ظرفیت نظریة استعارههای مفهومی
برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی»


احمد شاکرنژاد

چکیده
بیشتر عالمان مسلمان دربارۀ زیست معنوی انسان با استعارههای لفظی حرکت در سراط ،سبیل
و طریق سخن گفتهاند؛ گویا براساس تجارب شخصی و برخی شواهد قرآنی ،زیست معنوی در
فرآیند مسافتی اتفاق میافتد؛ ازاینرو برخی اندیشمندان مسلمان باتوجه به زبان قرآن به شـكل
استعاری این نوع زیستن را «سفر معنوی» یا «سیروسلوک» خوانده اند؛ اما زبان وحی برای تبیین
زیست معنوی ،استعارههای متعددی دارد که یكی از آنها «سفر معنوی» است .برخی دیگـر از
استعارههای قرآن عبارت اند از :حرکت از ظلمات الی النور؛ زراعت؛ تعبد و بندگی؛ حرکـت از
چپ به راست یا از پایین به باال.
این مقاله ابتدا پیشینۀ الگوسازی را براساس استعارۀ مشهور سفر معنوی یا «زیست معنوی سفر
است» میاورد تا اهمیت این استعاره و میزان تأثی ر آن را بـر درك مسـلمانان از زیسـت معنـوی
نشان دهد .سپس نظریۀ «استعارههای مفهومی» را معرفی میکند و میکوشـد ظرفیتهـای ایـن
نظریه را برای درکی جدید از تعدد تبیینها از زیست معنوی در قرآن نشان دهـد .یافتـۀ اسـلی
مقاله این است که در قرآن الگوهای متعددی برای تبیین زیست معنوی وجـود دارد کـه نظریـۀ
استعارههای مفهومی میتواند برای آشنایی با تعدد این تبیینها افقهایی را بگشاید.
کلیدواژهها :سالمت معنوی ،الگوهای تبیین سلوك ،استعارۀ مفهومی ،زبانشناسی شناختی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی (.)shakerfr@yahoo.com

تاریخ دریافت 77/13/36 :تاریخ پذیرش.76/33/30 :

مقدمه

قرآن برای مفهوم انتزاعـی زیسـت معنـوی (تحـول و رشـد معنـوی) از اسـتعارههای
مختلفی استفاده کرده است .برخی از این استعارهها عبارتانـد از« :زیسـت معنـوی سـفر
است»؛ «زیست معنوی حرکت از ظلمات به سمت نور است»؛ «زیسـت معنـوی زراعـت
است»؛ «زیست معنوی تعبد و بندگی است»؛ «زیست معنوی حرکت از چپ به راست یـا
از پایین به باالست»؛ «زیست معنوی پاالیش درونی است ».بیشتر این اسـتعارهها ،بـهویژه
استعارۀ «زیست معنوی یك سفر است» براساس طرحوارۀ حرکتی سـاخته شـده و برخـی
نیز براساس طرحواره قدرتی و جهتی بنا شدهاند .طرحواره ،همانطورکه توحیح خـواهیم
داد ،چهارچوب ذهنی است که براساس تجارب زندگی روزمره انسان درسـت میشـود و
مبنای ساخت استعارههای شناختی قرار میگیرند.
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طرحوارۀ حرکتی (طرحوارۀ راه) شاید بهدلیل همگانی بودن تجربه طی مسافت ،بیشتر
از سایر طرحوارهها در تبیین استعاری زیست معنوی استفاده شده است؛ ازاینرو اسـتفاده
از استعارۀ «زیست معنوی سفر است» در ادبیات عرفانی بیشتر از استعارههای دیگر اسـت
که آفتی برای درك درست و جامع از پدیدۀ چندبعدی زیست معنوی است.
براساس نظریۀ استعارۀ مفهومی و بـرخالف نظریـۀ سـنتی اسـتعاره ،اسـتعارهها نقـش
شناختی دارند و در کیفیت درك ما تأثیر میگذارند؛ پس اسـتفاده مفـرط از یـك اسـتعاره،
خاسه در تبیین پدیدهای چندبعدی ،بر درك و بهتبع تجربـۀ انسـان از آن تـأثیر میگـذارد.
بالوپر دادن به هریـك از ایـن تعـابیر اسـتعاری ،بسـط یكجانبـۀ آنهـا و بیتـوجهی بـه
استعارههای دیگر قرآنی ،میتوانـد اندیشـۀ متفكـران مسـلمان را دربـارۀ زیسـت معنـوی
محدود ،یكجانبه یا جهتدار کند .البته بهدلیل تأثیر استعارهها بر شناخت و تجربۀ انسـان،
زیست معنوی انسان نیز تحتتأثیر این شناخت ،جهتدار و ناق

میشود.

توجه به این نكته سبب میشود با رجوع دوباره به قرآن ،منبع اسلی ِ
درك شیوۀ زندگی
و تبدل معنوی ،و با بازخوانی آیـات مربـوط براسـاس نظریـههای تفسـیری جدیـد ،هـم

داللتهای نمادین استعارۀ سفر معنوی را بفهمیم و هم به آیاتی توجه کنـیم کـه در تبیـین
زیست معنوی از استعارههایی غیر از استعارۀ «زیست معنوی سفر است» استفاده کردهاند.
این مقاله باتوجهبه معناشناسی شناختی و نظریۀ لیكاف و جانسون ،برخی آیات مـرتبط
را تحلیل میکند تا ظرفیتهای این نظریه را برای درکی وسیع از الگوهای قرآنی در تبیین
زیست معنوی بسنجد .ابتدا دربارۀ پیشینۀ دانشمندان مسلمان از الگوساز ِ
ی زیست معنوی
روششناختی نظریه را تنقیح میکنیم و بعد سراغ قرآن میرویم و شواهدی هرچند جزئی
را بررسی میکنیم تا ظرفیتهای بحث را بهتر بشناسـیم .سـپش از آن اسـتعارههای بـدیل
«سفر معنوی» را نیز معرفی خواهیم کرد.
پیشینۀ تبیین زیست معنوی

ازآنجاکه زیست معنوی از تجارب غیرمادی انسان است ،فكـر کـردن و سـخن گفـتن
دربارۀ آن انتزاعی خواهد بود؛ اما میدانیم زبان برای مفاهیم غیرمحسوس نیازمنـد مفـاهیم
محسوس و تجارب حسی است تا بتواند آن مفاهیم را به ذهن نزدیک کند؛ برهمیناساس،
عرفا و اندیشمندان مسلمان نیز هنگام بحث از زیسـت معنـوی ،مقولـههای انتزاعـی ایـن
حوزه را به مقولههای ملموس تشبیه کرده و با ایجاد تنـاظر و اسـتفاده از تشـبیه ،مجـاز و
استعاره از حوزۀ مفـاهیم جهـان حسـی بـرای ایـن تجربـۀ غیرحسـی سـود بردهانـد؛ امـا
عمدهترین تشبیه دربارۀ چگونگی و چیسـتی زیسـت معنـوی درمیـان عالمـان و عارفـان
مسلمان ،تشبیه زیست معنوی به سفر است.
مسلمانان در قرن اول و دوم به اجرای فرایض و نوافل توجـه میکردنـد .برخـی نیـز بـا
توجه بیشتر به نوافل و حیات معنوی خود ،ساحب تجـارب معنـوی شـدند .بـا رونـق ایـن
تجارب ،برخی به بازخوانی و تأمل دربارۀ کیفیت آنها همت کردند و بـا اسـتفاده از قـرآن و
روایات ،کیفیت تجربه خود و نحوۀ وسول به این تجـارب را بـرای دیگـران بـازگو کردنـد.
کمکم این تجارب شاخوبرگ یافت ،در بیان آن نیز دقتها بیشـر و نظـام و سـاختاری بـرای

ظرفیت نظریه استعارههای مفهومی برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی»

سحبت میکنیم؛ بهویژه الگوهـایی کـه زیسـت معنـوی را سـفر میداننـد .سـپس مبـانی

131

دستیابی به آنها یا کیفیت و ترتیب وقوع آنها ترسیم شد .یكی از الگوهایی که از همان ابتدا
به آن توجه کردند ،بیان طولی این تجارب و تشبیه کیفیت دستیابی به آنها به طی منازل سـفر
بود .بهگفته نصرا ل پورجوادی ،شقیق بلخی و بعد از وی دارانی و ذوالنون مصـری از اولـین
کسانی بودند که زیستن معنوی را بهشكل سیری منظم همـراه بـا مـدارج و مراحـل ترسـیم
کردند .شقیق بلخی اولین کسی بود که در رسالۀ آدابالعبادات خود حمن بیان مـدارج ایـن
سفر ،حاالت روندگان این سفر را ترسیم کرده است (پورجوادی و نویا.)135 :1066 ،
برشمردن احوال و مقامات به ِ
شكلطولی و در خط سیر ،بعدها در نیمۀ دوم قرن چهارم و
اوایل قرن پنجم رواج بیشتری یافت و نویسندگانی مانند ابونصر سـراج (در اللمـع) ،ابـوبكر
کالباذی (در التعرف) و ابوسعد خرگوشی (در تهذیباالسرار) حمن مباحـث خـود دربـارۀ
تصوف ،با این الگو به تبیین کیفیت زیست معنوی پرداختند .برخی نیز ماننـد ابوعبـدالرحمن
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سلمی (در درجاتالمعامالت) و ابومنصور اسفهانی (در نهجالخا

) اثر مستقلی دراینبـاره

نگاشتند (همان .)137-134 :پسازآن بحث از زیستن معنوی بهشكل بیان حاالت و مقامـاتی
درپس هم و خط سیر رایـج شـد .نویسـندگان بعـدی مثـل قشـیری ،هجـویری و خواجـه
عبدا ل انصاری ،مستقل یا در مبحثی از کتاب خود این الگوی تبیینی را عرحه کردند.

