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چكیده
تحلیل معنی براساس استعارههای مفهومی رویکردی جدید در مطالعات معناایی اساک ا
در زبانشناسی شناختی معرفی شده اساک گاارگادنان مقالاة حاضار بار ایاا باورگاد ا
تحلیلهای زمخشری دربارة معاگی حروف اضاف شباهک بسیاری ب تحلیل معنی بر مبناای
استعارههای مفهومی دارد بر ایا اساس ،در ایا مقال هدف ایا اساک ا دریاابی  1 :آیاا
تبییاهای زمخشری دربارة معاگی حروف اضاف از الااوی منسای ی تبعیاک مای ناد و
 2آیا ایا تبییاها با آنچ ا نون استعارة مفهومی گامیاده مایشاود شاباهک دارد و  3آیاا
تحلیل معنی حروف اضاف براساس استعارة مفهومی میتواگد راه ار مفیدی با شا ار آیاد
برای پاسخدادن ب ایا پرسشها تفسیر دوازده آی را در آنها حرف اضاف علای با اار
رفت اسک از تفسیر شاف تحلیل ردی در گهایک ایا گتیی با دساک آماد ا رویکارد
زمخشری دسک برای توضیح و تفسیر معاگی علی در ایا آیات تااب رویکارد واحادی
اسک مباگی آن شباهک قابل توجهی با سازو ار استعارههای مفهومی دارد
کلیدواژهها :تفسیر شاف ،حرف اضافة علی ،معنایشناسای شاناختی ،اساتعارة مفهاومی،
گااشک
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روستاهای خوارزس ب دگیا آمد زمخشری در فقا پیارو ماذه حنفای و در اصاو و ا س
یمذه بود او وقتی در مک میاور بود تفسیر شااف را گوشاک وی در بسایاری
معتزل 
از علوس زماگ ه چون عل دیا ،تفسیر ،اشتقاق ،گحاو ،ادب ،حادیث ،و بیاان صااح گظار
اسک و تألیفات نرانبهایی دارد وی پس از بازنشک از مکا در ساا  ۸32ق در جرجاگیا
درنذشک (ضیف23۸ :1323 ،
تفسیر الکشاف عا حقایق التنزیل (قرن  ۶یکی از مه تریا آثار زمخشاری اساک ،ایاا
تفسیر بعداً خود شرح داده شده اسک ،ادبا توج زیادی ب ایا تفسیر داشت اگاد ،بیاک زیار از
حافظ اه یک تفسیر شاف را گزد ادبای ایراگی گشان میدهد:
بخااواه دفتاار اشااعار و راه صااحرا نیاار

چ وقک مدرس و بحث « شف شاف»
اسک

(حافظ3۸ :13۴3 ،

ایا مقال قصد گدارد ویژنیهای تفسیر شاف را بررسی ند مها بارای گاارگادنان
ایا مقال گوع گااه زمخشری ب زبان و گظ آن اسک از رهنذر آن اعیااز قارآن تبیایا
میشود ب ع وه ،مقدمة تفسیر داگستا معنا و مفهوس نزارههاساک و ایاا مطلا فراتار از
درک معنای تحکاللفظی عبارات اسک نذشت از دقک در مفردات ا س آسا اگی قارآن،
س توج بسیاری رده و بسیار هوش نداگ گظر داده اساک بسایاری از
زمخشری ب گظ
ایا دریافک ها فارغ از رویکارد مای و ماذهبی اساک و برخاسات از دقاک در چیانش
ل ات اسک ب ه یا علک ایا تفسیر مورد عنایک ه ة فرق اسا می باوده اساک بناابر
آنچ نفت شد عل معاگی بسیار واسدار زمخشری اسک از آن نذشت یافت های زمخشاری
در باب عل بیان گیز ه یش گو و شافکاگایز اسک شوقی ضیف ماینویاد« :زمخشاری
تقریباً چیز تازهای بر مطال عبدالقاهر در باب تشبی گیفزوده اسک» (ضایف، 3۸۷ :1323 ،
اما در باب استعاره سخناگی دارد حتی جرجاگی و هیچ س تا آن زمان گافت اگد ضایف
مینوید :زمخشری «ب خ ف عبدالقاهر دامنة استعارة تبعی را ب حروف گیاز نساترش داد
و در فعل و صفک توقف گکرد او در ذیل ایا آی از سورة بقره« :اولئک علی دی م ی
آن را از «عل د م» مایتاوان فه یاد میلای اساک ا
ربهم» میگویسد :معنای استع
رسوخ و استواری آگان را بر هدایک و ت سک بدان میرسااگد» (ه اان 2۸1 :ایاا ه اان
دقیق ای اسک مقالاة حاضار قصاد بررسای آن را دارد :اساتعارة مفهاومی باا رویکارد
شناختی زمخشری در هیچ بخشی از تفسیر ب روش خود در بیان معاگی حروف اضااف و
علک ب اربردن لفظ «استعاره» برای حروف اشاره گکرده اسک سؤا اصلی مقالاة حاضار
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ایا اسک آیا تبییاهای زمخشری براساس گظاسِ روششناختیِ یکپارچ ای قارار داشات
اسک و آیا استعارة مفهومی میتواگد آن گظاس روششناختی را توضیح دهاد بادیا ساب
در بخش دوس مقال استعارة مفهومی را توصیف می نی

 .2استعارۀ مفهومی
«استعاره» یکی از مه تریا موضوعاتی اسک زبانشناسی شناختی را از دیار رویکردهاای
زبانشناسی مت ایز می ند در ایا گارش ،استعاره ابزار تفکر و شناخک اسک و تفکر اگساان
ماهیتی استعاری دارد ما ب علک سازو ار استعاری ذها میتاواگی با موضاوعات اگتزاعای
بیندیشی و دربارة آنها صحبک نی (افراشی 133۸ ،ایا موضوعات اگتزاعای صارفاً ابعااد
زیباییشناساگ گدارگد ،بلک ابزار تفکر دربارة امور اگتزاعیاگد می ً اگدیشیدن ب مفهوس «زماان»
بدون استعاره م کا گیسک
«وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذي َ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْْ ََلِِْهِنمْ أَالَّ خَیٌْْ عَلَیهْهِمْ وَ ال دْیمْ يَََُْنُیْنَ»
1
(آ ع ران1۴3 :
«إِذْ جاءَتْهْمْ الرُّسْلُ ِ ْ بَهْ ِ أَيْ يهِمْ وَ ِ ْ خَلْفِهِمْ أَالَّ تَعْبْ ْوا إِالَّ اللَّهَ» (فصلک1۷ :

