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  مقدمه. 1

هاي  پردازد و خود به بخش ها می شناسی شناختی به بررسی معنا و مفهوم نشانه زبان
هاي تصویري است که  واره طرحبحث  ،ها از جمله این بخش ؛شود مختلفی تقسیم می

هاي جهتی، حرکتی، مهارشدگی، نیرو، توازن، همسانی و موجودیت تقسیم  به طرح
شناسی اره شد، یکی از مفاهیم اساسی زبانتر اش طور که پیش شود. همان می

این  مارك جانسوناند، نخستین بار » هاي تصویري واره طرح«شناختی، مفهوم 
کار برد. به نظر او، حرکات بدنی آدمیان و ارتباط  اصطالح را در زبان شناسی به 

کنند که  اي پیروي می ها با جهان، خارج از الگوهاي تکرار شونده حسی آن
جایی که قرآن  ) و از آن56ش: 1390نیا،  قائمی( هاي تصویري نام دارند. هوار طرح

هاي تصویري جهت فهم مطالبش به بشر  کریم یک متن زبانی است، بارها از طرح
چنان که یک هنرمند از دل یک قطعه سنگی خاموش و  استفاده کرده است. هم

رآن نیز از کلماتی ظاهراً تراشد، ق حرکت، تصویر انسان و یا موجودات دیگر را می بی
جان، تصاویري زیبا خلق کرده و با دم مسیحایی، روحی در کالبد الفاظ  ساده و بی

دمد که تا ابد زنده و پویا هستند و در دل و افکار، موجی از احساس و حرکت  می
اي  واره طرحرویکرد  ). لذا ضروري است که8ش: 1378محمد قاسمی، ( آفرینند می

درك معنا و مقصود اصلی کالم الهی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به واژگان در 
 هاي مختلف در تواند یکی از روش هاي تصویري در قرآن می شناخت کارکرد طرح

 مفهوم واژگان آیات باشد و قرآن پژوهان را در پی و معنا دقایق به دستیابی و تحلیل
 قرآن یاري رساند. لذا معنایی سطوح و بطون و کشف گوینده اصلی مقصود به بردن
  :است هاي زیر سؤال به گویی پاسخ پی در رو پیش پژوهش مقصود، این به نیل براي
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  کدامند؟ »فی«حرف  با شده ایجاد تصویري هاي واره طرح - 1
هاي انجام شده در این زمینه عمدتاً مرزبندي دقیقی  و از آنجایی که در پژوهش

تعریف نشده است، سوال فرعی دیگري که در  ها واره طرحهاي مفهومی و  بین استعاره
  این پژوهش ذهن را مشغول داشته و در صدد پاسخ آن هستیم، این است که:

» فی«ها ایجاد شده توسط حرف  هاي تصویري با استعاره واره طرحتفاوت  - 2
   کدامند؟ در رویکرد شناختی،

شده در این زمینه آثار نگاشته   گویی به این سواالت ابتدا به مطالعه براي پاسخ
در آیات » فی«هاي تصویري حرف  پرداخته و سپس نتایج حاصل، با بررسی طرح

  مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

  پیشینه پژوهش -2

 ررسـی ب موضـوعِ  بـا  رابطـه  در مستقلی کار کرده است، بررسی نگارنده که جایی تا
البتــه  .اســت نگرفتــه صــورت قــرآن، در» فــی« هــاي تصــویري حــرف واره طــرح

بررسی شناختی الفـاظ و حـروف     زمینه با رویکرد متفاوتی در دیگري هایی پژوهش
هاي مفهـومی، نگـارش    استعاره  اند؛ لذا در برخی از این آثار که در زمینه نگاشته شده

هاي تصـویري توجـه شـده     واره طرحاند، به صورت گذرا و غیرمستقیم به بحث  یافته
ـ  در) ش1388( پرگـو  و چـه هوشـنگی   آنایـن آثـار اسـت      است؛ از جمله  ي همقال

ـ  بـه  اند که ، نوشته»شناختی شناسی زبان منظر از قرآن در مفهومی هاي استعاره« ه ارائ
 بـا  را مبـدأ  مفهـومی  هـاي  حوزه برخی و پرداخته استعاره باب در معاصر هاي نظریه
 نحاجیـا  و کامبوزیـا  زعفرانلـو  کـرد . کـرده اسـت   بررسـی  قرآنـی  هاي مثال شاهد

را بررسـی   »شـناختی  رویکـرد  با قرآن جهتی هاي استعاره«  همقال نیز در) ش1389(
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آن،  توسط شده ایجاد ي ها واره طرح تعریف  هارائ و جهتی  هاستعار تبیین ضمن کرده و
 نیـا قائمی. است کرده اثبات قرآن آیات آوردن با را پایین و باال جهتی  هاستعار وجود

 تفسـیر  بـه  »شـناختی  نگـاه  با قرآن، شناختی عناشناسیم« کتابِ نیز در) ش1390(
 به کتاب، این از بخشی در ایشان مثالً به روش شناختی پرداخته است؛ قرآن از آیاتی
 نقش به آیاتی ذیل در و کرده اي اشاره نیز حروف شناختی به معناشناسی خاص طور

بـه  بیشـتر  اثـرش  پرداخته است. البته ایشان در  ساز حروف در عبارات قرآنیمفهوم
هاي حروف در  واره طرحنقش  به اند و هاي تصویري حروف فارسی توجه داشته طرح

 اثر دیگر در این مورد، نوشته افخمی و اصغري .اندنپرداختهایجاد معنا در آیات قرآن 
 مکـانی  مفهوم از مکانی غیر مفاهیم اشتقاق چگونگی« ، هش) است که در مقال1391(

، بـا  »LCCM  نظریـه  اساس بر و شناختی معناشناسی  حوزه رد« در» ي اضافه حرف
فضـایی کـه ایـن     -هندسی  ، سعی در بیان رابطه»در«ي  هدادن حرف اضافمحور قرار

مبـانی نظـري     اي دربـاره  کند، داشتند و از ایـن رو، پـس از مقدمـه    حرف ترسیم می
حـالتی حـرف   هایی اشـتقاق مفـاهیم    رویکرد شناختی به زبان، با آوردن شاهد مثال

کنند، ایشان نیز بـه طـور مسـتقیم بـه موضـوع       ش تبیین میارا از مفهوم مکانی »در«
 تـري  ویژه نگاه با که دیگري آثار تصویرسازي حروف در عبارات نپرداخته است. اما

 در موجـود  هاي استعاره اي واره طرح مبناي« ، هاین مقوله پرداختند عبارتند از: مقال به
 انـواع  آن، در کـه  ،)ش1392( دیگران و نوشته روشن ،»گیالن قشر هاي المثل ضرب

  واره طرح فضا،  واره طرح جمله از گرین و ایوانز توسط شده مشخص هاي واره طرح کلی
 موجودیـت،   و همسـانی،   توازن،  پیوستگی،  نیرو، ،)حرکت( جایی جابه ،مهارشدگی

 گـیالن، سـعی   شرق هاي مثلال ضرب نمونه کارگیري به با نگارنده است و شده معرفی
 هـا  واره طـرح  کلـی  انواع ها، المثل ضرب و روزمره زبان در که دارد نکته این بیان در
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شود. اما باید متذکر شد که این پژوهش در زبان فارسی انجـام شـده و بـه     می یافت
هاي موجود در عبارات پرداخته و از حـروف در ایـن اثـر،     واره طرحصورت کلی به 

تحریـر در    پژوهش دیگري که با این رویکرد، به رشـته  .است  ن نیامدهسخنی به میا
هاي تصـوري   بررسی طرح« است که در ش)1393( دیگران و آمده، نوشته خسروي

 بـه  ،»با تمرکز بر طرح حجمی، حرکتی و قدرتی)( واژگان قرآندر معناشناسی شناختی 
 پرداختـه  قدرتی و حرکتی، حجمی، طرح سه قالب در قرآن هاي تصویرسازي بررسی

هاي تصویري عبارات قرآنی را مورد توجه قـرار   است که طی آن، مؤلفان صرفاً طرح
اثر دیگر در این رابطه، نوشـته ایمـانی و    اند.داده و از حروف، سخنی به میان نیاورده

 ، اهمیـت "فـی " حرف معنایی شبکه بررسی«  هش) است که در مقال1394( زاده منشی
، با تکیه بر معنـاي مکـانی و کـانونی    »شناختی شناسی معنی منظر ازن قرآ ترجمه در آن

سایر معانی زمـانی، انتزاعـی، اسـتعاري و مجـازي را، منشـعب از معنـاي       » فی«حرف 
انـد،   را که به این طریق بسط یافته» فی«داند، و کابردهاي حرف  نمونه این حرف می پیش

هاي تصـویري پرداختـه    واره طرحمبحث  وار به از قرآن استخراج کرده و به صورت اشاره
آوري براي این حرف در زبان فارسی توجـه   هایی به چگونگی معادل ن با تحلیلو در پایا

