
  
  
  
  

  شناسي شناختي و مطالعات قرآني زبان
 

  ∗نيا ضا قائميعلير

  اشاره 

هـاي    هاي مهم علـوم شـناختي و گـرايش           شناختي يكي از شاخه     شناسي  زبان
گذرد، ولي در     شناسي است كه بيش از دو دهه از عمر آن نمي            جديد در زبان  

شناسي و تحليـل متـون بـه           زبان  آوري را در زمينه     همين مدت تحول شگفت   
ت تـالش كـرده اسـت تـا         نگارنـده در ايـن مقالـه نخـس        . وجود آورده است  

در اين راستا در مقاله بـه چنـد بحـث           . تصويري كلي از اين دانش ارائه دهد      
انـداز و ارتبـاط تعبيـر بـا           نقش چـشم  : ند از ا  مهم از آن اشاره شده كه عبارت      

هاي خارجي، شكل و پايه، مسيرپيما و مرزنما و قالـب و سـپس بـه                  موقعيت
به اعتقاد  . ليل قرآن اشاره شده است    هايي براي اهميت اين مفاهيم در تح        مثال

نگارنــده ورود ايــن دانــش بــه عرصــه تفــسير و معناشناســي قــرآن تحــولي 
آور را به بار خواهد آورد؛ از اين رو در پايان به برخي از تأثيرات اين                  شگفت

  .دانش در اين زمينه اشاره كرده است
  .رزنما، قالبانداز، مسيرپيما، م شناسي شناختي،  چشم بانز: واژگان كليدي

***  
هاي طبيعي است كه زبان را ابزاري براي نظم  شناختي، رويكردي به تحليل زبان     شناسي  زبان

                                                 
 )ع(عضو هيأت علمي دانشگاه باقر العلوم . ∗
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برقراري ارتباط زباني بدين معنـا اسـت        . داند  بخشي، پردازش و انتقال اطالعات مي       و سامان 
اي   كنند و بـه آن سـامان ويـژه          كه كاربران، اطالعات خود را به صورت خاصي پردازش مي         

  . دهند دهند و سپس اطالعات را در قالب تعابير زباني به ديگران انتقال مي مي
شناختي اين ادعا        شناسي  زبان. توانيم سخن فوق را به صورت ديگري نيز بيان كنيم           مي

كند كه ساختار زبان، انعكاس مستقيم شناخت است؛ بدين معنا كه هـر تعبيـر             را مطرح مي  
هـاي    زبان بـه طـور مـستقيم موقعيـت        . قعيت خاصي همراه است   سازي مو   زباني با مفهوم  

ســازي  هــا، مفهــوم  دهــد، بلكــه ذهــن از ايــن موقعيــت     خــارجي را نــشان نمــي  
)conceptualization( معنا چيـزي  . دهد سازي را نشان مي اي دارد و زبان آن مفهوم      ويژه

   )Lee, 2001:2(. سازي ذهن نيست جز مفهوم
هاي  سازي، جهان خارج و يا موقعيت  مفهوم ستقيم و به واسطهبنابراين زبان به طور غيرم

شـناختي را بـا دو        شناسـي   توانيم براي ايضاح ادعاي فوق، زبان       مي. دهد  خارجي را نشان مي   
شناختي به عنوان جرياني در مقابل    شناسي شناختي ديگري مقايسه كنيم كه زبان گرايش زبان

  .يشي و معناشناسي شرايط صدقدستور زبان زا: آنها ظهور كرد
شـناختي ديگـري     گرايش مهـم زبـان  )generative grammer(دستور زبان زايشي . 1

دستورزبان زايشي بر مبناي اين اصل استوار شده   . است كه با نام چامسكي همراه بوده است       
عد اين قوا . كنند  هاي زباني را تعيين مي      است كه قواعد صوري دستگاه زبان، ساختار عبارت       

كند كـه سـاختار زبـان،         شناختي ادعا مي       شناسي  در مقابل، زبان  . كامالً از معنا مستقل هستند    
 خاصـي از     انعكاس مستقيم شناخت است؛ بدين معنا كه هر عبارت زباني خـاص بـا شـيوه               

  .سازي موقعيت معيني همراه است مفهوم
هـاي   ز گـرايش  يكـي ا )ruth conditional semantics(معناشناسي شرايط صدق  . 2

بر طبق اين گرايش، معناي يك عبارت با شرايط صدق آن . مهم و رايج در معناشناسي است  
  .يكي است
 ، )George Lakoff(جـورج لكـاف   : ند ازا شناختي عبارت   شناسي هاي مهم زبان چهره

  كه با رويكرد خاصي بـه  )Len Talmy( و لن تالمي )Ron Langacker(اكر  رونالد لنگ
شـناختي، بلكـه         شناسـي   از ايـن رو نـه يـك زبـان         . اند  شناختي پرداخته      شناسي  زبانمباحث  

 طبيعـي    تر، رويكردهاي شناختي مختلف به زبان       هاي شناختي و يا به تعبير دقيق        شناسي  زبان
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اسـت كـه نقـش شـناخت، يعنـي نقـش         » شـناختي «شناختي به اين معنا          شناسي  زبان. داريم
به عبارت . كند هاي خارجي بررسي مي سازي موقعيت  در مفهوماطالعات موجود در ذهن را

خواهنـد مـوقعيتي را       كند كه وقتي كاربران زبان مـي        ديگر اين دانش اين نكته را بررسي مي       
بنـدي و   سـازي ـ مقولـه    توصيف كنند، اطالعات موجود در ذهـن آنهـا چگونـه در مفهـوم    

تحليل تعابير زبـاني راهـي بـراي دسـت     در نتيجه . گذارد دهي ـ آن موقعيت تأثير مي  سامان
  . يافتن به آن اطالعات و ساختار آنها است

اند كه اين اصـطالح دو معنـاي          گفته» شناختي«لكاف و جانسن هم در توضيح اصطالح        
آن دو معنـا    . آورد  هـايي را نيـز پـيش مـي          مختلف دارد كه گاهي عـدم تفكيـك آنهـا خلـط           

  :ند ازا عبارت
شناختي در مورد هر نوع فعاليـت يـا سـاختار ذهنـي بـه كـار                 اين اصطالح در علوم     . 1
ها به صورت  بسياري از اين فعاليت. توانيم آن را به صورت دقيق بررسي كنيم  رود كه مي    مي

به عنوان نمونه، پردازش تصاوير و پردازش مسموعات توسط         . گيرند  ناخودآگاه صورت مي  
هـا آگاهانـه صـورت        ك از ايـن فعاليـت     پيدا است كه هـيچ يـ      . اند  ذهن به اين معنا شناختي    

اي كه موجـب    گيرند؛ زيرا ممكن نيست ما به فرايندهاي عصبي بسيار گسترده و پيچيده             نمي
حافظه و توجه هـم بـه       . شوند، آگاهي داشته باشيم     ي ديداري و شنيداري مي      پيدايش تجربه 

 باشـند و يــا   ابعـاد تفكـر و زبــان، خـواه آگاهانـه     همچنــين، همـه . انـد  ايـن معنـا شـناختي   
هـاي مفهـومي و       شناسي، دستور زبان، دسـتگاه      اين امر شامل واج   . اند  ناخودآگاهانه، شناختي 
  .شود واژگان ذهني نيز مي

كـاربرد و معنـايي كـامالً متفـاوت         » شناختي«هاي فلسفي اصطالح      در برخي از سنت   . 2
در ايـن   . اسـت » اي  سـاختار مفهـومي يـا گـزاره       «شناختي در اين سنت تنها به معناي        . دارد

 اسـت؛ يعنـي     )truth-conditional(اصطالح، معناي شناختي معنايي مـشروط بـه صـدق           
شود، بلكه با رجوع به اشيا در جهان          صرفاً با رجوع به امور دروني بدني يا ذهني تعيين نمي          

و ناخودآگاهانـه   » شـناختي «بسياري از چيزهايي كه در علوم شناختي        . شود  خارج تعيين مي  
  . شوند مطابق اين اصطالح شناختي نيستند يمحسوب م

بـه كـار   ) معنـاي نخـست  (تـرين معنـاي ممكـن         در علوم شناختي اين اصطالح در غني      
كنـد كـه در زبـان، معنـا، ادراك            رود و هر گونه ساختار و فعاليت ذهني را توصيف مـي             مي
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 معنا )Lakoff & Johnson, 1999: 11-12(. هاي مفهومي و تعقل دركارند حسي، دستگاه
  .هاي مهمي دارد شناختي ويژگي   شناسي در زبان

