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  مقدمه-1

 به عنوان نظریۀ استعارة مفهومی ترجمه شده است، گاهی که 1»یۀ استعارة تصورينظر«
اي ه  است که خود از شاخه2»معنی شناسی شناختی «یکی از رویکردهاي جدید در

. باشد رابطۀ میان زبان و ذهن میمبتنی برمعنی شناسی شناختی . شناسی است زبان
 نیز شهرت دارد، اولین بار توسط 3»معاصرنظریۀ استعارة  «نظریۀ استعارة تصوري که به

، معرفی و تبیین شد و به سرعت جاي خود را )1980(4جورج لیکاف و مارك جانسون
 5»استعارة جهتی «هدف این مقاله، تحلیل و بررسی. شناختی باز کرددر مطالعات معنی

 که 6»استعارهکانون  «ي قرآنی،ها هدر واقع، از میان داد. پایین در زبان قرآن است/ باال
پرسش . شود طبقه بندي و تحلیل می، انتخاب،مبتنی بر معناي جهتی باال و پایین است

اوالً در زبان قرآن، : باشد، عبارتند ازهایی که این مقاله در صدد پاسخگویی به آن می
 کدام تصورات انتزاعی و در عین حال دینی، با توسل به مفاهیم عینی جهتی باال و پایین

مندي میان این دسته از اند؟ و ثانیاً، چه ارتباط نظام شده7»م سازي یا تصورسازيمفهو«
  عناصر وجود دارد؟    

در . شوددر بخش دوم مقاله، به ارائۀ پیشینۀ تحقیقات و ادبیات استعاره پرداخته می  
سپس، دیدگاه لیکاف و جانسون . کنیم این بخش، ابتدا به تعریف سنتی استعاره اشاره می
ي جهتی در پرتو همین ها هاستعار. شودبه عنوان چارچوب نظري این تحقیق بررسی می

ي جهتی ارائه ها هدر بخش سوم، شواهد قرآنی حاوي استعار. شوندبحث، تبیین می
خواهد شد و در بخش تحلیل شناختی و نتیجه گیري، اصول نظریۀ استعارة معاصر و 

ا قرار دارند و مبانی ه ت این استعارهي تصویري که در زیرساخها هالگوي طرحوار
  .     مطرح خواهد شد) اعم از جسمی و فرهنگی(تجربی

                                                                                                              
١.Conceptual metaphor theory 
٢.Cognitive semantics  
٣.Contemporary theory of metaphor 
٤.George Lakoff & Mark Johnson 
٥.Orientational metaphor  
٦.Metaphor Focus 
٧. conceptualize 
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   مروري بر ادبیات و پیشینۀ تحقیق-2 
   معنی شناسی شناختی - 1- 2

بر اساس این . شناسی شناختی نخستین بار از سوي لیکاف مطرح شداصطالح معنی
لیکاف بر خالف افرادي . نیستنگرش، دانش زبانی مستقل از اندیشیدن و شناخت 

اند؛ د چون فودور و چامسکی، رفتار زبانی را بخشی از استعدادهاي شناختی انسان می
در . استعدادهایی که براي آدمی امکان یادگیري، استدالل و تحلیل را فراهم می آورند

  ).4- 363: 1383صفوي، (» دانش زبانی بخشی از شناخت عام آدمی است «این دیدگاه،
بر ساخت هاي تصوري و مفهومیِ قراردادي استوار  1 معنی شناسی شناختی، معنیدر
 2»مقولۀ ذهنی «ي شناختی، بازتابها هرو ساخت معنی، مانند سایر حوز  از این؛است
در ادبیات .  که افراد در حین رشد از تجارب و اعمال خود  به آن شکل می دهنداست

اند، اما به ی شدهیاي تصوري زیادي شناسامعنی شناسی شناختی، ساخت ها و فراینده
  ).301: 1997سعید،(استعاره توجه ویژه اي شده است 

  
   نظریۀ تشبیه استعاره- 2- 2

 است که 3»نظریۀ تشبیه «رین آنهات چهار رویکرد به مطالعۀ استعاره وجود دارد که مهم
سه . ه استدر زبان فارسی و عربی، اکثر مطالعات استعاره در چارچوب این حوزه بود

   . و نظریۀ استعارة شناختی5»نظریۀ گرایس «، 4»نظریۀ تعامل «از: رویکرد دیگر عبارتند
استعاره مصدر باب استفعال و به معنی عاریه گرفتن و عاریه خواستن چیزي از «

کسی است و در اصطالح به معنی عاریه گرفتن لفظ از معناي حقیقی و استعمال آن در 
 شرطی که وابستگی میان معنی حقیقی و مجازي بر اساس به، معناي مجازي است

سنت مطالعۀ استعاره در میان غربیان به ارسطو باز  «).141: 1380نصیریان، (» مشابهت باشد
دانست و معتقد بود که استعاره می گردد که استعاره را شگردي براي هنر آفرینی می

                                                                                                              
١. meaning 
٢. Mental category 
٣. Simile theory 
٤. Interaction theory 
٥. Gricean theory 
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ن فنون و صناعات ادبی مورد ویژة زبان ادب است و به همین دلیل نیز باید در میا
 به استعاره است که میان ما نیز تا به 1»نگرش کالسیک «این همان. بررسی قرار گیرد

استعاره در گذشته یکی از  «طورکلی، هب). 369: 1383صفوي، (امروز رواج داشته است 
 محسوب می شد و در زبان ادبیات و 2»مجازي «ترین صورت هاي کاربرد زبان مهم

اما در معنی شناسی شناختی . بود استعاره در واقع نوعی تشبیه. رفتکار میشعر به 
استعاره از حالت تزئینی در زبان ادبیات و شعر فاصله گرفت و به عنوان بخشی از زبان 

  ).304: 1997سعید،(» و راهی براي تجربۀ جهان مد نظر قرار گرفت
  
   استعارة تصوري- 3- 2

در . گردداختی به تحقیق دربارة استعاره باز میجالب ترین پژوهش معناشناسان شن
 عنصري ،پژوهش هایی نظیر لیکاف و جانسون، بر این نکته تأکید شده است که استعاره

بنیادین در مقوله بندي ما از جهان خارج و فرایندهاي اندیشیدن ماست و به ساخت 
و جز آن , 4» نیفضاهاي ذه « یا3»ي تصویريها هطرحوار «هاي بنیادین دیگري از قبیل

  ).7-366: 1383صفوي، (مربوط می شود 
کنند و این ها شباهت ایجاد می  استعاره معتقد است که استعاره  نظریۀ امروزي  

نظریۀ مقایسه مدعی است . است 5برخالف نظریۀ سنتی استعاره یا همان نظریۀ مقایسه
   استعارة الف، - ب. عملاند و نه مرتبط با تفکر یا  مسائلی زبانیها ه استعار- که الف

  . ب است، عبارتی زبانی است و در واقع مثل این است که بگوییم الف، شبیه ب است
پردازد و خود سازندة هاي از پیش موجود می استعاره تنها به توصیف شباهت- ج

 استعاره عمدتاً مربوط -  الف.اما نظریۀ معاصر استعاره معتقد است که. شباهت نیست
   ها ه استعار-  زبانی است، باي ئله عمل و تنها از نظر اشتقاق مساست به تفکر و

ها باشند هر چند در بسیاري موارد شباهت ها خود بر مبناي آن توانند بر پایۀ شباهت می
                                                                                                              
١.Classical view 
٢.Figurative  
٣.Image schemas 
٤.Mental spaces 
٥.Comparison theory 
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 وظیفۀ اصلی - ج. اندهاي قراردادي هستند که بر مبناي شباهت شکل نگرفته نوع استعاره
. نوع تجربه بر اساس نوع دیگر تجربه استاستعاره فراهم نمودن درك نسبی از یک 

هاي هاي مجزاي قبلی باشد یا بر اساس شباهتاین امر ممکن است مستلزم شباهت
  ). 153-151: 1980لیکاف و جانسون، (جدید 

ه فرضیه خالصه کرده ) 2002(1جاکل   اصول مهم نظریۀ شناختی استعاره را در قالب نُ
 این اصول زیربنایی نظریۀ استعارة معاصر لیکاف و است و در مقالۀ خود به رد یا تأیید

  :این اصول نه گانه عبارتند از. جانسون پرداخته است
و نیز در ( در زبان کامالً عاديها هکند که استعار بیان می2»اصل استعارة فراگیر «.1

