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  قرآن کریم استعاره مفهومی رحمت الهی  در
 حسینی مطهره هسید  
 نیا علیرضا قائمی                                                                                                            

  چکیده
 متون بهتر درك و بررسی براي خوبی هاي روش ،نموده ظهور اخیر قرن دو در که شناختی شناسی زبان
این مقاله به بررسی استعاره  .است شده نامیده مفهومی استعاره رویکرد این در استعاره .است دهکر ارائه

مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم که ساختار پیچیده و متشکل از چندین نوع استعاره دارد و بسط 
کند،  استیال و علم خداوند به نعمات اخروي و دنیایی را بیان می ی حاصل از آن که مالکیت ومعنای
هایی ذخیره شده  یات قرآن، رحمت خداوند همچون اموال گرانبها در گنجینهپردازد. در شواهدي از آ می

معنوي هاي  تگشاید یا نعم را می مندي در آن که خداوند در مواقع لزوم و شایستگی بنده، براي بهره
سازي شده است و در  بارد، مفهوم ن به صورت بارانی که بر بندگان میمانند ارسال رسل و نزول قرآ
تواند داخل آن  می است که بنده میییا حجمثابه ظرف یا پهنه وسیع  به گونه دیگري، رحمت خداوند

اندیشه را به روي بشر گشوده و هاي مفهومی جهانی از  از آن باشد. قرآن به کمک استعارهبرود یا خارج 
   .غیبی و مجردات را با زبانی ساده و ملموس به بشریت عرضه کرده است مفاهیم بسیار پیچیده از امور

، استعاره ساختاريوجودي، استعاره جهتی،  استعارهمفهومی،  استعاره ،قرآن آیات کلیدي: واژگان
  رحمت الهی.
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  مقدمه   نیا
 و انسان بودن اجتماعی آن، پیدایش سبب و انسانی هاي ویژگی از یکی گفتار و زبان 

 کارکردهاي به حاضر قرن در شناسی زبان مطالعات. است همنوعان با ارتباط به نیاز
. است کرده ارائه زبان تحلیل براي هایی روش و اصول ویافته  دست زبان از متنوعی

 یحقایق بیان انسان، براي سازنده و فراتاریخی پیام از برخورداري عین در نیقرآ آیات
 و ها تجربه از گیري بهره با و خود کالمی و دینی مبانی اساس بر باید مسلمانان و است

 زبان وسیله به دین محتواي زیرا ؛بپردازند خود دینی هاي موضوع تحلیل به روز ابزارهاي
 زبان به توجه منشأ دینی زندگی هاي لئااید مفاهیم و معانی یافتن و است یافتهانتقال 

 یافته تشکیل واژگان و کلمات از زبان .)24ص ،1383 سعیدي روشن،( است شده دین
 کند می داللت لفظ که معنایی بر. «کند می حمل خود با خاص مفهومی واژه هر .است

معناي در واژه هر کارگیري به و له موضوع در کلمه گاهی. گویند می حقیقت له موضوع 
 مجاز را آن اصطالحاً که رود می کار به ،دارد حقیقی معناي با مناسبتی که دیگري معناي

 و له موضوع میان که رود می کار به مواردي در و است مجاز نوعی استعاره و گویند می
 مجاز از استفاده .)110ص، 1392 معرفت،(» باشد داشته وجود شباهتی کاررفته به مورد
 نآقر زبان در .است داشته وجود اقوام همه میان در و است بوده گفتمان در رایج شیوه

 أَرسلْنا ما و« :دارد کاربرد شیوه این نیز شده نازل قوم زبان بهقرآن  یاتآ تصریح به که
 الْعزیزُ هو و یشاء منْ یهدي و یشاء منْ اللَّه فَیضلُّ لَهم لیبینَ قَومه بِلسانِ إِالَّ رسولٍ منْ

 بیان آنان براى را حقایق تا نفرستادیم، قومش زبان به جز را پیامبرى هیچ ما و : الْحکیم
 و کند مى هدایت بخواهد را که هر و گذارد مى راه بى بخواهد را که هر خدا پس. کند

  .)4: ابراهیم( حکیم ارجمند اوست
است،  برده کار به را مفهوم این که ابوزید .است داشته کاربردنیز  عرب کالم در مجاز
 را ارسطو الخطابه کتاب اسحاق ابن اینکه از قبل یعنی ؛است میالدي 184 متوفاي
 که مطلب این به نیز جرجانی عبدالقاهر .)45ص، 1414 الرویشیدي،( باشد کرده ترجمه
 و شده نازل رایج عربی زبان به نیزقرآن  و بوده رایج اعراب میان در استعاره و مجاز
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 الجرجانی،( است نموده اذعان است، برده کار به بیان و معانی در را آنان بیانی شیوه
 جمله از مختلف علوم و یافته زیادي گسترش شناختی  علوم امروزه .)361ص، 1399
 تفکر از است مکتبی شناختی شناسی زبان. «است قرارداده تأثیر تحت را زبانی علوم
 در ریشه و میالدي 1970 و 1960 هاي دهه جدید شناختی علوم در که شناختی زبان

 بر سازي مفهوم و معنا نقش اهمیت بر مکتب این .دارد شناسی روان اولیه هاي سنت
، 1393 کوچش،(» دارد تأکید یکدیگر با نهاآ ارتباط و ذهن و زبان مطالعه و تجربه اساس

 است، ذهنی اي مقوله استعاره نیز نوعی مجاز و شناختی، نظریه اساس بر .)232ص
 نحوه شناختی شناسی زبان. دانستند می ادبی اي پدیده را آن که سنتی نظریه برخالف

را  رویکرد این. دهد می ارائه زبان از ینوی تبیین ،دهکر تحلیل را ذهن و اندیشه ارتباط
 تعریف در« یافت. شهرت مفهومی استعاره به کردند و ارائه جانسن و لیکاف بار اولین

 جدید بندي طبقه با که دارد وجود هایی نوآوري نظران استعاره سنتی، بعضی از صاحب
قع وادر. داند می فرهنگ و تمدن از را بازتابی استعاره و دارد همخوانی غرب در استعاره

 دیگران، واردکانی  داوري(» آمده است گرد واحد قالبی در سنتی) (نو و تلقی نوع دو
 بخش شده که محسوب ادبی موضوعی زبان، استعاره سنتی نظریه در .)18ص، 1391
حقیقی و متعارف ؛ یعنی لفظ در معناي غیرشود می شامل را زبان غیرحقیقی و ثانویه

 ،پل ریکورکند.  می رد را آن جدید رویکرد ولی ؛مانند شعر به کار گرفته شده است
، 1386 ،ریکورکند ( تبیین می، کاربرد استعاره را در ایجاد معانی جدید فیلسوف فرانسوي

 رویکرد. دارد مفهومی جنبه اصل در استعاره که است آن بر مبتنی معاصر نظریه .)83ص
 شناسی زبان« و داند می ذهن شناخت مستقیم نتیجه را زبان ساختار شناسی، زبان شناختی
 را ذهن در موجود اطالعات یعنی ،شناخت نقش که است شناختی معنا، این به شناختی

 درواقع .)47، ص1390 ،نیا قائمی( »کند می بررسی خارجی هاي موقعیت سازي مفهوم در
و  کند می بندي مقوله ،آورد می دست هب واقعی زندگی بافت از که را دانشی انسان اندیشه

 سازوکارهاي به توان می زبان مطالعه با درنتیجه ؛یابد می بازتاب زبان بندي در این مقوله
اگر بخواهیم زبان دین را بفهمیم  .متون دینی سرشار از استعاره استیافت.  دست ذهن
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بینی  براي فهم جهان اینبنابر ؛)83ص، 1386 ریکور،( کنیمباید به شیوه استعاري توجه    نیا
د تا به شوواکاوي قرآن هاي مفهومی  الهی و نگرش دینی به زندگی الزم است استعاره

دهد،  یح زندگی و تعامل در دنیا ارائه میبراي روش صحقرآن مبانی و اصولی که آیات 
مفاهیم و انواع استعاره در رویکرد جدید  ابتدا به تبیین برخی ،مقاله این در پی برد.

