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  مقدمه   ی
 آیات وراي در الهی مقاصد به دستیابی پژوهان دین و دینداران دغدغه ترین مهم دیرباز از 

وجو  قرآن کریم جست مفهومی ساختار زمینه این مسئله را باید در است. بوده کریم قرآن
هاي مفهومی متعدد بوده و هر الیه  که به اعتقاد برخی مفسران، قرآن داراي الیه کرد؛ چنان

آمده  (ص)اي که در روایتی به نقل از پیامبر گونه ؛ به در حکم پوستینی براي الیه دیگري است
 باطنی و ظاهري قرآن براي إنّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه إلی سبعه أبطنٍ:  همانا«است: 

                                                                                                                                                  ).107، ص4ج ق،1403(إحسائی، » بطن هفت تا است باطنی آن باطن براي و است
اي قرآن بر اتقان و فصاحت و  رسد ساختار مفهومی چندالیه بر این اساس به نظر می

بالغت آن افزوده و سبب تحدي و جاودانگی آن شده است. در همین راستا خداوند متعال 
 را قرآن یتَفَکَّرُونَ: ما برتو ولَعلَّهم إِلَیهِم نُزِّلَ ما للنَّاسِ لتُبیِّنَ الذّکْرَ إِلَیک وأَنزَلْنَا«موده است: فر

 اندیشه که باشد و کنی روشن است، شده نازل ایشان بر آنچه مردم براي تا کردیم، نازل
در ارائه معانی آیات از  (ع)و معصومان (ص)پیامبر). این آیه بیانگر رسالت 44نحل: » (کنند

 حقایق است شده سبب قرآن آسمانی کتاب جمله معانی درونی و باطنی است. جامعیت
بماند. گرچه مطابق نص صریح قرآن،  مکنون آن مفهومی در ساختارهاي تودرتو و هزارالیه

 از طوریکسان به همگان که نیست معنا بدان این اما است؛ آسان همگان براى آن معارف فهم
 خاص گروهى بهره آن، مرتبه هر و دارد مختلف مراتب آن برند؛ زیرا معارف مى بهره آن

 اهللا کتاب :است در باب ساختار معنایی قرآن آمده )ع(صادق امام از که در روایتی است؛ چنان
. والحقائق واللطائف ةواالشار ةالعبار على: اشیإ ةاربع على عزوجل

 خداوند لالنبیإ: کتاب والحقائق لالولیإ واللطائف للخواص االشاره للعوام و ةفالعبار
 و ها لطیفه ها، اشارت ها، عبارت: است شده نازل چیز چهار اساس بر معارفش عزوجل
 خواص، براى آن هاى اشارت است، مردم عموم براى آن هاى عبارت پس ها، حقیقت

 هر فوق، حدیث به توجه با [بنابراین .پیامبران براى آن حقایق و خدا اولیاى براى ها لطیفه
  .)278، ص75ج ق،1404برد (مجلسی،  مى بهره قرآن از خویش استعداد اندازه به کس
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 و ها الیه کشف بسترساز ویژه، هاي قابلیت با قرآن و ساختار معنایی زبان خاص نوع
 ساختار مفهومیهمین ویژگی  .)26، ص1392اسعدي، (است  آن متنوعی از معانی وجوه
 و کشف علمی به جدید نظریات پشتوانه سبب شده است پژوهشگران در عصري به قرآن

شناسی  هاي مهم زبان در این میان یکی از شاخه .نائل آیند قرآن نویی در فضاهاي استخراج
بسترهاي  بیشترین آن، ) که اخیراً دستآورهايCognitive Linguisticsشناختی (

 مختلف، علوم هاي حوزه در معنایی و زبانی تحلیل و توصیف  ساختارهاي در را مطالعاتی
 )Cognitive Semanticsاست، معناشناسی شناختی ( کرده فراهم دینی علوم ویژه به

  است.
گیرند و  می شکل قراردادي مفهومی هاي ساخت رهیافت، معانی بر پایه در این

 باز را اي ذهنی مقوالت شناختی، هاي حوزه سایر همچون نیز مفهومی هاي ساخت
 از» معنا«دیگر  عبارت داده؛ به شکل آنها به مند تجربیات بدن حسب بر که بشر نمایانند می

. نظریه )367، ص1379صفوي، ( شود می حاصل زبانی و برون زبانی درون دانش برایند
بررسی یکی از نظریات تأثیرگذار در معناشناسی شناختی است که به » فضاهاي ذهنی«

در دو کتاب  فوکونیهپردازد. این نظریه توسط  چگونگی ساخت معنا در متون مختلف می
  ) مطرح شده است. 1997(نگاشت در اندیشه وزبان ) و 1994(فضاهاي ذهنی 

هاي مفهومی بنیادین در آراي  معناشناسان شناختی در  این نظریه به عنوان یکی از ساخت   
تالش است تبیینی را براي بیان فرایندهاي شناختی و اصولی که در ساخت معنا سهیم 

هاي مطالعاتی مؤثري را در بررسی  هستند، ارائه کند. دستأوردهاي  این رویکرد زمینه
 نظریه مبناي نیز بر پژوهش ن متعدد فراهم ساخته است. اینساختارهاي مفهومی متو

 آن دوم بخش بر تکیه با کریم قرآن مفهومی ساختار مطالعه به فوکونیه» ذهنی فضاهاي«
 تمامی به توان می آن پایه بر است مدعی فوکونیه را آنچه تا پردازد می) دوم جزء پانزده(

 ارتباط همین کند. در ارزیابی گفت، پاسخ» معنا« مطالعه حوزه در مطرح هاي پرسش
: آنهاست براي پاسخ یافتن دنبال به پژوهش این که گردد می متبادر ذهن در هایی پرسش
است؟  کارآمد کریم قرآن مفهومی ساختار تبیین در» ذهنی فضاهاي« نظریه آیا اینکه نخست
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گردد؟  برقرار می پیوندي الهی آیات وراي در موجود ذهنی فضاهاي میان آیا اینکه دیگر  ی
 امکان این که ترتیب این به گیرد؛ شکل می فرضیاتی هایی، پرسش چنین پاسخ یافتن براي

 تبیین قابل فوکونیه» ذهنی فضاهاي« نظریه قالب در قرآن مفهومی ساختار که دارد وجود
 هایی نگاشت  الهی آیات بر حاکم مفهومی فضاهاي میان رسد می نظر به باشد؛ همچنین

   .گردد می برقرار
پژوهش حاضر از جهاتی چند حائز اهمیت است: نخست آنکه دستأوردهایش به فهم و 

اي دیگر از سطوح ساختار معنایی چندوجهی قرآن کمک نموده، به کشف  درك جنبه
تواند با کمک به معناشناسی  شود. دیگر آنکه این تحقیق می  هاي آن منجر می سازي مفهوم

هاي مرتبط را در دیگر متون دینی فراهم سازد و در نهایت انجام  قرآن زمینه انجام پژوهش
تواند تحلیل شناختی تعابیر قرآنی را به عنوان رویکردي نو در مطالعات  چنین پژوهشی می

 معناشناسی قرآن پیشنهاد نماید. 

