
   دينيمعرفتهاي مفهومي در  نقش استعاره  
  20/11/88 :         تأييد8/10/88: تاريخ دريافت

  *نيا عليرضا قائمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
اين نظريه در بـسياري     . است» ومياستعارة مفه «هاي رايج در علوم شناختي، نظرية         يكي از ديدگاه  

طبـق ايـن ديـدگاه،      . ها؛ از جمله مطالعات ديني، تأثير فراوانـي را برجـاي گذاشـته اسـت                از حوزه 
شـود و تفكـر اساسـاً     نحوة انديـشيدن بـشر مربـوط مـي     استعاره در درجة نخست نه به زبان، بلكه به      

شناختي و  هاي معرفت ف، نگاشتهاي مختل   معنا كه آدمي ميان حوزه      خصلت استعاري دارد؛ بدين   
يابد و به همـين دليـل، يـك حـوزه را براسـاس مفـاهيم متعلـق بـه حـوزة ديگـر                          شناختي مي   هستي
نگارنده، نخست به تبيين اين نظريه و بيان تفاوت آن با ديدگاه سنتي در بـاب اسـتعاره و      . فهمد  مي

ي دينـي ـ در اسـالم ـ پرداختـه      هـا  سپس، به تأثير آن در تفكر ديني و نحوة فهـم مفـاهيم و گـزاره   
اي جديـد را      ترديد، اين نظريه در فهم آيات قرآن و تأثير آنهـا در تفكـر اسـالمي نظريـه                   بي. است
  .دنبال دارد به

استعارة مفهومي، استعارة زباني، نظرية جـايگزيني، علـوم شـناختي، نظريـة             : گان كليدي   واژه
  .سنتي استعاره، نگاشت

                                                      
 .شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي دانشيار گروه معرفت *
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  مقدمه
شناسـي   هاي مختلف فلسفه و زبان تي، تحول چشمگيري را در شاخهامروزه، علوم شناخ 

هـا را     انـد و بـسياري از زمينـه         اين علوم به سرعت در حال گـسترش       . بار آورده است    به
يكي از دستاوردهاي مهم اين علوم، ارائة تحليلي جديد از ابعـاد            . گذارند  تحت تأثير مي  
زبـان در قـديم، يكـي از        . ر بـشر اسـت    هاي زباني و ارتباط آنها با تفكـ         مختلف فعاليت 

شناسـي سـنتي از ابعـاد         در زبـان  . آمـد   شمار مـي    تجليات مختلف تفكر و انديشة بشر به      
شناسـي    زبـان . دو، چندان بحث نشده اسـت       مختلف تجلي انديشه در زبان و ارتباط اين       

هاي علوم شناختي، بـه جزئيـات و نحـوة ايـن              شناختي، با توجه به مباحث ديگر شاخه      
هاي جديدي از پديدة زبان   ها و تبيين    تباط بسيار پرداخته و با توجه به اين نكته تحليل         ار

  . ارائه داده است
اند كه در چارچوب علـوم شـناختي معنـا و     ترين پديدة زباني استعاره و مجاز از مهم    

شناسـي سـنتي صـرفاً ابزارهـايي بـراي            استعاره و مجاز در زبان    . اند  مفهوم جديدي يافته  
انداز جديد ايـن علـوم، اسـتعاره و مجـاز، جـزء               اما در چشم  . يي تعابير زباني بودند   زيبا

. تفكـر بـشر اسـتعاري اسـت       . اساسي تفكر بشر و بلكه وجه و بعـد بنيـادي آن هـستند             
زبان صورت اصـلي دارد كـه       . استعاره به نظر بسياري از انديشمندان ابزاري زباني است        

رعي و ثانوي دارد كه مجاز و انـواع مختلـف آن را             حقيقت نام دارد و در مقابل، صور ف       
  . استعاره نيز يكي از انواع مجاز است. دهد تشكيل مي
 تحليل ماهيت ارسطواز زمان  .هاي مختلفي در بارة استعاره دارند شناسان ديدگاه زبان

مشهورترين ديدگاهي كه در اين مورد مطـرح شـد          . استعاره، اهميت خاصي داشته است    
 صـورت  طبـق ايـن نظريـه، زبـان،    .  اسـت )substititution theory(» گزينينظريه جاي«

اللفظي كه صورت اصلي زبان است و ديگر، صـورت            يكي، صورت تحت  : مختلف دارد 
هـاي اسـتعاري جـايگزين        عبـارت . شدة آن اسـت     استعاري كه صورت ثانوي و تحريف     

شناسـي    بـل، در زبـان    در مقا . شوند كه همان معنـا را دارنـد         اللفظي مي   هاي تحت   عبارت
ها   آيد و به معاني واژه      شناختي استعاره، صورت ثانوي و تحريف شدة زبان به شمار نمي          

. سازي پيوند دارد و نوعي فعاليـت تعبيـري اسـت             نحوة مفهوم   با شود، بلكه   مربوط نمي 
  . استعاره، صورت بنيادين زبان است
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را ارائـه دادنـد كـه    » ارهاسـتع «بار تحليـل شـناختي از     براي نخستين  جانسن و   لكاف
اسـتعارة  « و يـا  )conceptual theory of metaphor(» نظرية مفهومي در بـاب اسـتعاره  «

در استعاره مـا يـك قلمـرو مفهـومي را     .  نام گرفت)conceptual metaphor(» مفهومي
عبارت ديگـر، ميـان دو قلمـرو مفهـومي متفـاوت،           به. كنيم  براساس قلمرو ديگر بيان مي    

. بنابراين، استعاره در اصل، كاري ذهني و فعـاليتي تعبيـري اسـت   . كنيم رقرار مي ارتباط ب 
  :سازند هاي زير اين فعاليت را روشن مي مثال

   بعد از ظهر خواهم ديد؛2 سر ساعت شما را. )1
  او در خطر است؛. )2
  خشم او به جوش آمده است؛. )3
  .ما در قرن بيستم هستيم. )4

. گيـرد   ة يك انسان يا موجود زندة داراي سـر در نظـر مـي             وقت را به مثاب   » 1 « جمله
كنـد كـه شـخص درون آن          عنوان يك ظـرف تعبيـر مـي         نيز حالت خطر را به    » 2«جملة  

 قـرن را كـه از   نيز» 4«. كند خشم را مايعي در حال جوشيدن تعبير مي   » 3«گرفتار است و  
ها ميـان دو قلمـرو        ثالهر يك از اين م    . كند  عنوان مكان تعبير مي     تقسيمات زمان است به   

 ).target domain (حوزة مقصدو ) sourse domain (حوزة مبدأ: كنند ارتباط برقرار مي

اللفظـي و حـوزة مقـصد، قلمـرو معنـاي اسـتعاري يـا                 حوزة مبدأ، قلمرو معناي تحـت     
  . سازي استعاري است مفهوم

د و بـه حـوزة      تعلـق دار  ) حوزة مبدأ (به قلمرو موجود زنده     » سر«واژة  » 1 «ةدر جمل 
عنوان يك ظرف تعبير شـده        خطر به » 4«در  . توسعه داده شده است   ) حوزة مقصد (وقت  

معناي ظرفيت به حوزة مبدأ و خطر       . كه شخص ممكن است درون يا بيرون از آن باشد         
) حوزة مبدأ(آمدن به قلمرو مايعات  هم به جوش» 3«در . شود به حوزة مقصد مربوط مي    
  . بوط استو خشم به حوزة مقصد مر

كننـد   دادن ارتباط اين دو قلمرو از اين تعبير اسـتفاده مـي    براي نشانجانسن و  لكاف
استعاره، نوعي شباهت ميان دو قلمرو را پديـد         . حوزة مبدأ است   همان،  كه حوزة مقصد  

؛ چراكـه بـا     »زمان مكان است  «: گويد  طور ضمني مي    به» 4«عنوان مثال، جملة      به. آورد  مي
طـور   رود در مورد روابط زماني، به كار مي كه براي بيان روابط مكاني به» در«كارگرفتن   به
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طور ضـمني   به» 3«ين، همچن .پذيرد كه ميان زمان و مكان شباهت وجود دارد ضمني مي
  . »خشم، افزايش دماي مايع است «پذيرد كه مي

اسـتعاره از  ، لكـاف تعبيـر   شوند؛ بلكه به ها از يك واژه يا عبارت ساخته نمي    استعاره
از . شـود   شناختي ميان دو حوزة مبدأ و مقصد پيـدا مـي            شناختي و معرفت    شباهت هستي 

نقش زبان در   . شود  رو، استعاره به زبان بستگي ندارد؛ بلكه به انديشة بشر مربوط مي             اين
شناختي ميان عناصـر      شباهت هستي . اين مورد ثانوي است و شباهت نقش اولي را دارد         

شناختي ميان روابط عناصر يك قلمرو با روابط  اما شباهت معرفت  . ارددو قلمرو وجود د   
  . عناصر قلمرو ديگر در كار است

. ايم داده شناختي را در مثال خشم در زير نشان شناختي و معرفت وجوه شباهت هستي 
  ).Croft & Cruse,2004: pp. 196-197ك .ر(

  )استخشم او به جوش آمده : مثال(شناختي  هاي هستي شباهت 
  هدف  مبدأ

  خشم  دماي مايع
  بدن  ظرف

  خشم  دماي مايع
  مقياس خشم  مقياس گرما

   دروني فشار تجربه  فشار درون ظرف
  ناآرامي دروني  ناآرامي مايع در حال جوش
  محدوديت توانايي شخص در فرونشاندن خشم  محدوديت مقاومت ظرف

