
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياسالميمطالعات قرآني و فرهنگ 
  20 -  1، 1397دوم، شمارة سوم، پاييز  ـ پژوهشي، سال نامة علمي فصل

  قرآن كريمهاي مفهومي حركت در   تحليل شناختي استعاره

  *حجازي  شيرين سيده
  ***آزيتا افراشي، **پروين بهارزاده

  چكيده
 ةجنبـ سـنتي،   ةاسـتعار كـه در تعريـف    دارددر بـر   ي فراوانـي را هـا  رهاسـتعا  كـريم  قرآن

توانـد   يكي از الگوهاي شـناختي زبـان مـي    منزلة اما امروزه استعاره به ،داردشناختي  زيبايي
 قـرآن  بينـي حـاكم بـر    در تبيين جهان سهم مهميو  شوداي  رشته عاملي براي مباحث ميان

خداوند درقالب استعاره بيـان  سوي  به صورت حركت زندگي انسان را به قرآنداشته باشد. 
براي درك ارتباط مفـاهيم حركتـي درقالـب اسـتعاره بـا مفهـوم        ،كند. بر همين اساس مي

كـريم، بـا رويكـرد شـناختي     قـرآن   مبدأ حركت در ةحوزهاي مفهومي با  زندگي، استعاره
، »ارسل«، »ابت«، »تيا«، »جاء«و مشخص شد كه افعال حركتي چون  شدبررسي و تحليل 

 هاي مقصـد ماننـد   هاي مبدأ در درك استعاري حوزه حوزه مثابة به ،»ضلل« ،»هدي«، »انزل«
 اعمـال  راهـي، قيامـت، عـذاب، مـرگ، تغييـر، پـذيرش،       مندي، گـم  وحي، نبوت، سعادت

از افعـال حركتـي   هريـك   كـاربرد  چنين اين نتيجه حاصل آمد كه هم اند. آفريني كرده نقش
هريك  انتقال ويژگي حركت، ماهيت حركت را نيز دربر  عالوه مقصد، ةحوزبراي مفاهيم 

شده در  استخراجهاي مفهومي حركت  استعاره سرانجام،كنند.  هاي مقصد تبيين مي از حوزه
 منزلـة  يابنـد و بـه   انسجام مـي  »زندگي سفر است« بنياديِ ةاستعارپوشش   تحتاين مقاله، 

بخشيدن به هـدف قـرب    تحققدرخدمت كريم  قرآنهايي از مفهوم زندگي ازديدگاه  جنبه
  گيرند. الهي قرار مي
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  مقدمه و بيان مسئله. 1
لحـاظ   بـه  ابتدا به آن در اي بود كه مسئله جويد، كه زبان چرا و چگونه از استعاره بهره مي اين

 ،. امـروزه شد ميبررسي  هم فنون و صناعات ادبي ازديدگاهو بايد  شد توجه شناختي  زيبايي
اي از  رشـته  منزلـة  بـه  رود و شمار مي به شناسي علم زبان سازي در مفهوم ي ازفراينداستعاره 

شناختي مطرح  شناسيِ زبان ةحيطشناختي در منظراز اصول مهمي كه ازاست. علوم شناختي 
انسـان تجربـه    ازسـوي كه  است اط بين تحقق معنايي در ذهن و دنياييتوجه به ارتب ،است
خارج نقـش   هاي جهانِ سازي و تفسير از تجربه اين اصل، ذهن در مفهومبه  باتوجه شود. مي

  سازي است. هاي اين مفهوم استعاره يكي از گونه و رددافعال 
سـتعاره اسـت و وجـود    مـا پـر از ا   ةروزمرشناختي بر اين باورند كه زبان  شناسانِ زبان

 اي آرايــه فقــطخودكــار گـواه بــر آن اســت كـه وجــود چنــين سـاختي     اسـتعاره در زبــانِ 
هاي بنيادي شـناخت و تفكـر ريشـه دارد. از ايـن      شناسانه نيست و در برخي گرايش زيبايي
 و و انديشـه  بخشد ميسامان كه نظام مفهومي انسان را  استاستعاره ابزاري فرازباني ، منظر

  دهد.  و زبان او را جهت ميرفتار 
استعاره در اين كاربرد، فرايند شناختي فراگيري است كه هرگونه گذر از فضـاي مـادي   

دليـل   بـه  ،نيزكريم  قرآنمتن  گيرد. ميدر بر  آشنا به فضاي مادي ناآشنا يا فضاي غيرمادي را
است كه ضرورت  هايي بودن بسياري از مفاهيم آن، از حوزه انتزاعيناپذيري و  ماهيت تجربه

هـاي   هاي مهـم در پـژوهش   از ضرورت ،شود. لذا احساس ميتر  بيش درك استعاري در آن
و تسهيل درك مفاهيم انتزاعي ديني  برايكاري  راه مثابة بهشناختي،   كارگيري دانش هقرآني، ب

ور از مرزهاي فهم متعارف عب كه سازد است تا مفسر را قادر  قرآنبيني حاكم بر  تبيين جهان
  .كند آشكارزواياي جديدي از معاني را به روي خود  كند و

هـاي مفهـومي اسـت.     استعارهاز انواع حركت  )conceptual metaphor( مفهومي ةاستعار
آن، ايـن مفهـوم شـناختي از     پـذير  انسان و ساختار درك ةتجربفراگيربودن حركت در  براثر
 و مبنـاي اسـت   اري از مفـاهيم انتزاعـي  ترين ساختارهاي مفهومي و بازنمود زباني بسي رايج
بسـياري از   ،كـريم  قرآناست. در  شدههاي استعاري  گيري و توليد بسياري از ساخت شكل

 زندگي انسان ازجمله مفاهيمي است كه و اند سازي شده مبدأ حركت مفهومحوزة  مفاهيم با
 ه اسـت. سـازي شـد   شود، مفهـوم   خداوند ختم ميسوي  به حركت در مسيري كهصورت  به

انـد، درقالـب    سـازي شـده   مبدأ حركت مفهـوم حوزة  مفاهيمي كه با رسد مينظر  رو به ازاين
 ،مقصد اثرگذار باشد. در اين مقالهسوي  به حركت انسان ةحيطاي منسجم از معاني در  شبكه

سـازي   حركـت در مسـير مفهـوم   صـورت   به ارتباط و تأثير مفاهيمي كه تاسعي بر آن است 
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خداوند، تبيين گردد و با تحليـل شـناختي، نقـش مفهـوم     سوي  به ركت انساناند، با ح شده
  روشن شود. قرآنبيني  حركت در ساختار جهان

 قـرآن هـاي مفهـومي    هاي مبدأ حركت در اسـتعاره  پژوهشي به بررسي حوزه در تاكنون
 ها با موضوع بررسي يك ممكن است كه در برخي پژوهش ،است. البته پرداخته نشدهكريم 
مبدأ، اشاره شده باشد، امـا ايـن بررسـي    حوزة  يك منزلة مقصد خاص، به حركت بهزة حو

ـ در  ،كل بررسي شده است. مثالً درهاي مبدأ ديگر  و كامل نبوده و دركنار حوزه جامع  ةمقال
 و همكـارانش  از فريـده امينـي  » با رويكرد شناختيكريم  قرآنسازي اعمال نيك در  مفهوم«
 ةاستعار پايان،نظر گرفته شده و در حركت در ةمثاب بهقاله، عمل نيك )، در بخشي از م1397(

بنيـادي ايـن مفهـوم معرفـي شـده       ةاستعار منزلة مبدأ حركت بهحوزة  مفهومي عمل نيك با
هاي مفهومي حركت در زبان فارسـي:   استعاره« ةمقالمتون فارسي،  ةدرحيط ،چنين هم است.

