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چکیده:
طرحوارههای تصویری از مفاهيم مهم و زیرساختی مطرح در پژوهشهای معنیشناسان شناختی است كه در شكل گيری
استعارههای مفهومی نقش به سزایی دارند .از مهمترین طرحوارههای تصویری ،طرحوارة نيرو است كه نخستين بار جانسون ()8317
بر نقش آن در مفهومسازی رخدادها تأكيد نمود .این طرحواره كه از تجربة تعامل ما با جهان بيرون نشأت میگيرد ،ابزاری پایه
برای درک بسياری از مفاهيم ذهنی است .زبان دین بهویژه قرآن حاوی استعارههای زیادی است كه برخی از آنها با طرحوارة نيرو
ساماندهی میشوند .لذا جستار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحليلی -توصيفی پاسخگوی این پرسش باشد كه طرحوارة
نيرو به عنوان بخشی از طرحوارههای مطرح در نظریة شناختی ،تا چه حد میتواند مدل مناسبی برای مطالعة استعارههای قرآن بویژه
استعاره های اخالق باشد و عملكرد حاالت هفتگانة نيرو در مفهومسازی و درک مفاهيم اخالقی قرآن چگونه است؟ بدین منظور،
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 .1مقدمه
زبانشناسی شناختی رویكردی نوین است كه در آن زبان الگوی اندیشه و ویژگی های ذهنی انسان را منعكس می كند
(كرافت و كروز .)0114 ،محققان شناختی با این فرض كه ذهن یک دستگاه بازنمایی است ،در تالشاند تا چگونگی
بازنمایی تجربيات انسان از جهان را در ذهن او توصيف كنند (لوریا .)7 :8971 ،معناشناسی شناختی كه یكی از حوزه-
های مهم زبانشناسی شناختی است به بررسی رابطة ميان تجربة انسانی ،نظام مفاهيم و ساختار معنایی زبان میپردازد
(راسخ مهند .)00 :8913،از محورهای اصلی مطالعات معنیشناسی شناختی ،میتوان به طرحوارههای تصویری اشاره نمود
كه به عقيدة ليكاف میتوانند به عنوان حوزههای مبدأ در نگاشتهای استعاری به كار روند .طرحوارههای تصویری ریشه
در درک جسمی شدة ما دارند و عينیاند (ليكاف.)042 :8339 ،
مذهب از حوزههای معنایی است كه به علت وجود مفاهيم انتزاعی زیادی چون خدا ،جهان آخرت ،اخالق و موارد
مشابه ،مستلزم سازوكارهای شناختی متنوعی جهت انتقال مفهوم و انجام رسالت الهی خود است .سازوكارهایی چون