. براي فهم کنیم ي میستعاري مربوط به رحمت الهی را واکاوپردازیم، سپس مفاهیم ا می
، مجمع البیان، المیزانواژگان و تبیین مفاهیم آیات و یافتن معناي استعاري به تفاسیر 

  مراجعه شده است. نمونهو  الکشاف، التنویر و التحریر

  قرآن در مفهومی استعارهالف) 
 قالب در را معنوي و غیبی حقایققرآن  که اند کرده  اشاره نکته این به مفسران بسیاري 

 درك را آن ،است ماده عالم در تجربیاتش که انسانی تا کند می بیان حسی و مادي امور
 ولی ،است مقدار و کمیت در یانسان علوم و فنون آملی جوادي اهللا آیت تعبیر به. کند

 لَم و«قرآن  تعبیر به و است اندك بشري دانش رو ازاین ؛ندارد کمیت طبیعت يماورا
رِدیاةَ إِالَّ ینْیا الْحالد کذل ملَغُهبنَ ملْمِ مو غیب از خبر انبیا توشه ره .)30- 29: نجم( »الْع 

 در که را چیزي من فرستادگان ،فرمود خداوند جهت همین به ،بود آن به هدایت
 »تَعلَمونَ تَکُونُوا لَم ما یعلِّمکُم و: «آموزند می او به ،نیست بشر اندیشه دسترس

 زبان داراي قوم هر که کند می اشاره واقعیت این بهقرآن  .)42ص، 1387 آملی، جوادي(
 منْ أَرسلْنا ما و«: اند گفته سخن خود قوم زبان به پیامبران و است خودش به مخصوص

 بعد یک ؛است متفاوت بعد دو داراي وحی پدیده .)4: ابراهیم( »...قَومه بِلسانِ إِالَّ رسولٍ
 خلق با و خداست کالم که معناشناختی بعد یک و نیست تحلیل  قابل که طبیعی مافوق
 سخن از اي گونه تحلیل، آخرین در وحی. است تحلیل  قابل بعدُ این ،گوید می سخن
 :است وحی سیماي دو بیانگر آیه این .)5: المزمل( »ثَقیالً قَوالً علَیک  سنُلْقی إِنَّا« :است
 را وحی فراطبیعی سیماي »ثَقیالً« لفظ و است آن بودن سخن و کالم به اشاره »قَوالً« لفظ
  .)125ص ،1389، نیا قائمی( دهد می نشان ،نیست تحلیل  قابل که
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 از طریق ادیان همه و است کرده منتقل بشر به زبان راه از را دین محتواي خداوند
 پیامبر با خداوند و است بوده گفتن سخن با نیز اسالم ظهور. اند شده محقق گفتن سخن
 شناختی زبان مفهوم اساساً وحی و است وحی مفهوم همان ،این و گفت سخن خود
 هدفی براي و معین سیاقی در خاص گوینده از و است انسان وحی مخاطب. است

  .دارند استعاري ماهیتی دینی متون و )193ص ،1374 ،ایزتسو( است شده صادر مشخص
 ، امااست کرده ایجاد را کالم در زیباییقرآن  هاي استعاره ،معاصر رویکرد دراگرچه 

 معنوي مفاهیم و ماورایی امور از بسیاري فهماندن براي بلکه ؛نیست زیبایی براي فقط
 مفاهیم از هدف این به رسیدن براي. کند می زندگی مادي جهان در کهاست  انسانی به

 و خود به بشر راهنمایی براي متعال خداوند. «است کرده استفاده بشري ملموس
 ،کند می درك را محسوس معانی آن از ابتدا بشر که الفاظی همین اش خداوندي اوصاف

 یزدي، مصباح( »نماند بهره بی اندك هرچند بلند معارف آن از بشر تا است گرفته کار به
 ایجاد تحول و تغییر انسان تفکر و بینی جهان در خواهد می خداوند .)255ص، 1389

 استفاده استعاره از نظرش مورد بینی جهان ارائه و بشري اندیشه در تغییر برايقرآن . کند
 ایجاد مختلف فضاهاي میان شناختی هستی و شناختی معرفت ارتباطقرآن  ؛است کرده
. باشد مفهومی پیوسته هم به شبکهقرآن  آیات که شده سبب ها شباهت این .است کرده

 و شناختی معرفت هاي شباهت مفاهیم ،آن در که است اي گونه بهقرآن  مفهومی ساختار«
 این به توجه با مختلف، هاي موقعیت ازقرآن  هاي سازي مفهوم و دارند شناختی هستی

 و موجود هاي تشابه یا انسان ذهن .)16ص ،1388 ،نیا قائمی( »گیرد می صورت ها شباهت
 مبدأ حوزه دو بین مفهوم درك براي نظر مورد هاي تشابه یا کند می برجسته را نظر مورد

 این از زیبایی بهقرآن  .کند می پنهان را اختالفی موارد و آورد می وجود به را مقصد و
   :است کرده استفاده انسان، براي غیبی مفاهیم شدن درك  قابل براي روش

 مرحله در. کند می استفاده بشر شده شناخته و محسوس امور از اول مرحله در
 آن ذهنی فضاي بعد، مرحله در .کند می ترسیم ذهن در را آن نقشه و طرح دوم

 امور کمک به را مفهوم آن چهارم مرحله در و کند می ایجاد ذهن در را مفهوم
 جانسن قول به است سنجش وسیله و شاخص ما جسم کند، می مجسم حسی
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 جسم. سنجد می او با را چیزي هر و گرفته جاي او ذهن در کس هر جسم   نیا
 مقایسه با هم را ها حجم ترین بزرگ حتی انسان بزرگ خالق. است مبدأ حوزه

 یک همانند ذهنمان در را ما جسم او کند می وارد ما اندیشه و ذهن به جسم با
 بگیریم بهره آن  مفاهیم درك و فهم براي تا است قرارداده بانکی ذخیره

  .)178-176ص ،2014 احمد، سلیمان(
 از بعدي و است نیآقر بدیل بی هاي پردازش نتیجه نیآقر عالی هاي سازي مفهوم 
 ترین مهم ن،آقر معناشناسی نظریه این اساس بر .رود می شمار بهقرآن  اعجاز ابعاد

 به آن قواعد و اصول بعد، این در و است آن هاي تحلیل و شناختی شناسی زبان کاربرد
 امور کمک به مفاهیم بیان .)36ص ،1390، نیا قائمی( رود می کار به صورت ترین عالی

 رحمت ن،قرآ آیات در. است زمان طول درقرآن  ماندگاري راز بشر حسی و ملموس
 از یکی رسد می نظر به که است شده سازي مفهوم مختلف هاي شکل به خداوند

  .است استعاره نوع چندین از متشکل که است استعاري چیدهیپ هاي نظام

  انواع استعاره مفهومی
 شناختی هستی هاي استعاره :کند تقسیم می گونه سه به را مفهومی هاي استعاره لیکاف

 ،1980 لیکاف و جانسن،( ساختاري هاي استعاره و جهتی هاي استعاره (وجودي)،
سپس شواهدي از  ،بیان می کنیم ابتدا تعریف کوتاهی از انواع  استعاره  را .)139ص

  یم.کن میبررسی و واکاوي ها  یات رحمت خداوند را تحت هر یک از این گونهآ

   (وجودي) شناختی هستی هاي استعاره .1
 تصوري درواقع و شده شمرده مادي پدیده انتزاعی امور استعاره مفهومی، گونه این در 

 و تجربیات اساس بر انسان فهمیم. می حیوان یا انسان قالب در یا دیگر چیز قالب در را
 ذهن در و بیند می مشخص مرز و حد داراي را چیز هر خود، اطراف محیط هاي دریافت

 اجسام از ما تجربیات« .کند می فرض هم از جدا ياجزا صورت به را امور همه نیز خود
 مثل آنها به ،کنیم رفتار اشیا و اجسام مانند غیرمحسوس امور با که شود می مبنایی اشیا و
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 را آنها درباره اندیشه ترتیب بدین و کنیم می شمارش و بندي تقسیم کنیم، می اشاره اشیا
 :شناختی به سه نوع تقسیم میشود هستیهاي  استعاره .)24، صهمان( »نماییم می آسان

اي داده  اي یا مادي به مفهومی انتزاعی ارزش پدیده در استعاره پدیده :ماديالف) 
 است؛ شده سازي مفهوم هایی گنجینه صورت به خداوند رحمتقرآن  آیات شود. در می

امروزي قیمت است که در گنجینه یا به تعبیر  گویی رحمت خداوند پول یا جواهر گران
کار  به »رحمت خداوند مال (دارایی) است«یعنی استعاره  ؛شود گاوصندوق نگهداري می

براي  ،رفته است. با این استعاره مفهومی خداوند رحمت را که امري انتزاعی است
 إِذاً ربی رحمۀِ خَزائنَ تَملکُونَ أَنْتُم لَو قُلْ«دگان ملموس و قابل فهم نموده است: بن
 پروردگار روزى هاى خزانه مالک شما اگر بگو کافران این به :الْإِنْفاقِ خَشْیۀَ أَمسکْتُملَ

 اگر یعنى ؛)100اسرا: ( »کردید مى خوددارى آن انفاق از دستى تهی و فقر ترس از بودید،
 آنها ازآنجاکه ) و683ص، 6ج ،1372 طبرسی،( بودید پروردگار هاى نعمت مالک شما