  فقدان كنترل  غليان

  شناختي هاي معرفت شباهت
رود،   وقتي خشم از حدود خاصـي مـي       . 1  ؛يع درون ظرف از حد خاصي فراتروقتي ما.1

رسـد كـه طـرف        اي مي   فشار مايع به نكته   
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رسـد    دروني به جايي مـي    . شود  منفجر مي 
  .دهد كه شخص كنترلش را از دست مي

فقدان كنترل براي شخص مضر و براي       . 2  ؛زند و انفجار به ظرف صدمه مي. 2
ــت  ــاك اس ــران خطرن ــراي. ديگ ــاظر ب  ن

  . خطرناك است
  .توانيم از خشم خود جلوگيري كنيم مي. 3  توانيم از انفجار ظرف جلوگيري كنيم؛ مي. 3

ــشانجانــسن و لكــاف ــراي ن » نگاشــت«هــا از اصــطالح  دادن ايــن شــباهت  ب
)mapping ( هـايي برقـرار      گويند ميـان ايـن فـضاها نگاشـت          كنند و مي    استفاده مي

انـد تـا ارتبـاط     ها در رياضيات گرفتـه  نظرية مجموعهآنها اين اصطالح را از  .است
  .)Geeraerts & Cuyckens, 2007: p. 188(مفاهيم را نشان دهند 

  »استدالل جنگ است«مثالِ 
دهنـد،    هاي روزمرة ما ساختار مـي       اند و به فعاليت     براي ايضاح اين نكته كه مفاهيم ما استعاري       

 .) Lakoff & Johnson, 2003: pp. 4-5(م آوريـ   را مـي جانـسن  و لكافنخست مثالي را از 
اكنـون  . بريم  كار مي   يكي از مفاهيم اساسي است كه ما همواره آن را به          » استدالل«مفهوم  

  :استعارة مفهومي زير را در نظر بگيريد
  .»استدالل جنگ است«

ية تر، پا   عبارت دقيق  يابد و يا به     اين استعاره در بسياري از تعابير زباني ما انعكاس مي         
  :برخي از اين تعابير عبارتند از. گيرد آنها قرار مي

  ناپذيرند؛ ادعاهاي شما دفاع. 1
  قاط ضعيف در استدالل من حمله كرد؛او به همة ن. 2
  من استدالل او را نابود كردم؛. 3
   برابر او مطرح كردم، پيروز نشدم؛هايي كه در من هرگز در استدالل. 4
  دند؛ورانتقادهاي او درست به هدف خ. 5
  . كار بگيريد، حريف خود را شكست خواهيد داد اين استراتژي را به) در استدالل(اگر شما . 6
  .هايم را هدف قرار داد مة استداللاو ه. 7

، »كـردن   حمله«،  »ناپذيري  دفاع«اند؛ مانندِ     كار رفته   همة واژگاني كه در اين جمالت به      



wa  

164  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ان 
مست

ز
13

88
  

كـساني كـه درگيـر يـك جنـگ          . تندو غيره، واژگان مربوط به جنـگ هـس        » كردن  نابود«
ناپذير بدانند، آنجا را تـرك        اگر آنها يك موضع را دفاع     . شوند استراتژي خاصي دارند     مي
شكست و پيـروزي در جنـگ امـري طبيعـي     . كنند  كنند و حملة ديگري را شروع مي        مي

جنـگ،  .  است آنها پيروز شوند و يا شكست بخورنـد         ناست و در مراحل مختلف ممك     
  .واژگان خاص خود را داردادبيات و 

عنـوان مثـال يـك     عنوان جنگ، بلكه بـه  ، نه به»استدالل«پيداست كه اگر در فرهنگي  
اي متفـاوت، از اسـتدالل سـخن          گونه  در نظر گرفته شود مردم آن فرهنگ به       » بازي«نوع  

البته ما كـه اسـتدالل را نـوعي    . نحو ديگري تجربه خواهند كرد      خواهند گفت و آن را به     
» اسـتدالل «كسي هم كه بـه      . فهيم، ديگر عمل آنها را استدالل نخواهيم دانست         ميجنگ  

تواند بگويد يك صورت گفتار داريم كه در يك فرهنـگ             كند، مي   در دو فرهنگ نظر مي    
  .در چارچوب جنگ و در فرهنگ ديگر در چارچوبِ بازي، ساختار يافته است

بـه  ) اسـتدالل جنـگ اسـت     (ي  دهد كه چگونه يك مفهوم استعار       اين مثال نشان مي   
كننـد    بر اين نكته تأكيد مـي    جانسن و   لكافرو،    از اين . دهد  تجربه و عمل ما ساختار مي     

. )Ibid., p. 5(كه سرشت استعاره، فهم تجربة چيزي در چارچوب چيـزي ديگـر اسـت    
. انـد   استدالل و جنگ دو چيز كامالً متفاوت      . استدالل، در واقع، از مصاديق جنگ نيست      

 از سنخ گفتار يا تفكر و ديگري، از سنخ نوعي نزاع و برخورد فيزيكي است؛ ولي                 يكي،
  :در نتيجه، سه اتفاق در اينجا رخ داده است. فهميم استدالل را در قالبِ جنگ مي

  حو استعاري ساختار پيدا كرده است؛ن به) استدالل(مفهوم . 1
  ؛استنحو استعاري ساختار يافته  آوري هم به عملِ استدالل. 2
  .  نحو استعاري ساختار پيدا كرده است زبان هم به. 3

ايـن نكتـه   . گذارد ساختار خاص يك مفهوم در عمل مرتبط با آن و در زبان تأثير مي          
ها ربطـي نـدارد؛ بلكـه بـه تفكـر بـشر مربـوط                 دهد كه استعاره به زبان و واژه        نشان مي 

واره چيزي را در قالب چيزي معنا كه هم ؛ بدينتفكر بشر خصلت استعاري دارد. شود مي
اسـتعاره در   . همين معنا، دستگاه مفهومي بـشر سـاختار اسـتعاري دارد            به. فهمد  ديگر مي 

  .پذير است كه تفكر بشر ساختار استعاري دارد زبان هم به اين دليل امكان
هـاي زبـاني      تواند در قالب اسـتعاره       پيداست كه يك استعارة مفهومي مي       از اين مثال  

  .  تجلي كند و در تعابير زباني بسياري ابعادي از آن ظاهر شودشماري بي
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   استعارهرة سنتي دربانظرية
  . سال در فلسفه و ادبيات قدمت دارد2500نظرية سنتي در باب استعاره بيش از 
  *(Lakoff, & Johnson, p. 119) :اركان اصلي اين نظريه عبارتند از

شـود كـه      استعاره زماني پيدا مـي    . شود  بوط مي ها، و نه انديشه، مر      استعاره به واژه  . 1
  .كار نرود و بر چيزي ديگري اطالق شود يك واژه در مورد مدلول متعارفش به

زبان استعاري، بخشي از زبان قراردادي متعارف نيست؛ بلكه اين زبان نـو بـوده،               . 2
 علمي سازي و در كشفيات هاي بليغ و فصيح براي قانع   طور متعارف در شعر و عبارت       به
  شود؛ دا ميپي

 معنـاي   هـا در    معنـا كـه در اسـتعاره، واژه         زبان استعاري زبان انحرافي است؛ بدين     . 3
  روند؛ كار نمي اصلي خود به

انـد    »هـاي مـرده     استعاره«هاي استعاري قراردادي در زبان معمولي روزمره          عبارت. 4
)dead metaphors(معنا كه ؛ بدين:  

عبارت ديگر، وجوه شباهت از پـيش         دهد؛ به   نشان مي ها وجوه شباهت را       استعاره. 5
  . دهد ها و مدلوالت استعاري آنها را نشان مي موجود ميان مدلوالت معمولي واژه

ترين اصول در باب تفكر سنتي راجع به          ليست فوق اتفاقي نيست و در واقع بنيادي        
  .اند يرفتهبسياري از اديبان نيز همين ديدگاه را پذ. دهد استعاره را نشان مي

 و  لكـاف پيش از آنكه به نقد اركان فوق بپردازيم، به اين نكته بايد توجه كرد كـه گـاهي                   
  رشـت اسـتعاري تفكـر     براي فهم س  ) fallacy(يا چهار مغالطه    ( به چهار مانع تاريخي      جانسن

 از نظر تاريخي، اين چهار ديدگاه نادرست از .) Lakoff, & Johnson, p.244 (كنند اشاره مي
شـود، نـه بـه        ا مربـوط مـي    هـ    استعاره بـه واژه    .1: آنها عبارتند از  . شوند   آغاز مي  ارسطومان  ز

انـد و هرگـز    اللفظـي   مفـاهيم تحـت  .3ر پاية شباهت استوار شده اسـت؛        استعاره ب . 2مفاهيم؛  
                                                      

ي زبان قرارداد . 1: اي، اركان نسبتاً متفاوتي را در مورد ديدگاه ستني برشمرده است كه عبارتند از                در مقاله  لكاف *
صـورت   تـوان بـه    هـر موضـوعي را مـي   .2وجـه اسـتعاري نيـست؛     اللفظي است و بـه هـيچ       روزمره تحت 

  همـه  .4 ؛اللفطي ممكن است راست يا دروغ باشـد        تنها زبان تحت   .3 ؛اللفظي و بدون استعاره فهميد     تحت
 كه در دستور زبان يك      همه مفاهيمي  .5 اند، نه استعاري؛    دهند تحت اللفظي   ها ارائه مي    نامه  تعاريفي كه واژه  
  .Lakoff, p. 187) :ك.ر(اند و هرگز استعاري نيستند  روند تحت اللفظي زبان به كار مي
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وجه با طبيعـت بـدن و مغـز مـا شـكل              تفكر عقالني به هيچ    .4ممكن نيست استعاري باشند؛     
كنند كـه اسـتعاره اوالً و بالـذات در            در مقابل ديدگاه نادرست نخست ادعا مي      آنها  . گيرد  نمي