هاي مقصدي  به بررسي حوزه ،)1395ي و همكاران (از كاميار جوالي »مدار پيكرهيك تحليل 
 ،اند. در اين مقاله مبدأ حركت ساخته شدهحوزة  هاي مفهومي با پرداخته است كه در استعاره

هاي مفهومي حركت، ساختار معرفتـي كـه در    با تحليل شناختي استعاره تاسعي بر آن است 
يافتن دليـل و چرايـي   درپي  ين مقالهاديگر،  عبارت به .شودها نهفته است كشف  اين استعاره

ابتـدا  در حركت است. براي رسيدن به ايـن مقصـود،  برمبناي  هاي مقصد سازي حوزه مفهوم
  نمايد: زير ضروري ميهاي  سؤال يابي پاسخ

هـاي مفهـومي در بيـان     مبدأ، چگونه درقالب استعارهة حوز منزلة به ،الف) افعال حركتي
  اند؟ كار گرفته شده بهكريم  قرآنمفاهيم انتزاعي در 

  اند؟  سازي شده مبدأ حركت مفهومحوزة  مقصد باحوزة ب) كدام مفاهيم در
  ؟ ستمبدأ حركت بر چه مبناحوزة  هاي مفهومي با ج) انسجام استعاري در استعاره

افعـال   نخسـت  كـه  در اين مقاله بـه ايـن شـرح اسـت     ها اين سؤال يابي به فرايند پاسخ
بـا   ،و در گـام بعـدي  ند شـد ، شناسايي و اسـتخراج  داشتندري كه توصيف استعا اي حركتي
 نگاشت ناممقصد، حوزة  براساسها  آن بندي تقسيماز اين افعال و  يك مقصد هرحوزة  تعيين

كمك معناي لغوي و تفسير، مفهوم  هب سرانجام،. شدتعيين ها  آن مربوط به هر گروه و بسامد
 علـت  موردبررسـي، بـه   ةپيكـر . شدارائه  هم هآمد دست بهو تحليل شناختي  شد آيات تبيين

و بسامد باالي مفـاهيم انتزاعـي در آيـات    كريم  قرآندوم  ةنيمسور و آيات مكي در  فزوني
 ةترجمـ  منظـور  به ،چنين هم .ستآيات مربوط به عالم دنيا ةمحدوددر  قرآندوم  ةنيممكي، 
  شده است. برگزيدهمه آيات از ميان چندين ترج ةترجمساختار استعاري، برمبناي  آيات
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  . مباحث نظري بحث2
  استعاره 1.2

مفهـومي و متعـارف دارد و بخشـي از     ةجنبمعاصر درباب استعاره، استعاره  ةنظريبراساس 
كـه   ،مـا را  ةروزمركه دستگاه مفهومي  ، چناندهد نظام متعارف انديشه و زبان را تشكيل مي

كـه   حـالي  در .)198: 1383نـد (ليكـاف   ك مند مي ساخت ،شود ترين مفاهيم مي شامل انتزاعي
توجـه   رفت كـه  شمار مي به استعاره در گذشته ساختار خاص زباني در متون ادبي و فلسفي

  .بود را جلب كرده دانشمندان
گردد كـه اسـتعاره را    استعاره به ارسطو برمي ةزمين ترين ديدگاه در مشهورترين و قديمي

 نويسـد كـه   مـي استعاره  در تعريف داند و بان ميز) الفظي تحت( اي بر عملكرد عادي افزوده
  ). 24: 1394اسمي را كه متعلق به چيزي است به چيز ديگر منتقل كنند (پانتر 

ترين تعريف را از استعاره  دقيق ق)  474د (رجاني درميان متفكران مسلمان، عبدالقاهر ج
هري و ارتباط عقلي مهم در برقراري پيوند استعاره، رعايت شباهت ظا ،نظر او به كرده است.

). نگرش جرجاني بـه  266: 1387آيد (صفوي  همين تشابه پديد مي طبقاست و استعاره بر
 زيـرا معناي ديگري نيسـت،   بهدهد كه استعاره انتقال يك نام براي استفاده  استعاره نشان مي

يز ديگري استعاره انتساب معناي يك نام به چ درواقع، .رود كار مي واژه در معناي خودش به
سـت  ها آن تشابه بـين برخـي اوصـاف   برمبناي  بين دو هستي ةرابط، استعاره درنتيجه است.
  ).208: 1393ديب ا(ابو

و صورتي برتر از زبان  قرآنعدي از فصاحت و بالغت انديشمندان مسلمان، استعاره را ب
 ،رو ايـن  ازدهـد.   وي را نشان مي ةگستردو علم  يا نويسنده كه دقت فراوان گوينده اند دانسته

شناسي و هنري  و درقالب زيبايي شود مي لحاظ اعجاز لفظي بررسي به كريم قرآناستعاره در 
 تحليـل  ،زباني خـاص و محـدود بـه كلمـه اسـت      ةگون ةويژكه  ،آفريني ابزار زيبايي مثابة به
  ). 20: 1387شود (فضيلت  مي

 نخست دارد.پنج ويژگي  كه همان نگرش كالسيك به استعاره است، ،اين ديدگاه سنتي
بـراي   فقـط اسـتعاره   ،اي است زبـاني. دوم  يعني پديده ؛هاست واژه ةمشخصكه استعاره  اين

استعاره مبتني اسـت بـر شـباهت ميـان دو      ،. سومشود كار برده مي بهاهداف هنري و بالغي 
منـدي   انكلمات است و بايد تو ةعامداناستعاره كاربرد آگاهانه و  ،شده. چهارم عنصر مقايسه

ناپـذير   اسـتعاره بخـش اجتنـاب    ،كار برد. پنجم بهجا و درست  هتا بتوان آن را ب باشدخاصي 
  ). 6 - 5: 1393چش وارتباط روزمره نيست (كو
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بر اين نظر ) آغاز شد. او R. Jacobsonاستعاره از ياكوبسن (درمورد  تغيير نگرش سنتي
دنبال موضوع ديگري  بهباهت گيري گفتمان، يك موضوع برحسب ش كه اگر در شكل است

 ).63: 1387ترين نام براي اين نوع گفتمـان اسـت (سـجودي     بيايد، روش استعاري مناسب
از  ،بـه مفهـوم كلـي كلمـه     هـاي سـبكي نيسـتند، بلكـه     آرايـه  فقـط فنون بالغـي   او،نظر  به

ن بـا اسـتفاده از ايـ    و كليـت گفتمـان   رونـد  شمار مي به  دهنده به گفتمان سازوكارهاي شكل
  ).53: 1393(ابواديب  گيرد ابزارهاي بالغي شكل مي
 داند كـه يـك صـورت زبـاني را از محـور جانشـيني       يندي مياياكوبسن استعاره را فر

)paradigmatic axis( كند. او عملكرد بر محور جانشـيني را   گزين صورت ديگري مي جاي
گـزين صـورت زبـاني     تواند جـاي  داند؛ يعني يك صورت زباني فقط مي بر تشابه مي مبتني

ديگري شود كه با آن مشابه است. او نشان داد استعاره فقط بـه ادبيـات و صـنايع بالغـي     
بنيـادي انتقـال   روش است كه استعاره و مجـاز دو  بر اين نظر  ياكوبسن شوند. مربوط نمي

) ”Metaphor and Metonoym pols“( »هـاي اسـتعاره و مجـاز    قطـب «مقالة ند. وي در يمعنا
  سد:  نوي مي

گيري گفتمان ممكن است به دو طريـق معنـايي متفـاوت صـورت پـذيرد. يـك        شكل
دنبال موضـوع ديگـري    بهمجاورت،  ةواسط بهموضوع ممكن است برحسب شباهت يا 

نمايـد و روش مجـازي را    ترين نام بـراي مـورد اول مـي    بيايد. روش استعاري مناسب
ه موجزترين نمود خـود را بـه   ترين برچسب براي مورد دوم دانست ك مطلوبتوان  مي

  ).60: 1387يابند (سجودي  ترتيب در استعاره و مجاز مي

مجـرا  ة و از اسـتعار  كـرد ) تعريف جديدي از استعاره ارائـه  Rediدي (، ر1979ِدر سال 
ـ  بـه هاي زباني است كه با تفكرات ذهني  كارگيري عبارت مجرا به ةاستعارسخن گفت.  ة مثاب

مهـم نشـان داد كـه جايگـاه اسـتعاره       يمثـال  ةارائخود با  ةمقالدر  كنند. ردي ء رفتار مي شي
متعـارف و معمـول    ةشـيو ناپـذير از   نه زبان و استعاره بخش مهـم و جـدايي   ،انديشه است

مـا بازتـاب درك اسـتعاري مـا از      ةروزمررفتار  بنابراين، .ماست ازسويسازي جهان  مفهوم
 ).198: 1383از ليكاف  نقل بهردي، تجربه است (

) و G. Lakoff( جـورج ليكـاف  درنظـرِ   ،م  1980ة از اوايل ده ،شناختي استعاره در زبان
در كتـاب   هـا  شناسان معاصر، حائز اهميت شد و آن ، از زبان)M. Jahnson( مارك جانسون