  داشته است.
 تکیه با» فی«حرف  معناي تبیین به طور خاص روي حاضر پژوهش تمرکز اما

ی است و به صورت مبسوط بحث مورد نظر را مورد بررس هاي تصویري واره طرح بر
 شده استخراج قرآن از هایی نمونه مقصود این به نیل براي و تحقیق قرار داده است، و

 و جانسون، روشی دیگر جهت تحلیل  هاي تصویري در نظریه واره طرح به توجه با و
  . است معرفی شده معانی آیات شناختی بررسی
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  هاي تصویري   واره طرح -3

هـاي تصـویري و    واره طـرح   درباره ونجانسو  لیکافشناسان شناختی از جمله  زبان
  جا کـه بـین ایـن دو مؤلفـه     اند؛ اما از آن هاي مفهومی، نظریاتی را مطرح کرده استعاره

زبان شناختی، تفاوت آشکاري در آثار نگاشته شده مشخص نیست، ابتدا تعاریفی از 
هـاي   هاي تصویري به دست داده و سپس بـا اشـاره بـه برخـی از ویژگـی      واره طرح

   شود. می هاي مفهومی تشریح ها با استعاره ها، تفاوت آن واره طرحجود در مو
اند از الگویی تکرار شـونده و   تصویري عبارت  واره طرح«بنا به تعریف جانسون 

 »بخشـد  مـا انسـجام و سـاختار مـی      هاي ادراکـی مـا کـه بـه تجربـه      پویا از تعامل
گرایی، معنـا   از منظر تجربه رو، )؛ از این145ش: 1391آسیابادي و دیگران،  محمدي(

هاي ادراکی ما بر پایه حـواس، حرکـات بـدن، و تجـارب      و فکر و به طور کلی نظام
 هـاي  واره طـرح  جـامع  گیرد. بر ایـن اسـاس، تعریـف    فیزیکی و اجتماعی شکل می

ایـن   -شـناختی   زبانشناسی در مطرح مفاهیم ترین مهم یکی از عنوان به -تصویري 
 الگوهـاي  از بشـر  ادراکـی  تعـامالت  و اشیاء کاري دست مانی،حرکات جس است که،

 و درك قابـل  انسـان  تجارب ها، آن بدون که شوند حاصل می پویایی و تکرار شونده
 شـوند.  مـی  معرفـی  تصـویري  هـاي  واره طـرح عنوان  با الگوها این. بود نخواهد فهم

از تجـارب   هـا برخاسـته   واره طـرح بنابراین، ایـن   )77 ش:1392 دیگران، و روشن(
گیرند؛ زیرا کودك انسان بـا دنیـایی    حسی و در مراحل آغازین رشد انسان شکل می

هـاي اطـراف خـود، مواجـه اسـت، و قـادر بـه تجسـم          از روابط بین عامل و پدیده
اجتماعی است، و در اثناي این فرایندهاست که،  -فرایندهاي زبانی با تعامالت فیزیکی

 ها ساخت آید؛ هرچند این شناخته شده، به وجود میو دنیایی  »خود«ساختار مفهوم 
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 -تر معنایی  انتزاعی سطوح به توانند می اما آیند، می پدید جسمانی تعامالت از آغاز در
  ) Johnson, 1987: xix( یابند. گسترش -است استعاري معناي همان که

 طـرح پـرداز م  به عنوان اولین نظریه جانسون که تصویري هاي واره طرح مهمترین
هاي سطح پایـه را   واره طرحباشند، که  حجمی می و حرکتی، قدرتی واره طرح کند، می

هاي دیگـري ماننـد تعـادلی،     واره طرحاین سه سطح، وي   دهند. به عالوه تشکیل می
جزء، تماس، سطح، ادغام و  -نزدیک، کل -اي، دور اي، کانونی، حاشیه ربطی، چرخه

آسیابادي  محمدي( کند. مفاهیم انتزاعی پیشنهاد میانفکاك و... را براي ملموس کردن 
)؛ اما بر اساس یک تلقی عام ممکـن اسـت بـین مباحـث     147ش: 1391و دیگران، 
هـایی   حثی رخ دهد. در این صورت، ویژگـی و استعاره، خلط مب واره طرحمربوط به 

 شـود. از جملـه   هاي مفهومی می ها و استعاره واره طرحوجود دارد که باعث تشخیص 
  ها عبارتند از:   این ویژگی

 شـناختیِ  سـاخت  از تـري  اولیه سطح تصوري، هاي واره طرحاز دیدگاه جانسون،  -
 را انسـان  فیزیکی تجربیات میان ارتباط امکان و دهند می را تشکیل استعاره زیربنايِ

راد،  گلفـام و یوسـفی  ( کننـد.  مـی  فـراهم  زبـان  نظیـر  تر شناختی پیچیده هاي حوزه با
 )78 ش:1392، روشن و دیگران، 38ش: 1385

هاي مفهومی را تشکیل  مبدأ در استعاره  هاي تصویري، صرفاً حوزه واره طرح -
 )126ش: 1392 کالی، محرابی خلیلی، باقري( دهد. می

حوزه  دهنده هاي مفهومی و سازمان استعاره  مجموعههاي تصویري زیر واره طرح -
 )127 ش،1392 کالی، محرابی خلیلی، باقري( مبدأ در نگاشت استعاري هستند.
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 شوند؛ می ساخته مجاز و استعاره طریق عملیات از تصوري هاي واره طرح -
و استثنایی شناخته  غیرعادي امري سنتی رویکرد در که چیزي اساس بر یعنی
 )36ش: 1385گلفام و یوسفی راد، ( شود. می

 مکانشناسی از الگوبرداري راه از و اند هاي فضایی ساخت داراي ها، واره طرح -
هایی  ها، اساساً مؤلفه گیرند؛ اما استعاره شکل می ذهن در تجربی هاي حوزه شناختیِ
کامبوزیا و  زعفرانلو کرد( شوند. اند و مسائل غیر مکانی را هم شامل می مفهومی

 ) 124ش: 1389حاجیان، 

اند که در مراحـل بعـد، انسـان     »مفهومی پیش«ها الگوهایی ادراکی و  واره طرح -
هـا،   دهد؛ در حـالی کـه اسـتعاره    هاي انتزاعی و مجرد نیز تعمیم می ها را به حوزه آن

مفهـومی    همفهومی مبـدأ بـا حـوز     هو انطباق حوز »ها مفهوم«تناظرهاي یک به یک 
 ایجـاد  به مسیر، در از حرکت ما فیزیکیه تجرب مثال، شوند؛ براي مقصد محسوب می

 قـادر  را انسـان  ،»مفهـومی  پیش«و  ذهنی رساختا این. انجامد می حرکتی  هوار طرح
حرکتـی  ي  واره طـرح قالـب   در نیز را ذهنی و مجرد بسیار »مفاهیم« بتواند تا کند می

  )120-124همان، ( بیان کند.
ها، اگرچه با هم پیونـد عمیقـی دارنـد امـا داراي      ها و استعاره واره طرحبنابراین، 

شوند. با این توضـیح بـه    ري میهایی هستند که موجب تشخیص یکی از دیگ تفاوت
هایی ایجاد شـده توسـط ایـن حـرف      واره طرحدر قرآن و » فی«تبیین کاربرد حرف 

  شود.  پرداخته می

  »فی«اصلی حرف  و اي نمونه پیش معناي -4

 شـیء  یـک  آن در کـه  اسـت  موقعیتی به اشاره براي ،»فی«حرف جر  اصلی کاربرد
)TRبه عنوان مسیرپیما درون یک حجم ( )LM چـه   گیـرد؛ چنـان   ) مرزنما جاي مـی
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بارهـا بـراي تفهـیم معـارفش بـه بشـر از ایـن نـوع         » فی«خداوند با کاربرد حرف 
 تصویرسازي استفاده کرده است، مانند عبارت قرآنی زیر:

ـِت «نمونه:  َ ب ِ ل ـي  ُغ در  »ایـن شکسـت  «رومیان مغلـوب شـدند   ...؛ فِ
ـ  چـه در  ) آن2-3روم/( »سرزمین نزدیکی روي داد. شـود،   مشـاهده مـی  ن مثـال  ای

 کاربرد که است فیزیکی درون فضاي فیزیکی دیگر گرفتن یک جسمقرار  دهنده نشان
 از ترتیـب،  ایـن  بـه . کند می سازي را به ذهن مخاطبان تداعی این مفهوم» فی« حرف

 جاي حجاز سرزمین ظرف در روم بر غلبه که شودمی برداشت چنین ها واژه انتخاب
 چرا که نشده؛ تکرار دیگر هاي مکان و ها دوره در سرزمین این بر غلبه دیگر و گرفته
  .کند می تداعی حجاز صرفاً در را روم بر ایران پیروزي محصورشدن فی، حرف

است، که کامالً با الگـوي  » فی«منظر اعالي حرف   دهنده فوق نشان  هبنابراین آی
رو  روبــه مطابقــت دارد و ماننــد شــکل» فــی«تصــویري حــرف جــر ي  واره طــرح

