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 مقدّمه -1

از  اپژوهشگران قرار داشته است، امّاستعاره از موضوعاتی بوده كه از ديرباز مورد توجه 

اثر آرتونی   (metaphor & thought)«راستعاره و تفکّ»زمان چاپ آثاری چون 

(Artony)  كنیممی زندگی هاآن با كه هايیاستعاره»و »( metaphors we live by) 

هايی كانون مطالعات فراوانی در رشته ،(Johnson) و جانسون ) (Lakoffاثر لیکاف 

شناسی، مطالعات تحلیل شناسی، تاريخ، مردمشعر ه،شناسی، فلسفشناسی، زبانچون روان

 ها قرار گرفت. گفتمان و ديگر رشته

قان حوزة استعاره را به خود مشغول داشته، نوعی از استعاره است كه اما آنچه محقّ

ها را كنند و به اصطالح، آنهای مختلف تولید میگويشوران و نويسندگان در متون و بافت

 .(Pragglejaz, 2007: 2)نامند ی يا خودكار میهای طبیعاستعاره

و نظرية  (conceptual metaphor)مفهومی ةاين نوع استعاره، با طرح نظرية استعار

شناختی، مورد بررسی قرار گرفت. اين نظريه ارچوب معناشناسیهمعاصر استعاره، در چ

هان بر مبنای استعاره مدعی است كه نه تنها زبان، بلکه شیوة درک ما از مقوالت انتزاعی ج

 استوار است و استعاره اساساً فرايندی ذهنی و شناختی است. 

 

 بیان مسئله-1-1

ها اين نوع استعاره از بسامد بااليی برخوردار است، از جمله آثاری كه در آن

ها، مفاهیم انتزاعی زيادی وجود دارد كه های مذهبی است چرا كه در اين گفتمانگفتمان

توان گفت در های شناخته شده، بهره جست. در واقع میها بايد از حوزهآنبرای تشريح 

ه نه صرفاً ب شیوة معمول بیان مفاهیم محوری است و استعاره ،گفتمان مذهبی، زبان استعاری

و  ها حاضرواسطة بالغت و زينت كالم، كه از روی نیاز و ضرورت، در سراسر اين گفتمان

قرآن كريم، متنی مذهبی با  .د و انتزاعی استاهیم مجرّابزاری مناسب برای درک مف
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ر آدمی را لحاظ شاخصة غالب ادبی است كه با توجه به ماتن الهی آن، همة جوانب تفکّ

ش سخن گفته است. اكرده است و برای تبیین انديشة خويش، متناسب با نگاه او به پیرامون

دی سورة بقره نشان دهد كه قرآن بنابراين، اين پژوهش در صدد آن است با بررسی مور

كند و به طور هايی استفاده مید و انتزاعی، از چه ساز وكاركريم برای تبیین مفاهیم مجرّ

خاص، آيا مبانی شناختی و عملکرد ذهن و زبان كه در معناشناسی شناختی مورد بحث قرار 

الهی، به كار رفته و  تواند به عنوان معیاری برای تبیین معنای مقصود آياتگرفته است، می

ای را ايفا نمايد؟ و با توجه به نقش كاركردی شايسته بیان مفاهیم انتزاعی متن قرآن، در

 ةروزمر ةها تا چه اندازه با تجربتعامل ذهنی و شناختی انسان با جهان خارج، اين استعاره

 انسان از جهان خارج مطابقت دارند؟

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-2

 به توانمی هاآن میان از كه پذيرفته صورت هايیپژوهش زمینه اين در اين، از پیش

 در( 9981) صدری رهنیّ نامه پايان« شناختی ديدگاه از فارسی ادبیات در استعاره بررسی»

 شده بررسی تیسنّ رويکرد با بیشتر كريم قرآن در استعاره اما. كرد اشاره عالمه، دانشگاه

 شناختی زبان بررسی» عنوان با اشنامهپايان در( 9988) هیمابرا پور تنها میان اين در. است

 با كريم قرآن اول جزء پانزده در را استعاره «معاصر نظرية رويکرد: قرآن در استعاره

 گفتمان در استعاره زياد حجم دلیل به ولی كرده بررسی شناختی شناسیزبان رويکرد

 است بعدی هایپژوهش برای ایدمهمق تنها اثرش كرده، اذعان خود كه طورهمان قرآن،

 (.1: 9988 ابراهیم، پور)

 

  و اهمیّت تحقیق ضرورت -1-9
زبان شناسی معاصر، استعارة مفهومی را يکی از ابزار و ساز وكارهای ذهن برای تبیین 

شناسد و در اين میان، متن قرآنی هم آكنده از مفاهیم انتزاعی است. حال مفاهیم انتزاعی می

اين ساز وكار زبانی در كنار ديگر ابزارها، در خوانش متن قرآنی و در تبیین  شايسته است

مفاهیم انتزاعی آن مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر اين، يک استعارة مفهومی، مبنای 
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گیرد و با تعابیر گوناگونی كه هر يک به جنبة های زيادی قرار میگیری استعارهشکل

های توان گفت بسیاری از استعارهبه طوری كه می ،يابدیخاصی التفات دارند، نمود م

اند. از اين روی، برای فهم و درک بهتر آيات، های مفهومیهمین استعاره ادبی، بسطِ

های پیرامون نمايد. عالوه بر اين، چون بیشتر پژوهشتحلیل اين نوع استعاره ضروری می

ت بررسی استعارة مفهومی در بوده، اهمیّ تیاستعاره در قرآن از جنبة بالغی و با نگاه سنّ

 ناپذير است.قرآن امری اجتناب

 

 بحث-2

ترين دستاوردهای شناسیِ شناختی، يکی از مهممفهومی در معنی استعاره نظرية

های صورت گرفته پیرامون اين نظريه، آيد كه سیل پژوهششناسی نوين به شمار میزبان

 عا است.خود گواه اين ادّ

 استعاره ارچوب نظری پژوهش در قالب تبیین نظريةهش، ابتدا به تشريح چدر اين بخ

بقره را مورد  ةهای مفهومی سورپردازيم؛ سپس بر اساس همین نظريه، استعارهمفهومی می

 دهیم.تحلیل قرار می
 

 شناسی شناختیاستعاره در زبان-2-1

شد. در اين نظام لعه میمطا« بالغت»بیش از دو هزار سال، استعاره در نظامی با عنوان 

تأثیر پذيرفته  -)اين كه استعاره، تشبیهی فشرده است(-ت از ديدگاه ارسطويی كه به شدّ

بود، استعاره به مثابة ابزاری بالغی در خدمت زبان مجازی و ادبی بود كه در ادبیات فاخر 