استعاره و مجاز در زبان مذهب به وفور یافت میشوند .به عنوان مثال ،هرگاه در زبان قرآن گفته میشود اهدنا الصراط
المستقيم (حمد ) 1/ما را به راه مستقيم راهنمایی كن ،معنی عبارت صراط المستقيم (راه مستقيم) ،استعاری و غير حقيقی
است و با استعاره زندگی سفر است روبرو هستيم كه در آن مشخصات حوزة مبدأ سفر ،بر حوزة مقصد زندگی نگاشته
میشود .در این انطباق ،طرحوارة مسير (یا همان طرحوارة مبدأ –راه -هدف) از حوزة مفهومی سفر-كه حوزهای به
مراتب عينیتر از حوزة مفهومی زندگی است -به حوزة زندگی انتقال مییابد و باعث درک آن یا ابعاد آن میشود.
در این جستار میخواهيم به كمک طرحوارهها كه از جمله مبانیِ زیرساختی استعارهها و سایر ساز وكارهای شناختی
هستند ،مبانی تجربی و در عين حال مبهم و مرزبندی نشدة مفاهيم اخالقی را درک و تحليل نمائيم .بدین منظور ،این
پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت ذیل است :الف -قالب طرحوارة نيرو كه از سوی جانسون ( )40 :8317معرفی
شده تا چه حد میتواند مدل مناسبی برای مطالعة گزارههای اخالقی قرآن باشد؟ ب -عملكرد حاالت هفتگانة نيرو در
مفهومسازی و درک مفاهيم اخالقی قرآن چگونه است؟
در بخش دوم مقاله ،به ارائة پيشينة مطالعات مرتبط با این پژوهش و سپس در بخش سوم به معرفی طرحوارههای
تصویری ،و طرحوارة نيرو و انواع آن پرداخته میشود .بخش چهارم مقاله به ارائة دادههای قرآنی حاوی گزارههای
اخالقی و تحليل آنها بر اساس مدل جانسون و بخش پنجم به نتيجهگيری از مباحث مطرحشده و پاسخ به پرسشهای
پژوهش اختصاص دارد.
 .2پیشینه
بررسیهای انجام شده گویای آن است كه تاكنون در حوزة طرحوارة نيرو در زبان قرآن به صورت مستقل پژوهشی
صورت نگرفته است؛ اهم مطالعات زبانشناختی ذیل به شناسایی و كشف استعارههای موجود در زبان قرآن پرداختهاند و
طرحوارههای تصوری گاه در حاشية مباحث مربوط به استعاره و گاه بهصورت كلی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
پورابراهيم ( )8911در رسالة دكتری به «بررسی زبانشناختی استعاره در قرآن :رویكرد نظریة معاصر استعاره (چارچوب
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شناختی)» میپردازد كه در آن سه دسته از استعارههای قرآنیِ ساختاری ،وجودی و جهتی را بررسی كرده و به طرحوارة
حركتی نيز اشاره نمودهاست .ذوالفقاری ( )8932در رسالهی دكتری خود با عنوان «نظام حاكم بر استعارههای مفهومی در
حوزة زندگی دنيوی و اخروی در زبان قرآن» به بررسی انواع استعارههای مفهومی دنيا و آخرت از حيث قراردادی،
نقش ،ماهيت و سطح تعميم پرداخته است .وی همچنين به طرحوارههای پركاربرد در حوزة زندگی دنيوی و اخروی به
صورت اجمالی پرداخته است .خسروی و همكاران ( )8939در مقالهشان تحت عنوان «بررسی طرحوارههای تصویری در
معناشناسی شناختی واژگان قرآن» به طرحوارههای حجمی ،حركتی و قدرتی در زبان قرآن به صورت گذرا پرداختهاند.
هر چند در این پژوهش ذیل طرحوارة قدرتی تحليلی شناختی كه مبتنی بر مبانی نظری این طرحواره باشد ،صورت نگرفته
است و به صورت سنتی به تجزیه و تحليل استعارههای موجود در آیات پرداختهاند .مقياسی و همكاران ( )8932در
مقالهشان با عنوان «نقد و بررسی طرحوارههای تصوری قرآن در نهج البالغه» به آن دسته از طرحوارههای تصوری در
نهجالبالغه پرداخته كه ماهيت آنها برگرفته از استعارههای مفهومی قرآن كریم است .افزون بر پژوهشهای ذكر شده در
باال ،در حوزة استعارههای مفهومی در زبان قرآن نيز پژوهشهایی در خارج ایران صورت گرفته است؛ از جمله مقاله
محمد شكر محمد عبدالمنعم ( )0111تحت عنوان «تصور استعاری «زندگی سفر است» در قرآن :یک تحليل معناشناسی
شناختی» به بررسی استعارة «زندگی سفر است» در قرآن بر اساس اصول معنیشناسی شناختی پرداخته است .رهيافت این
پژوهش این است كه ایدة زندگی در قرآن به صورت سفر درک میشود و این ایده در سرتاسر قرآن به وفور یافت
میشود .همچنين اویدا ( )0111در مقالهای تحت عنوان «درک استعارههای زمان و مفاهيم فرهنگی :تحليل قرآن و
ترجمههای انگليسی قرآن» به مقایسة كاربردهای استعارههای زمان در زبان انگليسی با درکهای قرآنی آنها در سه
ترجمة انگليسی از قرآن پرداخته است .وی به این نتيجه رسيده كه استعارة زمان در قرآن به «مثابة كاالیی گرانقيمت
نيست» بلكه زمان در قرآن «به مثابة پدیدهای ارزشمند است» .بنابراین دربارة استعاره در قرآن با رویكردی نوین مطالب
ارزندهای به رشته تحریر در آمده است؛ اما جنبههای مختلف نظریة استعاره مفهومی كه شامل طرحوارههای تصویری نيز
میباشند ،در قرآن به صورت كلی و گذرا مورد مطالعه قرار گرفته ،لذا تمركز این پژوهش به طور خاص روی طرحوارة
نيرو در گزارههای دینی و اخالقی قرآن در سایة رهيافتهای نو ضروری مینماید.
الزم به ذكر است شيوة انجام این پژوهش به صورت توصيفی-تحليلی است .لذا به منظور بررسی طرحوارة نيرو در
قرآن ،ابتدا كل متن قرآن خوانده شد سپس عبارات زبانی حاوی طرحوارة نيرو در واحدهای واژگانی و دستوری
استخراج و طبقهبندی شدند .طبق نظریه استين 8در جمعآوری دادهها در واحد واژگانی انتخاب كليد واژه یا كليدهای
واژههای مربوط به هر استعاره اولين گام در این تحقيق بوده است .به عنوان مثال برای یافتن آیاتی كه حاوی استعاره
«زندگی غير دینی به مثابه انحراف از مسير مستقيم» بودند ،آیاتی كه حاوی كليد واژههایی از ریشه ضل ،زیغ ،فسق ،عوج
بودند با استناد به فرهنگ لغتهای مفردات راغب اصفهانی ،قاموس قرآن قرشی و التحقيق فی كلمات القرآن الكریم