 از مانع بخل و حسادت نوع یک گویى ،باشد بشر جنس از نباید پیامبر داشتند اصرار
 در عاشور ابن .بدهد انسانى به را موهبت این خدا ،است ممکن کنند باور که شد مى این

  تعریف خزائن گفته است: 
خزائن جمع خزینه، به مکانی که اموال و اطعمه در آن جمع و نگهداري 

که اموال در آن شود  گفته میهایی از چوب یا فلز  همچنین به صندوق ،شود می
در این آیه رحمت خداوند به استعاره  همچون  .شود ذخیره و نگهداري می

 ؛ها خواهان و طالب آن هستند شیء نفیس و ارزشمندي قلمداد شده که انسان
عاشور،  شود (ابن ولی فقط به تشخیص صاحب خزانه به آرزومندان اعطا می

  ).119ص ،23تا]، ج [بی
 »أَم مهنْدنُ عۀِر خَزائمَح کبزیزِ رابِ الْعهرحمت هاى خزانه ایشان نزد آیا بلکه: الْو 

 آن تا دهد مى ،بخواهد هرچه کس هر به ها خزانه آن از که )9ص: ( »هست پروردگارت
 بهتر او و خداست خود اختیار در منحصراً ها خزانه این بلکه بدارند؟ دریغ تو از را

 رحمت مورد را کسى چه اد،د قرار شخصى چه و دودمانى چه در را رسالت که داند مى
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 را گفتار خالصه که لیلد اندب ،»الْوهابِ الْعزِیزِ«: فرمود در ادامه . دهد قرار خود خاص   نیا
 دست به خدا رحمت هاى خزانه از سهمى هیچ که است این معنایش و کند ییدتأ

 او کار در احدى و است منیع مقامش یعنى ؛است عزیز خدا اینکه براى ؛مشرکان نیست
 براى ؛کنند دریغ احدى از را خدا رحمت توانند نمى آنها نیز و کند دخالت تواند نمى

 این نظیر .)184ص، 17ج، 1417 ،طباطبایی( است بخشنده بسیار و وهاب خدا اینکه
 نَحنُ ربک رحمت یقْسمونَ أَهم«: خوانیم مى نیز 32 آیه زخرف سوره در را سخن
 بعضُهم لیتَّخذَ درجات بعضٍ فَوقَ بعضَهم رفَعنا و الدنْیا الْحیاةِ فی معیشَتَهم بینَهم قَسمنا
ین آیه در تفسیر ا طباطباییعالمه  .»یجمعونَ مما خَیرٌ ربک رحمت و سخْرِیا بعضاً

است و در  وجوداتمفقط مخصوص  ،شود یاز آن گرفته م معیشۀ آورده است: عیش که
معیشت دنیایی انسان رحمتی از سوي  ،فرماید: مایه تعجب است اینجا خداوند می

مورد نبوت که رحمت بزرگ پروردگار  چطور در ،آنان حتی بر آن قادر نیستند ماست و
 ،گیرند مى ایراد تو برقرآن  نزول جهت به آنها باشد.دست آنان  خواهند به است آنها می

 بر خدا لطف و رحمت شود؟ نبوت مى تقسیم آنها دست به پروردگارت رحمت مگر
 گم را معنویت و آخرت راه هم انسانها ،نبودند انبیا اگر چراکه است؛ انسانیت جهان

 رفَعنا و« و »...قَسمنا نَحنُ« جمله یعنى جمله، دو مجموع از .را دنیا راه هم و کردند مى
مضَهعقَ بضٍ فَوعفقط به  مردم، بین در معنوى و مادى ارزاق تقسیم که شد استفاده» ...ب

 است این »یجمعونَ مما خَیرٌ ربک رحمت و« جمله معناى و است سبحان دست خداى
 ، بهترهستند  آن جمع پى در نامشرک که مالى از ،توست پروردگار رحمت که که نبوت

 توانند مى چگونه نیست، آنان دست در مقام دنیایی و مال این تقسیم وقتى پس ؛است
   .)246، ص25ج ،تا] ، [بیعاشور ابن /99-98ص ،18 ج، همان( کنند تقسیم را آن از تر مهم

 آنان معنوي و مادي ارزاق شامل ها انسان روزي و رزق گنجینه ،آیات این اساس بر
 به دنیا در شما که مادي نیازهاي حتی که شده مجسم بشریت براي آیه این در و است
 شما به که است خداوند رحمت از بلکه ،نیست شما اختیار در ،هستید آن کسب دنبال

 چه تا وزیدید می بخل یکدیگر بین آن تقسیم در ،بود شما اختیار در اگر و بخشد می



استعاره مفهومی رحمت الهی  در قرآن کریم  

 35 
 

  

 .گیرید می ایراد شده نازل پیامبر برقرآن  اینکه از معنوي، نیازهاي به رسد
 تصویر به قبل آیات در رفته و کار به مفهومی هاي استعاره توسط که را هایی سازي مفهوم
 دیده ،آورده طباطبایی عالمه که معنایی بسط و شرح در وضوح به ،بود شده کشیده

  شود: می
 و بعده منْ لَه مرْسلَ فَال یمسک ما و لَها ممسک فَال َحمۀٍر منْ للنَّاسِ اللَّه یفْتَحِ ما« 

وزیزُ هکیم الْعاستعاره است )گشودن(تعبیر فتح  است: گفته زمخشري. )2: فاطر( »الْح ،
 ،3ج، 1407زمخشري، که گشاینده و صاحب اختیار تام خداوند است ( به این معنا

 به ارزاق از یعنى هایش نعمت از خدا که را است: آنچه چنین آیه ) و معناى596ص
 که را آنچه و کند جلوگیرى آن از بتواند که نیست کسى عالم همه در دهد، مى بندگانش

 به را نعمت آن خدا جاى به که نیست کسى دهد، نمى و کند مى دریغ بندگانش از او
 ما« :بفرماید که بود این ظاهر مقتضاى است، این آیه معناى چون و بدهد خدا بندگان
 طور این لیکن و ،»مرْسلَ فَال« :فرمود دوم جمله در که همچنان ؛»...للناس اللَّه یرسل

 ها خزینه خدا رحمت اینکه به کند اشاره تا آورد »یفتح«تعبیر  »یرسل« جاى به و نفرمود
 أَم« :فرموده جمله آن از کرده، بیان صریحاً را معنا این دیگر مواردى در که همچنان ؛دارد

مهنْدنُ عۀِ خَزائمحر کبزِیزِ رابِ الْعهقُلْ« :فرموده نیز و »الْو لَو کُونَ أَنْتُملنَ تَمخَزائ 
 از »خزینه گشودن« به تعبیر که است معلوم و »الْإِنْفاق خَشْیۀَ لَأَمسکْتُم إِذاً ربی رحمۀِ
 رحمتى آن بفهماند تا کرد فتح به تعبیر لذا و است تر مناسب (فرستادن) ارسال به تعبیر

خداوند به آن  فقط که استذخیره شده  هایى خزانه در دهد، مى مردم به خداوند که
 خدا که است این به محتاج تنها و تنها ها خزانه آن از مردم مندشدن بهره و احاطه دارد

» بعده منْ لَه مرْسلَ فَال یمسک ما و« جمله در و بگشاید رویشان به را ها خزانه آن درِ
 اعطا که وقتى در نه »الْحکیم الْعزِیزُ هو و« :کند می منع یا بخشد می که اوست فقط یعنی

 راکهچ ؛ کند مى منع که وقتى در نه و بگیرد را اعطایش جلو که هست کسى ،کند مى
 بیند مى که است مصلحتى و حکمت از ناشى منعش یا اعطا. است غالب و عزیز

نفیس  سازي از رحمت خدا به شکل اشیاي با این مفهوم .)15ص، 17ج ،1417، طباطبایی(
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زبان ساده و ملموس  به ،ن را بگشایدآتواند در  اي که فقط خداوند می که در گنجینه   نیا
 آن مشمول ،ببیند الیق را کس هر و اوست نزد رحمت خزائن تمام« فهماند که می
 جهانیان جمله اگر و گشاید مى را آن درهاى ،کند اقتضا حکمتش کجا هر و سازد مى

 ،بسته او که را درى یا ببندند ،است گشوده او که را درى تا بدهند هم دست به دست
 منشأ که است توحید از مهمى شاخه درحقیقت این و بود نخواهند قادر هرگز بگشایند،

که در تفسیر  همچنان ؛)170ص، 18ج ،1374 ،شیرازي مکارم» (باشد مى دیگرى هاى شاخه
کار رفته است و رحمت به  به »رحمت مال و دارایی است«تبیین شده استعاره مفهومی 

و نزد خداوند است و به محض بروز شایستگی از طرف بنده  شکل گنجینه ذخیره شده
استعاري، استیال و تسلط خداوند سازي  و با این مفهوم شود ِنعمت به رویش باز می در

هاي  هم علم خداوند به نیازها و شایستگی رساند و بر امور و نیازهاي بندگان را می
ت نچه را که استحقاقش را دارد، براي درك انسان مجسم شده است تا مالکیانسان و آ

 ،در برابر مالکیت انسان که اعتباري و ناپایدار است خداوند را که مالکیت حقیقی است،
  ملموس نماید. 