  . به وفور یافت می شوند) گفتمان بسیار تخصصی
توان به تنهایی مورد بررسی قرار داد، ستعاري را نمی، اکثر عبارات ا3»اصل حوزه «بر اساس. 2

:  قلمداد کردي تصوريها هبایست آنها را به منزلۀ بازنمایی هاي زبانی استعاربلکه می
اند، که یکی به ي تصوري پیوند نظام مند دو حوزه و گسترة تصوري متفاوتها هاستعار

   با هم منطبق (Y) یا 5أ و دیگري به عنوان حوزة مبد(X) یا 4عنوان حوزة مقصد
شود، یعنی یک حوزة  تصور سازي میY به صورت  Xدر این حالت،. شوندمی

   درك و تصورسازي Yمثالً  با توسل به یک حوزة دیگرِ تجربی Xتصوري مثالً 
  .شود می
  ي تصوري، مدل هاي شناختی منسجمی را ها ه اغلب مواقع، استعار6»اصل مدل «طبق. 3
هاي اي از دانش سازمان یافته به مثابه ساده سازيهاي گشتالتی پیچیدهساختار: سازند می

توانند با ، که می7»مدل هاي شناختی ایده آل «این. کاربرد شناختیِ یک واقعیت پیچیده تر
ی فرهنگی یاستفاده از تحلیل هاي زبانی شناختی ِزبان روزمره، بازسازماندهی شوند، مدل ها

                                                                                                              
١. Jäkel  
٢. Ubiquity Principle 
٣. Domain Principle 
٤.Target domain 
٥. Source domain  
٦. Model Principle 
٧. Idealized cognitive models(ICM)  
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 عمومی یک جامعۀ  به شکلی ناخودآگاه، تعیین کنندة دیدگاهشوند که احتماالً محسوب می
  .زبانی باشند

   معنایی استعاره نشان - ، مطالعات شناختی1»اصل درزمانی یا تاریخی «براساس. 4
هاي معنایی استعاري،  ها، اکثر توسیع دهد که حتی در تکوین و رشد تاریخی زبان می

عات  وجود بازتاب هاي استعاري نظام مند و این مطال. شود مربوط به عبارات منفرد نمی
  . ي تصوري را ثابت می کنندها هالگودار در میان کل حوز

یک »  استY به مثابه X « به عنوان یک قاعده، استعارة2»اصل یک سویگی «طبق. 5
   توضیح Y را با استفاده از حوزة عینی تر Xحوزة مقصد  انتزاعی و پیچیده یعنی 

در این . تاري ساده تر دارد و براي تجربۀ حسی راحت تر است ساخYمی دهد، حوزة 
 برگشت ناپذیر است، و انتقال استعاري داراي جهتی روشن Y و Xاتصال، رابطۀ میان 

  .است
ي تصوري، عناصر تصوري خاصی ها هکند که در استعار  بیان می3»اصل عدم تغییر «.6

بر این . وزة مبدأ انطباق می یابنداز حوزة مقصد بدون تغییر ساختار اساسی شان، بر ح
فرضیه انتقادات زیادي شده است که در حال حاضر به مباحث این استعاره ارتباط 

  .   زیادي ندارد
موارد خاصی وجود دارد که .  استعاره، کارکردي تبیینی دارد4»اصل ضرورت «طبق. 7 

هاي  حوزه.  درك یا متصور می شوند مراجعه به استعارة تصوري، به ندرتبدون
هاي مجرد و ما بعد  ویژه ساخت هاي نظري، ایده  همفهومی و تصوري انتزاعی، ب

با ارتباط دادن . الطبیعی تنها با استفاده از استعاره براي ما قابل حصول و درك می باشند
ي تصوري، مبنایی بدنی، یا ها هحتی انتزاعی ترین تفکرات به ادراك حسی، استعار

   شناخت فراهم می کنند و تجربۀ ما را یکدست و منسجم  جسمانی براي–زیستی 
  .سازند می

                                                                                                              
١. Diachronic Principle 
٢. Unidirectionality Principle 
٣. Invariance Principle 
٤. Necessity Principle 
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معنامنديِ بالقوة استعاره جاي خود را به یک عبارت هم  ،1»اصل خالقیت «بر اساس. 8
تقلیل معناي استعاره به .  ساده نمی دهد2 یک دگرگفت،شناسان معنا یا  به اصطالح زبان

  .  رفتن بخشی از معنی می شودشکلی غیر استعاري و گزاره اي باعث از بین
ها تنها بخشی از توصیف یا توضیح  ست که استعاره ا بیان کنندة آن3»اصل تمرکز «.9

هاي خاصی را برجسته و روشن و  حوزة مقصد مورد نظر را فراهم می کنند و جنبه
هاي خاص حوزة مقصد است  همین تمرکز بر بخش. ي دیگر را پنهان می دارندها هجنب

ي مختلفی که براي یک حوزة مقصدِ مشابه عمل می کنند، تمایز ها هاستعارکه میان 
از نظر جاکل، همین نه اصل، جان کالم نظریۀ شناختی استعاره است . ایجاد می کند

  ).22-21: 2002جاکل، (
   
   ي جهتی ها ه استعار- 4- 2

ة نظریۀ  دو طبقه بندي عمد5ي تصوري نوها ه و استعار4ي تصوري قرارداديها ه استعار
ي ها ههاي جهتی، استعار استعاره. طبقۀ نخست خود بر سه نوع است. نداستعارة معاصر
  . 7ي ساختاريها ه و استعار6هستی شناختی

 فرد میان یک مفهوم انتزاعی ،استعاره جهتی نوعی استعارة مفهومی است که در آن  
نی از این حقیقت هاي مکا این جهت. کند با یک جهت فیزیکی رابطۀ متقابل برقرار می

. شوند که ما داراي بدنی با کارکردي خاص در محیطی فیزیکی هستیم ناشی می
به عنوان مثال استعارة . بخشند اي جهتی به یک مفهوم، جهت مکانی میه استعاره
، در ذهن گویشور زبان فارسی به جمالت و »ین استیشادي باالست و غم پا «تصوري

توي ابرها سیر . کنم از شادي دارم پرواز می: بخشد ق میعبارات زبانی استعاري زیر تحق
  رسد آنچه به نوعی خوب و مطلوب است در واقع به نظر می. افتادم تو هچل و کند می

                                                                                                              
١. Creativity Principle 
٢. Paraphrase  
٣. Focusing Principle 
٤. Conventional  
٥. novel 
٦. ontological 
٧. structural 
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شود که در  مالحظه می. است» پایین «است و هر چه به نوعی بد و نامطلوب است» باال«
ص ارتباط تنگاتنگ دارد که اي با یک مفهوم خا به اندازه1»مکانی شدگی «برخی موارد

براي تمایز ( .تصور یک استعاره و یا حالت دیگر براي آن مفهوم دشوار است
دهیم تا از عبارات استعاري که تجلی  هاي شناختی، آنها را درون گیومه قرار می استعاره

عبارات استعاري به صورت ایرانیک نوشته . و نمود ِ زبانی آنها است باز شناسانده شوند
استعارة ذهنی تنها به . هاي جهتی ریشه در تجربیات جسمی ما دارند استعاره.) شوند می

اي براي درك یک مفهوم  تواند به عنوان وسیله مدد مبناي تجربی خود است که می
هاي جهتی وجود  مندي کلی در میان کلیه استعاره نوعی نظام. انتزاعی به کار گرفته شود

خوب  «به این ترتیب که استعارة تصوري.  میان آنهاستدارد که بیانگر انسجام موجود
: 1382یوسفی راد، (کند  هر چیز خوب و مطلوبی را با جهت باال توصیف می» .باال است

49 -50.(  
هاي مختلف و انواع   تاکنون، نظریۀ استعارة معاصرِ لیکاف و جانسون بر روي زبان

 بسیار فراگیر است و هیچ که کاربرد این نظریه آنجا از. متون اعمال شده است
  محدودیتی در نوع زبان و و سبک و سیاق کاربردي براي آن ملحوظ نیست، انتظار 

به عبارت بهتر، . رود که ما با انواع مطالعات در زمینۀ استعارة شناختی مواجه شویم می
چون استعاره، بر تفکر  و اندیشه مبتنی است و تجارب عینی و ذهنی بشر را ساماندهی 

