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ها  نتيجة بررسي. ، رو، دور، و نزديك از قرآن استخراج شدپشتهاي  مفهوم مكان

مفهوم مكاني ، با استفاده از »شكست«و»توجه«،»اهميت« دادكه مفاهيمننشا

 با كمك ،»رسيدگي به امور«و » دشمني«، »عظمت«و مفاهيم » رو«و » پشت«

  .شوند سازي مي مفهوم» نزديك«و » دور«مفاهيم مكاني 

 ، مكانيجهتي ةجانسون، استعار-نظرية شناختي ليكاف: هاي كليدي واژه

   .شدگي، زبان قرآن 

   

 مقدمه  -1

 ادعا بر اين است ،(cognitive theory of metaphor)در نظرية استعارة شناختي
 نوعي سازماندهي ذهني است كه طي آن يك مفهوم نسبتاً انتزاعي، با ،كه استعارة شناختي

 در ،اين فرايند ذهني. شود  مي(conceptualize)سازي كمك يك مفهوم عيني، مفهوم
 گيري عبارات استعاري  و موجب شكليابد زبان بشر نمود مي

(metaphorical 

expressions)هاي شناختي در  دهد كه استعاره مطالعات زباني قرآن نشان مي. شود  مي
زبان قرآن نيز به عنوان راهكاري جهت تسهيل درك مفاهيم انتزاعي ديني به كار رفته 

ها يا به   واژه،كه در آنهاپردازد  هاي قرآني مي اين پژوهش، به مطالعة برخي داده. است
 هاي استعاري تر، كانون اصطالح تخصصي

(metaphorical focuses)  در معناي 
   .به كار رفته است» دور، نزديك، عقب، و جلو«مكانيِ 

  پرسش تحقيق -1-1

ها به مفاهيم مكاني   اين واژه، پرسش اصلي تحقيق اين است كه آيا در زبان قرآن
توان بر اساس الگوي استعارة  مكاني و در صورت دوم، آيا مي شوند يا مفاهيم غير اطالق مي

  شناختي بدان پرداخت يا خير؟ 

 پيشينه و مباني نظري تحقيق -1-2

 فرد ، نوعي استعارة مفهومي است كه در آن،استعاره جهتي«،در نظريه استعارة شناختي 
استفاده از اين . كند ميان يك مفهوم انتزاعي و يك جهت فيزيكي، رابطة متقابل برقرار مي

شوند كه ما داراي بدني با  سازي، از اين حقيقت ناشي مي هاي مكاني براي مفهوم جهت
مكاني،  هاي جهتي به يك مفهوم غير استعاره. كاركردي خاص در محيطي فيزيكي هستيم
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، »شادي باالست و غم پائين است«هومي به عنوان مثال، استعارة مف؛بخشند جهت مكاني مي
  .بخشد  به جمالت و عبارات زباني استعاري زير تحقق مي،شور زبان فارسيدر ذهن گوي

  ».كند  توي ابرها سير ميافتادم تو هچل يا. كنم  پرواز مياز شادي دارم «-
  :هاي جهتي موجود در ذهن به قرار زيرند برخي از استعاره

   .ياري باالست ، بي هوشي پايين استهوش-
  . استپايينسالمتي باالست، بيماري و مرگ -
   . زياد باالست ، كم پايين است-

است و هر چه به » باال« ،رسد هر آنچه به نوعي خوب و مطلوب است در واقع به نظر مي
شدگي   مكاني،شود كه در برخي موارد مالحظه مي. است» پايين «،نوعي بد و نامطلوب است

(spatialization)گاتنگ قرار دارد كه تصور  مفهوم خاص در ارتباط تناي با يك  به اندازه
  .يك استعاره و يا حالت ديگر، براي آن مفهوم دشوار است

 تنها به مدد مبناي ، ذهنيةاستعار.  ريشه در تجربيات جسمي ما دارند،هاي جهتي استعاره
مفهوم انتزاعي به كار اي براي درك يك  تواند به عنوان وسيله تجربي خود است كه مي

هاي   استعارهةمندي كلي در ميان كلي نوعي نظام اشاره شد، در باالگونه كه همان.گرفته شود
به اين ترتيب كه استعارة . جهتي وجود دارد كه بيانگر انسجام موجود ميان آنهاست

يوسفي (» .كند هر چيز خوب و مطلوبي را با جهت باال توصيف مي،»ستخوب باال«تصوري
  )50-49: 1382راد،

 مبناي استعاره ،توان اذعان داشت كه تجربة طبيعي بشر  ميدر مورد مباني تجربي استعاره
بايستي مشخص كند كه تصورات چگونه ايجاد ،بر اساس نظر ليكاف، نظرية مفهومي .است
. شوند شوند و تعريف مي به هم مرتبط ميشوند، گيرند، ساختاربندي مي ه ميشوند و ريش مي

ها و عبارات  از معاني واژه؛ از زبان است ،آوريم بيشتر شواهدي كه ما از مفاهيم به دست مي
هايي در اختيار ما قرار   داده،زبان. كنند ها تجاربشان را معنامند مي و از طريقي كه انسان

هاي   شامل تمام نظام،اين اصول كلي. تواند به اصول كلي درك منتهي شود دهد كه مي مي
در تعريف مفاهيم، كانون . تك مفاهيم ها و يا تك تك واژه شود و نه تك مفهومي مي

آنگاه، اين .، قرار دارد مثل عشق، زمان و استدالل،هاي پاية تجربه تعريف در سطح حوزه
، و جنگ،مانند سفر،پول،هاي اصلي تجربه اساس حوزهشوند و بر  ،تصورسازي ميتجارب
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 basic domains of)  "حوزة پاية تجربه"سؤال اين است كه چه چيزي . شوند تعريف مي

experience) هر كدام كل ،هايي جواب اين است كه چنين حوزهسازد؟ را مي
بدين مضمون كه به عنوان يك گشتالت ؛ساختارمندي در درون تجربة ما است

