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چکيده

یکی از حوزههای معنیشناسی شناختی ،مطالعات مربوط به اسهتعار

شناختی است ک ب نظریة استعار مفهومی (نام) شهرت دارد .در این
مقالهه  ،مفهههومسههازی و سههاختاربن ی زنهه ی را در زبههاق آههر ق و

براساس نظریة استعار مفهومی تحلیل کردهایم .پرسه ههای الهلی
پهههوه  ،ایههن اسههت ک ه مفهههوم زن ه ی در زبههاق آههر ق چگون ه

ساختاربن ی ش ه است و همهاهنگی و انجهمام ارز ههای آر نهی و

مفاهیم ق چگون در نوع مفهومسازی زن ی در زباق آهر ق ،مهثرر

است .بررسی ی های آر نهی مهرتط بها مفههوم زنه ی ،بیهانگر ق

است ک مفهوم زن ی در زباق آر ق ،با استفاده از چن مفهوم مط أ،
یعنی سفر ،بازی ،خان و کاال تمجم ش ه است؛ ب طوری ک هریه

از این مفاهیم مط أ ،بهر ننطه ای از مفههوم زنه ی درحهوز مقصه ،
پرتو افکن ه و با هم ،ننطه ههای ونها وق زنه ی را ازمنظهر آهر ق

 .3استادیار و عضو هیأتعلمی روه زبانشناسی دانشگاه پیام نور pourebrahimsh@pnu.ac.ir
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نمایاق کرده اسهت .در اسهتعار سهفر ،ننطه ههای کلهی زنه ی بشهر

ترسههیم ش ه ه اسههت؛ امهها اسههتعارههههای بههازی و کههاال ،ناپای ه اری و

کمارزشی زن ی را نشاق میدهن  .در استعار «زن ی خان است»،

شِقّی دیگر از همین ننط هها ،یعنهی پایه اری و ارزشهمن ی نمایهاق و
برنجت ش ه است؛ عالوهبر نچ

فتیم ،ب نظر میرس ک ننط های

مفهومسازیش زن ی در زباق آر ق ،ب میهااق زیهادی بها فرهنه
الهی و دینی حاکم بر ق ،هماهنگی و انجمام دارن .

واژههای کليدی :معنیشناسی شناختی ،نظریهة اسهتعار مفههومی
(نام) ،استعار زن ی ،مفهومسازی ،زباق آر ق.

 .1مقدمه

یکی از حوزههای معنیشناسی شناختی ،اسهتعار شهناختی 3یها اسهتعار مفههومی /تصهوری

2

است ک ب نظریة استعار مفهومی (نام) شهرت دارد و در س دهة اخیر ،پهوه های زیادی

دربار ق انمام ش ه است .مَماز مفهومی ،1تصویرهای استعاری 4و طرحوارههای مفههومی

5

نیا حوزههایی مرتط با استعار مفهومی هجتن ک در این نظری بررسی میشون و زنه ی،
از مفاهیم بجهیار مته او در نظهام تفکهر و زبهاق اسهت که درحهوز اسهتعارهههای مفههومی
مختلف ،بخ

مقص را تشکیل میده  .مفهومسازی استعاری زن ی ،در زبهاق روزمهره و

نیا رار ادبی ،فراواق دی ه میشود و در بیشتر موارد ،زن ی ،سفری ب سوی یه
پایاق ی

مقصه و

سفر ب شمار میرود؛ عالوهبر این ،زنه ی به لهورت اسهتعاری روز ،روشهنایی،

رما و ...است و تول  ،ب مثابة رسی ق دانجت مهیشهود .ایهن عطهارتههای اسهتعاری ،حهاوی

1. Cognitive Metaphor
2. Conceptual Metaphor
3. Conceptual Metonymy
4. Metaphorical Image
5. Conceptual Schemas

5/11/2014 11:21:46 AM

Text [10] ed 4.indd 64

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 65 /

استعارههای زن یان « :بچ ب زودی از راه مهیرسه »؛ «بابهابهار

رحلت 3کرد» (کوچ .)22 :2939 ،2

رفته اسهت»؛ «په ر وی

در این مقال  ،مفهومسازی زن ی را در زباق آر ق و ازدی اه نظریهة اسهتعار مفههومی

(نام) تحلیل کردهایم .پرس

اللی پهوه  ،ق است که مفههوم زنه ی در زبهاق آهر ق،

چگون ساختاربن ی ش ه است؛ همچنین ططق ایهن فهرک که «بنیهادیتهرین ارز ههای یه
فرهن

 ،با ساختار استعاری بنیادیترین مفاهیم ق فرهن

 ،هماهن

و منجمم است» (لیکها

و

نانجههوق ،)22 :3019 ،1همههاهنگی و انجههمام ارز هههای آر نههی و مفههاهیم ق چگون ه در

شکلدادق ب استعارههای زن ی در زباق آر ق ،مثرر است.
 .2چهارچوب نظری پژوهش

در ذشت تصور میش استعاره درکنار دیگر کالمهای ب یع مثل تشطی  ،اغهرا و ...مهاهیتی

اساساً زبانی دارد و نقشی حاشی ای و تائینی را در زباق ایفا میکن (دیگناق)2 :2995 ،4؛ اما
در سی سا

ذشت  ،نظری ای دربار استعاره مطرح ش ک براساس ق ،همهة انجهاقهها هنهر

ساختن استعاره را دارن و درواآع ،نوع تفکر ما دربار نهاق و شیو سخن فتنماق ،به طهور
کلی و ذاتاً ازنوع استعاری است .نورج لیکا

و مارک نانجوق در آرق بیجتم ،این نظریه

را ت وین و منتشر کردن  .قها در کتها خهود به نهام اسهتعارهههایی که بها قهها زنه ی

میکنیم ،اذعاق داشتن ک «اساس استعاره ،درک و تمربة چیهای به لهورت چیها دیگهر اسهت»

(لیکا

و نانجوق)4 :3019،؛ اما استعارهها دارای بنیانی مفهومیان ؛ ن زبانی.