 چشیدن قابل و مزه ،طعم داراي که خوراکی مواد مانند خدا رحمت آیات برخی در
 که -»ذوق« کلمه) 9: هود» (رحمۀً منَّا الْإِنْسانَ أَذَقْنَا لَئنْ و« :است شده سازي مفهوم ،است
 چه بفهمى اینکه براى را چیزى که است آن معناى به شده، گرفته آن از »اذقنا« فعل

 خوانده چشاندن و اذاقه آیه این در سبحان خداى اگر .بگذارى دهان در دارد و طعمى
 بین از سرعت به و است ناپایدار غذاها طعم مانند دنیا لذات بفهماند که است این براى

 در که همچنان .)145 ص ،5ج ،1372 طبرسی، /232ص ،10ج ،1417 ،طباطبایی( رود مى
 که فهماند  می ما به یملموس شکل به مفهومی استعاره این است، شده تبیین آیه تفسیر
کم  زیرا چشیدن، خوردن به مقدار ؛است موقتی و ناچیز دنیایی هاي لذت و ها نعمت
 این در ها انسان حال بعد آیه در .شد وابسته و بست دل آن به نباید چندانپس  ؛است

 صورت در و هستند  شادمان و  وابسته دنیوي لذات ناپایدار طعم به که دنیاست
 إِنْ و بِها فَرِحوا رحمۀً النَّاس أَذَقْنَا إِذا و« :شوند می خاطر پریشان و ناامید ،آن دادن دست از
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مهبئَۀٌ تُصیبِما س تمقَد دیهِمإِذا أَی مقْنَطُونَ هآن به ،بچشانیم رحمتى مردم به چون و :ی 
 است گاه آن ،رسد ایشان به مکروهى پیشینیان کردار و کار خاطر به اگر و شوند شادمان

 فصلت /33 :روم /46: همین مضمون مانند روم آیات دیگري با /36روم: ( »شوند مى نومید که
ازآنجاکه خوردن نوعی تسلط و مالکیت به همراه دارد و در بعضی آیات نیز به  .)50

وقتی از خوردن  ،خواري به کار رفته است مفهوم استعاري در خوردن مال یتیم و رشوه
باره رحمت خدا چشانیدن ؛ ولی دریعنی در مال یتیم تصرف نکنید ،کند مال یتیم نهی می

ها  داربودن نعمات دنیایی را بفهماند و هم اینکه این نعمتکار رفته تا هم کوتاه و ناپای به
ها در این دنیا اعتباري  از سوي خداست و مالک اصلی خداوند است و مالکیت انسان

دن و چشانیدن به چشی این مفهوم با الفاظها خداوند است و  مالک حقیقی نعمت ؛است
توانید  تیار شما قرار گرفته و نمیدر اخ که مقدار کمی از آن، به اینکند زیبایی داللت می

به تمام و کمال در آن تصرف داشته باشید. تسلط و استیال بر رزق دنیوي از آن خداوند 
تدالل است و این مطلب اشاره بر سنت قضا و قدر خداوند است که بدون پیچیدگی اس

 وند است و مقدارمادي و معنوي در اختیار خدا هاي فلسفی تبیین شده است. نعمت
زمایش قرار گیرند و ها مورد آ است تا انساندنیا در دسترس این  کمی از آن در
  م شایستگی خود را براي دریافت نعمت و رحمت اخروي، بروز دهند.    شایستگی یا عد

 قلمداد چیزي ؛ندارد بعد و حجم است، انتزاعی امري آیاتی دیگر رحمت که در
 منْ علَّمناه و عنْدنا منْ رحمۀً آتَیناه« :بخشد میکند یا  عطا می  انسان به خداوند که شده
 بعضى لیکن ؛خلقش به خدا ناحیه از است رحمتى نعمتى، هر .)65: کهف( »علْما لَدنَّا

 است واسطه هستى عالم اسباب بودنش رحمت در ظاهرى مادى هاى نعمت مانند آنها از
 و نبوت قبیل از باطنى هاى نعمت مانند ؛است رحمت واسطه بدون آنها از بعضى و

 آتنا ربنا« :دارد وجود مضمون همین نیز دیگر آیات در .مراتب  مربوط به آن و والیت
 هاى گنج از رحمتى !پروردگارا: گفتند کهف اصحاب .)10: کهف( »رحمۀً لَدنْک منْ

فرما  مرحمت ما به باشد، مى دشمنان شرّ از بودن درامان و روزى و آمرزش که رحمتت
   .)354ص ،2ج ،1377 طبرسی،(
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 و رأْفَۀً اتَّبعوه الَّذینَ قُلُوبِ  فی جعلْنا و الْإِنْجیلَ آتَیناه و مرْیم ابنِ بِعیسى قَفَّینا و«   نیا
 را مریم پسر عیسى و آوردیم پى در پى را خود پیامبران آنان دنبال به گاه آن :رحمۀً

 پیروى او از که کسانى هاى دل در و کردیم عطا انجیل او به و آوردیم  آنان پى در
: نویسد می آیه این  تفسیر در عاشور ابن. )27حدید: ( »نهادیم رحمت و رأفت ،کردند

 پیروي  عیسی از که کسانی هاي دل در شیء یک همچون را رحمت خداوند
 سوخ آن در را رحمت هایشان، دل از خشونت کندن با یعنی ،دهد می قرار ،کنند می
 شده سازي مفهوم مکانی و ظرفی همچون دل .)378ص ،27جتا]،  [بی عاشور، ابن( دهد می
 منْ رحمۀً  آتانی و« :گردد می داخل آن در رحمت و شود می کنده آن ار خشونت که

 منْ لَهم وهبنا«؛ )43: ص( »منَّا رحمۀً معهم مثْلَهم و أَهلَه لَه ووهبنا« ؛ )28: هود( »عنْده
 رحمت از را هارون برادرش .)53: مریم( »رحمتنا منْ لَه وهبنا« ؛)50: مریم( »رحمتنا
 باشد برادر همکار و شریک تا دادیم نبوت سمت او به و بخشیدیم او به خویش

: عمران آل( »الْوهاب أَنْت إِنَّک رحمۀً لَدنْک منْ لَنا هب« و )800ص ،6ج ،1372، طبرسی(
بنابراین استعاره  ؛دهد در این آیات رحمت به مثابه پدیده مادي است که خداوند می .)8

  مادي به کار گرفته شده است.

  استعاره ظرف .1-2

 داراي گویی که کند می فرض طوري ،است حجم فاقد که را اشیایی و ها پدیده ذهن
 مانند را آن ،ندارد ذهن ماهیت از درستی درك چون نمونه يارب ؛است بیرون و درون
رفت. تعبیر خزائن و گنجینه رحمت  یادم از مطلب گوید می و گیرد می نظر در ظرفی

ن را باز آشود که داراي درون و بیرون است و اگر در  الهی استعاره ظرف محسوب می
 بین رحمت و مودت .)21: روم( »رحمۀً و مودةً بینَکُم جعلَ و« :ریزد به بیرون می ،کنند

 نهاده آنان بین در را آن خداوند که شده سازي مفهوم مادي شیء صورت به همسران
 »بین آن دو«از اصطالح  ،بینیم می که همچنان. است دو آن بین آرامش مایه و است

 ،رود می کار به مادي ياشیا براي کهرا  استفاده شده که تصور فاصله مکانی بین دو نفر
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  یعنی فاصله و فضاي بین آن دو را رحمت الهی پر کرده است. ؛کند به ذهن متبادر می
وسیله  و آرامشی که به رأفۀ آن :داند را کنایه از فرزند میرحمۀ  ،در تفسیر آیه زمخشري

   .)473، ص3ج، 1407زمخشري، ( دهد شما قرار میازدواج در بین 
 داراي گویی که شده سازي مفهوم فضایی اي گونه به خداوند رحمت دیگر جایی در
 و( »رحمت خدا مکان است« :کند می وارد آن در را انسان خداوند و است حجم

 منَ إِنَّهم رحمتنا  فی أَدخَلْناهم و الصابِرینَ منَ کُلٌّ ذَاالْکفْلِ و إِدریس و إِسماعیلَ
 شده بیان الهی رحمت در پیامبران واردنمودن نیز آیه این در .)86-85: انبیاء( )الصالحینَ