 در زبان ادبیات، در زبان ؛ همه جا هستندها ه کند و در زبان می نمایاند، استعارمی
سیاست، در زبان علم، در زبان مذهب، هنر، ورزش و هر تجلی زبانی که زاییدة ذهن 

  . بشر است
  
  ها ه تحلیل داد- 3

 تاکنون تحقیقات فراوانی دربارة استعاره در قرآن صورت گرفته اما همۀ آنها بر اساس
به . تعریف سنتی استعاره یا همان نظریۀ استعارة تشبیه، یا نظریۀ مقایسه بوده است
  هایی  عبارت دیگر، همه محققان پیشین و امروزي سعی در شناسایی و تبیین استعاره

                                                                                                              
١. spatialization 
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هاي استعاره به عنوان یک صنعت ادبی را دارا باشد و در آن، بین  کردند که ویژگی می
تر  اما، گمان می رود که اگر حیطۀ وسیع. د داشته باشدمشبه و مشبه به، شباهت وجو

هایی به مراتب جالب تر و  استعارة شناختی براي بررسی زبان قرآن برگزیده شود، یافته
تاکنون تنها یک . بدیع تر در مورد زیربناي مفاهیم و تصورات قرآنی به دست ما برسد

ان قرآن توسط شکر در زب» زندگی سفر است «تحقیق در مورد استعارة تصوري
  توسط سارا اِویدادر قرآن» استعارة زمان «و یک تحقیق در مورد) 2006( عبدالمنعم

ي تصوري قرآن ها هاین دو مقاله، به بررسی ارتباط استعار. صورت گرفته است) 2006(
  .  و مبناي فرهنگی و ترجمۀ آن به زبانهاي دیگر پرداخته اند

ایمان، آیات خدا، نعمت،  «اي چون نتزاعیواضح است که مفاهیم و تصورات ا  
کوچکی، علم، رحمت، قدرت، تسلط، و نظائر آنها، / بدي، بزرگی/ فرشته، نیکی/ شیطان

رو، خارج  از این. هایی مجردند و عینی و ملموس نیستند فاقد ابعاد جسمانی اند و پدیده
کثرت .  باشنداز دركِ حواس پنجگانۀ دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن و چشیدن می

  این مفاهیم در زبان مذهب، بستري مناسب براي تحقیق در مورد این مفاهیم فراهم 
این تصورات، در نظریۀ استعاره تصوري، تصورات انتزاعی حوزة مقصد را . کند می
در زندگی روزمره و عادي، براي صحبت از چنین ). 4اصل حوزه، ص. ك.ر( سازند می

   انتزاعی که مبناي بدنی و جسمی دارد بر آنها اعمال تصوراتی، قالبی عینی و غیر
، که در آن شاد بودن به عنوان از شادي پر درآوردم:  مثالً گفته می شود؛شود می

گویی بدن انسان در موضع مکانیِ باالیی قرار . یابد احساسی انتزاعی، ادراکی جسمی می
مطالعات انجام شده بسیار هاي مختلف طبق  مبناي این استعاره، که در زبان. گیرد می

در این تحقیق، ما با عبارات و اصطالحاتی . رایج است، شناخت و تفکر است و نه زبان
آیا آنچه در زبان روزمره و .  مذهبی رخ داده است1»سیاق «کار داریم که در یک و سر

ي انتزاعیِ دینی ها هدهد، در چنین متنی که از یکسو با اندیش توسط مردم عادي رخ می
سرو کار دارد و از سویی دیگر، متعلق به هزار و چهارصد سال پیش است، وجود دارد؟ 
و اگر هست، آیا چیزي را در مورد مبانی شناختی و به تبع آن، زبان بشر ثابت می کند؟ 

                                                                                                              
١. register 
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  وم است که زبان قرآن از آنِ بشر نیست و زبان خداست، اما چون مخاطب آن بشرمسلّ
  .ویژگی هاي زبان بشر را داراستدرك عادي بشري است، طبعاً 

 یا کلمه اي که به صورت استعاري به کار - در عبارات قرآنی ذیل، کانون استعاري
.  با قالب غیر استعاري یا لفظی قرار داردها ه روي پس زمینه اي از سایر واژ- رفته است

باالي و باال، پایین، روي،  «ي جهتی که به مفاهیم فضاییها هدر این مورد خاص، استعار
اشاره می کنند، در مورد مفاهیم و تصوراتی به کار رفته اند که عمالً فاقد » نظائر آن

در اینجا، حروف اضافه . ویژگی عینیت، جسم بودن و قرار گرفتن در بعد مکان هستند
 ،»نزّل «،»انزل «،»تعالی «،»رفع «و افعالی از ریشۀ» دون «،»تحت «،»علی «،»فوق«نظیر
اند و کار مکانی  هاي استعاره کانون» متعال «،»سفلی «و» علیا «تی چونو صفا» اهبط«

ي جهتی ذیل، مفاهیم انتزاعی ها هدر استعار. مفاهیم غیر مکانی را انجام می دهندشدگی 
. دهند بدتر حوزة مقصد را تشکیل می/ کمتر و بهتر/ضعف، بیشتر/ سه گانۀ قدرت

استعارة  «در زیر بخش دیگري تحت عنوانارتباط میان برخی از این عناصر انتزاعی، 
 از 2»طرحوارة قدرتی « و1»طرحوارة حرکتی یا مسیر «و نیز با استفاده از» زنجیرة بزرگ

  .گیرد نمایی کلی و جامع تر مورد بررسی قرار می
پایین در نظر گرفته شده / ي باالها ه براي سهولت بحث، سه زیر بخش براي استعار  

مورد بررسی » قدرت، باال تجسم می شود «ستعارة شناختیدر بخش نخست، ا. است
و در بخش » شود ارزشمند، باال تجسم می «در بخش دوم، استعارة جهتی. گیرد قرار می

  . مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت» بیشتر به مثابه باالتر «سوم، استعارة جهتی
ه است و طوري  در زبان قرآن، قدرت باالتر از ضعف مفهوم سازي شد: الف  

» ضعف «نمایانده شده است که گویی مظاهر و مصادیق آن همواره بر مظاهر و مصادیق
براي اثبات این امر به شواهد گوناگونی از آیات قرآن .  ارتفاع مکانی دارند وبرتري

 این تصور در زبان قرآن در مورد خداوند به عنوان مسلط و مقتدر .اشاره می کنیم

                                                                                                              
١. Path schema 
٢. Force schema 



  65   ...پایین در زبان قرآن/ ة جهتی باالشناختی استعار بررسی زبان

 

کار رفته، و در مورد فرعون مصر نیز از زبان خود فرعون نقل و قول مطلق، فراوان به 
  : شده است

   1 -  الْقَاِهر وه وقاِدِه فَو١) انعام١٨ و ٦١...( ِعب    
   2) اعراف127(ِهرونَاَ قفَوقَهمقَالَ سنقَتل أَبناَءهم و نستحی ِنساَءهم و ِإنا  ... -٢  

فرد مسلط و مقتدر را در ذهن » باال قرار گرفتن «ناي ایستاده نیز تصورکلمۀ قائم به مع
، معانی زیادي دارد که در اینجا، مواردي برگزیده شده »علی «اما واژة. کند ایجاد می

  . کار رفته استه است که به معناي باال، بر، بر روي و روي ب
   3)آل عمران 75( علَيِه قَائماً يؤدِه ِإلَيك ِإال ما دمتو ِمنهم من ِإن تأْمنه ِبِديناٍر ال ...  - 3  

 تصویري که از وي در قرآن رسم شده ،رو  از این؛شیطان، بر انسان مومن تسلط ندارد
 :است، او را از نظر موقعیت مکانی نسبت به مومن در جایگاه پایین قرار می دهد

  4 - سلْطن س لَهلَي هلی  ِإنالَِّذع ها سلْطنمكلُونَ ِإنوتي ِهمبلی رع وا ونَءام لیينع الَِّذين 
   4) نحل99-100(يتولَّونه و الَِّذين هم ِبِه مشِركُونَ

 سورة فصلت نیز، تصور سازي اي می بینیم که در آن ضعیف زیر پاي قدرتمند 29 در آیۀ 
  :تجسم می شود

 أَقْداِمنا حتْتاالنِس جنْعلْهما  فَروا ربنا أَِرنا الَّذَيِن أَضالنا ِمن اجلِْن و و قَالَ الَِّذين ك-5  
 ا ِمنكُونِلي5)فصلت29(االَسفَِلني   

