
املبتنية كلها على اساس استعارة "الزمن مال"الل تشكل ابتداء يف اجلهاز املعريف مث جتلـ
يف التعابري االستعارية.
يفتـرض يف هــذ النظريـة أننــا النتعــاطى حياتنـا يف األبعــاد املختلفـة إال باســتعارات منــها:
"املشــاكل عقبــات" و"احليــاة ســفر" و"الفــوق أفضــل" و...فأمهيـة االســتعارة خاصــة يف إدرا
األمــور االنتزاعي ـة والذهنيـة تســاوي وتــوازي أمهيـة احلــواس يف ادرا مــا حولنــا مــن االمــور
الفيزيائيـ ـة ااسوس ــة :فالشـ ـيء ال ــثمني كال ــذهب ندركـ ـ ب ــاحلواس والوقـ ـ ال ــثمني ندركـ ـ
باالستعارة فال خيتص التفكري االستعاري باألدب كما يقول ب البعض.
عل ـى هــذا االســاس «نســتطيع أن حن ـدّد حقــال مبــدئيا وحقــال مقصــديا لك ـلّ مــن مجي ـع
االسـتعارات مــع أنّ إنتزاعيـة حقــل املقصــد وعينيـة وجتريبيـة حقــل املبــدأ سّــا جنــد يف أغلــب
االستعارات» (ي2001 ،1م.)6 :
أنواع االستعارة املفهومية
يقسّـم اليكـوف وجونســون االســتعارة املعرفيـة علـى طـني :الوضــعية واإلبداعيـة مث يقســماهنا
على ال ة أقسام :االنطولوجية ،البنيوية واالجتاهية:
االستعارات األنطولوجية

االستعارات األنطولوجية تقدم بنيـات معرفيـة حمـدودة وأقـل فسـحة بالنسـبة إىل االسـتعارات
البنيوية .االستعارات االنطولوجية تساعدنا أن نـدر البنيـات واحلقـول املبهمـة بوضـوح ودقـة
أكثر (انظر :كوجش1393 ،ش )64 :وتقسم إىل طني:

1. Lee, 2001: 6.

توظیف االستعارة المفهومیة لتکوین المنظومة األخالقیة في نهج البالغة التقوی و هوی النفس أنموذجا (علی أساس701 ...

استعارات الكيان واملادة:

«إنّ فهـم جتاربنــا عـن طريـق األشـياء واملــواد يســمح لنـا باختيـار عناصـر جتربتنــا ومعاجلتــها
باعتبارها كيانات معزوي أو باعتبارها مواد من نـوع واحـد وحـني نـتمكن مـن تعـيني 1جتاربنـا
باعتبارهـا كيانـات أو مـواد فإنـ يصـبح بوسـعنا االحالـة عليهـا ومقوَلَتُهـا 2وجتميعهـا وتكميمهـا
3
وهبذا نعتشها أشياء تنتمي إىل منطقنا ...تستخدم االستعارات األنطولوجية لفهم األحـداث
واألعمــال 4واألنشــطة 5واحلــاالت 6إننــا نتصــور األحــداث واألعمــال اســتعاريا باعتبارهــا اشـياء
وأنشطة باعتبارها مواد واحلاالت باعتبارها أوعية» (اليكوف وجونسون2009 ،م.)45 :
جتربــة الفــرد مــع األش ـياء الفيزيائي ـة اايطــة ب ـ وخاصــة جســد تع ـدّ أساســا ومرتك ـزا
الستعارات انطولوجية متنوعة وحني تكون األشياء غري حمدودة املعامل أو غري معزولة بصـورة
واضحة فإننـا نسـعى دومـا ملوقلتـها وذلـك بفـرض حـدود اصـطناعيةهلا بالتـاي جعـل خمتلـف
الظواهر الفيزيائية أشياء هلا حدودها الواضحة واجللية ومنعزلـة متامـا مثلمـا حنـن كيانـات
حمدودة مبسـاحات معينـة وتسـتعمل االسـتعارات االنطولوجيـة لقضـاء حاجـات مثـل؛ اإلحالـة،
التكم ـيم ،تع ـيني املظــاهر ،تع ـيني اآلســباب وغريهــا مــن الوظــائف( .مجيلــة كرتــوس)44 :2011 ،
فمثال استعارة "العلم شيء" يف عبارة «عندي علم» وعبارة "ل علوم كثرية وعديـدة" عـدّ فيهـا
العلم شيةا ميكن أن يكون عنـدنا وميكـن أن يكـون كـثريا وعديـدا واسـتعارة "احلـزن ظـرف"يف
عبارة "هو يف احلزن العميق" أعتش فيها الشخص كأن وُضع يف ظرف مكاين.
التشخيص:

«رمب ــا تكــون االس ــتعارات األنطولوجيـ ـة ه ــي تلــك االس ــتعارات ال ــل خنصّ ــص فيه ــا الشـ ـيء
الفيزيائي لو كان شخصا وهذ االستعارات تسـمح لنـا بفهـم عـدد كـبري ومتنـوع مـن التجـارب
املتعلقة بكيانات غري بشرية عن طريق احلوافز واخلصائص واالنشطة البشرية كما يف:
 لقد خدعتي الدنيا. التضخم يلتهم كلّ امتيازاتنا» (مجيلة كرتوس2009 ،م.)53 :1. Identify
2. Categorize
3. Events
4. Actions
5. Activities
6. States
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إذن تنس ــب وتض ــاف اخلص ــائص البش ــرية إىل ظ ــواهر غــري بش ــرية يف ه ــذا الن ــوع م ــن
االســتعارة( ،كــوجش1393 ،ش )65 :إضــافة الســمات واخلصــائص البشــرية إىل ظــواهر وأشـياء
غري بشرية شائعة ورائجة يف األدب وكما يف اااورات اليومية والنصوص العامية.
االستعارات البنيوية
مفادّ االستعارات البنيوية أن يبَنني تصور مـا اسـتعاريا بواسـطة تصـور آخـر (اليكـوف وجونسـون2009 ،م:

 )33قد ترتكـز االسـتعارات الوضـعية ذات التنـوع البنيـوي (مثـل االفكـار أغذيـة) علـى مشـاهبات تنشـأ
من استعارات اجتاهية وأنطولوجية .هذا ما نرى يف استعارة " االفكار أغذيـة" إذ ترتكـز علـى اسـتعارة
" االفك ــار أش ــياء" (االنطولوجي ــة) وعل ــى اس ــتعارة ال ــذهن وع ــاء (انطولوجي ــة واجتاهي ــة) (اليك ــوف
وجونســون2009 ،م« )156 :يف هــذا النــوع مــن االســتعارات يشــكل حقــل املبــدأ بنيــة غنيــة نســبيا الدرا
حقل املقصد.إذن هـذ البنيـة إوسـع وأغـىن سـا نـرى يف االسـتعارات األنطولوجيـة» (كـوجش1393 ،ش:
 )63كما يف اسـتعارة "الزمـان حركـة" فـنحن نـدر الزمـان حبسـب األشـياء ،مكـان األشـياء وحركتـها
ومبدأ احلركة ومقصدها وأمثال ذلك سا ميكننا من إقامة انطباقات استعارية.
االستعارات االجتاهية
إنّ هنا مفهوما استعاريا ال يبنني في تصور عـن طريـق تصـور آخـر ولكنـ علـى عكـس ذلـك
ينظم نسقا ك امال مـن التصـورات املتعالقـة ونسـمي هـذا النـوع باالسـتعارات االجتاهيـة ،إذ أنّ
أغلبها يرتبط باالجتا الفضائي :عـال -مسـتفل /داخـل -خـارج /أمـام -وراء /فـوق -حتـ /
عميق -سـطحي /مركـزي -هامشـي وتنبـع هـذ االجتاهـات الفضـائية مـن كـون أجسـادنا هلـا
هذا الشكل الذي هي علي وكوهنا تشـتغل هبـذ الشـكل الـذي تشـتغل بـ يف حميطنـا الفيزيـائي
(اليكوف وجونسون2009 ،م )33 :كما يف استعاريت " العظمـة عاليـة واهلـوان دانيـة"يف عبـارة «هـو
يف قمة العزة والعظمة» وعبارة «إنك يف حضيض اهلوان».

االستعارة واألخالق
تــرتبط الق ـيم األخالقي ـة املتجــذرة يف الثقافــات واحلضــارات واملــذاهب الديني ـة باالســتعارة
ارتباطا و يقا؛ ألن ال ميكن ادراكها وتبيينها وتصورها إلّا باالعتماد على االستعارة كما يعتقد
اليكوف وجونسون «أنّ ال يوجـد نظـام أخالقـي لـيس اسـتعاريا» (اليكوفوجونسـون.)325 :1999 ،1
1. Lakoff and Johnson, 1999: 325.