  شود؛ تصویرسازي می
  ترسیمی   واره طرحشود در  طور که مالحظه می همان

  ) TR( که توسط حرف فی، تصویرسازي شده، مسیر پیما
  ) قرار گرفته و محصور در آن است.LM( کامالً درون مرزنما

  نمونـه  که منطبق بر معناي پیش  -» فی«بنابراین، با تکیه بر این تصویرسازيِ حرف 
پردازیم که بـر   هاي تصویري این حرف می حرف است، به تبیین و تشریح سایر طرح این

بشـري    تجربه مبناي و شناختی طبیعت حسب بر کلی مقوالت اساس دیدگاه جانسون در
 واره طرح فضا،ه وار طرح: شود می بندي طبقه ذیل به شرح ها و گزارش آن  شدهایجاد 

رك: روشـن و  ( و شـیئی  توازن،  پیوستگی،  نیرو، ،)حرکت( جایی جابه  مهارشدگی،
  ).78ش: 1392دیگران، 

  TR 

LM  
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  هاي تصویري واره طرحها با تکیه بر  ارائه و تحلیل داده -5

 از کـه  هسـتند  اي انگـاره  الگوهـاي   کننـده  بیـان  تصوري، هاي واره طرح کلی، طور به
 که شوند می ناشی... و نیرو ارتباط، و مسیر مظروف، و ظرف تصوري، مانند هاي حوزه

 استعاره طریق از را ما غیر بدنی تجربیات و نیز ما بدنی تجربیات از بسیاري ساختار
)؛ بنابراین، آیات قـرآن را بـا الگـوي    44م: 2003کروز،  و کرافت( دهند.می تشکیل

کنـیم تـا    بندي کرده است، بررسی می صورت» فی«هاي تصویري که حرف  واره طرح
اش چگونه استفاده  رب انسان براي درك مفاهیم هدایتیمعلوم گردد که خداوند از تجا

  است تا از این راه، معارف فرا بشري را در ظرف فهم بشري بگنجاند.  کرده

   جهتی)( فضا  واره طرح - 1- 5

 -گیرند الهام می اش جسمانی ساختار و انسان تجارب از که -ها  واره طرحبر مبناي 
است،  اجزائی داراي که دهد می تشکیل ار کل یک مختلفش هاي قسمت با انسان بدن

گرفتن در فضاهاي اطراف این قرار  ههاي پیرامون با توجه به نحو گاهی جایگاه پدیده
جلو،  یا عقب هاي واره طرح از ثابتی نمونه شوند و با این رویکرد، کل سنجیده می

امبوزیا، کرد زعفرانلو ک( آورد. وجود می را به باال یا پایین، دور یا نزدیک و...
هایی از این جهات با شواهد  رو، در ادامه نمونه ) از این122ش: 1389حاجیان، 

  قرآنی تبیین خواهد شد.

  عقب و جلو -5-1-1
 موقعیت و وضعیت خود، پیرامون اشیاي یا خود جسم قراردادن معیار با انسان،
 و اند گرفته ارقر جلوتر یا تر عقب وضعیتی در که کند می تعیین و سنجد می را ها پدیده



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    56

 

 و روشن( .است جلو - عقبي  واره طرح که، سازد می خود ذهن در آن از تصویري
  است؛ شده مشخص فی حرف با که زیر قرآنی  هنمون مانند) 81 :1392دیگران، 

ناهُ فــي وَ ُكــلَّ «... ماننــد:  ْ بـيٍن؛   َأْحَصـي ُ  روشــن کتــابى در را چیــز همــه وم
  )12/یس( .» ایم برشمرده

 تمـامى  بـر  اسـت  مشـتمل  کـه  لوحى است، محفوظ لوح» مبین امام«از  رمنظو
 آن در چیـز  همه آمار نتیجه در رانده، خلق در را قضایش سبحان خداى که جزئیاتى

ممکن است از این نظر باشد که ایـن کتـاب در قیامـت رهبـر و      »امام«هست. تعبیر 
)؛ 66/ 17ق: 1417طباطبـایی،  ( پیشوا است بـراى همـه مـاموران ثـواب و عقـاب     

جایی که پیشوا و رهبر معموالً در تجربیات بشري، کسی است کـه در   بنابراین، از آن
امام بودن، داشتن پیروانی است که فضاي عقـب را    هجهت جلو است و از طرفی الزم

ـ »فی«کنند، با این توضیح، حرف جر  اشغال می الـواح و     ه، لوح محفوظ را ظرف هم
کند که عالوه بر ظرف بودنش، در جهتی جلـوتر از   زي میهاي دیگر تصویرسا کتاب

اشیاء   که، در این مثال شاید قرار گرفتن همه دیگر این  بقیه کتب قرار گرفته است و نکته
ها اعم از اجسام و غیر اجسام در ظرف کتاب، امر معقولی نباشد؛ بلکـه تنهـا    و پدیده

دارند، مد نظر آیه است. از  بخشی از موجودهایی که سنخیت مظروف چنین ظرفی را
دهـد، تـا هـدف ایـن      این رو، خداوند علم به اشیاء را مظروف این ظـرف قـرار مـی   

  تصویرسازي، محصوریت علم به اشیاء در امام مبین باشد؛ نه خود اشیاء و اجسام. 

  راست و چپ )5-1-2
ك چپ و راست، جهاتی هستند که گاهی با استفاده از حروف براي مکانی کردن، در

 در فضایی چپ و راست  واره طرحروند،  کار می و سازماندهی مفاهیم انتزاعی به
  است. رفته کار به این شکل به قرآن در» فی«حرف  مفهومیِ ساختار
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وا   وَ أَْلِق ما في«مانند:  عُ ْلَقْف ما َصنـَ و آنچه را در دست راست دارى   ...؛تـَ
  )69/هط( »بلعد! اند مى بیفکن، تمام آنچه را ساخته

) تعبیر tr( ع)( به عنوان ظرف عصاي حضرت موسی» فی«ي  هجا، از واژ در این
داري عصـا را در دسـت    ، حالت حفظ و نگـه »فی«شده است؛ چرا که کارکرد حرف 

دهـد.   یاء) نشان مـی   ق: ماده1412راغب اصفهانی، ( -که معناي یمین است -راست 
  هکنـد و واژ  را ترسـیم مـی   ع)، سـاختار مکـانی  ( در حقیقت، وجود حضرت موسـی 

  تصویر جسمی را که در سمت راست این مکان قرار گرفته است.  »یمین«

  پایین - باال )5-1-3
 خود جسم انسان، که است، پایین و باالي  واره طرح فضا، هاي واره طرح انواع از یکی

 چنین و سنجد، می ها آن اساس بر را دیگر امور جایگاه و داده، قرار محور را اشیاء و
 از هاي او، برگرفته و این قضاوت تر  پایین یا هستند باالتر کند که، می قضاوت

 حاجیان، کامبوزیا و زعفرانلو کرد( .باشند می او هاي آموزه و انسان هاي تجربه
  مانند کاربرد این طرح تصویري در آیات زیر: )125 ش:1389

رى«مانند:  ْد َن َقلَُّب   َق  آسمان سوى به را تو نتظارآمیزا هاى نگاه ...؛فِيتـَ
  )144/بقره( »!بینیم مى

ص) ( پیـامبر   ه، از آسمان به عنوان ظرف چهـر »فی«در این آیه با کاربرد حرف 
که کاربرد حرف  دیگر این  هیاد شده است که به عنوان فضایی در باال قرار دارد. و نکت

کنـد تـا    سازي مـی شدن وجه را در آسمان تصویرمکانی، محصوره فی عالوه بر رابط
که برخی مفسران نیز بـه آن اشـاره    ص) باشد؛ چنان( ، شدت انتظار پیامبر دهنده نشان
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 نـزول  مشتاق و منتظر ص)( پیامبر که است آن از حاکى آیه گویند: این فرموده و می
انتظـار    چنین، خاتمه ) و هم1/222ش: 1383قرائتی، ( بود. قبله تغییر جهت در وحى

دیگري اسـت کـه از تصویرسـازي ایـن       ی مبنی بر تغییر قبله، نکتهبراي دریافت وح
سازي،  و شبیه واره طرحدادن این د. در واقع، خداوند با مبنا قرارشو حرف برداشت می

ساختی استعاري را در ذهن خواننده کالم نتیجه گرفته تـا انتظـار محقـق شـده و بـه      
سازي کند، چراکـه، وجـه پیـامبر     ماین رابطه استعاري مفهو  پایان رسیده را به واسطه

  ص) را درون زمینه تصویرسازي کرده است.( اکرم

َن النَّاِر...؛ فِي إِنَّ «دیگر:   هنمون  ترین پایین در منافقان اْألَْسَفِل مِ
 آن معناى به و »درج« وزن بر »درك« ؛ٔکلمه )145/نسا( »دارند قرار دوزخ درکات
 نظر در را صعود و رفتن باال مسأله که برند مى کاربه  جایى در را) پله( »درج« است،
راغب ( آمدن باشد. هدف پائین که رود مى کار به جایى در »درك« ولى باشند؛ داشته

