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 چکیده 
های يافته و معنا پرداخته و کارکرد تجربهمیان تجربه، شناخت تجسّم ةرابطبه معناشناسی شناختی 

دهد. يکی از ا در فرآيند معناسازی مورد بررسی قرار میدريافتی انسان از جهان خارج و محیط اطراف ر

های مندی شناخت است که به موجب آن، تجربهبدن ، الگویمبانی مهم در معناشناسی شناختی

 شکل گرفته در معانیِ يافتگیِسمیّتذهن و ج گیری مفاهیمی شناختی دران به شکلدريافتی بدن انس
؛ بدين معنا مفهوم فنای دنیوی است ،)ع(سامد در شعر حضرت علیشود. يکی از مفاهیم پربآن منجر می

های وارهبا کاربست طرح منانامیرمؤ، بر اين اساس بلکه محل گذر است. ،که دنیا محل قرار نیست

میان مفهوم انتزاعی فنای  یمتناظر ةرابط چرخشی( –)خطی  آن ةحرکتی و الگوهای دوگان ـيری تصو

ی يهاگزاره در قالب های متعدداين مهم با طرح انگارهشده برقرار کرده است. های يادوارهدنیوی و طرح

با اين پژوهش سعی دارد تا  نمود يافته است. ،شعر ايشانبافت معنايی در  و کنايی استعاریتشبیهی، 

کار رفته در شعر آن حضرت را در به های حرکتیِوارهمندی شناخت، نقش طرحبدنی الگوکاربست 

های تصويری وارهکه کاربست طرحمفهوم فنای دنیوی بررسی نمايد. حاصل اين پژوهش اين است ال انتق

بخشی مفهوم انتزاعی فناپذيری عینیّت يافتگی وسو به جسمیّتنین از يکمحرکتی در شعر امیرالمؤ ـــــــــــ

 انجامیده و از سوی ديگر به تثبیت آن در ذهن مخاطب کمک کرده است.
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 قدمه. م1

های مختلفی پردازد، به شاخهعلمی معنا می ةعنوان دانشی که به مطالعمعناشناسی به

ی علم معناشناسی است که به هاشود. معناشناسی شناختی از جمله شاخهتقسیم می

در چنین رويکردی، تولید معنا  پردازد.شناختی می ةتجرب ةدر سايمعنا  ةفرآيند مطالع

 به ـــــــهای ادراکی انسان ن، ابتدا تجربهموجب آای است که بهحاصل فرآيند چندمرحله

ده و در در قالب مفاهیمی شناختی در ذهن وی ذخیره ش ـــــــموجودی معناسازعنوان 

مفاهیمِ  يافتگی عینیّت( ) مند، مبنای جسمیّتهای تجربههمین انگارههای بعدی، گام

در  ،بخشی به مفاهیم انتزاعی ذهنيکی از طرق عینیّتشوند. میانتزاعیِ ذهن انسان 

مندی شناخت بدن ةنظري ةزگردد که در حوهای حرکتی محقق میوارهچارچوب طرح

عنوان يکی از مبانی بهــــــ ها های حرکتی، اصل حرکت پديدههقرار دارد. در طرحوار

مندی مفاهیم انتزاعی الگويی برای برجسته ساختن بُعد حرکتـ ،  مند و عینیتجربه

های دينی و اسالمی نیز همواره بر آن تأکید يکی از اين مفاهیم انتزاعی که آموزهاست. 

نیوی است که در متون مختلف دينی وادبی اند، مفهوم فناپذيری دنیا و حیات دداشته

 ةگفتمان زاهدانه آمده است. با نظر به چنین اصلی، مقالهمچون موتیفی در جهت القای 

را با الگوگیری  )ع(ست تا مفهوم انتزاعی فناپذيری دنیا در شعر حضرت علیا حاضر بر آن

 ةدربارهای حرکتی در آن تحلیل نمايد. مندی شناخت و طرحوارهاز اصل بدن

هايی صورت پژوهش )ع(در ساير آثار حضرت علیترين مبانی آن و مهم معناشناسی

معناشناسی » ةمقال. 1اشاره کرد:  هااين مقالهتوان به می گرفته است که از اين میان
پور و عباس مصاليی تألیف «البالغه بر اساس روش معناشناختی ايزوتسوزهد در نهج

عنوان واژه کانونی قرار هايی که در حوزه معنايی زهد بهواژه تحلیلِکه  ،مروّت محمدی

 باشد.داشته و ارتباط معنايی با آن دارند، محور اصلی مقاله يادشده می

تألیف مهتاب  «شناسی شناختیزبان باالبالغه های نهجتحلیل مفهومی استعاره» . مقالة2

سازی در متن ر فرآيند مفهوماين مقاله نیز جايگاه استعاره د نورمحمدی و همکاران.

 نمايد.شناختی لیکاف و جانسون بررسی می ةالبالغه را بر مبنای نظرينهج

در شعر آن حضرت شناختی معناشناسی  ةاما قدر مسلم اينکه در ارتباط با نظري 

با الگوگیری از اين رويکرد  حاضر ةپژوهشی انجام نشده است. براين اساس مقال

، مفهوم فناپذيری مندی شناخت()الگوی بدن الگوهای چهارگانه آنو يکی از  معناشناسی
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نمايد و در نهايت به سواالت زير پاسخ بررسی می )ع(دنیا را در ديوان حضرت علی

 دهد:می

های تصويری وارهمبنای طرحبر در بیان مفهوم انتزاعی فناپذيری دنیا )ع(حضرت علی. 1

 برده است؟ از کدام الگوهای حرکتی بهره ،حرکتی –
ارائه  )بیانی( کارهای زبانین در قالب چه سازوکار رفته در شعر ايشاهای بهوارهطرح. 2

 شده است؟
چه نقشی در انتقال مفهوم انتزاعی  های يادشده در شعر ايشان،وارهطرحکاربست . 3