در تعریف الالحش
ب لورت ی

استعاره ،این مفهوم عطهارت اسهت از «درک یه

حوز مفههومی دیگهر» (کهوچ  .)4 :2991 ،درحهوز زبهاقشناسهی شهناختی،

عطارتهای استعاری (شیوههای فتن) ،بیانگر و نماین

 .3از ریشة «رَحل» یعنی از نایی کوچکردق ،ترککردق (فرهن
یعنی کوچی ق ،کوچکردق ،سفر (معین.)3112 :3243 ،
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حهوز مفههومی

اسهتعارهههای مفههومی (رو ههای

معالر عربی« .)535 :3114 ،رحلت» در فارسی
2. Z. Kövecses
3. G. Lakoff and M. Johnson
4. A. Deignan
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ان یشی ق) هجتن و قهها را سهاق مهیکننه  .عطهارتههای اسهتعاری ،ونهود اسهتعارهههای
مفهومی را شکار میکنن (کوچ .)2 :2991 ،

براساس دی اه معیار 3اسهتعاره ،اسهتعار مفههومی ،مقوله ای ذهنهی اسهت که در زبهاق

استعاری نمود مییاب  .این ون استعاره ،الگوبرداری یها نگاشهتی نظهاممنه بهین حهوزهههای
مفهومی ،یعنی دو حوز مط أ و مقص ب شمار میرود .حوز مقص  ،انتراعی و دور از تمربة
اهان است و حوز مط أ ،درحیطة تمرب های محجوس بشری آرار می یرد .ب عنواق یه
آاع ه ،استعار «الف

است» را درنظر بگیری  .در این استعاره ،ی

حوز مقصه انتااعهی

و پیچی ه ه ،یعنههی «الههف» ،بهها اسههتفاده از حههوز عینههیتههر « » درک مههیشههود .حههوز « »
ساختاری سادهتر دارد و برای تمربة حجی ،ساقتر است .نق ها ،پیچه یهها ،بنیهاقهها و
کاربردهای استعاره ،از موضوعهای مطرح در این نظری است ک ب لورت مختصر ب قها
میپردازیم.
کوچ
س نق
نق

( )2939در فصل سوم از کتا خود ،ب پیروی از لیکها
شناختی را برای استعارهها درنظر رفت اسهت :نقه

و نانجهوق (،)3019

سهاختاری ،نقه

ونهودی و

نهتی .در اسهتعارهههای سهاختاری مثهل «زنه ی سهفر اسهت» ،حهوز مطه أ ،سهاختار

معرفتیای نجطتاً توانمن را برای حهوز مقصه ایمهاد مهیکنه ؛ به عطهارت دیگهر ،کهارکرد
شناختی این استعارهها ق است که

وینه ه را آهادر به درک حهوز «الهف» بها اسهتفاده از

ساختار مط أ « » میکنن  .این ادراک با استفاده از الگوبرداریههای مفههومی میهاق عنالهر
«الف» و عنالر « » اتفا میافته ؛ بهاونهود ایهن ،به نظهر مهیرسه که کهارکرد شهناختی
استعارههای ونودی ،مثل حالتهای کن ها ،لرفاً اعطای نایگاه یا وضهعیت ونهودی یها
هجتیشناختی ن ی ب مقول های عامِ مفهاهیم مقصه اسهت تها به ین لهورت ،پ یه هههای
انتااعی ن ی ایماد شون ؛ ب اق معنا ک ب طور کلی ،انجاقهها تمربه هایشهاق را به لهورت
اشیا ،انجام و ظر ها درک میکنن ؛ ب وق اینک دآیقاً مشخص کننه منظورشهاق چه نهوع
شیء ،نجم یا ظرفی است .استعارههایی نهتی مثل «خو حالی باالست /غم پهایین اسهت»،
ممموعة مفاهیم مقص ی را ایماد میکننه که بها نظهام مفههومی مها منجهمم اسهت .عنهواق
1. Standard View
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«استعار نهتی» ،از این واآعیت نشأت می یهرد که بیشهتر اسهتعارهههای به کهاررفته به ین
منظور ،با نهتیابیهای فضایی پای ای سروکار دارن ک انجاقها از قها استفاده میکننه ؛
مثل باالیی -پایینی ،مرکای -پیرامونی ،و . ...ب نظهر کهوچ

( ،)2939شهای بهتهر بهود که

این ون استعار مفهومی را «استعار انجمام» مینامی ن ؛ زیرا ایهن عنهواق بها نقه
این استعارهها هماهن

شهناختی

تر است.

براساس دی اه معیار ،استعارهها ازنظر پیچی ی ،به دو دسهت تقجهیم مهیشهون  :یکهی
استعارههای پای و دیگری استعارههای پیچیه ه .اسهتعارهههای پایه همهاق الگهوبرداریههای
دروق استعارههای پیچی ه هجتن  .در نملة «بیا این مانع رو دور بانیم» ،استعارهای پای ب کهار
رفت ک عطارت است از« :مشکالت ،موانع هجتن » .کوچ
نهاقشمو ان  .این ون استعارهها در فرهن

معتق اسهت اسهتعارهههای پایه ،

های مختلف ،ب شهیوهههایی ونها وق بها ههم

ترکیب میشون و استعارههایی پیچی ه را میسازن ؛ مانن « :زن ی ،سفر اسهت» (کهوچ ،
)4 :2995؛ بنابراین ،انتظار میرود ک شاه تنوع استعارههایی مثل «زن ی ،سهفر اسهت» در
زباقها و فرهن

های مختلف باشیم.

دربار بنیاق استعاره ،یعنی این مجئل ک یا هر مفههوم عینهی مهیتوانه حهوز مطه أ ههر

مفهوم مقص واآع شود و این موضوع ک یا میتوانیم از هر مفهوم عینهی ،بهرای درک ههر
مفهوم ممرد استفاده کنیم ،کوچ

( )2939نظرهای ونا وق استعارهشناساق را نمعبن ی

کرده است .شطاهت ازپی مونود ،بر ای ق بجیاری از عطارتهای اسهتعاری را در کهاربرد
زباقهای آراردادی و غیرآراردادی تونی میکنه ؛ ولهی مهوارد زیهادی بهرای رد ایِهن ونه
تونی ونود دارد .در پیشینة مطالعات استعار مفهومی ،اه اسهتفاده از عطهارت اسهتعاری بها
مفهوم شطاهت ازپی مونود ،غیرممکن ب نظر میرس ؛ مهثالً چه شهطاهت ازپهی مونهودی
ممکن است میاق ترکیبهای «هضم غذا» و «هضم نظرات» یا مفههومههای «سهفر» و «عشهق»
ونود داشت باش ؟ ازدی اه زباقشناسی شناختی ،عهالوهبهر شهطاهت عینهی ازپهی مونهود،
اسههتعارههههای مفهههومی بههر تمربهه هههای مختلههف انجههانی بنیههاق ذاشههت شهه هانهه ؛ ماننهه
همبجتگیهای تمربی ،انواع مختلف شطاهتهای غیرعینی ،و بنیهاقههای زیجهتی و فرهنگهی
ک دو مفهوم ،ب لورت مشترک دارا هجهتن  .همهة ایهن مجهائل مهیتواننه به منظهور درک
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مقص «الف» ،انگیختگی الزم را برای انتخا مط أ «  »3ب نهای «  »2یها «  »1فهراهم
کنن  .شطاهتهای ادراکش ه و ای ئولوژی ،ازنمله بنیهاقههای دیگهر اسهتعارهانه ؛ بها ایهن
مضموق ک عالوهبر بنیاقهای نجمانی ،بنیهاقههای فرهنگهی و فکهری نیها در شهکل یهری
استعاره مثررن .

