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  چكيده
هـاي   گروهي از اسـتعاره  شناختي حاضر با هدف ارائه تبييني شناختي بر زير پژوهش معني

ـ   پاياني قرآن مجيد به شكل توصيفي جزء  11در » بنيادشباهت«هاي  بديع با عنوان استعاره
انـد.   ها اساس تبيين شناختي بوده هاي مبدأ و مقصد استعاره انجام شده است. حوزه تحليلي
، و »طبيعـت «، »زنـدگي اجتمـاعي  «حـوزة   3هاي مستخرج، در تحقيق حاضـر در   استعاره

انـد. در شـباهت    بنـدي شـده   طبقه» غيرظاهري«و » ظاهري«و در دو دسته شباهت » ذهن«
شـده   درك هـا، و در شـباهت   مبنـاي تشـكيل اسـتعاره   » هـا  انگـاره «، »ظـاهري «شـده   درك

آيـد.   سازندة استعاره به شمار مي» هاي مبدأ هاي رفتارها و ويژگي طرحواره«، »غيرظاهري«
بـه عنـوان   » روابـط «و » هـا  كنش«، »اجسام«هاي سطح پايه مشتمل بر بر اين اساس، مقوله
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خود  نوبه به و دهد را نشان ميبندي مفاهيم مبدأ، نسبت به زندگي اجتماعي و ذهن  در طبقه
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اي، نگاشـت،   بنياد، مفاهيم پايـه  يد، استعارة مفهومي، استعارة شباهتقرآن مج: ها كليدواژه
  زنجيرة بزرگ هستي.

  
  . مقدمه1

شناختي با رويكردي شناختي دربارة مـتن شـريف قـرآن كـريم      مقالة حاضر پژوهشي معني
بنياد در در جزءهاي بيست تا سي قرآن مجيـد بررسـي    هاي شباهت است كه در آن استعاره

 - 1انـد، عبارتنـد از:    هـا بـوده   گويي بـه آن  هايي كه نگارندگان در پي پاسخ  شوند. پرسش مي
اند و با چه بسامدي به كار  شده  ها مفهوم مبدأ واقع گيري اين استعاره مفاهيم در شكل   كدام
هـاي   هـا چيسـت؟ تـاكنون پـژوهش     گونه از استعاره  تبيين شناختي كاربرد اين - 2اند؟  رفته

كاررفته در قرآن كريم انجام شده است؛ بنـابراين، از يـك سـو     هاي به هزيادي دربارة استعار
ها در حـوزة بررسـي اسـتعاري     كنندة ساير پژوهش توان به نوعي تكميل پژوهش را مي   اين

هاي مرتبط بايد تمركـز بـر    قرآن دانست و از سوي ديگر وجه تمايز آن را از ساير پژوهش
بنياد در گسـتره مـورد   هاي شباهتكرد. بسامد استعارهها تلقي  مطالعة نوع خاصي از استعاره

بنيـاد اسـت. بـه منظـور پاسـخ بـه       هـاي عرفـي و تجربـه   تحقيق به مراتب كمتر از استعاره
شـده؛ يعنـي در جزءهـاي     آيه در محـدودة مشـخص   37ها در  هاي پژوهش استعاره پرسش

هـا بررسـي و    آنبيست تا سي قرآن يافت و گردآوري شدند و مفـاهيم مقصـد و مبـدأ در    
ها در متن قـرآن   گونه استعاره تحليل شده است تا بتوان به توجيهي شناختي براي كاربرد اين

  دست يافت.
  
  پژوهش ة. پيشين2

هاي مفهومي در مـتن قـرآن كـريم صـورت گرفتـه اسـت؛ غالـب        مطالعاتي درباره استعاره
بنيـاد (و عرفـي) در قـرآن    هاي همبسـته تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است، استعاره

پردازنـد و  و جهتي و قدرتي مي» سفر«اي هاي انگارهاست. بيشتر اين تحقيقات به طرحواره
هاي زير از جمله اين  آورند. پژوهشهيچ سخني از تشبييهات به عنوان استعاره به ميان نمي

  تحقيقات هستند. 
نزده جـزء اول در سـه دسـته    هاي مفهـومي قـرآن را در پـا   ) استعاره1388( يم،پورابراه

هـاي  گيـرد كـه اسـتعاره   نمايد و نتيجه مـي بندي مي شناختي و جهتي طبقهساختاري، هستي
هـاي  باشـند. اسـتعاره   موجود در زبان قرآن داراي دو مبناي تجربيِ جسماني و فرهنگي  مي
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و  هاي سـاختاري هسـتند  هاي تصويري زيربناي استعارهوارهشناختي و جهتي و طرحهستي
هاي )، همبستگي متقابل حوزه1388( پرگوكنند. هوشنگي و سيفيها پيوند برقرار ميميان آن

منـدي  كنند كه بخشي از نظـام مفهومي بنياديني همچون گياه، آب، خاك و باد را بررسي مي
هـاي  هاي مفهومي را در قرآن روشن نمايند. اين پـژوهش مختصـات و همبسـتگي   استعاره

  دهد.هاي قرآني را مورد تأكيد قرار ميي مبدأ در استعارههابعضي از حوزه
ها، فضاهاي نمونههاي شعاعي در قرآن، پيش)، به استعاره مفهومي، شبكه1390نيا (قائمي

 ذهني، ساختار نيروپويايي، تلفيق مفهومي، و عليت در بافت آيـات قـرآن پرداختـه اسـت.    

داند و اين بـه علـت وجـود دو     ت از استعاره مي)، تشبيه را متمايز  و متفاو1396نيا (قائمي
  ).148- 149حوزه مقصد و مبدأ در تشبيه  و وجود  فقط حوزه مقصد در استعاره است (

را قـرآن   هـاي هالفـاظ جهتـي در اسـتعار    كـارگيري بـه )، ميـزان  1395يگانه و افراشي (
شناختي از جايگاهي  لحاظازآنجاكه تجربه و درك مفاهيم مكان و جهت به .كنند مي  بررسي 
  تربراي دريافت مفاهيم پيچيدهكارگيري اين مفاهيم در قرآن چگونگي بهبرخوردارند،  بنيادي

توصـيفي بـه بررسـي    - )، در پژوهشـي تحليلـي  1395مشخص شد. قـائمي و ذوالفقـاري (  
هاي تصويري در زبـان قـرآن در حـوزه زنـدگي دنيـوي و      گيري طرحوارهچگونگي شكل

تر مفاهيم و معاني قرآني است. نتايج اين ند.  هدف آن كشف و درك دقيقپرداز اخروي مي
هاي زير در قرآن به ترتيب داراي بيشترين بسامد وقـوع  دهد كه طرحوارهپژوهش نشان مي

در حوزه  مفهومي زندگي دنيوي و اخروي هستند: حركتي ، حجمي، قدرتي، موقعيت بـاال  
)، چگـونگي  Banha, 2006بنهـا (  عيت عقب و جلو.و پايين، خطي، نزديكي و دوري، و موق

كـه در همـين راسـتا    را در قـرآن بررسـي نمـود؛ و ايـن    » زندگي سفر اسـت «بروز استعاره 
، »راه مستقيم«اصلي هستند:  توانيم بيابيم كه توسيع استعارههاي مربوطه ديگري را مي استعاره

به طور خالق در قرآن » سفر«اره وي نتيجه گرفته است كه استع». اصحاب نار«، »راه جهنم«
  كند.دگي قبل و بعد مرگ ايجاد مياستفاده شده است، زيرا تقابل/ برشي بين زن

  
  . مباني نظري3

اي اسـت كـه در چهـارچوب    ) نظريهconceptual metaphor theoryنظرية استعارة مفهومي (
) و 1989ترنـر ( شناسـاني ماننـد ليكـاف و    اسـتعاره  .شناسي شناختي مطرح شده استمعني

 ,Sullivan)ها قائـل نيسـتند   ) تمايزي را ميان تشبيهات و استعارهStockwell, 1992استاكوِل (

  ؛ همچنين تشبيهات خواص مشترك كمتري را بين مبدأ و مقصد استعاره ظـاهر (110 :2013
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ي ). بر اين اساس، در مقاله حاضـر بـرآنيم تـا بررسـ    Chiappe & Kennedy, 2001نمايند (  مي
ــا مفــاهيمي  نمــاييم چــه واژه  constructionالزم بــراي ســاخت prompt انگيختگــي «هــا ي

) در محدوده پژوهش را ايجاد 9: 2006(ايوانز و گرين، » تر (استعاري) هاي غني سازي مفهوم
 construction of( "هـاي اسـتعاري   سازي ساخت مفهوم"نمايد. به عبارت ديگر، به دنبال  مي

metaphorical conceptualization  ،اند.  ) هستيم كه از  چه مبدأهايي  به وجود آمده9) (همان
زندگي «هاي شباهت بنياد در سه حوزة كلي مبدأ در رسيدن به اهداف پژوهش، مبدأ استعاره

هـايي بـه    حـوزه  اند. هر يك از اين موارد به زيـر   تحليل شده» ذهن«، و »طبيعت«، »اجتماعي
  اند: ها به كارگرفته شده كه در بخش تحليل دادهاند  شرح زير تقسيم شده

  مفاهيم مبدأ در حوزه زندگي اجتماعي: .1
  انساني - الف ـ
  بنايي - ب ـ
  مفاهيم مبدأ صنعتي - پ ـ

  مفاهيم مبدأ در حوزه طبيعت: .2
  حيوانات و حشرات - الف ـ
  مفاهيم مبدأ گياهي - ب ـ
  بها هاي گران فلزات و سنگ - پ ـ
  هاي طبيعي  عوارض زمين و پديده - ت ـ

  مبدأ خيالي در حوزة ذهن. . 3
بنياد در تحقيق، همان تشبيه سنتي است كه در آن هر دوي مشـبه و  هاي شباهتاستعاره

به و در بيشتر موارد ادات تشـبيه وجـود دارنـد و زباشناسـان شـناختي آن را اسـتعاره        مشبه
). منظور از كانون استعاري، مفاهيمي اسـت كـه بـه طـور     146، ص1386دانند (شميسا،  مي

  اند.  مستقيم مبدأ استعاره واقع شده
هاي شباهت بنيـاد، بـه منظـور تحليـل و      تحليل بعد از تعيين مبدأهاي استعاره در بخش