 از نظر تجربي ،هايي چنين گشتالت. تصورسازي شده است(experiential gestalt)تجربي
. تجارب انساني هستندكنندة كل هاي ساختاري در درون  پايه هستند زيرا كه مشخص

 از نظر چنين ابعاد طبيعي، ،شوند هاي تجربي كه به صورت گشتالت سازماندهي مي حوزه
 ؛هاي ما هستند محصول بدن: اند چرا كه الف آنها طبيعي. رسند انواع طبيعي تجربه به نظر مي

را هاي احساسي و غيره آنها  هاي ذهني، ساخت هاي دركي و حركتي، ظرفيت  اندام،يعني
مثل حركت كردن، (حاصل تعامالت ما در درون محيط فيزيكي ما هستند :  ب؛سازند مي

مان   حاصل تعامالت ما با ساير افراد در فرهنگ- ج؛)و خوردن و غيره كردن اشيا دستكاري
 .)مثل تعامالتي كه در نهادهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و مذهبي جريان دارد(هستند

  )117-106: 1980ليكاف و جانسون، (
.  محصول طبيعت انسان است، تجربه"طبيعي" انواع ،)1980(از نظر ليكاف وجانسون

 ،مفاهيمي كه در تعاريف استعاره قرار دارند. تجربه ممكن است جهاني باشد يا فرهنگي
مفاهيمي چون عشق، ايده، درك، . آنهايي هستند كه با انواع طبيعي تجربه انطباق دارند

 نياز به تعريف استعاري ،وشبختي، سالمتي، كنترل، جايگاه، اخالق و غيرهاستدالل، كار، خ
عالوه بر اين . كنندة اهداف عملكردي روزمرة ما نيستند آورده  بر، به تنهايي چوندارند

انواع طبيعي تجربه شوند نيز با  مفاهيم، مفاهيمي كه در تعريف مفاهيم ديگر به كار برده مي
  ها سفر، جنگ، ديوانگي، غذا، ساختمان،مواد،ديدن،  اشيازيكي،هاي في جهت.انطباق دارند

اين مفاهيم آنقدر داراي ساختار دروني هستند كه بتوانند . اند  از اين دست مفاهيم،و غيره
 آنها ساختار مناسبي فراهم ،يعني؛كار تعريف مفاهيم و تصورات ديگر را انجام دهند

هاي ديگري كه درجة   تجربه؛يعي تجربه دست يابيمكنند تا ما بتوانيم بر ديگر انواع طب مي
ليكاف و (.دارند درجة وضوح كمتري  به خودي خود ياهستندعينيت كمتري را دارا 

  )118: 1980جانسون، 
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 اكثر .نظرية شناختي استعاره را در قالب ُنه فرضيه خالصه كرده است) 2002(جاكل 
 عنوان اصطالحات تخصصي اين حوزه عبارات كليدي اي كه در نظرية استعارة شناختي به

  . شوند تعريف و تبيين شده اند، در البالي اين اصول يا فرضيات معرفي مي
استعارة زباني موردي استثنائي از خالقيت  ،(Ubiquity) بر اساس اصل استعارة فراگير

ار و نيز در گفتمان بسي(در زبان كامالً عادي. شعري يا كاربرد بيش از حد فن بالغت نيست
اين اصل از وجوه تمايز اصلي . شوند هاي قراردادي به وفور يافت مي ، استعاره)تخصصي

  .   ميان استعارة سنتي و استعارة شناختي است
توان به  كنندة اين است كه اكثر عبارات استعاري را نمي بيان ، (Domain)اصل حوزه 

هاي  هاي زباني استعاره لة بازنماييبايست آنها را به منز تنهايي مورد بررسي قرار داد بلكه مي
مند دو حوزه و  هاي مفهومي، پيوند نظام استعاره:  قلمداد كرد(conceptual)مفهومي 

 و ديگري به (X) يا (target)اند كه يكي به عنوان حوزة مقصد گسترة تصوري متفاوت
 Yه صورت  ب X ،در اين حالت. شوند  با هم منطبق مي(Y) يا  (source)عنوان حوزة مبدأ

 يك حوزة مفهومي با توسل به يك حوزة ديگرِ تجربي درك ، يعني؛شود سازي مي مفهوم
 اصل مدل همچنين، .(X is Y)شود مي

 (model) ، ،ن آن است كه اغلب مواقعمبي
 ساختارهاي گشتالتي ، يعني؛سازند هاي شناختي منسجمي را مي هاي مفهومي، مدل استعاره
سازي هاي كاربردشناختيِ يك واقعيت  ن يافته را به مثابه سادهاي از دانش سازما پيچيده
  .  دهند تر شكل مي پيچيده

unidirectionality) سويگي  اصل يك
هاي  موضوع مهمي را در مورد ويژگي ، 

 ، يك حوزة "X is Y"به عنوان يك قاعده، استعارة  بر اين اساس،. كند استعاره عنوان  مي
 حوزة ؛دهد  توضيح ميYتر   را با استفاده از حوزة عينيXيعني  ،مقصد  انتزاعي و پيچيده

Yدر اين اتصال، رابطة ميان . تر است تر دارد و براي تجربة حسي راحت  ساختاري سادهX 
اصل . ناپذير است و انتقال استعاري جهتِ خالي از ابهام و روشني را داراست  برگشتYو 

 عدم تغيير
(Invariance)هاي مفهومي، عناصر  قاد است كه در استعاره بر اساس اين اعت

شان،بر حوزة مبدأ انطباق  ، بدون تغيير ساختار اساسيتصوري خاصي از حوزة مقصد
 تصوري اين طرحوارة تصويري پيش.يابند مي

(preconceptual) زمينة تجربي حتي ،
  .كند هاي تصوري را مهيا مي ترين حوزه انتزاعي
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مبناي الگوبرداري ،ر طرحوارة تصوري حوزة مبدأ در الگوبرداري استعاري، ساختا
 ،در اين ميان«.شود ، به حوزة ديگر منتقل مي طرحوارة تصويري يك حوزه، و در واقعاست