 اين رد . البته(9122:21 قزوينی، خطیب ؛188-198: 7119تفتازانی،. ک.ر)قرار داشت 

 قطب سید و البالغة اسرار كتاب در جرجانی انديشمندان اسالمی هم، نظیر عبدالقاهر میان،

 به ایاندازه تا كه اندكرده ارائه را متفاوت هايیديدگاه القرآن، فی یالفنّ التصوير كتاب در

 . است نزديک شناختی شناسانزبان ديدگاه

 در محسوس تصاوير نقش به پردازد،یم تصويرپردازی و تصوير به كه جاآن جرجانی

 و ديداری امور در معنوی امور ابراز را تصوير وی. كندمی عقلی اشاره مفاهیم تبیین
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 آنچه از است قیاس و تمثیل همان تصوير از مرادمان كه بدان: »گويدمی و داندمی محسوس

 (.118 تا:یب جرجانی،) «بینیممی چشم به كه آنچه بر يابیممی در مانعقل به كه

 طرف از است و داشته توجه محسوس تصاوير در عقلی مفاهیم تبیین نقش به جرجانی

 ديگری بر يکی برتری پیرامون كه چالشی و معنا و لفظ دوگانگی به تا كرده تالش ديگر

 «معانی و هاصورت» يعنی دو آن برای جايگزينی نام روی اين از. دهد پايان بود، داده رخ

 در جرجانی. گیرندمی شکل آن در معانی كه است تصويری همان مراد كه است برگزيده

 نمايد ثابت تا كندمی اشاره كنايه و استعاره تشبیه، مثل بیانی انواع به اإلعجاز دالئل كتاب

 هایصورت» به راجع زيبايی، بلکه گرددنمی بر هاآن واژگان زيبايی به هاگونهاين زيبايی

 .(جاهمان) است «معانی

 تصاوير از گیریبهره با را انتزاعی و عقلی معانی ،قرآن كه است معتقد نیز قطب دسیّ

 مانند را نظر مورد مناظر و محسوس حوادث و نمايدمی تبیین انگیز،خیال گاه و محسوس

 زنده كشد،می تصوير به قرآن كه صورتی. كندمی تفهیم تصوير ةواسط به بشری، هاینمونه

 و حوادث و يابدمی متجسّ بشری طبیعت و گیرندمی جان ذهنی معانی ،شودمی کمتحرّ و

 .(19 ،9179 قطب، دسیّ) شوندمی رؤيت قابل و مشهود هم هاسرگذشت

ای برای شناسی است، زبان، وسیلهشناسی شناختی كه از مکاتب نوين زباندر زبان

اين رويکرد، استعاره  شود. دركشف ساختار و نظام شناختی ذهن انسان در نظر گرفته می

شناختی نیست، بلکه روشی بنیادين است كه زيبايی ةتنها يک صنعت ادبی و يک آراي

ر كنند. در واقع، استعاره يک روش تفکّها از طريق آن، جهان هستی را درک میانسان

ان در نتیجه، استعاره نه تنها در آثار ادبی، بلکه در زب ؛كننداست كه افراد با آن زندگی می

شعر، های زبان ادبی و های زيباشناسانه و استعارهكند كه استعارهروزمره نیز نمود پیدا می

 آيند.در حساب می هاای از استعارهزيرمجموعه

 كنیمها زندگی میهايی كه با آناستعارهلیکاف و جانسون با انتشار كتاب 

(metaphor we live by) عا كردند شیدند و ادّنگاه كالسیک استعاره را به چالش ك

استعاره، تنها به حوزة زبان محدود نشده بلکه سراسر زندگی روزمره و از جمله، حوزة 
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كه بر اساس  –ما  ةانديشه و عمل را نیز در برگرفته است، به طوری كه نظام مفهومی روزان

 ماهیتی، اساساً استعاری دارد.  –كنیم آن فکر و عمل می

ی در زبان نیست بلکه د است كه جايگاه استعاره به كلّشناسی شناختی، معتقزبان

سازی يک قلمرو ذهنی، بر حسب قلمرو ذهنی خاستگاه آن را بايد در چگونگی مفهوم

مفهوم رياضی كلمه( بین  )به(mapping) ديگر يافت. در اين ديدگاه، استعاره نگاشت

است؛  (Target domain)و يک قلمرو مقصد( Source domain)مبدأ  يک قلمرو

وجود دارند  یشناختیهای هستیمند است. گفتنی است تناظرت ساختنگاشتی كه به شدّ

هايی كه در قلمرو ای نظام يافته با هستیمقصد، به گونه های قلمروها، هستیكه بر مبنای آن

هیم شود برخی از مفاسازی، مشاهده میمفهوم فرايند لذا در طیّ  ؛ندمبدأ قرار دارند، متناظر

اند. حاصل كار آن است ت و هدف نیز استعاریها، علیّانتزاعی روزمره نظیر؛ زمان، حالت

شناسی طبیعی متعارف قرار دارد و مطالعة استعارة ادبی، كه استعاره قطعاً در كانون معنی

 (.992-919: 9911بسط مطالعة استعارة روزمره است )لیکاف، 

 سازد:های زير اين مطلب را روشن مینمونه

 

 های شما جای هیچ دفاعی ندارد.عاادّ -

 هايم، من را به رگبار سؤال بست.او بعد از اتمام صحبت -

 هايش را در هم كوبیدم.من استدالل -

 سخت به او حمله كرده و پیروز شدم. ،ایدر يک مباحثه -

ها استعارة گیری همة آنها جملة ديگر در اين زمینه وجود دارد كه مبنای شکلو ده

مصداق يک  ،های باالقرار گرفته است. هیچ يک از نمونه« مباحثه جن  است»هومی مف

ها يک استعارة طور كه بیان شد مبنای همة آنا همانامّ ،رودصنعت ادبی به شمار نمی

، تصويری يابییم كه در ذهن اين گويشوراندر می تمفهومی است. به طوری كه با كمی دقّ

 كنند.طة آن مفهوم مباحثه را درک میاز جن  نقش بسته كه به واس
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 کارکرد زبان شناسی شناختی در تفسیر قرآن -2-2