ها، در پاسخ به سوال دوم پژوهش، موارد زير مورد بررسـي   گونه استعاره تبيين شناختي اين
هاي سطح عـام؛   . استعاره2بنياد؛  هاي شباهت گيري: استعاره . ماهيت و شكل1اند:  قرار گرفته

. سـه سـطح از   5. استعارة زنجيرة بزرگ هستي و ساختار رويداد؛ و 4ع؛ هاي بدي. استعاره3
  شود.  بنياد مي هاي شباهت مقوالت. تبيين اين موارد منجر به تعيين جايگاه استعاره
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و  1390)، ليكـاف ( 2010و  2006بندي تحقيق، به تبـع از كـوچش (   در رسيدن به طبقه
) زير آمـده اسـت، مـوارد مـورد     5- 3تا ( )1- 3هاي ( ) كه در بخش2007)، و ايوانز (1987

و » بنياد شباهت«هاي  آمده است كه دربردارندة استعاره» هاي بديع استعاره«پژوهش در قالب 
هاي قرآني) است. علت ايـن امـر آن اسـت كـه ايـن دسـته از        (براي درك مثل» سطح عام«

انـد   ها سـاخته شـده   ارهها و طرحو بر اساس انگاره») سطح عام«و » بنياد شباهت(«ها  استعاره
باشـند. همـه    برپايـه تجربـه مـي   ») متعـارف «و » بنيـاد  همبسـته «ها (بسـط   ولي ساير استعاره

نظام سـاختار  «و تعدادي از آنها در » نظام زنجيره بزرگ هستي«هاي بديع تحقيق در  استعاره
  . كنند آفريني مي (وقايع رستاخيز) نقش» رويداد

  كند.  بنياد تحقيق را در نظام استعاري مشخص مي ي شباهتها نمودار زير جايگاه استعاره

  
  شوند. هاي زير بررسي مي بنياد در پژوهش حاضر در بخش هاي شباهت استعاره

  
  بنياد هاي شباهت گيري: استعاره ماهيت و شكل 1.3

طرحـوارة  «و » ايگـزاره «گيرنـد:  ها بر اساس دو نوع دانش ما از جهـان شـكل مـي   استعاره
كـار  ، از معني جمالتي كـه بـراي توصـيف پديـدة خاصـي بـه      »ايگزاره«دانش ». ياانگاره
). 77: 1395(افراشـي،  » آيـد بر اساس اطالعات ما از جهان خارج به دست مي«گيريم و  مي

آيد كه ها به دست مي، از دانش ما درباره چگونگي كاركرد رايانه»ذهن رايانه است«استعارة 
دهيم. بنابراين، در اسـتعارة مـذكور، كـاركرد ذهـن بـا      ايي نشان ميهها را در قالب گزاره آن

ها متناظر بـا   زباني ما قياس شده و شكل گرفته است. اين كاركرد رايانه بر اساس دانش برون
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افـزار   ، نـرم افـزار دارنـد  افـزار و نـرم  هـا سـخت  هاست: رايانههايمان درباره رايانهمعني گفته
از تجـارب  » ايانگـاره   طرحـواره «اندازد، و غيره. در مقابـل دانـش   كار ميزار را بهاف سخت

هـا  آيد. اين دانش مبناي ايـن اسـتعاره  تكرارشونده و منظم ما از دنيا [اطرافمان] به دست مي
هاي واره. طرح (kövecses, 2006: 128-129)» كنش حركت است«، و »ها ظرفندحالت«است: 
شـوند: اشـياء فيزيكـي را     امـل مـا بـا جهـان حاصـل مـي      ) از تعimage schemasاي (انگاره
كنيم كه چيزهايي داخل يا هايي تجربه ميها را به عنوان ظرفكنيم، خودمان و آنمي   لمس

نمـاييم،  دهند و با آنها مقابلـه مـي  بيرون آنهاست. نيروهاي فيزيكي ما را تحت تأثير قرار مي
اي فيزيكي منجـر بـه شـكل گـرفتن      ارب پايهكنيم. اين تج كه در باد حركت ميمانند زماني

بـة خـود بسـياري از مفـاهيم     هـا بـه نو  وارهشـوند و ايـن طـرح    اي مي هاي انگارهوارهطرح
زمـاني كـه مـا انـواع      (kövecses, 2010: 43).دهندمان را به شكل استعاره تشكيل مي انتزاعي
هـاي  كنـيم بـا اسـتعاره    ها درك مي هاي تجربي (حسي) را ميان پديدهتري از شباهت خاص
. بر اساس آنچـه گفتـه   (kövecses, 2006: 129)) سروكار داريم image metaphorsاي (انگاره

بنيادي هستند و نـوع شـباهتي كـه نشـان      هاي شباهت اي استعاره واره هاي طرح شد، استعاره
هري دهنـدة شـباهت ظـا    اي نشان هاي انگاره دهند، غيرظاهري و رفتاري است و استعاره مي

پـردازيم كـه در تحليـل شـناختي      مـي  "هاي سـطح عـام   استعاره"هستند. اكنون به توضيح 
  بنياد كاربرد دارند.  هاي شباهت استعاره

 

  هاي سطح عام استعاره 2.3
) analogyاي است كه براي درك آن بايد نخست دركي از قياس (عام، استعاره  استعاره سطح

) در زمـرة ايـن گونـه    proverbالمثـل ( ) و ضـرب personificationبخشي ( داشته باشيم. جان
هاي سطح عام بر اساس دانش عـام   ). استعاره189: 1390گيرند (ليكاف،  ها قرار مياستعاره

، اسـتعاره  »رويداد كـنش اسـت  «شوند. براي نمونه  ها ساخته مي ما دربارة رويدادها و پديده
كنـد؛ بـه ايـن    را توجيـه مـي  » مرگ رفتن است«سطح عامي است كه استعاره سطح خاص 

سازي شود كـه شـكل كلـي و     ترتيب كه كنش مرگ بايد در اينجا به كمك رويدادي مفهوم
ها نوعي همانندي را نشان دهد. به عنوان مثال، مرگ به كمك مفاهيمي مانند تدريس  عام آن

يـداد  شود. موارد اخير ساختار علّي و سـاختار كلـي و رو  يا نشستن روي مبل استعاري نمي
- 192: 1390آنها با مرگ يكسان نيست (ليكاف، » ساختار سطح عامِ«مرگ را ندارند؛ يعني، 

كنـد، را در مـورد يـك    المثل آسيايي كور چاله را سرزنش مي)، ضرب1390). ليكاف (189
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برد كه مرتكب عمل خالفي شده بود ولي به جـاي خـود،   كار مينامزد رياست جمهوري به
كرد: ساختار [قياسـي] مـورد اسـتفاده در درك ايـن مـورد از      سرزنش مينگاران را روزنامه

كـور چالـه را   «خالف اين نامزد با ساختار دانش مورد استفاده در درك معناي تحت الفظي 
مشترك است. اين طرحواره خاص دانش درباره مرد كور و چاله مـوردي  » كند سرزنش مي

ت خاص درباره كـوري و چالـه حضـور    است از يك طرحواره عام دانش كه در آن اطالعا
پردازيم كـه   هاي بديع مي ). اكنون به توضيح دربارة استعاره192- 197: 1390ندارد (ليكاف، 

  در تحليل شناختي موضوع تحقيق كاربرد دارند.
  

  هاي بديع استعاره 3.3
ردادي)، بنياد و متعارف (عرفي، قـرا هاي همبستهاي همراه با بسط استعارههاي انگارهاستعاره

 Novelهـاي بـديع (  هـا)، اسـتعاره  پنداري و ضرب المثل هاي سطح عام (شخصو استعاره

Metaphors   هـا جـزو   المثـل ). ضـرب 200: 1390آورنـد (ليكـاف،   ) زبان را بـه وجـود مـي
: 1390شوند (ليكـاف،   هاي سطح عام ساخته ميهاي بديع هستند كه بر پايه استعاره استعاره

بابت با يكديگر شباهت دارند كه در هر دو بـين دو چيـز يـا     مثيـل از آنتـشبيه و ت).  192
شباهت اين در حالي است كه ؛ شود و شباهتي يافت مي گيـرد مفهوم مقايـسه صـورت مـي

و  زنگـويي ، اسـدااهللا  ( موجود در تشبيه بر بنياد تخيل و در تمثيل بـر بنيـاد قيــاس اســت    
هـاي بـديع   استعاره ساختار رويداد و اسـتعاره  .)189: 1390و ليكاف،  94: 1389همكاران، 

هاي استعاري متعارف هستند. اين سـخن بـه ايـن     اي) بسط نظامهاي انگاره(به جز استعاره
تـوانيم بـا اضـافه كـردن      را مي» بيشتر باال است«معني هست كه آنها ريشه در تجربه دارند. 

» بيشـتر بـاال اسـت   «، بسط استعاره » رفتندها باالقيمت«مايعي به ظرفي تجربه كنيم و ببينيم. 
را در » مقصـود مقصـد اسـت   «، مبنـاي تجربـي   »زندگي هدفمند سفر است«باشد. يا در  مي

اي هاي انگـاره ). ساختار استعاره207: 1390برد (ليكاف، استعاره ساختار رويداد به ارث مي
) image metaphorاي (انگـاره هاسـت. اسـتعاره   بر مبناي تصاوير ذهني غني يا همان انگـاره 

شـده ظـاهري   بنياد است. اين نوع استعاره بـر اسـاس شـباهت درك   نوعي استعاره  شباهت
)perceived physical resemblanceاين ستاره [سينما] عـين  «گيرد؛ مثالً در جملة  )  شكل مي

اي انگـاره كنـيم. اسـتعارة   اي بين يك فرد و تركه برقرار مـي شده، شباهت درك»تركه است
 :Evans, 2007)كنـد   شدة ظاهري بين تركه و بازيگر جلـب مـي   توجه ما را به شباهت درك

اي اسـت كـه بـر     )، اسـتعاره resemblance-based metaphorبنياد (. استعاره شباهت(105-106
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 embodiedمنـد ( ) اسـت و بـا تجربـه بـدن    entitiesشده بين دو پديده ( اساس شباهت درك
experience( بنياد بـا اسـتعاره همبسـته   شود. استعاره شباهت انگيخته نمي ) بنيـادcorrelation-

based metaphorاي است كه بيشتر بر اسـاس  بنياد، استعاره ) در تباين است. استعاره همبسته
هاي تكرارشونده و سخت و سفت در تجربه اسـت. ايـن نـوع    وقوعيها و يا همهمبستگي