2

اگدیشیدن ب مفاهی متعلق ب حوزة عواطف و حاالت اگساگی گیاز بادون اساتعاره میسار
گیسک می ً مفهوس «غیرت» در ایا بیک حافظ ب شیوة استعاری ب طریقی نفتا شاده اساک
در بیان سنتی ب آن تشخیص نفت میشود:
غیرت شک

معشاوق جهااگی لایکا

روز و ش

عربده با خلق خدا گتوان رد

در گظریة استعارة مفهومی ،مفهوس «غیرت» از طریق ارتباا بایا دو حاوزة مفهاومی
«غیرت» و «اگسان» و اع الی «اگسان» میتواگد اگیاس دهد توضیح داده میشود
بسیاری از پرسشهای بنیادیا اگساان،
برای گ وگ ای دیار جا دارد ب ایا گکت توج نی
طی تاریخ او را ب خود مشغو داشت اگد ،دربارة مفااهی ی شاکل نرفتا اگاد ا مااهیتی
استعاری دارگد برای گ وگ درک مفهوس «مرگ» بارای اگساان هرناز جاز از رهناذر اساتعاره
میسر گبوده اسک می ً مولوی در مینوی معناوی هنااامی ا از مارگ و حیاات پاس از آن
سخا مینوید چنیا آورده اسک:
آنچ خوردی واده ای مرگ سایاه

از گبااات و دارو و باارگ و نیاااه
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(مولوی  :13۴۸ج 11۸ ،1

در بیک باال «مرگ» از طریق حوزة عینی «رگا » درکپاذیر شاده اساک دیاار ایاا ا
گااشک استعاری بیا حوزة مبدأ «جاگور درگده» و حوزة مقصد «مرگ» با مفهاوسساازی آن
اگیامیده اسک
گقطة آغاز گااه جدید ب استعاره در زبانشناسی شناختی را میتوان رویکردی داگساک
لیکاف و جاگسون ( Lakoff and Johnson, 1323در تااب اساتعاره ،چیازی ا باا آن
زگدنی می نی ( Metaphors we live byمطرح ردگد میا هایی در باال ب آنها اشااره
شد عنوان تاب مذ ور را توضیح میدهد از ایا قرار استعاره موضوعاتی را فرامینیرد
با موضوعات روزمره سرو ار دارد؛ یعنی ابزار شناخک اسک و الزاماً ب حاوزة ادبیاات
تعلق گدارد پاس از آن زباانشناساان شاناختی گظیار سوییتسار ( ، Sweetser, 1333ترگار
( ، Turner, 1331و ااووچش ( Kövecses, 2313; 2332آن را دگبااا ردگاد در رویکاارد
شناختی ،استعاره از ویژنیهای ع لکارد ذهاا در گظار نرفتا مایشاود و با منظاور درک
مفهومی اگتزاعی از طریق مفهومی تیرب پذیر صورت میپذیرد (Grady, 233۴: 123
استعارههای مفهومی در سطح ذها بررسی میشوگد و ه ای آنها بازگ ود زباگی گ ییابند،
بلک در فرهن  ،هنر ،آداب ،و گ ادها گیز باازگ ود پیادا مای نناد (Kövecses, 2313: ۶3
استعارهها ب میابة ابزاری برای ارتبا میان دو حاوزة شاناختی نوگاانون ع ال مای نناد
زبانشناسان ب دگبا شف گحوة ع لکرد استعارههای ذهنی از طریاق بازگ ودهاای زبااگی
آناگد آنها الاوهای موجود در ساختار مفهومی واژهها و عبارتهای استعاری را شااهدی
برای وجود استعارههای مفهومی ذهنی میداگند «هر اساتعارة مفهاومی دارای یاک حاوزة
مبدأ ،یک حوزة مقصد و یک گااشک مبدأ بر مقصد اسک» ( Lakoff, 132۴: 2۴۶با بیاان
دیار ،ساختار دروگی استعارههای مفهومی ب ایا شاکل اساک ا ه اواره دو حاوزه در
آنها ایفای گقش می نند یک حوزه مفاهی خود را ارائ میدهاد ا با آن حاوزة مبادأ
مینویی و حوزة دیار مفاهی ارائ شده را دریافک می ند آن را حوزة مقصد میگاامی
(افراشی و ه کاران ۶ :1331 ،حوزة مبدأ مع والً عینیتر و مل وستار از حاوزة مقصاد
اسک در مقایس با حوزة مبدأ مع والً اگتزاعیتر و ذهنیتر اساک عباارتی ا بیااننار
استعارهای مفهومی اسک گاسگااشک ( name of the mappingمیخواگی
اساسیتریا مس لة مطرحشده در گظریة استعارة مفهومی گااشک ( mappingاساک ایاا
اصط ح از حوزة ریاضیات ب عاریک نرفت شده اساک و با اگطبااقهاای اساتعاری میاان
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مفاهی مرتبط ب ه اشاره دارد (133
زیر توج نید:

Grady, 233۴:

برای روشاشادن مطلا

با شاواهد

ی ااربرد ایاا
گاسگااشکِ «منزلاک بااال اساک» را در گظار بایریاد ،ا ناون با چااوگا ِ
گاسگااشک در ایا آی توج نید:
«وَ جاعِلُ الَّذي َ اتَّبَعْْكَ فَْْقَ الَّذي َ كَفَرُوا إِلى يَْْمِ الْقِها َةِ» (آ ع ران۸۸ :

3

مفهوس تفوق جایااه مؤمنیا در مقایس با فار ،براسااس
با توج ب ایا آی درمییابی
حوزة مبدأ مکان ،قابلدریافک شده اساک مکاان و ویژنایهاای آن ماگناد جهاک ،فاصال ،
ارتفاع ،و اگدازه تیرب پذیر اسک در ایا میا مفهوس «جهک» در حوزة مبدأ واق شاده اساک
تا مفهوس منزلک در حوزة مقصد از رهنذر گاسگااشکِ «منزلک باال اسک» درکپذیر شود
برای گ وگ ای دیار ب اربرد گاسگااشک «برتر باال اسک» در ایا آی توج نید:
«وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَْْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ» (اگعاس1۶۸ :

۷

در ایا میا ه حوزة مقصد ،برتری ،از طرق گاسگااشک «برتر باال اسک» ب حاوزة مبادأ،
مکان ،مربو شده اسک
آنچ در توضیح استعارههای مفهومی نفت شد در بخاش تحلیال دادههاای مقالاة حاضار
برای درک و تبییا تحلیلهای زمخشری در شاف درخصوص معاگی «علی» استفاده میشود