 فناپذيری دنیا داشته است؟
 

  ای آنهلفهؤترین ممعناشناسی شناختی و مهم. 2

شود، تعبیر میSemantic) ) اسی يا آنچه که در زبان انگلیسی به سمانتیکمعناشن

هدف که هرچند  به کار برده شد. (Michael Bereal) میشل بره آلنخستین بار توسط 

 :47 ی،ابدره) بوده است تاريخی ةجنب از توی از کاربرد اين واژه، تحقیق در معانی لغا

به انواع  ،آن در مطالعات نقدی ةای چندگانکاربرده ةبه واسطمعناشناسی  .(1377

های معنی نظريه در کتاب (Derec Girrets) ديرک گیررتس مختلفی تقسیم می شود.
شناسی شناسی تاريخی، معنیشناسی را به معنیهای معنیرهیافت ،ی واژگانیشناس

تی شناسی شناخشناسی زايشگرا و معنیشناسی نوساختارگرا، معنیساختارگرا، معنی

  .(18: 1393 )گیررتس، کندمی تقسیم

رويکردهای نوين در مطالعات معناشناختی، معناشناسی شناختی است که  يکی از 

تعريفی در مورد  ةآيد. پیش از ارائشناسی شناختی به شمار میاز زبان ایخود شاخه

 اخت.آن با معناشناسی پرد ةی شناخت و رابطابتدا بايد به کلمه ،معناشناسی شناختی

ای است اين گزاره .(Lee, 2001: 2) «انعکاس مستقیم شناخت است ،زبان ساختارِ »

 دهد. دررا تشکیل می شناسان شناختیزبانهای تحلیل ها وپردازیکه مبنای نظريه

که نقش  است« شناختی»شناسی به اين معنا وضیح اين عبارت بايد گفت که زبانت

های خارجی سازی موقعیتدر ذهن را در مفهوم دشناخت يا به عبارتی اطالعات موجو

شناسی شناختی به اين مسأله به عبارت ديگر زبان .(5: 1390 نیا،)قائمی کندبررسی می

ذهن که  اطالعات موجود در ةبه واسط ،عناصر موجود درآن بان وکه چگونه ز پردازدمی

-و واقعیت ان عینیبه بیان جه های شناختی حاصل شده است،از طريق شناخت وتجربه

شناسی توان به تصوير روشنی از معنابا اين مقدمه می پردازد.های موجود در آن می
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يکی عنوان یز تحقق معنا و ساختار معنايی بهمعناشناسی شناختی ن شناختی رسید. در

 فته در ذهن شخصشکل گر های شناختیِ تجربه شناخت و فرآيند از عناصر زبانی، در

هايی را که معناشناسان شناختی، انسان تجربه نظر باشد. به بیانی ديگر ازمی)فراگیر زبان( 

ذهن ذخیره  کند، به صورت مفاهیمی درمیکسب )جهان خارج(  محیط اطراف خود از

ثر ؤدهی شخص با ديگران مهايت به منظور معناسازی و ارتباطناين مفاهیم در کند.می

 خواهد بود.

اسی ن اين حوزه، معناشناپردازيکی از نظريه ارد تالمیشايد از اين روست که لئون

درواقع تحقیق تحقیقات در معناشناسی شناختی » کند:شناختی را اين گونه تعريف می

ت نهاي در .(Talmy, 2000: 4) «زبان استسازمان و محتوای مفهومی در ةو بررسی دربار

اشناسی شناختی به مطالعه عنتوان نتیجه گرفت که مبا توجه به آنچه که گفته شد می

 .(139: 1391 )سجودی و قنبری، پردازدمی ربه، شناخت تجسم يافته و معنای میان تجرابطه

 از ديدگاه معناشناسی شناختی آمده است:گیری معنا فرآيند شکل 1ة شمارشکل در 

 گیری معنا در معناشناسی شناختیفرآیند شکل – 1شکل 

 

کـه چـرا ؛ مفهـوم واقعـی خـود دانـش نوپـايی اسـتامّا معناشناسـی شـناختی بـه 

ــه ــش درپاي ــن دان ــای اي ــ ه ــد 1970 ةده ــه ش ــیالدی ريخت ــی، م ــن و اردبیل  :22 )روش

م مهـــ پـــردازانهنظريـــهای ديـــدگاه ةســـاي ختی درمعناشناســـی شـــنا .(1392

ــر نشناســی شــناختی همچــوزبان ــ  اک ــد لن ــاف، رونال ــالمی  جــورج لیک ــارد ت و لئون

ــدا کــرد ــائمی )رک: گســترش پی ــا،ق ــع  .(46: 1390 نی ــن رويکــرد از معناشناســی در واق اي

 مختلفــی همچــون هــای معناشناســیط مکتــبمســیری بــود کــه توســ ةدامــا

ــاختگرامعنا ــی س ــاريخی، معناشناس ــی ت ــی و ، شناس ــی زايش ــی معناشناس معناشناس

 مبتنی بر صدق شکل گرفته بود.  گرایِواقع

 کنند که عبارتند از:می سی استناداسا معناشناسان شناختی به چهار اصل مهم و 

 .فرضیه شناخت تجسّمی() ساختار مفهومی، تجسمی است. 1
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 ساختار معنايی، ساختاری مفهومی است.. 2
 المعارفی است.ةازنمايی معنا، داير. ب3
 .(Evans& Green, 2006: 2) است سازی شدهساخت معنا، مفهوم. 4
 آيد، ازی به وجود میذهن آدم فاهیمی که درگويد ممیشناخت تجسّمی(  ة)فرضی صل اوّلا 