  )انداز اصل چشم(اندازي است  معنا چشم. 1

بـه  . دهي به جهان اسـت      اي از شكل    معنا صرفاً بازتاب عيني جهان خارج نيست، بلكه شيوه        
از ايـن جهـت، معنـا چـشم انـداز           . عبارت ديگر، معنا تفسير و تعبير خاصي از جهان است         

  .ن استخاصي به جها
  .شود گاهي سخن فوق با ادعايي درباره نحوه ارتباط زبان با جهان خارج بيان مي

  )اصل پويايي(پذير است  پويا و انعطافمعنا.2

هـا   تجربه. شوند هاي گوناگون به جهان پيدا مي دهي كنند؛ زيرا معاني از شكل      معاني تغيير مي  
 مقـوالت معنـايي خـود را بـا     شـود كـه   و تغييرات جديد در محيط پيرامون ما موجـب مـي        

. در نتيجه همواره امكان تغييرات جزيي در معاني وجود دارد         . تغييرات شرايط منطبق سازيم   
پـذير در نظـر       ف  توانيم زبان را سـاختاري ثابـت و انعطـا           اين سخن بدين معنا است كه نمي      

  . ذير استناپ  اصلي ساختار زبان باشد، پس آن ساختار انعطاف اگر معنا مشخصه. بگيريم
ها معاني واحدي در نظر نگيريم و در كاربردهـاي            كند كه براي واژه     پويايي معنا ايجاب مي   

  . گوناگون تغييرات معنايي را به عنوان يك اصل در نظر بگيريم
  )المعارف اصل دايره(المعارفي و غيرمستقل است  معنا دايره. 3

يا به تعبير ديگر، معنا واحد      . تقل نيستند سازيم از ديگر معارف ما مس       معاني كه ما با زبان مي     
)module() جداگانه و مستقلي از ذهن بشر نيست) مدول.  

  )اصل كاربرد(معنا مبتني بر تجربه و كاربرد است . 4

از اين رو براي تعيين معنـا بايـد خـود كـاربرد واژه را               . شود  معنا در ضمن كاربرد تعيين مي     
شناختي بسياري دارد؛ اگر معنا با كـاربرد ارتبـاط دارد،           اين اصل پيامدهاي زبان   . تحليل كنيم 

   كاربردها در نظر گرفت به نحوي كه همـه          توان نشانگر همه    معنايي ثابت و مشخص را نمي     
  . آنها را زير پوشش خود قرار دهد

  تمام تالش. كند شناختي به طور كلي از ارتباط معنا با ساختار زبان بحث مي      شناسي  زبان
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اين دانش به كشف ابعاد گوناگون اين ارتباط معطوف شده است و اين پرسـش               متخصصان  
سازي ارتباط پيـدا    اصلي براي آنها مطرح بوده است كه چگونه ساختار زبان با معنا يا مفهوم             

براي اين كه ابعاد گوناگون اين ارتباط را دريابيم بايد از مفاهيم مهمي بحـث كنـيم                 . كند  مي
  .   تعبير، قالب و استعاره: اين مفاهيم عبارتند از. گيرند خود به كار ميهاي  كه آنها در تحليل

  تعبير

. هـا در كـار نيـست        بـرداري مـستقيم از موقعيـت        شناختي، نقـشه       شناسي  گفتيم بر طبق زبان   
هـاي    توانيم مـوقعيتي را بـه شـيوه         يا مي . توانيم از موقعيتي، تعابير گوناگوني داشته باشيم        مي

 يـا  )construal(هـا تعبيـر    هر يك از اين كدگذاري.  كنيم)Encoding(ي متفاوتي كدگذار 
  :به مثال زير توجه كنيد. اي از آن موقعيت هستند سازي ويژه مفهوم
  .علي كتاب را به حسن داد) 1
  .علي به حسن كتاب را داد) 2

شناسـي سـنتي، معنـاي هـر      بر طبق زبـان . دهند اين دو جمله موقعيتي واحد را نشان مي      
بـر  . گـذارد   وي آنها يكي است و تفاوت ساختاري و نحوي آنها در معناي آنها تـأثير نمـي                د

انـد و تنهـا از        طبق دستور زبان زايشي، هر دو جمله از ساختار زيربنايي واحدي گرفته شده            
شود   شناختي ادعا مي       شناسي  اما در زبان  . نظر صورت و نه از لحاظ گوهرشان، تفاوت دارند        

ه دو تعبير مختلف از يك موقعيت هستند و در موارد خاصي فقـط يكـي از                 كه اين دو جمل   
  .آنها درست است

شناختي از تفاوت بالغـي و نكـات             شناسي  توجه به اين نكته ضروري است كه در زبان        
 بيان را   ـ   خواهد صورت بالغت و معاني      اين دانش نمي  . شود  بياني درباره جمالت بحث نمي    

  سازي ذهن بـا موقعيـت       ي مفهوم   كه هدف اصلي آن بررسي رابطه     مورد بحث قرار بدهد؛ بل    
هاي نهفته در تعابير زبـاني را بررسـي    سازي  به عبارت ديگر، اين دانش مفهوم     .  متناظر است 

  )Lee, 2001: 2(.  كند مي
شود؟ عوامل بسياري در اين مـورد نقـش           چرا تعابير گوناگون از موقعيتي واحد پيدا مي       

كنيم و بعداً آنها را به طور تفصيل بررسـي خـواهيم              يان دو عامل بسنده مي    اكنون به ب  . دارند
  . فرض انداز و پيش چشم: ند ازا دو عامل عبارت. كرد
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  انداز چشم. 1

به مثـال  .  است)perspective(» انداز چشم«يكي از عوامل اختالف تعابير از موقعيتي واحد   
  :زير توجه كنيد

  .شود الي كوه به دره سرازير ميراه با شيب تندي از با كوره) 1
  .كند راه با شيب تندي از دره به باالي كوه صعود مي كوره) 2

 نخست   جمله. دهند؛ اما معناي واحدي ندارند      هر دو جمله موقعيت واحدي را نشان مي       
 دوم از نگـاه      كنـد و جملـه      از ديدگاه كسي بيان شده است كه از باالي كوه به دره نگاه مـي              

  .نگرد كس از پايين دره به باالي كوه ميكسي كه بر ع
. البته نبايد گمان كرد كه موقعيت واقعي گوينده در مـواردي از ايـن قبيـل اهميـت دارد                  

 دوم را    نگرد و جمله     نخست را كسي بگويد كه از پايين به باالي كوه مي            ممكن است جمله  
 ديـد    انـداز و نقطـه      مدر ايـن جمـالت چـش      . نگرد  كسي بگويد كه از باالي كوه به پايين مي        

     )Ibid(. دهد خاص، بخشي از فرايند توليد معنا را تشكيل مي

  فرض پيش. 2

سـخنگويان بـه    . ها هستند   فرض  عامل دوم در اختالف تعابير نسبت به موقعيتي واحد، پيش         
كنند و همين امـر       هاي متفاوتي استوار مي     فرض  زباني خاص معموالً سخنان خود را بر پيش       

  :به مثال زير توجه كنيد. ود كه تعابير گوناگوني از موقعيتي واحد پيدا شودش موجب مي
  .ام من شيشه را شكسته) 1
  .سنگي شيشه را شكسته است) 2

كنند و يا به عبارت ديگـر، دو تعبيـر از يـك               هر دو جمله موقعيتي واحد را توصيف مي       
است كه گوينده در اين حادثـه  فرض استوار شده   اين پيش  بر پايه ) 1 ( اما جمله . اند  موقعيت

فرض مبتني است كـه سـنگ در آن           بر اين پيش  ) 2 ( نقش دارد، ولي جمله   ) شكستن شيشه (
خواهد نقش خودش را از آن حادثه پنهان كند و            معموالً در جايي كه گوينده مي     . نقش دارد 

  .كند يا اتفاقي بودن آن را نشان دهد، از تعبير دوم استفاده مي
  قالب

. است] چارچوب [)frame(» قالب«شناختي مفهوم        شناسي  ترين مفاهيم زبان    ليدييكي از ك  
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اي بـا     او در مقاله  . شناختي مطرح كرده است        شناسي  اين بحث را نخستين بار، فيلمر در زبان       
بــه اجمــال مــدل او را همــراه بــا . ايــن مــدل را مطــرح كــرد» معناشناســي قالــب«عنــوان 
   .كنيم هايش بيان مي استدالل