  . پیشینه مطالعات 1
  هاي ایرانی  . پژوهش1-1

) 1388( زرباننامه نگاشته شده است.  پایاندو » فضاهاي ذهنی«تا کنون در چارچوب نظریه 
به » ررسی فضاهاي ذهنی در زبان فارسی« نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  در پایان

کلی این نظریه درباره شفافیت و تیرگی در ارجاع  طور این نتیجه رسیده است که به
قابل تعمیم به تمام هاي مطرح در این نظریه  قطعی عمل نماید و نمونه طور تواند به نمی

نامه کارشناسی ارشد با  ) در پایان1389( طالبشواهد موجود در زبان فارسی نیست. 
به این نتیجه دست یافته است که خواننده » مدل فضاهاي ذهنی در بازنمایی ارجاع«موضوع 

متنی مراجعه  در یک متن هنگام مواجهه با عبارات ارجاعی براي تفسیر آنها، به مرجع درون
شود. تا  اي در ذهن خواننده مجسم می کند، بلکه تمام اطالعات به صورت طرحواره نمی

کنون اثر مستقلی در باب بررسی آیات قرآن کریم در این چارچوب نظري نگاشته نشده 
) در فصل هفتم کتاب خود به این نظریه پرداخته و شواهدي 1390( نیا قائمیاست. اگرچه 

توان نخستین پژوهشی در نظر آورد که  ت،  پژوهش حاضر را میاز آیات قرآن را آورده اس
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مستقل در چارچوب نظریه فضاهاي ذهنی با نگاهی نو به تحلیل شناختی تعابیر  طور به
  کران معارف قرآن گشوده است. اي تازه بر بی پرداخته و روزنه قرآنی 

  
  هاي خارجی  . پژوهش2-1

 Williamکرافت (چندین اثر خارجی تألیف شده است.  » ذهنی فضاهاي« نظریه درباره

Croft( و ) کروزAlan Cruse( )2004 در فصل دوم کتاب خود به رویکرد فضاهاي (
را مطرح کرد، » فضاهاي ذهنی»  ) براي اولین بار نظریه1985( فوکونیهاند.  ذهنی پرداخته

هاي ساخت  ی؛ جنبهفضاهاي ذهنسپس توضیح فنی پدیده فضاهاي ذهنی را در دو کتاب 
تفصیل آورده است. در ادامه  ) به1997(نگاشت در اندیشه و زبان  و معنا در زبان طبیعی

ضمن تبیین ناکارآمدي نظریه  )1998(هاي ادغام مفهومی  شبکهدر کتاب  ترنرو  فوکونیه
» آمیختگی مفهومی«فضاهاي ذهنی در تحلیل ساختارهاي پیچیده زبانی به معرفی نظریه 

)Conceptual blending(  استعاره  «پرداختند که درواقع برایند دو نظریه قبلی، یعنی
 ) و فضاهاي ذهنی است.Conceptual Metaphor» (مفهومی

  . چارچوب نظري 2
 اخیراً و و مجاز استعاره، موضوعات با شناختی معناشناسی حوزه در زبانی مطالعات تر پیش

در  مفهومی  استعاره) 1992( لیکاف  نظریه بر اساس. است گرفته صورت ذهنی فضاهاي
 مفهومی  تجربه اساس بر )Target Domainمقصد ( حوزه در انتزاعی مفهومی درك اصل

 گرایانه تجربه رویکرد اگرچه. است )Source Domainمبدأ (  حوزه در عینی و ملموس
 برداشت، پرده ناملموس و انتزاعی مفاهیم تبیین در استعاره شناختی فرایند کارکرد از لیکاف

 پیچیده زبانی ساختارهاي مفاهیم دریافت و ادارکی فرایندهاي کامل تبیین در آن ناکارامدي
 طرح زمینه گیرد، دربر می را و مقصد مبدأ مفهومی حوزه دو از بیش آنها مفهومی قلمرو که

 فراهم) 1985(فوکونیه  توسط» ذهنی فضاهاي«  نظریه عنوان تحت را دیگري شناختی  نظریه
 مفهومی ساختارهاي از دیگر عنوان یکی به ذهنی، فضاي رویکرد این  پایه بر .ساخت
 تجربیاتش و خارج جهان از خود شناخت حسب بر انسان که است محیطی درواقع بنیادین،
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 به که کرد تلقی چیزي از اي گسترده بخش را آن توان می و سازد می ذهن در جهان، این از  ی
. شود می برانگیخته پویا صورت به مطالعه، یا تفکّر هنگام به شناختی قواي صحنه پس عنوان

 زبانی هاي عبارت کمک به گفتمان هر طی اما ندارند؛ زبانی ساختاري ذهنی، فضاهاي
 شناختی هاي حوزه این درواقع شوند. می فعــال )Space buildersفضاسازها ( همچون

 آنها در موجود روابط و ها راهبرد ها، نقش ها، عامل اساس بر و شوند می فعال که هستند ما
 در ارجاعاتی از ها انسان رویکرد این طبق .سازند می میسر  را ذهنی فضاهاي گیري شکل
 به است، گوینده منظور و آنچه زبانی برون مصداق میان در گونه و این کنند می استفاده زبان

   .شود می ایجاد ارتباطات کاربردشناختی یا فرهنگی شناختی، روان دالیل
» شناخت پشت صحنه«گوید: فضاهاي ذهنی قلمروهایی از  ) می1994( فوکونیه ادامه در

)Backstage Cognition( شوند و  هاي ذهنی و انتزاعی محسوب می هستند و سازه
این نظریه کلی ساختار معنایی در  طور گیرند. به هاي کلی شکل می کلی بر پایه صحنه طور به

شود: اول، ساختن فضاهاي ذهنی و دوم، ایجاد نگاشت میان فضاهاي  شامل دو مرحله می
شکل  )Discourse – Basedذهنی ایجادشده. این روابط نگاشتی بر پایه گفتمان (

گیرند؛ بدین معنا که بافت کالم در تشکیل ساختارهاي مفهومی نقش اساسی دارد. طبق  می
نامیده  اند، فضاسازها بانی که در ایجاد فضاهاي ذهنی جدید سهیماین نظریه، واحدهاي ز

هاي قیدي مکانی یا زمانی و افعالی نظیر  شوند. برخی از این فضاسازها شامل گروه می
  هستند.» پنداشتن«و » اعتقادداشتن«، »تصورکردن«، »کردن فکر«

 Parent» (املش فضاي«گیرد  فضاي اولیه (پایه) که مبناي تولید جمالت قرار می

Space(  نام دارد که یا واقعیت جهان خارج است و یا از نظر گوینده، واقعی است. فضاي
نامیده  )Daughter Space» (فضاي زیرشمول«شده بر مبناي فضاي پایه  ذهنی ساخته

تیرگی «رفتن  مدعی است ایجاد ارتباط میان فضاهاي ذهنی سبب ازمیان فوکونیهشود.  می
گردد؛ همچنین وي گذر از  در عبارات زبانی می )Referential Opacity» (ارجاعی

