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 سازي قرآني نمابرداري شناختي در مفهوم
*شعبان نصرتي

 **محمد ركعي

 چكيده
سازي در معناشناسي شناختي، نمابرداري است. ترين ابعاد مفهوم يكي از كاربردي

هم نمابرداري به معناي برجسته در كردن يك مفهوم از ميان ساير مفاهيم عرض خود

و دستور زبان در قبال معناهنظريهيك حوزه است. بر پاي دستور زبان شناختي واژگان

و طريق داراي نقش و نوع ساختار آنان، معناي خاصي را ارائههاند قرارگرفتن كلمات

دهد. نمابرداري شناختي در قرآن بر آن است كه نشان دهد چگونه واحدهاي مي

و دستوري در مفهوم سازي قرآني كه در معناشناسي شناختي همان معنا نام واژگاني

، برجستگي نسبي، بودگيرود. نمابرداري در كنار پنج بعد مشخصدارد، به كار مي

و چشم ميقلمرو، استنباط از موقعيت دهد. بعد انداز، نظرية جامع تصويرسازي را ارائه

و مهم اكر ترين بعد تصويرسازي است كه از سوي رونالد لنگنمابرداري، نخستين

 مورد بررسي قرار گرفته است.

و حديثو دانشجوي دكتري* .پژوهشگر پژوهشكده كالم اهل بيت پژوهشگاه قرآن

و حديثو دانشجوي دكتري ** .پژوهشگر پژوهشكده كالم اهل بيت پژوهشگاه قرآن

8/7/92تأييد: تاريخ17/5/92تاريخ دريافت:
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سـاختاري،، نمـابرداري واژگـاني، نمـابرداري نمـابرداري شـناختي واژگـان كليـدي:

.سازي قرآنمعناشناسي شناختي قرآن، مفهوم

 مقدمه
و زباني تقسيم)Semantic( معناشناسي مطالعة علمي معناست كه به انواع فلسفي، منطقي

(صفوي، مي ص1391شود يكي)Cognitive Semantics( ). معناشناسي شناختي28،

(ر ص1390نيا قائميك:.از رويكردهاي نوپديد در معناشناسي زباني است از23، ) كه

( زبان مي)Cognitive linguisticsشناسي شناخي گيرد. در اين رويكرد ميان ريشه

هماني وجود دارد اين)Conceptualization(*»سازي مفهوم«و)Meaning(» معنا«

ص ). البته هر يك از معناشناسان شناختي در معناشناسي متن بر نكاتي43(ر.ك: همان،

 Ronald( اكررونالد لنگ. در اين ميان)Geeraerts, 2006, pp.2-3( اند ورزيده تأكيد

W. Langacker(تالش كرده است با رويكرد تصويرسازي )Imagery(به مطالعه متن 

)  ). Langacker, 2006, v.1بپردازد

مي اي كه آن را دستور زبانوي در نظريه كوشد رابطة واحدهاي شناختي نام نهاده است،

(ساختار) در  و جايگاه نحو را به عنوان يكي از واحدهاي معنايي  معنايي را بيان

كه)Profiling( نمابرداري **سازي برجسته كند.مفهوم يكي از ابعاد تصويرسازي است

 شود.در اين پژوهش با معرفي اين قاعدة شناختي، كاربست قرآني آن نيز نشان داده مي

 مفاهيم.1
 . وصف شناختي1-1

سازي ها مفهومدهد، بلكه ذهن از اين موقعيتهاي خارجي را نشان نميزبان به طور مستقيم موقعيت«*

و زبان آن مفهومويژه مي اي دارد شناسي شناختي بررسي در واقع وظيفة اصلي زباندهد. ...سازي را نشان

ص1390، نيا(قائمي» هاي مختلف پردازش اطالعات در زبان استشيوه ،43–44.(

مي ** بيمعناشناسان شناختي تأكيد كنندة واقع نيست، واسطه منعكسورزند كه هر عبارت زباني به صورت

و از مجراي اين مفهومبلكه بيانگر مفهوم سازي، آن واقعيت سازي ذهن متكلم از يك واقعيت خارجي است

(ر.ك:را نشان مي ).Geeraerts, 2006, p.1دهد
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 در علوم شناختي در مورد هرگونه فعاليت يا ساختار ذهني به كار» شناختي«اصطالح

ميمي ص1390نيا،(رك: قائمي توان آن را بررسي كردرود كه در.)47-48، بر اين اساس

آنگرددمياطالقيييندهاافرتماميبه شناختمطالعات زباني،  از اطالعاتي،كه در كه

و آيند،طريق حس به دست مي و تفسير، بازيافت پردازش به صورت تغيير شكل، تعبير

ميونش مي و در زبان به كار رو زبان يك فرايند ذهني است كه با ديگر قواي روند؛ از ايند

و رواني انسان مرتبط است. به عبارت ديگر  اطالعاتي كه انسان در برخورد با ذهني

مي هاي جهانموقعيت در يك فرايند پيچيدة ذهني پردازش شده، نظم،آوردخارج به دست

ميو انسجام مي و سپس آن اطالعات در قالب شكل خاصي از زبان ارائه گردد. بر اين يابد

و اساس معنا شكل پردازش شدة اطالعات است كه از سوي متكلم در قالب الفاظ

(رساختارهاي زباني انتخاب شده بيان مي صهمان:ك.شود ، 1431/ الزناد،43-52،

و پردازش سازماندهي، برايايوسيلهرا زبانكه رويكردي است« به عبارت ديگر.)15ص

و يوسفي راد،» داندمي انتقال اطالعات ص1381(گلفام ،59.(

 سازي . مفهوم2-1
.)Langacker, 2006, v.1, p.30( سازي استمفهوم در معناشناسي شناختي معنا همان

و ساختار دستور زبان اكرلنگ اين نظريه را نيز كه همة معاني مستقيماً در واژگان اصلي

ميبيان مي و مدعي است كه افزون بر اينشوند، رد هاي معناشناختي در موارد، ساخت كند

ميارتباط با حوزه ).Ibid, v.1, pp.32-33( شوندهاي شناختي توصيف

ت اين سخن بدان هاي ديگري وجود عريف برخي از مفاهيم، مفهوممعناست كه براي

هاي ديگر، فرض ما هستند. دستور زبان شناختي از اين منظر با دستور زباندارند كه پيش

تفاوت دارد؛ چراكه چامسكي)Generative Grammar( همچون دستور زبان زايشي

 در آن، بر خالف دستور زبان زايشي، وضعيت تصوري يك مفهوم نيز مورد توجه قرار 

و تمركز بر ساختمي به عبارت ديگر در دستور زبان شناختي*هاي نحوي نيست.گيرد

 
هم واحداست. وي معتقد است شناسي زايشي زبانةنظري كنندةارائه چامسكينوآم* ندا هاي زباني مستقل از