 به اين موضـوع پرداختنـد   )Metaphors We Live By( كنيم هايي كه با آن زندگي مي استعاره
 وشـود   مـي با نقـد برداشـت كالسـيك از اسـتعاره آغـاز       اين كتاب). 6: 1393(كووچش 
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كـه اسـتعاره بخشـي متعـارف از زبـان اسـت و نـه         ،نظـر ياكوبسـن  تأييـد  با  نويسندگان،
محدود به زبان  و كند فشرند كه استعاره فراتر از زبان عمل مي مي  پانامتعارف، بر اين نكته 

ن اسـت. نظـام مفهـومي متعـارف مـا كـه       سازي انسـا  نيست و مبناي نظام فكري يا مفهوم
داراي سرشـتي اسـتعاري اسـت    اسـاس   در ،كنـيم  انديشـيم و عمـل مـي    موجب آن مـي  به

  ).63: 1387 (سجودي
  
  ليكاف و جانسون ةنظري 2.2
بنـدي مـا از جهـان خـارج و      استعاره عنصري بنيـادين در مقولـه   ،نظر ليكاف و جانسون به

هـاي   ). شـناخت حـوزه  14 - 13: 1395انسـون  فرايندهاي انديشـيدن ماسـت (ليكـاف و ج   
سـازي   مفهومي ذهني مبنـايي اسـتعاري دارد و نظـام مفهـومي محصـول عملكـرد مفهـوم       

زنـدگي  روزمـرة  استعاري است. اين نظام مفهومي داراي نقش اصـلي در تبيـين واقعيـات    
ختن و انـدو  تجربـه  و انديشيدنشيوة ساختاري استعاري دارد،  كه اين نظام جا آن ازاست و 

). در ايـن نظريـه، اسـتعاره بـه     66: 1395كردن ما نيز زيربناي استعاري دارد (افراشي  عمل
 در شـناخت مـا از جهـان تبـديل شـده     چنين  هم گيري گفتمان و كار بنيادي در شكل و ساز

  ).60: 1387است (سجودي  
حـوزة  سـازي يـك    بلكه در چگونگي مفهوم ،جايگاه استعاره در اين ديدگاه نه در زبان

بلكـه در   نيسـت،  زبـاني  ياستعاره فرايند ،ذهني ديگر است. پسحوزة  يكبراساس  ذهني
يابد. در اين رويكرد جديد، اسـتعاره   ذهني است كه بعداً نمود زباني مي يفرايند ،اول ةوهل

مفاهيم متعلـق بـه يـك    برمبناي  هاي عملكرد ذهن است و درك مفهوم انتزاعي را از ويژگي
  ).66 :1395سازد (افراشي  پذير ميسر مي جربهت حوزة شناختيِ

ند و در نظام مفهومي ريشه دارنـد (كـووچش   ا ها در ذات مفهومي كه استعاره جا آن از
 مثابـة  به ها و عبارات استعاري را شناسان الگوهاي ساختار مفهومي واژه )، زبان26: 1394

  ).66: 1395فراشي (ا كنند ميهاي مفهومي ذهني تحليل  وجود استعارهبراي شاهدي 
بلكـه از شـباهت   ، شـود  از يك واژه يا عبارت ساخته نمي ،در اين ديدگاه ،استعاره

حوزة  آيد. ميان دو مبدأ و مقصد پديد ميحوزة  شناختي ميان شناختي و معرفت هستي
 ،فراينـد  اين سويه برقرار است. به اين معني كه در تناظر يا نگاشت يكة مفهومي رابط

آن خــالف افكنــد، امــا  مبــدأ ســاختاري را بــه حــوزة مقصــد فرامــيحــوزة  اســتعاره
  نيست.  ممكن
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ريشـه  «ند و ا لحاظ تجربي واقعي بهمفهومي، مفاهيم مبدأ معموالً  ةاستعار ةنظريبراساس 
پـذير و   انـد و مسـتقيماً تجربـه    كه مفاهيم مقصد اغلب انتزاعي انسان دارند، درحالي» در بدن
تـر مفـاهيم    اسـتدالل سـاختار مفهـومي، بـيش    براسـاس   كـه  شـد  ه نيستند. گفت شدني درك

درك مفهومي ما نيز تابع ماهيت بدن ما و محيط فيزيكي اسـت   عمدة ،رو اين از .ندا  استعاري
ناميده  »مند شناخت بدن«مبناي بدني شناخت در انسان  ةمطالع .كند ميكه بدن در آن فعاليت 

ارتباط بـين تجـارب   براساس  براي نمونه، ما .)83 - 82: 1396 مور و ليتل شده است (تيلور
راهـي   هـم  كه آن را ،بخش جسم دوران كودكي خود از آغوش پرمهر والدين و گرماي آرام

 ةاسـتعار اين تجربـه،  براساس  گيريم و استعاري محبت را گرما درنظر ميصورت  به كند، مي
  ).19: 1394شود (كووچش  مي ساخته »محبت گرماست« مفهوميِ

  
  مفهومي ةعاراست 3.2

شناختي سازوكاري شناختي است كه ازطريق آن يـك حـوزة     شناسانِ استعاره ازمنظر زبان
كـه حـوزة دوم    طـوري  شـود، بـه   طور تقريبي برحوزة تجربي ديگر نگاشـت مـي   تجربي به

مفهـومي در  حـوزة   ). هـر 66: 1395(افراشـي  شـود    مـي ازطريق حوزة اول درك حدي تا
پشتوانة مجموعة  بهما  مثالً ،رو  ازاين. سجمي از تجربيات استمن ةمفهومي مجموعاستعارة 

دانش منسجمي كه دربارة سفر در اختيـار داريـم، بـراي درك مفهـوم زنـدگي از آن بهـره       
 ).  1: 1393بريم (كووچش  مي

 صورت ها به شود كه در آن استعاره مفهومي از دو حوزة مفهومي تشكيل مي ةاستعاريك 
مفهـومي كـه مـا از آن    حـوزة   كنند. آن يمختلف عمل م ةانديشميان دو ارتباط  برايابزاري 

 و آن »مبـدأ حـوزة  « مفهومي ديگري را درك كنيم،حوزة  تا گيريم برميعبارات استعاري را 
حـوزة   . هـر شـود  ده مـي ناميـ   »مقصـد حوزة « شود، مفهومي كه بدين روش درك ميحوزة 

دانـش   ةمجموعـ  ةپشتوان بهرو، مثالً ما  منسجمي از تجربيات است. ازاين ةمجموعمفهومي، 
بـريم و   سفر دراختيار داريم، براي درك مفهوم زنـدگي از آن بهـره مـي    ةدربارمنسجمي كه 

مبـدأ  حـوزة   ،كـووچش  نظر ). به15 همان:بريم ( كار مي هرا ب »زندگي سفر است« نگاشت نام
ن مبدأ و مقصد انتخـاب  ميا علومم  حقيقي و ازپيش و شباهتي عينيبراساس  ازديدگاه سنتي

هـاي   اين باور است كه انتخـاب حـوزه   . درمقابل، رويكرد شناختي بر)134(همان:  شود مي
 پـيش نـامعلومِ    ازاسـتعاري و   و هاي غيرعيني مبدأ به عوامل انساني بستگي دارد كه شباهت

ت و آيـا  از اصطالحات مزبور در چنـد نمونـه   .تابد برميمقصد را حوزة  مبدأ وحوزة  ميان
  .است آمده 1در جدول  عبارات قرآني
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   ها براساس حوزة مبدأ و مقصد نگاشت آن از آيات و عبارت قرآني و نام اي نمونه .1جدول 
  مقصد ةحوز  مبدأ ةحوز نگاشت نام  ترجمه  آيه

تَنهي عنِ ةانَّ الصال«
 »الفَحشَاء و المنكَر

 )45(عنكبوت: 

نماز انسان را از فحشا و منكر 
  نماز  نيرو  نماز نيرو است  دارد. زميبا

»يداهللاِ فَوقَ اَيديِهم«
  قدرت  جهت باال  قدرت باالست  هاست. دست خدا باالي دست )10(فتح:

»تَذهبون  فَاَينَ«
  زندگي  سفر  زندگي سفر است  رويد؟ پس به كجا مي )،2(تكوير:

اي از  مجموعـه  تاسـت. نگاشـ   »نگاشت« ،هاي مفهومي استعاره ةنظريدر  ،مفهوم اصلي
. ايـن  برقـرار اسـت  هاي مفهـومي مبـدأ و مقصـد     مندي است كه ميان حوزه تناظرهاي نظام
هـر نگاشـت    ،ديگـر  عبـارت  بـه  .شـود  مياستعاره حوزة  نگاشتي بين دو نامبه  تناظرها منجر

عشق «نگاشت  در نام ،مثال رايب دارد.در بر  را ميان هردو حوزه ها اي ثابت از تطابق مجموعه
 تنـاظر سـاختاري   سفر اسـت حوزة درچه  آن عشق است باحوزة درچه  آن بين، »سفر است

 منزلة هاي زير را به توان تناظرها يا انطباق مي ،مثال اين ). در11: 1397(افراشي  برقرار است
  نگاشت درنظر گرفت:

  مقصد: عشق          سفرمبدأ: 
  عشاق          مسافران
  عاشقانه ةرابط          وسيله
  هاي رابطه اقاتف          سفر

  پيشرفت رابطه        شده طيمسافت 
  شده مشكالت تجربه        روِ موانع پيش

  
  مفهومي  هاي  . كاربرد افعال حركتي در ساخت استعاره3

، »انـزل «، »جـاء «، »تـي ا«دهد كه افعـال حركتـي    نشان ميكريم  قرآندوم  ةنيمبررسي آيات 
، »خـرج «، »ذهـب «، »حمل«، »اناب«، »اصاب«، »بلغ«، »تاب«، »ارسل«، »ضلل«، »هدي«، »تبع«
هاي مفهـومي   در ساخت استعاره »سرع« و ،»رفع«، »حاق«، »حلّ«، »قذف«، »خوض«، »رجع«
، »تيا« بدين قرار است: افعال اينكه پربسامدترين كاربرد  اند كار رفته بهمبدأ حركت حوزة  با
  .»تاب« و ،»انزل«، »ارسل«، »تبع«، »ضلّ«، »هدي«، »جاء«
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  تياو  جاء 1.3
هاي  معناي آمدن، از پربسامدترين افعال حركتي در ساخت استعاره به ،»تيا« و »جاء«دو فعل 

انـد، بـرخالف    كار رفته بهكريم  قرآنمبدأ در ساخت انواع مفاهيم در حوزة  مثابة مفهومي، به
  اند. ديگر افعال حركتي كه براي يك مفهوم تعريف شده

سازي شده است، مفهوم وحي اسـت.   مفهوم »جاء«و  »يتا«جمله مفاهيمي كه با افعال  از
از موضوع انتقال وحي به مردم كريم  قرآنوحي زماني است كه درمورد  كاربرد اين دو فعل

). 304، 29 : جق 1420عاشـور   منظور حصول وحي است (ابن ،جا كه در اين راند سخن مي
هـا در حركـت اسـت. در     انسـان سـوي   به چون موجود متحرك ها، وحي هم در اين استعاره
إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ « :بيان شده است صراحت به »آمدن« مفهوم حركتيِ ها نيز برخي ترجمه

مهاءا جترجمـة  (» آنان كه به آن ذكر كافر شـدند، چـون ايشـان را آمـد    « )،41 فصلت:( »لَم
  ).28، 25غافر: چنين، بنگريد به  معزي؛ هم

اند كه  كار رفته عذاب و حوادثي مثل مرگ نيز به رستاخيز وبراي  »تيا«و  »جاء«دو فعل 
ـ أَنْ تَـأْتيهم   السّـاعةًْ « و حوادث است: رستاخيزشدن  واقعمنظور از آن   ،)66 (زخـرف:  »ةبغْتَ

  .)18؛ محمد: 55چنين، بنگريد به حج:  ترجمة آيتي؛ هم( »قيامت ناگاه بيايد«
ترجمـة مشـكيني؛   ( »آمـد  عـذاب مـي  هـا   آن حتماً بر« ،)53 (عنكبوت:» بلَّجاءهم الْعذَا«
  ).202 ؛ شعرا:40:چنين، بنگريد به انبيا هم

گيرند، معناي  كه مفعولي با معناي رويداد و حادثه مي وقتي »جاء«و  »اتي«چنين افعال  هم
مربوط به قوم لوط،  در عمل زنا و لواط» آمدن«كاربردن فعل  مانند به ؛رسانند دادن را مي انجام

 :بـراي نمونـه اسـت    موارد زيـر  ).435، 4 : جق 1414(رضا  رساند گناه را مي دادن كه انجام
چنـين،   ترجمـة طبرسـي؛ هـم   ( »رويـد  آيا سراغ كار زشت مي« ،)54 نمل:( »هأَتَأْتُونَ الْفَاحشَ«

  ).1 ؛ طالق:28 عنكبوت: بنگريد به
گفـتن،   سـخن كـردن،   پيـامبري ساخت استعاري مبدأ براي حوزة  منزلة به مذكور دو فعل

  اند: كار برده شده دادن به نشانشنيدن، 
  .)ترجمة معزي( »را رسول آمدها  آن كه وقتي« ،)14: (فصلت »اذ جاءتهم الرُّسل«
؛ گرمـارودي  ترجمـة ( »شايد خبري از آن بيـاورم « ،)29 (قصص:» لَعلّي آتيكُم منْها بِخَبرٍ«
  ).7 ؛ نمل:37 قصص:ريد به چنين، بنگ هم

چنـين،   ؛ هـم مشـكيني  ةترجمـ ( »؟آيا خبر به تو رسيده است« ،)21 (ص:» هلْ أَتَاك نَبأُ«
  ).43 ؛ سبا:6 حجرات: بنگريد به
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 چنين، بنگريد به ؛ همآيتي ةترجم( »اي پس بياورد براي ما معجزه« ،)5 (انبيا: »ةĤيبِِ فَلْيأْتنَا«
  ).30 ؛ شعرا:133 طه:

 ،»تيا«، افعال »(رفتن) بهذَ«جاي فعل  به كريم قرآنموارد ذكرشده، در آياتي از بر  وهعال
ل  « ةدر آيـ  ،نمونه رايكار رفته است. ب (آمدن) به »جاء«و  م الرُسـتهاء ذ جـ14 (فصـلت: » ا ،(

 هجملـ  ايـن  توانسـت در  نيـز مـي   ذهب بوده است و فعل قرآناز اقوام قبل از نزول  سخن
كند، اين اسـت كـه    گونه موارد مجاز مي اينآمدن را در  كه كاربرد فعلِچه  آن صحيح باشد.

دهـد   آمدن حركت به كـانون اشـاره را نشـان مـي     رفتن حركت از كانون اشاره و فعلِ فعلِ
 گوينده ، مالكيت مكانيِكند ميكه كانون اشاره را تعيين چه  آن .)19 :1395افراشي يگانه و (
گوينـده در  راهي  هم مسيري كه گوينده بر آن قرار دارد يا بروينده شدن به مكان گ نزديك و

زنـدگي   طيخداوند با انسان درراهي  هم مالكيت و ،). بنابراين22 - 21همان: رويداد است (
  .شود ميها برداشت  گونه استعاره ايناز 

  
  هدي و ضلّ 2.3
اول هرچيـزي گفتـه    افتادن است و هـادي بـه   پيشبري قوم  معناي براي راه به »هدي«فعل 

دي «). 78، 4 : جق 1409بن احمد   شود (خليل مي  شـود كـه   بـه عروسـي گفتـه مـي     »الهـ 
شـود   كعبه هـدايت مـي  سوي  به است كهقرباني  »الهدي«شود و  همسرش برده ميسوي  به

ــن ــد  (اب ــه«) و 69، 2 : جم 1988دري ــه »هداي ــاي جلــو ب ــراي رفتنمعن اســت نمــايي  راه ب
در كـه   چنـان ، كسي است كـه بـه راه آشناسـت    »هادي«) و 43، 6 : جق 1404  فارس (ابن

 بـه ايـن معنـي كـه     خريتاً ني الديل هادياًن بم جالًراستأجر بابكر اَ انِّ كه است حديثي آمده
دربـين   ،هـدي كلمـة  . معناي كردن گماشت نمايي راه برايديل را  بنيابابكر مردي خبره از 

شـد   هادي به مردي گفته ميكلمة در بيابان بود. ويژه  به راه دادن اعراب قبل از اسالم، نشان
وي عبوردادن مسافران از بيابان و سالم بـه  حرفة هاي بياباني بود و  كه كارشناس يافتن راه