  :  همچنین، شیطان از نظر قدرت، بر کافر و منافق، توفق و برتري دارد

                                                                                                              
 اوست که بر تمام بندگان خود قاهر و مسلط است. ١
و ما بر ) تا خدمت ما کنند(داریم  کشیم و دخترانشان را زنده نگه می گفت به زودي پسرانشان را می) فرعون(. ٢
   .ها کامال مسلط هستیمآن

و (گردانند، مگر تا زمانی که باالي سر آنها ایستاده  باز نمیو کسانی هستند که اگر یک دینار هم به آنان بسپاري، به تو .٣
   ! باشی) بر آنها مسلط

سانی چرا که او تسلطی بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند ندارد تنها تسلط او بر ک. ٤
   است که او را به سرپرستی خود برگزیده اند و آنها که نسبت به او شرك می ورزند

ده تا زیر پاي خود آنهائی را که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشان! پروردگارا: کافران گفتند. ٥
   ترین مردم باشند تا از پست) و لگدمالشان کنیم (بگذاریم 



  ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی    مجله66

 

 نٌ علىاسلْطِإنه لَيس لَه )  نحل98(ِن الرِجيِم االشيط ِمنفَِإذَا قَرأْت الْقُرَءانَ فَاستِعذْ ِباللَِّه  - 6
وا ونَءام كلُونَ الَِّذينوتي ِهمبلى را ) نحل99( عملىاسلْطِإنع هنم ِبِه   الَِّذينه الَِّذين و هنلَّووتي

   1)نحل100(مشِركُونَ
در جاي جاي قرآن از آن استفاده شده است، پایین دیگري که / استعارة جهتی باال: ب

آنچه در زبان و در واقع در محتواي قرآن به نوعی . است» بهتر به مثابه باالتر «استعاره
تر، است، نسبت بدانچه فاقد ارزش دینی و اسالمی است، در مرتبۀ مکانی  مطلوب

   مشخص این بهتر بودن را فرهنگ و محتواي قرآن. باالتري مفهوم سازي شده است
شوند، هم نزول نعمت داریم  مثالً نعمت و عذاب هر دو در باال تصور سازي می. کند می

 بنابراین، در نظرگرفتن دیدگاه قرآن، به جاي دیدگاه مخاطب، ابهام در ؛هم نزول عذاب
بهتر به مثابه  «اي از استعارة به عنوان نمونه. برد مورد خوب یا بد بودن را از بین می

از یک سو، زمین در مقایسه . ر زبان قرآن، بهشت به منزلۀ مکانی در باال است، د»باالتر
در آیۀ ذیل، بهشت در . با بهشت در جایگاهی پایین قرار گرفته و از سوي دیگر، دوزخ

  اي داراي درهایی است که فقط بر روي مومنان باز  آسمان قرار دارد و مانند خانه
  :شود می
 40( و ال يدخلُونَ الْجنةَالسماِء ب ابوا ِبئَايِتنا و استكْربوا عنها ال تفَتح هلَُم أَبوِإنَّ الَِّذين كَذَّ -1  

   2)اعراف
اي شده است به گناه آدم و حوا و فرستادن آنها به زمین یا به  در آیۀ ذیل، اشاره

ر، از نظر مقامی این جایگاه اخی. زیستند جائی غیر از بهشتی که درآن خلق شده و می
براي آن استفاده  »فرود آیید «یا» اهبطوا «رو از کانون استعاري تر است و از این پست

  :شده است

                                                                                                              
 او تسلطی بر کسانی که ایمان  چرا که.خوانی از شر شیطان مطرود شده، به خدا پناه برهنگامی که قرآن می  1

 او را به سرپرستی خود برگزیده  تنها تسلط او بر کسانی است که .دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند ندارد

    .جرا می دانندجاي فرمان خدا الزم االه و فرمانش را ب(او شرك می ورزند  اند و آنها که نسبت به

) هیچگـاه  (آنها که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند درهاي آسمان برویشان گشوده نمی شود و        .2
  داخل بهشت نمی شوند
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بعضكم ِلبعٍض عدو و لَكم اهِبطوا ِفيِه و قُلْنا  نُ عنها فَأَخرجهما ِمما كاناا فَأَزلَّهما الشيط-2   
   1)بقره36(ع ِإلی ِحٍنيا متمستقَر و فی االَرِض

   2) بقره38(  ِمنها جِميعاًاهِبطوا قُلْنا -3  
است نه مکانی یعنی از مقام ارجمند   نزول مقامی،منظور از هبوط و نزول آدم به زمین«

دنیاي مادي ). 187: 1، ج5-1353مکارم شیرازي، (» ین آمدیخود و از آن بهشت سر سبز پا
که معناي حقیرتر و پست تر را » دنیا «این امر در لغت. پایین استدر مقایسه با بهشت 
نی  «.دارد مشهود است ذَا االَد رَض هذُونَ ع کِتَب یأْخُ ثُوا الْ لْف ورِ هِم خَ دِ ع لَف مِن ب خَ فَ

) آسمانی تورات(بعد از آن فرزندانی جانشین آنها شدند که وارث کتاب » ) اعراف169(
بر حکم و فرمان خدا ترجیح (متاع این دنیاي پست را گرفته  )لاما با این حا(گشتند 
 یا مالئک در باال تجسم می شوند و به سوي انسان پایین ها هدر آیۀ ذیل، فرشت). دادند

  : می آیند
 124(مرتَِلنيئكَِة ثَِة َءالٍَف من الْماليكِْفيكُم أَن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَِإذْ تقُولُ ِللْمؤِمِنني أَلَن - 1  

    3)آل  عمران
   2 -  لَو و لَكِه ملَيال أُنِزلَ ع قَالُوا لَو اولْنونَأَنزنظرال ي ثُم راالَم لَكاً لَّقُضی4)انعام8( م  

ه ال ِإلَه ِإال ئكَةَ ِبالروح ِمن أَمِرِه علی من يشاُء ِمن ِعباِده أَنْ أَنِذروا أَن الْماليرتِّلُ - 3  
  5)نحل2(أَنا فَاتقُوِن

                                                                                                              
به آنها ) در این هنگام (خارج ساخت، و ) بهشت (را از آنچه در آن بودند  پس شیطان موجب لغزش آنها شد و آنان         .1

ید در حالی که بعضی دشمن دیگري خواهید بود، و براي شما تا مدت معینـی در زمـین   یفرود آ) به زمین ( مگیگفتیم ه 
  .قرارگاه و وسیله بهره برداري است

 ید یفرود آ) به زمین (گفتیم همگی از آن   .2

 خداونـد شـما را بـه    -ید  و دشمن به همین زودي به سراغ شما بیا-اگر استقامت و تقوا پیشه کنید ) امروز هم (آري   . 3
 ي مخصوصی دارند مدد خواهد دادها ههزار نفر از فرشتگان که نشان پنج

تا او را در دعوت مردم به سوي خدا همراهی کند ولی اگـر فرشـته اي   (گفتند چرا فرشته اي بر او نازل نشده   . 4
دیگر به آنهـا مهلـت   ) فت کنندو اگر مخال(کار تمام می شود ) و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند       (بفرستیم  

  )  و همگی هالك می گردند(داده نخواهد شد 
که ) دهد و به آنها دستور می(کند  را با روح الهی به فرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می       فرشتگان. 5

  یدمن بپرهیز) دستور(مخالفت  بنابر این از،معبودى جز من نیست) یدیو بگو(مردم را انذار کنید 
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 مرتَِلنيئكَِة ثَِة َءالٍَف من الْماليكِْفيكُم أَن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَِإذْ تقُولُ ِللْمؤِمِنني أَلَن - 4  
   1)عمران آل124(

 رده گو اینکه خداوند در یک. شوند ها بر حسب ایمان ارزشیابی می در قرآن انسان
این رده بندي به . دهد تر به خود قرار می بندي مکانی مومن را باالتر از کافر و نزدیک

ارزش است و به ترتیب در باال و  ست که ایمان داراي ارزش بیشتر و کفر ضد ادلیل آن
  :پایین قرار دارند

فَأَحكم  مِة ثُم ِإلی مرِجعكماَِم الِْقي الَِّذين كَفَروا ِإلی يوفَوق و جاِعلُ الَِّذين اتبعوك...  - 1  
 2)آل عمران55(بينكُم ِفيما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ

   3)نساء145(ً ِمن الناِر و لَن ِجتد لَهم نِصريااالَسفَِلِفِقني فی الدرِك اَِإنَّ املُْن - 2  
 و ِإنَّ جهنم لَمِحيطةُ سقَطواالِْفتنِة   تفِْتنی أَال فیو ِمنهم من يقُولُ ائْذَن لی و ال - 3  

4)توبه   49(ِبالْكِفِرين  

  4- مأَنت وا ونال حتْز وا وِهنال ت نَ  ولَواالَعِمِننيؤم م5)آل عمران139(ِإن كُنت   
  :  فرستاده می شودي خدا نیز در باال قرار دارد و به سوي انسانی که در پایین استها هآی

ـَا  - 1   ـَالَوا ِإلی م ـَع ـِيـلَ هلَُم ت  اللَّه و ِإلی الرسوِل رأَيت الْمنِفِقني أَنـزلَِإذَا ق
   6) آل عمران61( يصدونَ عنك صدوداً

                                                                                                              
) از آسمان(گفتى آیا کافى نیست پروردگارتان شما را به سه هزار نفر از فرشتگان که  در آن هنگام که تو، به مؤ منان می .1

  فرود آیند یارى کند؟
دهـم، سـپس    کردند، تا روز رستاخیز، برتر از کسانی که کـافر شـدند، قـرار مـی      و کسانی را که از تو پیروي.2

 . کنم است و در میان شما، در آنچه اختالف داشتید، داوري میبه سوي من  بازگشت شما

بنـابراین از طـرح   (ین ترین مرحله دوزخ قرار دارند و هرگز یاوري  براي آنها نخـواهی یافـت         یمنافقان در پا   .3
 )دوستی با دشمنان خدا که نشانه نفاق است بپرهیزید

و ما را به گناه گرفتار ساز، آگاه باشید آنهـا  )  شرکت نکنیمتا در جهاد(ما اجازه ده ه  گویند ب  بعضی از آنها می    .4
 . در گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده است )هم اکنون(

  و شما برترید اگر ایمان داشته باشید ! و غمگین نگردید! سست نشوید. 5
 و بـه سـوي پـیـامـبــر  ،  نـازل کـرده  هـنـگـامـی کـه بـه آنـهـا گـفـتـه مـی شـود بـه سـوي آنـچـه خـدا           .6

 بـیـایـیـد، مـنـافـقـان را مـی بـیـنـی کـه از قبول دعوت تو اعراض می کنند 
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کلمه تعالوا به حسب اصل لغت امري است از ماده تعالی که به معناي ارتفاع است و «
در مورد تمام کتب ). 643 :4ق، ج1379طباطبائی، (که به سوي باال بیاییدمعناي آن این است 

ي دیگر خداوند و معجزات و ها هآسمانی از انجیل و تورات گرفته تا قرآن، و نیز تمام آی
به معناي فرو فرستادن استفاده شده است و این امر در ذهن این » انزال «فرشتگان، از فعل

 این آیات که در اصل انتزاعی اند، به صورت جسم تجسیم تصور را ایجاد می کند که اوالً
پذیر شده اند و ثانیاً، از جایگاهی باال و به سوي بشر که در موضعی بسیار پایین تر قرار 

  .  دارد، فرستاده شده است
  2 - لَ الِْكتااقُلْ يا أَهم ا ِباللَِّه ونا ِإال أَنْ َءامونَ ِمننِقملْ تا لَأُنِزِب هم ا ونأَنَّ أُنِزلَ ِإلَي لُ وِمن قَب 

    1)مائده59(أَكْثركم فَِسقُونَ
  3 -  لَقَدزفی الِْكتن كملَيِت اللَِّها عَءاي متِب أَنْ ِإذَا ِمسع  مهعوا مدقْعا فَال ت ُأزستهي ا و كْفَري

   2)نساء140( ...حِديٍث غَِريِه  حتی خيُوضوا فی
  3)بقره41( ... مصدقاً لِّما معكُم أَنزلْتو َءاِمنوا ِبما  - 4  

5- لَقَد ا ولْناأَنزم ٍت ونيِت بك َءايا ِإال الْفَ  ِإلَيِبه كْفُر4)بقره99(ِسقُونَاي    
ن است که در جاي جاي اید استعاري بودن این آیات است سخنان مکرر مفسرؤ آنچه م

. فسیرهایشان گوشزد می کنندکه معناي لفظی این کانون هاي استعاري مد نظر نیستت
روشن  «:چنین آمده است» انزال « درتوضیح معناي واژةتفسیر نمونهبه طور  مثال، در 
این  در مورد قرآن مجید به) فرو فرستادن(انزال  یا) فرود آمدن( است تعبیر به نزول

 انی در آسمانها دارد و قرآن را از آن محل باال فرومعنی نیست که مثالً خداوند مک

                                                                                                              
جز اینکه به خداوند یگانه، و به آنچه بر ما ) مگر ما چه کرده ایم ! (بگو اي اهل کتاب آیا به ما خرده می گیرید .1

خاطر آن است که بیشتر شما از راه ه ردیده است ایمان آورده ایم و این بنازل شده، و به آنچه پیش از این نازل گ 
 ) و لذا حق در نظر شما نازیباست(در رفته اید ه حق ب

فرستاده که هنگامی که بشنوید افرادي آیات خدا را انکار و استهزا می  بر شما) این حکم را(خداوند در قرآن  .2
  ... ي بپردازندننشینید تا به سخن دگر نمایند با آنها

  ...به قرآنی که نازل کرده ام و کتابی را که نزد خود شما است تصدیق می کند بگروید  .3
 .ورزد روشنی براي تو فرستادیم، و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی يها هنشان .4
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مکارم ( »فرستاده است، بلکه این تعبیر اشاره به علو مقامی و معنوي پروردگار است

  ). 368: 1، ج5-1353شیرازي،
  6 - ا ايلِّغْ مسولُ با الركأُنِزلَأَيهبك ِمن ر1)مائده67... (  ِإلَي   
  2)انعام37(  ... علَيِه َءايةٌ من ربِهزلَنو قَالُوا لَو ال  - 7  

قرآن به معنی همین آسمان مادي است در  در بسیاري از آیات) آسمان(کلمۀ سماء «   
مثالً در . حالی که در بعضی دیگر از آیات قطعاً به معنی آسمان معنوي و مقام باال است

تنا و استکبروا عنها ال تفتح لهم کذبوا بایا ان الذین «خوانیم  سوره اعراف می40آیه 
آنها که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند درهاي  «»ابواب السماء

از   ممکن است منظور از آسمان در اینجا کنایه».شود آسمان به رویشان گشوده نمی
  یصعدالیه « سوره فاطر می خوانیم10گونه که در آیه  مقام قرب خدا بوده باشد همان

باال می روند و عمل  سخنان پاکیزه به سوي او» الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه
اعمال صالح و سخنان پاکیزه چیزي نیستند  روشن است که. دهد را ترفیع میآن صالح 

روند و عظمت  که به سوي این آسمان باال روند بلکه به سوي مقام قرب خدا پیش می
در مورد آیات قرآن به روشنی  »نزل «و »انزل «والً تعبیر بهاص. یابند و رفعت معنوي می
رساند، که منظور نزول و فرود آمدن از مقام قدس پروردگار بر قلب  این معنی را می

 کذلک الکافرون ال تصعد اعمالهم « سوره ابراهیم24در تفسیر آیه . است) ص(پیامبر 

روشن » .رود به آسمان باال نمیاعمال آنها  همین گونه هستند کافران، «»الی السماء
گونه احادیث، اشاره به این آسمان حسی نیست و از اینجا  است که آسمان در این

در مفهوم مادي آن استعمال می شود و هم در مفهوم  نتیجه می گیریم که آسمان هم
  )49-47:  11، ج5-1353مکارم شیرازي، . (معنوي آن

                                                                                                              
  ..  برسان) به مردم (آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کامالً اي پیامبر .1
 گردد،   از طرف پروردگارش بر او نازل نمی) و معجزه اي(نشانه  و گفتند چرا .2
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 مکانی شده است و باال یا پایین تصور نیز» گفتار و کلمات «در آیۀ ذیل مفهوم
   1:شود گفتار و صفات کافران، در موقعیت پایین تصور می. شود می

 40( و اللَّه عِزيز حِكيمالْعلْياو كِلمةُ اللَِّه ِهى  السفْلیو جعلَ كِلمةَ الَِّذين كفَروا . ..-8   
 2)توبه