 ، فرايند الگوبرداري را كه در اصل مبناي تصويري دارد،اصل عدم تغيير مانند نوعي صافي
طرحوارة تصوري حوزة مبدأ به  ، در الگوبرداري استعاري،طبق اين اصل. نمايد كنترل مي

يابد، به شرط آنكه از طرحوارة تصوري حوزة مقصد تخطي صورت  حوزة مقصد انتقال مي
  )46: 1382يوسفي راد، : به نقل از  ،20: 80-1379مشعشعي،  (".نپذيرد

تصورات خاصي . كاركردي تبييني دارداستعاره،،Necessity)  بر اساس اصل ضرورت
. شوند مراجعه به استعارة تصوري، به ندرت درك يا متصور ميوجود دارند كه بدون 

هاي مجرد و ما  هاي نظري، ايده هاي مفهومي و تصوري انتزاعي، بويژه ساخت حوزه
 اصل خالقيت. هستند تنها با استفاده از استعاره براي ما قابل حصول و درك ،بعدالطبيعي

(Creativity)، جاي خود را به يك دگرگفت،اره معتقد است كه معناداري بالقوة استع 

(Paraphrase)تواند به شكلي غير استعاري  به عبارتي، معناي استعاره نمي. دهد  ساده نمي
به عبارتي، معادل غيراستعاري .  بدون اينكه چيزي از معني از بين رود،اي تقليل يابد و گزاره
ها  ، استعاره(Focusing)بر اساس اصل تمركز . توان جايگزين عبارت استعاري كرد را نمي

كنند و جنبه هاي  تنها بخشي از توصيف يا توضيح حوزة مقصد مورد نظر را فراهم مي
از نظر جاكل، همين نه . دارند خاصي را برجسته و روشن و جنبه هاي ديگر را پنهان مي

   )22-21: 2002جاكل،  (.فرضيه، جان كالم نظرية شناختي استعاره است
  لهئبيان مس -1-3

 به بررسي  معني شناختي استعاره شناختي و مفهومي پرداخته در متون مختلف تاكنون
هايي را فراهم   داده،هاي مختلف  ورزشي در زبان ومتون ادبي، سياسي، مذهبي. شده است

واسطة فرهنگ ه از آنجاكه در زبان قرآن، ب. يد اكثر فرضيه هاي فوق استؤآورده اند كه م
 غير ملموس و غيرذهني زيادي براي انعكاس و ارائه ديني و توحيدي خاص آن، مفاهيم

هاي مختلف در بيان مفاهيم مذكور  از استعاره، ضرورت  كه بهرسد نظر مي وجود دارد، به
 در انتقال ،له است كه آيا مفاهيم مكانيئ لذا، هدف ما بررسي اين مس؛استفاده شده باشد

ها يا  آيا در زبان قرآن واژهتر، ادهرت سند يا به عباامكاني قرآن تأثيرگذار مفاهيم غير
هاي جلو، عقب، پشت و رو، به مفاهيم مكاني  هاي استعاري حاوي مفهوم مكان كانون
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توان بر اساس الگوي استعارة  شوند يا مفاهيم غيرمكاني و در صورت دوم، آيا مي اطالق مي
 شناختي بدان پرداخت يا خير؟   

  بحث  -2

به معناي پشت و » خلف«هاي استعاري  ي كانوندر تحليل عبارات استعاري كه حاو
به معناي در » قّفو«به معناي كمر و پشت، » ظُهر«به معناي عقب و پشت، » دبر«كمر، 

به معني پيشاپيش، بودند، سه » بين يديه« به معناي پشت گردن، » قفا«آمدن از اصل  پي
 حال و ؛ست پشت سر ا، آينده؛ پشت سر است، بي اهميت:استعارة ذيل مشخص شد

 . پشت سر است،فرار ؛ جلو است،گذشته

  »شكست«و » توجه«، »اهميت«شدگي مفاهيم   مكاني -2-1
رسد كه در زبان قرآن، مانند زبان   چنين به نظر مي:»اهميت در پشت سر سازي بي مفهوم«

 ريشه در تجارب ،اين امر.دارد در پشت سر انداخته شده استعادي، آن چيزي كه اهميت ن
كند و   چيزي كه درمعرض ديدش است توجه مي به انسان، يعني؛ر محيط داردبدني بشر د

 براي ،رو از اين. از آنچه پشت سر وي است و از حوزة ديد وي خارج است، غافل است
كنيم كه  اي تصور مي را به گونه  چيزي، آناهميت ندادن بهو » عدم توجه«سازيِ  مفهوم

 در آيات ، به آيات خداونداهميت ندادندادن  انبراي نش. است گويا پشت سر انداخته شده
ها به ترتيب  ترجمه آيات ذيل در قسمت يادداشت: (است شده ذيل از همين استعاره استفاده

  .)شماره ذكر شده است
  

  )    بقره101( كَأَنهم ال يعلَمونَوراَء ظهوِرِهمنبذَ فَِريق من الَِّذين أُوتوا الِْكتب كتب اللَِّه  -1
2-    ذُوهبفَنوِرِهماَء ظهروونَ  وشترا يا ِبِه مثَناً قَِليالً فَِبئْس موآل عمران187(اشتر(  
٣- اَءكُمرو  وهماختَذْت اللَِّه و نكم ملَيع زِطی أَعهِم أَرقَوقَالَ ي ِرياهود92  (ِظه  (  

 ة كناي،اين جمله«. ابه و مؤيد استعارة شناختي آمده استدر تفسير نمونه نيز تحليلي مش
          برنامه اي را  دست فراموشي سپردن زيرا انسان هره جالبي است از عمل نكردن و ب
     نگاه   پيش روي خود مي گذارد و پي در پي به آن،مي خواهد مالك عمل قرار دهد