  .ها و جمالت يابد و ثانياً و بالعرض در واژه دستگاه مفاهيم تحقق مي
د كنند كـه اسـتعاره بـر پايـة وجـو          همچنين، در رد ديدگاه دوم بر اين نكته تأكيد مي         

 پاية ارتباط متقابل دو حوزه در تجربة طور متعارف بر  بهشود؛ بلكه ها استوار نمي شباهت
هايي ميان دو حوزه را در اسـتعاره پديـد    شود و اين ارتباط است كه شباهت     ما مبتني مي  

تـرين و     كنند كه ما حتي عميق      آنها در رد ديدگاه سوم نيز بر اين نكته تأكيد مي          . آورد  مي
هـاي   اسـتعاره   از راهپايدارترين مفاهيم خودمان ـ زمـان و مكـان و عليـت و غيـره ـ را      

در چنـين   .انديـشيم  هـايي دربـارة آنهـا مـي     فهميم و به كمك چنين استعاره  مضاعف مي
اي ديگـر ـ ماننـدِ مكـان ـ       مواردي، ما يك حوزه ـ مانندِ حوزة زمان ـ را در قالب حوزه 

 بلكه وقتي دربـارة يكـي از آنهـا سـخن            انديشيم؛  ر اين قالب درباره آن مي     فهميم و د    مي
  .گوييم گوييم در قالب ساختار ديگري دربارة آن سخن مي مي

هـاي    شود كه دسـتگاه اسـتعاره       رد ديدگاه چهارم هم با توجه به اين نكته روشن مي          
 بلكه تا حد زيادي توسط      ؛مفهومي، دلبخواهي يا از لحاظ تاريخي امري تصادفي نيستند        

   .گيرند  شكل ميهاي مشترك عمل ما در عالم روزمره هاي ما و شيوه طبيعت بدن
بـودن تفكـر،      بزرگترين مانع در طول تاريخ، از ميان موانع فوق، بر سر راه فهم استعاري             

 ايـن  لكـاف  و جانسنترين ادعاي  در مقابل، مهم . ها بوده است    دادن آن با زبان و واژه       ارتباط
پديد استعاره، نخست در قلمرو مفاهيم و تفكر بشر . است كه استعاره، خصلت مفهومي دارد

  .پردازيم اكنون به نقد اركان فوق مي. دهد آيد و سپس در زبان خود را نشان مي مي

  نقد ركن اول
. شود و با انديـشه ارتبـاطي نـدارد          ها مربوط مي    براساس ادعاي نخست، استعاره به واژه     

اسـتدالل، جنـگ    «اگر اين ادعا را بپذيريم بايد هر يك از جمالت استعاري را در مثـالِ                
. شمار آوريـم و هرگـز امـر مـشتركي ميـان آنهـا را نيـابيم                  اي جداگانه به    تعارهاس» است

 ةطبـق اسـتعار   . ها نبايد بـا يكـديگر ارتبـاطي داشـته باشـند             عبارت ديگر، اين استعاره     به
آن اسـتعاره، مفـاهيمي     . انـد   هايي از يك استعارة مفهـومي       مفهومي، هر يك از آنها نمونه     
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شـود و اسـتعارة    استعاره ذاتاً به تفكر بشر مربوط مـي  . آورد مند را پديد مي     مرتبط و نظام  
هايي را ميـان      تفكر بشر در درجة نخست روابط و نگاشت       . زباني، آيينة تفكر استعاري است    

   .يابد يابد و همين امر در درجة دوم در زبان انعكاس مي هاي گوناگون مي فضاها و حوزه

  نقد ركن دوم
هـاي فـصيح و بليـغ و بـا زبـان شـعر و غيـره مـرتبط                     ركن دوم، استعاره را بـا عبـارت       

عبارت ديگر، در اين نگاه، اسـتعاره، سرشـت شـعري و بالغـي دارد و در                   به. دانست  مي
زبان معمولي روزمره جايگاهي نـدارد؛ چراكـه در زبـان معمـولي روزمـره فـصاحت و                  

از قبيـلِ  هـايي   كـه مثـال   بالغت و استفاده از شعر ضرورت و اهميتي ندارد، در صـورتي           
بـه زبـان روزمـره، و نـه شـعر و فـصاحت و بالغـت، مربـوط                   » استدالل، جنگ است  «

ها و روابطي كه ذهـن ميـان       اند كه نگاشت      آنها از اين جهت جزو زبان روزمره      . شوند  مي
ها و نحوة تفكر ما هستند و         سازي  يابد، جزوي از مفهوم     ها و فضاهاي گوناگون مي      حوزه

  . انديشيم مي» جنگ«نندِ يك ما» استدالل«ما دربارة 

  نقد ركن سوم
عنوان   به» استدالل«سازي    مفهوم. تفكر استعاري، امري متعارف است، نه انحرافي و ثانوي        

اي   همين دليل، اين استعاره در مجموعـه        به. نحوة متعارف انديشيدن دربارة آن است     » جنگ«
   .شود مورد محدود نميگذارد و تنها به يك  از مفاهيم مرتبط با استدالل تأثير مي

  نقد ركن چهارم
آيند، كامالً ممكن است در طول زمـان          هاي مفهومي كه در يك فرهنگ پديد مي         استعاره

كـه ديـديم، هـر    چنان.  را از دست بدهند و بميرندتدريج كارآيي خود  زنده بمانند و يا به    
ـ  دنبال خود پديد مي استعارة مفهومي تعدادي مفاهيم استعاري را به  د و در حقيقـت،  آورن

شود كـه اگـر       اكنون اين پرسش مطرح مي    . كند  نظامي از مفاهيم را به فرهنگ عرضه مي       
هـاي مـرتبط بـا آن، چـه اتفـاقي رخ       يك استعارة مفهومي بميرد، براي مفاهيم و استعاره   
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هـا بـا      يكي اينكـه آن مفـاهيم و اسـتعاره        : دهد؟ دو حالت در پاسخ قابل تصور است         مي
هـا زنـده    مرتبط از بين بروند و ديگر اينكه، دستكم يكـي از آن اسـتعار       استعارة مفهومي   

اي كه استعارة مفهومي مرتبط با آن مرده، ولي خود آن استعاره باقي مانده،           استعاره. بماند
عبارت ديگـر، يـك اسـتعارة مفهـومي در      به . نام دارد)dead metaphor(» استعارة مرده«

زة مبدأ و مقـصد برقـرار كـرده و امـروزه ديگـر آن               هايي را ميان دو حو      گذشته نگاشت 
  .   اند و عبارت استعاري ديگر تنها معناي حوزة مقصد خود را دارد ها از ميان رفته نگاشت

  نقد ركن پنچم
هـا    كم چهار دليل عليه اين ادعا كه استعاره وجوه شباهت و نه نگاشت ميان حوزه                دست

 .Lakoff, & Johnson, 1999: pp(رد  وجـود دا ،دهـد  و فضاهاي مختلف را نشان مـي 

  :اين داليل عبارتند از. )122-127
عبـارت ديگـر، خـود        بـه . در بسياري از موارد وجوه شباهتي از پيش وجود ندارد         . 1

  .آورند هايي را پديد مي ها شباهت ها ميان حوزه نگاشت
اره آن  در برخي موارد ميان دو حوزة مبدأ و مقصد شباهتي وجود دارد؛ ولي استع             . 2

پاية بـسياري از    » دانستن، ديدن است  «عنوان نمونه، استعارة مفهومي       به. دهد  را نشان نمي  
در . گيـرد   ، قرار مـي   »بينم  نيت شما را مي   «و يا   » بينم  من مراد شما را مي    «ها، مانند     استعاره

بنـابراين، حـوزة مبـدأ ديـدن و         . حوزة مبدأ ديدن، معموالً ديدن، مستلزم دانستن اسـت        
با وجـود ايـن، جمـالت فـوق، وجـوه           . اند   مقصد معرفت، هر دو مستلزم دانستن      حوزة

تواند مراد و يا نيـت شـخص          كس نمي   كنند؛ زيرا هيچ    شباهت ميان دو حوزه را بيان نمي      
اللفظي ميان دانستن مـراد و        دو، شباهت تحت    از اين . اللفظي ببيند   معناي تحت   ديگر را به  

صـرف اينكـه مفـاهيمي ميـان دو حـوزه مـشتركند،       . يا نيت و ديدن آنها در كار نيـست     
  .كند مستلزم اين نيست كه حتماً استعاره شباهت را بيان مي

هـا را بيـان       هـا نيـز شـباهت       بنابراين، اگر اسـتعاره   . شباهت، مفهومي متقارن است   . 3
. تـوانيم ميـان حـوزة مبـدأ و مقـصد فـرق بگـذاريم                كنند، بايد متقارن باشند و نمـي        مي

معناست كه بايد در هر موردي بتوانيم حوزة مبدأ را برحـسب              دن استعاره بدين  بو  متقارن
اما روشـن اسـت كـه در        . حوزة مقصد و حوزة مقصد را برحسب حوزة مبدأ بيان كنيم          

تـوانيم بـا واژگـان     عنوان مثال، ما مي به. پذير نيست بسياري از موارد، چنين چيزي امكان 
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توانيم با واژگان     را بيان كنيم؛ ولي نمي    » استدالل «مربوط به جنگ، وجوه و ابعاد متفاوت      
  .  را نشان دهيم» جنگ«مربوط به استدالل وجوه و ابعاد مختلف 

