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Abstract 

One of the common features of religious texts is their high frequency of abstract and 

metaphysical concepts. Hence, they are full of metaphors that link between abstract and 

unknown conceptual domains and concrete and familiar ones. The findings of cognitive 

linguists show that establishing this link facilitates understanding of abstract and unknown 

concepts. In this study, we will explore the metaphorical use of the word light in the Qur'an 

by adopting a cognitive semantics approach, using Conceptual Metaphor Theory (CMT) 

and Double-ground Metaphoric Chain (DGMC). In this descriptive-analytical research, ten 

Quranic interpretations written in five interpretive methods were used to determine the 

readings and referents of light in the Quran. Results show that, in 40 cases (out of 43 cases), 

light is used metaphorically to conceptualize several concepts. According to several referents 

mentioned for light in ten Quranic representations, 63 conceptual metaphors were found, in 

which, light is used as source domain. Furthermore, in seven cases, light is used as both 

source and target domain; i.e., as a central concept in a double-ground metaphorical chain. 
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 مقدمه
ها، از ها و عبارات به کار رفته در آن همواره مورد روجه پژوهشگران اناواع رشاتهو معانی واژه قرآن کریم

هاا، آیاات و شناسی شناختی، برخی پژوهشگران این رشاته واژهشناسان بوده است  با ظهور زبانجمله زبان
اند  به ویژه با طرح نظری  اساتعارۀ های مختلِف شناختی بررسی کردهقد  را از جنبههای این کتاب مسوره

رر انجام شده اسات  از آنجاا کاه ها به صورت دقیق(، این بررسی1980مفهومی روسط  یکاف و جانسون)
 1یدهند، برقراری نگاشات مفهاومای از متون مذهبی را رشکیل میمفاهیم انتزاعی و متافیزیک بخش عمده

ها ساب  برقاراری نمایاد  اساتعارهرر جهت قابل درک ساختن آنها ضاروری میمیان آنها و مفاهیم ملمو 
شوند و از این طریق رر و آشنارر میهای ملمو های انتزاعی و ناشناخته و حوزهاررباط و نگاشت میان حوزه

ر خصاو  ضارورت کااربرد اساتعارۀ ( د22) 2انجامناد  ِیِکالبه درک بهتر مفاهیم به کار رفته در متن می
 نویسد: مفهومی می
سازی آنها روسط دارند  فهم برخی موضوعات خا  بدون مفهوم 3کارکرد ربیینیها به طور کلی استعاره

های مفهومی انتزاعی، مفاهیم نظری و به ویژه مسائل متافیزیک رنها از استعارۀ مفهومی مشکل است  حوزه
رارین رفکارات های مفهومی از طریق ایجااد ارربااط میاان انتزاعیتند  استعارهطریق استعاره قابل درک هس

کنند کاه موجا  انساجام و فیزیکی فراهم میمند و زیستمفهومی با رجرب  حسی، یک بستر شناختی بدن
 شود مان میپیوند میان رجارب

یدگاه ثابتی وجود داشت که بر های قرن بیستم دربارۀ ماهیت و نقش استعاره، داز روزگار ارسطو را میانه
پردازان شاناختی مانناد  یکااف و شاد  اماا نظریاهاسا  آن، استعاره در اصال، سانتی بال ای قلماداد می

( این نقش زینتی استعاره را به حاشایه بارده و بار نقاش شاناختی قدررمناد آن، بارای بیاان 1980جانسون)
کیاد کردناد )براری، صاا  ی، ایده ( نظریا  اساتعارۀ 108اماامی و  اویمی مطلاق، های موجود در ذهن رأ

ناپذیر زبان و اندیش  روزمرۀ ما هستند  هم زبان روزماره و هام ها جزء جداییشناختی نشان داد که استعاره
های مفهاومی های زباانی و اساتعارهباریم از اساتعارهای که ما برای مقاصد روزمره به کار مینظام مفهومی

 (8های زبانی هستند )ُکِوچش، که زیربنای استعاره کنندمتناظری استفاده می
اسات کاه  قرآن کرریمهای مهم یکی از واژه نوررکرار شده است   قرآن کریمآی   33بار در  43نور واژۀ 

ساو اند  این واژه از یکسازی شده( به وسیل  آن مفهومخداوندمفاهیم مهم و کلیدی بسیاری در قرآن)نظیر 
                                                 

1 Conceptual mapping 
2 O. Jӓkel 
3 explanatory function 
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باه واساط  کااربرد -خود، یعنی نور مادی و حسی، به کار رفته است و از سوی دیگر به همان معنای  غوی 
و جز آن دال ت دارد  معانی متعدد  هدایت ،ایمان قرآن،های معنایی مختلفی چون بر خوانش -استعاری آن

نظریا  ها باا روجاه باه ساازیکند که سازوکار این مفهومو مختلف این واژه این پرسش را در ذهن ایجاد می
راوان ایان کاربردهاای اساتعاری متعادد و در عاین حاا  مارربط را استعارۀ مفهومی چیست و چگوناه می

 بندی کرد؟دسته
هساتند، جهات  ناوربه منظور یافتن پاسخ این پرسش، پس از استخراج آیات قرآن کریم که حاوی واژۀ 

ز پانج ناوع مختلاف قرآنای، عقلای، رعیین مصداق واژۀ نور به ده رفسیر مختلف مراجعه شد  این رفاسایر ا
روایی، عرفانی و ادبی گزینش شدند و از هر کدام از آنها دو رفسیر)یکی متعلق به علماای شایعه و دیگاری 

، تفسریر الررآیرل لررررآن، المیرااناناد از: متعلق به علمای اهل رسّنن( انتخااب شاد  ایان رفاسایر عبارت
  بحرالمحیطو  الکشاف، األسرارکشف، السعادهبیان، درالمنثورال، البرهان، التفسیر الکبیر ،البیانمجمع
 

 پیشینۀ پژوهش
در قرآن انجام شاده اسات   نور های درخور روجهی در خصو  کاربرد استعاری واژۀرا کنون پژوهش

را در قرآن با استفاده از ا گوی استعاره مفهومی  یکاف و جانسون  نور( استعارۀ مفهومی واژه 1393رازیانی)
باه عناوان یاک « خدا ناور اسات»بررسی نموده است  وی به این نتیجه رسیده است که استعارۀ ساختاری 

که هر کند؛ به طوریهای نور قرار گرفته است و میان آنها پیوند برقرار میکالن استعاره زیربنای سایر استعاره
( 1394رخوردار است  رویتوند  یاثوند)آنچه با خداوند اررباط مثبت دارد به همان میزان از ماهیتی نورانی ب

های به کار رفته در آن ر لیال نماوده اسات  بناا بار سورۀ نور را به   اظ چشم انداز و طرحواره 35نیز آی  
سازی شده و حضور راام اکمال دارد  اماا وقتای عملکارد پژوهش ایشان، خداوند در قسمت او  آیه، ذهنی

سازی دهد، خارج از ص نه شده و به صورت مستقل عینینشان می( مشکاتخود را با مثا  قابل فهم بشر)
سورۀ نور را به عنوان یک کالن استعاره  35( آی  1395آورد  حجازی)شود و پردازشی جدید به وجود میمی

هاای آن های نور در قرآن را بصیرت، هدایت، علم و رحمت و معاد مفهومی بررسی کرده است  او معاد 
شمارد  حجازی آیه نور را به رآن و وحی، علم، هدایت، ائم  اطهار و حقیقت م ّمدی برمیدر احادیث را ق

ای ررسیم کرده است که دارای نگاشتی دوسط ی است  در نگاشت ساطح او  صورت یک طرحواره شبکه
ین باه پیامبر، ائمه اطهاار و مانمن»استعارۀ رابع و در نگاشت سطح دوم کالن« ا له نور است»استعاره کالن

 قرار دارد  « مثاب  نور
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اندازهای مختلفی مفهوم واژۀ نور در قرآن را مورد بررسی قارار عالوه بر آن، برخی پژوهشگران از چشم
از منظر آیات و روایات پرداخته است  وی باه ایان نور ( به ر لیل مفهوم واژۀ 1383اند  افشار کرمانی)داده

طیفی از موجودات دال ت دارد  در یک سوی این طیف، نور حّسی و رسد که نور در متون دینی بر نتیجه می
در طرف دیگر آن ذات خداوندی قرار دارد و در میان این دو علم، ایمان، هدایت، امام، پیامبر، عقال و  یاره 