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1در مراحل آغازین این بحث ،یعنی در آثاری مثل آدابالعبادات که بحث مذکور هنوز از چندان پخته نیست ،تعداد
مراحل این سفر ،چهار منزل است؛ اما در آثار نیمۀ دوم قرن چهارم ،تعداد آنها افزایش یافته و بیش از چهل منـزل
است .کالباذی در التعرف از سی مقام یاد می کند .سـراج در اللمـع مقامـات را هفتگانـه مـی دانـد .سـلمی در
درجاتالمعامالت آنها را  44مورد میداند .خواجهعبدا ل انصاری در منازلالسائرین و سد میدان تعداد آنهـا را
به سد میرساند .بعد از وی نیز روزبهان بقلی در کتـاب مشـرباالرواح ایـن منـازل را تـا هـزار بسـط میدهـد
(پورجوادی و نویا . )133 :1066 ،این الگو در آثار متفكران بعدی و البته با تقسیم مراحل سفر به اسـلی و فرعـی
ادامه مییابد؛ برای مثال ،خواجهنصیرالدین توسی در اوسافاالشراف مراحل سیر الیا ل را  01مرحله میداند و با
تقسیم آنها به شش بخش ،به شرح منازل از ایمان تا فنا میپردازد .عبدالرزاق کاشانی نیز در تحفـهاالخوان منـازل
سلوك را به سه مرحله و هشت منزل تقسیم کرده است .کتاب سیروسلوك منسوب به بحرالعلوم نیـز مراحـل سـیر
الیا ل را در دو مرحله و  13منزل شرح داده است.

با نگاهی به این آثار (امهات متون عرفان عملی) درمییابیم که هرچند تعداد منازل این
سفر یا اسامیشان متفاوت است ،بیشتر سـاحبنظران عرفـان عملـی گویـا در ایـن نكتـه
موافقاند که زیستن معنوی سفر اسـت و بهتـرین راه بیـان آن و الگـو سـازی کیفیـت آن،
بهرهگیری از واژگان مربوط به تجربۀ سیر و سفر است؛ ازاینرو ،این آثار براساس کیفیـت
سفر در گذشته ،وجوه این پدیده را نامگذاری کردهاند؛ برای مثال ،مسافران در زمان حیات
میکردند .در قدیم به این مساحت چهارفرسخی منزل میگفتند و معموالً در روز دو منـزل
(برید) طی می کردند .به منازل طیشده در یك روز ،مرحلـه میگفتنـد (رحـایی تهرانـی،
)074 :1073؛ برهمیناساس ،نظریهپردازان بارها از الفا مراحل و منـازل در تقسـیمبندی
مدارج سلوک استفاده میکردند .اسخالح مقام (جایگاه قرار پس از طـی مسـافتی معـین)،
عقبه (گردنههای سفر) ،سالك (مسافر) ،قخاعالخریق ،درجات یـا مراتـب سـلوك و  ...نیـز
ازهمیندستاند.
اما چرا سوفیان و عالمان عرفان عملی از این استعاره ،یعنی اسـتعارۀ «زیسـت معنـوی
یك سفر است» فراوان استفاده کردهاند؟ یكی از جوابها این است که این اسـتعاره (البتـه
شكل اولیۀ آن) در قرآن بسیار بهکار رفته است؛ ازاینرو ،بر اندیشه و زبان عالمان مسلمان
نیز تأثیر گذاشته است .در مقاله حاحر این جواب را تلقـی بـه قبـول و فقـط از آن بحـث
میکنیم که حال این استعاره در قرآن چگونه بهکار رفته ،شامل چه دامنۀ مفهـومی اسـت و
آیا در قرآن جز آن ،استعارههای دیگری برای تبیین زیست معنـوی وجـود نـدارد .فـر
تحقیق آن است که نظریۀ استعارههای مفهومی میتواند در پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت افقـی
بگشاید و غیر از تبیین وجوه و ابعاد استعارۀ سفر معنوی و پیامدهای معرفتی آن ،مـا را بـا
استعارههای دیگر قرآنی در تبیین زیست معنوی آشنا کند.
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این نویسندگان ،پس از طی مسافتی (معموالً پیاده) حدود سه یا چهـار فرسـخ ،اسـتراحت
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چهارچوب نظری تحقیق

استفاده از زبانشناسی شناختی 1از دهۀ  1753اوج گرفت .تحقیقـات سـه زبانشـناس
برجسته به نامهای جورج لیكاف( 2با دو کتاب استعارههایی کـه بـا آن زنـدگی مـیکنیم و
زنان ،آتش و چیزهای خخرناک) ،لئو تالمی( 3بـا کتـاب بهسـوی معناشناسـی شـناختی) و
روالند النگاکر( 1با کتاب مبانی دستور شناختی) باعـث گسـترش ایـن دانـش زبـانی شـد
(هوشنگی و سیفی پرگو .)11 :1033 ،یكی از مهمترین نظریات این دانش زبـانی ،نظریـه
استعارۀ مفهومی 1است که جورج لیكاف با همكاری مارک جانسون 2،مارک تیلور 7و نین
یو 8آن را گسترش دادند.

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cognitive Linguistics
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2 George Lakoff
3. Leo Talmy
4 . Roland Langacker
5. Conceptual Metaphor
6. Johnson
7. Turner
8. Ning Yu
 . 3در زبان فارسی نیز برخی معناشناسان و پژوهشگران علوم قرآن از دانش زبانشناسـی شـناختی و نظریـۀ اسـتعارۀ
مفهومی در تحلیل مفاهیم قرآن سود بردهاند؛ برای مثال ،مقالۀ «زبانشناسـی شـناختی و مخالعـات قرآنـی» نوشـتۀ
علیرحا قائمینیا و کتاب معناشناسی شناختی قرآن به بررسی امكان استفاده از این دانش در علوم قرآن و کیفیت
بهرهگیری از آن میپردازند .مقاالت دیگری نیز اختصاسی به نظریۀ استعارة مفهومی توجـه کـرده و براسـاس آن
مخالعاتی در قرآن کردهاند؛ مانند «استعارههای مفهـومی در قـرآن از منظـر زبانشناسـی شـناختی»« ،اسـتعارههای
جهتی قرآن با رویكرد شناختی» و «نقش استعارههای مفهومی در تفكر دینی» .تنهـا اثـر مسـتقل ،پایاننامـۀ مقخـع
دکترای شیرین پورابراهیم با راهنمایی دکتر عالیۀ کرد زعفرانلو کامبوزیا ( )1033در دانشگاه تربیت مدرس اسـت

که به بررسی استعارههای مفهومی در پانزده جزء قرآن پرداختـه اسـت :بررسـی زبانشـناختی اسـتعاره در قـرآن:
رویكرد نظریة معاسر استعاره.
در اینجا باید به دو مقاله دیگر نیز اشاره کنیم که هرکدام مستقل یكی از استعارههای مبنایی قرآن را تحلیل کردهاند:
«عبد :استعارة کانونی در انسانشناسی قرآن» اثر عادل عندلیبی که به تحلیل حوزة معنایی استعارۀ انسان بهمثابه عبد در
قرآن کریم پرداخته و به چگونگی کاربست نظاممند این استعاره در ساختمان مفاهیم قرآن و انسـجام آن بـا سـایر
مفاهیم توجه کرده است .این مقاله حمن بررسی تحوالت معناشناختی این استعاره در سنت اسالمی ،به واکـاوی