 .(141:1391)سجودی و قنبری، گیردشکل میخارج(  )جهان بیرونی تعامل انسان با محیط

ياد  مندی شناختبدن ةاندازی يا نظريچشمبراساس اين اصل که از آن به اصل  

سان از نهای ذهن اسازیساختار مفهومی و معنی ،(52: 1390 نیا،قائمی) کنندمی

وجود آمده به)محیط بیرون(  تعاملش با جهان خارج ةساي های شناختی وی که درتجربه

تعامل با  با اين توضیح که انسان در .(22: 1392 )روشن و اردبیلی، شودمیاست، مشتق 

درنهايت اين شناخت رسد. یرونی خود به يک شناختی از آن میجهان خارج و محیط ب

 ةهای آيندايی برای مفهوم سازیر ذهن وی ذخیره شده و مبنهايی دبه صورت تجربه

 شود.وی می

 هباشد، بمی« ساختار مفهومی است ار معنايی،ساخت» ةگزار که مبتنی بر اصل دوم  

دهد؛ ذهن گوينده هستند، ارجاع می کند که زبان به مفاهیمی که دراين نکته اشاره می

اين اصل معانی ساخته طبق  .(141: 1391، بری)سجودی و قن نه به اشیايی در جهان خارج

 )واژگان( های يک زبانوضعی با نشانه و تداعی شده در ذهن که به صورت قراردادی و

آن شناخت اولیه و  ةخشی از مفاهیمی است که به واسطشوند، درحقیقت ببیان می

 های شناختی ذهن از جهان خارج حاصل شده است.تجربه

 کندمیتأکید اين نکته  ، برالمعارفی زبان معروف استةدايرصل اصل سوم که به ا  

اين گفته بدان  .(29: 1392 )روشن و اردبیلی، المعارفی استةداير که ساختار معنايی ذاتا  

معناست که هیچ ويژگی ثابت و واحدی از يک واژه که در هر بافتی بتوان آن را حفظ 

مناسب به دانش  و تعیین معنایبلکه برای فهم منظور سخنگو کرد، وجود ندارد. 

تکمیل مطلب  در المعارفی مربوط به بافت و دانش مربوط به معنای واژه نیاز است.ةداير

های معنايی های پیشین، کلمات را بستهنظريه يادشده بايد به اين نکته اشاره کرد که در

در امّا  دارد. ها وجودآنچه که در فرهن  ها و لغت نامه دانستند. درست مانندروشنی می

تواند داشته باشد؛ اعم از که يک کلمه می دانشی ةتمام گنجینرويکرد شناختی به 

: 1391 )سجودی وقنبری، شودازی و استعاری توجه نشان داده میصريح، ضمنی، بافتی، مج

141). 
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 سازی شدهندی مفهوماصل چهارِم معناشناسان شناختی، فرآيند ساخت معنا را فرآي 
ها و ساير کند. بلکه اين واژهذاری نمیزبان معنا را رمزگ ،براساس اين اصل د.ندانمی

: 1392 )ر.ک: روشن و اردبیلی، انجامندهستند که به معناسازی میمفاهیم( ) واحدهای زبانی

توان گفت برطبق اين تر میعبارت ساده به .(142: 1391 )ر.ک: سجودی و قنبری، (31
 سازی استساختن معنا معادل مفهوم شود ومی ساخته میسطح مفهو معنا در ،ديدگاه

شود سازی به فرآيند پويايی گفته میمدر اين میان مفهو .(31، 1391 )ر.ک: روشن واردبیلی،
 ای قرارزمینههومی و دانش پسکه در آن واحدهای زبانی در خدمت عملیات مف

 .(142: 1391 )سجودی و قنبری، دگیرنمی
 

 مندی شناخت و ساختار مفهومیبدن  الگوی. 1-2
 ةنظري شود،معناشناسی شناختی بدان استناد میای که در از اصول چهارگانه يکی
ساختار مفهومی ذهن انسان که درحقیقت  ،بر اساس اين اصل مندی شناخت است.بدن

مند انسان در جهان های بدنو تولیدات معنايی است، از تجربه گیری معنامبنای شکل
ساختار » کهکنند اشناسان شناختی اذعان میگیرد. به عبارت ديگر معنأت میخارج نش
، جسم با محیط اطراف و جهان خارج ةبراساس رابط يعنی«. جسمی شده استمفهومی 

: 1390 سخ مهند،)را يابد که حاصل اين تعامل استهر شخص به فهم و ادراکی دست می

رج، به ن انسان در محیط بیرونی و جهان خاهای بدتوان گفت تجربهبنابراين می .(34-35
نهايت مبنای  انجامد و اين امر دراختار مفهومی و ادراکی ذهن وی میگیری سشکل

 شود. های ذهن میمعناسازی
گی تا معنای زبانی آمده مند شدهبدن ةند يادشده به ترتیب از مرحلدرشکل زير فرآي

 است:
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 گی معنامند شده: فرآیند بدن 2شکل شماره                                

 (46: 1392)ر.ک: روشن، اردبیلی،                                       
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  حرکتی –ری یطرحواره های تصو. 1-1-2

ای تصوری يا هوارهحطر» معناشناسی شناختی مفهوم دريکی از مفاهیم اساسی 
دهیم؛ مثال  جهان اعمال و رفتارهايی انجام میاين  ما در کهيعنی اين  است.« تصويری
و از اين  کنیمخوابیم، محیط اطرافمان را درک میخوريم، میکنیم، غذا میحرکت می

امور  ةآوريم که برای انديشیدن درباری مفهومی بنیادينی پديد میهاطريق ساخت
هايی در ذهن ساخت ،ز جهان خارجما ا تجربیاتاين اساس  بر روند.تر به کار میانتزاعی

 ،ومیهای مفهدهیم. اين ساختها را به زبان خود انتقال میآن آورد که ماما پديد می
طرح تصوری نوعی ساخت  ،عبارت ديگراند. بهای تصوریهدرحقیقت همان طرح

 )صفوی، يابداز جهان خارج در زبان ما نمود میما  ةمفهومی است که برحسب تجرب

اين اصطالح را مطرح کرد  بدن در ذهن کتاب نخستین بار مارک جانسون در .(67: 1382
های وارهنظام مفهومی، طرح مندِ درونِهای بدنو براين اساس اذعان کرد که تجربه

: ی به سه قسمتهای تصوروارهطرح .(Johnson, 1987: 43) آورندتصوری را به وجود می
های قدرتی وارهطرح حرکتی و ـ های تصوریرهواهای تصوری حجمی، طرحوارهطرح

 ـ های تصوریوارهطرحبه  ،قالهدر اين م .(98: 1393 )خسروی وهمکاران، شوندتقسیم می
از  شده و ری پرداختهيهای تصووارههای اصلی در طرحشاخهحرکتی به عنوان يکی از 
در ساختار معنايی  گیریو شکل ها در فرآيند معناسازیوارهرهگذر آن نقش اين طرح