کند در حکمت سهروردی و قرآن پرداخته است  وی بیان می نور( به واکاوی مفهوم  1393قرار دارند  طیار)
نظر قرآن رنها نور حقیقی خداوند است که به رنهایی ظاهر و آشکار است و موجودات دیگر به واسط   که از

کند که در قرآن مصادیق متعددی برای نور شوند؛ طیار در بیان رفاوت این دو دیدگاه رصریح میاو نورانی می
ررین موجود همان نوراالناوار است و واال« موجود»که در فلسف  سهروردی نور معاد  با ذکر شده، در حا ی

( در پژوهشی به بررسای ماهیات 1393گیرد  علمی سوال و رسو ی)است که در رأ  سلسل  وجود قرار می
اند  در بخش بررسای رفسایری، رعریاف نور از منظر فلسف  اسالمی، مفّسران قرآن و فیزیک جدید پرداخته

عربی در خصو  د یل نور آسمان و زمین بودن است  ابنارائه شده  المیاانو رفسیر  عربلتفسیر ابندر  نور
کند که خداوند وجود مطلقی است که به وسیل  او آنچه از موجودات وجود دارند، موجاود خداوند بیان می

ها و آمده، خداوند دارای دو نوع نور است: ناور عاام کاه باا آن آسامان المیااناند  طبق آنچه در رفسیر شده
این ظهور اشیاء به وسیل  نور ا هی عین وجود آنهاست؛ و نور خا ، که ناور معرفات  زمین روشن شده که

در  ناارو  ناورهای حاوزۀ معناایی ( روابط معنایی واژه1395است و رنها مختص منمنان است  م مودیان)
یاک  از ناارو  ناورهاای دهد کاه واژهرا مورد بررسی قرار داده است  نتیج  این پژوهش نشان می قرآن کریم

برای امور دنیوی اسات اماا  ناردیگر هستند؛ با این رفاوت که کاربرد واژۀ اند و اکثرًا مالزم یکاصل و ریشه
 رود برای امور اخروی و هدایت به کار می نور

نیاز از جملا  موضاوعاری اسات کاه ماورد روجاه  قررآن کرریمدر  ظلماتو  ناورمسئل  رقابل معناای 
( 1395(، جادی)1393(، سلوکی)1389گلمکانی) (،2006)1برادا(، 1385پژوهشگرانی چون ساجدی)

بارای اشااره باه اماور خیار )و در رأ  آن نور ها آن است که واژۀ قرار گرفته است  وجه مشترک این پژوهش
 برای اشاره به امور شّر استفاده شده است  ظلمت( و واژۀ خداوند

ن و با استفاده از ا گوهای نوین مشتق شاده در پژوهش حاضر سعی شده است را با رکیه بر آرای مفسرا
 در قرآن ارائه شود  نورمندرر از کاربرد استعاری واژۀ رر و نظاماز نظری  استعارۀ مفهومی، نمایی کامل

 

                                                 
1 K. Berrada 
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 چارچوب نظری

( را مترادف واژه روشنایی)به معنای 2یا ضوء 1ضیاءهای های  غت عربی، برخی از  غویان واژهدر کتاب
روشنایی به هر صورری که باشاد و »را به صورت  نوراند  آنها ذکر کرده نیرانو  أنوارجمع آن را  دانسته و نور

اند کاه باه ناور ماادی و م ساو  اشااره رعریف کرده« روشنایی و آن خالف راریکی است»، یا «شعاع آن
باه روشانایی و  ءراو  واو ،ناونکند که سه حارف اصالی بیان می معجم مراییس الرغهفار  در کند  ابنمی

فاار ، از آن گرفتاه شاده اسات )ابن ناار وناور ثباری و حرکت سریع اشاره داشاته و دو واژۀ اضطراب و کم
5/368) 

اّما رعریف را   در مفردات ا فاظ قرآن نور اخروی و نور  یرم سو )به رعبیر او نور معقاو ( را نیاز 
کند و بار ای است که به دیدگان و بینایی کمک میروشنایی منتشرشده نورنویسد که شود  وی میشامل می

کند: او  ناور معقاو  دو گونه است: نور دنیایی و نور أخروی  را   نور دنیایی را نیز به دو دسته رقسیم می
کند؛ مثل نور عقل و نور قرآن و دوم، نور م سو  که باه دیادن چشام که به چشم د  و بصیرت کمک می

شاود؛ مثال ناور خورشاید، ساتارگان و دیگار اجساام ام ناورانی منتشار میکناد و از اجساظاهر کمک می
 (4/406نورانی )را   اصفهانی، 

نور از اسمای خادای رعاا ی »کند که ( عنوان می124 /5)النهایة فل غریب الحدیث واألثردر اثیر ابن 
شود؛ نیز گفته شاده کاه د میگردد و گمراه به هدایت او ارشااست و او کسی است که به نور او نابینا بینا می

شود  پس آنچه فی نفسه آشکار است و آشکارکنندۀ  یر خداوند آشکاری است که همه چیز با آن آشکار می
م سوب کرد؛ زیرا هرگونه  نورروان رعریف جامعی برای واژۀ این جمل  آخر را می 3«خود است نور نام دارد 

 شود    و معقو  را شامل مینوری، اعم از نور دنیوی و اخروی و نور م سو
 

 4نظریۀ استعارۀ مفهومی
شناسی شناختی، نقش م وری استعاره در زبان و رفکر اسات  نظریا  های مهم معنییکی از مشخصه

؛ 1993، 1987؛  یکااف 1999، 1980استعارۀ مفهومی روسط  یکاف و همکارانش) یکااف و جانساون، 
 یکاف و جانسون در اثر خود با عناوان  (Saeed, 371) ( مطرح شد1989؛  یکاف و ررنر 1987جانسون 

                                                 
 اند  ذکر کردهنور را به عنوان مترادف  ضیاء( واژه 275 /8)کتاب العین(، فراهیدی در 838 /2)الصحاحجوهری در   1
ا ضاوء و هاو خاالف » اند ودانساته «ضوء أّیا کاان و شاعاعها »را  نور( 244 /2)الراموس المحیط(، فیروزآبادی در 563 /7)تاج العروسمررضی زبیدی در  2

 ( به آن اشاره کرده است 629 /2)المصباح المنیررعریفی است که فیومی در « ا ظلمه
( نیاز نقال شاده 5/240منظاور)ابن لسان العررب( و 7/568زبیدی ) تاج العروسدر دو معجم  فظی « ا ّظاهُر في نْفسه ا ُمْظِهُر  غْیِره»رعریف نور به صورت  3

 است  
4 Conceptual Metaphor Theory (CMT) 
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های زبانی رایج روزمره ارائه دادند که ( شواهدی از عبارت1980«)1کنیمهایی که با آنها زندگی میاستعاره»
 & Croft) های مفهومی موجود در ذهن بشر روابط استعاری یا نگاشت برقرار است داد بین حوزهنشان می

Cruse, 194) 
های مانظم میاان دو حاوزۀ رجرباه هایی از رناظرها یا نگاشتهای مفهومی متشکل از مجموعهتعارهاس

هستند و معنی هر عبارت استعاری خا  که در یک استعارۀ مفهاومی زیربناایی م قاق شاده، بار هماین 
کاه ین( نظری  استعاره مفهومی بر سه قضی  اصلی استوار اسات: نخسات ا8رناظرها مبتنی است )ُکِوچش، 

ای شناختی بوده و صرفًا واژگانی نیست؛ بنابراین استعاره را باید مفهومی زیربنایی فار  کارد استعاره پدیده
که استعاره را باید در قا   نگاشت یک حوزه بر حوزۀ بخشد  قضی  دوم اینکه به نوع اندیشیدن ما شکل می
کنناد  ساازی میهاای قلمارو مبادأ مفهومواژهها قلمرو مقصد را بر حس  دیگر ر لیل کرد؛ یعنی استعاره

است  سومین رکان نظریا  اساتعارۀ « 3مستعار ه»و قلمرو مقصد همان « 2مستعارمنه»قلمرو مبدأ مطابق با 
گیرد )گیرررس، های انسان شکل میاند و زبان بر پای  رجربهها مبتنی بر رجربهمفهومی این است که استعاره

( ما ناه رنهاا مفهاومی را از طریاق Metaphors we live by,112جانسون) ( به گفت   یکاف و417-424
یاابیم کاه کنیم، بلکه مفاهیم ذهنای و  یرملماو  را نیاز در قا ا  مفااهیمی درمیمفهوم دیگری درک می