هـاي ناسـازگار      شـيوه   هـاي مفهـومي متفـاوت، بـه         توانيم مفاهيم را با اسـتعاره       مي. 4
نيـز بـا    و  » مـشاركت تجـاري   «را با اسـتعارة     » ازدواج«توانيم    مثالً، مي . سازي كنيم   مفهوم

. رونـد   كار مـي    هردو استعاره در فرهنگ ما به     . سازي كنيم   مفهوم» والدين فرزند «استعارة  
شـود؛ امـا در       رابطة دو طرف يكسان و برابـر فـرض مـي          » مشاركت تجاري «در استعارة   

طبق نظريـة اسـتعارة مفهـومي،       . شود  رابطة آنها برابر فرض نمي    » والدين فرزند «استعارة  
سـازي كـرد و خـود مفهـوم           توان به دو صورت فوق مفهوم        زمان مي  را در دو  » ازدواج«

هـا بـر      امـا اگـر ايـن اسـتعاره       . پـذير اسـت     سازي، انعطـاف     دو نوع مفهوم    نسبت به اين  
موجود مبتني باشد، بايد ذاتاً هم رابطة برابر و هم رابطة غيربرابـر را          هايي از پيش    شباهت

 . انجامد ت به تناقض ميهمين دليل، نظرية شباه به. دربرداشته باشد

  متون ديني
آورد كـه مخـاطبش در فـضايي اسـتعاري            زبان استعاري متون ديني بستري را فراهم مي       

هـدف  . دهـد    اين زبان به تجارب مخاطبان آنها ساختار و شكل خاصي مـي            .زندگي كند 
قرآن، ايجاد تحول درانديشة بشر از راه پديـدآوردن فـضاهاي اسـتعاري مناسـب بـوده                 

كنـد    ارتباطاتي كه اين متون ميان فضاهاي گوناگون مـادي و معنـوي برقـرار مـي               . است
هاي زبـاني     از اين گذشته، استعاره   . كند  وقفه درگير اين ارتباطات مي      مخاطب خود را بي   
  .هاي مفهومي آنهاست در آنها آيينة استعاره

آن را انتخـاب  طور دقيق دنبال كنيم، از ميان اين متون، قر         براي اينكه بحث خود را به     
خـورد، قـرآن      هاي مفهومي در همة اين متون به چشم مـي           كنيم؛ زيرا هرچند استعاره     مي

. گـذارد  تري دارد و از طريق آنها در انديـشه مؤمنـان تـأثير مـي                ساختار استعاري پيچيده  
هـايي    اسـتعاره . كه توضيح خواهيم داد، ساختار استعاري دارد      تفكر ديني در اسالم، چنان    

عبـارت    بـه . هـاي مفهـومي     هاي زباني و اسـتعاره      استعاره: اند  اند، دو دسته    ن آمده كه در قرآ  
هـاي مفهـومي را بيـان و در مـوراد ديگـري هـم بـه                 ديگر، قرآن در برخي موارد اسـتعاره      

  .اند هاي مفهومي بنيادي استوار شده هاي زباني اشاره كرده كه خود بر پاية استعاره استعاره
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  :گذارند آني از چند جهت در فهم و تجربة مخاطب تأثير ميهاي مفهومي قر استعاره
ها فضاي ديگر آيات و نحوة فهـم مخاطـب از آنهـا را نيـز دگرگـون                    اين استعاره . 1
  . گذارند عبارت ديگر، آنها در فهم ديگر آيات نيز تأثير مي به. كنند مي

  .گذارند ير ميها در نحوة نگرش مخاطب به عالم و ديگر موجودات تأث اين استعاره. 2
  .گذارند ها در رفتارهاي مخاطب تأثير مي اين استعاره. 3
  .گذارند ها در حوزة اجتماعي و فهم روابط ديگران تأثير مي اين استعاره. 4

   زبان استعاري 
حيات . زبان بشر در ابتدا براي اشياي مادي و روابط زماني و مكاني وضع شده است    

ـ        اعتقـاد   بـه . شـود  گونـه روابـط آغـاز مـي    لم مـاده و اين  ه عـا  زبان بشر در آغاز با توجه ب
شناسان شـناختي ـ ماننـدِ بـسياري از مفـسران قـرآن ـ، حقيقـت معنـا را نبايـد در            زبان

شود؛ ولي بـه      زبان از كاربردهاي مادي آغاز مي     . كاربردها و موارد مادي منحصر دانست     
هايي بـدانيم كـه    نمونه  دي را پيش  رو، بايد بسياري از موارد ما       از اين . يابد  آنها خاتمه نمي  

يكـي از مباحـث     . دهنـد   دستي و آشنا، و نه كل معناي حقيقي، را نـشان مـي              مصاديق دم 
اند، نقش روابـط مكـاني و         باره به آن توجه كرده      اين شناسان در   بسيار مهمي كه اين زبان    

ايـن  . نـد ا  كاربردهاي مادي با روابط مكاني و زماني پيونـد خـورده          . زماني در زبان است   
شناسي شـناختي     اي براي بشر دارد و يكي از دستاوردهاي زبان          العاده  روابط اهميت فوق  

او . فهمـد   اين نكته بوده است كه بشر اشيا و ارتباط آنها را با يكديگر در مكان مادي مي                
رو، همه چيز را در مكان        ازاين. كند  آيد و در دامن آن رشد مي        در عالم طبيعت به دنيا مي     

انـد بفهمـد؛      تواند اشيائي را كه غيرمكاني      معنا نيست كه او نمي      اين سخن بدين  . مدفه  مي
بلكه مراد اين است كه او تنها مدلي كه با آن آشناسـت و تجـاربش براسـاس آن شـكل                     

در نتيجـه، او از راه گـسترش ايـن مـدل         . گرفته است، مدل مبتني بر روابط مكاني است       
  ).Lee, 2001: p. 18 (فهمد امور و اشياي غيرمكاني را مي
. دهـد   اي بنيادين است و به همة تجـارب بـشر شـكل مـي               تجربة مكان مادي، تجربه   

آدمـي از  . هايي است كه بر روابط مكاني داللـت دارنـد          همين دليل، زبان آكنده از واژه       به
همچنـين، او بـا     . فهمـد   زمان كودكي اشيا را براساس روابط مكاني آنها با ديگر اشيا مـي            
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هـا و زبـان       گيري واژه   كار قبل از شكل     اين. كند  بندي مي   ه اين روابط آنها را دسته     توجه ب 
نقش بنيادي روابط مكاني در تجربة بشر تا حدي اسـت كـه   . گيرد در كودك صورت مي 

ها سـاختار     كند و به كمك آنها به آن حوزه         ها استفاده مي    او از آنها براي فهم ديگر حوزه      
ي مكاني است كه بـشر بـراي          ا  رابطه» الف باالي ب است   «ابطة  عنوان مثال، ر    به. دهد  مي

امـا از همـين رابطـه بـراي بيـان مقـام و شـأن                . يابد  بار آن را در عالم مادي مي        نخستين
در » آقاي الف مقام اجتمـاعي بـااليي دارد       «: گويد  كند و مي    اجتماعي مطلوب استفاده مي   

موقعيـت  «: گـوييم  وب شخـصي مـي  دادن شأن اجتمـاعي نـامطل      مقابل، گاهي براي نشان   
    .  »اجتماعي او پايين است

هـا تنهـا بـه        بودن تجربة مكان و زمان بدين معنا نيست كه كاربرد حقيقي واژه             بنيادي
سطح اين تجربه اختصاص دارد؛ بلكه بشر براساس روابط مكاني و زماني همـه چيـز را     

ايـن توسـعه    . گيـرد   كمك مي فهمد و از گسترش آنها براي فهم مفاهيم و امور مجرد              مي
. اي را كـاربرد مجـازي دانـست    ممكن است مجازي و يا حقيقي باشد و نبايد هر توسعه  

ها كه به روابـط زمـاني و مكـاني اختـصاص              در بسياري از موارد، كاربردهاي اولية واژه      
  . دهند ها، نه كل معناي حقيقي واژه، را نشان مي نمونه دارد، پيش

در موارد بسياري، آيات قرآن از روابـط        . اي در تفسير دارد     لعادها  اصل فوق، اهميت فوق   
ايـن  . كنـد   زماني و مكاني براي تعبير آوردن از حقايق مجـرد و مابعـدالطبيعي اسـتفاده مـي                
همچنـين،  . استفاده بدين جهت نيست كه در اين حقايق هم روابط زماني و مكاني در كارند              

تعاره يا مجازگويي در اين مورد وجود دارد؛ بلكـه          اين استفاده بدين معنا نيست كه نوعي اس       
فهمد و براي فهم حقايق مجرد نيز بايد از آنها آغاز             بشر همه چيز را در قالب اين روابط مي        

شوند و براي فهم حقايقي كه از آنها فراتر  اين روابط به چارچوب تفكر بشر مربوط مي   . كند
گيـري از ابزارهـاي       استفاده از ايـن روابـط، بهـره       .  روابط آغاز كرد    روند نيز بايد از همان      مي

سازي موارد    آنها نقش مهمي در مفهوم    . كمكي زايد نيست كه پس از فهم، آنها را كنار بزنيم          
خدا از اين . اند سازي مورد نظر ضروري و ذاتي به تعبيري، براي مفهوم. ناآشنا و جديد دارند

فهمد و     كه بشر همه چيز را به كمك آنها مي         روابط در تعابير قرآني استفاده كرده است؛ چرا       
ترين مفـاهيم را در ايـن         بنابراين، خداوند متناسب  . گيرد  براي فهم همه چيز از آنها كمك مي       