درحوز مطالعات استعاره در زباق آر ق ،ذکر این نکت  ،الزم اسهت که دربهار کهاربرد

استعار ادبی در متنهای مذهطی و ب ویههه زبهاق آهر ق ،مطالعهات بجهیار انمهام شه ه اسهت.

ازنمل مطالعهات سهنتی در ایهن حهوزه مهیتهواق ارهر سهی آطهب را ذکهر کهرد که در ق،
دی اههایی بجیار نادی

ب نظریة استعار معالر مطرح شه ه اسهت (سهی آطهب.)3125 ،
3

دربار استعار شناختی در متنهای مهذهطی انمیهل و تهورات ،ناکهل ( )2999و هریجهوق

2

( )2995مطالع کردهان و شُکر محم عط المنعم ( )2992نیا دربار اسهتعار «زنه ی سهفر

است» در آر ق تحقیق کرده است .پورابراهیم ( )3111سه دسهت از اسهتعارهههای آر نهی را

باعنواق استعارههای ساختاری ،ونودی و نهتی بررسی کرده و درپی ذکر مثا ههایی بهرای
هرک ام ،ب این نتیم رسی ه اسهت که بجهیاری از مفهاهیم آر نهی را به کمه

اسهتعارههها

میتواق دریافت.
 .3استعارههای زندگی

در این بخ  ،اسهتعارهههای سهاختاری «زنه ی سهفر اسهت»« ،زنه یِ دنیها بهازی اسهت»،

«زن یِ خهرت ،خانه اسهت» و «زنه ی ،کاالسهت» را بررسهی مهیکنهیم؛ به ین منظهور،
عطارتهایی آر نی را ک استعارههایی یا کانوقهای استعاری زن ی را دربهر مهی یرنه  ،از

تمام آر ق استخراج کردهایم و زیراستعارهها یا نگاشتهای بهینمفههومی را در ههر اسهتعاره

نشاق دادهایم .در این استعارهها ،زن ی ،حوز مقص است و هرک ام از حهوزهههای مطه أ،

سفر ،بازی ،خان و کاال ی

یا چن ننط از مفهوم زن ی را روشن میکنن .

1. O. Jäkel
2. V. Harrison
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 .3-1زندگی سفر است

در زباق آر ق « ،زن ی» از مفاهیم پای و زیرساختی به شهمار مهیرود و اسهتعار سهاختاری

کالق «زن ی سفر است» انجمامی استعاری را در زبهاق آهر ق پ یه

ورده اسهت .در ایهن

استعاره ،با دو مفهوم سروکار داریم :یکی «زنه ی» و دیگهری «سهفر»« .زنه ی» مفههومی
انتااعی و «سهفر» مفههومی به مراتهب عینهیتهر از ق اسهت .بهرای دریهافتن ایهن اسهتعاره ،از

کانوقهای استعاری یا نشان های واژ انی مونود در زباق آر ق استفاده کردهایم ک مطتنیبر
حرکت و سفرن  .در این استعاره ،عالوهبر نگاشتهای معمولی ،نوعی الگوبرداری خالآانه

نیا دی ه میشود .یکی از موارد مثی خالآیت ،ایهن اسهتعاره ،ونهود دو شِهقَ مختلهف سهفر
است ک در همة نگاشتها از حوز سفر ب حوز زن ی نمود یافت اسهت .همهاق ونه که

محم شکر عط المنعم ( )2992دریافت است ،این استعاره ک در سراسر آهر ق به کهار رفته ،

نگاهی ن ی ب زن ی است ک با نگاه متنهای غیردینی ب زن ی ،تفاوت دارد و تفاوت
در الگوبرداری ،در تحلیل این استعاره مشخص ش ه است.

در زباق آر ق ،دو راه کامالً ن ا ان بیاق ش ه است :یکهی راه خه ا و دیگهری راهههای

غیرخ ا .در آر ق کریم« ،دین» ،راه خ ا معرفی ش ه است .در استعار «زن ی سفر اسهت»،
الگوبرداریهای زیر ،شطک ای منجمم از معانی را سازماق دادهان و این نگاشتهها را به ین
لورت میتواق نشاق داد:

زندگی سفر است

حوز مقص  :سفر
مجافر
مط أ سفر
مقص سفر

راه
راهنمایاق
مراهکنن ه
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⇐
⇐
⇐
⇐
⇐
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انجاق
خ ا
خ ا
دین

خ ا -آر ق -پیامطراق

شیطاق
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این الگوبرداریها را میتواق در کانوقهای استعاری ی های زیر دریافت:
الف) « ...إِلی اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً»؛ یعنی باز شهت همهة شهما به سهوی خ اسهت (آهر ق،
مائ ه)395 :؛
) «إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللَّهِ حَقاًّ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ»...؛ یعنی :باز شت همة شهما
ب سوی اوست .خ اون وع حق فرموده .او خلق را غاز کرد؛ سپس ق را بازمی ردان (آهر ق،
یونس.)4 :
در این نمون ها ،مط أ و مقص سفر انجاق ،خ اون متعا است و درواآع ،زن ی انجهاق،
سفری است ک با فرین

او ب دست خ ا شروع میشود و با باز شت انجاق به سهوی خه ا

در نهاق خرت پایاق مییاب  .در این سفرِ زن ی ،آر ق راهی مجهتقیم را به نهام «دیهن» به
انجاق معرفی کرده است؛ ب ین لورت ،واژههای «صراط» ( 45بار) و «سبيل» ( 325بهار) در
آر ق ،با معانی استعاری ب کار رفت ان :