از   آن را،دست فراموشي بسپارده كلي ب ه و ب ولي هر گاه نخواهد به آن عمل كند مي كند
   )236: 3،ج 55-1353مكارم شيرازي، (» . پشت سر مي افكند،پيش رو برداشته
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در زبان قرآن، استعارة  :»مفهوم سازي آينده در پشت سر و حال و گذشته در جلو «
 واقع از زير استعاره هاي در» جلو است،حال و گذشته«و »، پشت سر استزمان آينده«
رات بسياري كه حاوي در عبااين زير استعاره ها . هستند ، »به مثابه مكان استمان ز«

. مان آينده اند نشان دهندة زو ديده شده است ،هستند» ظهر«و»دبر«، »قّفي«،»خلف«كلمات
  .بر مي گردد،به گذشته و حال و آنچه در واقع انسان از آن آگاه استنيز»بين يدي«اصطالح

  
 آل 170( أَال خوف علَيِهم و ال هم يحزنونَ خلِْفِهم ِبالَِّذين لَم يلْحقُوا ِم منو يستبشرونَ -٤

  )عمران
5-   كُوا ِمنرت لَو ش الَِّذينخلْي ولِْفِهمخ ِهملَيافُوا عفاً خةً ِضعينساء9  (ذُر (  
٦- ا ونلی َءاثَِرِهم ِبِعيسی ا قَفَّيعميرِن ما بقاً لِّمصدِهميدي نياالِجنيلَ ِفيِه ب هنيَءات اِة وروالت ِمن   ی وده

 ) مائده46(موِعظةً لِّلْمتِقني  ِمن التوراِة و هدی و بني يديِهنور و مصدقاً لِّما

 )بقره66( و موِعظةً لِّلْمتِقني و ما خلْفَهابني يديها لِّمافجعلْنها نكَالً  -٧

8-  ب ووسی الِْكتا منيَءات لَقَد اونسِل  ِمنقَفَّيِدِه ِبالرعبقره87  ( ب( 

  
فرار كردن از  در زبان قرآن، از :»به پشت سرسازي شكست به مثابه حركت  مفهوم«

شده است كه در آيات زير ديده تعبير  ، به پشت كردنجنگ و ملحق نشدن به مبارزين
هاي فراوان دورة صدر اسالم، زمينة فرهنگي  اين نوع استعاره نيز به دليل جنگ. شود مي

حركت رو به جلو، ادامة مبارزه و حركت ،شود  دارد و در تصويري كه در ذهن ساخته مي
ار و در شود، فر درجهت عكس آن، با توجه به موقعيت كسي كه از وي سخن گفته مي

  :شود  شكست محسوب مي،نتيجه
 ِإال متحرفاً لِِّقتاٍل أَو متحيزاً ِإلی ِفئٍَة فَقَد باَء ِبغضٍب من اللَِّه و مأْواه دبره يومئٍذ يولِِّهمو من  -٩

ِبئْس املَِْصري و منهانفال16(ج (  
  ) انفال15(تولُّوهم االَدبارذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا زحفاً فَال يأَيها الَِّذين َءامنوا ِإ - 10

حال و « ،»آينده پشت سر است«  ،»بي اهميت پشت سر است «زبان قرآن از سه استعارة
عبارات استعاري زيادي كه  در »شكست حركت به پشت سر است « و»گذشته جلو است
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اين سه استعاره و . است  استفاده كردههستند،كاني هاي استعاري م اغلب شامل كانون
  .است  در جدول ذيل آمده،هاي استعاري آنها كانون

عينيت فضايي كه در جهان واقع،»شكست«و»زمان«،»اهميت«مفاهيمي چونشدگي مكاني
اين مفاهيم . هاي قرآن مشاهده شد ند، در مواردي از آيه هستاندكي دارند يا اصالً فاقد آن

 پيشِ رو و ، با اهميت؛بي اهميت/ با اهميت: و نسبتاً انتزاعي، هر كدام دو جنبه دارندانتزاعي 
گويي . شود سازي مي در پشت سر مفهوم، اهميت  بيو جلوي بدن انسان و در معرض ديد 

 ؛زمان نيز داراي دو جنبه است.  نه كاري به آن داشته باشد ورا ببيند تواند آن انسان نه مي
سازي  و در پيشِ روي انسان مفهوم) گذشته و حال(ن آگاه است ه آسان باي كه ان جنبه
ادامة مبارزه و . است و در پشت سر) آينده(اي كه انسان از آن آگاهي ندارد شود و جنبه مي

در حالت پيروزي، . اوكردن به   پشت، رودررويي با دشمن است و شكست و فرار،پيروزي
هاي مقصد و حوزة  حوزه. گردد ست، به عقب برميتازد و در حالت شك انسان به جلو مي

  :توان مشاهده كرد را در تصوير زير مي) يعني مكان(مبدأ 

  
  شدگي توسط دو مفهوم عقب و جلو اي در مكاني انطباق بين حوزه  -1تصوير 

تري چون شكست،  و مفاهيم عيني اي چون زمان و اهميت در اينجا، مفاهيم نسبتاً پيچيده
 ،اند كه در آنها از حوزة مكان فيزيكي بدن كه در تجربة طبيعي هايي بيان شده با استعاره

تر و  است و به صورت نوعي مفاهيم ساده شده كند، استفاده فضا را به دو قسمت تقسيم مي

 

  اهميت

 

  مان ز

/شكست

 پيروزي

/ جلوبدن

 عقب بدن

 حوزة مبدأ

  مكان

فضايي كه بدن (

 انسان در آن قرار

  )  گيردمي
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حوزة همچنين، طبق اصل تمركز، استعاره بر مورد يا جنبة خاصي از . اند تر بيان شده منسجم
 تنها بر گذشته و غير گذشته بودن آن تأكيد ، مثالً در مورد زمان؛افكند مقصد سايه مي

خالقيت استعاري در اين . توجه نمي شودهاي ديگري مثل طول زمان،  شود و به جنبه مي
  . كند كه معاني استعاري دستكاري نشوند موارد ايجاب مي

