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 کریم: رویکردی شناختی  های گفتاری زبان در قرآن جلوه  بازنمود رویداد حرکت در

 2فتحیه فتاحی زاده ،1فاطمه حبیبی

 ؛ تهران.علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا)س(رشته ، پژوهشگر پسادکترا-1

 ؛ تهران.علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا)س(استاد -2

 چکیده

علوم  در طول تاریخ ، سبب شده است تاهم به عنوان ابزار اندیشه بشری و هم عنصر ارتباطی شناخت ماهیت زبان اهمیت

به  مقاله حاضر .دهندموضوع مطالعات گسترده قرار را  زبان، آن جزچون زبان شناسی، فلسفه، عصب شناسی و  مختلفی

پردازد. شناسی شناختی میکریم از دیدگاه زبانقرآن  در  زبان« »گفتاری    هایجلوه در  سازی استعاری حرکتبررسی مفهوم

»کلمه« به  قول« و»های گفتار در قرآن یعنی مدار و با استفاده از پرکابردترین کلید واژهاین پژوهش در یک تحلیل پیکره

دأ حرکت شکل هایی پرداخته است که بر اساس حوزه مب زبان، به استخراج استعاره  نمایانگر  مفاهیم  عنوان اولین و مهمترین 

و همچنین یک مؤلفه   )مسیر، زمینه، پیکر، جزء حرکتی(چهار مؤلفه اصلی  همهدهد که  نتایج این پژوهش نشان می  اند.گرفته

همچنین بر اساس نتایج به دست   لعه در روساخت، واژگانی شده است.های مورد مطا، در گزاره)شیوه(فرعی رویداد حرکت

 پربسامدترین تحریف    وحی، دروغگویی و،  الهیفرمان    قضاء حتمی، زوال ناپذیری  های مقصدحوزهآمده مشخص شد که 

در است که  آن یکی دیگر از نتایج مقاله حاضر اند.سازی شدهکه از طریق حوزه حرکت مفهومد هستن  مفاهیم انتزاعی

مسیر حرکت است و مسیر به عنوان مهمترین بازنمود این رویداد، نقش مهمی در روساخت تمرکز بر ، حرکت رویداد

، استعاره شدگی، الگوی واژگانیشناسی شناختیکریم، زبانقرآن :واژگان کلیدیکند.مفاهیم استعاری ایفاء می

 .قول، کلمه، مفهومی
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 روش تحقیق

-گرفته و به زمینه پژوهشیاوج 2شناسی شناختیزبان در 1مانند استعاره مفهومی، رویکردهای نوین میالدیاز دهه هشتاد 

ههای مختلفی مانند استعاره مفهومی، مقولشناسی شناختی مشتمل بر نظریهاست. زبانشناسی تبدیل شدهای در زبانرجستهب

تعریف نوینی از استعاره ارائه می شود که بر اساس آن، استعاره   «مفهومی  استعاره»  در نظریه  ؛ندی و آمیختگی مفهومی استب

و درک مفاهیم غیرمحسوس و انتزاعی را به کمک ها نیست  منحصر به زبان، یعنی واژههای عملکرد ذهن است و  از ویژگی

ی در مقاله مایکل رد 1979در سال . نخستین بار (2007گرادی،کند) یک حوزه شناختی ملموس و تجربه پذیر فراهم می

بلکه ذهن  تعریفی تازه از استعاره ارائه نمود که بر اساس آن، سطح تحلیلی استعاره را نه زبان 3خود با نام»استعاره مجرا«

اند پرداخته موضوع این  بهقالب نظریه استعاره مفهومی  درو جانسون پس از او لیکاف  (.1395)افراشی،دانسته است انسان

  و  اندیشدمی آن چارچوب در که بشر مفهومی نظام و دارد جریان روزمره زندگی در زبان بلکه در تنها استعاره نه اوالً که

 های مختلف بسیاری از مفاهیم پیچیده و انتزاعی را از طریق مفهومِ؛ ثانیاً زباندارد استعاری ماهیتی اساساًکند می عمل

 .  (2003 ،جانسونلیکاف و )کنندبندی و بازنمایی میپذیر حرکت، صورتتجربه

مند شود؛ تالمی روابط نظامشناسی شناختی در موضوع حرکت محسوب میشروع مطالعات زبان 1972مطالعات تالمی در 

و بر اساس بازنمود رویداد حرکت،   نموده  ساخت( را تبیین ْها)ژرفهای زبانی)روساخت( و معانی و مفاهیم آنمیان صورت

توان برای بررسی الگوهای واژگانی شدگی، دو گاه تالمی میدید بر مبنای(. 1395افراشی، پردازد)می هابندی زبانبه طبقه

های گوناگون معنایی آن؛ شیوه دوم ثابت انگاشتن یک عنصر روساخت و بررسی موجودیت  شیوه اول  ه را به کاربست؛شیو

( و بررسی عناصر دویدن، انداختن، کشیدن و مانند آن اهیم حرکتیِساخت)مانند مف ْگرفتن عنصر ژرفبت در نظرثا

   (.2000دهند)تالمی، گوناگون روساختی که آن موجودیت معنایی را بازتاب می

تا روشن سازد کوشد  در نظر گرفته و می  ( را ثابتمفهوم حرکت)ساختْژرف، یک عنصر  دوممقاله حاضر بر اساس شیوه  

های کدام یک از مؤلفه شوند؛ ثانیاً سازی میمفهوم ،کدام مفاهیم در حوزه مقصد گفتار به وسیله رویداد حرکت، اوالً

 به کاررفته و کارکرد آن چگونه است.حرکت در حوزه مبدأ، 

شود و از میان آیات بنیاد محسوب میهای پیکرهدر زمره پژوهش   کریماز حیث روش، با تمرکز بر آیات قرآن  این پژوهش  

پذیرد؛ به های گفتاری انجام میهای گفتاری زبان، بر مبنای پرکاربردترین کلیدواژهآیات ناظر بر جلوه کریم، تنهاقرآن

-المفهرس أللفاظالمعجمهای گیری از کتاب، با بهرههای گفتاری یعنی قول و کلمهپرکاربردترین کلیدواژههمین منظور 

( استخراج و سپس با استفاده 1383)کریمالمعارف قرآنةدائر  ( و1369)مجید  قرآن  فرهنگ موضوعی  (،1364)الکریمالقرآن

 این کلمات، بسامدشماری و در نهایت پیکره  www.parsquran.com ( و سایت3تفاسیر نور)نسخهافزار جامعاز نرم

 
1 . Cognitive Metopher 
2 . Cognitive linguistics 
3 .The Conduit Metaphor 
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البته با دقت در های شخصی و های بعدی با استفاده از تحلیلدر گام مشخص شدند. آیه 167 اصلی پژوهش مشتمل بر

 مورد بررسی قرار گرفت.، حرکتسازی از جهت مفهوم آیات کتب لغت و تفاسیر،

ای)ماهیت زبان( نهاده است که پس توجه به این موضوع بسیار ضروری است که پژوهش حاضر، قدم در راه شناخت پدیده

و این مقاله گام بسیار کوچکی تنها به اندازه شناسان است  شناسان و عصبها همچنان موضوع مطالعات فالسفه، زباناز قرن

در  یعنی، گفتار از طریق واژگان »قول« و »کلمه« های زبانیکی از جلوهای بر مطالعات مرتبط با شناخت گشودنِ دریچه

های گوناگون به زبان)مانند فعالیتهای موجود در رویکردهای کریم است. از سوی دیگر بررسی برخی از مؤلفهقرآن

های پیشرفته و صرف زمان بسیار طوالنی است که از محدوده و توانِ نیازمند ابزارها و آزمایشگاه شناسی(رتبط با عصبم

 این پژوهش خارج است.