آنهـا جـزء   . ها را با آنها به وجود آورده اسـت       سازي  ترين مفهوم   كار گرفته و مناسب     موارد به 
  . ها هستند سازي الينفك اين مفهوم
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ن قرآن بدين معنا استعاري است كه براي بيان حقايق مجرد از واژگـان              ترديد، زبا   بي
اند و ما با طـرح        اين سخن را بسياري از مفسران نيز گفته       . گيرد  حسي و مادي كمك مي    

كمـك   خواهيم سخن آنان را تكـرار كنـيم؛ بلكـه بـه     بودن زبان قرآن نمي    ادعاي استعاري 
  : افزاييم يز به سخن مفسران مينظرية استعارة مفهومي، چند نكتة ديگر را ن

عبـارت   بـه . ها خصلت مفهومي دارند و ظهور آنها در زبـان ثـانوي اسـت        استعاره. 1
شـوند و     ها اوالً و بالذات به دستگاه مفهومي و نحوة انديشيدن مربوط مي             ديگر، استعاره 

هـاي    عارهرو، اسـت    از اين . دهند  ثانياً و بالعرض در زبان و جمالت زباني خود را نشان مي           
هاي مفهومي است كه در سطح بنيادين و عميق اين كتـاب              زباني قرآن حاكي از استعاره    

. بودن ساختار آن اسـت      معناي استعاري   بودن زبان قرآن هم در واقع به        استعاري. دركارند
دليل اسـتعاري     عبارت ديگر، زبان ديني بدين      به. معنا استعاري باشد    تفكر ديني بايد بدين   

  . كر ديني خصلت استعاري دارداست كه تف
طـور عمـده خـصلت     تفكر انتزاعي و نيز تفكر در باب مجردات و امور معنوي به          . 2

اللفظي و استعاري براي تفكر در باب بيشتر اين   ما دو شيوة مختلف تحت   . استعاري دارد 
اي   شـيوه امور و فهم آنها نداريم؛ بلكه تفكر دربارة آنها و فهم آنها ذاتاً استعاري است و                 

رو، در هر مـوردي كـه بـا تفكـر             از اين . غير از شيوة استعاري در اين مورد وجود ندارد        
زبـان  . گيرد  انتزاعي و با مفاهيم مجرد سروكار داريم، تفكر صورت استعاري به خود مي            

هاي زباني در اين      استفاده از استعاره  . شود  ها مي   هم متناسب با اين خصلت پر از استعاره       
  .باشد ناپذير مي شي نيست؛ بلكه امري اجتنابمورد گزين

از اين سخن كه تفكر بشر خصلت استعاري دارد و زبـان او هـم بـه ايـن سـبب                     . 3
. جهت با زبـان بـشر تفـاوت نـدارد           شود، نبايد نتيجه گرفت كه قرآن از اين         استعاري مي 

تـب  در زبـان قـرآن بـاالترين مرا       . بودن زبان درجـات و مراتـب مختلـف دارد           استعاري
كنـد    دهد تفكراتي كه قرآن بيان مـي        اين نكته نشان مي   . خورد  بودن به چشم مي     استعاري

هايي كـه قـرآن پـيش         عبارت ديگر، انديشه    به. در باالترين مرتبه خصلت استعاري دارند     
دليل، زبان گره قرآن هم سـاختار         تري دارند و به همين      كشد، ساختار استعاري پيچيده     مي

 باشد، زبان هـم بـه همـان انـدازه       اي پيچيده   هر اندازه انديشه  .  دارد تري  استعاري پيچيده 
شـناختي و     تفاوت ديگر زبـان قـرآن بـا زبـان بـشر را بايـد در وجـوه معرفـت                   . شود   مي  استعاري
روابـط مختلفـي كـه قـرآن     . يابد شناختي جستجو كرد كه قرآن در ميان فضاهاي مختلف مي  هستي
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  .سازد دهد، آن را از زبان استعاري بشر جدا مي ميان فضاهاي مختلف مورد تأكيد قرار مي
  :بودن زبان قرآن اين است كه راد از استعاريخالصه آنكه، م

اي است كه مكانيسم فراتررفتن از معاني حسي به معاني مجـرد              گونه  زبان قرآن به  . 1
هاي مجرد و معنوي را  هاي حسي و مادي زمينه قرآن با استفاده از زمينه   . دهد  را نشان مي  

ر قالـب امـور مـادي و        عبارت ديگر، قرآن حقايق غيبـي و معنـوي را د            به. دهد  نشان مي 
  . دهد حسي نشان مي

مقـصود ايـن    . بودن زبان قرآن را بايد به معناي شناختي فهميد، نه ادبـي             استعاري. 2
بينـي    قرآن بـراي بيـان جهـان      . اند  هاي زباني تشكيل شده     نيست كه همة آيات از استعاره     

برقـرار  شـناختي     شـناختي و هـستي      مورد نظرش ميان فضاهاي گوناگون، ارتباط معرفت      
هاي مختلف عـالم و مراتـب موجـودات و            قرآن ميان موجودات عالم و ساحت     . كند  مي

دهـد و ذهـن       شناختي را مورد توجه قرار مـي        شناختي و هستي    هاي معرفت   غيره شباهت 
بينـي    تدريج بـه جهـان      خواند تا از اين رهگذر به       مخاطب خود را به تأمل در آنها فرا مي        

  .قرآني دست يابد
شناختي كه قرآن ميان فضاهاي مختلف مورد  شناختي و هستي    هاي معرفت  شباهت. 3

طور كلي، فضايي اسـتعاري بـراي         گذارند و به    دهد، در فهم آيات تأثير مي       تأكيد قرار مي  
گـردد كـه قـرآن فـضايي          ها موجب مي    وجود اين شباهت  . آورند  فهم قرآن به وجود مي    
  . شناختي باشد  و هستيهم پيوسته از لحاظ معرفتي متشكل از عناصر به

بودن قرآن، ادعايي است كه به ساختار مفهومي ـ   با توجه به سخن فوق، استعاري. 4
بـودن زبـان قـرآن، بـدين معنـا،       اسـتعاري . شود و نه صرفاً سطح زبان ـ قرآن مربوط مي 

بودن ساختار اين متن آسماني اسـت و سـاختار اسـتعاري مفهـومي آن،          حاصلِ استعاري 
اي است كه در آن، مفـاهيم         گونه  ساختار مفهومي قرآن به   . آفريند  اش را مي    ريزبان استعا 
هـاي قـرآن هـم از         سـازي   مفهـومي . شناختي دارند   شناختي و هستي    هاي معرفت   شباهت
  .  گيرد ها صورت مي هاي مختلف با توجه به اين شباهت موقعيت

، ساختار دروني متن    اوالً: كم از دو جهت اهميت دارد       بودن زبان قرآن دست     استعاري
هاي  استعارهپيوسته از  هم اي به سازد قرآن شبكه معنا كه روشن مي دهد؛ بدين قرآن را نشان مي

  .دهد مفهومي است و ثانياً، ارتباط فضاهاي گوناگون را در انديشة اسالمي نشان مي
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  :هاي مفهومي قرآن در سوره نور آمده است ترين استعاره يكي از كليدي
  .ها و زمين است  آسماننورخدا  ؛35): 24(النور(» ور السماواتِ والْأَرضِاهللاُ نُ«

طور كلي،    مند را با خود به ارمغان آورده و به          اي از مفاهيم نظام     اين استعاره، مجموعه  
اين استعاره در ابعاد گوناگون تفكر اسالمي       . ترين استعارة مفهومي در قرآن است       اساسي

  :ترين استعارة قرآني است ن استعاره از چند جهت بنيادياي. تأثير گذاشته است
  ارتباط دارد؛» اهللا« قرآني؛ يعني ترين مفهوم با كليدي. 1
  ياري از آيات با آن ارتباط دارند؛در ساختار دروني قرآن نقش زيادي دارد و بس. 2
  يني اسالمي و فهم عالم داشته است؛ب تأثير زيادي در جهان. 3
كـه خـواهيم گفـت،        رآن و مفاهيم قرآني تأثير داشته است و چنان        در فهم آيات ق   . 4

  . كند بندي مي بسياري از مفاهيم قرآني را دسته
  : در بيان اين آيه گفته استشريف رضي   

هاي قاطع هادي  اين آيه استعاره است و مراد از آن نزد برخي از عالمان اين است كه خداوند با برهان
. شوند هاي درخشان موجب هدايت مي كه نورهاي ثاقب و شهاب؛ همچنانستها و زمين ا اهل آسمان

اند مراد اين است كه خداوند با طلوع ستارگان و خورشيدها و اقمار آسماني،  برخي هم گفته
  )139: 1407سيد رضي، (ها و زمين است  آسمان) منور(بخش  روشنايي

يك از آنها در توجـه بـه    هيچخورد و  ها از آية نور فراوان به چشم مي   گونه تحليل اين
در قـرآن خـدا نـور       . انـد   بودن آن توفيق نداشته     نقش اين آيه در قرآن و استعارة مفهومي       

هر چيزي هم كـه بـا خـدا ارتبـاط مثبـت             . ها و زمين است     مطلق، يعني نور همة آسمان    
دارد، نور است و هر چيزي كه ارتباط منفي با خدا قرار دارد، در محدودة ظلمـت قـرار                   

  :آيد نور است عنوان مثال، رسولي كه از جانب خداوند مي به. اردد
 كِتَابو مِنْ اهللاِ نُور كُماءج نْ كَثِيرٍ قَدفُو ععيتُخْفُونَ مِنْ الْكِتَابِ و كَثِيرًا مِما كُنْتُم ينُ لَكُمبولُنَا يسر كُماءج لَ الْكِتَابِ قَدا أَهي

  ؛)15): 5(مائده (مبِينٌ
را كه ] خود آسمانى[    سوى شما آمده است كه بسيارى از چيزهايى از كتاب  اى اهل كتاب، پيامبر ما به