مصطفوی و تفاسير معتبری همچون تفسير نمونه و الميزان استخراج شدند«.این روش هم در تفسير موضوعی قرآن تأكيد
شده است» (مرادی زنجانی و فشاركی )8912 ،و هم در روش شناسایی استعاره در ادبيات استعارة شناختی كه تحت
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عنوان كانون استعاری 8از آن نام برده شده است (استين .)0110،سپس نتایج بررسیها ،از منظر معنیشناسی شناختی به
تفكيک طبقهبندی جانسون ،مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
 .3مبانی نظری تحقیق
طرحوارههای تصویری از مفاهيم مهم و زیرساختی مطرح در پژوهشهای معنیشناسان شناختی است .مفهوم طرحواره را
نخستينبار بارتلت- )8390(0كه از پيروان مكتب روانشناسی گشتالت بود -بهكار برد ،در ارائة پاسخ به این پرسش كه
اطالعات مربوط به وقایع و رویدادها ،چگونه برای كاربردهای بعدی در ذهن ذخيره میشوند؟ به نظر او فهم و به
یادآوری ،عمدتاً در بافت تجربيات پيشين و با اشاره به اطالعاتِ مرتبطِ موجود در ذهن ،صورت میگيرد .وی واژة
طرحواره را برای ساختار این تجربيات پيشين بهكاربرد (یوسفی راد)44 :8910 ،؛ اما در معنیشناسی شناختی ،كاربرد واژة
«طرحواره» ،به این معناست كه طرحواره های تصویری ،حاوی مفاهيمِ تفصيلی و نشانگر جزئيات نيستند ،بلكه مفاهيمی
كليشهای هستند كه از تجربههای بدنمند پيدا شدهاند (قائمینيا .)121 :8931،واژة «تصویر» در اصطالح طرحوارههای
تصویری ،با كاربرد آن در روانشناسی در اصطالح «تجربة تصویری» برابر است كه بر طبق آن تجربههای تصویری هم با
تجربههای جهان بيرونی ارتباط دارند و هم از آن نشأت میگيرند .اصطالح دیگر برای این تجربه «تجربة حسی» است؛
زیرا از مكانيزم ادراكی حسی ما بر میآید و شامل آن میشود و فقط محدود به سيستم بصری نيستز(ایوانز و گرین،
.)871 :0111
جانسون در تعریف خود از طرحوارههای تصویری میگوید :حركات جسمانی ،دستكاری اشياء و تعامالت ادراكی
بشر از الگوهای تكرار شونده و پویایی حاصل میشوند كه بدون آنها تجارب انسان قابل درک و فهم نخواهد بود .این
الگوها كه با عنوان طرحوارههای تصویری معرفی میشوند ساختاری گشتالتی دارند و از بخشهایی تشكيل شدهاند كه
در ارتباط با یكدیگرند و بهصورت یک واحد سازمانیافته درآمدهاند .هرچند این ساختها در آغاز از تعامالت جسمانی
پدید میآیند ،اما میتوانند به سطوح انتزاعیتر معنایی ،كه همان معنای استعاری است ،گسترش یابند (جانسون،
 .)xix:8317به عبارتی دیگر« ،معنا نه فقط از ساختارهای درونی موجود زنده و دادههای بيرونی شكل میگيرد بلكه به
واسطة الگوهای تكرار شونده ای از برخورد و تعامل موجود زنده و محيط اطراف او ساخته میشود» (جانسون و
ليكاف.)0119،
ایوانز و گرین ( )831 :0111و جانسون ( )8317انگارههای تصویری را بر حسب طبيعت شناختی و مبنای تجربیشان به
انواع طرحوارة فضا ،طرحوارة مهارشدگی ،طرحوارة حركتی ،طرحوارة نيرو ،طرحوارة پيوستگی و غيره طبقهبندی
كردند .از ميان طرحوارههای متنوع ،جانسون ( )40 :8317در نظریة گشتالتهای مفهومی خود از نيرو به عنوان
طرحوارهای اصلی یاد میكند.
طرحوارة نيرو از مهمترین طرحوارههای تصویری است كه جانسون ( )40 :8317نخستين بار در كتابش با عنوان «بدن
در ذهن » بر نقش آن در مفهومسازی رخدادها تأكيد كرد .به عبارتی ،نيروها گشتالتهای مفهومی را میسازند كه به
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صورت طرحوارههای تصویری به كار گرفته میشوند .از دیدگاه جانسون «قدرت هميشه از طریق تعامل با محيط تجربه
میشود .هنگامی كه نيروی چيزی بر حوزة دریافتی ما اثر میگذارد ،قدرت آن را درک میكنيم .وقتی وارد اتاق تاریک
میشویم و با لبة ميز برخورد میكنيم ،ویژگی تعاملی قدرت را تجربه میكنيم» ( .)49 :8317پس میتوان گفت این
طرحواره از تجربة تعامل با اشياء اطراف ناشی میشود.
طرحوارة نيرو ،با طرحوارة مسير در مفاهيم مبدأ بسياری از استعارهها تعامل دارند .مثالً ،انسان در زندگی خویش با
موقعيتهای متفاوتی روبرو می شود كه باید در مسير معينی حركت كند تا به هدف و مقصد مورد نظر خویش دست یابد.
لذا ممكن است در برابر این حركت ،نيروی مقاومت و سدّی قرار گرفته باشد كه ادامة حركت را ناممكن میسازد .انسان
در برخورد با چنين سدّی با امكانات متعددی مواجه میشود و قدرت خود را در برخورد با این موانع میآزماید .لذا انسان
طرحی از این برخورد فيزیكی در ذهن خود پدید آوردهاست كه باعث شده بتواند این كيفيت را به پدیدههایی كه فاقد
آن هستند ،نسبت دهد .به نظر جانسون ( )42 :8317ایجاد مانع در مسير حركت برای شخص و یا موضوع مورد حركت،
حالتهای متفاوتی را ایجاد می كند كه برای آنها هفت حالت در نظر گرفته است و به هر یک عنوان طرحوارهای جدا
دادهاست .این طرحواره ها عبارتند از:
 -8الزام  .این طرحواره از تجربة قرار گرفتن تحت تأثير یک نيروی خارجی به دست میآید؛ مانند كسی كه در جمعيت
زیاد با فشار جلو رانده میشود یا تحت تأثير باد شدید ،جریان سيل ،اشياء فيزیكی یا افراد قرار میگيرد .گاهی این نيرو
غيرقابل كنترل میشود و گاهی نيز میتوان آن را تعدیل كرد .در این نوع از اجبار ،نيرو از جایی میآید و جاذبهای دارد
و در مسيری حركت میكند و جهتی دارد .این طرحواره را میتوان به شكل زیر به صورت ساختاری گشتالتی نشان داد.
فلش كامل ،نشانة بردار نيروی واقعی و فلش گسسته برداری از نيروی بالقوه را نشان میدهد (جانسون.)42 :8317،