 پیشینه پژوهش .1

شناسی شناختی مشتمل بر دو حوزه معناشناسی شناختی و رویکردهای شناختی در مطالعه دستور زبان، است. معناشناسی زبان

رود. معناشناسی شناختی الگویی است شناسی شناختی است و مطالعه علمی »معنا« به شمار میبخشی از علم زبان 1شناختی

 شناسی شناختی پدید آمد. در قالب بخشی از زبان 1980که حدود سال 

مطالعات  ترین برخی از مهمشود و های مبدأ مهم و رایج در استعاره مفهومی محسوب میموضوع حرکت، یکی از حوزه

شود در مشاهده نمود. فراوانی مطالعات صورت گرفته در این حوزه سبب می  توان در این آثاردرباره حرکت را میموجود  

 اینجا تنها به چند مورد بسنده شود. پس از لیکاف و جانسون به عنوان پیشگامان پژوهش در حوزه استعاره مفهومی حرکت

مطالعات گوناگونی توسط پژوهشگران اروپایی پیرامون  (1999 و1980)ن پرداختندکه به بررسی ارتباط حرکت و زما

توان به ها میهای مختلف استعاره حرکت پرداخته شد. از جمله این پژوهشصورت گرفت و به جنبه حرکتموضوع 

 - 2003)ا اوژکالسانمیالدی نیز خانم سد 21( اشاره نمود. همچنین در اوایل قرن 2001( و سوتزر)2000(، مور)1998یو)

 هایی چون انگلیسی، ترکی و... پرداخته است. به مقایسه و بررسی وجوه شباعت و افتراق حرکت در زبان (2005

شناسان پیش از تالمی نیز رویداد حرکت را از جهات مختلف زبانشناسی شناختی است اما از پیشگامان زبان 2لئونارد تالمی

افعال)فیلمور،  ه دستور حالت و توصیف زیرساختِاند؛ از جملنظریات متفاوتی را ارائه نمودهمورد بررسی قرار داده و 

نظریه معناشناسی قالب)فیلمور و (؛ 1987قش زمان در رویداد حرکت)النگاکر،سازی حرکت مبتنی بر ن(؛ مفهوم1968

  (.2011؛ گودار، 1996(؛ وجود فرازبان معنایی طبیعی)ویزبیکا، 2006همکاران، 

تفاوت نظریه تالمی با مطالعات پیشین آن است که تالمی در نظریه واژگانی شدگی خود، رویداد حرکت را اواًل یکی از 

داند؛ ثانیاً موضوع حرکت را به عنوان مسیری برای رسیدن به یک نظریه قرار داده های جهانی میبازنمودهای زبانی مقوله

 
1 . Cognitive Semantics 
2. Talmy, L. 
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-به سوی معناشناسی شناختی: گونهدر کتاب دو جلدی خود با عنوان  لمی(. تا1395افراشی،  ؛1392است)مسگرخویی، 

پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که چگونه به معرفی و تعریف معانیِ شناختی می  شناسی و فرآیند در ساختار مفهوم

های مفهومی خاص مانند حوزهای از عناصر مشتمل بر  زبان، مفهومی را در سطح عمومی به کمک تجزیه و تحلیل مجموعه

وی در جلد دوم این کتاب، به چگونگی ارتباط صورت و معنا  نماید.دهی میفضا، زمان، حرکت، مکان و نیرو سازمان

 (. 2000معنایی با یک تکواژ)تالمی،مند یک جزء پردازد و معتقد است واژگانی شدگی عبارت است از وابستگی سامانمی

های الهام از آراء تالمی و با رویکردی تطبیقی به مطالعه و مقایسه بازنمود رویداد حرکت در زبان( با 2000؛1996اسلوبین)

به چاپ رسیده   رویدادها در گفتار زبانیمختلف از جمله انگلیسی و اسپانیایی پرداخته که در قالب کتابی دو جلدی با عنوان  

 است.

(، 1392، حامدی و شریفی)(1390ازکیا)پژوهش توان به یمهشگران ایرانی در این حوزه، پژو در میان مطالعات

سازی حرکت در زبان فارسی که به بررسی و تحلیل مفهوم  اشاره نمود  (1394( و همتی)1392(، مسگرخویی)1392پشتوان)

است، شکل اختصاصی رویداد حرکت را مورد توجه قرار داده  بهدر زبان فارسی آثاری که  ترینمهماز جمله . اندپرداخته

در  ی( است که دربردارنده مقاالت1395)افراشی، رویکردی شناختی به بازنمود حرکت در زبان فارسی مجموعه مقاالت

منبعی مفید نیز برای معرفی  ،عالوه بر گردآوری مقاالت موجود ت در زبان فارسی است؛ این مجموعهزمینه بازنمود حرک

 باشد.مفهوم حرکت میترین آثار موجود در مطالعات مرتبط با مهم

(  1397میرخالقداد)ارشد نامه کارشناسیتوان پایانکریم در زمینه افعال حرکتی میاز معدود آثار انجام شده مرتبط با قرآن

از تبیین  را نام برد که در آن، عالوه بر "کیفیت مفهوم سازی رویدادهای پویا و ایستا در قرآن با رویکرد شناختی"با عنوان

 حرکتی  افعال  کاربرد  و  استعاری  یبیان  با  انتزاعی  و  غیرمکانی  امور  سازیمفهوم  طریق  از  قرآن،  دارد کهکتی بیان میافعال حر

( در مقاله 1397همچنین حجازی)  .است  یافته  راه  قرآن  مخاطبان  شناخت  سطح  در  نیز  انتزاعی  امور  که  کرده  عمل  ایگونه  به

با تمرکز بر حوزه مقصد زندگی انسان، کاربرد افعال   "حرکت در قرآن کریمتحلیل شناختی استعاره های مفهومی "

 های مختلف مقصد بررسی نموده است.حرکتی، ماهیت حرکت و چگونگی انتقال ویژگی حرکت را در حوزه

، به موضوع ای به انجام رسیدههای میان رشتهمیان مطالعات شناختی که بر روی منابع اسالمی و در قالب پژوهش  البته در 

-قرآن در زبان مفهومی هایاستعاره بررسی" عنوان خود با دکتری رساله در( 1397)حبیبیاست، تنها »زبان« پرداخته نشده

 .است  داده  قرار  واکاوی  مورد  کریم  قرآن  در  را  زبان  نوشتاری  و  گفتاری  ماهیت  و  شناختی  وجوه  "شناختی  رویکرد  با  ریمک

موضوع »زبان« از ابعاد مختلف مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اما وجه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات قبلی، بررسی 

 « در قرآن بر اساس الگوی واژگانی شدگی تالمی است.گفتارهای حوزه مقصد »استعاره
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 مبانی نظری .2

 3حرکترویداد و  2، حوزه مبدأ و مقصد1استعاره مفهومی، نگاشتاین بخش مفاهیم کلیدی به کاررفته در مقاله شامل در  

 شود.تبیین می

 . نظریه استعاره مفهومی1 -3

ها موجب استعاره  .( 1392رجایی، )که معنا از چیزی به چیز دیگر انتقال یابدعبارت است از اینترین تعریف استعاره  متداول

شوند لذا عمل انتقال اطالعات به سهولت انجام گیری اطالعات میفرآیند شکلفعال شدن دو نظام تصویری و کالمی در 

تحلیل ماهیت استعاره،   ارسطوشود. از زمان  یک صنعت ادبی ـ بالغی دانسته می استعاره معموالً    .(1379زاده،  قاسمگیرد)می

 (. 1979ونی، )ارتاهمیت خاصی داشته است

های نظریه ادبی استعاره را به چالش جدید به استعاره وجود دارد که تمام جنبه  استعاره ادبی، رویکردیدر نقطه مقابلِ

تر مفاهیم است؛ به عالوه، استعاره اساسًا برای درک ملموسها بلکه ویژگی مفاهیم دانستهکشانده و استعاره را نه ویژگی واژه

-رو استعاره امری ثانویه و تزئینی نبوده و فرایند اجتنابشود و نه به منظور خلق زیبایی بالغی؛ از این انتزاعی به کارگرفته می

 (.1394ناپذیر تفکر انسانی است)کوچش، 

ای از مفاهیم تجربی شکل گرفته است که این مفاهیم به شکل بر اساس این نظریه، نظام تصوری ذهن انسان بر پایه مجموعه  

ای از روابط مکانی شود. این مفاهیم تجربی شامل مجموعهمیهای انسان در زندگی ناشی مستقیم از تجربیات و فعالیت

شناختی)شئ، ظرف و ماده( و بخشی از تجربیات ای از مفاهیم هستیای)باال/پایین،بیرون/درون، جلو/عقب(، مجموعهپایه

 (. 2003، لیکاف و جانسونهای عمومی انسان)حرکت کردن، خوردن و...( هستند)یا فعالیت

 . نگاشت 2 -3
های و به انطباق ترین مسئله در نظریه استعاره مفهومی »نگاشت« است. این اصطالح از حوزه ریاضیات اقتباس شدهمهم

ای از تناظرهای ساختارمند وجود استعاری میان مفاهیم مرتبط به یکدیگر اشاره دارد. میان حوزه مبدأ و مقصد، مجموعه

کنند؛ به این تناظرهای مفهومی در اصطالح، نگاشت یا مقصد، منطبق میدارد که عناصر مفهومی حوزه مبدأ را بر حوزه 

توان می  [، کشتی هستند"های سیاسینظام"]به عنوان مثال در استعاره مفهومی (.2003شود)لیکاف جانسون،  انطباق گفته می

. الف، ب، ج و د( 1های)نمود؛ جملهها را از حوزه مبدأ »کشتی« بر حوزه مقصد »نظام سیاسی« ارائه ای از نگاشتمجموعه

 ای از نگاشت، بین دو حوزه مذکور هستند:نمونه

 .اول راهیم(  الف. ما تازه 1

 .متوقف بشویم؛ نباید رویمپیش میبا تالش بیشتر،  ب.     

 .گِل ننشسته استج. هنوز به      

 
1 . Mapping 
2 . Source & Target domain 
3 . Motion Events 
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 اند. آمده ناخدامردم، همیشه به کمک د.      