به نظر فيلمر عامل بسيار مهمي در معناشناسي نقش دارد كه نظريات قبلي آن را ناديـده                 
هاي متناسـب   هاي زباني را به كمك قالب ما معاني عبارت. است» قالب«اين عامل   . اند  گرفته
ها ابزارهـاي اضـافي بـراي نظـم و سـامان دادن بـه مفـاهيم نيـستند، بلكـه                       قالب. فهميم  مي

مـدلي  «او معناشناسي قالب را بـه عنـوان         . ادي اهداف معناشناسي زباني است    بازانديشي بني 
كند و آن را در مقابـلِ معناشناسـي شـرايط صـدق قـرار                 توصيف مي » براي معناشناسي فهم  

كند و آنچه كه خواننده از         يك متن اراده مي     اين معناشناسي به فهم آنچه كه گوينده      . دهد  مي
 بازسازي   عبارت ديگر، اين مدل در فهم مراد گوينده و نحوه         به  . كند  سازد كمك مي    متن مي 

  . كند متن كمك مي
  :كند فيلمر در توصيف معناشناسي قالب وظايف زير را براي آن تعيين مي

  ها   خاصي از در نظر گرفتن معاني واژه شيوه. 1
  ها     توصيف اصول مورد نياز براي ايجاد معاني جديد براي واژه شيوه. 2
  آوري معاني عناصر يك متن به صورت معناي كامل آن متن  جمع وهشي. 3

دستگاهي از مفاهيم مرتبط است به نحـوي كـه بـراي            » قالب«گويد كه مرادش از       او مي 
فهم يكي از آنها، بايد كل ساختاري را كه با آن تناسب دارد بفهميم؛ و هنگامي كـه يكـي از                  

 ديگر اشيا هم به طـور خودكـار          خل شود، همه  گويي دا   و  اشياي اين ساختار به متني يا گفت      
 )Fillmore, 2006:373(. شوند حاضر مي

هـا و     گوينـده واژه  . گيـرد    استفاده از قالب كمك مـي       فيلمر از استعاره براي ايضاح نحوه     
تركيباتي را در متن به عنوان ابزارهايي براي فعاليتي خاص، يعني ايجاد فهمي خاص توليـد                

ايـن  . انـد  ده هم فهم فعاليتي است كه آن ابزارها براي آنها به وجود آمده  وظيفه شنون . كند  مي
. آورنـد   ها و تركيبات قالب يـا چـارچوب را بـه وجـود مـي                سخن بدين معنا است كه واژه     

  .گيرد شنونده هم براي فهم اظهار گوينده قالبي را به كار مي
  مسيرپيما و مرزنما

هاي خاصي كمـك        واره  ل معناي حروف از طرح    شناسان شناختي در مواردي براي تحلي       زبان
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شـيئي  ( (trajector) مـسيرپيما : شود  ها دو چيز در نظر گرفته مي          واره  در اين طرح  . گيرند  مي
حـدودي معـين كـه ممكـن         ((landmark) و ديگر، مرزنما  ) كه در يك خط سير قرار دارد      

هـاي     اسـت حالـت    مـسيرپيما و مرزنمـا ممكـن      ). است مسيرپيما داخل آن باشد يـا نباشـد        
توانـد    هـاي گونـاگوني مـي       از اين گذشته خود مسيرپيما هم حالـت       . گوناگوني داشته باشند  

هـاي    ايـن حالـت   همـه . داشته باشد؛ ممكن است در حال حركت و يا در حال سكون باشد    
و ) Tr(نوشـت     مسيرپيما را با كوته   .  مورد نظر در جمله بستگي دارد       گوناگون به معناي واژه   

  . دهند نشان مي) Lm(نوشت   را با كوتهمرزنما
» در«هاي زير در مورد كاربردهاي حـرف       براي ايضاح تفاوت مسيرپيما با مرزنما به مثال       

  :توجه كنيد
  .گربه در خانه است )1
  .پرنده در باغ است )2
  .گل در گلدان است )3
  . اتاق است صندلي در گوشه )4
  .آب در ليوان است )5
  .پا در ركاب است )6
  .انگشت در انگشتر است )7

خانـه يـا مرزنمـا حـدود        . است) خانه(در درون مرزنما    ) گربه(مسيرپيما  ) 1 (  در جمله 
دهـد؛ زيـرا در ايـن        را نشان مـي   » در« معناي   (prototype) نمونه  پيش  اين مثال   . معيني دارد 

  جمله. دهد ميهم نوعي ظرفيت را نشان » در«مثال مسيرپيما كامالً درون مرزنما قرار دارد و         
بـه  . مشابه مثال قبلي است با اين تفاوت كه حدود باغ از طـرف بـاال مـشخص نيـست                  ) 2(

تر، در مثال قبلي مرزنما سـه بعـد معـين دارد ولـي تنهـا طـول و عـرض بـاغ                         عبارت دقيق 
اگـر  . ولي مرز نسبتاً معقـولي بـراي آن هـست         . مشخص است و ارتفاع آن مشخص نيست      

تري از باالي باغ پرواز كند در باغ است و اگر در ارتفاع بسيار بـااليي                  پرنده در ارتفاع پايين   
  همـه . نسبت به باغ پرواز كند در باغ نيست؛ بنابراين در اين مثال نـوعي تعبيـر وجـود دارد                  

را در » در«اند و باغ ظرفي با ابعاد مشخص نيست؛ اما كسي كه حرف             ابعاد باغ تعريف نشده   
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  .كند آن را با ابعادي مشخص تعبير ميبرد  اين مورد به كار مي
  تمام گل درون گلدان قرار ندارد، بلكه بخشي از شـاخه          . ويژگي ديگري دارد  ) 3(جمله  

هم اين ويژگـي را دارد و       ) 3 ( جمله. گل درون آن و بخشي ديگر بيرون از گلدان قرار دارد          
يعني بـه   » در«ي  پذيري در معنا    هر دو جمله نوعي انعطاف    . گوشه ظرف تمام صندلي نيست    

در حقيقت اين نكتـه كـه بخـش         . دهند  كار بستن ظرفيت در مورد جهان خارج را نشان مي         
در ايـن مـورد بـاز       » در«گيرد ما را از به كـار بـردن            اي از گل بيرون از گلدان قرار مي         عمده
  . دارد نمي

ـ          ) 6(در  . وضعيت كامالً متفاوتي دارند   ) 7(و  ) 6 ( جمله ه آن ركـاب ثابـت اسـت و پـا ب
كند كـه   اي عمل مي شود، بلكه ركاب مانند حلقه البته كل پا داخل ركاب نمي   . شود  داخل مي 

از اين جهت ركاب مـشابه انگـشتر اسـت؛ زيـرا تمـام              . گيرد  بخشي از پا داخل آن قرار مي      
تفاوت ايـن دو در ايـن نكتـه اسـت كـه انگـشتر               . گيرد  انگشت هم داخل انگشتر قرار نمي     

دهيم تـا انگـشت داخـل آن شـود، ولـي ركـاب                 و آن را حركت مي     مرزنماي متحرك است  
هم در موردي   » در«در نتيجه   . شود  مرزنماي ثابت است و مسيرپيما كه پا باشد داخل آن مي          

 & Ungrer) .رود كه مرزنما متحرك باشـد و هـم در مـوردي كـه ثابـت باشـد       به كار مي

Schmid, 1996: 156-205) 
قرآن در ماجراي فرعـون و سـاحران، بـه تهديـد سـاحران              . به مثالي از قرآن توجه كنيد     

  :گويد كند و از زبان او مي توسط فرعون اشاره مي
                 لَافنْ خم لَكُمجأَرو كُميدن أَيرَ فَلَأُقَطعالسح كُملمي عالذ لَكَبِيرُكُم إِنه لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه نْتُمقَالَ آم

 نكُملبلَأُصقَىوأَبا وذَابن َأينَا أَشَد علَملَتَعذُوعِ النخْلِ وي ج71/ طه  (ف(.  
آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم، به او ايمان آورديد؟ قطعاً او بـزرگ                :  گفت  ] فرعون [ 

تان را يكـى از    هاى شما و پاهاي     شك دست   شماست كه به شما سحر آموخته است، پس بى        
آويـزم، تـا      هاى درخت خرما بـه دار مـى         كنم و شما را بر تنه       ع مى راست و يكى از چپ قط     