يکی از  ،گونه که پیشتر گفته شدهمان گیرد.مورد بررسی قرار می ()عاشعار امام علی
حرکتی  هایوارهمندی شناخت، طرحدر الگوی بدن پیشنهادی جانسون هایوارهطرح

 ،های متحرکساير پديدهحرکت  ةحرکت انسان و مشاهد ،است. به اعتقاد جانسون
ذهن  اين حرکت فیزيکی در های انتزاعی ازوارهر انسان قرارداده تا طرحای در اختیاتجربه

)ر.  نظر گیرد ای را درويژگیخود پديد آورد و برای آنچه قادر به حرکت نیست، چنین 
 –های تصوری وارهقابل ذکر اينکه در طرح ةدر اين میان نکت .(375: 1390 صفوی، ک:

نظر گرفته  پايانی در نقاط آغازين و)جهان خارج(  نیز به تبعیّت از محیط بیرونی حرکتی
مسیر  همانند هر اين مسیر پايان در ةآغاز به نقط ةطوری که حرکت از نقطبه شده است.
های وارهباشد. تبیین طرحمی« زمان»از حقیقتی به نام  متضمن گذر ،ایتعريف شده
 :است آمده 3 شکل قالبدر حرکتی –تصوری 

  
 الف                                                                      ب                                          

 واره های حرکتینمودار حرکتی در طرح -٣شکل شماره                                                                                     

 (375:1390)ر. ک: صفوی،                                                                                       
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    )ع(لیسبک شعری حضرت ع. 3

نويسندگان و  توجه وردره ماهمو ،نظیر ايشانبیشخصیت يگانه و  و )ع(حضرت علی 

را به  ینمنؤای از حیات گرانبهای امیرالموشهگ ،پژوهشگران مختلفی است که هريک

منان که ؤمفرد امیر اخالقی منحصر به های فردی وکنار ويژگی در اند.تصوير کشیده

دشمن بدان اعتراف کرده است، قدرت بالغی و ادبی  خاص بوده و دوست و عاّم و ةشهر

کالم ايشان نیز بسیاری از سخنوران و اديبان را مبهوت خود ساخته است. جورج جرداق 

ارتباط با  در صدای عدالت انسانی )ع(علی ،کتاب معروف خودی درمشهور لبنان ةنويسند

  نويسد:بالغت کالم ايشان می فصاحت و
تطبیق سخن با مقتضای موضوع است،  شروط اساسی بالغت و بیان کامل که توافق و»

سخنور عربی ديده  نزد هیچ اديب و ؛ درتکمیل بود جمع و )ع(نزد علی آن چنان که در

بالغت پس از  ةنمونبرترين  ترين وعالی )ع(بیان علی بن ابیطالب واقع شود و درنمی

 .(19: 1379 )ر.ک: جرداق، «قرآن کريم است

کتاب ارزشمند ، فت نمود بالغت متعالی کالم ايشاندرهمین راستا شايد بتوان گ 

اين میراث  عالوه بر فصاحت و بالغت به اوج خود رسیده است.است که در البالغهنهج

 مانده است. اين ديوان مشتمل بر منین ديوان شعری نیز به يادگارؤز امیرالما ،هربارگ

و با  باشدمی حکیمانهمضامین  ،بیشتر آنها ةاشعار منتسب به موالست که درونماي

و به همّت  1391سال  راهب عارفی میناآباد در ةالدين و ترجمتصحیح سالم شمس

 ،اين اشعار حکیمانه و پندآموز ةويژگی برجست .انتشارات راشدين به چاپ رسیده است

د ناب رَست که از آبشخور خِداشتن مضامین و معانی برخاسته از تجربیاتی ا

های مختلف اين اشعار تصويرگر تجربه ،حقیقتدر منین سرچشمه گرفته است.ؤامیرالم

نی و مندی معاباشد. تجربهحضرت در طول حیات ارزشمندشان میادبی و عرفانی آن

حقیقت وامدار رناست که بافت معنايی اين اشعار دبدين مع )ع(حضرت علیمفاهیم اشعار 

نمای میراث هنری و ادبی آن حضرت بوده و تمام ةبیاتی است گرانبها که آيینتجر

ت رهنمون وايای پنهان اين گوهر يگانه بشريشناخت ز پژوهشگران و انديشمندان را در

پربسامدترين مفاهیم ديوان  ايم تا يکی ازاين مقاله برآن شده خواهد بود. براين اساس در

مندی شناخت تکیه براصل بدن است، با ار را که همان مفهوم فنای دنیویآن بزرگو

 بررسی کنیم.
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ری یهای تصووارهبراساس طرح )ع(بررسی فناپذیری دنیا در شعر حضرت علی. 4
                       حرکتی -
حرکتی در راستای  –های تصويری وارهه در فرآيند معناسازی، کاربست طرحه شد کگفت

بخشی به مفاهیم ذهنی و انتزاعی بوده و قابلیّت فهم و تفسیرپذيری اين مفاهیم عینیّت
صورت معانی کلی در مفاهیم ذهنی و انتزاعی که اغلب به ،عبارت ديگربرد. بهرا باال می

ای عینی قولهحرکتی که م –های تصويری وارهدر قالب طرح اند، با ارائهذهن ذخیره شده
ها شوند که فهم و پذيرش آنتصوراتی محسوس تبديل مینهايت بهو فیزيکی هستند، در
خوبی نمايان به )ع(هد بود. اين مهم در شعر حضرت علیپذير خوابرای مخاطب نیز امکان

پذيری دنیا و حیات مفهوم انتزاعی فنابسامد حقیقت، امیرالمؤمنین با بیانِ پراست. در
اند تا مخاطبان خويش را به اين سعی بر آن داشته ،دنیوی در سرتاسر ديوان خود

محل گذر و عبور است و بقای حقیقی در عالم  حقیقت مهم آگاه سازند که اين دنیا
و مندی بخشی به اين مفهوم، اغلب از الگوی بدنمنظور عینیّتآخرت است. ايشان به

در اين میان،  اند.بهره برده...  چون: سفر، راه وحرکتی  ـــــــهای تصويری هوارطرح
 ، راهگی()ظرف بوده مندیمکانمندی و های آغازين و پايانی، زمانهايی چون؛ نقطهمؤلفه

