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 :چكیده

یرد. گررسی قرار آن در دو سوره طه و انبیاء مورد بدر این پژوهش سعی می شود چگونگی انتقال معنا و مفهوم سازی قر

بهشت و جهـنم  ودر روز قیامت  بسیاری از مفاهیم مجرّد و انتزاعی چون وحدانیت؛ نبوت؛ معاد؛ هدایت و سرنوشت بشر

شناسـی از دسـتاوردهای معنا« ترـوری»و.... در قرآن وجود دارد که برای بشر ناآشناسـت. طرحـواره هـای ترـویری

 وانتزاعـی  – با انواع)حرکتی، فضایی، قدرتی، حجمی..( نقش مهمّی در محسوس ساختن مفاهیم ناآشنای ذهنیشناختی؛ 

، بررسـی عقلی بر مبنای تجربیات حسّی و تعامل انسان با محیط و فضاهای بدن مند دارند. ضـرورت و هـدپ پـژوهش

آن بـا  انبیـاء قـر ست. شواهدی از سوره های طـه وکارکرد انواع طرحواره های ترویری در انتقال مفاهیم انتزاعی قرآن ا

دۀ بنای الگوی جانسون مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه از نظر جرجانی بعنـوان نماینـتحلیلی بر م -روش توصیفی

ت ها و تکیه بر تجربیـا . قرآن با تلفیق انواع طرحواره1سنتی در این راستا استفاده گردید. یافتۀ پژوهش بیانگر اینست که

ه های . ازمجموع طرحوار2ای در انتقال مفهوم بکار گرفته است ن روشی خالقانهادراکی انسا -حسی اجتماعی؛ فرهنگی؛

 . ر بوده استسوره طه و انبیاء، طرحوارۀ قدرتی با بیشترین فراوانی و طرحوارۀ شیء از کمترین فراوانی برخوردا

 یجرجان ،یریترو وارهطرح، اءیطه و انب ۀسور، قرآن: هالیدواژهک
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 مقدمه و بیان مسئله  -1

زبان ابزار بازنمایی اندیشه ها، شناخت و مفاهیم ذهنـی انسـان   

است. زیربنای شناخت؛ تجارب، ادراکات و تعامالت ما با دنیای 

ــای فکــری زبانشناســان  ــن نگــرش، زیربن اطــراپ هســتند. ای

ان و ( را تشکیل می دهد. آنها به مطالعه نقش زبـ1970شناختی)

بررسی رابطۀ میان زبـان انسـان، ذهـن و تجـارب اجتمـاعی و 

فیزیکی و نحوۀ تعامل انسـان بـا جهـان واقعـی و نقـش بـدن و 

تجربیات عینی و شیوۀ مفهوم سازی می پردازند. فرض آنهـا بـر 

اینست که زبان الگوهای اندیشـه و ویژگیهـای ذهنـی انسـان را 

ــد، ــی کند.)مهن ــنعکم م ــل از کر 6؛ص1394م ــه نق ــت و ب اف

( به عبارتی دیگر دانش زبانی حاصل کاربرد زبـان و 2004کروز

الگوی تجربی یا به عبارتی استعدادهای شـناختی و عـام آدمـی 

( آنچه مهم اسـت سـازگاری میـان 365ص1383است)صفوی؛ 

اصول زبان و اصول حاکم بر کارکرد ذهـن بـر مبنـای شـناختی 

ناختی از ( هدپ زبانشناسی شـ40ص2006است.)ایوانز و گرین،

مطالعۀ زبان، مطالعۀ الگوی مفهوم سازی توسط قـوای شـناختی 

( معتقدنـد کـه 1999و  1980) و جانسـون انسان است. لیکـاپ

مفاهیم انتزاعی در ذهن انسان با ابزار زبان و بـا بهـره گیـری از 

( در 13مفاهیم عینی سازمان بندی می شـوند.)مهند؛ همـان، ص

ازندۀ دسـتور اعـم از صـرپ، این راستا نقش واحدهای زبانی س

نحو و واژگان )حروپ اضـافه،گروه اسـمی و افعـال( در مفهـوم 

سازی بارز است. مهمترین ابزار در عینی سازی مفاهیم انتزاعـی 

ــر جانســون) ــت. از نظ ــازی اس ــواره س ــای 1987طرح ( زیربن

)ایـوانز و  طرحواره، تجربیات اجتماعی و جسمی شـده هسـتند.

ارتی دیگر تجربۀ انسان از فیزیک و ( به عب189گرین؛ همان ص 

موقعیت او با اشیاء و تعامل با محیط اطراپ برورت مفاهیمی در 

ذهن ذخیره می شود که طرحواره های ترویری نام دارند. بطور 

مثال انسان از تجربۀ ذهنی سدّ که مسیر حرکت را مسـدود مـی 

فالنی با دزدی راه خوشبختی را بـه روی خـود »کند؛ طرحوارۀ 

( 1382را با همان ویژگـی بوجـود مـی آورد.) صـفوی ؛ «تبس

همچنین از تجربۀ فیزیکی بدن و نحوۀ تعامل با محیط و موقعیت 

خود نسبت به اجسام و موقعیت پدیده ها با هم؛ طرحواره هـای 

ــایی/مکان  ــرون، »فض ــ ، درون/ بی ــو/ عق ــایین، جل ــا / پ ب

سـازد. را مـی  «دور/نزدیک، عمیق/ کم عمق، مرکز/حاشیه و...

(  نظریـۀ طرحـواره هـای 48 -52: 1394)لیکاپ و جانسون؛ 

( 1987ترویری ابتدا در معنی شناسی شناختی توسط جانسون )

( و بعدها دیگر معناشناسان شـناختی 40-5مطرح شد )مهند؛ص

آن را توسـعه  «لیکاپ،  نگاکر، فوکونیه، تالمی، سویتسـر»چون

هـای ترـوری  طرحـواره بخشیدند. از نظر لیکاپ و جانسـون،

image schemas فضاهای ذهنی وmental spaces   پایـه

اند و نقـش مهمـی در ای ملموسی بـرای نگاشـتهای اسـتعاریه

فرآیند مفهوم سازی زمان و مفاهیم مجرّد و معقول بر پایۀ تخیل 

( بطـور مثـال از حیـ  367-8ایفا می کنند. )صـفوی؛ همـان؛ 

عیـد دارد » زمـانشناختی، زمان؛ به صورت سه الگوی: حرکت 

داریم بـه عیـد نزدیـک مـی »، حرکت شخص«نزدیک می شود

بـر اسـاس « ماه رمضان قبل از عید است»و توالی زمان « شویم

 ( 31مکان و حرکت مفهوم سازی می شود.)مهند؛ ص

( معتقدند در اسـتعارۀ مفهـومی بـین دو 1980لیکاپ و جانسون)

ین معنا کـه حوزۀ عینی و انتزاعی نگاشت صورت می گیرد؛ به ا

یک حوزۀ معنایی بـر اسـاس حـوزۀ معنـایی دیگـر بیـان مـی 

( این در حالیست که در نگرش سنتی، استعاره بـر 52شود.)مهند؛

مبنای واژگان و تشابه تعریف می شـد نـه مفـاهیمی برگرفتـه از 

زمینه های تجربی انسان با محیط پیرامونی. جز اینکه عبـدالقاهر 

بالغی و منتقد ایرانی؛ بـر  -یه ق( دانشمند نحو471جرجانی)ت

مفهوم سازی مبتنی بر تخیل و خاصیت اجسـام) رنـ ، شـکل، 

حرکــت، جــنم و ...( و محــیط طبیعــی تأکیــد دارد)جرجــانی؛ 

 بـر مبتنـی خیـال صـور ناب ۀگون (. از نظر او118و67: 1396

هیم مفـا درک شـباهت؛و نـه اسـت اشـیاء ماهیت سب  به حمّ

همـانطوری حسّی امکانپذیر اسـت. انتزاعی تنها از طریق فرآیند 

بیان اندیشه ها و نمایش تعابیر  ؛از مهمترین ویژگیهای استعارهکه 



 31/اءیطه و انب ۀاز سور یشواهد لیتحل با قرآن یدر مفهوم ساز یریتصو یاره هاکارکرد طرحو: انهمکار و نسرین تیموری 

 

 
 

برورت اجسام و ویژگیهای جسـمانی دیـداری و واقعـی ذهنی 

که همگی کنشها ، حرکات و  ای است که تداعی های حسّی قوی

برمی انگیزد. چراکـه مبنـای اسـتعاری ویژگیهای فیزیکی اند را 

دو  و پیوستگی دو چیز در مقتضـای صـفت اسـت. وی اشتراک

معرفی را  غیر دیداری و گونه صور خیال مبتنی بر درک دیداری

 می کند:

و با شباهت در یک  رریمفاهیم انتزاعی با ارجاع به حمّ ب -1

ترویر دریافت می شود چراکه این چشم است کـه ترـویرهای 

برگرفتـه از  ریشباهت بَرـَ  زنده نگه می دارد. ذهناشیاء را در 

یا در حالـت  اشیاء متحرکظواهر فیزیکی تجربۀ حسّی و عینی 

از حرکت یا در ترکی  با دیگر خریرـه  یا شکلی ناشی ،فعالیت

های آن شیء مانند رن ، شکل ...و ظرافت و تـأییر جـادویی و 

 ،دنهرچه این جهات متنوع تر باشبطوری که  .هاستفریبندگی آن

)الجرجانی؛ یچیـده تـر مـی شـودپ شـیء شکل ناشی از حرکت

1412: 189) 

ترـور و مبتنی بر شباهتی است که با حـواس غیـر برـری  -2

دستگاه زبانی تشـبیه و جرجانی،  (40-4 )همان:درک می شود.

بـر اسـاس ماهیـت  را تمثیل و درنتیجه ساخت و ماهیـت معنـا

تعیـین مـی شباهت، شدت و پیچیـدگی و غنـای تـداعی گـری 

در از دیـدگاه وی  اسـتعاری یربنای مفهوم. ز(226-7:هماند)کن

 با محیط و ترـور ذهنـی او از انسان و تعامل چگونگی شناخت

 قرابتهـای موجـود در اشـیاء گونـاگون وخریره هـای معـین 

اگر بتوان میان دو چیز با دو جـنم  و. (326و261)همان: است

مختلف بخاطر دارابودن شباهتی پنهان که نیازمند باریک بینـی و 

است پیوند برقرار کرد، لطیفترین نوع اسـتعاره بدسـت مـی تامل 

 (.11: 1396آید)جرجانی، 

بنابراین اینجا؛ ارتباط بین دو حوزۀ یا قلمرو مبدأ و مقرد مطرح 

حوزۀ مبدأ همان معانی وضعی زبان برگرفته از واقعیـات »است. 

اشیاء و تجربیات عینی و ملموس؛ و حـوزۀ مقرـد بـه مفـاهیم 

د و ناآشنا به ذهـن اخترـاص دارد کـه بـر پایـۀ انتزاعی و مجر

کـرد «)خاصیت عناصر موجود در قلمرو مبدأ شکل مـی گیرنـد

 (. 120: 1398زعفرانلو و ابراهیم؛ 

یکی از وجوه زیباشناختی مـتن قـرآن، انتقـال مفـاهیم انتزاعـی 

با کاربرد طرحـواره  وحدانیت، هدایت، معاد، بهشت و جهنم و ...

