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 در گفتمان قرآنیبا رویکرد آمیختگی مفهومی  مجاز یا حقیقتمجاز عقلی؛ 

 

 چکیده

های تحقیقاتی ژیل فوکونیه و مارک ترنر ریشهه دارد  ایه  مفهومی، در برنامه نظریۀ آمیختگی

ای ذهنی است  اصل سخ  فوکونیه و ترنر آن اسهت کهه نظریه نتیجۀ بسط قالب نظری فضاه

هها صهورت هایی میهان آناز ترکیب معهانی قللهی یها برقهراری نگاشهت صرفاًساخت  معنی 

ساختاری نوظهور دارد که از ترکیب و ادغام عناصری تشهکیل  ،پذیرد، بلکه ساخت  معنینمی

ههد  شود  بهر ایه  اسها ، دادها دیده نمییک از درونطور مشخص در هیچشود که بهمی

تحلیلهی و بها اسهتناد بهه رویکهرد -با اسهتفاده از رو  توصهیفی کهاست  ای جستار حاضر 

توانهد تحلیهل مجهاز مفههومی، چگونه نظریۀ آمیختگی میکه نشان دهد شناسی شناختی زبان

 ی  سهنتی و شهناختی را از مجهازویژه نوع عقلی آن را دقت بخشد و تقابل برداشت مفسهربه

دههد کهه کاربسهت نظریهۀ آمیختگهی های ای  جستار نشان میتری  رهیافتتلیی  نماید  مهم

کهه تواند ابعاد پنهان تعلیرهای زبانی و عناصر خیالی زبان قرآنی را آشهکار سهازد  همانانمی

دههد کهه چگونهه قهرآن های طلیعهی نشهان میهای مفهومی قرآن در زمینهۀ پدیهدهآمیختگی

کار گرفتهه اسهت  های مادی و عینی را برای تلیی  حقایق عقلی و معنوی بهتری  زمینهمناسب

آینهد تعابیر آمیختگی موجود در قرآن کریم، تعابیر اصیل و منطقی به حساب میافزون بر ای  

شهمار بلکه یک حقیقت عقلهی به ،ها نه تنها مجاز نیستندسازی ذهنی آنمفهومکه با توجه به 

 آیند  می

  ، گفتمان قرآنیحقیقتشناسی شناختی، آمیختگی مفهومی، مجاز عقلی، زبان :اهواژهکلید
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 . مقدمه1

شناسهی شهناختی در دانش زبان مؤثرهای یکی از ابزارها و رو  1"آمیختگی مفهومی"نظریۀ 

 ،  ایه  اصهلاست "فضاهای ذهنی"که برآیند بسط نظریۀ آید شمار میتحلیل متون مختلف به

دههد و یکهی از کارکردههای مههم آن، دایش معنای نوظهور را نشان میسازوکار چگونگی پی

 م آوردن نگاهی کلی و فراگیر است فراه

هایی جای بررسی و تحلیل موقعیتشناسی قرآن، بهگفته در زمینۀ معنیبا تطلیق اصل پیش

لهق گیهرد  طمیآیات مورد بررسی قرار سازی موجود در ها هستند، مفهومکه آیات نشانگر آن

مفسر باید از ارجاع هر تعلیری به تعلیر دیگهر تعابیر قرآنی، دارای اصالت بوده لذا، ای  اصل، 

به بیهان دیگهر، گونه که هست، بیابد  سازی نهفته در هر تعلیری را، آنخودداری کند و مفهوم

شناسی شناختی ضم  تاکید بر تفسیر آیات با آیات، معتقد است که مفسر حتهی در ایه  زبان

مرحله نیز باید بر حسب روشی خاص، آیات را با یکدیگر تفسیر کند و اگر از روشی مناسب 

 ن وسیع و دقیقی بدست نخواهد داد برخوردار نلاشد، اطلاعات چندا

شناختی قرآن است که از دیرباز تاکنون مورد در ای  میان، مجاز یکی از ملاحث مهم معنی

شهده اسهت   بیهانلهات و انکهار آن اقهوال گونهاگونی توجه اندیشمندان بسیاری بوده و در اث

مجهاز "نظریۀ ، در دوران معاصرگیری آن تا به حدی است که اهمیت ای  مقوله و نحوۀ شکل

آمیختگهی "اصل  پایۀبر شناسی شناختی، ج در زبانرای یهایکی از دیدگاهبه عنوان  0"مفهومی

هایی دربهارۀ سهاختار مجهاز و نحهوۀ قرار گرفته و به تفاوت بررسی و تحلیل مورد "مفهومی

 است   دهشگیری آن در دو رویکرد سنتی و شناختی اشاره شکل

اصهل آمیختگهی  بها اسهتفاده از بر اسا  آناه گفته آمد، پژوهش حاضر بر آن اسهت تها 

شناسی شناختی، و با تکیه بهر نوظهور دانش زبان نسلتاً، به عنوان یکی از رویکردهای مفهومی

 مورد بررسی قرار دههدقرآنی را در گفتمان ای از مجازهای عقلی پاره تحلیلی-رو  توصیفی

 :گویدالات ذیل پاسخ ؤو به س

                                                           
1. Conceptual blending 

2. Conceptual metonymy 



 01                                                  قتیحق ایمجاز  ؛یمجاز عقل                                        سال یازدهم            

 

  سازوکار شناختیِ مجاز مفهومی، چه نقشی در تلیی  و درک مفهاهیم انتزاعهی در آیهات 1

 قرآنی دارد؟

 تری  کارکرد و پیامد اصل آمیختگی مفهومی در مجاز عقلی چیست؟مهم  0

 تقابل برداشت مفسری  سنتی و شناختی از مجاز قرآنی در چیست؟  9

 باشد:های در نظر گرفته شده به شرح زیر میفرضیه

مجاز مفهومی به عنوان یکی از سازوکارهای شناختی برجسته، به تولید و درک مفهاهیم  -

یرومنهد و     روز، خسران تجارت منافقهان، روز نچینی شلانهانتزاعی و غیر عینی مانند: دسیسه

 کند بر حسب امور عینی و ملمو  کمک می

و کهاهش امهور پیایهده بهه  سازی نگاه کلی و فراگیرکارکرد آمیختگی، فراهم تری مهم -

سازد کهه نهه ، بدی  نحو که انسان به کمک قوۀ تخیل خود مفاهیمی را میاستمقیا  بشری 

فاهیم برای ذه ، مفاهیمی قهراردادی، ؛ و ای  مدر حوزۀ مقصد وجود دارد و نه در حوزۀ ملدأ

که زبان تعابیری وضعی برای خود دارد  بهر ایه  شوند، همانانواقعی و وضعی محسوب می

بخشی بهه تعهابیر آمیختهه پیامد مهم ای  اصل، رد مجاز عقلی در تعابیر قرآنی و اصالتاسا  

 شده در قرآن است 

در موارد زیادی تعابیر مجازی قهرآن را  طلری، آلوسی، بیضاوی و    مانندمفسران سنتی  -

و بهرعک،، مفسهران شهناختی بها  انهدزی خود را جایگزی  آیهات کردهساو مفهوم تغییر داده

 اند سازی قرآنی، نکات دقیق نهفته در مجازهای عقلی را بیان کردهاصالت بخشیدن به مفهوم

 . پیشینۀ پژوهش2

 قهرآندر حوزۀ مجاز عقلهی در زبهان عربهی های صورت گرفته از جمله مطالعات و پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می

اثر محمدحسی  علی الصغیر اسهت  "مجاز القرآن خصائصه الفنیۀ وبلاغته العربیۀ"کتاب  -

، کهار را از مؤلهفم، منتشر کرده اسهت  1333که انتشارات المؤرخ العربی للنان آن را در سال 

ماهیت انواع لغوی و عقلی آغاز کرده و سپ، با بررسی تطلیقهی بررسی سیر تاریخی مجاز و 
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دهد  گفتنی است رویکرد حاکم بر ایه  کتهاب، بنها بهه گفتهۀ آن در آیات قرآن بدان پایان می

 باشد  می سنتی، رویکردی مؤلف

(، 0222از حس  أحمد مهاو  العزاوی ) "المجاز بی  الحقیقتی  العقلیۀ واللغویۀ"مقالۀ  -

در ای  مقاله با استناد به آراء و نظریات علمای سلف به تعریهف حقیقهت و مجهاز و  نویسنده

 سپ، تفاوت میان مجاز لغوی و عقلی پرداخته است 

(، نویسهندۀ ایه  مقالهه 1930نژاد )از مههدی محمهدی "الإعجهازمجهاز در دلائل"مقالۀ  -

دیگهر ملاحهث مهرتلط بها است پدیدۀ مجاز، معنی و شمول آن و نیز مجاز اسنادی و  کوشیده

 مجاز را از نگرگاه علدالقاهر جرجانی در کتاب معرو  دلائل الإعجاز بررسی و تلیی  نماید  

ها، خلأ پژوهشی که به بررسی مجاز عقلی در گفتمان قرآنهی آن در میان تمام ای  پژوهش

ازد، بهه شناسهی شهناختی بپهرددر نظریهۀ زبان "سازیشناسی مفهومزبان"وجه به اصلهم با ت

در پرتو مطالعات زبانی و متنی نهوی  از تا  ندبر آن شد گانرو، نویسندخورد  از ای چشم می

های رویکرد سنتی فراتر رفته و از پیوند تنگاتنگ ملاحهث سهنتی بها رویکردههای محدودیت

ای از ملحث مجاز عقلی در قرآن کریم به دست دهد و بهه نقهش شهگرد جدید، خوانش تازه

 از مفهومی در تلیی  و درک مفاهیم انتزاعی و غیر عینی اشاره کند  شناختی مج

  1شناسی شناختی. زبان3

تری  نگهر  معاصهر در مطالعهۀ زبهان، رفتهار زبهانی را شناختی به عنوان برجستهشناسیزبان

ای  دانش در اصل، وجوه مشترک آراء گروههی داند  بخشی از استعدادهای شناختی انسان می

ویژه جکنهدو ، لانکهاگر، لیکها ، بهروگم ، جانسهون، ناسان سه برههۀ اخیهر، بههشاز معنی

ای  نگر ، دانش زبانی انسان، مستقل از اندیشهیدن و ی و سویتسر است  بنا بر فوکونیه، تالم