قطعاً براى شما از . گذرد درمى] خطاهاى شما [   از بسيارى  كند و  براى شما بيان مى،داشتيد پوشيده مى
 .جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است

. همين دليل، كتاب بر نور عطف شده است         يگر تفاوت دارند و به    نور و كتاب با يكد    
عبـارت ديگـر،    بـه . اي براي خروج از ظلمت به نور مطلق است        كتاب در حقيقت وسيله   

يرِيـدونَ أَنْ يطْفِئُـوا نُـور اهللاِ        «. اسـت ) نـور مطلـق   (اي براي رسيدن به خـدا         كتاب وسيله 
  ؛)32): 9(توبه( »نْ يتِم نُوره ولَو كَرِه الْكَافِرُونَبِأَفْواهِهِم ويأْبى اهللاُ إِال أَ
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گـذارد، تـا     خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند، ولى خداوند نمى            مى
  .را كامل كند، هرچند كافران را خوش نيايد نور خود

 ايـن   گويـد در     مـي  سيد رضي . اند  را قرآن دانسته  » نور اهللا «در اين آيه، برخي مراد از       
برخي . آيه استعاره هست و مراد از آن تشبيه قرآن ـ كه كالم خداست ـ به نور خداست  

كنـد    اند مراد از نور خدا همان اسالم اسـت؛ زيـرا ظلمـت كفـر را روشـن مـي                     هم گفته 
  ). 47ص : 1407 سيدرضي،(

. در همـة آيـات معنـاي واحـدي را بيابنـد           » نـور «اند براي     برخي از مفسران كوشيده   
الر كِتَاب أَنزَلْنَاه إِلَيك لِتُخْرِج النـاس مِـنْ         « : در توضيح آيه   فخررازيان نمونه، امام    عنو  به

. الف، الم، راء   ؛)1): 14(ابراهيم(» الظلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِرَاطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ        
پروردگارشـان از   ا بـه اذن سـوى تـو فـرود آورديـم تـا مـردم ر       كتابى است كه آن را به

 .ستوده ناپذير  به سوى راه آن شكست؛ها به سوى روشنايى بيرون آورى تاريكي
فخـر رازي،   (آمده اسـتعاره اسـت      » نور«و  » ظلمات«گفته است هرجا در قرآن واژة       

اش مشخص نكرده كـه ايـن دو واژه از چـه چيـزي                 وي در اثر بالغي    .)101ص: 1317
آيـد كـه در ايـن     دسـت مـي   موع سخنان او در تفسيرش چنين بـه ولي از مج. اند  استعاره

 : عنوان مثال، وي در تفـسير آيـه   به. آيات، ايمان به نور و كفر به ظلمت تشبيه شده است   
خداونـد سـرور     ؛)257): 2(بقره  (» ...اهللاُ ولِي الذِينَ آمنُوا يخْرِجهم مِنْ الظلُماتِ إِلَى النورِ        «

 ...در مى برد سوى روشنايى به ها به آنان را از تاريكي. اند آوردهكسانى است كه ايمان 
 گفته است مفسران بر سر اين نكته اجماع دارند كه مراد از ظلمات و نور در اينجـا                  

  .)1420فخر رازي، (كفر و ايمان است 
م مِنْ الظلُمـاتِ    هو الذِي يصلي علَيكُم وملَائِكَتُه لِيخْرِجكُ     « : زمخشري هم در تفسير آيه    
اوست كسى كه بـا فرشـتگان خـود          ؛)43): 33(احزاب( »إِلَى النورِ وكَانَ بِالْمؤْمِنِينَ رحِيما    

روشـنايى بـرآورد و بـه مؤمنـان      ها به سوى فرستد تا شما را از تاريكي بر شما درود مى
 .همواره مهربان است
بنابراين، آيه بـدين  .  است معناي طاعت و ظلمت به معناي معصيت        گفته است نور به   

زمخـشري،  (» تا شما را از ظلمات معصيت به نور طاعت خـارج سـازد   ... «: معناست كه 
1402 :240.(  
 درست نيست و تمام ابعاد معنايي واژة نـور و ظلمـت را              فخررازيترديد، سخن     بي
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 در ايـن مـورد تمـام ابعـاد معنـايي ايـن              زمخشريطوري كه سخن    ؛ همان دهد  نشان نمي 
  . كند اي از گستردگي كاربرد آنها را بيان مي دهد و تنها گوشه ها را نشان نمي واژه

هاي مفهومي قرآن اشاره كنيم كه دليل         اي كلي دربارة استعاره     در اينجا الزم است به نكته     
طور كلي، نقص سخنان كساني را كـه    ـ و به زمخشري و فخررازيهاي  بودن برداشت ناتمام

يك استعارة مفهومي در . دهد كنند ـ نشان مي  معنايي خاص محدود مي بهها را  اين قبيل واژه
» نـور «همين دليل ممكـن اسـت در يـك مـورد از               به. گذارد  فهم ما از آيات مرتبط تأثير مي      

. هدايت و در مورد ديگري از آن طاعت را و يا در موارد ديگر، چيزهاي ديگري را بفهمـيم                  
  . متناسب متعددي را از آن بفهميمهمچنين، ممكن است در يك مورد معاني

خـدا نـور    «اسـتعارة مفهـومي     . كنند  مند عمل مي    صورت نظام   هاي مفهومي به    استعاره
  :طبق اين استعاره. گذارد در مفاهيم مرتبط با آن تأثير مي» ها و زمين است آسمان
  آيد، نور است؛  كه از جانب خدا ميهر چيزي. 1
  گيرد، ظلمت است؛  قرار ميهر چيزي كه مقابل خدا. 2
  انجامد؛ شود به نور مي منتهي ميهر راهي كه به خدا . 3
  .سازد  را از ظلمت به نور خارج مي او،رساند هر چيزي كه انسان را از غيرخدا به خدا مي. 4

ايـن تـأثير بـه      . گذارد  اين استعارة مفهومي در همة مفاهيم مرتبط با خداوند تأثير مي          
شـود؛ بلكـه خـط قـاطعي ميـان دو دسـته از                بر محدود نمي  مفهوم ايمان، هدايت و پيام    

كند؛ نخست مفاهيمي كه ارتباط ايجابي با خداوند دارند و با نور يكي               مفاهيم ترسيم مي  
شوند و ديگر، مفاهيمي مانندِ كفر و ظلم و طاغوت كه ارتباط سلبي با خداوند دارند                  مي

 در اين مـوارد تنهـا بـه         زمخشري  و فخررازيرو، امام     از اين . شوند  و با ظلمت يكي مي    
طـور    اند دامنه و حدود تأثير اين استعاره را به          اند و نتوانسته    برخي از كاربردها نظر داشته    

  .دقيق تعيين كنند

   قَدر وقَدر
: هاي مفهومي قرآن آمـده اسـت        ستعارهترين ا    يكي ديگر از بنيادي    21در سورة حجر آية     

و هيچ چيـز نيـست مگـر آنكـه           .»ا خَزَائِنُه وما نُنَزلُه إِال بِقَدرٍ معلُومٍ      وإِنْ مِنْ شَيٍ إِال عِنْدنَ    «
 .فرستيم فرو نمى اى معين هاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه گنجينه
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بينـي اسـالمي داشـته        طور كلي در جهـان      اين آيه تأثير فراواني در فهم كل عالم و به         
 و كل عالم، مقداري مشخص دارند و براسـاس آن از            از اين نگاه، همة موجودات    . است
ي نزول بـاران      اين آيه در سياق بيان مسئلة رزق و نيز مسأله         . اند  ي الهي نازل شده     خزانه

اند مراد از آيه، همان مسئلة رزق و باران           رو، برخي از مفسران پنداشته      از اين . آمده است 
به اندازة معين از خزانة الهـي نـازل         گويد هم رزق آدمي و هم باران          است و خداوند مي   

  . اند در نتيجه، معناي آيه را بسيار محدود گرفته. شود مي
شود؛ ثانياً، آيه در بيـان        اوالً، مورد آيه مخصص نمي    : پاسخ سخن فوق روشن است     

از . در اول آيه بر كليـت داللـت دارد        » إِنْ مِنْ شَي   و«عبارت  . يك اصل كلي ظهور دارد    
بطة آيه با سياق رابطة كلي با جزئي و موردي است؛ بدين بيان كه آيـه، اصـلي           رو، را   اين

شود؛  نيز مي ) روزي و نزول باران   (كند كه شامل مورد ذكر شده در سياق           كلي را بيان مي   
  .شود ولي به آن محدود و منحصر نمي

ش در توضيح اين آيه گفته است اين آيه با عموم         » رسالة وسايط « در   طباطباييعالمه  
بر اين نكته داللت دارد كه همة موجودات اين عالم وجوداتي گـسترده و غيرمحـدود و                 

زيرا ظاهر آيه اين اسـت كـه تقـدير بـا            . مخزون نزد خداوند دارند   ) اندازه(بدون تقدير   
  ).147: 1428طباطبايي، (شود  تنزيل پيدا مي

نظر گرفت كه به كـل      ي مفهومي در      ها  چنانكه گفتيم، اين قبيل موارد را بايد استعاره       
اي بسيار پيچيـده از       قرآن در اين مورد شبكه    . دهد  بيني اسالمي جهت مي     انديشه و جهان  

شدن اين مطلب، نخست بايـد بـه          براي روشن . گيرد  كار مي   مفاهيم و روابط معنايي را به     
هاي   واژه از    دو واژه   اين. قَدرو   قَدر: تفاوت دو واژة مهم قرآني اشاره كنيم كه عبارتند از         