ا به صورتی است که گویی از باال به سوي ه در شواهد قرآنی ذیل، تصور سازي نعمت
  :انسان در پایین فرستاده شده اند

   3)مائده7( ِواثَقَكُم ِبِه قَه الَِّذیا و ِميثَعلَيكُمو اذْكروا ِنعمةَ اللَِّه  - 1  
  4)یونس59( ... اللَّه لَكُم من رزٍقأَنزلَقُلْ أَرَءيتم ما  - 2  

  5)بقره59( َِبما كانوا يفْسقُون  علی الَِّذين ظلَموا ِرجزاً من السماِءنافَأَنزلْ...  - 3   
در وجوه قرآن تألیف ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی دو وجه و معنی براي 

در . 6)133ص ( است» حجت «در قرآن آمده است که وجه نخستین آن» سلطان «کلمۀ
  :یل، در باال مکانی می شوندآیۀ ذیل، سلطان یا همان حجت و دل

                                                                                                              
اسـت،  » ماده «بعد ارتفاع، که از ابعاد. به عبارت بهتر، خداوند و صفات و گفتار او، ارزشمندند و آنچه غیر خدا است بی ارزش              .1

ي هـا  هاسـت در زیـر سـاخت بـسیاري از اسـتعار     استعارة هستی شناختی ارزش مـاده  . ، منطبق می شود  »ارزش «بر تصور مقصدِ  
 .   تصوري در قرآن قرار دارد

 )و پیـروز (بـاال  ) و آئـین او (و سخن خـدا  ) و آنها را با شکست مواجه ساخت(قرار داد  کافران را پائین) و هدف (   و گفتار .2
 . است و خداوند عزیز و حکیم است

  .انی را که موکداً از شما گرفتپیم یاد بیاورید نعمت خدا را بر شما وه و ب .3
  ... هائی را که خداوند بر شما نازل کرده مشاهده کردید  بگو آیا روزي .4
  عذابی از آسمان فرستادیم و لذا ما بر ستمگران در برابر این نافرمانی .5
ه اي که سلطان که به معنی تسلط است گاهی در سلطۀ ظاهري و زمانی در سلطه منطقی به کار می رود سلط     «.6

در آیه فوق به نظر می رسد که سلطان . مخالف را در بن بست قرار دهد به گونه اي که هیچ راهی براي فرارنیابد   
و  «)223، ص 9تفسیر نمونه، ج (» در همان معنی دوم به کار رفته و آیات اشاره به معجزات روشن موسی است     

مگو را قطع کرده و بر عقول و افهام مردم تسلط پیـدا  و حجتی است که بگو  آن برهان اما منظور از کلمۀ سلطان
می شود و هم  حجت عقلیه اي که بر عقل بشر چیره می گردد و  بنابراین کلمۀ سلطان، هم شامل معجزه می کند،

 پذیرفتن مدعاي طرف می سازد، و بر فرض که منظور از سلطان چنین معناي وسیعی باشد قهراً عقل را ناگزیر از

، ص 10ترجمـه تفـسیر المیـزان ج    . (بـود  بر کلمۀ آیات از قبیل عطف عام بر خاص خواهد لطانعطف کلمۀ س
571-570( 
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  4-  ا لَمم بِاللَّهِ مكْتأَشر كُمال ختَافُونَ أَن و مكتا أَشراف مف أَخكي رتِّلْوسلْطناًي كملَي1)انعام   81...( بِهِ ع   
ِن بٍني فَمن أَظلَم ِممِن افْتری ا ِبسلْطعلَيِهمهؤالِء قَومنا اختَذُوا ِمن دوِنِه َءاِلهةً لَّو ال يأْتونَ  - 5   

   2) کهف15(علی اللَِّه كَِذباً
علم و صاحبان علم، در زبان قرآن مفاهیم مثبتی هستند که مانند هر تصور مثبت دینی 

عالم که مصداق مطلق آن خدا است از باال بر همه احاطه و . دیگر، در باال قرار دارند
  :تسلط دارد

  6 - ...د فَعرنجار شاُء ون نٍت مقفَوِليم3) یوسف76(  كلِّ ِذی ِعلٍْم ع     
، باال »باالي ده نفر کشته شدند «در زبان روزمرة فارسی، وقتی گفته می شود،: ج

در زبان قرآن هم نظیر این عبارات استعاري دیده . بودن، استعاره از بیشتر بودن است
  :   می شود

اثْنتِني فَلَهن ثُلُثَا ما فَوق ِدكم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظ االُنثَيِني فَِإن كُن ِنساًء ی أَواليوِصيكم اللَّه ف - 1  
  4)نساء11(   ..ترك
   5) بقره26 (فَوقَهافَما  ِإنَّ اللَّه ال يستحی أَن يضِرب مثَالً ما بعوضةً - 2  
ـِْفر أَن يش- 3   ـَغ   6)نساء116و 48( ً ذَِلك ِلمن يشاُءدونَ رك ِبِه و يغِفر ما إنَّ اللَّه ال ي

توان گفت که در عبارات منعکس کنندة سه دسته استعارة فوق، که   به طور کلی می
مقام  « یعنی،راحتی از هم تفکیک نمود، یک استعارة کلی وجوددارده نمی توان آنها را ب
مفاهیمی که صفات بهتر و ارزشمند تر . ي استاما این مکان عمود. »به مثابه مکان است

                                                                                                              
هاي شما بترسم در حالی که شما از این نمی ترسید که براي خدا شریکی قرار داده ایـد کـه       چگونه من از بت    .1

  ...گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده هیچ
چـه  ! ی جز خدا انتخاب کرده اند، چرا آنها دلیل آشکاري بر این معبودانی نمـی آورنـد؟   یااین قوم ما معبوده    . 2

 تر است از آن کس که بر خدا دروغ ببندد؟ کسی ظالم

  .درجات هر کس را بخواهیم باال می بریم و برتر از هر صاحب علمی، عالمی است. 3
براي پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر ) میراث از (خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند که . 4

  . دو سوم میراث از آن آنها است،بیش از دو دختر بوده باشد) دو دختر و(فرزندان شما 
  . کند پشه و حتی باالتر از آن بزند شرم نمی) به موجودات ظاهرا کوچکی مانند(که مثال  این خداوند از. 5
  ) بـدانــد  و شـایــسـتـه (ین تر از آن را بـراي هـر کـس بخواهـد     یبخشد و پاشرك را نمی ) هرگز(خـداوند . 6

 بخشد  مـی
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ها نسبت داده می شود، در ارتفاع باالتري نسبت به مفاهیمی هستند  و قدرتمندتر، بدان
  .ترند تر و ضعیف ارزش که موصوف به صفات بدتر، بی

   
   تحلیل شناختی و نتیجه گیري-4

وم هاي دینی قرآن اعمال پایین بر ساختار مفهومیِ برخی از مفه/ گفتیم که استعارة باال
فضائلی چون علم، قدرت، تسلط، نعمت فضل و رحمت همه باال قرار . شده است

حال همۀ .  اما تصور کفر، نفاق، زمین و دنیا، و جهنم، پایین اند؛بهشت باال است. دارند
قبل .  را در بحث استعارة زنجیرة بزرگ در زبان قرآن می توان خالصه کردها هاین یافت
رد شدن به بحث استعارة زنجیرة بزرگ، الزم است به آنچه تحت عنوان زنجیرة از وا

.  در ادبیات تحقیق مورد بحث است بپردازیم"Great Chain of Being"بزرگ هستی یا 
 نوشته ،1987، اثر جورج لیکاف Women, Fire, and Dangerous Thingsدر کتاب 

ز مدلی فرهنگی که به انواع شده است که زنجیرة بزرگ موجودات عبارت است ا
موجودات و ویژگی هاي آنها نظر دارد و آنها را بر روي یک مقیاس عمودي قرار 

دهد که برخی موجودات و ویژگی هاي آنها در باالي آن مقیاس و برخی دیگر، در  می
کنیم، منظور  انسان صحبت می» باالتر یا عالی «وقتی دربارة قواي. گیرند پایین آن قرار می

هاي  ا قواي زیبایی شناختی و اخالقی و ظرفیت خرد و تعقل انسانی است و نه ویژگیم
ترِ زندگی  هاي باالتر و پایین ما از صورت. جسمانی، امیال حیوانی یا احساسات خام