، چـون  »صـميميت گرمـا اسـت   «شـود: در  هستان برانگيخته نمي استعاره با شباهت بين دو
انـد و بـين   كند، پـس ايـن دو مفهـوم خيلـي همبسـته     صميميت در تجربه با گرما تغيير مي

شـود و در نتيجـه اسـتعاره    صميميت  و گرما  در سطح شناختي تداعي مفهومي ايجـاد مـي  
اسـتعاره   اي از . نمونـه  (Evans,2007: 50)آيـد  وجـود مـي  به» صميميت گرما است«مفهومي 
باشد. شباهت آشيل و شير ظاهري و فيزيكي مي» آشيل شير است«اي  بنياد غيرانگاره شباهت

گويد شيرها شجاعند و ما آشيل را اي است كه مينيست. اين شباهت بر طبق دانش فرهنگي
سـرانجام  . و (Evans, 2007: 183)كنـيم  با ايـن خصوصـيات شـير  توصـيف و تـداعي مـي      

چند استعاره درهم  ) مواردي هستند كه در آنها Integrated metaphorsهاي يكپارچه ( استعاره
. (Kimmel, 2010, p.97-115)مـتن و در يـك بافـت هسـتند     تنيـده و مربـوط بـه هـم، هـم     

هـاي بـديع همگـي     هـاي سـطح عـام و اسـتعاره     بنياد همراه با اسـتعاره  هاي شباهت استعاره
  هستند. "تعاره زنجيره بزرگ هستياس"زيرمجموعة 

  
  نجيرة بزرگ هستي و ساختار رويداداستعارة ز 4.3

جهان است. اين نـوع  » چيزهاي«نمايانگر درك استعاري ما از  استعارة زنجيرة بزرگ هستي
هاي زنجيره بزرگ دهد. بعضي از استعارهرا نشان مي ها سازي پديدهاستعاره مفهومي، مفهوم

-kövecses, 2010: 152(  كنندمبدأ را با مفهوم حيوان در استعارة انتخاب ميهاي هستي حوزه

هــا كــانون اصــلي معنــايي ايــن اســتعاره». رفتــار انســان رفتــار حيــوان اســت«؛ ماننــد )53
مان اسـتعاره  توانيم بگوييم كه در نظام مفهوميو نامطلوب بودن آنهاست. مي پذيري اعتراض

ساز سـاخته شـدن چنـدين اسـتعارة      را داريم كه خود زمينه» انسان حيوان است«خيلي كلي 
شود. در استعارة ساختار رويداد، وجوه متعددي از رويـدادها حـوزه مقصـد واقـع     ديگر مي

هـايي كـه باعـث    شـوند، علـت  هايي است كه عوض مـي شوند. اين وجوه شامل حالت مي
رة وجوه مذكور قرار دارند. عمل، و غيره نيز در زم شوند، خود تغيير، عمل، نيتتغييرات مي

)، locationطور استعاري بر حسب مفاهيم فيزيكي مانند جا (اين وجوه متعدد رويدادها را به
بندي سـطح مقـوالت، بيشـتر    ). از نظر طبقهkövecses, 2010: 163( فهميمنيرو، و حركت مي
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هـا   ررسـي آن مفاهيم مبدأ در تحقيق حاضر، جزء مقوالت سطح پايه هستند كه اكنـون بـه ب  
  پردازيم. مي
  

  سه سطح از مقوالت 5.3
هاي سطح عام كنيم: مقولهدهي ميها را بنابر اهميت شناختي، در سلسله مراتبي سازمانمقوله

)Superordinateهاي سـطح پايـه از نظـر  نقشـي و     ) سطح پايه، و سطح خاص. پايه، مقوله
نــد. ادراك گشــتالتي، تشــكيل اهميــت بيشــتري دار(epistemologically) شناســي معرفــت

دهي، داراي پردازش شـناختي  ، سازمان(motor movement) تصاوير[ذهني]، حركت فيزيكي
هـاي  مانند يادگيري، تشخيص، حافظه و نيـز راحتـي بيـان، از ويژگـي    آساني در مواردي به

را  هاي سطح پايـه خصوصياتي كه مقوله.  «(Lakoff, 1987: 13)هاي سطح پايه هستند مقوله
دهنـد و  ها بازتاب ميها را با اين مقوله رسد كه بيناكنش انساننمايند،  به نظر ميتعريف مي

 ,kövecses)» موجود] باشـد ها [پيشاين طور نيست كه اين خصوصيات ماهيت خود مقوله

اي هاي سطح پايه جهاني نيستند. اين گفته به اين معنـي اسـت كـه مقولـه    . مقوله(43 :2006
اي است. و براي مردم بـومي  هاي شهري  مقوله سطح پايه فقط در فرهنگ» درخت«د مانن به

اي سطح عام اسـت. بـراي   مقوله» درخت«كنند، و افرادي كه در نزديكي طبيعت زندگي مي
اي اسـت، يعنـي بـا ايـن مقـوالت بـه صـورت        آنها انواع درخت به مانند كاج و سرو، پايه

  . (kövecses, 2006: 46-47)اسند شنها را ميخودي، درخت   به   خود
  

  ها . تحليل داده4
زنـدگي  «) در سه حوزه اصـلي  3بنياد در اين پژوهش، مطابق با بخش (هاي شباهتاستعاره

بنـدي و در   هـاي مـرتبط بـا آنهـا دسـته      و نيز زيرحوزه» مبدأ ذهني«و » طبيعت«، »اجتماعي
  باشند. ق) مي1418از فوالدوند ( اهاند. الزم به ذكر است كه ترجمهها آورده شده جدول

  
  زندگي اجتماعي 1.4

  مفاهيم انساني مبدأ در زندگي اجتماعي 1.1.4
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مفاهيم مبدأ مربوط به حوزة زندگي اجتماعي، كه براي ملموس كردن مفاهيم انتزاعي دينـي  
فتـه بودنـد، پـنج    هاي تشبيهي در جزءهاي بيست تا سي قـرآن كـريم بـه كـار ر    در استعاره

  بود.   مورد

  بنياد در حوزه زندگي اجتماعي: با مبدأ انسان (و اعضا و حاالتش)  هاي شباهت استعاره .1جدول
  بهمبدأ/ مشبه  عبارت استعاري در آيه  رديف

1  »ونَ اللَّهبايِعإِنَّما ي ونَكبايِعينَ يبيعت (متشكل از مجاز)  ).10فتح/»( ... إِنَّ الَّذ  
2   ...» هواجأَز موهاتُهمادران  ).6(احزاب/...»   أُم  

ال يغْتَب بعضُكُم بعضاً أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً «...   3
  خوردن گوشت برادرِمرده  ).12(حجرات/...»   فَكَرِهتُموه

صراط   شي سوِيا علىيم  أَمنْ  وجهِه أَهدى  أَ فَمنْ يمشي مكبا على«  4
  ).22(ملك/»  مستَقيم

،  »عابر راست قامت«
  »عابر به رو افتاده«

رأَيت الَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض ينْظُرُونَ إِلَيك نَظَرَ الْمغْشي علَيه منَ «...   5
 ... تود/» الْمبيهوشي مرگ  ).20(محم  

  »نُصبٍ يوفضُون  منَ الْأَجداث سراعاً كَأَنَّهم إِلىيوم يخْرُجونَ «  6
  سوي عالمتي شدن به روان  ).43(معارج/

  
به كار رفته » مثابه بيعت با خداوندبيعت با پيامبر (ص) به«، نگاشت 10. در سورة فتح/1

 بيـان شـده اسـت   » قرار دادن دست در دست پيشوا مجازا به جاي اظهار وفـاداري «است.  
وجود دارد.  اينجـا شـباهت     مجاز و استعارهبرهمكنش  ). در اين آيه 277: 1396نيا: (قائمي

شـود. بنـابراين، بـا     غيرفيزيكي و مرتبط با دانش فرهنگي و ايـدئولوژي اسـالمي ديـده مـي    
  اي سر و كار داريم.  اي طرحواره استعاره

» مثابـه مـادران امـت   همسران پيـامبر(ص) بـه  «، نگاشت استعاري 6. در سورة احزاب/2
شوند، بلكه اجزاي وجود دارد. در اين استعاره همة اجزاي حوزة مبدأ به مقصد نگاشت نمي

شوند؛ اين استعارة تشبيهي يك آي.سي.ام/ يك انگاره شـناختي  خاصي از آن تطبيق داده مي
ولي ، ددانن شده است؛ به اين معني كه مسلمانان زنان رسول خدا را مادر خودشان ميآرماني

هـاي سـببي و   نيستند. به اين صورت كه فاميـل » تولد بخشيدن«اين مادران، الگوي شناختي 
توان بـا دختـران آنهـا ازدواج كـرد. ايـن      ، ديگر فاميل امت نيستند و مي»مادران«نسبي اين 

ناميد. بسـياري  » مادر مكتبي«توان آن را   شدة شناختي  هستند كه مي الگوي آرماني» مادران«
رود.   شده و در اين طرحواره/ الگو به كـار نمـي   سازي ساده» مادر«هاي حوزة مبدأ ويژگياز 
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امر ثابتي نيست و همـين واژة مـادر بـه    »  معنا«توان از اين بحث اين نتيجه را گرفت كه  مي
شود. ما از يكي از ايـن معـاني شـعاعي، بسـته بـه      چند نوع مادر (معاني شعاعي) تقسيم مي

دهـيم و در اينجـا  مقصـد  (زنـان     نمايم، گسترش استعاري ميكه انتخاب مياي  آي.سي.ام
كنـيم. پـس   است، نگاشت مي» مادر«كه يكي از معاني » مادر مكتبي«رسول خدا) را به مبدأ 
شده داراي منطق خاصي در اهل اسالم است و آن منطق را اهللا  سازيالگوي شناختي مطلوب

به عمل در اين زمينه نمايد. در  دهد كه ما را ترغيبمي ما قرار» قلب«در  - راهنماي اصلي- 
  كانون استعاري  كه همان مبدأ استعاره است، ذكر شده  است.  اين آيه