ی چهون چامسهکی کهه دانهش گرایسهاخت شناسهانرو، در مقابل زبانشناخت نیست؛ از ای 

داننهد، ر فرآیندهای ذهنی انسان از جمله اندیشیدن جهدا میها و قواعد زبان را از دیگساخت

هها را ممکه  ههای زبهان قهرار دارد و آنها و سازوکارهای شناختی کهه ورای فعالیتبر مدل

   (22: 1911کند  )صفوی،سازد، تاکید میمی

                                                           
1. Cognitive linguistics 
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تهوان گفهت: گرا و شناختی در نگر  به زبان مهیشناسی ساختدر بیان تفاوت میان زبان

داند که از بدن و تجربیات آدمهی جداسهت؛ ای ذهنی میگرا زبان را پدیدهشناسی ساختزبان

بهر  رازبهان گونهه، بنیاد و ریاضهیق حاصل از نظامی ساختدقیۀ با کمک یک دستوربنابرای  

های دستوری ممک  در یهک جمله ۀو از ای  طریق همنموده سازی الگو هااسا  ای  دستوره

( 13 :1913زند  )دبیرمقدم،باز میسرهای غیردستوری از ایجاد جمله ند وکمیزبان را تولید 

گرا، به مطالعهۀ کهاربرد زبهان نیهز توجهه شناسی ساختشناسی شناختی برخلا  زباناما زبان

ای دارد  در ای  رویکرد ای  دیدگاه وجود دارد که وقتی انسان درگیر هر فعالیهت زبهانی ویژه

ه عملکرد زبانی خود را بر پایهۀ منهابع عظهیم شهناختی و فرهنگهی شود، به طور ناخودآگامی

هها دهد  کارکرد زبانی علاوه بر آنکه به عنوان ابزار شناسایی و نمایش جهان واقعیتشکل می

 باشد  ها نیز مییابد بلکه سازندۀ جهان واقعیتتجلی می

تلهف اجتمهاعی، ای شهناختی دارد کهه از تعامهل عوامهل مخزبهان، جنلهه به دیگر سخ ، 

-شناسان را بر آن مهیگیرد  چنی  رویکردی، زبانشناختی و ارتلاطی نشأت میفرهنگی، روان

-گرایی محض فراتر رفته و به تلیینی کارآمهدتر از واقعیهتگرایی و صورتدارد تا از توصیف

 (  11  :1912خورشید، )گلفام و بهرامی های زبانی بپردازند 

اند که مسألۀ تقدم و ظریۀ شناختی، لفظ و معنا دو روی یک سکهدر حقیقت بنابر نظرگاه ن

در مطالعهۀ زبهان بهر  یکی از دلایل مهم آنتأخّر و امتیاز یکی بر دیگری مورد تأکید نیست  و 

کنهد  های ذه  انسان را منعک، میای  فرض ملتنی است که زبان، الگوهای اندیشه و ویژگی

(Croft & Cruse,2004:12بنههابرای ) مطالعههۀ زبههان از ایهه  نگرگههاه، مطالعههۀ الگوهههای ، 

سازی موقعیت خاصی همراه اسهت  بدی  معنا که هر تعلیر زبانی با مفهوم؛ است 1سازیمفهوم

هها، دههد، بلکهه ذهه  از ایه  موقعیتهای خارجی را نشان نمیطور مستقیم موقعیتزبان به

لهذا، ههر تعلیهری دارای دههد  شهان میسهازی را نای دارد و زبان آن مفهومسازی ویژهمفهوم

اصالتی است که باید از برگرداندن آن به تعابیری دیگر خودداری نمود و به همان معانی نهفته 

سهازی ذهه  معنا چیزی جهز مفهوم برای  اسا ،  در یک مت  بدون هیچ تغییری دست یافت

 (192-103و 19 :1932نیا،)قائمینیست  

                                                           
1. conceptualization 
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 . آمیختگی مفهومی 4

واسهطۀ آمیختگی/تلفیهق صهورت بسیاری از دانشمندان علوم شهناختی، تفکهر بشهر به به نظر

گیرد و اندیشیدن در حقیقت تلفیق فضاهای مختلف بها یکهدیگر اسهت  کهاربرد اصهطلاح می

ههای مختلهف و آمیختگی، بیانگر توانایی خلاقانۀ انسان در پیوند میان عناصر موجود در حوزه

سهاز ظههور نظریهۀ تلفیهق هاست  ای  نکتهه زمینهترک میان آنای مشوارهکشف ساختار طرح

ها و شناسی شناختی شد  ای  نظریهه نگهاهی جهامع نسهلت بهه همهۀ پدیهدهمفهومی در زبان

بهه قهاللی دیگهر را  دهد و مکانیسم انتقال از یهک قالهبدست میتعلیرهای زبانی گوناگون به

 سازد روش  می

 0فوکونیهه 1"فضاهای ذهنهی"بسط مفهوم بنیادی  نظریۀ نظریۀ آمیختگی/تلفیق مفهومی از 

تفکهر  که ، بدی  نتیجه دست یافته بودشناختی الگوهای براسا  فوکونیهدست آمده است؛ به

های گردد  فضاهای ذهنی بستهیمد تولی ذهنی فضاهای نگاشت واسطۀ به ،جهان دربارۀ انسان

درک و عکه،  کردن و نوشت ، برایمفهومی کوچکی هستند که در زمان اندیشیدن، صحلت 

 شوند العمل موضعی ساخته می

طور معمهول سهاخت معنهی نهوعی آمیختگهی میختگی ای  است که بههبینش اصلی نظریۀ آ

دهنده تفهاوت دارد  بهه علهارت دیگهر، همراه دارد که با معنای عنصرهای تشکیلساختاری را به

هنده یکی نیست و همهواره چیهزی بهیش از دای  معنای نوظهور با مجموع معانی عناصر تشکیل

 (  111 :1930روش  و اردبیلی،؛ 112 :1932صادقی،مجموع اجزاء سازندۀ آن را دربردارد  )

دههد کهه بهه طهور تر، طلق چنی  فرایند شناختی ای  امکان به بشر دست مهیبه بیان ساده

ناصهری از قلمهرو و دامنهۀ ناخودآگاه ساختارها را از یک قلمرو یا دامنه برگرفته و آن را بها ع

ای از فضاهای ذهنی متقابل و عناصر متنهاظر دیگر تلفیق نماید  در چنی  رویکردی میان شلکه

آیهد گردد؛ به علارتی دیگر فضای ذهنی جدیدی به وجود مهیموجود در آن ارتلاط برقرار می

یا به بیان دیگر، تخیل گردد که ای  تلفیق بر اسا  ای دیگر یکی میای با دامنهکه در آن دامنه

پهردازد؛ در واقهع گیرد که به انطلاق بی  فضهاها مهیصورت می 9"فرافکنی مفهومی"از طریق 
                                                           
1. Mental space 

2. Fauconnier 

3. projection 
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زننهد، از فراینهد مفاهیم غیرعادی که دست به نوعی تخطی از منطق عهام و واقهع انسهان مهی

 ؛5و1 :1939گیرنهد  )مهؤذنی و خنجهری،آمیختگی مفهومی برای زایش معانی نهو بههره می

   (92 :1931اردبیلی و دیگران،

مفهومی، ترکیلی از چهار فضای ذهنهی اسهت کهه در تولیهد معنها دخیهل  آمیختگیشلکۀ 

نام دارد که فضهایی  "دامنۀ ورودی"یا  1"دادفضای درون"ی  میان، دو فضای آن، هستند: در ا

داد اسهت  نباشند  آمیختگی فضاها، متعلهق بهه ایه  دو فضهای درومستقل و متقابل می کاملاً

اسهت کهه دربردارنهدۀ سهاختار انتزاعهی و یها  0"فضای فراگیر"یا  "فضای عام"سومی  فضا، 

باشد و اطلاعاتی مشهترک و کارآمهد از دو فضها را دربهردارد  فضهای ای )عینی( میوارهطرح

آیهد کهه داد بهه وجهود مهیاز دو فضهای درون 9یا گزینشی های انتخابیچهارم نیز با فرافکنی

آورد؛ ای  فضها نیهز بها وجود میبه 1یی جدید یا ساختاری نوظهور را به نام فضای آمیختهمعنا

گهردد، بهه علهارتی دیگهر عناصهری از سه فرایند شناختی ترکیب، تکمیل و بسط پدیدار مهی

فضای درونداد نخست با فضای درونداد دیگر ترکیب شده سهپ، در فراینهد تکمیهل، قهاللی 

گیهرد و بالهاخره، بسهط پهرداز  صر ترکیلی مورد استفاده قرار مهیبرای ساختاربخشی به عنا

نما کهه از شود؛ مانند علارت انسان سگای است که باعث ساختار یکتایی در تلفیق میپیوسته

قدرت انتزاع، تخیل و تصویرهای ذهنی به وجود آمده است  در اینجا فضای عهام حکایهت از 

داد انسهان و سهگ اسهت  مشهترک دو فضهای درونموجود جاندار و کنشگر دارد که ویژگی 

مستقل مانند روی دو پا راه رفهت   کاملاًهای داد اول، ترسیم انسان است با ویژگیفضای درون

داد دوم، فضای ذهنی سگ به عنوان موجودی چهار دست و پها اسهت کهه و    و فضای درون

انسهانی بها -سهاختاری جدیهد  های متقابل با انسان دارد  و فضای آمیختگی بها ایجهادویژگی

وجود داد و ترکیب بی  دو امر غیر منطلق بههاز تلفیق عناصر دو فضای درون -ظاهری حیوانی

شود  )اردبیلهی و آید که مفهومی نمادی  و فضایی مجهول و تازه از ای  آمیختگی خلق میمی

 (  91-12 :1931دیگران،

                                                           
1. Input space 

2. Generic space 

3. Selective projection 

4. Blended space 
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 . مجاز عقلی در دو رویکرد سنتی و شناختی5

شهود کهه جای واژۀ دیگر اطلاق میطور عمده، بر کاربرد یک واژه بهلاغت قدیم، مجاز بهدر ب

هها در ایه  هم نزدیهک بهودن معهانی واژهشهک، بههاند  و بیهر دو واژه نشانگر یهک عنصهر

جایگزینی شرط است  در ای  نگر ، مجاز عقلی از جمله مجازهایی است کهه در آن، اسهناد 

گیرد  و فعل است، به شکلی نامتعار  به غیر فاعل حقیقی صورت می فعل یا آناه در معنای

  بر ایه  اسها ، شودترتیب، نوعی اغتشا  در محور ترکیلی یا همنشینی زبان ایجاد میبدی 

دانند  اسناد مجازی یا مجاز اسهنادی یها مجهاز قاعدگی زبان میمنطقی و بیمجاز، را تفسیر بی