توظیف االستعارة المفهومیة لتکوین المنظومة األخالقیة في نهج البالغة التقوی و هوی النفس أنموذجا (علی أساس703 ...

فمــثال التجربــة الثقافيـة والفيزيائيـة تقــدم العديـد مــن األســس املمكنــة الســتعارات التفضـية
وهلــذا الســبب ميكـن أن خيتلــف اختيارهــا وامهيتــها مــن قافــة إىل أخــرى (اليكــوف وجونســون،
 .)37 :2009فتنســجم الق ـيم األكثــر جوهري ـة يف قافــة مــا مــع البني ـة االســتعارية لتصــوراهتا
األكثر أساسية (اليكوف وجونسون.)40 :2009 ،
مب ــا أنّ البع ــد ال ــوظيفي لالس ــتعارة ي ــرتبط بتص ــوير ك ـلّ م ــا ه ــو ذه ــي وانتزاع ــي وجتس ــيم
وجتســيد ومــن جانــب آخــر األخــالق كلّهــا انتزاعيَــة إال يف بعــض املصــاديق؛ إذن األخــالق جمــال
فسيح الستخدام االسـتعارة ابتغـاء ادرا املفـاهيم وتعريفهـا لآلخـرين ويف مقـام الـوعظ والتبشـري
واالنذار .فاملتكلم والواعظ واخلطيب والكاتب يف االخالق حباجة ماسّة إىل االستعارة.
هريسـون 1يقــول« :هنــا مشـتركات عديـدة بـني اللغـة اليوميـة العامــة ولغـة الــدين ويعتقــد
بنــوع مــن الغرابــة يف لغــة الــدين ألننــا عنــدما نــتكلم عــن اهلل وصــفات البـدّ لنــا مــن اســتخدام
كلمــات مــأخوذة مــن جتاربنــا وإن مل يك ـن اهلل يف حصــار جتاربنــا وهــذا ينــت تل ـك الغرابــة»
(هريسون.)130-129 :2007 ،2

استعارات التقوى املفهومية
تتمحور الفضائل األخالقية يف املفاهيم الدينية على التقوى بوصفها حصـيلة اإلميـان وطريقـة وحيـدة
إلنقاذ اإلنسان نفس  .اذن جيعل اإلمام مكانـة متميـزة للتقـوى يف نظامـ األخالقـي املبنيـة علـى
املفــاهيم القرآنيــة والســنة النبويــة ولالســتعارة دور هــامّ يف مــواعظ اإلمــام ويف تعريــف التقــوى
ومزنلتــها وآ ارهــا يف احليــاة الدنيويــة واألخرويــة .لــنفس الســبب قــد جتلـ التقــوى يف إطــار التعــابري
االستعارية املستندة إىل التصورات االستعارية املتنوعة الناظرة إىل أبعاد التقوى املعرفية:
التقوى زاد وعُدّة
أشــهر االســتعارات املفهوميــة وأكثرهــا اســتخداما لتعريــف التقــوى ومكانتــها يف املنظومــة األخالقيــة
العلوية هي استعارة "التقوى زاد"الل بني على اساس االستعارة الوضـعية البنيويـة "احليـاة سـفر"
الل تأسس على ترابطات نسـقية داخـل جتربتنـا .هـذ االسـتعارة القرآنيـة قـد اسـتخدم مـرات
عديدة ويف مواضيع متنوعة يف هن البالغة كتصور حموريّ لفهم املفاهيم الدينية؛ منها:

1. Harrison
2. Harrison, 2007: 129-130.
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«رَحكمَ اهلل امرأا ...جَعلَ ...التَ.قْوَى عُدَ.ةَ وَفَاتك ك» (خ.)76 1
«وَلكيَتَزَوَ.دَ مكن دار ظَعن ك لكدار إقامَتك ك» (خ .)86
«لَا خَيْرَ فكي شَيْءٍ مكنْ أَزْوَادكهَا إلَ.ا التَ.قْوَى» (خ .)111
«أوصكيكمْ عكبَادَ اللَ .ك بتَقْوَى اهللِ الريل هيَ الزّادُ وَ ...زاد مُبل ب» (خ.)114
«وَأمكرتُم فيهَا بالزادك» (خ .)183
«وَانْقَلكبُوا بصَالكح مَا بحَضْرَتككمْ مكنَ الزَ.ادك» (خ .)204
«وَاستَظهرُوا بزَادك التقوَى» (خ .)204
«فَعَلَيْكمْ بالْجدك .وَاالْجْتكهادك ،وَالتَ.اَهُ.ب وَاالْسْتكعْدادك ،وَالتَ.زَوُ.دك يف مَنْزل الزّادك» (خ .)230
«لَوْ أذكنَ لَهُمْ فكي الْكَلَام لَأَخْبَرُوكمْ أَنَ .خَيْرَ الزَ.ادك التَ.قْوَى» (ق .)130
«فَتَزَوّدُوا فكي أَيَ.ام الْفَنَاءِ لكأَيَ.ام الْبَقَاءِ قَدْدُلكلْتُمْ عَلَى الزَ.ادك» (خ .)157
«وقَدْ أوذكنتُم مكنهَا باالرتكحال وَأمكرتُم فكيها بالزاد» (خ .)183
«فإنري تَقوَى اهللِ ...وَذخرية مَعادٍ» (خ .)230