وبخشو و معنايي بخشهاي  هايي هستند كه عملكرد جدا از هم دارند. اجي، واژگاني، نحوي
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و عبارت همه در معنا نحو از واژگان متمايز فرض نمي شود. زبان از تكواژ گرفته تا جمله

و معنا ارتباط برقرار استاشريك و ميان صورت را؛ند بنابراين واحدهايي كه دستور زبان

بهسازي ذهن دخيلسازند در معنا يا مفهوممي كارگيري واحدهاي اند. حاصل اينكه با

تصويري از حوزة شناختي كاربر زبان-ترين واحد ترين واحد تا بزرگ از كوچك-زباني

و كشف روابط معنايي آنها ما را به شود. تحليبراي ما روشن مي ل دقيق اين واحدها

مي مفهوم  كند.سازي كاملي از حوزة شناختي وي نزديك

البته بايد توجه داشت مباني كاربست معناشناسي شناختي در متون مقدس با متون عادي

اندكي متفاوت است. با معناشناسي شناختي در متون مقدسي مانند قرآن، تنها به مواردي 

و  دست خواهيم يافت كه خداوند اراده كرده است تا از سخنانش براي انسان كشف شود

و شناخت خدا براي بشر روشن نخواهد گرديد. به ديگر سخن، تفاوت  هرگز دامنة علم

كاربست معناشناسي شناختي در متون مقدس با متون بشري در اين است كه در متون 

و علم او نيز تا حدودي سازي صاحب بشري، افزون بر كشف مفهوم متن، حوزة شناخت

گردد، ولي اين امر در مورد خداوند صادق نيست؛ زيرا متون عادي به دليل شناسايي مي

و مشترك ميان انسانوجود محدوديت  ها شكل هاي انساني در حوزة شناختي محدود

است. اما اين گيرند، در صورتي كه متني چون قرآن از مبدأ نامتناهي سرچشمه گرفته مي

دارد؛ چراكه خداوند متن قرآن را تفاوت ما را از كاربرد قواعد شناختي در متن قرآن باز نمي

و براي فهم بشر نازل كرده است  در واقع واحدهاي زباني متن قرآن.به زبان بشري

مينشانه ميهايي از مراد جدي خدا را نشان بشدهند. بنابراين ر توان از قواعد فهم زبان

 هاي قرآني سود جست.براي تحليل نشانه

 . تصويرسازي3-1
ميبر اساس اصل بنيادين معناشناسي شناختي، يعني مفهوم شود. سازي، تصويرسازي مطرح

معناست كه واحدهاي دستور زبان نمادهايي هستند كه معنا را به تصوير تصويرسازي به اين

و هر يك در ساختار عبارت در قبال معنامي و چنيناين*اند.داراي وظيفه كشند ميان نحو

 
مي اكرلنگ* اگرچه تصاوير،تصاوير حسي نيست،گويد: مراد من از تصويرسازيدر تعريف تصويرسازي
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و معنا از سوي ديگر ارتباط برقرار مي گونه كه واژگان در شود. البته همانواژگان از يكسو

بهمعنا دخيل و يا به عبارت ديگر هر واژه تنهايي با معناي عبارت ارتباط دارد، اين ارتباط اند

و معنا نيز موجود است؛ يع و نقش دستوري كه ميان ساختار عبارت ني نحوة چينش كلمات

ميسازي گوينده دارد يا به سخن دقيقآنها برعهده دارند، خبر از مفهوم دهد متكلم تر، نشان

اندازي از واقع داشته است كه دستور زبان را به اين شكل خاص به كار گرفته چه چشم

 سازي است.است. به عبارت ديگر تصويرسازي، بعد كاربردي مفهوم

مي اكرلنگ  كند:براي توضيح مراد خود از مثال زير استفاده

 در دو نمونة زير، هسته بر وابسته غلبه دارد.

».چراغ روي كتاب است«.1

».كتاب زير چراغ است«.2

و در نمونة1در نمونة و2چراغ، هسته است كتاب در جايگاه هستة جمله نشسته

يك؛توجه متكلم معطوف بر آن است بنابراين نوع تصويرسازي دستوري در درك معناي

ميعبارت تأثير مي و مراد جدي متكلم از آن پديدار (ر.ك: پالمر، گذارد ، 1391گردد

 ). 129ص

 توان در نمونة قرآني زير مشاهده كرد. اين امر را مي

3.»ديهِمقَ أَيفَو اللَّه د10(فتح:»ي.(

بر3در تصويرسازي نمونة واژگان، دستور نيز تصويري از مفهوم عبارت ارائه افزون

از ». ايديهم«و» فوق«،»يداهللا«كند. اين آية شريفه از اجزاي زير تشكيل شده است: مي

و يك وابسته تشكيل تركيب اين جزء مي توان واحدي دستوري ساخت كه از يك هسته

و يك وابسته تشكيل مي شود، مفهوم هستهميشود. هنگامي كه يك عبارت از يك هسته

و» يداهللا«كند. در تركيب موجود بر مفهوم وابسته غلبه مي وابسته است.» فوق ايديهم«هسته

 
در عوض من به قابليت فهرست ند.ا براي تحليل معناشناختي مهم-سازي اي از مفهوم به عنوان گونه-حسي

اين قابليت كنم. خودمان در ساختارسازي يا تفسير بافت يك حوزه به عنوان راه كار جايگزين اشاره مي

شدةچندبعدي، غالباً در مطالع ه است.معناشناختي بسيار دچار غفلت
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و نقطة كانوني» ايديهم«بر» يداهللا«بنابراين و توجه عبارت» يداهللا«غلبه خواهد داشت است

ميبر آن قرار گرفته است. به عبارت ديگر در تعبير از چنين صحنه توان دو گونه عمل هايي

و ايديهم وابسته باشد يا ايديهم هسته  كرد: يكي به اين صورت كه يداهللا هستة جمله باشد

و يداهللا وابسته باشد؛ به اين در ». ايديهم تحت يداهللا«صورت كه گفته شود: قرار گيرد

ميصورتي كه ايديهم در جايگاه هستة جمله مي گرفت، ولي نشست، كانون توجه قرار

هاي غيرخدا را به خود نشان اوند يداهللا را هسته قرار داده است تا اوالً وابستگي قدرتخد

و توجه مخاطب را به آن معطوف سازد كه  و ثانياً يداهللا را نقطة كانوني جمله قرار دهد دهد