 .3پیشینۀ مطالعات
برای پژوهش حاضر پیشینة مستقی ی گ یتوان یافک ،ولی ب نوگ ای توضیح داده میشاود
ت ش شده اسک تا ب پیشینة مطالعات مرتبط اشااره شاود از آنجاا ا موضاوع پاژوهش
حاضر بررسی تبییاهای چندمعنایی حروف اضاف  ،مشخصاً حرف اضافة «علی» ،اساک ،جاا
دارد ب معاگی ایا حرف اضاف در ت لغک توج نای بارای گ وگا  ،سال ان ( 2333در
مسوع معاگی الحروف العربی گُ معنی برای علی ذ ر رده اسک:
 1استع  :و ایا اصل اسک چ حقیقی باشاد ماگناد« :و علههیا و علی الفلیک تَملیْن»
(مؤمنون 22 :و چ میازی ماگند« :فضلنا بعضهم عل بعض» (اسراء 21 :؛
 2مصاحبک :ب معنی «م »؛
 3میاورت :ماگند «عا»؛
 ۷تعلیل؛
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 ۸ظرف :ب معنی «فی»

ه ظرف زمان اسک ه ظرف مکان؛

 ۶موافقک؛
 ۴موافقک «با»؛
 2زائده برای تعویض یا غیر آن؛
 3برای اضراب یا استدراک (ه ان133-132 :
مقاالتی را گیز میتوان یافک در باب استعارة مفهومی در قرآن گوشت شادهاگاد؛ از
آن ج ل مقالة «اساتعارههاای مفهاومی در قارآن اری از منظار زباانشناسای شاناختی»
(هوشنای و سیفی پرنو 1322 ،و «استعارههای جهتی در قرآن ری با رویکرد شاناختی»
( رد زعفراگلو و حاجیان 1323 ،قابلذ ر اسک در ایا دو مقاالت هیچ اشارهای با تفسایر
شاف گشده اسک در مقالة «گقش استعارههای مفهومی در معرفک دینی» (قاائ یگیاا1322 ،
انرچ ب شاف اشاره شده اسک ،اما با موضوع مقالة حاضر پیوگدی گدارد مقالاة افراشای و
یااگ ( 133۸با عنوان «استعارههای جهتی در قرآن با رویکرد شناختی» گیز انرچا باا مقالاة
حاضر ه سوسک ،ولی اشارهای ب تفسایر شااف گکارده اساک تااب مبااگی معناشناسای
شناختی (افراشی 133۸ ،مبنای گظری تحلیل اساتعارههاای مفهاومی و چنادمعنایی را بارای
مقالة حاضر فراه میآورد
در زمینة چندمعنایی حروف اضاف آثار زیار قابالاشااره اساک :بارون ا (
 ، 1321; 1322لیناادگر ( ، Lindner, 1322هرسااکویتس ( ، Herskovits, 132۶و وگاادلویز
( Vandeloise, 1331در زمرة جدیدتریا آثار دربارة بررسی چنادمعنایی گظااسمناد حاروف
اضاف میتوان ب اواگز و تایلر ( Evans and Tyler, 2333اشاره رد آثاری در ایاجا ذ ار
شد آغازنر بررسیهای جدیدی در معنیشناسی بودگد براساس آنها چندمعنایی فراتار از
مقول های واژناگی قاموسی ماگند اس  ،فعل ،صفک ،و قید مطالع میشاد و حاروف رباط و
اضاف گیز ب علک گقشهاای متفااوتی ا مایتواگناد داشات باشاند طبقا بنادی و توصایف
میشوگد مطالعة ایا دست پژوهشها ک قابلتوجهی ب فه گارش زمخشری در بررسای
معاگی حروف اضاف می ند
Brugman,

دستة دیاری از آثار ،بدون تردید ب پژوهش حاضر مرتبط اسک ،مطالعاتی اساک ا
در معنیشناسی شناختی در حوزة استعارة مفهومی اگیاس شده اسک و چنان نفتی اساتعاره
را فراتر از زبان ادب و سازو اری اگدیشااگی در گظر مینیرد پیشینة ایاا آثاار را با شارح
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زیر میتوان معرفی رد
در حقیقک گقطة آغاز شکلنیری رویکرد جدید ب اساتعاره در گاارش شاناختی اگتشاار
مقالة مایکل ردی ( M. Reddy, 13۴3باا عناوان «اساتعارة میارا» (The Conduit Metaphor
اسک لیکاف ( Lakoff, 1333در مقالة «گظریاة معاصار اساتعاره» ( The Contemporary
 Theory of Metaphorب ایا موضوع اشاره مای ناد و خاساتااه اگدیشاة خاود را مقالاة
«استعارة میرا» میداگد اگتشار تاب استعاره ،چیزی با آن زگدنی می نی گوشتة لیکاف
و جاگسون ( Lakoff and Johnson, 1323گقطة عطفی در مطالعة استعارة مفهومی اساک
در ایا تاب استعاره ب میابة سازو ار گظاس مفهومی ذها موردتوج قرار ماینیارد اثار
قابلتوج دیار در سیر شکلنیری و تحو گظریة اساتعاره تااب از ریشا شناسای با
اربردشناسای ( From Etymology to Pragmaticsگوشاتة سویتسار (Sweetser, 132۷
اسک در ایا تاب ،با استناد ب شواهد متعدد ،ریش شناسی از خاگوادة زبانهاای هناد و
اروپایی ،براساس تبییاهای ردهشناختی ب منظور شکلنیری گااشکهاای اساتعارههاای
مفهومی از س ک حوزههای شناختی عینی ،ب خصوص بدن اگسان ،ب س ک حوزههاای
ذهنی معرفی میشود لیکاف ( Lakoff, 1333در مقالاة «گظریاة معاصار اساتعاره» آرای
خود درخصوص استعارههای مفهومی را بسط داده و از سوی دیار بر ایا گکتا تأ یاد
رده اسک فرایندهای ساخک استعارههای مفهومی در زبان روزمره و ادب یاکسااناگاد
لیکاااف و جاگسااون ( Lakoff and Johnson, 1333در تاااب فلسااف در نوشااک و خااون
( Philosophy in the Fleshبر مبنای یافت های عص شناختی سازو ار ذها و شکلنیاری
استعاره را معرفی ردهاگد ه انطور در بخش م حظات گظری اشااره شاد ،اووچش
در آثار متعدد از ج ل تاب استعاره :مقدم ای ااربردی ( Kövecses, 2313; 2332با
توضاایح گظریااة اسااتعاره و اااربرد آن پرداختا اسااک تاااب زبااان ،ذهااا و فرهن ا
( Language, Mind and Culture: A Practical Introductionگوشتة ووچش (Kövecses, 233۶
در ایا سیر شکلنیری و تحو از آن رو اه یک دارد ا مطالعاة اساتعاره را با نساترة
فرهن وارد می ند آخریا اثری باید در ایاجا ب آن اشاره نی تاب استعاره از بدن
و فرهن ( Metaphor from Body and Cultureگوشتة یو ( Yu, 233۶اسک باا اساتناد
ب میا های متعدد از زبانهای چینی و اگالیسی ب مباگی مشترک شاکلنیاری اساتعاره از
یک سو و تنوعات فرهنای آن از سوی دیار میپردازد