های حرکتی، الگوی وارهترين مبانی طرحعنوان مهمهای خطی، بهو مقیاس)مسافت( 
شايان ذکر است که نمودار حرکتی اند. حضرت را شکل دادشعر آنی در مندحرکت
کار رفته در شعر امیرالمؤمنین در قالب دو الگوی متفاوت خطی و بههای وارهطرح

 يابد:چرخشی نمود می
 

  )    ( خطی( –های حرکتیواره)طرح ی الگوی خطیهای حرکتی بر مبناواره. طرح1-4
)مبدأ،  گانهها با توجه به متغیّرهای سهمندی پديدهحرکتدر اين الگوی حرکتی، جهت 

)انتها(  و مقصد)ابتدا(  نمايد. ضمن آنکه مبدأی را طی میمسیری افقمقصد و مسافت(، 

باشد. شواهد گويای آن است که در متفاوت از هم می ةچنین الگوی حرکتی، دو نقط
های حرکتی، اغلب در قالب وارهديوان حضرت، بیان مفهوم فناپذيری دنیا بر مبنای طرح

 الگوی خطی ارائه شده است.
پرهیز از دنیا و دنیاپرستی  ةبخشی از اشعارشان دربارمنین در ؤمحضرت امیرال 

 چنین سروده اند:
 

 ُعدَّ ِمن نفِسَک الَحياَة َفُصنها

 

 و تَـَوقَّ الـدنيا و التَأَمَننها 

 

 إّنما جئَتها ِلَتسـتقبَل الَموتَ 

 

 و أدخلَتها لِـُتخِرَج َعنـها 

 (165: 1391، )ع( )امام علی
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نفس خود را در اين دنیا مصون بدار و از دنیا برحذر باش و احساس امنیت نکن. تو به »

 «.شدی تا از آن خارج شوی وارد آنای تا به استقبال مرگ بروی و دنیا آمده

با  )ع(که حضرت علی آنجا .شدمی با ويژه مصراع دوم آن، بهشاهد پژوهش در بیت دوم 

و پذيری دنیا ای متناظر میان مفهوم انتزاعی فنا، رابطه«دنیا گذرگاه است» ةطرح انگار

 قالبدررا  يادشده مفهومگذرگاه يا اقامتگاه موقت ايجاد کرده و بدين ترتیب  ةوارطرح

های واژهاختس کاربستِ، در اين راستا کار برده است.به ترو ملموس ترعینی تصاويری

مندی و زمان؛ های حرکتی مختلفی چونلفهمؤ خود، ةنوببه«  عنهاتَخرُجُ»و « أدخَلتَها»

های پايهدر نهايت دنبال داشته و مندی، راه و مسافت و مقیاس حرکتی را بهمکان

با اين  کند.را تقويت می)فنای دنیوی و بقای اخروی(  گی مفهوم انتزاعی مذکوريافتیّتجسم

نیز « تُخرجَ»آغازين مسیر و عبارت  ةگر نقط، تداعی«أدخلتَها»عبارت ضیح که تو

مقیاس  ةمقول ،آيی اين دو عبارتهمبا ،اين میان باشد. درپايانی مسیر می ةگر نقطتداعی

واقع در کند.به ذهن متبادر می است،نامعلوم  زمانیمدت ،وارهرا که در اين طرح یحرکت

 ةفاصل ،رواين لگوی حرکتی معیّن نساخته است. ازت را در اين امساف حضرت، مقیاس و

مندی معیار و مقیاس حرکت ةمنزلبه)تُخرج(  پايان ةنقط و أدخلتَها() شروع ةمیان نقط

 ةکار رفته در اليبه حرکتیِ  ةواردر طرح توان گفت کهرود. بر همین اساس میشمار میبه

مورد  ـــــــــزمان آن نظر گرفتن مّدتبدون در ــــــايی معنايی شعر، مطلق مفهوم حرکت و گذر

  :توجه قرار گرفته است

 
 

های تصويری با محوريت مفهوم وارهگیری طرحهمین الگوی حرکتی، مبنای شکل

 فناپذيری دنیا در بیت ديگری از امیرالمؤمنین شده است:
 

 َلکـُم َملَـٌک يُناِدي ُکـلَّ يَـوم  

 

 ِت و ابُنوا ِللخـرابلِـدوا لِلمـو  

 (57: 1391، )ع()امام علی       

                                                                                            
 «.ردن و آباد سازيد برای ويران شدندهد زاد و ولد کنید برای مای ندا میهر روز فرشته»

های دنیوی را ها و آبادانیمندی دنیا، والدتحضرت در مسیر حرکت ،در حقیقت 
پايانی آن معرفی کرده است و بدين  ةها را نقطها و ويرانیآغازين اين مسیر و مرگ ةنقط
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نموداری حرکتی ترسیم چارچوب ترتیب مفهوم کلی و انتزاعی فناپذيری دنیا را در
 نمايد:می

 
مندی در مقیاس و معیار حرکتحضرت حالی است که در برخی از اشعار آناين در

زودگذر بودن دنیای فانی و کوتاه  ةمقول ترتیب، برجسته شده تا بدينمذکور ةوارطرح
 مله آن بیت زيراز ج بودن حیات دنیوی با تأکید بیشتری به مخاطب انتقال داده شود.

