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  :چكيده

اهميت شناخت زبان هم به عنوان ابزار انديشه بشري و هم عنصر ارتباطي، سبب شده است تا در طول 
تاريخ علوم مختلفي چون زبان شناسي، فلسفه، عصب شناسي و جز آن، زبان را موضوع مطالعات 
گسترده قرار دهند. قرآن كريم به عنوان معجزه اي از جنس كالم، گفتار را به صورت هاي مختلف 

كوشد با بررسي تطبيقي دو مورد از پركاربردترين جلوهسازي نموده است.  پژوهش حاضر ميمفهوم
بر اساس نظريه استعاره مفهومي، روشن سازد كه اوالً » كالم«و» قول«كريم يعني هاي زبان در قرآن

هاي ديدگاه بر درك حوزهاند ثانياً به تأثير اين اين دو مفهوم، چگونه با استعاره مفهومي بازنمايي شده
عبارات استعاري مرتبط با  173هاي ديني بپردازد. بررسيمختلف معارف قرآني و نحوه فهم گزاره

هاي مبدأ همسان بيانگر آن است كه اين دو واژه در قرآن، با استفاده از حوزه»كالم«و » قول«هاي واژه
مچنين دو حوزه مقصد هاي مبدأ متفاوت حركت و مظروف و هشئ و ظرف مكان، حوزه

 يداديرو گفتن، سخن كه آنجا از مشترك(آفرينش و قضاء حتمي) ساختاربندي شده است. به عالوه
 ميكر قرآن در ياله قضاء تيقطع و خلقت مانند يانتزاع يامور است، انسان يبرا رپذيتجربه و يبشر
كه همين امر يكي از اصول نظريه  است شده سازيمفهوم مبدأ، حوزه در جايگاه قول و كالم كمك به

  نمايد.استعاره مفهومي يعني يكسويگي را نقض مي

  مفهومي، حوزه مبدأ و مقصد، قول، كالم. استعارة شناسي شناختي،كريم، زبانقرآن: هاكليدواژه
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	مقدمه

مشتمل بر دو حوزه  1شناسي شناختيزبان    
معناشناسي شناختي و مطالعه دستور زبان است. 

شناسي بخشي از علم زبان 2معناشناسي شناختي
رود. به شمار مي» معنا«مطالعه علمي شناختي است و 

معناشناسي شناختي الگويي است كه حدود سال 
شناسي شناختي پديد در قالب بخشي از زبان 1980

شناسي اي در زبانبرجستهآمد و به زمينه پژوهشي
هاي است.اين علم مشتمل بر نظريهتبديل شده

بندي، آميختگي مفهومي، مقولهمختلفي مانند استعاره
 »مفهومي استعاره« فهومي و جز آن است. در نظريهم

شود كه بر اساس تعريف نويني از استعاره ارائه مي
ها نيست بلكه آن، استعاره منحصر به زبان، يعني واژه

هاي فكري انسان، استعاري اي از فرآيندبخش عمده
  است. 

استعاره  نخستين بار مايكل ردي در مقاله خود با نام
منتشر كرد تعريفي تازه از  1979ال كه در س 3مجرا

استعاره بيان نمود و سطح تحليلي استعاره را ذهن 
: 1395؛ افراشي،374 :2006دانست نه زبان(گيرارتز،

 نام به اثرش نخستين ليكاف در).پس از او جرج67
 است معتقد او. پرداخت موضوع اين به4 استعاره

 روزمره زندگي در زبان بلكه در تنها استعاره نه
 آن چارچوب در كه بشر مفهومي نظام و دارد جريان

 استعاري ماهيتي اساساً كند،مي عمل و انديشدمي
  . )4-3: 2003ليكاف،(دارد

دارد از جمله  يگوناگون ي، نمود هاز آنجا كه زبانا
پژوهش تالش  نيگفتار، نوشتار، زبان اشاره و...  در ا

موارد در قرآن  نياز ا يكيبر آن است تا به بازنمود 
پركاربرد قول  دواژگانيكل قيگفتار، از طر يعني ميكر

                                           
1 . Cognitive linguistics 
2 . Cognitive Semantics 
3 . The Conduit Metaphor 
4 . Metaphor 

آن پرداخته  ياستعار يمفهوم ساز وهيو كالم و ش
ترين نمودهاي زبان، گفتار و قول يكي از مهم .شود

سازي اين جلوه از كريم براي مفهومقرآناست و 
است. هاي مفهومي مختلفي را به كار بردهزبان، حوزه

توان اين رگيري نظريه استعاره مفهومي ميبا به كا
-ها را تحليل نمود. پژوهش حاضر ميالگوبرداري

نظرية  چارچوب در »گفتار« مفهوم بررسي كوشد به
مقاله به اين پرسش پاسخ بپردازد.  استعاره شناختي

 و ساز چه كمك به در قرآن» گفتار«كه  دهديم

- حوزهشود و كدام سازي ميمفهوم شناختي، كارهاي

سازي به كار گرفته هاي مبدأ و مقصد در اين مفهوم
شده است و نحوه كاربست نظريه استعاره مفهومي 

  هاي ديني چگونه است.به منظور تفهيم گزاره
اين پژوهش از حيث روش، با تمركز بر آيات در 

شود و از بنياد محسوب ميهاي پيكرهزمره پژوهش
گفتاري زبان بر  ميان آيات، تنها آيات ناظر بر جلوه

هاي آن يعني قول و مبناي پركاربردترين كليدواژه
گيري از ، با بهرههاپذيرد؛ اين كليدواژهكالم، انجام مي

فرهنگ )، 1364(القرآنالمفهرس أللفاظالمعجم
) 1383(المعارف قرآنةدائر) و 1369(قرآنموضوعي 

تفاسير افزار جامعاستخراج، سپس با استفاده از نرم
) اين كلمات، بسامدشماري و در نهايت 3نور(نسخه

آيه مشخص  173 اصلي پژوهش مشتمل بر پيكره
بعدي، آيات با دقت در كتب لغت و  شد. در گام

هاي شخصي از تفاسير و نيز با استفاده از تحليل
ساز استعاره، مورد بررسي هاي مفهومجهت حوزه
  .قرار گرفت

 . چارچوب نظري و پيشينه1

ن بخش مفاهيم كليدي به كاررفته در مقاله در اي 
 شامل استعاره مفهومي، نگاشت و حوزه مبدأ و مقصد

در ادامه به تبيين هر ي از اين  شود.تبيين مي
  ليدواژگان خواهيم پرداخت.
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  . نظريه استعاره مفهومي1 -1
كه ترين تعريف استعاره عبارت است از اينمتداول

: 1392انتقال يابد(رجايي،معنا از چيزي به چيز ديگر 
ها موجب فعال شدن دو نظام تصويري ). استعاره14

شوند لذا گيري اطالعات ميو كالمي در فرآيند شكل
-گيرد(قاسمعمل انتقال اطالعات به سهولت انجام مي

يك صنعت ادبي ـ  ). استعاره معموالً 3: 1379زاده، 
ت شود. از زمان ارسطو تحليل ماهيبالغي دانسته مي

: 1979استعاره، اهميت خاصي داشته است(ارتوني، 
3.(  

در نقطه مقابلِ استعاره ادبي، رويكردي جديد به 
ها استعاره وجود دارد كه استعاره را نه ويژگي واژه

است؛ به عالوه، استعاره بلكه ويژگي مفاهيم دانسته
تر مفاهيم انتزاعي به اساساً براي درك ملموس

به منظور خلق زيبايي بالغي؛ شود و نه كارگرفته مي
-رو استعاره امري تزئيني نبوده و فرايند اجتناباز اين

  ).159-154: 1394ناپذير تفكر انساني است(كوچش، 
بر اساس اين نظريه، نظام تصوري ذهن انسان بر   

اي از مفاهيم تجربي شكل گرفته است پايه مجموعه
ان در كه اين مفاهيم به شكل مستقيم از تجربيات انس

شود. اين مفاهيم تجربي شامل زندگي ناشي مي
-اي از روابط مكاني پايهمجموعه

اي از اي(باال/پايين،بيرون/درون، جلو/عقب)، مجموعه
شناختي(شئ، ظرف و ماده) و بخشي از مفاهيم هستي

هاي عمومي انسان(حركت كردن، تجربيات يا فعاليت
-11 :2003خوردن و...) هستند(ليكاف و جانسون، 

20.(  

	. نگاشت2 -1

 1»نگاشت«ترين مسئله در نظريه استعاره مفهومي مهم
است. اين اصطالح از حوزه رياضيات اقتباس شده و 

                                           
1 . Mapping 

هاي استعاري ميان مفاهيم مرتبط به يكديگر به انطباق
اي از اشاره دارد. ميان حوزه مبدأ و مقصد، مجموعه

 تناظرهاي ساختارمند وجود دارد كه عناصر مفهومي
كنند؛ به اين حوزه مبدأ را بر حوزه مقصد، منطبق مي

تناظرهاي مفهومي در اصطالح، نگاشت يا انطباق 
به عنوان مثال  ).2003شود(ليكاف جانسون، گفته مي

 ]، كشتي هستندهاي سياسينظام[در استعاره مفهومي
ها را از حوزه اي از نگاشتتوان مجموعهمي
ارائه نمود؛ » سياسينظام «بر حوزه مقصد» كشتي«مبدأ
اي از نگاشت، بين دو حوزه هاي زير، نمونهجمله

  مذكور هستند:
  )  الف. ما تازه اول راهيم.1

رويم؛ نبايد متوقف ب. با تالش بيشتر، پيش مي     
  بشويم.