  ).185  :1393مقصد رساندن آنان بوده است (ايزوتسو 
 انـد،  شـده   هي كه با اين فعل حركتي سـاخت يها در استعاره »هدي«به معناي لغوي  توجه با

كند تا به مقصـدي   ميراه  هم شيء متحرك در مسيري با خود مثابة هادي به شونده را هدايت
ساخته شده  قرآن كريمدر  »هدي« با فعلِ كه يهاي استعاره اغلببرساند كه هدف اوست. در 

 شـدن  منـد  سـعادت است، اين فعل حركتي براي مفهوم بهبود در باورها و كردار و درنهايت 
خداونـد هـركس را كـه بخواهـد     « ،)46 (نـور:  »اللَّه يهدي من يشَاء« مانند: ،است ار رفته ك به

  ).38 :؛ غافر43 مريم:چنين بنگريد به  ؛ همآيتي ةترجم( »كند هدايت مي
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؛ 47، 1 : جم 1988دريـد   كردن راه و انحراف از مقصد اسـت (ابـن   گممعناي  به »ضلّ«
هـاي   مبـدأ در سـاخت اسـتعاره   حـوزة   مثابـة  ). اين فعل بـه 356، 3 : جق 1404فارس  ابن

كـردن   مثابـة گـم   بـه  شـدن  شقيو راه  گم است.  رفته كار هبراهي  گم مقصدحوزة  مفهومي با
رفـتن در   »ضـالل « .سعادت است و همانا مقصد است مسير هدايت و دورشدن از مقصد
ار در دين يا علم از باب اسـتعاره  بر انسان خطاك »ضال«غير راهي كه هدف بوده و اطالق 

 ،پـس « ،)1 (ممتحنه:» فَقَد ضَّل سواء السبيل«مانند: )، 196، 1 : جق 1420عاشور  است (ابن
  .)92 ؛ نمل:41 زمر: چنين بنگريد به ؛ همآيتيترجمة ( »از راه راست منحرف گشته است

  
  تبع و تاب 3.3

پيـروي از راه و روش و   معنـيِ  ه گـاهي در يعنـي اثـرش را دنبـال كـرد كـ      »اتَّبعه«و  »تبعه«
يعنـي بـا او راه رفـتم.     »تبِعـت الرجـل  «). 162: ق 1412بري است (راغب اصـفهاني   فرمان

). 254، 1 : جم 1988دريد  روم تا به او برسم (ابن وقتي است كه پشت سرش راه مي »اتَّبعته«
  ).78، 2 : جق 1409بن احمد    ليلخكند ( يعني او را دنبال مي »يتبعه«معني پيرو و  به »تابع«

رونـده اسـت (راغـب اصـفهاني      معناي رفـتن پشـت سـرِ    بهكه در لغت  ،»تبع« فعلِ
هـاي مفهـومي    مفاهيم موافقت و پذيرش در استعارهسازيِ  مفهوم )، براي162: ق 1412
 شـود  ديده مـي  يآيات اغلب كار رفته است. اين موافقت و پذيرش در بهكريم  قرآنآيات 

 ي كهدر برخي آيات نيز و است معناي ايمان به دعوت پيامبران و تصديق سخن آنان  هب كه
)، 93 (طـه: » فَاتَّبِعوني« ماننـد:  ،هاي هواي نفس و شيطان است در معناي پذيرش وسوسه

يتَّبِعـونَ  «و  ،)215 ، شـعرا: 134 طـه:  چنين بنگريد بـه  ؛ همآيتيترجمة ( »من بيايد پيِ از«
مهاءوچنين بنگريد  ؛ همآيتيترجمة ( »روند هواي نفس خويش مي پيِ«)، 50(قصص:» أَه

  ).16 ؛ طه:59 مريم: به
ـ  تـاب . «كنـد  داللـت مـي   بر رجـوع  »توب«مصدر  ـ ن ذَم يعنـي برگشـت از آن   » هنبِ

هاي استعاري آيات براي مبنـاي   در عبارت »تاب«). فعل 357، 1 : جق 1404 فارس (ابن
متعـدي شـود، درقالـب     »الـي «اين فعل با حرف كه  هنگامي ست.كار رفته ا دو مفهوم به

از اعمالي كه برخالف شريعت الهي بوده، ظاهر  كشيدن  دستدر اعتقاد و  »تغيير« ومِمفه
شـود   متعدي شود، به خداونـد اسـتناد داده مـي    »علي«با حرف كه  هنگامي شده است و

يرش توبه و عفو گناهان بنده معناي قبول و پذ به) و 120، 1 : جق 1415(فيض كاشاني 
همانـا مـن   «)، 82 (طـه: » إِنّي لَغَفَّار لمنْ تَـاب «مانند  ،)109، 1 : جق 1415است (آلوسي 
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) 7 غافر: ؛15 حقاف:ا چنين بنگريد به ؛ هممعزيترجمة ( »كه بازگشت نمود  آنآمرزندة 
چنـين   ؛ هـم معزيترجمة ( »پروردگارش پس بازگشت بر او«)، 122 (طه:» فَتاب علَيه«يا 

  ).73 ،24 احزاب: بنگريد به
  
  انزل و ارسل 4.3

 در لغـت  »نزول«رفته است. كار  به سازي وحي در اكثريت مواقع براي مفهوم »نزل«فعل 
دريـد   ابـن ؛ 36 ،7 : جق 1409بـن احمـد     خليـل آمدن از باال به پايين معنا شده اسـت ( 

مبـدأ  حـوزة   مثابـة  بـه سازي وحي  براي مفهوم، كريمقرآن و در آيات  )827، 2 : جم 1988
آيـد،   شيء متحركي كه از بـاال بـه پـايين فـرود مـي     مثابة  به كار رفته است و پيام خداوند به

مـا  « است: هآي اين براي مفهوم وحي »نزل«كاربرد فعل  ،نمونه رايبسازي شده است.  مفهوم
 ةترجم( »را براي تو نفرستاديم تا به زحمت بيفتي قرآن«)، 2 (طه: »أَنْزَلْنَا علَيك الْقُرْآنَ لتَشْقَى

  ).6 ؛ سباء:35 روم: چنين بنگريد به ؛ هممشكيني
كـار   بـه  كـردن نيـز   سازي خلق ، اين فعل در مفهوم»نزل«كاربرد وحي براي فعل بر  عالوه
ز چهارپايـان نـازل   براي شما هشت زوج ا«)، 6 (زمر: »أَنْزَلَ لَكُم منَ الْأَنْعامِ«مانند  ؛رفته است

  معزي). ةترجم( »كرد
گاهي با تسخير و جبـري   و رود كار مي انسان و اشيا به ةدرباريعني فرستادن كه  »ارسال«
مانند فرستادن  دارند،كه اختيار  است گروهي ةدربارو گاهي  ،مانند ارسال باد و باران ،است

). فعل 352: ق 1412اصفهاني   راغبرود ( ميكار  به اي واگذاري نيزنمع بهچنين  هم ،پيامبران
مبدأ براي مفهوم پيامبري و نبـوت  حوزة  مثابة در اغلب موارد با ساختار استعاري به »ارسل«

موسي را بـا آيـات   «)، 23 (غافر: »أَرسلْنَا موسى بĤِياتنَا« مانند، كار رفته است بهكريم  قرآندر 
  ).7 ؛ انبيا:134 طه: نگريد بهچنين ب ؛ همگرماروديترجمة  ( »خويش فرستاديم

  
  هاي مقصد . مفاهيم حوزه4

مبدأ حركت براي بيان مفاهيم ة از حوز كريم قرآننشان داد كه  ها بررسيها و  حاصل تحليل
عـذاب،  ، مندي، شقاوت، وحي، نبوت، پذيرش، تغيير، قيامت سعادت مانندانتزاعي مختلفي 

مبدأ حركـت بيـان   ة حوز ةواسط بهقصدي كه م . بسامد مفاهيمِبرده استبهره اعمال  ومرگ 
   .است 1طبق نمودار براند،  شده
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 هاي مقصد بسامد حوزه .1 نمودار

مـورد) پربسـامدترين    114(درصـد   6/16دهد، وحي با  نشان مي 1كه نمودار  طور همان
هـاي رسـالت و    بندي شده اسـت. حـوزه   حركت صورتبراساس  مقصدي است كهة حوز

هاي بعدي  در رده ،مورد) 74( درصد 8/10مورد) و  78( درصد 4/11ا به ترتيب ب ،سعادت
  .شود هاي مقصد پرداخته مي شناختي حوزه به تحليلِ ادامه،قرار دارند. در