تشتر العبارات االستعارية أعال يف اعتبار التقوى زاد التعريف مكانتها وأمهيتها وتصـوير
دورها املفهومي .فاعتش اإلمام التقوى خري زاد وأفضـل ذخـرية ال ميكـن البلـوال إىل الغايـة
املطلوبة ودار اإلقامة إال هبا وعلى هذا األساس عدّ اإلمام الدنيا دارا للتزوّد ومزنال لتـوفري
التقوى بوصفها عُدّة ليوم احلساب ،فالتقوى هلـا قيمـة متجـذّرة يف الثقافـة االسـالمية جتلّـ يف
ه ــذا البن ــاء التص ــوري .فظه ــرت التق ــوى بوصــفها حق ــال مقص ــديا يف ص ــورة زاد وه ــي ص ــورة
فيزيائية حمسوسة معروفة عند اجلميع على أسـاس جتـارهبم اليوميـة يف احليـاة واملـؤمن يتـزود
التقوى ويبل غايت يف سفرة احلياة كما يبل املسافر إىل مقصد بتوفري الزاد.
التقوى حصن حصني
«اعْلَمُــوا عكبَــادَ اللَ.ـ ك أَنَ .التَ.قْـوَى دَارُ حكصْـنو عَزيـزو وَالْفجُــورَ دَارُ حكصْـنو ذَلكيـلو لَــا يَمْنَـعُ أَهْلَـ ُ وَلَــا
يُحْــرزُ مَـنْ لَجَـأَ إلَيْـ ك» (خ  .)157يف هــذا التصــور املفهــومي «اســتعار لفــظ الــدار الــل تعـزّ مــن
حتصن هبا ووج االستعارة كوهنا حتصن النفس أمّا يف الدنيا فمن الرذائـل املوبقـة املنقصـة
املوجبــة لكثــرة مــن اهللك ـات الدنيوي ـة وأمّــا يف اآلخــرة فمــن مثــرات الرذائــل ملك ـات الســوء
املستلزمة للعذاب األليم» (ابن ميثم1420 ،هـ ،ج )250 :3كما يف:
 .1حرف "خ" خمففة للخطبة وحرف " ر" خمففة للرسالة وحرف "ق" خمففة للقصار من احلكم.
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«فَاعْتَصكمُوا بتَقْوَى اللّ ك ،فَـاكنَ .لَهـا ...مَعْقكـالا مَنيعـاا ذروتُـ » (خ  )190و«وَال مكعقـلَ أحسَـنُ مكـنَ
الوَرَع» (ق .)371
نتصور التقـوى يف هـذ االسـتعارات حصـنا عزيـزا منيعـا يسـتطيع أن حيـافظ علـى املتقـي
مقابــل التحــديات والتهدي ـدات اخلارجي ـة كالــذنوب واملعاص ـي .الص ـيانة وااافظــة مــن أهــم
ميـزات التقــوى فيمفــاهيم هنـ البالغــة ،قــد جتلـ يف هــذ االســتعارة املبتنيـة علـى اســتعارة
"التقوى كيـان ومـادة" ،مث "التقـوى حصـن قـوي" تقابلـ اسـتعارة " الفجـور شـيء" مث "الفجـور
حصــن ضــعيف"فــالتقوى تصــون اإلنســان مــن االحنــراف عــن الصــراط املســتقيم والفجــور ال
حيافظ على الفاجر مقابل الشقاوة واالحنراف عن الصراط املستقيم.
التقوى ملجأ
«أوصكيكمْ عكبَادَ اللَ .ك بتَقْوَى اهللِ الّـل ...وهبـا املَعـاذ ...وَمعـاذب مُـنجح» (خ  .)144فنجـد التقـوى
معاذا وملجأ يلتج إليها املؤمنون ويعـوذ هبـا املسـلمون فينجحـون ويسـعدون .فأدركنـا مفهـوم
حقــل املقصــد وهــو التقــوى بتصــور مفهــوم حقــل املبــدأ وهــو مفهــوم امللجــأ الــذي هــو معهــود
ومعروف عند املخاطب؛ إذن "التقوى حافظ وحمافظ" لإلنسان يف:
«(التقوَى) أال فَصُـونُوها وَتَصَـونُوا بهـا» (خ )194؛ ألنّ التقـوى تصـون اإلنسـان كمـا يصـون
امللجأ مقابل اخلطرات والتهديدات اخلارجية.
التقوى جُنّة ووعاء
«عكبَــادَ اللَ.ـ ك أوصكــيكمْ بتَقْـوَى اهللِ ...فــإنّ الّتقـوَى فكــي اليَــوم ِاحلكــرزُ واجلنّــة» (خ  .)191فظهــرت
التقــوى مبثابــة جنّــة مهمتــها الرئيس ـية هــي احلفــاظ عل ـى ســالمة اإلنســان فنســتطيع هبــذ
االستعارة أن نرى التقوى بوضوح يف زيّ شيء فيزيائيّ معروف فظهـر مفهـوم التقـوى بـدورها
يف الصيانة أبرز ما يكون فيتصور املخاطب هذا املفهوم أجلى ما يكون.
التقوى هي احلاجزة بني اإلنسان واقتحام الشبهة
«إنري مَن صَرحَ لَ ُ العكبَر عَمّا بَنيَ يَدي ك مكنَ املـثالت حَجَزتـ ُ التَقـوى عَـن تَقحُّـم الشُّـبُهات» (خ
 .)16فتجلّ التقوى (حقل املقصـد) يف هـذ االسـتعارة كحـاجزة ومانعـة قويـة (حقـل املبـدأ)
متنـع االنسـان أن يـدخل يف الشــبهات والشـبهات يف هـذ العبــارة جتسّـم يف إطـار االســتعارة
الظرفية ميكن أن يدخل في الفرد.
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التقوى هي مطية ذلول
«أَلَا وإنَ .الْخَطَايَا خَيْلب شُمُس حُمكلَ عَلَيْهَا أَهْلهَا وخُلكعَ ْ لجُمُهَا فَتَقَحَ.مَ ْ بهـمْ فكـي النَ.ـار أَلَـا وإنَ.
التَ.قْوَى مَطَايَا ذللب حُمكلَ عَلَيْهَا أَهْلهَا وأعْطوا أَزمَ.تَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَ.ةَ» (خ .)16
«ملــا كانـ املطيـة الــذلول مــن شــأهنا أن تتحــر براكبــها علـى وفــق النظــام الــذي ينبغ ـي
واليتجاوز الطريق املستقيم بل يصرفها بزمامها وتسري ب على تؤدد فيصل هبا إىل املقاصد
كذلك التقوى فسهولة طريق السالك إىل اهلل بالتقوى وراحت عـن مجـوح اهلـوى هبفـي مـوارد
اهللك ـة يشــب ذلّــة املطي ـة» (ابــن ميــثم1420 ،هـ ـ .)367 :التقــوى يف هــذ االســتعارة البديعــة قــد
جتسم كناقة ذلول زمامها بيد صاحبها وتسري حنـو اجلنـة فالريـب يف حصـول املـتقني علـى
الغاية .هذا املفهوم االستعاري يظهر مكانة ودور التقوى يف سعادة االنسان وتـدلّ علـى يقينيـة
جناح املتقني كما نرى أنّ اخلطايا خيل مجوح والزمام ليس بيد الراكب والبد من الـورود إىل
جهنم .استعارة املطية واجلواد والناقة وأمثال ذلك من أنواع االستعارة الوضعية األنطولوجية
يف الثقافة العربية ولكن اسـتخدامها للتقـوى ابـداعيّ يف هنـ البالغـة .كمـا يؤكـد اإلمـام
أن يقطع اإلنسان يوم على مطية التقوى مبعىن قضاء الزمان مبالزمة التقوى:
«وَاقْطَعُــوا بهَــا يَ ـوْمَكم» فــالتقوى هنــا مطي ـة أمكرنــا أن نقض ـي هبــا أي ـام حياتنــا ونبل ـ هبــا
غاياتنا املطلوبة والقرينة هي فعل "واقطعوا".
التقوى أرض مناسبة للزراعة
التقوى متهّد األرضية املناسـبة لتحقيـق مطالـب اإلنسـان بأعماهلـا الصـاحلة وجتعلـها مقبولـة
عنــد اهلل كمــا أنّ االرض املناســبة متهــد الظــروف الزدهــار احلــرث والــزرع؛ اذن ميك ـن بنــاء
التصور اإلستعاري لدور التقوى يف النسق التصوري لدى املسلمني:
«ال يَهلكـكُ علَــى التقـوَى سكــنخُ أصـلو» (خ  )16فــالتقوى تلعــب نفــس الــدور الــل تلعبـ األرض
املناسبة للزراعـة واحلـرث فأصـبح األرض حقـال مبـدئيا إلدرا مفهـوم التقـوى ودورهـا يف
شخصية االنسان فحقل املقصد جانب آخر من أبعاد التقوى وماهيتها وآ ارها.
التقوى هي املاء
تظهر التقوى مبثابة مادّة مفيدة يف هـذا البنـاء التصـوري ،تسـاعد االنسـان أن ينمـو ويتكامـل
يف طريق السعادة كما أنّ املاء يسبب ـو االشـجار علـى أسـاس التجربـة البشـرية يف احليـاة.
التقوى ماءب مينع من عطـش وجفـاف أعمـال اإلنسـان بوصـفها زراعـة
إذن جيسّم اإلمام
حتتاج إىل املاء حىت تعطي مثارها اليانعة« :وَال يَظمَأ عَلَيهَا (التقوَى) زَرعُ قَومو» (خ .)16
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التقوى هي الثياب