شكل  )8الزام

 -0طرحواره مانع یا انسداد  .انسان از همان زمان كودكی كه یاد میگيرد چهار دست و پا راه برود ،در طی حركتش به
موانعی در پيرامون خود برخورد میكند .این موانع در كل زندگی ما همچنان تكرار میشوند و برایمان سدّی ایجاد
میكنند كه واكنش ما در برابر این موانع بسته به قدرت ماست .بدین ترتيب یا در برابر موانع تسليم میشویم و یا مسير
خود را تغيير میدهيم و مسيری دیگر را انتخاب میكنيم و یا با قدرت آنها را كنار میزنيم .این برداشت تجربی ما كه از
كودكی شكل می گيرد ،پایه و اساس طرحوارة مانع یا انسداد را تشكيل میدهد (جانسون .)42 :8317،نمودار گشتالتی
معرفی شده توسط جانسون مطابق زیر میباشد:

شكل  )0انسداد
compulsion
blockage

1
2
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 -9طرحواة رفع مانع  .رفع مانع یا نبود مانع بالقوه ،تجاربی هستند كه ما هر روز با آن روبهرو میشویم .در این حالت نيرو
در مسير خود به مانعی برخورد میكند و توانایی آن را دارد كه مانع را كنار بزند و از آن عبور كند؛ مانند زمانی كه در باز
میشود و ما امكان وارد شدن پيدا میكنيم .طرح گشتالتی زیر كه تحت عنوان  f1معرفی شده منبع رفع مانع نيست ،بلكه
نيرویی است كه به كار گرفته میشود تا مانع از سر راه برداشته شود (جانسون.)41-47 :8317،