های های جديد، يکی از ضرورتشک بازسازی علوم اسالمی در پرتو دانشبی

ای ها دريچهتوان به كمک اين دانشهای دينی است. ولی آيا میناپذير در پژوهشاجتناب

ها چه نتايجی و در صورت اثبات اين امر، به كارگیری آن جديد به فهم متون دينی باز كرد

 به بار خواهد آورد؟

قرآنی و مبانی فکری مسلمانان با  –دينی  ةهای انديشهای بنیادين پايهبا توجه به تمايز»

های معرفت دينی و زبان ، و رهیافتهاسان انگاری روشدينی غرب، هم –مبانی فکری 

پوشی ت است. البته اين سخن هرگز به معنای چشمور از واقعیّدين اين دو جريان فکری، د

بلکه بايد مسلمانان با توجه بر اساس مبانی و  ،از اشکاالت مطرح دربارة معرفت دينی نیست

گیری از كالمی خود و با تکیه بر میراث ارزشمندگذشته و بهره-های  دينیزيرساخت

: 9981)سعیدی روشن، « را تحلیل كنند موضوعات دينی خود ،ها و ابزارهای جديدتجربه

71.) 

ر دينی فرا خواند و از های دقیق را به خدمت قرآن و تفکّدانش ةامروزه بايد هم

شناسی ترديد زبانها جهت فهم بهتری از اين كتاب الهی بهره جست. بیوردهای آنادست

علوم  ةزهاست. اين دانش از چند جهت در حوترين اين دانششناختی، يکی از مهم

ر در آيات، فرا ت دارد: اوالً، خود قرآن انسان را به تدبّاسالمی و تفسیر قرآن اهمیّ

ر روشمند در آيات های جديد، نوعی تدبّخواند. به يقین، سود جستن از ابزارها و دانشمی

 و از مصاديق برجستة آن است.

ازی قرآنی دست يابیم و سای، به اسرار مفهومكند تا اندازهثانیاً، اين ابزار كمک می

 های ديگر، بررسی كنیم.ها را به همان صورت اصلی و بدون ارجاعشان به صورتآن

های بسیاری دارد. از اين شناسی شناختی در تبیین اختالف تعبیرها، توانايیثالثاً، زبان

ی یت دارد؛ چرا كه نکات ظريف نهفته در تعبیرهارو، دستاورد آن برای تفسیر بسیار اهمّ

 (.71-79: 9911دهد )قائمی نیا، قرآنی را با تحلیل شناختی نشان می
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 های مفهومی در سورۀ بقرهتحلیل استعاره -2-9

متن قرآنی  ةمفهومی يکی از ابزارهای نو، در تحلیل انديش ةكه گفته شد استعارچنان

 گرفته است.بقره مورد مطالعه قرار  ةبوده كه در اين پژوهش، بر مبنای اين نظريه، سور

 زندگی سفر است -2-9-1

 استعاری ارتباط و شودمی سازی مفهوم «سفر» عینی مفهوم با «زندگی» مجرد مفهوم

 مفهوم كمک به توانمی را «زندگی» ترناملموس و انتزاعی مفهوم كه ترتیب اين به. يابدمی

  .نمود تداعی ذهن در «سفر» ترتجربی و ترعینی

ترنر  و لیکاف كه است بنیادی و مهم هایاستعاره از ،«سفر بةمثا به زندگی» ةاستعار

(turner) مفهومی حوزة دو میان نگاشت بردارندة در آن، ساختار و اندپرداخته آن به 

 ,lakoff & turner ) است مبدأ حوزة عنوان به سفر و مقصد حوزة عنوان به زندگی

شمرند میبر شرح بدين را حوزه دو اين میان تناظرهای از ایمجموعه هاآن (3 :1989

 راه اهداف، به دستیابی هایشیوه است؛ مسافر كند،می زندگی كه فردی(: 1-9)همان :

 طیّ مسافت پیشرفت، هستند؛ راهنما مشاوران، ند؛سفر موانع زندگی، هایدشواری هستند؛

 .ه هستندرا توشة مادی، منابع و هستند زندگی هایتقاطع زندگی، در انتخاب است؛ شده

را  زندگی شیوة دو میان روشن كامالً دوگانة تمايز يک مذهبی بافت در استعاره، اين

 سوی در اخالقی غیر و بد زندگی و سو يک در اخالقی و خوب زندگی: كندمی مشخص

 راه، نوع دو وجودِ همچون استعاری مدل جزئی هایجنبه سراسر در دوگانگی اين. ديگر

 .دارد جريان مسافر، گروه دو با برخورد در خداوند دوگانة شنق حتی و مسافر نوع دو

 يعنی سعادتمند و خوب زندگی: است مذهبی دستور يک شناختی، مدل اين بررسی نتیجة

  .( مستقیم صراط) خداوند راه در سفر

ال ﴿ كندمی تعیین را خود سرنوشت خود، مسیر و راه انتخاب با در اين سفر، انسان

 حركت راست راه در ( ؛ نیکوكاران711/)بقره 9﴾ينِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّإِكْراهَ فِی الدِّ

 در را هاآن و كندمی محافظت سفر اين در بالها و هاانحراف از را هاآن خداوند و كنندمی

الظُّلُماتِ إِلَى  اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ﴿ دهدمی قرار نورانی و روشن مسیری
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 سوی به بازگشت سفرشان، سرانجام كه دانندمی هاآن و (712)بقره/ 7﴾النُّورِ...