و باالترين قدرت هاست. بنابراين فهم مراد خداوند تنها با فهم قدرت خداوند تنها قدرت

و مفهومژگان حاصل نميمعاني وا هايي كه خداوند سازيشود، بلكه توجه به ساختار جمله

از از ساختار جمالت در نظر مي گيرد از اهميت بسزايي برخوردار است. اين آيه يكي

و كاربردهاي تصويرسازي را به تصوير كشيد، اما تصويرسازي به همين نكته ختم نمي شود

ط ور كلي تصويرسازي داراي شش بعد است كه هر بعد نيز داراي ابعاد گوناگون است. به

و ساختاري ايفاي نقش مي تكدر دو جنبة واژگاني و در هردو جنبه كند. بنابراين بايد تك

اند از: نمابرداري، سطح تعين، قلمرو، برجستگي مورد بررسي قرار گيرد. اين ابعاد عبارت

و  .)Geeraerts, 2006, p.7( اندازچشمنسبي، استنباط

و به مواردي از آيات قرآن كه اين در اين نوشتار به بعد نمابرداري پرداخته خواهد شد

مي ابعاد را نشان مي  گردد.دهند، اشاره

 . نمابرداري4-1
شود، نمابرداري است. نمابرداري نخستين بعد تصويرسازي كه در هر مفهوم زباني ديده مي

يك» نما«قرارگرفتن يك  (راسخ مهند،»يهپا«روي ص1390است ). پاية هر مفهوم، 125،

مي-اي در يك مجموعه يا هر حوزه-حوزة شناختي آن مفهوم و نماي آن را تشكيل دهد

رسد؛ يعني عبارت است از واژه يا عبارتي كه به سطح خاصي از برجستگي در پايه مي

ميمؤلفه و معين رداري نيز به معناي انتخاب يك كند. بنابراين نماب اي كه متن آن را برجسته

و پاية شناختي است و بررسي رابطه ميان آن نما ك:.ر( واژه يا ساختار از يك پاية شناختي
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Langacker, 2006, p.34(.*با هايساخت معناشناختي در دستور زبانِ شناختي بايد

اي از از ديدگاه معناشناسان شناختي، معنا مجموعههاي شناختي تعريف شوند. حوزه

ميهاي يك مفهوم نيست، بلكه معنا در ارتباط با حوزهويژگي شود. به هاي معنايي تعريف

-هاي آن اكتفا كرد، بلكه بايد حوزهبيان ديگر در تعريف يك مفهوم تنها نبايد به بيان مؤلفه

نمونه براي شناخت عضوي چونيبراهاي معنايي مرتبط با آن را نيز در نظر گرفت؛

ميدست بايد  گيرد يا براي حوزة شناختي آن را نيز بشناسيم كه ساير اعضاي بدن را دربر

اي چون دانستن مفهوم جمعه بايد از تمامي روزهاي هفته آگاهي داشته باشيم يا اگر واژه

آيد، اين واژه داراي حوزة شناختي يا ذهني است كه شامل دوازده ارديبهشت در عبارتي مي

و ساير ماهماه ديگر چون فروردين،  ميخرداد، تير ها باشد. از ميان اين نامهاي سال نيز

و در عبارت جاي مي هاي سال آشنايي كامل دارد، گيرد. مخاطب با ماهارديبهشت خارج

مي بنابراين به هاي كند. حتي آن را با ويژگيسادگي مفهوم ارديبهشت داخل عبارت را درك

ميديگري چون چندمين ماه سال است يا در  موضوع . اينشناسدچه فصلي قرار دارد،

گردد تا واژة ارديبهشت براي وي مفهوم كامالً ممتازي نسبت به كسي باشد كه سبب مي

شناسد. بنابراين هر مفهومي در عبارت، نمايي از حوزة حوزة شناختي ارديبهشت را نمي

پا آيد. آن حوزةشناختي مربوط به خود به شمار مي ية آن نما را تشكيل شناختي بستر يا

و تأكيد بر آن است. بنابراين مي و حوزة شناختي و نماسازي در حقيقت رابطة ميان نما دهد

كردن معناي يك عبارت بايد ابتدا حوزة شناختي آن را تشخيص داد. حوزة براي مشخص

و مصاديقي است كه با نما در يك ويژگي الزم اشتراك  شناختي يك نما متشكل از افراد

و ماهرند؛ براي مثال ماهدا و خرداد هاي ديگر سال، اعضاي ديگر حوزة هاي فروردين

 دهند.شناختي ارديبهشت را تشكيل مي

مي در اين راسخ مهنددكتر* (ةهر مفهوم زباني همان حوز : پايةنويسدباره و 125ص، 1390شناختي است (

و تأكيد بر آن استنماسازي به معناي انتخاب ص( بخشي از زمينه ).126همان،
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 حوزة شناختي ارديبهشت

و ساختاري تبلور مي ، 1391(صفوي، يابد نمابرداري در دو سطح اصلي واژگاني

 گيرد.ميبنابراين اين دو سطح نمابرداري در آيات قرآن مورد بررسي قرار؛)126ص

 . نمابرداري واژگاني در قرآن2
سازي آن متن ارتباط مستقيم دارد؛ به بيان ديگر هر واژه با واژگان يك متن با مفهوم

و نسبت و جهانارتباطات كه است؛ به اينبيني آن هاي خود حاكي از نماسازي متن معنا

ميواژگان يك متن بسان نشانه ميهايي عمل و كنند كه فرد را به معناي متن داللت كنند

هر واژة*سازند. قرآن نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛مراد متكلم را براي مخاطب روشن مي

و مراد او تصويري را به نمايش مي و قرآني از صحنة مورد نظر خدا آنگزارد ،مقصود از

 گيري از واژگاني خاص است.نماكردن بخشي از يك حوزة شناختي براي مخاطب با بهره

،سازي وي استاز آنجا كه كشف نمابرداري متكلم، نخستين قدم در فهم مراد او يا مفهوم

 سازي آن خواهد بود.بنابراين نمابرداري از واژگان قرآني، نخستين گام در كشف مفهوم

سازي قرآن بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه تمام در مفهوم» پايه«و» نما«ح پيش از طر

و اينكه براي  و از حوزة شناختي خدا بيرون نيست الفاظ زبان عربي براي خدا معلوم است

بيان معنايي در يك آيه از واژة خاصي استفاده شود، تابع داليلي از جمله قاعدة نمابرداري 

 است. 