» سازي بهینه«فضاي شامل به فضاي زیرشمول و بالعکس را تحت عنوان اصل 
)Optimization principlesکند. بر اساس این اصل عناصر فضاي شامل  ) معرفی می
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شامل در نظر گرفته شمول داراي قرینه هستند و مفروضاتی که براي فضاي  در فضاي زیر
تر عناصر، روابط میان این  شود، براي فضاي زیرشمول نیز صادق است؛ به عبارت روشن می

  عناصر و مفروضات فضاي شامل و فضاي زیر شمول نباید با یگدیگر مغایرتی داشته باشند.
این ویژگی فضاهاي ذهنی را که بر اساس آن، یک ساختار فضاي ذهنی بر پایه  فوکونیه

 Access» (اصل دسترسی«ار فضاي ذهنی دیگر توصیف و تبیین شود به ساخت

Principle( گذاري یک عنصر در یکی از  تعبیر کرده است. بر پایه این اصل، از طریق نام
  توان به عنصر قرینه آن در فضاي دیگر دسترسی پیدا کرد.  فضاها می

  هاي پژوهش  . تحلیل داده3
 تحلیلی -توصیفی علمی شیوه به فضاهاي ذهنی، شناختی انزب رویکرد  بر پایه بخش این در

  نیمه در آن عربی متن از آسمانی قران که کتاب اي، تعدادي از آیات کتابخانه روش و به
شده  گردآوري )ناس مبارکه  سوره پایان تا کهف سوره 75 شریفه از آیه دوم، جزء 15( دوم

ساختارهاي  تبیین در پژوهش نظري چارچوب کارایی تا شود می تحلیل اینجا در است،
ساختارهاي مفهومی آیات این کتاب  گستردگی گردد، گرچه معلوم مفهومی قرآن کریم،

  .گنجد نمی پژوهش مختصر این در آسمانی 
  »ـذَا أَنزَلْنَا لَولَى آنَ الْقُرْ هلٍ عبلَّرَ ج تَها أَیعا خَاشّعدتَصّنْ مَخْشیِة م اللَّـه لْکتثَالُ والْأَم 

 بر خلق] هاي دل جاي [به را الشأن] [عظیم قرآن این ما اگر   ونَ: یتَفَکَّرُ لَعلَّهم للنَّاسِ بها نَضْرِ
 و ذلیل و خاشع خدا عظمت و ترس از کوه که کردي می مشاهده کردیم می نازل کوه

 فکرت و] [عقل اهل که باشد کنیم می بیان مردم براي را امثال این و گشت می متالشی
  ).  21(حشر: » شوند
 و رفته کار به غیبت به الغیر مع تکلم از التفاتى شریفه آیه این در که دانست باید: آیه تفسیر

 متالشى قرآن نزول با کوه اگر بفهماند کرده، داللت حکم علت بر که است جهت بدان این،
  .است جل و عز خداى کالم قرآن که است این علتش شود، مى نرم و
»و لْکثالُ تها الْأَملنَّاسِ نَضْرِبل ملَّهتَفَکَّرُونَ لَعکلى حکمى بردن کار به باب از جمله این -»ی 

 بلکه نیست، ظهور نو حکمى مورد این حکم اینکه بر کند داللت تا است جزئى موردى در
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 هذَا أَنْزَلْنا لَو« :فرمود اینکه پس .دارد جریان -هست هم بسیار که -دیگرى موارد همه در  ی
 و عظمت تا زده قرآن امر در مردم براى تعالى خداى که است مثلى »جبلٍ  على الْقُرْآنَ

 ذهن به است عظیم معارفى بر مشتمل و خداست کالم که نظر این از را آن قدر جاللت
 کنند برخورد آن با است آن شایسته که طور آن نموده، تفکر آن درباره تا سازد نزدیک مردم

 عبودیت طریق از که هدایتى به برآمده، است صریح حق که آن محتواى تحقیق صدد در و
 به جز طریقى سعادتشان و کمال به رسیدن براى ها انسان چون شوند؛ مهتدى کرده پیشنهاد

 بدان قبلى آیات که است محاسبه و مراقبت مسئله همان معارفش جمله از و ندارند قرآن
                                                                                                                           .)381ص ،19 ج ،1374طباطبایی، ( کرد مى سفارش

 اولیه فضاي شامل آیه بر حاکم فضاهاي: پژوهش نظري چارچوب در آیه شناختی تحلیل  
)ـذَا زَلْنَاأَن لَولَى آنَ الْقُرْ هلٍ عبلَّرَ( آن متعاقب ذهنی و فضاي) ج تَها أَیعا خَاشّعدتَصّنْ مم 

 در آن سختی وجود با کوه بر قرآن نزول فرض به فضا، دو این در. است) اللَّـه َخْشیِة
. ماجراست شاهد فضا این در نیز )ص(پیامبر شده، فروپاشی و خشوع دچار تأثیرپذیري، برابر

 از کرده فراموش را خداوند که بود کسانی جاي به کوه اگر آیه، مفهومی ساختار اساس بر
 بهر قرآن هاي موعظه از اند، پند نگرفته آن هاي موعظه از و اند برگردانده روي قرآن در تدبر

 فروپاشی دچار الهی عذاب بیم از و گرفت می فرا خضوع و خشوع را سراپایش گرفته،
 در و گیرد می قرار وحی نزول برابر در انسان جاي به کوه آیه، بر حاکم فضاي در. شد می
 برابر در عظمت و سختی همه آن با کوه شدن متالشی شاهد نیز) ص(پیامبر ذهنی، فضاي این

 هر میان .است ساخته فراهم را دیگر ذهنی فضاي زمینه اول، ذهنی فضاي .است الهی وحی
  . است برقرار ارتباط آیه بر حاکم فضاي دو

هاي معنایی آیه در  رسد شیوه درك مفاهیم و تعابیر نهفته در وراي الیهبه نظر می 
گونه است که مفاهیم ذهنی یا انتزاعی بر پایه فضاهاي  بدین چارچوب شناختی تحقیق

شوند و همین ارتباط میان فضاهاي واقعی و ذهنی، زمینه کشف معانی  واقعی ادراك می
توان نمودار  سازد. براي درك بهتر موضوع می مستتر در ساختار مفهومی آیه را فراهم می

  زیر را ترسیم نمود. 
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  عی ازفضاي ذهنی حاکم بر آیه شریفهنمودار تفکیک فضاي واق
  
  
     
  

                   

  فضاي ذهنی                    فضاي واقعی                                         
بر پایه نمودار فوق درك عظمت کالم الهی از طریق تفکیک دو فضاي حاکم بر آیه 

صورت گرفته است، » لَو«گردد؛ این ادراك مفهومی از طریق واحد زبانی فضاساز  حاصل می
بدین منظور بر پایه فضاي واقعی یا پایه با ایجاد یک فضاي ذهنی که درآن، مخاطب قرآن 