 .(11)بقره/ 9﴾الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجِعُونَ﴿است  پروردگارشان

كَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ  وَ الَّذِينَ﴿ اندشده منحرف راه اين از بدكاران ولی

 خود زمام هاآن (712)بقره/ 1﴾مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ

 مسیر از را هاآن راهنماها، اين نتیجه، در كه اندداده( طاغوت)نااهل  راهنماهايی دست به را

 . است جهنم هاآن سرمنزل نتیجه در و كشانندمی نامشخص و تاريک مسیرهای به نورانی

 هاپرتگاه در را خود و كنند حركت خدا راه در كه خواهدمی مؤمنان از خداوند

اللَّهَ يُحِبُّ  وَ أَحْسِنُوا إِنَّ التَّهْلُكَةِوَ أَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيکُمْ إِلَى ﴿ نیاندازند

 .(911)بقره/   1﴾الْمُحْسِنِینَ

 گروه دو با متفاوتی هایرفتار كه عاملی عنوان به استعاری الگوی اين خداوند در

 رفتار نوعی نیکوكاران، به نسبت خداوند نگرش. شودمی سازیمفهوم دارد، مسافران

 گرياری و است دهكر روشن را راست راه خود، دستورات با او .است گرايانهحمايت

 كرده سدّ را بدكاران راه ديگر سوی از. دهدمی نشان هاآن به را راه و است راه اين مسافران

 است(، راهنما خدا، به اين استعاره )استعارة توجه با .گذاردمی شانراه سر بر موانعی و

 انسان ها،آن از سرپیچی و رساندمی مطلوب مقصد به را انسان ،خداوند دستورات از اطاعت

 كند.می دور هدف اين از را

 (917)بقره/ 1﴾صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِی مَنْ يَشاءُ إِلى ...﴿

  2﴾... فَإِمَّا يَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدىً، فَمَنْ تَبِعَ هُدایَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ، وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ﴿

 (98)بقره/

 8﴾... ماذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِیراً وَ يَهْدِی بِهِ كَثِیراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِینَ﴿

 (71)بقره/ 

 هایانسان بلکه نگذاشته تنها خم و پیچ پر مسیر اين در را انسان خود، تنها نه خداوند اما

 و كرده راهنمايی مسیر، پیداكردن در را انسان است تا كرده مأمور را ایوارسته و شايسته
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 انسان به آسمانی كتاب و دين قالب در پیامبران طريق از او. كنند روشن او برای را راه

 كند.نمی گم را مسیر ها،آن به عمل با كه است داده دستوراتی

 (7بقره/) 1﴾ذلِکَ الْکِتابُ ال رَيْبَ فِیه هُدىً لِلْمُتَّقِین ﴿

 هايیچراغ و هانشانه ها،عالمت كه دانیممی داريم، سفر حوزة از كه دانشی اساس بر ما

 كمک راه ديدن و حركت مسیر و راه درپیداكردن شوند،می نصب مسیر اين در كه

 شود؛می ترساده اسالم و قرآن نقش درک معنوی، حوزة به دانش اين فرافکنی با. كنندمی

 از انسان كه اندشده سازی مفهوم ،راهی نقشة عنوان به آسمانی كتب ساير و قرآن اينجا در

 .كندمی پیدا را خود راه آن، طريق

 البته در اين مسیر ممکن است كسانی باشند كه انسان را از مسیرش منحرف كنند.

 (91)بقره/ 91﴾ ...فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِیهِ  ﴿

 يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حاَلالً طَیِّباً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ ﴿

 (918)بقره/ 99﴾مُبِینٌ

اين  در خداوند اما شود خارج خود مسیر ها، ازانسان با فريب آن است گرچه ممکن

 اصلی راه به دوباره تواندمی او كه( توبه) است داده رارق هايیدروازه او برای مسیر

: بادَرَ الهدی قبلَ فرمايدمی كه آنجا اند،داشته اشاره مسئله اين به هم( ع)علی امام ؛بازگردد

 (.791ة)نهج البالغه، خطب 97أن تُغلَقَ ابوابُه، و تُقطَعُ اسبابُه

 . شده متناظر سفر حوزة از بازگشت مفهوم با زندگی از توبه مفهوم

کَ رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ وَ أَرِنا مَناسِکَنا وَ تُبْ عَلَیْنا إِنَّ ﴿

  (978)بقره/ 99﴾أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

 زندگی تجارت است -2-9-2

 آن با اشزندگی دوران ترينابتدايی مانه از انسان كه است مسائلی از معامله و تجارت

 كه طوری به ،است بوده برخوردار خاصی رونق هم از قرآن نزول زمان در و داشته سروكار

 عکاظ معروف بازار جمله از زيادی بازارهای از و رفته سخنبارها از آن  عربی اتادبیّ در

 كرده استفاده انسان یحسّ تجربة و زمینهپیش اين از قرآن بنابراين. است آمده میان به نامی
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 پسس .كشد تصوير به ملموسی شکل به را عملکردش نتايج و انسان بد و نیک اعمال تا

زندگی » مفهومی استعارة روی اين از و كرده بندی قالب ،تجارت يک سان به را هاآن

 . گشته است زيادی هایاستعاره مبنای خود و گرفته شکل« است تجارت مثابة به هدفمند

 كه تجارتی و سودمند تجارت شده؛ گفته سخن تجارت نوع دو پیرامون سوره اين در

 . شودمی زيان و ورشکستگی به منجر

 سودمند تجارت -7-9-7-9

 او برای فراوانی سود كه خردمی ارزشی با كاالی خود برای حق، مسیر انتخاب با انسان

 كاال اين كه هايیآن فرمايد:می خداوند .ددهمی قرار حق مسیر دره، او را آورد ارمغان به

 .شده گرفته نظر در هاآن برای بزرگ پاداشی و اوست هاآن معاملة طرف ،اندخريده را

وَ الصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى﴿

 (17)بقره/ 91﴾لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ... صالِحاً فَ

 قرض و وام ،آن و برده بهره ديگر نیز آشنای مفهوم يک از زمینه همین در خداوند

 فرمايد: می است، آنجا كه شده بیان جهاد بافت در بقره، سورة در مفهوم اين است؛ دادن

 و مال اين حقیقت در اينها( مال يا و نجا با جهاد) كنندمی جهاد خداوند راه در كه كسانی

 در خداوند مقابل در و دهندمی قرار خداوند اختیار در وام صورت به را ارزشمند دارايی

 .گرداندبرمی انسان به زياد ایبهره با بازپرداختش

وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ مَنْ ذَا الَّذِی يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِیرَةً ﴿

 (711)بقره/ 91﴾إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

 بارزيان تجارت -7-9-7-7

 تنها نه كه هستیم تجارت از ديگری نوع شاهد خود روزمرة زندگی در مقابل، در

 اساس، همین بر دارد. دنبال به را تاجر ورشکستگی و است آورزيان بلکه نیست سودمند

 به ورزند،می كفر الهی آيات به و اندشده خارج حق مسیر از كه را نیكسا كريم قرآن

 خسارت دچار و بیندمی زيان خود، تجارت در كه كرده سازی مفهوم تاجرانی صورت
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 كفر و گمراهی كاالی شان،كفرورزی و گمراهی مسیر انتخاب با هاآن كه چرا ،شوندمی