است که:  دال) فخررازي نیز در تفسیر آن چنین آورده  ق: ماده1412اصفهانی، 
»كرآخرین »فلاس درك« از مقصود پس است، گودى جاى هر  نقطه گودترین ،»الد 

جا منافقان در  ). بنابراین، در این11/257ق: 1420فخررازي،( است، جهنّم گودى
چنین دردناکترین  ترین فضاي جهنم و هم اند که در پایین مکانی از جهنم محبوس شده

ن را در انحصار خود در آورده که هیچ کس اباشد، این فضا چنان منافق مکان آن می
  ست.ها نی را یاراي کمک به آن

  ) دور و نزدیک5-1-4
 فاصـله  حیـث  از هـا  انسـان  خـود  بـه  نسبت یا هم به نسبت ها پدیده موقعیت گاهی

» فـی « حرف نیز قرآن در. زند می رقم را نزدیک و دور  واره طرح و. شود می سنجیده
  است؛ مانند شاهد مثال ذیل: کرده تصویرسازي را واره طرح این
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ـي  وَ «مانند:  َقرَّنيَن فِ ُ  »دادیم. قرار زنجیر و غل در دیگرى را گروه و ؛م
 اسـت.  زنجیر و بند در گردن یا پا و دست کردن جمع به ؛ اشاره»مقَرَّنین« )38ص/(
) در این آیه براي نشان دادن حصـر شـیاطین   288/ 19ش: 1374مکارم شیرازي ،(

 اعضاي حرکتـی آنـان   »مقرنین«و موقعیت » فی«در غل و زنجیرها، با آوردن حرف 
سازي کرده است؛ به طوري که این زنجیرهـا حصـار اعضـاي     را نزدیک به هم مفهوم

شیاطین فرض شده که جلوي حرکت آنان را گرفته و آنان را تحت سـلطه در آورده  
  است. 

  پیرامون –مرکز  )5-1-5
دهـد و اشـیا و   گاهی انسان بدن خود یا اشیائی را در مرکز و محور توجه قـرار مـی  

  واره طرحها دارد که با این نوع تجربه،  ر حاشیه؛ و توجه کمتري به آنامور دیگر را د
کند. خداوند متعال نیز براي تفهـیم مفـاهیمش بـا     پیرامون را تصویرسازي می -مرکز

گیـرد و تصـویرهایی را جلـوي     ها را به کار می انسان  هاین تجرب» فی«کاربرد حرف 
  ت: آیا این جمله کند. از چشمان مخاطب منقوش می

تامى«مانند:  َ واَل اْلي ْأُكُلوَن َأمْ َ ْأُكُلوَن في  إِنَّ الَّذيَن ي َ تردید  بى ...؛ ِهْم ظُْلمًا إِنَّما ي

هـاي خـود آتـش    خورنـد، فقـط در شـکم    کسانى که اموال یتیمان را بـه سـتم مـى   
اي که ما از بدن خود داریم، فضـایی را کـه    با توجه به تجربه) 10/نساء( »خورند. مى

انـد.   کند، در مرکز بدن قرار دارد و سایر اعضا در پیرامون جاي گرفته اشغال می شکم
در ایـن موضـع، کـالم ایـن عضـو مرکـزي را ظـرف آتـش         » فـی «  استعمال حرف

تصویرسازي کرده است؛ بنابراین، این واژه توجهات را از سایر اعضا جدا کرده و آن 
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اعضا، فقط این عضـو ظـرف آتـش     که از میان کند. علت این می »بطن«را معطوف به 
تـر   تر و مهـم  کند، غالب قرار گرفته، این است که لذتی را که این عضو عاید انسان می

  است و لذات دیگر تابع آنند.

  مهارشدگی  واره طرح )2- 5

 جسمانی  هتجرب این او. دارد سروکار ها ظرف انواع با خود،ه روزمر تجارب در انسان
 ذهـن  و دل بـه  تـوان  مـی  جمله، آن از که دهد می نسبت نیز انتزاعی موارد به را خود

 یـا  ظـرف  بـه  کـه  مواردي تمام است بهتر که دهدمی نشان آیات بررسی. کرد اشاره
 و روشـن : رك( .شـوند  بنـدي  طبقـه  عنـوان،  ایـن   مجموعه زیر دارند، اشاره مظروف
  شد.مواردي از این نوع در ادامه توضیح داده خواهد  )82 ش:1392 دیگران،

  حجم  )5-2-1

ما بدن خود را همواره هم به صورت ظرف و هم به صورت مظروف  لیکافبه عقیده 
هـایی   تواند خود را مظروف ظرف تخت، خانه و مکـان  کنیم، پس انسان می تجربه می

رو ایـن   تواند نوعی ظرف تلقی شود، قرار دهد، و از همـین  که داراي حجم بوده و می
یم دیگري که به لحاظ جوهري یا مفهومی حجـم ناپذیرنـد،   فیزیکی را به مفاهه تجرب

محمـدي  ( آن، طرح تصویري حجـم را در ذهـن تـداعی کنـد      هبسط دهد و به واسط
کـه در آیـات    ) چنـان 99ش: 1391؛ خسروي و دیگران، 147ش: 1391آسیابادي، 

  کار رفته است. ذیل حرف فی به این منظور به

َُصوِّرُ «مانند:  ...؛    في  ُهوَ الَّذي ي ُ َشـاء َْف ي  در را شـما  که است کسى اوَكي
جـا   در ایـن  )6عمـران/  آل( ».کنـد  مى تصویر خواهد مى که چنان آن ،"مادران" رحمِ
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 گیـرد، تصـویر   جنین انسان است که درون حجمِ رحم قرار می »کم«منظور از ضمیر 
 »یشـاء  کَیف«شیء، آن هم در مکانی بسته، وجه مبهات خدا در عبارت  قراردادن بر

اي کـه محصـور در چیـزي اسـت، بـدون       بر روي شیء است؛ چرا که، تغییر و تبدیل
  مباهات است.  ورود به آن محیط انحصاري و شکستن آن انحصار، کاري شایسته

ـي  إِذْ «...    هدیگرآی  هنمون  »بودنـد.  غار در دو آن که هنگام آن در ...؛  فِ
ص) و همـراهش  ( غـار را بـر پیـامبر   محـیط بـودن   » فـی «) است، حرف 40توبه/(

بـودن در آن مکـان را نیـز نشـان      کند و این احاطه، همواره محفوظ سازي می مفهوم
 -شـود  برداشـت مـی   » فـی «که از حـرف   -دهد؛ چراکه در ذیل معناي انحصار  می

هاي تاریخی هـم مبـین محفـوظ     که نقل معناي حفظ و حراست هم نهفته است؛ چنان
ش در این غار بـوده اسـت؛ زیـرا در ایـن خصـوص چنـین       ماندن حضرت و همراه

 ابـوبکر  و پیغمبر ثور؛ وقتی کوه در است غار، مکانی مقصود از گزارش شده است که
 و گذاردنـد  تخـم  غار در بر که عنکبوتى و فرستاد کبوتر دو خدا شدند، غار درون به

 را آن و رسـید  آنجـا  به گشت، مى پیغمبر در پى که مالک بن سراقه چون تنیدند، تار
 جاى به عنکبوت تار و کبوتر تخم این باشد، رفته غار درون به کسى اگر: گفت دید،
  )5/49ش: 1372طبرسی، ( . برگشت و ماند نمى

  داخل و خارج )5-2-2

 جزئـی  یـا  کلـی  طـور  به شیء یک که است معنا این گر بیان» فی«حرف  جا، این در
 و کرده ریزي پی را داخل مهارشدگی طرح که است شده محصور مکانی  هزمین توسط
 و افخمـی : رك( کنـد می تصویرسازي را خروج مفهوم شود، برطرف حصر این وقتی
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ُِج «مانند:  ؛)35 ش:1391اصغري،  ُِج  فِي  تُول ـول ـي وَ تُ  در را شـب  ...؛ فِ
  )27/عمران آل( »شب. در را روز و کنى، مى داخل روز

به عنوان شیء متحرك به آن وارد شـده   »لیل«مکانی است که  »نهار«جا  در این
شـود؛   به عنوان شیء داخل آن مـی  »نهار«مکانی است که  »لیل«و در عبارت بعدي 

شدن، و چنین جایی و جانشین یگري است؛ نه جابهیکی در د بنابراین، سخن از ورود
شود که گاهی به علت طوالنی بودن روز نسـبت بـه شـب، شـب بـه       سازي می مفهوم

خواهـد ثبـات روشـنایی را در     اي محصور در روز مستقر شده است و می عنوان شی
ترنـد، نهـار    هـا طـوالنی   هایی دیگر کـه شـب   عین تاریکی شب بیان کند و در زمان

گیرد. و در پی پایه قرار دادن شـب نسـبت بـه روز اسـت کـه       مظروف شب قرار می
جـا دو مفهـوم    یـن تاریکی حتی در هنگام روشنایی هم جریـان دارد. بنـابراین، در ا  