 رر هستند  برایمان ملمو 
 
 4استعارهکالن

روسط  یکااف و  5رصویری( و استعارۀ 1980پس از معرفی استعارۀ مفهومی روسط  یکاف و جانسون)
شناساای شااناختی مطاارح کاارد  اسااتعاره را در حااوزۀ معنی( مفهااوم کالن2002)6(، کااوچش1989ررناار)

که بازنمود صوری داشاته باشاند و باه های رایج یا بدیع بدون آنکند که برخی استعاره( بیان می51کوچش)
 7هاییاساتعارهمتاون ادبای رنهاا خردهسطح متن بیایند در سراسر متون ادبی حضور دارند  در سطح برخای 

ای نهفته است که موج  انساجام و پیوساتگی باین ایان استعارهشوند، اما در پس آنها کالنخا  دیده می

                                                 
1 Metaphors we live by 
2 vehicle 
3 tenor 
4 megametaphor 
5 image metaphor 
6 Z. Kövecses 
7 micrometaphors 



 107،  شمارۀ پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /38

است که در طی  1استعاره همان استعارۀ گستردهکند که کالنشود  کوچش خاطرنشان میها میاستعارهخرده
 مطرح شده است   2دبی روسط پل ورثهای موجود در یک اثر ابررسی استعاره

اثار « دستور فارسای مار »استعاره را از داستان کوراه ای از کالن( نمونه149-148افراشی و حسامی)
 هستند: های زبانفعلهای قصه اند؛ جایی که شخصیتپور بیان کردهمندنی

 «یک سمتی باید اومده باشه  به فرنگیس که البد از ماضی ا تزامی گفته باشددر همین دوران شاید »    
ماضای شنود    کاه کس نفیر او را نمی: نُکشید! وای    وا   ای نکشید  و هیچکشدمضارع نعره میو »

 «: که ما کاربان چنین نوشته بودیم   بعید به یاد آورده بود
 هاای زباان اسات، مساتلزم قائال شادن باهبخشای باه فعلهای باال که نوعی شخصیتخرده استعاره

اساتعاره در ماتن باازنمود صاوری نادارد، اماا باه است  این کالن« فعل به مثاب  موجود زنده»استعاره کالن
 بخشد های موجود در متن انسجام میاستعارهخرده

 استعارۀ زنجیری
( معرفی شاد  آنهاا 2014, 2012, 2011) 4و گا را 3استعارۀ زنجیری نخستین بار روسط روئیز د مندوزا

معرفای کردناد  طباق رعریاف روئیاز د منادوزا و  5ستعارۀ ررکیبی را به عنوان نوعی استعاره مرّکا این نوع ا
( در Metaphoric and metonymic complexes in phrasal verb interpretation,164گاا را)

دهاد، بلکاه دو اساتعاره در یاک حاوزۀ های مبادأ و مقصاد رن نمیاستعارۀ زنجیری اد ام کامل بین حوزه
اند کاه حاوزۀ مقصاد یاک مفهومی مشترک هستند  به عبارت دیگر، دو استعاره طوری به هام زنجیار شاده

( Going beyond metaphtonymy,21استعاره، حوزۀ مبدأ استعارۀ بعدی است  روئیز د مندوزا و گاا را)
ا لفظی ایان ر اتاند  معناای را به عنوان مثا ی برای استعارۀ زنجیری مطرح کرده 6جدا شدنعبارت فعلی 

جادا شادن »حوزۀ مبدأ استعاره او  است کاه روی مفهاوم « شکستن و دو رکه شدن یک شیء»فعل، یعنی 
شود  این مفهوم، در استعارۀ زنجیر شدۀ بعدی نقش حاوزۀ مبادأ را نگاشت می« دیگرفیزیکی دو فرد از یک

 د شونگاشت می« دیگرجدایی عاطفی دو فرد از یک»دارد که روی مفهوم 
 
 

                                                 
1 extended metaphor 
2 Paul Werth 
3 F.J. Ruiz de Mendoza 
4 A. Galera-Masegosa 
5 complex metaphor 
6 break away 
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 (break away)« جدا شدن»: استعارۀ زنجیری استنباط شده از عبارت فعلی 1شکل 
به هم زنجیار  )جدا شدن(َشَبه واحدبینیم، دو استعاره بر اسا  یک وجه( می1گونه که در شکل )همان

 اند  نام گرفته 1وجهیاند، بنابراین استعارۀ زنجیری رکشده
اند که وجه شبه دو استعارۀ زنجیار شاده باا هام های زنجیری نیز معرفی شدههاّما نوع دیگری از استعار

اناد  اساتعارۀ زنجیاری هستند و از این جهات اساتعارۀ زنجیاری دووجهای ناام گرفته -اما مرربط–متفاوت 
عبارت است از ررکی  دو استعاره که در آن حوزۀ مقصد اساتعارۀ او ، حاوزۀ مبادأ اساتعارۀ دوم  2دووجهی

ساازی کنناد کاه باه یاک مفهومکه دو استعاره دو رصویر مرربط با هم را در ذهن رداعی میبه طوریاست؛ 
 ( برای مثا  در جمل Navidi-Baghi, Izanloo, Qaeminia & Azad ,2021انجامد )چندوجهی می

بیت)ع( باه کالم اهل د پذیر بودنو جذابیت  ،3«بیت)ع( را منتقل کنندنویسندگان دینی شیرینی کالم اهل»
باه عناوان اساتعارۀ اصالی از آن اساتنباط « د پذیری باه مثابا  شایرینی»رعبیر شده است و استعارۀ  شیرینی

یابیم که استعارۀ مکنی  دیگری نیاز در جملاه وجاود درمیمنتقل کردن شود  عالوه بر آن، با کاربرد فعل می
ر گرفته شده که قابل انتقا  اسات؛ بناابراین که یک طعم است، به عنوان شیئی در نظشیرینی، دارد که در آن 

شود  ساختار این استعارۀ زنجیری نیز از جمله استنباط می« شیرینی به مثاب  شیء»استعارۀ دیگری با عنوان 
 (1400)نویدی با ی و دیگران، ( ررسیم کرد 2روان به صورت شکل )را می

 
 
 

 «بیت)ع( را منتقل کنندیرینی کالم اهلنویسندگان دینی ش»: استعارۀ زنجیری در جمل  2شکل 

                                                 
1 single-ground metaphoric chain 
2 double-ground metaphoric chain 

  /137873http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/: 30/2/91خبرگزاری کتاب ایران،  3

http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/137873/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF
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کار در قا ا  یاک اساتعارۀ مکنّیاه باه )شیء(بنابراین، در استعارۀ زنجیری دووجهی حوزۀ مبدأ دیگری
اساتعارۀ ساازی کناد؛ ماا آن اساتعارۀ او  را را  نی)شیرینی( شود را مفهوم حوزۀ مبدأ استعارۀ او گرفته می

ساازی در اساتعارۀ جا کاه مفهومعالوه، از آننامیم  بهمی استعارۀ پشتیبانا ساز رو استعارۀ مکنّی   نی اصلی
 سازی چندوجهیمفهومپذیرد، های مختلفی صورت میزنجیری دووجهی بیش از یک وجه داشته و از جنبه

با بایش  1سازی چندسویهرر، در مفهوم( به عبارت دقیقet. albaghi-Navidi 2021 ,.نامیده شده است )
کناد و در ای از مفهوم مقصاد ماورد نظار را روصایف میسازی سروکار داریم که هر یک جنبهیک مفهوماز 

 دیگر هستند سازی مکمل یکواقع، در فرایند مفهوم
 

 شناسیروش
گیارد  بارای ر لیلی قرار می-های روصیفیاین پژوهش کیفی، از نظر ماهیت و روع، در گروه پژوهش

های رفسایری گیری از انواع رفاسیر و روعقرآن، به آشنایی با آرای مفسران و بهره بررسی معنای واژۀ نور در
نیاز بود  به این منظور، پنج روع رفسیری قرآن به قرآن، عقلی، روایی، عرفانی و ادبی مد نظر قرار گرفات و 

ه علماای اهال های رفسیری، دو رفسیر یکی متعلق به علمای شیعه و دیگری متعلق باز هر یک از این روع
رفسیر مورد بررسی قرار گرفت  هدف از انتخاب رفاسیر از  10سّنت انتخاب شد  به این ررری ، در مجموع 

پنج روع رفسیری مختلف و از دو مذه  شیعه و سنی آن است که بدون سوگیری و با در نظر گرفتن اناواع 
ها( دسات یاابیم کاه ماورد تعارهاساای واحد)کالنبه مجموعاه نورآرای مختلف در خصو  مصداق واژۀ 