استعارۀ مفهومی :در زبانشناسی شـناختی بـه فهـم حـوزهای مفهـومی 1براسـاس حـوزۀ
مفهومی دیگری استعارۀ مفهومی 2میگویند (همان)13 :؛ پس استعاره فعالیت شناختی و ذهنـی
است و نه سنعت ادبی (داوری اردکانی و دیگران)00 :1071 ،؛ برای مثال ،اگر بگـوییم مـن در
هیچ بحثی بر او پیروز نشدهام ،از دیدگاه ادبیات کالسیک هیچ استعارهای بهکار نرفته است؛ امـا
از دیدگاه نظریۀ استعارۀ مفهومی ،این تعبیر استعارهای است؛ زیرا برای تبیین چیـزی در حـوزۀ
مفهومی میگوید اینكه از چه حوزۀ مفهومی بـرای اسـتفاده از حـوزۀ مفهـومی دیگـر اسـتفاده
میکنیم ،هم در درک ما و هم در نوع تجربۀ ما تأثیر میگذارد؛ برای مثال ،اگر مـیگفتیم مـن در
هیچ بحثی او را متقاعد نكردهام ،هم در ذهن شنونده شـناخت دیگـری از ایـن اتفـاق حاسـل
میشود و هم تجربۀ مـا گونـۀ دیگـری شـكل میگرفـت .ایـن اسـتعارهها براسـاس شـباهت
هستیشناختی و معرفتشناختی دو حوزه شكل میگیرند و اینكـه مـا از کـدام حـوزۀ مبـدأ و
طرحواره برای سورتبندی استعاره استفاده کنیم ،تأثیرات شناختی متفاوتی ایجاد میکند.
حوزۀ مبدأ :آن حوزۀ مفهومی که سازندۀ استعاره بهدلیل شباهتهای هستیشـناختی و
معرفتشناختی از دایرۀ مفاهیم و واژگان آن استفاده میکند تا حـوزۀ مفهـومی دیگـری را
توحیح دهد.


پیشینة فرهنگی این تلقی از انسان نیز توجه کرده است؛

«مفهوم استعاری "زندگی یک سفر است" در قرآن :تحلیل معناشناسی – شناختی» که محمد شـكر عبـدالمنیم 3آن را
به انگلیسی نوشته است و به تحلیل داللتهای استعارهای آیاتی از قرآن میپـردازد کـه واژگـانی چـون سـراط و
سبیل در آنها بهکار رفته است .وی با تحلیل این آیات براساس نظریۀ استعارة مفهومی نشان میدهد چگونه قرآن
از این استعاره برای تبیین تمایز زندگی اخالقی و شیخانی و کیفیت هریک ،خالقانه استفاده کرده است.
1 . Conceptual Domain
2 . Conceptual Metaphor
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مفهومی گفتوگو از حوزۀ مفهومی جن
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طرحوارۀ تصویری 1یا فضای ذهنی :الگویی تكرارشونده و پویـا از تعـامالت ادراک
که به تجربۀ ما انسجام و ساختار میبخشد (محمدی آسیابادی و دیگران .)147 :1071 ،بـا
بررسی و تحلیل حوزههای مبدأ و دستهبندی آنها میتوان به مقولههای کلی دست یافـت
که بیشتر استعارهها براساس آنها ساخته میشوند .ایـن سـاختهای بنیـادین کـه فرآینـد
شناخت ما بـر آنهـا اسـتوار اسـت ،طـرحوارۀ تصـویریاند .ایـن طرحوارههـا زیربنـای
استعارههای مفهومیاند (ذوالفقاری و عباسی.)111 :1074 ،
استعارههای قرآنی در تبیین زیست معنوی

قرآن برای بیان مفاهیم انتزاعی ،بارها از استعاره استفاده کـرده اسـت .یكـی از مفـاهیم
انتزاعی دینی نیز زیست معنوی انسان است .کیفیت زیست معنوی که دراسل فراتر رفـتن
از زندگی دنیوی است ،با مفاهیم تجربی و حسی تبیین نمیشود؛ زیرا مجرد و به سـاحت
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نادیدنی وجود انسان مربوط است؛ بههمیندلیل ،قرآن برای بیان مفـاهیم مـرتبط بـا آن ،از
زبان مجاز و استعاره استفاده کرده است .گفتیم زبان مجـاز و اسـتعاره در تفكـر اسـتعاری
ریشه دارد .استعاره درعمل در سخح ذهن و تفكر اتفاق میافتـد و سـخح زبـانی بـروز آن
است؛ ازاینرو نظریۀ استعارۀ مفهومی باتوجهبه سخح ذهنی و شناختی استعاره میتواند به
درک ما از استعارههای مفهومی قرآن بیفزاید.
استعارههای مفهومی قرآن از حوزههای ملموس زنـدگی مخاطبـان قـرآن گرفتـه شـدهاند.
برخی از این حوزههای مبدأ ،که استعارههای قرآن براساس آنها ساخته شدهاند ،عبارتاند از:
حوزۀ بدن و افعال انسان با واژگانی چون یـد (مؤمنـون ،33 /فرقـان ،)43 /عـین و اذن
(اعراف ،)57 /لحم (حجرات ،)13 /ادبار (اسراء ،)46 /قلب (احزاب)4 /؛
حوزۀ سالمتی و بیماری با واژگانی چون مر

(بقره )13 /و شفا (یونس ،75 /فصلت)44 /؛

حــوزۀ حیوانــات بــا واژگــانی چــون ذبــاب (حــج ،)50 /دواب (انفــال ،)77 /انعــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Image Schema

(اعراف ،)157/کلب (اعراف )156 /و حمار (جمعه)7 /؛
ساختمان با واژگانی چون دار (غافر ،07 /انعـام ،)107 /مـاوی (نازعـات ،)07 /بنیـان
(توبه )113 /و باب (حجر)14 /؛
ابزارها با واژگانی چون میزان (شوری ،)15 /خاتم (احزاب ،)43 /مداد (کهـف،)137 /
مصابیح (فصلت ،)13 /سراج (فرقان ،)61 /قفل (محمـد ،)34 /حبـل (آل عمـران )130 /و
تجارت و کسبوکار با واژگانی چون َنوف و یبخسون (هود ،)17 /بخس ًا (جـن،)10 /
موازین ،مثقال و حاسبین (انبیـا ،)45 /ثقلـت موازینـه (مؤمنـون ،)133 /اجـر (هـود،)71 /
تجاره (

.)13

1

این حوزههای مبدأ و طرحوارههای آنها هریک در قرآن برای بیان گسترهای از مفاهیم
انتزاعی بهکار رفته است؛ اما قرآن برای کیفیت حیات و تبـدل معنـوی بیشـتر از طـرحوارۀ
حرکتی (با حوزه های مبدأ نـور -تـاریكی ،راه -سـفر و رشـد و نمـو گیـاه) و همچنـین
طرحوارۀ حجمی (تزکیه) ،طرحوارۀ جهتی (راست -چپ ،باال -پایین) و طرحوارۀ قدرتی
(عبد -رب) و همچنین حوزههای مبدأ سـالمتی و بیمـاری (مـر

و شـفا) و تجـارت و

کسبوکار (اجر ،موازین و تجارت) استفاده کرده است.
هدف اسلی این بخش آن است که گسـتردگی اسـتعاره های قرآنـی را بـرای بیـان
کیفیت زیست معنوی نشان دهیم تا روشن شود قرآن در تبیین زیست معنـوی انسـان
فقط یک الگو نداده است؛ زیرا تبدل معنوی (وجه الینفک زیسـتن معنـوی) مفهـومی
بسیار انتزاعی و متفاوت از تجـارب حسـی اسـت و اگـر بـا اسـتعاره بیـان مـیشـد،
کژتابی هایی را همراه میداشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای مخالعه بیشتر و اطالع از کیفیت بهکارگیری ایـن حوزههـای مبـدأ در اسـتعاره هـای قرآنـی ر.ک :هوشـنگی،
حسین؛ سیفی پرگو ،محمود (« ،)1033استعارههای مفهومی در قرآن از منظر زبانشناسـی شـناختی» ،پژوهشـنامه
علوم و معارف قرآن کریم ،شماره ،0

7ـ.04
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مفتاح (انعام)77 /؛
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ابتدا دربارۀ طرح وارۀ حرکتی و استعاره های قرآنی ساخته شده براسـاس آن سـحبت
می کنیم؛ زیرا قرآن در تبیین زیست معنوی انسان بارها از این طـرح واره و اسـتعارههای
ساخته شده برمبنای آن استفاده کرده است .سپس به سـوءفهمها از ایـن اسـتعاره توجـه
میکنیم .عمدهترین سوءفهم آن است که برخی با حرکتی دانستن زیست معنوی ،بهویژه
براساس حوزۀ مبدأ سفر -راه از وجوه دیگر زیست معنوی غفلت کردهاند کـه بـه سـفر
شباهتی ندارد؛ ازاینرو ،ابتدا دربارۀ استعاره های دیگر قرآنی سحبت می کنیم که زیست
معنوی انسان را براساس طرح وارۀ حرکتی ،اما براساس حوزههای مبدأ دیگـری غیـر از
حوزۀ سفر تبیین کردهاند .سپس به استعاره های دیگر قرآنی دربارۀ زیست معنوی توجه
می کنیم که خود را برمبنای طرحواره های دیگر همچـون طـرح وارۀ جهتـی ،حجمـی و
قدرتی ساختهاند.
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همانطورکه در سفر ،جدا شدن ،نزدیک شدن ،افتادن در چاه ،سر دوراهـی مانـدن ،ازهـم