زمانی روز و شب با ساختی استعاري و زیر بناي طرحـی تصـویري بـه جانـدارانی     
 ها متصور است. اند که فعل ورود و خروج بر آن تشبیه شده

ـي «... دیگـر:    هنمون وُهنَّ فِ  »نماییـد  دورى آنهـا  از بسـتر  در ...؛وَ اْهُجـرُ
 دور شـدن از   واره طـرح » فـی «همراه  به »اهجرُوهنَّ«) در این مورد تعبیر 34نساء/(

سازي کرده  مفهوم » فی«و آن را با کاربرد حرف  کند را تصویرسازي می خواب محل
شوند، مکانی بسته است و این بسته بـودن هـم بـه     تا بفهماند جایی که از آن دور می

 شود؛ بنابراین، تنبیه آنان فقط در حـد  عاطفی اطالق می فضاي مکان فیزیکی و هم به
شـود؛ امـا از    ترك بستر است که تنبیهی عاطفی براي زنـان سـرکش محسـوب مـی    

به کار رفته، شاید ترك مکان نیز مد  »هجرت در«، »هجرت از«جایی که به جاي  آن
  نظر نباشد و فقط قطع ارتباط عاطفی مورد توجه باشد.
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  پر و خالی )5-2-3
 گیرد؛ می قرار حجمی درون مسیرپیما که است صورت این به مهارشدگی طرح گاهی

 و پر  واره طرح که شود خارج ظرف آن از و بردارد را مانع آن بتواند است ممکن ولی
 دیگران، و روشن ؛71 ش:1382 صفوي،( .است موضوع این گر تداعی خالی

  مانند: ؛)82 ش،1392

وٍح وَ زا«...مانند:  ْعِد قـَْومِ ُن ْن بـَ َ مِ َلُكْم ُخَلفاء َ وا إِْذ َجع َْصطَة فِي  َد وَ اذُْكرُ  و ...؛ ب
 جهت از را شما و داد؛ قرار نوح قوم جانشینان را شما که هنگامى آورید یاد به

  )69/اعراف( »داد. گسترش خلقت
ترش در شاهد فوق مفهوم خلق به ظرفی تشبیه شده کـه قـوم هـود در آن گسـ    

ـ     یافته و به تعبیري در حال پر ه چنـین  شدن از افـراد آن اسـت؛ بنـابراین، از ایـن آی
و  »زادکـم «  اي و مفهـومِ انتزاعـی دو واژه   واره طرحشود که، پیوند مفهوم  برداشت می

اند، گسترش و افزایش جمعیت قوم نـوح را در   سازماندهی شده » فی«که با  »خلق«
سازي کرده است. این در حالی است که برخـی از   هاي بعد یعنی قوم هود مفهوم نسل

زادکـم فـی   «، تعبیر »فی«بدون توجه به مفهوم حرف مفسران چون عالمه طباطبایی 
 بـدنى  نیـروى  و هیکـل  درشـتى  ها آن اند که، خداوند به را چنین تفسیر کرده »الخلق
)؛ در واقع، ایشان افـزایشِ در  8/178ق: 1417طباطبایی، ( است داشته ارزانى فراوان

درحـالی   دانـد؛  خلق، که ظرف مظروف قوم هود است را منحصر در قواي جسمی می
گسترش جمعیـت) را هـم افـاده    ( تري تواند مفهوم کلی که گسترش در این ظرف، می

  کند؛ چنان که توضیحش گذشت. 
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  سطح )5-2-4
 کـه  اسـت  زمانی آن و است، سطح واره طرح مهارشدگی، هاي واره طرح از دیگر یکی

 کـی فیزی طـور  بـه  و انـد  شـده  تشکیل بعد دو از که شود اجسامی مواجه می با انسان
آینـد، در   هایی مسطح بـه حسـاب مـی    دیوار و زمین که نمونه تخت، مانند اند؛ مسطح

 نـام  بـه  اي واره طـرح تـا   شود می سبب سطوحی چنین از انسان جسمانی  واقع تجربه
گونـه   که ترسیم این) 84 ش:1392 دیگران، و روشن( .بگیرد شکل او ذهن در سطح

ـذي «ف بدین منـوال اسـت؛ ماننـد:    سطوح در عبارات قرآنی با استفاده از حرو ُهـوَ الَّ

ُش  ـامْ لُـوالً َف َل َلُكُم اْألَرَْض َذ َ  شـما  بـراى  را زمین که است کسى او ...؛   ا فـي  َجع
  )15/ملک( »بروید راه آن هاى شانه بر کرد، رام

 شود کـه  گفته می شانه و گردن بازو، میان هاى استخوان و به عضالت ؛»مناکب«
 در) مـیم   ق: ماده1214 اصفهانی، راغب( . است شده استعاره زمین مورد در معنى این
 تـا  شـده  متعدي» فی« با شود، متعدي »علی« با که این جاي به »مشی«  واژه جا، این
همـراه بـا    زمـین  هاي شانه میان در رفتن مخاطبان آیه که راه شود، تبیین مطلب این

 از زمـین  حراسـت  و حفـظ   دهنـده است و این حالت، نشـان  زمین در او محصوریت
 بـر  انسـان  وقتی بنابراین، شود؛می محتوایش حفظ باعث که ظرفی مانند است؛ انسان
 اسـت  اي اشاره عبارت این شاید کند. می محافظت او از زمین رود، می راه زمین روي

   .شود می ها آن تعادل حفظ و اشیاء جذب باعث که زمین  جاذبه نیروي به

جـا   ایـن  کـه در ) 3/طـور ( »گسترده اى صفحه درنُْشـوٍر؛ مَ    في«دیگر:ي  هنمون
 تا بـه دلیـل گسـتردگی صـفحات     شده همراه »علی«حرف  جاي به» فی«با  »رق«

 در و آن؛ در باشـد  شده نوشته که است جلدى »رق« .بیان کند را ها نوشته بر ها آن  احاطه
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، عبـدالعظیمی   شـاه   نیحسی( شود. نوشته چیزى آن در چه هر براى باشد استعاره مقام این
  )12/292ش: 1363

   حرکت  واره طرح )3- 5

 پـردازد، طـرح   به معرفـی آن مـی   جانسون که تصویري هاي طرح انواع از دیگر یکی
ـ  طریق از انسان جانسون، نظر به است؛ حرکتی سـایر   و خـود  کـردن  حرکـت   هتجرب
ـ  مـی  فضـایی  گوناگون هاي انتزاعی پدیده براي متحرك هاي پدیده  آن در کـه  دآفرین

 نمـودار  انگـار  که هستیم تعبیراتی شاهد زبان ترتیب، در این به. حرکت کرد توان می
 از چیـزي  کـه  اسـت  معنـا  به این واره طرح نوع این در مسیر وجود اند، حرکت مسیر
 مقصـدي  بـه  و کنـد  مـی  شـروع  مبدأیی از یعنی کند؛ می حرکت دیگر جاي به جایی

هـایی از ایـن نـوع     نمونـه  )60 :1390 نیـا،  ی؛ قـائم 69: 1382صـفوي،  ( .رسـد  می
  هاي قرآنی تشریح شده است: در موارد زیر با شاهد مثال واره طرح

  حرکت در مسیر افقی  واره طرح )5-3-1
جهـان،   اطراف در حرکت از ما  روزمره  و تجربه حرکتی  واره طرح جانسون،  عقیده به

 مقصـد  مبدأ، داراي ما سفرهاي. دهد می بازتاب را دیگر هاي هستنده حرکت  مشاهده
  واره طـرح  اي است کـه،  تجربه چنین لذا براساس. اند جهت و ها مکان از و زنجیرهاي

 و »الـف   نقطـه « آغاز یک نقطه داراي که .شود می ساخته ذهن حرکتی مسیر افقی در
مکـانی   نقـاط  از اي نیـز مجموعـه   و در سطح افقی بـوده  »ب نقطه« پایان نقطه یک

ش: 1392باقري خلیلی و محرابی کالی، ( پیوندند. می هم به را نقطه دو این که مجاور
چنین تصویري را بـراي مسـیرپیماي متحـرك در مرزنمـا      »فی«گاهی حرف  )128
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ـي  الَّتي وَ «....کند: مانند:  تبیین می  در دریـا  در که هایى کشتی و...؛ تَْجـري فِ
هـا در   بودن محیط دریا جریـان کشـتی  راگیجا، براي فر ) در این164بقره/( »حرکتند.