انـد كـه    هـم نزديـك   كليدي قرآن هستند و پيچيدگي خاصي دارند و چنـان از لحـاظ معنـايي بـه       
  .گيريم نخست كاربردهاي متفاوت قرآني آنها را در نظر مي. گذاشتن ميان آنها دشوار است فرق

به آياتي در   . صورت معرفه در قرآن آمده است       صورت نكره و هم به      ، هم به  قَدرواژة  
ومْن يتَوكلْ علَى اهللاِ فَهو حسبه إِن اهللاَ بالِغُ أَمرِهِ قَـد جعـلَ اهللاُ لِكُـل                 « :پردازيم  بطه مي اين را 

 خـدا  ،بـراى وى بـس اسـت    ،و هركس بر خدا اعتماد كنـد  ؛)3): 65(الطالق( »شَيٍ قَدرا
   .اى مقرر كرده است اندازه  به راستى خدا براى هر چيزى،فرمانش را به انجام رساننده است

آمـده اسـت كـه بخـشي از آن را بـراي             »  قَـدر  « تحليل جـالبي از      الميزاندر تفسير   
عبـارت    بـه .  كميت و هندسه و اندازة شييء اسـت        قَدر. آوريم  شدن اين مفهوم مي     روشن
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ـ خصوصيات و خواص و آثارـ است كه علـل وجـود بـه معلـوالت      چيزي  قَدرديگر، 
طور كلـي، ايـن     علل مادي و معدات، اثري در معلول دارند و به          شرايط و . دهند  خود مي 

ايـن  . كنند هايي هستند كه خصوصيات و آثار معلوالت خود را تعيين مي  علل مانندِ قالب  
عنوان نمونـه،     به. هاي مختلفي از اين تفسير با تعابير گوناگوني آمده است           نكته در بخش  
الطباطبـايي،  (ايـن نكتـه آمـده       ) 49): 54(القمر(» اه بِقَدرٍ ءٍ خَلَقْن  إِنا كُل شَي  «: در تفسير آيه  

ءٍ إِال عِنْدنا خَزائِنُه و ما نُنَزلُه إِال بِقَدرٍ          و إِنْ مِنْ شَي   «و نيز در توضيح آيه      ) 85،  19: 1417
با عبارت ديگري به اين نكته پرداخته كه نزول ـ در اين مورد  ) 21): 15(الحجر(»  معلُوم

 هم چيزي است كـه  قَدر. نحو غيرقابل انفكاك همراه شده است  بهقَدراست ـ با  خلقت 
كند و آن، خصوصيت وجود شيء و كيفيت خلق           سبب آن، شيء تعين و تميز پيدا مي         به

: و آية  )3-2 :)87(االعلى( »والذِي قَدر فَهدى   الذِي خَلَقَ فَسوى  «: توجه به آيه  . آن است 
دى    كُل شَي عطىقالَ ربنَا الذي أَ  « ثُـم هـ سـخن فـوق را تأييـد    ) 50): 20 (طـه (»  ءٍ خَلْقَه

در آيات سورة اعلي نخست به خلـق و سـپس بـه تـسويه و تقـدير و بـاالخره                     . كند  مي
در آية سورة طه هم بـر  . كند ـ اشاره شده است  هدايت ـ كه بر مقاصد وجود داللت مي 

ايـن  .  خلقت خاصش را عطا كـرده اسـت        اين نكته داللت دارد كه خداوند به هر چيزي        
 يك شيء خصوصيت خلقـش اسـت كـه از آن            قَدردهند كه     آيات در مجموع نشان مي    

  ).144، 12: همان(بيرون نيست 
يابد قدرش معين است و تا زماني كه قدرش معين نشده تنزل              هر چيزي كه تنزل مي    

. يجادش معلوم بوده استاگر هم نزول پيدا كند و وجودش ظاهر شود قبل از ا    . يابد  نمي
گـردد؛ يعنـي هـر     هم به ايـن معنـا برمـي       ) 8 :)13(رعد  (» ءٍ عِنْده بِمِقْدار   و كُل شَي  «: آية

لَ اهللاُ لِكُـل شَـي    «چيزي با مقدارش نزد خداونـد معلـوم اسـت و آيـة            عـج را  قَـدءٍ قَـد «
عـين و معلـوم     دهد هر چيزي، قدري م      نيز به همين معناست و نشان مي      ) 3 ):65(طالق(

حسب علم و مشيت تقدم دارد،        طور خالصه، قدر بر شيء به       به. كند  دارد كه از آن تجاوز نمي     
  ).306، 11: همان(شود  هر چند در وجودش مقارن و همراه آن است و از آن جدا نمي

دانـد و      و مقدار را با يك معنا مرتبط مي        قَدر و   قَدراز سخنان عالمه پيداست كه وي       
 شيء و يا قالب وجودي آن است كه خصوصيات و آثـارش را               ن مقدار و اندازه   آن، هما 
از سخنان ديگر مفسران هم تفاوتي ميان اين اصطالحات قرآنـي اسـتفاده             . گيرد  دربر مي 

اند كه هر سه واژه از ريشة      شود و گويا مفسران در اين مورد به اين نكته توجه كرده             نمي
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  . كنند دليل، يك معنا را افاده ميهمين  اند و به واحدي گرفته شده
بهتر است نخست به برخي از اطالعاتي كه در اين زمينه از سـياق آيـات بـه دسـت                    

  : اشاره كنيم،آيد مي
كـار     در آيات در ارتباط با اصل آفرينش و تنزل موجودات از ساحت الهي به              قَدر. 1

  .رفته است
  إِنـا أَنْزَلْنـاه فـي   «: كار رفته است؛ مانندِ  ـ در ارتباط با زمان به قَدر ـ بر خالف  قَدر. 2

شود كه اين قدر، امر يا امـور خـاص            از اين نكته استفاده مي    ). 1): 97(القدر(» لَيلَةِ الْقَدرِ 
كند و تنها امور خـاص در زمـان خاصـي     است؛ چراكه امور عام با زمان ارتباط پيدا نمي      

  .وامر خاصي استرو، شب قدر شب تنفيذ ا از اين. يابد تحقق مي
 »و كانَ أَمـُر اهللاِ قَـدراً مقْـدورا        « وصف امر الهي قرار گرفته است؛ مانند         قَدرگاهي  . 3

  ).38): 33(االحزاب(
اهللاُ يعلَم  «: كار رفته است؛ مانندِ     هاي زماني به    واژة مقدار در مورد تعيين زمان پديده      . 4

) 8): 15(الرعـد  (»ءٍ عِنْده بِمِقْدار   رحام و ما تَزْداد و كُل شَي       و ما تَغيض الْأَ     ما تَحمِلُ كُل أُنْثى   
 يومٍ كانَ مِقْـداره أَلْـف سـنَةٍ مِمـا            يدبرُ الْأَمرَ مِنَ السماءِ إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرُج إِلَيهِ في         «و نيز   
  ).5 :)32(السجده (» تَعدون

اي طـرح و مهندسـي پديـد آورده            گونـه  خداوند همة عالم و موجودات را براساس      
او نخست طرح كلي از آن ماشـين        . خواهد اتومبيل بسازد    فرض كنيد مهندسي مي   . است

هـايي را   دهـد تـا براسـاس آن، اتومبيـل     كند، سپس آن را به مسئول كارخانه مـي        را ترسيم مي  
اتومبيـل را   هاسـت و سـاختار داخلـي          اين طرح در واقع طرح ثابت اين نوع اتومبيل        . بسازند

  .تواند طرح ديگري ارائه دهد و نوع ديگري از اتومبيل را طراحي كند او مي. دهد نشان مي
اكنون باز فرض كنيد كه او بخواهد تغييرات جزئي كـه در سـاختار يـك نـوع بايـد                    

در . انجام شود و يا استهالك آن در طول زمان، و زمان مفيد كـاركرد آن را تعيـين كنـد                   
يد طرح جديدي ارائه دهد و تغييرات و زمان مفيد كاركرد آن را تعيين              صورت، او با    اين
كار رفتـه و      روشن است كه او براي اين كار بايد متغيرهاي مختلفي از قبيلِ مواد به             . كند

: در نتيجه، او به دو نـوع طـرح نيـاز دارد           . سوخت مورد استفاده و غيره، را محاسبه كند       
 وسيله سروكار دارد و ديگر، طرحي كه با تغييـرات           يكي، طرحي كه با ساختار ثابت اين      
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  .كند سر و كار دارد و متغيرها را بررسي مي
اوالً، سـاختار كلـي و      : خداوند هم دو نـوع طراحـي دربـارة موجـودات عـالم دارد             

تك آنها را تعيين كـرده اسـت؛ ثانيـاً، تغييراتـي كـه در آنهـا رخ                    چارچوب وجودي تك  
طراحـي نخـست،    . ان و طول عمر آنها را تعيين كرده اسـت         دهد و اموري از قبيلِ زم       مي

  .طراحي ثابتات و طراحي دوم، طراحي امور متغير و محدودة تغييرات آنهاست
از سويي، خصوصيات وجودي او     : عنوان مثالي ساده، يك انسان را در نظر بگيريد          به

از . أثير دارنـد اش ارتباط دارد و خود آنها هم در طول عمر آدمـي تـ           هاي وراثتي   با سلول 
پـس آدمـي بـا دو دسـته         . سوي ديگر، عوامل بيروني و محيطي در عمر او نقش دارنـد           

شـوند و   اش مربوط مي عوامل دروني كه به ساختار دروني وجودي: عوامل سروكار دارد  
 طراحـي متغيـرات مـرتبط بـا         قَـدر  در واقع طراحي ثابتات و       قَدر. ديگر، عوامل بيروني  