 01تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعارههای مفهومی

 .4تحلیل دادهها
در بخش چهارس مقالة حاضر جاا دارد دوبااره با گقالقاو شاوقی ضایف باازنردی :
زمخشری «ب خ ف عبدالقاهر دامنة استعارة تبعی را ب حاروف گیاز نساترش داد و در
فعل و صفک توقف گکرد» (ضیف 2۸1 :1323 ،هرچند ضایف توضایح بایشتاری در
ایا باب گداده اسک ،اما زمخشری در تفسیر ،با علاک اه یاک معناا ،بارهاا با معااگی
حروف اضاف پرداخت اسک؛ ه چنیا انرچ در بعضی موارد از لفاظ اساتعاره اساتفاده
رده در حقیقک ه واره یک رویکرد واحد را اتخاذ رده اسک ب بیان دیار او خاود را
ملزس ب اربرد لفظ استعاره در ه ة موارد گدیده اسک ا نون در ایا مقال  ،از میان ه اة
حروف ،ما فقط ب حرف اضافة «علی» میپردازی بارای تحلیال دادههاا دوازده آیا از
تفسیر شاف اگتخاب شده اسک م ک ما در اگتخاب ایا دوازده آیا رویکارد تحلیلای
زمخشری ب حرف «علی» بوده اسک در مقالة حاضر با آیااتی اشااره شاده اساک ا
زمخشری در آنها ب حرف اضافة «علی» توج داشت و متذ ر گکتا ای شاده اساک باا
توج ب تفاوت مفهوس استعاره در ادبیات و زبانشناسی شناختی ،ایا پرسش را میتاوان
مطرح رد آیا باید با گااهی سنتی یافت های زمخشری را ذیل استعارة تبعیا محادود
بداگی یا ایا با رویکارد شاناختی آن را دریاابی یعنای با ایاا گکتا ب اردازی ا
زمخشری چاوگ از طریق تبییا استعاری ب درک معنا توج دارد شایان ذ ار اساک در
ایا مقال  ،در ترج ة آیات ،فقط از باب سهولک در خواگدن گقل شدهاگاد ،با تفسایر
شف االسرار و عده االبرار میبدی استناد شده اسک
« 1اولئِکَ عَل دْ مً ِ رَبِِّهِم وَ اولئِکَ دْمْ المْفلَِیْنَ» (بقاره ۸ :با معنای« :ایشاان ببار
بیاناگد] از خدای بایشان] و ایشانباگد] ظفر یافتااناگد» معنای اساتع در عباارت «علای
هدی» مبیا آن اسک هدایک در ع ق جاگشان جای نرفت و استقرار یافتا اساک و آگاان
ب راستی هدایک را ا نون در چن خود دارگد و با آن ت ساک مایجویناد و از ایاا روی
حالشان ب حا ساگی تشبی شده اسک بر چیزی چيره (تأ ید از ما شده و بار آن فاایق
آمدهاگد ،چنان در زبان عربی نفت میشود« :دَْْ عَل الََقِ و عَل الباطیلِ» و گیاز در «جَعَیلَ
الغِْايَةَ َركَباً و اَ تَط الجَهلَ و اقتَعَ َ غَارِبَ الهْم» ب معنی« :ن راهی را مر خویش سااخت
و بر استر گاداگی گشست و بر موج هوای گفساگی سوار اسک» (زمخشاری :1322 ،ج ۶۴ -۶۶ ،1
ه یا معنی قابلدریافک اسک تفسایر ارائا شاده در بناد  1گشااگة آن اساک ا بساط
استعاری حرف اضاف «علی» در شواهد ایا بند منطبق بار اساتعارة مفهاومی (برتار بااال
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اسک روی داده اسک در ایا مفهوس ادراک از حوزة مکاان با حاوزة اگتزاعای مفهاوس
قدرت بسط یافت اسک بر ایا اساس ،تفوق مکاگی مبنای درک چیرنی در حوزة مفهاومی
قدرت قرار نرفت اسک بدیا نوگ اسک هر آنچ باالتر اسک قویتر ،برتر ،و چیره
قل داد میشود
« 2ضُرِبَت عَلَههم الذِلَّةُ و المَسیكَنَةُ» (بقاره ۶1 :با معنای« :بزدگاد بار ایشاان خاواری و
درویشی» «و ضربت علههم الذله» یعنی خواری از هر سوی آگان را فرانرفک چناان ا سای
زیر ننبدی قرار نیرد؛ یا ایا مُهرِ خواری چنان ب آگاان چسابیده ا ناویی باا ضارب ای
چسبنده با آگان پیوگد خورده اسک ،چنان نِل را ب دیاوار مایچساباگند و دیاوار آن را با
خود مینیرد (ه ان 122 :تفاسیر مندرج در بند  2ب ترتیا براسااس دو سااخک اساتعارة
مفهومی قابلتحلیل اسک( :تیربة عاطفی ظرف اساک و (تیرباة عااطفی گیاروی فیزیکای
اسک امروزه یکی از حر کهای جدید در معنیشناسی شناختی تحلیل معنایی تیربا هاای
عاطفی ه چون خش  ،لذت ،شادی ،شرس ،و ماگند آن اسک ووچش ( Kövecses, 2313با
تحلیل استعارههای مفهومی در زیرساخک بازگ ودهای زباگی عواطف پرداخت اساک درباارة
چاوگ خواری ب میابة یک تیربة روحی و عاطفی در قالا یاک
شاهد بند  2درمییابی
ادراک مکاگی ،ه چون ظرفی مظروفش را فرامینیرد ،دریافک مایشاود و گیاز در قالا
یک ساخک استعاری دیار تیربة روحی و عااطفی خاواری در قالا ادراک ماا از گیاروی
فیزیکی دریافک میشود
« 3وَ يَكْنَ الرَسْلُ عَلَهكُم شَهه اً» (بقره 1۷3 :ب معنی« :و تا باشد پیغامبر بر ش ا نواه»
ب جای «لَكُم شَهه اً» ببرای ش ا نواه] مینوید ،شهید بر مشهودٌل ماگند رقیا و مهای ا
(گاهبان اسک و از ایا روی با حرف استع (علی آمده اسک ،ماگند آن خدای متعا
میفرماید« :و اهللُ عَل كُلِّ ش ٍء شَهه » بمیادل  ]۶ :ب معنی« :و خدای بر ه چیزی نواه
اسک» و «كُنتَ اَنتَ الرَّقهبَ عَلههِم و اَنتَ عَل كُلِّ شَ ءٍ شَهه » ب معنی« :بودی تاو گااهباان
بر ایشان و تو بر ه چیزی نواهی» بمائده( ]11۴ :زمخشری :1322ج2۷2 ،1