  
  »سيدگي به امورر«، »دشمني«، »عظمت«مكاني شدن مفاهيم  -2-2

اند تا  كار رفتهه هاي مبدأ ب نزديك نيز در زبان قرآن به عنوان حوزه/ مفاهيم جهتي دور
در زبان قرآن، مفاهيم و تصورات . تر كمك كنند سازي مفاهيم انتزاعي به تجسيم و ساده

عظمت و «: اند دور تصورسازي شده/ انتزاعي ذيل، با استفاده از مفاهيم جهتي نزديك
در دور دست قرار دارند و مفهوم » انجام ندادن«و » مخالفت و دشمني«، »ي شأنبزرگ

  .شوند دوستي و اطاعت در فاصلة نزديك مكاني مي
  :كنيم شروع مي»عظمت به مثابه چيزي در دوردست« سازي  اين بخش را با   مفهوم

  ) بقره2(  الْكتب ال ريب ِفيِه هدی لِّلْمتِقني ذَِلك -١١
  ) اعراف43( أُوِرثْتموها ِبما كُنتم تعملُونَ ِتلْكُم اجلَْنةُو نودوا أَن - 12

كلمه «در ادبيات پژوهش چنين آمده است كه،»تلك«و » ذلك«در تحليل واژگانيِ 
مفهومش آن ،»ذلك الكتاب «،اين بنابر؛ بعيد استة اسم اشار،ذلك در لغت عرب

 »هذا الكتاب«وشد  يد از اشاره به نزديك استفاده ميكه در اينجا بادرحالي است كتاب
اين به خاطر آن است كه .  مردم قرار گرفته بودگفت چرا كه قرآن در دسترس مي

مكارم (» .شود عظمت چيز يا شخصي استفاده مي  بعيد براي بيانةگاهي از اسم اشار
 در ،است تلكم كه مخصوص اشاره به دور ةاسم اشار«). 66: 1، ج5- 1353شيرازي،

ق، 1397طباطبائي، . (» نه دوري آن را،رساند ن بهشت را ميأاينجا رفعت قدر و علو ش
  )146: 8ج 

و » مخالفت«و دو مفهوم » نزديكي«به مثابه  » اطاعت«و » دوستي«سازي دو مفهوم  مفهوم
رآن، از در زبان ق. نيز از استعاره هاي شناختي رايج در زبان قرآن است» دوري«به مثابه » دشمني«

كه ازنظر لفظي بر همراهي مكاني داللت دارد، به معناي استعاري » با«به معناي » مع«حرف اضافة 
  : دوستي، پشتيباني و قوت اثر استفاده شده است
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 ) بقره14(حنْن مستهِزُءونَ  ِإنمامعكُمذَا خلَوا ِإلی شيِطيِنِهم قَالُوا ِإنا و إ-١٣

١٤- اللَّه عامبقره249(لصِربين (  
العاده ميان دو   به معني نزديكي فوق، واليتةجمع ولي از ماد،اولياء« در زبان قرآن، 

مكارم (» .پيماني و سرپرستي آمده است دوستي و نيز به معني هم چيز است كه به معني
 گرفته شده كه» ولي يلي «ة در اصل از ماد، جمع ولي،اولياء )409: 4، ج 5-1353شيرازي، 

مكارم شيرازي،  (. بودن آنها استر پيبه معني نبودن واسطه ميان دو چيز و نزديكي و پي د
  توالي به اين معنا،راغب در كتاب مفردات گفته است والء و همچنين) 333: 8، ج 1353-5

است كه حاصل شود دو چيز يا بيشتر، از يك جنس و بدون اينكه چيزي از غير آن جنس 
در عباراتي »  نزديكي است،حمايت« استعارة ) 13 :6ق،  ج1397ي، طباطبائ(.شود  حايل

  : شود اند، ديده مي كه حاوي اين كانون استعاري
 منكُم يتوهلَُّم بعٍض و من أَوِلياُء بعضهم أَوِلياَءيأَيها الَِّذين َءامنوا ال تتِخذُوا الْيهود و النصری  - 15

  ) مائده51(نهم  فَِإنه ِم
آل 68(الْمؤِمِننيولی الَِّذين َءامنوا و اللَّه  الناِس ِبِإبرِهيم لَلَِّذين اتبعوه و هذَا النبی وأَولی ِإنَّ -١٦

  )عمران
  الصلَوةَ و يؤتونَ الزكَوةَ و همَءامنوا الَِّذين يِقيمونَ  اللَّه و رسولُه و الَِّذينوِليكُمِإنما  - 17

 ) مائده55(رِكعونَ

 به معناي نزديكي هستند نيز گاه، بر وجود اين استعارة ،»قرب «ةهايي كه از ماد واژه
ها بر مفاهيمي انتزاعي داللت دارند كه با كمك  مفهوم  اين واژه. كنند تصوري داللت مي

 به معني چيزي است كه ،قربان «،الً در زبان قرآن مث؛شوند تصورسازي مي» نزديك«مكاني 
شك نيست «و ) 348: 4، ج 5- 1353مكارم شيرازي، (» .شود باعث تقرب به پروردگار مي

باشد، بلكه نزديكي مقامي،  يبه معني نزديكي مكاني نم،كه قرب و قربت در برابر پروردگار
 )99- 98: 8، ج 5- 1353 ارم شيرازي،مك(» .يعني رفتن به سوي او كه كمال مطلق است

 ِبكِلمٍة منه امسه الْمِسيح ِعيسى ابن مريم وِجيهاً فی الدنيا ِإذْ قَالَِت الْملَئكَةُ يمريم ِإنَّ اللَّه يبشرِك - 18