مينمابرداري واژگا دهيم؛ كسي كه اطالع ني در قرآن را با نمابرداري واژة قلب توضيح

و ديگر واژگان اين حوزه را نظير  از تعلق واژة قلب به حوزة معرفتي قرآن داشته باشد

 
ولي بايد توجه كرد،سازي انساني را به خدا نسبت داد توان مراحل پردازش اطالعات در مفهوم اگرچه نمي*

و كشف آن استثنابردار نخواهد بود و قواعد فهم متن در صورت.كه متن قرآن براي فهم بشر است

 رسيم كه قرآن قابل فهم نيست. استثناكردن به اين نتيجه مي

 ...-آبان-مهر-شهريور-مرداد-تير-خرداد-ارديبهشت-فروردين
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و فؤاد بشناسد، برداشت بسيار متفاوتي از آيات قلب نسبت به كسي عقل، فطرت، لب

ميخواهد داشت كه قلب را متعلق به حوزة عواط آورد يا آن را عضوف انسان به شمار

و متعلق به حوزة اعضاي بدن مي موارد در حقيقت داند. وظيفة معناشناس در اينتپندة بدن

و حوزة شناختي است؛ براي مثال  و كشف رابطه ميان نما تشخيص حوزة شناختي يك نما

مي در نمونة قلب، مراد اين است كه قلب در حوزة معرفتي انسان چه نقشي و چه ايفا كند

 اي با ديگر اعضاي اين حوزه، نظير عقل، دارد.رابطه

 نهيه-لب-فؤاد-قلب-فطرت-عقل

 حوزة شناختي قلب

تنهايي در قرآن خود حاكي از يك نماي خاص است؛ چنانچه همين استعمال هر واژه به

و واژه در آية ديگر به كار رود در آن آيه نيز نماي ديگري را نشان  خواهد داد. واژة قلب

بار به كار رفته است. در ترسيم نماي كلي قلب بايد نماي 168مشتقات آن در قرآن 

و در نهايت به جمع تك  بندي رسيد.تك كاربردهاي آن را كشف كرد

ميقرآن از واژة قلب4در نمونة توانست از واژة فؤاد، استفاده كرده است، در حالي كه

مي،ده كندعقل، لب، نهيه استفا  شود.ولي از اين ميان واژة قلب نماسازي

4» في. لَذكْرى إِنَّ كشَهيد ذل وه و عمأَلْقَى الس أَو قَْلب لَه ).37(ق:» لمنْ كانَ

و نبايد آن را تنها اين آيه نشان مي دهد كه قلب در حوزة معرفتي قرار گرفته است

ميمنحصر به حوزة عواطف كرد. اين  لمن كان«آيد كه در كنار تعبير نكته از آنجا به دست

قلب،به دليل آنكه سمع امري معرفتي است آمده است.» او القي السمع«عبارت»له قلب

گيرد. برخي از مفسران نيز همين مطلب را از آيه استنباط نيز در حوزة شناخت قرار مي

[بيكرده (شيخ طوسي، جاند ص9تا]، ،374.(

:«روايت تَابِهي كُقولُ في "قَْلبلَه كانَ لمنْلَذكْرى إِنَّ في ذلك"يا هشَام إِنَّ اللَّه تَعالَى

عقْل مي هشاماي »: يعني همانا در آن تذكري است«فرمايد: خداوند متعال در كتاب خود

( دارند-يعني عقل-براي كساني كه قلب ص1ج، 1407، كلينى» دقت اين نماسازي.)10،
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دهد كه مراد از قلب در اين آيه همان عقل است. به را بيشتر روشن ساخته، نشان مي

اي قرار گرفته است كه عقل نيز در آن حوزه قرار دارد؛ بنابراين عبارت ديگر قلب در حوزه

دقلب از همان كاركرد عقل برخوردار است. مفهوم ر اين آيه سازي قرآني در فهم واژة قلب

ميآن را به مفهوم و سازي عقل ناظر و از گستردگي معنايي آن در عواطف، انفعال داند

ميمعرفت مي و به كاركرد معرفتي تقليل دهد. اين امر در معناشناسي، محدودكردن كاهد

) (مختار عمر، Narrowing/Restrictionمعنا ص1386) نام دارد ،196.(

قل5در نمونة و و در نمونة سمع، بصر به اين6ب در يك حوزة شناختي قرار دارند

 شود. حوزة فقه نيز افزوده مي

5» على. اللَّه لى خَتَمع و لىقُلُوبِهِمع و هِمعمس مصارِهأَب� "'�Q�� ظيمع ذابع ملَه و«

.)7بقره:(

لَقَد ذَرأْنا لجهنَّم كَثيراً منَ الْجِنِّ«.6 بِهاو ال يفْقَهونَ قُلُوب ملَه ).179(اعراف:»و الْإِنْسِ

 شناسيحوزه شناختي قلب در بعد معرفت

و نبايد به آيات پيشين كردن حوزة شناختي قلب در قرآن نمي اما براي مشخص توان

شناختي شكل گرفته بسنده كرد؛ زيرا در اين آيات قلب بر اساس حوزة شناختيِ معرفت

رو براي است، نه اينكه نمايندة حوزة شناختي قلب در تمام موارد باشد؛ از اين

تا مشخص كردن حوزة شناختي قلب بايد كاربردهاي ديگر قلب را در آيات ديگر نيز ببينيم

» عواطف«حوزة شناختي كلي براي قلب ترسيم شود؛ براي نمونه آيات زير حوزة شناختي 

ق  لب نشان مي دهند. را براي

7.»كلوح غَليظَ الْقَْلبِ الَنْفَضُّوا منْ فَظا كُْنت َلو 159(آل عمران:»و.(

8.»نُّ الْقُُلوبئتَطْم كْرِ اللَّهبِذ أَال كْرِ اللَّهبِذ مهنُّ قُلُوبئتَطْم و ).28(رعد:»الَّذينَ آمنُوا

9.»هدحو رَ اللَّهذُك بِالĤْخرَةِو إِذا يؤْمنُونَ ال قُُلوب الَّذينَ تأَز45(زمر:» اشْم.(

 بصر-قلب-عقل-سمع
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سليمٍ«.10 بِقَْلبٍ أَتَى اللَّه ).89(شعرا:»إِالَّ منْ

 شود: در آيات زير نيز حوزة ايمان براي قلب به تصوير كشيده مي

للتَّقْوىإِنَّ الَّذينَ«.11 مهقُُلوب نَ اللَّهتَحالَّذينَ ام كأُولئ ولِ اللَّهسر نْدع مواتَهأَص » يغُضُّونَ

).3(حجرات:

في«.12 و بِما كاُنواقُلُوبِهِم إِلىَفأَعقَبهم نفاقاً وهدعما و بِما أَخْلَفُوا اللَّه نَهلَْقومِ يوي

).77ه:(توب»يكْذبونَ

في«.13 يدخُلِ الْإيمانُ و لَما أَسلَمنا و لكنْ قُولُوا ُتؤْمنُوا نَّا قُلْ لَمآم رابالْأَع قاَلت 