  ج. هنوز به گل ننشسته است.     
  اند.د. مردم، هميشه به كمك ناخدا آمده     

تناظرهاي موجود ميان كشتي و نظام در اين جمالت، 
سياسي قابل مشاهده است؛ مسير كشتي، متناظر با 

هاي حركت تاريخي و پيشرفت كشور است، تالطم
ها دريا، متناظر با مشكالتي است كه جامعه با آن

باشد، رئيس حكومت با ناخداي كشتي مواجه مي
متناظر است، افراد جامعه با مسافران كشتي 

). نگاشت 190: 2007ارتز و كايكنس، متناظرند(گير
هايي است كه در ادامه به آن استعاري داراي ويژگي

  شود.اشاره مي

	. حوزه مبدأ و مقصد3 -1

در استعاره مفهومي ميان دو قلمرو مفهومي، ارتباط 
شود تا يكي به وسيله ديگري درك شود؛ برقرار مي

حوزه «و قلمرو دوم را  »2حوزه مبدأ«قلمرو اول را 
نامند. به بيان ديگر، استعاره متشكل از يك مي »مقصد

                                           
2 . Source domain  
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است كه در آن حوزه  1حوزه مبدأ و يك حوزه مقصد
تر تر و حوزه مقصد ماهيتي انتزاعيمبدأ ماهيتي عيني

دارد. به عنوان مثال گرما و سفر در جايگاه حوزه 
-هاي مقصد محبت و زندگي را مفهوممبدأ، حوزه

 ).6: 2001نمايند(لي، سازي مي

شناسان شناختي بر اين باورند كه ذهن بشر با زبان
هاي مفهومي برگرفته از حوزه مفاهيم ايجاد نگاشت

عيني و مادي، براي تبيين و توصيف مفاهيم ناشناخته 
كند؛ اما انتخاب اين كه يك و انتزاعي استفاده مي

حوزه مبدأ مشخص با كدام حوزه مقصد همراه گردد، 
-تجارب جسماني بشري مشخص ميعموماً از طريق 

  ).24-22: 1393شود(كوچش، 

  . پيشينه پژوهش 4 -1
شناسي شناختي، مشتمل بر دو حوزه معناشناسي زبان

شناختي و رويكردهاي شناختي در مطالعه دستور 
، بخشي از علم 2زبان، است. معناشناسي شناختي

به » معنا«شناسي شناختي است و مطالعه علمي زبان
 كه است د. معناشناسي شناختي الگوييروشمار مي

 شناسيزبان از بخشي قالب در 1980 سال حدود
  .آمد پديد شناختي

استعاره «در مقاله  3مايكل ردي 1970در اواخر دهه  
براي نخستين بار، نظريه نويني را درباره » مجرا

 ليكافاي كه بعدها توسط استعاره مطرح كرد؛ نظريه
با  ليكافبسط و گسترش يافت و در مقاله  جانسونو 

منتشر شد و در آن  4نظريه معاصر استعارهعنوان 
معرفي  رديليكاف خاستگاه اين نظريه را، مقاله 

بر آن دست يافت اين بود كه  ردينمود. آنچه 

                                           
1 . Target domain 

2. Cognitive Semantics 
3  . Michael Reddy 

4. The Contemporary Theory of  Metaphor  

جايگاه تحليل استعاري، نه در سطح زبان، بلكه در 
  سطح تفكر و انديشه بشري است.

 و 6النگاكر ،5تالمي همراه به 1975 در ليكاف 
 دست زايشي معناشناسي و شناسيزبان از 7فوكونيه
-علوم بـا سازگار و جديد شناسيزبان نوعي و كشيد

 اين اساس كرد؛ ريزيپايه را نورو ساينس و شناختي
 معنا است. معناشناسي و دستور ميان پيوند ديدگاه
 توانايي از بخشي زبان، كه است معتقد شناختي
 را بشر متصور دنياي تواندمي و است انسان شناختي
  دهد. توضيح

از آن زمان تا كنون، منابع فراواني در ارتباط با 
رونالد شناختي نگارش شده است.  معناشناسي

 دستور زبان يشناخت يكتاب مبان) در 1987النگاكر(
 اديبر اساس معنا بن ،يمطالعات زبان ديادعا كرد با

 يمطالعات، قوا نياست در ا يو ضرور رديپذ
. النگاكر در رديمورد توجه قرار گ زيانسان ن يشناخت

 نكهيبر ا يمهم سوسور مبن دگاهيد رشياثر، با پذ نيا
نمود كه هر كدام  انياست، ب ها	نهاز نشا يزبان، نظام
هستند كه نماد  يبه مثابه ابزار ،يزبان هاي	از نشانه

 يو از سو كنند	يمتصل م ييرا به نماد آوا ييمعنا
شده  نييتع شيثابت و از پ ييمعنا ينمادها نيا گريد
معنا دخالت  نييدر تع يذهن يندهايبلكه فرآ ستند،ين

  .دارند
به خود با عنوان  ي) در كتاب دو جلد2000(يتالم
 نديو فرآ ي: گونه شناسيشناخت يمعناشناس يسو

 يمعان فيو تعر ي، به معرفدر ساختار مفهوم
سؤال است  نيو به دنبال پاسخ ا پردازد	يم يشناخت

به  ،يرا در سطح عموم يكه چگونه زبان، مفهوم

                                           
5  . Leonard Talmy 

6  . Ronald Langacker 

7  . G .Fauconnier  
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 لاز عناصر مشتم اي	مجموعه ليو تحل هيكمك تجز
خاص مانند فضا، زمان،  يمفهوم هاي	بر حوزه

  .دنماييم دهي	و... سازمان رويحركت، مكان، ن
عرب  سندگانياز نو يكي) 2001(الحراصي	عبداهللا

پردازد ي م يزبان است كه به موضوع استعاره مفهوم
بلكه  كند،	ينم يبالغت بررس هياما آن را تنها از زاو

داند كه به ي م يو شناخت يذهن دهيپد كياستعاره را 
بر امور  يماد هاي	ساختنِ تجربه يكمك جار

و مجرد  يامكان تعامل با امور انتزاع ،يو ذهن يانتزاع
  دهد	يم يرا به تفكر بشر

 ،ياستعاره مفهوم هينظر افتهيمدل گسترش  نتري	مهم
و  هي) است كه فوكونيختگيادغام(آم هينظر
 هينظر نيكردند. در ا ي) آن را معرف2002(ترنر

از ساز و كارهاي  ياستعاره و مجاز موارد خاص
 ني. در اشوند	يمحسوب م يذهن تر	ينگاشت عموم

دو  يكه دارا ياستعاره مفهوم هيبرخالف نظر هينظر
وجود  يحوزه مبدأ و مقصد است، چهار فضاي ذهن

 يدارد. دو مورد از فضاهاي مذكور، فضاهاي ذهن
ي مبدأ ها	همان حوزه قتيدرونداد هستند كه در حق

. روند	يبه شمار م ياستعاره مفهوم هيو مقصد نظر
	يم دهيادغام نام اي يانيكه فضاي م گريد يفضاي ذهن

. در دهد	ينشان م راونداد تعامل فضاهاي در شود،
شده،  بيفضا، دانش فضاهاي درونداد با هم ترك نيا

كه به  دهند	يم ليرا تشك يمنسجم يساختار اطالعات
. فضاي شود	يطور موقت در ذهن اهل زبان، فعال م

	وارهتحت عنوان فضاي عام  شامل طرح زيچهارم ن

است كه دو فضاي درونداد به طور مشترك از  هايي
  .ستندآن برخوردار ه

) ابتدا به 2004اثر كوچش( استعاره در فرهنگ كتاب
 يمرزها يعنيابعاد عمده تنوع استعاره ـ  يبررس

كه بر عدم تجانس تجارب بشر   يو فرهنگ ياجتماع
 يها و ابعاد . سپس به مؤلفهپردازد	ياشاره دارند ـ م

كه در تنوع استعاره دخالت  يمفهوم يها از استعاره
تنوع  ياصل لي. در مرحله بعد دالكند	يم ارهدارند اش

 زانيموضوع م انيو در پا سازد ياستعاره را مشخص م
 ،يمفهوم يها را در تعامل استعاره يانسجام فرهنگ
  .كند	يم انيتنوع استعاره را ب ليتجسم و دال

مقاله استعاره برآمده از بدن  سندهي)  نو2006(وي نگين
از برهم كنش  ياستعاره را ناش يرگي	و فرهنگ، شكل