« -وَ هَذَا صراط رَبِّك مُستَقِيماً»؛ یعنی :و این ،راه مجتقیم (و سنت ناوی اق) پرورد ار تهو

است (آر ق ،انعام)322 :؛
 «إِنَّ اللَّهَ رَبی وَ رَبُّكمْفَاعْبُددُوهُ هَدذَا صدرَاط مُّسدتَقِيم»؛ یعنهی :خ اونه پرورد هار مهن وشماست؛ او را بپرستی (ن من ون چیا دیگر را) .ایهن اسهت راه راسهت(آهر ق،

عمهراق:

)53؛ 
 «وَ أَنَّ هَذَا صراطِی مُستَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ التَتَّبِعُوا السّبُل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سبِيلِهِ»؛ یعنهی :و اینکهاین ،راه مجتقیم من است؛ از ق پیروی کنی و از راههای مختلف (و انحرافی) پیروی نکنی
ک شما را از راه حق دور میکن (آر ق ،انعام)351 :؛
 « ...عَمَّا جَاءَك مِنَ الْحَقِّ لِكلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شرْعَةً وَ مِنْهَاجاً»؛ یعنی :ما برای هرک ام از شمایین و طریق ای روشن آرار دادیم (آر ق ،مائ ه.)41 :

درحوز مفهومسازی زن ی دینی انجاق در زباق آر ق ،عطارتهایی اسهتعاری همچهوق

«راه»« ،راه مجتقیم»« ،شریعت» و «سطیل» ب کار رفت است؛ یعنی دین خه ا راه مجهتقیم اسهت.
در نمونة خر ،معنای لفظی و استعاری واژههای «شرع» و «منهاج» چنین تفجیر ش ه است:
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«شرع» و «شريعه» راهی را می وین ک ب سوی

میرود و ب ق منتهی میشهود ،و

اینک «دین» را شریعت می وین  ،از ق نظهر اسهت که به حقهایق و تعلیمهاتی منتههی
می ردد ک مایة پاکیا ی و طهارت و حیات انجانی است .کلمة «نهج» و «منهداج» به

راه روشن می وین (مکارم شیرازی 3151 ،تا .)492 /4 : 3155
عالم ططاططایی درتفجیر واژ «شرع» نوشت است« :کلمة "شرع" ب معنای رفتن به راههی اسهت

ک واضح و ایمن از انحرا باش » (ططاططایی 552 /5 : 3105 ،و  .)551وی معتق است:
راههای خ ایی بجهیارن ؛ ولهی بهرخال راهههای غیهرخه ایی ،همهة ق راههها به یه
(لراط مجتقیم) منتهی میشون  .خ اون راههای بجیار دارد ک همة قهها در یه

راه
راه ،به

 ،ق را «صراط

هم میپیون ن و ق ی

راه ،منجو ب خود او است ک در کالم ممیه

مستقيم» نام نهاده ،از ی

سو فرمهوده« :الّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهدينَّهُم سُبُلَنا» ،و از سهوی دیگهر

فرموده« :و اِن هذا صراطی مستقيما فاتّبِعوه و التتبعوا السُّبُلَ فتفرَّق بِكُم عَدن سَدبيلِهِ» که در
این یات فهمانی ه ک برای خ ای -تعالی -راههای بجهیاری اسهت؛ ولهیکن همهة قهها در
رسان ق انجاقها ب کرامت الهی ،متحه و مشهترکانه و سهالکین خهود را از راه مجهتقیم او
متفر نمیسازن و سال

هر راهی را از سال

غیرخ ایی ک هر راهی سهال

خهود را از سهال

راه دیگر ن ا نمیکن ؛ به خهال راهههای
راهههای دیگهر ،نه ا و متنفهر مهیکنه

(ططاططایی.)499 /5 : 3105 ،
زیراستعار « ناه ،انحرا

از راه مجتقیم است» نیا در تمام شواه مونود بهرای اسهتعار

«زن ی سفر است» دی ه میشود .کجی ک از راه مجتقیم پیروی نکنه  ،در راه غیهرمجهتقیم
ام مینه و درواآع ،غیراز راه راست ،راههایی دیگر ونود دارن ک برخال

راه راسهت،

متع د ،کج و معوج ،بیراه و دورن و برخی دمیاق ،مجافراق ایهن راههها هجهتن  .شهرک،
کفر و تکطر ازنمله مفهاهیمی هجهتن که به لهورت انحهرا

از راه راسهت تصویرسهازی

شه هانه و ایههن ونه انحههرا  ،بهها اسههتفاده از واژههههای «ضد

» و «سددبيلالغَدیّ» درمقابههل

«سبيلالرّشد» ،در آر ق ،بجیار م ه است؛ مانن :
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 « -الَّذِينَ يَستَحِبُّونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلی االَخِرَةِ وَ يَصدُّونَ عَن سبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونهَا عِوَجداً أُولَئدك

فی ضلَلِ بَعِيدٍ»؛ یعنی :هماقها ک زن ی دنیا را بر خرت تهرنیح مهیدهنه و (مهردم را) از
راه اهلل بازمیدارن و میخواهن راه حق را منحر

کنن  ،قها در همراههی دوری هجهتن

(آر ق :ابراهیم.)1 :
 « ...وَ إِن يَرَوْا سبِيلَ الرُّشدِ اليَتَّخِذُوهُ سبِي ً وَ إِن يَرَوْا سبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سدبِي ً»...؛ یعنهی :وا ر راه ه ایت را بطینن  ،راه خود را انتخا نمیکنن و ا ر طریهق همراههی را بطیننه  ،راه
خود را انتخا میکنن (آر ق ،اعرا .)342:
در یة  332سور انعام و یة دوازدهم سور مائ ه نیا از همین زیراستعاره استفاده شه ه
است .یکی از کانوقهای استعاری بیانگر این انحهرا  ،واژ «خطداء»« ،به معنهای انحهرا

نهت است» (ططاططایی)335 /31 : 3105 ،؛ مانن

از

یة:

 « وَ التَقْتُلُوا أَوْال دَكُمْ خَشيَةَ إِ مْلَقٍ ن حْنُ نَ رْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطئاً كَبِيدراً»؛یعنی :و فرزن انتاق را ازترس فقر ب آتل نرسانی ! ما قها و شهما را روزی مهیدههیم .مجهلّم ًا
آتل قها ناهی بار

است ( آر ق ،اسراء.) 13 :

کانوق استعاری «عوج» نیا همین انحرا
عین و نیا کجر ق  ،ب معنای انحرا
و آابل دی ق هم چوق نیاه و چو