شكل  )9رفع مانع

 -4طرحوارة انحراف یا تغيير مسير  .این طرحواره زمانی اتفاق میافتد كه یک بردار نيرو در اثر تعامل سببی ميان دو یا
چند بردار نيرو تغيير جهت میدهد .مانند زمانی كه قایقی در حال حركت بر روی آب میباشد و نيروی باد از سمتی
خالف جهت قایق بوزد ،در این حالت یا نيروی قایق آنقدر زیاد است كه علی رغم وجود باد از مسير خود منحرف نشود
و یا توانایی مقابله با آن را نداشته و از مسير خود منحرف میشود .تجربههای از این دست كه در آن یک نيرو در اثر
تعامل باد و یا چند نيروی دیگر تغيير مسير میدهد ،اساس طرحوارة تغييرمسير یا انحراف میباشد (جانسون-47 :8317،
.)41

شكل  )4انحراف

 -2طرحوارة نيروی متقابل  .این طرحواره از تجربة برخورد دو نيروی یكسان كه رو در روی هم قرار گرفتهاند و هيچ
یک نمیتواند دیگری را از صحنه بيرون كند ،به دست میآید .مانند زمانی كه انسان از یک حادثة ناگوار جان سالم به
در میبرد ،تقابل دو نيروی یكسان سبب نجات او شده است (جانسون .)41-47 :8317،بدین ترتيب ،انسان از تجربة چنين
اموری امكان می یابد كه مفاهيم مختلف انتزاعی را در ذهن خود ،بوسيلة طرحوارة نيروی متقابل معنیدار كند .شكل ذیل
برآیندی از برخورد دو نيروی یكسان  f1 f2را نشان میدهد.

شكل  )2نيروی متقابل

 -1طرحواره توانایی  .اگر انسان بر فعاليتهای انجام گرفتهاش تمركز كند ،احساسی از نيرو یا كمبود آن را در خود
درک میكند؛ مثالً او میتواند نوزادش را بلند كند و در آغوش بگيرد؛ اما نمیتواند ماشين را بلند كند .این توانایی هر
چند یک باور ذهنی است ،به اعتقاد جانسون بردار بالقوهای از نيرو را تشكيل میدهد كه او آن را طرحوارة توانایی

1

removal of restraint
diversion
3
counterforce
4
enablement
2

19

بازنمایی طرحواره نیرو در گزارههای دینی و اخالقی زبان قرآن

مینامد .این بردار بالقوة نيرو در صورت نبود هيچ گونه مانع ،توانایی جابجایی اشياء را به ما میدهد .جانسون طرح
گشتالتی زیر را برای معرفی این طرحواره ارائه میدهد (جانسون.)41-47 :8317 ،

شكل  )1توانایی

 -7طرحوارة كشش یا جذب  .این طرحواره از تجربة انسان در جذب یک شیء به سمت شیء دیگر تحت تأثير نيروی
وارد شده به آن پدید میآید .ملموسترین مثال برای این طرحواره ،جذب برادههای آهن توسط آهنربا ،یا كشش گرد و
غبار و زبالهها بوسيلة جاروبرقی است (جانسون .)47 :8317،این طرحواره همانند طرحوارههای دیگر قابليت انتقال بر
قلمروهای انتزاعی را دارد .طرح گشتالتی ذیل نحوة شكلگيری این طرحواره را نشان میدهد.