ادراکی و فضایی وفرهنگی  -ات عینی، حسّیای با تکیه بر تجربی

 .عرب است که بسیار پیچیده و منحرر به فـرد بشـمار مـی رود

و انتخاب  «...علَی، فی، إلی،مِن، ب و »نقش حروپ جرّ همچون

 واژگان خاصّ قرآن در انتقال مفهـوم و هماهنـ  بـا غـرض و

همین امـر، پـژوهش   .از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقرود

را برآن داشته است تا برخی از ایـن مفـاهیم را بـر پایـۀ  حاضر

طرحواره های ترویری مدل جانسون در دو سورۀ طـه و انبیـاء 

قرآن که از پیوستگی موضوعی برخوردارند، مورد بررسـی قـرار 

 دهد.

 :سؤاالت پژوهش -2

کیفیت ارائه مفاهیم قرآنی در دو سوره طه و انبیـاء تـا چـه  -1

 طرحواره های ترویری منطبق باشد؟  اندازه می تواند با

کدام یک از انواع طرحواره های ترـویری در سـوره طـه و  -2

 ؟بیشترین کاربرد را دارد انبیاء

 پیشینه پژوهش -3

( در بررسـی طرحـواره 49-96ص 1393خسروی و همکاران)

های تروری واژگان قرآن بر مبنای معناشناسی شناختی، در سه 

، نقش طرحواره ها را در ملموس بخش حرکتی، حجمی و قدرتی

ساختن پدیده های هستی موجود در قرآن مؤیر می داننـد. کـرد 

ــراهیم ) ــو و اب ــای 119-152ص  1398زعفرانل ( طرحــواره ه

حرکتی و قدرتی در آیاتی که  -ترویری را در سه حوزۀ حجمی

توصیف گر دوزخ و بهشت هستند با هدپ برجسته سازی نقـش 
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ختن معناهای انتزاعی چـون دوزخ و طرحواره ها در ملموس سا

بهشت که بشر پیشینۀ ذهنی نسبت به آن ندارد، بررسی کرده انـد 

و به این نتیجه رسیده اند که طرحواره حرکتی بیشترین بسامد را 

-85ص 1396در این دو حوزه داراست. سلیمی و علـی نتـا )

( با واکاوی شیوۀ مفهوم سازی آیات حـوزۀ تربیـت اخالقـی 57

سازوکار طرحوارۀ ترویری، به این نتیجه دست یافته اند  قرآن با

که صفات ارزشی چون فرو بردن خشم در قـرآن بـا طرحـوارۀ 

جهتی پایین و صفات ضد ارزشی چون بخل و بهتان با    -حرکتی

حجمی؛ مفهوم سازی شـده اسـت. کریمـی و  -طرحوارۀ قدرتی

( در بررسی گـزاره هـای دینـی و 77-94ص  1396همکاران)

القی زبان قرآن بر مبنای طرحوارۀ نیـرو و حـا ت هفتگانـۀ اخ

اجبار، مانع، رفع مانع، تغییر مسیر یا انحراپ نیروی متقابل،  »آن

نمونه هایی از هنجارها و ناهنجـاری  «جذب و کشش و توانایی

ــا و  ــل نی ــد. توک ــرده ان ــاوی ک ــتعاره واک ــق اس ــا را از طری ه

رحـواره هـای (  در مقالۀ بررسی ط46-80ص  1395حسومی)

در قرآن، بر مبنای طرحواره هـای جهتـی،  «فی»ترویری حرپ

مهارشدگی حرکتی، نیرو، همسانی و موجودیت؛ بـه ایـن نتیجـه 

رسیده اند که این طرحواره ها نقش مهمـی در بیـان ملمـوس و 

قابـل فهــم سـاختن مفــاهیم انتزاعــی قـرآن دارنــد. عابــدینی و 

حـواره هـای ( ضمن بررسی طر127-157ص  1397همکاران)

در قرآن بر اسـاس تقسـیم بنـدی طرحـوارۀ  «عذاب»ترویری 

حجمی، دوری و نزدیکی، خطی، نیرو و عقـ  و جلـو معتقدنـد 

قرآن مفهوم انتزاعی عذاب اخروی را با استفاده از تعامل فیزیکی 

با پدیده های بیرونی و تجربـۀ انسـانی ملمـوس سـاخته اسـت. 

گی دنیوی و اخـروی ( زند1-22ص  1395قائمی و ذوالفقاری)

حرکتـی، قـدرتی، »انسان را بر مبنای تقسـیمات طرحـواره ای 

حجمی، موقعیتهای با  و پایین، عقـ  و جلـو، خطـی، دوری و 

در  «زنـدگی سـفر اسـت» و ساختار مفهومی اسـتعاره «نزدیکی

قرآن با ترسیم مبدآ ، مسیر راه، وضـعیت و شـرایط مسـافران و 

 1398اند. موسوی و توکل نیـا) موانع سفر، و مقرد بررسی کرده

( با بررسی استعاره های مفهومی و طرحـواره هـای 49-76ص 

در نهج البالغه به این نتیجه رسیده اند کـه  «فوق»ترویری ظرپ

این واژه با کانون استعاری قوی بر پایۀ رابطـۀ مکـان از ترکیـ  

بدسـت مـی آیـد. ضـمن اینکـه در نگاشـت  «با  و در طـولِ»

بدأ و مقرد، جهت و حرکت بعنوان مفاهیم مبدأ و استعاری بین م

مفاهیم انتزاعی چون تسلط، عظمت، احاطـه، گسـتردگی و علـوّ 

 مقام و... مفاهیم مقرد بشمار می آیند.

با جستجو در پایگاههای الکترونیکی، مقاله ای با عنوان پژوهش 

  حاضر در سوره های طه و انبیاء قرآن یافت نشد.

  : بانی نظری پژوهشم -4

 محتوای سوره طه و انبیاء قرآن: 4-1

مـا ابتدای سـورۀ طـه، » ور مکی هستند. سورۀ طه و انبیاء از س

نشان می دهـد کـه مضـمون سـوره « انزلنا علیک القرآن لتشقی

و بیانگر رابطۀ خدا بـا پیـامبر در یـاری و  خطاب به پیامبر)ص(

تقویت روحی ایشان است تا از رنج و کیـد و تحقیـر و تکـذی  

دعوتش متایر نگردد.ضمن اینکه ایشان را به وظیفۀ اصلی تبلیغ، 

تذکر، بیم و بشارت دادن راهنمایی می کند. بـرای نیـل بـه ایـن 

هدپ، داستان موسی و فرعون نقل می شـود و برـورت  گـذرا 

جلوه ای از مناظر قیامت و روز حشر ترسیم می شود. سپم بـا 

آزار مـردم و یـاری  توجیهات الهی به پیامبر برای صبر و تحمل

  کردن خداوند پایان می یابد.

نبوت با زیـر  مساله سوره انبیاء؛ ( در105-6ص 1388)العدل؛ 

 بـودن نزدیـک داسـتان نخست است. معاد مطرح و توحید بنای

 دعـوت از اعراضشـان نیـز و آن، از مـردم غفلت و حساب روز

 کند.مى ذکر را است آسمانى وحى متضمن که حقى

ساحر، شاعر و  نسبت و مردم استهزاء و نبوت، ضوعمو به سپم 

سرگذشـت  در ایـن بـین .می پردازد پیامبر)ص( به هذیان گویی

که در راه هدایت مردم متحمل گرفتاری و رنج شده  پیامبر را17

 بایـد را گرفتاریها همان نیز اسالم از آنکه پیغمبر اند نقل می کند

 در متقـین و مجرمین که آنچه و الحساب یوم ذکر با گاه ببیند.آن
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 و کنـدمـى گیرىخالصه را بح  بینندمى پاداش و کیفر روز آن

 را زمـین و بـود خواهـد متقـین آن از نیک سرانجام: فرمایدمى

 اعراضشـان که فرمایدمى گاه آن و برندمى ارث صالحش بندگان

 بر جهت همین به و است توحید از اعراضشان خاطر به نبوت از

 نبـوت مسـاله بـر که همانطور کندمى حجت قامها توحید مساله

 اتفاق به و سیاقش دلیل به سوره این که آنجایى از و نموده اقامه

 و بشـارت از آن، در وعیـد و تهدیـد شده نازل مکه در مفسرین

 .(342ص 14:  1374)طباطبائی؛. است بیشتر وعده

 طرحواره های تصویری: 4-2

ناخت جسـمی شـده در مفهوم طرحوارۀ ترویری با فرضیۀ شـ  

ارتباط است. تجربیات جسمی شدۀ ما زیربنای مفـاهیم بـوده و 

تاییر مستقیمی بر ساختار مفهومی دارنـد. طرحـواره  ترـویری 

رابط میان جسمی شدگی و سـاختار مفهـومی بشـمار مـی آیـد 

( طرحواره ها سـاختار معنـادار و جسـمی 46)مهند؛ همان ص 

نسـان)خوردن، خوابیـدن، شده ای هستند که از حرکات جسمی ا

ادراکی با محـیط پیرامـون و -حرکت کردن و...(، تعامالت حسّی

نحوۀ برخورد با اجسام نشأت می گیرند و ذاتی و فطری نیستند. 

؛ مهند، همان، همانجا( تجربیات زبـانی  57ص 1390)قائمی نیا،

و فرهنگی نیز در ایجاد طرحواره ها نقش دارنـد. طرحـواره هـا 

میان فعالیتهای روزمره و تجربیات فیزیکی انسـان  امکان ارتباط

با حوزهای پیچیـده شـناختی نظیـر زبـان و اندیشـیدن دربـارۀ 

موضوعات انتزاعی تر را فراهم آورده و می توانند زیربنای شکل 

 ( 373گیری استعاره ها شوند)صفوی؛همان؛

( استعاره صرفاً موضوع زبـان 12ص  1397از دیدگاه لیکاپ ) 

ه واژه ها نیست، بلکه فرآیندهای اندیشۀ انسان عمدتاً یعنی مسئل

استعاری هستند. به این معنی کـه ظهـور اسـتعاره هـا در قالـ  

عبارات زبانی، حضور در نظام مفهومی انسان است که ریشـه در 

تجربیات روزمره دارند. بخشی از این استعاره ها، استعاره هـای 

نسـان و تجربیـات فضایی مبتنی بر ویژگی و عملکرد جسمانی ا

عینی در محیط فیزیکی هستند که در ردۀ مکـان و جهـت قابـل 

ــد  ــد. مانن ــدی ان ــه بن ــا  »طبق ــارش ب ــادن در مخمرــه ، ک افت

( تجربه و شناخت حسّی انسان 370-369صفوی؛همان،.)«گرفته

در جهان پیرامونی؛ حوزه هـای انتزاعـی، عـاطفی، اجتمـاعی و 

بنای طرحواره ای است، زمان را بر اساس حوزه های عینی که م

معرفی می کند. بطور مثال عشق را با سفر؛ و زمان را با مکان یا 

 حرکت ... مفهوم سازی می کند.)صفوی، همان( 

معناشناســان شــناختی خروصــیاتی را بــرای طرحــواره هــای  

 ترویری برشمرده اند که به اخترار بیان می شود:

 نیای اطرافند.. تعاملی اند یعنی محرول ارتباط جسمی با د1

. ساده نیستند بلکه می توانند پیچیده باشند. )یعنـی از مجمـوع 2

 چند حمّ تشکیل می شوند(. 