شود و  بودنش از شدت شکوه کالم ربانی دچار فروپاشی می ی است که با وجود استوارکوه
مخاطب از طریق برقراري پیوند میان دو فضاي حاکم بر آیه، به عمق مفهوم نهفته در آیه 

برد. گرچه ترسیم فضاهاي حاکم بر آیات تحقیق حاضر در قالب نمودار در این  پی می
آیات در چارچوب نظري تحقیق ارائه شده است و این  گنجد، اما تحلیل مختصر نمی
توان براي همه آیات این بخش پژوهش در نظر آورد و بر پایه این نمودار، به  نمودار را می

  توان به فضاهاي جداگانه در دیگر آیات پژوهش دست یافت. عنوان نمونه، می
»لَوم أَنَّا ولَکْنَاهذَابٍ أَهّن بِعم هلنَا الُوالَقَ قَببلَا رلَو لْتسنَا أَرولًا إِلَیسر فَنَتَّبِع کاتن آیلِ مأَن قَب 

 نزول به همه را قریش] مشرکان [و کافران پیغمبر، فرستادن از پیش ما اگر ونَخْزَى: و نَّذلَّ
 آیات از تا نفرستادي رسولی ما بر چرا پروردگارا گفتند می آنها البته کردیم می هالك عذاب

  ).134(طه: » شویم؟ گرفتار خواري و ذلت و عذاب این به آنکه از پیش کنیم پیروي تو

 نزول قرآن براي تأثیر بر
 انسان

 و عدم اثرپذیري وي

 نزول قرآن بر کوه استوار و
خشوع و فروپاشی آن در 

 اثر عظمت کالم وحی
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 از قبل کنیم هالك عذابى به ورزیدند، کفر در که اسرافى دلیل به را کفار ما اگر« تفسیر آیه:  ی
 به و آنان نفع به حجت وقت کنیم، آن تمام برآنان را حجت و سازیم نازل بینه آنان بر آنکه
 به رسولى چرا! پروردگارا: گفتند مى چون شد، مى ایشان جانب به حق خالصه و ما ضرر
 را تو آیات شویم، بیچاره و هالك استیصال عذاب به آنکه از قبل تا نکردى گسیل ما سوى

      .)336، ص14 ، ج1374طباطبایی، ( »کنیم؟ پیروى
گونه است: در این  شریفه فوق در چارچوب رویکرد فضاهاي ذهنی این تحلیل شناختی آیه

شود،  نامیده می آیه، دو فضا قابل تصور است. فضاي اول که فضاي پایه یا فضاي شامل
را انکار کرده،  (ع)فضایی واقعی است که در آن، مشرکان عصر نزول وحی، رسالت پیامبر

که فضایی ذهنی است، خداوند براي اتمام کالم وحی را نپذیرفتند. در فضاي دوم آیه 
کند که به زمان قبل از عصر  حجت با مشرکان و منکران رسالت نبوي، فضایی را ترسیم می

گردد. باید یادآوري کرد که در این آیه شریفه، ساختار شرطی غیرواقعی  می نزول وحی بر
)Counterfactural Conditionalایی را ترسیم ) به کار رفته است. این ساختار فض

کند که در آن فضاي ممکن، خداوند مشرکان را قبل از رسیدن به عصر نزول وحی  می
ورزي خود، نفرستادن رسول الهی  سازد و آنان در روز حشر نیز در توجیه شرك هالك می

دهند. ساختار  براي هدایت خود از طرف خداوند را بهانه اعمال کفرآمیزشان قرار می
دهند عدم پذیرش حق از سوي کافران و  اهاي موجود در آیه نشانمفهومی حاکم بر فض

  هاي آنان است.   جویی بهانه
 است] عزیز بسیار عرب نزد [که را آبستن ماهه ده شتران که گاه و آنعطّلَت:  الْعشَار وإِذَا«

  ).4(تکویر: » کنند رها کلی به
شود. کلمه  سپرده فراموشى دست به اموال ترین ارزش با که هنگام آن در و« تفسیر آیه:

 بر ماه ده که است باردارى ماده شتر معناى به اصل در »عشراء«صورت جمع   »عشار«
 او از دیگرى شتر که گذرد نمى چیزى یعنى است؛ بچه آوردن  آستانه در و گذشته او حمل
  .گردد مى ظاهر او پستان در فراوان شیر و شود مى متولد
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 محسوب عرب اموال ترین ارزش با شترى چنین گشت، نازل آیات این که روز آن در«
 منظور. است چوپان و سرپرست بدون کردن رها معناى به تعطیل ماده از» عطلت« .شد مى
 اموال ترین نفیس انسانى هر که است به قدرى روز آن وحشت و هول شدت است این

  .)173، ص26 ج ،1374شیرازي،  مکارم( »کند مى فراموش را خویش
به عنوان فضاساز » إِذَا «در آیه مذکور، قید زمانی  تحلیل شناختی بر پایه رویکرد پژوهش: 
)Belief Contexts( حرکت از یک فضاي  واقعی به فضاي ذهنی دیگر را فراهم   زمینه

شود، در فضاي ذهنی دیگر  سازد. در فضاي اولیه که فضاي شامل یا پایه هم نامیده می می
» اذا«قیامت از طریق واحد زبانی قیدساز  روز از مردم وحشت و ترس بر تأکید براي قرآن

» شتر«کشاند که  ذهن مخاطبان را براي درك عظمت واقعه هولناك قیامت به موقعیتی می
از شدت ترس و عظمت آن  -در فرهنگ عربی عصر نزول  بسیار ارزشمند است -آبستن

فضاهاي ذهنی » اذا «ز این دست که با قید زمانی سازد. آیاتی ا روز، آبستن خود را رها می
ام قرآن فراوان است که به دلیل  اند، در جزء سی را در ساختار مفهومی قرآن فراهم ساخته

که از » سازي بهینه«رعایت ظرفیت مقاله از ذکر آنها صرفه نظر شده است. بر اساس اصل 
ز فضاي مبدأ که فضاي اصول اساسی نظریه فضاهاي ذهنی است، گذر تخیل انسان ا

محسوس و عینی است (ازرشمندي شتر آبستن در زندگی مردم) به فضاي مقصد (عظمت 
هاي مردم) ارتباط میان این دو فضا را  بودن همه دارایی ارزش انگیز واقعه  قیامت و بی هول

هاي مفهومی حاکم در  نوعی نگاشت میان حوزه فراهم ساخته است و مطابق اصل دسترسی
یجاد شده است. مجموع فضاي حاکم بر آیه شریفه بیانگر عظمت روز حشر و دادرسی  آیه ا

  ها در نجات مردم است. بودن دارایی ارزش و ترس برخاسته از آن و بی
 و ندانسته را بدش اعمال و افکار [و ندیده را او احدي پندارد آیا أَحد: یرَه لَّم أَیحسب أَن«

  ).7(بلد: » داند؟ نمی را نفاقش و ریا
 روزها آن در که رساند مى چنین سوره آخر تا آیات سایر و آیه این سیاق« تفسیر آیه:

 و نموده انفاق هم را خود مال از مقدارى نموده، اسالم به تمایل یا و اسالم اظهار شخصى
 شده، نازل بحث مورد آیات نهاده که منت این پاسخ در و نهاده منت و دانسته بسیار را آن
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 است این کردم، نفقه بسیار مالى گوید مى انسان اینکه که الزمه است این آیه معناى حاصل  ی
 چون کرده؛ خطا خیال این در او و جاهلیم و غافل او انفاق از ما باشد کرده خیال او که

 رستگارى آن به رسیدن در انفاق مقدار این ولى دیده، کرده انفاق او را آنچه سبحان خداى
 مشقت از باید باشد، طالب را زندگى چنین که کسى بلکه نیست، کافى حیات میمنت به و

 مجاهدات در کند و عبور دشوارترى هاى گردنه از و کند تحمل را آن از بیش عبودیت
  .)489، ص20 ج ،1374طباطبایی، (» باشد ایشان با گام به گام مؤمنین،

بر پایه نظریه فضاهاي ذهنی، فعل  تحلیل شناختی آیه در چارجوب نظري پژوهش:   
»بسحبه عنوان فضاساز عمل کرده، فضاي ذهنی آن فرد مورد نظر را که مصداق آیه » أَی

عام، تشکیل  طور کنند به خاص یا همه کسانی که در انجام کار خیر ریاکاري می طور است، به
ند انفاق آنان یا عمل گونه افراد این است که خداو در این فضاي ذهنی باور این .دهد می

بیند. گذر از این فضاي ذهنی به فضاي دیگر آیه که فضاي واقعی و پایه  نیک آنان را نمی
 حال همه در متعال خداوند اولیه، فضاي بر حسب شود، ممکن نیست؛ چراکه محسوب می

یر ها را ز و تمام کردار انسان سازد نمی رها را ما لحطه یک و هاست انسان احوال بر ناظر
توأم گردد، بسیار ناپسند است و نتیجهاي دربر  نظر دارد؛ بنابراین اگر انفاق با ریا و منت

در قالب  اجتماعى و اخالقى دینى، معارف به مربوط حقایق از کریم بسیارى قرآن ندارد. در
 غیرمستقیم روش را آن باید که روش این. شود مى مخاطبان گذاشته اختیار استفهام در

 و افکار به معموالً انسان زیرا دارد؛ تربیتى هاى برنامه تأثیر در اى العاده فوق اثر نامید،
 به که دهد. هنگامى مى اهمیت دیگر چیز هر از بیش مختلف مسائل از خود هاى برداشت
 و فکر را آن بشنود، خود قلب و وجدان درون از را پاسخ و شود طرح سؤال صورت

   دهد. نمى خرج به مقاومت آن مقابل در داند مى خود تشخیص
صنْعا:  یحسنُونَ أَنَّهم یحسبونَ وهم الدنْیا الحیاِة فی سعیهم ضَلَّ الَّذینَ«
 به و گردید تباه فانی دنیاي راه در شان سعی و] [عمر که هستند آنها مردم] کارترین زیان[

  ).104(کهف: » کنند می نیکوکاري که پنداشتند می باطل خیال
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 آنها و کارترند کارى، زیان زیان هر از عمل در که آنهایى از دهد مى خبر آیه این« تفسیر آیه:
 همان »سعى ضالل«چون  نگرفتند؛ بهره خود عمل از نیز دنیا زندگى در که هستند کسانى
 أَنَّهم یحسبونَ هم و"است:  فرموده اضافه در ادامه گاه آن است؛ عمل نتیجگى بى و خسران

 پندار همین و "دهند مى انجام خوبى کار که کنند مى گمان حال عین در صنْعاً: یحسنُونَ
 کسب در خسارت و خسران اینکه توضیح .است شده ایشان خسران تمامیت مایه که است

 تحقق خسران وقتى و شود مى انجام سود و به منظوراستفاده که گیرد مى صورت کارهایى و
 عمل نتیجه بلکه نرسد، داشته است، که غرضى به خود کوشش و سعى از کاسب که یابد مى
  .)547، ص13 ج ،1374طباطبایی، ( »برود بین از هم سرمایه از چیزى مثالً که شود این

دو فضاي شامل و زیرشمول در این آیه  تحلیل شناختی در چارجوب نظري پژوهش:
کاران عالم قرار دارند که تمام همت خود را  قابل تفکیک است. در فضاي شامل زیان

اند. فضاي دیگر که فضاي  مصروف زندگی دنیوي ساخته و از زندگی اخروي غافل شده
فضاي  شود و در حقیقت تشکیل می» یحسبونَ«زیرشمول نام دارد از طریق فعل فضاساز 

کاران عالم را ساخته است. باور آنان در این فضاي ذهنی آن است که نیکوکاران  ذهنی، زیان
اند و پندارشان باطل است. در این آیه ارتباط میان  عالم هستند در حالی که سخت در اشتباه

  گردد؛ زیرا با هم مغایرت دارند. فضاي شامل با فضاي زیرشمول برقرار نمی
»موی کْشَفن یاقٍ عنَ سوعدیإِلَى و ودجونَ:  فَلَا السیعتَطسبه سخت بسیار روز آن دری 

  )42(قلم: » نتوانند و شوند خوانده خدا سجده
 و هول شدت اي وجود دارد که مفسرین، در این آیه کنایه از جمعى گفته به« تفسیر آیه:

 در که هنگامى بوده معمول عرب میان در رساند؛ زیرا روز قیامت را می وخامت و وحشت
 لذا کرد؛ مى برهنه پاها ساق و زد مى کمر به را دامن گرفت مى قرار مشکلى کار برابر
: گفت کردند سؤال آیه این تفسیر از معروف مفسر عباس ابناز  که هنگامى خوانیم مى

 آیا کنید، مراجعه اشعار در عرب تعبیرات به شد مخفى شما بر قرآن از چیزى هرگاه
پا نگه  ساق بر را ما جنگ: ساق على بنا الحرب و قامت": گوید مى شاعر که اید نشنیده
 و اصل معناى به »ساق«اند  گفته نیز بعضى. است جنگ بحران شدت از کنایه "داشت
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 هاى ریشه روز آن در یعنى» ساقٍ عنْ یکْشَف«پس  درخت ساقه مانند است، چیزى اساس  ی
 ،1374مکارم شیرازي، ( رسد مى نظر به تر مناسب اول معناى ولى شود؛ مى آشکار چیز هر
  .)414ص ،24 ج

به عنوان واحد زبانی فضاساز » یوم«قید زمان  تحلیل شناختی بر پایه نظریه فضاي ذهنی:
انگیز واقعه قیامت،  سازد که در آن، مشرکان در برابر عظمت هول یک فضاي ذهنی را می

بستر فضاي دیگري را در » یدعونَ«وند. در سوي دیگر فعل ش شدت دچار استیصال می به
سازد که در آن، مجرمان به سجده خداوند فراخوانده  ساختار مفهومی آیه فراهم می

شوند، اما از شدت وحشت و ترس از  گناهان خود قادر به سجده خداوند نیستند. بر  می
ساقٍ) براي قرینه آنها  عنْ کْشَفسازي روابط میان عناصر فضاي اولیه (ی حسب اصل بهینه

گردد و مفروضاتی (شدت  فَالیستَطیعونَ) برقرار می السجود إِلَى در فضاي دوم (یدعونَ
شود، براي فضاي دیگر (عدم توانایی  ترس و وحشت ) که در فضاي اولیه در نظر گرفته می
    بر اثر شدت هراس) نیز صادق است.                    