مفهوم املالزمة االنتزاعية على مفهوم استعاريّ فيزيائي؛ حبيف جعل مفهوم
بىن اإلمام
مالزمة الثياب للجسد لتعريف مالزمة التقوى للقلب:
«فَمَنْ أَشْعَرَ التَ.قْوى قَلبَ ُ بَرَ.زَ مَهَل ُ ،وفازَ عَمَل ُ ،فَاهْتَبلوا هَبَلَها ،وَاعْمَلوا لكلْجَنَ.ةك عَمَلَهَا» (خ .)132
«وَأشعكرُوهَا قلوبَكم» (خ  .)191أي اجعلوا التقوى مالزمة لقلوبكم كما يـالزم الثيـاب اجلسـد؛
فالشعار هو حقل املبدأ والتقوى هـي حقـل املقصـد فاسـتخدم حقـل املبـدأ احلسّـي املعـروف وهـو
الثيــاب املــالزم للجســد إلدرا حقــل املقصــد بوصــف فضــيلة أخالقيــة سدوحــة .والقلــب هنــا
جتسم كإنسان يستطيع أن يلتبس يابا على أساس استعارة مفهومية أنطولوجية تشخيصية.
التقوى منارة
إىل منارة التقوى وهتتدى هبا؛ عندما يقـول« :أيـن العقـول
تلمح األبصار يف كالم اإلمام
املستَصبحة بمصابيح اهلدَى واألبصارُ الالمكحة إىل مَنار التّقوى» (خ .)144
هبذ االستعارة البنيويةقد ارتدت التقوى بوصفها مفهوما انتزاعيا ،رداء حمسوسـا توجـد
مرتكزات يف جتاربنا الفيزيائية والثقافية .جيعل هذا التصور مفهوم التقوى يف متناول أيـدي
األفهام وميثل هذا التصور االستعاريّ ،أمهية ومزنلة التقوى يف املنظـوم األخالقـي العلـوي يف
هن البالغة؛ ألنّ املخاطب يتصوّر التقوى كالعَلَم أو ما يقام يف املواينء لتهتدي ب السفن.
التقوى وسيلة وآلة
التقــوى يف هن ـ البالغــة آلــة تقطــع محــة اخلطايــا والــذنوب حبيــف تعرقــل دون اآل ــار الســلبية
للجــرائم والــذنوب؛ فتوظيــف األشــياء واآلالت للمفــاهيم االنتزاعيــة األخالقيــة جنــد بكثــرة يف
البياين« :أَالَ وبالتَ.قْوَى تُقْطَعُ حُمَة اَلْخَطَايَا» (خ  )157و«وَبـادكروا هبَـا احلمَـامَ»
أسلوب اإلمام
(خ  )194و«(التقــوى) و ...أيقظــوا بهــا نَــومَكم» (خ  .)191فــالتقوى تصــون اإلنســان مقابــل لســعة
الذنوب ولدغة اآل ام كما تقطع اآلالت احلادة محة العقارب وتصون األبدان من نـوم لسـعتها؛
إذن جتسم الذنوب كالعقارب وجتسدت التقوى كاآلالت احلادة القاطعة فهذ االستعارة جتعـل
آ ار التقوى يف احلفاظ على شخصية اإلنسان ملموسة حمسوسة تدرَ بسهولة ووضوح.
التقوى (إنسان) مدافع عن املؤمنني
جتسّم التقوى على أساس هذ االستعارة املفهوميـة التشخيصـية االنطولوجيـة انسـانا قويـا يـدعم
وحيمــي املــومنني وتُســبب مالزمــة اخلــوف اإلهلــي لقلــوهبم وتُســبب ســهر ليــاليهم للعبــادة وتُســبب
عطشهم هنارا للصيام فالقيم الثقافية الدينية تنسجم مع التصورات االستعارية املبنية عليها:
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«عكبَــادَ اهللِ إنَ .تَقْـوَى اهللِ حَمَـ ْ أَوْلكيَــاءه اللَ.ـ ك مَحَارمَـ ُ وأَلْزَمَـ ْ قلــوبَهُمْ مَخَافَتَـ ُ حَتَ.ــى أَسْـهَرَتْ
لَيَالكيَهُمْ وأَظْمَأَتْ هَوَاجرَهُمْ فَأَخَذوا الرَ.احَةَ بالنَ.صَب والر.يّ بالظَ.مَـإ واسْـتَقْرَبُوا الْأَجَـلَ» (خ .)114
فنالحظ بوضوح عالقة السببية بني التقوى وتوج املتقني حنو العبادة والطاعة.
التقوى هي املنجى
تتجسّم التقوى يف استعارة "التقوى هي املنجي" فهي شخص يأيت وينجي املتقني يف مستقبلهم
كم ــا ينجـ ـيهم يف دنيـ ـاهم .فه ــذ اخلصوصـ ـية جتع ــل التق ــوى علـ ـى قم ــة القـ ـيم األخالقيـ ـة
باستطاعتها إنقاذ االنسان مـن املهالـك ومـن كـل مـا يهـرب االنسـان منـ يف دنيـا ويف آخرتـ
فتأكيد االستعارات واجملـازات املفهوميـة علـى خصوصـية «احلفـظ والصـيانة» للتقـوى ينسـجم
مع القيم الدينية األخالقية الل انعكس يف هن البالغة:
«أوصكيكمْ عكبَادَ اللَ .ك بتَقْوَى اهللِ وطَاعَتك ك فَإنَ.هَا النَ.جَاة غَداا والْمَنْجَاة أَبَداا» (خ .)161
«فَإنَ .تَقْوَى اهللِ ...نَجاةب مكنْ كلّ هَلَكَةٍ بها يَنْجَحُ الطّالكبُ ،ويَنْجُو الْهاربُ وتُنال الرَ.غائكبُ» (خ .)230
التقوى شيء قيّم
علـى أســاس هــذ االســتعارة املفهوميـة االنطولوجيـة نــرى التقــوى شـيةا ذا قيمــة غاليـة ميكـن
الناصحني أن يتواصوا هبا:
«أوصكيكمْ عكبَادَ اهللِ بتَقْوَى اللَ .ك فَإنَ.هَا خَيْرُ مَا تَوَاصَـى الْعكبَـادُ بـ ك وَخَيْـرُ عَوَاقكـب الْـأمُور عكنْـدَ اهللِ»
(خ  .)173فحقــل البــدأ هــو الشــيء القــيم الــثمني وحقــل املقصــد هــو التقــوى الــل نــدر مفهومهــا
بتصور الشيء الثمني ألنّ األشياء الثمينة معروفة حمسوسة نراها ونلمسها ونسـمع صـوهتا فـإدرا
مفهومها ليس بصعب إذن بُي مفهوم التقوى وقيمتها على هذا املفهوم الفيزيائي ااسوس.
كما يوصي االعتبار مبن أضاع هذا الشيء القيم:
«وَاعْتَبرُوا بمَـنْ أَضَـاعَهَا ،وَالَ يَعْتَبـرَنَ .بكـمْ مَـنْ أَطَاعَهَـا» (خ  .)194ألنّ الضـياع مـن نـات
األشياء أستُخدم كحقل املبدأ لتصور مفهوم فقد التقوى .ففقد التقوى حيمّل االنسان خسائر
فادحة يف دنيا وآخرت كما أنّ فقد األشياء الثمينة القيمة يكبّد اإلنسان خسائر عظيمة.
التقوى هي الغاية واملطلوب
التقوى بوصفها غاية وأهمّ ما يطلبها اهلل تعاىل من الناس ،يشـري إليهـا اإلمـام مسـتخدما
كلمة "منتهي" املأخوذة من االستعارة العامة "املقصود هو املقصد"اإلجتاهية« :وَأَوْصَاكمْ بـالتَ.قْوَى
وجَعَلَهَا مُنْتَهَى رضَا ُ وحَاجَتَ ُ مكنْ خَلْقك ك» (خ  .)183وقـد أوصـى االمـام بـالتقوى علـى أسـاس
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استعارة "التقوى شيء" االنطولوجية واستعارة "التقـوى حاجـة ومطلـوب" البنيويـة فـالتقوى انتـهاء
سبيل رضى اهلل وأفضل ما يأمر ب اهلل من اخلصائص األخالقية والفضائل.
التقوى هي احلبل والعروة
مبــا أنّ التقــوى تعـدّ وســيلة لالرتقــاء واالكتمــال والتقــرب اإلهلــي يف املنظومــة األخالقيــة العلويــة،
بىن اإلمام استعارة على تصور التّقوى حبال يصعد ويرفع ب حنو املطلوب وهذ اإلستعار بنيـ
علــى اســتعارة اجتاهيــة مرتكــزة علــى التجــارب ااسوســة اليوميــة وهــي "العــاي هــو األحســن"
و"الف ــوق ه ــو األفض ــل" وم ــن جان ــب آخ ــر بنيــ عل ــى االس ــتعارة األنطولوجي ــة " التق ــوى شــيء"
واالس ــتعارة البنيوي ــة " التق ــوى حب ــل" وامله ــم يف احلب ــل اس ــتحكام إليص ــال املتمس ــك هب ــا إىل
املقصـود كمــا أنّ التقــوى هــي املبلـ االنســان إىل غايتـ « :فَاعْتَصكـمُوا بتَقْـوَى اللّـ ك ،فَـاكنَ .لَهــا حَـبْالا
وَ يقاا عُرْوَتُ ُ» (خ  )190و«فَمَنْ أَخَذَ بـالتقْوَى عَزَبَـ ْ عَنْـ ُ الشـدَائكدُ بَعْـدَ دُنُوِّهَـا وَاحْلَوْلَـ ْ لَـ ُ الْـأمُورُ
بَعْدَ مَرَارَتكهَا وانْفَرَجَ ْ عَنْ ُ الْأَمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاكمكهَا وأَسْهَلَ ْ لَ ُ الصِّعَابُ بَعْدَ إنْصَابهَا وَهَطَلَ ْ عَلَيْـ ك
الْكَرَامَة بَعْدَ قحُوطكهَا و( »...خ  .)198فاملتمسك بالتقوى يبل غايت كما يصـعد املتمسـك باحلبـل