شكل  )7طرحوارة جذب

 .4طرحوارة نیرو در گزارههای اخالقی قرآن
در زبان قرآن طرحوارة نيرو پيامدهای بسياری برای درک استعارة كالن سفر و استعارههای اخالقی قرآن به دنبال دارد.
طرحوارة نيرو به همراه طرحوارة مسير ،در زیرساخت استعارة ساختاری -حركتی زندگی سفر است قرار دارد؛ در این
استعاره سفر حوزة مبدأیی است كه مفهوم انتزاعی زندگی به واسطة آن در ذهن انگيخته میشود .مفاهيم حوزة سفر مثل
راه ،مسافر ،مقصد ،راهنما و غيره ،بر حوزة مقصدِ زندگی نگاشته و باعث درک استعاری زندگی میشوند و بدین ترتيب
انسانها در این دنيا به مثابه مسافرانی مفهومسازی میشوند كه بر اساس قدرت اختيار و توانایی خود یكی از راههای
خوب یا بد را انتخاب می كنند و در طول زندگی خود این مسير را به وسيلة راهنمایان ادامه میدهند تا به هدف و مقصود
نهایی خود دست یابند .در این مسير ممكن است به موانعی برخورد كنند و با توجه به ميزان قدرت معنوی خود این موانع
را كنار میزنند یا مغلوب میشوند .نگاشت استعاری زندگی سفر است از نگاه قرآن حاوی ساختاری دو شقی است:
زندگی اخالقی خوب /زندگی غير اخالقی و بد ،مسافران راه خدا /كافران یا مسافران راه غير خدا ،راه خدا /راه شيطان
است (شكر محمد عبدالمنعم.)0111 ،
به اعتقاد نگارندگان و همسو با یافتههای شكر محمد عبدالمنعم ( )0111در این نظام دوشقی در زبان دین و قرآن ،دو
راه و دو مسير وجود دارد كه دو نيروی متفاوت با ابزارها یا گزارههای متفاوت ،مسافر راه زندگی را به سوی راههای
دوگانه فرا میخوانند :دستورالعملهای دینی و دستورالعملهای شيطانی .در این نظام ،استعارة زندگی به مثابه سفر،
انسجام كل متن قرآن را تحت تأثير قرار می دهد به طوری كه كل معانی این متن دینی تابعی از این استعارهاند كه خود
تابعی از پيام قرآن در تكامل بشر است.
 8-4طرحوارة الزام.