ی موجود میان کشتی و نظام سیاسی قابل مشاهده است؛ مسیر کشتی، متناظر با حرکت تاریخی و در این جمالت، تناظرها

ها مواجه می باشد، رئیس حکومت با ناخدای های دریا، متناظر با مشکالتی است که جامعه با آنپیشرفت کشور است، تالطم

-نگاشت استعاری دارای ویژگی(. 2007، کایکنس گیرارتز و کشتی متناظر است، افراد جامعه با مسافران کشتی متناظرند)

 شود.ایی است که در ادامه به آن اشاره میه

 حوزه مبدأ و مقصد. 3 -3
حوزه قلمرو اول را »وسیله دیگری درک شود؛  ه  شود تا یکی بارتباط برقرار می  ،در استعاره مفهومی میان دو قلمرو مفهومی

است که   حوزه مقصداستعاره متشکل از یک حوزه مبدأ و یک  به بیان دیگر،  نامند.  می « حوزه مقصد»و قلمرو دوم را   « مبدأ

تر دارد. به عنوان مثال گرما و سفر در جایگاه حوزه مبدأ، تر و حوزه مقصد ماهیتی انتزاعیدر آن حوزه مبدأ ماهیتی عینی

 ( 2001لی، نمایند)سازی میهای مقصد محبت و زندگی را مفهومحوزه

های مفهومی برگرفته از حوزه مفاهیم عینی و مادی، برای ان شناختی بر این باورند که ذهن بشر با ایجاد نگاشتشناسزبان

کند؛ اما انتخاب این که یک حوزه مبدأ مشخص با کدام حوزه مقصد تبیین و توصیف مفاهیم ناشناخته و انتزاعی استفاده می

 (. 1393کوچش، )شودمشخص می همراه گردد، عموماً از طریق تجارب جسمانی بشری

 حرکت رویداد . 4 -3

بر . شود می بازنمایی متفاوتی روساخت عناصر با گوناگون، هایزبان در که است پیچیده و جهانی اولیه، مفهومی حرکت،

قید، گروه اسمی،   مسیر در ریشه فعل یا توابع آن ـ  گوناگون با توجه به کاربست شیوه و  هایزبان،  اساس نظریه لئونارد تالمی

داند شوند. تالمی رویداد حرکت را شرایط یا حالتی میبندی میتقسیم 2بنیـادو تابـع 1بنیـادحروف اضافه ـ به دو رده فعـل

، 3"پیکر" های مکانی مختلف است. به عقیده وی، حرکت دارای چهار مؤلفه اصلیکه دارای حرکت و توالی موقعیت

ها دهنده گزارهاست. از آنجا که عنصر اصلی تشکیل8"سبب"و   7"شیوه"و دو مؤلفه جانبی   6"زمینه"و   5"مسیر"،  4"حرکت"

بر مبنای ریشه  های آنسازی رویداد حرکت و مؤلفههر گزاره است لذا بررسی فرایند مفهوم "فعل"به منظور بیاِن رویداد، 

 .   (2000)تالمی،رودفعل، امری حائز اهمیت به شمار می

 توان به ترتیب زیر تعریف نمود: در این نظریه، عناصر رویداد حرکت را می

 کند یا تداوم سکون دارد.تحرک است که در رویداد حرکت، نسبت به زمینه یا حرکت میبا قابلیت  موجودیتی. پیکر : 1

 
1 . Verb-framed 
2 . Satellite-framed 
3 . Figure 

4 . Motion 

5 . Path 

6 . Ground 

7 . Manner 

8 . cause 
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  چارچوب مرجع برای تعیین مسیر یا مکان پیکر است.یک  :. زمینه2

 پیماید.جهتی است که پیکر با در نظر گرفتن زمینه، می :.  مسیر3

های معنایی گرفتن سایر مؤلفهست که مفهوم حرکت را بدون درنظرفعل حرکتی اجزء حرکتی همان جزء حرکت: . 4

  بازنمایی می کند.

 انجام رسیدن حرکت است.روش و طریقه به : . شیوه 5

 (.)همانهر آنچه که سبب و عامل رویداد حرکت است: . سبب 6

 "مسیر"در گروه حرف اضافه،    "زمینه"در فعل،    "جزء حرکتی"در فاعل،    "پیکر"در زبان فارسی عموماً در رویداد حرکت،  

، عناصر مذکور در قالب 1. در جدول(1392)مسگرخویی،  شونددر قید یا گروه حرف اضافه بازنمایی می  "شیوه"و    در تابع

 یک مثال قابل مشاهده هستند: 

 مثال یک قالب در تبیین مؤلفه های رویداد حرکت   (1)جدول 

پیاده در  به آرامی خوابگاه را  تا دانشگاه از سهراب

 رو

 قدم زد

)طول مسیر زمینه مسیر)مبدأ(  پیکر

 (مسیر

جزء  زمینه شیوه ()مقصدمسیر

 حرکتی

 

یابند. بافت شامل های حرکتی هستند که بدون در نظرگرفتن بافت معنا نمیهای بازنماینده حرکت، فعلنکته دیگر اینکه فعل

تالمی برای رویداد حرکت، دو دسته (. 1971کننده در کنش ارتباطی، مکان و زمانِ رخداد هستند)فیلمور، عناصر شرکت

های روساختی، همان مؤلفهنماید. منظور از ها زیرساختی بیان میمؤلفه های روساختی وها را که عبارتند از مؤلفهاز مؤلفه

 شود و مفاهیم حرکتی، همان زیرساخت هستند. است که در هر زبان برای انتقال مفهوم حرکت به کارگرفته می واژگانی

 قول و کلمه گفتاری هایجلوه  دررویداد حرکت حلیل ت .3

یعنی قول و  های گفتاریکلیدواژه مفهوم استعاری حرکت در پرکاربردترین آیه مشتمل بر  167 با بررسیدر این بخش 

پس از این بسامدگیری و مشخص  .هستند مشتمل بر فعل حرکتی نمونه 60شد که از این میان  استخراج و مشاهده کلمه

های مقصد های رویداد حرکت و حوزهشدن پیکره پژوهش، بر مبنای نظریه استعاره مفهومی به تحلیل مفاهیم انتزاعی، مؤلفه

 شود.ین میتبی هریک  چگونگی کاربردآن پرداخته و 

 افعال حرکتی در ساخت استعاری  کاربست .  1 -4

 ،کردن«  جاهب»جا، »ثبوت در مکان« وزه مبدأ حرکتهای مفهومی با حدر ساخت استعاره دهدها نشان میبررسی داده

بسامد وقوع این افعال که  در آیات هستندبه کاررفته های پربسامدترین نمونه »انداختن«  و رفتن«»جلو  »رسیدن«، رفتن«،»باال

  آمده است. 2در جدول 

 هادر ساخت استعاری و بسامد آن انواع افعال حرکتی  (2)جدول 
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 بسامد نوع فعل حرکتی آیاتشاهد  ردیف

 17 ثبوت در مکان ( 28یَرْجِعُونَ)الزّخرف: لَعَلَُّهمْ َعِقِبهِ فی باقَِیةً کَلِمَةً 1

 9 باال رفتن (10الطَّیِّبُ)فاطر: الْکَلِمُ یَْصعَدُ إِلَیْهِ 2

 8 جلو/ پیش رفتن (27: یَعْمَلُونَ)األنبیاء  بِأَمْرِهِ ُهمْ وَ بِالَْقوْلِ الیَسِْبُقوَنهُ 3

 7 کردن جابجا ( 15:الفتح)اللَّهِ کَالمَ یَُبدِّلُوا أَنْ یُریدُونَ 4

 4 انداختن ( 5:َثقیاًل)المزّمل قَوْالً عَلَْیکَ سَُنلْقی إِنَّا 5

 4 بردن کناری به ( 13یُحَرِّفُونَ الْکَِلمَ َعْن مَواضِعِهِ)المائده: 6

 2 سقوط کردن (85: النمل)یَْنِطُقونَ ال فَُهمْ  ظَلَمُوا بِما عَلَْیهِمْ  الَْقوْلُ وَقَعَ وَ 7

 2 گشتنباز (89: )طه قَوْالً  إِلَْیِهمْ یَرْجِعُ أَالَّ 8

 2 جدا کردن (13: َفصْلٌ)الطّارق لََقوْلٌ إِنَّهُ 9

 2 رسیدن (51: القصص)یََتَذکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ  الَْقوْلَ لَهُمُ  وَصَّلْنا لََقدْ وَ 10

 إِالَّ یَُقولُونَ ِإنْ أَْفواِههِمْ مِْن َتخْرُجُ کَلِمَةً کَُبرَتْ 11

 (5الکهف:)کَذِباً
 1 بیرون آمدن 

 1 گرفتن ( 37: ةکَلِماتٍ)البقر رَبِّهِ مِْن آدَمُ فََتلَقَّى 12

 1 دنبال  کردن ( 18:  الزمر)َأْحسَنَهُ َفَیتَِّبعُونَ اْلَقوْلَ یَسَْتمِعُونَ الَّذیَن 13