تفسیر مندرج در بند  3گیز ه اگند تفسیری پیش از ایا در بند  1ارائا شاد بار مبناای
استعارة مفهومی (برتر باال اسک قرار دارد براسااس آن درک حاوزة اگتزاعای قادرت بار
مبنای درک حاوزة مل اوس رواباط مکااگی میسار شاده اساک در ایاا مفهاوس اشاراف و
غلب داشتا در حوزة مفهومی قدرت بر مبنای اشراف مکاگی دریافک میشود
 « ۷وَ لِتُكَبِّروْا اهللَ عَل

َا دَ اكُم » (بقره 12۸ :ب معنی« :و تکبیار نیاد خادای را بار
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آن ش ا را هدایک داد»
فعل تکبیر (لتكبروا از آن روی ب حرف استع (علی متعدی شده ا معناای ح اد را
در خود دارد چنان «وَ لِتُكَبِّروا اهللَ حَامِديَْ عَل َا دَی اكُم» یعنای «و بارای ایاا ا بازرگ
بدارید خدای را در حالی س اسنزارید بر ایا خدا ش ا را هدایک رد» (ه ان223 :
گخسک باید توج داشک در عربی جار و میرور (در ایاجا «عل یا دی اكم» بایاد با
اس یا فعلی متعلق باشد ناهی اوقات ایا اس یا فعل محذوف اسک (در ایااجاا بار طباق
توضیح زمخشری «حامدیا» ل ای اسک جار و میرور ب آن تعلق دارگاد زمخشاری
تأ ید می ند در تحلیل حرف اضاف عناصر محذوف را ه باید در گظار داشاک در ایاا
آی حرف اضافة «علی» ب جای حروف اضاف ای ماگند «با» و یا «لا» ب ار رفت اسک در ایاا
مرحل پرسش قابلطرح ایا اسک چاوگ میتوان تبیینی در معنیشناسای شاناختی بارای
ایا اگتخاب یافک استعارة مفهومی (آنچ شایست اسک در باال قرار دارد دربارة گ وگ هاایی
ماگند «اوج موفقیک»« ،اوج پیروزی»« ،تعالی اگدیش » ،و «علاو مراتا » قابالدریافاک اساک
ا نون انر ح د و ستایش را ع لی شایسات تعبیار نای درماییاابی ا اساتعارة مفهاومی
موردگظر برای درک مفهوس ح د در «حا ي عل ا د اكم» اربرد دارد ها چنایا ایاا ا
پس از «حامدیا» «علی» آمده اسک گشان میدهد موضوعی موردح د و سا اس قارار
مینیرد موضوعی شایست اسک
َ « ۸و ا اُنُِلَ عَلَهنا وَ ا اُنُِلَ عل ِابرادهمَ » (آ ع ران 2۷ :ب معنی« :آنچ فرساتادگد
بر ما و آنچ فرستادگد بر ابراهی »
انر ب رسند از چ روی «اگز » در ایا آی ب حرف استع بعلی] متعدی شده ،حاا آن ا
ه یا فعل در آیات پیش از ایا با حرف اگتها بمنظور «الی /ب  ،با ساوی» اساک] متعادی
شده اسک در پاسخ باید نفک :ب دلیل ایا هر دو معنای استع و اگتها در ایاجاا وجاود
دارد و گیز ب دلیل آن وحی از باال فروفرستاده میشود و ب رساو ا ارس (ص مایرساد
(منتهی میشود و ه چنیا در مواردی ب یکی از دو معنی و ناهی ه ب معناای دیااری
آمده اسک ،اما سی نفت اسک «علهنا» برای فعل «قُل» و «الهنا» برای «قْلْا» آماده اساک
تا میان رسو ا رس (ص و مؤمنان تفاوت باذارد ،ب دلیل آن وحی از طریاق اساتع بار
رسو ا رس (ص گاز میشود و ب مؤمنان از طریق اگتها میرسد ،از حق درنذشت اساک؛
خداوگد در آی ای میفرماید« :بِما اَنَُلَ اِلَهکَ» بگساء ]1۶۶ :ب معنی« :ب آنچ فرستاد بر تاو»
و در آی ای دیار میفرماید« :واَنَُلنا اِلَهکَ الكِتابَ» بمائده ]۷2 :ب معنی« :و بفرستادی با تاو

آزیتا افراشی و حنیف افخمی ستوده 01

قرآن را» تا آنجا میفرماید« :آمِنوا بالَّذی اُگزِ َ عل الَّذي َ آ َنْا» بآ ع ران ]۴2 :ب معنای:
«ای ان آرید ب آنچ فرستاده شد بر آگان ای ان دارگد» (ه ان۷۴3-۷۶3 :

گخسک باید نفک زمخشری گظر ساگی را رد می ند اعتقاد دارگد «علی» فقاط بارای
رسو ا رس (ص اسک و «الی» ب هر سی جز ایشان مربو میشود او ثابک می ناد بارای
رسو ا رس (ص گیز حروف اضافة دیاری ب ار رفتا اساک حتای وقتای موضاوع وحای
باشد در ادام ب گظر میرسد بسط استعاری حرف اضافة «علی» در آیاتی در بناد  ۸آماده
اسک ،ه اگند بندهای  1و  ،3از استعارة مفهومی (برتر باال اساک و بساط اساتعاری حارف
اضاف «الی» ،آنطور زمخشری از آن در حک حرف اگتها یاد مای ناد ،براسااس اساتعارة
مفهومی (گزو وحی حر ک در مسیری با گقطة آغاز و گقطة پایان اسک قرار دارد ایانوگا
اسک ادراک حوزة اگتزاعی قدرت براساس حوزة مل وس رواباط مکااگی و ادراک حاوزة
مفهومی اگتزاعی وحی و گزو وحی براساس حوزة مل اوس حر اک در مسایر امکاانپاذیر
میشود؛ البت مسیر میتواگد اشکا متفاوتی داشت باشد ،ا مسایری باا گقطاة آغااز و گقطاة
پایان مشخص یکی از اگواع آن اسک و در ساخک اساتعارة مفهاومیِ ماؤثر در ادراکِ مفهاوسِ
گزو ِ وحی ادراک چنیا مسیری مدگظر قرار دارد
 ...« ۶اَو اَجِ ْ عَل النَارِ دْ مً» (ط  13 :ب معنی« :یا بیاب بر آتش راهی»
استع در «عل النار»ِ آن اسک؛ ساگی آتش افروخت اگد در گزدیاکتاریا مکاان بار
فراز آن میایستند ،چنان سیبوی دربارة «مَرَرتُ بِزِیدٍ» نفت اسک :او در جاایی گزدیاک
ب زید ب او رسیده اسک یا ساگی میخواهند از نرمای آن بآتاش] اساتفاده نناد و
از آن بهرهمند شوگد ،در حالک گشست و ایستاده وقتی رو ب سوی آتش می نناد ،از بااال
بر آن مشرفاگد و اعشی در ه یا معنی نفت اساک« :و باتَ عل النِّارِ النَّ م و المََْلَّیقِ»
بگدی و محلق بر آتش بیتوت ردگد] (ه ان :ج 122 ،3