 .1استعارۀ «زیست معنوی سفر است»

سفر کردن یكی از حوزههای مقصدی است که بهدلیل ملموس بودن آن برای همۀ مردم،
در تبیین مفاهیم انتزاعی متعددی از آن استعاره ساختهاند 1.لیكاف در کتاب ذهـن سیاسـی از
این استعاره برای تبیین مفهوم انتزاعی عشق اسـتفاده مـیکنـد ( .)Lakoff, 2008: 254در اسـتعارۀ
«عشق سفر است» حوزۀ مفهـومی سـفر را بـه حـوزۀ مفهـومی عشـق مینگارنـد .مفهـوم
مسافران متناظر با مفهوم عاشقان ،ارابه (وسیلۀ سفر) متناظر با ارتباط عاشقانه ،مقاسد سـفر

دور شدن و گم شدن وجود دارد ،در عشق هم همینها را تصور میکنیم

(.)Ibid

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ادیان مختلف برای تبیین حیات معنوی مؤمنان با الفا گوناگون از این استعاره سود بردهاند .دین یهود ،قانون
راهنمای حیات دینی را هالخا (به معنای راهی که باید رفت) ،آیین هندو و بودا با عبارت درمه یا یوگه (راه
درست عمل) و دائوئیسم دائو (بهمعنای راه) میخوانند (هینلز.)1353 :1035 ،

اما لیكاف میگوید تناظر عشق و سفر به درک ما از این مفهوم انتزاعـی جهـت مـیدهـد و
بُعدی از آن را پررن

میکند .اگر از استعارههای دیگر برای ایـن مفهـوم اسـتفاده کنـیم ،ابعـاد

دیگری از آن برجسته میشود؛ برای مثال ،عشق را میتوان نیروی فیزیكی (حربه یـا مغنـاطیس
عشق) ،هدیه (عشقم را به او هدیه کردم) ،گرما (از عشـق او گـرم شـدم) و دیـوانگی (دیوانـۀ
عشق او هستم) نیز درنظر گرفت .لیكاف با این مثال نتیجه میگیرد استعارۀ «عشق سـفر اسـت»
حوزۀ مبدأ سفر ،ویژگیهایی چون تدریج ،جهتداری ،روشنی و هدفمندی دارد کـه
باعث میشود در حوزه های مبدئی چون عشق ،زندگی و زیستن معنوی نیز بـهکـار رود.
لیكاف و ترنر ( )4-0 :1737براساس همین مبانی ،استعارۀ «زندگی سفر اسـت» را تحلیـل
کردهاند و حوزۀ مبدأ و مقصد و نحوه نگاشت مفاهیم را در این استعاره نشـان دادهانـد .از
دیدگاه آنها این استعاره بین دو حوزۀ زندگی و سفر چنین نگاشته شده است:
حوزۀ مبدأ :سفر

حوزۀ مقصد :زندگی

مسافران

انسانهای زنده

وسیلۀ سفر

خود زندگی

سفر

وقایع زندگی و حرکت از تولد تا مرگ

فاسلۀ طیشده

سن مشخ

موانع ِ
پیشرو

مشكالت زندگی مانند بیماری ،پیری و ...

مقاسد مرحلهای (منازل)

مراحل زندگی مانند ازدواج ،انتخاب شغل و ...

مقصد نهایی

مرگ
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عبارت ادبی یا تزئین بالغی نیست ،بلكه شناخت جهت دار از عشق است

(.)Ibid: 260
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عبدالمنیم شكر ( )2006: 101-107بـا بهرهگیـری از سـاختار ایـن تحلیـل بـه بررسـی اسـتعارۀ
«زندگی سفر است» در قرآن میپـردازد .براسـاس تحلیـل او ،ایـن اسـتعاره در قـرآن ،دو راه را
ترسیم میکند :راه زندگی اخالقی و راه زندگی غیراخالقی؛ پس زندگی دو سـفر ،یعنـی سـفر
اخالقی و سفر غیراخالقی است ( .)Ibid: 1-2وی ساختار این دو سفر را اینگونه ترسیم میکند:
وی براساس همین الگو به بازخوانی آیات قرآن میپردازد و ظرایف استعاره سازی
قرآن را نشان می دهد؛ برای مثال ،راه غیراخالقی در قرآن راه شیخان خوانـده نیسـت،
بلكه راه خلق وخوی شیخانی یا راه دوستان شـیخان اسـت (یـونس ، 63 /نسـاء)56 /؛
ازاین رو ،راه غیراخالقی انحرافی از راه خداوند ،راه اخالقی است (نساء ، 165 /فرقان/
 ،04فرقان ) 44-40 /نه راهـی جداگانـه بـه موازات راه خداونـد (  .)shokr, 2006: 105وی
درن هایت ،براساس آیات قرآن ویژگیها ی زندگی اخالقی را مقابل زندگی غیراخالقی
فهرست میکند (:)Ibid: 108

زندگی اخالقی خوب
 .1پیروی از راه خداوند

زندگی غیراخالقی بد
 .1کجروی از راه خداوند

 .3تعالیم خداوند در این مسـیر بـه ودیعـه  .3گمراهیها و تمـایالت شـیخانی در ایـن
نهاده شده است.

مسیر قرار گرفته است.

 .0مــردم در ایــن مســیر بهســمت ســراط  .0مردم از مسیر الهی بازمانـده یـا بهسـمت
پیشمیگیرند.
 .4گناهكاران ممكن اسـت بـه ایـن مسـیر  .4گناهكاران در گمراهی خود مـیماننـد و
بازگردند و همراه درستكاران شوند.

خارج از راه ،به اعمال شقاوتبار خود ادامه
میدهند.

 .7انتخاب با خود شماست :ممكن است از  .7انتخاب با خود شماست :ممكن اسـت از
هدایت پیامبران پیروی کنید.

حاللت شیخان و فریب او از راه بهدر شوید
و در گمراهی بمانید.

شكر در ادامه ،با پیگیری نظر خود دربارۀ استعارۀ قرآنی «زندگی سفر است» شـواهدی
ِ
خداوند هادی و مضل و نهایت ایـن
در تبیین مراحل دیگر آن ،یعنی ویژگیهای مسافران،
سفر میآورد ( .)Ibid: 108 & 126البتـه همانطورکـه شـكر ( )Ibid: 101و دیگـران (پـورعزت و
هاشمیان )177 :1036 ،توجه کردهاند ،برای فهم استعارۀ «زیست معنوی سفر اسـت» غیـر
ِ
پرکـاربرد
از شناختی اجمالی از حوزۀ مقصد (زیست معنوی) ،عناسـر مفهـومی و الفـا
حوزۀ مبدأ (سفر) را نیز باید شناخت و طرحوارۀ پایـهای را نیـز بایـد درک کـرد کـه ایـن
عناسر حوزه مبدأ براساس آن بر عناسر حوزۀ مقصد نگاشته شدهاند .در قرآن حوزۀ مبـدأ
سفر -راه با عباراتی چون سراط ( 00بار نكره و  6بار معرفه) ،سـبیل و سـبل (درمجمـوع
 157بار) و طریق و مشتقات آن ( 11بار) بهکار رفته اسـت .برخـی تعـابیر فرعـی در ایـن
حوزۀ مبدأ نیز وجود دارد؛ مانند رجوع و مشتقات آن ( 134بار) ،مصیر ( 33بار) ،عود (07
بار) و سبق ( 05بار) .در قرآن عباراتی را میتوان یافت که تنهـا از سـیاق عبـارت ،داللـت
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مستقیم هدایت میشوند.

خروج از آن حرکت میکنند و ُسبُل گنـاه را
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آنها بر حوزۀ مبدأ سفر -راه مشخ

میشود؛ مانند الی ربک منتهاها (نازعـات،)44 /

أین تَذهبُون (تكویر( )36 /همان) و همچنین
إنی ذاهب إلی َربی (سافات ،)77 /فَ َ
ِ
ِ
قربُون (واقعه )11-13 /و آیات یا ایها االنسان انـک
َوالساب ُقون الساب ُقون * اولئک ال ُم َّ
کادح الی ربک کدحاً فمالقیه (انشقاق ،)6 /ان تتقو ا ل یجعل لكم فرقانا (طالق،)3 /
و من یتق ا ل یجعل له مخرجا (انفال )37 /و و ان االخـره هـی دار القـرار (غـافر/
.)07
تحلیل استعارۀ «زیست معنوی سفر است» باتوجهبه طرحوارۀ راه

با بررسی این عبـارات و اسـخالحات از حـوزۀ مبـدأ (سـفر) ،مـیبینیم هسـتۀ آنهـا
استعارهای طرحوارهای است که میتوان آن را طرحوارۀ راه 1یا طرحواره حرکتـی( 2بـه آن
طرحوارۀ «مبدأ -مسیر -مقصد» نیز میگویند) نامید .متفكران زبانشناسی شناختی و نظریۀ
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استعاره دربارۀ ویژگیهای طرحوارۀ حرکتی بحث کردهاند

(.)Shokr, 2006: 101

این طرحواره یكی از طرحوارههای اسلی برای تبیین زیست معنوی در قرآن است .در
انتهای این بحث ،دالیل بهکارگیری این طرحواره در قرآن و اسـتعارههـای دیگـر قـرآن را
طرح خواهیم کرد که براساس این طرحواره ساخته شدهاند؛ اما اکنون ویژگـی اسـلی ایـن
طرحواره را تبیین میکنیم تا علت ساختن استعارههای متعدد براساس آن (ازجمله استعارۀ
«زیست معنوی سفر است») بهتر مشخ

شود.