الو يق الوطيد إىل غايت فبىن التصور املفهومي على أساس جتسيم التقوى وجتسيدها.
التقوى هي الطريق
تتجلــى التق ــوى كطريـ ـق تنتــهي إىل اجلن ــة يف العب ــارة االس ــتعارية اللغويــة ال ــل بنيــ علـ ـى
االس ــتعارة املفهوميــة االجتاهيــة واحلركيــة ال ــل تعت ــش التق ــوى س ــبيال وطريق ــا« :عب ــادَ اهلل
أوصيكم بتقوَى اهلل ...فإنّ التقوى ...يف غدٍ الطريقُ إىل اجلنة» (خ .)191
مث يأيت باستلزامات هلذ االستعارة تكمّلها وتستند إليها يف الداللة عندما يتكلم عن وضـوح
مسلكها وربح سالكها وحافظية مستودعها ،قائال« :مَسْـلَكهَا وَاضكـح ،وَسَـالككهَا رَابـح ،وَمُسْـتَوْدَعُهَا
حَــافكظب» (خ  .)191فــإذا كانـ التقــوى "طريقــا" فــاملتقي هــو ســالك الطريــق والبلــوال إىل املقصــد
نتيجــة لوضــوح طريــق احلــق واملقصــود (رضــوان اهلل وجنتـ ) هــو انتــهاء هــذا الطريــق ومقصــد
سالك وسالك هذا الطريق تاجر رابح ايضا يتجر بني املبدأ واملقصد وكلّ هـذ االسـتعارات مـن
استلزامات استعارة "التقوى هي الطريق" مث استعارة "املقصود هو املقصد"
التقوى هي املطهِّر (املاء)
تعـرّف التعــاليم واملفـاهيم الدينيـة الـذنوب واخلطايـا تلو ـا ودنســا ال يتطهـر االنســان منــها إال
علـى تطهّـر املـؤمنني مـن
مبطهّر قوي واملطهر هو التقوى .على هذا األساس يؤكد اإلمام
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الذنوب بالتقوى والورع فيبىن هلا نوعا من الوجود يستند إىل التجارب ااسوسة(« :التقوى)
وَارحَضــوا بهــا ذنــوبَكم» (خ  )191و«فــإن تق ـوَى اهلل ...وَصَــالحُ فَســادك صُــدوركم وطهــورُ دنَــس
أنفسِ ــكم» (خ  .)198إذن «صَ ــالحُ فَس ــادك صُ ـدُوركم :أي م ــن الغ ــل واحلس ــد واخلب ــف والني ــات
املخالفة ألوامر اهلل ،فإنّ التقوى تستلزم نفي ذلك كل » (ابـن ميـثم1999 ،م ،ج )417 :3و«كـذلك
طهور دنس أنفسكم :أي من جناسات الرذائل املهلكة» (ابن ميثم1999 ،م ،ج.)417 :3
التقوى هي الدواء
يؤكــد اإلمــام علــى أن نــداوي أســقامنا بــالتقوى« :وَدَاوُوا بهَــا األس ـقَامَ» (خ  .)191فاالســتعارة
البنيويــة "التقــوى هــي الــدواء" تع ـرّف التقــوى حــال ملشــاكل عديــدة جســمية وروحيــة ألهنــا تــداوي
يف اسـتعارات أخــري:
األ مـراض القلبيـة؛ منـها احلــرص والطمـع واحلسـد و ...كمـا قــال علـي
صـارك ْم» (خ
صـ ُر َع َمـى َأ ْف كةـ َدتكك ْم و كشـفَاء َمـرَض ...وَج َلـاء َع َشـا َأ ْب َ
«فَإنَ .تَقْوَى اللَ .ك دَوَاء دَاءِ قلوبكمْ و َب َ
 .)198كما أهنا تداوي األمراض اجلسمية« :فإنّ تَقوَى اهللِ ...شكفاء مَرَض أجسَادككم» (خ .)198
التقــوى ،دواء حمسوســا لعماي ـة القلــب وفقــد البص ـرية وهــي مــرض
فتَصــورَ اإلمــام
يصاب ب اإلنسان على الصعيد الروحي واحلياة الدينية األخالقية.
التقوى هي الزّمام
مفهومهـا االنتزاعـي علـى
مبا أنّ التقوى حيول بني اإلنسان واقتراف الـذنوب ،يـبي اإلمـام
مفهوم استعاريّ حمسوس وهو الزمام الذي يتسلط هبا الراكب على مطيتـ ويسـوق حيـف يريـد
ومينــع مجوحـ وهــو نفــس دور التقــوى يف اإلحاطــة علــى الــنفس ورمبــا هلــذا التصــور االســتعاري
عالقة و يقة بالثقافة العربية واحلياة اليوميـة ودور الناقـة والفـرس وزمامهمـا يف احليـاة آنـذا
وأ ــر ذلــك يف فهــم مفهــوم التقــوى بوصــفها العبــة دور الزمــام لإلنســان دون اقتــراف الــذنوب:
«أوصكيكمْ عكبَادَ اَللَ .ك بتَقْوَى اَللَ .ك فَإنَ.هَا الز.مَامُ واَلْقكوَامُ فَتَمَسَ.كوا بوَ َائكقكهَا واعْتَصكمُوا بحَقَائكقكهَـا تَـؤُلْ
بكمْ إلَى أَكْنَانك اَلدَ.عَةك وأَوْطَانك اَلسَ.عَةك وَمَعَاقكل اَلْحكرْز ومَنَازل اَلْعكز( ».خ .)171
التقوى نور
تتجسم التقوى يف هذ االستعارة البنيويـة نـورا هاديـا وضـياء المعـاومن أهـم ميزاهتـا إخـراج
اإلنسان من ظلمات الضّاللة والشّبهة:
«أوصكــيكم بتَقْـوَى اهللِ ...فَــإنَ .تَقْـوَى اهللِ ...أَمْـنُ فَـزَع جَأْشكــكمْ وضكـيَاء سَـوَادك ظلْمَـتككمْ» (خ
 .)198فــالتقوى هتــدي املــؤمنني يف طريـق الســعادة وتنجـيهم مــن مهالـك الضــاللة كمــا يهــدي
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النور اإلنسانَ يف كلّ طريـق يسـلك وحيفظـ مـن الضـاللة يف كـل سـبيل يطويـ فيكـل مكـان ال
يعرفـ  .فبمــا أننــا حنـسّ النــور ونعــرف ونــرى دور يف حياتنــا اليوميـة ،فـيمكن إدرا مفهــوم
التقوى (حقل املقصد) بوضوح بوصفها هادية لإلنسان بتصور النور والضياء (حقل املبدأ).
التقوى مفتاح
مب ــا أنّ التق ــوى ش ــرط أساسـ ـي وهل ــا دور رئيس ــي لل ــورود اىل السّ ــداد والص ــواب والطريـ ـق
املســتقيم ،إذن تتمثــل التقــوى مفتاحــا يفــتح كـل أبــواب اخلـري والصــالح للــورود وهــذا املفهــوم
االستعاري الفيزيائي معهـود لكـل خماطـب ،جيعـل أمهيـة التقـوى ودورهـا مفهومـا للمخاطـب:
«فَإنَ .تَقْوَى اَللَ .ك مكفْتَاحُ سَدَادٍ وذَخكريَة مَعَادٍ وعكتْق مكنْ كـل .مَلَكَـةٍ ونَجَـاةب مكـنْ كـل .هَلَكَـةٍ بهَـا يَـنْجَحُ
اَلطَ.الكبُ وَيَنْجُو الْهَاربُ وتُنَال الرَ.غَائكبُ» (خ .)230
فنتص ــور التق ــوى يف ه ــذ االس ــتعارة بوص ــفها وسـ ـيلة لل ــورود إىل دار اخلـ ـري والس ــالمة
والسعادة كمفتاح واملفتاح وسيلة للورود إىل املنازل وهي مكان اهلدوء والراحة كمـا أنّ املفتـاح
ميكننا من الورود إىل كل مكانفي شيء قيم كالكزن وأمثال  .فالتقوى تلعب نفـس الـدور الـذي
يلعب املفتاح فباملفتاح (حقل املبدأ) ندر مفهوم التقوى (حقل املقصد).
التقوى هي الرأس
«جسم اإلنسان حقل مبدئيّ مثايّ يف االستعارة ألن معهود متاما للجميع ونعرف جيدا وتشري
الدراسـات إىل أنّ معظـم املفـاهيم االســتعارية مـأخوذة مـن اجسـامنا» (كــوجش1393 ،ش.)36 :
عضوا من أعضاء اجلسد لتعريف مفهوم انتزاعي عقلي فيجعل التقـوى
يستخدم اإلمام
مــن االخــالق ك ـالرأس مــن اجلســد؛ ي ـبني بوضــوح الــدور الفريـد واخلــاص للتقــوى يف احلي ـاة
الدينية واألخالقية لإلنسان« :التُّقَى رَئيسُ األخالق» (ق .)410
التقوى عزّ وكرامة
التقوى ،مرادفة للكرامـة والعـزة املصـدرين ويتصـورها مفهوميـا كأصـل
قد جيعل اإلمام
العزة على اساس اجملاز املفهومي عالقت السببية؛ ألنّ التقوى بوصفها حصيلة االميان تنتهي
بالريب إىل هذ املكانة الشاخمة:
«الَ شَرَفَ أَعْلَى مكنَ الْإسْالَم ،وَالَ عكزَ .أَعَزُ .مكنَ التَ.قْوَى» (ق .)371
«وَلَا كَرَمَ كَالتَ.قْوَى» (ق  .)113فالتقوى (حقل املقصـد) سـبب الكرامـة ودليـل العـزة والعظمـة
(حقل املبدأ).
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حقل املقصد:

التقوى
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االيصـ ـ ــال إىل الغايـ ـ ــة ،الصـ ـ ــيانة
واحلراسـ ـ ــة ،متهيـ ـ ــد الظـ ـ ــروف،
اهلداي ـ ـ ـ ــة ،اإلنق ـ ـ ـ ــاذ ،اإل ـ ـ ـ ــراء،
املساعدة ،تسهيل البلـوال ،املـداواة،
احلفاظة ،األصالة ،األمهية

حقول املبدأ :الزاد -احلصن -امللجأ-
احلاجزة -مطية ذلول-األرض
املناسبة  -املاء -الثياب -املنارة-
الوسيلة -اإلنسان -املنجي -شيء
قيم -الغاية -احلبل -الطريق-
املطهر -الدواء -الزمام -النور-
املفتاح-الرأس -العزة

االنطباق املفهومي بني حقول املبدأ وحقل املقصد (التقوى)

االستعارات املفهومية للهوى والشهوة
تتمحــور الرذائــل األخالقيـة علـى هــوى الــنفس واتبــاع الشــهوات ،فاتبــاع هــوى الــنفس مصــدر
أساســيّ لظه ــور الرذائ ــل يف روح االنس ــان وقلبــ وتس ــبب إض ــالل الن ــاس ،إذن حيــذّر أمــري
اجلميع مقابل هـوى الـنفس مسـتخدما التصـورات املفهوميـة املختلفـة يف تعـابري
املؤمنني
استعارية ألبعادها املتنوعة:
اهلوى هو القائد املض ّل
قــد يتش ـخّص هــوى الــنفس وملــرات عدي ـدة يف ك ـالم اإلمــام علــي كمــن يتبع ـ اآلخــرون
ويقودهم اهلوى .يف هذ االستعارة االنطولوجية يتجلى اهلـوى انسـانا يتصـدى قيـادة املـذنبني
والذين يتبعون الشهوات فيحيدهم اهلوى عن الصراط ويتخبطهم ويرديهم يف النهاية.
«وَإنَ .أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكمُ ا ْنَتَانك اتك.بَاعُ الْهَوَى وَطول الْأَمَل فَتَزَوَ.دُوا فكي الدُ.نْيَا مكنَ الـدُ.نْيَا
مَا تَحْرُزُونَ ب ك أَنْفسَكمْ غَداا» (خ .)28
«إنَ.مَا بَدْء وُقوع الْفكتَن أَهْوَاءٌ تُتَ.بَعُ وأَحْكَام تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فكيهَا ككتَابُ اللَ .ك» (خ .)50
«عكبَادَ اهللِ ،الَ تَرْكَنُوا إلَى جَهَالَتككمْ ،وَالَ تَنْقَادُوا ألهْـوَائككمْ ،فَـإنَ .النَ.ـازلَ بهـذَا الْمَنْـزل نَـازلب
بشَفَا جُرُف هَار» (خ .)105
«أَوْ مَنْهُوماا باللَ.ذَ.ةك سَلكسَ الْقكيَادك لكلشَ.هْوَةك» (ق .)147
فمن الناس مـن يسـلس قيـاد ويعطـي زمامـ للشـهوة وهـوى الـنفس وينقـاد لشـهوت ويتبـع
هوا فيصبح اهلوى هو القائد املضلّ ويصري املذنب هو املتّبع الضـالّ الشـقيّ الواقـع يف الفـنت
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فنتصــور اهلــوى (حقــل املقصــد) يف زيّ القائــد املضـلّ املهلـك (حقــل املبــدأ) واملــذنب (حقــل
املقصد) يف زيّ املتبع الضالّ (حقل املبدأ).
اهلوى هو العد ّو
على أساس املعارف الدينية اإلنسان يف صراع دائم مع هـوى نفسـ والشـهوات النفسـانية هـي
الل حتاول دائمـا أن تسـيطر وتسـلط علـى اإلنسـان وعقلـ فتصـبح أعـدى عـدو وتكـابر وقـد
تأسر عقل وقد تصبح أمري  .ففي هـذ العبـارات االسـتعارية تشـخص اهلـوى ،إنسـانا معاديـا
لإلنسان على أساس التصوّر االستعاري.
«رَحكمَ اَللَ ُ .اكمْرَأا ...كابَرَ هَوَا ُ وكَذَ.بَ مُنَا ُ» (خ .)76
«كابر هوا أي يطوع نفس األمـ ارة بالسـوء باألعمـال الدينيـة ويراقبـها يف كـ ّل خـاطر يلقيـ إىل
نفس ويقابلها بكسر وقمع » (ابن ميثم2004 ،هـ ،ج .)214 :2فالنفس مبزنلة العدو املغالب كما يف:
«وخَسِرَ هُنالككَ الْمُبْطكلونَ شَهدَ عَلَى ذَلككَ الْعَقْل إذَا خَرَجَ مكنْ أَسْر الْهَوَى وسَلكمَ مكـنْ عَالئكـق
الدُ.نْيَا» (ر .)3
«كَمْ مكنْ عَقْلو أَسكريو تَحْ َ هَوَى أَمكريو» (ق  )211و« ...وَقَاتكلْ هَوَا َ بعَقْلككَ» (ق .)424
فيستطيع األنسان أن خيرج مـن إسـارة هـوا وأن يهـاجم علـى هـوا بسـالح قـويّ وهـو العقـل
وهنا كثري من العقول أصبح أسرية حت سيطرة هوى النفس .جند اهلوى (حقل املقصد)
يف هذ االستعارات عدوّا قويـا (حقـل املبـدأ) يقـدر علـى هـال االنسـان وعقلـ ويقـدر أن يأسـر
اإلنسان وعقل فيجدر أن نقاتل هذا العدوّ القويّ ونزدري ب حىت نسعد وننقذ أنفسنا.
اهلوى هو البةر أو الدلو
« ...خَبَطَ سَادكراا مَاتكحاا فكي غَرْب هَوَا ُ كَادكحاا سَعْياا لكدُنْيَا ُ فكي لَذَ.اتك طَرَب ك وبَدَوَاتك أَرَب ك» (خ .)83
استعار لفـظ الغـرب هلـوا الـذي ميـأل بـ صـحائف أعمالـ مـن املـآمث كمـا ميـأل ذوالغـرب
غرب من املـاء (ابـن ميـثم2004 ،م ،ج )271 :2فمـن يرتكـب الـذنوب ويقتـرف اآل ـام حتـ ظـالل
اهلوى وخيزّهنا يف قوائم أعمال كمن يُخرج املي ا مـن اآلبـار بـالغرب؛ فاملـاء املـأخوذ مـن بةـر
اهلــوى أو غرب ـ مــاءٌ مهل ـك يبي ـد ك ـلّ مــن يشــرب  .إذن جتســم حقــل املبــدأ (اهلــوى) بصــورة
حمسوس ــة يعرفه ــا اجلميـ ـع .فتح ــذير الن ــاس م ــن وس ــاوس اهل ــوى هب ــذا التص ــور املفه ــومي
واالستعارات املثيلة أعمق أ را سا ليس في استعارات مفهومية متنوعة.
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اهلوى هو التلوّث
جيسّم اإلمام علي
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اهلوى تلو ا يطهّر بالعدل واخلري؛ ألنّ اهلوى يناسب القذارة والتلوث:

«قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَ ُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَ.لَ عَدْلك ك نَفْيُ الْهَوَى عَنْ نَفْسِ ك يَصكفُ الْحَقَ .ويَعْمَل بـ ك لَـا يَـدَعُ
لكلْخَيْر» (خ .)87
فيـدر املخاطــب مفهــوم اهلــوى االنتزاعـيّ بتصــور مفهــوم التلــوث الفيزيـائيّ كمــا جتســم
العدل واخلري مطهّرين لقذارة اهلوى.
الشهوة مدية
قـد تتجسـم الشــهوات يف إطـار االســتعارة املفهوميةكمديـة ختـرق العقــل وتفسـد كمــا خيـرَق الثــوب
والقم ــاش بامل ــدى ،ألنّ الش ــهوات تســبّب فس ــاد العق ــل وتس ــبب فق ــد اس ــتطاعت لل ــتفكري والفه ــم
الصائب« :قَدْ خَرَقَ ك الشَ.هَوَاتُ عَقْلَ ُ» (خ  .)109فتصور مفهـوم الشـهوة ونتـها اخلارقـة واملفسـدة
مفاهيم انتزاعية ندركها بسهولة يف إطار مفهوم املدية احلادة وهو مفهوم حسي معروف.
الشهوات جدار أو سياج أو ياب
الشهوات يابا تُحَـفّ هبـا اهلـوادج أو سـياجا تُحـفّ بـ احلـدائق؛ داللـة
قد يتصور اإلمام
على مشوهلا وإحاطتها:
«أَمَ.ا بَعْدُ فَإن.ي أحَذك.رُكمُ اَلدُ.نْيَا فَإنَ.هَا حُلْوَةب خَضكـرَةب حُفَ.ـ ْ بالشَ.ـهَوَاتك» (خ  .)111كـأنّ الشـهوات
مستديرة حوهلا كما حيفّ اهلودج بالثياب (ابـن أيب احلديـد ،ج .)406 :2فالشـهوات حتـفّ وتغطـي
الدنيا وتشمل االنسان من مجيع اجلهات كما تغطـي الثيـاب اإلنسـان واهلـوادج أو حيـفّ السـياج
احلدائق والبساتني .فالثياب أو السياج تصور مفهومي مناسب لفهـم مالزمـة الشـهوات اإلنسـانَ
وحضورها يف مجيع األمكنة والظروف بأشكال خمتلفة ال تتر اإلنسان إلّا بالتقوى.
اهلوى هو انسان خائن
قــد يتظــاهر اهلــوى يف التصــورات االســتعارية شخصـية خائنــة جيـب أن نتقيـ « :اتَ.همُــوا عَلَيْـ ك
آرَاءهكمْ واسْتَغكشُ.وا فكي ك أَهْوَاءهكمْ» (خ .)176
«اتَ.همُوا عَلَيْ ك آرَاءهكمْ» أي إذا رأيـتم رأيـا خيـالف القـرآن فـاهتموا ذلـك الـرأي فإنـ صـادر
عن النفس األمارة بالسوء وكذلك قول «استغشوا في أهواءكم» (ابن ميثم2004 ،ه ـ ،ج.)331 :3
فهوى النفس يعامل األنسان معاملة انسان حاقد مضطغن جيب احلذر منـ وجيـب أن نتهمـ
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بفقد الصدق يف توصيات وأوامر ؛ إذن جتسم هوى النفس كهذا اإلنسان احلاقد على أسـاس
تصور استعاريّ تشخيصي.
اهلوى هو إنسان (حيّ أو ميّ )
املتقون يسيطرون علـى شـهواهتم ويأخـذون زمـام الشـهوات بأيـديهم ،فالشـهوة املتحكمـة عليـ
واملزمومــة عل ـى أســاس هــذ االســتعارة األنطولوجي ـة التشخيص ـية جتســدت انســانا مــات ومل
يستطع اإلمارة على املتقني:
«مَنْزُوراا أَكْل ُ سَهْلاا أَمْرُ ُ حَريزاا دكينُ ُ مَي.تَةا شَهْوَتُ ُ مَكْظوماا غَيْظ ُ» (خ .)183
اهلوى هو اجلار
هوى النفس من املفاهيم االنتزاعية الـل تـالزم قلـوب الغـافلني واملـذنبني ،إذن يعرّفـ اإلمـام
جارا مالزما سيةا يصاحب صاحب حىت يهلك :
« ...وَالْحَدُ .الثَ.الكف يَنْتَهـي إلَـى الْهَـوَى الْمُـرْدكي( »...ر  .)4فاسـتُخدم مفهـوم اجلـار بوصـف
حقالمبدئيا إلدرا مفهوم مصاحبة هوى النفس ومالزمت بوصف حقال مقصـديا حمسوسـا
ميكن إدراك بسهولة.
اهلوى هو املصارع
هذ االستعارة املفهومية تعرّف اهلوى مصارع اإلنسان ال يبني عنـ إلّـا بغلبـة اإلنسـان عليـ أو
غلبتـ علـى اإلنســان ،ظهــرت هــذ االســتعارة يف تعــابري اســتعارية عديـدة ،فقــد يظهــر اهلــوى
مصارعاا يغلب ويستحوذ على اإلنسان لوال التربية والتهذيب كما قدر يغلب اإلنسان على نفس
باحلذر والتربية الصحيحة:
«وَأَوْرَدْتُ خكصَاالا مكنْهَا قَبْلَ أَنْ ...أَوْ يسْبقَني إلَيك بَعْضُ غَلَبَاتك الْهَوَى وَفكتَن الدُ.نْيا» (ر .)31
«لككنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلكبَني هَوَايَ ،وَيَقودَني جَشَعكي إلَى تَخَيُ.ر األطْعكمَةك» (ر .)45
«فَاحْذَرُوا عكبَادَ اللَ .ك حَذَرَ الْغَالكب لكنَفْسِ ك الْمَانع لكشَهْوَتك ك النَ.اظكر بعَقْلك ك» (خ .)161
اهلوى هو الشريك القرين
الشركة مفهوم واضح للمعـامالت والتبـادالت التجاريـة واملاليـة بـني األشـخاص .إذن أصـبح
الشركة حقال مبدئيا لالستعارة املفهومية "اهلوى شـريك" جتلّـ يف االسـتعارة اللغويـة اآلتيـة:
«اهلَوَى شَريكُ العمَى» (ر .)53
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النفس هي مطية مجوح والنفس إنسان يأمر بالسوء
مبا أنّ املطية اجلموح تُعرض راكبها للهال  ،أستعريت ملفهوم النفس الـل جتعـل اإلنسـان عرضـة
للهال وجتسّم النفس كانسان يأمر بالسوء بسبب حتريكها االنسانَ إىل الذنوب املورّطة:
«وَأَمَرَ ُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَ ُ مكنَ الشهَوَاتك وَيَزَعَهَا عكنْدَ الْجَمَحَاتك فَإنري الـنفْسَ أَمـارَةب بالسُّـوءِ إلريـا
مَا رَحكمَ اللري ُ» (ن .)53
وجتسّمَ املومن املتقى اايط على نفس كامللجم نفس اآلمن من اهلال :
«...امْرُى أَلْجَمَ نَفْسَ ُ بلكجَامكهَا وزَمَ.هَا بزمَامكهَا فَأَمْسَكَهَا بلكجَامكهَـا عَـنْ مَعَاصكـي اهللِ وقَادَهَـا
بزمَامكهَا إلَى طَاعَةك اهلل» (خ .)237
وقد رئي علي إزار خلق مرقوع فقيل ل يف ذلك ،فقال« :خيشَعُ لَ ُ الْقَلْبُ وَتَذكل .ب ك النَ.فْسُ» (ق .)103
فبإمكان املؤمن إجلام نفس وزمّها وإذالهلا كما يلجـم الراكـب ويـزمّ ويـذلّ فرسـ  ،فحقـل
املبــدأ هــو الفــرس وحقــل املقصــد هــو الــنفس ومفهــوم الفــرس هــو الــذي ســاعد إدرا مفهــوم
النفس والسيطرة عليها.
اهلوى شيء
يف هذا التصور االستعاري األنطولوجيّ يتجسم اهلوى شيةا فيزيائيا ،فمن أحاط بنفسـ كأنـ
متلك نفس فال تستطيع نفس أن تضلّ وتضرّ وميكن تطهريها من الدّنس والتلوث:
«فَامْلكـكْ هَـوَا َ و شُـحّ بنَفْسِـكَ عَمَ.ــا لَــا يَحكــل .لَـكَ فَــإنَ .الشُ.ـحّ بــالنّفْس الْإنْصَــافُ مكنْهَــا فكيمَــا
أَحَبّ ْ أَوْ كَرهَ ْ» (ر .)53
«إنَ .تَقْوَى اللَ .ك طهُورُ دَنَس أَنْفسِكمْ» (خ .)83
الشهوة شيء
األشياء حقل مبدئي كثري االستخدام يف بناء االستعارات املفهومية األنطولوجية كما يف تصور
التقــوى املفهــومي املتجليفــي ك ـالم اإلمــام  .فنجــد الشــهوة يف العبــارت االســتعارية ش ـيةا
فيزيائيا ميَدّ ويهان على الكرمية نفس وميكن لصاحب الزنع عن كمـا يقـل ويكثـر وهـذ كلّهـا
من خصائص األشياء«:إذَا كَثرَتك الْمَقْدُرَة قَلَ .ك الشَ.هْوَة» (ق .)245
« ...فَرَحكمَ اَللَ ُ .اكمْرَأا نَزَعَ عَنْ شَهْوَتك ك وقَمَعَ هَوَى نَفْسِ » (خ .)176
«مَنْ كَرُمَ ْ عَلَيْ ك نَفْسُ ُ هانَ ْ عَلَيْ ك شَهَواتُ ُ» (ق « .)449الْمَال مَادَ.ة الشَ.هَوَاتك» (ق .)58
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النفس إنسان
هنــا اســتعارات أنطولوجيـة تشخيصـية عديـدة يف هنـ البالغــة اســتخدم لتعريـف ماهيـة
النفس وكيفية التعامل معها ودورهـا يف تكـوين شخصـية اإلنسـان وعواقـب اتبـاع الـنفس وآ ـار
تربيتها؛ فقد جتسّم النفس إنسانا متهما مظنونا باقتراف الذنوب وارتكاب اجلرائم فيعيب
املؤمن هذ املتهمة ويؤنّبها ويسعى أن ينقذها:
«وَاعْلَمُوا عكبَادَ اللَ .ك أَنَ .الْمُؤْمكنَ لَا يُصْبحُ وَلَا يُمْسِي إلَ.ـا وَنَفْسُـ ُ ظَنُـونب عكنْـدَ ُ فَلَـا يَـزَال زَاريـاا
عَلَيْهَا وَمُسْتَزيداا لَهَا» (خ .)176
وقد أصبح النفس شخصية تربّيها اإلمام حـىت تسـتعدّ ليـوم القيامـة وحتضـر يـومَ
احلساب آمنة ناجية:
«وَإنَ.مَا هكيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بالتَ.قْوَى لكتَأْتكيَ آمكنَةا يَوْمَ الْخَوْفك االَْكْبَر» (ر .)45
«وَايْمُ اهللِ يَمكيناا أسْتَثْني فكيهَا بمَشكيةَةك اهللِ عَزَ.وَجَلّ الَهرُوضَنَ .نَفْسِـي ريَاضَـةا تَهـشُ .مَعَهـا إلَـى
الْقرْص ( »...ر .)45
وقد ظهرت النفس انسانا مُنع ورُدع سا حيبّ خمافة األضرار الل يصاب هبـا اإلنسـان ،فحقـل
املبــدأ هــو اإلنســان وحقــل املقصــد هــو الــنفس« :واعْلَـمْ أَنَ.ـكَ إنْ لَـمْ تَـرْدَعْ نَفْسَـكَ عَـنْ كَـثكريو مكمَ.ــا تُحكـبُ.
اَلْأَهْوَاء مَخَافَةَ مَكْرُو ٍ سَمَ ْ بكَ اَألههْوَاء إلَى كَثكريو مكنَ الضَ.رَر فَكنْ لكنَفْسِكَ مَانعاا رَادكعاا» (ر .)56
وقد جتسّم النفس انسانا ميكن لنا أن خنادع ونرفـق بـ والنقهـر ونداهنـ وحنكـم لـ
ونغويـ فأدركنــا الــنفس بصــورة إنســان مســتقلّ نواجهـ ونعامل ـ كمــا نعامــل النــاس« :وَخَــادكعْ
نَفْسَـكَ فكــي الْعكبَــادَةك وَارْفـقْ بهَــا وَلَــا تَقْهَرْهَــا وَخُـذْ عَفْوَهَــا وَنَشَــاطَهَا إلَ.ــا مَــا كَــانَ مَكْتُوبـاا عَلَيْـكَ
مكنَ الفَريضَة» (ر .)69
« ...فَهُ ـ ـ ـ ـوَ عَلَـ ـ ـ ــى النَ.ـ ـ ـ ــاس طَـ ـ ـ ــاعكن وَلكنَفْسِ ـ ـ ـ ـ ك مُ ـ ـ ـ ـدَاهكن اللَ.هْوُمَ ـ ـ ـ ـعَ الْأَغْنيَـ ـ ـ ــاءِ أَحَ ـ ـ ـ ـبُ.
إلَيْ ك مكنَ الـذك.كْر مَـعَ الْف َقـرَا ِء َيحْكـ ُم َع َلـى َغ ْيـر ك كل َن ْف ِسـ ك َو َلـا َيحْكـ ُم َع َل ْي َهـا كل َغ ْيـر ك ُي ْر كشـ ُد َغ ْيـ َر ُ َو ُي ْغـوي
نَفْسَ ُ فَهُوَ يُطَاعُ وَيَعْصكي( »...ق .)150
وقدجتســدت الــنفس كمــن ي ـو صــاحب الش ـرّ ويدخل ـ طري ـق الغ ـيّ واهلــال واملســالك
الــوعرة وهــي إنســان يـأمر بالســوء ويغـرّ اآلخــرين باآلمــال الطويلــة ويعبّــد الطريـق للمعاصــي:
«وَإنَ .نَفْسَكَ قَدْ أَوْجلَتكَ شَرّاا،وَأَقْحَمَتْكَ غَيّاا ،وَأَوْرَدَتْكَ الْمَهَالكـكَ ،وَأَوْعَـرَتْ عَلَيْـكَ الْمَسَـالككَ» (ر
 )30و« ...الشَ .ـ ـ ـيْطَان الْمُضكـ ـ ــل .وَال ـ ـ ـنَ.فْسُ الْأَمَ.ـ ـ ــارَة بالسُ.ـ ـ ــوءِ غَ ـ ـ ـرَ.تْهُمْ بالْأَمَـ ـ ــاني .وفَسَ ـ ـ ـحَ ْ
لَهُمْ فكي الْمَعَاصكي» (ق .)323
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قد نرى النفس يف هن البالغة إنسانا يكر أشياء ويتطلب أشياء أخـرى كمـا حتـبّ وتقنـع
وهذ كلها من خصائص اإلنسان:
«إنك اسْتَصْعَبَ ْ عَلَي ك نَفْسُ ُ فكيما تَكرَ ُ لَمْ يعْطكهَا سُؤْلَهَا فكيمـا تُحكـبُ ....قانعـةا نَفسُـ  ...مَيتـةا
شَهوتُ » (خ .)183
قد تتجسّم النّفس كعدوّ بصراحة أكثر وهي عدوّ جيب قمعـ والغلبـة عليـ وهـذا مـا نقـول
بالنسبة إىل سائر األعداء:
«رَحكمَ اهلل امْرَأا نَزَعَ عَنْ شَهْوَتك ك وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِ ك فَإنَ .هَذك ك النَ.فْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنْزعاا» (خ .)176