دانسته شده است. » منزله خوردن گوشت برادر مردهغيبت به«، 12. در سوره حجرات/3 
اهت نيز غيرفيزيكـي  در اين آيه از ادات تشبيه استفاده نشده است و تشبيه ضمني است. شب

اي رو به رو نيستيم؛  بلكه رفتـار و  نفـس عمـل    (غيرظاهري) است؛ يعني با استعاره انگاره
 گوشت برادرمردهغيبت كردن در دانش فرهنگي و ايدئولوژي اسالمي موصوف به خوردن 

  اي سر و كار داريم. بنياد غيرانگاره است. بنابراين با استعاره شباهت
، وجود دارد، مقايسه مـؤمن و كـافر در دنيـا و آخـرت،     22ر سوره ملك/. مثلي كه د4 

كـافر  «، »منزله عابر راست قامـت مؤمن طالب بصيرت به«باشد. بدون كاربرد ادات تشبيه مي
زنـدگي دنيـوي و   «اسم نگاشت: ». دين به مثابه راه«، »روافتاده مثابه عابر بهجاهل و لجوج به
اي استفاده شده اسـت  عنوان پيكربندي كليه به) مركب، بهاز مبدأ (مشب». اخروي سفر است

را به مقصد افراد مؤمن و كافر نگاشت كرده  "هاي خاصيپيمايراه"كه مجموعة رفتارهاي 
اي بنياد غيرفيزيكي است؛ يعني، شباهت، رفتـاري و غيرانگـاره  است. استعاره از نوع شباهت

ت نـه در بخـش انگـاره و نگـرش     است و ظاهري نيست. شباهت در بخش طرحواره اسـ 
رسـاند. تصـوير رفتـار    ايي به ما ميهايي از افراد به شكل طرحوارههاسالمي را در مورد گرو

ها در زندگي به صورت استعاره سطح خاصي بيان شده است:  طرحواره  حركت اين گروه
جزئـي از   دهـيم. و ايـن  يك نفر مؤمن و يا كافر در همين سير را به همة افـراد تعمـيم مـي   

كننـد؛  اي حركـت مـي   استعارة ساختار رويداد است: در مسير رسيدن به مقصد زندگي، عده
در اين استعاره » زندگي سفر است«و سطح خاص: » مقصود مقصد است«استعاره سطح عام

  كند. عمل مي
مثابـه  ترس از جهاد به«، »قلب/ دل متناظر با ظرف«هاي: ، نگاشت20. در سوره محمد/5
، را داريـم.  »ذهن جسـم اسـت  «نگاشت: در نظر گرفته شده است. از اين رو اسم» ليبيمارد

"يغْشرساند. شباهت در اين اسـتعاره فيزيكـي (ظـاهري)    شباهت را در اين آيه مي "نَظَرَ الْم
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 كردن كساني كه بيماردلندنگاه "است (شكل نگاه و صورت و حاالت آن).   مقصد، مشبه" 
فهميم. انگارة نگاه به فـرد  مي "كردن فرد در حال احتضارنگاه"به)مبدأ (مشبه را با استفاده از

مند به زندگي است. اين ترس در حال موت، داراي جامع(وجه شبه) وحشت در فرد عالقه
مثابه نگاه افراد نگاه ترسوها (از جهاد) به«شده به مقصد است. و وحشت تنها انگارة نگاشت

ين آيه چند استعاره يكپارچه استفاده شده است و نهايتـاً اسـتعاره   است. در ا» در حال موت
كند. مبدأ و مقصـد  شده بين مبدأ و مقصد را بيان مياي مذكور، شباهت ظاهري دركانگاره

ترتيب بيماردلي و فرد در حال احتضار هستند. استعاره حاصل هم از نـوع   مقيد به وصف به
نيز در اين آيه استعارة زنجيرة بزرگ هسـتي اسـت كـه    اي ميباشد. استعاره سطح عام انگاره

  نمايي از استعاره ساختار رويداد است كه در آن عمل گروهي به تصوير كشيده شده است.
منافقان روان شدن آنها («استفاده شده است و  انگاره  "كَأَنَّ "، از ادات 43. در معارج/6
بنيـاد در  شت شده است. استعارة شباهتشان از قبرها نگا به خروج» ) به سوي عالمتي كافر

اي است. در اين استعاره تصوير(انگاره) رفتن مردم به سوي عالمت، اين مورد از نوع انگاره
اي بـا  شدهانسان است، شباهت ظاهري درك هاي جسماني و زندگي اجتماعيفعاليتكه از 

وقـوع  كـه حتمـاَ بـه    ايو خبـر از آينـده   بينـي خروج آنها از قبرشان خواهد داشت و پـيش 
خروج منافقان كـافر از  «كند. در اين آيه  پيوندد را در قالبي ملموس و قابل درك بيان مي مي

اسـتعارة سـاختار    كه نمـايي از  .است تصويري ةاستعار ،»قبرها/ روان شدن به سوي عالمتي
  گذارد.رويداد را به نمايش مي

  مفاهيم بنايي مبدأ در زندگي اجتماعي 2.1.4
) مفـاهيم ملموسـي (سـاخت و بنـا) را در حـوزة زنـدگي       1) هم ماننـد جـدول (  2جدول(

  سازي استعاري به عنوان مبدأ استفاده كرده است.ماجتماعي براي مفهو

  بنياد در حوزه زندگي اجتماعي: با مبدأ بنا (ساختمان) هاي شباهت استعاره .2جدول
  بهمبدأ/ مشبه  عبارت استعاري در آيه  رديف

  بنايي سربي  ).4(صف/  »إِنَّ اللَّه يحب الَّذينَ يقاتلُونَ في سبِيله صفا كَأَنَّهم بنْيانٌ مرْصوص«  1

زده به  تير چوبي تكيه  ).4منافقون/»(و إِنْ يقُولُوا تَسمع لقَولهِم كَأَنَّهم خُشُب مسنَّدة ... ... »  2
  ديوار

  كوشك  )32تَرْمي بِشَرَرٍ كَالْقَصرِ (مرسالت/إِنَّها «  3
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جهادگران/ جنگجويان راه خدا بـه مثابـه بنـايي    «، استعارة تصويري 4. در سوره صف/1
اي است به مجاهدان شود كه در آن  انگاره بنايي سربي كه مفهوم سطح پايه ديده مي»  سربي

  راه خدا نگاشت شده است. 
شان بـه   باطن«وجود دارد؛ زيرا » ذهن جسم است«نگاشت: ، اسم4. در سوره منافقون/2

). باطن همان ذهن است 473/ 19: ج1374(طباطبايي، » مانند ظاهرشان جذاب و زيبا نيست
، است كه "خُشُب مسنَّدة"اش با ظاهر  قياس شده است. كانون استعاري (مستعار) كه انگاره

كننـد  ادات تشبيه است. اين ادات بيان مـي  "كَأَنَّ" باشد.مي مسنَّدةحوزة مبدأ مقيد به صفت 
زده بر ديوار هستند. انگـارة تيـر چـوبي    هاى خشك تكيهكه هميشه منافقان، همچون چوب

ايـن   اي اسـت. زده به ديوار به منافقان نگاشت شـده اسـت. و اسـتعاره از نـوع انگـاره     تكيه
ي است. در اين استعاره هم گروهي اي از استعاره سطح عام و زنجيره بزرگ هستزيراستعاره

 در مبـدأ مفهـوم سـطح     فهمـيم. روح) مـي هايي بي(چوب "چيزهايي"ها را به كمك از آدم
اين مفهوم براي افراد دور از زندگي بـدوي و روسـتايي، خـاص     استفاده شده است.اي  پايه

مفـاهيم   (فرودستي) است. در حوزة اجتماعي استعارة تشبيهي در قـرآن وجـود دارد كـه از   
. سـوره  3دهـد.  ) ايـن مفهـوم را نشـان مـي    3اي استفاده كرده اسـت. جـدول (  صنعتي پايه
  تحليل شده است. 33) با آيه/4- 3در بخش ( 32مرسالت/

  مفاهيم مبدأ صنعتي در زندگي اجتماعي 3.1.4
  اند. ) نمايش داده شده3مفاهيم مرتبط با حوزه زندگي اجتماعي در جدول (

  هاي صنعتي بنياد در حوزه زندگي اجتماعي: با مبدأ صنعت و فراورده هاي شباهت استعاره .3جدول
  بهمبدأ/ مشبه  عبارت استعاري در آيه  رديف

  شده/ رنگينپشم زده  ).9(معارج/» و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ«  1
  رنگينشده/ پشم زده  ).5(قارعه/» تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنْفُوشِ«  2

  
را به معناى مطلق پشم و يا پشم  "عهن"عالمه طباطبايي واژة   9. در سوره معارج/2و 1

 »و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنْفُوشِ«است:  5داند، و استناد وي به سوره قارعه/شده ميحالجى
  ).20/10: ج1374گردد.) ( ها مانند پشم رنگين حالجى شده مى (و كوه

منزلـه پشـم حالجـي (زده) شـده/     ها بهكوه«، استعاره 5و قارعه/ 9هاي معارج/در سوره
 "عهن"اي است. ادات تشبيه با مستعار منه (مستعار= كانون استعاري) از نوع انگاره»: رنگين
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استفاده شده كه تأكيدي به شباهت بنياد بودن و تك نمايي اين استعاره است. نگاشـت هـم   
ها از نظر عدم ثبات و رنگيني بـه  هاي زنگين وجود دارد. و كوهمعدم ثباتي است كه در پش

شده). استعارة سطح عام در اين آيه زنجيره كنند (شباهت دركپشم شباهت ظاهري پيدا مي
- بزرگ هستي است كه يكي از نماهاي استعاره سـاختار رويـداد را در روز قيامـت بـازمي    

  نماياند. 
  