زیست معنوی شباهتهای بسیاری به سفر دارد؛ اما عمدهترین ویژگی زیست معنـوی
که با استعارۀ سفر (از زیرمجموعههای طرحوارۀ راه) پررن

میشود ،تدرج و پویـایی آن

است .تجربۀ انسان از حرکت خود و اجسـام متحـرک پیرامـونی ،او را قـادر کـرده اسـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. path schema
2. motion schema
راه و حرکت الزم و ملزوم یكدیگرند و چون این طرحواره ناظر به ایندو مفهوم مرتبط است ،آن را طرحوارۀ حرکتی
و طرحوارۀ راه میخوانند.

براساس این حرکات فیزیكی طرحوارۀ حرکتـی را در ذهـن خـود بسـازد و بـرای تبیـین
چیزهای پویا از آن استفاده کند (گلفام و دیگران)100 :1033 ،؛ اما آنچـه مقـوم طـرحوارۀ
حرکتی است ،عنصر زمان است؛ یعنی حرکت در زمان اتفاق میافتـد و البتـه زمـان خـود
براساس تغییر مكان فهمیده میشود؛ بهعبارتدیگـر ،مقـوم طـرحوارۀ راه -حرکتـی درک
زمان بهمنزلۀ مكان است؛ یعنی تجربۀ مادی ما از تغییرات مكانی و تغییر اشیاء پیرامونی بـه
استعارهای در خود پایه دارد که آن استعارۀ زمان بهمثابه مكـان اسـت؛ امـا رابخـۀ زمـان و
مكان ،دو شكل دارد )1 :گاهی شخ

 /شیء /مكان ثابت و زمـان متحـرک اسـت و ان

الساعه آتیه الریب فیها 1؛  )3گاهی زمان ثابت و شـخ

 /شـیء /مكـان متحـرک اسـت

(اسابه الكبر( )2هوشنگی و سیفی پرگو .)35-36 :1033 ،باتوجهبه این نكته میتوان عنصر
اسلی طرحوارۀ حرکتی را درک و در تحلیل اسـتعارههای ساختهشـده براسـاس آن دقـت
بیشتری کرد.
دالیل بهکارگیری استعارۀ سفر معنوی در قرآن و اهمیت آن

دلیل اسلی استفاده از استعارۀ « زیست معنوی سفر است» این است که قرآن با کمک
گرفتن از دانش مردم دربارۀ چیزی متداول (سفر) فهم چیزی ناشناخته (زیست معنوی)
را آسانتر کرده است؛ اما چرا برای تفهیم از حوزۀ مبدأ سفر استفاده کرده اسـت؟ شـاید
چون این حوزۀ مبدأ میتوان د کل حیات انسان را پوشش دهد و حتی بعد از مرگ انسان
را نیز تبیین کند؛ بهعبارت دیگر ،با ایجاد تناظر بین سفر و زیست معنوی میتـوان دامنـۀ
حیات معنوی را از تولـد تـا مـرگ و حتـی بعـد از مـرگ بیـان کـرد

( 2006: 129

)Shokr,؛

عالوه براین ،حوزۀ مبدأ سفر برای همۀ انسانها و در همۀ زمانها درک کردنی است؛ زیرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1حج.5 /
 .2بقره.366 /
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درک ما از مفهوم انتزاعی زمـان کمـک میکنـد (همـان)130 :؛ پـس طـرحوارۀ حرکتـی
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براساس تجربۀ مشترک همۀ انسانها شكل گرفته است .این تجربه بخش جداییناپـذیر
زندگی آنهاست ( .)Ibid: 29همچنین حوزۀ مبدأ سفر ،عناسـر مفهـومی چـون حرکـت و
پویا یی ،راه اسـلی و راه هـای فرعـی ،راه درسـت و راه گمراهـی ،موانـع و مشـكالت،
راهنمای سفر ،ابزار سفر ،تندی و کندی حرکت و  ...دارد که جزء مفـاهیم مهـم حـوزه
مقصد (حیات معنوی) هستند.
مقایسۀ استفادۀ قرآن و برخی عارفان از استعارۀ سفر معنوی

استفاده از استعارۀ «زیست معنوی سفر اسـت» (اسـتعارۀ سـفر معنـوی) نـزد عارفـان
مسلمان ،بهویژه نویسندگان سوفی ،متداول است؛ اما براسـاس نظریـۀ اسـتعارۀ مفهـومی؛
ِ
خخاهای استفاده از این استعاره آشكار میشود .عالمان عرفان عملی ،کـه از ایـن
برخی از
استعاره در الگوسازی خود استفاده کردهاند ،استعارۀ قرآنی «زیست معنوی سفر اسـت» را
سال دوم ـ شماره اول ـ پیاپی  3ـ پاییز و زمستان 9315

114

با تلقی سنتی از استعاره فهمیده و آن را زبانی و بالغـی دانسـتهاند .اگـر کسـی ایـن نـوع
استعاره را استعارۀ مفهومی نداند ،ممكن است به خخاهای زیر دچار شود:
 .6بسط نابجای حوزۀ مبدأ :هر استعارۀ مفهومی برای افزودن به دقـت تبیـین خـود از
حوزه مبدأ ،تعدادی از واژگان را برمیگزیند و تعدادی را فرومیکاهد .اگر به الهـی بـودن
قرآن اعتقاد داشته باشیم ،باید بپذیریم قرآن در این استعاره ،واژگان حوزۀ مبـدأ را بـهدقت
استفاده کرده و تمام واژگان حوزۀ سفر را بهکار نگرفته است؛ 1یعنی نمیتوان همۀ مفـاهیم
حوزۀ مبدأ را بر مقصد حمل کرد؛ زیرا ممكن است باعث کژتابی مفهومی شود؛ اما برخـی
بهدلیل بیتوجهی به مفهومی بودن این استعاره ،بـهگمـان خـود بـر بالغـت ایـن اسـتعاره
افزودند و واژگان دیگری را نیز از حوزۀ مبدأ (مانند منزل ،مقام ،سـلوک و  )...بـهخـدمت
گرفتهاند تا این استعاره را بهتر درک و مفهوم زیست معنوی را تبیین کننید؛ غافل از اینكـه
هریک از ای ن واژگان بار مفهومی خود را دارد و ممكن اسـت در کیفیـت اسـتعارۀ قرآنـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سحت این مدعا نیازمند تحقیق مستقل و دقیقی است.

«زیست معنوی سفر است» دخل و تصرفاتی کند.
 .8بسط نابجای حوزۀ مقصد :بسط نابجا در حوزۀ مقصد هم ممكن است؛ یعنی کسی
با همان واژگان قرآنی به تبیین وجوهی دیگر از زیست معنوی بپردازد کـه قـرآن خـود در
نگاشت حوزۀ مبدأ بر حوزۀ مقصد به آن نپرداخته است؛ برای مثال ،برخی عرفا در حیـات
معنوی خود ،تجارب ،مواجید و شهوداتی داشته یا برای دستیابی به اینها اعمال خاسی را
متوسل شده و با همان حوزۀ مبدأ (واژگان قرآنی سراط ،سبیل ،طریق و  )...حوزۀ مقصـد
استعاره را بسط دادهاند؛ اما اگر استعارههای قرآن را مفهومی بدانیم ،باید بپذیریم هر تعبیـر
قرآن خودش اسالت دارد و نمیتوان عبارات قرآنی و حتی الفا آن را بیدلیل بسط داد یا
تعبیری را به تعبیر دیگر برگرداند؛ مگر مفهوم سازیهای نهفته در تعابیر استعاری قـرآن را
کامل و همـهجانبـه بفهمـیم (قائمینیـا )37 :1036 ،کـه ازعهـدۀ انسـانهـای معمـولی و
روششناسیهای بشری خارج است.