 انسان، حیوان، - زنجیرة بزرگ، مقیاس صورت هاي موجودات است. صحبت می کنیم
این هایی که معرف و توصیف کنندة  اسی از ویژگی و در نتیجه، مقی- گیاه، اشیاء بی جان

: 1987لیکاف، (».خرد، رفتار غریزي، نقش زیستی، صفات جسمانی و غیره -موجودات است
166-167(  

، ارزشمند ترین، قدرتمند ترین، بهترین و در نتیجه به صورت »خدا «در زبان قرآن مفهوم
» غیر انسان «و» انسان «وم که بگذریم،از این مفه. استعاري باالترین مفهوم سازي شده است

وقَ عِبادِهِ «:شوند تر تجسم می در ردة پایین اما زبان قرآن بر اساس محتواي . »و هو الْقَاهِرُ فَ
ت اهم درج «:کند دینی، مصادیق مختلف را بر حسب سلسله مراتب معنوي درجه بندي می

معیار در این استعاره، . طولی و عمودي قرار دارداي که بر مقیاسی  درجه بندي» ِعند اللَِّه



  ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی    مجله74

 

 و رفَع «:من تراست باالتر استؤکه م آن. ایمان به پروردگار و اطاعت از فرمان اوست
 و کسانی که کافرند، و به خدا ایمان ندارند، در ردة حیوانات 1 »ٍتبعضكُم فَوق بعٍض درجا

این . 2»ِفلُونَاِم بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغاأُولَئك كاالَنع «:گیرند تر از آنها قرار می پست و پایین
  :ها، از نظر جایگاه، در موقعیتی مانند میمون و خوك و سگ قرار دارند دسته از انسان

يِه و جعلَ ِمنهم  ِعند اللَِّه من لَّعنه اللَّه و غَِضب علَمثُوبةًقُلْ هلْ أُنبئُكُم ِبشر من ذَِلك  - 1  
    3) مائده60 (غوت أُولَئك شر مكاناً و أَضلُّ عن سواِء السِبيِلاالِْقردةَ و اخلَْناِزير و عبد الط

در آنچه قرآن از ارزش موجودات به تصویر کشیده است چنین تصور می شود که 
چ کس و چیزي را توان که هی خدا با ارزش ترین و داراي متعالی ترین مقام است

مومنان در رتبۀ انسانهایی هستند که به خدا نزدیکتر قرار . دستیابی به آن مقام نیست
دارند و سپس حیوانات و پایین تر از حیوانات، انسان هاي متمرد و سرکش و کافري 

این زنجیره با آنچه در ادبیات تحقیق آمده . وجود دارند که از درگاه وي طرد شده اند
در آنجا استعارة زنجیرة بزرگ بر اساس نوع زیستی از باال به پایین . متفاوت استاست 

چیده می شود، ولی در استعارة زنجیرة بزرگ در زبان قرآن بر اساس اندازة ایمان به 
  .پروردگار

  4)بقره65( خِسِئنيدةًِقرفَقُلْنا لَهم كُونوا  و لَقَد عِلمتم الَِّذين اعتدوا ِمنكُم فی السبِت - 2  
 ِإن الْكلِْبا و لَِكنه أَخلَد ِإلی االَرِض واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَِل ه اَلَرفَعنو لَو ِشئْنا  - 3  

  5) اعراف176(  حتِْملْ علَيِه يلْهث أَو تتركه يلْهث
                                                                                                              

  دیگر، درجاتی برتري داد   و بعضی را بر بعض)  انعام165(. 1
  .اینان همانا غافالنند. آنها همچون چهار پایانند، بلکه گمراه تر)   اعراف179(. 2
اششان بدتر از این است با خبر کنم کسانی که خداونـد آنهـا را از رحمـت       آیا شما را از کسانی که جایگاه و پاد        : بگو . 3

ی قرار داده و پرستش بت کرده اند یها ها و خوك و از آنها میمون) و مسخ کرده(خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده 
  .ترند موقعیت و محل آنها بدتر است و از راه راست گمراه

ي ها هبصورت بوزین ما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند دانستید، ما به آنها گفتیمکسانی را از ش بطور قطع حال - ٤
  .طرد شده اي در آئید

 امـا اجبـار بـر خـالف سـنت     (باال می بردیم ) ها و علوم و دانش(او را با این آیات ) مقام(خواستیم  و اگر می   - ٥
ید و از هواي نفس خویش پیروي کرد او همچون یی گراولی او به پست) ماست لذا او را به حال خود رها ساختیم

است که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون خواهد کرد و اگر او را به حال خـود            ) هار(سگ   -
  )  ی آنچنان تشنه دنیا پرستی است که هرگز سیراب نمی شودیگو(واگذاري باز همین کار را می کند 
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پایین / ي باالها هلیل استعاراگر بخواهیم بر اساس اصول نظریۀ شناختی به تح  
یعنی مفاهیم زیادي .  بسیار رایج و فراوانندها هبپردازیم، باید بگوییم که این استعار

فرق زبان قرآن . هستند که با توسل به جهات مکانی باال و پایین، تجسم پذیر می شوند
آن بر با سایر زبانها این است که نوع مفاهیم در آن دینی و الهی است و فرهنگ قر

. ارزش گذاري مفاهیم و قرار دادن و تجسم آنها در جهات باال یا پایین تأثیرگذار است
 مفاهیم انتزاعی مثل ها هاما اصل حوزه را چنین می توان تبیین کرد که در اینگونه استعار

ضد ارزش، که در مورد مصادیق مختلفی به کار می /ضعف، ارزش/بدي، قدرت/خوبی
حوزة مبدأ مفاهیم مکانی باال و پایین می باشند که به مراتب عینی . روند، حوزة مقصدند

باال بودن مکانی بر مفاهیم خوبی، قدرت، و ارزش منطبق می شود و پایین بودن . ترند
این انطباق مدرج است چرا که . مکانی بر حوزة انتزاعی بدي، ضعف و ضد ارزش

  :ه قرار نمی گیرندمصادیق مختلف یک مفهوم، مثالً قدرتمندها، در یک رد
  

  
    

  پایین/ي باالها هانطباق بین حوزه اي در استعار  - 1تصویر

تواند  نمی) در اینجا جهت فلش( همچنین طبق اصل یکسویگی، جهت انطباق
. ي مقصد، درك کردها هي مبدأ را با توسل به حوزها هتوان حوز برعکس شود، یعنی نمی

رکز، این روشن سازي هاي مفهومی و ساده سازي هاي تصوري، همه طبق اصل تم
 مثالً در موارد استعاري فوق، استعارة شناختی بر آن نیست تا تمام ابعاد ؛جانبه نیست

را با بدي  بلکه در صدد آن است که آن. حوزة خوبی را با جهت مکانی باال روشن سازد

  حوزة مبدأ
: مکانیجهت 
 پایین / باال

  
 پایین بودن/ باال بودن 

حوزه مقصد 
  بدي، /خوبی
  ضعف، /قدرت
،  ضد ارزش/ ارزش
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، ارزشمندتر و )به تعبیر قرآن(ی در یک نظام ارزش گذار قرار دهد که طی آن خوب
  . تر از بدي است پسندیده

یی را تبیین می کند، ضرورت تبیین بسیاري از روابط ها هآنچه وجود چنین استعار
  گذار در زبان قرآن است که با توسل به این استعارة شناختی ساده ممکن  ارزش
مثل جهات باال و پایین، به عبارتی، با توسل به حوزة مبدأ ساده و پرکاربردي . شود می

  .شوند هاي زیادي در زبان قرآن درجه بندي می ارزش
 به روشی زیرا هست؛این امر عالوه بر تأیید اصل ضرورت، مؤید اصل مدل نیز   

  منسجم و هماهنگ، مسائل پیچیده اي را در قالب ساده سازي هاي مفهومی مشاهده 
 نوع بیان، یعنی بیان استعاري را از همچنین، بر اساس اصل خالقیت، اگر این. کنیم می

و جعلَ كِلمةَ الَِّذين كفَروا «شواهد فوق بگیریم، معانی مورد نظر تغییر خواهند کرد 

کافران را ) و هدف(و گفتار  ) توبه40( » و اللَّه عِزيز حِكيمالْعلْياو كِلمةُ اللَِّه ِهى  السفْلی
و  (باال) ین اویو آ(و سخن خدا ) ا شکست مواجه ساختو آنها را ب(قرار داد  پائین
پایین بودن سخن، معرف / در اینجا باال. است و خداوند عزیز و حکیم است )پیروز