14(حجرات:»قُُلوبِكُم.(

 تقوي-جاهليت-ايمان-قلب-نفاق

و كفر  حوزة شناختي قلب در بعد ايمان

نمابرداري را بايد از هم تفكيك كرد: مورد حاصل اينكه در نمابرداري قرآني دوگونه

و-آيه-نخست نمابرداري واژگاني در سطح گزاره است كه در آن با استفاده از سياق

گردد؛ اما در صورتي كه قصد داشته باشيم حوزة محتواي آيه، حوزة شناختي مشخص مي

ربيني را مشخص كنيم، الزم است تمام گزارهشناختي كل جهان ا بررسي كنيم. با هاي مرتبط

مياين جمع  شود.بندي نمابرداري قلب در پايه آن با شكل زير نشان داده

 بينيحوزة شناختي قلب در سطح جهان

 سالمت-قلب-اشمئزاز-اطمينان-غلظت-فظ

 ...-لب-علم-فطرت-ايمان-شكر-تقوي-قلب-عقل
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 . نمابرداري ساختاري3
و شامل حوزة ساختار جمله نيز (راسخمينمابرداري محدود به حوزة واژگان نيست باشد

ص1390مهند،  ). گزارش از يك واقعه ممكن است اين قابليت را داشته باشد كه در 126،

آورد حاكي از قالب چند ساختار بيان شود. قالبي را كه گوينده انتخاب كرده، به زبان مي

 اين است كه فرد اين قالب را براي نمابرداري از صحنه مورد نظر استفاده كرده است. 

و متعدي هر يك نمابرداري خاصي را ارائه و مجهول يا الزم ساختارهايي چون معلوم

ميمي و مفعول نماسازي شود؛ يعني هم دهند؛ براي مثال در جملة معلوم، رابطة ميان فاعل

و هم مفعول نماهايي هستند كه رابطة ميان آنها بازسازي شده است؛ در حالي كه در  فاعل

مينمي جملة مجهول فاعل نما و نماسازي از رابطة مفعول با فعل حاصل گردد. اين شود

(ثابت) توضيح مي و مرزنما (متغير) ميرابطه را مسيرپيما توان گفت تباين ميان دهند.

(ثابت)، در حقيقت تفاوت ميان موضوع/ محمول را تشكيل  (متغير)/ مرزنما مسيرپيما

مي مي و محمول دهد؛ يعني موضوع آنچه تغييرات جمله بر*ثابت به شمار آيد.تواند متغير

و نوع ساختار جمله بر اساس آن مشخص محور آن شكل مي (متغير) است گيرد، مسيرپيما

و مرزنما در انواع جمالت مي و مرزنما دارند، اما مسيرپيما شود. تمامي جمالت مسيرپيما

ال مختلفي انجام ها اعمشود. اگرچه معموالً فاعلمتناسب با همان جمله مشخص مي

مي مي و تغييرات جمله بر محور آنها ميدهند و تأكيد جمله بر اساس آن شكل و گردد گيرد

ميها ثابتمفعول غالباً و نقطه مرزنما را نشان اي اما گاهي ساختار جمله به گونه؛دهنداند

(متغير) قرار گرفته، فاعل به عنوان  (ثابت) است كه مفعول در جايگاه مسيرپيما مرزنما

و حركت معنايي آن بر مبناي مفعول لحاظ مي شود. در اين صورت اساس تغييرات جمله

گردد. بنابراين مراد از متغير يا مسيرپيما واژه يا عبارت كانوني جمله است كه تشكيل مي

و ساير اجزاي جمله به منظور اثبات حكم  براي گوينده از اهميت خاصي برخوردار است

ميبراي آن  *شود.يا نفي حكمي از آن آورده

و ثابت«دو مفهوم* و محمول«از دو مفهوم»متغير  ترند. عام در استعمال»موضوع
كردن كانون جمله يا مسيرپيما وجود دارند كه از جمله هاي بياني براي مشخصنشانهبرخي در زبان عربي*
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و مرزنما در حقيقت متغير يا مسيرپيما نشان  دهندة نقطة كانوني هر عملي است

ميدهندة نقطة ثابت يا ثانويه در هر صحنهنشان (قائمياي ص1390نيا، باشد ،71-74/

ص1391صفوي، فاده كند، ). اگر يك فرد در بيان خود بتواند از دو ساختار زير است131،

سازي خود چه نمايي را مهم دهد كه وي در مفهومولي يكي از آن را انتخاب كند، نشان مي

و هردو ساختار در دانسته است. تفاوت در ساختار، حوزة شناخت فرد را محدود نمي كند

اند، بلكه انتخاب يك ساختار نشان از اين دارد كه از يك پايه حوزة شناخت باهم مشترك

ش  ناختي)، نماي خاصي نماسازي شده است.(حوزة

 دهند:دو جمله زير هركدام به نوعي نماسازي گوينده از يك صحنه را نشان مي

 علي كتاب را خواند..14

 كتاب را علي خواند..15

و فاعل، مرزنماست. تقديم مفعول نشانة مسيرپيمابودن15در جملة مفعول، مسيرپيما

و تأكيد جمله بر با آن است؛ چراكه تكيه آن قرار گرفته است. اگر قصد داشته باشيم

و مرزنما نماسازي ساختاري را در جمالت بيشتر روشن كنيم، مثال زير  استفاده از مسيرپيما

 مناسب است:

 گلدان را شكست. علي.16

 گلدان شكسته شد..17

و متعدي كه جمله-16دهند، ولي در جملة هردو جمله از يك واقعه خبر مي اي معلوم

و در جملةو گلدان هردو نما گشتهليع-است گوينده قصد-جملة مجهول-17اند

به علياي ميان را ندارد. بنابراين رابطه علينماكردن  و اين و شكستن برقرار نگرديده است

ما17اندازي كه جملة سازي گوينده از اين حادثه ارتباط دارد. به طور قطع چشممفهوم به

مي16دازي كه جملةاندهد، با چشمنشان مي و از وقايعي كشد، با هم متفاوتبه تصوير اند

مي اهميت چون عدم اطالع يا كم  دهند.بودن فاعل يا بزرگي اتفاق خبر

و بيان نيز بر آن تأكيد شده است. و تأخير است كه در علم معاني  آنها تقديم
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هاي متفاوت، قصدهاي متفاوتي را كه در نظر گوينده دهد چگونه بياناين مثال نشان مي

شناسان شناختي اصرار دارند كه نحوة گذارد. به همين دليل زبانبوده است، به نمايش مي

ميبيان متكلم، مفهوم (قائميسازي وي را از واقع بيان و نه مستقيماً خود واقع را نيا، كند

ص1390 رو بحث نمابرداري ساختاري تنها در پي يافتن واقع نيست، بلكه)؛ از اين28،

كاررفته در انتقال معنا درپي آن است كه از تحليل نماسازي به قصد متكلم از نماسازي به

 دست يابد. 