. چند بُعدی و چند وجهی اند و برورت یک کـل در سـاختار 3

 مفهومی ما بوده و قابل تبدیل شدن از یکی به دیگری هستند.

   (47-51. پیش مفهومی و ذاتا معنادارند. )مهند، همان ص4

( طرحواره هـای ترـویری را در دسـته هـای 1987جانسون )

، ، طرحـوارۀ حجمـیمتفاوتی ارائه می دهد: طرحـوارۀ فضـایی

شـــیء، تعـــادل، ، ،طرحـــوارۀ قـــدرتی، طرحـــوارۀ حرکتـــی

 (بـا بررسـی نظریـات2006) ایـوانز و گـرین) .(127اتحاد.)ص

 دهند لیستی موقتی از طرحـواره هـای ترـویری را ارائـه مـی 

cionki(1998),Gibs,colston(1995),johnson(1987),la

koff(1980),turner(1989)« : طرحوارۀ فضا یا مکان؛ شمول

« ؛ وجود،این همانینبشی و حرکتی؛ توازن؛نیرو؛ اتحادو احاطه؛ج

(Evans &Green,2006,p187-190).  در پــژوهش حاضــر

طرحواره های ترویری سورۀ طـه و انبیـاء بـر مبنـای الگـوی 

 ون بررسی می شوند.هفتگانه جانس

 یوبررس بحثها و داده لیوتحلهیتجز -5

 طرحواره حجمی: 5-1

تجربۀ قرار گرفتن انسان در محیط محرور و دارای حجم چون  

اتاق، تخت و دیگر مکانها یا قراردادن اشیاء مختلـف در ظـرپ، 

طرحواره ای انتزاعی از احجام فیزیکی با خاصیت مرز، درون و 

ــ ــرون در ذهــن پدی ــو دردســر بی ــی ت ــد: فالن ــی آورد. مانن د م



 4001 بهاروتابستان، دوم، شماره نهمسال            پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندوفصلنامه علمی  /34

 

( در این رویکرد، بدن انسان هم ظرپ 374: 1383افتاد.)صفوی، 

 محسوب می شود.

خِرُوا مِـنْهُمْ مـا » وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِکَ فَحاقَ بِالَّذِینَ سـَ

 «کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُن

ریشـخند قـرار گرفتنـد، و مسلماً پیامبران پیش از تو ]نیز[ مورد 

[ آنچه کـه آن را کردند، ]سزاىپم کسانى که آنان را مسخره مى

 41طه: گرفتند گریبانگیرشان شد.به ریشخند مى

این آیه عطف به آیات قبل دربارۀ فرارسیدن روز قیامت و عذاب 

  بـه معنـای در لغت،« حوق»از مادۀ  «حاق»است. واژۀ  کافران

 (71ص10است.)ابن منظور؛  احاطه شدن با چیزی گِرد 

ریشخندکنندگان پیامبر، سرانجام در روز قیامـت در آتشـی کـه  

گِرداگِرد آنها را گرفته گرفتار مـی شـوند. حـاق: طرحـواره ای 

ترویری از مکان محرور برای مفهوم انتزاعـی فضـای دوزخ و 

 عذاب آتش است.

 « و أدخلناهُ فی رحمتنا إنَّهُ کانَ من الصّالحینَ »

)لوط( را در رحمت و عنایت خود داخل کـردیم زیـرا او از  و او

 75و 86انبیاء:  نیکوکاران بود.

به معنای بهشت به مثابۀ ظرپ؛ لوط)ع( )مظروپ(  «رحمۀ»واژه  

ورود  «أدخل»با هم نشینی واژۀ  «فی»را در بر می گیرد. حرپ 

چیزی در مکانی محرور همراه با قدرت صادر از ناحیـۀ فاعـل 

ذکر مـی  «دخّل»تداعی می کند که چنانچه به صورت حقیقی را 

 شد، وقوع آن  مورد نظر می بود.

فألقَطَّعَنَّ أیدیَكُم و أرجُلَكُم مِن خِالفٍ و لَأصَلَبَنَّكم فِی جُذوعِ »...

پم بی شک دستها و پاهای شما را یکی از راست و ...« النَّخلل 

خرمـا یکی از چپ قطع می کنم و شما را در تنه هـای درخـت 

   71آویزان می کنم)محکم می بندم(... طه: 

مقرود آیـه، نمـایش قـدرت و شـدت خشـم فرعـون نسـبت  

گروندگان به موسی)ع(است که با طرحوارۀ قدرتی و حجمی و با 

با بار معنایی منفـی، مفهـوم سـازی  «أصلبنّ»، «اقطعنّ»کلمات 

از افعالی اسـت کـه از موضـع قـدرت و  «قطع»شده است. فعل 

کامل برای جداکردن اجسام سخت و منسجم با خاصـیت تسلط 

بر تأکیـد و « نَّ» و «لَ»انفرال دائمی حکایت دارد و با حروپ 

 2002قطعیت امر و عدم اغماض د لت مـی کند.)محمـد داوود؛

در اصل به معنای « صل » مشتق از «أصلّ » ( فعل257-256:

 بـه معنـای آویـزان کـردن «علی»محکم بستن است که با حرپ

است. صلی  هم مشتق از آن است. همانگونه که اشـدّ مجـازات 

محکومین به مرگ در میان رومی ها، محکم بستن آنها بـر روی 

تخته چوب به وسیله میخ بوده که در اصطالح به صلی  کشـیدن 

ظرفیـت بجـای « فـی»معنا می دهد. منظور فرعـون بـا حـرپ 

ابطۀ جزء )ر جذوع النخل: تنۀ درخت خرما»و ترکی  با  «علی»

، ترویرسازی مجازات و بستن مخالفان برای ممانعت از «و کل(

فرار همراه با مرگ تدریجی و پوسیدگی اجسام آنهـا در ظرفـی 

چیـزی کـه قـدرت اسـتقرار و » چون تنۀ درخت است. چرا که:

گنجایش چیزی را در خود داشته باشد، توانایی آن را دارد که بر 

 (74: 2008خرشه، )النوری  «روی آن هم نهاده شود

 :طرحوارۀ حرکتی}اندازۀ حرکت، مبدأ، راه، مقصد{ 5-2

حرکت انسان و مشاهدۀ حرکت سایر پدیـده هـای متحـرک در 

طبیعت، تجربه ای در اختیار انسان قرار می دهد تا طرحواره ای 

انتزاعی از حرکت فیزیکی در ذهن خود پدید آورد و برای آنچه 

را در نظر بگیـرد. ایـن نـوع  قادر به حرکت نیست چنین ویژگی

طرحواره متضمن انواع حرکت چون چرخشی، افقی و عمـودی، 

جلو و عق ، لرزشی، ضربه ای، جهش، پرش، دویدن، راه رفـتن 

و.... است. حرکت، دارای مبدأ و مقرـد و متضـمن گـذر زمـان 

است و می تواند در میان مسیر از نقاطی در حدفاصل میان نقطۀ 

مانند : دوستی با فالنی، مسـیر زنـدگی ام را  آغاز و پایان باشد.

 ( 375تغییر داد.)همان: 

 «  قَد جئناکَ بآیةٍ مّن رَبِّکَ و الساّلمُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی»...

براستی ما برای تو از جان  پروردگارت نشانه ای روشن آورده  

 47طه:ایم و بر هرکسی که از راه هدایت پیروی کند درود باد. 
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این آیه مفهوم انتزاعی هدایت الهی و اطاعت مطلق از پیـامبر  در 

بـر  «جـاء»برورت طرحوارۀ راه ترویرسازی شده است. فعـل 

در فرهن  لغت؛ متضمن فعلی ارادی بدون شـک و  «أتی»خالپ

(بـا 147-9ص2تردید و متوقع به حرـول نتیجه؛)مرـطفوی؛  

واژۀ  الرـاق بـه «باء»اترال به پشتوانه ای مطمئن است. حرپ 

نشانگر ابزار، نشانه یا چراغ راه)برهـان و معجـزه( اسـت.  «آیۀ»

بیانگر صـدور امـر آمـدن از  «ربک»؛ با«مِن:ابتدائیت»حرپ جرّ

جان  مبدأ)خدا(ست. راهنمای سفر)جئنا(: پیامبران الهی)موسـی 

ــن اتبــع»و هــارون(؛  ــا حــذپ  «اتّبــع»همراهــانف فعــل : «مَ ب

خص و هدفمنـد را مـی پیروی مطلق در مسیری مش «مِن»حرپ

به معنـای سـالمت  ،السالم»رساند{؛ مقرد)خاتمه راه(: السالم، 

)تفسیر نمونه؛  «کامل و عاری از بال و عذاب در روز قیامت است

إنّا قَد اوحِیَ الینا أنَّ العـذابَ » ( با استناد به آیه بعد211ص13 

 که عـذاب متوجـه تکـذی  کننـدگان و« عَلَی مَن کَذَّبَ و تولَّی

به معنای راه مسـتقیم)ابن  «الهدی» سرپیچی کنندگان است. واژۀ

 ( یا انواع وسایل هدایت د لت دارد. 354-7ص 15منظور؛  

رِ و الخَیلرِ فتنلة  و إلینلا »  کلُّ نفسٍ ذائقةُ المَوتِ و نبلوَکُم بالشلَّ

هر نفسی چشانندۀ مرگ است و شما را از راه آزمایش « تُرجَعونَ

 زماییم و به سوی ما بازگردانـده مـی شـوید.به شر و خیر می آ

 35انبیاء: 

مفهوم معاد و رجعت  «الینا تُرجعون»خداوند با ترسیم مقرد راه 

آدمیان را در ذهن عینی سازی کرده اسـت. مبـدأ دنیـا و مقرـد 

 آخرت است. از طرفی، مفهوم انتزاعی عمومیّت مرگ با ترکیـ 

« قـۀ المـوتذائ»و حتمیّت مرگ با ترکی  اسـتعاری« کل نفم»

( طرحواره موجودیت )شیء( را با تکیه 217ص 16)طباطبایی؛ 

بر حمّ چشایی انسان، و خاصیت تلخـی و شـیرینی و.. مـواد، 

 شکل داده است. 

الحاتِ فأولئلکَ لَهُلم اللدّرجاتُ » و مَن یأتِهِ مؤمنا  قد عَمِلَ الصلّ

 «العَلَی

صـال  و هرکه گنهکار به پیشگاه پروردگارش درآیـد و اعمـال 

کرده باشد چنین کسانی برایشان درجات وا  خواهد بـود. طـه: 

75 

مبدأ حرکت: دنیا   مقرد: ربّ )عطف به آیه قبل(  مسافر: مومن. 