1

 .5ساده انگاری در تبیین حوزۀ مقصد :اگر به استعاره بودن تعبیر قرآن دربارۀ زیسـت
معنوی توجه نكنیم ،ممكن است در دام سادهانگاری بیفتیم ،زیست معنوی را مانند سـفر و
سیر مكانی بدانیم و از حقیقت حیات معنوی و وجوه دقیق آن غفلت کنیم .اسـتعاره تعبیـر
بخشینگر است .هر استعاره فقط شباهتهای دو حوزۀ مفهومی (البته معمـوالً بخشـی از
شباهتهای آندو) را نشان میدهد و دربارۀ تفاوتهای آندو سكوت میکند (پورعزت و
هاشمیان)174 :1036 ،؛ ازاینرو سادهانگاری در تحلیل این اسـتعارۀ قـرآن ممكـن اسـت
سمتوسوی حیات معنوی که در درون رخ مـیدهـد (شـجاری )107 :1037 ،بـهسـمت
جایی یا چیزی در بیرون فر

شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اینجاست که براساس مبانی تفسیری بیشتر مفسران شیعه ،توجه به احادیث ائمۀ معصوم :بـرای درک اسـتعارههای
مفهومی قرآن و سور ممكن بسط آنها مهم میشود.
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انجام داده و برای تبیین این اعمال و احوال در زیسـت معنـوی خـود بـه اسـتعارۀ قرآنـی
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 .5بیتوجهی به وجوه خالقانۀ تعابیر قرآنی :با زبانی انگاشتن ایـن اسـتعاره ،ظرایـف
تعابیر قرآنی و مفهومسازی خالقانۀ آن در حوزۀ زیست معنوی مغفول میماند .قرآن بـرای
فهماندن تعالیم خود از تجارب حسی مخاطبان و استعارههای معمول استفاده کرده است؛

1

اما باتوجهبه بار مفهومی واژگان و تعابیر و همچنین استفادۀ خالقانه از آنها ،استعارههـای
مفهومی جدید ساخته است تا به مفاهیم آن عرسه جهت الهی بدهد

(.)Shokr, 2006: 97

 .4فراموش کردن کاربردهای اولیۀ واژگان قرآنیی :افـراط در بهـرهگیـری از تعـابیر
قرآنی بدون توجه به بار مفهومی آنها و بسط حوزۀ مبدأ یا مقصد استعاره باعث مـیشـود
معانی اولیۀ واژگان را در کاربرد استعاری آنها فراموش کنیم و از کـارکرد نمـادین آنهـا،
چنانکه واحع اول درنظر گرفته است ،غفلت یا آنها را منحرف کنیم (

.)Schreurs, 2002: 67

مدلهای دیگر استعاری قرآن در تبیین زیست معنوی
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ازآنجاکه هر استعارۀ مفهومی بخشی از مقولهای انتزاعی را مفهومسازی میکنـد ،بـرای
بیان کل آن به استعارههای متعدد نیاز است تا بتوان تصویر کاملتری از آن مفهوم انتزاعـی
بهدست آورد؛ ازاینرو ،قرآن برای جلوگیری از کژتابیهای احتمالی ،الگوهـای اسـتعاری
متعدی در تبیین زیست معنوی دارد .قرآن هم براساس طرحوارۀ حرکتی (طرحوارۀ راه) و
هم براساس طرحوارههای دیگری چـون طـرحوارۀ قـدرتی ،حجمـی و جهتـی ،زیسـت
معنوی را تبیین کرده است .استفادۀ قرآن از استعارۀ مفهومی نور و استعارۀ مفهومی رشد و
نمو گیاه ،دو استعاره است که میتوان آنها را براساس طرحوارۀ حرکتی (راه) تبیین کرد.

2

استعارۀ رب -عبد در قرآن نیز از استعارههای مهم قرآنی در تبیین کیفیت زیسـت معنـوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1زیرا استعارۀ مفهومی ،خاسیت جمعی دارد و باید مبانی آن برای مخاطبان آشنا باشد تا براساس آن مبانی
(استعارههای قراردادی و جاافتاده) استعارههای جدید و بدیع ساخته شود.
 .2البته استفادۀ قرآن از طرحوارۀ حرکتی ،برای استعاره سازی دربارۀ حیات معنوی ،به این دو گسترۀ مبدأ محدود
نمی شود .تعابیری چون لقاءا ل  ،تعالی ،دنا فتدلی را نیز می توان براساس استعارۀ حرکتی (با جهت عمودی)
تبیین کرد.

است که براساس طرحوارۀ قدرتی است .در قرآن استعارههای دیگری مانند چپ -راست،
باال -پایین و درون -بیرون برای تبیین کیفیت زیسـت معنـوی وجـود دارد کـه مـیتـوان
براساس طرحوارۀ حجمی و جهتی به تبیین مفاد استعارهای آنها پرداخـت .در ادامـه ،بـه
برخی از مهمترین الگوهای استعاری قرآن در تبیین زیست معنوی اشاره میکنیم.
 .2استعارۀ «زیست معنوی ،حرکت از ظلمات به نور است»

مفهومسازی آن (مانند استعارۀ مفهومی سفر) بر طرحوارۀ حرکتی بنا شده است ،میتوان با
این عبارت سورتبندی کرد« :زیست معنوی حرکت بهسمت نور است ».این اسـتعاره از
استعارههای مهم قرآنی است؛ زیرا با مهمترین مفهوم قرآنی یعنی «ا ل » ا ل نور السماوات
و االر

 1مرتبط است و شبكهای وسیعی را از مفاهیم مـرتبط قرآنـی ذیـل خـود قـرار

میدهد و شناخت آن در فهم دیگر آیات قرآن ،زیست معنوی انسان و حتی زیست معنوی
عالم مؤثر است (قائمینیا.)154 :1033 ،
واژگان حوزۀ مبدأ این استعاره عبارتاند از :نور ،ظلمت ،خرج ،دخل ،طفی (یخفئـوا)
و  . ...با بررسی آیات مرتبط با این استعاره مشخ

میشود که در ایـن اسـتعاره ،زنـدگی

ایمانی و اطاعت از خداوند به نور و زندگی غیرایمانی و معصیت خداوند به ظلمت تشبیه
شده (بقره ،375 /احزاب )40 /و قرآن و هدایتهای رسوالن الهی ،هادی ازسـوی ظلمـت
بهسمت نور است (ابراهیم ،1 /مائده )17 /و هرچه برخالف ایـن هـدایت الهـی اسـت ،از
کافران و بیثمری است (توبه.)03 /
این استعارۀ مفهومی هرچه را از خداوند اسـت ،نـور و مقابـل آن را ظلمـت میدانـد.
راهی را نور میداند که بهسمت خداوند باشد و به او منتهی شود و هرچه انسان را از خـدا
دور یا به غیرخدا نزدیک کند ،راه ظلمت میداند .این استعاره ،خط قاطعی رسـم مـیکنـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نور.07 /

ظرفیت نظریه استعارههای مفهومی برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی»

یكی دیگر از استعارههای مفهومی قرآن در تبیین زیست معنـوی انسـان را کـه بیشـتر
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میان مفاهیمی که هادی بهسمت خداوند (نور) و مفاهیمی که دورکننده از خداوند هسـتند
(ظلمت) (قائمینیا.)156 :1033 ،
با درک استعاره نور بهمثابه استعارۀ مفهومی ،نه لفظی ،میتوان داللتهای حـمنی ایـن
استعاره را در آیاتی نیز پیگیری کرد که این استعاره در آنها غیرلفظی بـهکـار رفتـه اسـت؛
برای مثال ،افال یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها (محمد ،)33 /نسوا ا ل فانسـاهم
انفسهم (حشر )11 /و واعتصموا به حبل ا ل جمیعـا (آل عمـران )130 /را براسـاس
همین استعارۀ مفهومی میتوان فهمید .این تعبیر که «خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها
را به "خود فراموشی" گرفتار کرد» ،هیچ نشانی از استعارۀ نور و شبكۀ واژگانی آن نـدارد؛
اما میتوان برای درک بهتر این آیه از فضای نور و ظلمت (رفتن در تـاریكی بـا فرامـوش
کردن نور الهی) بهخوبی استفاده کرد.
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 .3استعارۀ «زیست معنوی زراعت است»

قرآن برای بیان بعدی دیگر از ابعاد زیست معنوی ،آن را به کشت و رشد و نمـو گیـاه
تشبیه کرده است .قرآن از حوزۀ مبدأ گیاه ،واژگـانی چـون شـجره ،سـدره ،عنـب ،نخـل،
زیتون ،فلح ،نبت ،زرع ،جنت ،حدائق ،روحه ،ماء (با زیرمجموعۀ غیـث ،وابـل ،سـحاب،
غمام ،مخر ،بت ر ،نهر ،سیل ،یم ،بحر ،سقی ،ریح و  )...حرث ،سنبله و  ...را برگزیده است و
در آیاتی برای تبیین زیست معنوی از آنها استعارۀ مفهومی ساخته است.
حوزۀ مقصد گیاه با داشتن ویژگیهایی چون رشد و نمو ،ریشـۀ محكـم یـا حـعیف،
داشتن شاخ و برگ و ثمرات ،شباهتهایی با حـوزۀ مقصـد ،یعنـی زیسـت معنـوی دارد؛
ازاینرو برای تبیین این مقاله انتزاعی از آن استفاده شده است .استفادۀ قرآن از حوزۀ مبـدأ
گیاه بیشتر براساس طرحوارۀ راه (حرکتی) است .قـرآن مؤلفـههـای ایـن طـرحواره را بـر
حیات نباتی ،یعنی کاشتن ،رشد و نمو و بهبار نشستن زراعت تخبیق کرده و کشت خوب،
اخروی و معنوی و کشت بد و دنیوی را برای تبیین بهتر زیست معنوی متناظر کرده است
(شوری ،33 /بقره .)364 /همچنین کثـرت ثمـرات گیاهـانی کـه درسـت کشـت شـدهاند

(فتح ،37/بقره )361/یا آسیبپذیری گیاهـانی کـه درسـت کشـت نشـدهاند (بقـره)366 /
زیرمجموعة همین استعاره قرار میگیرند.