 

های قول و کلمه شامل مفاهیم شود پرکاربردترین بازنمودهای حرکتی در استعارهمشاهده می (2جدول) گونه که درهمان

تن و سقوط های مسیرنمای باالرفتن، جلو رفتن، انداخ)بدون بازنمود مسیر حرکت( و نیز فعل، رسیدنجابجایی ،ایستایی

که در مقدمه اشاره شد تالمی »حرکت« را جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر و یا تداوم سکون در یک است. چنانکردن 

  « در نظر گرفته است.2« و »خودشامل1را با عنوان »انتقالی ، دو گونه حرکتبندی افعالکند. وی در طبقهمکان تعریف می

 ،پیکر یمکانِ و جابجایی زمان و تغییرگذر  هایحرکتی است که مؤلفه گفت حرکت انتقالیدر یک تعریف خالصه باید 

 و 5، لرزش4، نوسان3مانند چرخش حرکت خودشاملدر اما  )مانند رفتن، ریختن، دویدن، افتادن(وجود دارد در آنالزاماً 

های افعال ( نحوه توزیع گونه1نمودار) (.2000گردد)تالمی، بعد از حرکت، دوباره به جایگاه اول خود برمیپیکر  ،6ماندن 

 
1 . Translation 

2 . Self-condition 

3 . Rotation 

4 . Oscillation 

5 . Palpitation 

6 . Remain 
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 افعال حرکتی به تحلیل ،بندیبر اساس این طبقه در ادامه ؛دهدهای بررسی شده مقاله حاضر را نشان میحرکتی در داده

  شود.پرداخته می

 
 های »قول« و »کلمه«های افعال حرکتی در استعاره ( توزیع گونه1نمودار)

 . بازنمود افعال در حرکت انتقالی1-1 -4

جلو رفتن، ها از نوع افعال انتقالی هستند؛ مانند باالرفتن، فعل %53شود، ( مشاهده می2فعلی که در جدول) 60از میان 

 . به عنوان مثال به آیات زیر توجه کنید:و سقوط ، بیرون آمدنانداختن، دنبال کردن

 (15الفتح:)اللَّهِ َکالمَ  {خنثی حرکتی }فعلیُبَدِّلُوا أَنْ یُریدُونَ جابه جا کردن: ▪

 (51: القصص) یََتَذکَّرُونَ لَعَلَُّهمْ اْلَقوْلَ لَُهمُ {خنثی حرکتی }فعلَوصَّلْنا لََقدْ وَ رسیدن: ▪

 شود که مسیر و شیوه را در ستاک فعل، صورت بندی نکرده است وفعل از آن جهت فعل خنثی نامیده میموارد، این در 

« فعلی است در معنای قرار یَُبدِّلُوا( فعل حرکتی»15مثاًل در آیه )الفتح:  کند؛رکت و جابه جایی را منتقل میتنها مفهوم عامّ ح

سازی استعاری نموده و مفهوم »تحریف« را مفهوم (1430؛ مصطفوی،1412، دادن چیزی در جایی دیگر)راغب اصفهانی

مسیر این حرکت واژگانی نشده شیوه و است و از همین رو  جایی در کالم الهی منهیّبه اندکی تغییر و جامطلقِ . پس است

 . پذیردیعنی دیگر دارای اهمیت نیست که تحریف کالم حق چطور صورت 

نیز به همین شیوه عمل شده است یعنی به جای افعال عمومی نزول قرآن مانند أنزلنا، نزّلنا یا أرسلنا،  (51: القصص)در آیه 

 تفعیل، باب درکه  « به کاررفته است؛ این فعل در اصل لغت به معنای مطلقِ رسیدن دو چیز به همدیگر استوَصَّلْنافعل »

هرچند برخی مفسران آیه را به معنای شیوه نزول قرآن کریم (. 1430؛ مصطفوی، 1404 ابن فارس،)کندمى افاده را کثرت

 و قصص، احکام و معارف ها،وعید و وعده پیوستگی به هم دیگر یا سوره دنبالبه  اىسوره آیه، از بعد ایآیه یعنی

تری به دست تواند معنای دقیقکاربرد فعل مذکور، میاما  ( 1421فخررازی، ؛ 1417)طباطبایی، اندی قرآن دانستههاعبرت

 دهد. 

 بندی  صورت فعل، ستاک در را شیوه و مسیر و است رسیدن)وَصَلَ(خنثی گونه که در مثال قبل نیز اشاره شد فعلهمان

توان دریافت که رسیدن قول)قرآن کریم( به مشرکان مکه اکتفاء نموده است. از این کاربرد میمطلِق بلکه تنها به  نکرده

انتقالی
53%

خودشامل
47%

انتقالی خودشامل
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مشرکان  (56-43ص: زیرا با توجه به سیاق این آیات)القص نزول قرآن نیست آیات مذکور درصدد صحبت کردن از نحوه

مخالفت هستند و حرفی از شیوه نزول، در میان نیست و ادعای مطرح شده توسط   مجادله و  با اصلِ نزول قرآن کریم در  مکه

  آنان، سحربودن قرآن است.

 ( 86)النحل:َلکاذِبُونَ إِنَّکُمْ الَْقوْلَإِلَْیهم  نما{شیوه}فعل فَأَلَْقوْا  :)پرت کردن(انداختن  ▪

 (85: النمل)ظَلَمُوا بِما عَلَْیهِمْ الَْقوْلُ {نماشیوه /}فعل مسیرنماوَقَعَ وَ سقوط: ▪

های حرکتی انداختن و سقوط بازنمایی شده است. فعل های قبل در این موارد، شیوه حرکت در ریشه فعلبر خالف نمونه

 مصطفوی،؛  1412  اصفهانی،  راغباست)  افکندن  سویی  به  و  برداشتن  را  چیزی  یا  کردن  پرتاب  معنای  به  »لَِقیَ«« از ریشه  أَلَْقوْا»

 مقابله دیگری با سخن  در یعنی( لیه إالقولَ ألقی)رودمی کار به قول برای که زمانی( و بر اساس همین معنای لغوی، 1420

سازی استعاری معنای درگیری و مجادله را مفهوم که (1372)طبرسی، گفتن  سخن  او با مخالفت در و او علیه و کردن

 کند. می

+  وَقَعَفعل حرکتی » پایین( واژگانی شده است زیرا)باال به مسیر حرکت نیزثال دوم عالوه بر شیوه حرکت)سقوط( در م

( که در این کاربرد به مفهوم استعاری »تحقق عذاب« 1404، فارس ابن ؛ 1410شیئ داللت دارد)ابن منظور، بر سقوط ی« عَلَ

 اشاره دارد. 

 ( 13َعْن مَواضِعِهِ)المائده: الْکَلِمَ }فعل مسیرنما{یُحَرُِّفونَ :رفتن  پهلوبه جانب و  ▪

 (19)یونس: رَبِّکَ مِْن }فعل مسیرنما{ َسبََقْت کَلِمَةٌ ال لَوْ وَ جلو رفتن: ▪

 (5الکهف:) کَذِباً إِالَّ یَُقوُلونَ إِنْ أَفْواهِِهمْ مِْن }فعل مسیرنما{َتخْرُجُ  کَلِمَةً کَُبَرتْ بیرون آمدن: ▪

 (10)فاطر: الطَّیِّب الْکَلِمُ مسیرنما{ }فعلصْعَدُیَ إَِلیْه باالرفتن: ▪

، چهار الگوی مسیر حرکت قابل مشاهده است که عبارتند از: حرکت به سمت جلو، حرکت از درون به بیرون، باال  موارددر  

افعال حرکتی به حرکت از پایین به باال و حرکت از تعادل و خط وسط به گوشه وجانب)متمایل شدن(. به این ترتیب 

مثاًل در اند.  رمزگذاری کرده را نیز در ستاک  رون، باال()کنار، جلو، بی در این آیات، عالوه بر مفهوم حرکت، مسیر  کاررفته

 شریک درباره مشرکان گفتار بهکه  (5الکهف:)کَذِباً إِالَّ یَُقوُلونَ إِنْ  أَفْواهِِهمْ }فعل مسیرنما{مِْنَتخْرُجُ کَلِمَةً َکُبرَتْآیه 

 استفاده شده است.   بیرون به درون فضای از خروج از فعل حرکتی در قالب دارد، اشاره خداوند داشتن 

 شریک  بر مبنی مشرکان دروغ سخن و کرد استفاده مِْن تَخْرُجُ  فعل حرکتی گفتن)قول( ازسخن جای فعل  به آیه این  در

کند و به این نقل مکان می آن بیرون و خارج به دهان، درونی فضای از که نموده تلقی متحرّکی را موجود خداوند داشتن 

 از آورندمی زبان به که را سخنی و عقلشان و تفکر نه است دهان درون فقط ایشان، کالم جایگاه دهدترتیب نشان می