که از ای  نوع مجاز حکایت دارد زیرا به رابطه، نسهلت یها  حکمی از جمله اصطلاحاتی است

 خیزد  حکم بی  کلمات اشاره دارد که عقل بشر به داوری در چنی  امری برمی

امروزه، رویکرد شناختی، برخلا  رویکرد سنتی، بر اصالت مفاهیم مجازی و تعلق آن بهه 

گرا بهه مجهاز و اسهتعاره ساختشناسی ذه  استوار است  ای  رویکرد در تقابل رویکرد زبان

-گرایان، مجاز و همانی  استعاره، به عنوان یک واحهد انحهرا گیرد  در باور ساختقرار می

یافته و فراهنجار در مقایسه با زبان معمولی و متعار  است  پدیدارسازی چنی  سلک کلهامی 

 ت  گونه سرباز زده اسشله دستوری تلقی شده که از قواعد معناشناختی منطق

شناسهی شهناختی وجهود گهرا و زبانشناسی نقشهایی نیز میان زباناز سوی دیگر، تفاوت

گهرا متمهایز بداننهد  شناسهی نقشدارد که متخصصی  را بر آن داشهته اسهت تها آن را از زبان

گهرا بها وجهود شناسهان نقش( بدی  تصور، زبان925 :1911؛ صفوی21 :1911)دبیرمقدم،

اند کهه ای ادبی یاد نمودهاند اما از آن به عنوان آرایهاستعاره توجه داشته آنکه به مقولۀ مجاز و

شناسهی اما در دیهدگاه زبان( 11-13 :1911نورمحمدی، در سطح زبان قابل بررسی است  )

 سازی ملتنی شده است  شناسی مفهومطور که گفته آمد، مجاز، بر اصل زبانشناختی، همان

جهزو اولهی  کسهانی  1"کنیمها زندگی میاستعاراتی که با آن"لیکا  و جانسون در کتاب 

شناسی شناختی بهه بررسهی مجهاز پرداختنهد  ایه  دو، در کتهاب بودند که در چارچوب زبان

مجزا  کاملاًای کنند مجاز، مانند استعاره، در ماهیت خود مفهومی و از پایهمشهور خود ادعا می

زبانی نیستند، بلکهه  صرفاًباور ایشان، مفاهیم مجازی،  و متمایز از استعاره برخوردار است  به

                                                           
1. Metaphors We Live By 
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ا  آورند تا به درک چیزی در قالب رابطههاند  مفاهیم مجازی ای  امکان را فراهم میمفهومی

توان در توصیف مجاز از دو قلمرو ملدأ و مقصهد با چیز دیگری رسید  در چنی  مفهومی، می

منهد عمهل ( وانگهی، مجازها بهه شهکلی نظام53-52م:0223بهره گرفت  )لایکو  و جونس ،

آورند که نه تنها به یک واژه، بلکه به مجموعۀ وسهیعی از کنند؛ یعنی الگوهایی را پدید میمی

   اند اقلام واژگانی قابل اعمال

های مفهومی قراردادی شده است؛ یعنهی به اعتقاد رویکرد شناختی، معنی ملتنی بر ساخت

-هان خارج دریافت نموده و در ذه  خود به صورت مفاهیم انلار مهیانسان تجربیاتی را از ج

کنهد؛ نماید، ای  مفاهیم فضاهای ذهنی جدیدی را در تعامهل بها امهور ذهنهی بهازآفرینی مهی

تواند بهه طهور بنابرای  باید قراردادی باشند  بر ای  اسا ، کاربرد مجاز و استعاره در کلام می

سازی مفاهیم انتزاعی باشد امها بایهد گفهت کهه نی در مفهومواضح گویای کاربرد تجربیات عی

یابد و به همان شکل ویهژه، معنهایی را حمهل سازی در فضای ذه  تحقق میچون ای  مفهوم

در بافت موقعیتی خود مجهاز باشهند  یقتاًحقتوانند کند لذا در رویکرد شناختی مجازها نمیمی

باشهند تعامل امر ذهنی با امر عینی قابل فهم مهیق از طریها حقایقی عقلی هستند که بلکه ای 

 شوند  و ای  فضاهای ذهنی قراردادی تلقی می

ای زبهانی اسهت گرچه از نگاه اغلب علمای بلاغت قدیم، مجاز پدیدهبه باور نویسندگان، 

معتقهد  جرجهانی؛ ها دانستشناختینزدیک به نگر  توان اما، کلام علدالقاهر جرجانی را می

ه تسمیۀ مجاز عقلی، ای  نیست که طی آن حکمی برای غیر ما وضع له اثلات شهده است وج

است، بلکه علت ای  نامگذاری آن است که قوۀ تخیل آدمی توانسته برای غیهر مها وضهع لهه، 

له ابزاری است کهه بهه درک غیهر شلیهی نظیر ما وضع له بازسازی کند؛ به بیان دیگر، موضوع

تنها به ای  دلیل توسط « قَطَع السّکی ٌ وقَتَل السَّیفُ»  اسا ، علارت ای  برانجامدله میموضوع

شود که پیشتر، تجربه و معرفتی محسو  از بریهده شهدن چیهزی بها ذه  ساخته و درک می

والنکتهۀ أن »چاقو و یا کشته شدن کسی با شمشیر توسط انسان برایش حاصهل شهده اسهت: 

لغیر مستحقه، بل لأنه أثلت لما لا یستحق تشهلیهاً ورداً  المجاز لم یک  مجازاً لأنه إثلات الحکم

یفُ  فإنهک  کی ٌ وقَتَهل السهَّ له إلی ما یستحق، وأنه ینظر م  هذا إلی ذاک    کقولک: قَطَهع السهّ

تعلم أنه لایقع فی النف، م  هذا صورۀ، ما لم تنظر إلی إثلات الفعل لمعمل الأداۀ والفاعل بهها، 
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کی ٌ وقَتَهل فلو فرضت أن لا یکون ههن ا قاطع بالسکی     أعناک أن تعقل م  قولک: قَطَهع السهّ

 (  911و919ق:1109)جرجانی،«  السَّیفُ معنی بوجه م  الوجوه

ذه  با درک تجربۀ محسوسی مثل بریهده شهدن چیهزی بها چهاقو  ها نیز معتقدندشناختی

کنهد، د انلهار میزنهد و آن الگهو را در خهوتوسط انسان، دست به استنساخ و الگوبرداری می

و     را بها اسهتفاده از آن الگوههای « قتلنهی لحظهک»و یا « قَطَع السّکی ٌ»سپ، مفاهیم جدید 

بهرد و ایه  تعهابیر و مفهاهیم را بها اسهتفاده از کار میقراردادی گردآوری شهده در خهود، بهه

شهمار به کند  در نتیجه ایه  تعهابیر، حقیقهت عقلهیتری  مجرای خود یعنی زبان بیان میمهم

 آیند نه مجاز  می

ی تفسهیر یکی از ملانی است که مهم مسائلجمله از  "اصالت تعلیر"مسالۀ از سوی دیگر، 

وَلَه  تَجِهدَ ﴿شناسی شهناختی دو آیهۀ: زبانبه عنوان مثال، آید  شمار میمجاز بهها در شناختی

نَّ﴿و  (20)احزاب/ ﴾لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَلدیلًا ، را کهه دارای (19)فهاطر/ ﴾ۀِ اللَّههِ تَحووِیلهاًوَلَه  تَجِهدَ لِسهُ

و متنهوع خهود،  مهؤثرداند و با استفاده از ابزارههای اند، از یکدیگر متمایز میساختاری مشابه

دههد کهه هریهک از ایه  تعلیرهها دو را به روشنی تلیی  کرده، نشان میهای معنایی آنتفاوت

ظور افادۀ حقیقتی متناسب با علهم ذات اقهد  دارای اصالت بوده و به مناسلتی خاص و به من

سورۀ فهاطر بهه آیهۀ  19با ارجاع آیۀ بسیاری از مفسران سنتی  کار رفته است؛ بالعک،الهی به

و آیهه را یکهی و مفاد د را به یک معنی گرفته "تحویل"و  "تلدیل"واژگان سورۀ احزاب،  29

  انددانسته

های زیهادی بها یان علمای بلاغت قدیم، همخوانیدر م ،نظر جرجانیاللته در همی  راستا، 

سهازی تعلیهری بایهد بهر اسها  مفهوماست که هر برای  باوردارد  جرجانی رویکرد شناختی 

مثال، ها اجتناب گردد  او، به عنوان سازیخاص خود  تلیی  شود و از ارجاع به دیگر مفهوم

بایهد بهر اسها  همهی  سهاختار و « فإنما هی إقلال وإدبار»معتقد است که شعر معرو  خنساء 

« فإنما هی ذات إقلال وإدبار»بدون هیچ کم و زیادی، تفسیر شود، لذا نظر آنانکه اصل علارت را 

وإن کنا نراهم یذکرونهه »گوید: اند، نظری ناصواب و مخل شعر معرفی کرده، میمفروض دانسته

ولهی، «    ذاتُ إقلهال وإدبهارفإنمها ههی »حیث یذکرون حذ َ المضا  ویقولون: إنه فی تقدیر 

أفسهدنا « فإنما ههی إقلهال وإدبهار»الأمر کذلک    لأنا إذا جعلنا المعنی الآن کالمعنی إذا نح  قلنا: 
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( به بهاور جرجهانی، 029:م0220)جرجانی،«  لی أنفسنا وخرجنا    إلی کلام عامی مرذولالشعر ع

شتری است که به هنگام چرا، مهدتی مراد شاعر، تلیی  کثرت سرگشتگی و غللۀ سرآسیمگی ماده

شتر هیچ حالتی جز رفت وآمد و سرآسیمگی نهدارد و ا  غافل شده است؛ گویی آن مادهاز باه

سهازی شاعر او را از نف، اقلال و ادبار منتزع ساخته است  لذا ای  تعلیر بایهد بهر اسها  مفهوم