ى  ضَعت وتَضَع کُلُّ ذَات حملٍ حملَها وتَرَ عما أَر ِضعٍة مرونَها تَذْهلُ کُلُّ  یوم تَرَ«
کَارس اى  النَّاسمم وه کَارنَّى  بِسلَـکو ذَابع اللَّـه یدبزرگ هنگامه آن که روز : آنشَد 

 هر و کند فراموش هول] [از را خود طفل شیرده زن هر که دید خواهید کنید مشاهده را
 در بنگري، مست و خود بی روز] آن وحشت [از را مردم و بیفکند را رحم بار آبستن

  ).2(حج: » است سخت خدا عذاب لیکن و نیستند مست که صورتی
 جدا خود کودك از توانند نمی که -شیرده مادران بینید، مى را زلزله که روزى« تفسیر آیه:

 اینجا از .شوند مى فارغ و نهند مى را خود حمل بارداران و برند مى یاد از را اطفال -شوند
 به مربوط کردن حمل وضع و شیردادن زیرا دنیاست؛ همین در زلزله که شود مى معلوم

 روز، آن که است این مقصود باشد، قیامت خود »یوم« از مقصود اگر دنیاست و این زندگى
 حمل وضع و ماند مى غافل دادن شیر از ترس شدت از باشد، باردار و شیرده مادرى اگر
  کند.  مى
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 النَّاس تَرَى و" .ندارد وجود دادن شیر و باردارى است آخرت همان که قیامت در اگرچه  
. "باده مست نه اما هستند، مست ترس شدت از مردم که بینى مى : بِسکارى هم ما و  سکارى

 به نظر چنین اند، داده کف از را خود عقل ناگوار حوادث ترس از چون یعنى: گویند برخى
 این به آنها که است عذاب سختى از: شَدید اللَّه عذاب لکنَّ و"اند  شده مست که رسد مى

  ).181، ص16 ، ج1360طبرسی، ( »"هستند گرفتار حال
در ساختار مفهومی این آیه، دو فضاي  ي فضاهاي ذهنی: نظریه  تحلیل شناختی بر پایه 

ى ) و فضاي ذهنی مخاطبان  بِسکَار هم متفاوت قابل تفکیک است، فضاي اولیه (و ما
ى). عدم توجه به این فضاي دوگانه منجر به تعبیر نادرست آیه  سکَار النَّاس ى (و َتَرَ

ه همزمان چیزي را شود؛ به عبارت دیگر هدف خالق وحی در آیه فوق این نیست ک می
» سکاري«اثبات و سلب نماید تا مصداق آن مبهم گردد؛ بلکه مراد الهی این است که آنان 

در این آیه به معناي مست از شراب » سکاري«آیند.  به نظر می» سکاري«نیستند؛ ولی 
» سکاري«در نظر گرفته شود مراد حاصل نگردد. معناي » سکاري«نیست. اگر این معنا براي 

که شخص تعادل خودش را از دست  طوري است؛ به» فقدان هوش و آگاهی«این آیه در 
ها دست خواهد داد.  بدهد. در قیامت هم از شدت عذاب و حوادث، چنین حالتی به انسان

به سبب ارتباطی که شرب خمر با عدم هوش و عدم تعادل دارد، برخی از مفسران عبارت 
به » یوم«. در آیه مورد نظر، واحد زبانی قیدساز را افزودند» از شرب خمر مست نیستند«

نیز فضاهاي ممکن را در ساختار » ى تَرَ«نماید و عنصر فعلی  عمل می» فضا ساز«عنوان 
  مفهومی آن فراهم ساخته است.  

 را او من اول بود فرزندي را خدا اگر بگوالْعابِدینَ:  أَولُ فَأَنَا ولَد نِحمـ قُلْ إِن کَانَ للرَّ«
  ).81(زخرف: » پرستیدم می

 اینکه و خدا براى فرزند وجود اصل ابطال راه از را فرزند الوهیت آیه این در تفسیر آیه:
 را شرطیه» ان«و اگر  کند مى ابطال بودم فرزند آن پرستنده اولین من بود، چیزى چنین اگر

 مقام مقتضاى اینکه با نکرد استعمال امتناع دارد، بر داللت که را شرطیه» لو«کرد و  استعمال
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 مقام از کمى را مقابل طرف که است این براى "ولد للرحمان کان لو"بفرماید  که بود این  ی
  .)189، ص18ج ،1374طباطبایی، ( سازد وادار انصاف به آورده، لجبازیشان پایین

اند از  دو فضاي قابل تفکیک در این آیه عبارت تحلیل شناختی آیه در چارچوب پژوهش:
فضاي پایه (اعتقاد مشرکان به فرزند داشتن خداوند) و فضاي ذهنی دیگر (پرستش آن 

بردند که خداوند متعال، فرزندي  ). بر اساس آیه برخی گمان می(ص)فرزند توسط پیامبر
کند که  ی مطرح میدارد، در پاسخ به این اعتقاد مشرکان قرآن کریم هم دو فضاي ذهن

 خداوند فرزندي دارد (فضاي پایه) و پیامبر نیز بایدآن فرزند را بپرستد (فضاي دوم). مطابق
در  21»هاي اعتقادي بافت«معناشناسان، فضاي پایه در این ساختار مفهومی، به عنوان  دیدگاه

پیدایش سازي فضاي پایه در آیه زمینه  شود. همچنین بر حسب اصل بهینه نظر گرفته می
 فضاي دوم را فراهم ساخته میان آنها ارتباط برقرار کرده است.