  .تر و پايدارتر است خوب بدانيد عذاب كدام يك از ما سخت
ي جـذُوعِ    «: اند كـه در عبـارت   بسياري از مفسران به اين نكته توجه كرده     فـ نكُمـلبلَأُصو

 شاخه معنا دارد، نه بستن      است؛ زيرا بستن بر روي    » علي«همان  » في«مراد از حرف    » النخْلِ
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 مرزنما

 مسيرپيما

در صـورتي   . بر ظرفيت داللت دارد و مناسب معناي آيه نيست        » في«حرف  . به درون شاخه  
  . در زبان عربي بر استعال داللت دارد» علي«كه 

شود كه آيا خداوند به جزئيات زبان عربي آشـنا نبـود و               درنگ اين پرسش مطرح مي      بي
را به كار ببرد؟ پيدا است آنها بدين نكتـه          » في« و نه    »علي«دانست كه در اين مورد بايد         نمي

خداونـد تنهـا    . اي مبتنـي شـده اسـت        سازي ويژه   اند كه آيه به تناسب بر مفهوم        توجه نكرده 
اي موقعيت را نشان      سازي ويژه   نخواسته است كه موقعيت متناظر را بيان كند، بلكه با مفهوم          

از لحـاظ معنـايي نـشان       » فـي «شناختي بگوييم        شناسي  با استفاده از واژگان زبان    . داده است 
سـازي نهفتـه در آيـه، از          درحقيقت در مفهـوم   . دهد كه مسيرپيما بايد درون مرزنما باشد        مي

. هاي نخل خطي فرضي در نظر گرفته شده تا ظرفي خيالي پديـد آمـده اسـت                  انتهاي شاخه 
گويا فرعون به دليـل     . رفته است براي نشان دادن اين ظرف به كار         »في جذُوعِ النْخلِ  «تعبير  

اي به درخت ببندد كـه امكـان          خواست آنها را به گونه        شدت ناراحتي نسبت به ساحران مي     
سازي متناسب اين بود كه ظرفي خيالي در نظـر            از اين رو مفهوم   . رهايي از آن نداشته باشند    

  .شنددرون آن زنداني شوند و راهي به بيرون نداشته باگرفته شود كه ساحران 
  
  
  
  
  
  

تنها . دهد   قرآني را نشان مي     سازي ويژه   كه بر ظرفيت داللت دارد مفهوم     » في«استفاده از   
دهد، بلكه عالوه بر بستن آنهـا،         هاي درختان معناي آيه را نشان نمي        بستن ساحران بر شاخه   

ن در اي » في«بينيم كه حرف      مي. نوعي زنداني شدن آنها در اين محدوده هم مورد نظر است          
  .دهد آن را انجام نمي» علي« مهمي دارد كه حرف  مورد وظيفه

  :  فوق مشابه اين آيه است آيه
  .)5/ مسد  (في جِيدها حبلٌ منْ مسد

  .بر گردنش طنابى از ليف خرماست
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) گـردن (مسيرپيما و جيـد  ) طناب(در اين آيه حبل    . شود  طناب به دور گردن پيچيده مي     
در واقـع   . كـه بـر ظرفيـت داللـت دارد        . بيان شده است  » في«ن دو با     اي  رابطه. مرزنما است 

اين نكتـه   . سازي شده است كه در آن زنداني است         گردن به عنوان ظرفي براي طناب مفهوم      
   .شود بدين معنا است طناب از گردن ابولهب جدا نمي

  شكل و پايه

 و تـالمي آن را در       تمايز شكل و پايه براي نخستين بار در روانشناسي گشتالت مطـرح شـد             
هـايي كـه       شكل و پايه را براي تحليـل عبـارت          او رابطه . شناختي به كار گرفت        شناسي  زبان

 روابط مكاني در زبان، خواه حركتـي در آن        همه. كنند به كار گرفت     روابط مكاني را بيان مي    
يـان  ب) پايـه (نـسبت بـه چيـزي ديگـر         ) شكل(باشد و خواه نباشد، با تعيين موقعيت شيئي         

  :دهد هاي زير اين نكته را نشان مي مثال. شوند مي
  .است) پايه(بر روي ميز ) شكل(كتاب ) 1
  .رفت) پايه(به خانه ) شكل(سعيد ) 2
  .قرار دارند) پايه(و ميز ) پايه(او ميان قفسه ) شكل(هاي  كتاب) 3
  .رانندگي كرد) پايه(تا كرج ) پايه(از تهران ) شكل(حسن ) 4

  رابطه. دهد كه يك شكل ممكن است چند پايه داشته باشد           م نشان مي  مثال سوم و چهار   
شـود،    شكل و پايه معموالً نامتقارن است؛ بدين معنا كه شكل به پايه و بالعكس تبديل نمـي                

اي   رابطـه » نزديك«به عنوان نمونه    . ولي مواردي استثنايي هم نسبت به اين نكته وجود دارد         
  .دهد  ميمتقارن ميان شكل و پايه را نشان

  .ماشين نزديك خانه است) 1
  .خانه نزديك ماشين است) 2

اي متقـارن     رابطـه » نزديـك «ايم؛ زيرا بـا اينكـه         دو عالمت پرسش گذاشته   ) 2(در جمله   
هـايي دارد كـه مـا را          رود؛ زيرا خانـه ويژگـي       اي به كار نمي     است، ولي معموالً چنين جمله    

تر   به عنوان نمونه خانه نسبت به ماشين بزرگ       . مسازد آن را پايه به حساب بياوري        ناگزير مي 
  . از اين رو بايد در اين موقعيت آن را پايه به حساب بياوريم. است

شـود آنهـا را شـكل يـا پايـه تعبيـر كنـيم بـر                   هاي اشيا را كه موجب مـي        تالمي ويژگي 
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  :ها به شرح زيرند اين ويژگي. شمارد مي
  

    پايه شكل

 لومموقعيت مع موقعيت نامعلوم

 تر بزرگ كوچكتر

 تر ثابت تغييرپذيرتر

 تر از نظرساختاري پيچيده تراز نظرساختاري ساده

 تر اي زمينه پس تر برجسته

 تر در آگاهي متقدم متأخرتر در آگاهي

  : گويد  كافران بر آتش سخن مي اي است كه از عرضه هاي اين مورد آيه يكي از مثال
  )20/احقاف ( ...رُوا علَى النارِ ويوم يعرَض الذينَ كَفَ

  ... دارند اند، بر آتش عرضه مى و آن روز كه آنهايى را كه كفر ورزيده
: وجود دارد و در اصل    ) قلب(اند كه در آيه تغيير و تبديل موضع           برخي از مفسران گفته   

  .  بوده است» يوم تُعرض النار علي الذين كفروا«
 خطا است بايد به اين نكته اشاره كنيم كـه در آيـه   براي اينكه نشان دهيم چنين تصوري     

هاي شكل و پايه را در فصل اول          ويژگي. يا كافران شكل هستند   » الذين كفروا «پايه و   »  نار«
مؤمنـان بـه طـرف    . شـوند  روز قيامت روزي است كه كافران از مؤمنان جدا مي         . بيان كرديم 

ترين اصل در روز قيامـت،   براين مهمبنا. شوند بهشت و كافران به طرف جهنم سوق داده مي       
اينكه اين دو پديده در آن زمان وجود دارند اصـل مـسلم در قيامـت                . بهشت و جهنم است   

تنهـا چيـز   . دانند به طرف كداميك از آنهـا خواهنـد رفـت       ها نمي   اما بسياري از انسان   . است
تند و آدمياني معلوم و ثابت آن روز بهشت و جهنم است؛ از اين رو بهشت و جهنم پايه هس             

اين مفهوم سازي با تـصويري كـه قـرآن از قيامـت             . شوند شكل هستند    كه به آنها داخل مي    
  . دهد همخوان است ارائه مي

. سازي شكل و پايه در زبان براي فهم سخن فـوق سـودمند اسـت                 مفهوم  توجه به نحوه  
 در نظـر    شكل چيزي متحرك و يا از لحاظ تصور متحرك است كه مسير يا جهت آن متغير               
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در مقابل پايه شيئي مرجع است كه ساكن در نظر گرفته           . شود و ارزش نسبي دارد      گرفته مي 
 (Talmy, 2000:312) .شود شود و مسير يا جهت شكل نسبت به آن مشخص مي مي

عاقل نيـست و حـال آنكـه        » نار«اند    اند كه طرفداران تبديل و تغيير گمان كرده         برخي گفته 
كافران در قيامـت بـه عاقـل نبـودن خودشـان            . شوند عاقل هستند    ميآدمياني كه وارد آتش     
  :   اعتراف خواهند كرد