ا مقدور به آرای خود مفّسر اکتفا شاود و اجماع اکثر مفسران است  در این بررسی سعی شده است که حتی
 مطرح نموده در نظر گرفته نشود « گفته شده»یا « قیل»هایی که مفسر پس از واژۀ مصداق

 
 هاتحلیل داده

 16مورد به صورت معرفه و در  27ده است  از این رعداد، در آی  قرآن رکرار ش 33مرربه در  43 نور واژۀ
باه صاورت معرفاه باه کاار رفتاه  ناور به کار رفته است  ماواردی کاه)نورًا، نوٍر، نوٌر( مورد به صورت نکره

مورد به عنوان مضاف  10ا یه آن یک اسم است؛ در  ٌاند از: در چهار مورد به عنوان مضافی که مضافعبارت
مورد با ا ف و الم معرفاه  13و در  )نوره، نورهم، نورنا، نورکم(ا یهی که یک ضمیر متصل است ٌبرای مضاف
 به کار رفته است  «ا ّنور»و به صورت 

                                                 
1 multifaceted conceptualization 
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عمدرًا کاربردی استعاری داشته و به نور  یرمادی و  یرم ساو  اشااره دارد و نور ، واژۀ قرآن کریمدر 
هساتند در  ناورسو  است  فهرست آیاری کاه حااوی واژۀ رنها در موارد اندکی مصداق آن نور مادی و م 

، 19، 13، 12، 9؛ حدیاد: 5، 1؛ اباراهیم: 275، 17؛ بقره: 69، 22؛ زمر: 40، 35: نور: 1ادامه آمده است
؛ 157؛ اعاراف: 8؛ رغاابن: 20؛ فااطر: 16؛ رعد: 46، 44، 16، 15، مائده: 11؛ طالق: 43؛ احزاب: 28

  5؛ یونس: 16؛ نوح: 8؛ ر ریم: 8؛ صف: 32؛ روبه: 122، 91، 1: ؛ انعام174؛ نساء: 52شوری: 
در معنای  غوی و  فظی خود به کار رفتاه و باه  نورواژۀ نور به کار رفته در قرآن، رنها در سه مورد  43از 

مورد دیگر، این واژه به صورت استعاری به کار رفته و مقصود از آن  40نور م سو  و مادی اشاره دارد؛ در 
نظران در قرآن، الزم است به آرای صااح  نوررر معنای ر معنوی و  یرم سو  است  برای بررسی دقیقنو

های ذکر شده روسط مفّسران مورد مطا عه قرار گرفات کاه در در این حوزه مراجعه شود  از این رو، مصداق
 ( آمده است 1جدو  )

 
 2نور در آیات قرآن های ذکر شده در رفاسیر دهگانه برای واژۀ: مصداق1جدو  

 نوع تفسیر كتاب تفسیر های ذكر شده برای نور در آیات قرآنمصداق
(؛ حقیقت ایمان، ایمان و معرفت )ناور مخاتص 185،  15خداوند )ج

(؛ هاادایت 447،  17(؛ نااور روز قیاماات )ج170،  15ماانمنین( )ج
، 11(؛ ایمان به حاق )ج132و  6،  12(؛ ایمان/ علم )ج528،  2)ج
، 19(؛ قااارآن )ج50،  17مااانمن )در مقابااال کاااافر( )ج (؛444 
(؛ )احکام و معارف موجاود در( راورات 114،  18(؛ روح )ج503 
، 5(؛ احکاااااام و شااااارایع انجیااااال )ج381،  7؛ ج560،  5)ج

(؛ هادایت و 328،  9(؛ نبوت پیامبر اکارم) ( )ج567-566صص
(؛ ناور 565،  19(؛ ایمان و عمال صاا ح )ج431،  19دین حق )ج

(؛ حقیقت ایماان 274،  19وی )به سب  ایمان و عمل صا ح( )جاخر
(؛ بهاره رظااهر باه 467،  7(؛ علم ناشی از ایماان )ج171،  15)ج

، 17(؛ ناور مااه )ج5،  7(؛ نور ماادی و حسای )ج88،  1ایمان )ج

 المیززززززززان
 )ررجمه(

 قرآن به قرآن

                                                 
کید شده بیان شده است  در این بخش، آیات براسا  مصداق نورهای مختلفی برای واژه شده، مصداقدر رفاسیر دهگانه بررسی  1 هایی که بیش از همه بر آنها رأ

 اند بندی شدهدسته
 (1، پیوست)«ر لیل مفهومی واژۀ نور در قرآن»رفصیل این آراء را نک: نویدی با ی،  2
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 (13،  10؛ ج560 
ناور رجلای  (؛1283-5، صاص9)جهدایت  (؛1281،  9)ج خداوند

، 7)جهدایت/ ایمان (؛ 321،  2)جایمان/حق (؛ 1194،  12)جحق 
 احکااام شااریعت موجااود در رااورات (؛980،  14)جقاارآن (؛ 151 
دین اساالم (؛ 1107،  3)ج)آیات و کلمات( انجیل (؛ 1103،  3)ج
حقیقات  (؛1034،  14)ج اعماا  صاا ح (؛ 745-744، صص5)ج
؛ 1199،  15)جنور ماه ؛ (124،  4)ج نور مادی(؛ 1142،  12)ج
 (959،  6ج

تفسیرالقرآنی 
 للقرآن   

بخش، منبع هر نفع و احساان و انعاامی کننده، زینتکننده، روشنهدایت
؛ (140،  17)ررجماه: ج ) (پیاامبراکرم (؛8-137،  17)ررجماه: ج

، 17(؛ دیان و ایماان )ررجماه: ج142،  17پیامبران/ امامان )ررجمه: ج
ایمان  (؛117-116، صص3)جهدایت (؛ 792 ، 8)ج(؛ عد  142 
 قارآن(؛ 117،  25)ج علم (؛138،  20)جمعرفت(؛ 98،  13)ج
والیات امیرا مانمنین  (؛254،  6)ج ) (پیامبر اکرم(؛ 68،  25)ج

 احکااام انجیاال (؛48،  7)ج احکااام راورات (؛171،  6)ج )ع(علای
 (؛74،  11)ررجماه: جاسالم  (؛180،  8)جرورات  (؛57،  7)ج
)ررجماه:  امامان و پیشوایان منمنان  (؛401،  24)ررجمه: ج م خداکال

نااور اخااروی بااه  (؛153،  25)ررجمااه: ج طاعاات /( 152،  25ج
، 24)ررجماااه: ج عباااادت(؛ 218،  24)جواساااطه اعماااا  صاااا ح 

علاام و (؛ 252،  24)ررجمااه: ج رهباار و راهنمااا(؛ 219-20صااص
 (؛69،   1)ررجماه: ج وسعت نظار (؛ 256،  8)ررجمه: جحکمت 

، 8)ررجماه: ج روز/بهشات(؛ 81،  1)ررجماه: جبهره رظاهر به ایماان 
 (259،  11؛ج345،  25)ررجمه: ج نور ماه (؛7 

 البیان  مجمع

 عقلی

معرفات (؛ 384و  379،  23؛ ج37،  22)جکنندهخداوند، هدایت
علاام و (؛ 37،  22)جانبیااء (؛ 386-7، صاص23؛ ج37،  22)ج

(؛ 19،  7)جایماان (؛ 37،  22)ج عاد (؛ 388)هماان،  عمل 
، 2)جعااِ م (؛ 565،  30)جیقین/علم  (؛58،  19)جایمان/هدایت 

، 11)ج اسااااالم/) (پیااااامبراکرم(؛ 383،  23)جقاااارآن  (؛400 

 التفسیر
 الکبیر  
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اعماااا  (؛ 264،  2)ج انجیااال(؛ 264،  2)ج راااورات (؛327 
نور اخروی به سب  کس  معارف ا هی/اخالق (؛ 573،  30)ج صا ح

راه  (؛134،  13)جمعرفااات و هااادایت (؛ 458،  29)جفاضاااله 
نااور  (؛37،  22)ج شاارح صاادر (؛148،  17)ج نجااات/نور خاادا

، 2)جاظهااار زبااانی ایمااان/بهره اناادک منااافقین از ابااراز زبااانی اسااالم 
 (78،  13؛ ج339،  2)جنور ماه (؛ 19،  7)ج روز(؛ 312 

، هدایت خدا در قل  ) (کننده، هدایت، حضرت م مدخداوند، هدایت
(؛ 733،  4)ج(؛ اماام 71-66، صاص4منمن، امام)ائمه( )ررجمه: ج