 شدن فزودهآن ا ةنتيجكه  است(هدايت) رساندن به هدف مطلوب مندي  سعادت مراد از
معتقدنـد كـه منظـور از    ). مفسـران  465، 3 : جق 1417ايمان بـر قلـب اسـت (طباطبـايي     

: ق 1407 (زمخشـري  است قرارگرفتن در راه راست استقامت و استمرار و ثبات بر هدايت
اي از مفسران  . عده)551، 8 : جق 1415 ؛ آلوسي160، 16 : جق 1420عاشور ؛ ابن80، 3 ج

، 7 : جق 1420(ابوحيـان   انـد  دانسـته  حفظ اعتقاداترا  قرارگرفتن در راه راستنيز مراد از 
گونه معاني براي هدايت ازروي مجاز است و هدايت داللت بر راه وصول اسـت   اين .)365
  ). 185، 1 : جق 1420عاشور  (ابن

برمبناي  مقصدحوزة  مثابة بهمندي انسان  سرانجام سعادتمفهوم بهبود باورها و اعمال و 
اسـتعاره نشـان   سـازي ايـن    براي مفهوم »هدي«است و كاربرد فعل    سازي شده مسير مفهوم

هـادي در جلـو    درمقامِگيرد و خداوند  مسافر در اين مسير قرار مي ةمثاب بهدهد كه انسان  مي
ميـزان حركـت بـه جلـو اسـت.       برد و ميزان هـدايت  پيش مي بهكند و انسان را  حركت مي
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شـود و   ميسازي  مفهوم حركت به جلوصورت  به هدايت نوعي پيشرفت است كه ،بنابراين
است و از او غافل نيست و بـا توفيقـات و   راه  هم ر تمام مسير حركت انسان با اوخداوند د

  رساند.  انسان را مدد مي ،عنايات خود
هواي نفـس  درپي  باززدند و داري سر هايي كه از دعوت پيامبران به دين انسان ،درمقابل

را » ضـلّ « آنـان فعـل  راهـي   گم براي بيان كريم قرآنخود عمل كردند، به شقاوت رسيدند. 
رفتن در غيرراهي كـه  برمبناي  (ضاللت) شدن مقصد شقيحوزة  چنين هم كار برده است، به

خطاكار در دين يا علم از باب  بر انسانِ »ضال«سازي شده است. اطالق  هدف است، مفهوم
مسـير  كـردن   مثابة گم به شدن شقيو راه  گم ).196، 1 : جق 1420عاشور  (ابنت استعاره اس
در معاني جهالت و عمـل   »ضلَّ« .سعادت است اناهمكه  است دورشدن از مقصدهدايت و 

) اين 79 (طه:» أَضلَّ فرْعونُ قَومه و« ةشود و مراد از آي استفاده مي وفور  بهضرر دارد چه  آن به
سـبب قلـب حقـايق و     بهها  آن عاقبت است كه فرعون قومش را در جهالت قرار داد و بديِ

هالكت قوم خود  باعثفرعون  درواقع، .)157، 16 : جق 1420 عاشور (ابند جهل مركب بو
ضاللت نوعي توقف  ،). بنابراين99، 1 : جق 1415 ؛ آلوسي7، 3: جق 1407(زمخشري  شد

كاربرد چنين  هم ،سازي شده است راهه مفهوم حركت در بيصورت  به در پيشرفت است كه
شخصي دخالت راهي  گم است كه خداوند در ينگر ا بيانشدن  شقيبراي مفهوم  »ضلّ«فعل 

  در اين راه تنهاست.راه  گم ندارد و شخصِ
پيام خداوند بر قلـب   القاي مستقيم يا غيرمستقيمِ وحي، ةفرشت ةواسط به، منظور از وحي

بـا فعـل    قرآن كـريم در آيات  . وحي)12: 1390 (معرفتت (ص) يا خلق صوت اس پيامبر
دليل انتقال وحي از مقام عظـيم و واالي   به »نزل«كاربرد فعل  سازي شده است. مفهوم »نزل«

تر از آن  حركت از موقعيتي باال به موقعيتي پايين ،ديگر عبارت به پيامبر است.سوي  به خداوند
را الزم كرده است. مفهوم وحي هرگاه توسط پيـامبران بـه گـوش مـردم      »نزل«كاربرد فعل 

بيان وحي از زبان پيامبر بنابراين، در  سازي شده است. هوممف »جاء«و  »تيا«رسد، با افعال  مي
مقصد شـنيدن از افعـال   حوزة  مثابة كالم و رسيدن اين وحي به مردم به مقصدحوزة  مثابة به

 استفاده شده است. »تيا«و  »جاء«حركتي 
 بـا  قـرآن مردم در آيات نمايي  راه براي يپيامبر به مقامانتخاب پيامبران ازجانب خداوند 

سازي شده است. منظور از فرستادن در اين آيـات يعنـي بـراي     مفهوم »ارسل«فعل حركتي 
). رسول كسي است كه 618، 2 : جق 1425تبليغ شريعت خداوند وحي و امر كرد (خطيب 

؛ 7، 4 ، جق 1407شود (زمخشـري   رسالت داده مي به وي شود، يعني  ميخدا مبعوث  سوياز
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بـراي بيـان    كريم قرآن ،). لذا215، 15 : جق 1420عاشور ؛ ابن654، 8: ج ق 1412طبرسي 
رسالت  ةوظيفكه  هنگامي كار برده است. را به» ارسل«ارتباط خداوند با پيامبران فعل حركتي 

كار  به »جاء«و  »تيا«افعال  ،شود، براي بيان حصول اين وظيفه مي ادامردم  درقبالو پيامبري 
 »؟شـما نيامـد  سـوي   بـه  آيـا فرسـتادگاني  «)، 71: (زمـر  »رسلم تكَأياَلَم «مانند  ،شود مي برده

  مشكيني). ةترجم(
منِ اتَّبع «مثال  راي). ب407، 1 : ج1357بودن با آن (مصطفوي  موافقتبعيت در امري يعني 

حقيقـت  ) يعني مشكينيترجمة ( »پندآموز را پذيرفته باشد قرآنِكسي كه « )،11: (يس» الذّكْرَ
استعاره براي روآوردن به چيـزي و   ،جا ايندر كردن و رفتن پشت سر رونده.  بانتخا و اتباع

 در آن است (فخرچه  آن تصديق آن و ايمان به است »اتباع الذكر« منظور از توجه به آن است.
براي مفهوم  »تبع«). كاربرد فعل 201، 22 : جق 1420عاشور  ؛ ابن257، 26 : جق 1420رازي 

به زبان نيسـت، بلكـه ايمـان و    فقط دهد كه اين پذيرش  مبران نشان ميپذيرش و اقتدا به پيا
در آن پيـامبران  او آشكار باشد و زندگي او در مسيري قرار گيرد كه  اعتقاد بشر بايد در عملِ

  حركت در پشت سر آنان باشد.صورت  به حركت كردند و پذيرش پيامبران
منظـور از  ، مثال رايتغيير است. بدر عبارات استعاري دليل بر  »رجع«و  »تاب«افعال 

تا:  بي كه پشيمان شود از گناهانش (طوسياست  ) كسي70: (فرقان» من تَاب و آمنَ«آية 
حيـان   كـه ديگـر گنـاه نكنـد (ابـو      كند  دست بردارد و عزم بر اين از گناه ) و509، 7 ج

ــايي 132 ،8 : جق 1420 ــتعاره 133، 1 : جق 1417؛ طباطبـ ــوع اسـ ــه  ). رجـ ــت بـ  اسـ
و از كفر برگردند و  )47، 26 : جق 1420عاشور  در آن هستند (ابنچه  آن برداشتن از ازدست

). كـاربرد فعـل   214، 18 : جق 1417؛ طباطبايي 448، 9  : جق  1420شوند (ابوحيان من ؤم
كامل تحقق نيابد و فرد صورت  به است كه اگر پشيمانين ايگر  براي مفهوم تغيير بيان »تاب«

و شـخص هنـوز در    رخ نـداده گرفته رضايت داشته باشد، تغييـر واقعـي    انجامه هنوز از گنا
ـ  ةنشانبازگشت كامل و تغيير  ،ديگر عبارت به همان مسير باقي مانده است.  فـرد اسـت.   ةتوب