ضِ والْجِبالِ فَأَبینَ أَن یحملْنَها وأَشْفَقْنَ  علَى السماوات والْأَر الَأمانَةضْنَا  إِنَّا عرَ«
و [هاي عالم  ها و زمین و کوه آسمان ما بر: إِنَّه کَانَ ظَلُوما جهولًا  منْها وحملَها الْإِنسانُ

و به آنها نور معرفت و طاعت و عشق و [عرض امانت کردیم  ]قواي عالی و دانی ممکنات
محبت کامل حق یا بار تکلیف یا نماز و طهارت یا مقام خالفت و والیت و امامت را ارائه 

آن را بپذیرفت،  ]اتوانن[همه از تحمل آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند و انسان  ]دادیم
که اکثر به راه جهل و [بسیار ستمکار و نادان بود  ]امانت يدر مقام آزمایش و ادا[انسان هم 

  ).72(احزاب: ]» عصیان شتافت
 موجودات این اما داشتیم، عرضه ها کوه و زمین و ها آسمان بر را خود امانت ما تفسیر آیه:

 این از و نمودند ناتوانى اظهار و کردند ابا امانت این حمل از خلقت عالم بزرگ و عظیم
 امانت این و آمد جلو آفرینش عالم اعجوبه این انسان میان این در داشتند؛ ولى هراس کار
 را خود قدر و کرد ستم خویشتن بر آغاز همان که از افسوس ولى کشید؛ دوش بر را

 این درباره اسالم بزرگ مفسراننداد.  انجام بود امانت این حمل شایسته آنچه و نشناخت
 و اند کرده بسیار تالش» امانت«معناى  حقیقت شکافتن براى و اند گفته بسیار سخن آیه
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 آیه خود در که قراینى وجوى جست با را آنها بهترین که اند داشته ابراز گوناگونى نظرات
  .)452ص ،17 ج ،1374طباطبایی، (است  نهفته

در ساختار مفهومی این آیه، دو فضا قابل  پژوهش:تحلیل آیه در چارچوب نظري 
 ضْنَا عرَ إِنَّا«شود؛ یعنی  تشیخص است. در فضاي ذهنی اول که فضاي پایه محسوب می

خداوند در » منْها وأَشْفَقْنَ یحملْنَها أَن فَأَبینَ والْجِبالِ ضِ والْأَر السماوات علَى اْلَأماَنَة
ها عرضه کرده است؛ ولی آنها  ها و زمین و کوه محقق امانت را بر آسمان یک فضاي ذهنی

 »جهولًا ظَلُوما کَانَ إِنَّه  الْإِنسانُ وحملَها«اند و در فضاي دیگر، یعنی  از حمل آن سر باز زده
انسان از سر نادانی و جهالت آن را پذیرفتند. در میان عناصر دو فضا رابطه وجود دارد و 

  روضات فضاي اول براي فضاي دوم نیز در نظر گرفته شده است.مف
»ر مهقَاظًا وأَی مهبستَحو الِ  قُودّمالش ذَاتینِ ومالْی ذَات مهّبنُقَلو  رطٌ ذاسم بهکَلْبو  هیاع

یدصرَ  بِالْوف منْهم تلَّیلَو هِملَیع تلَوِ اطَّلَع ار ر منْهم ئْتللَما ا وبو آنها را بیدار پنداري و  :ع
گردانیدیم  آنان را به پهلوي راست و چپ می ]براي رفع خستگی[حال آنکه در خوابند و ما 

ان مطلع شدي از آنها و سگ آنها دو دست بر در آن غار گسترده داشت و اگر بر حال ایش
 ).18(کهف: » گریختی و از هیبت و عظمت آنان بسیار هراسان گردیدي

 و بیدار که پنداشتى مى کردى، می نگاه آنها به اگر: رقُود هم و أَیقاظاً تَحسبهم و«تفسیر آیه: 
 و جبائى .بودند رفته فرو عمیق و خوش خوابى در حقیقت در آنها آنکه حال اند، آگاه

 تکلم یکدیگر با خواستند می گویى کردند، می تنفس و بود باز آنها دیدگان: گویند جماعتى
 پهلو آن و پهلو این به بیدار، هاى آدم مانند آنها: گویند برخى .گفتند نمى سخن اما کنند،

  .)26ص ،15 ج ،1360طبرسی، » (گشتند مى
در این آیه دو فضاي متفاوت تحلیل زبان شناختی در چارچوب نظریه فضاهاي ذهنی: 

تر  قابل تفکیک است. یکی فضاي ذهنی و دیگري فضاي واقعی؛ به عبارت واضح
به عنوان عنصر فضاساز بیانگر فضاي پندار و گمان مخاطب است و عبارت » تَحسبهم«فعل

»مهو ر کند. در فضاي پندار مخاطب، اصحاب کهف  فضاي عالم واقع را بیان می »قُود
بیدارند؛ در حالی که در عالم واقع آنان در خواب هستند. تفکیک فضاي گمان مخاطب از 
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رسد که  دهد که حاالت اصحاب کهف به قدري طبیعی به نظر می فضاي عالم واقع نشان می  ی
در حالی که در واقع خوابیده بودند. فضاي ذهنی پنداشتند  مخاطبان آیه ،آنان را بیدار می

  مخاطبان در مورد آنان با فضاي عالم واقع مغایرت دارد.
بنَا  قَالُوا لَو شَاء ر  سلُ من بینِ أَیدیهِم ومنْ خَلْفهِم أَلَّا تَعبدوا إِلَّا اللَّـه إِذْ جاءتْهم الرُّ«

که بر آنها از هر جانب رسوالن حق آمدند : ونَ سلْتُم بِه کَافرُ نَّا بِما أُرفَإِ ملاِئكًةلَأَنزَلَ 
که ما ایمان [خواست  که جز خداي یکتا را نپرستید. کافران باز گفتند اگر خدا می ]و گفتند[

فرستاد، پس ما به کتب و احکام شما (رسوالن بشري)  فرشتگان را به رسالت می ]آوریم
  ).14 (فصلت:» کافریم

 سر، پشت و رو پیش از سو هر از الهى پیامبران که را هنگامى بیاورید خاطر بهتفسیر آیه: 
 منْ الرُّسلُ جاءتْهم إِذْ«کردند  دعوت یگانه خداى پرستش به را آنها و آمدند سراغشان به

 است، ممکن »خَلْفهِم منْ و أَیدیهِم بینِ منْ« تعبیر»  إِلَّااللَّه تَعبدوا أَلَّا خَلْفهِم منْ و أَیدیهِم بینِ
 تبلیغ و هدایت وسائل تمام از الهى پیامبران یعنى گفتیم، باال در که باشد همان به اشاره

 کنند. نیز نفوذ دالن سیاه این دل در تا شدند وارد بود ممکن درى هر از و کردند استفاده
 و آمدند اقوام این میان در مختلف هاى در زمان که باشد پیامبرانى به اشاره است ممکن
 چه الهى رسوالن این گسترده و عظیم تالش برابر در آنها ببینیم دادند؛ اما سر توحید نداى

 تا کرد مى نازل فرشتگانى خواست مى ما اگر پروردگار گفتند آنها: فرماید مى! گفتند؟ پاسخى
 .»مالئکَۀً لَأَنْزَلَ ربنا شاء لَو قالُوا«ما  خود همانند هایى انسان نه کنند ابالغ ما به را او دعوت
 اصال و کافریم اید شده فرستاده آن به شما آنچه به مسلّم طور به ما«است  چنین که اکنون
 ستنی آن سخن این مفهوم)  کافرُونَ بِه أُرسلْتُم بِما فَإِنَّا( »دانیم نمى خداوند سوى از را اینها

 شما است این منظور بلکه آوریم، نمى ایمان شما رسالت به ما و خدایید رسوالن شما که
 شما سخنان تسلیم ما دلیل همین به و کنید مى اساس بى ادعایى فقط ندارید، رسالتى اصالً