  طبيعت 2.4

  حيوانات در طبيعتمفاهيم مبدأ  1.2.4
پردازيم كه بر اساس مفاهيم سطح هاي تشبيهي مياكنون به توضيح دربارة آن دسته ازاستعاره

  اند. ها شكل گرفته اي حيوانات و حشرات، و رفتار آنپايه

  بنياد در حوزه طبيعت: با مبدأ حيوانات هاي شباهت استعاره .4جدول
  بهمبدأ/ مشبه  عبارت استعاري در آيه  رديف

1   ...» ملَه ثْوىم النَّار و أْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامي ونَ وتَّعتَمينَ كَفَرُوا يالَّذ و «
  خوردن چهارپايان  ).12(محمد/

  ملخ پراكنده  ).7(قمر/» يخْرُجونَ منَ الْأَجداث كَأَنَّهم جراد منْتَشر«...   2
3   ونَ شُرْبزدهشتران عطش  ).55(واقعه/» الْهِيمِفَشارِب  
  كنندة كتاب خر حمل  ).5(جمعه/...» مثَلُ الَّذينَ حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفارا «  4

گورخران رميده از   ).51(مدثّر/» ) فَرَّت منْ قَسورة50ٍكَأَنَّهم حمرٌ مستَنْفرَةٌ («  5
  شير/شكارچي

6  »ثُوثبكَالْفَراشِ الْم كُونُ النَّاسي موهاي پراكندهپروانه  ).4(قارعه/» ي  
  رنگشتران زرد   ).33(مرسالت/» كَأَنَّه جِمالَت صفْرٌ  7

8  » وتنْكَبثَلِ الْعكَم ياءلأَو ونِ اللَّهنْ دينَ اتَّخَذُوا مثَلُ الَّذنَ مهإِنَّ أَو تاً ويب اتَّخَذَت
  ).41الْبيوت لَبيت الْعنْكَبوت لَو كانُوا يعلَمونَ (عنكبوت/

خانه عنكبوت و 
  عنكبوت

  مارمعمولي  ).31(قصص/...» و أَنْ أَلْقِ عصاك فَلَما رآها تَهتَزُّ كَأَنَّها جانٌّ «  9
  
مثابـه خـوردن   ماننـد/ بـه  خـوردن كفـر پيشـگان  بـه    «، نگاشت: 12در سورة محمد/ .1

شود كه به نوبة خود جزئي از استعارة زنجيرة بزرگ هستي است. چنـد   ديده مي» چهارپايان
طرحواره در اين استعاره به كار رفته است، كه وجه شبه اين تشبيهند: پركردن شكم، غفلت 

هاي مشترك متظـاهران بـه    الل يا حرام بودن مال از ويژگياز مسؤوليت و عدم توجه به ح
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استفاده شـده اسـت. شـباهت غيرفيزيكـي و      "كما"كفر  و چهارپايان است. از ادات تشبيه 
رفتاري است، به اين دليل كه انگاره خوردن چهارپايان مد نظر نيست و كفر پيشگان همانند 

يم كـه شـباهت رفتـار و    فهمـ اره مذكور مـي خورند و از وجه شبه استعها غذا مي بقيه انسان
  كردار است. 

شود.  ديده مي» هاي پراكندهمثابه ملخمجرمان هنگام خروج از قبر به«، 7. در سوره قمر/2
هـا بـه وضـعيت    نظمـي ملـخ  زدگي و يا بي تابي و سراسيمگي و وحشتتصوير(انگاره) بي

ين آيه شـريفه سـطح خـاص    مجرمان مذكور نگاشت شده است. مفاهيم مقصد و مبدأ در ا
اي  بينـي  دهد قرآن مجيد بر چگونگي عملكرد افراد بر اساس جهان هستند. اين آيه نشان مي

آورد تاكيد دارد و صرفاً ابزار بالغت و فصاحت نيست. در اين آيه از  ها پديد مي كه براي آن
صويري) پديد آمده كه اي(تاي از نوع انگاره استفاده شده است و استعاره "كَأَنَّ"ادات تشبيه 

هاي پراكنده به مجرمان هنگام خروج از قبر نگاشت شده است. در نتيجـه  در آن انگارة ملخ
  اينجا شباهت فيزيكي (ظاهري) است. 

منزله آب نوشيدن شـتران در حـال   آب نوشيدن كفار (منكران معاد) به«، 55. در واقعه/3
شـباهت   "ف"از نوع تصويري است. با  بنياداست.  اين استعارة شباهت» زده مرگ و عطش
نمـايي اسـت. انگـاره    شدة مبدأ به مقصد نگاشت شده است. اين استعاره، تكظاهري درك

نوشيدن شتر مبتال به بيمارى هيام ( مانند استسقاء در آدميان) و يا درد آن، و يـا ريگـزار   آب
ــذيب   ــان تك ــيدن گمراه ــه آب نوش ــنه ب ــت ز  تش ــوردن از درخ ــس از خ ــده پ ــومكنن  ق

  نوشند. يم. حتماَ اين طور آب ميكن مي   نگاشت
به (مستعار منه) استفاده شده است. مشبه "كَمثَلِ "همراه با  "مثَل"، 5در سورة جمعه/ .4

يهوديـاني و عالمـان   « و » مثابه برداشـتن بـار  بردن بهعمل و بهره«هاي مركب است. استعاره
غيرفيزيكي بنياد خورد. اين مثَل، استعاره شباهتدر اين آيه به چشم مي» عمل به مثابه خر بي

كننـد و موضـوع    شـان حمـل نمـي   است؛ چون اين افراد چيزي را به عنوان بـار بـر پشـت   
 آنهاست.كردار

مثابـه  كننده از قرآن بهكفار متنفر و اعراض«اي ،  استعارة انگاره50- 51. در سوره مدثّر/5
رمنده از «مقيد به صفت » گورخران«به رد. مشبهوجود دا» گورخران رميده از شير/شكارچي

نمايد. وجه شبه فقدان عقل و  باشد، كه به ما در درك وجه شبه كمك ميمي» شير/شكارچي
شود. ايـن شـباهت از پـيش    شعور و وحشي بودن گورخر است كه به اين كفار نگاشت مي

اي و با منطق  انگاره موجود نيست و از مفاهيم رميدن و شير و شكارچي استفاده كرده ولي
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اي [مسير فرار] است. از نظر تشبيه سنتي  اين تصوير تخييلي است چون در يـك  طرحواره
  كننده از قرآن) نيست. طرف (مشبه= كفار اعراض

نمايد. استعاره زنجيره بزرگ هستي، نمايي بودن اين استعاره مي توجه ما را به تك "كَأَنَّ"
  كند.  اينجا عمل مياستعارة سطح عام است كه 

حركتي پروانـه و ملـخ در    ، انگارة آتش زدن پروانه و نيز طرحواره4. در سورة قارعه/6
اي اسـت كـه مبـين    هـاي انگـاره  نشان زباني استعاره» ك«شود. ادات تشبيه  اين آيه ديده مي

ايـن   ها و يـا هراسـاني  هاست: فقط شباهت به آتش زدن پروانهنمايي بودن اين استعاره تك
، »انسـان حيـوان اسـت   «كننـد:  هاي زير عمل مـي حيوانات است. در اين آيه شريفه استعاره

  ». روز ظرف است«، »زنجيره بزرگ هستي«، »رفتار انسان رفتار حيوان است«
رفتار انسان «كه منجر به شكل گرفتن  استعارة »  انسان حيوان است«استعاره خيلي كلي: 

زنجيـره بـزرگ   «اي از اسـتعارة   نوبـه خـود زيرمجموعـه    بـه شـود،   مـي   »رفتار حيوان است
است. در اين استعاره از يك مبدأ سـطح پـايين بـراي درك مقصـد سـطح بـاالتري       »هستي

مراتـب وجـود   ه از نظـر سلسـله  هـا كـ  )؛ از پروانهkövecses, 2010: 153استفاده شده است (
ها اسـتفاده شـده اسـت. و    سانها هستند، براي درك (موقعيت و شرايط) انتر از انسان پايين

افتـد. اسـتعاره   مثابه ظرفي است كه حوادث مختلف قيامـت در آن اتفـاق مـي    روز قارعه به
هــاي جهتــي و  ه اســت. اســتعارهكــار رفتــبــه 4در آيــة » زمــان ظــرف اســت«ســاختاري 

مـا هسـتند. حـوادث و اعمـال بـا      مند در تجارب هاي نظامشناختي بر پايه همبستگي هستي
 & lakoff)كنـد  مـي  ها را اشياء ظرفياند و اين همبستگي آناي زماني محدود همبستهه بازه

Johnson, 2003: 45- 46).  
هـاي  شـراره «، »مثابه كوشكهاي آتش (جهنم) بهشراره«، 32- 33. در سوره مرسالت/7

ند. اي هستند وجود دارهاي انگارهكه از نوع استعاره» آتش (جهنم) به مثابه شتران زرد رنگ
»از نظر بزرگـي، و   32، ادات تشبيه هستند.  در آية مباركه 33در آيه » كَأَنَّ«و  32در آيه » ك

عبـارت   از نظر تعداد و جنب و جوش و پراكندگي تشبيه صورت گرفته است، به 33در آيه 
صورت تصـوير پـيش روي مـا    ها جنبه/ وجهي از مقصد را بهديگر، هر يك از اين استعاره

دهند: از نظر بزرگي، كوشك، و از نظر بسامد و پراكندگي و سرعت و رنگ، نفرات قرار مي
هـا را بـراي مـا بـه     هـاي (تصـاوير) الزم بـراي درك آتـش پـاره     زياد شتر است كه انگـاره 

كشند. اما به تنهايي مبدأهاي قصر (مربوط به زندگي شهري) و شتر قادر بـه بـه   مي   تصوير
 33تـا   30هاي شراره آتـش نبودنـد. الزم بـه ذكـر اسـت كـه آيـات        كشيدن جنبه   تصوير
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اي از اسـتعارة  آورند. اين آيات زير اسـتعاره هاي يكپارچه را پديد مياي از استعارهمجموعه
، مفهوم »شتران زردرنگ«و » كوشك«اي زنجيره بزرگ هستي هستند كه به كمك مفاهيم پايه

  شدة ظاهري هستند.ها، شباهت دركين شباهتفهميم. ارا مي - پناه بر خدا- آتش جهنم
سـازي  خانـه «هـا وجـود دارد،   اي يكپارچه از اسـتعاره مجموعه 4. در سورة عنكبوت/8

سازي گرفتن خانه« ،»انتخاب و اختيار دوست و سرپرست گرفتن او است». «گرفتن آن است
  ».است تارتنيدن عنكبوت پرستي بت«سازي است،دوست گرفتن خانه«، »خانه است

مثابـه خانـه   توان تفسير كرد. اول آنكه معبودان كـافران بـه  اين آيه را به چند شكل مي"
ها را پشتيبان و تكيه گاه خـود، در ديـن   خداوند معبودانى را كه كافران آن، »عنكبوت  است