حقال املقصد:
هوى النفس-
الشهوات

العدوان ،اإلهال ،
املشاركة ،املصاحبة ،
اإلحاطة ،التوريط،
اإلضالل ،الصراع

حقول املبدأ:
اإلنسان -العدوّ -الشيء -املطية
اجلموح  -الشريك القرين-
املصارع -اجلار -اجلدار -املدية-
البةر -القائد املضلّ

* االنطباق املفهومي بني حقول املبدأ وحقلي املقصد (هوى النفس ،الشهوات)

النتائج
تــدلّ النتــائ عل ـى أنّ لالســتعارة املفهومي ـة مكانــة متمي ـزة لتعري ـف التقــوى بوصــفها ااــور
الرئيســي لألخــالق وتبـيني ماهيـة التقــوى وآ ارهــا يف أبعادهــا املختلفــة؛ كمــا جنــد لالســتعارة
دورا خاصا لتعريف هوى النفس والشهوات بوصفها أمّ الرذائل وبيان ماهيتها وآ ارها.
أنـواع االسـتعارة األنطولوجيـة ،البنيويـة ،االجتاهيـة واإلبداعيـة
يستخدم اإلمـام علـي
لتبيني اجلوانب املختلفة من اخلصائص األخالقية اإلجيابية والسـلبية وخاصـة التقـوى وهـوى
النفس والشهوات.
أهـمّ احلقــول املبدئيـة لتعري ـف التقــوى وماهيتــها هــو الــزاد ،احلصــن ،امللجــأ ،احلــاجزة،
مطية ذلـول ،األرض املناسـبة ،املـاء ،الثيـاب ،املنـارة ،الوسـيلة ،اإلنسـان ،املنجـى ،شـيء قـيم،
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الغاية ،احلبل ،الطريق ،املطهر ،الدواء وأهمّ احلقول املبدئية لتعريف هـوى الـنفس وماهيتـها
هــو اإلنســان ،العــدوّ ،الش ـيء ،املطي ـة اجلمــوح ،الشــريك القــرين ،املصــارع ،اجلــار ،اجلــدار،
املدية ،البةر ،القائد املضلّ.
استعارة "التقـوى زاد" املبتنيـة علـى اسـتعارة "احليـاة سـفر" البنيويـة أكثـر اسـتخداما بـني
استعارات التقوى الّل بني عليها استعارات عديدة وتعابري لغوية كثرية تـدل علـى أنّ التقـوى
زاد يوصـ ــل االنسـ ــان اىل مطلوبـ ـ وسـ ــعادت كمـ ــا أنّ اسـ ــتعارة "الـ ــنفس عـ ــدوّ" التشخيص ــية
ومشتقاهتا أكثر استخداما بني استعارات النفس وهـوى الـنفس فـأهم نـة رآهـا اإلمـام
يف النفس عدوانيتها وإمكانية غلبتها على اإلنسان وإضالل وإهالك .
أبرز نة جندها يف االستعارات الّل درسناها ،هي أنّ االستعارة أوال تلعـب دورا متميـزا
يف جتسيد وجتسيم املفاهيم االنتزاعية وخاصة األخالقية حبيف تضع هذ االستعارات القيم
األخالقية حمسوسة ملموسة على أساس جتارب اإلنسـان يف احليـاة و انيـا يسـتطيع املخاطـب
أن ي ـدر مجي ـع جوان ــب املوض ــوع وأبعاده ــا املتنوع ــة وم ــدى أمهيــة املوض ــوع بواس ــطة تن ــوع
االستعارات املسـتخدمة يف الـنص .كمـا يالحَـظ التقابـل التصـوري يف االسـتعارات املسـتخدمة
لتعريف التقوى وهوى النفس كعامل ل أ ر يف إيقاظ املخاطب وفهم أمهية املوضوع.
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