 .انجامدمی شکست به شانمعامله نهايتاً كه خرندمی را

 ... فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِالَّ خِزْیٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ يَوْمَ الْقِیامَةِ يُرَدُّونَ إِلى﴿

 (81)بقره/ 91﴾أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

تِالوَتِهِ أُولئِکَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَکْفُرْ بِهِ فَأُولئِکَ هُمُ  الَّذِينَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ﴿

 (979)بقره/ 92﴾الْخاسِرُونَ

 كافی آشنايی آن با مردم و بوده رايج قرآن نزول زمان در كه تجارتی انواع از يکی

 از خود هایسازی مفهوم در كريم در اين بافت، قرآن كه بود كاال با كاال مبادلة اند،داشته

 .است برده بهره آن

 98﴾فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ أُولئِکَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالْهُدى ﴿

 (91)بقره/

 دل ظرف است -2-9-9

 اشغال بر مبنی خود فیزيکی وجود از انسان كه ایتجربه لیکاف و جانسون اعتقاد به

 انسان پس سازد،می پذيرامکان او برای را انتزاعی مفاهیم درک ارد،د فضا از بخشی

 و بوده حجم دارای كه هايیمکان و خانه اتاق، تخت، ،ظرف مظروفِ را خود تواندمی

 به كه ديگری مفاهیم به را فیزيکی تجربة اين و بپندارد شود، یتلقّ ظرف نوعی تواندمی

 از انتزاعی ایواره طرح نتیجه، در و منتقل كندناپذيرند،  حجم مفهومی يا جوهری لحاظ

 .(Lakof & Johnson, 1980:272) آورد پديد خود ذهن در فیزيکی هایحجم

 براساس كه است «قلب و دل» مفهوم انتزاعی، و معنوی مفاهیم ترينمهم از يکی

 كه اين دلیل به دل .است رفته به كار آن پیرامون هایتعمیم طريق از و حجمی طرحوارة

 كاركرد شود،می محسوب تمحبّ و عشق تا نفرت و خشم از ما احساسات همة ظرف

 ،عینی مفاهیم طريق از مفهومی هایاستعاره همة در «دل» انتزاعی مفهوم. است يافته بسیاری

 گیری شکل مبنای «است ظرف دل» مفهومیِ استعارة. شودمی فهم و درک قابل



 97 در سورۀ بقره یاستعاره مفهوم یبررس                                39بهار و تابستان 

 گذشته صفای آن دلش گذاشت، پا زير را دلش ،شکست دلش: گشته زيادی هایاستعاره

 . ... است گرفته زنگار دلش است، پاک دلش ندارد، را

 يک اند؛شده ساخته ديگری هایاستعاره مفهومی، استعارة اين اساس بر بقره سورة در

اين  يا و شده نهاده مُهر سرش بر يا كه شده سازی مفهوم ناپذير نفوذ ظرفی شکل به قلب جا

 رخنه آن در تواندنمی چیزی كه است سخت سنگی سان به يا و گرفته قرار غالفی در كه

 .كند

 91﴾وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ غِشاوَةٌأَبْصارِهِمْ  سَمْعِهِمْ وَ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى خَتَمَ اللَّهُ عَلى﴿

 (2)بقره/

 (88)بقره/ 71﴾رِهِمْ فَقَلِیالً ما يُؤْمِنُونَوَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْ﴿

 (21)بقره/ 79﴾قَسْوَةًثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ ﴿

 ایواره مکان قلب. است شده رتصوّ دار حجم ایواره مکان قلب، ديگر جای در و

 .دهد جای خود در را مختلفی هایمظروف ندتوامی آن باالی تظرفیّ دلیل به كه است

 (91)بقره/ 77﴾فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما كانُوا يَکْذِبُونَ﴿

 79﴾كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ... أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُکُمْ إِنْ ﴿

 ( 19)بقره/

 زمان به مثابۀ مکان است -2-9-4

 هایواژه كه دهدمی نشان گرفته، صورت مکانی اصطالحات پیرامون كه تحقیقاتی

 هایزبان در مسئله . اين(Givon, 1973:912) گیرندمی ريشه مکانی هایواژه از زمانی

 و عبارات از استفاده با زمان، به طمربو اتتصورّ كه است شده داده نشان دیمتعدّ

 يک ،مکان مثابة به زمان استعارة رسدمی نظر به شوند.می بیان مکان به مربوط اصطالحات

 بر زمان از ما عمومی فهم» تر،دقیق عبارت (. به Ning, 1998:85)است  جهانی ويژگی

 به زمان گذر نخست كند؛می خلق را هااستعاره اين طريق دو به انسان و است مکان مبنای

: 9987 راد، يوسفی) «منظره يک فراز بر حركت مثابة به زمان گذر دوم، و شیء يک مثابة

 كه رسندمی نظر به چیزهايی مختلف، هایزمان و ثابت كننده، مشاهده لاوّ حالت در .(11
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 انزم شناختی مدل از ديگر تعبیری به و اندحركت حال در ناظر، و كننده مشاهده به نسبت

 او دفاع جلسة از زيادی زمان» جملة مانند است( Moving time model) کمتحرّ

 و شوندمی فرض ثابت هايیمکان مثابة به مختلف هایزمان دوم، حالت در «.گذردمی

 ناظر شناختی مدل از ديگر عبارت به و است حركت در حال، زمان به نسبت كننده مشاهده

 توی ببین كن نگاه سرت پشت به» :مانند ؛است( moving ego model) کمتحرّ

 به مکان حوزة از الگوبرداری از اینمونه ،فوق حالت دو هر. «كردی چکار اتزندگی

 اين در. باشندمی «است حركت ةمثاب به زمان گذر» مفهومیِ استعارة تحت ،زمان حوزة

 توانمی را امتداد یِدارا زمان اين. است گیریاندازه قابل نیز و امتداد دارای زمان، صورت