در راه را نشاق میده  .کلمة «عوج» به فهتح

است« .عَوج» برای بیاق کمی چیاهایی محجوس
استفاده می شود و «عِوج» در امهور نادیه نی ماننه

اعتقادات و سخن فتن ( ططاططایی.) 125 / 31 : 3105 ،
 «الحَْمْدُ للَّهِ الَّذِی أَنزَ َ عَلی عَبْدِهِ الْكِتاب وَ لَمْيجْعَدل لَّدهُ عِوَجَدا»؛ یعنهی :حمه مخصهوخ ایی است ک این کتا [ سمانی] را بر بن [بر ای ها ] ناز کرد و ههی

ونه کههی

در ق آرار ن ارد (آر ق ،کهف.)3 :
راهنمابودق خ ا زیراستعاره یا الگوبرداریای دیگر است که دروق ایهن اسهتعاره شهکل
می یرد .این زیراستعاره در ی های زیادی ب کار رفت است؛ مانن :
 «قُلْ إِنَّنی هَدَانی رَبی إِلی صراطٍ مُّستَقِيمٍ دِينًدا قِيَمداً»؛ یعنهی :بگهو پرورد هارم مهرا به راهراست ه ایت کرده است؛ یینی پابرنا و ضامن سعادت دین و دنیا (آر ق ،انعام.)323 :
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عطارت ه ایت ب راه راست ازسوی خ اون متعا در ی ههای  21و  321سهور نجهاء و
یة  15سور انعام نیا ب کار رفت است .شواه ذیل نیا حاوی عطارتهای اسهتعاری دیگهری
از ریشة «ه د ی» و نمود همین نگاشت استعاریان :
 «مَن يُضلِلِ اللَّهُ فَ هَادِی لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فدی طغْيَدنهِمْ يَعْمَهُدونَ»؛ یعنهی :ههرکهس را خ اونه[ب ه نههرم اعمهها زشههت ] ههمراه سههازد ،ه ه ایتکنن ه های ن ه ارد و قههها را در طایههاق و
سرکشیشاق رها میسازد تا سر رداق شون (آر ق ،اعرا .)312 :
 «مَن يهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَن يُضلِلْ فَلَنتجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِداً»؛ یعنی :هرکس را خ ا ه ایتکن  ،ه ایتیافتة واآعی ،اوست ،و هرکس را مراه کن  ،ولهی و راهنمهایی هر ها بهرای او
نخواهی یافت (آر ق ،کهف.)35 :
در این استعاره« ،شیطاق ،مراهکنن ه است» ،الگوبرداریای دیگر به شهمار مهیرود .در

زباق آر ق ،مفهومی غیرمجتقیم ب ین شرح در ذهن ما ایماد میشهود که شهیطاق ،راهنمهای
انجاقها ب راه غیرمجتقیم است .در این مفهوم ،شیطاق فردی تصهور مهیشهود که بهرسهر راه

انجاقها ایجتاده و ب قها بیراه ای را ب عنواق راه راست نشاق میده :
 «قَا َ فَبِمَا أَغْوَيْتَنی الَقْعُدَنَّ لهَُمْ صراطك الْمُستَقِيمَ»؛ یعنهی :فهت :اکنهوق که مهرا همراهکردی ،من برسر راه مجتقیم تو برای قها کمین میکنم (آر ق ،اعرا .)32 :
« -وَ يُرِيدُ الشيْطانُ أَنيُضِلَّهُمْ ض ال بَعِيداً»؛ یعنی :و شیطاق میخواه

قها را ش ی اً مراه

کن و ب بیراه هایی دوردست بیفکن (آر ق ،نجاء.)29 :
نمونة او ب اق معناست ک من برسر راه راسهت تهو که نهاق را به در اههت مهیرسهان و به
سعادت ناق منتهی میشود ،مینشینم .در این نمون  ،نشجتن برسر راه مجتقیم ،کنایه اسهت از اینکه
مراآب ناق هجتم و هرک را در این راه بطینم ،قآ ر وسوس میکنم تها او را از راه تهو خهارج کهنم
(ططاططایی.)12 /1 : 3105 ،
 «ثُمَّ الَتِيَنَّهُم مِّن بَينِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَنهِمْ وَ عَدن شدمَاِلِهِمْ وَ التجِددُ أَكْردرَهُمْ شداكِرِينَ»؛یعنی :سپس از پی ِرو و از پشتسر و از طر

راست و از طر

چه

قهها ،به سراغشهاق

میروم و بیشتر قها را شکر اار نخواهی یافت (آر ق ،اعرا .)35 :
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در ی هایی دیگر ،از «راه شیطاق» ب لورت راه طاغوت (آر ق ،نجاء ،)52 :راه ممرمهاق
(آر ق ،انعام ،)55 :راه مفج اق (آر ق ،اعرا  )342 :و راه نهنم (آر ق ،نجهاء )320 :سهخن
فت ش ه است؛ یعنی راهی ک ب نهنم خهتم مهیشهود و مجهافران

ممرمهاق ،مفجه اق ،و

طاغوتها هجتن  .در بیشتر یه هها ،از اسهتعار شخصهیتپهذیری که ازنمله اسهتعارهههای
ونودی است ،استفاده ش ه و شیطاق ب لورت انجانی دارای خطوات ( امها) تصویر شه ه
است؛ مانن :
 «وَ التَتَّبِعُوا خُطواتِ الشيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِين»؛ یعنی :و از امهای شیطاق پیروی نکنی ؛زیرا او دشمن شکار شماست (آر ق ،انعام.)342 :
در این استعاره ،ی

زیراستعار دیگر نیا ب ین شرح ونود دارد ک «هر ون اخهال در

دین ،مانعی در راه است»:
 «الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صدُّوا عَن سبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضلُّوا ضلَ بَعِيداً»؛ یعنی :کجانی ک کهافر شه ن و[مردم را] از راه خ ا بازداشتن  ،در مراههیای دور و دراز رفتهار شه هانه (آهر ق ،نجهاء:
.)325
نملة «صَدّوا عَن سَبيلِ اهللِ» در ی ههای  329سهور نجهاء و نیها یه ههای  45و  12سهور

اعرا  ،بیانگر همین نگاشت استعاری است؛ عالوهبر ق ،در بجیاری از ی های آر ق ،توبه
عطارت از باز شت ب راه راست معرفی ش ه است؛ مانن :