 تر خود  تلیی  شود نه کم و نه بیش

تهوان دو نگهر  سهنتی و شهناختی بهه مقولهۀ مجهاز میمیهان براسا  آناه گفتهه آمهد، 

 شود:که در اینجا تنها به ذکر دو مورد آن بسنده میهایی یافت تفاوت

در دیدگاه سنتی، مجاز، موضوع و ابزار زبانی اسهت نهه ذهنهی؛ امها در نظریهۀ معاصهر،  -

و بالهذات در دسهتگاه  اولاًفرایندی ذهنی و شناختی و مربوط به اندیشه است  بنابرای ، مجاز 

، ذهه  بشهر کهه اساساًها و جملات  زیرا و بالعَرَض در واژه یاًثانیابد و مفاهیم/ذه  تحقق می

بهه معنهی لغهوی واژۀ اسهتعاره نهه -بنیاد باشد، استعاریاندیشه و عمل انسان بر آن استوار می

یه  نظهام جهز بها است؛ لذا دسترسیِ مستقیم به ذه  و کشف ساختار ا  -معنی اصطلاحی آن

استفاده از بازنمودِ ساختار مفهومیِ آن؛ یعنی زبان، میسر نیست  بنابرای  اغلبِ آناه به لحها  

ها شود، از نگاه ذه ، حقیقت است؛ زیرا ذه  در بیان آنزبان، مجازی و استعاری خوانده می

 کند بنیاد است، فعالیت میاریطلق اصل نظام خود که استع

ها زبان روزمره، زبانی حقیقی و بدون مجاز و استعاره است و ای  آرایهه در دیدگاه سنتی،

کهه در رویکهرد رود؛ درحهالیشهمار مهیدر زمرۀ صناعات ادبی و متعلق به زبهان مجهازی به

مره، مجهازی اسهت، )گلفهام و شود که بخش قابل توجهی از زبان روزشناختی، نشان داده می

تو ای  امر تردیدی نیست، لهاَ رَیهبَ فِیهه؛ درور سهرآمد ( مانند: 100 :1911خورشید،بهرامی

ههای همۀ خطایاست، الکذبُ رأ  الخطایا؛ رفته تو فکر، یفکّر فی    و الهخ  در نتیجهه مجهاز

هها شوند و ادیلان آنهای ادیلانه محسوب میزبان روزمره، مقدمۀ آشنایی با مجازها و استعاره

 نشان دهند  عیت را به مادهند تا جنلۀ دیگری از واقرا بسط می
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 بر مبنای آمیختگی مفهومیمجاز عقلی در قرآن  حلیل. ت6

نظریۀ آمیختگی مفهومی، بنا بر آناه گفته آمد، نگاه شناختی جدیدی را بهه تعلیرههای زبهانی 

های مفهومی با توجهه بهه سازد  با کاربست ای  نظریه، تحلیل مجازها و استعارهپذیر میامکان

پهذیرد  تلفیهق در حقیقهت تری صهورت میصهورت دقیهقهها بهنهفتهه در آن تلفیق مفههومی

کند که اهمیت خاصی برای گوینده دارد  ای  نکتهه، اهمیهت عناصری از سیاق را برجسته می

 دهد  ها را در کشف کانون توجه نشان میبررسی آمیختگی

عناصهری از سهیاق در توان دریافت که چه های مفهومی میبه بیان دیگر، با بررسی تلفیق

شناسهی قهرآن، اند  بر ای  اسا ، استفاده از ای  ابزار شناختی در معنیکانون توجه قرار گرفته

دهد  در واقع قلمرو ایه  ابهزار، تحلیهل همهۀ آیهات اطلاعات سودمندی از آیات به دست می

سی و تحلیل گیرد اما در جستار حاضر، کاربست ای  رویکرد شناختی در بررقرآنی را دربرمی

ای  نوع از مجاز در نگاه سهنتی و معاصهر مهورد  مجاز عقلی در گفتمان قرآنی و تلیی  تفاوت

 مداقه قرار گرفته است 

 اسناد فعل به زمانآمیختگی مفهومی در . 1. 6

 شاهد اول

بسهتند از آمیختگهی هایی که کهافران میها و نیرنگقرآن برای بیان شدت و کثرت دسیسه

   فرماید:ای استفاده کرده، میمفهومی ویژه

نَجْعَللَ نَنا أَنْ نَکْفُرَ بِالل َهِ وَالن َهارِ إِذْ تَأْمُرُوبَرُوا بَلْ مَکْرُ الل َیْلِ وَقالَ ال َذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِل َذِینَ اسْتَکْوَ﴿

گاه کهه ر بود،( آنهاى شب و روز شما )در کانه، حیله»مستضعفان به مستکلران گویند: » ؛﴾لَهُ أَنْداداً...

 (99)سلأ/« ما را وادار کردید به خداى یکتا کافر شویم و برایش همتایانى قرار دهیم 

تعهابیر دیگهری بهرای اند و را در آیۀ فوق تغییر داده "رِمَکورُ اللَّیولِ وَالنَّها"از مفسران، تعلیر رخیب

ازی قرآنهی را در نیابنهد و نکهات ساند  ای  امر موجب شده است که ایشان مفهومآن در نظر گرفته

سنتی، اللیل و النهار ظرفهی  علمای تفسیر و بلاغتدر نگاه دقیقی را که در آن نهفته، نادیده بگیرند  

( 021: 05ج ق،1111است که به مجاز عقلی در جای مظرو  خود قرار گرفته اسهت؛ )فخهررازی،

در لیهل و نههار مهراد اسهت  بنهابرای ، لذا منظور مکرِ خود لیل و نهار نیست بلکه مکر مستکلری  
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ها قهرار ها و نقشههانتساب مکر به زمان، مجاز در اسناد است به ای  اعتلار که زمان، ظر  دسیسهه

 همانهی  در برخهی از تفاسهیر (011 :1912،کاشانیفاضلی؛ 921م:0220جرجانی،)گرفته است  

 ؛ آلوسهی،21: 00، جق1110  )طلهری،انهدگرفته "مهرّ")کهرور( و  "مکهرّ"معنیرا در آیه به "مکر"

 (011: 1، جق1111 ؛ بیضاوی،913: 11ج ق:1115

ههای روز بها برخهی از ویژگیشلانهبرخلا  مفسران سنتی، شناسان شناختی، در نگاه زبان

طور کهه فوکونیهه و وجود آورده است  همانانسانی آمیخته شده و فضای معنایی بدیعی را به

یندهای ترکیب، تکمیهل و بسهط سهه فرآینهدی هسهتند کهه در تولیهد کنند، فرآترنر اذعان می

 (  01 :1931ساختار نوظهور، حضور فعال دارند  )برکت،

داد است ها و خصوصیاتی برگرفته از دو فضای ورودی/درونای  فضا/دامنه دارای ویژگی

ی از فضها« گریدسیسهه»پذیرد  به بیهان دیگهر، ویژگهی که توسط فرآیند ترکیب صورت می

از فضای ورودی دوم به داخل فضهای « آبست  حوادث بودن»و « متغیر بودن»داد اول و درون

شوند  باید توجه داشت که وجود عناصر موجود در فضای عهام کهه بهی  آمیخته فرافکنده می

 داد شده است  ای برای ترکیبِ اجزاء متناظر ای  دو درونداد مشترک است، انگیزهدو درون

شوند تا اطلاعهات فرافکنهده ای وارد عمل میزمینههای پیشوارهتکمیل، طرحطلق فرآیند 

ای مربوط به انسان، خصیصۀ زمینهدادها را تکمیل کنند  در اینجا طلق قالب پیششده از درون

شود و از درونداد اول، قالب عاملی بهه نهام انسهان کهه گری به فضای آمیخته وارد میدسیسه

المعار  ذه  آدمی ذیل های دیگری که در دایرۀگر و تمام ویژگیدسیسهشعور و متغیر و ذی

قهاللی ترکیلهی  ،قالب جدید شود  بنابرای رد فضای آمیخته میمدخل ای  پدیده آمده است، وا

 از دو قالب موجود است  

ول ایجاد پویایی در فضهای آمیختهه اسهت و سهاختاری را بهه ومس ،در مرحلۀ بعد فرآیند بسط

فرآینهد  ،"گرروز دسیسههشلانه"دهد که مختص آن فضا است  در الگوی آمیختگی آمیخته میدامنۀ 

ای گونههشود و از جهت تخیلی، فضای آمیختهه را بهبسط باعث ایجاد تحرک در فضای آمیخته می

یابد  گفتنی است ساختار نوظههور ایه  آمیختگهی، گری میروز توان دسیسهدهد که شلانهتغییر می

شهود  و از ایه  حیهث یک از دو فضای ورودی دیگر یافت نمیگر، در هیچروز دسیسهشلانهیعنی 

بهه  "مکهر"کند  به علارت دیگر، اضهافۀ مصهدر فضای آمیختۀ معنایی بدیع و اللته خیالی خلق می
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منهۀ سهوم داد اول و دوم را در قالب دادو دامنۀ درون "مکرُ اللَّیلِ والنَّهار"در علارت  "اللیل والنهار"

 آمیزد؛ ای  آمیختگی در شکل زیر نمایش داده شده است:)فضای آمیخته( در هم می

 
 ،ای به دنلال دارد؟ در پاسخ به ای  پرسش باید گفهت آمیختگهی مفههومیاما ای  تحلیل چه نتیجه

دهد تا یک ایده یها اندیشهه بهه شهیوۀ جدیهدی درک دست میکاری تخیلی است که ای  امکان را به

کند  بدی  نحو کهه   قرآن کریم نیز با ای  آمیختگی مکر کافران مستکلر را به شیوۀ بدیعی بیان میشود

کننهد و ضعفای کافر در مخاصمه با بزرگانشان در قیامهت، گمراههی خهود را متوجهه بزرگانشهان می

هها عتقهاد آنشهمارند  بنهابرای ، بهه اها را دلیل کفهر خهود برمیروزی آنهای پیگیر و مکر شلانهنقشه

شهمار ها در کار بهود و شهب و روز علهت کفرشهان بهای رابطۀ علّی میان شب و روز و کفر آنگونه

آید؛ بدی  معنهی کهه خهود شود، یکتایی پدید میآمد  وقتی در آمیختگی ای  رابطۀ علّی فشرده میمی

روز در های شهلانهاید که حیلههفرمرو، وقتی قرآن میشود  ازای کننده میگر و اغفالروز، دسیسهشلانه

کار بود، بدی  معناست که ای  روز و شب با خود کهافر مستضهعف پیونهد ناگسسهتنی دارد و عامهل 