 زمان ذهنی استعارة«. كردی؟ چکار عید در» مانند كرد، رتصوّ حجم دارای جسمِ يک مانند

 روشنی به «است گذشته ماجرا آن از درازی زمان» چون جمالتی قالب در ،مکان مثابة به

 رایب عموماً خود ةلیّاوّ كاربرد در «طوالنی» معنی به« دراز» صفت زيرا ؛شودمی توجیه

 هایحوزه رسدمی نظر به بنابراين. گیردمی قرار استفاده مورد مکان تجربی حوزة به داللت

 .بگیرند ملموس مکانی هایحوزه در را خود هایواژه تا دارند تمايل معنا ترانتزاعی

 :است رفته به كار صورت هر دو به مفهومی استعارة اين بقره سورة در

 متحرک آن به نسبت ناظر و بتثا است مکانی زمان -7-9-1-9

 71﴾وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...﴿

 (799)بقره/

 (791)بقره/ 71﴾ ...وَ ال تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ ﴿

 به ناظر كه شده تصوير ثابت مکانی(  تمدّ اين آخر يا نمعیّ تمدّ) اجل ،آيات اين در

 الفعّ است، کمتحرّ ناظر كه شناختی مدل اين در .برسد آن به تا كندمی حركت آن سوی

 .خوردمی چشم به بیشتر ،عامل بودنِ مختار و بودن

هايی در خود روفحجم داری قرار گرفته كه مظ زمان به شکل شیءِ ،و در جايی ديگر

 دهد:جای می

 (991)بقره/ 71﴾عَذابٌ عَظِیمٌالْآخِرَةِ ... لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِی ﴿



 99 در سورۀ بقره یاستعاره مفهوم یبررس                                39بهار و تابستان 

 72﴾وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ﴿

 (789)بقره/

 و اندخوار آنجا در هايیانسان كه اندثابت هايیمکان آخرت و اول، دنیا يةآ دو اين در

 در انسان كه شده فرض مکانی( يوم) دارند و درآية آخر، خوشی روز و حال هم ایهعدّ

 .گرددبازمی خداوند سوی به آن

 ثابت ناظر و است کمتحرّ مکانی يا شیء «زمان» -7-9-1-7

وَ ال  خُلَّةٌنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِیَ يَوْمٌ ال بَیْعٌ فِیهِ وَ ال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ﴿

 (711)بقره/ 78﴾شَفاعَةٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

 حركت حال در هاآن سوی به زمان )يوم( و اندثابت( هستند ناظر اينجا در )كه مؤمنان

 .است

مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِیها مِنْ  جَنَّةٌأَحَدُكُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ  أَ يَوَدُّ﴿

 (711)بقره/ 71﴾كُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْکِبَرُ ... 

 در رناظ آن در كه شده استفاده کمتحرّ زمان شناختی مدل از ،«الْکِبَرُ أَصابَهُ» عبارت در

 عبارت به ؛گیردفرامی را ناظر و كندمی حركت كه است زمان و است منفعل زمان برابر

 فالنی به پیری دوران» عبارت از «رسید پیری دوران به فالنی» بگويد اين كه جای به ترساده

 .است شده استفاده «رسید

 دانستن به مثابۀ دیدن است -2-9-9

 كه است انسان شناختی هایكار و ساز از (focalization) «سازی كانون» توانايی

 كاربرد مجال و دهدمی پیوند يکديگر با را «فهمیدن و كردن درک» و «ديدن» هایقالب

 افعال همة از بیش «ديدن» یكلّ به طور .كندمی فراهم را «فهمیدن» جای به «ديدن» استعاریِ

 ديدن راه از انسان یحسّ ایهتجربه بیشترين زيرا است، مرتبط «فهمیدن» با یحسّ قالب

های زيادی در قرآن قرار اين الگوبرداری استعاری، زير ساخت عبارت. شودمی كسب

 گرفته است:

 (912)بقره/ 91﴾... يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النَّارِ﴿
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إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ ... وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿

 (911)بقره/ 99﴾

در اين آيات، فعل ديدن )أری( در معنای فهمیدن، توجه كردن و عبرت گرفتن به كار 

ی هايی است كه نقش زيادی در فهم دارد. الگوچرا كه چشم يکی از اندام ،رفته است

توان آن را ها به كار رفته، الگوی منسجمی است كه میشناختی كه در اين استعاره

پیچیده در حوزة معرفت و شناخت دانست. اين  ت انتزاعیِيک واقعیّ ادراكیِ سازیِساده

كند تا درک بهتری از مفهوم بصیرت و دانش الگوبرداری از حوزة ديدن به ما كمک می

 دست آوريم.ه دينی ب

ندانستن به »، نسخة منفی اين استعاره يعنی «دانستن به مثابة ديدن است» ابل استعارةدر مق

های فرد نابینا قرار دارد. در اين استعاره، فرد غافل بر اساس ويژگی« مثابة نديدن است

 مفهوم سازی شده است:

 97﴾وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ غِشاوَةٌ أَبْصارِهِمْ سَمْعِهِمْ وَ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى خَتَمَ اللَّهُ عَلى﴿

 (2)بقره/

ای اند كه در برابر چشمانشان پردهار به مثابة اشخاصی توصیف شدهدر اين آيه، كفّ

 اند.بردن به حق و درک آن ناتوانبنابراين از پی ،آويخته شده

 (98)بقره/ 99﴾صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ ال يَرْجِعُونَ﴿

اند كه قادر نیستند، یده شدههايی نابینا به تصوير كشت انسانان به صوردر اين آيه، منافق

 حقیقت را درک كنند.

 پاشیدن بذر است ،انفاق -2-9-6

از اين روی انسان آن را برای ساخت  است؛ ات انسان بودهكشت و زرع از اولین تجربیّ

ير كشت، حاالت ز بسیاری از مفاهیم انتزاعی به كار گرفته است. برای مزرعه و زمینِ

ر است. ممکن است اين مزرعه، محصول زيادی برای كشاورز به بار مختلفی قابل تصوّ

ل ضرر گردد و يا امکان دارد خاک آورد و ممکن است دچار آفت شود و كشاورز متحمّ

سوزی يا هايی مانند آتشستن نباشد و چه بسا مزرعه دچار بالزمین، خاک مناسبی برای رُ
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ها از مسائلی است كه انسان در حوزة مفهوم كشاورزی از همان ابتدا با سیل گردد. اين

ها آشنا بوده و همین زمینه را فراهم كرده تا مفهوم انتزاعی انفاق از طريق نگاشت با اين آن

 حوزه مفهوم سازی شود.