:توان تحليل كردبر اساس توضيحي كه در نماسازي ساختاري گذشت، دو آية زير را مي

18.»كُمبنْ رم كُموا ما أُنْزِلَ إِلَي3(اعراف:» اتَّبِع.(

19.»وا ما أَنْزَلَ اللَّه21/ لقمان: 170(بقره:» اتَّبِع.(

و عيت از كتابي كه بر انسان نازل شده است، با هم مشتركاين دو نمونه در لزوم تب اند

بهمي شمارهمين بخش در هردو آيه مسيرپيما به  آيد؛ ولي زماني كه اين دو آيه را

ميجمله پاره  سازي متفاوتي در آنها يافت. بر اين اساس، توان مفهومها تجزيه كنيم،

ميبخش  توان چنين تحليل كرد:هاي زير را

».أَنْزَلَ اللَّه«الف)

».أُنْزِلَ إِلَيكُم منْ ربكُم«ب)

بهمفعول در اين دو نمونه از نظر مفهوم و در كشف مراد سازي كاررفته متفاوت است

از ساختار معلوم استفاده» الف«سازي توجه كرد. در نمونه جدي خداوند، بايد به اين مفهوم

و رابطه آن با به عنوان فاعل»اهللا«شده است.  نماسازي شده»انزال«و مسيرپيما نما گرديده

و تأكيد از اهميت ويژه»اهللا«است. بنابراين در فرايند نزول  اي در اين آيه برخوردار است

را براي مخاطب نماسازي كند. اگر»اهللا«بر آن است؛ به بيان ديگر آيه قصد دارد فاعليت 

و ذيل آيه را نيز بدان  ميبيفزاييم، اين نماسازي خود را بيشتر جلوهصدر و إِذا«سازد: گر

علَيه آباءنا لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنا  زماني كه به كافران گفته »: قيلَ

ميمي ميگويند ما از پدرانمان پيرشود از آنچه اهللا نازل كرده است پيروي كنيد، .كنيموي

علَيه آباءنا«همنشيني با عبارت معنا نشان از همين نماسازي دارد؛ به اين»بلْ نَتَّبِع ما وجدنا
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دادند. كه قرآن در صدد بيان اين نكته است كه مشركان، نياكان خود را در برابر اهللا قرار مي

وبنابراين تأكيد قرآن در اين آيه بر فاعليت خداوند در انزا كه به اينل كتاب است معناست

گلدان عليشود چيزي را كه اهللا نازل كرده است، بايد پيروي شود؛ مانند جايي كه گفته مي

 اهميت دارد. عليبودن را شكست كه فاعل

و به جاي فاعل، مفعول، نما شده است؛»ب«در نمونة از ساختار مجهول استفاده شده

و اين ارتباط، نماسازي گرديده يعني ساختار در پي بيان رابطه  و مفعول است ميان فعل

شده است؛ يعني قرآن به دنبال آن است كه در فرايند نزول، تغييرات بر اساس شيء نازل

و نه به نازل و توجه گوينده در مرحلة نخست بر خود آن شيء باشد كنندة آن. ديده شود

يان شده است، ولي ارتباط كتاب با خداب» من ربكم«البته ارتباط كتاب به خداوند با تعبير 

و در ساية نائب فاعلوجز مي-كتاب-بخش فرعي ساختار جمله است گيرد؛ قرار

و سرچشمة كتاب نيز از پروردگار است، در حالي كه در نمونة بدين » الف«معنا كه آغاز

و كتاب را تحت و فاعليت خدا، اصل است مي ارتباط كتاب با خدا  هد.دالشعاع قرار

مي24تا20هاي نمونه كند، كنند كه خدا به مردم ظلم نميبا ساختارهاي متفاوت بيان

در دارند. اما اينبلكه مردم خودشان بر خويش ظلم روا مي معنا با ساختارهاي گوناگوني

اند، نگاه ساختاري تفسيري مختلفي كه به اين آيات پرداختههاي قرآن بيان شده است. كتاب

(ر.ك: نحاس، اين آيات نداشتهدر مورد  ج1421اند ص2، ج1407/ زمخشري، 182، ،2،

[بي427ص ج/ شيخ طوسي، ص6تا]، ج1372/ طبرسي،62، ص5، / فخر رازي، 292،

ج1420 ص18، [بي / ابن396، جعاشور، ص11تا]، ). اما تغييرات در ساختارهاي اين 326،

و مفهومآيات به دليل تصوير و سازي و مقتضاي سخن بوده سازي خاص متناسب با آيات

 است.

يظْلمون«.20 مهأَنْفُس نَّ النَّاسلك 44(يونس:»و.(

أَنْفُسهم يظْلمون«.21 ).117عمران:(آل»و لكنْ

أَنْفُسهم يظْلمون«.22 ).57(بقره:»و لكنْ كانُوا

يظْلمونَ«.23 أَنْفُسهم كانُوا 177(اعراف:»و.(
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24.»مهأَنفُس ظَلَمواْ .)101هود:(»و لَكن

«20تحليل نمونة يظْلم النَّاس شَي°: لَا ونَاًئإِنَّ اللَّهمظْلي مهأَنفُس نَّ النَّاسلَك يونس:(»و

44(.

لَا يظْلم النَّاس«آيه از دو بخش اين و» إِنَّ اللَّه»مهأَنفُس نَّ النَّاسونَ لَكمظْلتشكيل» ي

و قصد بر اين است كه در فرايند ظلم  شده است. هردو بخش با ساختار اسميه آمده است

و براي ديگري، اثبات شود. در هردو بخش  به مردم، فاعل برجسته گردد. از يكي ظلم، نفي

و الناس كه مبتداي جمله خود هاي اند، هستة بخش تأكيد بر فاعل است؛ به عبارت ديگر اهللا

و ساير عبارترا تشكيل مي مي دهند و ها وابسته باشند. اگر بخواهيم بر اساس مرزنما

و در بخش»اهللا«مسيرپيما تحليل شناختي از اين آيات ارائه دهيم، در بخش اول، مسيرپيما 

و مرزنما در بخش اول» الناس«دوم، است. فرايند» انفس«و در بخش دوم» الناس«است

و مسيرپيما در بخش اول دهنده ارتباط » يظلمون«و در بخش دوم» اليظلم«ميان مرزنما

 است.