بنهابرای ، در روز اسهت و در دسهت خودشهان و یها دیگهران نیسهت  کفر ایشهان بهه دسهت شهلانه

سهازی ارجهاع آن بهه مفهوم نکتۀ ظریفهی نهفتهه اسهت کهه در "مکرُ اللّیل والنّهار"سازی آمیزۀ مفهوم

سهازی افهراد دار بهود خورد: اینکه در آن ایام آنقدر بازار گمراهنمیچشم به "مکرکم فی اللیل والنهار"

خهودِ شهد، گهویی در ایه  امهر مصهرو  میبوده و روز آبست  ای  امر ای که تمام طول شلانهگونهبه



 93                                                  قتیحق ایمجاز  ؛یمجاز عقل                                        سال یازدهم            

 

 اساسهاً "مکرکم فهی اللیهل والنههار"علارت  کرده است  پرواضح است کهچینی می، دسیسهروزشلانه

 لیری نیست گویای چنی  تع

روز بر فشرده شدن رابطۀ علّی دلالت دارد و طور که پیداست در ای  آمیختگی، شلانههمان

روز( همان موجد کفر کهافران مستضهعف ای  فشرده شدن بدی  معناست که ای  عامل )شلانه

مجهاز در  ،روزبهه شهلانهگری دهد که انتسهاب دسیسههاست  توجه به ای  آمیختگی نشان می

ههای کفهار مسهتکلر را گریها و اغفالاسناد نیست بلکه ای  تلفیق بسیار ساده، کثرت دسیسهه

-گری انسان( در مفهومگویای کاربرد یک تجربۀ عینی )دسیسه افزون بر ای ، سازد روش  می

سهازی در فضهای ست  و چون ای  مفهومروز( اگری شلانهسازی یک مفهوم انتزاعی )دسیسه

که اشکال دیگر گویهای کند ویژه، معنایی را حمل می و به همان شکلِ است ذه  تحقق یافته

واقع در بافت موقعیتی خود مجاز نخواهد بود بلکه یک حقیقت عقلی اسهت لذا بهآن نیست، 

سازی در سهطح ای  مفهومذهنی با امر عینی قابل درک است، زیرا  تعامل امر از طریقکه تنها 

در نتیجه ای  فضهای باشد  مجرای بروز آن می صرفاًواژگان و الفا  رخ نداده، بلکه لفظ/زبان 

وضهعی و انسان( یک امر گری دسیسهکه کاربرد ) ذهنی یک فضای قراردادی است همانگونه

 آید شمار میقراردادی به

 شاهد دوم

افران و عواقهب نافرجهام آن از تصهویرپردازی قرآن کریم در توصیف واهی بودن اعمال ک

-ای ادغام اسهتفاده نمهوده اسهت کهه عهدم توجهه بهه مفههومخاصی همراه با الگوهای شلکه

کاههد، لهذا کهاربرد ایه  سهاختارهای های خاص ای  تلفیق از بار معنایی نوی  آن مهیسازی

های عترافی بر ظرافتروشمند و هدفمند صورت گرفته است که ا کاملاًنوپدید در قرآن کریم 

 های قرآنی است: سازیزبانی در مفهوم

ٍٍ للا یَقْلدِرُونَ ﴿ مَثَلُ ال َذِینَ کَفَرُوا بِرَب ِهِمْ أَعْمالُهُمْ کَرَمادٍ اشْتَد َتْ بِهِ الر ِیحُ فِی یَوْمٍ عاصلِ

پروردگارشان کهافر شهدند اعمال آنان که به » ؛﴾ءٍ ذلِكَ هُوَ الض َلالُ الْبَعِیدشَیْ مِم َا کَسَبُوا عَلى

مانند خاکسترى است که در برابهر تنهدباد یهک روز طوفهانى بهه بهاد فنها رود و از کشهش و 

 (11)ابراهیم/« ها هیچ اثرى بر جاى نماند و ای  گمراهى دور و درازى است کوشش
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 کهه هماون خاکسترى است در مقابل تندباد در یک روز طوفانى کافراناعمال در ای  آیه 

بر حذ   "فی یَومٍ عَاصِفٍ"مفسران در تعلیر تفسیر رایج ند  براز اعمالشان نمیاى[ هیچ ]بهره

سهازی نهفتهه در ایه  تعلیهر الیه استوار است  بسیاری از ایشهان بهه مفهوممضا  و یا مضا 

و یا  "رِّیحفِی یَومٍ عَاصِفِ ال"اند بلکه به هنگام تفسیر، آن را به تعابیری از قلیل توجهی نداشته

سهازی قهرآن تفهاوت دارد  ؛ و اللته ای  تغییرات با مفهوماندتغییر داده "فی یَومِ رِیحٍ عاصِفٍ"

   (109: 2، جق1102،اندلسی؛ ابوحیان139: 1، جق1115)آلوسی،

 اولاًتعلیری ذهنی است که برای درک آن  "یوم عاصف" شناسی شناختی اما، تعلیردر زبان

و بالعرض از مجهرای زبهان  ثانیاًاز دو حوزۀ متفاوت در یکدیگر ادغام و و بالذات مختصاتی 

به معنهی –پذیرد نه در زبان، لذا مجاز و چون ای  فرایند در ذه  صورت می است؛شده  بیان

و ذه  برای تلیی  ای  حقیقت از  آید بلکه حقیقتی عقلی است شمار نمیبه -اصطلاحی قدیم

صهفت ار فضای ذهنی بهره جسته اسهت  براسها  ایه  الگهو، ای تلفیقی در چهالگوی شلکه

که ای  صهفت، از عاصف که در معنای طوفانی، تند و شدید است با یوم آمیخته شده در حالی

 آید:ها و عناصر باد به شمار میویژگی

داد توان به عنوان دو فضای درونمی "روز"و  "باد"در فضاسازی ذهنی موجود در آیه از 

باشهند و سهپ، در فضهای آمیختهه عنصهر های مستقل مهیکه دارای عناصر و ویژگینام برد 
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داد دوم بههه فضههای ذهنههی داد اول و روز از فضههای درونقههدرت و شههدت از فضههای درون

که از منطق متعار  تخطی شهده و شود؛ به طوریای با نام فضای آمیخته فرافکنی میجداگانه

 یابد فیق میروز با ویژگی قدرت و طوفانی شدن تل

نکتۀ شایان ذکر آنکه چنی  آمیختگی مفهومی در آیه گویهای معهانی نوپدیهدی اسهت کهه 

های معنایی اشاره ندارد  در آیهۀ فهوق کاربرد منطق متعار  در علارت فوق، به چنی  ظرافت

ایه  حالهت  وگیهرد که در مسیر تندباد قهرار مهی است اعمال کافران به خاکستری تعلیر شده

پراکنده شدن اعمال آنان خواهد داشت  واژۀ عاصف که از صفات خهاص بهاد اسهت  نشان از

توان به بار معنایی موجود در چنی  آمیختگی مفههومی به روز نسلت داده شده که در اینجا می

ای توان گفهت، اسهتفاده از علهارت کلیشههاشاره نمود  در واکاوی شناختی به ای  ساختار می

ود تندباد اشاره دارد و بر امتداد ای  باد یها مهدت زمهان آن دلالهت تنها به وج "ریح عاصف"

بهه زیلهایی  "روز طوفهانی"ندارد، ای  درحالی است که آمیختگی مفهومی موجود در علارت 

سازی باد شدید و همانهی  گسهتردگی آن در طهول یهک روز و عهدم هرچه تمام بر برجسته

کند که در طول ای، خاکستری را ترسیم میشک تداعی چنی  صحنهکند؛ بیتوقفش دلالت می

توان گفت علت چنهی  روز از صلح تا شام در معرض تندباد قرار گرفته است؛ در حقیقت می

که در قالب تلفیهق مفههومی تجلهی یافتهه، بهه  "یوم عاصف"سازی زبانی در علارت برجسته

گویای آن معهانی  "اصفریح ع"ای سازی معنایی اشاره دارد که تعلیر کلیشهنوعی از برجسته

ظریف نیست  به دیگر سخ ، فضای آمیختۀ روز طوفانی، در ذه  دریافتگر مت ، ای  معنها را 

دههد امها برجسهته سازد که با وجود آنکه در طول روز حهوادث متعهددی رخ مهیپدیدار می

ن نیز نمودن صفت عاصف و انتساب آن به روز ، علاوه بر وجود باد، اشاره به زمان و امتداد آ

ا  در آن روز که گویا تنها چنی  صفتی به دلیل امتداد زمانی و وجهود گسهتردهطوریدارد به

خورد و هیچ پدیدۀ طلیعی یا صفات دیگری در آن روز به وقوع نپیوسته و یا اگر به چشم می

اتفاقات دیگری بوده در مقابل ای  رخداد چندان برجسته نلوده؛ لذا روز با چنی  صفت غاللی 

سهازد کهه تعریف شده است؛ چنی  روزی آن چنان اعمال خاکسترگونۀ کافران را پراکنده مهی

شهود  چنهی  ها پراکنهده میای از ذراتش بر زمی  نمانده و تا دوردستدر امتداد یک روز ذره

دهد که حاصل آمیختگی است  ای  فضای ای را نشان میشدهمعنای نوظهوری، ساختار اضافه
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ای از پوچی اعمال کهافران و گمراههی کامهل آنهان را ی به بهتری  شکل صحنهتخیل -تلفیقی 

 کند ترسیم می

گزیدۀ کلام آنکه تعابیر آمیختگی موجود در قرآن کریم، تعابیر اصهیل و منطقهی بهه حسهاب 

آیند که با توجه به دیدگاه شناختی هرگونه انحرا  از منطق عام کهه برخهی در قالهب مجهاز می

هدفمنهد، منطقهی و  کاملهاًآیهد کهه ایه  نهوزایی ته، نوزایی جدیدی به شمار میعقلی تجلی یاف

گهردد  قراردادی صورت گرفته است و تنها با چنی  تعابیری، معانی نهفتهه در مهت  آشهکار مهی

ناپذیری اینگونه تعابیر هماون اسهتعاره ( در مورد جانشی 015 :1911) "استیور"همانطور که 

ناپذیر اسهت  اسهتعاره که جانشهی  باشهد، جانشهی استعاره به جای آن»گوید: و مجاز چنی  می

ز شیوۀ اسهتعاری قابهل گوید که قللاً گفته نشده است و به شیوۀ دیگری غیر اگاهی چیزی را می