طور که ظرف محتواي  است. گویی همان سازي شده  مفهوم »فی«درون دریا با حرف 
کند و راه خروجی از آن نیست، دریا هـم بـه لحـاظ وسـعت،      درونش را محصور می

ها در درونـش حرکـت و سـیر دارنـد،      که گویی کشتی ها است؛ چنان محیط بر کشتی
  هاي در عمق دریا باشد.  اي به حرکت افقی زیر دریایی شاید هم اشاره

  چرخشی  واره طرح )5-3-2
آیـد   سخن به میان می »اي چرخه«  واره طرححرکتی، از  –مکانی ي  واره طرح  در ذیل

 قـرار  چرخـه «عمـر و    هـا، دوره  ، مانند: شب و روز، فصـل »طبیعی«  که به دو دسته
بـاقري خلیلـی و   ( شـود.  ها تقسیم می ها و ماه روز، هفته، مانند: ساعات شبانه»دادي

را  واره طـرح در آیه زیر، ایـن   »فی«چه حرف  )؛ چنان129ش: 1392محرابی کالی، 

ـلِ «کشد:  در ذهن به تصویر می ْ ـْن قـَب ْد َخَلْت مِ ـي  َق وا فِ ـَف    ُسـنٌَن َفسـيرُ ْ ظُروا َكي ـاْن َف
بيَن؛  َكـذِّ ـُة اْلمُ َ ب  زمـین،  روى در داشـت پـس   وجـود  هـایى  سنّت شما، از پیشكـاَن عاقِ

در این  )137آل عمران/( »بود. چگونه کنندگان تکذیب سرانجام ببینید و کنید گردش
کنـد و چـون در    استفاده می »فی«از حرف  »علی«مورد، خداوند به جاي استفاده از 

شـود، پـس سـیر در آن، حرکـت      ما زمین به صورت کروي در نظر گرفته می  هتجرب
فرماید: در میان زمین سیر کنید تا  کند، لذا می ن مخاطب تداعی میچرخشی را در ذه

هـا در اتفاقـات    بردن دقت و توجه انسانمفهوم گردش بر روي زمین به باال عالوه بر
دادهـاي زمـین دقـت کنیـد تـا       خواهـد بفرمایـد، در رخ   زمینی اشاره کند، گویی می
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-بر روي زمین، عبرترف کنندگان آشکار شود؛ زیرا از گردش ص سرگذشت تکذیب

رو، منظور، غور و بررسی در  گردد. از این کنندگان معلوم نمی بودن سرگذشت تکذیب
    ها اتفاق افتاده است. باشد که در پیرامون انسان دادهاي زمینی می  رخ

ــ ــر: ي  هنمون ــرَ «دیگ ــْمَس وَ اْلَقمَ ــَل وَ النَّهــارَ وَ الشَّ ْ ــَق اللَّي ــذي َخَل    فــي وَ ُهــوَ الَّ

 َ َُحوَن؛ ي  مـدارى  در یـک  هـر  که آفرید را ماه و خورشید و روز و شب که اوست وْسـب
ابتدا الزم است تفسیر برخی واژگان این آیـه بیـان شـود،    ) 33انبیاء/( ».است شناور

 خواهـد  مـى  کـه  آیـد  مى بر خوبى به آیه ظاهر فرماید: از عالمه در تفسیر این آیه می
 کـه  -روز و -است زمین وجه شکل مخروطى  هسای مالزم که -شب از یک هر براى

 و کنـد  اثبـات  فلـک  مـاه،  و آفتاب از یک هر براى نیز و -است آفتاب مقابل سمت
ق: 1417طباطبـایی،  ( .باشـد  هـا  آن از یـک  هر مدار فلک از مراد باید قهراً بنابراین

ـ 280/ 14 ایـن امـور مشـهود اسـت. امـا از        ه) طبق نظر ایشان حرکت و سیر بر هم
ـ     »فلـک «  هیی که در این شاهد مثـال، از واژ جا آن مـا    هاسـتفاده شـده و طبـق تجرب

 اش تسـمیه  وجـه  ستارگان اسـت و  حرکت و جریان مدار ها، منظور از الفَلْک، انسان
راغـب اصـفهانی،   ( اسـت.  کشتى دورانى چون حرکت نظر از فلک که است این براى

اونـد در ایـن آیـه بـا حـرف      فاء)؛ لذا طرحِ تصویريِ چرخشی را خد  ق: ماده1412
این امور به کـار گرفتـه تـا درك ایـن سـیر و        هبراي تحرك غیر قابل مشاهد »فی«

ها در ایـن مسـیر    حرکت را براي عموم مخاطبان ممکن کند. از طرفی محصوریت آن
نیز با این حرف نشان داده شده است تا دلیل بر عدم هر گونـه انحـراف ایـن اجـرام     

  شان باشد. آسمانی از مسیر حرکت
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  حرکت در مسیر عمودي)( سقوط –صعود  واره طرح )5-3-3
به صورت عمودي ترسیم » فی«گاهی نقاط مبدأ و مقصد در عبارات قرآنی با حرف 

صـعود و سـقوط را در ذهـن تـداعی       واره طـرح اند که حرکت بین مبدأ و مقصد  شده

ْل َصـْدرَ «...کند:  می َْجعَ َ ي جـًا َكأَنَّمـا ي ـيَضـيِّقًا َحرَ  چنـان  آن را اش سـینه  ...؛  صَّـعَُّد فِ
  )125/انعام( »برود باال آسمان به خواهد مى گویا که کند مى تنگ

ایمان چنان سـخت اسـت کـه گـویی      در شاهد فوق، پذیرش حق براي افراد بی
عالوه بر بیانِ صعود این افراد » فی«خواهند به آسمان صعود کنند؛ بنابراین، حرف  می

کند، در این آیـه، پـس    ودن سماء را نیز براي آنان تصویرسازي میظرف ب در آسمان
اسـتفاده کـرده کـه طـی آن      »صعود«از طرح حرکتی  »ضیق«، »شرح«  واره طرحاز 

شرایط سخت گمراهـان از    هسختی و مشقت تنفس در ارتفاع را، زیر بناي فهم استعار
  حق قرار داده است. 

  توازن   واره طرح) 4- 5

  واره طـرح  بـه  منجـر  انتزاعی و فیزیکی هاي پدیده تعادل و وزنی هم زا انسان  هتجرب
 بـا  کـه  قـرآن  در واره طـرح  این نمود از هایی نمونه به تحلیل زیر در شود، می توازن

 پردازیم: می شده، سازماندهی »فی« حرف استعمال

سازي  رتصوی )٨الـرحمن/( »تا در ميزان طغيـان نكنيـد.؛   ا فِيَأالَّ تَْطغَ «مانند: 

در این مثال، به این صورت است که عالوه بر این کـه تـوازن از بافـت     » فی«حرف 
گـران را محصـور در میـزان و     نمایان است، سنجش »میزان«هایی چون  کالم و واژه
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نمایی را در دقت در توازن نشان دهد؛ بـه   وسایل سنجش ترسیم کرده تا نوعی بزرگ
اند تا هم به رعایـت تـوازن در    ها قرار گرفته زاناي که گویا خود محتواي این می گونه

این دنیا اشاره داشته و هم به سنجش اعمال در آخرت نگاه ظریفی داشـته باشـد؛ از   
وزنی ترازوها تصویرسازي کرده اسـت،    کنندگان را، ماده رو است که خود وزن همین

زیکی بـوده،  به این ترتیب، از تجربیات بشري براي سنجش اعمال که عنصري غیر فی
  استفاده شده است. 

   نیرو  واره طرح )5- 5

 طریـق  از هـم  بـا  هـا  موجودیـت  تعامل از برآمده شناختی ساخت به نیرو؛  واره طرح
نیـرو گفتـه    بین رفـتن  از و کردن اجبار، سد غلبه، مقاومت، از نیرويِ اعم هایی کنش

 را زبـانی  مفاهیم از برخی معناي سازماندهی بنیادین اصول ها واره طرح این شود. می
  هاست: واره طرحاین   از جمله )184 ش:1391بهرامی،  و عموزاده( کنند. می تصویرسازي

  اجبار )5-5-1
صـاحب بـن عبـاد،    ( اجبار؛ یعنی انجام دادن کاري به اکراه و خالف خوسته و میـل. 

) این تجربه در انسان هنگامی است کـه چیـزي را بـه خـالف میـل      97 /7  ق:1414

ذا « : تصـویري اجبـار در آیـه     دهد؛ ماننـد طـرح   انجام میباطنی  ـإِ ـي َف ...؛    فِ
  )١٠١مؤمنون/( »هنگامى كه در "صور" دميده شود...