 که دارد ابعادي و است خاصی حجم یا است فضایی خداوند رحمت گویی است؛
 در غرق آنان که کند می مجسم گونه این استعاره این با و کند می وارد آن در را نصالحا

 رحمت در یعنی« ؛گیرد می بر در کامالً را آنها خداوند رحمت و شوند می الهی رحمت
 طبرسی،( »درسان نمی راا معن این »رحمناهم« گفت می اگر و ساختیم ور غوطه خویش

، اصول معناشناختی که که در تفسیر آیات مشهود بود چنان .)59ص ،7ج ،1372
در تفسیر مفسران هم وجود دارد.   ،اند معاصر درباره استعاره ارائه کردهشناسان  زبان

لب اند. البته بررسی این مط ختی و بر اساس اصول معناشناسی کردهگویی تفسیر معناشنا
  فی أَدخَلْناه و«طلبد.  با رویکرد شناختی را میقرآن تر در آیات  هاي مفصل پژوهش
 »لوط را در رحمت خود داخل کردیم که او از صالحان بود و :الحینَالص منَ إِنَّه رحمتنا

 اصالح را خود رفتار زیرا ؛کردیم خود نعمت و منت در داخل را لوط .)75انبیاء: (
این تعبیر استعاره ظرف است  .)89ص ،7ج ،1372، طبرسیبود ( دور ها زشتى از و کرده

، و گویی رحمت خدا ظرفی است که داراي درون و بیرون است که اگر وارد آن شوند
کرد خود شایستگی  یعنی مؤمنان و صابران با عمل ؛گیرد می رحمت خدا آنان را فرا

 نشان دادند و خداوند آنان را در ظرف رحمت خود جاي داد. 

 از اجتناب و عبادت در اعتدال .)56: اعراف( »الْمحسنینَ منَ قَریب اللَّه رحمۀ إِنَّ«
 دستورات این به که را کسانى و خوانده »احسان« را آن اصالح از بعد زمین در فساد
 ،8ج ،1417 طباطبایی،( است آنان به نزدیک خدا رحمت که نامیده »محسنین« کنند عمل
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 به که شده گرفته نظر در مادي پدیده صورت خداوند به رحمت آیه این در .)160ص   نیا
 مسیر در انسان اگر که رساند می را بودن الوصول سهل موضوع این و است نزدیک انسان

در این استعاره  داشت.  خواهد را ها نعمت به یافتن دست توفیق راحتی به ،باشد حق
  سازي شده است. مفهوم رحمت الهی با نزدیکی و دوري مکانی،

 :است رفته کار به »است وسیع پهنه خدا رحمت« مفهومی استعاره آیات برخی در
 مالئکه استغفار متن حکایت جمله این .)7: غافر» ( علْماً و رحمۀً ء شَی کُلَّ وسعت ربنا«

 و اند ستوده علم و رحمت سعه به را خدا نخست ،خود درخواست از قبل مالئکه است.
 کردند، جفت علم با را آن و برده نام را رحمت خداوندى صفات بین در اگر

 خود علم با و دهد می نعمت محتاجى هر بر خود رحمت با خدا که است جهت بدین
 تو علم و رحمت که حال .دهد مى تشخیص را رحمت مستعد و محتاج هر احتیاج
 دین پیروى با و تو یگانگى به آوردن ایمان با که را کسانى پس است، گسترده و وسیع
 و هدف این و فرما حفظشان جحیم عذاب از و بیامرز برگشتند، تو سوى به اسالم،
 منْ صلَح منْ و وعدتَهم الَّتی عدنٍ جنَّات أَدخلْهم و ربنا«: است مغفرت از نهایى غرض
هِمآبائ و واجِهِمأَز و هِماتیدر ،دارند را بهشت صالحیت که آنان خانواده از همچنین. »ذُر 
 قراردادن، شفیع معناى در. »الْحکیم الْعزِیزُ أَنْت إِنَّک« :فرمود سپس .کن داخل بهشت
 عنوان به خود، درخواست آغاز در که است تعالى خداى علم گستره و رحمت گستره

 ،1417، طباطبایی( بودند کرده ذکر بهشت و آمرزش یعنى ،حاجت بیان براى تمهیدي
 از کنایه را علم گستره و غفران از کنایه را رحمت گستره عاشور ابن .)309ص ،17ج

  .)153ص ،24ج ،تا] عاشور، [بی نبا( است شمرده یقین و ایمان در پایداري
 رحمت پهنه در او شفاعت و انسان آمرزش خداوند، رحمت از تصویر این اساس بر

 ظرف در ،دارند را خدا آمرزش و شفاعت توفیق که کسانی یعنی ؛گیرد می قرار خداوند
 از بیرون در ،نشود حالشان شامل آمرزش که کسانی ولی ؛گیرند می قرار خدا رحمت
 بهقرآن  در مفهومی استعاره همین با دیگري آیات. بود حواهند خداوند رحمت گستره

 عنِ بأْسه یرَد ال و واسعۀٍ رحمۀٍ ذُو ربکُم فَقُلْ کَذَّبوك فَإِنْ« :جمله از ؛است رفته کار
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 صاحب شما خداى بگو کنند، تکذیب گویى می آنچه در راو ت اگر :الْمجرِمینَ الْقَومِ
 مهلت را شما بلکه[ کند نمى عجله شما کیفر در و است گسترده و فراوان رحمت

 را خدا رسول آیه این در .)585ص ،4ج ،1372 طبرسی،( )147: انعام» (]دهد مى
 نه البته ؛کند تهدید ،نیست آن از مفرى که الهى عذاب به را ایشان تا فرمود مورأم
 حال عین در و بترسند که بیانى به بلکه سازد، شان نومیدى و یاس دچار که ىا نهوگ هب

 ذکر از جلوتر را »واسعۀٍ رحمۀٍذُو« جمله منظور همین به. باشند بوده او رحمت امیدوار
 را گناهکاران حتی دیگر اي آیه در و) 366ص، 7ج ،1417، طباطبایی( فرمود عذاب
 خدا رحمت از هرگز! اید کرده ظلم خود به که کسانی اي: دهد می قرار خطاب مورد
 )53: زمر( »اهللاِ رحمۀِ من التَقنَطُوا أنفُسهِم علَی أسرِفُوا الَّذیِنَ عبادي یا قُل: «نشوید ناامید

 بِآیاتنا هم الَّذینَ و الزَّکاةَ یؤْتُونَ و یتَّقُونَ للَّذینَ فَسأَکْتُبها ء شَی کُلَّ وسعت  رحمتی و«و 
 را زکات و پرهیزکارند که آنها براى را آن و گرفته فرا را چیز همه رحمتم :یؤْمنُونَ

) 156: اعراف( »داشت اهمخو مقرر آورند، مى ایمان ما آیات به که آنها و پردازند مى
 نقل به پیامبر از سخنی البیان مجمع تفسیر در طبرسی .)388ص ،6ج، 1374 مکارم،(
 که کرد درخواست خداوند از که شخصی جواب در که است آورده بخاري صحیح از
آن  منظور! ساختى محدود دارد، وسعت که را چیزى: «فرمودند ،نکند رحم دیگران به

کاربردن صفت وسعت و  به .)76ص ،10ج ،1372، طبرسی( »بود خدا رحمت حضرت،
که براي بیان  براي رحمت خداوند استعاري است ،شود گستردگی که به مکان اطالق می

   نشدن از رحمت خداوند به کار رفته است. نامحدودبودن رحمت خداوند و مأیوس

  شخصیت استعاره.2-2

 گفته اینکه مثل ؛شوند می قلمداد شخص منزله به اجتماعی هاي پدیده یا عواطف
دادن و آمدن به  نیز فعل بشارتقرآن در آیات  .است داشته نگه را او امید شود می

 . )57: (اعراف» رحمته یدي بینَ بشْراً الرِّیاح یرْسلُ الَّذي هو و«رحمت داده شده است: 
 فرودآمدن از قبل« معناى به »رحمته یدي بینَ« و است باران اینجا در »رحمت« از منظور
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 به را باران که معنا این به رفته است؛ کار به لیهتخی استعاره ،تعبیر این در و است »باران   نیا
 کسى او از جلوتر و دارند را آمدنش انتظار دوستانش و خانواده که کرده تشبیه انسانى
که در تفسیر  چنان ؛)160ص ،8ج، 1417 (طباطبایی، دهد مى بشارت را او آمدن که است

ن به شکلی ملموس به دا که باران است و بشارت قبل از آشده رحمت خ آیه تبیین
  تصویر کشیده شده است.