والیات (؛ 285،  3)ج(؛ ایماان 522،  1روبه و مغفرت/اساالم )ج
 (؛544،  4)ج )ع(أمیرا منمنین علی (؛282،  5)ج )ع(حضرت علی

، 1)جقاارآن  (؛264،  2)ج ) (پیااامبر اکاارم (؛396،  5)ج )ع(ائمااه
ناور اخاروی باه واساط  (؛ 95،  5)ج)ع( ت امیرا منمنینوالی(؛ 10 

، 95)جنااور در پاال صااراط بااه سااب  ایمااان  (؛285،  5)جایمااان 
، 2)ج نااور حساای و مااادی(؛ 475،  2)ج )ع(والیات ائمااه(؛ 293 
 (425،  2)ج ) (وصی پیامبر اکرم (؛399 

 البرهان  

 روایی

مانمن، مانمن، کننده، نور خداوند؛ هادایت خادا در قلا  مدّبر، هدایت
(؛ 50-48، صاص5)ج ) (قرآن؛ ایمان و عمل، ناور خادا و ناور پیاامبر

، 2)ج راااورات(؛ 49،  5)جقااارآن (؛ 330،  1)جهااادایت/ایمان 
نور اخروی (؛ 231،  3)جو اص ابش  ) (اسالم/پیامبراکرم(؛ 285 

 (؛178،  6)ج(؛ قرآن/هادایت 172،  6به واسط  اعما  صاا ح )ج
، 6)جنور مااه (؛ 4،  3)جنور حسی/ایمان ؛ (32،  1)ج ایمان زبانی

 (300،  3ج؛ 268 

 الدرالمنثور  

کنناده، کنناده، هدایتخداوند صاح  نور، وجود )در مقابل عادم(، بیان
(؛ هادایت )در قلا  ماومن( 346-8، صاص10مظاهر وجاود خادا )ج

اسم اعظم/حقیقت رحمات و  (؛346،  10)جامام (؛ 348،  10ج)
، 3)جروبااه /) (ایمان/اسااالم/آ  م ّمااد(؛ 481،  6)جهاادایت/    

، 13)جرجااّرد/یقین  (؛8،  7)جوحاادت)با خاادا(  (؛106-105صاص
، 4)جعاااا م روح (؛ 467،  11)جطاعااات/اخالق نیکاااو  (؛564 

 عرفانی   السعادهبیان



 107،  شمارۀ پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /44

اماام /)ع(والیات حضارت علای (؛131-2، صاص12)جعلم  (؛305 
، 13)ج )ع(کتاب)قرآن(/ایمان/وحی/حضااارت علااای (؛11،  14)ج

معاارف راورات (؛ 304،  4)ج والیات/) (راکرمپیاامب (؛93-4صص
عااا م  (؛340،  4)ج(؛ احکااام شااریعت در انجیاال 335،  4)ج

 ) (امااامی از اوالد فاطمااه (؛570،  13)ج ی /عااا م ارواح پاااک 
، 14)جنااور ماااه  (؛3،  5)ج؛ نااور حساای (370،  10)ررجمااه: ج

 (311،  6؛ ج315 
(؛ نور رجلی حاق 786،  2(؛ نبّی،دین )ج535،  6کننده)جهدایت

، 1)جدانایی/ایمان (؛ 703،  1)ج اسالم/معرفت/علم (؛442،  8)ج
، 9دانش/پرهیزکاااری )ج(؛ 226،  5)جایمان/یقین/دانااایی (؛ 514 
پیاااامبر  (؛786،  2)جقااارآن  (؛169،  5)ج(؛ هااادایت 473 

، 2)ج احکااام شااریعت موجااود در رااورات (؛69،  3)ج ) (اکاارم
نااور  (؛87،  10)جکتاااب خاادا  (؛119،  4)جاسااالم  ؛(787 

 (؛307،  1)جمعرفت  (؛482،  9)ج اخروی به واسط  عمل صا ح
شااهادرین زبااانی و  (؛37،  1)ج سااّنت (؛541،  6دیاان و ایمااان )ج

روز  (؛86-85، صااص1)ررجمااه: ج کساا  ایمناای در جامعاا  مساالمین
 (251،  4؛ ج412،  9)جنور ماه  (؛786،  2)ررجمه: ج

 شزززززززز ك
   االسرار

 (؛145،  4)ج(؛ حاق و عاد  355-6، صاص3حقیقت )ررجماه، ج
، 3)جطاعاات  (؛537،  2)جهاادایت  (؛304،  1)جایمااان/یقین 

، 2)ج قااارآن (؛608،  3)ج (در مقابااال باطااالحاااق ) (؛546 
، 1)ج بیااان احکااام شااریعت (؛295،  4وحی)ررجمااه: ج (؛166 
، 2جماااه: ج)رر ) ((؛ پیاااامبر اکااارم61،  2راااورات )ج (؛636 
صااورت اخااروی عماال صااا ح  (؛525،  4)ج (؛ اسااالم/حق346 

(؛ 579،  4(؛ کارنامه سفید اعما  )ررجماه: ج696،  4)ررجمه: ج
، 2بصاایرت )ررجمااه: ج (؛475،  4)جناور اخااروی باه سااب  ایماان 

(؛ انادک 360،  3(؛ روفیق، م افظت و  طف خدا )ررجماه: ج85 
(؛ نور ماادی )ررجماه: 102،  1ج بهرۀ منافقین از ایمان زبانی )ررجمه:

 (758،  4(؛ نور ماه )ررجمه: ج8-7، صص2ج

 ادبی الکشاف  
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و  44،  8(؛ هدایت و ایماان )ج42-3، صص8کننده، مدّبر )جهدایت
 طاعات (؛223،  9)ج(؛ نوری کاه خادا خلاق کرده/حاق و عاد  47
، 9)ج (درمقاباال باطاالحق) (؛371،  6)ج ماانمن (؛486،  8)ج
کتااااب  (؛196،  5)ج شاااریعت (؛190،  10)جقااارآن  (؛25 

، 4)جاحکااام شااریعت در انجیاال  (؛352،  9)قاارآن(؛ ایمااان )ج
اساالم/پیامبر  (؛405،  5)ج ُنبّوت (؛581،  4جرورات ) (؛278 

نور  (؛105،  10)جرضوان (؛166،  10)جهای خدا حجت/) (اکرم
، 10)جهدایت/کرامت/بشاارت  (؛106،  10)جاخروی به سب  ایمان 

ناور  (؛131-130، صاص1)جعزت)ناشی از ابراز مسالمانی(  (؛109 
، 10)ج ؛ ناااور مااااه(429،  4)ج؛ بهشااات (428،  4)جحسااای 

 (14،  6؛ ج284 

 البحرالمحیط  

 
 به عنوان حوزۀ مبدأ استعارۀ مفهومی نورواژۀ 
و م ساو  اشااره که در قرآن به کار رفته است، رنها سه مورد از آنها به نور مادی  یورمورد واژۀ  43از 

کنند  به عبارت دیگر، در ساه ماورد معناای مورد دیگر بر نور معنوی و  یرم سو  دال ت می 40دارند و 
مورد دیگر، واژۀ نور به صورت استعاری به کار رفته اسات  در  40مدنظر است و در نور  فظی و  غوی واژۀ 

ناور ذکار شاده اسات  بساامد ایان های متعاددی بارای واژۀ رفسیرهای دهگانا  ماورد بررسای، مصاداق
 ( آمده است: 2های ذکرشده در آیات و رفاسیر دهگانه، در جدو  )مصداق

 در قرآن بر اسا  رفاسیر دهگانه نورهای واژۀ : مصداق2جدو  
 بسامد

 در تفاسیر
 بسامد

 در آیات
های مصداق
 نور

 ردی 
 بسامد

 در تفاسیر
 بسامد

 در آیات
هامصداق

 نوری 
 ردی 

ام و )احک 1 9
معارف( 

 انجیل
33 

 هدایت 22 58
1 

بهره )اندک(  1 8
رظاهر به 

 ایمان
34 

 ایمان 18 77
2 
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 3 قرآن 13 49 35 کنندههدایت 1 7
 عد  1 3