 موجود یک تنها کالم، این  گویا است؛ نگرفته صورت تعّقل اندکی آن روی و نرفته فراتر( أَفْواهِِهمْ مِنْ دهانشان) محدوده

 (. 1397)حبیبی، کَذِباً إِالَّ  یَُقولُونَ إِنْپایه است: بی و دروغ سخنی لذا چرخدمی دیگر دهان به دهانی از که است متحرّک
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نیازمند  از آنجا که حرکت انتقالیو وجود دارد  حرکت انتقالی های فوق، انواعدر نمونهبه این ترتیب مشخص شد که 

که کدام جایی مکانیِ پیکر است و هر تغییر مکان شامل مبدأ، طول مسیر)جهت( و مقصد خواهد بود لذا توجه به این جابه

ها تدقیق و تصحیح مفاهیم برداشت شده از آندر فهم بهتر، ، روساخت، واژگانی شده استدر عنصر از عناصر تغییر مکان 

خواهد ارائه  تریکامل های معنایی رویداد حرکت، تبیین های مؤلفهاین موضوع در بخش بازنمود ؛ ازبسیار اثرگذار است

 .شد

 . بازنمود افعال در حرکت خودشامل2-1 -4

خودشامل هستند؛  حرکتها از نوع فعل %47مشخص شد که عالوه بر حرکت انتقالی،  مورد از افعال حرکتی 60با بررسی 

 . به آیات زیر توجه کنید:گشتن ماندن و بازمانند 

 ( 28:الزّخرف)یَْرجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَِقبِهِ فی باِقیَةً کَلِمَةً  وَجَعَلَها ماندن:ی باق ▪

 رویداد در که است تحرک قابلیت با موجودیتیبر اساس تعریف تالمی از رویداد حرکت، نقش مؤلفه پیکر به عنوان 

از فعل جَعَلَ برای کلمه استفاده شده  (28)الزّخرف:در آیه  .دارد سکون تداوم یا کندمی حرکت یا زمینه به نسبت حرکت،

در  باِقیَةً کَلِمَةًبه قرارگرفتن   ( و1412دادن« کاربرد دارد)راغب اصفهانی، برای مفهوم عامّ »قرار است. این فعل در لغت 

 لکه سکون و ثبوت آن است.پس در این رویداد، آنچه حائز اهمیت است نه حرکِت پیکر، بکند.  اشاره می  )ع(ابراهیم  نسل

 است که خداوند آن را در نسل ابراهیم  اهلل  االّالالهبرخی از مفسران معتقدند منظور از کلمه، همان عقیده توحیدی و عبارت  

 به را خود تالش تمام بلکه بود، پرستىبت با مبارزه و توحید طرفدار خود حیات در تنها نه ابراهیمباقی گذاشته است؛ زیرا 

شود گوید؛ امروز نیز مشاهده میو این آیه از تحقق این امر سخن می  بماند  باقى  جهان  در  همیشه  توحید  کلمه  که  گرفت  کار

حضرت  و عیسی ،موسی یعنی الهى بزرگ پیامبر سهگرفته و  الهام ابراهیم توحیدى تعلیمات از ی،توحیدادیان  تمامکه 

 .  (1374 شیرازی،؛ مکارم1417طباطبایی، )هستند او نسل از  )ص(محمد

« بهره گرفته است. در جعل + باقیهقراردادن » فعل حرکتیاز  تر، این آیه به منظور انتقال یک مفهوم مهمرسد اما به نظر می

اشاره دارد و  رویداد حرکتبه بُعد زمانی که  باِقیَةً  این آیه به دو شکل به مفهوم ظرفیت اشاره شده است؛ یکی صفت

تحقق و بروز کلمه   مکانرا    هایی از نسل ابراهیمانسان  ؛ یعنیقابل درک است  َعِقِبهِ  فی  دیگری ظرفیت مکانی، که به کمک

 توحید)به شکل تام و کامل( دانسته که اعتقاد توحیدی به مثابه مظروف در وجود آنان واقع شده است.

 قیامت  تا  که  امر امامت امّت است  باقَِیةً  کَلَِمةًاین موضوع است که منظور از  بیانگر    (1403  مجلسی،رک:  روایات گوناگون)

)الزّخرف: در آیه قبل  سَیْهدِین   عبارت  در  که  گرددمی  بر  هدایتى  به  جَعَلَها  در  ضمیرخواهد ماند، زیرا    باقى  )ع(ابراهیم  ذریه  در

 از سپس و شودمى )ع(امام شامل نخست شده، نازل خلق سوى به خدا ناحیه از که هدایتى فعلیتوجود دارد و  (27و26

دانسته است و برای آن یک   باقَِیةً  کَلِمَةً  را به مثابه  امر امامت؛ به عبارت دیگر  شودمى  افاضه  مردم  سایر  سوى  به  )ع(امام  ناحیه

 خواهند بود. )ع(هایی است که قطعاً از نسل ابراهیمظرف، مشخص نموده که آن ظرف، وجود انسان
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 َعهْدِی الیَنالُ قالَ ذُرِّیَّتی مِْن وَ قالَ إِماماً لِلنَّاسِ جاعِلُکَ إِنِّی قالَ فَأَتَمَّهُنَّ بِکَلِماتٍ رَبُّهُ إِبْراهیمَ ابَْتلى إِذِ وَاین امر در آیه  

َنیاًل( مطلق جریان یافتن و  ،یَنال، )نَالَـ شود که خداوند امامت را امری جاری دانسته نیز مشاهده می (124البقرة:)الظَّالِمیَن

که در تاریخ جریان خواهد داشت و تنها به افراد  ـ(1371؛ قرشی،1430 مصطفوی،رسیدن یک چیز به دیگری است)

به   )ع(علیمامان بعد از حضرت در فرازی از خطبه غدیر در اشاره به ا )ص(اسالمگرامی مخصوصی خواهد رسید. رسول

 فرماید: آیه مذکور استناد نموده و می

 باقَِیةً کَلِمَةً  : »جَعَلَها عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ یَُقولُ َحْیثُ مِنْهُ وَ مِنِّی أَنَُّهمْ عَرَّفُْتُکمْ وَ وُلْدُهُ بَعْدِهِ مِْن الْأَئِمَّةَ أَنَّ یُعَرِّفُکُمْ اْلُقرْآنُ النَّاسِ مَعَاشِرَ

 1.« بِهِمَا تََمسَّکُْتمْ  مَا تَضِلُّوا َلْن وَ)قُلتُ( َعِقِبهِ«  فِی

را مظروف دانسته که ویژگی این مظروف »باقی ماندن« در  باقَِیةً کَلِمَةًو  مکانبنابر آنچه گفته شد در آیه مذکور، انسان را  

ویژه  مکانخود تا قیامت است و به این ترتیب امر و عهد امامت را به مثابه مظروفی گرفته که همواره تا قیامت در  مکان

 ( ماندگار و باقی خواهد بود. الظَّالِمیَن عَهْدِی الیَنالُ قالَ)مکانیخود و نه هر نوع 

 کند و انسان به عنوان مؤلفه پیکر در رویداد حرکت،که به سمت انسان حرکت می  ئ است متحرکتیب، زمان شیبه این تر

ثابت و ساکن است و آینده در جلو و گذشته در پشت سر قرار دارد. در آیه مذکور این تصویر از زمان ارائه شده است و 

                                              کند.د)انسان/امام( ثابت است و زمان به مثابه شئ متحرک از آن عبور مینامید، درون ظرف خو  باِقَیةً   کَلِمَةًامر امامت را که  

                        گذشته                                                          انسان/امام                                                  آینده 

  باقَِیةً   کَلَِمةً                                                                                                                         

   

 حرکتامامت« با استفاده ازحوزه مبدأ سازی »انسان و عهدمفهوم(1شکل)

 (89: طه)قَوْالً إِلَْیِهمْ یَرْجِعُ أَالَّ یَرَوْنَ َفال  أَ گشتن:ازب ▪

 توبیخ را سامری گوساله پرستندگان ست. در اینجاا سوره طه 89سازی حرکت برای گفتار، آیه های مفهومیکی از نمونه

در این آیه ( 1417طباطبایی،کند)نمى مستجاب را دعایشان و نیست ایشان گوىجواب که پرستیدند را چیزى زیرا کندمی

برای مفهوم سازی استعاری »پاسخگویی« استفاده شده است. مشابه این فعل و با همین معنا، در  « الَیَرْجِعُاز فعل حرکتی »

به معنای بازگشتن به آنچه از قبل در آن بوده است،  سوره سبأ نیز آمده است. رجوع در اصل لغت 31آیات دیگری مانند 

 پس فعل حرکتی مذکور، از نوع خودشامل است. (1430 مصطفوی،می باشد)

در آیه مورد بحث، پاسخگوییِ معبود)به درخواست و ندای عبد( را امری انتزاعی در نظر گرفته و برای قابل درک کردن  

ـ از فعل حرکتی)بازگشتن( بهره برده است، به ویژه توانایی پاسخ دادن یا حرف زدن توسط مجسمه گوساله سامری آن ـ

 
 کتاب در خداوند که چرا. اند من از و او از آنان که شناساندم شما به من و اویند فرزندان علی از پس امامان که کندمی روشن شما بر قرآن! مردمان هان.  1

، فتال نیشابوری).«شد  نخواهید  گمراه   کنید،  تمسک  امامان  و  قرآن  به  که  مادام: »که  امگفته  نیز  من  و...«  داد  قرار  او  نسل  در  پایدار  فرمانی  را  امامت: »گویدمی  خود

 (.98: 1، ج1375

 

www.SID.irwww.SID.ir

http://www.SId.ir
http://www.SId.ir


Archive of SIDArchive of SID

 

13 

 

در این آیه بازگشت به سوی   إِلَیَ به عالوه حرف اضافه    گویا گفتار به مکانی رفته و دوباره به مکان اول خود بازگشته است.