  )11/ ملك ( وقَالُوا لَو كُنا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ فَاعتَرَفُوا بِذَنْبِهِم فَسحقًا لأَصحابِ السعيرِ 
 پس به گناه خود     .ميان دوزخيان نبوديم    وديم يا تعقل كرده بوديم در       و پذيرفته ب    اگر شنيده   : و گويند 
  .و مرگ باد بر اهل جهنم. كنند اقرار مى

تر از چيزي است كـه مـردم را در جـاي              كدام موجود عاقل  . آتش جهنم هم عاقل است    
شـود    آتش موجودي عاقل است و هنگامي از آن پرسيده مـي          . دهد  صحيح خودشان قرار مي   

  : گويد پاسخ مي
زِيدنْ ملْ متَقُولُ هو تَلَأْتلْ امه نمهجنَقُولُ ل مو30/ ق  (ي(  

  »آيا باز هم هست؟«: گويد و مى» آيا پر شدى؟«: گوييم  به دوزخ مى ] ما [ آن روز كه 
يمرَاهلَى إِبا علَامسا ورْدي بكُون ا نَار69/ انبيا  (قُلْنَا ي(  

  .»آسيب باش ، براى ابراهيم سرد و بىاى آتش«: گفتيم
كند كه براي حضرت ابراهيم سرد و سالمت          كند و به آن امر مي       خدا به آتش خطاب مي    

  )177-176: ه1427النيلي،  (.كند بنابراين، آتش عاقل است كه خدا به آن خطاب مي. باش
بيـر   كافران به آتش بدين جهت نيست كه آتـش عاقـل اسـت؛ يعنـي تع                 ترديد عرضه   بي

بدين دليل صورت نگرفته كه قرآن آتـش را عاقـل در نظـر              » يعرَض الذينَ كَفَرُوا علَى النارِ    «
شود؛ زيرا آتش يا جهنم ثابت و         سازي قيامت، آتش يا جهنم پايه مي        بلكه در مفهوم  . گيرد  مي

. انـد  شوند؛ چون به طرف آتـش در حركـت     شود و كافران شكل مي      مرجع در نظر گرفته مي    
اين دو مكان اهميـت اصـلي را در     . ي قيامت تقسيم مكان آدميان به جهنم و بهشت است         بنا

  . كنند آخرت پيدا مي
را در  ) شـكل و پايـه    (سـازي مـشابه       مفهوم. خورد  اين نكته در آيات زيادي به چشم مي       

  :بينيم  زمر مي سوره
        وهاءتى إِذَا جرًا حمز نمهينَ كَفَرُوا إِلَى جيقَ الذسـلٌ          وسر كُمأْتي ا أَلَمخَزَنَتُه مقَالَ لَها وهابوأَب تحا فُت



 

16  

ان
ست
تاب

 
13

86
 /

اره
شم

 
30  

منْكُم يتْلُونَ علَيكُم آيات ربكُم وينْذرونَكُم لقَاء يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكنْ حقت كَلمه  الْعذَابِ علَى               
  )71/ زمر  (الْكَافرِينَ

به   [اند، گروه گروه به سوى جهنم رانده شوند تا چون بدان رسند، درهاى آن                 افر شده و كسانى كه ك   
مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نيامدند كـه         «: گشوده گردد و نگهبانانش به آنان گويند      ] رويشان

، »چـرا «: گويند» آيات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به ديدار چنين روزى شما را هشدار دهند؟              
  .ولى فرمان عذاب بر كافران واجب آمد

» شكل و پايه  « كافران با جهنم به صورت چينش و ترتيب           در اين آيه هم موقعيت رابطه     
كه گفتيم تنها رابطـه كـافران بـا           چنان. شوند  كافران به سوي جهنم رانده مي     . بيان شده است  

 متقين بـا بهـشت هـم بـا           هجهنم در قرآن با ترتيب شكل و پايه ارائه نشده است، بلكه رابط            
  : ترتيب شكل و پايه بيان شده است

               كُملَيع لَاما سخَزَنَتُه مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا ووهاءتى إِذَا جرًا حمنه زإِلَى الْج مبها رينَ اتقَويقَ الذسو
  )73/ زمر  (طبتُم فَادخُلُوها خَالدينَ

اند، گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند، تـا چـون               از پروردگارشان پروا داشته   و كسانى كه    
سـالم بـر شـما،      «:  گشوده گردد و نگهبانان آن به ايشان گويند        ]به رويشان   [بدان رسند و درهاى آن      

  »].بمانيد  [جاودانه ] و  [خوش آمديد، در آن درآييد 
غفور و رحيم از صفات و اسماي االهـي         . نيدبه مثالي ديگر از قرآن در اين باره توجه ك         

  :مانند. اند اين دو وصف در بسياري از موارد در قرآن با هم به كار رفته. هستند
يمحر أَن اهللاَ غَفُورقَابِ والْع يدوا أَن اهللاَ شَدلَم98/ مائده  (اع(  

  .بان است كه خدا آمرزنده مهر ] بدانيد [ بدانيد كه خدا سخت كيفر است، و 
خورد و غفور بر رحـيم مقـدم           موارد غير از يك مورد، ترتيبِ فوق به چشم مي           در همه 
  : سبأ رحيم بر غفور مقدم شده است تنها در سوره. شده است

  )2/ سبأ (حيم الْغَفُور َيعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخْرُج منْها وما ينزِلُ منْ السماء وما يعرُج فيها وهو الر
شود و آنچـه در آن بـاال    آيد و آنچه از آسمان فرو مى        آنچه در زمين فرو مى رود و آنچه از آن برمى          

  .داند، و اوست مهربان آمرزنده مى] همه را[    مى رود 
ولـي اكثـر مفـسران بـه        . دهـد   اي را نشان مي     سازي ويژه   پيدا است كه ترتيب هم مفهوم     

سـازي موجـود در آنهـا را          اند و مفهوم    شود توجه نكرده    ها پيدا مي    ز ترتيب واژه  تفاوتي كه ا  
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  . اند يكي دانسته
اند كه دفع مفسده بر جلـب منفعـت تقـدم             برخي در توجيه تفاوت موارد گوناگون گفته      

مغفرت هم دفع مفسده و بخشودن گناهاني است كه اگر بخشيده نشوند آدمـي را بـه                 . دارد
اي مشمول رحمت االهي      رحمت هم جلب منفعت است؛ زيرا اگر بنده       . نندك  جهنم روانه مي  

از اين رو در اكثر موارد مغفرت بـر رحمـت مقـدم شـده              . شود  شود داخل بهشت داخل مي    
 علـم و   چرا؟ علت اين امـر بـه رابطـه    . اما در سوره سبأ اين ترتيب عكس شده است        . است

  :مانند. اند ات با هم آمدهعلم و رحمت در برخي از آي. شود رحمت مربوط مي
 مجِئْنَاه لَقَدنُونَ وؤْممٍ يقَوه  لمحرى ودلْمٍ هلَى عع تَابٍ فَصلْنَاه52/ اعراف (بِك(  

و در حقيقت، ما براى آنـان كتـابى آورديـم كـه آن را از روى دانـش، روشـن و شـيوايش                        
  . رحمتى استآورند هدايت و ايم، و براى گروهى كه ايمان مى ساخته

  )65/ كهف (فَوجدا عبدا منْ عبادنَا آتَينَاه رحمه  منْ عنْدنَا وعلمنَاه منْ لَدنا علْما 
اى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتى عطا كرده و از نزد خود بدو                      تا بنده 

  .دانشى آموخته بوديم
  )7/ غافر ... ( رحمه  وعلْما ربنَا وسعت كُل شَي

  ... هر چيز احاطه دارد ] تو بر [ ا، رحمت و دانش پروردگار
علم تنهـا در صـورتي      . دهد  اين كاربرد به طور ضمني ارتباط رحمت را با علم نشان مي           

و هـو   «آغـاز شـده و بـا        » يعلـم « سبأ بـا       سوره  آيه. مطلوب است كه با رحمت همراه باشد      
مقدم شده كه با » الغفور«بر » الرحيم«در اين آيه بدين علت . پايان يافته است» فورالرحيم الغ 

  )16-14: ه1413الحمصي،  (.حكمت االهي انسجام پيدا كند و رحمت با علم قرين شود
سازي آنها اشاره   مفهوم براي ايضاح تفاوت ترتيب اسامي خدا ـ غفور و رحيم ـ و نحوه  