 ي. وداند	يم يبدن انسان و فرهنگ جامعه انسان
حوزه  هاي	نگاشت اثر در ها	معتقد است استعاره

كه  نيو ا رندگي	مي شكل انسان مند	بدن هاي	تجربه
	از تجربه كي، كداميهر مفهوم استعار يانسان برا

او  يادراك فرهنگ جهينت ند،گزي	يخود را برم هاي
  .است

اي  زبان، ذهن و فرهنگ(مقدمه) در 2006كوچش(   
 ،يشناخت اتيعمل يبررس قياز طر مفيد و كاربردي)

روابط موجود در سه حوزه زبان، ذهن و فرهنگ را 
منسجم  يفيكرده و توص بيترك گريكدي با زمان	هم

د. نماي	يدر زبان و فرهنگ را ارائه م ياز معناساز
 شناسي	زبان) با نگارش كتاب 2006(نيو گر وانزيا

 يشناخت شناسيجامع درباره زبان اي	مقدمه ،يشناخت
  .اند	نموده انيب
و  يشناخت يمعناشناس نييو تب ياثر به معرف ناي
 يموجود در آن پرداخته و دستاوردها يكردهايرو

   .كند	يم نييو تب ليمختلف آن را تحل
نوشته  بر استعاره يكاربرد اي	مقدمه كتاب

 نتري	ياز كاربرد گريد يكي زي) ن2010كوچش(
است كه درباره استعاره نگاشته شده است.  ييكتابها

استعاره  يكتاب، به معرف نيزلتان كوچش در ا
 يرهايتصو ،يذهن يفضاها ،يمجاز مفهوم ،يمفهوم
 يموضوع علم نيا نياديبن ميو مفاه ي استعار

در  هينظر نيا يكاربردها ني. همچنپردازد يم
كالم و  ليمثل تحل يشناس زبان گريموضوعات د
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 نياست كه در ا ياز موضوعات زياصطالحات ن ليتحل
 كتاب به آن پرداخته شده است.

پس از ورود رويكرد شناختي به ايران و آشنايي 
شناسي شناختي، انديشمندان ايراني با نظريه زبان

نامه و تدوين آثار متنوعي در قالب كتاب، مقاله، پايان
هاي رساله در اين زمينه به ويژه در حيطه استعاره

مفهومي مرتبط با قرآن انجام شده است كه در ادامه به 
  برخي از آن ها اشاره مي شود.

- ) در رساله خود به بررسي استعاره1388پورابراهيم( 

كرد ه است. جزء اول پرداخت 15هاي مفهومي در 
 هاي	استعاره) در مقاله 1389(انيزعفرانلو و حاج

چارچوب  انيپس از ب يكردشناختيبا رو قرآن	يجهت
ه موضوع طرحوار انبي و شناختي هاي	نظري استعاره

)در آيات نيي(باال/پا يجهت هاي	استعاره لتحلي به ها،
بررسي معناشناختي صورت  مقاله .پردازند	يقرآن م

كه توسط پور ابراهيم و  در زبان قرآن
شناختي ابه بررسي معن) نگارش يافته، 1391همكاران(
در زبان قرآن، در چارچوب مدل  »صورت«استعاره
  .استجانسون پرداختهو  ليكاف
هاي مفهومي و استعاره) در كتاب 1394(نياقائمي

با استفاده از دو نظريه مطرح در علوم  فضاهاي قرآني
شناختي يعني استعاره مفهومي و تلفيق مفهومي، 
تحليل نويني از زبان استعاري قرآن و ارتباط آن با 

حيدرعلي بيني اسالمي ارائه نموده است. جهان
ارشد خود  نامه كارشناسي) در پايان1394(اميني

بررسي تالش كرده تا مفاهيم استعاري معاد را مورد 
)بر حوزة 1394نيا (قرار دهد. حسيني و قائمي

- هاي مفهومتمركز كرده و شيوه مفهومي رحمت الهي

سازي آن را در آيات حاوي اين مضمون استعاري 
» مقصود مقصد است«دهند. استعارة عام توضيح مي

) مورد بررسي قرار 1394توسط قائمي و ذوالفقاري (
مباني  ) در كتاب1395گرفته است. افراشي(

 حوزه فصل، هشت درمعناشناسي شناختي 
 با پيشنهاد و كرده معرفي شناختي را معناشناسي

 انجام در را مندان عالقه پژوهش، جديد هاي عرصه
شناختي از  حوزه معناشناسي در تازه هاي پژوهش

  .كند مي جمله استعاره مفهومي ياري
اهللا نور السموات و «)استعارة عامِ 1395حجازي (

را در متون ديني مختلف بررسي نموده و » االرض
ا مفاهيم آفرينندة ر» نور«هاي مبدأ لفظ مهمترين حوزه

منشاء گر، هدايتآسمان و زمين، رحمت گسترده، 
كند. ذكر مي بخش و منشاء علمروشني، خير و كمال

را باتوجه » عذاب«مفهوم  )1397(مرسلي و ديگران 
روابط همنشيني و به نظام معنايي و با تكيه به 

ها ترين جانشينجانشيني مورد بررسي قرارداده و مهم
  اند.هاي اين مفهوم را برشمردهنشينو هم

) در رساله دكتري خود با عنوان 1397(فريده اميني
هاي مفهومي حوزه داوري قيامت در تبيين استعاره«

مفاهيم استعاري حوزه دنيا، اعمال و  »قرآن كريم
را بررسي نموده است. نظري و  داوري در قيامت

هاي مفهومي اسماء زمان را ) استعاره1398موسوي(
اند. در اين ميان، در قرآن كريم مورد بررسي قرارداده

هاي مفهومي حوزه اثري يافت نشد كه به استعاره
توان گفت رو ميزبان در قرآن پرداخته باشد از اين

بديع پژوهش حاضر با اين رويكرد، فاقد پيشينه و 
 است.

  ها دواژهيكل يمفهوم شناس. 2
- هاي مبدأ و مقصد در استعارهپيش از بررسي حوزه

هاي قول و كالم، الزم است به هاي مفهومي واژه
ها مورد بررسي اختصار معناي لغوي و اصطالحي آن

 گيرد.قرار مي

  .  قول1 -2
 جمع(الْأَقاويلِ اي قيالً مانند آن مشتقات و »قَول« واژه
عالوه  كلمه نيا. است آمده قرآن در مرتبه 98) اقوال
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 از دارد؛ ديگري نيز قيمصاد بشري،بر مفهوم كالم
 يبرا »قَول« واژه نمونه موجود در آيات، 98 انيم

كه بسياري  كاررفته به، عذاب الهي و خلقت نيز قرآن
از اين موارد در قالب استعاره مفهومي قابل بررسي 

  .است
و  سخنبه معناي » قول«عتقدند واژه شناسان ملغت 

يا گفتار داراي نظم  )5/42، 1404،  فارسابننطق(
ترين روشن) است؛ 11/572، 1414منظور، (ابن

حروفى مصداق قول، گفتار است كه عبارتست از 
بر زبان آيد. عالوه گفتن  ه منظور سخنب، كه آشكار

قبل از بيان  ،كه در نفس و جان آدمىبر اين، آنچه 
نامند(راغب ميقول  ،شودكردن با لفظ متصور مي

معتقد است  التحقيقصاحب  ).688: 1374اصفهاني،
ماده(ق.و.ل) يك اصل دارد و آن عبارتست از 
آشكارنمودن آنچه در دل پنهان است و اين 

ي، اختصاص به انسان(يا ابزار گفتن و سازآشكار
ه از عوالم شنيدن) ندارد بلكه در هر مقام و مرحل

گوناگون، اعم از عالم عقل، فرشتگان و انسان جريان 
ـ كه سبب  الضميربراز ما فيدارد. نكته ديگر آن كه ا
هاي شود ـ بر اساس ويژگيتفهيم و تفاهم طرفين مي

تواند دو طرف ارتباط، متفاوت است؛ به عبارتي مي
هاي مختلفي چون نطق، وحي، الهام، اراده داراي شيوه
 ).338و9/339 ، 1430ويژه باشد(مصطفوي، و صوت

به نظر  بيان شد، »قول« معناي در آنچه در مجموع از
، منحصر در مفهوم گفتار نبوده بلكه هر »قول«رسد مي

نوع انتقال پيام، اظهار معنا و رساندن منظور را در بر 
  هاي ديگر. گيرد چه از طريق صوت چه راهمي

  . كالم 2-2
كريم كه در مقاله گفتاري زبان در قرآن دومين جلوه

شود ريشه (ك.ل.م) است حاضر به آن پرداخته مي
ژه كلمه و مانند كلمات، كالم و تكلم است. وا

آيه به كاررفته است.  71مرتبه در 75مشتقات آن 

-ابننطق قابل فهم( عبارتست از»كلمه«معناي لغوي 

) و در حالتي كلي، به 5/131 ،1404،  فارس
سازي و ابراز امري پنهاني و دروني مانند افكار آشكار
اطالق مي ها، به هر وسيله ممكن نيز و نيت