و بخش دوم همسان و فاعليت در هردو از نظر مسيرپيما بخش اول و پويايي، تحرك اند

و فرايند اين دو بخش با هم متفاوت اند. در بخش اول، با مسيرپيماست، ولي در مسيرپيما

(مفعول) پس از فعل آمده است، اما در بخش جمله حالت طبيعي خود را دارد  و مرزنما

(يظلمون) مقدم شده است. بنابراين اگرچه مفعول در جايگاه دوم، مرزنما بر فرايند

مرزنماست، ولي چون بر فرايند مقدم شده است، از نوعي برجستگي برخوردار گرديده 

از حد متعارف است. در بخش دوم اين آيه، نوع تصويرسازي بر آن است كه مرزنما

و برجستگي آن به اين سبب است كه بگوييم ظلم مردم تنها در حق برجسته تر ديده شود

ميخودشان است. اين مطلب در روش شود كه هاي فهم متن سنتي به اين بيان مطرح

ص1411(تفتازاني،» تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر« ج1373/ سجادي، 122، ،3.(

(ظلم ) اين آيه به دنبال بيان يك سنت دائمي الهي است. به اين دليل از از نظر فرايند

گاه ساختار فعل مضارع استفاده كرده است تا اين نكته را بيان كند كه در سنت الهي هيچ

و آينده) ظلمي به بشر از سوي خدا صورت نمي حق(گذشته، حال و فاعل ظلم در گيرد
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و ميزان تأكيد كان مفهومانسان، خود اوست. شكل زير نحوة تعامل ار سازي در اين آيات

(گذشته، دهد. بنابراين مفهوم آيه چنين خواهد بود: خداوند هيچبر هر يك را نشان مي گاه

و نمي و آينده) به مردم ظلم نكرده پيحال درپي به خود ظلم روا كند، ولي مردم خودشان

 دارند.مي

«21تحليل نمونة فيمثَلُ ما ينْفقُو: �T"!� �هذهنَ�صرٌّ أَصابت حرْثَ� الدنْيا كَمثَلِ ريحٍ فيها

و لكنْ أَنْفُسهم يظْلمونَ اللَّه مهظَلَم و ما لَكَتْهَفَأه مهأَنْفُس ظَلَموا .)117عمران:آل(»َقومٍ

م و مسيرپيما ساختار اين آيه جمله فعليه است كه در آن نيز سه مؤلفة فرايند، رزنما

كه در آن، فاعل به عنوان مسيرپيما نماسازي شده است،20باشد. بر خالف نمونة مطرح مي

و اين به دليل تغيير ساختار جمله است؛ زيرا  در اين نمونه، مفعول نماسازي گرديده است

و در جايگاه مسيرپيما قرار گر و از مرزنمابودن خارج فته در اينجا مفعول مقدم شده است

 است. 

فرايند

الناس

انفس

فرايند

الناس

انفس
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«22تحليل نمونة و السلْوى: علَيكُم الْمنَّ و أَنْزَلْنا الْغَمام كُمَليع ظَلَّلْنا وباتنْ طَيكُلُوا م

أَنْفُسهم يظْلمونَ و لكنْ كانُوا ظَلَمونا و ما قْناكُمز57بقره:(»ما ر(.

و از اين تغيير عاشور ابن در تفسير اين آيه تنها بر تقديم مفعول بسنده كرده است

گردد ساختار نتيجه گرفته است كه ظلم صادرشده بر انسان تنهاوتنها به خود او باز مي

[بي(ابن جعاشور، ص1تا]، ،495.(

22است؛ يعني اگر از نمونة20مانند نمونة» كان«اين آيه جز در استعمال فعل ناقصة

و ساختار اين دو جمله مثل هم خواهد فعل ناقصه حذف شود، تبديل به جمله اسميه شده

باشد.مي» كان«بود. بنابراين تفاوت اساسي اين دو نمونه تنها در استعمال يا عدم استعمال 

20اين تفاوت در واقع سبب تفاوت در فرايند ظلم شده است؛ بدين بيان كه اگر در نمونة 

ميسنت دائمي ال ها ارائه گزارشي از سنت رايج در كردار انسان22شود، در نمونة هي بيان

شده است كه اين كردار نه بر اساس سنت دائمي بلكه بر اساس آنچه به تكرار در گذشته 

ميرخ داده است، مي شود؛ چراكه ماضي باشد. اين نكته از ساختار ماضي استمراري استفاده

مياستمراري داللت بر اين مطل و بسامد فراوان در گذشته رخ دادهب كند كه امري با تكرار

 است. 

و مرزنما به قصد برجسته» كان«شدن فعل مقدم و تكرار بر مسيرپيما ساختن استمرار

مي-ظلم-فرايند و آيه تالش و مرزنما بوده است كند اين برجستگي را بيش از مسيرپيما

ش و مراد اين است كه در حوزة ناختي مخاطب اين نكته را برجسته كند كه فعل نشان دهد

و پربسامد ظلم را كه در گذشته رخ داده مهم تر از ساير اجزاي كالم ببيند، در غير مستمر

 توانست عبارت را به يكي از اشكال زير بيان كند: اين صورت مي

يم كانُهسنفُاَ«الف) فا» ونَمظلوا و  عل).(نماسازي به ترتيب مفعول، فرايند

اَكانُ اسالنَّ انَّ«ب) يهسنفُوا (نماسازي بر اساس فاعل فرايند مفعول).» ونَمظلم

يكانُمهسنفُاَ اسالنَّ انَّ«ج) (نماسازي بر اساس فاعل مفعول فرايند).» ونَمظلوا
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درلحاص و و مسيرپيما) نماي اصلي بخش فرايند است (فرايند، مرزنما اينكه از پايه

و در نهايت مرزنماست. (مسيرپيما)  مرحلة بعد، فاعل

«23تحليل نمونة يظْلمونَ: و أَنْفُسهم كانُوا كَذَّبوا بĤِياتنا اعراف:(»ساء مثَالً الَْقوم الَّذينَ

177(.

و برجستگي» كان«نظر ساختاري، مفعول بر فعل در اين آيه از نيز مقدم شده است

شود؛ يعني مفعول افزون بر آنكه در جايگاه مسيرپيما قرار اصلي در مفعول نماسازي مي

ميگرفته است، از فرايند نيز برجسته و در حوزة شناختي مخاطب الزم است تر شود

و در نهايت فاعل لحاظ در نخست مفعول، سپس فرايند شود. البته بايد توجه داشت كه

و تكرار در گذشته نيز لحاظ مي شود، ولي نماي اصلي حوزة شناختي مخاطب استمرار

 نيست. 