گویا راه دنیا تا آخرت مسیر مسابقه ای است کـه هـرکم کولـه 

باری از عمل نیک جمع آورده باشد، برنده  و پاداشش صعود به 

ست که برورت طرحوارۀ حرکتـی رو مرات  عالی و مقام رفیع ا

ومن یأت ربّهُ مجرما  فإنَّ لهُ »به با )الدرجات العلی( نشان داده و

هـرکم گنهکـار بـه    74طـه: «جهنمَ ال یموت فیها و ال یحیلی

پیشگاه پروردگارش بیاید بازنـده؛ و جـزایش سـقوط در جهـنم 

مفهوم  «فی»و حرپ «جهنم»است که با طرحوارۀ حجمی با واژۀ 

 زی شده است.  سا

نیروی  -رفع مانع -انسداد -طرحوارۀ قدرتی/ نیرو) مانع 5-3

 (45-53: 1975اجبار()جانسون؛ -جذب -توانایی-متقابل

از »این نوع طرحواره متضمن جهت و ابزار نیـرو اسـت. انسـان 

تجربۀ برخورد فیزیکی با یک مانع و سدّ قوی در مسیر حرکـت، 

پدید آورده و  با نسبت دادن طرحواره ای انتزاعی در ذهن خود 

این ویژگی به پدیده هایی که فاقد آن هستند، بـه مفهـوم سـازی 

قدرت / نیرو دست می زند. برخورد با مانع حالتهای مختلفی از 

.گذر از مانع با قدرت 3.انحراپ از مسیر 2. سل  حرکت 1جمله:

ــی دارد. 4 ــت را در پ ــه حرک ــیر و ادام ــانع از مس ــتن م .برداش

هُـل »(  زم بذکر است که فعالیتهایی نظیر 376-8ن:)صفوی؛هما

از « دادن؛ کشیدن؛ پرتاب کردن؛ کنارزدن؛ برداشتن، بازکردن و...

نوع طرحواره نیرو/ توانایی بشمار می آیند. طرحوارۀ اجبار هـم 

می تواند حالت دستوری داشته باشد کـه سـاخت امـر و نهـی و 

اننـد دو قطـ  مجهول را شامل می شود. جذب هم می توانـد م

آهنربا باشد که قدرت کششی دارد. دو نیـروی متقابـل هـم مـی 

تواند حالتی تضاد گونه داشته باشد که با هـم دو قطـ  مخـالف 

نمونه هایی از این طرحواره در سوره طـه و  محسوب می شوند.

 انبیاء بررسی می شود:
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دَنّکَ عَنهلا» طرحوارۀ مانع: مَلن ال  إنَّ السّاعةَ آتیةٌ.....*فال یَصلُّ

قطعاً قیامت فرا رسنده است* پم « یؤمنُ بِها و اتَّبَعَ هَواهُ فَتَردَی

هرگز نباید کسى که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروى 

[ آن باز دارد، کـه هـالک خـواهى کرده است، تو را از ]ایمان به

   16و15طه:.شد

ب به ، الساعۀ است. خداوند خطا«بها» و «عنها»دو ضمیرمرجع  

پیامبر، از افراد بی ایمان و هوسران بعنوان سدّ راه ایمان به خدا و 

بـه معنـای  «صدّ» از مادۀ «یرد»توجه به معاد یاد می کند. فعل

بازداشتن است.این افراد بخاطر انحراپ از مسیر ایمان و بـدنبال 

 هوی و هوس رفتن، منزلگاهی جز هالکت در انتظارشان نیست.

بلل نقلذِفُ بِلالحَعِّ عَلَلی »:انع و ادامه مسیرطرحوارۀ برداشتن م

بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم پم آن را « ..الباطُلِ فَیَدمُغُهُ

 18انبیاء: در هم می شکند. 

در لغت به معنای انداختن چیزی سنگین از راه دور بـا  «قذپ »

( به قرد تحقیر 277: 9د لت حسی )ابن منظور: مادۀ رمی؛    

( و باشتاب و قدرت همراه است. )راغ ؛ 218ص 9 )مرطفوی؛

شکافته شدن چیزی از ناحیۀ جمجمـه : «دمغ» (فعل661ص 1 

( منشـأاین طرحـواره تجربـۀ 318و بیرون زدن مغز سـر.)همان:

فرهنگی )قدرتمند با  و ضعیف پایین(است. تقابل بین دو نیروی 

» احق و باطل ، طرحوارۀ دیگری از دو نیروی متقابل است که ب

پیروزی حق و قـدرت حقیقـت)معجزات و بـراهین آشـکار( در 

مکارم « ) مقابله با باطل حقیر و ضعیف)پندارهای غلط مشرکان(

( و از میان برداشتن باطل)رفع مـانع( بـه 372ص 13شیرازی؛  

سرانجام می رسد. بطوری که با ضربۀ سنگین حـق، مغـز باطـل 

 بیرون زده و نابود می شود.

قالوا إن هذانِ لَسلاحرانِ یُریلدانِ أن » از مسیر:طرحوارۀ انحراف 

حرهِما و یَلللذهَبا بِطَلللریقَتِكم  كم بِسلللِ یُخرجلللاکُم مِلللن أرِلللِ

 هــارون(( گفتنــد: قطعـاً ایــن دو تن)موسـی فرعونیـان)«المُثلَلی

ساحرند،می خواهند شمارا با سحر خـود از سـرزمینتان خـار  

 63طه:  کنند و آیین وا ی شما را براندازند.

در اصل به معنای کوبیـدن اسـت و راه را از ایـن  «طریق» واژۀ

جهت طریق می گویند که رهگذران آن را با پا می کوبند. نیز بـه 

معنای قدم نهادن در راه و روش پسندیده و ناپسند و طی مسـیر 

مـادی و معنـوی بـا امکـان لغـزش یـا خـار  شـدن از مسـیر 

رهم بـر است.ویژگی آن هموار نبودن و قدم برداشـتن پشـت سـ

ــطفوی:    ــت. ) مر ــی»( 44ص  5روی آن  اس ــ   «مُثل مؤن

به معنای برتری در چیزی شـبیه بـه خـود اسـت)همان؛  «أمثل»

( به زعم فرعونیان؛قرد موسی و هارون)مانع( 28 -23ص 11 

( 31ص 4بیضـاوی؛  «) قدرت و استیالء یافتن » با سِحرشان، 

ب( از آیین  بر سرزمین بنی اسرائیل و منحرپ کردن مردم)یذهبا

عرب بـه فـرد »برتر و مسیر درست زندگی)طریقۀ المثلی( است. 

 «طریقـۀ  القـوم»فاضل و خردمند که الگو یا برگزیده قوم بـوده 

(. از طرفی بـا طرحـوارۀ 351ص  7اندلسی؛   «)گفته است.می

یُخرجاکم من ارضکم( خواسته برساند که ) «خرو +مِن»حجمی 

ریشه دارند و این آیین، دین آباء و آنها در سرزمین بنی اسرائیل 

 اجدادیشان است.

ر  »طرحوارۀ توانایی و رفع مانع: فاستجبنالَهُ فَكَشفنا ما بِهِ مِن ِلُ

 «و آتیناهُ أهلهُ و مثلَهُم مَعَهم...

پم)دعای( او را اجابت کردیم و آسی  وارده بـر او را برطـرپ 

دداً[ بـه وى کردیم، و کسان او و نظیرشان را همراه با آنـان ]مجـ

 83. انبیاء: عطا کردیم

به معنـای انـواع بـال و گرفتـاری اسـت کـه  «ضُرّ»در این آیه، 

یعنـی  «کشـف»ایوب)ع( در طول زندگی بدان دچار شد. و فعل

ــت.  ــاس اس ــارزدن لب ــش و کن ــا پوش ــاب ی ــتن حج برداش

( ضُرّ حجاب و مانع ترور شده. خداونـد 65ص10)مرطفوی، 

و توانایی )طرحوارۀ توانایی( اجابت در این آیه از موضع قدرت 

می کند و موانع را کنار می زند و ...مقرود خداونـد از برداشـتن 

ضرّ و رفع موانع از مسیر، دیـدن حقیقتـی بـوده کـه پشـت ایـن 

مریبتها دامنگیر ایوب شده و آن حقیقت سـنجش میـزان صـبرو 

اخالص ایوب و پا یش روح او و هموار کردن راه ایـوب بـرای 
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ه مسیر و رسیدن به مقرد)خیرمطلق( است چرا کـه پـم از ادام

)آتیناه...( را برای ادامه ...« خانواده و خویشاوندانش »رفع مانع، 

 مسیر با وی همراه می کند. 

 117طله: « فَال یُخرِجَنَّكما من الجنة فتَشلقَی»....طرحوارۀ اجبار:

 زنهار که شما را از بهشت به در نکند که به مشقت افتی

و آدم از پروردگـارش سـرپیچی  «و عَصَی آدمُ رَبَّهُ فَغَلوَی... » 

 121طه: کرد پم بیراهه رفت. 

د لت بر اجبار و زور از  «  یُخرجنّکما»در این دو آیه فعل نهی

طرپ عاملی نیرومند دارد که منظور وسوسه های شـیطان اسـت 

 که در صورت اخرا  از بهشت نتیجه ای جز شقاوت ندارد.

آیه بعد، عامـل گمـراه شـدن انسـان، عرـیان ورزیـدن و و در  

مخالفت با پروردگار است. عامل و معمول)سب  و مسـب ( مـی 

 تواند طرحواره ای از نوع اجبار قلمداد شود.

أم اتّخذوا مِن دونهِ آلهة  قُل هاتوا بُرهلانَكُم » طرحوارۀ مقاومت:

نَ الحَلعَّ فَهُلم هذا ذِکرُمَن مَعی و مَن قَبلی بلل أکثلرُهُم ال یعلَملو

انـد؟ بگـو: آیا به جاى او خدایانى براى خود گرفتـه «مُعرِِلون

این است یادنامه هر کـه بـا مـن اسـت و « برهانتان را بیاورید.»

یادنامه هر که پیش از من بوده. ]نـه[[ بلکـه بیشترشـان حـق را 

   24انبیاء:شناسند و در نتیجه از آن رویگردانند. نمى

به معنـای پشـت کـردن  «عَرض: پهلو»از مشتق  «أعرض» واژۀ

(عدم آگاهی و توجه بـه حقیقـت و 172ص7است.)ابن منظور؛ 

براهین الهی، عامل اعراض مردم از خدا می شود. این طرحـواره 

 را می توان در ردۀ مقاومت از طرحوارۀ نیرو بشمار آورد.

 طرحوارۀ تعادل)توازن(:  5-4

محیط طبیعی طرحواره ای تجربۀ انسان از تعادل میان اشیاء در  

حسی برای مفاهیمی با همان ویژگی در ذهن ترویرسـازی مـی 

ترازو و دو کفۀ آن و همتراز شدن جـرم »کند. نمونۀ عینی تعادل 

جرجانی در استعاره محسـوس  است که «اجسام بر محور ترازو

برای معقول، ویژگی اسـتقامت و یابـت نگهداشـتن آن را بـرای 

سنجش قلّت و کثرت یـا شـدت و ضـعف مفاهیم عقلی و معیار 

 (48: 1396چیزی در نظر می گیرد. )اسرار البالغه؛

ومَن یَعمَل مِن الصّالِحاتِ و هُلوَ مُلؤمنٌ فلال یَخلافُ اُلملا  وال » 

و هرکم کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مـؤمن « هَضما 

ــه از کاســته شــدن  ــه از ســتمی مــی هراســد و ن باشــد پــم ن

  112طه:)حقش(.