    است:
 ةٌ ـاعـس دهرُ ـال اـإّنم

 

 ّل ذاـُر کُ ـالده طعُ ـقيَ  

 (85: 1391، ()عامام علی)     
            

 «.است شدنیبیش نیست و اين يک ساعت هم تمام همانا دنیا ساعتی»

ت دنیوی ساعتی بیش نیست و البته گر اين مفهوم کلی است که دنیا و حیابیت، تداعی 
  کار زبانی بیت برای هم به سرعت در حال گذر است. سازو اين يک ساعت

 ةوارکاربست طرح ،تر کردن آن برای مخاطبلموسبخشی به مفهوم مذکور و معینیت
بیت بر  اليه معنايی باشد. بر اين اساسحرکتی با محوريت زمان حرکت می ــــــــتصويری 
 ةنقط ،، شکل گرفته است. در اين الگوی حرکتی«است)زمان(  دنیا ساعت» ةمبنای انگار

باشد. مقیاس ساعت می ةقیقمین دا، شصتآنپايانی  ةآغازين حرکت، اولین دقیقه و نقط
برای ترسیم باشد که دقیقه می 60 ،ی، در مجموعو مسافت حرکت در اين الگوی حرکت

 نظر بهمقیاس و مسافتی کوتاه  ،حرکتی ةوارزمان حیات دنیوی بر مبنای طرح مدت
 ،حرکتی ةوارن چنین مقیاس و مسافتی در اين طرحبا تعیّ )ع(واقع حضرت علیدر آيد.می
آن داشته تا مفهوم زودگذر بودن دنیا و حیات دنیوی را با تأکید بیشتری به ی برسع

 مخاطب انتقال دهد:

 
 

 

نکته شايان ذکر اينکه گاهی اوقات، حیات دنیوی در نظر آن حضرت  ،در اين راستا

کشد؛ بلکه به چنان کوتاه و محدود است که در مقیاس زمانی حتی به ساعت هم نمی
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ت. مسلم است که در چنین حالتی، مقیاس و مسافت الگوی حرکتِی نَفَسی بند اس

 شود:تر و محدودتر از قبل ارائه میمند، بسیار کوتاهزمان
 

 حياُتَک أنفاٌس تـَُعدُّ َفُکّلما

 

 َمَضی نـََفٌس أنَقصَت ِمن ُعمرِها 

 (31: 1391، )ع()امام علی          
  
شود، هر نَفَسی که بگذرد، جزئی از عمر هايی است که شمرده میزندگی تو، نََفس»

 «.شوداست که کم می

 ةدارای طرحوار ،قبلی خود ةطور که گفته شد، اين بیت نیز همچون نمونهمان

معنايی بیت،  ةباشد؛ با اين توضیح که اليحرکتی با محوريت زمان حرکت می ــــــــتصويری 

، شکل گرفته و کامال  بديهی «است )دم و بازدم( حیات دنیوی، نَفَس» ةبر مبنای انگار

است که مقیاس و مسافت چنین حرکتی، همین چند نَفَس کوتاهی است که شمرده 

 شود:می

     
 

 ـــــــای حرکتی هواره)طرح های حرکتی بر مبنای الگوی چرخشیواره. طرح2-4

 (        ( )چرخشی

ها، مفهوم کلی ای آنرکت دورهها و حی حرکتی، توالی رويدادها و پديدهدر اين الگو

عنصر زمان در  شوندگیبا توجه به ماهیت تکرار و کنندمندی را القا میحرکت و حرکت

. بر باشدمیحرکت و گذر سريع زمان در حیات دنیوی  ةآن، الگوی مناسبی برای انگار

ين الگو برای درک مفهوم تراصلی ،چرخشی ةوارطرح»شود که همین اساس گفته می

توان به اهمیّت و با اين توضیح می .(129: 1392 )باقری خلیلی و محرابی کالی، «مان استز

حضرت پی برد. در واقع ايشان در راستای مذکور در شعر آن ةوارکاربسِت طرح ضرورتِ 

تر مفهوم انتزاعی فنا و زوال دنیوی و اينکه فرصت تر و عینیچه ملموسانتقال هر

الگوی چرخشِی در موارد متعددی  گذرد،سرعت میبهمحدود زندگی دنیوی چه 

 به بیت زير اشاره کرد: توان، میرا انتخاب کرده است که از آن جمله حرکتی ةوارطرح
 

 َلم تـََر أنَّ الـدَّهَر َيوٌم و لَيـلةٌ أ

 

 َيکّراِن ِمن َسبت  يَفـوُت إلی َسبت   

 (72: 1391، )ع()امام علی             
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اين شنبه تا ز ینی که روزگار، همین شب و روز است که پشت سر هم، ابآيا نمی»

 «.آيندشنبة ديگر می

های وارهبرای بیان مفهوم انتزاعی دنیای فانی، از طرح)ع( در اين بیت نیز حضرت علی 

 به ( خبری نیست و     بار از الگوی افقی ) حرکتی بهره برده است. با اين تفاوت که اين

 حرکتی استفاده شده است. ةوار( طرح      از الگوی چرخشی و َدوَرانی )جای آن، 

دنیا و حیات دنیوی که در  پذيریبخشی به مفهوم زوالبرای عینیّت )ع(علیحضرت 

حرکتی را بر  ةوارآمده است، طرح« الدهُر یَوٌم و لیلةٌ »قالب عبارت مصرع اول بیت در

ده است. اين مهم در مصراع دوم بیت نمود گذاری کرآن پايه مبنای الگوی چرخشیِ

و مصداق عینی « مِن سَبتٍ إلی َسبتٍ)اللیلُ و النّهار(  يکرّان»افته است. آنجا که عبارت ي

 پیاپی ايام زندگانی دنیوی است:)گذر(  جسمیّت يافته از توالی و تعاقب

 
 

ی معناشناخت ةيکار رفته و پامنین بهگاره در بیت ديگری از ديوان امیرالمؤهمین ان

 آنجا که می فرمايد: آن را شکل داده است.
 