 «فَتَلَقَّی آدَمُ مِن رَّبِّهِ كلِماتٍ فَتَدابَ عَلَيْدهِ إِنَّدهُ هُدوَ التَّدوَّاب الدرَّحِيمُ»؛ یعنهی :سهپس دم ازپرورد ار خود ،کلماتی دریافت کرد [و با قها توب کرد] و خ اونه توبهة او را پهذیرفت.
خ اون  ،توا و رحیم است (آر ق،

عمراق.)15 :

ب طور کلی ،درتطیین استعار «زن ی سهفر اسهت» در زبهاق آهر ق مهیتهواق فهت ایهن

استعاره ،بجیار فرا یر و رایج است و تقریطاً بجیاری از مفاهیم آهر ق ،درآالهب ق بیهاق شه ه
است .برای بیاق تفاوتهای این استعاره در زباق آر ق و زباق معمولی میتهواق سه دسهت از

الگوبرداریهای دوشِقَی حوز سفر بر حوز زن ی را درنظر رفت:
الف)
 -زن ی مثمن ،سفر در راه راست است؛
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 زن ی ناهکار ،سفر در راه کج است؛ زن ی توب کنن ه ،نخجت در راه کج و سپس در راه راست است؛ زن ی منافق ،حرکت پنهانی در راه کج است؛)
 خ ا شروع سفر است؛ خ ا پایاق سفر است؛ بهشت ،مقص مثمن است؛ نهنم ،پایاق راه ناهکار است؛ج)
 دین ،راه مجتقیم است؛ کفر ،راه غیرمجتقیم است؛ -دین ب ی

راه واح منتهی میشود؛

 کفر راههای متع د و پراکن ه است.در زیر ساخت این استعاره ،طرحواره ای حرکتهی ونهود دارد که از مطه أ -مجهیر-
مقص تشکیل ش ه است و تصویری نامع را از زنه

ی از دیه

اه آهر ق ،به مخاطهب

منتقل می کن  .دریافت این مفههوم انتااعهی از دیهن ،بها اسهتفاده از تمربهة بجهیار رایهج

انجاق ها از حوز سفر ،بجیار ساق است  .تفاوت این متن دینی با متن ههای غیردینهی در
بیاق مفهوم زن

ی ،ق است ک مجیر سفر ،از نهوع خطهی افقهی نیجهت؛ بلکه عمهودی

است و نهتی رو ب باال دارد .در زباق آر ق ،خ ا ون متعا از همة نهاق ،برتر اسهت و

نهت سفر انجاق ها نیا ب سوی اوست؛ بنابر این ،تصور مفهوم نهتی عمودی و رو ب بهاال
در ذهن ،انتنا ناپذیر اسهت .عهالوه بهر طرحهوار حرکتهی ،طرحهوار آه رتی نیها در
زیرساخت این استعاره آرار دارد .در این استعاره ،مجافر حرکت کنن ه در مجیر مجتقیم،
ممکن است با موانعی رو ب رو شود .ا ر کجی از این موانع بگذرد ،راه راسهت را ادامه
می ده و در غیر این لورت ،از مجیر خود منحر

می شود و در مجهیرهای کهج آه م

می ذارد.
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شکل  .1طرحوارة حرکتی در استعارة سفر

در طرحوار حرکتی باال« ،الف» میتوان از راهی مجتقیم که به لهورت فله

بهار

نشاق داده ش ه است ،حرکت کن  .ممکن است «الف» از راهههایی غیرمجهتقیم و کهج بهرود
ک برخی ب بیراهه منتههی مهیشهون و برخهی درارهر باز شهت به راه راسهت ،به مقصه
میرسن :

شکل  .2طرحوارة حرکتی در استعارة سفر ،راه مستقيم بدون مانع

شکل  .3طرحوارة حرکتی در استعارة سفر ،راه مستقيم با مانع
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شکل  .4طرحوارة حرکتی در استعارة سفر ،ازبينبردن مانع
 .3-2زندگی دنيا بازی است /زندگی آخرت ،خانه است

در زباق آر ق ،ننط هایی از مفهوم زن ی دنیا یعنی ذرابودق ،بیه فی ،سهودمن نطهودق و
لذتبخشی ،با استفاده از حوز مط أ« ،بازی» انگیخت میشود .بازی و سر رمی ،ننطه ههایی

مفهههومی مثههل نه ینطههودق ،ناپایه اری و لههذتبخشهی دارد .ایههن ونه ننطه هههای بههازی و
سر رمی ،بر زن ی دنیا سای میان ازن تا ابعادی از مفهوم زن ی را روشن کنن  .عطهارت
استعاری «لعب»« ،استعاره از هر عملی اسهت که سهودی در ق نطاشه » (ططاططهایی/1 : 3105 ،
.)255
 «وَ مَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِال لَعِب وَ لَهْو وَ لَلدَّارُ االَخِرَةُ خَيدرلِّلَّدذِينَ يَتَّقُدونَ أَفَد تَعْقِلُدونَ»؛ یعنهی:زنهه ی دنیهها چیههای نهها بههازی و سههر رمی نیجههت و سههرای خههرت بههرای قههها کهه
پرهیا ارن ،بهتر است .یا نمیان یشی ؟ (آر ق ،انعام .)12 :
 «إِنَّمَا الحَْيَوةُ الدُّنْيَا لَعِب وَ لَهْو وَ إِن تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُدوا يُدؤْتِكمْ أُجُدورَكُمْ وَ اليَسدئَلْكُمْ أَمْدوالَكُمْ»؛یعنی :زن ی دنیها تنهها بهازی و سهر رمی اسهت و ا هر ایمهاق وریه و تقهوا پیشه کنیه ،
پادا های شما را ب لورت کامل میده و [دربرابر ق ]،چیای از امهوا شهما نمهیطلطه
(آر ق ،محم .)12 :
در ی هایی دیگر نیا زن ی دنیا ب شکل بازی و انجهاقههایی که به دنیها مهیپردازنه ،
ب شکل بازیکناق این معرک تصویر ش هان :
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 «الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا»...؛ یعنی :همانا دین خود را سر رمىو بازى پن اشتن و زن ى دنیا مارورشاق کرد (آر ق ،اعرا .)53 :
 «وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَ لَهْوًا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا»...؛ یعنی :و کجهانى را که دیهنخود را بازى و سر رمى رفتن و زن ى دنیا ناق را فریفت ،رها کن (آر ق ،انعام.)59 :
در یة بع ی ،استعار باال با استعار « خرت ،خان است» همراه ش ه است:
 «مَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِال لَهْو وَ لَعِب وَ إِنَّ الدَّارَ االَخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُدونَ»؛ یعنهی:این زن ی دنیا نا لهو و لعب ،چیای نیجت و زن ی واآعهی ،سهرای خهرت اسهت؛ ا هر
قها میدانجتن (آر ق ،عنکطوت.)24 :
عطارت استعاری «سرای خرت» در یة زیر نیا ب کار رفت است:
 « ...وَ لَدَارُ اآلخِرَةِ خَيْر لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَ َ تَعْقِلُونَ»؛ یعنی :و آطعاً سراى خرت براى کجهانىک پرهیا ارى کردهان  ،بهتر است .یا نمىان یشی ؟ (آر ق ،یوسف.)390 :
تصویرسازی استعاری ،از تلفیق این دو مفهوم ایماد میشود که ارتطهاط زنه ی دنیها و
خرت را با یک یگر برای ما ممجم میکن  .انجاق م تی کوتاه در دنیا ،ب بازی و سر رمی