). منظور از 108و10/107، 1430شود(مصطفوي،
هايي است كه به وسيله ها و آهنگكالم، اصوات، موج

شود و متكلّم نيز كسي متكلّم در خارج، توليد مي
(من أوجد نمايداست كه كالم را إنشاء و ايجاد مي

الكَالم). بنابراين كالم، امري وجودي و محصول كار 
و فعاليت متكلّم بوده لذا اين امر وجودي قائم به فرد 

  ).18: 1363متكلم است(مالصدرا، 
در مجموع وجه اشتراك دو مفهوم قول و كالم، 
آشكار و ابراز نمودن امري دروني و پنهاني است از 

نقطه ينده و مخاطب. طريق برقراري ارتباط ميان گو
دو مفهوم آن است كه كالم در قرآن، فقط  نيافتراق ا

اما ) 2/317 ،1417 ،ييانسان به كار رفته(طباطبا يبرا
موجودات است  ريانسان و سا يكاربست قول برا

 دهيهم سخن گفتن خدا با انسان را قول نام عنىي
 اي)30/انسان را مانند فرشتگان(بقره رياست و هم غ

درست  نكهي). نكته قابل توجه ا20-12 /فأعرا(انيجن
فرشته متفاوت با قول  ايقول جنّ  وهياست جنس و ش

اما در اصلِ مفهوم واژه يعني برقراري ت اسانسان 
: 1397(حبيبي، ارتباط و انتقال معنا، يكسان هستند

) كه پرداختن به اين موضوع خارج از 47-60
  محدوده مقاله حاضر است.

  »كالم«و  »قول«هاي مبدأ همسان . حوزه3
در قرآن، هم براي مفاهيم » كالم«و» قول«هايواژه

محسوس(عذاب، خلقت محسوس(گفتار) و هم غير
اند. قول و كالم در معناي يك عمل و...) به كاررفته

بشري محسوس و قابل درك، يعني سخن گفتن، 
سازي مفاهيم انتزاعي چون خلقت، اراده براي مفهوم

است عذاب در جايگاه حوزه مبدأ قرار گرفتهالهي و 
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مقاله به آن اشاره خواهد شد؛ اما خود  5كه در بخش 
موضوع گفتار، به عنوان يك فعل ويژه كه از انسان 

زند اما اختصاص به انسان ندارد ـ چنانكه در سرمي
تعريف قول و كالم آمد ـ يك امر غير محسوس و 

مقصد قرار  انتزاعي تصور شده و در جايگاه حوزه
-مبدأ مشترك شئ و مكان مفهوم گرفته، با دو حوزه

گردد كه بسامد آن در جدول زير قابل سازي مي
  مشاهده است.

هاي مبدأ مشترك ) بسامد حوزه1جدول(
 »كالم«و  »قول«هاي كليدواژه

 حوزه مقصد  رديف
هاي  حوزه
  مبدأ

  بسامد

  
1  

  قول
  22  مكان
  13  شئ

  
2  

  كالم
  15  مكان
  4  شئ

  شئ .  3-1
شوند قول و كالم در قرآن، گاه با توصيفاتي همراه مي

دهد اين دو واژه به مثابه شئ مادي در كه نشان مي
) بسامد مفاهيم شيئ 2اند. در جدول (نظرگرفته شده

  بودن قول و كالم قابل مشاهده است.
هاي ) بسامد حوزه مبدأ شيئ در واژه2جدول(

 »كالم«و  »قول«

  حوزه
  مبدأ

امد كليدواژه 
بس

  

  مثال آيات  مفهوم مادي

  
  
  شئ

  
  قول

13  

 ثَقيالًقَوالً  وزن
 اندازه

  (بزرگي/كوچكي)
  عظيماً قَوالً

 جنس
  (نرم/سختي)

 لَيناًقَوالً
  سديداً قَوالً

  قَولي تَرْقُب لَم و  ارزشمندي

  4  كالم

  اندازه
  (بزرگي/كوچكي)

رَتةً كَبمكَل  

  أَلْقاها كَلمتُه  جابه جايي

  طَيبةً كَلمةً  پاكي و ناپاكي
از آنجا كه حجم مقاله گنجايش توضيحات تحليلي 

هاي فوق را ندارد لذا در تمام مقاله، به همه نمونه
اختصار يك يا دو مورد از شواهدي كه بر اساس آنها 

-سازي قول و كلمه حاصل شده، بررسي ميمفهوم

  شود:

  . ارزشمندي1. 3-1
) به مراقبت از گفتار 94(طه/  قَولي تَرْقُب لَمدر آيه 
شود، گويي گفتار يك شئ باارزش است كه اشاره مي

بايد از آن حراست شود. زماني كه موسي(ع) از 
ميقات بازگشت و قوم خود را در حال گوساله 

 به حركت موقع پرستي ديد، برادرش هارون را كه در
جانشين خود نموده و او را توصيه به حفظ  ميقات

اسرائيل كرده بود، مورد سرزنش قرار داده و اتحاد بني
اش او را به خاطر عدم مراقبت بر كالم و توصيه

  ).14/194  و236/ 8  ،1417توبيخ كرد(طباطبايي،

  . جابه جايي2. 3-1
موضوع ) به 171/ساء(نمرْيم  إِلى أَلْقاها كَلمتُه ودر آيه 

انداختن كلمه اشاره شده است. إلقاء از ريشه لقي 
و ابالغ در حالت  است و معاني انداختن، قراردادن

به » الشئ إلقاء«شود؛ مثالً متعدي از آن برداشت مي
معناي قراردادن چيزي در مقابل ديگري 

  ).228 /10، 1430است(مصطفوي، 
ه العاده عيسي اشارآيه مذكور به موضوع تولد خارق

 »كُن«كلمه  دارد و منظور از إلقاء كلمه به مريم، همان
زماني كه به امر  است؛ زيرا دستور به خلقت يعنى

 عادى اسباب اينكه شد با القاء مريم بر كلمه الهي اين



  123/ي

 شده 
  شئ
ص با 
گرفته 

ل از 
كريم، 
 شده 
نمود. 

ه در 
  شده

) 3ل(
و  »ل

مورد 

رويردي شناختيم 

 إلقاء استفاده
به مثابه» كلمه« 

 تقابل دو شخص
ه يعني داده يا گ

 مشترك حاصل
در قرآن ك» م

ستعاري بررسي
بندي نمش طبقه

است كه مكاني
داشته و سبب

ي گردد. جدول
قول«هاي  واژه
با مفايهم مبهتر 

يمدر قرآن كر» كالم

 او داشت، از
ين نوع آيات،
 كه در ارتباط و
و رد و بدل شده

  مكان
هاي مبدأوزه

كالم«و » قول« 
هاي اسو عبارت

ان در سه بخش

 اساس مفهوم م
و كالم، تأثير د
رف مكان تلقي
 مذكور را در

تا خواننده ب هد

ك«و » قول« يفهوم

ي را در خلق
ت. بنابراين در ا
نظرگرفته شده،
يگر، بين آن دو

  شود. 

ظرف م.  3-2
ي ديگر از حو
رات استعاري

ف مكان است و
تويات، را ميآ

بندي بر طبقه
سازي قول ووم

ر به مثابه ظر
مد حوزه مبدأ

نشان مي ده »الم
  . آشنا شود

استعاره مف يقيتطب 

. د
ت
ي
ر
ه
ه
ر
ت
ي
ما
ه

ش
ه
و
ه
ره
و

اصلي
است
در نظ
يكدي
شمي

يكي
عبار
ظرف
در آ

اين
مفهو
گفتار
بسام

كال«
نظر

  
  

يبررس: انهمكار و

گرديد باردار را
جسم مادي است
 طرف شخصي

سازي امر مفهوم
لمه استفاده شد
 ارتباط و مقابله
ين است كه در

داراي اهميت ل
 نه مفعول، يعني

شود؛ امصور مي
و صدور فعل، به

 و درآن نقش
يشتري است. به
(مفعول تَلَقَّى) و
، دريافت كلمه
ررفت اما دربار
ند نقش مهم و

وفاطمه حبيبي 

نبود، عيسى ر 
 به مثابه يك ج

گيرد و يا بهي
در اين آيه براي
شدن، از القاء كل
حث، موضوع
لقاء و تلقّي اي
 از سوي فاعل
 بر فاعل است
گرفتن فاعل تص
ت يعني وقوع و

شود گرفته مي
اراي اهميت بي

ره كه آدم(بق 37
ي اهميت بود
دي تَلَقَّى به كار
جهت كه خداون

ميان در زدواج
 اين آيه كلمه

قرار مي جايي 
شود؛ يعني دمي

شر الهي بر خلق
در آيه مورد بح
دارد؛ تفاوت إل
رتباط و مقابله
 تأكيد موضوع
عل، با در نظرگ
ي برعكس است

 مفعول درنظر
 پررنگ تر و د
7جهت در آيه 

 توبه او داراي
آدم و فعل متعد
يسي از آن جه

 