 اً يّ تًا َفِصرَت حيمَ  تَ ـُکنقد

 

 تاً ـيُر مَ ـيل  َتصـيعن قَل و 

 (70: 1391، )ع()امام علی  

 «.میریزودی دوباره میشدی و به تو مرده بودی، پس زنده»

چرخشی  ـ حرکتی ةروابر اساس طرحپذيری دنیا، فنادر اين بیت نیز مفهوم انتزاعی 

 ةحال چرخش و گشتار است، نقطبیان شده است. در اين الگوی حرکتی که همواره در

 ةجايی در جهت رسیدن به نقطخود شروعی است دوباره برای حرکت و جابه ،پايان

يادشده  ةوارطرح ،شروع اولیه است. بر اين اساس ةپايان ديگری که در اصل همان نقط

آفرينش انسان و صیروريت و دگرديسی حیات وی شکل  ةسیم چرخقالب تر در بیت در

از مرده  ،)چرخشی( مندی در اين نمودار گشتاریحرکت گرفته است. بدين ترتیب الگوی

باشد که البته چنین گشتار و بودن به زنده شدن و دوباره از زنده بودن به مردن می



 یشناخت یمعناشناس ةیشناخت در نظر مندیبدن یبراساس الگو؛  )ع(یدر شعر حضرت عل ایدن یریمفهوم فناپذ یبررس /220

 

منی بیانگر حیات بعد از مرگ نیز طور ضکنار القای مفهوم فناپذيری دنیا، بهچرخشی در

 خواهد بود:

 
 

 )ع(حرکتی در شعر حضرت علی ــــــهای تصويری وارهطرحذکر است که بحث شايان 

 شود؛ بلکهمندی در هر يک محدود نمیصرفا  به تعیّن الگوهای حرکتی و مقیاس حرکت

سزايی برخوردار هب ها نیز از اهمیتوارهو انتقال اين طرح بیان ةنحو ،در اين میان

های وارهاين است که طرح ،شودالی که مطرح میؤترين سباشد. بر اين اساس، عمدهمی

در بافت معنايی شعر )بیانی(  کارهای زبانیو در قالب چه سازوحرکتی چگونه  ـــــــــتصويری 

به  حضرت برایآن)بیانی(  عبارت ديگر، الگوی زبانیبند؟ بهياامیرالمؤمنین نمود می

حرکتی در شعر خود چیست؟ در پاسخ بايد  ـ های تصويریوارهتصوير کشیدن طرح

در شعر )بیانی(  های متفاوت زبانیکاربست تکنیک ةواسطبهاذعان داشت که اين مهم 

های گیرد. در اين راستا، يکی از همین ساز وکارها، استفاده از گزارهايشان انجام می

کار رفته است و از حضرت بهبسامد بااليی در شعر آن باشد که باتشبیهی مختلف می

 توان به ابیات زير اشاره کرد:های آن مینمونه
 

 زائل   ِظل  ـکَ   ايدنـال ماـإنّ 

 

 اًل فَارَتحليف  باَت ليأو َکض 

 

 نائمٌ  راهُ يَ  دـقَ  ف  يطَ ـکَ   أو

 

 أفِق األمل يأو َکَبرق  الَح ف 

 (126: 1391، )ع()امام علی      
 

میهمانی است که شبانه آمده و سپس مانند همانا دنیا مانند سايه رفتنی است يا »

همچون برق بیند و يا خوابیده می بی است کهاست و يا مانند خواو رفته کوچ کرده 

 «ظاهر گشته استامید و آرزو است که در افق  آسمان

نتزاعی دنیای فانی مفهوم ا )ع(ر اين دو بیت آمده است، حضرت علیطور که دهمان 

يک از های متعدد تشبیهی بیان کرده است. در هرقالب گزارهپذير آن را درحیات زوالو 

هايی حرکتی شکل گرفته، شاهد انگاره ــــــــتصويری  ةوارها که بر پايه طرحاين تشبیه

رق بدنیا، »، «ستياؤدنیا، خواب و ر»، «است دنیا، مسافر»، «دنیا، سايه است» ؛چون

يافتگی مفهوم جسمیّت ةهای مذکور پايشک فراوانی تشبیهباشیم. بی، می«است آسمان
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باال برده و مفهوم ذهنی يادشده را در  ،سريع دنیای فانی را با محوريت حرکت و عبورِ

دهد. با اين توضیح که وجه شبه چارچوب تصاويری حّسی و عینی به مخاطب انتقال می

 باشد.گذر بودن و ناپايداری طرفین تشبیه میها، زودسازیبیهمشترک در اين تش ةو نقط

زمانی کوتاه کنار از مدت ای شکل گرفته و پسای است که در لحظهپديده ،سايه

مدت قصد همواره پس از اقامتی کوتاه ؛گونه که از نام آن پیداستهمانرود. میهمان، می

بستن و خوابیدنی دار که با چشميايی است ناپايؤعزيمت و حرکت دارد. خواب نیز ر

 برق آسمان نهايتپذيرد و دردن و بیدار شدنی پايان میگشوشروع و بالفاصله با چشم

   ای و آنی نور است.که حرکت و گذر لحظه

متفاوتی است که برای )بیانی(  ر از الگوهای زبانیهای مجازی يکی ديگکاربست گزاره 

حرکتی در شعر  ـ های تصويریوارهطرح ةپاي ردادن مفهوم فناپذيری دنیا بنشان

 آمده است: چنین  ديگر از اشعار آن حضرت شود. در بخشامیرالمؤمنین ديده می
 

 الحـياِة تـََزوُّداً َقّدم لَِنفسَک في 

 

 فَلقد تُفـارُقها َو أنَت ُمـودّعُ  

 

 واهَتمَّ للسـفِر الَقريِب فَإنّـهُ 

 

 َو أشَسعُ الَبعيِد السفرِ أنـأی ِمن  

 (111: 1391، )ع()امام علی        

ای آماده کن که آن را ترک خواهی کرد و وداع برای خودت در اين دنیا توشه»

اهتمام بورز که اين سفر از هر  )ترک دنیا( سفری که نزديک است به خواهی گفت و

 «.تر استسفری طوالنی

، شکل گرفته «سفر استچون هم مرگ» ةانگار ةبر پاي ،بافت معنايی اين دو بیت 

سفر را برای مفهوم کلی  ةاستعار مجازی،ای( )گزاره در بیانی )ع(در واقع حضرت علی است.

ار روزانه حتی در زبان هنج ایآورده است. چنین انگاره و انتزاعی مرگ در دنیای فانی

در اين  «.فالنی به سفر آخرت رفت»شود به طور مثال گفته مینیز کاربرد زيادی دارد. 