 ِمن ِة واالَِخر وِبنيقَرآل عمران45( الْم  (  

١٩-نی َءادأَ اببن لَيِهملُ عِإذْ ات قِبالْح اناًمبا قُرباقَرِدِهمأَح لَ ِمنقُبمائده27  ( فَت(  
٢٠- لَِمن كُمِإن و معقَالَ ن ِبنيقَراعراف114(الْم  (  
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ِه و صلَوِت الرسوِل ِعند اللَّقُربٍت  االَعراِب من يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم االَِخِر و يتِخذُ ما ينِفق و ِمن-٢١
 )   توبه99  (م هلُقُربةأَال ِإَا 

22 -  مِسيلَةَ أَيهالْو ِهمبونَ ِإلی رغتبونَ يعدي بأُولَئك الَِّذيناسراء57 (أَقْر  (  
  )  هود61(ِجميب قَِريبِإنَّ رىب -٢٣

 

استفاده شده است، » نزديك« طور كه براي اطاعت و دوستي، از مفهوم مكاني همان
براي بيان دشمني و تعارض عقايد و مخالفت نيز از دوري و شكاف و فاصلة مكاني استفاده 

 الف در ؛ند، دركنار هم و نزديك هم قرار ندارند اوقتي الف و ب با هم دشمن. است شده
  : قرار دارد و بين آنها نوعي فاصلة مكاني ملحوظ است،يك جهت و ب در جهت ديگر

  
24- و ـُم ـْت   ) نساء35 (حكَماً من أَهِلِه و حكَماً من أَهِلها  بينِهما فَابعثُواِشقَاق ِإنْ ِخف

  

 در اصل به معني شكاف و جدائي است و از آنجا كه شخص ،شاقوا از ماده شقاق« 
 ».شود  به عمل او شقاق گفته مي،كند و عصيانگر، صف خود را جدا مي مخالف و دشمن

  ) 108 : 7، ج 5-1353مكارم شيرازي، (
  )بقره137  (ِشقَاٍقو ِإن تولَّوا فََِإمنَا هم فی -٢٥
  )نساء115  (الْهدی  الرسولَ ِمن بعِد ما تبني لَهيشاِقِقو من  - 26

مصدر باب مفاعله از ماده شق است كه به معناي قطعه جدا شده ،مصدرمشاقه و شقاق 
پس مشاقه و . گويند اين شاخه افتاده، شقي از آن درخت است مثالً مي . (از چيزي است

طباطبائي، (.در شق ديگر ،شقاق اين است كه تو در يك شقي قرار بگيري و طرف مقابلت 
 در اصل به معني شكاف و منازعه و جنگ است و در ، شقاقةكلم) 131 :5ق، ج 1397

 بعضي به گمراهي و گاه به جدائي از حق و اند و كفر تفسير كردها به ر اينجا بعضي آن
، 5- 1353مكارم شيرازي، . (گردد  اينها در واقع به يك حقيقت باز ميةتوجه به باطل و هم

  )469: 1ج 
27-  كُمنِرمِم ال جيقَوي صِلٍحِشقَاقیو مقَو وٍد أَوه مقَو وٍح أَون ما أَصاب قَوثْلُ مكم مِصيبهود89  ( أَن ي (  
 )  توبه63  ( اللَّه و رسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خِلداً ِفيهاحياِدِدأَلَم يعلَموا أَنه من -٢٨
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باشد، است كه به معني طرف و نهايت چيزي مي  حد ة و از ريشمحاده ةاز ماد »يحادد« 
به معني »محاده«رند،اين ماده  گيرار ميمقابل ق در طرف،مخالفو از آنجا كه افراد دشمن و

 »طرفيت« كلمة ،گوهاي روزمره وگونه كه در گفت همان عداوت و دشمني نيز آمده است
  )21: 8، ج 5- 1353مكارم شيرازي،  (.به كار مي بريم را به معني مخالفت و دشمني

    
 اهدنيز استعارة جهتي ديگري است كه شو» انجام ندادن به مثابه دوري است«   استعارة 

 :ذيل مبني بر كاربرد آن است

  )  35(الظِلِمني هِذِه الشجرةَ فَتكُونا ِمنتقْربا و ال  - 29
  ) انعام152  مالَ الْيِتيِم ِإال ِبالَّتی ِهی أَحسنتقْربوا و ال -٣٠
  ) انعام151  ( الْفَوِحش ما ظهر ِمنها و ما بطنتقْربواال َ - 31
٣٢-وا ال وبقْرساَء سِبيالًت كانَ فَِحشةً و هنی ِإناسراء32( الز  (  
  )نساء43 (أَنتم سكَری حتی تعلَموا ما تقُولُونَ  الصلَوةَ و تقْربواال-٣٣

كردن از انجام كار استفاده  در پنج شاهد فوق، از نزديك نشدن، براي بيان نهي
 به معناي كنار و پهلو، در همين معناي استعاري استفاده ،»بجن«هايي از مادة  فعل. است شده
  :شوند مي
  ) نساء31(ندِخلْكم مدخالً كَِرمياً  ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم وكبائر جتْتِنبواِإن  - 34
35 -َ  لَدذَا الْبلْ هعب اجر ِهيمرِإذْ قَالَ ِإب نی  َءاِمناً وبناجاماالَصن دبعأَن ن ىنب ابراهيم35(و  (  

  به معناي پهلوي،)جنب (كلمه   واست) ج ن ب ( باب افتعال از ماده ،)اجتناب  (ةكلم «

  به اين مناسبت كه وقتي انسان چيزي؛ از آن فعل ساخته اند،طور استعارهه آدمي است كه ب

را   و اگر چيزي  و با مقاديم بدن رو به آن مي رودرا بخواهد و دوست بدارد، با روي خود
از آن ،  و سپس پهلوي خود را رو به آن كرده، دوست نداشته باشد و بلكه از آن متنفر باشد

) 512-511 :4طباطبائي، ج . ( اجتناب به معناي ترك است، پس در حقيقت؛دور مي شود
 همين استعاره دريافت ،دور شدن به معناي ،»ناي« در شاهد ذيل نيز از كانون استعاري 