36 
والیت  8 11

امیرا منمن
 ین علی

4 

 5 اسالم 8 17 37 کتاب خدا 1 2
 روح 1 2

38 

امام )از  8 14
اوالد 

حضرت 
 () (زهرا

6 

نبوت  1 2
 (() )پیامبر

39 
 معرفت 7 10

7 

 8 حق 7 8 40 اسم اعظم 1 1
اص اب  1 1

 ) (پیامبراکرم
41 

 یقین 7 8
9 

 بشارت 1 1
42 

امیرا منمن 7 7
 )ع(ین علی

10 

 بصیرت 1 1
43 

پیامبر  6 17
 ) (اکرم

11 

رجّرد )از  1 1
 ماده(

44 
 علم 6 9

12 

 13 والیت 6 6 45 رقوا 1 1
 روبه و مغفرت 1 1

46 

)صورت  4 15
خروی( ا

عمل 
 صا ح

14 

 15 نبّی/ نبّوت 4 5 47 روفیق 1 1
 16 حقیقت 4 4 48 حجت خدا 1 1
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 حقیقت ایمان 1 1
49 

)صورت  3 16
اخروی( 

 ایمان
17 

 راه نجات 1 1
50 

علم و  3 6
دانش/دانای

 ی
18 

 19 طاعت 3 5 51 رحمت 1 1
 رضوان 1 1

52 
دین/شریع 4 5

 ت
20 

 21 دخداون 2 6 53 رهبر و راهنما 1 1
 سنت 1 1

54 
علم و  2 4

 حکمت
22 

 23 بهشت 2 3 55 شرح صدر 1 1
 عاِ م 1 1

56 

والیت  2 2
ائمه 

معصومین
 )ع(

24 

 عاَ م روح 1 1
57 

اخالق  2 2
 نیکو

25 

 عبادت 1 1
58 

ائمه  2 2
معصومین

 )ع(
26 

علم همراه با  1 1
 عمل

59 
  طف خدا 2 2

27 

 کرامت 1 1
60 

معارف  2 2
 ا هی

28 
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 29 منمن 2 2 61 وحی 1 1
 30 وجود 2 2 62 وسعت نظر 1 1
وصی  1 1

 ) (پیامبراکرم
63 

وحدت با  2 2
 وجود

31 

)احکام و  2 18 مجموع 203 451
معارف( 

 رورات
32 

 
ذکر شده در مجموع  نور هایی که برای واژۀشود، رعداد مصداقطور که در جدو  فوق مشاهده میهمان

دهاد کاه باا واژۀ ها حوزۀ مقصد یک استعارۀ مفهومی را رشکیل مین مصداقهر یک از ای 1مورد است  63
های مفهااومی، خااود ساازی شااده اساات  ایاان اسااتعارهناور کااه در حااوزۀ مفهااومی مباادأ قاارار دارد مفهوم

اند  در بخاش بعاد ایان استعاره در سطوح مختلف ناشی شادههایی هستند که از چندین کالناستعارهخرده
 ها معرفی خواهند شد استعارهکالن

 
 در قرآن نورهای استعارهکالن

رری جای داد  برای مثاا ، های بزر روان آنها را در دسته( می1های مفهومی جدو )با دقت در استعاره
ای باا عناوان روانناد در مجموعاهمی ، و رهبار و راهنماا)ع(، ائما  معصاومین) (نبی، پیاامبران، پیاامبراکرم

استعاره باوده و در واقع یک خرده نورهای مفهومی قرار بگیرند  هریک از استعاره« یام خدادهندگان پانتقا »
های اساتنباط شاده خاود باه اساتعارهشوند  عالوه بار آن، کالنم سوب می استعارهزیرمجموع  یک کالن

اساتعارۀ رد  کالنبندی کاروان آنها را در سه سطح دستهکه میطوریشوند؛ بهرری رقسیم میهای بزر دسته
فهرست «  نور معنوی به مثاب  نور مادی»گیرد عبارت است از ها را دربرمیاستعارهرر که هم  این کالنکلی

 ( ارائه شده است:3ها در جدو  )استعارهها و خردهاستعارهکالن
 
 

 در قرآننور های استعارهها و خردهاستعاره: کالن3جدو 

                                                 
 های آن بیش از رعداد رکرار این واژه در قرآن است کار رفته در قرآن مصادیق متعددی ذکر شده، رعداد استعاره به نورهای از آنجا که برای هر یک از واژه 1
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 استعارۀ سطح دوكالن تعارۀ سطح سهاسكالن هااستعارهخرده
استعارۀ كالن

 سطح یک
کننااده/ خداوند/اساام اعظاام/ هدایت
 وجود/ حق/ حقیقت نور است

 خداوند نور است 

نور معنزوی 
نززور مززادی 

 است

  وحی نور است

 پیام خدا نور است
 دین خدا نور است اسالم/ سنت نور است

قاارآن/ احکااام و معااارف موجااود در 
 نجیل نور استرورات و ا

كتاب/كالم خزدا نزور 
 است

  روح نور است

دهندۀ پیزام نزور انتقال
 است

 نبی نور است نور است ) (پیامبراکرم

ائم  معصاومین  /)ع امیرا منمنین علی
 نور هستند

 )ص(امام/ وصزی پیزامبر
 نور است

  رهبر و راهنما نور است
علااام و حکمااات/ معاااارف ا هااای/ 

صاادر نااور شرح بصاایرت و دانااایی/
 است

 هدایت نور است
 لط  خدا نور است

رحمت/ روفیق/ کرامت/ راه نجات نور 
 است

 

منمن/ عااِ م  /) (اص اب پیامبراکرم
 نور است

 
پذیرنده پیام خزدا نزور 

 است
حقیقت ایمان/ بهاره انادک از ایماان 

 زبانی نور است
 ایمان نور است

نتیجه پذیرش پیام خدا 
 نور است

راه با عمل/ طاعات/ عباادت/ علم هم
 رقوا/ اخالق نیکو/ روبه نور است

 عمل صالح نور است

  وسعت نظر/ معرفت/ یقین نور است
عد / صورت اخروی ایماان و عمال  پززاداش منمنززان نززور  
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صااا ح/ مغفاارت/ رضااوان/ بشااارت/ 
 رجّرد از ماده نور است

 است

عا م روح/ بهشت/ وحدت باا وجاود 
 نور است

 
نزدیک به خدا جایگاه 

 نور است
 

 واژۀ نور به عنوان حوزۀ مقصد
ساازی رار را مفهومبه عنوان حوزۀ مبدأیی که یک حوزۀ مفهاومی انتزاعی نوردر بیشتر آیات قرآن مفهوم 

حاوزۀ مقصادی اسات کاه روساط یاک حاوزۀ مبادأ  ناورکند به کار رفته است  اّما در موارد اندکی نیاز می
از طریق یک استعارۀ مکنّیه صاورت  نورسازی است  در هم  این موارد، مفهوم سازی شدهرر مفهومملمو 

شاود و گرفته است؛ یعنی بارخالف اساتعارۀ مصاّرحه کاه در آن مساتعاٌرمنه)مفهوم حاوزۀ مبادأ( ذکار می
مستعاٌر ه)مفهوم حوزۀ مقصد(  ای  است، در استعارۀ مکنیه اثری از مساتعاٌرمنه در جملاه نیسات، بلکاه 

شود که مفهوم آن ها که بر مستعاٌرمنه دال ت دارد، سب  مییک فعل، حرف اضافه یا دیگر اقسام واژه کاربرد
به عنوان مفهوم حوزۀ مقصد به کاار رفتاه  نورهای مفهومی که در آنها در ذهن متبادر شود  فهرست استعاره

 ( آمده است:4است در جدو  )
 صد استعارۀ مفهومی: واژۀ نور در قرآن به عنوان حوزۀ مق4جدو  

 حوزۀ مبدأ آیه ردی 
حوزۀ 
 مقصد

 استعارۀ مفهومی

 (35)نور:      ُنور   َلیَع  نُّور       1
شیء 
 مسطح

 نور
نور شیء مسطح 

 است

2 
اُ وُت  ِذیَن َکَفُروا َأْوِ َیاُؤُهُم ا طَّ ُیْخِرُجوَنُهْم     َوا َّ

وِر  ِمَن  ُلَماِت    )بقره: النُّ  (257ِإَ ی ا ظُّ
 نور ظرف است نور ظرف

3 
اِه  اَءُکْم َیا َأْهَل اْ ِکَتااِب     َقاْد َجا  1ُنزور  ِماَن ا لَّ

 (15َوِکَتاٌب ُمِبیٌن )مائده: 
 انسان
 

 نور
 

 نور انسان است
 

ِذیَن آَمُنوا َمَعُه  4 َباْیَن َأْیاِدیِهْم  ْساَعییَ  ُنوُرُهم     َوا َّ

                                                 
قرآن، پیامبراکرم) (، اسالم، امیرا منمنین علی)ع(، والیت، حضرت موسی)ع( اند: در این آیه ذکر کرده نورهای متعددی را برای رفسیرهای دهگانه مصداق  1