 رحمۀٌَ و هدى و الصدورِ فی لّما شفَاء و ربِّکُم مّن موعظَۀٌ جاءتْکُم قَد النَّاس أَیها یا«
 براى درمانى و اندرزى پروردگارتان جانب از شما براى یقین به مردم، اى :لّلْمؤْمنینَ

. فعل )57: یونس( »است براي مؤمنان آمده رحمتى و رهنمود و هاست سینه در آنچه
بودن به رحمت الهی نسبت داده شده و دادن شخصیت انسانی در این  آمدن و بشارت

ن عظمت جایگاه رحمت الهی و تحت استیال و اختیار دو آیه براي بزرگداشت و بیا
   فهماند. خداوند بودن را می

  هاي جهتی استعاره .2
  یک از انتزاعی امر یک فهم براي که است مفهومی استعاره از وعیهاي جهتی ن استعاره
 در او بدنی کارکردهاي و است فیزیکی بدن داراي انسان .شود می استفاده فیزیکی جهت
 بدنی کارکردهاي از که تصوري اساس بر و است فیزیکی محیط در مختلف جهات

برخی امور  ،رود شمار میه در بدن چون سر باالست و عضو اصلی و مهم ب ،دارد خود
 داند. در می پایین را شکست و ضعف، ناراحتی باال و را موفقیت و مانند قدرت، خوشی

 آنهاست دست به هستی مالکیت آیا که است آمده استعاري صورت به صسوره  10 آیه
 و السماوات ملْک لَهم أَم: «بیاورند را خلق تدبیر و وحی و روند باال آسمان به که

 ،هست بینشان آنچه و زمین و ها آسمان ملک یا :الْأَسبابِ فی فَلْیرْتَقُوا بینَهما ما و الْأَرضِ
 باالرفتن استعاري تعبیر زمخشري »روند باال توانند مى که سبب هر به تا است ایشان از
 رحمت نیخزا و الهی تدبیر به دسترسی با که برده کار به را آسمان به رفتن و پلکان از

 ،شده برده کار به آیه در که تعبیر این .)74ص ،4ج، 1407 زمخشري،( دارد همخوانی
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 جایگاه باال، و نموده سازي مفهوم باال جهت در را الهی رحمت که است جهتی استعاره
 و مطلوب امور خود جسم اساس بر انسان چون ؛کند می سازي مفهوم را ارزشمند
دسترسی آسان انسان دور است  همچنین جایگاهی که از ؛داند می باال را ارزشمند
  ها) تا مفهوم استیال و اختیار و قدرت خداوند را بفهماند. (آسمان

 اینکه لحاظ به و »شفاء نمؤمنا براى و است قلبى امراض معالج« اینکه جهت ازقرآن 
 و شفاء هو ماقرآن الْ منَ نُنَزِّلُ و« : است »رحمت« وردآ می »نفسانى استقامت و صحت«

 رحمت و شفا که را آنچه کنیم مى نازل ما: خَساراً إِلَّا الظَّالمینَ یزِید ال و للْمؤْمنینَ رحمۀٌ
 یعنى است، رحمت نمؤمنا براى: گوید مى اینکه .)82: اسرا(» استقرآن  آن و است

 سبب است بدین .دهد مى اختصاص مؤمنان به راقرآن  بودن رحمت و شفا. است نعمت
 مردم ؛»خَساراً إِلَّا الظَّالمینَ الیزِید و. «گردند مى مند بهرهقرآن  از که هستند آنها فقط که

 آنها. شود مى افزوده آنها زیانکارى بر بلکه برند، نمى اى بهره تنها نه قرآن، از ستمکار،
اندیشه قرآن زیرا در  ؛شوند بلکه باعث عذاب خود می شوند، نمى شایسته پاداش

 براى رحمت را آن اینکه اما. )673ص، 6ج ،1372طبرسی، ( هستند  آنمنکر کنند و  نمی
 کمبودها ،آن اب که است اى افاضه رحمت اینکه نظرداشتنرد ، بااست خوانده نامؤمن

 و علم نور به را آدمى دلقرآن  که است لیلان دبدشود،  مى برآورده نیازها و جبران
 را آن و ندک مى دور آن از را شک و کورى و جهل هاى تاریکی و سازد مى روشن یقین

 ها پلیدي جایگزین را زیورها گونه این آراید و می شریفه حالت و فاضله ملکات زیور به
 نازل تو بر چیزى ما که است سازد. این مى نکوهیده صفات و زشت هاى  صورت و

 به را شا اصلی استقامت و صحت حالت ،برده بین از را ها قلب هاى مرض که کنیم مى
، سازد (طباطبایی مى برخوردار کرامت و سعادت نعمت از را آن پس ،گرداند مى باز آن

  .)184ص ،13ج ،1417

 اتَّقُوا آمنُوا الذین أیها یا: «است آمده نیز دیگر آیات در نمؤمنا به رحمت اختصاص
 الهی تقواي! اید آورده ایمان که کسانی اي :رحمته من کفلین یؤتکُم برسوله آمنُوا و اهللا

 نصیب و حظ معناى به کفل ).28: حدید( »د...وریبیا ایمان او رسول به و کنید پیشه
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 ثواب( دارد ثواب روى ثوابى ،باشد ایمان از ىیباال مرتبه داراى که کسى پس ،است   نیا
 از نصیب و بهره دو خداوند تا دارد ایمان روى ایمانى که همچنان ؛)جهتی استعاره باالتر

   .)174ص ،19ج ،1417، طباطباییفرماید ( کرامت شما به را رحمتش

  استعاره ساختاري .3
 و موقعیت با ،است نامشخص که مفهوم یک یا موقعیت یک استعاره، نوع این در

 نظم داراي و مشخص امر یک از و شود می فهمیده ،دارد مشخصی ابعاد که مفهومی
 گونه این در .شود می استفاده ،است نامشخص که دیگر مفهوم چارچوب ساختن براي

. شود می منتقل انتزاعی مفهوم ساختار به مبدأ حوزه از دقیقی ساختار ،استعاره
 ؛است ساختاري استعاره ،اند داده اختصاص خود به را مطالعه بیشترین که هایی استعاره

 هاي استعاره در که شکلی به تجربی، همبستگی ها استعاره گونه این در است ممکن اما
 درون هایی انطباق عنوان به ساده هاي استعاره مقابل در .نشود دیده ،داشت وجود ساده

 هر .)405ص، 1393(کوچش،  کنند می عمل تر پیچیده و تر بزرگ ساختاري هاي استعاره
 هاي استعاره و شناختی هستی هاي استعاره از منظم اي مجموعه ساختاري، استعاره
 ساختاربندي را هاآن نامشخص، امري درك براي که ددار خود درون را مند جهت

 مفهوم بر ،است درونی هماهنگی و یکپارچگی داراي که را جنگ ساختار مثالً؛ کند می
   .کنیم می منطبق بحث

استعاره مفهومی رحمت الهی، در اصل استعاره ساختاري است که مفاهیم عقلی و 
ها و فضل خداوند به  فلسفی پیچیده مانند توحید، صفات خداوند، قضا و قدرو نعمت
واهدي که در ش چنان ؛انسان را با زبانی ساده و ملموس براي بشر قابل درك نموده است

گونه استعاره، هومی رحمت الهی بررسی شد و در هراز آیات در هرگونه استعاره مف
نمونه تعبیر خزانه  يارب ؛اي از ابعاد گوناگون رحمت الهی برجسته و تبیین شده بود جنبه

رحمت الهی عالوه بر بیان جایگاه و عظمت رحمت خداوند (استعاره جهتی و مادي) 
کند که ار مباحث پیچیده  بیان می و علم خداوندبودن را تسلط و در اختیار و قدرت
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براي عموم مردم فلسفی است یا چشاندن مقدار کم رحمت با بحث قدر و تقدیر را 
تواند درون ظرف  که انسان می ؛ همچنین استعاره ظرفکند تبیین و قابل درك می

رحمت باشد یا بیرون از آن قرار گیرد. این موضوعات از موضوعات پیچیده عقلی 
ن از هر سطح که باشند، تبیین ابه زبانی ساده و قابل فهم براي همه مخاطبقرآن است که 

 هـذَا«کند:  ها انسان را در مسیر کمال هدایت و کمک می کند و با فهم این استعاره می
 هایى بصیرت اسالم شریعت )20: جاثیه( »یوقنُونَ لّقَومٍ َرحمۀٌ و وهدى للنَّاسِ بصائرُ
 کنند طى را زندگى هاى راه از راهى چه که دهند مى تشخیص ،آن با که است مردم براى

 و هدایت اسالم شریعت نیز و برسند آخرت زندگى سعادت و دنیا در طیب حیات به تا
 ،18ج ،1417، طباطبایی( دارند یقین خدا آیات به که مردمى براى است رحمتى

یعنی اسالم، معرفت و زندگی پاك و  ؛بصیرت دید باطنی و معرفت است .)169ص
  درنتیجه نعمت و رحمت الهی است. 