اگر قرارباشد به جاي این استعاره از عباراتی غیر استعاري . بسیاري از ارزش هاست
 . رود  از بین میاستفاده کنیم، تفاوت میان سخن خدا و سخن کفار، از لحاظ ارزشی

در واقع بین  بسیاري از مفاهیم مثبت و جهت باال، . ي جهتی نیز تجربی استها هبنیان این استعار
 مسلط است، دیگرانمثالً، کسی که داراي قدرت بیشتر است و بر . همبستگی تجربی وجود دارد

 تجربیات جسمی ما این تصور استعاري، ریشه در. ازنظر مکانی در وضعیتی باالتر قرار می گیرد
در یک مبارزه، کسی که پیروز و در واقع داراي قدرت بیشتر است، حریف خود را زمین . دارد

شخص قدرتمند پیروز، بر سر حریف خود ایستاده و حریف در موقعیتی پایین تر بر . می زند
  .زمین افتاده است
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توان گفت که در  فت، میي سه گانه اي که در این جا مورد بحث قرار گرها هدر مورد استعار
بر آنها » مکان «زبان قرآن مفاهیم ارزشی زیادي در حوزة مقصد هستند که با انطباق حوزة مبدأ

در جریان این انطباق، سه تصویر ذیل را . شوند و ارزش آنها مشخص می شود تصور سازي می
  :آن در نظر گرفتي جهتی قرها هي تصویري زیر ساختی در استعارها همی توان به عنوان طرحوار

  
 در این طرحواره مفهومی در باال قرار دارد و مفهومی در :پایین/ طرحوارة باال: الف
  :مفهوم باال مثبت و مفهوم پایین منفی است. پایین

                                                                                          
  

  پایین/طرحوارة باال  - 2تصویر  
طرحوارة مسیر یا طرحوارة حرکتی، ) سقوط/ هبوط/ نزول (طرحوارة مسیر نزولی :ب

در زبان قرآن، در . نقطۀ آغاز و پایانی دارد و حرکتی از نقطۀ آغاز به پایان رخ می دهد
یا هر مورد افعالی مثل نزول، هبوط و سقوط، تصور چنین است که یک پدیده یا جسم 

ي دیگر تجسیم پذیر شده است، از باال به پایین فرستاده ها هواسطۀ استعاره مفهومی که ب
  :  شود یا می افتد می
  
  

       
          

  
  طرحوارة مسیر نزولی  - 3تصویر  
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در . در این طرحواره تفاوت در جهت حرکت است) رفع: (طرحوارة مسیر صعودي: ج

قام را با حرکت از نقطۀ آغازي در پایین به نقطۀ مقصدي در باال اینجا ما باالرفتن ارزش و م
  : تصورسازي می کنیم

                                                                                        
   طرحوارة مسیر صعودي -  4تصویر 

  
ی یحرکت از جا. ان در زندگی نشأت می گیردطرحوارة مسیر از تجربۀ حرکتی انس
 پایین که مفاهیمی عینی و مرتبط با تجربۀ/ اما باال. شروع و به نقطه اي ختم می شود

جسمی فرد است، در زبان قرآن با مفاهیم قرآنی که از فرهنگ قرآن برگرفته شده، و 
 یی چونها هارآمیزند و زیراستع ارزش هایی که مشخصآً دینی اند، به نوعی در هم می

ارزشهاي قرآنی در عرض هم نیستند و بسته . سازند ، را می»شود رحمت باال تجسم می«
  هاي خدایی، باالتر یا پایین تر قرار  به درجات شباهت و همبستگی با ارزش

    .گیرد و نه بیولوژیک گیرند و زنجیرة بزرگ هستی در قرآن، عناصري ارزشی می می
ی شناختی را از تحلیل هاي سنتی جدا می کند، این است که آنچه تحلیل هاي معنی شناس
تر و  هاي مشخص مندانه و در راستاي چارچوب کند که نظام نظریۀ استعارة تصوري، کمک می

هاي مقصد که به مفاهیم دینی اختصاص دارد  به نوعی صوري به بیان روابط معنایی بین حوزه
در واقع، به جاي . شري دارد،  پرداخته شودهاي مبدأ که ریشه در تجارب روزمرة ب و حوزه

آن که در مورد تک تک معانی قرآنی توضیح داده شود، بهتر آن است که شبکۀ معنایی 
هاي تجربی مشترك توضیح داده می شوند،  منسجمی قائل شد و معانی را که از طریق حوزه
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 مثالها فوق، نظریۀ در مورد. ذیل یک شبکه گردآوري کرد و به تبیین روابط معنایی پرداخت
توانند در راستاي  استعارة معاصر معتقد است که روابط ارزشی که در نظام قرآنی هستند می

عد- برداري باالیی فرهنگ قرآن مشخص کنندة تعیین .  مکان قرار گیرند پایینی در ب
  . تر است جایگاه عناصر باالتر نسبت به عناصر پایین

  پایین/ي جهتی باالها هاستعار
  

ونه اي از مفاهیم انتزاعی تشکیل نم
  ي مقصدها هدهندة حوز

  کانون استعاري

   - مسلط بر- پایین ترین-  زیر- ایستاده- بر-باال     ضعف پایین است/  قدرت باال است-1
 -تر پایین- فرو فرستادن- فرود آمدن-آسمان  بدتر پایین است/  بهتر باال است-2 

  نزول-  سقوط-  باال- بر-االترب
   پایین- باال    کمتر پایین است/تر باال  است بیش-3
  

دهد که نظریه استعارة معاصر قادر است مفاهیم قرآنی را از  ها نشان می بررسی 
ي ها هشود که مبناي استعار مشاهده می. رویکردي شناختی مورد تأمل و دقت  قرار دهد

ند، شباهت نیست ک جهتی در قرآن، بر خالف آنچه نظریۀ تشبیه یا مقایسه پیش بینی می
  .  دهد بلکه بر اساس انطباقات بین حوزه اي است که میان حوزة مبدأ و مقصد رخ می
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  فی لُغِة القرآن) حتت/فوق( ِللِجهات يدراسة فقه االستعار
  اِالتجاه املعنوی للکلمات

  شريين پورابراهيم
  طالبة الدکتوراه يف فقه اللغة جبامعة تربيت مدرس

  لفامارسالن غالدكتور 
    جبامعة تربيت مدرساالستاذ املساعد يف فقه اللغة

  لزادهردوس آقاغ فةالدكتور
  استاذ مساعد يف فقه اللغة  جبامعة تربيت مدرس

  اليه کرد زعفرانلو کامبوزيا عةالدكتور
  استاذة مساعدة يف فقه اللغة  جبامعة تربيت مدرس

  
  امللخص

نصِف االوِل من هذَا الکتاِب الشريِف يستعِرض هذا املقالُ استعارة اجلهاِت ِمن منظور فقِه اللغِة القرآينِّ فی ال          
 علی ضوء اِالتجاه املعنوی للکلمات؛ و قد کَشف هذا املقالُ کلَّ التعبرياِت االستعاريِة الّتی تـدور حـولَ               

ما هي التصورات االنتزاعيـة الـيت       : [و ما يشاها ليدرسها   » هبطَ «،»اعلی «،»علی «،»دونَ «،»فوق«
ما ِهی الصلة الّتی تربطُ هِذِه : ثانياً] بنظر االعتبار؟... و» حتت «،»فوق «هيم اجلهات حنوصورت آخذة مفا

العناِصر بعضها ببعض؟ و تبين  هِذِه الدراسةُ اَنَّ کُلَّ التصورات أن كل التـصورات االنتزاعيـة االجيابيـة                   
طٍّ عموديّ؛ و علی العکس، کُلَّ التـصورات  شباِهها تقَع فَوق خ  أكالقدرة و العظمة و الفضل و       : كالقدرة

زاعيِة السلبيِة مثلَ الضعف وسوء و السوء، و          و االُسس التجربية هلذه  . ضراِبها تقَع حتت  خطٍّ عمودی     أَاالنِت
  . االستعارة مبِنيةٌ علی اللغِة القرآنيِة و احلرکِة  اِجلسمانيِة لالنساٍن

  
   للغة القرآنيةا -حتت/ستعارة فوق  إ-ستعارة اجلهات إ-يه االستعارقالف: املفردات الرئيسة
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