تنوین ظلما و هضما نشانه قلّت و با مِن تبعیض)من الرـالحات( 

متناس  است. مفهوم انتزاعی عدالت پروردگار بـا رابطـه تضـاد 

عمودی میان دو واژه معطوپ ظلما و هضما و تکرار حرپ تاکید 

بـه معنـای ازحدگذشـتن و  «ظلم»ترویرسازی شده است. « »

مـادی اسـت کـه  نوعی نقران و فروگذاشتن برای امور «هضم»

میزان یواب و عقاب اعمال در روز قیامت بر اسـاس عـدالت را 

مفهوم سازی کرده است.پاداش به میزان است زیـاد و کـم نمـی 

شود و هرکم بنا به استحقاق خود پاداش و کیفـر داده خواهـد 

 شد ولو کم باشد.

و زکریّلا إذ نللادَی رَبَّللهُ رَبِّ ال تَللذَرنی فردا ....*فاسللتجبنا لَللهُ » 

وَ وَهبنا لهُ یحیی و أصلَحنا لَهُ زَوجَهُ إنَّهم کلانوا یُسلارعونَ فلی 

 «الخیراتِ و یدعوننا رغبا  و رَهبا ...

و زکریا را)یادکن( آنگاه که پروردگارش را فرا خواند:پروردگارا 

پم او را اجابت کـردیم و یحیـی را بـدو مرا تنها رها نکن...* 

بخشیدیم و)نازایی(همسرش را اصـالح کـردیم براسـتی آنهـا در 

ــی  ــا را م ــد م ــیم و امی ــا ب ــد و ب ــر پیشــقدم بودن ــای خی کاره

  89-90خواندند...انبیاء: 

در این آیه شاهد چند طرحواره هستیم. طرحوارۀ توازن )تعادل( 

 می باشد.« هر چه بکاری، درو می کنی»مرداق عینی 

: ندا دادن و طل  فرزند= اجابت دعا و دادن زن طرحوارۀ توازن

 و فرزند

 فعل یُسارعونَ : ترسیم گر حرکت در مسیر)طرحوارۀ حرکتی(

 مقرد نهایی: جل  رضایت خدا  خانواده زکریا: مسافران  
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)طرحـواره ای حجمی(؛خیـرات ظرفـی بـزرگ  «فی الخیرات»

 تن در آن شتاب می کنند.است. خانواده زکریا برای فرو رف

 طرحوارۀ موجودیت)شیء(: 5-5

 مشـاهدۀ شـکل،مقدار، بـو، جـنم و مـزه ... اشـیاء، انسان بـا 

طرحواره ای در ذهن یبت مـی کنـد و همـین ویژگـی را بـرای 

مفاهیم انتزاعی در نظر می گیرد. جرجانی ویژگی اشیاء را بـرای 

مـی مبالغه در مـدح/ تحقیـر و کامـل/ نقرـان صـفت در نظـر 

( خداوند از ویژگی کوچک بودن دانۀ 54گیرد.)جرجانی؛ همان: 

 سورۀ انبیاء استفاده می کند: 47خردل برای تفهیم عدالت در آیه 

و نضَعُ موازینَ القسطِ لیوم القیامة فال تُظلَلمُ نفلسٌ شلیئا  و إن »

  «کانَ مثقال َ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ أَتینا بها وکَفی بنا حاسِبینَ

ای عدالت و داد را در روز رستاخیز می نهیم پم هـی  و ترازوه

کم در چیزی ستم نمی بیند اگرچه به اندازۀ دانۀ خردلـی باشـد 

 ،آن را به حساب آورده و کافی است که ما حسابرس باشیم.

مثقـال »و  «  تُظلَمُ شـیئاً»مفهوم ذهنی عدالت بخوبی با عبارت 

ر ابتدای آیه از ترویرسازی شده است اگر چه د« حبۀ من خردلٍ

موازین القسط و ویژگی تعادل در معامله با ترازو یاد مـی کنـد. 

حسابرسی دقیق اعمال بر اساس ترازوی عدالت است بـه کسـی 

ظلم نمی شود ولو کم باشد. عمل کم و ناچیز با وزن دانه خـردل 

)طرحوارۀ موجودیت=شیء(که مثال عینی کوچک و ناچیز بودن 

 ت. است؛ مفهوم سازی شده اس

آیـا بـرای خـود « أم اتّخذوا آلهلة  ملن اضره هلم یُنشلرونَ» 

 خدایانی از زمین برگزیدند که آنها) مردگان( را زنده مـی کننـد؟

 21انبیاء : 

انتخـاب خـدایان متعـددی  «آلهۀ مـن ا رض»منظور از ترکی  

است که از جنم زمین و مواد ساخته شده اند: خـاک، فلـزات، 

وم نفی شرک و فانی بـودن موجـودات چوب ؛ سن  و ... تا مفه

زمینی را برساند از آنکه چیزی که دست سازۀ خود انسـان و از 

جنم زمین باشد همچون دیگر موجودات زمینی محکوم به فنـا 

( بهمین خاطر ارزش عبادت کردن 373ص14است.)طباطبایی  

ندارند.  نکته مهم اینست که مشرکان منکـر بحـ  معـاد و زنـده 

غیـر از خداونـد، » جدد نبودند بلکه معتقد بودندشدن و حیات م

خدایانی دارند که آنها را مجدد زنده و به دنیا برگرداند، لـذا  زم 

همـان ص «.)نیست از خدا بترسند و از پیامبرش اطاعـت کننـد

372)  

 «أنَّ اضره یَرِثُها عبادی الصّالحون»...

 105اء:انبی همانا زمین را بندگان صال  من به ارث می برند.

بعنوان مال و یروت دنیوی با ویژگـی بـه ارث بـردن  «األرض»

 توسط واریان اموات ترسیم شده است.

 27طه: و گِرِه از زبانم بگشا.  «و احلل عُقدۀ  مِن لسانی» 

در لغت به معنای گِرِه برای بستن و جمع کردن چیزی  "عقلدۀ" 

د طنـاب از ویژگیهای اشیاء مانن. «حلّ»با طناب است. متضاد آن

یا پارچه پیچیده شدن و گره خوردن و سپم بازکردن اسـت. در 

این آیه این ویژگی برای زبان و گرفتگی آن ترویرسازی شده و 

مفهـوم  «حـلّ عقـدۀ»رسا و روان بودن و فراحت کـالم را بـا 

 سازی کرده است.

انســان از تجربــۀ طرحللوارۀ پیوسللتگی/ اتحللاد/ تطبیللع:   5-6

یوانات و ارتبـاط و پیوسـتگی عینـی زندگی اجتماعی خود و ح

در   میان اعضا و پدیده های دیگر، طرحواره ای از نـوع اتحـاد

ذهن ایجاد می کند. خداوند از این تجربـه عینـی بـرای ترسـیم 

 مفهوم اتحاد امت دینی استفاده می کند:

میـان  ولی( دینشان را«)کُلٌّ إِلَیْنا راجِعُون وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُم»

  93گردند.انبیاء:خود پاره پاره کردند. همه به سوى ما بازمى

بیانگر واحد بودن دین خدا و واژۀ   دین یکتاپرستی()«امر»اِفراد 

بیانگر تشکیل امت واحده توسط پیـامبران اسـت ازآنکـه  «کل»

تقطـع از »برورت یک کلّ واحد به سوی خدا رجعت می کنند. 

نفرـال و تکـه تکـه شـدن اشـیاء ، د لت حسّی بر ا«ریشه قطع

سخت و منسجم با ابزار تیز و برنده دارد که فقط در همین آیه با 

مفهوم ذهنی و غیر مـادی:دین یکتاپرسـتی(، همـراه )«أمر»واژه 

شده است. خداوند چند دستگی و تفرقه میان امت ناشی از تعدد 
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ادیان را با طرحوارۀ حسّی و مشاهدۀ تجربـی بـه چیـزی قطعـه 

ده ترویرسازی کرده که هریک تکه ای از آن برداشـتند، قطعه ش

درصورتی که هـی  فایـده ای بـه تنهـایی بـر آن تکـه مترتـ  

 (457ص 14عالمه طباطبائی؛همان: «)نیست

 « فأجمعوا کَیدَکم ثُمَّ ائتوا صَفّا  و قد اَفلحَ الیومَ مَن استَعلَی»

پم نیرن  خود را جمع آورید سپم به صف پیش آیید که بـی 

 64طه:تردید امروز هر که فایق آید رستگار می شود.

بر رفعت مقام د لت دارد که طرحواره ای  «علو»استعلی از مادۀ 

 بازنده پایین را مفهوم سازی کرده است. -از نوع پیروز با 

برورت اسم جنم همه گونه نیرنـ  را در بـر مـی  «کید» واژۀ

ه واحـد اشـاره که به یک مجموع «صف»گیرد. این کلمه با واژۀ 

 را ایجاد کرده است. «توده» دارد طرحواره ای از نوع اتحاد

انسان از مشاهدۀ شباهت میان اشیاء و پدیـده طرحوارۀ تطبیلع:-

های طبیعی که اصالتا حسّی است طرحی در ذهن ذخیره می کند 

و آن را برای مفاهیم ذهنی شبیه سازی می کند. در اصل مطابقت 

شناختی حوزۀ مقرـد را حفـم مـی  نگاشتهای استعاری ساخت

 کند به گونه ای که با ساخت درونی حوزۀ مبـدأ همسـان باشـد.

 نمونه ای از آن در آیات زیر به چشم می خورد:

وال تَمُدنَّ عَینیَکَ إلی مَتّعنا بِه أزواجا  مِنهُم زَهرَۀ الحَیاۀَ  الدُّنیا » 

 نهار به سوى آنچهو ز« لِنَفتِنَهُم فِیه و رِزقُ اهللِ خَیرٌ و أبقَی

اصنافى از ایشان را از آن برخوردار کردیم ]و فقط[ زیور زندگى 

دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم، دیدگان خود مدوز، و ]بدان 

  131طه: . [ روزىِ پروردگار تو بهتر و پایدارتر استکه

کشیدن(؛ بر تمایـل  -دراز کردن)«مُدّ »از مردر «  تَمُدنَّ»فعل 

برای درازکردن دست برای گرفتن چیـزی زیبـا و دلپسـند  قلبی

ـــت دارد. ـــور، »د ل ـــن عاش ـــا 206ص 16اب ـــن واژه ب ( ای

که تداعی کننده اشیاء مـادی دارای  «متاع، أزوا ، زهرۀ»واژگان

جذابیت ظاهری و زودگذر به صورت محسوس برـری هسـتند 

م  -متناس  است. ترویر حسّی حرکتی )مـدّ إلـی( بـرای تجسـّ

 حوزۀ

رد یعنی دستیابی به خواهشهای نفسانی است. چون به جـای مق

تناسـ  دارد، واژه  «مدّ : دراز کردن یا کشیدن»واژه دست که با 

عین را بکار برده تا حالت روانـی خواسـتن را برـورت چشـم 

 «بـاء»بجـای  «فـی»دوختن در ذهن تداعی کند. کاربرد حرپ 

عمتهـای طرحواره ای حجمی از غرق شدن انسـان)مظروپ( در ن

دنیوی )ظرپ گود( و غفلت و بی خبری از احوال پیرامون خـود 

در ذهن ترسیم می کند. مقرود اصلی آیه؛ ترسیم ذهنی عدم بقاء 

در زندگی دنیوی و جاودانگی سرای اخروی با ایمان و اطاعـت 

 از خداست)رزق اهلل خیر و ابقی(. مثال عینی آن شباهت

)متـاع و ازوا : همسـر، پر زرق و برق زندگی دنیا و نعمـات آن

اسـت کـه در عـین جـذابیت  «زهـرۀ :گـل»مال و فرزندان( به 

ظاهری اما زودگذر)پژمردگی( و فانی است از طرفـی دیگـر بـا 

تعلـق  -طرحوارۀ جزء و کل-«زهرۀ الحیاۀ الدنیا»ترکی  اضافی

 این جذابیت ظاهری را به زندگی مادی دنیا مفهوم سازی کند.