  :شود مي
36 -  و هننَ عوهني مه نَوئَونيهنانعام26  ( ع  (  
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     گيري نتيجه -3

، دوستي )آيات خداوند( چون عظمت ،در اين بخش، ديديم كه مفاهيم مذهبي انتزاعي
مكاني و اطاعت، مخالفت و دشمني حق و نهي از كارهاي زشت، همه در قالب مفاهيم 

. اند اند و مبين نقش تجارب جهتي انسان، در درك مفاهيم انتزاعي نزديك بيان شده/ دور
 : توان به صورت زير ترسيم كرد هاي مقصد و حوزة مبدأ را مي حوزه

  
  شدگي توسط دو مفهوم دور و نزديك  اي در مكاني  انطباق بين حوزه -2تصوير  
  

ها، دوري يا  در اين استعاره. اندهاي استعاري، بسيار پركاربرد شدگي  از مكانياين گروه
سازي و تجسم روابط انتزاعي و غير ملموسِ  نزديكي افراد به همديگر، مبنايي براي مفهوم
 روابط فضايي و فاصلة مكاني بين ،در واقع. شود دوستي و دشمني و اطاعت و سرپيچي مي

اي از  اين نوع انطباق، مدل نسبتاً ساده. كند غير عيني سرايت ميافراد، به حوزة مفاهيمي 
اما آنچنان . سازد و براي تبيين روابط بين فردي ضروري است مفاهيم پيچيده را فراهم مي
 فاصلة مكاني تنها بعد يا ابعاد خاصي از حوزه هاي مقصد فوق ،كه اصل تمركز مدعي است

 خاصي از مفاهيم دوستي يا دشمني روشن ةها جنب تن،در اينجا. سازد الذكر را روشن مي
. ماند  ناگفته مي، مثل مدت زمان دوستي يا دوستي با افراد مختلف،ها گردد و ساير جنبه مي

 طبق اصل ،همچنين.  يكسويه است،طور كه در شكل ديده مي شود  همان،انطباق استعاري

 عظمت

 /دوستي

  دشمني

/ اطاعت

 سرپيچي

 / نزديك بدن

  دور از بدن

 حوزة مبدأ

  فاصلة مكاني

فضايي كه بدن انسان در (

  ) آن قرار مي گيرد
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را به يك گزارة هم معنا   آن اگر محتواي وخالقيت، استعاره برگردان غيراستعاري ندارد
 بنابراين، موارد فوق ؛ايم كه فاقد استعاره است تقليل دهيم، خالقيت استعاري را از آن گرفته

. ند كه از زبان قرآن استخراج شده استايد وجود استعارة شناختي در عبارات شاهدؤهمه م
 مبناي تجربي ، همة آنهاست كه اها، نكتة مهم آن در مورد بنيان تجربي اين دسته از استعاره

ها هنگامي كه  انسان. اند وقوعي تجربي ميان دو رويداد مكاني و عاطفي دارند و حاصل هم
دوستان، خويشاوندان، پيروان و ؛و بالعكس گيرند ، در كنار هم قرار نميهستندبا هم دشمن 

 زندگي هايي نزديك به هم مكانتري با هم دارند،معموالً در  رابطة صميميكهافرادي 
  . كنند مي

 حاكي از آن است كه ،هاي جهتي در زبان قرآن بنابراين، تحليل سه نمونه از استعاره
 مثل باال يا پايين، ،مفاهيم انتزاعي متعددي در زبان قرآن هستند كه با توجه به جهات مكاني

ن  در ستو،اين مفاهيم در جداول فوق. شوند مند مي  جهت،دور و نزديك، و امثال اينها
 ؛اند و ثانياً محتواي مذهبي قرآن،  بر روي جهتمندي مفاهيم تأثيرگذار است نخست آمده

شود، بنيان  هاي موجود در زبان عادي ديد مي  عالوه بر بنيان تجربي كه در استعاره،يعني
عاملي ؛ها دخيل دانست دهي استعاره فرهنگي را نيز بايستي به عنوان عامل مهمي در شكل

اين . كند  در جهاتي سازماندهي شوند كه دين مشخص مي،د مفاهيم دينيشو كه باعث مي
شدن بر موارد   كارايي الزم را براي اعمال،يد اين نكته است  كه نظرية شناختيؤها م پاسخ

استعارة جهتي متون مذهبي دارد و افزون بر آن، فرهنگ قرآن را نيز بايستي در امر 
  .مد نظر قرار داداي به طور جدي  هاي بين حوزه انطباق

  ) آيات به ترتيب شمارهةترجم(  ها  يادداشت
  .   كتاب خدا را پشت سر اندازند و خود را به ناداني بزنند،باز جمعي از آنها كه كتب آسماني دارند -1
  و به بهاي كمي مبادله كردند، چه بد متاعي خرند؟ را پشت سر افكندند اما آنها آن -2
 عزيزتر است در حالى كه  فرمان او را پشت سر       نزد شما از خداوند    ، من  كوچك ةآيا قبيل ! اي قوم   : گفت  -3

 ايد؟   انداخته

ـات برجـست   اخوش وقت) نيز(بعد از آنها به آنان ملحق نشدند        ) مجاهداني كه   (خاطر كساني كه    ه  و ب  -4 ـا  ةند  زيرا مقام  آنه
ـاطر نعمـت   ،اهند داشتست و نه غمي خوكه نه ترسي بر آنها) دانند و ميبينند  را در آن جهان مي   ـا بخ ـاي فراوانـي     آنه ه

  .ند اكه خداوند از فضل خود به آنها بخشيده است خوشحال
ـان مـي  ،فرزندان ناتواني از خود به يادگار بگذارند آنها كه اگر -5 ـند   از آينده آن ـتم ( بايـد  ،ترس ـان مـردم     از س ـاره يتيم ) درب

  .   بترسند
ـتاده شـده بـود از تـورات    عيس ،)يعني پيامبران پيشين(و به دنبال آنها  -6  ،ي بن مريم را قرار داديم كه به آنچه پيش از او فرس