ي ثابتات در مقام تنزل امر الهي و در مقام تكوين و خلق صورت        طراح. موجودات است 
طور كـه   امـا مقـدار چيـست؟ همـان       . شـود   ين مـي  گرفته؛ ولي در شب قدر متغيرات تعي      

دهد، مقدار صرفاً با تعيين زمان سروكار دارد و اين امـر هـم                كاربردهاي قرآني نشان مي   
البتـه، قـرآن مقـدار را در سـه          . تگنجد؛ چون زمان يكي از متغيرات اس         مي قَدردر ذيل   
آن يكي در مورد مقدار تدبير امـر از آسـمان تـا زمـين و عـروج                  : كار برده است    مورد به 

سـوي خداونـد      و ديگر، زمان عروج مالئكـه و روح بـه         ) 5): 32(السجده(سوي خداوند     به
رعـد  در سـورة    ). 8): 13(الرعـد (، و باالخره، در سياق تعيين زمـان حمـل           )5): 70(معارج(
   .گيرد و هر موجودي را دربر مي) ءٍ عِنْده بِمِقْدار و كُل شَي(ظاهر آيه عام است ) مورد سوم(

اين پرسش مطـرح    . اي در بيان تفاوت آيات دارد       العاده  نكتة فوق، قدرت تبييني فوق    
 بـا   )38): 33(االحزاب(» و كانَ أَمرُ اهللاِ قَدراً مقْدورا     «: شود كه چرا امر خداوند در آية        مي
 توصيف شده است؟ گفتيم اين اصطالح به تعيين ثابتـات و سـاختار ثابـت مربـوط                  قَدر
. امر الهي هم ساختار ثابتي دارد و نزد خداوند اين سـاختار تعيـين شـده اسـت       . شود  مي
طرحـي كـه    . يابد و از سوي ديگر، با قـدرت الهـي            از سويي با علم الهي ارتباط مي       قَدر

 بايد براساس علم صورت گرفته باشد و هم از سوي ديگر، بايد امكـان  شود هم   ارائه مي 
امر خداوند هم بر پاية علـم الهـي صـورت گرفتـه             . تحقق از سوي فاعل را داشته باشد      

ريزي كلي خداوند درمورد موجودات و چهرة ثابت آنها قـرار   است؛ يعني مشمول برنامه 
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در اين آيه معناي حقيقي خود      » كان«و،  ر  از اين . گيرد و هم مقدور خداوند بوده است        مي
  .  مقدور بوده استقَدردر مقام خلق و تكوين امر الهي . يابد را مي

معنـا كـه    گذرد؛ بـدين  ر ميقَد نيز از فيلتر   قَدرتذكر اين نكته ضروري است كه خود        
رسـد و     بعد از تعيين ثابتات و ساختار ثابت موجودات نوبـت بـه تعيـين متغيـرات مـي                 

در ايـن   . شود   كه ساختار ثابت آنها تعيين شده، محدودة تغييراتشان هم تعيين مي           اموري
ويرْزقْه مِنْ حيثُ لَا يحتَسِب ومنْ يتَوكلْ علَى اهللاِ فَهـو حـسبه         «:اي توجه كنيد    ارتباط به آيه  

و از جايى كـه حـسابش را        ؛  )3): 65(لطالقا( »إِن اهللاَ بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اهللاُ لِكُل شَيٍ قَدرا         
خدا . براى وى بس است رساند و هر كس بر خدا اعتماد كند او كند، به او روزى مى نمى

 .اى مقرر كرده است اندازه راستى خدا براى هر چيزى فرمانش را به انجام رساننده است به
ي قـرار   قَـدر ا براي هر چيزي     خد. آمده است ) الِغُ أَمرِهِ ب( بعد از امر     قَدردر اين آيه،    

ي دارد، بـراي    قَـدر معنا امر كـه       بدين. شود  اين نكته بلوغ امر را هم شامل مي       . داده است 
اين امر همان امر است كه در سورة احـزاب          .  بگذرد قَدركه تحقق يابد، بايد از فيلتر         اين
  . توصيف شده است» قَدراً مقْدورا«با 

يكي، تلفيق بـا وضـعيت يـك        : بينيم   مفاهيم را در قرآن مي      دو نوع تلفيق   قَدردربارة  
اكنـون بـه    . گشايد و ديگر، تلفيق با فضاي نـزول بـاران           سلطان كه درِ خزانة خود را مي      
  .پردازيم توضيح هر يك از اين تلفيق مي

آنجا گشايد و از      در نظر بگيريد پادشاهي بر جايي بلند ايستاده و در خزانة خود را مي             . 1
گـشايد و   خداوند هم در مقام تكوين و خلق در خزانة غيـب را مـي  . بخشد  زر به مردم مي   پول و   

وإِنْ مِنْ شَـيٍ     «:شويم  در سورة حجر با اين تلفيق روبرو مي       . بخشد   معلوم مي  قَدرهر چيزي را با     
و هيچ چيز نيـست مگـر آنكـه          ؛)21): 15(الحجر( »إِال عِنْدنَا خَزَائِنُه وما نُنَزلُه إِال بِقَدرٍ معلُومٍ       

 .فرستيم فرو نمى اى معين اندازه هاى آن نزد ماست و ما آن را جز به گنجينه
هـا ذكـر      اين نكته هم در سياق بيان خلق آسمان       . گيرد   معلوم صورت مي   قَدرنزول باران با    . 2
وأَنزَلْنَا مِنْ السماءِ ماء بِقَدرٍ فَأَسكَناه  لْقِ غَافِلِينَولَقَد خَلَقْنَا فَوقَكُم سبع طَرَائِقَ وما كُنا عنْ الْخَ« :شود مي

باالى سر شـما    ] ما  [  راستى   و به  ؛)18 و   17): 23(المؤمنون( »فِي الْأَرضِ وإِنا علَى ذَهابٍ بِهِ لَقَادِرونَ      
  ] معـين  [  ةسمان، آبى به انـداز و از آ ايم نبوده  آفرينش غافل ] كار [ آفريديم و از ] آسمانى  [  هفت راه 

 .براى از بين بردن آن مسلماً تواناييم فرود آورديم، و آن را در زمين جاى داديم، و ما
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   .شود طور ضمني استفاده مي اين تلفيق ـ برخالف تلفيق پيشين كه صريحاً در آيه آمده بود ـ به

  گيري    نتيجه
د كه در چارچوب علوم شناختي معنا و مفهوم ان ترين پديدة زباني   استعاره و مجاز از مهم    

شناسي سنتي صرفاً ابزارهايي براي زيبايي        استعاره و مجاز در زبان    . اند  جديدي پيدا كرده  
 اساسي تفكر   وديد اين علوم، استعاره و مجاز جز      انداز ج   تعابير زباني بودند، اما در چشم     

هـاي    ير فراواني در تحليل استعاره    اين نكته تأث  . بشر و بلكه وجه و بعد بنيادي آن هستند        
دادن اين نكتـه      ما براي نشان  . دهد  متون ديني دارد و نقش آنها را در تفكر ديني نشان مي           

 .هاي قرآن از اين نگاه پرداختيم به بررسي برخي از استعاره
هاي قرآني را بايد اين نكته دانست كه اين           ترين دستاورد تحليل شناختي استعاره      مهم
هاي خاصي را به مخاطـب   هاي زباني كه تشبيه ها را نبايد صرفاً در سطح استعاره  استعاره

. انـد   هاي زباني   هاي قرآني، چيزي بيش از استعاره       استعاره. دهند، محدود دانست    ارائه مي 
. دهنـد  آورند و جهت خاصي به تفكر ديني مي ها را پديد مي آنها عالم جديدي از انديشه  

آنان، هرچنـد   . گيرد  هاي قرآني قرار مي     اه سنتي مفسران به استعاره    اين نتيجه، در برابر نگ    
انـد، كمتـر بـه تـأثير آنهـا در             ها تأثير پذيرفتـه     در نحوة تفكر و فهم آيات از اين استعاره        

. اند  اند و آنها را صرفاً ابزارهايي زباني در نظر گرفته           بيني اسالمي پرداخته    انديشه و جهان  
ند كـه انديـشة       ا   صرفاً صنايع ادبي دانست، بلكه آنها صنايع فكري        ها را نبايد    اين استعاره 

طوري كه بايد كل هستي، طبيعـت، انـسان و وحـي را از                سازند؛ به   آدمي را دگرگون مي   
آياتي از قبيلِ آية نـور كـه مفـسران در تعيـين معنـاي نـور در آن                   . دريچة آنها نگريست  

اين آيه قالب و چـارچوب      . در نظر گرفت  اختالف دارند، نبايد صرفاً يك استعارة زباني        
  .گيرد بيني قرآني شكل مي دهد كه براساس آن جهان فكري مهمي را به مفسر مي

بنابراين، اختالف مفسران در تعيين معناي آن از عدم توجه بـه نقـش شـناختي و مفهـومي آن      
ي زياد ديگري نيـز     اي مفهومي است كه همة اين معاني و بلكه معان           اين آيه استعاره  . شود  ناشي مي 
هاي  ها قالب و چارچوب فكري و نه صرفاً استعاره        همين معنا، اين قبيل استعاره      به. گنجد  در آن مي  

بيني اسالمي توسط قرآن را  گيري جهان اين نظريه در حقيقت نحوة شكل  . آورند  زباني را فراهم مي   
يابـد و     اي دور دست امتداد مـي     ه  دهد چگونه زبان استعاري قرآن به افق        كنند و نشان مي     تبيين مي 

  .    دهد هاي بيرون از خودش را تحت تأثير قرار مي همة مفاهيم و انديشه
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