 «بیان نیست 

 . آمیختگی مفهومی در اسناد فعل به مکان2. 6

شله فعل به فاعل غیرحقیقهی گرایان به مجاز عقلی، تنها مسألۀ نسلت فعل یا در نگاه سنت

ای های ذهنهی اشهارهشناسی زبانی آن مطرح شده است و به بهار معنهایی فضاسهازیو زیلایی

توانهد تحلیلگهر نشده؛ گفتنی است که توجه به معانی نوپدید در چنی  ساختارهای تخیلی می

همراه سازد زیرا  شناسان شناختیمت  را از نگاه سنتی به مجاز عقلی دور نموده و با نگاه زبان

های چندفضایی در میان شناختگرایان معاصر، بهه نتهایج توجه به نظریۀ تلفیق مفهومی و شلکه

ههای تلفیهق که یکهی دیگهر از نمونههکند، همانانجدیدی در کاربست مجاز عقلی اشاره می

 بقره، توبه و انعام قابل مشاهده است:  هایهمفهومی در آیات مشابهی از سور

مَسلاکِنَ وَ یهلافالْأَنْهارُ خالِدِینَ  الل َهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَن َاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا وَعَدَ﴿

خداونهد بهه مهردان و » ؛﴾طَی ِبَۀً فِی جَن َاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ الل َهِ أَکْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

ده داده است که جویلاران در آن جهارى اسهت و جاودانهه در آن هایى را وعزنان با ایمان بار

هاى جاوید، ولى خشنودى خهدا برتهر باشهد، ایه  خواهند ماند و نیز مسکنهاى پاکیزه در بار

 (10)توبه/« است کامیابى بزرگ 
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لْنَا لَمْ نُمَک ِنْ لَکُلمْ وَ ضِ ماأَ لَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَک َن َاهُمْ فِی الْأَرْ﴿ أَرْسلَ

أْنا مِل نْ الس َماءَ عَلَیْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِی مِنْ تَحْلتِهِمْ فَأَهْلَکْنلاهُمْ بِلذُنُوبِهِمْ وَأَنْشلَ

ى مگر ندیدند که پیش از آنها چه بسیار مردم را هلهاک کهردیم؟ اقهوام» ؛﴾بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِین

گیهر از آسهمان بهر قدرتى که به شما ندادیم: بارانى پى -که در زمی  به آنها قدرت داده بودیم

شان جارى ساختیم و آن گاه به کیفر گناههانى کهه مرتکهب شهدند آنها باراندیم و رودها براى

 (2)انعام/ « نابودشان کردیم و پ، از آنها گروهى دیگر را پدید آوردیم

آمَنُوا وَعَمِلُوا الص َالِحاتِ أَن َ لَهُمْ جَن َاتٍ تَجْرِی مِلنْ تَحْتِهَلا الْأَنْهلارُ کُل َملا  وَبَش ِرِ ال َذِینَ﴿

أَزْواجٌ  هلایفرُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا ال َذِی رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَلَهُلمْ 

به مؤمنان نیکوکار بشارت ده که آنان را باغهایى است که نهرهها »؛ ﴾دُونَمُطَه َرَةٌ وَهُمْ فِیها خالِ

اى است که گویند: ای  مانند میوههاى آن روزیشان شود مىدر آن جارى است و چون از میوه

هاى آن همه یکسان است و آنان را همسهرانى پهاک پیش از ای  از آن برخوردار بودیم و میوه

 (05)بقره/« در آن خواهند بود  و پاکیزه است و جاودانه

بوده بهه فهاعلی  "آب"در آیات فوق، از فاعل حقیقی که  "تجری"در نگاه سنتی به مجاز، فعل 

نسلت داده شده است که ای  نوع مجاز را مجاز عقلی از نهوع رابطهۀ  "رودخانه"غیر حقیقی یعنی 

ز عقلهی بهه شهکل نسهلت ( در ایه  دیهدگاه، مجها23: 1ج ق،1110انهد  )درویهش،مکانی خوانده

شناسان شناختی، ایه  سهاختار بهر اسها  به رودخانه نمود یافته است  اما از دیدگاه زبان "تجری"

بها  "تجهری"آمیختگی مفهومی در فضای ذه  شکل گرفته است  آمیختگی مفهومی با تلفیق کلمۀ 

رودخانهۀ  ای را بهه شهکل رودخانهۀ جهاری کهه تصهویرگرایجاد شده که فضهای آمیختهه "أنهار"

 گردد آبنماست، پدید آورده است  لذا ای  ساختار نوظهور عامل زایش معانی نو نیز می

شهود کهه داد اول و دوم به ترتیهب میهان آب و رودخانهه تشهکیل مهیدر ای  آیه فضای درون

ای است کهه بهر وجهود و مادیهت دلالهت دارد  در فضهای وارهفضای فراگیر یا عام آن قاللی طرح

ههای ههای رود بها برخهی از ویژگیهها و ویژگیعنی فضای آمیختگهی، برخهی از تواناییچهارم ی

رودخانه آمیخته شده است و فضای معنایی بدیعی را به وجهود آورده؛ ایه  فضهای آمیختهه دارای 

داد اسهت  ایه  مسهأله نتیجهۀ فراینهد ترکیهب از نگهاه ها و عناصری از هر دو فضای درونویژگی
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داد مجزا فرافکنی شده است  به دیگر سهخ ، باشد که از عناصر دو فضای درونیفوکونیه و ترنر م

ای است که عناصهر خهود را کهه شهامل تحهرک و پویهایی در ای  آیه دامنۀ ورودی اول دامنۀ زنده

ای کهه تحرک انتقال داده و دامنهۀ سهومی بها عنهوان رودخانههاست به دامنۀ مرده یعنی رودخانۀ بی

توانهد جریهان ت  دارد، به وجود آورده است  در فضای ادغام شهده، رودخانهه میامکان جریان یاف

شود و به نوبۀ خود بهه کهار آفهرینش و نهوزایی جههان ای  ادغام با تخیل مطرح میداشته باشد که 

 توان الگوی چندفضایی را در آیات فوق به شکل زیر ترسیم نمود:می پردازد ها میواقعیت

های خاص آب مانند جریان، حرکت و مسیرپیما بهودن از قی، ویژگیدر چنی  فضای تلفی

داد دوم انتقهال از فضهای درون داد اول وارد فضای آمیخته شهده و بهه رودخانههفضای درون

یابد  در ای  فضای آمیختگی، معانی نوپدیدی نهفته است کهه کهاربرد علهارت در سهاختار می

سهازی در مفهوم 1"خلاقیت"کاهد  بر اسا  اصل می ای از بار معنایی آنمجازی یا گزارهغیر 

توان گفت مجاز و استعارات نقش مهمی در ایجاد خلاقیت ذهنی و زبانی دارنهد؛ زیهرا بهه می

                                                           
1. Creativity 



 15                                                  قتیحق ایمجاز  ؛یمجاز عقل                                        سال یازدهم            

 

های خاصهی را برجسهته پردازند و جنلهای اندیشه میبازسازماندهی الگوهای دیرینه و کلیشه

( 00 :1932ابراهیم و دیگهران،  )پهورآورنهدرا از مت  فهراهم مهی سازند که فهم جدیدیمی

حرکهت نشهان از تسهری سازی جدید آیۀ فوق، تسری جریان به چیزی بهیچناناه در مفهوم

های خاص آب به رودخانه و از سویی دیگر کمرنگ شهدن عناصهر خهاص رودخانهه ویژگی

نما دارد که ای  امر تصویرگر فوران آب و شدت جریان آن است که رودخانه را از حالت مرز

و بستر آب بودن درآورده و به یک مسیرپیما تلدیل نموده است  به علارتی دیگر چنی  فضای 

آب نههر چنهان ( »191: 0 ، ج1911آملی )ذهنی بیانگر ای  معناسهت کهه بهه گفتهۀ جهوادی

افزون بر ای ، رودخانه را نیز به جریهان «  فراوان است که همۀ گنجایش نهر را پر نموده است

های محدودیت و مظرو  بودن را از آن گرفتهه اسهت  در نتیجهه ههد  از ویژگیواداشته و 

هها های خیالی در قرآن، انتقال معانی ظریفی است کهه تنهها از راه تحلیهل ادغامآفرینش ادغام

ای در فضهاهای دیگهر، بهه کهار پذیرد  فضاسازی ذهنی با کاربرد فضاهای کلیشههصورت می

سازگار است، زیهرا عهدم  کاملاًه ای  فضا با بافت موقعیتی کلام، پردازد کآفرینش و نوزایی می

های کلام خواهد شهد  چنی ، مانع از تللور معانی ظریف و درک ناگفتههایی ای توجه به تلفیق

های خاص، تنها تعلیر اصیلی بهه توان گفت کاربرد چنی  فضاهای آمیخته در موقعیتپ، می

ری قادر به تجلی چنی  معنهای نوپدیهدی نیسهت؛ نتیجهه آیند که هیچ کاربست دیگشمار می

توانهد حقیقتهی آنکه ای  تلفیق خاص در بافت موقعیتی خود، نه تنها مجاز نیسهت بلکهه مهی

 سازی باشد نوزایش در اینگونه نسلت

  سبب آمیختگی مفهومی در اسناد فعل به. 3. 6

نوع تجهارت تشهلیه شهده اسهت، در هاى انسان در ای  دنیا به یک فعالیت کراراًدر قرآن مجید 

هاى فراوان خداداد: سهرمایۀ عقهل، ها در ای  جهان تاجرانى هستند که با سرمایهحقیقت همۀ انسان

فطرت، عواطف، نیروهاى مختلف جسمانى، مواهب عالم طلیعت، و بالاخره رهلرى انلیاء، گهام در 

شوند و سعادتمند، گروهى نهه ز مىبرند و پیروگذارند، گروهى سود مىخانۀ بزرگ میای  تجارت

شهوند؛ برند بلکه اصل سرمایه را نیز از دست داده، و به تمام معنى ورشکست مهىتنها سودى نمى

   گوید:ها مىکه قرآن دربارۀ آننمونۀ کامل گروه اول، مجاهدان راه خدا هستند، چنان
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ولِهِ *تُؤْمِتُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ ةٍتِجارَ عَلى أَدُل ُکُمْ هَلْ آمَنُوا ال َذِینَ أَی ُهَا یا﴿ نُلونَ بِالل َلهِ وَرَسلُ