تبيـين جديـدي از آرا و    قـرآن هـاي آيـات    توان گفت كه تحليل شناختي استعاره مي كل،در
  است. ياتگونه آ اين دربارةمفسران  ياتنظر

  
  هاي مفهومي حركت . انسجام استعاره5

بخشيدن به هدف قـرب خداسـت. انسـان زنـدگي      تحقق، زندگي درخدمت قرآناز ديدگاه 
شـود.   فـراهم و ظرفيت قرب به خداوند در او  شودكند تا استعدادهاي فطري او شكوفا  مي
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پذيرد. اين  صورت مي رد،دا درنظر براي انسان قرآنهايي كه  برنامه دادن با انجام ظرفيتاين 
  كه انسان در زندگي بايد طي كند. كند مشخص ميرا  ها مسيري برنامه

در  ،البته .است گوناگونهاي  هاي رايج در فرهنگ از استعاره »زندگي سفر است«ة استعار
هـاي بنيـادي    از استعارهكريم  قرآن اين استعاره در سان ندارد. ها بار معنايي يك فرهنگ ةهم
داشتن  هدفبه گذرابودن زندگي دنيوي و  ، و)53 - 35: 1397زندگي است (اميني  حوزةدر

 باره، بنگريد به ايندرآگاهي  برايشود ( يعني اين جنبه از استعاره برجسته مي ؛آن اشاره دارد
  ).45: ؛ كهف24: ؛ يونس115: منونؤم؛ 39: غافر

اسـت   تبيين شده» هستنداهداف مقصدها « ةاستعاربرمبناي  »زندگي سفر است«ة استعار
كـه   يعني ايـن  ؛شود به هدف زندگي مربوط مي . درواقع، اين استعاره)28: 1394(كووچش 

سـمت   بـه مرحله  به مرحلهدر مسيري خطي پيش برود و  و زندگي بايد يك آغاز داشته باشد
ـ وي ر سفر هم بر جهت و هم بر پـيش ة استعار ،ديگر عبارت به هدف نزديك شود. سـمت   هب

  ورزد. مي كيدأتهدف 
سـاختاري دوگانـه    داراي و داردبا زندگي اخالقي ارتباط  قرآن چنين اين استعاره در هم
به اين معنا كه زندگي ممكن است در مسيري خوب يا بد طي شود كه همـان مسـير    است.

و اين دوگانگي مسير با دوگانگي مسافران راه خدا يا مسـافران راه  است  هدايت يا ضاللت
توان گفت كه هدايت حركت يـا سـفر در راه الهـي اسـت.      رتباط دارد. بنابراين ميغيرخدا ا
، (ترجمـة  »كنـيم  هاي راست هدايتشان مـي  به راه«، )69: (عنكبوت »لَنَهدينَهم سبلَنا« ةمانند آي
 تـا «، )6: (لقمان »ليضلَّ عن سبيلِّ اهللا« ةمانند آي ،و ضاللت خروج از مسير الهي است معزي)

هـاي حركتـي هـدايت و ضـاللت      استعاره ،بنابراين. (ترجمة معزي) »كند از راه خداراه  گم
  .روند شمار مي به» زندگي سفر است«استعارة از  هايي بسط

هـاي   نمـايي  تعاليم و راه منزلة وحي و رسالت به و معجزه يا دادن نشانهاي مقصد  حوزه
 مثابـة  مقصد كالم)، به ةحوزا ابالغ كالم الهي (گيرند و پيامبران ب الزم در مسير الهي قرار مي

كه شنيده چه  آن تدبير و عمل به و نمايان اين مسيرند. انسان نيز با مفاهيم شنيدن پيام الهي راه
حركـت انسـان در    ةشيومقصد پذيرش براي بيان حوزة  كند. است در اين مسير حركت مي

پشت سر پيامبر باشد تا انسان در مسـير  به اين معنا كه حركت انسان بايد  .است مسير الهي
دادن از عوامل تسريع  منزلتو  دادن مفهوم برتريچنين  هم الهي پايدار باشد و منحرف نشود.

 ،توان با تغييـر  مي ويكي از موانع اصلي اين مسير گناه است  است. به حركت در مسير الهي
  . دكرانابه و رجوع است، اين مانع را برطرف  و كه شامل توبه
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و مفـاهيم   شـود  مـي كردن تسـريع   گناهبا  است، كه حركت در مسير غيرالهي ،مسير دوم
منجربه قرارگرفتن  سرانجامبخش سفر در اين مسير و  پايانتوانند  تغيير و پذيرش مي و تدبير

شـروع ايـن سـفر و     ةنقطتوان  كردن را مي مقصد خلقحوزة  چنين هم در مسير الهي باشند.
  ساز اين سفر دانست. مان را زمينههاي رشد و ز حوزه

كه در مسير حركت انسان روند  شمار مي به يعذاب و قيامت از رويدادهايو  مفاهيم مرگ
. در ايـن  شـود جديـدي از سـفر خـود    مرحلة شوند كه انسان وارد  و باعث ميدهند   رخ مي
  ر نخواهد بود. د و انسان ديگر قادر به تغيير مسينشو رسان تمام مي عوامل ياريهمة  ،مرحله
اهميت و تأثير اين مفاهيم در سـفر زنـدگي بـا     ةدرجتوان نتيجه گرفت كه  چنين مي هم
هـاي   به اين معنا كـه بسـامد بـاالي حـوزه     .مقصد رابطه داردحوزة  از مفاهيمهريك  بسامد

ايـن مفهـوم در مسـير    تـر   بـيش  تأثير درنتيجه اهميت موضوع و ةنشان قرآن كريممقصد در 
  .است زندگي
مقصـد را  حوزة  چتري است كه تمام مفاهيممثابة  به »است زندگي سفر« ةاستعار ،كلدر

زنـدگي   ةاسـتعار پوشـش   تحـت هـا   آن نمونـه  ةهمگيرد و  ميدر بر  مراحلي از سفر مثابة به
سـازي   مبـدأ حركـت مفهـوم   حـوزة   مقصد باحوزة  مفاهيم ،ديگر عبارت به يابند. انسجام مي

 زنـدگي سـفر  « ةاستعارباشند. به اين ترتيب كه ثر ؤميشرفت انسان و پ حركت اند تا در شده
هاي  گيرد، با حوزه با مفاهيم رشد و زمان شكل مي و شود كردن آغازمي خلقبا مفهوم » است

، كـالم،  يـا معجـزه   دادن نشـان با مفاهيم وحـي، رسـالت،    و يابد هدايت و ضاللت بسط مي
 ،رود و با مفاهيم مرگ، عذاب و منزلت پيش مي ،شنيدن، تدبير، پذيرش، عمل، تغيير، برتري

كه براي او درنظر گرفتـه   برسد شود تا به مقصدي مي وارد جديدي از سفر ةمرحل بهقيامت 
  شده است.

  
  گيري . نتيجه6

مفهـومي ليكـاف و جانسـون،    ة اسـتعار ة نظريـ ة برپاي ،مدار پيكره يپژوهش حاضر در تحليل
ة حـوز براساس  ،قرآن كريمدوم متن  ةنيمكه در  است بررسي كرده استعاري را يهاي عبارت

 دهد آمده نشان مي دست بهنتايج  .اند بندي شده زندگي دنيا صورت ةمحدودمبدأ حركت، در 
بيان شده  كريم قرآنمبدأ حركت در حوزة  مفهومي با ةاستعارازميان مفاهيمي كه درقالب  كه

دارند. بسامد بـاالي  رامد بااليي برخواز بس »پذيرش« و ،»سعادت«، »رسالت«، »وحي«است، 
  .كند بيان مي كريم  قرآنمقصد ازديدگاه سوي  به در حركت انسان را ها آن اين مفاهيم اهميت
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وحي، رسالت، قيامت،  مانند يكه مفاهيم روند شمار مي بهاز افعال حركتي  »جاء« و »تيا«
دهند. كـاربرد   ا پوشش ميه را در ساخت استعاره كالم، شنيدن، مرگ، گناه عذاب، حوادث،

و مالكيـت و حضـور خداونـد در    دهـد   را نشان ميمقصد حوزة اين دو فعل حصول اثر در
  .كند را بيان مي مقصدحوزة  مفاهيم

دهد كـه كـاربرد افعـال حركتـي در سـاخت       مبدأ نشان ميحوزة  تحليل شناختي افعال
ه است، بلكه كـاربرد يـك   مقصد به حركت نبودحوزة  تشبيه هاي مفهومي فقط بيان استعاره