اسرائیل به پرستش آن روی آورد، قادر دارد که گوساله سامری که بنیمی  سازی نموده است و بیانمکانی خاص، را مفهوم

 . یعنی مخاطبی که از آن آمده بود، نیست بر برگرداندن سخن، به مکان اّول

در میان کاربردهای استعاری قول و کلمه به عنوان نمودهای گفتاری زبان، بندی این بخش می توان گفت در مقام جمع

حرکتی انتقالی و خودشامل، برای مفهوم سازی مفاهیم مختلف بسیار مهم و اثرگذاری آن بر انتقال مفاهیم  استفاده از افعال

الگوهای کارکردی افعال حرکتی در دو گونه خودشامل و انتقالی قابل  3ژرف ساخت  کاماًل مشهود است. در جدول 

 مشاهده است.

 خودشامل و انتقالی( الگوهای کارکردی افعال حرکتی در دو گونه 3جدول )

 فعل     نوع حرکت ردیف

 انتقالی 1

 مسیرنما 

 جلو رفتن

 بیرون رفتن

 باالرفتن

 کنار رفتن

 انداختن شیوه نما

 سقوط کردن مسیرنما + شیوه نما

 رسیدن خنثی

 خودشامل 2
 باقی ماندن ایستا

 بازگشتن چرخشی

 

 استعاره های مفهومی حرکت حوزه های مقصد  . 4-2

برای بیان  ،از حوزه مبدأ حرکتکه قرآن کریم مشخص شد حرکتی،  افعال استعاری از کاربردهای مورد 60بررسی با 

و جز آن  وحی تحریف کالم الهی، دروغگویی، خداوند، فرمان ناپذیری زوال قضاء حتمی، مانندمفاهیم انتزاعی مختلفی 

 قابل مشاهده است. 2در نمودار مقصدی که به واسطه حوزه مبدأ رویداد حرکت بیان شده، بهره می برد. بسامد مفاهیم
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  حرکت  مفهومی با مبدأ هایاستعاره بسامد مفاهیم مقصد   (2)نمودار 

 

%(، علنی  10، تحریف)%( 12)قضاء حتمی %( و سپس  27)ناپذیری فرمان الهی زوال، دهدنشان می 2که نمودار چنان

هستند که بر اساس مفهوم مادی و محسوس های مقصد و مفاهیم انتزاعی  پربسامدترین حوزه%(    8%(، صدور حکم)  8نمودن)

 اند. بندی شدهصورتدر روساخت حرکت، 

  رویداد حرکت  های معناییمؤلفهبازنمود  . 3 -4

ای به نقطه دیگر)و یا استمرار سکون یک پیکر از نقطه جابجاییداند از تالمی حرکت را عبارت میچنان که اشاره شد، 

»مسیر«   »زمینه« و  »جزء حرکتی«،  »پیکر«،اصلی  دارد که فعل حرکتی دربردارنده چهار مؤلفه  پیکر نسبت به زمینه( و بیان می

  (.2000تالمی، )و دو مؤلفه فرعی »شیوه« و »سبب« است

رویداد اصلی  مؤلفه چهار تمامی کاربرد استعاری واژگان »قول« و »کلمه«  60های این پژوهش در تحلیل دادهر اساس ب

شده  )شیوه( در روساخت، واژگانیاین رویداد فرعی دو مؤلفهیکی از  نیزمسیر، زمینه، پیکر، جزء حرکتی( و )حرکت

ایی چهار مؤلفه اصلی)پیکر، جزء حرکتی، زمینه و در این بخش با ارائه نمونه هایی از این کاربردها، به نحوه بازنم ؛است

 استعاریدر آیات ناظر بر حرکت    مذکورهای  از بررسی مؤلفه  مؤلفه فرعی)شیوه( در رویداد حرکت که حاصل  یکمسیر(و  

 .شودپرداخته می است،

مختلف، از طریق اجزاء زبانی های  گویند که در زبانمی  « مسیر»  کندهنگام رخدادن فعل حرکتی طی می  ،که پیکر  را  جهتی

اضافه رمزگذاری  و حرف اسمی گروه قید، یعنی شود. گاه مسیر در ستاک فعل و گاهی از طریق تابعمتفاوتی بیان می

الگوی   4مسیر در رویداد استعاری حرکت،    های بررسی شده، در بازنمود اطالعات مربوط به مؤلفهشود. با توجه به دادهمی

 دریافت شد که عبارت است از: های رویداد حرکتمؤلفهد متفاوت در کاربر

   (31)سبأ : الَْقوْلَ بَْعضٍ إِلى بَعْضُهُمْ یَرْجِعُ  :مقصد رمزگذاریالگوی اول؛  ▪

گذاری مقصد بدون وجود مبدأ، طول حرکت )که از های مفهومی قول و کلمه، رمزعارهیکی از الگوهای روساخت در است 

)بر اساس همین آیات عبارتند از   که به حاالت ظالمانفوق،  در آیه  عناصر مسیر هستند( جهت و شیوه است. به عنوان نمونه  
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معنای کند، از فعل حرکتی یرجع به در روز قیامت اشاره می های آنان با یکدیگرو مجادله ها(رهبران ظلم و پیروان آن

و انداختن گناه بر گردن دیگران استفاده شده  مالمت کردنبازگشتن)در حالت متعدی : بازگرداندن( برای انتقال مفهوم 

 است.

به سبب   رهبران ظلم،توانستند با  در دنیا نمی،  ا)ضعیف نگه داشته شدگان(اسُْتضْعُِفو  الَّذِیَن  یعنی  است که پیروان  جا  این  نکته

، با ازبین رفتن اما در قیامت به این سهولت منازعه کنند (33سبأ:/بِاللَّهِ نَْکُفرَ أَنْ تَأْمُرُونَنا إِذْ)استکبارشان، و زورمندی ،قدرت

، بدون ترس و نگرانی از ( 1425)سیدقطب،  شوندوارد منازعه   توانند با ایشانتمامی قدرت و شوکت ظالمان، مستضعفان می

در  مقصد حرکت در این گزاره قرآنی مجادله کرده و سخن ایشان را به خودشان باز گردانند. لذاجایگاه ستمگران با آنان 

  .رمزگذاری شده استروساخت، 

 (46الّنساء:)مَواضِعِهِ عَْن الْکَِلمَ یُحَرِّفُونَ هادُوا الَّذیَن مَِن مبدأ:رمزگذاری الگوی دوم؛  ▪

های حرکت )مقصد، جهت، شیوه و سبب( در روساخت مشاهده رمزگذاری سایر مؤلفه ها، تنها مبدأ بدوننمونهدر برخی 

از ریشه حَرف است؛ حرف در اصل لغت به لبه، کناره و جانب چیزی   ُیحَرِّفُونَ  به کاررفته در این آیه فعل حرکتی  شود.می

عدول   ْخواهد بود یعنی از اصل  ء الشَّى  ن عَ   نحرافشود به معنای اإلشود و زمانی که با حرف اضافه عَن همراه میاطالق می

 . (1404،فارس ابن کردن و به سویی متمایل شدن)

است یعنی  مَوْضِع جمعو  مکان اسم مَوَاضِع کالم الهی را از موضعش به کناری نهادند؛ ،یهود دارد کهدر آیه فوق بیان می 

 َعنْ )مبدأ حرکت در اینجا فقط پس  (.1371رشی، ق؛  1412، اصفهانى راغب)باشد دسترس در که چیز هر مکان و جا

های حرکت صرف نظر شده است. به این ترتیب مؤلفهاز سایر کاربست فعل حرکتی، (رمزگذاری شده و با وجود مَواضِعِهِ

الهی به سمتی که کالم  رفتن برداشتن کالم الهی از جایگاه اصلیِ آن مساوی است با منحرف شدن و مطلق توان گفت می

اما در حقیقت آن چه رخ خواهد داد، دور  حق و صدق نیست؛ حال مقصدِ حرکت و نیت فاعلِ آن هرچه که خواهد باشد