المثـل اسـت، تشـبيه كـرده و آن خانـه      دانستند، به چيزى كه درسستى و ضعيفى ضربمى
مشـركي كـه بـت را    «). همچنين گفته شـده كـه   580/ 4ج :1375طبرسي، عنكبوت است (

اي دارد عنكبوتي است كه خانه پرستد، مانندپرستد در مقايسه با مؤمني كه خداوند را مي مي
طـور كـه   اي است كه از آجر و سـنگ و گـچ اسـت و همـان    و خانه آن در مقايسه با خانه

 هـا ها، ديني است كه در آن بـت دين ترينها خانه عنكبوت است، ضعيفترين خانهسست

تـوان سـه اسـتعاره را    بنابراين در اين آيـه مـي   ).3/455ج :407(زمخشري، » پرستش شوند
مثابـه عنكبـوت   كـافران بـه  «،  »مثابه خانه عنكبـوت هسـتند   معبودان كافران به«متصور شد: 

  ). 261: 1395ذوالفقاري،  شده درنقل( »»مثابه خانه عنكبوت است پرستي بهبت«و  »هستند
المثـلِ:  هاي يكپارچه وجود دارد. مبدأ استعاره، ضرباي از استعارهنمونه 4در عنكبوت/

به (مستعارمنه) مركبي اسـت  المثل، مشبهاست. اين ضرب» سازي و تارتنيدن عنكبوتخانه«
به دهـد. ايـن پيكربنـدي كـل بـه مشـ      سازي عنكبوت را براي ما توضـيح مـي  كه طرز خانه

 - كننـد) اسـت  كه به نوبه خود كل (چند چيز كلـي را بيـان مـي    - (مستعارله) انتخاب معبود
پرستي كافران را به كمك وجه شبه(جامع) كه همان سسـتي  نگاشت شده است. و عمل بت

» عـام خـاص اسـت   «اي از اسـتعاره  المثل داده شده نمونـه فهميم. ضربو ضعف است مي
  باشد.ديع ميهاي بباشد كه جزو استعاره مي

، جامع (وجه شبه) حركت و سرعت جسـت و  10و  نمل/ 31هاي قصص/.  در سوره9
باشد. همچنين عصا محمل (مجاز) براي اژدها (مار بسيار يـزرگ) اسـت. در اينجـا    خيز مي

 اسـتعاره  كنـد. تعامل مجاز و استعاره داريم. و استعاره زنجيره بزرگ هستي اينجا عمـل مـي  
  باشد.  مي »ايانگارهاستعاره «از نوع  بنيادشباهت، »است اژدها مار معمولي«
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  مفاهيم مبدأ گياهي در طبيعت 2.2.4
به (مبدأ) در آيـاتي كـه   عنوان مشبهوجه ديگر حوزه طبيعت گياهان است.  مفاهيم گياهي به

  كنند.آفريني ميسازي استعاري نقش) آورده شده است در مفهوم5در جدول (

  بنياد در حوزه طبيعت: با مبدأ گياهان هاي شباهت استعاره .5جدول
  بهمبدأ/ مشبه  عبارت استعاري در آيه  رديف

  على  و مثَلُهم في الْإِنْجِيلِ كَزَرعٍ أَخْرَج شَطْأَه فĤَزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى«...   1
  گياه در حال رشد  ).29فتح/...» (سوقه يعجِب الزُّراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار 

  هشد كنريشه نخل  ).20(قمر/» تَنْزِع النَّاس كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ منْقَعرٍ«  2
  نخل پوسيده  ).7(حاقّه/» كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ خاوِية«...   3
  گياه خشك ريزريز  ).31(قمر/» الْمحتَظرِإِنَّا أَرسلْنا علَيهِم صيحةً واحدةً فَكانُوا كَهشيمِ «  4
  شدهكاه خرد  ).5(فيل/» فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ«  5

6  
اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب و لَهو و زِينَةٌ و تَفاخُرٌ بينَكُم و تَكاثُرٌ في «

 ثثَلِ غَيكَم الدالْأَو والِ والْأَم ا ثُمفَرصم فَتَراه هِيجي ثُم نَباتُه الْكُفَّار بجأَع
  ).20(حديد/» يكُونُ حطاما ... و ما الْحياةُ الدنْيا إِلَّا متاع الْغُرُور

 - گانه مذكورپنجمراحل
روابط ساختاري چرخه 

  كاالي فريبنده - زندگي گياه
  
انـد. از سـويي،    در نظـر گرفتـه شـده   » كشت و گياهمثابه مؤمنان به« 29در سوره فتح/  .1

باشد و از سـويي ديگـر   اي حوزه زندگي اجتماعي مي كشاورزي و گياه از مفاهيم سطح پايه
، شـباهت  "ك"مريوط به گياهان است. اين آيـه مباركـه مثلـي اسـت كـه بـا ادات تشـبيه        

كنـد. اينجـا   نمايـان مـي  اي (در دوره زندگي) را بين مؤمنان و گياه در حال رشـد  شده درك
اي نيست. سـرزندگي و حيـات و قـدرت    باشد، يعني استعاره انگارهشباهت غيرفيزيكي مي
  باشد.روزافزون وجه شبه مي

اسـت: مبـدأ ريشـه فرهنگـي     » شدهكنريشه نخلمثابه قوم عاد به«، 20. در سوره قمر/2
اي اسـت؛  است. و استعاره انگارهاستفاده شده » كَأَنَّ«مقصد است. در اين آيه از ادات تشبيه 

يعني، از انگاره استفاده شده و شكل ظاهري بدن (فيزيكي) و درخت نخل به هـم نگاشـت   
هـاي  اند. استعاره سطح عام زنجيره بزرگ هستي است كه در آن قوم عاد شـبيه بـه تنـه   شده
وجه شبه در اين  كند. هم وقوع حتمي اين اتفاق را بيان مي» كَأَنَّ«شده نخل شدند. كنريشه

آيه مرگ و ازكارافتادگي است. شباهت ازپيش موجود نيست بلكـه  نـوعي شـباهتي ايجـاد     
 Lakoffها عيني و غيراستعاري نيست (اي است. شباهت در استعارهانگارهنمايد: طرحواره مي

& Turner, 1989: 123.(  
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غيراستعاري مربـوط  نوعي شباهت در اين استعاره وجود دارد، ولي اين شباهت عيني و 
كنند؛ يعني وقتي كه اي را حفظ ميها ساختار طرحواره انگارهبه ديدگاه سنتي نيست. استعاره

اي با فهميم، اين مفهوم در نوعي ساختار طرحواره انگارهطور استعاري ميمفهوم مقصد را به
رده اسـت.  مبدأ مشترك است. و اين هم  در بخشي از ساختاري است كه استعاره ايجـاد كـ  

هاي اي بين حوزهجان كالم اين كه، استعاره هميشه منجر به شباهت ساختار طرحواره انگاره
شود. در نظريه استعاره مفهومي نوعي شباهت ويژة محـدود ايفـاي نقـش    مبدأ و مقصد مي

  ).Lakoff & Turner, 1989: 123(كند مي
ــه/3 ــأَنَّ«از   7. در حاقّ ــه» كَ ــوان ادات اســتفاده شــب اي ده اســت و اســتعاره انگــارهعن

به وجود آمده است. اين كانون استعاري » هاي پوسيدهمثابه نخلشدگان) قوم عاد به هالك«(
ذهـن جسـم   «نگاشـت:   به) مقيد و موصوف به صفت پوسيده اسـت. واسـم  (مستعار= مشبه

نطـق و  محتوا بودن قوم عاد از نظر عقـل و م به بي "خاويه"، در آن وجود دارد؛ تعبير»است
)، ايـن  566: 1391پـور،  هاي بلند و عجز در برابر خشم الهي اشاره دارد (بهرامداشتن قامت

هم در اين استعاره  استعاره زنجيره بزرگ هستيهمان وجه شبه عبارت استعاري پايه است. 
  كند.اي عمل ميانگاره
در سـطح  » ريزريزگياه خشك منزله قوم ثمود به«اي، استعاره انگاره 31. در سوره قمر/4

استفاده شده است. بـا مفهـوم سـطح    » ك«كند. در اين آيه شريفه، از ادات مفهومي عمل مي
، اسـتفاده  »گيـاه خشـك ريزريـز   «- اي اسـت براي اعراب و كشاورزان سـطح پايـه   - خاص
است. انگارة اين نوع گياه به وضع و حـال آن روز قـوم ثمـود نگاشـت شـده اسـت.         شده

ارزشـي  يك مورد است: وجه شبه (جامع) در اين آيه مردگـي و بـي   نگاشت در اينجا فقط
نگاشت) در اين آيه زنجيره بزرگ هستي است كه در آن  قوم ثمود است. استعاره كلي (اسم

  اند.به علف احشام تشبيه شده
مثابـه كـاه   اصـحاب فيـل بـه   «ايِ انگارهاز نوع  بنياداستعاره شباهت،  5. در سوره فيل/5
شده بين مبدأ و هاي ظاهري(فيزيكي) دركو توجه ما را به شباهت  كند.عمل مي »شده خرد

نمايد. نمايي بودن نگاشت جلب ميتوجه ما را به تك» ك«كند. ادات تشبيه مقصد جلب مي
به) در اينجا كاه شود، يعني مبدأ (مشبهشده استفاده مياي كاه با قيد خرداز مفهوم سطح پايه

ها به كار رفته است. و اين هم به نوبه خود ه براي شناسايي گروهي از آدمشده است كخرد
اي از زنجيره بزرگ هستي است. ايـن تشـبيه (اسـتعاره) از نـوع محسـوس بـه       زير استعاره

  محسوس است. 
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گانـه (بـازى و   منزله مراحل پـنج ساختار زندگي دنيا به«استعاره    ،20. در سوره حديد/6
» خـواهى در امـوال و اوالد)   فروشى نسـبت بـه يكـديگر و فـزون    سرگرمى و زينت و فخر

نمايـد:   عمـل مـي  » گانـه مثابه مراحـل پـنج  دوران مختلف زندگي انسان به«عبارت ديگر،  به
دهنـد. ايـن پـنج    گانه تشكيل مفهوم سطح فرادستي زنـدگي را مـي  اي پنجمفاهيم سطح پايه