فرايند

الناس

انفس

فرايند

الناس
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أَنفُسهم فَم«:24تحليل نمونة ظَلَمواْ و لَكن منَاهظَلَم ما وتههالء ُمنهع أَغَْنت م الَّتىِا

أَمرُه من شىيدعونَ من دونِ اللَّ اءج َغيرَء لَّما موهادز ما و كب101هود:(»َتتْبِيبٍ ر(.

ساختار اين آيه با آيات مشابه خود داراي تفاوت اساسي است. اين آيه دربارة منكران

و سپس دچار  و كساني بوده است كه با پيامبران زمان خويش به مبارزه پرداختند پيامبران

ا و از بين رفتند. با توجه به اين مطلب از ساختار فعل ماضي استفاده عذاب لهي گشتند

و مقدم آمده است كه بيانگر نكات زير  گرديده است. در اين ساختار فعل به صورت ماضي

 است:

در اين آيه سخن از يك امر پايان يافته است؛ به همين جهت از ساختاري استفاده.1

و عدم استم شده كه ثابت هاي فعل ماضي است؛ لذا رار را نشان دهد. اين امر از ويژگيبودن

استفاده شده است تا نشان داده شود كه منكران پيامبران به سبب» ظلموا انفسهم«از تعبير 

و با از بين و از بين رفتند؛ امري كه در گذشته رخ داد رفتن كفر خويش به خود ظلم كردند

 آنان، پايان پذيرفت.

واهمنَلَاظَمو«در تعبير.2 ظَكلَم اَملَن در»مهسنفُوا كانون توجه وقوع ظلم است؛ زيرا

ميساختاري كه با جمله فعليه آغاز مي و فاعل در ساية آن ديده شود. شود، اصل فعل است

خواهد تأكيد كند كه در حق كافران ظلم صورت بنابراين اين ساختار در مرحلة نخست مي

و در مرحلة مي گرفته است و بر دوم بحث را به فاعل آن منتقل و ظلم را از خدا نفي كند

ميكافران اثبات مي (انفسهم) را مطرح و در مرحلة سوم بحث از مفعول ظلم كند كه كند

و اثبات ظلم است؛ نفي اين  چندان مورد توجه نيست. بر اين اساس بحث اين آيات نفي

و مطلب است كه عذاب اثبات اينكه ظلمي در حق كافران صورت كردن خداوند ظلم باشد

و فاعل ظلم، خود كافران مي و«باشند. قرينه بر اين مطلب، آيه بعد است: پذيرفته است

و ظالم در اين آيه پس از مشخص». ����9"8و هيكَذلك أَخْذُ ربك إِذا أَخَذَ الْقُرى شدن ظلم

و ظلم به كار رفته است. اخذ، فعل در تعليل اخذ و ظلم، فعل كافران است، ولي چون خدا

هي«بخش  ساختن فاعل ظلم بوده است، از ساختار جملة اسميه قصد برجسته» ���89و

 استفاده شده است.
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 را در نمودار زير نشان داد:24تا20هاي توان از نظر ساختاري، تفاوت ميان نمونهمي

 تكرار ظلم

 استعمال كان

ظلم شيوع استعمال يا عدم استعمال كان ناقصه.1

 در گذشته

 عدم تكرار

 وقوع ظلم عدم استعمال كان

 سنت الهي

(ظلم).2 (انفس) بر فرايند  نماسازي مفعول تأكيد بر مفعول تقديم مفعول

تقديم كان: انفس بر فعل مقدم شده ولي پس از كان

 آمده است.

و تأخير كان با انفس.3  نماسازي كان: تكرار با تأكيد بر انفستقديم

و فرايند بر تقديم انفس بر كان تأكيد مضاعف

(نماسازي مضاعف مفعول)   انفس

 گيري نتيجه
شش» نمابرداري« و مفهوميكي از ابعاد سازي در معناشناسي شناختي گانه تصويرسازي

د و ساختاري قابل بررسي است. نمابرداري بايد از است. اين بعد در و بخش واژگاني

و بدون تحليل آنها ترين واحد معنايي كوچك،واژگان آغاز گردد؛ چراكه واژگان اند

تر را تحليل كرد. اين بخش از نمابرداري در فهم آيات قرآن نيز توان واحدهاي بزرگ نمي

و حوزة شناختي فرد وابست گونه كه بدونه به تحليل آن است؛ هماناهميت بسزايي دارد

 توان حوزة شناختي آن را به دست آورد. تحليل واژگاني قلب نمي

(حركت يا تغيير)، نمابرداري ساختاري از سه واحد اوليه تشكيل مي شود. فرايند

(ثابت). اين سه مهم و مرزنما (متحرك يا متغير) ترين واحدهاي ساختاري جمله مسيرپيما

ميرا تشكي و مرزنما همواره مسيرپيما نمابرداريل  دهند. در مقايسة دو عامل مسيرپيما
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ميمي و مرزنما در حوزة شناختي در ساية مسيرپيما باقي ماند. اگر فرايند را با اين دو شود

بسته به ساختار جمله ممكن است نما يا پايه قرار گيرد. اين نكته در تحليل،مقايسه كنيم

هايي سازيها مفهومهايي از آيات قرآن نشان داده شد. هركدام از اين نمونهساختاري نمونه

و معاني خاصي را القا كند. بايد خواهد به وسيلة نمابرداري مفهوماست كه خداوند مي ها

و مفهوم و براي نگاه توجه داشت نمابرداري تنها يك بعد از ابعاد تصويرسازي سازي است

 سازي توجه كرد. به همة ابعاد مفهوم جامع به آيات قرآن بايد

و مĤخذ  منابع
 *. قرآن كريم.

و مفاهيم؛ تهران: انتشارات سمت، : نظريهشناسي شناختيدرآمدي بر زبانراسخ مهند، محمد؛.1 ها

1390.

و انديشه معناشناسي شناختي قرآننيا، عليرضا؛ قائمي.2 ؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

.1390اسالمي،

و ليال اردبيلي؛.3 .1391؛ تهران: نشر علم، اي بر معناشناسي شناختيمقدمهروشن، بلقيس

ر.؛.4 چ ششم، تهران: نشر مركز، شناسينگاهي تازه به معنيپالمر، فرانك. ؛ ترجمه كورش صفوي؛

1391.
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1386.
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م.2010ق/1431، منشورات االختالف، للنشر
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, ���>�%'�@ ���0#-'� -? ��+#3* ��<#"=راغين، بوشعيب؛.10 �"4�AB�� ?C7�� ؛ اردن: عالم الكتب

م.2011الحديث،

و محمد آخوندي؛ تهران: دارالكتب؛ تحقيق عليالكافيكليني، محمد بن يعقوب؛.11 اكبر غفاري

/HCM�!8،1407.ق
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