 إِلَیه ویهدیهِم وفَضْلٍ منْه رحمۀٍ فی فَسیدخلُهم بِه واعتَصموا بِاللَّه آمنُوا الَّذینَ فَأَما« 
ایمان آورند و به آن چنگ زنند (آن به خداوند کسانی که )؛ 175 اء:س(ن »اًمستَقیم صرَاطًا

شوند و  دهیم و اینان به راه درست زندگی رهنمون می را حفظ کنند) از رحمت خود می
تی ح ،هاي ظاهري و باطنی رحمت الهی است ند. همه نعمتپیمای راه تکامل را می

 لنْت اللَّه منَ رحمۀٍ فَبِما«حمتی از جانب خداوند است: ررفتاري پیامبر رحمت،  خوش
ملَه ...پیغمبر گیرى سهل .)159 :عمران (آل »و  گناه از او گذشت و ایشانه ب نسبت 

 داده قرار خلق خوش و عطوف ،خو نرم را او که خداوند طرف از است رحمتى ایشان
  است.

الهی ساختار پیچیده استعاري متشکل از استعاره جهتی، استعاره مادي و رحمت 
استعاره ظرف است تا ابعاد مختلف رحمت خداوند براي انسان ملموس و قابل درك 

هاي بنیادي جهتی و ظرف، استعاره ساختاري  در این آیات با کمک استعاره شود.
دهد و  ا شرح و بسط مییشتر مفهوم رحمت ررحمت الهی ایجاد شده که با غناي ب

 رحمت از بعد چند مفهومی استعاره این در ،است شده تبیین آیات تفسیر در که چنان
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 و نفیس .1 :است شده برجسته محسوس مبدأ کمک به انسان فهم و درك براي الهی   نیا
 .4 ؛خداوند بودن علم و در اختیار .3 ؛بودن خدا مالکیت و قدرت در .2 ؛ارزشمندبودن

 قرارداشتن. بلند مقام و واال جایگاه در

نی در هاي قرآ ، استعارههستند  نمفسر قرآ اهل بیت و عترت پیامبر ازآنجاکه
بینی قرآنی دارد  ن و متون مذهبی نیز بازتاب دارد که نشان از فهم جهاناسخنان معصوم

ه از جمل باشد؛قرآن هاي مفهومی  شده از استعارههاي ذکر أکیدي بر برداشتتواند ت و می
که  البالغه نهجدر  سخنان امام علی  در »رحمت الهی مال و دارایی است«استعاره 

 شئت فَمتى مسألته من فیه لَک أذنَ بِما "خزائنه مفاتیح" یدیک فى جعلَ« اند: فرموده
استَفتَحت عاءبِالد أبواب و نعمته "استَمطَرت ه شَآبیبنیخزا کلیدهاى خداوند: "رحمت 

 از درخواست و سؤال اجازه که ترتیب بدین داد، قرار تو دست در را خود) رحمت(
 و گشوده دعا اب را او نعمت درهاى خواستى هرگاه پس. داد تو به را حضرتش

  .)31نامه ،البالغه نهج( »ىنمای مى را او رحمت پیاپى هاى باران فروریختن درخواست
ن رحمت خود را به انسان خداوند کلیدي از خزای  علیبه فرموده امیرالمؤمنین 
 و جایگاه باالیی نزد خدا برخوردار هستنددعاکنندگان از  .داده است که آن دعاست

هاي رحمت الهی بیندازند و براي ریزش رحمت الهی به سوي  توانند کلید به گنجینه می
براي برخورداري از  توانند نند. در هر زمان و مکانی میتالش کبازکردن آن  برايخود، 

. تواند با خداوند ارتباط را برقرار کند ، مید. اگر انسان بخواهدبکوشنرحمت الهی 
حضرت آن اینکه  بر افزوندر این سخن  تواند مانع او شود. هاي دنیایی نمی محدودیت

اند، تجلی استعاره قرآنی است.  کار برده استعاره قرآنی گنجینه رحمت را به
 ؛ براينی دیگر از رحمت نیز در متون مذهبی به کار رفته استقرآ هاي سازي مفهوم
 سعۀِ فی أعدائه نقْمتُه على اشْتدت الّذي هو« »:رحمت خدا پهنه وسیع است« نمونه

،همترح واتّسعت متُهرح هیائلوی الةِ فدش هقْمتبر کیفرش دارد رحمتش که وسعتى با :ن 
 را دوستان همه رحمتش است شدید  کیفرش اینکه با و است، سنگین و سخت دشمنان

 او رحمت مانع او بودن العقاب شدید و عقوبت شدت که نیست چنان یعنى .گرفته فرا
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  .)90 (خطبه» گردد عقوبتش شدت مانع او رحمت وسعت و شود
 سرازیر انسان سوي به و باز را خدا رحمت هاي گنجینه درِ نیز خویشان به نیکی

 رحمت و خدا به ایمان راستاي در نیز را رحم صله  امیرالمؤمنین رو این از ؛کند می
 لسبعٍ قَالَ حزْنُک مم لَه فَقیلَ حزِیناً الْمؤْمنینَ أَمیرُ رأَى« :اند کرده سازي مفهوم الهی واسعه

أَتَت لَم فضنَا یف إِلَیمنینؤامیرالم روزي :ضَی پرسیدند سبب دیدند، غمناك را. 
 از الهی رحمت ترسم می است، نشده وارد ما بر میهمانی ولی ،گذشته روز هفت فرمود

نی آهاي قر تجلی استعاره .)28ص، 41ج، 1403، مجلسی( »باشد شده برداشته من سر
 در راقرآن  بینی جهان و فرهنگ بخواهد کس چنان است که هر در سخنان امام علی

 اندیشه مظهر او .کند رجوع امیرالمؤمنین افعال و اقوال به باید ،بفهمد اعلی حد
، 24جهمان، ( »میزانک المیزان: «فرمودند ایشان به  خدا رسول رو این از ؛است قرآنی

 و کند می بیان بارها را پدر سخنحسین امام که است دلیل همین به .)272ص
  .)329ص، 44ج ،همان( »ابی و جدي بسیرة اسیر« :فرماید می

  گیري نتیجه
هاي مختلف براي انسان  ، به شکلرحمت خداوند که امري انتزاعی استقرآن در زبان  

سازي شده است تا ملموس و قابل درك شود. رحمت الهی استعاره ساختاري  مفهوم
  است که متشکل از چندین استعاره است: 

قیمت  س گرانفایرحمت الهی، اموال و ن: شناختی مادي و ظرف هستی استعارهاول. 
(استعاره وجودي مادي) که در جایی بلند ایستاده و مسلط است  خزانه پادشاهی

به مردم  و نسبت به مسائل بیناست و درِ خزانه گوهرهاي باارزش را گشوده و (جهتی)
 از که اوست ؛بخشد کند و به مردم می گنجینه غیب را باز می بخشد. خداوند نیز در می
 و رشد جهت در را خود رحمت و نعمت و است آگاه بندگان صالح و خیر و نیاز

به نیاز  با این استعاره، استیال و قدرت و علم خداوند کند. می ارزانی اش بنده هدایت
است سازي کرده ریتصوبندگان و شایستگی آنها را براي درك انسان، به شکل ملموس 
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ها اعتباري و  انسانند است و ملکیت این دنیایی تا بفهماند مالک حقیقی خداو   نیا
  به این ترتیب درك توحید و صفات خداوند تسهیل شده است.  ؛رفتنی است بین از

و شفا تعبیر شده و بیانگر  به شکل ریزش باران (استعاره جهتی) خدا رحمتدوم. 
 پیامبران فرستادن بلکه ،شود نمی خالصه دنیایی و مادي نعمات است که رحمت در آن
 زندگی به آنها وسیله به تا هاست انسان معنوي رزق و خداوند رحمت الطاف از قرآن، و

 مند بهرهقرآن  تعالیم از که کسانی پس شوند؛ رهنمون وآخرت دنیا در سعادتمندانه
 ایمان درجات به توجه با و دهد می قرار الهی رحمت ریزش معرض در را خود ،شوند

 رحمت از را خود کردشان عمل با ،خود ،گمراهان و کافران و بخشد می آنان به  عمل و
 یا بورزند کفر که کسانی که چنان ؛اند کرده منع ،است پهن جا همه در آن گستره که الهی
رحمت مانند ریزش باران در جهت  .کنند می دور خداوند رحمت از را خود ،کنند ظلم

علم  سازي شده است و بیانگر جایگاه و عظمت رحمت الهی و در اختیار و باال، مفهوم
 کند. خداوند بودن را تبیین می