از مانند
پس در
كه در

افكنده م
يا دستو
است. د
وجود د
إلقاء، ار
است و
وقوع فع
در تلقّي

نسبت
مفعول

همين ج
موضوع
توسط آ
تولد عي
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دوره 
خاص 
داشته 
200 :

 كردي
102 (

عمل  
عامل 
جهت 

   

  

ي با 

مه در 
كاران 

 منْ 
45( ،

سوي 
 سنّتي
 خصي

خرت 
ن به 
ست 
حق و 
- نمي

آيات 

9، پاييز و زمستان 

ختصاص به د
رد به درجات خ
كاليف از او برد

4؛ ابوزيد، 16
يكه به رويي 

 1388 :87 -2
ع دهد كهي م

ان(عست كه انس
طيب) را در ج

نمايد.ياري مي

و اعتقاد توحيدي
  ن و حركت

مندي واژه كلمن
ت دادن به گنهك

سبقَت كَلمةٌ 
/فصلت( 

كند كه از سمي
س عني خداوند

مشخمدت  تا ا
آخ راي حيات

 خاطر گناهانشا
به همين دليل ا
ديگر بر سر ح
ن وري و حكم

). در آ14/233

،اول، شماره نهمل 

ف مالي تنها ا
س از رسيدن فر
صري، ديگر تك

 1364، 1/ 62
نار تمام نقدها

زاده،يت(فتاح
فوق نشان هي

تور محرّكي اس
معتقد به كلم ط
 سوي خداوند ي

زي عمل صالح و
 حوزه مبدأ مكان

  و/عقب
ه به كمك مكان
شده، سنّت مهلت

ال  مانند ولَو
)،110(هود/ 
اي اشاره مكلمه

شده است؛ يع
را امتي يا فرد 

بر تا گه دارد،
رد و آنان را به
مجازات نكند؛ ب

يكد با  در دنيا
داو فورى كنند،

و  11/45  ،14

سال   

مي يا وظايف
هي داشته و پس
نا به شرايط عص
شود(شهرستاني،

). در كن1-125
ور وارد است

آ ياستعار لي
ح، به مثابه موت
عمل صالح و م
ب هميشگي به

ساز) مفهوم1كل(
استفاده از

. مفهوم جلو2-2
ي از مفاهيمي كه

سازي شن عيني
ت. در آياتي

129طه/(ك(،
) به كل19/ونس

ردگار صادر ش
هر مي دارد كه

نگ زنده زمين
بردار توشه يش،

عت و در دنيا م
كه مردمى ميان

ك مى اختالف ل
417(طباطبايي، 

ز
ضا
ه
را

س
ز
ه
ي
ي
 ه
.  ت
را
د
-

م 
د
د
 ه
 ز
ر
ي
/ 

و
ز
ال

د
ف

جسم
كوتا

ا بناي
شمي

123
مذكو
يتحل

صالح
به ع
تقرّب

شك

3-2
يكي
قرآن
است
ربك
و(يو
پرور
حتمي

در
خويش
سرع
كه م
باطل
كند(

  زبان قرآن

) سخن از10ر/
براي كلمه، فض
ت در آن فضا به

ملكَل بر» الطَّي
 نويسد: ي

 سخن، با نفس
 داشته باشد و از
املي در شنوند
 كه كالم، معناي
ت و رستگاري

بلكه نيست، فظ
است مورد نظر

رت كه انسان آن
 قطعاً آن توحيد
 به آن برمي

الكَلم« و صعود
 سوي خداوند
كلم طيب(اعتقا

به قائم اعتقاد،
نيز معتقد تقرّبِ

عتقاد حق را در
صعود به سوي

17 ،1417يي،

 عمل صالح و
به معبود، ازعبد

ضا به سمت باال

ي تنها در اعتقا
ل ديني، تكاليف

ژوهشنامه تفسير و

  يين
مكَل بفاطرالطَّي)

مه است يعني
 قابليت حركت

ال«طباطباييعالمه
ين مفهوم آن مي
 آن است كه
گاري و تناسب
ط، لذت و تكا

افتدي اتفاق مي
 متضمن سعادت

لف صرف آن از
دارد طيب نايى

ات حقّي است
دهد و قرارمي

دات حق نيز
 ،17 /23.(  

ور از باالرفتن
ص صالح، به
 عمل صالح، ك

چون و دهدي
خدا، به اعتقاد 

ر عمل صالح، ا
ن تقرّب و ص

طباطبايدهد( مي

سازي رابطهم
ش آن در تقرّب ع
حركت شئ در فض

دينداري شود،مي
شده و يا اعمال

پژفصلنامه علمي 

. مفهوم باال/پاي
هإِلَي  دعصالْكَ ي

و باال رفتن كلم
 گرفته شده كه

باال را دارد. عال
دانسته و در تبيي
 از كالم طيب
 و شنونده سازگ
 آن كالم انبساط
يردد و اين زمان
اشته باشد تا
ا  شود و مراد

معن كه جهت ن
م طيب، اعتقادا
ي عمل خود ق

ساير اعتقادكه 
،1417طباطبايي، 

چنين وي منظو
را تقرّب شخص

 و معتقد است
) را صعود مي

تقرّب ست لذا
به عبارت ديگر 

اش كه هماي
 است، ياري

2(.  
ن براي مفهوم
وحيدي و نقش
سازي مكان و حر

   شده است. 

ه اشتباه تصور م
وند خالصه شد

/ دو124

3-2-1
در آيه

صعود و
در نظر
سمت ب
توحيد د
منظور
گوينده
شنيدن

ايجاد گر
حقّي د
شخص

بدان لفظ
پس كلم
زير بناي
است ك
گردد(ط

همچ    
بر»الطَّي
دانسته

صحيح)
اس معتقد
.هست

اثرگذاري
خداوند

23- 25
بنابراين  

اعتقاد تو
سمفهوم
استفاده

گاهي به
به خداو



  125/ي

 رفتن
وقتي 
ت و 
ماني 
ياري 
درك 
 دادن 
تفاده 
داوند 
 اين 
؛ اما 
جريان 
شكل 

كبر 
 يوي/

 براي 
تعالء 
بدين 
انايي 

ومي، 
 رشد 
ن) و 
ند و 
قالب 

 
هاي ه

وه بر 
اصي 
كه در 

رويردي شناختيم 

 افتادن و جلور
ود دارد زيرا و
تاد، اين حركت
سبب تجربه جسم
 دارد ـ او را ي

موضوع را د آن
يم براي نشان

ز فعل سبقَ است
فرمود خدَق مي

 قرارگرفت، تا
 محسوس نبود
 جلو رفتن و ج
 انتزاعي، به ش

  گردد. 
 قَّتةُ حمر كَل

(دني ذاب الهي
راند و كلمه 

 اضافه علَى(است
 شده است؛ ب
رمان و عدم توا

  نمايد. مي
ك استعاره مفهو

ه پروردگار،
فهوم باال/پايين

سازي شدنفهوم
، صورت و ق

  ند.

 »كالم«و  »ول
استعارهود در 

ص شد كه عالو
 صورت اختصا

گيرند ك دربرمي

يمدر قرآن كر» كالم

در فعل پيش
يان يافتن وجو
ي به جريان افت
مخاطب ـ به سب
 يا اشياء ديگر
و وقوع حتمي آ

كريرسد قرآنمي
هاي الهي، ازت

 جاي تعبير سبق
ء الهي چنين
ب ملموس و
ب فعل حركتي
رد، اين مفهوم
گ درك دقيق مي
ر آياتي مانند
وقوع قطعي عذ
كنن، اشاره مي

ربرده؛ از حرف
ت باال) استفاده
 عذاب بر مجر

سازييز مفهوم
 گفت، به كمك

به چون تقرّب
هاي الهي(مفعده

(جلو/عقب) مف
مبدأ و مقصد،
ي به خود گرفتن

قو«   غيرهمسان
اي مبدأ موجو

 و كلمه، مشخص
 هر يك به
همساني را نيز

ك«و » قول« يفهوم

ه ديگر اينكه د
َق)، نوعي جري

شود امريه مي
ويرسازي ذهن م
ز حركت خود
كند تا رخداد و
د. لذا به نظر م
يت وقوع سنّت
ه است. اگر به
م كرد يا قضا