  .)236ص ،20 ج ،1374مکارم شیرازي، ( شد نخواهیم
به عنوان فضاساز » اذا«عنصر قیدي در این آیه تحلیل شناختی بر پایه چارچوب نظري: 

سازد که در آن رسوالنی  الرُّسلُ) را فراهم می جاءتْهم کند و یک فضاي واقعی (إِذْ عمل می
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آمدند و ادامه در بخش دیگر آیه،  از جانب خداوند براي هدایت مشرکان به میان اقوام می
فضاي ذهنی (لَو شَاء نَا را فَإِنَّا مَلاِئَكًة لَأَنزَلَ ببِم لْتُم أُرس رُ بِهونَ ) ایجاد شده است  کَاف

واسطه ما را هدایت نکرد و  شود که چرا خداوند بی که بر حسب آن شبهه کافران مطرح می
به جاي مالئکه، بشري را براي هدایت فرستاده است؟ ساختار مفهومی بر پایه فضاهاي 

  شود.  حاکم بر آن تشکیل می
 مثَلُ بِئْس أَسفَارا یحملُ الْحمارِ کَمثَلِ یحملُوها لَم ثُم التوراة حمّلُوا ینَالَّذ مثَلُ«

 علم که آنان حال وصف الظَّالمینَ: الْقَوم یهدي لَا واللَّـه  اللَّـه بِآیات کَذَّبوا الَّذینَ الْقَومِ
 عمل آن خالف [و نکردند حمل را آن ولی شدند] مکلف بدان [و شد نهاده آنان بر تورات

 بهره و نفهمد هیچ آن از [و کشد پشت بر ها کتاب بار که ماند حماري به مثل در نمودند]
 و است بد بسیار کردند، تکذیب را خدا آیات که است که حالشان این قومی مثل آري نبرد]
  ).5(جمعه: » کرد نخواهد رهبري سعادت] راه [به را ستمکاران هرگز خدا

 مبعوث رسالت به محمد اگر: گفتند مى یهود که است آمده روایات از بعضى درتفسیر آیه: 
 که کند مى گوشزد آنها به بحث مورد آیه نخستین لذا نیست؛ ما حال رسالتش شامل شده،

 چراکه گفتید؛ نمى را سخن این کردید مى عمل و خوانده دقیقاً را خود آسمانى کتاب اگر
 نازل آنها بر تورات که کسانى: فرماید است، مى آمده آن در (ص)اسالم پیامبر ظهور بشارت

 نکردند، همچون  عمل آیاتش به ادا ننمودند و را آن حق ولى گشتند؛ آن به مکلف و شد
 حملُوا الَّذینَ مثَلُ(کند  مى حمل خود پشت بر هایى کتاب که هستند درازگوشى

 سنگینى جز چیزى کتاب از . او)أَسفاراً یحملُ الْحمارِ کَمثَلِ یحملُوها لَم ثُم التَّوراَة
 که هایى کتاب یا دارد پشت بر چوب و سنگ که ندارد تفاوت برایش کند و نمى احساس

 ازخودراضى قوم این .است آن در زندگى هاى برنامه مفیدترین و آفرینش اسرار ترین دقیق
 باشند داشته آن محتواى در اندیشه آنکه بى کردند، قناعت آن تالوت یا تورات نام به تنها که
 مشهور و المثل ضرب نادانى و حماقت در که هستند حیوانى همین همانند کنند عمل و

  که کرد بیان توان مى عمل بى عالم براى که است مثالى گویاترین این، .است عام و خاص
 با که افرادى و گیرد بهره آن برکات از آنکه بى دارد، دوش بر را علم مسئولیت سنگینى
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 این بسیارند چه [و خبرند بی آن عملى برنامه و محتوا از ولى دارند؛ کار و سر قرآن الفاظ  ی
 ،24 ج ،1374مکارم شیرازي، (اند  آیه همین مشمول مسلمین] صفوف بین در افراد
  .)115ص

دو فضاي قابل تفکیک در این آیه به این تحلیل شناختی آیه در چارچوب نظري پژوهش: 
شود، مکذّبان آیات الهی نسبت به  صورت است که در فضاي اول که حوزه مبدأ نامیده می

انگاري نمودند و  سهل توراتانجام تکلیف خود در برابر عمل به دستورات کتاب آسمانی 
محسوس و عینی هاي فضاي اول که فضاي  در فضاي دیگر که فضاي مقصد نام دارد، مؤلفه

اند  است در فضاي دوم فرافکن شده است و مکذّبان کالم وحی به درازگوشی همانند شده
فهمد. در میان دو  نماید؛ در حالی که از آنها چیزي نمی هایی را بر پشت حمل می که کتاب

اي به وجود آمده است که زمینه درك مؤثرتر  حوزه فضاي حاکم در آیه، نوعی نگاشت میان
  ر مفهومی آیه را فراهم ساخته است.ساختا
 گیري  نتیجه

 پژوهش، نتایج ارزشمندي که در تحلیل ساختار مفهومی قرآن بر پایه از بخش این در
تحلیلی حاصل شده است  -توصیفی علمی به شیوه ذهنی فضاهاي شناختی زبان رویکرد

 در این آسمانی کتاب این مفهومی آیات ساختارهاي گستردگی گردد، گرچه ارائه می
  ها پژوهش حاضر مشخص گردید که نظریه تحلیل داده  گنجد. بر پایه نمی مختصر پژوهش

 تفکیک فضاهاي ذهنی در تحلیل شناختی ساختار مفهومی قرآن کارآمد است و تشخیص و
قرآن، زمینه درك بهتري از ساختارهاي مفهومی قرآن را فراهم  آیات بر حاکم فضاهاي

گردد. دیگر اینکه  سازي موجود در آیات قرآن نائل می هاي مفهوم یوهساخته، به کشف ش
معلوم شد، ارتباط میان فضاهاي حاکم بر آیات با اهداف متعددي صورت گرفته است؛ 

درك بهتر مفاهیم نهفته در وراي آیات الهی و   که همین ارتباط میان فضاها زمینه اي گونه به
همچنین این نتیجه حاصل  لهی را فراهم ساخته است.کلی مقاصد واقعی خالق وحی ا طور به

 قرآن از اي گردید که ارتباط میان فضاهاي حاکم بر آیات قرآن هدفمند بوده است و هر آیه
است؛ به عبارت دیگر درك مفاهیم در  شده سازي مفهوم خاصی ذهنی فضاي مبناي بر
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حوزه مبدا؛ یعنی  حوزه مقصد، یعنی فضاي ذهنی (انتزاعی) بر اساس مفاهیم ملموس
اي  اي مفاهیم قرآنی به گونه الیه گیرد. در نهایت اینکه ساختار چند فضاي واقعی صورت می

اي از آن را روي مخاطبان آشکار ساخته،  است که چارچوب نظري پژوهش، تنها روزنه
هاي نویی را در  ادامه پژوهش حاضر در محدوده بیشتري از آیات این کتاب آسمانی، افق

  تر خواهد ساخت.  ساختار مفهومی آن نمایانکشف 
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