اجتمـاعي، و رذايـل اخالقـي  را بـه     مرحله به ترتيب بازي و سرگرمي، آراسـتگيِ زنـدگي   
»: مدت عمر بشر چرخه زندگي گيـاه اسـت  «نمايند. در قسمت دوم آيه: زندگي نگاشت مي

استعاره عرفي سطح عام است و مبدأ و مقصد روابط سـاختاري مشـابه دارنـد (كـووچش،     
و واقعيتـي را  استفاده شده كه قانون » أَنَّما«). در اين قسمت از آيه از ادات تأكيد 119: 2006

استفاده نشده كه ايـن گـزاره اسـتعاري را    » ك«گذارد و از اداتي به مانند به مناسة ظهور مي
آغـاز  «نگاشت   از قسمت دوم آيه شريفه ها  مركب هستند. درنمايي كند، بلكه نگاشتتك

سـتني  شـود و آن ر اي كه از آن ناشي مـي و رستني و پايان زندگي دنيوي به مثابه باران مفيد
بـاران  «اي از مفهوم سطح پايـه  ، به صورت مثَلي استفاده شده است.»شودزرد و خاشاك مي

به عنوان مبدأ استفاده كرده است. و مراحل مختلـف رشـد گياهـان، شـگفت زدگـي       »مفيد
) از ايطرحـواره انگـاره   اي ( نـه هـايي گـزاره  كشاورزان و خشك شدن گياهان كه شباهت

مراحل زنـدگي دنيـا بـه    «گذارد: يعني نيا هستند را به نمايش ميدزندگي گياهان  با زندگي 
همچنين اين قسمت از آيه مثل اسـت،  ». مثابه (زراعت) رشد و شكوفايي و خشكي گياهان

). ايـن قسـمت از   189: 1390(ليكاف، » المثل (مثل) درك قياس است الزمه درك ضرب«و 
(فرمول اسـتعاره مفهـومي نـه     نگاشت اسم باشد.مي» عام خاص است«از اي آيه زيراستعاره

باشـد. مراحـل چرخـه رشـد     مي »زندگي دنيا زراعت است«قسمت دوم آيه شريفه  گزاره)
 29ماننـد فـتح/  رونـد، بـه  كـار مـي  چرخه ارگانيك براي توصيف مراحل رشـد معنـوي بـه   

)Charteris-Black,2004: 234اي (قسـمت اول آيـه و   هاي گزارهتعاره).  اين آيه تركيبي از اس
اي را بـه وجـود   اي (بخش مثل آيه) است كه مجموعة استعاري يكپارچـه آخر آن) و انگاره

اي ارتباط بين  مبدأ و مقصد جوري است كـه يكـي   هاي گزارهآورده است. در اين استعاره
، »لـدنْيا إِالَّ متـاع الْغُـرُور   و مـا الْحيـاةُ ا  «... : 20حديـد/  قسمت آخر آيه شريفهشوند. در مي

»: اسـت  نـده نيا و متعلقات آن متناظر بـا كـاالي فريب  زندگي د«هاي زير وجود دارد: نگاشت
  كار رفته است.  مفهوم سطح خاص كاالي تجارت فريبنده، به اينجا  ». زندگي تجارت است«
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  بها در طبيعت هاي گران مفاهيم مبدأ فلزات و سنگ 3.2.4
بهـا در  هـاي گـران  پردازيم. مفاهيم فلزات و سنگمبدأ فلزات در حوزه طبيعت مي اينك به

  ) نقش مبدأ را دارند.6سازي استعاري به ترتيب جدول (   مالگوي شناختي طبيعت در مفهو

 بها هاي گران بنياد در حوزه طبيعت: با مبدأ فلزات و سنگ هاي شباهت استعاره .6جدول

  بهمبدأ/ مشبه  آيهعبارت استعاري در   رديف
  مرواريد در صدف  ).24(طور/  »و يطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهم كَأَنَّهم لُؤْلُؤٌ مكْنُون«  1
  مرواريد پراكنده  ).19(انسان/« و يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخَلَّدونَ إِذا رأَيتَهم حسبتَهم لُؤْلُؤاً منْثُورا«  2
  ياقوت و مرجان  ).58(رحمن/» كَأَنَّهنَّ الْياقُوت و الْمرْجانُ«  3
  مرواريد در صدف  ).23(واقعه/  ) كَأَمثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكْنُون22ِ( و حور عينٌ  4

رسوب ( فلز گداخته  ).8يوم تَكُونُ السماء كَالْمهلِ (معارج/  5
  )قيريا  روغن زيتون

  
اي اسـت  اسـتعاره انگـاره  »: منزله مرواريدنهفتهپسران بهشتي به« ، 24در سورة طور/  . 1

يعني تصوير و انگاره مبدأ را به مقصد نگاشت كـرده اسـت؛ تشـبيه اسـت. از ادات تشـبيه      
كنـد: حتمـاً   بينـي مـي  استفاده شده است، كه حتمي بودن نگاشـت اسـتعاره را پـيش    "كَأَنَّ"

هايي زيبا و درخشان خواهند داشت. در اين آيه انگـارة مرواريـد   كاران بهشتي چهرهخدمت
باشد به پسران بهشـتي نگاشـت شـده اسـت. در نتيجـه اينجـا       هيچ آلودگي مي نهفته كه بي

شده است. استعاره سطح عام در اين آيه هم زنجيره بـزرگ  شباهت فيزيكي (ظاهري) درك
اشـت چيزهـايي (مرواريـد نهفتـه)     نگ هستي است كه در آن مقصد (گروهي از افراد) را بـا 

 كنيم.مي  درك

، "حسـبتَهم "است. » منزله مرواريد پراكندهپسر/ فرزند بهشتي به«، 19. در سورة انسان/2
دهندة تشبيه است. جامع (نگاشت) اين استعاره زيبايى و درخشندگى و جذابيت و هم نشان

اي است بنياد از نوع انگارهشباهتحضور در اين محفل روحاني (ظرف) است. اين استعاره 
، »مرواريـد پراكنـده  «شدة پسران بهشـتي را بـا مبـدأ    كه در آن شباهت فيزيكي و بدني درك

جذابيت ايـن  » مرواريد«رسد مرواريد پراكنده مفهوم سطح خاص باشد. نظر ميفهميم. به مي
 ند.رساحضورشان را در جاهاي مختلف بهشت را مي  "پراكنده"افراد و قيد 

وجـود  » مثابه يـاقوت و مرجـان  همسران بهشتي به«اي ، استعاره انگاره58. در رحمن/3
دارد: كه در آن زيبايي رنگ سرخ و سفيد (ياقوت و مرجان)  به حوريـان بهشـتي نگاشـت    
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استفاده شده است. استعاره سطح عام در اين آيـه، زنجيـره   » كَأَنَّ«شده است. از ادات تشبيه 
اي ياقوت و مرجـان بـراي درك مفهـوم مقصـد     شد: از مفاهيم سطح پايهبابزرگ هستي مي

  نماييم. (حوريان) استفاده مي
، »كَأَمثـالِ «هسـتند: از  » منزلـه مرواريدنهفتـه  زنان بهشتي بـه « 22- 23. در سوره واقعه/ 4

عنوان ادات تشبيه استفاده شده است.  تصوير و انگاره مبدإ مرواريـد نهفتـه را بـه مقصـد      به
نمايي با جزئيات زياد  است. نگاشـت  درشت نگاشت كرده است. استعاره تك حوران چشم

شدن  است. و اسـتعارة سـطح عـام در    (جامع)  شفافيت و زيبايي و فقدان دسترسي و ديده
  اين آيه زنجيره بزرگ هستي است. 

است. ادات  اي، استعاره از نوع انگاره»منزله فلز گداختهآسمان به«، 8. در سوره معارج/5
 نمـايي است كه در نحو جمله استفاده شده است. ادات تشبيه توجه ما را به تك» ك«تشبيه 

نگارنـد  كند: فقط يك انگـاره را بـر انگـاره ديگـر مـي     اي جلب ميهاي انگارهبودن استعاره
). از مفهوم فلز (رسوب روغن، قير) با قيد گداخته در اين آيه اسـتفاده  185: 1390(ليكاف، 

اي فلز (روغن يا قير) گداخته را به وجود آورده است و ايـن  شده است. و مفهوم سطح پايه
همان  - »مهل«له (آسمان) است. كانون استعاري مفهوم،  مبدأ نگاشت براي شناسايي مستعار

است و با آوردن ادات تشبيه مسجل شده است.   - مبدأ فلز گداخته (رسوب روغن و يا قير)
است كه با آوردن قيد گداخته در حالـت سـوزانندگي و سـيالي توصـيف     وجه شبه نابودي 

  شده است.

  هاي طبيعي در حوزه طبيعت مفاهيم مبدأ عوارض زمين و پديده 4.2.4
هاي طبيعي است. ايـن مفـاهيم طبيعـي در    وجه ديگر حوزه طبيعت عوارض زمين و پديده

آفريني عنوان مبدأ نقشاري بهسازي استع) آورده شده است در مفهوم7آياتي كه در جدول (
  كنند.مي

  هاي طبيعي بنياد در حوزه طبيعت: با مبدأ عوارض زمين و پديده هاي شباهت استعاره .7جدول
  به مبدأ/ مشبه  عبارت استعاري در آيه  رديف

  ثبوت و عظمت كوه  ).32(شوري/  »و منْ آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَالْأَعالم«  1
2  » المورِ كَالْأَعحي الْبف تĤَنْشوارِ الْمالْج ثبوت و عظمت كوه  ).24(رحمان/  »لَه  
  شن روان  ).14(مزّمل/» يوم تَرْجف الْأَرض و الْجِبالُ و كانَت الْجِبالُ كَثيباً مهِيال«  3
4  »رَّ السرُّ متَم يه ةً ودها جامبستَرَى الْجِبالَ تَح حركت ابرها  ).88نمل/...»(  حابو  



 71   ...بنياد در يازده جزء  هاي شباهت  تبييني شناختي بر استعاره

اي است كه از لحاظ عظمت ، استعاره انگاره»مثابه كوهكشتي به«، 32. در سورة شوري/1
در اصل توصيفي براي كشتي اسـت كـه   »  جوار«شود. مي "نشانه الهي"و ثبوت آن،  بيانگر

پرچم است كـه  در اصل عالمت و » علم«اشاره به حركت و سيال بودن آن توسط باد دارد. 
). هـر دو توصـيف بـه جـاي موصـوف      20/450: ج1371توصيفي براي كوه است (مكارم، 

(كشتي) قرار گرفته است. وجه شبه، ويژگي ثابت بودن (كوه) است كه به ويژگـي متحـرك   
تحـرك  «پديـد آمـده اسـت. پـس     » نشانه«(كشتي) نگاشت شده است  و در نهايت ويژگي 

  شود.اعث پديد آمدن توصيف جديدي به نام آيه (نشانه) ميكه ب» مثابه ثبوت كوهكشتي به
اي استعاره انگـاره  شود. اين ديده مي» مثابه كوهكشتي به«، الگوي 24. در سورة رحمان/2

بـه معنـي   » منشـĤت «شـود.  مـي » رحمت الهي«است كه از لحاظ بزرگي و ثبوت آن، بيانگر 
ار هـم بـه جـاي كشـتي قـرار      جـو  ساخته دست بشر است كه توصيفي براي كشتي است .