پیکر)کالم( با تغییر مکان، از مسیر اصلی خارج شده و به سمت و گونه که در این رویداد حرکت، شدن از حق است همان

 شود.جهتی نامشخص کشیده می

 (5:  لالمزمّ)َثقیاًل قَوْالً عَلَیْکَ سَنُلْقی إِنَّا:  شیوه  +جهت  + مسیررمزگذاری وم؛ الگوی س ▪

، دو مؤلفه دیگر حرکت و مبدأ شود که عالوه بر مقصددر یک الگوی دیگر از رمزگذاری رویداد حرکت، مشاهده می   

 5به عنوان نمونه در آیه . و...( 17، یونس: 41و 17المائده: ، 46)الّنساء:یعنی جهت و شیوه نیز در روساخت حضور دارند

در إلقاء،  ؛قرار دادن چیزی مقابل چیز دیگر استبه معنای  در باب إفعال َلِقیَاز ریشه  سَُنْلقی، فعل حرکتی سوره مزّمل

با در نظرگرفتن  قوع فعلاعل است نه مفعول، یعنی وارتباط و مقابله از سوی فاعل دارای اهمیت است و تأکید موضوع بر ف

شود و درآن شود؛ اما در تلّقی برعکس است یعنی وقوع و صدور فعل، به نسبت مفعول درنظر گرفته میفاعل تصور می

 . (1430)مصطفوی،ی اهمیت بیشتری استنقش مفعول پررنگ تر و دارا
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این و ثانیاً شیوه    ساخت صورت بندی شدهدر رو  ،پس با انتخاب این فعل اوالً مبدأ حرکت قول )قرآن کریم( یعنی خداوند 

 سَُنلْقیفعل ابالغ در حالت متعدّی از  معانی انداختن، قراردادن وزیرا  حرکت نیز در ستاک فعل رمزگذاری شده است

همراه الشئ« به معنای قراردادن چیزی در مقابل دیگری است و زمانی که با حرف اضافه إلی  مثاًل »إلقاء ؛شودبرداشت می

این  ؛کندکه شیوه رویداد حرکت را بازنمایی میجا()همانشود بر نهایت، پایان یا اصل و ریشه یک امر داللت داردمی

از  .(39بیندازد)طه: بیرون او باید دریا :اْلیَمُّ فَْلُیلِْقهِ ؛شود ماننددر آیات دیگری نیز مشاهده می ،برای القاء انداختنمفهوم 

به رمزگذاری مقصد)ضمیر  هم کندمی مقابله داللت در استعالء  بر که «علىوجود حرف اضافه »آیه  در ادامهسوی دیگر 

  کـاف با مرجع رسول اهلل(و هم جهت حرکت قول یعنی از باال به پایین اقدام کرده است.

در این آیه اشاره کرد؛ ( 27: یَعْمَلُونَ)األنبیاء  بِأَمْرِهِ هُمْ وَ بِالَْقْولِ الیَْسبِقُونَهُ آیهدر یک نمونه دیگر از این الگو می توان به 

 را درباره فرشتگان به کاربرده و آنان را بندگانی دانسته که به طور کامل مطیع فرامین الهی هستند و هرگز الیَسِْبُقونَهُتعبیر 

در جهت جلو به معنای  َسْبقی حرکت با استفاده از فعل. در اینجا گفتار و قول، دنگیرنمى سبقت گفتن، بر خداوند سخن  در

سازی شده است؛ گویی گفتار، از نقطه )الف( حرکت نموده و به مکانی در نقطه )ب( که جلوتر از )الف( است نقل مفهوم

 حرکت در  گرفتن جلورفتن و پیشی  به معنای  ْبقسَ  اصلدریافت زیرا    الیَسِْبُقونَهُ توان از فعل نماید. این مفهوم را میمکان می

 اند. در روساخت، رمزگذاری شده شیوه، جهت و مسیربنابراین مشاهده می شود که در اینجا نیز  است

سازی گفتار به مثابه حرکت رو به جلو و پیش افتادن، نهایت اطاعت فرشتگان از با استفاده از مفهوم در آیه مورد بحث

شان نیز قبل از کالم خداوند، دهد یعنی فرشتگان چنان تابع فرامین الهی هستند که حتی سخن گفتن می پروردگار را نشان

 پیشى از دیگری سخن  در فالنى شودمى گفته وقتى. گیردنمى پیشى خدا گفتار بر آنها گفتار دهد به عبارت دیگررخ نمی

 پس  زند،نمى  حرفى  هیچ  آن  درباره  شخص دیگر  بگوید،  سخنى  چیزى  درباره  اینکه او  از  قبل    به این معناست که  گیرد،نمى

 است  او  اراده  تابع  اشاراده  اینکه  به  کنندمى  تعبیر کنایه  طور  به  معنا  همین   از  بسا  چهاست؛    او  هاىگفته  پیرو  گویدمى  چه  هر

 .(1417)طباطبایی، است بندگى کمال این  ونمی خواهند و عمل نمی کنند  خواهدمى  خداوند که را آنچه جز مالئکه لذا

به این ترتیب می توان گفت با استفاده از مؤلفه شیوه حرکت یعنی پیش افتادن و جلو زدن، مفهوم شیوه بندگی کردن را نیز 

  مفهوم سازی نموده است. 

 قَْبِلهِم مِْن خَلَتْ قَدْ أُمَمٍ فی الَْقوْلُ عَلَیِْهمُ حَقَّ الَّذیَن أُولِئکَ: سکون تداومرمزگذاری الگوی چهارم؛  ▪

 (18االحقاف:)

گونه همان کند.رمزگذاری می ثبوت و عدم حرکت پیکر راهای رویداد حرکت، مؤلفهچهارمین الگوی واژگانی شدگی 

 یا زمینه به نسبت حرکت، رویداد در تواندمی تحرک قابلیت با مؤلفه پیکر به عنوان موجودیتیتر نیز اشاره شد، که پیش 

دهنده عدم حرکت و تداوم سکون پیکر آیه فوق، از جمله مواردی است که نشان  .داشته باشد  سکون  تداوم یا  کند  حرکت

 است و استفاده از فعل حقَّ برای انتقال این مفهوم در روساخت، کاماًل با مقصود آیه هماهنگ است.
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وجوب، نقیِض الشیئ( و اگر در معانی  إحکام على یدلّ هواست) در اصل به معنای ثبوت و محکم بودن شیئ قَّ حَفعل  

مصطفوی،  ؛زمخشری؛ 1404، فارس ابن )رود از جهت کابردهای گوناگون همان اصل استباطل و مانند آن به کار می

در  ؛حرکت و جابه جایی نداردگونه خود ثابت است و هیچپیکر در این آیه، در جای  مفهوم قول به عنوان مؤلفه .( 1430

 مستقر و ثابت آنان در را )عذاب(قولخداوند،  توان گفت کهو به این ترتیب میتفاسیر، قول به عذاب الهی تعبیر شده 

 ( 1417)طباطبایی، نباشد پذیرزوالقابل تغییر و  که طورىه ب کند،می

در این جا، جهت ایستاییِ نیرو نیز در روساخت شود که با دقت در حرف اضافه عَلی در آیه مذکور مشخص می همچنین  

زمینه)مردمی که مستوجب عذاب  رنده حرکِت پیکر، از سمت باال برعامل و نیروی بازدارمزگذاری شده است؛ یعنی 

 َحقَّ أَفَمَْن که امکان فرار یا نجات برای ایشان نباشد؛ آیهگیرد به طوری شود و همه وجود آن ها را فرا میمی وارد هستند(

 نیز مؤید همین مطلب است. (19الزّمر:)النَّارِ فِی مَنْ  تُْنِقذُ أَفَأَنْتَ الْعَذابِ  کَلِمَةُ عَلَیْهِ

مؤلفه سبب، سایر شود که به غیر از مشاهده میهای رویداد حرکت در قول و کلمه، در نهایت با بررسی تمامی مؤلفه

های قرآنی، رمزگذاری شده و توجه به هر یک از عناصر رویداد حرکت در های رویداد حرکت در روساخت گزارهمؤلفه

مشاهده   3نمودار  در    راه توزیع مؤلفه های حرکت در آن ها  توان بسامد و نحومی  تر معنا مؤثر هستند.انتقال بهتر و فهم کامل

مبنای انتخاِب  حرکتی)فعل( صرف نظر شده است زیرا »قول« و »کلمه« به عنوان پیکر،پیکر و جزء  نمودار ازاین در  نمود.