انساان نباشاد، پدیادۀ  ناوراند  در صاورری کاه مصاداق دانساتهقارآن که این واژه به کتاب عطف شده است، اکثر مفسران مصاداق آن را روجه به این   باو رورات
 شود از آن برداشت می« نور انسان است»بخشی رن داده است و استعارۀ مکنّی  شخصیت
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ِبَأْیَماِنِهْم    )ر ریم:   (8َو
َبْیَن  ُنوُرُهم   َیْسَعیْنِمِنیَن َواْ ُمْنِمَناِت َیْوَم َرَری اْ ُم 

ِبَأْیَماِنِهْم )حدید:   (12َأْیِدیِهْم َو

5 
اِه ِباَأْفَواِهِهْم    )روباه:  ُنور   ْطِفُئواُیِریُدوَن َأْن یُ  ا لَّ

32) 
ِه ِبَأْفَواِهِهْم    )صف:  ُنور   ِ ُیْطِفُئواُیِریُدوَن   (8ا لَّ

 شعله
)شمع یا 

 چراغ(
 نور شعله است ورن

6 
ا َفاْ َتِمُساواِقیَل اْرِجُعوا َوَراَءُکْم      )حدیاد:  ُنزورا

13) 
 نور شیء است نور شیء

7 
ْساَلِم َفُهَو  ُه َصْدَرُه ِ ْْلِ ِمْن  ُنور   َعَلیَأَفَمْن َشَرَح ا لَّ

ِه    )زمر:   (22َربِّ
 نور َمرک  است نور َمرَک 

 
ساازی شاده اسات  در با طرحوارۀ رصوری ساطح مفهوم نور( واژۀ رینوری بر فراز نودر استعارۀ او  )

، نوری است عظیم باالی ناور عظیمای نور زجاجهذیل این فراز از آیه گفته شده که مقصود از  المیاانرفسیر 
( آمده است که منظور دوچندان باودن 241 /3)الکشافدیگر، یعنی نوری در کما  درخشش  اّما در رفسیر 

نه رعدد آن  یعنی مقصود این نیست که نور معین یا  یرمعینی اسات بااالی ناوری دیگار  شدت نور است،
نظیاار آن، نیااز مااراد ایاان نیساات کااه آن نااور مجمااع دو نااور اساات، بلکااه منظااور دوچناادان بااودن نااور 

( از منظر معناشناسی شناختی هر دو رفسیر درست اسات؛ باا ایان رفااوت کاه 15/173است )طباطبایی، 
عنی عبارت مذکور را با همان طرحوارۀ رصوری بیان شده در آیه بیان نموده است و رفسایر دوم، رفسیر او  م

این طرحوارۀ رصوری را ررجماه کارده و مقصاود از آن را بیاان کارده اسات  در واقاع طباق نظار  یکااف و 
و زیااد ها روی هام ( همبستگی میان حوزۀ کمیت و حوزۀ امتداد قائم)مانند گذاشتن کتاب1999جانسون)

شاده اسات  « بیشاتر بااال اسات»گیری طرحوارۀ رصاوری زمان( موج  شکلطور همشدن اررفاع آنها به
 است   زجاجهبنابراین، مقصود از نوری بر فراز نوری افزایش مقدار نور چراغ به واسط  وجود 

صاوری ظارف دهندۀ طرحاوارۀ ر، نشااننوربرای مفهوم « فی»کارگیری حرف اضاف  در استعارۀ دوم، به
ناوان مظاروف، در آن سازی شده است که شخص منمن، به عبه سان ظرفی مفهوم نوراست  به بیان دیگر، 

که برای افراد جاندار که قدرت حرکت دارناد باه « جاء»کارگیری فعل شود  در سومین استعاره، با بهوارد می
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قرآن به انسانی مانند شده است که از سوی ای شکل گرفته است  در این استعاره رود، استعارۀ مکنّیهکار می
 است   1بخشیها آمده است  این پدیده همان صنعت رشخیص یا شخصّیتخدا به سوی انسان

، یاادآور هاشاان خااموع کنناد(باا دهان«)ُیطِفنا     ِبأفواِهِهم»در استعارۀ شمارۀ چهار، وجود عبارت 
که نور چیزی نیست که با دمیدن خاموع ت؛ درحا یخاموع کردن شعل  شمع یا چراغ با دمیدن در آن اس

ای ناشای شاده کارگیری مفهوم إطفاء از استعارۀ مکنّیاهشود که بهشود  بر این اسا ، این نتیجه حاصل می
به شعل  شمع یا چراغ رشبیه شده است  در پنجمین استعارۀ مکنّیه، فعال َیساَعی کاه از  نوراست که در آن، 

( است، مشتق شده است  در اینجا نوری 288آذرنوع، «)تن، رند رفتن و حرکت کردنشتاف»َسَعی به معنی 
دود و او را شود به کسی مانند شده که از سمت راست و از پایش روی او مایکه در آن روز به منمن عطا می

س»از واژۀ « ِإ َتِمسوا»کند  در مقابل، در استعارۀ ششم، فعل همراهی می راریکی در پی  در»به معنای « َرَلمَّ
( مشتق شده است  در این آیه، نور به شیئی رشابیه 626همان، «)چیزی گشتن، کورما ی کردن،  مس کردن

وجو کناد  در اساتعارۀ هفاتم، حضاور شده که شخص کافر باید کورما  کورما  و در راریکی آن را جست
نمن، که خداوند به او شارح صادر ای دال ت دارد که در آن شخص مبر استعارۀ مکنّیه« َعَلی»حرف اضاف  

پیماید، یا چونان کسی که بر بلندایی ایستاده و ( ره مینورای بر َمرَکبی راهوار)یعنی عطا فرموده، چون سواره
 به پیرامون خود اشراف راّم دارد 

 
 واژۀ نور و استعارۀ زنجیری دووجهی

( باه کاار رفتاه 2نوان حوزۀ مبدأ)جادو  در قرآن عمدرًا به ع نورطور که در بخش قبل دیدیم واژۀ همان
( 4است؛ اّما در برخی از آیات این واژه در قا   یک استعارۀ مکنّی  دیگر، در جایگاه حاوزۀ مقصاد)جدو  

گیرد  بنابراین ما با یک زنجیرۀ استعاری مواجهیم که در آن، دو استعاره در یاک حاوزۀ مفهاومی نیز قرار می
 سورۀ زمر دقت کنید:  22آی  مشترک هستند  برای نمونه، به 

ْساَلِم َفُهَو َعَلی» ُه َصْدَرُه ِ ْْلِ اِه ُأوَ ِئاَي ِفاي  ُنورٍ  َأَفَمْن َشَرَح ا لَّ ُبُهْم ِماْن ِذْکاِر ا لَّ ْیٌل ِ ْلَقاِسَیِة ُقُلاو ِه َفَو ِمْن َربِّ
 «َضاَلٍ  ُمِبیٍن 

از ناور ا هاي قارار گرفتاه)همچون  اع را برای اسالم گشاده کرده و بر فراز مرکبيآیا کسي که خدا سینه
هاایی ساخت در برابار ذکار خادا شان راه نیافته( وای بر آنها که قل کوردالني است که نور هدایت به قل 

  دارند، آنها در گمراهي آشکاراند 

                                                 
1 personification 
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ْن مِ  ُنورٍ  َفُهَو َعَلی» در نوراز بافت آیه و با روجه به رفسیرهای دهگانه بررسی شده، یکی از مصادیق واژۀ 
هِ  گوناه از آن قابل استنباط است  همان« هدایت به مثاب  نور»است؛ بنابراین، استعارۀ « هدایت»مفهوم  ،«َربِّ

شود نسبت به م یط اطراف آگاهی پیادا کارده و راه که نور با روشن کردن م یط اطراف و اجسام باعث می
شود  در واقع شخصی کاه اطل میراهه رشخیص دهیم، هدایت نیز سب  رشخیص حق از بدرست را از بی

باه واساط  « ناور»شرح صدر دارد قدرت رشاخیص حاق از باطال و راه از بیراهاه را دارد  بناابراین مفهاوم 
 نگاشت شده است  « هدایت»بر مفهوم « بخش بودنروشنایی»