1

همچنین با ترکیب حوزۀ حیات نباتی و احیای زمین با آب ،اهمیت خواسـت خداونـد
در احیای زیست معنوی انسانها نشان داده شده است (روم ،73-71 /بقره ،33 /نمل،63 /
نباء ،16-14 /نحل.)67 :
تخبیق داد (هوشنگی و سیفی پرگو:)03 :1033 ،

ظرفیت نظریه استعارههای مفهومی برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی»

در استعارۀ «زیست معنوی زراعت است» میتوان حوزههای مبـدأ و مقصـد را چنـین
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای فهم داللتهای این آیات و نحوۀ استفاده از طرحوارۀ حرکتی در تبیین حیات معنوی بهکمک حوزۀ مبدأ
زراعت و گیاه ر.ک هوشنگی و سیفی پرگو.01-34 :1033 ،

با انخباق حوزههای مبدأ و مقصد میتوان به نحوۀ نگاشت مفـاهیم قرآنـی از حـوزۀ
گیاه و زراعت به حوزۀ زیست معنوی و مفهوم سازی قرآن نكـات سـودمندی آموخـت.
البته بازهم باید توجه کرد که این آیات (ازجملـه ابـراهیم ،36-34 /بقـره 361 /و -364
 ،366فتح ،37 /یونس ،34 /آل عمران ،115 /حدید 33 /و کهف ) 47 /با استعارۀ زراعـت
و نگاشت این حوزه بر زیست معنوی ،بعدی از زیست معنوی را نشان میدهند ،نه همۀ
ابعاد.
 .4استعاره « زیست معنوی تعبد و بندگی است»

استعارۀ «زیست معنوی تعبد و بندگی است» یا استعارۀ عبد -رب تصویری اسـتعاری
است که قرآن از کیفیت ارتباط انسان و خداوند نشان میدهد .البته این استعارۀ مفهومی از
کیفیت ارتباط انسان و خداوند درمیـان اعـراب پـیش از اسـالم نیـز سـابقه داشـته اسـت
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(عندلیبی )103 :1037 ،و اسالم با ارائۀ داللتهای خاسی برای آن براساس نگاشت برخی
عناسر حوزۀ عبد بر زیست معنوی مسلمان ،مفهوم خاسی به آن داده است 1.حوزۀ معنایی
عبد -رب (مبدأ این استعاره) شامل واژگانی چون امت ،مملوک ،رفیق ،فتی ،جاریه خـادم
و اسیر 2دربرابر رب یا موالست (همان .)100 :حوزۀ مقصد نیـز کیفیـت زیسـت معنـوی
انسان است.
ایـن اسـتعاره براسـاس طــرحوارۀ قـدرتی اسـت و عنصــر اسـلی در حـوزۀ مبــدأ آن
سرسپردگی حعیف به قوی است .در نگاشت حوزۀ مبدأ بـر حـوزۀ مقصـد ،ایـن مفـاهیم
ساخته و تبیین شده است :لزوم تسلیم و خضوع دربرابر خداوند همراه با خوف و خشیت
(رعد ،31 /ملک ،13 /فاطر ،)13 /لـزوم اطاعـت و تقـوا بـرای کسـب غفـران و رحمـت
(اعراف ،)174 /دریافت مزد برای اعمال سالح و خداترسی (فاطر ،37 /سـف ،13 /غـافر/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای تحلیل این آیات براساس نگاه استعاری مذکور ر.ک عندلیبی.106-103 :1037 ،
 .2واژگانی چون تقوا ،خوف ،رجا ،خشوع را نیز میتوان در همین حوزۀ مبدأ قرارداد.

 ،35ساد 16 /و  70و  ،36ناتوانی و حعف جبلی انسان دربرابر خدا (نساء ،)33 /خداونـد
تنها پناهگاه بنده (کهف ،35 /جن ،)33 /خداوند پناهگاهی دربرابر نا امنیها (فلـق ،نـاس،
مؤمنون ،)75 /رویگردانی از خداوند مایۀ تنگی معیشت و بروز سختی (طه.)134 /
پس استعارۀ عبد -رب براساس طرحواره قدرتی است که در آن طرفی ساحب قدرت
تمام و طرف دیگر در احتیاج تام و محتاج غایـت طـرف اول اسـت؛ حتـی براسـاس ایـن
مخلوقات (شوری ،7 /فاتحه )1 /را براساس این استعاره میتوان فهمید (عنـدلیبی:1037 ،
 .)106البته آیات دیگری نیز وجود دارد که در آنهـا نمـیتـوان اسـتعارۀ لفظـی عبودیـت
(عبد -رب) را یافت؛ اما با درک استعارۀ مفهومی مذکور میتوان این آیات را نیز در شعاع
آن فهمید و در شبكۀ مفهومی آن قـرارداد (زخـرف ،06 /غـافر ،13 /فـاطر ،17 /زمـر،76 /
توبه ،111 /بقره ،316 /انفال ،15 /قصـ

 .)76 /اسـتعارۀ مفهـومی عبودیـت در احادیـث

معصومان  :بسط مفهومی یافته و شـامل مصـادیق دیگـری ماننـد نگریسـتن بـه کعبـه،
اهلبیت :و والدین ،نگهداری شكم و شهوت ،انتظار فرج و  ...است (همان.)103 :
این استعاره تنها استعاره دربارۀ کیفیت زیست معنوی انسان دربرابـر خداونـد نیسـت،
بلكه استعارههای دیگری مانند محبت و دوستی خدا و انسان (آل عمران ،01 /مائـده)74 /
و حتی امكان مالقـات خـدا و انسـان (انعـام ،174 /کهـف )113 /نیـز وجـود دارد .ایـن
استعارهها گوشزد میکنند که مفهوم عبد و عبودیـت ،تعبیـر اسـتعاری اسـت و غفلـت از
استعاری بودن آن هرچند وجهی از واقعیتی را پررن

میکند ،وجوه دیگر آن را میپوشاند

(عندلیبی)107 :1037 ،؛ برای مثال ،برخـی جریانهـای فكـری اسـالمی در تبیـین حـوزۀ
مقصد (کیفیت زیست معنوی انسان دربرابر خداوند) فقط مفهـوم عبودیـت را دیدهانـد و
(بهدلیل فراموشی استعاری بودن آن یا ندیدن دیگر استعارهها دراینباره) تمام وجـوه ایـن
حوزۀ مقصد را از دریچۀ حوزۀ مبدأ عبد ـ رب دیدهاند .برخی نیز استعارۀ عبودیت را کنار
گذاشته ،فقط استعارۀ عاشق ـ معشوق را دیده و بـا واقعـی پنداشـتن و بسـط حوزههـای

ظرفیت نظریه استعارههای مفهومی برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی»

استعارۀ قرآنی ،تمـام زیسـت معنـوی پیـامبران (سـافات ،151 /بقـره ،30 /انفـال )41 /و
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مفهومی آن تصویر اغراقآمیزی از رابخۀ خدا و انسان نشان دادهاند.