زه براي مخاطب
را در قالبي آن

برن به كار مي
سبي قابل فهم و
 سوي ديگر د

كه به و )6فر/
وي) بر مجرما
ي عذاب به كار
رتري از جهت
ب احاطه كامل
راف عذاب را ني

توانمجموع مي
هيم انتزاعي چ
وي، تحقق وع
يت قضاء الهي

حوزه م نطباق
تريومي ملموس

هاي مبدأحوزه
هاررسي حوزه
ومي آيات قول
 حوزه همسان،

هاي مبدأ غيرزه

استعاره مف يقيتطب 

ـ 
ع 

و
 ن
ت
ن
ر
ت
(
ن

و
گ
الً
ن
د
ر
ن
ي
و
ه

را
ت
ن
ر

  
ز

نكته
(سبق
گفته
تصو
كه ا
كمي

نمايد
قطعي
كرده
حكم
انداز
وقتي
يافتن
مناس

از 
غافر(

اخرو
معناي
و بر
ترتيب
انصر
در م
مفاه
معنو
قطعي
از ا
مفهو

. ح4
با بر
مفهو
دو

حوز

يبررس: انهمكار و

راي همه مردم
متاع و مستَقَرٌّ ضِ

و 45/فصلت
گرفتن ي پيشى

هي، به صورت
 شده است. اين
ن جلو) در انتظار
 خود، در نهايت

تاعحينٍ  إِلى م
توانآيه  نيز مي

به نحو لبالغه
ست كه از مرگ
شان از مرگ اوال
 انسان در پايان
ـ به آن خواهد
لوي انسان قرار
ه او به سوي آن
اي به مثابه سايه

ر نهايت بر او
؛ نامه167و 64ه

و مكان جلو، ر
ن ترتيب نسبت
هي و عدم امكان
انسان در مسير

با استفاده از» رگ
  ت

وفاطمه حبيبي 

مهلت معين بر 
و ي لَكُمض فالْأَر
  

؛110/هود 
آمده كه به معنا

قضاء اله صدور
سازيو مفهوم

، در آينده(زمان
ر مسير حركت
يعني مرگ(و 
موضوع را در آ

النهجي(ع) در
سازي اسا مفهوم

شده است. ايش
كند كهعبير مي

 خواه ناخواه ـ
در جهت جل ،

، گامي است كه
د؛ ثانياً مرگ را

داند كه در مي
؛ خطبه32؛ نامه

   
جهت باال ووم

ارگرفته و به اين
هاي الهوع سنّت

ها به حركت
    است.

قضاء حتمي/مر«
كتدأ مكان و حر

قضاء ـ اين ز
ه شده است: و

 ).24نٍ(أعراف/
؛129/(طهيات

فعل سبقَ آ )19
و ص  است كت

 در جهت جلو
حتمي در مكاني،
ست و انسان در
ء حتمي خود

 رسيد و اين مو
  مود. ن

ميرمؤمنان علي
 آوري منطبق با
ت فوق، انجام ش

گاه(موعد) تعبه
زندگي خود ـ
گاه،و اين وعده

هر نفَس انسان،
داردحتمي بر مي

ي سر انسان
؛165فتد(خطبه 

).74و29كمت 
رتيب دو مفهوم
ن استعاره به كا

ي و قطعيت وقوع
ها از آن سنّت
 به صورت زير

«سازي .) مفهوم
حوزه مبد

 

ديگر از
داد خبر
حين  إِلى

در آ 
9/ونسي

حرك در
حركت
قضاء ح
انسان اس
به قضاء
خواهد
مشاهده
كالم ام
اعجاب
در آيات
به وعد
مسير ز
رسيد و
دارد و ه
قضاء ح
در باالي
اففرومي

؛ حك27
بدين تر
براي اين
فراگيري
تخلّف
زندگي

2شكل(
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هومي 
گرفته 
-رآن

گفتار 
ترين 

توان ي
قالب 
مانند 
ن در 

 فهوم
ت؛ به 
بودن 
 يكي 
شده، 

1 ،2/ 

ملَّهع 
ةً در 
قدند 

 االّالاله
 باقي 

9، پاييز و زمستان 

استعاره مفه شد
 بشر شكل گ
 لذا زماني كه قر

سازي گي مفهوم
تز جمله بنيادي
وست؛ پس مي
ي گفتار، در ق
تجربيات بشر م
ن جلوه از زبان

 

آيه مف 5ده، در 
سازي شده است
ات، مظروف ب
 مشاهده است؛

ف اضافه ذكر ش
1410 ألنصاري،

لَع عقبِه  في 
باقيةً فتن كَلمةً

 از مفسران معتق
دي و عبارت ال
 نسل ابراهيم

،اول، شماره نهمل 

ز بحث اشاره ش
ي از تجربيات

)؛118-119: 2
 و حركت براي
رد و اين سه، از
بتداي زندگي او
نمود زبان يعني
ز نوع اولين ت
ي شده و اين

 ستعاري است.
  ف

اري بررسي شد
ساظروف مفهوم

ك مورد از آيا
قابل» فـي«فه 

 براي اين حرف
ن/مكان است(األ

 مةً ةًكَليباق
) به قرارگرفت2

كند. برخي مي
ان عقيده توحيد
وند آن را در

سال   

نطور كه در آغا
ايپايه مجموعه

2002كوچش،(ت
م از شئ، مكان
گيركلم بهره مي

شر از ابربيات ب
ت بخشي از نم
عاري آن هم از

سازكت، مفهوم
ن كريم، كامالً اس

مظروف.  4-2
يان موارد استعا

، به مثابه مظ»مه
ن مثال در يك
ه، با حرف اضا
معاني اصلي كه
ي ظرفيت زمان

5 .(  
 آيه وجعلَها
28جعونَ(زخرف/
ل ابراهيم اشاره
ور از كلمه، هما
 است كه خداو

ر

-

ت.
ه
ر
ف
 ن
ر
ر
ه

و
ن
ل
ي
ن
ن،
ن
ر

همان
بر پ
است
كريم
و تك
تجر
گفت
استع
حرك
قرآن

از مي
كلم«

عنوا
كلمه
از مع
معناي
513
در

يرْجِع
نسل
منظو
اهللا

  زبان قرآن

ها در اين حوزه

مي» قول«واژه
د متحرك است
ي براي گفتار به
 وجود دارد. در
است و توصيف

قرآن ن است كه
. واژه فَصلٌ در
 منظورِ مبالغه در
صدر ذكر شد

عاليتي ملموس و
 فيزيكي در آن
 به كمك عمل

گيري يعني بهره
تر كردنبل فهم

ز وظايف قرآن
صحيح از غير آن
تر شكلي دقيق

ژوهشنامه تفسير و

حوه قرارگيري
  شود.مي

و دأ كه فقط در
ثابه يك موجود

صفتي )13/ارقط
 حركت در آن

»كريمقرآن«ول،
دن، به معناي آن

 است باطل و 
ل) است كه به

 به صورت مص
20/261.(  

يكديگر اوالً فع
 نوعي حركت
 در آيه فوق،
ستعاره شناختي،
س به منظور قا
ر اينجا يكي از
ن دادن مسير ص
ي گفتار، به

پژفصلنامه علمي 

) بسامد و نح4
ذكور مشاهده مي

  حركت.  1-
هاي مبد حوزه

فت، قول به مثا
لٌ إِنَّهلٌ(ط لَقَوفَص

رود كه نوعي
ظور از واژه قو
صف فصل بود

جداكننده حق 
فاصل(اسم فاعل
 جداكنندگي،

 ،1417طباطبايي،
ن دو چيز از ي
ند است، ثانياً

شود لذاي م
 و در قالب است
ه مبدأ محسوس
ر انتزاعي(كه در
هنمايي و نشان

سازي به مفهوم
   است.
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 خود حيات در تنها نه ابراهيم گذاشته است؛  زيرا
 تمام بلكه بود، پرستى بت با مبارزه و توحيد طرفدار
 هميشه توحيد كلمه كه گرفت كار به را خود تالش

بماند و اين آيه از تحقق اين امر سخن  باقى جهان در
اديان  شود كه تمامگويد؛ امروز نيز مشاهده ميمي

گرفته و  الهام ابراهيم توحيدى تعليمات از توحيدي،
حضرت  موسى، عيسى و الهى يعني بزرگ پيامبر سه

؛ 18/96  ،1417هستند(طباطبايي،  او نسل از محمد 
  ). 21/43 ،1374 شيرازي،مكارم

در اين آيه به منظور انتقال يك مفهوم مهم از 
بهره گرفته » كلمه«فضاسازي و مظروف قراردادن 

يت اشاره است. در اين آيه به دو شكل به مفهوم ظرف
شده است؛ يكي صفت باقيةً  كه به بعد زماني ظرفيت 
  اشاره دارد و ديگري ظرفيت مكاني، كه به كمك في

بِهقهايي از نسل قابل درك است؛ يعني انسان ع
(به شكل  را ظرف تحقق و بروز كلمه توحيد ابراهيم

تام و كامل) دانسته كه اعتقاد توحيدي به مثابه 
  آنان واقع شده است.مظروف در وجود 

صدوق، ( برخي معتقدند بر اساس روايات گوناگون 
 1415؛ حويزي، 24/175 ،1403؛ مجلسي، 132: 1403

باقيةً، امر امامت امت است  )، منظور از كَلمة4/507ً،
خواهد ماند، زيرا  باقى ابراهيم ذريه در قيامت تا كه

 عبارت در كه گرددبر مي هدايتى به در جعلَها ضمير
 كه هدايتى وجود دارد و فعليت 1سيهدين در آيه قبل