پرسش قابلطرح در ایاجا ایا اسک  ،ه انطور زمخشری ه اشاره رده ،چارا از
حرف اضافة «علی» استفاده شده اسک می ً از حرف اضافة «عند» استفاده گشده اسک گکتاة
زمخشری ه معنایش ایا اسک «مررت علی زید» با «مررت بزید» فرق دارد دربارة ایاا
اربرد ظاهراً تصویرسازیای از طریق اربرد حرف اضافة «علی» در معنی باال ،مشارف و
رو ب آتش ،اتفاق افتاده موردگظر اسک ایا اربرد «علی» در قالا اساتعارة مفهاومی تبیایا
گ یشود ،اما چون مناب شرقی ایا آی و تبیینش را شااهدمیالی بارای اساتعارههاای خااص
زمخشری میآورگد ما در ایاجا آن را گقل و گقد ردی
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« ۴قالُْا فَاتْْا بِهِ عَل اَعهْ ِ النَّاسِ لَعَلَّهْم يَشهَ ونِ» (اگبیا ۶1 :ب معنی« :نفتناد :بیااری او را
بر چش های مردمان تا ه اگا نوای بدهند»
انر ب رسند :استع در «علی» ب چ معنی اسک در پاسخ باید نفک :ب عنوان میل آماده
اسک ،یعنی قطعاً باید او را پیش چش مردس بیاورگد ،چنان حالتی ه چون سای ا
بر مر بی سوار اسک ،بیابد (ه ان213 :

ایا آی از زبان مردمای اساک ا اباراهی باکهایشاان را شکسات اساک و آنهاا
میخواهند او را میازات نند ب اربردن «عل » پیش از «اعه الناس» ب جای « بیی » و
یا «ف » ب منظور خاصی روی داده اسک بر ایاا اسااس« ،علای» بایش از «بیی» و «فی »
مفهوس اشراف مکاگی را القا می ند؛ ب بیان دیار با ااربرد «علای» چشا هاای ماردس در
ام ً بر ابراهی مشرف باشد ،یا ایاا ا اباراهی در ماوقعیتی
موقعیتی قرار مینیرد
اسک مردس راحکتر میتواگند او را گظاره نند ب گظر میرسد اربرد «علی» در ناار
«اعیا الناس» گقش مه ی در تفسیر داستان افکندهشادن حضارت اباراهی (ع در آتاش
داشت باشد ایا حضرت ابراهی (ع پیش چش مردمان در آتش افکنده مایشاود در
عبارت «علی اعیا الناس» خ ص شاده اساک با بیاان دیاار ،در ایاا شااهد «علای»
تصویری ب وجود میآورد حا ی از حر ک فیزیکی افکندهشادن اباراهی از بااال با
پاییا از منینیق اسک
« 2اِالِّ عَل اَزوَاجِهِم اَو َا َلَكَت اَيمَانُهْم فَاِنَّهْم غَهرُ َلْْ ه َ» (مؤمنون ۶ :با معنای« :اال بار
زگاگشان یا آنچ دارگد دسکهاشان ایشان را م مک گبود»
«علی ازواجه » در جایااه حا اسک ،یعنی« :اَولیه َ عَلی اَزوَاجِهِیم» یاا «قیْاا ِه َ عَلی
اَزوَاجِهِم /در حالی ا سرپرساتی و قی ومیاک بار آگاان داشات باشاند» در عربای گیاز
مینویند« :كانَ فُالنٌ عَل فُالَنَةٌ ،فَمَاتَ عَنهَا فَخَلَّفَ عَلَهها فُالنٌ» بفا ن مَارد ،بار (شاوهرِ
ف ن زن بود پس مُرد ،پس ف ن مرد جایازینش شد ] و عبارت «كان زياد عل البصیر ِ»
گیز ماگند آن اسک ،یعنی :زیاد بوالی] بر بصره اسک ه چنایا «فُالنَةٌ تََتَ فُیالنٍ» بفا ن
باگو ،زن ف ن مرد اسک] گیز از آن ج ل اسک و از ایاا روی از زن با «فاراش» تعبیار
ردهاگد (ه ان222 :

تعبیر «فراش» برای زن در ایا آی « :وَ فُرُشٍ َرفُْعَةٍ» ب معنی :بسترهای برداشات (واقعا :
 3۷مطرح شده اسک و زمخشری ه ذیل ه یا آی ب آن اشاره رده اسک آی های بعادی
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ما را ب یقیا میرساگد منظور از «فرش» استعاره از «زن» اسک و آمادن صافک «مرفوعا »
برای «فرش» ب معنی ارزش ند ب ار رفت اسک ه چنیا بسط استعاری حرف اضافة «علای»
در ایا آی ب تب استعارة مفهومی بمالکیک /نتر داشتا باال اسک] روی داده اساک با بیاان
دیار ادراک حوزة اگتزاعی مالکیک براساس ادراک حوزة مل وس مکان میسر شده اسک
« 3حَت ا اَتَْا عَل وادمِ النَّملِ » (گ ل 12 :ب معنی« :تا آنناه
وادی موران»

چاون آمدگاد بار

انر ب رسند :چرا «اتوا» با «علی» متعدی شده اسک در پاسخ بایاد نفاک :مایتواگاد دو
معنی را افاده ند ،گخسک آن از باال میآمدگد و از ایاا روی باا حارف اساتع بیاان
شده ،چنان ابوطی نفت اسک« :وَ لشُ َّ ا قَرُبَت عَلَهکَ االَنجْمْ »۸گزدیکای از ساوی
باالسک و چنیا ع ل شده اسک و دوس :منظور طی ردن وادی بوده و رسیدن با وادی
دیار نویی ایشان میخواستند در اگتهای وادی فرود بیایند چرا تا وقتی بااد آنهاا
را ح ل می ند مورچ از لاد وبشدن گ یترسد( ۶ه ان۸33 :