ایمان! آیا شما را راهنمهایى بهه تجهارتى اى افراد با»؛ ﴾أَنْفُسِکُمْبِیلِ الل َهِ بِأَمْوالِکُمْ وَتُجاهِدُونَ فِی سَوَ

ایمهان  *شهود(مىسعادت جاویدان رهنمونتان بخشد )و به بکنم که از عذاب دردناک رهاییتان مى

 (12و  3)صف/ « به خدا و رسول او بیاورید و در راه او با مال و جان جهاد کنید

سهورۀ بقهره، په، از ذکهر  15-1و نمونۀ واضح گروه دوم منافقانند کهه قهرآن در آیهات 

 گوید: گیرد مىها که در للا  اصلاح و عقل، انجام مىکارهاى مخرب آن

اینهان » ؛﴾ما کلانُوا مُهْتَلدِینفَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ وُا الض َلالَۀَ بِالْهُدىأُولئِكَ ال َذِینَ اشْتَرَ﴿

کسانى هستند که به جاى هدایت خریدار گمراهى شدند و در ایه  معاملهه سهودى نلردنهد و 

توانسهتند بهتهری  راه را ای  گروه در موقعیتى قرار داشتند کهه مهى(12)بقره/« هدایت نیافتند 

یطى مملهو از صهفا و صهداقت و ایمهان ، در محها در کنار چشمۀ زلال وحىند، آنب کنانتخا

ها به جاى اینکه از ای  موقعیت خاص که در طهول قهرون و اعصهار تنهها اما آن قرار داشتند؛

نصیب گروه اندکى شده است بالاتری  بهره را بلرند، هدایت را دادند و گمراههى را خریدنهد، 

زد، همۀ ایه  امکانهات فطرتشان بود، هدایتى که در محیط وحى موج مى هدایتى که در درون

توانند، مسهلمی  را در ههم بکوبنهد و رهیاههاى را از دست دادند به گمان اینکه با ای  کار مى

پروراندند تحقق بخشند  ای  معاوضه و انتخهاب غلهط دو زیهان شومى را که در مغز خود مى

 بزرگ همراه داشت:
آنکهه در مقابهل آن هاى مادى و معنوى خویش را از دست دادند بىسرمایهنخست اینکه  

و دیگر اینکه حتى به نتیجۀ شوم مورد نظر خهود نیهز نرسهیدند زیهرا اسهلام بها  سودى بلرند 

سرعت پیشرفت کرد و به زودى صفحۀ جهان را فرا گرفت و ای  منافقهان نیهز رسهوا شهدند  

فَمها رَبِحَهتو "لت خسهران بهه تجهارت در علهارت نسه (122: 1 ، ج1912شهیرازی،)مکارم

از نگاه بلاغت قدیم، مجاز عقلی است زیرا تجهارت سهلب متضهرر شهدن منافقهان  "تِجارَتُهُمو

آرای فوکونیه  برحسباما  (135: 1ج ق،1032دسوقی،؛ 033 :1م، ج1311عاشور،شود  )اب می

ود در فضای فراگیهر کهه بهی  دو و ترنر در فضای آمیختۀ انسان منافق با تجارت، عناصر موج

؛ بهه بیهان داد شهدهای برای ترکیب اجزای متناظر ایه  دو درونداد مشترک است، انگیزهدرون

له نتیجهۀ اها و عناصری را از هر دو فضهای ورودی دارد کهه ایه  مسهدیگر، ای  فضا ویژگی
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د تکمیههل در مرحلههۀ بعههد، طلههق فرآینههداد مجزاسههت  فراینههد ترکیههب عناصههر از دو درون

دادهها را شوند تا اطلاعهات فرافکنهده شهده از درونای وارد عمل میزمینههای پیشوارهطرح

، «گرمعاملهه»، «انسهان»ای مربوط به انسان، عناصر زمینهکامل کنند  در ای  آیه طلق قالب پیش

 از« سهودآور و زیانلهار»، «جهانشهیء بی»داد اول و عناصهر از درون« صاحب سهود و ضهرر»

شوند؛ بنابرای  قالب جدید، قاللی ترکیلهی از داد دوم به درون فضای آمیخته فرافکنده میدرون

ول ایجهاد پویهایی در وو در آخری  مرحله نیز فرآیند پیایهدگی، مسهدو قالب موجود است  

دهد که ویهژۀ آن اسهت  در الگهوی شود و ساختاری را به فضای آمیخته میفضای آمیخته می

شود و از ، فرایند بسط باعث ایجاد تحرک در فضای آمیخته می«ضرر دیده جارتِت»آمیختگی 

عنوان یهک انسهان دههد کهه تجهارت بههای تغییهر میگونههجهت تخیلی، فضای آمیخته را به

مفههوم تواند همۀ رفتارها یا کارهای ویژۀ انسان را انجام دهد؛ به سخ  دیگر، در ای  آیهه می

شهود، بها فهرو  می نکه با مفهوم حسی انسان، آمیخته و قابل درکانتزاعی تجارت پ، از ای

 نابرآناهه گفتهه آمهد،بد بینهضرر میهدایت/ کالای مرغوب به ازای گمراهی/کالای نامرغوب، 

 ی ا از و شهودنمی یافت رههیگد داددرون یاههفض دو از کههیچیهه در میختگیآ ی ا رساختا

 ینکها به توجه با همانی   آوردمهی دههپدی را رینوظهو خیالی -یهیمعناآمیختۀ  یفضا حیث

 نیز میختگیآ عنو که گفت تهوان، میدهندمی نساما را میختهآ یفضا قالب دو هر از یعناصر

 زیر آمده است:شکل  در میختگیآ ی ا  ستا ساحتیدو
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تجارت سلب خسهران و ضهرر سهوداگر  ،با توجه به آمیختگی مفهومی موجود در علارت

ای رابطهۀ علّهی وجهود   به علارت دیگر، میان سوداگر منافق و تجارت او گونههشودمنافق می

خاطر فشردگی رابطۀ علّی در رابطۀ یکتایی، سوداگر منافق بها تجهارت دارد؛ اما در ای  آیه، به

در نف، تجارت سخ  به میان آمهده اسهت  از خسران و ضرر  اند؛ لذاشمار آمدهیکی به خود

اگهر را بهتهر فهمیهد؛  اسناد خسهران بهه تجهارتتوان علت میی ذهنی، سازنتیجۀ ای  مفهوم

رفت امها گویهای گسهتردگی و شمار میشد، نسلتی حقیقی بهخسران به کافران اسناد داده می

بهار بهودن روست کهه زیاننسلت خسارت به تجارت از آن بنابرای ، نلود خسران عظمت آن 

دسهت شعوری است کهه از بهموجود ذی ،تجارتگو اینکه نف، چنی  دادوستدی بیان شود؛ 

 نف، تجارتوقتی شک بیکند  آوردن گمراهی، ظلمت و هیای احسا  خسران سترگی می

وضهعیت بهدتری  یصهاحب چنهی  تجهارتطریق اولهی بهه چنی  حسی داشته باشد،و معامله 

فارسهی  ای در زبهان محهاورۀتوان بهه نمونههتر شدن ای  معنی میبرای روش خواهد داشت  

ماشهی ، را  مثلهاًاستناد جست: اینکه هرگاه فردی شایستگی برخورداری از موهلت و نعمتهی، 

شود  در ایه  کار برده میبه، "حیفِ ای  ماشی  که زیر پای توست"نداشته باشد برایش تعلیر 

ه در ی کهتحقیهربدیهی اسهت اهانهت و شود نه ملازمش؛ و تعلیر ماشی  متضرر نشان داده می

 لهذاوجهود نهدارد  ، "کنیتو ماشی  را حیف می"لیر دیگری مثل: تعلیر وجود دارد، در تعای  

بایهد از  سازی خاص خود برخوردار است که بهرای درک آناز مفهومهر یک از ای  دو تعلیر 

 برگرداندن هریک از آن دو به دیگری پرهیز شود 

 . آمیختگی مفهومی در اسناد فعل معلوم به مفعول4. 6

گونهه کهه مطابق تحلیهل شهناختی در مجهاز، آنواهد قللی، بر ای  نکته تاکید شد که در ش

واژه یها یهک جملهه از معنهی انهد، یهک گفتهعلمای سلف زبان عرب و بلاغیون سنتی، اغلب 

ه؛ بلکه در مهوارد مجهاز، دو نیاورددست است و معنی جدیدی به شدهله خود خارج نموضوع

حتهی وجود آمهده اسهت  هها بهههایی بهی  آنو نگاشت اندشدهداد با هم ترکیب حوزه/درون

هها حقهایقی انهد  ای مفاهیم انتزاعی روزمره مثل زمان، علیهت، حالهات و ههد  نیهز مجازی

در مهوارد مجهاز  اساسهاًآیهد  بنهابرای ، شهمار میها بهمجرای بیان آن صرفاً، زبان اند کهذهنی

ت و تعابیر صهورت نگرفتهه اسهت بلکهه هرچهه جابجایی در سطح واژگان و جملا گونههیا
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 *فَأَم َا مَنْ أُوتِلیَ کِتابَلهُ بِیَمِینِلهِ...﴿باشد  آیۀ کریمۀ میذه  هست نگاشت بی  دو قلمرو در 

او در یهک  *   اما کسى که نامه اعمالش به دسهت راسهت او اسهت»؛ ﴾فَهُوَ فِی عِیشَۀٍ راضِیَۀ

( نیهز نمونهۀ دیگهری از همهی  01و 13)حاقه/« ت رضایتلخش قرار خواهد داش کاملاًزندگى 

 ها است  نگاشت

که آناه از نگاه در حالیتوصیف شده است   "راضیۀ"با مفهوم  "عیشۀ"در آیۀ فوق، واژۀ 

بایسهت از ظهر ِ خهود احسها  رسهد اینکهه مظهرو  عهیش میآدمی، طلیعی بهه نظهر می

شد  بدی  تصور، اسناد رضهایت بهه رضایتمندی کند، نه اینکه عیش، به عنوان ظر ، راضی با