را كـه قبـل از او بـود     تـورات ) كتاب آسماني او نيز(داشت وانجيل را به او داديم كه در آن هدايت و نور بود و  تصديق
 .كرد و هدايت و موعظه براي پرهيزكاران بود تصديق مى
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ـان آمدنـد       عبرتيما اين جريان را مجازات و درس -7  و هـم پنـد و انـدرزي     براي مردم آن زمان و كـساني كـه بعـد از آن
    .پرهيزكاران قرار داديم براي

 .   پيامبراني پشت سر يكديگر فرستاديم، و بعد از او داديم) تورات (كتاب  ما به موسي -8

ـا     گيري  كناره  مگر در صورتي كه هدفش ، در آن هنگام به آنها پشت كند  ،و هر كس   -9  از ميدان بـراي حملـه مجـدد و ي
ـأواي او        ) چنين كـسي  (.بوده باشد   ) از جاهدان   (به قصد پيوستن به گروهي       ـار خواهـد شـد و م ـار غـضب پروردگ گرفت

  . جهنم و چه بد جايگاهي است
 . به آنها پشت نكنيد،رو شويده هنگامي كه با انبوه كافران در ميدان نبرد روب،ايد اي كساني كه ايمان آورده -10

  هدايت پرهيزكاران استة  و ماي اين كتاب با عظمتي است كه شك در آن راه ندارد -11

  . به ارث برديد،داديد شود كه اين بهشت را در برابر اعمالي كه انجام مي ندا داده مي) در اين هنگام ( -12
 .كنيم را مسخره مي) آنها( ما ، با شمائيم:گويند  مي،كنند ولي هنگامي كه با شياطين خود خلوت مي -13

  . خدا يار و معين صابران است -14
 يهود و نصاري را تكيه گاه خود قرار ندهيد، آنها تكيه گاه يكديگرنـد و كـساني كـه از              ،اي كساني كه ايمان آورده ايد      -15

  .   از آنها هستند،شما به آنها تكيه كنند
عصر او، به مكتب او وفـادار  در زمان و ( و  از او پيروي كردند سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند كه -16

  و خداونـد، ولـي و   )از همـه سـزاوارترند  (انـد   ايمان آورده) به او(پيامبر و كساني كه  اين) همچنين.بودند

  .منان استسرپرست مؤ
دارند و در حال  اند و نماز را بر پا مى پيامبر او و آنها كه ايمان آورده ست و،تنها خداسرپرست و رهبر شما  -17

 .پردازند مى ركوع زكات

از ) عظمتـي   وجـود بـا  (اي   تو را به كلمه،خداوند! اي مريم : هنگامي را كه فرشتگان گفتند) آوريد به ياد( -18
در اين جهان و جهـان    در حالي كه؛دهد كه نامش مسيح، عيسي پسر مريم است طرف خودش بشارت مي

  .است) الهي ( و از مقربان  ديگر، صاحب شخصيت خواهد بود
انجـام  ) به پروردگار( هنگامي كه هر كدام عملي براي تقرب ؛فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان   داستان دو    -19

  .  دادند اما از يكي پذيرفته شد
  . آري، و شما از مقربان خواهيد بود: گفت -20
 ،كننـد  فـاق مـي  ا ان و آنچـه ر  خدا و روز رستاخيز دارند    ه   ايمان ب  ،هاي باديه نشين   از عرب ) ديگري  (گروه   -21

  . تقرب آنها استة  اينها ماي، آگاه باشيد؛دانند  و دعاهاي پيامبر مي  تقرب نزد خداةماي
 وسـيله اي هـر چـه    ؛بـه پروردگارشـان مـي طلبنـد    ) براي تقـرب (اي    كساني هستند كه خودشان وسيله     ،آنها -22

  .تر نزديك
  .است) تقاضاهاي آنها(نزديك و اجابت كننده ) خودبه بندگان(پروردگارم  -23
 ةخـانــواد  شـوهر و داوري از ة جـدايـي و شـكـاف ميان آنها بيم داشته باشـيد، داوري از خـانواد   زو اگـر ا -24

 ).  تـا بـه كار آنان رسيدگي كنند(زن انـتـخـاب كـنـيـد 

 . اند  از حق جدا شده،و اگر سرپيچي كنند -25

  .  مخالفت با پيامبر درآيد كسي كه بعد از آشكار شدن حق از در -26
مان سرنوشتي كه قوم نوح يا قوم هود يا قـوم صـالح         ه شمني و مخالفت با من سبب نشود كه شما به          د ،و اي قوم من    -27

 .   گرفتار شويد،گرفتار شدند

ن مـي  ر آدانند هر كس با خدا و رسولش دشمني كند، بـراي او آتـش دوزخ اسـت كـه جاودانـه د             آيا نمي  -28
  . ماند

  . نزديك اين درخت نشويد كه از ستمگران خواهيد شد اما -29
  . نزديك نشويد تا به حد رشد برسد،)و براي اصالح ( جز به نحو احسن ،و به مال يتيم -30
  .چه آشكار باشد چه پنهان،و نزديك كارهاي زشت و قبيح نرويد  -31
  .نزديك زنا نشويد كه كار بسيار زشت و بد راهي است -32
  .در حال مستي به نماز نزديك نشويد، تا بدانيد چه مي گوييد -33
در جايگـاه   پوشـانيم و   گناهان كوچك شـما را مـي  ، اجتناب كنيد،ايد ـان بزرگي كه از آن نهي شدهگـنـاه اگـر از -34

 . سازيم خوبي شما را وارد مي
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را شـهر امنـي قـرار ده و مـن و          ) مكـه   ( ايـن شـهر       ،  پروردگـارا  :زماني را كه ابراهيم گفـت     ) به ياد آوريد  ( -35
  . ها دور نگاهدار فرزندانم را از پرستش بت

  .  دارند و خود نيز از آن دوري مي كنند ديگران را از آن باز مي ،آنها -36
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