1

 .5دیگر استعاره های قرآنی برای کیفت زیست معنوی

جز استعارههای مبتنی بر طرحوارۀ حرکتی و قدرتی (مهمترین طرحوارهها برای تحول
معنـــوی) (محمـــدی آســـیابادی و دیگـــران ،)143 :1071 ،اســـتعارههای دیگـــری از
طرحوارههایی مانند طرحوارۀ حجمـی و جهتـی اسـتفاده کردهانـد؛ بـرای مثـال ،در قـرآن
استعارۀ باال -پایین براساس طرحوارۀ جهتی ساخته شده است و زیست معنوی (معخـوف
به خداوند) حیاتی ایستاده (روبهباال) و حیات معخوف به غیرخدا روبهپایین است (اسراء/
 .)33کسی که زیست معنوی دارد ،یاد و ذکرش ترفیع مییابد (انشـراح .)4 /عمـل سـالح
بهسمت خداوند میرود (فاطر )13 /و خداونـد مؤمنـان و سـاحبان علـم را بـاال مـیبـرد
(مجادله .)11 /همچنین نامۀ اعمال نیكان در باالترین جایگاه (مخففین )13 /و بـدکاران در
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پایینترین جایگاه است (مخففین.)5 /
براساس این الگوی استعاری ،اعتقاد به توحید ،علم ،ایمان ،قرآن ،بهشت ،اعمال نیک و
 ...در باال قرار دارند و به باال میروند .سربلندی ،امید و افتخار در باالست و شرک ،غـم و
اندوه ،بیماری و رذیلت در پایین (کرد زعفـرانلـو کامبوزیـا و حاجیـان .)133 :1037 ،در
استعارۀ راست و چـپ (واقعـه 35 ،7-3 /و  ،41حاقـه )37-17 :سـمت راسـت (یمـین)
اسحاب خیر ،برکت و سعادت ،و چپ (شـمال) اسـحاب دوزخ ،بـال و بـدبختی هسـتند
(همان .)101 :قرآن از استعارۀ طهارت باطنی یا تزکیه نیـز اسـتفاده کـرده اسـت 2.در ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ابتدای مسیحیت نیز برخی مفهومی استعاری خدای پدر را واقعی دانستند و حتی تـا پسـ ِر خـدا نامیـدن حضـرت
عیسی 7پیشرفتند.

 .2البته شاید بتوان بحث تزکیه (با دو معنای پیرایش و ریشه) را نیز جزء استعارههای حرکتی دانست؛ اما حرکت در
این استعاره ،روبهجلو و طولی یا عمودی (استعارۀ زراعت) نیست ،بلكه روبهدرون (باطن حقیقی و کشف فخرت
الهی خود) باشد .شاید بههمین دلیل قرآن از این حیات معنوی با عبارت تزکیه یاد کرده است و نه تربیت؛ زیرا در
ترتیب آراستن ،اما در تزکیه پیراستن مهم است.

استعاره ،حوزۀ مبدأ پاالیش است (اعلی ،14 /شمس )7 /و باعث جلب رحایت و دوسـتی
خداوند میشود (توبه .)133 /البته این پاالیش را خداوند (نسـاء )47 /و پیـامبر او (توبـه/
 )130انجام میدهند .شاید بههمیندلیل قرآن با دقت فراوان برای تبیین این وجه از زیست
معنوی انسان از واژۀ تزکیه (پیراستن) و نه تربیت (رشد و نمو) استفاده میکند؛ زیرا مـا بـا
فعل خود باعث تربیت نادرست خود شدهایم و با فعل الهی و رسول او بـاطن مـا پیراسـته
است؛ زیرا تهذیب فقط بهمعنای پاکسازی و تخهیر از عیـوب و نـواق
رشد و نمو نمیدهد (معنا و مفهوم تزکیـه در قـرآن،

اسـت و معنـای

)45؛ امـا واژۀ تزکیـه ،تخهیـر یـا

پاالیش است که باعث رشد و نمو انسان نیز میشود.
نتیجهگیری

از ظرفیتهای مهم نظریه استعارۀ مفهومی این است که نشـان میدهـد اسـتعاره هـای
مفهومی قرآن مانند کوه یخی است که بخش کوچكی از آن در ظاهر الفا قرآن هویداست
و بخشی از آنچه درپس این وجه ظاهری و لفظی است ،همان مفهوم سازیهای قرآنی بـا
استعارۀ مفهومی است .با نگریستن به استعارههای قـرآن دربـارۀ کیفیـت زیسـتن معنـوی
انسان ،درمییابیم این استعارهها شبكۀ بههمپیوستۀ مفاهیماند که در قالبهـای اسـتعارهای
گوناگون عرحه شدهاند تا وجوه مختلف زیستن معنوی انسـان را نشـان دهنـد .قـرآن بـا
استعارۀ سفر ،وجوهی از این پدیده مانند پویایی آن ،امكـان اشـتباه گـرفتن آن بـا راههـای
فرعی ،نیازمندی به راهنما ،وجود موانع در راه و لزوم جد و جهد را در پیمـودن آن نشـان
مـیدهــد .بــا اســتعاره نــور و ظلمــت ،تفــاوتهــای آن بــا حیــات غیرالهــی و همچنــین
بصیرتبخشی این نوع زندگی را بهتصـویر مـیکشـد .اسـتعارۀ زراعـت برخـی دیگـر از
کیفیتهای زیستن معنوی مانند لزوم مراقبت دائمی از آن و توجه بـه عنایـات الهـی را در
باروری آن نشان میدهد .استعارۀ عبودیت  ،رابخه خداوند و انسان را در این نوع از حیات
نشان میدهد و لزوم تبعیت از خداوند و خضوع و خشـوع را دربرابـر او تبیـین مـیکنـد.
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میشود تا به فخرت حقیقی خود بازگردیم .این استعاره از واژۀ تهذیب نیز استفاده نكـرده
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همچنین استعارۀ باال -پایین و چپ -راست نیز جهتگیری مختلف در زندگی و ویژگـی
جهتگیری الهی را نشان میدهد .استعاره تزکیه نیز بر لزوم تخهیر و پاالیش نفس براساس
دستورات خداوند برای حرکت در مسیر رشد و نمو تأکید میکند.
تمام این استعارهها برای درک زیست معنوی ،کیفیت و نحوۀ دستیابی به مراتب بـاالی
آن حروری است؛ اما اگر کیفیت زیست معنـوی انسـان را فقـط از دریچـۀ یكـی از ایـن
استعارهها ببینیم ،فقط بعدی از ابعاد آن آشكار و باعث درک نادرست و یکجانبه میشود.
البته یكی از یافته هـای ایـن مقالـه درک دشـواری چنـین تحقیقـی اسـت .شـناخت
اســتعاره های مفهــومی قــرآن کــار آســانی نیســت؛ زیــرا قــرآن کــالم خداونــد اســت و
استعاره های مفهومی اش بدیع و خالقانه اند .هم درک دقیق حـوزۀ مبـدأ آن و هـم درک
نحوۀ نگاشت حوزۀ مبدأ بر حوزۀ مقصد دشوار است .در استعارههای قـرآن گـاه چنـد
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حوزۀ مبدأ ترکیب شدهاند ؛ مثل ترکیب حوزۀ سفر با حوزۀ عبد (یـس )61 /یـا ترکیـب
حوزۀ گیاه ،آب و آتش (بقره ) 366 /که بر دشواری درک حوزۀ مبدأ میافزاید .همچنـین
درک نحوۀ نگاشت حوزۀ مبدأ بر مقصد (داللت های آیات یا بواطن آنها) نیازمند دانش
کسانی است که از رو ح قرآن مخلـع باشـند .بـرای درک نگاشـت های قرآنـی ،احادیـث
معصومان :و تفاسـیر مفسـران ثقـه یاری رسـان اسـت و روش تجربـی زبانشناسـان
شناختی نمی تواند کافی باشد .از دشواری های دیگر ،آن است که استعارۀ مفهومی گاهی
در سخح زبان بروز نمی کند؛ یعنی از سیاق ظاهری آیه نمیتوان ب ه استعاری بودن مفهوم
آن پی برد و آن را در شبكۀ مفاهیم استعاری قرآن درک کرد؛ پـس ممكـن اسـت برخـی
وجوه استعاره در عبارات قرآن مخفی بماند.
نكتۀ دیگر این است که نمیتوان قبل از درک کامـل اسـتعارههای قـرآن (درک حـوزۀ
مبدأ ،مقصد و نحوۀ نگاشت ایـندو) مفـاهیم یـا الفـا آن را بسـط داد .برخـی متفكـران
مسلمان ،بهویژه در این حوزه ،با بسط سادهانگارانه مفاهیم و الفا قرآنی و بدون توجه بـه
ابعاد پنهان این استعارهها به درکی یکجانبه و تحریفشده از زیست معنوی رسیدهاند.

این مقاله فقط تالشی مقدماتی برای شـناخت اسـتعارههـای قرآنـی در تبیـین زیسـت
معنوی و از دریچۀ ظرفیتهای نظریۀ استعارههای مفهومی بود .ایـن مقالـه ادعـا نمیکنـد
مفاهیم یا وجوه متعدد استعارهها را بهبهترینشكل بررسـی کـرده اسـت .در بررسـیهـای
بعدی میتوان با دقت بیشتر در شبكۀ مفاهیم قرآنی ،بهکمک گنجینۀ تفاسیر و با استفاده از
ظرفیت نظریههای زبانشناختی جدید ،کیفیت تبیین زیست معنوی را از دریچۀ هریـک از
ظرفیت نظریه استعارههای مفهومی برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی»

استعارههای قرآنی نشان داد.
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