 «ن دون اهللِ حَصَبُ جَهَنّمَ أنتم لَها واردونَإنّكم و ما تعبدونَ مِ» 

در حقیقت شما و آنچه جز خدا می پرستید هیزم دوزخید در آن 

این آیـه سـه طرحـواره اتحـاد و در   98انبیاء:  وارد می شوید.

حجمی و همسانی مشهود است. بدین معنی که مشرکان و بتهـای 

یاد مـی  «حر » آنها را بهم پیوند می زند. سپم آنها را بعنوان

کند که اسم جنم بوده و از نوع اشیاء زمینی اسـت تـا برسـاند 

مشرکان و بتهای آنها هم موجوداتی زمینی اند و محکوم به فنـا. 

ــق  را  ــانی عمی ــنم و واردون مک ــاربردن جه ــا بک ــی ب از طرف

ترویرسازی کرده که آنها از با  در آن انداخته می شوند. چـون 

که از با  توسط نیرویـی قـوی داخـل یعنی چیزی  «وارد»واژۀ 

 ظرپ گردد.

بلکه گفتند: خوابهای شوریده اسـت. « بَلْ قالُوا أَِْغاثُ أَحْالمٍ..»

 5انبیاء:

خداوند با استفاده از ویژگیهای اشیاء محسوس)حوزۀ مبدأ( درک 

کلمـه »ماهیت انتزاعی )حـوزۀ مقرـد( را تسـهیل کـرده اسـت:

ته ماندۀ گیاهان مختلـف  مُشتی از: «ضِغ »از ریشه « اضغاث»
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« ر و بهـم چسـبیده و نامشـخص اسـت.وآمیخته ازخشـک و تَـ

( احالم: خوابهایی آشفته و درهم آمیخته 4/75ق،1422اندلسی ،)

بطوری که خوابی از خواب دیگر متمایز نمی شود. ویژگـی ایـن 

خوابها همچون اضغاث است کـه راسـت و دروغشـان مشـخص 

یـامبر)ص( و نـزول قـرآن از نیست.هدپ مشرکان انکار نبوت پ

جان  خداست. از این رو مفاهیم قرآن را به مُشتی سـخنان بهـم 

بافته شده و درهم و برهم، زاییدۀ خواب و توهم پیامبر تعبیر می 

ــا  ــد خــود ایشــان)هل هــذا إلّ ــامبر مانن ــین پی ــرا هم ــد. زی کنن

(، انسانی اسـت کـه دچـار اوهـام وخوابهـای 3بشرمثلکم..آیه :

 د.پریشان می شو

 طرحوارۀ فضایی:  5-7

فضایی  -نوعی دیگر از نگاشتهای مفهومی، طرحواره های جهتی

هستند، این نوع طرحواره بیشتر با سمت گیری فضایی ناشـی از 

بدن مندی و موقعیت فیزیکی انسان با پدیـده هـا و نیـز تجربـۀ 

( از نظر 23-4: 1397فرهنگی سروکار دارد) لیکاپ و جانسون؛ 

راست به چپ یا برعکم یا »جسام در جهاتجرجانی؛ حرکت ا

در یک جهت صورت می گیـرد. پیونـد « به طرپ با  یا جلو...

بین حرکات همچون شکل آدم خوابیـده و نشسـته و.. یـا تغییـر 

جهات مانند حرکاتی که از پیرامون دایره به سوی مرکز دیده می 

: 1396شود خاص و نادر و نیازمند تأمل اسـت. )اسـرارالبالغه؛

(بویژه اگر  بین دو چیز مختلف در شکل حرکت شباهت 4-141

 ( 118و همگونی ایجاد شود.)همان: 

قرآن نیز از این تجربه برای عینـی سـازی بسـیاری از مفـاهیم  

 انتزاعی استفاده کرده است:

 طرحوارۀ باال و پایین:  5-7-1

فرهنگی انسان اسـت. ایـن  –مبنای این موقعیت، تجربۀ فیزیکی 

، «کمتـر پـایین-حائز سـه قلمـرو کمیّت)بیشـتر بـا  طرحواره؛

بد پایین( و امتداد) قدرتمند با  و ضـعیف  -ارزشیابی)خوب با 

بـه  1395پایین( در استعاره مفهومی است.) قائمی و ذوالفقـاری؛

(از نظر جانسون تعامـل فیزیولـوژی 324ص 1383نقل از تیلر؛ 

ن را پدید می آورد. پایی -بدن انسان با نیروی جاذبه، معنای با 

پایین را بوجود  -این جنبه ازتجربۀ بدنی طرحوارۀ ترویری با 

( قرآن طرحواره ای با همین 57ص 1390می آورد. )قائمی نیا؛ 

 ویژگی ترسیم کرده است:

آن مهربان برعرش راسـت شـد. « الرّحمنُ عَلَی العَرشِ استَوَی» 

 5طه:

خداوند بر احوال و شکوه عظمت و اقتدار و تسلط »مفهوم ذهنی 

( بـا حـرپ 14/166:  1417طباطبـائی؛«)تدبیر امـور جهـان 

اسـتعالء معنـوی و نـه مکـانی( بـا همنشـینی فعـل )«علـی»جر

ایسـتاده بـا  و »با تکیه بـر تجربـۀ  «العرش»و اسم  «استوی»

مفهوم سازی شـده « نشسته پایین یا قدرتمند با  و ضعیف پایین

آیه )اسـتقرار خداونـد بـر  است. اگرچه مقرود اصلی،روساخت

عرش( نیست بلکه  زمۀ معنـا یعنـی اسـتیالء و سـیطره کامـل 

در مقابـل فـرش( بـا )«العرش» خداوند و تدبیر او مدّ نظر است.

د لت بر ارتفاع و علوّ مکان، بـا خاصـیت گسـتردگی و امتـداد 

با ی سر است و منظور از آن ترور پهنه و عظمت مکان است و 

ای تختـی پایـه دار و بلنـد و مکـان اسـتقرار در لغت  بـه معنـ

نیز در اصل به معنای تمکن تام  «استوی »فرمانروایان است. فعل

همراه با تدبیر و اطمینان درونی در یـک مکـان بـدون ضـعف و 

؛ 280ص  5)مرـطفوی؛  « اضطراب و شکست پـذیری اسـت.

( خداوند با تجربۀ فرهنگی عـرب، کـه فرمانروایـان 85ص  8 

س را نشسته بر تخـت پادشـاهی در اجتمـاع مـردم و روم و فار

ناظر بر امور زیردستان خود می دیدند، مفهوم حاکمیت و اسـتیال 

و تدبیر الهی خود بر امور مخلوقـات در آسـمانها و زمـین را در 

 ذهن مفهوم سازی می کند.

سـپم «  ثمَّ  نُكِسُوا علَی رؤوسِهم لقد عَلِمتَ ما هؤالء یَنطِقون» 

شدند )وگفتند( : قطعاً دانسته ای که اینان سـخن نمـی سرافکنده 

  65گویند. انبیاء:

بر هم خوردن فیزیک بدن یـا سـر وتـه شـدن معنـادار اسـت.  

خداوند تغییر عقیده از صواب به باطل  مشرکان را بـا طرحـوارۀ 
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و تجربـۀ فرهنـ  عـرب « نکسوا علی رووسـهم» با   -پایین

 علـی رأسـه : إذا قهرتَـه مفهوم سازی کرده است: نکسـتَ فالنـاً

ــه ســاختن و »بالحجــه  ــه معنــای بــر عکــم و وارون نکــم ب

( به این معنا کـه باطـل 824مفردات راغ ؛همان؛ص«)سرازیری

با  و حق پایین قرار گرفت چون قبـل از اعتـراپ بـه حقانیـت 

استد  ت ابراهیم مبنی بر ناتوانی بتها، حکم او را به نفـع خـود 

قتی تو از خودت دفاع می کنـی نشـان مـی تغییر داده و گفتند و

 14طباطبـائی؛  «)دهد که تو مقرر شکسته شـدن بتهـا هسـتی

 ( 426ص

 «تنزیال  ممّن خلعَ اضره و السّموات العُلَی»

نـازل شــده ای از طـرپ کســی اسـت کــه زمـین و آســمانها را 

 4طه:آفرید.

 پایین را ترسیم-به خوبی طرحوارۀ با  «العُلَی و السموات»واژۀ 

می کند موقعیت بدن ما نسبت به آسمان پایین و آسـمان بـا ی 

 سر ماست.

از سویی دیگر با واژۀ تنزیالً طرحواره ای حرکتـی از بـا  بـه   

پایین را ترسیم می کند. مبدأ نزول: خالق آسمانها و زمین اسـت. 

قرآن)عطف به آیه قبل( از جان  خدا نـازل شـده  و مقرـد آن 

 مردم اند. 

 وارۀ عقب و جلو:طرح 5-7-2

این نوع طرحواره محرول مشـاهده حسـی و موقعیـت مکـانی  

ی انسـان  انسان نسبت به اشیاء است. قرآن بـا ایـن تجربـۀ حسـّ

 انتزاعی را ترویرسازی می کند: -مفاهیم عقلی

 « یَعلَمُ ما بَینَ أیدیهِم و ما خَلفَهُم و ال یُحیطونَ بهِ عِلما » 

آنچه را که پشت سر گذاشته اند او  آنچه را آنان پیش رو دارند و

 110طه: می داند، حال آنکه آنان دانشی نسبت به آن ندارند.

 «بین ایدیهم و خلفهم» طرحوارۀ عق  و جلو نهفته در دو ترکی 

ترسیم گر اِشراپ کامل و احاطـه خداونـد نسـبت بـه ظـاهرات 

وخفیات کائنات و امـور دنیـوی و آخـروی و گذشـته و آینـدۀ 

ر ذهن است. از آنکه بشر نمی تواند در آن واحد بـر مخلوقات د

مکان پشت سر یا مقابلش اِشراپ یا توجه داشته باشد یا از امور 

و احوالی که قبل یا بعد از او رخ می دهد، آگاهی و احاطه کامل 

بر اشتراک زمکـانی د لـت « و» داشته باشد. وجود حرپ عطف

 دارد.