 شامل نخست شده، نازل خلق سوى به خدا ناحيه از
 ساير مردم سوى به امام ناحيه از سپس و شود مى امام

شود؛ به عبارت ديگر امر امامت را به مثابه  مى افاضه
باقيةً دانسته است و براي آن يك ظرف،  كَلمةً

هايي است كه آن ظرف، وجود انسان مشخص نموده
  خواهند بود.  كه قطعاً از نسل ابراهيم

                                           
  27و26/. الزّخرف 1

 )124بقرة/(الظَّالمينَ عهدي الينالُ قالَ اين امر در آيه 
شود كه خداوند امامت را امري جاري نيز مشاهده مي

نَيالً: مطلق جريان يافتن و رسيدن  _ينال_دانسته ـ نَالَ
؛ 12/308 ،1430 است(مصطفوي،يك چيز به ديگري 

)ـ كه در تاريخ جريان خواهد 7/133: 1371قرشي،
 داشت و تنها به افراد مخصوصي خواهد رسيد. رسول

در فرازي از خطبه غدير در اشاره به  اسالمگرامي
به آيه مذكور استناد نموده  عليامامان بعد از حضرت

  فرمايد: و مي

 ولْده بعده منْ الْأَئمةَ أَنَّ عرِّفُكُمي الْقُرْآنُ النَّاسِ معاشرَ
و رَّفْتُكُمع منِّي أَنَّهم و نْهثُ ميقُولُ حي لَّ اللَّهج و 

) »عقبِه في باقيةً كَلمةً جعلَها«عزَّ:  قُلت)لُّوا لَنْ وتَض 
  ).1/98 ،1375 ،يشابوري(ن»بِهِما تَمسكْتُم ما

بنابر آنچه گفته شد در آيه مذكور، انسان را ظرف و  
باقيةً را مظروف دانسته كه ويژگي اين مظروف،  كَلمةً
دار بودن در ظرف خود تا قيامت است و به اين ادامه

ترتيب امر و عهد امامت را به مثابه مظروفي گرفته كه 
همواره تا قيامت در ظرف ويژه خود و نه هر نوع 

  ظرفي ماندگار خواهد بود. 
به اين ترتيب، زمان شئ است متحرك، كه به سمت 

حركت است ثابت و بي كند و انسانانسان حركت مي
ه در جلو و گذشته در پشت سر قرار و آيند

). در آيه 36و35: 2003دارد(ليكاف و جانسون، 
مذكور اين تصوير از زمان ارائه شده است و امر 

باقيةً ناميد؛ درون ظرف  امامت را كه كَلمةً
خود(انسان/امام) ثابت است و زمان به مثابه شئ 

   كند.متحرك از آن عبور مي
مفاهيم استعاري مرتبط با مفهوم در مجموع با بررسي 

توان گفت، به عنوان حوزه مقصد، مي» كالم«و » قول«
كريم از سه حوزه مفهومي شئ، مكان و قرآن

سازي هاي مبدأ) براي مفهومظرفيت(به عنوان حوزه
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» آفرينش«هاي مقصدي مانند سازي حوزهو به مفهوم
 پردازد.مي» قطعيت قضاء الهي«و 

  . قطعيت قضاء الهي5-1 .1
بررسي شده در آيات، هرگاه درباره  بر اساس شواهد

وقوع حتمي امري مانند عذاب، سخن گفته شده؛ 
 منْ حوزه مبدأ قول، به كاررفته است؛ مثالً در آيه إِالَّ

) به ماجراي طوفان نوح و 40(هود/الْقَولُ علَيه سبقَ
-كند و به نوح دستور ميهاي آغاز آن اشاره مينشانه

 انواع حيوانات(يك ان، ازدهد كه پس از آغاز طوف
- ماده) و همچنين خانواده يك و نر يك يعنى جفت

اش و مؤمنان را بر كشتي سوار نمايد. در اين بين، 
اش(همسر و پسر نوح) از افرادي از خانواده

اند كه درباره آنها از سوارشدن بر كشتي منع شده
منظور از كند كه الْقَولُ استفاده مي علَيه سبقَ تعبير منْ

قول در اين آيه، وعيد حتمي الهي بر هالكت آن افراد 
؛ طباطبايي، 5/248 ،1372است(طبرسي،

  ). 9/99، 1374شيرازي، ؛ مكارم10/226 ،1417
در آيات مختلف، موضوع قطعيت عذاب كه از قضاء 

سازي كند، با واژه قول مفهومحتمي الهي حكايت مي
كه  است يهمان پاسخ حتمى قضاى ؛ اين1شده است
آدم، به او داد  بر سجده از ابليس امتناع از بعد خداوند

 آتش داخل را پيروانش و زودى ابليس و فرمود به
 و«كرد. عالمه طباطبايي معتقد است جمله  خواهد
 كالم وسط در كه معترضه است  جمله »أَقُولُ الْحقَّ
 حتمى قضاء اين كه نشان دهد تا شده اضافه
گفت  توان يلذا م). 17/227 ،1417(طباطبايي، است
 و الفاظ گفتن، خروجسخن هنگام كه گونههمان

 يخودش امر انسان، براي حنجره و دهان از اصوات
؛ به همين ترتيب قضاء الهي نيز مانند است ينيقي

  گفتار، يقيني و قطعي است. 

                                           
  و ... . 18/أحقاف ؛63/قصص؛16/إسراء.  1

اين موضوع مؤيدي نيز در آيات ديگر دارد آنجا كه 
هاي خويش به براي اثبات درستي وعدهخداوند 

قدرت و توانايي گفتار انسان، كه يك امر محسوس و 
 أَنَّكُم ما مثْلَ لَحقٌّ فرمايد: إِنَّهيقيني است اشاره مي

 خودش خداوند در اين آيه به )23ذاريات/(تَنْطقُونَ
- رزق موجودات و ساير وعده كه كندسوگند ياد مي

 حق درست مانند است حتمى هاي الهي، قضائى
انسان  كه طور همان خود بشر؛ يعني گفتنسخن بودن
موضوع تحقق  در ندارد، شك خود گفتنسخن در

 داشته هاي الهي نيز نبايد شكقطعي وعده
  .)376و375/ 18 باشد(همان،

تري از قطعيت سازي روشنبنابراين به منظور مفهوم
- عذاب قضاء الهي در امور مختلف، به ويژه تأكيد بر

هاي ذكر شده در آيات، حوزه مفهومي گفتار به 
عنوان حوزه مبدأ بر حوزه مقصد قضاء حتمي 
نگاشت شده و آنچه به عنوان كانون معنايي اصلي، در 

هر دو حوزه » قطعي بودن«اين نگاشت مطرح است 
  است.

  . آفرينش5-2 .2
» كالم«و » قول«در آيات مشتمل بر دو كليدواژه 

ول و كلمه خداوند مطرح و مخلوقات به عنوان ق
آفريدن و خلق كردن، به كمك مفهوم گفتار(قول) 

سازي شده است؛ به عبارت ديگر از نگاشت مفهوم
حوزه مبدأ سخن گفتن بر حوزه مقصد خلق كردن، 

شود. به عنوان مثال حوزه مقصد آفرينش حاصل مي
 كُنْ لَه لَنَقُو أَنْ أَردناه إِذا ء لشَي قَولُنا در آيه إِنَّما
 اراده خداوند شود كه اگر) بيان مي40فَيكُونُ(نحل/

 گويدمي چيزى را خلق نمايد، به آن موجود تا كند
 (طباطبايي، گردد مى موجود باش پس موجود
  ). 249و12/248 ،1417

خواهد بر اساس اين آيات هنگامي كه خداوند مي
 مورد كُنْ لفظ با را موجودي را خلق نمايد، آن
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اي توليد واژه اما روشن است كه دهد مى قرار خطاب
 كه اعتباري از طريق ابزار مادي(زبان، حنجره و...)