مقصـد  حوزة  گر اطالعاتي از ماهيت بيان كه براي يك مفهوم خاصاست نوع فعل حركتي 
  .گيرد مياست كه در اختيار مخاطب قرار 

كـه   دارد كننـده  نقش تعيين هاي مقصدي حوزه ةدامنمبدأ در تعيين حوزة  مثابة حركت به
هـاي   ر مفهـوم حـوزه  دحركـت،   هـدف ة منزل به ،پيشرفت .در سفر زندگي انسان الزم است

  ةاسـتعار پوشـش   تحـت هاي مفهومي حركت را  مقصد اثرگذار بوده و توانسته است استعاره
  دهد. قرار »زندگي سفر است«بنيادي 

رد بـر   عـالوه  مفهـومي،  ةاستعار ةنظريبراساس  ،قرآن كريمهاي حركتي  بررسي استعاره
هايي  براي بيان جنبه را ها ، انسجام اين استعاره)رفص نگاه بالغيِ( ها به استعاره سنتي ةنظري

نشـان   بخشيدن به هدف قرب الهـي  تحققدرخدمت  كريم قرآنديدگاه  از مفهوم زندگي از
منـد   هـا درجهـت معرفـي زنـدگي گـذارا و هـدف       و مفهوم حركت در اين استعاره دهد مي
  است. كريم قرآن ديدگاهاز

  
  نامه كتاب
  عبدالمحمد آيتي، تهران: سروش.ترجمة  )،1374(كريم  قرآن
  ، تهران: سازمان چاپ دانشگاه.رضا سراجترجمة  )،1390(كريم  قرآن
  محمدمهدي فوالدوند، تهران: دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمي.ترجمة  )،ق 1418(كريم  قرآن
  علي گرمارودي، تهران: قدياني.ترجمة  )،1384(كريم  قرآن
  ي مشكيني، تهران: الهادي.علترجمة  )،1381(كريم  قرآن
  محمدكاظم معزي، قم: اسوه.ترجمة  )،1372(كريم  قرآن

ـ ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و سبع المثاني)، ق 1415بن عبداهللا ( آلوسي، محمود ق يـ حقته ب
  جا. علي عبدالباري عطيه، بي

  لماليين.، بيروت: دارالعلم لةاللغ ةجمهر)، م 1988بن حسن ( دريد، محمد ابن
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 ةسسؤم، بيروت: تفسير التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن عاشور)، ق 1420عاشور، محمدطاهر ( ابن
  العربي.  التاريخ

ـ ، المحرز الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز  )، ق 1422بن غالب (  عبدالحقعطيه،  ابن محمـد  تحقيـق  ه ب
  .ةدارالكتب العلميعبدالسالم عبدالشافي، 

ـ  ةالحوز :قم تحقيق عبدالسالم محمد هارون،ه ب ،ةمقاييس اللغ معجم )،ق 1404مد (احفارس،  ابن ، ةالعلمي
  مكتب االعالم االسالمي.

فرزان سجودي و فرهاد ساساني، تهران:  ة، ترجمجرجانينظرية صور خيال در )، 1393بواديب، كمال (ا
  علم.

  الفكر. ، بيروت: داررالبحر المحيط في التفسي)، ق 1420بن يوسف ( ابوحيان، محمد
  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.مباني معناشناسي شناختي، )1395افراشي، آزيتا (
  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ،استعاره و شناخت)، 1397(افراشي، آزيتا 

دكتـري   ةرسـال ، يامت در قـرآن كـريم  داوري در قحوزة  هاي مفهومي تبيين حوزه، )1397(ميني، فريده ا
  دانشگاه الزهرا. تهران: و حديث، قرآنعلوم 

بـا  قـرآن كـريم   اعمـال نيـك در   سازي  مفهوم«)، 1397زاده، و آزيتا افراشي ( اميني، فريده، فتحيه فتاحي
  .13، ش شناختي قرآن هاي زبان پژوهش، »رويكرد شناختي

احمـد آرام،   ترجمـة ، بيني قرآني شناسي جهان ؛ معنيقرآنخدا و انسان در  ،)1393، توشيهيكو (ايزوتسو
  شركت سهامي انتشار. :تهران
  ، بيروت: داراحياء التراث العربي.التأويل رانوار التنزيل و اسرا)، ق 1418بن عمر (  عبداهللابيضاوي، 

  زاده، تهران: علم.  محمدمهدي مقيمي ة، ترجماستعاره)، 1394( ، ديويدپانتر
وجيهه و نجمه قرشـي،   ةترجم ،شناسي شناختي راهنماي زبان)، 1396مور (  ليتل جانت و آر ، جانتيلور

  پارسه. ةنويستهران: 
هـاي مفهـومي حركـت در زبـان      استعاره«)، 1395( ، آزيتا افراشي، و سيدمصطفي عاصي، كاميارجواليي

  .2، ش 6، س شناخت زبان ،»مدار ؛ تحليل شناختي و پيكرهفارسي
 دار، بيروت: تفسير الخطيب الشربيني المسمي السراج المنير)، ق 1425بن احمد ( حمدخطيب شربيني، م

  .ةالعلمي  الكتب
  .ةالشامي  العلم الدار دار، بيروت: المفردات في غريب القرآن)، ق 1412بن محمد (  حسينراغب اصفهاني، 

  .ةالمعرف دارروت: ، بيتفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار)، ق 1414( رشيد رضا، محمد
  ، بيروت: دارالكتاب العربي.الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل)، ق 1407زمخشري، محمود (

  .، تهران: علمشناسي كاربردي نشانه)، 1387سجودي، فرزان (
  ، تهران: آگاه.صور خيال در شعر فارسي)، 1358شفيعي كدكني، محمدرضا (

  مهر.سورة ، تهران: شناسي يدرآمدي بر معن)، 1387صفوي، كورش (
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 ةجامعـ ، قم: دفتـر انتشـارات اسـالمي    الميزان في تفسير القرآن)، ق 1417طباطبايي، سيدمحمدحسين (
  قم. ةعلميحوزة  مدرسين

هاي اسالمي، مشهد:  بنياد پژوهشترجمة  ،تفسير جوامع الجامعترجمة  )،1375بن حسن (  فضلطبرسي، 
  آستان قدس رضوي.

  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآنتا)،  بن حسن (بي طوسي، محمد
  فروشي صدوق. اكبر غفاري، تهران: كتاب علي تصحيح به، تفسير عاملي)، 1360عاملي، ابراهيم (
  ، قم: هجرت.كتاب العين)، ق 1409خليل بن احمد (

  لتراث العربي.، بيروت: دار احياء امفاتيح الغيب)، ق 1420بن عمر ( رازي، محمد فخر
  ، تهران: سمت.زيباشناسي قرآن)، 1387فضيلت، محمود (

  .الصدر ةمكتب، تهران: تفسير الصافي)، ق 1415مرتضي ( شاهبن  فيض كاشاني، محمد
  شيرين پورابراهيم، تهران: سمت.  ة، ترجماي كاربردي بر استعاره مقدمه)، 1393لتان (وكووچش، ز
  نيكتا انتظام، تهران: سياهرود. ة، ترجمها و تنوع جهاني ؛ر فرهنگاستعاره د)، 1394(لتان و، زكووچش

هـاجر   ة، ترجمـ كنـيم  هـايي كـه بـا آن زنـدگي مـي      اسـتعاره )، 1394جانسون ( مارك ليكاف، جورج و
  آقاابراهيمي، تهران: علم.

 ة، ترجمـ يآفرين زيباييمبناي تفكر و ابزار  ؛استعارهدر:  ،»معاصر استعارهة نظري«)، 1383( ، جورجليكاف
  مهر. ةسورفرهاد ساساني، تهران: 

  و نشر كتاب. هترجم اهگ، تهران: بنالتحقيق في كلمات القرآن الكريم)،  1357مصطفوي، حسن (
  سمت. ، تهران:تاريخ قرآن )،1390معرفت، محمدهادي (

  .ةاالسالمي  دارالكتب، تهران: تفسير نمونه)، 1374(ديگران  ، ناصر ومكارم شيرازي
  ، تهران: هرمس.شناختي  شناسي زبان)، 1394، رضا (پور نيلي

 جستارهايمجلة ، »با رويكرد شناختي قرآنهاي جهتي در  استعاره«)، 1395افراشي (آزيتا  يگانه، فاطمه و
  .33 ، شزباني