از سوی دیگر پرداختن به مقوله جزء   ؛و این عنصر طبیعتاً در تمامی آیات وجود دارد  اند( بودهآیه167پیکره اصلی پژوهش)

 شود. حرکتی، به سبب بدیهی بودنِ لزوم وجود جزء حرکتی در افعال حرکت، نوعی حشو تلقی می

تمرکز بر مسیر  های مسیر، زمینه و شیوه،از میان مؤلفه در حرکت استعاری شود،مشاهده می 3در نمودارگونه که همان

 .کندبندی استعاری ایفاء مینقش مهمی در صورت ن بازنمود رویداد حرکت،مسیر به عنوان مهمتریحرکت است و 

 
 »قول« و »کلمه«های اصلی و فرعی رویداد حرکت در توزیع مؤلفه  (3)نمودار 

شیوه
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 تیجه گیرین

بسته و در ذهن او نقش  آوردشناسان شناختی، تجربیاتی که انسان در مواجهه با جهان واقع به دست میبر اساس آراء زبان

های مشترک جهانی، موضوع حرکت است که کند. یکی از این مقولهبندی میهای گوناگون مقولهآن را به صورت ،ذهن 

بر اساس الگوی واژگانی شدگی شود. ترین مؤلفه آن محسوب میجایی و انتقال فیزیکی، مهمجابه مسیر به عنوان بازنمودِ

 بنیـادو تابـع  بنیـادفعـل  های تابع، به دو ردهمسیر حرکت در ستاک فعل یا در گروه  ها بر مبنای رمزگذاریِ( زبان2000تالمی)

 بندی هستند. قابل طبقه

و  )گفتاری ـ نوشتاری(های متفات و گوناگون آن اعم از تولیدیدر جلوه « زبان»جا که خود موضوع از آن

نظریه ای است لذا پژوهش حاضر به تبیین کاربست میان رشتههای عمیق وهش)خوانداری ـ شنیداری(، نیازمند پژادراکی

 167جلوه گفتاری آن یعنی قول و کلمه در آیات قرآن، در یک پیکره با  در محدودهسازی »زبان« مفهومنوین تالمی، در 

 ، پرداخته است.ی مذکورآیه مشتمل بر پرکاربردترین کلیدواژه ها

، تنها مؤلفه سبب « کلمه»و    «قول»های اصلی و فرعی رویداد حرکت در  یان مؤلفهاز مدهد که  نتایج پژوهش حاضر نشان می

یعنی پیکر، زمینه، مسیر، جزء حرکتی و شیوه در روساخت  ی رویداد حرکتهادر روساخت، وجود ندارد و سایر مؤلفه

 های قرآنی، رمزگذاری شده است. گزاره

هم   ،رویداد قلمداد کرده است در این پژوهش مشخص شد  ترین مؤلفههممگونه که تالمی نیز در نظریه خود، مسیر را  همان

 ،الزاماً در آن وجود دارد)مانند باالرفتن   های گذر زمان و جابجایی مکاِنی پیکر،مؤلفهدر کاربست افعال حرکتی انتقالی که  

رمزگذاری :  چهارگانه)الگوهای  حرکت  رویداد  معنایی  هایمؤلفه  بازنمود  درهم  و مانند آن(و    انداختن   رفتن،  جلو ،رسیدن

 بیشترین بسامد را داراست.مسیر  مؤلفه (،سکون تداومشیوه؛ رمزگذاری جهت//رمزگذاری مسیر ؛رمزگذاری مبدأ؛ مقصد

 مهمترین  عنوان  به  مسیر  و  است  حرکت  مسیر  بر  تمرکز  حرکت،  رویداد  در  که  دهدنشان می  حاضر  مقاله  نتایج  این ترتیببه  

 .کندمی ایفاء  استعاری مفاهیم روساخت در مهمی نقش رویداد، این  بازنمود

ساخِت دهد قرآن کریم در روساخت، برای انتقال مفاهیم ژرفهای این پژوهش نشان میتحلیل دادهافزون بر آن، 

دروغگویی، تحریف کالم خداوند،  الهی، عذاب، اطاعت، امامت، قضاء حتمی، فرمان قطعیت غیرمحسوس فراوانی چون

 اولیه،  مفهومیبه این ترتیب استفاده از حوزه مبدأ حرکت، به عنوان  آن، حوزه مبدأ حرکت را به کاربرده است.    وحی و جز

شود، یک شیوه دقیق و کاربردی برای می  بازنمایی  متفاوتی  روساخت  عناصر  با  گوناگون، هایزبان  در  که  پیچیده  و  جهانی

 شود.انتقال مفاهیم انتزاعی با ابزار قابل فهم جهانی محسوب می

الگوی استفاده از به کارگیری رویکردهای نوین در تفسیر قرآن کریم از جمله از سوی دیگر، این پژوهش نشان داد که 

های تفسیری مفسران از آیات، ح و تصدیق برداشت، تصحی دقیقتواند در موارد مختلفی بر تمیواژگانی شدگی تالمی 

شناسان، رفع تناقضات تفسیری دریافت وجوه شباهت یا افتراق میان نقطه نظرات تفسیری مفسران و الگوهای شناختی زبان

عنصر دو بندی شدنِ  و توجه به صورت  شدگیواژگانی  نظریهاستفاده از    ،خرفسوره ز  28در آیه و جز آن، اثرگذار باشد.  

در معنای تداوم  مذکور گیری و تدقیق تفسیر آیهجایی در روساخت، سبب شکلاثرگذار در مؤلفه مسیر یعنی زمان و جابه
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های ویژگیمانند: تحریف،  ؛شوداین امر در سایر مواردی که در این پژوهش بررسی شد نیز مشاهده می امامت شده است.

 .قطعیت عذاب الهیثبوت و نزول قرآن، معبود، 

 منابع

 .اسالمى معارف و تاریخ مطالعات دفتر،قم ،1373،ناصر، مکارم شیرازیکریم؛ ترجمه قرآن -

 . االسالمی االعالم مکتب ،قم اول، چاپ عبدالسالم، هارون: تحقیق. اللغه مقاییس  معجم ،1404،احمد فارس، ابن  -

 .صادر دار ،بیروت سوم، چاپ. العرب لسان ،1410،مکرم بن  محمد منظور، ابن  -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. عناشناسی شناختی. چاپ اول، تهران،مبانی م، 1395،آزیتا افراشی، -

 التوزیع. و للنشر اسامه دار عمان، العربیه، الحروف معانی موسوعه ،2003،علی سلمان، جاسم -

. رساله دکتری علوم قرآن و با رویکرد شناختیکریم قرآنهای مفهومی زبان در استعاره ،1397،فاطمه حبیبی، -

 . )س( دانشگاه الزهراتهران، حدیث، 

 .علمی انتشارات ،تهران دوم، چاپ شناسی. زبان مکاتب توصیفی فرهنگ ،1394،محمد مهند، راسخ -

 دارالقلم.بیروت،القرآن. الفاظ مفردات ،1412، محمدبن حسین  اصفهانی،راغب -

 .فارابی ،شیراز. البالغه معالم ،1392،خلیل محمد رجایی، -

 دارصادر.بیروت، أساس البالغة. ،تابی،عمرزمخشری، محمودبن -

 دارالکتب العربی. بیروت، التنزیل.الکشاف عن حقائق غوامض  ،1407، __________ -

 علمیه.حوزهمدرسینجامعهانتشارات قم،تفسیرالقرآن.فیالمیزان ،1417،سیدمحمدحسین  طباطبایی، -

 ناصرخسرو.  تهران،القرآن. علومفیالبیانمجمع ،1372، حسن بن فضل طبرسی، -

  االسالمیة. العلمیة مکتبة . چاپ اول، تهران،التفسیر ،1380،مسعود بن  عیاشی، محمد -

 .انتشارات رضی ، چاپ اول، قم،روضه الواعظین و بصیرة المّتعظین  ،1375، فتال نیشابوری، محمدبن احمد -

 دارالکتب العلمیه. . چاپ اول، بیروت،قاموس المحیط، تابی، فیروزآبادی، محمدبن یعقوب -

 الهجرة. دار مؤسسه دوم، قم، المنیر. چاپ المصباح، تابی، محمد بن  فیومی، احمد -

 .نشرفرهنگان ،تهران. شناخت و استعاره ،1379،اهلل حبیب زاده، قاسم -

 .االسالمیهدارالکتب تهران، .قاموس قرآن ، 1371قرشی،علی اکبر -

 انتشارات ،تهران اول، چاپ پورابراهیم، شیرین: ترجمه .استعاره بر کاربردی ایمقدمه ،1393،زلتان کوچش، -

 .سمت

 .سیاهرود انتشارات ،تهران اول، چاپ .تنوع و جهانی ها: فرهنگ در استعاره  ،1394، ـــــــــــــــ -

 مؤسسه الوفاء. درر أخبار األئمه األطهار. بیروت،بحاراألنوار الجامعه ل ،1404،محمدباقرمجلسی،  -

دکتری زبان شناسی   بازنمود رویداد حرکت در زبان فارسی: رویکردی شناختی. رساله  ،1392،مسگرخویی، مریم -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  همگانی. تهران،
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 .اإلسالمیة دارالکتب تهران، .تفسیرنمونه ،1372،مکارم شیرازی، ناصر -

 العلمیه.دارالکتب ،چاپ سوم، بیروت الکریم.القرآنکلماتفیالتحقیق ،1430،حسن  مصطفوی، -
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