» فـی «در شاهد فوق، ورود با اجبـار هـوا، در درون محـیط تنـگ، بـا حـرف       
اي  اسـتوانه  تصویرسازي شده است که گویی شیئی متحرك به اجبار در محیط تنـگ 

خواهد مفهومِ حاضـر شـدن مـردم در     ند؛ پس تصویرسازي آیه فوق میک حرکت می
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قیامت براي حسابرسی را بفهماند که این اعالن عمومی با ابزاري خاص توجه مـردم  
اي اسـتفاده شـده تـا     واره طـرح مفهوم   کند. لذا از این پیش را به امر قیامت جلب می

ن در صور است و از دمیـدن و  مفهوم اولیه را در ساخت استعاري ایجاد کند که دمید
  رسد که مفهوم مقصد این عبارت زبانی است.  ایجاد صدا به مفهوم اعالن و توجه می

  مانع  )5-5-2
 تصـویري  خود پیرامون هاي پدیده یا خود راه سر بر مانع گرفتن قرار  تجربه از انسان

 باز حرکت مهادا از و او را آید می پدید سدي حرکت مسیر در که سازد می ذهن در را
 و روشـن  ،69 ش:1382صـفوي، ( .اسـت ) انسـداد ( مـانع   واره طرح همان که دارد می

ـي «... : مانند) 87 ش:1392 دیگران، ـَث فِ  سـال  چند "یوسف" بِْضـَع ِسـنيَن؛ فـََلبِ
ع) بـه عنـوان   ( شـدن حضـرت یوسـف   محبـوس  )42یوسف/( ».ماند باقى زندان در

ه شده تا نشان از وجود نیرویی مبنـی بـر منـع    نشان داد» فی«مسیرپیما در زندان، با 
حضرت از آزادي باشد و از این رهگذر محدود بودن ایشان را از همه لحاظ ترسـیم  
کند؛ به تعبیر دیگر، از زندان ظاهري به زندان معنوي که همان تأثیر کمتـر ایشـان در   

ـرَى « هدایت مردم است، منتقل شـود. یـا   َقـرَّنيَن  وَ تـَ ُ ـٍذ م ئِ ْومَ ـييـَ  آن در و؛ فِ
جـا، غُـل و    در ایـن )49/ابـراهیم ( »!بینـى  مى زنجیر و غل در هم با را مجرمان روز،

جـا   کند؛ اما چرا در این از حرکت مجرمان جلوگیري می زنجیر، همان مانعی است که
که، محصور و کنترل شـدن مجرمـان در    استفاده شده است؛ براي این » فی«از حرف 

و از این بسته شدن قابل مشـاهده و   نبه تصویرسازي کندزنجیر را به صورت همه جا
کنترل ظاهري، نداشتن قدرت دفاع و امکاناتی مبنی بر رهایی از قید عذاب را بـراي  

  سازي کند. ها در باطن مفهوم ن آ
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  رفع مانع )5-5-3
رود، بـه ایـن    افتد، که مانع از سر راه نیرو کنـار مـی   گاه در تجربیات انسان اتفاق می

شود، ماننـد کـاربرد    ) رها میlm( ) از انسداد زمینه ثابتtr( که شیء متحركصورت 

ـوا إِذا قيـَل «این تصویرسازي در نمونه قرآنی:  نُ ـذيَن آمَ ـي  يـا أَيـَُّهـا الَّ ـُحوا فِ َفسَّ  تـَ
اْفَسُحوا...؛   را مجلـس : شـود  گفته شما به که هنگامى! اید آورده ایمان که کسانى اىَف

  )11/مجادله( »بخشید وسعت بخشید، وسعت
در شاهد فوق از مفهوم گستردگی در مجلـس، بـراي رفـع مـانع از ورود تـازه      
مسلمانان استفاده شده، به این صورت که، گسترش مکـانی کـه مبنـاي مفهـوم رفـع      

استعاري قرار گرفتـه تـا از آن مفهـوم      نیروي مانعیت واقع شده، مفهوم مبدأ در رابطه
  دها به اسالم تبیین شود.مقصد؛ یعنی آزادي تازه وار

  نیروي مقابل )5-5-4
 یک تأثیر تحت خود پیرامون اشیاي یا خود جسم گرفتن قراري  هتجرب از انسان
باید در برابر آن مقاومت  که سازد می خویش ذهن در را تصویري خارجی نیروي

 و روشن( .شویم می رانده جلو به فشار با زیاد جمعیت در که زمانی مانند کند؛
 تصویرسازي، رویکرد این با قرآن در فی حرف گاهی که) 86ش: 1392 گران،دی

ِ «...است؛ مانند:  داده نشان را معنا توسعه وة َ اعُ اْلَحي تَ ا مَ ؛ فىِ  َفمَ ٌ يل ِ  با إِالَّ َقل
جا، با  در این) 38توبه/( »!نیست اندکى جز آخرت، برابر در دنیا، زندگى متاع اینکه

ها متضادند، کاربرد حرف فی دنیا  امر متفاوت و کاالهاي آنکه دنیا و آخرت دو  این
کند تا نشان از کوچکی دنیا در برابر آخرت باشد؛  را مظروف آخرت تصویرسازي می
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تر  اش این است که کوچک گیرد، الزمه چرا که وقتی چیزي درون یک شیء قرار می
تلقی شده است که  ارزش و ناچیز باشد؛ بنابراین، نیروي دنیا در برابر آخرت، کم

 و دنیا هاى بهره تواند در برابر آن مقاومت کند؛ و در تفسیر آن آمده است که نمی
 و است ناپایدار دنیا، این زیرا نیست؛ اندکى جز آخرت هاى بهره برابر در آن فوائد
  )5/47ش: 1372طبرسی،( جاویدان. و پایدار است سرایى آنجا

  توانایی )5-5-5
  واره طرح که آورد می وجود به انسان براي را هایی موقعیت آن دکمبو یا نیرو داشتن

وسى«مانند:  ؛)88 ش:1392 دیگران، و روشن( .کند می درك قابل را توانایی   وَ قاَل مُ

َألَهُ  عَْوَن وَ مَ رْ َْت فِ ي بَّنا إِنََّك آتـَ  تو! پروردگارا: گفت موسى ...؛فِي  رَ
  ) 88یونس/( »اى داده دنیا زندگى در اموالى و زینت را اطرافیانش و فرعون

 شوند، مواردي از در دنیا، اموري که باعث توانمندي و قدرت یک شخص می 
 و زیبا هاى ساختمان و تجملى اثاث و فاخر جامه و آالت زیور و جواهرات قبیل
)؛ بنابراین، این امور در ظرف دنیا 115/ 10ق:  1417طباطبایی، ( .است آن امثال

و موجبات توانمندي فرعون و اطرافیانش را فراهم کرده است. لذا، کاربرد  قرار گرفته
  باشد. ها در ظرف دنیا براي فرعونیان می حرف فی به منظور معرفی این توانمندي

  مقاومت )5-5-6
 مبین که است دیگريي  واره طرح دیگر شیء مقابل در شیء یک پایداري و مقاومت

 به نیز انتزاعی موارد گاهی که است، محیط در گرفتن قرار از انسان تجربیات

َأْن  ما كاَن ل«؛ مانند: )89 ش،1392 دیگران، و روشن( .شودمی تبیین آني  هوسیل
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َُكوَن َلهُ َأْسرى ثِْخَن فِي  ي ُ هیچ پیامبرى حق ندارد اسیرانى بگیرد تا ...؛    َحتَّى يـ
 )67/انفال( »که جاى پاى خود را در زمین محکم کند. این

توانـد اسـیري داشـته     دهد که نمـی  ص) فرمان می( در این آیه، خداوند به پیامبر
که در زمین، سفت و محکم شده و در برابر دشمن مقاوم گردد؛ لذا بـراي   باشد تا این

ص) ( برد تـا پیـامبر   کار می را به »الْأَرض  یثْخنَ فی«فهماندن شدت مقاومت، عبارت 
ته در ذهن مخاطب تصویرسازي کنـد کـه در مقابـل    اي در زمین فرو رفرا چون شی

اي گـرفتن شـی  د. به این ترتیـب، خداونـد از قرار  کن نیروي مخالف خود مقاومت می
ها جاري است، مفهوم استعاري مقاومت  انسان  چون میخ در زمین که در تجارب همه

  را قابل درك کرده است.

  اتحاد  واره طرح) 6- 5

 این توان می و شوند می یکی اطرافشان هاي پدیده با اعیانتز هاي ساخت یا اشیاء گاهی
 .گویند اتحادي  واره طرح آن به که کرد ترسیم هایی واره طرح قالب در را دادها رخ

  .اند شده ریزي طرح روش این به زیر که مانند موارد) 89 :1392 دیگران، و روشن(

  مجموعه )5-6-1
 یـک  اعضـاي . است رو روبه متعددي يها مجموعه با خود  روزمره تجارب در انسان

 هاسـت؛  آن میـان  ارتبـاط  و پیوسـتگی  سبب که دارند مشترکی هاي ویژگی مجموعه
ها با سیر دادن مسیرپیما به درون مرزنمـا   زیر که حرف در آن قرآنی هاي نمونه مانند

نـا فـي« منسجم اسـت؛   هگر یک مجموع حکایت ثْ َ ع  هـر  در مـا  ...؛ ُكـلِّ    وَ َلَقـْد بـَ
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هـا را شـامل    اي از انسـان  ) واژه امـت، مجموعـه  36نحل/( » برانگیختیم رسولى تىام
اي ترسیم کرده که رسولی از خـارج   شود، و حرف فی این مجموعه را فضاي بسته می

 »مـن «جایی که به جاي حرف  ها بر انگیخته شده است و از آن از آن مجموعه در آن
ها  آني  هکه پیامبري از بیرون مجموع خواهد بگوید، استفاده شده، می »فی«از حرف 