attraction

1
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النگاكر ( )27-21 :0111معتقد است كه طرحواره میتواند در مقوالت واژگانی و دستوری وجود داشته باشد .مثالً در
مورد فعلهای امر زبان انگليسی نشان داده شده است كه این افعال دارای محتوای طرحوارة نيرو است (تاكاهاشی:0180 ،
 .)4به نظر می رسد طرحوارة الزام بيشتر از طریق ساختار گرامری افعال به دو صورت امر و نهی در زبان قرآن نمایانده
میشود .این امر مؤید دیدگاه تالمی ( )8311است كه بخش اعظم درک ما از افعال مبتنی بر نيروهایی است كه در
كنشهای آن افعال وجود دارد.
محتوای افعال امر و نهی در زبان قرآن دوم شخص بودن (جمع یا مفرد) ،فاعل بودن ،غيرگذشته بودن ،فرضیبودن و
اعمال نيرو با درجات مختلف است .در واقع میتوان گفت كه گزارههای دینی اخالقی قرآن كه تعداد آنها به دليل
رسالت قرآن زیاد است ،جملههایی است كه با گوینده (خداوند كریم) به عنوان مسببِ كنشگر  ،درجهای از نيرو را بر
مخاطب اعمال میكند و احتماالً باعث میشود مخاطب به عنوان مسبَب كنشگر  ،عملی را انجام دهد یا ندهد 4.نگاهی
تحليلی به گزارههای اخالقی در قرآن نشان میدهد كه بسياری از دستورالعملهای قرآنی بر قاعدة الزام كه عنصری
اساسی در نظام اخالقی قرآن است ،استوار است .به عبارتی «قرآن كریم در راستای بازشناسی مجموعهای از بایستهها و
نبایستههای اخالقی ،گزارههایی را ارائه كرده است ،كه نهاد چنين گزارههایی معموالً دربردارندة نوعی عمل است كه در
آن الزام وجود دارد(».دراز8411 ،ق .)08 :بدین ترتيب دستور العملهای قرآنی كه در قالب باید ،نباید ،وظيفه ،واجب،
حرام و در صيغههای امر و نهی در فعل ظاهر میشوند دارای همين طرحواره الزام میباشند و چون تعداد آنها بسيار زیاد
است به چند شاهد ذیل بسنده میشود:
-8یَا أَیُهَا النَاسُ اعْبُدُوا رَبَكُمُ الَذِی خَلَقَكُمْ وَالَذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (بقره .)08/اى مردم پروردگارتان را كه شما و
كسانى را كه پيش از شما بودهاند آفریده است پرستش كنيد باشد كه به تقوا گرایيد.
-0وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَقُوا اللَهَ (مائده .)0 /و در نيكوكارى و پرهيزگارى با
یكدیگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشوید و از خدا پروا كنيد.
-9وَالَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ یَنفَعُکَ وَالَ یَضُرُکَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَکَ إِذًا مِنَ الظَالِمِينَ (یونس .)811/و به جاى خدا چيزى را
كه سود و زیانى به تو نمىرساند مخوان كه اگر چنين كنى در آن صورت قطعا از جمله ستمكارانى.
گاه بجای فعل امر ،فعل مجهول با نقش امری ،طرحوارة نيرویی الزام را منعكس میكند .اینگونه افعال نيز دارای
محتوای یكسانی با افعال امری هستند .فعل كُتِب با معنای لفظی (نوشته شد) و معنای استعاری (واجب شد) همين طرحواره
را منعكس می كند:
 -4یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (بقره .)819/اى كسانى كه ایمان
آوردهاید روزه بر شما مقرر شدهاست همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد كه
پرهيزگارى كنيد.
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3
cause-agent
 4گفتنی است صيغة امر و نهی افعال قرآنی ،قابليت انطباق با  mustدر زبان انگليسی و«باید» در زبان فارسی دارد .به اعتقاد جانسون ( )29 :8317زیربنای
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در مورد دادههای فوق می بایست چنين توضيح داد كه این ساختار دستوری امری است كه حاوی استعاره است و نه
ساختار واژگانی .بنابراین ،توپولوژی شناختی موجود در مشخصة دستوری امر (كه حاوی مفهوم نيرو است) به كل گزاره
بازتابانده میشود.
اما در شاهد ( ،)4سازوكار شناختی دیگری نيز رخ دادهاست .در تفسير علما ،در باب این معنای نوشتن میخوانيم كه
« كتب كه از ماده كتابت كه معنی نوشتن است ،در بسياری از موارد كنایه از الزام و ایجاب و تعهد میباشد ،زیرا یكی از
آثار نوشتن مسلم شدن و ثابت ماندن چيزی است( .مكارم شيرازی ،8929 ،ج )021: 2و كتابت كنایه است از واجب بودن
و واجب كردن (طباطبائی8974 ،ق ،ج  .)818-811 :2به عبارتی ،در اینجا با استعارة واجبكردن به مثابه نوشتن(قانون)
روبروایم كه در آن الزام به عنوان یک حوزة مقصد انتزاعی با كمک حوزة عينی كتابت یا نوشتن مفهومسازی شده است.
مبنای شكلگيری این نگاشت استعاری تجربههای فرهنگی است.
-2یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (نساء .)03 /اى كسانى كه ایمان آوردهاید اموال همدیگر را به ناروا
مخورید.
در شاهد ( )2نيز ،عالوه بر طرحوارة نيروی الزام كه از طریق ساخت دستوری فعل (لَا تَأْكُلُوا ) منتقل میشود ،با استعارة
مسلط شدن به مثابه خوردن روبروئيم .كلمه أكل در لغت به معنای (خوردن) و فروبردن مواد غذایی از راه دهان و
گلو به داخل شكم است .در عمل خوردن معناى تسلط و انفاذ نهفته است ،لذا به این اعتبار در مواردى كه تسلط و انفاذ
در كار باشد كلمه اكل (خوردن) نيز استعمال مى شود (طباطبایی.)211 :8974،
 0-4طرحوارة انسداد .همراه با طرحوارة نيرویی الزام كه از طریق ساخت دستوری افعال امری نمایش داده میشود،