كه ويژگي » عالمت«شوند: ها هستند كه نگاشت مياست. در اين آيه هم اين توصيف  گرفته
تحـرك كشـتي   «كنـيم. پـس   ساز نگاشت ميثابت بودن كوه است را به تحرك كشتي دست

كه باعث پديد آمدن توصيف جديدي بـه نـام رحمـت الهـي     » مثابه ثبوت كوهساز به دست
هـا)  بـه نعمـت و    ساز بشـر (ماننـد كـوه   هاي دستمالكيت خدا نسبت به كشتي«شود.  مي

). اين رحمت الهي معناي نوپديدي  است. 550: 1390نيا،(قائمي» شودرحمتي براي بشر مي
شـوند، مجـاز   هـايي كـه در اسـتعاره تشـبيهي نگاشـت مـي      گيريم كه اگر ويژگـي  نتيجه مي

(metonymy)   از اسم اصلي باشند گاهي اوقات منجر به پديده نوپديدي (آيه و رحمـت) در
  شوند.استعاره تشبيهي مي

مثابـه شـن روان (تپـه    كوه به«اي ، از ادات تشبيه در استعاره انگاره14. در سوره مزّمل/3
بيني و امر واقع در اين آيـه بـه چشـم    استفاده نشده است. نوعي پيش»» شن/ ريگ متراكم)

نمايي از سـاختار رويـداد    خورد. نگاشت در اين استعاره عدم ثبات و استقرار است: تك يم
ها نگاشت شده است و حتمـاً ايـن   هاي لغزنده به كوهقيامت است،  در آن روز تصوير شن

  اتفاق خواهد افتاد.
 از نـوع  بنياداستعاره شباهت ،»مثابه حركت ابرهاها بهكوهحركت «، 88. در سوره نمل/4
اي است. اين استعاره در نحو زبان،  داراي مبدأ از نوع مقيد به عبور ابر اسـت. يعنـي   انگاره

ها در روز رستاخيز نگاشت شده وجه شبه(جامع) آن حركت و عدم سكون است كه به كوه
اي از استعاره زنجيـره بـزرگ هسـتي اسـت كـه نمـايي از       است. اين آيه شريفه زيراستعاره

  كشد.يداد را به تصوير مياستعاره ساختار رو
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  مفاهيم مبدأ خيالي در حوزه ذهن 3.4
  است. "سر شياطين"تنها مفهوم مبدأ در حوزه خيالي ذهن 

  بنياد در حوزه ذهن: با مبدأ خيالي هاي شباهت استعاره .8جدول
  بهمبدأ/ مشبه  عبارت استعاري در آيه   رديف

  سرشياطين  ).65صافّات/  »طَلْعها كَأَنَّه رؤُس الشَّياطينِ«  1
  
»  شكوفه درخت زقـوم متنـاطر بـا سـرهاى شـياطين     «،  استعاره 65در سوره صافّات/. 1

وجود دارد. طبق گفته مفسرين بحث بيان زشتي است و سـر شـيطان يـك تصـوير زشـت      
تـك اجـزاي آن    به آن خيالي است ولي تـك اي خيالي است، چون مشبهاست. از نوع انگاره
بيني حتمي در آينده ، ادات تشبيه در اين استعاره است و پيشكَأَنَّ باشد.موجود و حسي مي

اي) است، شباهت اي نه طرحوارهاي از تصوير غني ذهني (انگارهرساند. اين آيه نمونه را مي
فيزيكي(ظاهري) است. استعاره سطح عام هم در اين آيه شريفه زنجيره بزرگ هستي اسـت  

  فهميم.  استفاده از مبدأ سرهاي شياطين مي كه در آن ميوة جهنم را با
  

  گيري . نتيجه5
بنياد هاي شباهتشناختي با رويكردي شناختي بوده كه استعاره پژوهش كنوني كوششي معني

اي مشخص از متن قرآن مجيد مورد بررسـي و تحليـل قـرار داده اسـت. در      را در محدوده
جزءهاي بيست تا سي قرآن مجيد تعداد ، قابل ذكر است كه در هاي تحقيق پاسخ به پرسش

يافت و تحليل شـد.   ايغيرانگارهو  ايانگاره» بنياداستعاره شباهت«مورد تشبيه با عنوان  37
هـاي  مورد هـم انگـاره   10كنند. را بيان مي ظاهريشده ها شباهت دركمورد از استعاره 27

د عبارتنـد از: بيعـت بـا خـدا،     نمايند. اين مواررا در آيات تحت بررسي بيان مي غيرظاهري
قامت/بـه رو افتـاده،    خوردن چهارپايان، مادران امت، گورخران رمنده از شير، عـابر راسـت  

سازي آن، گياه و زراعت، كننده كتاب، عنكبوت و خانهخوردن گوشت برادر مرده، خر حمل
ك جـا)،  گانه عمر، كاالي فريبنده (سـه مـورد آخـر در يـ    و چرخه زندگي گياه، مراحل پنج

  هستند. 
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ها و در ارائه تييـين   در استعاره» مبدأ«در اين تحقيق عالوه بر تعيين نوع و بسامد مفاهيم 
هاي  نيز مورد تحليل قرار گرفته و در راستاي پاسخ به پرسش» مقصد«شناختي آنان، مفاهيم 
  شد.ها و كاربرد آنها (كه جدا از يكديگر نيستند) پرداخته  تحقيق به نوع استعاره

هستند عبارتند از: بنايي سربي، مرواريد در  شباهتي ظاهريكه مربوط به  مبدأييمفاهيم 
مورد از اين مفاهيم براي تفهـيم   12مورد)، مرواريد پراكنده، ياقوت و مرجان. و  2صدف (

انـد: بيهوشـي مـرگ، خـوردن     كار رفتهارزش و گناهكار در دنيا و آخرت به افراد و اقوام بي
هـا، و شـن   . مار معمـولي، كـوه   شده و...پايان، گورخران رميده از شير، كاه خردبسان چهار

 1كار رفتـه اسـت.   بار به 2مفهوم پشم حالجي  اند. بار، به كار رفته 2روان و ابرها، هر كدام 
بار هم مبدأ خيالي كله شياطين براي تصويرسازي استفاده شده است. مفاهيم قصر و شـتران  

  مورد هم فلز گداخته به كار رفته است.  1اند. واقع شدهزردرنگ هم مبدأ 
از ايـن قـرار اسـت كـه آنهـا اجزايـي از        بنيادشباهتهاي  تبيين شناختي كاربرد استعاره

ها نماهايي از اسـتعارة  باشند. برخي از اين استعارهاستعارة زنجيره بزرگ هستي در قرآن مي
  نمايند. ظاهر ميويژه رويداد قيامت) را ساختار رويداد (به

ذهـن جسـم   «هـاي متعـارف   هايي در استعاره به عنوان نگاشت بنيادشباهتهاي استعاره
آفرينـي  نقـش » زنـدگي تجـارت اسـت   «و » عام خاص اسـت «، »زندگي سفر است«، »است
بيني حـوادث آينـده و امـور قطعـي،      هاي قرآن پيشترين كاربردهاي استعارهنمايند. مهم مي

هايي از مردم، و  بندي افراد و گروهته، بيان مثل، ترغيب و تهديد، طبقهگزارش حوادث گذش
 27در  –هـاي  تشـبيهي قرآنـي   خلق ايدئولوژي اسالمي هستند.  بيشتر مفاهيم مبدأ استعاره

هايي از مقوالت سطح از انگاره - مورد شباهت غيرظاهري 10مورد شباهت ظاهري در برابر 
حيط ديداري اعراب است. به عبارتي، محيط زنـدگي اعـراب در   هاي طبيعي در مپاية پديده

اين مفاهيم براي ايجاد فرهنگ جهانشـمول   ها تأثير مستقيم داشته است.گيري استعاره شكل
ويژه نيستند؛ يعني، براي همه افراد با هر فرهنگي قابل درك هستند.  اسالمي است و فرهنگ

كار رفته است و حيوانات و گياهاني هم با لحـاظ  بهبها براي ارزيابي مثبت افراد  فلزات گران
بندي اقوام قيود خاصي داراي ارزش منفي هستند و اين ارزيابي به مفاهيم مقصد براي طبقه

اند. مبدأهاي استعاري با تأثير از دانش فرهنگـي اسـالمي بـراي بيـان      و افرادي نگاشت شده
و اين به معني تـأثير متقابـل فرهنـگ و     اند،فرهنگ و ايدئولوژي اسالمي به كار گرفته شده

همسران «، معادل استعاري »مادران«سازي استعاري است. به عنوان نمونه،  استعاره در مفهوم
شدند. در قـرآن مفـاهيم جديـدي ماننـد آتـش جهـنم و حـوادث رسـتاخيز         » پيامبر (ص)
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يبت) بـا اعمـال   شوند كه براي اعراب نامأنوس بوده است. نفس عمل افراد (غبندي مي طبقه
بينـي  هاي تشبيهي قرآن، در مواردي جهـان  شود. در نهايت استعارهسازي ميملموسي مفهوم

  گذارند. ها و حوادث در آينده در اختيار بشر ميخاصي در مورد پديده
  

  قدرداني
  صندوق حمايت از پژوهشگرانز ا و قدرداني سپاسبا 
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