مشاو است (⇐زن ی میکن ) و وآتی بازی تمام مهیشهود (⇐ انجهاق مهیمیهرد) ،طفهل
انجانی ب خان ا

برمی ردد (⇐ زن ی خرت شروع میشود) .مقایجة این دو موآعیهت،

برخی ننط های تفاوت دنیا و خهرت را مشهخص مهیکنه و ایهن انجهمام در شهکل یهری
استعارهها باعث میشود ب استعارهای دیگر به ین شهرح برسهیم « :خهرت ،خانه اسهت» .بها
ان کی دآت درمییابیم ک همة ننط های بازی یا خان  ،بر حوزههای مقصه زنه ی دنیها و
زن ی اب ی الگوبرداری نمیشود و تنها ناپایه اری بهازی و مانه اری خانه  ،مههم اسهت.

هماق ون ک در ی های باال میبینیم ،نظر آر ق دربار زن ی دنیا منفی نیجت؛ بلک بیشتر
بر ذرایی و ن ینطودق ق تأکی کرده است؛ یعنی بازی ب زودی تمام میشود؛ درمقابهل،

زن ی خرت ،این ویه ی را ن ارد و مان ار و همیشگی است .این مان اری را میتواق
در واژههای «مُقامه»« ،خُلد» و «عُقبی» در ی های زیر مشاه ه کرد:
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 «ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ»؛ یعنهی :رى!سااى دشمناق خ ا هماق ت

است ک در ق ،منا همیشگى دارن [ .این] ناا ب کیفهر ق

است ک نشان هاى ما را انکار مىکردن (آر ق ،فصلت.)21 :
 «الَّذِی أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْدلِهِ»...؛ یعنهی :همهاق [خه ایى] که مها را به فضهلخوی

در سراى اب ى ناى داد (آر ق ،فاطر.)15 :

 «سلَم عَلَيْكم بِمَا صبرْتمْ فَنِعْمَ عُقْبی الدَّارِ»؛ یعنی[ :و به قهها مهی وینه  ]:سهالم بهر شهماب خاطر لطر و استقامتتاق! چ پایاق خو این سرا نصیطتاق ش (آر ق ،رع .)24 :
 « ...وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِیَ دَارُ الْقَرَارِ»؛ یعنی :و درواآع ،ق خرت است ک سراى پای ار است(آر ق ،غافر.)10 :

بررسی دادههای آر نی نشاق میده ک در هی نای آهر ق« ،دنیها» به لهورت «خانه »

مفهومسازی نش ه است .از ق سوی ،الگوبرداریای دیگر نیا متناسببا نظام دوشِقّی آر ق،

ب ین شرح ونود دارد « :خرت ،خانة سالمت مثمن و خانة هالکت کافر اسهت»؛ زیهرا ایهن

دو نوع خان  ،دو شالوده دارن  :شهالود خانهة سهالمت ،مجهتحکم و شهالود خانهة هالکهت،
سجت است .تقوا شالود خانة سالمت و کفر ،شالود خانة هالکت است:
« -فَمَنْ أَسس بُنْيانَهُ عَلی تَقْوَی مِنَ اللَّهِ وَ رِضوانٍ خَير أَم مَّنْ أَسس بُنْيانَهُ عَلی شفَا جُرُفٍ هَدارٍ

فَانهَارَ بِهِ فى نَارِ جَهَنَّمَ»...؛ یعنی :یا کجی ک شالود ق را بر پرهیا از خ ا و خشنودی او بنها
کرده ،بهتر است یا کجی ک اساس ق را بر لطة پرتگهاهی سجهت بنها کهرده که نا ههاق در
ت

دوزخ فرومیریاد...؟ (آر ق ،توب .)390 :
« -قَدْ مَكرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتی اللَّهُ بُنْيَناهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيهِمُ السقْف مِن فَوْقِهِمْ وَ أَتَداهُمُ

الْعَذَاب مِنْ حَيْث اليَشعُرُونَ»؛ یعنی :کجانی ک آطلاز ایشاق بودن [نیا] از این توطئ ها داشهتن ؛
ولی خ اون سراغ شالود [زن ی] قها رفت و ق را از اسهاس ویهراق کهرد و سهقف بهر
سرشاق از باال فروریخت و عذا [الهی] از نمایی ک نمیدانجتن  ،سراغشاق مه (آهر ق،
نحل.)22 :
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هماق ون ک

فتیم ،نا بنیاق خان  ،دو نوع خان در خرت ،با اسهتفاده از عطهارتههای

اسهتعاری «دارالس م» (خانهة سهالمت) در یه ههای  325سهور انعهام و  25سهور یهونس ،و
«دارالبوار» (خانة هالکت) در یة  21سور ابراهیم آابل دریافت است:
 «لَهُمْ دَارُالسَّ َمِ عِندَ رَبِّهِمْ»؛ یعنهی :بهراى نهاق نهاد پرورد ارشهاق ،سهراى عافیهت اسهت(آر ق ،انعام.)325 :
 «وَ اللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِالسَّ َمِ»؛ یعنی :خ ا [شما را] ب سراى سالمت فرامىخوانه (آهر ق،یونس.)25 :
 «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَ أَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَارِ»؛ یعنهی :یها به کجهانى که[شکر] نعمت خ ا را ب کفر تطه یل کردنه و آهوم خهود را به سهراى هالکهت در وردنه ،
ننگریجتى؟ (آر ق ،ابراهیم.)21 :
میتواق نگاشتهای زیر را برای این دو استعاره درنظر رفت:
زندگی دنيا بازی است.
حوزة مبدأ :بازی