سنخ نبودن به لحاظ هم عقیـده نبـودن   ها ورود کرده است که البته این هم به میان آن
کار رفته، استمرار وجود پیـامبران در   به »کل«  جا که واژه در امور دینی است. و از آن

  ها ثابت شده است. انسان همیشه تاریخ

  ارتباط )5-6-2

 یـا  انسـان  ارتبـاط  در آن، که است ارتباط  واره طرح اتحاد، واره طرح از دیگري نوع
 ش: 1392 ودیگـران،  روشـن ( .شـود  می امور تصویرسازي سایر با دیگر هاي پدیده

 آمـده  در تصویر به »فی«حرف  با مثال این در سازي ارتباط این از نوع یک که )31

ْرا«است؛ مانند:  وحًا وَ إِب َسْلنا ُن ْلنا فيوَ َلَقْد َأرْ َ تاَب؛    هيمَ وَ َجع  و نـوح  مـا  وَ اْلكِ
در  )26/حدیـد ( .» دادیم قرار کتاب و نبوت دو آن دودمان در و فرستادیم، را ابراهیم

 ابراهیم از قبل انبیاء بودند؛ اولوالعزم دو این  هذری از انبیاء اند: تمام تفسیر این آیه گفته
اسماعیل تا پیامبر ختمی مرتبـت و اسـحاق تـا      هاز ذری ابراهیم از بعد و نوح  هذری از

ترتیب،  ) بدین12/442ش: 1378رك: طیب، ( .موسی، که هر دو فرزند ابراهیم بودند
، ظرف مقام نبـوت فـرض   »فی«علیهما السالم) با کاربرد حرف ( نسل نوح و ابراهیم

مقام نبوت اند که نشان از نوعی ارتباط معنوي است؛ در واقع، خداوند با اشتراك  شده
ها ایجاد کرده است، تا انحصـار مقـام    این دو پیامبر ارتباط معنوي را بین آن  هدر ذری

 »جعلنـا «سـازي کنـد و از طرفـی موقعیـت      نبوت را در خاندان این حضرات مفهوم
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هـا در ظـرف مقـام     گیر شـدن آن  کند که ماندن و جاي موقعیت ایستایی را ترسیم می
  شوند. اه از محیط انحصاري خارج نمیگ رساند که هیچ نبوت را می

  جزء - کل )5-6-3

 جزئـی  - کلی پیوستگی و ارتباط داراي که اموري یا اشیا با زندگی در انسان  هتجرب
َأ وَ ال «کنـد؛ ماننـد:    مـی  هـدایت  ذهن در اي واره طرح چنین ساخت به او را هستند،

نُوَن في ْفتـَ ُ ْوَن أَنـَُّهْم يـ رَ ُ     يـَ تُوب مَّ ال يـَ وَن؛ ُث َذَّكَّرُ  کـه  بینند نمى آنها آیاوَن وَ ال ُهْم ي
 هـم  متـذکّر  و کننـد،  نمـى  توبـه  بـاز ! شـوند؟  مى آزمایش بار دو یا یک سال، هر در

هاي یک سال، تنها یک یـا   ها و زمان جا از کل وقت در این) 126/توبه( »!گردند نمى
هـا آزمـایش    انسـان  دوبار به عنوان جزئی از آن کل استثنا شده که در ایـن اوقـات،  

کلـی زمـان، تنهـا در       هشوند؛ بنابراین، این لطف خداوند است که از یک مجموع می
کننـد و نـه    پردازد. و با این حال نه توبـه مـی   اوقات محدودي به آزمایش بندگان می

  شوند.  متذکر می

   سانی هم  واره طرح )7- 5
 پیچیده و انتزاعی دمقص  هحوز یک است، Y  همثاب به X ،»سویی یک« اصل طبق
 ساختاري که امري بنابراین، شود، می تبیین Yتر عینی  هحوز از استفاده با X یعنی
 قرار پیچیده مفهوم  هکنند تبیین است، تر راحت حسی  تجربه براي و دارد تر ساده

 واره طرحزیر این   هکه در آی چنان )60 ش:1388 دیگران، و ابراهیم پور( .گیرد می
     ه است؛کار رفت به

َُكْن َلهُ «... ـي  وَ َلْم ي  )111/اسرا( »دارد. حکومت در شریکى نه و ...؛فِ
سـانی   تصویري هم  واره طرحدر شاهد مذکور، زیر بناي نفی شراکت در مقام مالکیت، 
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همسانی در مقام حاکمیت بـا خداونـد بـا     و هم وزن بودن است و به این ترتیب، نفی
مقـام  ملک همان مکـان انحصـاري اسـت کـه تنهـا      حرف فی تصویرسازي شده که 
گیرد و چنین جایگاهی در مورد غیر او وجود ندارد؛  حاکمیت خداوند درآن جاي می

مانند: وقتی که حق دو شخص در شیء به طور مساوي در ترازو قرار گرفتـه باشـد.   
ونـد  کس با خدا جا هم، از این تصویر استفاده شده تا بگوید در مقام مالکیت هیچ این
  سان نیست، و از این طریق مفهوم مالکیت مطلق خداوند را قابل درك کند. هم

  موجودیت)( شیئی  واره طرح )8- 5
  مشـاهده  بـا  انسـان . اسـت  ايشـی   واره طرح موجودیت هاي واره طرح انواع از یکی

 موجـودات  از متفاوت که دارند هایی ویژگی ءاشیا که یابد در می پیرامون خود اشیاي
 ببینـد،  را هـا  آن توانـد  می انسان. ندارند نمو و امکان رشد اشیا. رسند به نظر میزنده 
داد و ستد خود گیرد؛ بنابراین، انسـان   یا تملک کند یا در لمس بچشد، بشنود، ببوید،

همـان   کـه  سـازد  مـی  خود ذهن در اي واره طرحهاي اشیاء،  با در نظر گرفتن ویژگی

ْعـَض «)؛ ماننـد:  92ش: 1392گـران،  روشن و دی( است. شیئی  واره طرح ُ بـَ   وَ نـَُفضِّـل

لى ْعٍض فِي  عَ ـوَن؛   إِنَّ في   بـَ ُل ْعقِ َقـْومٍ يـَ ِ َِك َآلياٍت ل ها را از جهـت میـوه    و بعضى از آنذل
هایى است براى گروهى که عقل خـویش   ها، نشانه دهیم؛ در این بر دیگرى برترى مى

هـا از   جا براي تصویرسازي فراوانـی میـوه   این) آیه در 4الرعد/( »گیرند. کار مى را به
بعضـی درختـان   ه استفاده کرده تا اندازه برتر را در درون ثمـر  »فی«حرف   واره طرح
عالوه بر رساندن مفهوم انحصار، انـدازه را هـم    »فی«  سازي کند، بنابراین واژه مفهوم

ند، ها کـه اشـیائی قابـل لمـس و همچنـین قابـل چشـیدن هسـت         در موجودیت میوه
  کند. کدگذاري می
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ـ     در جمع بشـري،    هبندي این قسمت باید گفت، که خداي متعـال مطـابق بـا ذائق
هـاي تصـویري    ساز کرده و در این راستا از انواع طرح ها هم کالمش را با تجارب آن

کند؛ به این دلیل که بهترین راه براي درك امور، قابـل مشـاهده کـردن آن     استفاده می
  کار گرفته است. وند این روش را براي فهم سخنانش بهامور است؛ لذا خدا

  نتیجه -5

توان نتیجه گرفت که خداوند بـراي فهـم    چه مورد مطالعه قرار گرفت، میبراساس آن
هاي مختلفی سود جسـته اسـت؛ یکـی از ایـن      بهتر و بیشتر کالمش به بشر از روش

بشریش ساري و ها، تصویرسازي است که آیات الهی را در سطح فهم مخاطب  روش
هاي تصویري طبق نظـر صـاحب نظـران ایـن عرصـه،       جاري کرده است؛ زیرا طرح

انـد؛ لـذا بـا ایـن روش،      براساس تجربیات قابل لمس کاربران آن زبان ساخته شـده 
  گردد.  هاي زبانی آسانتر می شناخت گزاره

عی و و امثال آن، مفاهیم انتزا »فی«کارگیري حرف  در این رویکرد، خداوند با به
پنداري در جلوي دیدگان مخاطب ترسیم کردن و جاندارغیر قابل لمس را با مکانمند

انـد،   کدگـذاري شـده    »فـی «هایی که در آیات قرآن با حرف  کند. از جمله، طرح می
اند،  فضاست که در آن امور انتزاعی و غیر آن در جهات مختلف ترسیم شده  واره طرح
-ها مانند جانداران قابلیـت حرکـت   هتی است، که پدیدحرک  واره طرحدیگر،   واره طرح

هاي تصویري دیگر، مهارشدگی، نیرو، همسانی، موجودیـت   کنند، طرح کردن پیدا می
  باشند که در این مقاله با شواهد قرآنی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. می
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