ی قرآن از اين زمینة شناختی بهره برده و انواع انفاق را با تصاويری زيبا و بديع بر مبنا

 ، ترسیم نموده است.«انفاق پاشیدن بذر است»استعارة مفهومی 

 سُنْبُلَةٍأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِی كُلِّ  حَبَّةٍمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ  ﴿

در اين آيه انفاق به مثابه  (719)بقره/ 91﴾لِیم وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَ مِائَةُ حَبَّةٍ

آيد كه ر شده كه از هر دانه، هفت خوشه و از هر خوشه، صد دانه به بار میای تصوّدانه

 بیانگر انفاق فزاينده است.

الَهُ رِئَاء النَّاسِ وَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَاألذَى كَالَّذِی يُنفِقُ مَ﴿

 يَقْدِرُونَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا الَّ

 (117)بقره/ 91﴾عَلَى شَیْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ الَ يَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ 

مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِیها مِنْ  جَنَّةٌأَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ  ﴿

نُ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِیهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِکَ يُبَیِّ ذُرِّیَّةٌكُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْکِبَرُ وَ لَهُ 

 (711)بقره/ 91﴾اللَّهُ لَکُمُ الْآياتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ

در اين دو آيه از صورت ديگر يک مزرعه و باغ استفاده شده است، صورتی كه در 

رود. اش نیز از بین میشود بلکه اصل دارايیآن، نه اين كه درآمدی نصیب كشاورز نمی

 رياكارانه را برای مخاطب خود مفهوم سازی كند. قِقرآن از اين وجه استفاده كرده كه انفا

    اما وجه ديگر مزرعه و باغ اين است كه به بار بنشیند و محصوالتش چند برابر باشد.

أَصَابَهَا  جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍوَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ ﴿

در  (711)بقره/ 92﴾وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

ای قرار گرفته و از خطراتی چون سیل به دور اينجا باغی تصوير شده است كه بر بلندی تپه

رشد و بالندگی وجود دارد، محصولش چند  ةچون زمینبارد و است و بر اين باغ باران می
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شود و اين تصوير زيبا و بديع برای بیان انفاق خالصانه به كار رفته است كه توضیح برابر می

 گردد.دهد مالی كه انفاق شده نه اين كه از بین نرفته بلکه سبب فزونی در رزق و روزی می

 

 :نتیجه-9

رفت. با به شمار می یمری زينتی و مخصوص زبان ادباستعاره بر مبنای آراء قدماء، ا

شناختی، نگاه به مقولة استعاره، سمت و سوی خاصی پیدا كرد. به شناسیظهور مکتب زبان

سازی يک حوزة انتزاعی بر اساس عقیدة اين گروه، استعاره ابزاری است برای مفهوم

 توان نتیجه گرفت: ای ملموس. بر اساس آنچه آمد میحوزه

ستعاره در سراسر گفتمان سورة بقره حاضر است و عمدتاً برای تبیین مفاهیم انتزاعی و ا

هايی شناخته شده ای كه اين مفاهیم به واسطة حوزهمجرد به كار گرفته شده به گونه

كه در اين مقاله تنها  –های مفهومی سورة بقره اند. از بررسی استعارهسازی شدهمفهوم

عمدتاً مفاهیم عقلی مانند زندگی،  ،های مبدأدريافتیم حوزه -سی شدهها بررتعدادی از آن

های ملموسی ها با حوزهزمان، دانستن، پیمان، انفاق و ... هستند كه از طريق نگاشت آن

اند. و همچنین سازی شدهچون سفر، تجارت، ظرف، مکان، كشت و زرع و ...، مفهوم

های زيادی هستند كه گیری استعارهنای شکلهای مفهومی، خود مبمبرهن شد كه استعاره

های كنند. بنابراين برای فهم دقیق اين آيات بايد ابتدا استعارهدر آيات مختلف نمود پیدا می

اين درحالی است كه پیش از اين در نگاه كالسیک هر  ؛مفهومی را مورد بررسی قرار دهیم

شد. از رتباط آيات درک نمیگرفت و اا مورد بررسی قرار میاستعاره به صورت مجزّ

های انگیز بسط همین استعارههای ادبی و خیالطرف ديگر دريافتیم كه بسیاری از استعاره

 اين مسئله آشکار شد. ،سازی انفاقمفهومی است كه در بحث مفهوم

 

 ها:یادداشت

 است. شده آشکار خوبىه ب بیراهه از راه و نیست اجبارى هیچ دين در .9

 درب روشنايى سوى به هاتاريکی از را آنان اند،آورده ايمان كه است انىكس سرور خداوند .7

 برد.مى
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 گشت. خواهند باز او سوى به و كرد خواهند ديدار خود پروردگار با دانندمى كه كسانى همان .9

 به روشنايى از را آنان كه طاغوتند،[ عصیانگران همان] سرورانشان اند،ورزيده كفر كه كسانى .1

 .جاودانند آن در خود، كه آتشند اهل آنان برند،مى در به هایتاريک سوى

 خدا كه كنید نیکى و میفکنید، هالكت به خود دست با را خود و كنید، انفاق خدا راه در و .1

 .داردمى دوست را نیکوكاران

 .«كندمى هدايت راست راه به خواهد را كه هر خداست آن از مغرب و مشرق: »بگو .1

 نیست بیمى ايشان بر كنند پیروى را هدايتم كه آنان رسد، هدايتى را شما نم جانب از اگر پس .2

 شد. نخواهند غمگین و

 آن با را بسیارى و گمراه، آن با را بسیارى[ خدا] «است؟ داشته قصد چه مَثَل اين از خدا» .8

 .كندنمى گمراه آن با را نافرمانان جز[ لى] و كندمى راهنمايى

 است. تقواپیشگان هدايت ةماي[ و] نیست ترديدى هیچ آن[ تانیّقّح] در كه كتابى است اين .1

 درآورد.ب را ايشان بودند آن در آنچه از و بلغزانید آن از را دو هر شیطان پس .91

 کنیدن پیروى شیطان گامهاى از و بخوريد، را پاكیزه و حالل است زمین در آنچه از مردم، اى .99

 .شماست آشکار دشمن او كه

 هايش بگسلد.شتافت پیش از آنکه درهايش بسته شود و وسیلهبه راه رستگاری  .97

 و[ آر پديد] خود فرمانبردار تىامّ ما، نسل از و ده قرار خود[ فرمان] تسلیم را ما پروردگارا، .99