با های حرکتی و وارهطرح ةمرگ و فناپذيری در اين دنیا بر پايمفهوم انتزاعی  دو بیت

 ةنقط ،براين اساس شکل گرفته است.مرگ و فناپذيری دنیوی( ) آن سفر انگاشتنِ تصوّرِ

شعری در های بر گزارهحیات دنیوی است. آنجا که بنا ،حرکتی ةوارطرح شروع

َقّدم »هايی چون: های سفر و حرکت در قالب عبارتلفه، مؤهای اول تا سوممصراع
 يابد.نمود می «واهَتمَّ للسفِر القریبِ »و « َلَقد تُفارُقها و أنَت ُمودّعُ »، «احلیاِة تَ َزوُّدا   لَِنفسَک يف
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رو به فنا و نابودی را مسافری تصوّر کرده که  انسان ، شاعرهادر هريک از اين عبارت

در اين سفر را که همان اعمال و کردار وی  ةکند؛ زاد و توشفر میس ةخود را آماد

پايانی و مقصد  ةکند. در مقابل، نقطخداحافظی می)دنیا(  ده و با آنجمع کردنیاست، 

 آنجا که غايت نهايی چنین سفری است. ؛باشدواره يادشده جهان آخرت مینهايی طرح

نکه حضرت برای ترسیم مسافت ای ضروری است و آن ايدر اين راستا ذکر نکته

اد ترتیب که ايشان با ايجکوتاه حیات دنیوی از بیانی ديالکتیک بهره برده است. بدين

، کوتاه حیات اخروی() و سفر دور و دراز)حیات دنیوی(  تقابلی دوسويه میان سفر نزديک

 است.بودن و زودگذر بودن و در نهايت فناپذيری حیات دنیوی را به مخاطب القا کرده 

کار گرفته متفاوتی که در شعر امیرالمؤمنین به)بیانی(  يکی ديگر از الگوهای زبانی 

حرکتی به مخاطب نشان  ـــــــهای تصويری وارهشده تا مفهوم فناپذيری دنیا، در قالب طرح

مندی در مدلول ضمنی حرکت ةموجب آن، مقولداده شود، اسلوب کنايی است که به

 باشد:، بیت زير میآن يکی از مواردشود. متن بیان می
 

 أری الدنيا َسُتؤِذُن بِإنـِطالق  

 

 ُمَشـّمرًة علی َقَدم  و سـاق   

)ع()امام علی   
  ،1391 :117) 

 

 «.دهدبینم که دنیا آستین باال زده و نسبت به رفتن خود هشدار میمی» 

دو عبارتی  در اين بیت، «اقٍ علی قََدمٍ و س ةَستُؤذِنُ بِإنطِالقٍ و مُشَمّر»های گزاره 

حرکت و برای آمادگی مفهوم توانند میطور ضمنی، هستند که با داللت کنايی خود و به

و    کنند. البته شايان ذکر است که دريافت مدلول ضمنیرا در ذهن مخاطب تداعی  سفر

ری آن شدن بافت استعامندی در اين بیت، مانعِ ناديده گرفتهحرکت و حرکتواِر کنايه

 که در راستای بیان مفهوم يادشدهاستعاری و کنايی  ارزی سبکِنشده است؛ بلکه هم

 تر کرده است.برجسته بیش از پیش های حرکتی آن راوارهنهايت طرح، دربوده

های های بیان کنايی مفهوم فناپذيری حیات دنیوی در قالب طرحوارهاز ديگر نمونه

 زير اشاره کرد: ةتوان به نمونحضرت، میحرکتی در شعر آن ـــــتصويری 
 

 َقريب  فَيا هذا َسَترحُل عن

 

 إلی َقوم  َکالُمُهم ُسکوتٌ  

 (70: 1391، )ع()امام علی  
  

که )مردگانی(  سوی کسانیزودی خواهی رفت، بهبه (گوش به زن  باش)پس ای انسان »

 «.استسخنشان، سکوت 
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های ضمنی در اليه يافته،تجّسم حرکتیِ  ـــــــشود، الگوی تصويری که مشاهده میچنان

در مصراع اول بیت، « سَتَرحلُ عن قريبٍ»بیت ارائه شده است. در اين راستا، عبارت 

 ةدر مصراع دوم بیت، نقط )الموتی(« إلی َقومٍ کالمُهُم سُکوتٌ»آغازين و عبارت  ةنقط

مندی را مشخص ر اين حرکتمقیاس و معیا« عَن قَريبٍ»پايانی اين طرحواره بوده و قید 

کنايی قبلی گفته شد، دريافت مدلول ضمنی و  ةکند. البته همانگونه که در نمونمی

 ،معنايی بیت، مانع ناديده گرفته شدن اين مدلول ةمندی در اليوار الگوی حرکتکنايه

 نشده است. «سَتُرحَلُ»در بافت استعاری 
 

  نتیجه. 5

پذيری دنیا نتزاعی فنا و زوال، مفهوم ا)ع(وان حضرت علیفاهیم پربسامد در دييکی از م

 باشد. کاربست مفهوم يادشده در شعر وی با نتايجی همراه است که عبارتند از:می

 –های تصويریوارهانتزاعی، از طرحبخشی به اين مفهوم منظور عینیتامیرالمؤمنین به. 1

های حرکتی وارهخطی و طرح ـی های حرکتوارآن يعنی طرح ةحرکتی و الگوهای دوگان

های خطی بیشتر از نوع وارهبهره برده است که در اين میان سهم طرحچرخشی  –

 چرخشی آن است. 

همچون؛ )بیانی(  کارهای متفاوت زبانیاربست سازوحضرت با کاين اساس، آنبر. 2

گويی دنیا را در قالب ال فناپذيریبیهی، استعاری و کنايی، مفهوم های تشگزاره

دنیا، ساعت »، «دنیا، گذرگاه است»هايی چون؛ ارائه کرده است. طرحِ انگاره مندحرکت

... در  و« دنیا، برق آسمانی است»، «ياستؤدنیا، خواب و ر»، «دنیا، سايه است»، «است

 باشد.همین راستا می

دنیا و ای متناظر میان مفهوم انتزاعیِ فناپذيری نهايت ايشان با ايجاد رابطهدر. 3 

گی و يافتة جسمیتحرکتی در ساختار زبانی شعر خود، پاي ـــــــهای تصويری وارهطرح

 کند. بخشِی مفهوم يادشده را باال برده و به تثبیت آن در ذهن مخاطب کمک میعینیت
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