وجـوههم و »بـا دو ترکیـ سوره انبیـاء  39همین تعبیر در آیۀ 

بر مبنای موقعیـت عقـ  و جلـو ترویرسـازی شـده  «ظهورهم

لو یعلَمُ الذینَ کَفَروا حینَ ال یَكُفُّونَ عَن وجوههِم النَّلارَ و » است:

 « ال عَن اهورِهم و ال هم یُنصَرونَ

کاش آنان که کافر شدند می دانستند آنگـاه کـه آتـش را نـه از 

ان باز نمـی تواننـد داشـت، و خـود چهره هایشان و نه از پشتش

  مورد حمایت قرار نمی گیرند)چه حالی خواهند داشت(.

رو و پشـت(؛ ترـور ذهنـی )«وجوههم و ظهـورهم»مقرود از  

احاطه جهنمیان با آتش دوزخ و عدم توانایی آنها)  یکفّـون( در 

یکّفـون »دفع آن است و یاری رسانی هم نخواهند داشـت. فعـل

ــن ــای« +ع ــه معن ــع»ب ــت من ــور؛ « و محافظ ــت.)ابن منظ اس

ــر 304ص9  ــت ذک ــوه»( عل ــارزترین و  «وج ــه ب ــت ک اینس

باارزشترین عضو بدن بوده و انسان از بین تمامی اعضـای بـدن، 

توجه و مواظبت خاصی نسبت به صورت خود دارد و به محض 

احساس خطر؛ با کف دست ابتدا آن را در مقابل آسی  ها حفـم 

 می کند. 

  :طرحوارۀ خطی 5-7-3

این طرحواره اشیاء را در یک خط تک بعدی بر حس  فاصـلۀ »

فزاینده از یک ناظر مـی آرایـد و از لحـاس اسـتعاری در مـورد 

تسلسل زمانی بکار مـی رود. در ایـن موقعیـت، زمـان بعنـوان 

زمان در »  ماهیتی در حال حرکت درک می شود و خود استعاره

ختی برای مفهوم را ایجاد می کند در مُدل شنا «حال حرکت است

سازی زمان، دو مدل شخص محور و زمان محـور قابـل ترـور 

است. مدل زمان محور در موقعیت عق  و جلو قابل تبیین است 

اما مدل شخص محور در طرحواره خطی جـای دارد کـه بـه دو 
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دسته زمان متحرک و ناظر متحرک تقسیم مـی شـود .)قـائمی و 

 (17: 1395ذوالفقاری؛ 

: در این مدل ناظر برورت یابـت و زمـان رکمُدل زمان متح- 

نسبت به وی در حال حرکت است.در واقع الگوی حرکت زمـان 

به گونه ای مفهوم سازی می شود که گویی می تواند حرکت کند 

و به ما نزدیک شود.)همان، همانجا( این طرحواره در قرآن بیشتر 

ر برای ترسیم فرارسیدن زمان مرگ و قطعی بودن روز معاد بکـا

در نمونـۀ زیـر  «اقتـرب» رفته است. مؤید این گفته کاربرد فعل

  است:

بـرای  : «اقترب لِلناسِ حسابُهُم وهم فی غفللةٍ عنهلا مُعرِِلون»

مردم حسابشان نزدیک شده است و آنان در بی خبری و غفلـت 

 2انبیاء: از آن روی گردانند.

کَفَلروا یلا و اقترب الوعدُ الحعُّ فإذا هیَ شاخصةٌ أبصارُ اللذینَ »

و وعـدۀ حـق «  ویلنا قَدکُنّا فی غَفلَةٍ مِن هذا بلل کنّلا الالمینَ

نزدیک شود، آنگاه چشمان کسانی که کافر شدند، از تعج  بـاز 

مانده و فریاد خواهند کشید که وای بر مـا از ایـن روز ، سـخت 

 97غافل و بی خبر بودیم ،بلکه ستمکار بودیم.انبیاء:

یک بودن زمان حسابرسی و زمان وعدۀ در این دو آیه مفهوم نزد

حق)معاد( برورت شخص محور عینی سازی شده اسـت. فعـل 

بر فاصلۀ بسیار نزدیک و حرکـت آرام و رو بـه جلـو  «اقترب»

د لت دارد، زمان همچون شخری در کمین نشسته اسـت کـه از 

غفلت و بی خبری مردم استفاده کرده و به آنها شبیخون می زند. 

ه سـب  غـرق شـدن مـردم در نعمـات دنیـوی و این غفلت با ب

نیاندیشیدن به عاقبت اعمال و بی توجهی بـه روز حسابرسـی و 

مرگ و حـوادث پیرامـون او اسـت کـه بـا طرحـواره حجمـی 

 مفهوم سازی شده است.( «فی»)حرپ

  15در حقیقت قیامت فرا رسنده است.طه:« إنَّ السّاعةَ آتیةٌ...»

شخری ترور شده که در حال  در این آیه نیز زمان قیامت چون

 آمدن است.

در این مدل، زمان چون مکان و شخص یابت مدل ناار متحرک: 

تلقی می شود و ناظر به سوی آن در حرکت است و در نهایت به 

این زمان]نقطه پایان[ خواهد رسید.)قائمی و ذوالفقاری، همانجا( 

 که در سورۀ طه و انبیاء یافت نشد.

 نزدیک:  -طرحوارۀ دور  5-7-4

این موقعیت از مشاهدۀ فاصله اشیاء با هم یا پدیده ها به انسـان 

 یا ادراک حسّی است: 

پم چون عذاب ما را « فلمّا أحسّوا بأسَنا إذا هُم مِنها یَرکُضونَ» 

 12انبیاء :  احساس کردند، به ناگاه از آن می گریختند.

که بر  نوعی ادراک حسّی از برخورد با اشیاء است «احمّ» واژۀ 

بـر شـدت درد و عـذاب یـا  «بأس»فاصلۀ نزدیک د لت دارد. 

نوعی دویدن اس  است وقتـی کـه  «رکض» سختی د لت دارد.

راک  با زدن ضربۀ آرام به پهلوی حیوان، او را به سرعت بیشـتر 

( نزدیک شدن عـذاب 18: ص17ترغی  می کند.)ابن عاشور؛  

ا کـه حـواسّ ترویرسازی شـده چـر «احمّ» به کافران با فعل

 «مـن» مستلزم نزدیکی بسیار به اشیاء هستند. از طرفی با حرپ

منبع خطر و سرعت دور شدن کافران از آن هماننـد چهارپایـانی 

است که با احساس خطر، ناگهان)إذا فجائیه( از ترس رَم کرده و 

 به سرعت می دوند. 

 : طرحوارۀ مرکز و حاشیه 5-7-5

ر و تجربۀ بدن انسان از مرکـز این طرحواره نشأت گرفته از ترو

: 1395و اشیاء پیرامون او در ذهن است.)توکل نیـا و حسـومی؛

( که نمونه ای از آن برای مفهـوم سـازی قـدرت خداونـد و 14

ناتوانی خدایان مشرکان در زنده کردن و به تعویق انداختن مرگ 

 ارائه شده است:

هم العُمرُ أ فَال یَرَون أنّا بَل مَتَّعنا هؤالء و آباءَ هُم حتَّی طالَ عَلَی» 

 « نأتی اضرهَ ننقُصُها مِن أطرافِها أفهُمَ الغالِبون

]نه[ بلکه اینها و پدرانشان را برخوردار کردیم تـا عمرشـان بـه  

درازا کشید.آیا نمی بینند که ما می آییم و زمین را از جوانـ  آن 

 44انبیاء :  فرو می کاهیم؟ آیا باز هم آنها پیروزند؟
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ر این آیه زمین بخاطر فواید و اهمیت آن در سرگذشت بشـر، د 

بعنوان نقطۀ مرکزی مکان مورد توجه قرار گرفته است که هربـار 

بدلیل حوادث و گذر زمان و استفاده های مکـرر موجـودات از 

آب و خاک و... دستخوش زوال و کاهش عمر مـی شـود. ایـن 

معنای نواحی به  «أطراپ» کاهش با طرحوارۀ حاشیه ای با واژۀ

یا گوشه های زمین ترویرسازی شده است. تا برساند که حیات 

یا ممات مخلوقات همگی در ید قدرت خداست و طو نی یا کم 

 شدن عمر هم به ارادۀ اوست. 

و لهُ ما فی السموات و ما فی االره و مابینهملا و ملا تحلت » 

و  آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچـه میـان آنهـا «الثری

 6هرچه زیر زمین است همگی از آنِ اوست. طه:

فضـای مرکزی)جـوّ( و آسـمانها و  « بـین» خداوند با طرحواره

موجودات  -زمین بعنوان اطراپ و موجودات زیرِ زمین)پرندگان

موجودات دریایی( وحدانیت و گستردگی جهان خلقـت  -زمینی

 را برای مردم ترویرسازی کرده است. 

  چپ: -طرحوارۀ راست  5-7-6

عامل شکل گیری این طرحواره، موقعیت اشیاء در جهت راسـت 

و چپ انسان یا عضوهای بدن است، کـه مـی توانـد در مفهـوم 

 انتزاعی بکار رود.: 

و ای موسی در دست راستت چه «و ما تلک بیمینک یا موسی» 

یعنی برکـت  «یمن» در اصل از مادۀ «یمین»واژۀ  17طه: داری؟

ده واگر به معنای دسـت راسـت باشـد بـر و خیر بسیار گرفته ش

یار در انجـــام فعالیـــت د لـــت قـــوت و قـــدرت بســـ

ــطفوی، دارد.) ــه270ص14مر ــاره ب ــد از اش ــدپ خداون  ( ه

دست راست( متوجه کردن موسی به قـدرت و برکـت و )«یمین»

فواید بسیار عرا در مقابله با ساحران فرعون است کـه چگونـه 

و تکیه دادن)هـی عرـای همین تکه چوب بعنوان ابزار چوپانی 

( می توانـد بـه مـاری بـزرگ 18أتوکؤا علیها و اهش بها...:آیه 

تبدیل شده و سحر جادوگران را ببلعد چرا کـه موسـی از سـحر 

 جادوگران فرعون ترسیده بود.

 طرحوارۀ سطح:  5-7-7

تجربۀ فیزیکی انسان نسبت به سطوحی چون کف، سقف و... کـه 

ربرد این طرحواره در مفهوم سازی دارای دو بُعد هستند عامل کا

 (64ذهنی است: )توکل نیا و حسومی؛ همان: 

و « و جعلنا السَّماءَ سَقفاَ محفواا  و هُلم علن آیاتهلا مُعرِلونَ» 

آسمان را سقفی محفوس قرار دادیم در حالی کـه آنـان از نشـانه 

 32انبیاء :  های آن اعراض می کنند.