⇐

بازیکن

⇐

محل

زماق
پایاق

⇐
⇐
⇐

حوزة مقصد :زندگی
دنیا

انجاق
طو عمر
مر

زندگی آخرت ،خانه است.
حوزة مبدأ :خانه

⇐

حوزة مقصد :زندگی

شالود محکم

⇐

ایماق

شالود سجت
فروریختن
ایمنی
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⇐
⇐
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آخرت

کفر
عذا
پادا
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 .3-3زندگی کاالست

عالوهبر حوز مقص بازی ،در زباق آر ق ،از کاال نیا برای مفهومسازی زن ی دنیا استفاده

ش ه است .در استعار «زن ی دنیا کاالست» ،برای بیاق ارز

ناچیا زن ی دنیها ،از ق به

کاال یا متاعی تعطیر ش ه است ک لرفاً برای عرض در زن ی خرت ،ارز

دارد:

 «وَ مَا الحَْيَوةُ الدُّنْيَا فی االَخِرَةِ إِال مَتاع»؛ یعنی :درحالی ک زن ی دنیا دربرابهر خهرت،متاعی ناچیا است (آر ق ،رع .)22 :

« -قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ االَخِرَةُ خَيرٌ لِّمَنِ اتَّقَى»؛ یعنی :ب قها بگهو سهرمایة زنه ی دنیها

ناچیا است و سرای خرت برای کجی ک پرهیا ار باش  ،بهتر است (آر ق ،نجاء.)55 :
 «وَ مَاأُوتِيتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ زِينَتُهَا وَ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْدر وَ أَبْقَدى أَفَلَدا تَعْقِلُدونَ»؛یعنی :هرچ ب شما داده ش ه است ،کاالى زن ى دنیا و زیور ق است؛ و[لى] نچه پهی
خ است ،بهتر و پای ارتر است .مگر نمىان یشی ؟ (آر ق ،آصص.)29 :
 «يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاع»؛ یعنهی :اى آهوم مهن! ایهن زنه ى دنیها تنهها کهاالیى[ناچیا] است (آهر ق ،غهافر .)10 :نچه از حهوز کهاال بهر زنه ی الگهوبرداری مهیشهود،
کمارزشی و ناپای اری است .ازنمل الگوبرداریهای این حوزه میتواق موارد ذیل را ذکهر
کرد:

زندگی کاالست
حوزة مبدأ :کاال
آیمت

⇐
⇐

حوزة مقصد :زندگی دنيا
ارز

کم

هماق ون ک میبینیم ،از حوز کاال تنها ننطة آیمت ب حهوز مقصه زنه ی الگهوبرداری

میشود و مقول هایی همچوق معاملة کاال ،ننس کاال و ...برای انتقا پیام مهوردنظهر آهر ق،

بیارتطاط است.

 .4نتيجهگيری

در این پهوه  ،مفهومسازی زن ی را در زبهاق آهر ق ،بهراسهاس نظریهة اسهتعار مفههومی
تحلیل کردیم و ب این نتیم رسی یم ک مفهوم زن ی در زباق آر ق ،ب کم
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مط ه أ ،یعنههی سههفر ،بههازی ،خان ه و کههاال تصههور ش ه ه اسههت .نکتههة درخههور تون ه در ایههن
مفهومسازیها ،ق است ک هرک ام از ایهن مفههومهها بهر ننطه ای از مفههوم زنه ی پرتهو
میافکنن و نگاشتهایی ونا وق از هر حوزه ،ب تطیین و درک ننط ای از زن ی کمه
میکنن  .در استعار سفر ،ننط های کلی زن ی بشهر ترسهیم شه ه اسهت؛ امها اسهتعارهههای
بازی و کاال ،ناپای اری و کمارزشی زن ی را نشهاق مهیدهنه  .در اسهتعار «زنه ی خانه
است» ،شِقّی دیگر از همین ننط ها ،یعنی پای اری و ارزشمن ی برنجت مهیشهود .کهوچ
در پاسخ ب این پرس

ک چرا برای فهم کامل مقص  ،ب چنه ین حهوز مطه أ نیهاز داریهم،

فت است چوق هر مط أ تنها ننط هایی خا

از مقص را ساختاربن ی میکن  ،ههی حهوز

مط ائی نمیتوان تمام ننط های مقص را ساختاربن ی کن و ب ین لورت ،درکی کامهل را
از قها ب دست ده ( .)391 :2939درتأیی این نظر میتواق استعار سفر را ذکهر کهرد که
نمیتوان ننط های ارزشی زن ی را نمایاق کن ؛ ولی استعار کاال ب خوبی ازپس ایهن کهار
برمی ی .
لیکا

و نانجهوق ( )22 :3019ههم معتق نه « :بنیهادیتهرین ارز ههای یه

فرهنه

 ،بها

و منجههمم اسههت» .ننطهه هههای

سههاختار اسههتعاری بنیههادیتههرین مفههاهیم ق فرهن ه

 ،هماهنهه

مفهومسازیش زن ی در زباق آر ق ،با فرهن

الهی و دینی حهاکم بهر ق ،همهاهنگی و

انجمامی بینظیر دارن و ن تنها در استعارههای زنه ی ،بلکه در دیگهر مفههومسهازیههای

آر نی هم دی ه میشون  .در زباق آر ق ،خ اونه متعها معیهار خهو و به  ،حهق و باطهل،

سعادت و شقاوت ،و ...است و این دوشِقّیبودق ارز های آر نی ،در استعارهههای بنیهادین
آر ق ،مشهود است .در فرهنه

آهر ق ،زنه ی درمعنهای عهام ق ،کمتهر اسهتفاده شه ه و

ب طور کلی ،زن ی در آر ق ،دو نوع است :یکی زن ی دنیا ک

ذرا و پایاقپذیر است و

دیگری زن ی خرت ک اب ی و دائمی است .در آر ق کریم ،حهوز مقصه زنه ی ،بها
انگیختن ویه یهایی از چهار حوز مط أ ن ا ان یعنی سفر ،بازی ،خان و کاال تطیهین شه ه

است و ططق الل تمرکا ،هرک ام از حوزههای مط أ ،یکی یا روههی خها

از ننطه ههای

زن ی را روشن کردهان .
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