براساس وج گخسک زمخشری نفت بسط اساتعاری حارف اضاافة «علی » در «اتیْا
عل » ایانوگ روی داده سلی ان (ع از باال و جایااه تسلط ب وادی گ ل آماده اساک
بسط استعاری حرف اضافة «علی» در ایا آی براساس استعارة مفهاومی (وادی گ ال ،ظارف
اسک روی داده اسک ب بیان دیار ،ادراک مفهوس «وادی گ ل» در ایاا آیا بار مبناای ادراک
مفهوس مل وس ظرف قرار دارد ظرفی دسترسی ب آن از باال میسر اساک ،میال اسا گا
میل یک سینی
« 13اهللُ الِّذم جَعَلَ لَكُم االَنعامَ لِتَركَبْا ِنها وَ ِنها تَاكُلُْنَ» (غافر« ۴3 :وَ لَكم فههیا َنیافِعْ و
لِتَبلُغْا عَلَهها حاجَةً ف صْ ورِكُم و عَلَهها و عل الفُلکِ تَُمَلْنَ» (غافر 23 :با معنای« :خادای
اسک آن رد برای ش ا چهارپایان را تا برگشاینی از آن و از آن بخاوری» (« ۴3و شا ا را
در آن سودهاسک و تا برسی بر آن ب حاجتی در د های ش ا باشد ،و بر آن بر شاتیهاا
میگهد ش ا را» (23
انر ب رسند :چرا ماگند عبارت «قُلنا احمِل فهها ِ كُلٍ زَوجَه ِ اثنَه ِ» ب معنی« :نفتای ماا:
برنیر در آنجا از هر دو جفک دو را» بهود ]۷3:گفرمود« :فی الفلیک» و فرماود« :علی
الفلک» در پاسخ باید نفاک :با ااربردن «ايعیاء /درون شاتی جاایدادن» و «اسیتعال/
بر شتیگشستا» هر دو درسک اسک ،زیرا شتی ه ماگناد ظرفای شاتیگشاینان را در
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خود جای میدهد و ه مر بی اسک آگان را جاب جا می ند و بر آن سوار میشوگد و
چون ایا هر دو معنی درسک هستند ،هر دو اربرد ه درسک خواهد بود و ها چنایا
ب اربردن حرف استع با «و علیها» ه خواگی و ه اهنای دارد (ه ان :ج 233 ،۷

گاارگدنان ایا سطور بر ایا اعتقادگد ع وهبر ایا اربرد «علی الفلیک» و «علههیا»
ب لحاظ زیباییشناسی و گظ قرآگی تبییاپذیر اسک ،گکتة دیار میتواگد ایا باشد ا ااربرد
«علی الفلک» برای اگسان مفهوس تسلط بر مر را القا می ند در حاالی ا در ساورة هاود
حرف «ف » آمده صحبک از حیواگاتی اسک «بار» شتی هساتند و شاتیهاا آنهاا را
ح ل می نند ،اما وقتی صحبک از اگساگی اسک مر را «میراگد» حرف «علی» مایآیاد
در قال اصط حات معنیشناسیِ شناختی ب ااربردن «علی الفلیک» و «فی الفلیک» از دو
استعارة مفهومی مت ایز در زیرساخک سرچش مینیرگد استعارة مفهومی مارتبط باا بساط
استعاری «علی» در «عل الفلک» ایا اسک ا ( نتار داشاتا بااال اساک در صاورتی ا
ب اربردن «فی الفلک» گ تنها مفهومی از شتی ب دسک میدهد براساس آن شاتی ظرفای
اسک سوارشوگدنان بر آن را ماگند مظروفی در برمینیارد ،بلکا ایاا تعبیار را با دساک
میدهد سوارشوگدنان بر شتی یعنی حیواگات تسلطی بر آن گدارگد
َوقر » (فصلک ۸ :ب معنای« :و نفتناد
« 11و قالْا قُلْبْنا ف اَكِنَّةٍ ِماا تَ عْنا اِلَههِ وَ ف آذانِنا ٌ
د های ما در غ فهاسک از آنچ تو ما را میخواگی با آن و در نوشهای ما نراگی اسک»
انر ب رسند :چرا ماگند «و ف آذاننا وقر» گفرمود« :عل قلْبنا اكنه» تا «لاا» با یاک شایوه
وارد شود در پاسخ باید نفک :ب یک شیوه وارد شده اسک ،زیرا از حیث معناا بایا دو
عبارت «قلْبنا ف اَكِنَّةٍ» و «عل قلْبنا اَكِنَّةٍ» تفاوتی وجود گدارد و دلیلش ها آن عباارت
قرآگی اسک میفرماید« :اِنِّا جَعَلنا عل قُلْبِهِم اَكِنَّةً» ب هف ]۸۴ :ب معنی« :ما ردی بار
د های ایشان پوششها» و انر نفت میشد« :انا جعلنیا قلیْبهم فی اَكِنَّیةٍ» معناا تفااوتی
گ ی رد و طب سلی طباق و م حظ را تنها در معاگی رعایک می ند (ه ان23۸ :

گاارگدنان در ایاجا با زمخشری موافقک گدارگد؛ «ف اَكِنَّةٍ» فقط یاکباار در قارآن آماده
اسک و آن ه ه یا آی اسک؛ اما س جا در سورههاای اگعااس ،2۸ :اسارا ،۷۶ :و هاف۸۴ :
آمده اسک« :عل قلْبهم اَكِنَّةٍ» در هر س مورد بافک چنیا اسک« :جَعَلنا عل قلیْبهم اكنیة
ان يفقهْه» ب معنی« :ما ردی بر د های ایشان پوششها از آن بداگناد» در هار سا ماورد
فاعل خداسک گ یخواهد مشر ان چیزی بفه ند پس از باال پوشاش را بار د مشار ان