 مهربان. پذيرتوبه تويى كه ببخشاى، ما بر و ده نشان ما به را ما دينى آداب

 و ترسايان و اند،شده يهودى كه كسانى و ده،آور ايمان[ اسالم به] كه كسانى حقیقت، در .91

 پیش را اجرشان پس كرد، شايسته كار و داشت ايمان بازپسین روز و خدا به كس هر صابئان،

 داشت.  خواهند پروردگارشان

 برابر چند او براى را آن[ خدا] تا دهد نیکويى وام خدا[ بندگانِ] به كه كس آن كیست .91

 او سوى به و آوردمى پديد گشايش و تنگى[ بندگان شتمعی در] كه خداست و بیفزايد؟

 .شويدمى بازگردانده

 و بود، نخواهد چیزى دنیا زندگى در خوارى جز كند، چنین كه شما از كس هر جزاى پس .91

 نیست.  غافل كنیدمى آنچه از خداوند و برند، باز هاعذاب ترينسخت به را ايشان رستاخیز روز

 بدان كه ايشانند خوانند،مى بايد كه چنان را آن[ و] ايم،داده آنان به[ آسمانى] كتاب كه كسانى .92

 .زيانکارانند كه همانانند ورزند، كفر بدان كه كسانى[ لى] و دارند ايمان
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[ بار به ى] سود ستدشان و داد نتیجه در خريدند، هدايت[ بهاى] به را گمراهى كه كسانند همین .98

 .نبودند يافتههدايت و نیاورد

 را آنان و است اىپرده ديدگانشان بر و نهاده مُهر ايشان شنوايى بر و آنان، هاىدل بر خداوند .91

 .است بزرگ عذابى

 لعنتشان كفرشان، سزاى به خدا بلکه[ نیست چنین نه،.« ]است غالف در ما هاىدل: »گفتند و .71

 .اندشماره اندک چه آورندمى ايمان كه آنان پس است كرده

 آن. از ترسخت يا سن ، همانند گرديد، سخت[ واقعه] اين از بعد اشم هاىدل سپس .79

 گفتند،مى دروغ به آنچه[ سزاى] به و افزود مرضشان بر خدا و است مرضى هايشاندل در .77

 .داشت خواهند[ پیش در] دردناک عذابى

 ايمانتان[ كه بدانید] مؤمنید اگر: »بگو. شد سرشته دلشان در گوساله[ مِهر] كفرشان، اثر بر و .79

 .«داردوامى چیزى بد به را شما

 . داريد ... نگاهشان خوبىه ب پس رسیدند، خويش عدّه پايان به و گفتید، طالق را زنان چون و .71

 . سرآيد ... به رمقرّ زمان تا مگیريد، تصمیم زناشويى عقد به و .71

 است. بزرگ عذابى آخرت در و خوارى را ايشان دنیا اين در .71

[ پاداشِ] كسى هر به سپس شويد،مى بازگردانده خدا سوى به آن، در كه روزى از بترسید و .72

 .گیرندنمى قرار ستم مورد آنان و شود داده تمام آورده، دست به آنچه

 روزى آنکه از پیش كنید، انفاق ايمداده روزى شما به آنچه از ايد،آورده ايمان كه كسانى اى .78

 .ستمکارانند خود كافران و شفاعتى نه و دوستى هن و است ستدى و داد نه آن در كه رسد فرا

 آنها زير از كه باشد داشته انگور و خرما درختان از باغى كه دارد دوست شما از كسى آيا .71

 را او كه حالى در و باشد،[ فراهم] اىمیوه گونه هر از[ باغ] آن در او براى و است، روان نهرها

 . رسیده... پیرى

 آتش از و نماياند،مى ايشان به -هاستحسرت مايه آنان بر كه -را كارهايشان خداوند، .91

 نیستند. آمدنىبیرون

 را عذاب كه هنگامى دانستندمى اگر اندنموده ستم[ خود به ها،بت برگزيدن با] كه كسانى .99

 است. كیفرسخت خدا و خداست، آنِ از[ ها] نیرو تمام كنند مشاهده

 را آنان و است اىپرده ديدگانشان بر و نهاده مُهر ايشان شنوايى بر و آنان، هاىدل بر خداوند .97

 .است بزرگ عذابى
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 .آيندنمى راه به اين بر بنا كورند اللند، كرند، .99

 هفت كه است اىدانه همانند كنندمى انفاق خدا راه در را خود اموالِ كه كسانى[ صدقاتِ] مَثَل .91

[ را آن] بخواهد كه كس هر براى وندخدا و باشد دانه صد اىخوشه هر در كه بروياند خوشه

 .داناست گشايشگر خداوند و كند،مى برابر چند

 كه كسى مانند کنید،ن باطل آزار، و منّت با را خود هاىصدقه ايد،آورده ايمان كه كسانى اى .91

 مَثَلِ پس. ندارد ايمان بازپسین روز و خدا به و كندمى انفاق مردم، به خودنمايى براى را مالش

 آن به رگبارى و است،[ نشسته] خاكى آن، روى بر كه است خارايى سن  مَثَلِ مچونه او

 به آنچه از نیز[ رياكاران] آنان. است نهاده جاى بر صاف و سخت را[ سن ] آن و رسیده

 .كندنمى هدايت را كافران گروه خداوند، و برندنمى اىبهره اند،آورده دست

 آنها زير از كه باشد داشته انگور و خرما درختان از باغى كه دارد دوست شما از كسى آيا .91

 را او كه حالى در و باشد،[ فراهم] اىمیوه گونه هر از[ باغ] آن در او براى و است، روان نهرها

[ يکسر باغ] و زند[ باغ] آن بر آتشین گردبادى[ ناگهان] دارد، خردسال فرزندانى و رسیده پیرى

 .بینديشید شما كه باشد گرداند،مى روشن شما براى را[ خود] آيات ندخداو گونه، اين بسوزد؟

 روحشان استوارى و خدا خشنودى طلب براى را خويش اموال كه كسانى[ صدقات] مَثَل و .92

 آن بر رگبارى[ اگر كه] دارد قرار اىپشته فراز بر كه است باغى مَثَلِ همچون كنند،مى انفاق

 بس آن براى] ريزى بارانِ نرسد، آن بر هم رگبارى اگر و ،برآورد محصول چندان دو برسد،

 .بیناست دهیدمى انجام آنچه به خداوند و ،[است
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