زيرا اوالً ساحت  نيست ميان در كند، تلفظ آن به خدا
اي اعتباري پروردگار منزّه از آن است، ثانياً اگر واژه

آن  خود اينكه براى آيد، مى الزم تسلسل در ميان باشد
 كردن، اراده از بعد كه است چيزي(مخلوقي) نيز، واژه
 اراده يعني چيزي است كه به خواهد مى ديگرى تلفظ

ها، به است؛ ثالثاً اگر پاي واژه ديگرى نيازمند تلفظ و
ميان آيد، بايد مخاطبي هم در مقابل خطاب الهي قرار 
داشته باشد تا خطاب را شنيده و امتثال فرمان نمايد، 

 موجودي آفريده نشده است براىحال آنكه هنوز 
 به احتياج ديگر باشد، داشته وجود مخاطب اگر اينكه

  .)116-17/114 ندارد(همان، ايجاد و آفرينش
 اللَّه عنْد  عيسى مثَلَ توان در آيه إِنَّاين حقيقت را مي

-(آل فَيكُون كُنْ لَه قالَ ثُم تُراٍب منْ خَلَقَه آدم كَمثَلِ

 از بعد كلمه كُنْ را كه ) مشاهده نمود59عمران/
است. پس اين قول، از جنس لفظ   آورده خلقت آدم،

 عبارت كُنْ يعنى »ايجاد الهي«قولِ و واژه نيست بلكه
 خداوند آن را كه چيزى وجود و هستيِ همان از است
   1نموده و حيات بخشيده است. خلق

 را هاخداوند آن كه مخلوقاتي بنابراين وجود و هستي
- نموده به مثابه كالم خداوند هستند و فعل خلق خلق

سازي گفتن، مفهومكردن، از طريق حوزه مبدأ سخن
شده است. به عالوه اين مفهوم با معناي لغوي يا به 

تر با معناي كانوني واژه قول مطابقت شكل روشن
كامل دارد زيرا قول همان آشكارسازي و بروز امري 
پنهان است و مخلوقات جهان نيز با هستي و وجود 

                                           
 وجود به قائم و خدا به منسوب وجود مخلوق، كه اعتبار بدان . البته 1

 كه رو به از آن جهت اما شودناميده مي »ايجاد الهي«خداوند است، قول
و خلق(طباطبايي،  ايجاد نه است مخلوق و موجود او دارد، خود وجود
1417، 17/114-116.(  

خود، پرده از وجود خالق برداشته لذا قول او 
  شوند.محسوب مي

اما درباره علت نگاشت حوزه مبدأ گفتار بر حوزه  
توان گونه كه نميمقصد آفرينش، بايد گفت همان

گفتن را بدون قائل و گوينده تصور نمود و سخن
داند و قطعاً هر انساني با شنيدن يك سخن، مي

اي دارد لذا بايد مطمئن است كه آن سخن گوينده
گفت مخلوقات جهان هستي نيز، قطعاً داراي علت و 

اي دارد. به اند آنچنان كه هر سخني گويندهخالق بوده
نگاشت حوزه مبدأ گفتار بر حوزه اين ترتيب با 

اي سازي دقيق و تازهتوان به مفهومانتزاعي خلقت، مي
درباره اثبات وجود خالق در عالم هستي، دست 

  يافت.

  گيرينتيجه

بر اساس آنچه در مقاله حاضر بيان شد، نتايج زير   
  حاصل شده است:

امري محسوس و غيرانتزاعي است » گفتنسخن«. 1
» گفتار«سازي ، به شكل ويژه به مفهومكريماما قرآن

گونه كه دهد گفتار، آناست كه نشان مياقدام نموده
آيد امري كامالً محسوس و قابل شناخت از به نظر مي

هاي اين فعل بشري و افعال انسان نيست و پيچيدگي
البته غيربشري فراتر از چيزي است كه تاكنون بيان 

مبدأ در  هايشده است. از سويي تعدد حوزه
كريم، خود دليلي هاي گفتاري زبان در قرآنكليدواژه

بر چنداليه و ذوبطون بودن قرآن و البته چند وجهي 
كريم هاي مختلف آن است؛ لذا قرآنبودنِ ساخت

هنگام به كاربردن فعل گفتار كه فعاليت عادي و 
روزمره بشر است، آن را با اوصافي جسماني چون 

بودن، باارزش بودن،  وزن داشتن، سخت و محكم
  سازي نموده است. مكانمندي و حركت داشتن مفهوم
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مفهومي كه قرآن از گفتار ارائه كرده، بر چگونگي . 2
هاي ديني مؤثر است. در آيات فهم بخشي از گزاره

مورد بررسي، مفاهيم انتزاعي مانند خلقت و آفرينش، 
قضاء حتمي الهي، آثار و تبعات سخن، دروغ، كنايه، 

هاي مبدأ اق، مجادله و مانند آن از طريق حوزهنف
سازي شده است. به عبارت جسماني ـ حركتي مفهوم

هاي مبدأ شئ، مكان، حركت كريم از حوزهديگر قرآن
گيرد تا سازي گفتار و تكلم بهره ميو... براي مفهوم
 خالق، وجود اثبات شرك، و ديتوح مفاهيمي چون

و مانند  نفاق دروغ، ،ياله هاي سنّت وقوع تيقطع
ها، از كه اين حوزهسازي نمايد؛  در حاليرا مفهومآن

ترين تجربيات بشر از ابتداي زندگي جمله بنيادي
توان گفت بخشي از نمود زبان يعني اوست؛ پس مي

گفتار، در قالب استعاري آن هم از نوع اولين 
سازي شده و اين تجربيات بشر مثل حركت، مفهوم

كريم، به شكل روشني استعاري ن در قرآنجلوه از زبا
  است.

بر اساس آنچه در اين پژوهش اشاره شد، هرچند . 3
-در نگاه اول ممكن بود به نظر رسد آيات و كليدواژه

ساختاري  ـهاي بررسي شده، داراي انفكاك مفهومي 
و مشتمل بر مفاهيم متفاوتي هستند اما واقعيت اين 

جم بوده و آيات و كريم، متني منساست كه قرآن
مفاهيم آن به مثابه اجزاء يك ساختمان به هم پيوسته 
و داراي نظمي دقيق و حساب شده است. اين 
موضوع در بررسي آيات ناظر بر تجليات گفتاري 
زبان كه در اين جا بدان پرداخته شد، نمايان گشته 

هاي مبدأ قول است. وجود اشتراكات فراوان در حوزه
-مقصد ثابت و همسان خود نشان وكالم و دو حوزه

دهنده اين ساختار منسجم براي انتقال مفاهيم ديني 
در قرآن كريم است. وجود ارتباط و انسجام در 

ترين نتايجي است كه با مفاهيم قرآني يكي از مهم
هاي مبدأ و مقصد استخراج شده از بررسي حوزه

 هاي گفتاري زبان يعنيهاي مفهومي جلوهاستعاره
شود. دو حوزه مقصد مشاهده مي» كلمه«و » قول«

كليدواژه  2آفرينش و قضاء الهي به شكل ويژه در 
هاي مورد) تمامي انطباق26مورد) و كالم(32قول(

استعاري از حوزه مبدأ قول و كلمه، منحصر در دو 
حوزه مقصد آفرينش و قطعيت قضاء الهي است؛ به 

را » مهكل«و»قول«عبارت ديگر زماني كه دو كليد واژه 
برد و آن دو را در در جايگاه حوزه مبدأ به كار مي
زدن) گفتن و حرفمعناي گفتار عادي بشري(سخن

سازي دو حوزه انتزاعيِ دهد تنها به مفهومقرار مي
  پردازد. آفرينش و قطعيت قضاء مي

هاي پژوهش حاضر، اصل يكسويگي بر اساس داده. 4
نقض شده  در استعاره مفهومي به صورت جدي

است؛ زيرا مفاهيم قول و كلمه در هر دو حوزه مبدأ 
سازي استعاري و حوزه مقصد قرار گرفته و در مفهوم

- در جايگاه حوزه» قول«اند؛ مثالً مفهومنقش داشته

 (باال/پايين، هاي مبدأ مكانمقصد به وسيله حوزه
(انداختن/گرفتن) و  جلو/عقب، درون/بيرون)، حركت

سازي شده است اما خود اين وم(اندازه) مفه شئ
گيرد و به مفهوم، در جايگاه حوزه مبدأ نيز قرار مي

هاي مقصدي مانند آفرينش و سازي حوزهمفهوم
توان گفت اين پردازد. لذا ميقطعيت قضاء الهي مي

كه مفهوم مذكور هم در جايگاه حوزه مبدأ و هم در 
رود، عالوه بر زير جايگاه حوزه مقصد به كار مي

دهنده پيچيدگيِ سؤال بردن اصل يكسويگي، نشان
  باشد.استعاري آن نيز مي

يكي از نتايج جانبي اين پژوهش آن است كه با . 5
توجه به موضوع ارتباط، كه كوچش آن را يكي از 

هاي مقصد استعاره مفهومي برشمرده است، حوزه
سازي توان دريافت، گفتاري كه در قرآن مفهوممي

ني داراي نقش برقراركنندگي شده به شكل روش
ترين تصور از اركان ارتباط ارتباط است زيرا رايج
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انساني عبارتست از گوينده، شنونده و پيامي كه از 
شود و به لحاظ طرق ارتباطي تبادل و ارسال مي

استعاري اين عبارات زباني، معاني و عمل انتقال پيام، 
- مي جايي قراربه ترتيب به مثابه ظرف، شئ و جابه

گيرند. در عبارات استعاري برگرفته از آيات، آنچه از 
- گفتار در قالب استعاره مفهومي، ترسيم شده، وسيله

اي است كه وزن و حجم دارد، سخت يا نرم است، 
تواند در جهات گوناگون، حركت مكانمند بوده و مي

جايي داشته باشد. اين موضوعي است كه و جابه
شناسي بدان پرداخته هاي زبانتاكنون در پژوهش
تواند سرآغاز مسير نويني براي نشده است لذا مي

-هاي پژوهشي ميانشناخت زبان، با استفاده از روش

  اي علوم انساني قرارگيرد. رشته
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