  :به چند نكته ضروري است
بنـابراين  . انـد   اسامي خداوند در قرآن به تناسب و هماهنگ با بافت آن بـه كـار رفتـه         .1

  .اند به دقت بررسي كرد براي تحليل آنها بايد بافتي را كه در آن به كار رفته
 قبلي، در بافت بايد چيزي باشد كه آن اسامي در ارتباط با آنها مطرح                با توجه به نكته   . 2
بـه عبـارت    . نچه اهميت بيشتري دارد يكي پايه و ديگري شكل است         در اين ميان آ   . اند  شده

شود، عـالوه بـر اينكـه آن اسـم بـا آن               ديگر، وقتي يكي از اسامي االهي در بافتي مطرح مي         
اگـر  .  شناختي نيز ميان آن اسم و بافت مذكور در كار اسـت              نوعي رابطه   بافت تناسب دارد،  
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          ضمني               اصلي               

 الغفور الرحيم پايه

 شكل اصلي

ما يلج في الْأَرضِ وما يخْرُج منْها وما ينزِلُ منْ السماء وما يعرُج فيها

  شكل ضمني
گناه و ناسپاسي

 شـكل و پايـه    ود اسـم بـسنجيم بـه نـوعي رابطـه          اطالعاتي را كه در بافت وجود دارد با خ        
در واقـع   . شوند كه با آن اسم ارتباط دارند        اطالعات مذكور به موقعيتي مربوط مي     . رسيم  مي

در بافت مذكور اسم خداوند اهميت بيشتري دارد و موقعيت مذكور در بافت بـراي انتقـال                 
  . شود ت به شكل تبديل ميدر نتيجه اسم به پايه و آن موقعي. به آن اسم بيان شده است

در ايـن صـورت هـم، آن        . رود  گاهي در يك بافت دو يا چند اسم خداوند به كار مي           . 3
ممكن است ارتباط اين اسامي با بافت ارتباط صـريح و           . اسامي با بافت مذكور ارتباط دارند     

مي، پايه هر اس. يا ضمني باشد؛ از اين رو اگر دو اسم داشته باشيم دو پايه و دو شكل داريم             
 ـ اسمي كه مقـدم شـده اسـت ـ بـه        براي يك شكل است؛ با اين تفاوت كه يكي از اسامي

  .شود  غيراصلي و ضمني تبديل مي  اصلي و صريح و ديگري به عنوان پايه عنوان پايه
در ايـن آيـه   . گرديم   سبأ باز مي     مورد بحث از سوره     براي روشن شدن نكات فوق به آيه      

شود و غيـره اشـاره        رود و آنچه از آسمان نازل مي        نچه در زمين فرو مي    به علم خداوند به آ    
. رويد  رود و گياهاني از زمين مي       شود و به زمين فرو مي       باران از آسمان نازل مي    . شده است 

در نتيجه اين امور كـه      . هايي از رحمت او هستند      هاي االهي و نمونه     اين قبيل امور از نعمت    
. هم نسبت به آنهـا پايـه اسـت        » رحيم«شكل هستند و    » رحيم«به  اند نسبت     در آيه ذكر شده   

نـشان  » رحـيم «پـس از  » غفـور «امـا آمـدن   . گيرد كل اين بافت تحت تأثير اين اسم قرار مي  
دهد كه به طورضمني در بافت مذكور به اين نكته هـم توجـه شـده اسـت كـه معمـوالً                        مي

ند و در مقابل آنها دچار ناسپاسي و گناه         دان  هاي االهي را نمي     ها قدر نعمت    اي از انسان    دسته
شكل ضمني » غفور«شود نسبت به  اين نكته كه به طور ضمني از بافت استفاده مي. شوند مي
  .  ضمني آن است هم پايه» غفور«و 
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دهد و در آن تـأثير   هر اسم بافتي را كه در آن قرار گرفته است زير پوشش خود قرار مي             
روند فضا و بافـت آيـات زيـر           بنابراين در مواردي كه دو اسم با هم به كار مي          . دمعنايي دار 

 آشكار و پيـدا و ديگـري بـه           گيرد؛ با اين تفاوت كه يكي به صحنه         پوشش دو اسم قرار مي    
البته دو اسم مـذكور نيـز بـا هـم ارتبـاط دارنـد و يكـي          . شود   پنهان بافت مربوط مي     صحنه

نگريم    رحمت االهي به غفور مي      در مثال قبلي از دريچه    . دهد  يديگري را تحت تأثير قرار م     
 پايـه و   بنابراين اسم نخست نسبت به اسم دوم به منزلـه . شود و اين اسم تابع اسم رحيم مي      

  .شود اسم دوم نسبت به اسم نخست شكل مي
  تضمين

سير آيـات   شناختي در تف    گاهي برخي از مفسران و ادبا با عدم توجه به برخي از اصول زبان             
بـسياري از ادبـا در   . نـام دارد » تـضمين «نوع رايجي از اين نوع اشـتباه  . اند دچار اشتباه شده 

هر فعلي در زبان عربي حـرف جـر         . اند  هاي خودشان به بحث درباره تضمين پرداخته        كتاب
شـويم كـه      در قرآن با آياتي روبرو مي     . شود  خاص خودش را دارد و معنايش با آن كامل مي         

نمايند؛ زيرا در آنها حرف جر ديگري با فعل مورد نظـر بـه كـار                  ه نخست عجيب مي   در نگا 
  .يابيم كه آن حرف در نهايت دقت به كار رفته است اما با توجه در آنها مي. رفته است

  : در چنين مواردي ميان دانشمندان نحو اختالف وجود دارد
دهند و آن را بـه معنـاي       ير مي گونه موارد معناي حرف را تغي       دانشمندان كوفي در اين   . 1

  .گيرند حرف متناسب با فعل مذكور در نظر مي
اند؛ بدين معنـا كـه فعـل مـذكور را بـه               دانشمندان بصره در آنها به تضمين قايل شده       . 2

  .  اند معناي فعل متناسب با آن حرف تغيير داده
  :  به عنوان مثال در آيه

حونَا ونيبِأَع الْفُلْك نَعاصغْرَقُونَوم موا إِنهينَ ظَلَمي الذي فنبلَا تُخَاط37/ هود  (يِنَا و(  
اند با من سـخن مگـوى،         وحى ما كشتى را بساز، و درباره كسانى كه ستم كرده          ] به  [و زير نظر ما و      

  ».اند زيرا آنان غرق شدنى
ل با حـرف جـر    كه اين فع    به كار رفته است؛ در صورتي     » في«با حرف   » التخاطبني«فعل  

  : شود رود و مثالً گفته مي به كار مي» بِ«



 

20  

ان
ست
تاب

 
13

86
 /

اره
شم

 
30  

  التخاطبني بحديث الذين ظلموا 
  . اند خطاب نكن ي كساني كه ظلم كرده مرا با سخن گفتن در باره

انـد كـه      است و اهل بصره گفتـه     » باء«به معناي   » في«اند كه     در اين مورد اهل كوفه گفته     
. رود  بـه كـار مـي     » فـي «با حـرف    » راجعني« و   است» تراجعني«فعل مذكور متضمن معناي     

اند به من رجوع نكن و بـراي           كساني كه ظلم كرده     درباره«: بنابراين مراد از آيه اين است كه      
  )47-46: ه1413الحمصي،  (.»آنها طلب عفو نكن

شـود و    مسيرپيما با مرزنما نـشان داده مـي   شناختي معناي حرف با رابطه     شناسي  در زبان 
» التخـاطبني «در آيه هم براي فعلِ      .  تعميم رديف پايه و شكل به دست آمده است         آن هم از  

خواهم براي تعدادي از دوستان خـودم دعـا           فرض كنيد مي  . ظرفي در نظر گرفته شده است     
ممكن است من از دور براي آنهـا دعـا          : پذيرد  اين امر به يكي از دو صورت تحقق مي        . كنم

همچنين ممكن است   . هستند و من از دور براي آنها دعا كنم        كنم؛ يعني آنها در جايي ديگر       
آيه وضـعيتي مـشابه صـورت    . جا براي آنان طلب خير بكنم     من به ميان آنها بروم و از همان       

كه از ميـان آنهـا     كرد و هنگامي    حضرت نوح ميان كافران زندگي مي     . كند  دوم را توصيف مي   
. كرد  ولي او در همان حال براي آنها دعا مي        گرفتند    گذشت، آنها وي را به باد تمسخر مي         مي