( 51: 15ق، ج1115؛ آلوسهی،933: 13ق، ج1111طلاطلهایی،)عیش، اسهنادی مجهازی اسهت  

)غیر ما ههو  "عیش"از باب ملالغه به "راضیۀ"گوید: وصفعاشور در توضیح ای  اسناد میاب 

سهلب ای  است کهه شهدت رضهایت به مذکور نسلت داده شده است  کاربرد بلاغی اسنادله( 

عیش به خودِ عیش هم تسری یافته؛ عیش با حالت صاحلش/عایش ملابست دارد و آن حالت 

مجهاز عقلهی  "راضِیَۀٍ"عِیشَۀٍ به  ووصف» :که همان رضایت باشد، به عیش منسوب شده است

وهو العائش ملابسۀ الصفۀ لموصوفها  والراضهی: ههو صهاحب  هاصاحبلملابسۀ العیشۀ حالۀ 

راضِیَۀٍ اسم فاعل رضهیت إذا حصهل لهها الرضهى وههو الفهرح والغلطهۀ   ۀ، لأنالعیشۀ لا العیش

والعیشۀ لیست راضیۀ ولکنها لحسنها رضی صاحلها، فوصفها بههه راضِیَۀٍ مه  إسهناد الوصهف 

« إلى غیر ما هو له وهو م  الملالغۀ لأنه یهدل علهى شهدۀ الرضهى بسهللها حتهى سهرى إلیهها 

ذات "را به معنهی  "راضیۀ"نیز برخی دیگر از مفسری ، تعلیر ( 109: 03م، ج1311عاشور،)اب 

یعنهههی عیشهههی همهههراه بههها نعمهههت و انهههد؛ گرفته "تهههأمرلهههاب  و "از بهههاب "رضهههیً

ای  در حالی است که  (229: 1ق، ج1121؛ زمخشری، 203: 92ق، ج1102)فخررازی،خوشی 

سهلب ماهیهت ه  بهسازی تعابیر مفسران متفاوت است  ذسازی آیۀ موردبحث با مفهوممفهوم

ابتهدا یهک بنیاد خود، برای درک و تلیهی  مفههوم انتزاعهی عهیش و رضهایتمندی آن استعاری

داد اول هایی میههان درونکنههد و بههه برقهراری نگاشههتداد حسههی را انتخهاب میقلمهرو/درون

داد یها قلمهروی آمیختهه زنهد و سهرانجام، درونداد دوم )انتزاعی( دسهت می)حسی( و درون

داد از طریهق زبهان کهه ابهزاری بهرای بهازنمود دهد، ای  دروندست میغیرحسی( به-)حسی

شود  محل تمام ای  فرآیندها ذهه  های مفهومی ذه  است، به مخاطب انتقال داده میساخت
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ها، تعلیهر روست کهه شهناختیدهد ازای است و در زبان هیاگونه جابجایی واژگانی رخ نمی

آورند نه مجاز به معنهی اصهطلاحی آن  شمار میحقیقت عقلی به موردبحث و امثال آن را یک

 مجموع فرآیندهای مذکور در تصویر ذیل به نمایش درآمده است:

داد انسهان  در داد زنهدگی و درونداد نیاز اسهت: درونبرای درک معنی آیه، به چند درون

ال آنکههه در ، احسهها  رضههایتمندی و خشههنود بههودن امکههان نههدارد، حهه"داد زنههدگیدرون"

یَۀ عیشَۀٍ"، خرسندی امری ممک  و طلیعی است  تعلیر قرآنی"داد انساندرون" ایه  دو  "راضهِ

شهود  ایه  آمیزد: فضایی که در آن عیشی با امکان خرسندبودن دیده میداد را در هم میدرون

و  داد ذاتبنیاد بودنش، دو درونفضا، فضایی ذهنی است که ذه  بر اسا  ماهیت استعاری

  در ایه  آیهه طلهق کنهدمعنی یا به علارت دیگر، محسو  و غیر محسو  را با هم یکی می

داد اول و ، از درون«خوشحال و غمگهی »، «انسان»عناصر ای مربوط به انسان، زمینهقالب پیش

به درون فضای آمیخته داد دوم از درون« دارای حوادث تلخ و شیری »، «جانشیء بی»عناصر 

 لی ترکیلی از دو قالب موجود است شوند؛ بنابرای  قالب جدید، قالمیفرافکنده 

شهود و در آخری  مرحله نیز فرآیند پیایدگی، مسوول ایجاد پویایی در فضای آمیختهه می

زنهدگی »دههد کهه ویهژۀ آن اسهت  در الگهوی آمیختگهی و ساختاری را به فضای آمیخته می
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شود و از جهت تخیلی، فضهای ضای آمیخته می، فرایند بسط باعث ایجاد تحرک در ف«خشنود

و  حالهاتتوانهد همهۀ عنوان یهک انسهان میبهه زنهدگیدهد که ای تغییر میگونهآمیخته را به

په، از  زنهدگیبه سخ  دیگر، در ای  آیه مفهوم انتزاعهی دارا باشد  ویژۀ انسان را  مختصات

دیگهر فهرد سهان شخصهی کهه از بشهود، اینکه با مفهوم حسی انسان، آمیخته و قابل درک می

های آن فهرد را بهرآورده سهازد و کند تا خواستهنهایت تلا  خود را ملذول میراضی است، 

طور طلیعی هرچهه رضهایت آن شهخص تمام امکانات خود را در اختیار او قرار دهد  به عملاً

ل خواههد شهد  بیشتر باشد، به همان اندازه اهمیت و احترام و ارز  فراوانی برای آن فرد قائ

رو، بهه سازی شده است  از ای در آیه هم، عیش به عنوان فردی راضی از انسان باایمان مفهوم

خواهد بود  اما کارکرد معنایی ایه  آمیختگهی چیسهت؟ در  مؤم تمام معنی در اختیار انسان 

سازی ذهنی بهر آن اسهت تها نشهان دههد کهه عهیش پاسخ باید گفت: ای  آمیختگی و مفهوم

 مند خواههد بهود بهرهبالاتری  حد عیش از انسان باایمان  متعاقلاًتری  حد خود را دارد  بزرگ

توان شاهد بهود؛ هایی از ای  تحلیل شناختی را میذیل آیه، نشانه "م  هدی القرآن"در تفسیر 

کل هسهتی  اساساًدارد و هرجا ورود داشته باشد، آن محیط او را دوست می مؤم اینکه انسان 

وجهودی ملهارک و میمهون و  مؤم بالند  زیرا بوده، به وجود  می مأنو خلوقات با او و م

مثلت است، لذا همهه چیهز سهعی بهر آن دارد تها اسهلاب رضهایت خهاطر او را فهراهم کنهد  

 (032: 12ق، ج1113،مدرسی)

 نتایج پژوهش .7

گفتمهان قهرآن  های زبانیدر صفحات پیشی ِ ای  پژوهش، مجاز عقلی به عنوان یکی از حوزه

ای همورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و ضم  پهار "آمیختگی مفهومی"کریم بر حسب اصل 

 از آیات نشان داده شد که:

نظریۀ آمیختگی مفهومی با کاربرد انگارۀ چهارفضهایی، مجهاز مفههومی را از الگهوی دو  -

ههای ای از قابلیتازههای تهکه سهاحتطوریشناسی شناختی خارج نموده؛ بهای در زباندامنه

 گردد دار توصیف ظرایف متون میسازد و عهدهمت  را آشکار می
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عنوان بنیاد سهازوکار ذهه ، بها کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی در آیات قرآن کریم به -

پهردازد؛ ایجاد فرایندهای معناساز در قالب اصولی منسجم به درک روشمند و ژر  معنهی می

فراینهدهای  پهذیرد، در حقیقهت بازسهازیا  چنی  فرایندی صهورت میهایی که براستحلیل

 شناختی است که مراد اصلی خداوندگار بوده است 

های قرآنی به تناسب با سیاق صهورت گرفتهه اسهت  آمیختگهی در هر یک از آمیختگی -

 کند که اهمیت خاصی برای گوینده دارد  ای  نکتههحقیقت عنصرهایی از سیاق را برجسته می

 دهد  ها را در کشف کانون توجه نشان میاهمیت بررسی آمیختگی

، بهه در قرآن کریم شناختیبرجستۀ رویکرد عنوان یکی از سازوکارهای مجاز مفهومی به -

روز، خسهران تجهارت چینی شهلانهتولید و درک مفاهیم انتزاعی و غیهر عینهی ماننهد: دسیسهه

عینی و ملمو  کمک کرده است؛ ای  مفهاهیم غیهر امور  منافقان، روز نیرومند و     بر حسب

 کههانهد ههای ذهنیواقع حقیقتاند، بهآمیزی مفهومی توصیف شدهعینی که از طریق اصل هم

 اند در قالب زبان تجسم یافته

سهازی خهود را و مفهوم مفسران سنتی در موارد زیادی تعابیر مجازی قرآن را تغییر داده -

آن را مفسهران شهناختی همهان چیهزی اسهت کهه ، ییاگرتحویلای   اند جایگزی  آیات کرده

کهه ههر واقعیهت  ایه  باورنهد برها شناختیاند  مردود دانسته "اصالت تعلیر"سا  نظریۀ ارب

د که در سیاق معی ، بُرشی خاص از معهار  الههی قرآنی، یک تعلیر قرآنی خاص خود را دار

هها، فهرق تلف از آن موقعیتای قرآنی و تعابیر مخهلذا باید میان موقعیتدهد، دست میرا به

 گذاشت 

سازی نگاه کلی و فراگیر بوده است که ای  امر نهوعی تری  کارکرد آمیختگی، فراهممهم -

در مقیا  ها و تلیی  آنکاهش امور پیایده  هد  اصلی آن،آید و شمار میپرداز  تخیلی به

    استبشری 

، رد مجهاز عقلهی در تعهابیر قرآنهی و سازیشناسی مفهومزبان پیامد مهم اصل بارزتری  -

عهدم تهوان مسهالۀ را می ای  پیامد منشأ بوده است آن بخشی به تعابیر آمیخته شده در اصالت

ای  مساله در نگرگاه شهناختی بهه مثابهۀ دو دانست  تقدم و تأخّر لفظ و معنی )زبان و ذه ( 
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ویکرد سنتی، محهل اختلها  نظهر بسهیاری از ه ای  مساله در رحال آنکروی یک سکه است  

  شداز آن یاد می زبان بر ذه امتیاز با  غاللاً و عصر خود بود علمای

 کتابنامه

، 11، 2ج  المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسهلع المثهانیروح  ق(1115)  سیدمحمودالآلوسی،   1

 لعلمیۀبیروت: دارالکتب ا  ط الأولی  تحقیق علی علداللاری عطیۀ، 15
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