آزیتا افراشی و حنیف افخمی ستوده 07

میافکند تا آنها گتواگند بفه ناد ،اماا در آیاة  ۸ساورة فصالک ایاا خاود مشار اناگاد ا
وضعیتشان را شرح میدهند و مینویند خود گ یخواهند بفه ند پس بیا ااربرد «فی »
و «علی» تفاوت وجود دارد اربرد «ف » و «عل » در چهارچوب معنیشناسیِ شاناختی و باا
توج ب تفسیری از قو گاارگدنان ایاا ساطور ارائا شاد گشااندهنادة دو زاویاة دیاد
متفاوت اسک براساس آن در اربرد «ف اكنه» رویداد از زاویة دید سااگی روایاک شاده
اسک در آن دخیل بودهاگد یعنی رویداد بر آنهاا واقا شاده اساک؛ در صاورتی ا در
اربرد «علی ا ن » ،ه انطور پیش از ایا ذ ر شد ،در ساورههاای اگعااس ،اسارا ،و هاف
رویداد از قو خداوگد آمده اسک بنابرایا تفاوت معنایی «علی» و «فی» در ایاجاا باا توجا
ب عامل زاویة دید و روایک رویداد تبییا میشود ااربرد علای در ایاا آیا تااب گااشاک
مقابل اسک ( :نتر داشتا باال اسک زیرا خداوگد از باال پوشش را بر د مشر ان میافکند
« 12اَنِ اغ وْا عَل حَرثِكُم اِن كُنتُم صارِ ه َ» (قل  22 :ب معنیِ« :پااه درآییاد بار شاک
انر هستید برگدنان»
انر ب رسند :چرا گفرمود« :اغ وا ال حرثكم» و «علی» ب چا معناساک در پاساخ بایاد
نفک :از آن حیث ب هنااس صبح زود رفتا برای آن باود ا شاک را درو نناد و
ببرگد ،در واق بر سر آن رفتا «غ وا علهه» بود ،چنان در عربی مینویند«« :غ ا علیههم
الع و» (ب معنیِ دش ا صبح بر سرشان بود (ه ان۴22 :

اربرد «علی» پیش از «حرث» با توج ب استعارة مفهومی (مالکیاک /نتار داشاتا بااال
اسک امکان تبییا مییابد بر ایا اساس ،ادراک حوزة مالکیک بر مبنای ادراک حاوزة مکاان
میسر میشود و مفهوس مالکیکداشتا بر زراعک باا غلباة مکااگی بیاان شاده اساک با بیاان
سادهتر ،برداشک محصو مستلزس مالکیکداشتا بر آن اسک ،ب ه یا دلیل در ایاجا ااربرد
«علی حرث» ترجیح دارد بر «ال حرث»

 .5نتیجهگیری
سؤا اصلی مقالة حاضر ایا بود آیا تبییاهاای زمخشاری درخصاوص معااگی حاروف
اضاف  ،مشخصاً «علی» ،براساس گظاس روششناختی یکپارچ ای باوده اساک و آیاا اساتعارة
مفهومی میتواگد آن گظاس روششناختی را توضیح دهد
در ایا مقال از ه ة موارد ما فقط بر حرف اضافة «علای» مت ر از شادی بارای تحلیال
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دادهها دوازده آی از تفسیر شاف اگتخاب و در آنها حرف اضاف «علای» توضایح داده شاد
م ک ما در اگتخاب ایا دوازده آی رویکرد تحلیلی زمخشری ب حرف «علی» بود
از معاگی «علی» در ت امی ایا دوازده آی ایا برداشک لی ب دسک آمد معنی ااگوگی
«جهک» ب طور غال مبنای بسط استعاری ب حوزههای اگتزاعی را ب وجود میآورد
معاگی «علی» در ایا دوازده آی با توج ب گاسگااشاکهاای مقابال قابالدریافاک اساک:
(برتر باال اسک ( ،تیربة عاطفی ظارف اساک و (تیرباة عااطفی گیاروی فیزیکای اساک ،
(آنچ شایست اسک در باال قرار دارد ( ،برتر /قویتار بااال اساک ( ،قاویتار دارای گیاروی
فیزیکی اسک  ،و (مالکیک /نتر داشتا باال اسک
بر ایا اساس میتوان دریافک ا مفااهی ی اگتزاعای ماگناد برتاری و چیرنای ،قادرت،
احساسات و عواطف ،شایستای ،و مالکیک از طریق اربرد حارف اضاافة «علای» در قالا
گااشکهای استعاری شکل نرفت اگد
نسترش دامنة مطالعة استعاره ب حوزة حروف دستاوردی اسک در تفسیر شااف با
اوج رسیده اسک و چنان توضیح داده شد از طریق استعارة مفهومی در جایااه مها تاریا
سازة گظری معنیشناسی شناختی امکان تبییا مییاباد بار ایاا اسااس گظااس روششاناختی
زمخشری برای پرداختا ب معاگی حروف اضاف  ،مشخصاً «علی» ،براساس اساتعارة مفهاومی
دریافک میشود ایا پژوهش زمینة آن را فراه میآورد تا در تحقیقات بعدی معااگی دیاار
حروف در تفسیر شاف بررسی شوگد

پینوشتها
 1و ب خاطر ساگى بعد از آنها ب آگان ملحق گشدگد (گیز خاوشوقاکاگاد ا گا ترساى بار
آنهاسک و گ غ ى خواهند داشک
 2در آن هنااس رسوالن آنها از پیش رو و پشک سر ب سراغشان آمدگد و آنهاا را با پرساتش
خداى یااگ دعوت ردگد
 3و ساگى را
مىده

از تو پیروى ردگد ،تا روز رستاخیز ،برتر از سااگى ا اافر شادگد ،قارار

 ۷و بعضى را بر بعض دیار ،درجاتى ،برترى داد
 ۸ایا مصرع از متنبی اسک از قصیدهای با مطل « :لهاوى النفاوس ساریرة ال تعلا  /عرضاا گظارت
وخلک أگی أسل » تا میرسد ب ایا بیک مینوید« :فلشد ما جاوزت قدرک صاعدا /و لشد ماا
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قربک علیک االگی » (برقوقی :1332 ،ج  2۸3 ،۷از چند بیک قبل از بیاک ماوردگظر ماا ،شااعر
شروع ب بدنویی از سی می ند و خش ایا اسک چرا مخاط او از او خواسات اساک ا
شاعر او را مدح ند معنی بیک ایا اسک« :چ سخک اسک ایا ا تاو از حاد خاودت تیااوز
ردهای /چ سخک اسک ایا ستارهها بر تو گزدیک شدهاگد» بد گیسک بداگی ستارههاا اساتعاره
از اشعار خود متنبیاگد
 ۶ب گظر میرسد ترج

دقیق گباشد و اصل متا الکشاف چنیا اسک:

و الیاگی :ان یراد قط الوادی و بلوغ آخره ،ما قوله  :اتی علی الشیء اذا اگفاذه و بلا آخاره
اگه ارادوا ان ینزلوا عند منقط الوادی الگه مادامک تح له فی الهاواء الیخااف حط ها
(زمخشری :13۴۷ ،ج : 3۸۸ ،3

دوس ایا منظور نذر از سرزمیا و رسیدن ب اگتهاای آن اساک ،از ایاا سخنشاان ا «بار
چیزی آمد» را وقتی مینویند آن را باذراگند و ب اگتهای آن برساند ناویی سا اهیان سالی ان
میخواستند پاییا بیایند در اگتهای سرزمیا ،چرا تا وقتی ایشان بر باد ح ل میشدگد مورچااان
از لاد وبشدن گ یترسیدگد
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