ن از سـطوح دو بُعـدی در خداوند با توجه به تجربۀ حسّی انسـا

محیط پیرامونی خود همچون سقف خانـه کـه بـر روی دیـوار و 

ستونها نر  و نگهداشته می شود و برای سـاکنان خانـه ایجـاد 

امنیت می کند، وجود آسمان را سـقفی محـافم بـرای زمـین در 

برابر خطر ریزش اجرام و اشعۀ مضر آفتاب مفهـوم سـازی مـی 

 کند. 

طرحواره هـای موجـود در سـوره طـه و پم از  بررسی انواع 

 انبیاء؛ نتایج زیر بدست آمد:

 انواع طرحواره های سوره طه:

 فضا حجمی حرکتی نیرو
 شیء

 موجودیت
 توازن اتحاد

30 12 11 17 4 8 7 

 انواع طرحواره های سوره انبیاء:

 فضا حجمی حرکتی نیرو
 شیء/

 موجودیت
 توازن اتحاد

38 12 12 14 6 10 8 

 

 گیری   نتیجه -6

بررسی و تحلیل مجموع طرحواره های ترویری در سورۀ طه و 

انبیاء قرآن نشان مـی دهـد کـه زبـان شناسـی شـناختی بـویژه 

طرحواره های ترویری می تواند گام مؤیری جهت زیباشناسـی 

ادبی و چگونگی انتقال معنا بویژه در قرآن باشـد.  -متون مذهبی
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مینه فرهنـ  ، اجتمـاع و قرآن با توجه به تجربیات انسان در ز

محیط طبیعی و تعامالت روزمـره او بـا پدیـده هـا بسـیاری از 

مفاهیم انتزاعی را مفهوم سازی کرده است. طرحواره های قرآنی 

پیچیده و تلفیقی از طرحواره هاست. کلمـات خـاصّ و حـروپ 

اضافه و گروه اسمی نقش اصلی را در مفهوم سازی طرحواره ای 

ت انسان در طی زندگی از دنیـا تـا آخـرت و ایفا می کنند. هدای

رجعت آدمیان را برورت طرحوارۀ حرکتی؛ از طرحوارۀ حجمی 

برای نشان دادن حا ت درونی و خروصـیات انسـان از جملـه 

خشم و...و فضای جهنم، و ترسیم نعمات دنیوی، عذاب اخروی؛ 

روز قیامت و احوال مردم در آن روز، قدرت و مقام وا  و ذلـت 

و ترسیم گذشته و  یف بودن؛  مخلوقات زمینی و آسمانی ...و ضع

آینده را با طرحوارۀ فضایی؛ موانعی که سـدّ راه پیـامبران بـرای 

هدایت انسان و نیز موانعی که موج  شقاوت، گمراهی انسـان از 

می شوند را با طرحوارۀ نیـرو نشـان مـی دهـد  مسیر حق و ...

دی برای ترسیم قـدرت و ضمن اینکه از طرحوارۀ اجبار و توانمن

عظمت خود برای رساندن انسان به سـعادت و کمـال بهـره مـی 

گیرد. طرحوارۀ تـوازن را بـرای مفهـوم عـدالت و تعـادل میـان 

مخلوقات الهی بکار می برد. از اتحاد بـرای انسـجام و وحـدت 

امت و دین و هماهنگی میان آفریده ها و اترال پیامبران به خدا 

سی آماری مجموع طرحواره های سورۀ طه و بهره می برد.از برر

انبیاء مشخص گردید، بیشترین مفهوم سازی در سورۀ طه و انبیاء 

مترین مربوط به طرحوارۀ شیء است با طرحوارۀ قدرت/نیرو و ک

که می تواند با مضمون دو سوره مبنی بر رابطۀ خدا با پیامبران و 

عوت و هدایت رفع مشکالت آنها از جمله کافران و معاندین در د

مردم به سوی خـدا و فرارسـیدن روز قیامـت و مفهـوم سـازی 

از بررسـی قدرت و حاکمیت مطلق خداوند ارتباط داشته باشـد.

آماری مجموع طرحواره های سورۀ طه و انبیاء مشخص گردید، 

بیشــترین مفهــوم ســازی در ســورۀ طــه و انبیــاء بــا طرحــوارۀ 

کـه مـی ء اسـت مترین مربوط به طرحوارۀ شـیقدرت/نیرو و ک

تواند با مضمون دو سوره مبنی بر رابطۀ خدا با پیـامبران و رفـع 

مشکالت آنها از جمله کافران و معانـدین در دعـوت و هـدایت 

مردم به سوی خـدا و فرارسـیدن روز قیامـت و مفهـوم سـازی 

 قدرت و حاکمیت مطلق خداوند ارتباط داشته باشد.

 کتابنامه:

 *قرآن کریم

 بن طاهر. التحریر و التنویر. بی جا. بی تاابن عاشور، محمد 

ق(. مجاز القرآن. ت : محمد فؤاد 1381ابوعبیده، معمر بن مثنی.)

 سزگین. قاهره: مکتبۀ الخانجی.   ط

ق(. لسان العرب. بیروت: دار 1414ابن منظور، محمد بن مکرم.) 

 الرادر. الطبعۀ الثانیۀ

وجیز فی تفسـیر ق(. المحرر ال1422ابوعطیه اندلسی، عبدالحق.)

الکتاب العزیز.ت : عبدالسالم عبدالشافی محمد.بیروت: دارالکت  

 العلمیۀ.چاپ اول

(. صور خیال در نظریۀ جرجانی. ترجمه 1394ابو دی ، کمال.) 

 فرهاد ساسانی و فرزان سجودی. تهران: نشر علم. چاپ اول

ــان.) ــی، ابوحی ــیر.ت : 1420اندلس ــی التفس ــیط ف ــر المح (.البح

 صدقی.بیروت: دارالفکرمحمدجمیل 

(.انوارالتنزیل و اسرار التاویل. ت : محمد 1418بیضاوی، عبداهلل.)

 عبدالرحمن المرعشلی.بیروت: داراحیاء التراث.چاپ اول

ق (.اسرار البالغۀ. تحقیـق محمـود 1412الجرجانی، عبدالقاهر. )

 محمد شاکر. القاهرۀ: المکتبۀ الخانجی. الطبعۀ األولی

ــل 1396....  .)جرجــانی،........ ــه د. جلی (. اســرار البالغه.ترجم

 تجلیل. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم

(. درآمدی بـر زبانشناسـی شـناختی: 1394راسخ مهند، محمد.)

 نظریه ها و مفاهیم. تهران:انتشارات سمت. چاپ پنجم
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(.المفردات فی غریـ  القـرآن.ت  1412راغ  اصفهانی، حسین.)

وودی. بیروت، دمشق: دارالعلم، دارالشامیۀ.چاپ صفوان عدنان دا

 اول

ق(. المیـزان فـی تفسـیر 1417طباطبائی، سید محمـد حسـن.) 

 القرآن. قم: دفتر تبلیغات اسالمی جامعه مدرسین قم. چاپ پنجم

(. درآمدی بر معناشناسی. تهران: سـورۀ 1383صفوی، کوروش.)

 مهر. )حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی(

(.هیروگلیـف در قرآن.ترجمـه د. 1388ید عبدالمطل .)العدل، س

 حامدصدقی، د.حبی  اهلل عباسی.تهران:انتشارات سخن

(. الترـویر المجـازی 2004عثمان الحمدانی، ایـاد عبـدالودود.) 

أنماطه و د  ته فی مشاهد القیامـۀ. عـراق، بغـداد: دارالشـؤون 

 الثقافیۀ العامۀ. الطبعۀ األولی

ق(. ترجمـۀ قـرآن. تهـران: دار 1415ی.)فو دوند، محمـد مهـد

 القرآن الکریم. چاپ اول

(.قاموس قرآن. تهـران: دار الکتـ  1371قرشی، سید علی اکبر.)

 ا سالمیۀ. چاپ ششم

(. استعاره هایی که با آنها 1394لیکاپ، جور ؛ جانسون، مارک.)

زندگی می کنیم. ت: هاجر آقا ابراهیمی. تهران:نشر علـم. چـاپ 

 اول

ــۀ  (.1397) ............................................. ــت مقال ــه پیوس )ب

معاصر استعاره(. ت: جهانشاه میرزابیگی. تهران: نشر آگاه. چاپ 

 اول ویراست دوم

(. القرآن الکریم وتفاعـل المعـانی 2002)د. محمد داوود، محمد.

  .قاهره: دارالغری 2و...:

. تهـران: دارالکتـ  (.تفسیر نمونـه1374مکارم شیرازی، ناصر.)

 ا سالمیۀ. چاپ اول

(. التحقیق فی کلمـات القـرآن الکـریم. 1360مرطفوی، حسن.) 

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب

(.تفسـیر غرائـ  1416نیشابوری، نظام الدین محمد بن حسـن.)

 القرآن و رغائ  الفرقان. بی جا

لعربـی. م(. علم الد لۀ التطبیقی فی التراث ا2008د.نهر، هادی.) 

 عمان، إربد : عالم الکت  الحدی . الطبعۀ األولی

 پایان نامه: 

م(.اسـلوب اننزیـاح فـی 2008النوری الخرشه، احمد غالـ .) 

 النص القرآن. جامعۀ مؤته

 مقا ت اینترنتی فارسی: 

صفوی، کوروش. بحثی دربـارۀ طرحهـای ترـویری از دیـدگاه 

. 6. دوره1382 معناشناسی شناختی. نامه فرهنگسـتان. تابسـتان

    65-85: ص 21ش 

مهدی عابـدینی جزینـی و همکـاران. بررسـی طرحـواره هـای 

ترویری عذاب در قرآن از منظـر زبانشناسـی شـناختی. مجلـه 

 -157: ص 39. ش 97تحقیقات علوم قـرآن و حـدی . پـاییز 

127 

مرتضی قائمی و اختر ذوالفقاری. طرحـواره هـای ترـویری در 

. 3ش  4و اخروی در زبان قرآن. دوره حوزۀ سفر زندگی دنیوی 

  22-1: ص  95پاییز 

فاطمه دریـم و همکـاران. بررسـی کاربسـت طرحـواره هـای 

ترویری جانسون در قرآن کریم با تکیه بر اشاره های تربیتـی و 

آموزه های اخالقی در کالم وحی. مجله آموزه هـای تربیتـی در 

 59-76: ص95قرآن و حدی . پاییز و زمستان 
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قیاسی. نقد و بررسی طرحواره های ترـویری قـرآن در حسن م

ان. نهج البالغه. فرلنامه پژوهشنامه دانشگاه بـوعلی سـینا همـد

 68-95: ص 14ش  4. دوره 95تابستان 

 عالیه کرد زعفرانلـو و فائقـه ابـراهیم. بررسـی طرحـواره هـای

ترویری جانسون در آیات توصـیف کننـده بهشـت و جهـنم در 

: 79ش  98شناختی. فرلنامه ذهن. پاییز چارچوب معناشناسی 

152-119 

مریم توکـل نیـا و ولـی اهلل حسـومی. بررسـی طرحـواره هـای 

در قرآن با تکیـه بـر نظریـۀ جانسـون در  "فی"ترویری حرپ 

د معنی شناسی شناختی. دو فرلنامه تفسیر پژوهی دانشگاه شـهی

 46-80: ص 5ش  3. دوره 95مدنی آذربایجان. بهار و تابستان 
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