فرمايد كه در ميان آنان مرا خطـاب نكـن كـه آنهـا غـرق                  خدا هم در پاسخ آن حضرت مي      
  . دهد كه حضرت نوح در آن قرار داشت آيه به طور دقيق وضعيتي را نشان مي. خواهند شد

زي شـوند؟ آن  سـا   اما چه ضرورتي در كار بود كه كافران در آيه به صورت ظرف مفهوم             
آيـه كـافران را     . ساخت  حضرت براي خروج  از ميان آنها و فرار از عذاب االهي، كشتي مي             

فرمايـد كـه درون ايـن         كند و خداوند به حضرت نوح مي        سازي مي   به صورت ظرف مفهوم   
آن حـضرت بـراي   . مرا خطاب نكن؛ زيرا آنها غـرق خواهنـد شـد    ) به خاطر كافران  (ظرف  

فرمايد در ميان آنهـا مـرا         ند بايد از ميان آنها خارج شود؛ زيرا خداوند مي         اينكه آنها را دعا ك    
از اين گذشته سـاختن     . خطاب نكن؛ ولي خروج از ميان آنها با غرق شدن آنها همراه است            

اي براي نزول عذاب االهي در نتيجـه          كشتي هم براي خروج از ميان آنان است و هم مقدمه          
يه تناسب بيـشتري دارد؛ زيـرا در صـدر آيـه خداونـد بـه                سازي با صدر و ذيل آ       اين مفهوم 

. كند و كشتي هم براي خروج از ميـان كـافران اسـت    ساختن كشتي زير نظر خداوند امر مي   
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شوند؛ ظرفي كه حضرت نوح با كشتي از آن  با توجه به صدر آيه، كافران به ظرف تبديل مي
از اين رو آن حـضرت      . هند شد با توجه به ذيل آيه هم كافران غرق خوا        . خارج خواهد شد  
تواند براي آنها دعا كند و اگر هم از ميـان آنهـا بيـرون بـرود آنهـا هـالك                       در ميان آنها نمي   

هالك كافران حتمي بود و اين نكتـه بـا ظرفيـت            . اند؛ ولي بايد از ميان آنها خارج شود         شده
يـد از ميـان آنهـا    حضرت نوح از دعا در ميان آنها نهي شده بـود و با            . كافران تناسب داشت  

  .شد خارج مي
  
  

  
  
  

  پايان سخن

هـاي    شناختي را بايد اوج تفكر معناشناختي معاصر و دسـتاورد سـترگ جريـان               شناسي  زبان
هاي دقيق را به خدمت قـرآن          دانش  امروزه بايد همه  . شناسي معاصر دانست    بسياري در زبان  

.  كتـاب آسـماني سـود جـست        و تفكر ديني فراخواند و از دستاوردهاي آنان در تحليل اين          
اين دانـش   . ترين آنها است    ها و بلكه از مهم      شناختي يكي از اين دانش         شناسي  ترديد زبان   بي

  : علوم اسالمي و تفسير قرآن اهميت دارد از چند جهت در حوزه
  :خواند اوالً، خود قرآن ما را به تدبر در آياتش فرا مي

ع برُونَ الْقُرْآنَ أَمتَد24/ محمد  (لَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهأَفَلَا ي(  
  هايى نهاده شده است؟ هايشان قفل بر دل]  مگر [انديشند؟ يا  آيا به آيات قرآن نمى
  :باره نقل نموده است روايتي را در اين» ثور « مرحوم طريحي در ماده

  1من اراد العلم فليثور القرآن
  .هر كس علم بخواهد در قرآن بحث كند

تواند آن را از جاي ديگـري بـه دسـت             كه بشر نمي  . اي است   علم ويژه قرآن علم داراي    

 

  
 lmن   كافرا

 tr   التخاطبني
ساختن كـشتي
براي خروج از

 ميان كافران

ــرق ــافران غ ك
خواهند شـد و
ــان ــد از مي باي
آنها خارج شد
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توانـد    دقت كردن در تعابير و مفاهيم اين كتاب آسماني تنهـا راهـي اسـت كـه مـي                  . بياورد
  .  اي به اقيانوس معارف نهفته در آن را، به روي بشر بگشايد دريچه
روشـمند در آيـات ايـن       هاي جديد نوعي تـدبر        ترديد سود جستن از ابزارها و دانش        بي

تأمل راهي براي رسيدن به معاني و نكات نهفته         .  آن است   كتاب آسماني و مصاديق برجسته    
اين دانش هم در وصول به بخشي از اين نكات كـارآيي الزم را دارد و هـم                  . در آيات است  

  .ساز تأمل در آنها است زمينه
به اعتقـاد نگارنـده     . ت تحليل كنيم  گونه كه هس    توانيم به كمك آن قرآن را همان        ثانياً، مي 

هاي قرآني دست بيابيم و آنهـا را          سازي  كند تا حدي به اسرار مفهوم       اين ابزار به ما كمك مي     
اگـر قـرآن    . هاي ديگـر بررسـي كنـيم        به همان صورت اصلي و بدون ارجاع آنها به صورت         

ليـل انتخـاب   د شـود و آنهـا بـي      اعجاز خداوند است، تعابير آن هم از حكمت وي ناشي مي          
  . اند نشده

دسـتاورد  . هايي بـسياري دارد     شناختي در تبيين اختالف تعابير، توانايي          شناسي  ثالثاً، زبان 
 است؛ زيرا نكـات ظريـف نهفتـه در تعـابير قرآنـي را بـا تحليـل         آن براي تفسير بسيار مهم   

دهد و افـق      هاي ادبي را نشان مي      اين دانش خطاي بسياري از تحليل     . دهد  شناختي نشان مي  
  .كشاند كه بدون آن، امكان دسترسي به آنها را ندارد ديد مفسر را به جاهايي مي

وقتـي  . توانيم آيات قرآن را بر اساس خود آنها تحليل كنيم           رابعاً، به كمك اين دانش مي     
كنيم از مجموع آنها مطـالبي        گذاريم و تالش مي     تعدادي از آيات را براي تحليل كنار هم مي        

بنـدي و     تواننـد بـه مـا در رسـيدن بـه جمـع              هاي اين دانش مـي      ست بياوريم، روش  را به د  
مفسر در تفسير قرآن با قرآن بايد ابزار تحليلـي مناسـبي    . گيري نسبتاً جامع كمك كنند      نتيجه

تواند صـرفاً بـا       داشته باشد تا بتواند از مجموع آيات مطالبي را به دست بياورد و هرگز نمي              
ترديـد او بـراي اينكـه         بـي .  جديدي را به دست بياورد      دي از آيات نكته   كنار هم نهادن تعدا   

 آنهـا را     اي را به دست بياورد بايد آيات مشابه و مرتبط ديگر را هم ببيند و همـه                  مدلول آيه 
اي از آيـات      اين اصل تهافتي با اين نكته ندارد كه او حتي در تحليل دسته            . با هم تحليل كند   
در واقع ما بر تفسير آيات با آيات تأكيد داريم ولـي            . تي ياري بخواهد  شناخ  از ابزارهاي زبان  

معتقديم كه مفسر حتي در اين مرحله بايد بر اساس روشـي خـاص، آيـات را بـا يكـديگر                     
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تفسير كند و اگر او روش مناسبي در اين مرحله در دست نداشته باشـد، اطالعـات چنـدان                   
  :  زير توجه كنيد ل به دو آيهبه عنوان مثا. وسيعي برايش حاصل نخواهد شد

  )62/ احزاب   (ولَنْ تَجِد لسنه  اهللاِ تَبديلًا
  .و در سنت خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت

  )43/ فاطر (ولَنْ تَجِد لسنه  اهللاِ تَحوِيلًا 
  . و هرگز براى سنت خدا دگرگونى نخواهى يافت 

و » تحويـل  « بـسياري از مفـسران دو واژه      اين دو آيه ساختار مشابهي دارند؛ از ايـن رو           
گويـا آنهـا ايـن فـرض را         . اند  اند و مفاد دو آيه را يكي دانسته         را به يك معنا گرفته    » تبديل«

 اختالف داشـته باشـند، دو        اند كه اگر ساختار دو آيه مشابه باشد و تنها در يك واژه              پذيرفته
خورد   ت را كه در قرآن فراوان به چشم مي        آيه را بايد به يك معنا گرفت؛ اما ما اين قبيل آيا           

شـناختي       شناسـي   كنيم و براي نشان دادن تفاوت معناي آنهـا از زبـان             به يك معنا حمل نمي    
  .گيريم كمك مي