ثابا  ناور باه م»اساتعارۀ)مکنّی ( « َعَلی»واسط  حرف اضاف  ( دیدیم که به4از سوی دیگر، در جدو  )
باه »نیز از آیه قابل استنباط است  در این آیه خداوند شخصی که به او شارح صادر عطاا نماوده را « َمرَک 
پیماید و از هر چاه بگاذرد)هر چاه کاه بار د اش ای رشبیه کرده است که بر نوری سوار شده و راه میسواره

( مفهاوم 388 /17طباطبایی، «)دهد یبیند و اگر حق باشد آن را از باطل رمیز مبگذرد(، آن را به خوبی می
« ناور»به د یل دارا بودن مشخصه سرعت و سهو ت در حرکت)نسبت به پیاده رفتن( روی مفهاوم  «َمرک »

نگاشت شده است  بنابراین شخصی که خدای رعا ی به او شرح صدر عطا کارده اسات، عاالوه بار داشاتن 
و سهو ت بیشتری باه ساوی هادف  اایی خاود در قدرت رشخیص حق از باطل و راه از بیراهه، با سرعت 

 حرکت است  
با هم مشترک هستند  بنابراین ماا « نور»شوند در حوزۀ مفهومی ای که از این آیه برداشت میدو استعاره

 :(1400)نویدی با ی و دیگران، شودبا یک استعارۀ زنجیری سروکار داریم که به صورت زیر ررسیم می
 
 
 
 
 

هِ  ُنورٍ  َفُهَو َعَلی»نجیری دووجهی در : استعارۀ ز3شکل   «ِمْن َربِّ

کارگیری دو اساتعاره در یاک ( د یال باه Metaphors we live by ,95طبق نظر  یکاف و جانساون )
سازی آن است که در روصیف ابعاد مختلف یک مفهوم، برآورده کاردن دو یاا چناد مقصاود باا یاک مفهوم

کنناد  در ساازی میها ُبعد خاصی از مفهوم مقصاد را مفهوماستعارهپذیر نیست و هر یک از استعاره امکان
بخش باودن رنهاا جنبا  روشانایی« هدایت نور است»(، استعارۀ 3استعارۀ دووجهی ررسیم شده در شکل )
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کند  اّما هدایت جنبه دیگری نیز دارد و آن سرعت و سهو ت بخشیدن به حرکات سازی میهدایت را مفهوم
در قا   یک استعارۀ مکنّیه )و  )َمرَک (بنابراین یک حوزۀ مبدأ دیگر 1رعیین شده است  منمن به سوی هدف

 سازی کند را  نی)نور( به عنوان یک استعارۀ پشتیبان( به کار گرفته شده را مفهوم حوزۀ مبدأ استعاره اصلی
مشاترک دو در حاوزه مفهاومی « ناور»های زنجیری دووجهی که در آنها مفهاوم فهرست دیگر استعاره

 استعاره قرار دارد، در جدو  زیر آمده است:
 «نور»وجهی در قرآن با حوزۀ مفهومی مشترک های زنجیری دو: استعاره5جدو  

 1مبدأ حوزۀ آیه ردی 
 /1مقصد حوزۀ

 2مبدأ حوزۀ
 2مقصد حوزۀ

 نور شیء مسطح (35)نور:  ینوری بر فراز نور 1
نباااای/ امااااام/ 

 هدایت

2 
هاا بیارون ساو  ظلمت ، باهنورآنها را از 

 (257)بقره:  برندمی
 ایمان نور ظرف

3 
و کتاب آشکار  بساو   نوراز طرف خدا 

 (15)مائده:  شما آمد
 قرآن نور انسان

4 
خدا را باا دهاان خاود  نورخواهند آنها مي

 (32خاموع کنند )روبه: 
 دین اسالم نور شعله

5 
آنهااا از پیشاااپیش آنهااا و از ساامت  نززور

 (8رکت است  )ر ریم: راستشان در ح
 نور انسان

ایماااان/ عمااال 
 صا ح

6 
 نزوربه پشت سر خاود بازگردیاد و کسا  

 (13کنید )حدید: 
 نور شیء

ایماااان/ عمااال 
 صا ح

7 
از ساوی پروردگاار  ینزورپس او بر فاراز 

 (22خویش است )زمر: 
 هدایت نور َمرَک 

 
 

                                                 
ها پس از آن حرکت سریع نور کشف نشده بود؛ اما در این آیه به صورت رلوی ی نور به َمرکا  که در زمان نزو  قرآن و را قرن نکت  قابل روجه در این آیه آن است1

چناان  ناور« بخش باودنروشانایی»  اظ شود  حتی در عصر حاضر هم، مشخصاه « هدایت»سازی رشبیه شده را مشخص  حرکت سریع و آسان هم در مفهوم
 کند کمک می« هدایت»سازی کامل راند  بنابراین، در عصر حاضر نیز رشبیه نور به مرک  به مفهومآن را به حاشیه می« سرعت»ص  برجسته است که مشخ
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 گیرینتیجه
در قارآن معرفای و  ناورزنجیاری دووجهای واژۀ های های مفهاومی و اساتعارهدر این پژوهش استعاره

یزیک هستند، کاربرد بندی شدند  از آنجا که متون دینی عمدرًا حاوی مفاهیم انتزاعی، ناشناخته و متافدسته
به کار رفتاه  نورواژۀ  43رواند راهبرد مناسبی جهت قابل فهم ساختن آن برای مخاط  باشد  از استعاره می

مورد دیگر به صاورت اساتعاری باه  40عنای  غوی خود، یعنی نور حسی و مادی و در قرآن، سه مورد در م
اند  در این کاربردهای استعاری، نور به عنوان حاوزۀ مبادأ، مفااهیم مختلفای را در حاوزۀ مقصاد کار رفته

های متعددی برای مفاهیم حاوزۀ مقصاد بیاان کند  در رفاسیر دهگان  بررسی شده مصداقسازی میمفهوم
ها از قارآن اساتخراج شاد  ایان اساتعاره ناور استعارۀ مفهومی با حوزۀ مبادأ 63است که بر طبق آنها  شده

ها، مفهوم ناور در حاوزۀ استعارهها در سه سطح هستند  در این کالناستعارههای چندین کالناستعارهخرده
شود؛ ایان مفااهیم نگاشت میهای سطح دوم و سّوم استعارههای مقصد در کالنمبدأ بر روی مفاهیم حوزه

دهنادگان پیاام اناد از: خداوناد، پیاام خداوناد)دین خداوناد، کتااب/کالم خداوناد(، انتقا مقصد عبارت
(،  طف خداوند)هدایت(، پذیرندۀ پیاام خداوناد، نتیجا  قباو  دعاوت ) (خداوند)نبّی، امام/وصی پیامبر

ها خود زیرمجموع  استعارهخداوند  این کالن حق)ایمان، عمل صا ح(، پاداع منمنان و جایگاه نزدیک به
ناور »شاود: های ذکرشده را شامل میاستعارهها و خردهاستعارهاستعارۀ سطح یک هستند که هم  کالنکالن

به عنوان حوزۀ مقصد نیز باه کاار رفتاه  نورمورد واژۀ  7عالوه بر آن، در «  معنوی به مثاب  نور مادی و حسی
 سازی شده است و جز آن مفهوم« شیء»، «شعل  آرش»، «َمرک »ی چون است که روسط مفاهیم

های زنجیاری دووجهای های مفهومی با دو حوزۀ مفهومی، در ایان پاژوهش اساتعارهعالوه بر استعاره
کاه حاوزۀ مبادأ یاک اساتعاره عاالوه بار آن« نور»دیگری با سه حوزۀ مفهومی نیز معرفی شدند که در آنها 

شود  بنابراین، ما در یک اساتعارۀ زنجیاری مقصد یک استعارۀ مکنّیه نیز م سوب میمصّرحه است، حوزۀ 
ای که به کمک ایان و استعارۀ مکنّیه استعارۀ اصلیمواجه هستیم:  سازی چندوجهیمفهومدووجهی، با یک 

ه در قارآن های این پژوهش نشان داد کارا بر عهده دارد  یافتهاستعارۀ پشتیبان سازی آمده و نقش یک مفهوم
 به کار رفته است  « نور»هفت استعارۀ زنجیری دووجهی با حوزۀ مفهومی مشترک 

 
 منابع

 ، ررجم  ناصر مکارم شیرازی قرآن کریم
چاا  چهاارم، منسساه مطبوعااری اساماعیلیان، قام،  النهایة فل غریب الحدیث واألثر،ابن اثیر، مبارک بن م مد، 
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