سازي شده  برخی آیات رحمت خداوند به شکل مکان بسیار وسیعی مفهوم درسوم. 
 تواند در پهنه رحمت الهی قرار می ،است که اگر انسان شایستگی خود را بروز دهد

تواند داخل  درواقع به صورت سطح مکانی است که انسان مؤمن و خداجو می .بگیرد
سعه الهی شود و مشرکان و کافران خارج از آن هستند که نامحدودبودن رحمت وا

 کند. رحمت خداوند و عدم یأس بندگان را تبیین می

نی، رحمت خدا طعامی است که آهاي قر سازي گونه دیگري از مفهوم درچهارم. 
به  دهد و خداوند در اختیار انسان قرار می هاي دنیایی که شامل نعمت ؛شود چشیده می

 ؛که خداوند مالک حقیقی است درحالی ؛ظاهر انسان در آن تصرف دارد و مالک است
تا اندك و ناچیزبودن نعمات دنیایی را است پس خداوند لفظ چشانیدن را به کار برده 

در مقابل لذات آخرت را  به او بفهماند که وابسته و دلبسته به لذات این دنیا نباشند و
تا انسان ضمن برخورداري از نعمات دنیا براي رسیدن به  دهد پایدار و دائمی جلوه می

 .کندتالش  لذات پایدار آخرت برنامه ریزي و
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ه آید، تعبیر شد دهنده و کسی که می رحمت خداوند (باران) به مثابه بشارتپنجم. 
و بزرگی رحمت خداوند را تبیین شود که عظمت  است و استعاره شخصیت قلمداد می

 کند.  می

 ،دهد می ارائه شناختی شناسی زبان که مفهومی هاي استعاره مختلف هاي هگونششم.  
 و غیبی امور و گفته سخن بشر زبان بهقرآن  زیرا ؛است رفته کار بهقرآن  زبان در

فهم این . است کرده بیان ،باشد درك قابل انسان براي که واژگانی با را مجردات
نمودن مفاهیم  تصویرکشیدن و مجسم بهاز طریق قرآن فهم بهتر آیات  سببها  استعاره
مباحث عقلی پیچیده را  ،هایی که از رحمت خداوند در این جستار بیان شد نمونه است.
نی از اندیشه را به ها جها رو استعاره این از کرد؛ ان ساده براي عموم مردم تبیین میبه زب

مسیر کمال  یعنی ،قرآنگشاید و با فهم آن سبک زندگی مورد نظر  روي انسان می
 شود. رهنمون می ،انسانی که همان صراط مستقیم الهی است

انسان است و از سازوکار زبان بشري براي قابل قرآن اگرچه مخاطب زبان هفتم. 
هاي  ولی استعاره ،دنیایی براي مخاطب استفاده کرده استشدن امور غیبی و فرا درك

هاي زبان  پیچیدگی بیشتري نسبت به استعاره از خالقیت وقرآن رفته در آیات  کار به
 هاي بندي دسته در ها استعاره از مختلف هاي گونه سویی از ؛بشري برخوردار است

 از که کرد یاد استعاره کالن به توان می ها آن از که شوند می دیده نیز منسجم و پیچیده
بنابراین براي درك بهتر مراد و مقصود خداوند   ؛اند شده تشکیل استعاره نوع چندین

ن در متون مذهبی دیگر آتبع  و بهقرآن هاي بیشتر در همه آیات  ضرورت پژوهش
 شود. روشن می
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  .1337 مرعشی، نجفی آهللاآیۀ عمومی کتابخانه نشر :قم ؛البالغه نهج شرحالحدید؛  ابی ابن .1
 ].تا بی[، جا] بی[ ؛التحریروالتنویر ؛طاهر بن محمد ،عاشور ابن .2

 .1381 دارالکتب، :قاهره ؛مجازالقرآن ؛مثنی بن معمر ،ابوعبیده  .3

 :بیروت، 2؛ چالبیان و البدیع فی المعانی و البالغۀ جواهر؛ المرعوم السید ،الهاشمی احمد .4
 ].تا بی، [داراحیاء التراث العربی

 .1374 فرهنگ، نشر :تهران ؛آرام احمد ترجمه ؛قرآن در انسان و خدا ؛توشیهکو ،ایزتسو .5

، مجله معرفت ؛ترجمه حسین نقوي ؛»استعاره و ایجاد معناي جدید در زبان« ؛ریکور ،پل .6
  .1386 آذر ،120ش ،16 سال

  . 1388، دکتري نامه پایان ؛قرآن در استعاره شناختی زبان بررسی ؛شیرین ،پورابراهیم .7
 . 1399المثنی، مکتبۀ  :بغداد ؛البالغۀاسرار  ؛عبدالقاهر ،جرجانی .8

 . 1387، اسراء نشر :قم ،6چ؛ حسینی نهضت پرتو در عقل شکوفایی؛ عبداهللا ،آملی جوادي .9

؛ مفهومی هاي استعاره و استعاري زبان؛ نیا علیرضا قائمی پوررضا، نیلی رضا، ،اردکانی داوري .10
 .1391، هرمس انتشارات  :تهران

 .1379، مشهور انتشارات قم:؛ البالغه نهج ترجمه ؛محمد ،دشتی .11

 الجعفریۀ ثارالحیاء اآل ۀبالمکت ؛مرعشلی ندیم تحقیق ؛قرآن الفاظ مفردات؛ اصفهانی راغب .12
 ق.1392

معهد القضاء الشرعی و الوعظ و  ؛القرآن فی المجاز و الحقیقۀ ؛علی بن عبداهللا ،الرویشدي .13

 ق.1414 عمان، سلطنۀ االرشاد،

 العربی، دارالکتاب :بیروت ؛التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف؛ محمود ،زمخشري .14
  .ق1407

 انتشارات تهران: ،1چ ؛آن فهم شناسی روش قرآن و زبان تحلیل ؛محمدباقر ،روشن سعیدي .15
  .1383، اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه



استعاره مفهومی رحمت الهی  در قرآن کریم  

 51 
 

  

 االکادمیۀ الناشر :]جا بی[ ؛العرفانیۀ النظریۀ ضوء فی القرانیۀ االستعارة ؛عطیه ،احمد سلیمان .16
 .م 2014 الجامعی، للکتاب الحدیثۀ

 وزارت: تهران؛ القرآن مجازات عن البیان تلخیص؛ حسین بن محمد ابوالحسن رضی، سید .17
 ق.1407، اسالمی ارشاد و فرهنگ

 .1378، نیل چاپ :تهران؛ صور خیال ؛محمدرضا ،کدکنی شفیعی .18

، فرهنگی علمی انتشارات شرکت: تهران ،11چ؛ البالغه نهج ترجمه؛ سیدجعفر ،شهیدي .19
1376. 

 مدرسین جامعه اسالمی انتشارات :قم ؛تفسیر القرآن فی المیزان؛ سیدمحمدحسین ،طباطبایی .20
 .ق1417، قم علمیه حوزه

 .1377 تهران، دانشگاه تهران: انتشارات ؛الجامع تفسیر جوامع حسن؛ بن فضل ،طبرسی .21

 .1372 ناصرخسرو، انتشاراتتهران:  ؛تفسیر القرآن فی البیان مجمعـــــ؛  .22

اسالمی،  اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات ؛ تهران:نص بیولوژيعلیرضا؛ ، نیا قائمی .23
1389. 

، اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات :تهران؛ قرآن شناختی معناشناسی ـــــ؛ .24
1390.  

- 159ص ،1388 زمستان ،5ش ،قبسات ؛»دینی تفکر در مفهومی هاي استعاره نقش« ـــــ؛ .25
184 . 

 .1375البالغه،  ؛ تهران: بنیاد نهجالبالغه نهج حکم شرح عباس؛ شیخ ،قمی .26

 :تهران ،1چ ؛پورابراهیم شیرین ترجمه ؛استعاره بر کاربردي اي مقدمه زلتن؛ ،کوچش .27
 . 1393 سمت، انتشارات

 التراث إحیاء دار؛ بیروت: االطهار االئمۀ اخبار لدرر الجامعۀ بحاراالنوار؛ باقر محمد ،مجلسی .28
 .ق 1403 العربی،

 مؤسسه انتشارات تهران: ،3چ ؛البالغه نهج آیینه در قرآن محمدتقی؛ یزدي، مصباح .29
 .، 1389خمینی امام



52 
بهار 

/ شمار1396

سیده/ 69 ة

مطهره حسینی، علیرضا قائمی

 .1392 سمت، انتشارات :تهران ،7چ ؛قرآنی علوم ؛محمدهادي ،معرفت .30   نیا

31. Lakoff, George  Johnson, Mark; Metaphors We live by; Chicago: 
The University Of Chicago Press, 1980. 

 