ممكن است برخي خرده بگيرند و بگويند كه ايـن دانـش در اثـر نفـوذ آراي كانـت در                     
توان    اسالمي منافات دارد و نمي      يشهترديد آراي كانت با اند      بي. شناسي پديد آمده است     زبان

سازي بيش از     به نظر نگارنده اين ايراد از ساده      . معناشناسي قرآن را بر اساس آنها سامان داد       
اوالً، بنده هيچ تعلـق     . شود  شناختي ناشي مي       شناسي  حد واقع و عدم آشنايي با سرشت زبان       

سم اعتقاد دارم كه با اين فلسفه سـر          كانت ندارم و در مقابل به نوعي رئالي         خاطري به فلسفه  
. ثانياً، ميان ادعاي كانت و ادعاي اصلي ايـن دانـش تفـاوت زيـادي وجـود دارد                 . ستيز دارد 

تواند به واقع برهنـه، يعنـي          كانت اين ادعا است كه ذهن بشر هرگز نمي          گوهر اصلي فلسفه  
ز خـود ذهـن     هـايي كـه ا      همان گونه كه هست، به دست بيابد و همواره از پـشت حجـاب             

شناختي مدعي است كه زبان          شناسي  در مقابل گوهر اصلي زبان    . بيند  خيزند واقع را مي     برمي
هاي گوناگون نيست، بلكـه تعـابير         واسطه از عالم واقع و موقعيت       برداري مستقيم و بي     نقشه

. دهنـد   هاي گوناگون نشان مي     سازي بشري را از عالم واقع و موقعيت         واسطه مفهوم   زباني بي 
  شناختي راجـع بـه رابطـه       كانت ادعايي معرفت  . اين ادعا تفاوت اساسي با ادعاي كانت دارد       

 زبـان    شناختي ادعايي راجع به رابطه         شناسي  كند و زبان    معرفت آدمي با عالم واقع مطرح مي      
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پذير است كـه كـسي ادعـاي كانـت را             كامالً امكان . كشد  هاي بيروني را پيش مي      با موقعيت 
اي ميـان ايـن دو        هيچ مالزمـه  . شناختي را بپذيرد       شناسي  در عين حال، ادعاي زبان    نپذيرد و   

شناختي مدل معرفتي كانت را با جرح و تعديلي              شناسي  در حقيقت زبان  . ادعا در كار نيست   
شناسـي     همـان معرفـت     گيـرد و بـر پايـه         زبان و موقعيت خارجي به كار مي        در تبيين رابطه  
توانيم بر خالف كانت، رئاليسم معرفتي را بپذيريم و قايل شويم             ه مي در نتيج . استوار نيست 

هـا دسترسـي دارد و در عـين حـال             اي از موارد به خود واقع بدون حجاب         كه ذهن در پاره   
از ايـن گذشـته   . دهـد  هاي ما را آن واقـع را نـشان مـي            سازي  بپذيريم كه تعابير زباني مفهوم    

شـناختي بـا رئاليـسم قرابـت بيـشتري دارد تـا بـا                    شناسـي   توانيم ادعـا كنـيم كـه زبـان          مي
هـاي بيرونـي    كنيم كه كاربران زبان موقعيت شناسي كانت؛ زيرا در اين دانش ادعا مي       معرفت

پـذير اسـت كـه دو كـاربر دو            كنند و كامالً امكان     سازي مي   هاي مختلفي مفهوم    را به صورت  
بنابراين بـه   . ر زباني خود ارائه دهند    سازي متفاوت از يك موقعيت بيروني را در تعابي          مفهوم

هاي ذهني معرفت دارند،      پذيريم كه آنها به آن موقعيت بيروني بدون حجاب          طور ضمني مي  
سـازي    هـاي متفـاوتي در تعـابير زبـاني مفهـوم            اما آن را به خاطر داليلي خاص به صـورت         

  . كنند مي
دارد اين اصل است كـه هـر    شناختي بر آن تأكيد       شناسي  ترين نكاتي كه زبان     يكي از مهم  

توانيم از موقعيتي واحـد تعـابير زبـاني        مي. سازي خاصي استوار شده است      تعبيري بر مفهوم  
هاي مهمي    دهند، تفاوت   اين تعابير هر چند يك موقعيت را نشان مي        . گوناگوني داشته باشيم  

 عميـق  هـاي  سـازي اسـت، بـه تفـاوت     اين اصل كه معناشناسي مفهوم. ميان آنها وجود دارد   
ها بر  سازي كه عبارت در معناشناسي بايد به مفهوم . كند  موجود ميان تعابيرگوناگون اشاره مي    

ايـن  . دهنـد   ها آنها را نـشان مـي        هايي كه عبارت    آنها مبتني هستند توجه كرد، نه به موقعيت       
  . آغاز آن است اصل راهنما و دستورالعمل مهم معناشناسي شناختي و نقطه

اوالً، در  : انجامـد كـه      معناشناسي قـرآن بـه ايـن نتيجـه مـي             در زمينه  تطبيق اصل مذكور  
سـازي موجـود در آيـات را بررسـي كـرد، نـه                معناشناسي اين مـتن آسـماني بايـد مفهـوم         

سازي خاصي است كـه بـا         ثانياً، تعبير قرآني مفهوم   . دهند  هايي را كه آيات نشان مي       موقعيت
 مجموع نخستين اصل معناشناسي شناختي قرآن را        اين دو نكته در   . تعابير ديگر تفاوت دارد   



  

بنـابراين، در   . سازي خاصي استوار شده است       مفهوم  هر تعبير قرآني بر پايه    . دهند  تشكيل مي 
سازي نهفته در آن را بيابيم و بدانيم هر تعبيـري خـودش اصـالت                 معناشناسي آن بايد مفهوم   

برگرداندن هر تعبيـري بـه تعبيـر ديگـر        اصالت تعبير بدين معنا است كه مفسر بايد از          . دارد
  . سازي نهفته در هر تعبير را آن گونه كه هست، بيابد پرهيز كند و مفهوم

ترديد  شناسي و معناشناسي شناختي خاص زبان عربي تدوين نشده است و بي             هنوز زبان 
ادبـاي  . توانست براي مقصود ما بسيار راهگشا باشـد         گرفت، مي   اگر چنين كاري صورت مي    

ب براي خودشان مباني خاصي داشتند و بر اساس همـان مبـاني بـه تبيـين آيـات قـرآن                     عر
شـناختي و تبيـين مـا از       شناسي اما با طرد برخي از آن مباني در پرتو مباحث زبان  . پرداختند

مشكل ديگري هم براي اين هدف در كـار اسـت؛           . آيات قرآن هم تفاوت پيدا خواهند كرد      
  خـورد و اگـر حـوزه        اي به زبان فارسـي بـه چـشم نمـي            ر گسترده شناسي آثا    زبان  در حوزه 

شناختي را به طور خاص در نظر بگيريم، هيچ اثري غير از چند مقالـه، آن هـم                       شناسي  زبان
از ايـن گذشـته مباحـث ايـن دانـش دشـواري و              . خورد  در حد بسيار ابتدايي به چشم نمي      

اري و پيچيدگي در ايـن نكتـه نهفتـه          يكي از علل اين دشو    . پيچيدگي خاصي را دارا هستند    
شناسـي شـناختي، هـوش        هـاي متفـاوتي ماننـد روان        است كه مباحث اين دانـش از زمينـه        

بـه همـين   . تأثير پذيرفته و از نتايج و دستاوردهاي آنها سود برده اسـت           ... مصنوعي و غيره    
  .آيد  به حساب مي2»علوم شناختي«دليل اين دانش جز يكي از 

  ها نوشت پي
  : در كنز العمال هم آمده است . 1

  من اراد علم االولين و اآلخرين فليثور القرآن
ايـن فعـل    . »ثور القرآن، اي بحث عن علمه     «: جوهري در صحاح گفته است كه       ). 2450كنزالعمال، روايت   (

  ).   527: 2، جه1426الجوهري، (كه از باب تفعيل است به معناي بحث كردن در علم قرآن است 
 Cognitive)شناسـي شـناختي    عـصب : شـود كـه عبارتنـد از    علوم شناختي به پنج دانـش اطـالق مـي    . 2

Neuroscience)شناسي شناختي  و روان (Cognitive Psychology) و هوش مصنوعي  (Artificial 
Intelligence)شناسي شناختي و فلسفة ذهن و زبان  (Philosophy of Mind). 
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