گونههای دیگری از طرحوارة نيرو هستند كه در واژگان و مجموعه واژگان استعاری قرآن حضور دارند .لذا الزم است
نگاشتهای استعاری نيز تبيين شود .از جمله این طرحوارهها طرحوارة انسداد است كه با طرحوارة مسير همراه است و
انسداد مستلزم بستن راه و مسير حركت است.
در زبان قرآن كالن استعارة سفر نقش مهمی را ایفا میكند (پورابراهيم .)811 :8911 ،این مقاله نشان میدهد كه
استعارة عام دستورالعمل (قانون) به مثابه نیرو ،در زیرساخت این استعاره در زبان قرآن نقش مهمی را ایفا میكند .به
این صورت كه در استعارة سفر دو طرحوارة مسير و نيرو وجود دارند .طرحوارة مسير جزء الینفک حوزة مبدأ سفر است
كه بر حوزة زندگی نگاشته میشود .اما طرحوارة نيرو در برخی مولفههای سفر در نگاشتهای جزئیتر دیده میشود .در
عبارت استعاری اهدنا الصراط المستقيم ،طرحوارة مسير در واژة صراط وجود دارد و طرحوارة نيرو در واژة اهدنا .و
استعارة زندگی دینی به مثابه سفر در راه مستقیم .در سفر در راه مستقيم ،موانعی وجود دارد كه عكسالعمل
مسافران در برخورد با این موانع متفاوت است .در پيمودن مسير هدایت ،موانع موجود در این مسير با طرحوارة انسداد
نمایش داده شدهاست .انسداد در تجربة بشر توسط یک شیء صورت میگيرد و در زبان قرآن توسط مفاهيم انتزاعی .در
واقع ،در زبان قرآن با مادیسازی مفاهيم انتزاعی كفر ،ظلم ،تكبر ،ریا ،دنياپرستی ،عالقة افراطی به مال و فرزند ،شيطان
و ...به صورت سد و مانع مواجهيم .موانعی كه میتوانند از پيش رو به انسان نيرو وارد كرده و موانع پيشروی وی در مسير
حق شوند .هرچند این موانع در سراسر قرآن آمده است اما عبارات استعاری مثل صد (گاهى به معناى انصراف از چيزى و
امتناع از آن است و گاهى به معناى منصرف كردن و منع كردن از آن است) (راغب اصفهانی )477 :8480،نمایش
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استعاری این مفاهيم هستند .عبارت استعاری سبيل اهلل كه نمود استعارة زندگی به مثابه سفر است در زبان قرآن بسيار
بهكار رفته است .گاه افزودن عبارت «صد» به این عبارت ،طرحوارة نيرویی انسداد را نمایش میدهد .به عبارتی سد كردن
راه خدا حاوی طرحوارة تصویری انسداد است:
-1إِنَ الَذِینَ كَفَرُواْ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ (انفال .)91/بىگمان كسانى كه كفر ورزیدند اموال خود را خرج
مىكنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند.
-7وَلَا تَكُونُوا كَالَذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَاسِ وَیَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ وَاللَهُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (همان  .)47/و
مانند كسانى مباشيد كه از خانههایشان با حالت سرمستى و به صرف نمایش به مردم خارج شدند و [مردم را] از راه خدا
باز مىداشتند و خدا به آنچه مىكنند احاطه دارد.
-1الَذِینَ یَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَیَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا (ابراهيم )9/همانان كه زندگى دنيا را بر
آخرت ترجيح مى دهند و مانع راه خدا مى شوند و آن را كج مىشمارند.
در آیات فوق ،كافران و كردار آنها به مثابه سد راه خدا مفهومسازی شدهاند .شواهد دیگر طرحوارة انسداد در ذیل
مشاهده میشود.
-3یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا إِنَ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ (توبه .)94/اى
كسانى كه ایمان آوردهاید بسيارى از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى خورند و [آنان را] از راه خدا باز
مىدارند.
 -81الَذِینَ یَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (اعراف .)42/همانان كه [مردم را] از راه خدا باز
مىدارند و آن را كج مىخواهند و آنها آخرت را منكرند.
 -88وَإِنَهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السَبِيلِ وَیَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ (زخرف .)97/و مسلماً آنها ایشان را از راه باز مىدارند و [آنها]
مىپندارند كه راه یافتگانند.
بر اساس چنين آیاتی میتوان دریافت كه مفاهيم انتزاعی همچون كفر ،ظلم ،تكبر و ....به مثابة موانع فيزیكی هستند كه
مسافران در این دنيا در مسير زندگيشان با آنها برخورد میكنند .در چنين شرایطی قرآن ،عملكرد مسافران را با توجه به
قدرت معنویشان در برخورد با موانع ،متغير میداند .برداشتن مانع ،انحراف و تغيير مسير از جمله حالتهایی است كه نوع
واكنش مسافران را در طول مسير نشان میدهد.
 3-4طرحوارة رفع مانع .طرحوارة قدرتی ،به لحاظ استعاری ،بيشتر ،قلمرو انتزاعی «علتها» را ساختاربندی میكند
(روشن و اردبيلی  .)891 :8930 ،لذا با توجه به استعارة عام علتها نيروها هستند ،8و با بررسی برخی آیات قرآنی به نظر
میرسد در زبان قرآن نيز طرحوارة رفع مانع عمدتاً از طریق نظام ساختهای سببی قابل تبيين است.
از دیدگاه شناختی مفهوم سببیسازی یكی از اساسیترین مفاهيم ذهنی بشر تلقی میگردد كه در شكلدهی تجربيات
انسان نقش مهمی ایفا مینماید .به عقيدة النگاكر اصطالح سببیسازی به ساختاری اطالق میشود كه جهت رمزگذاری
انرژی یا نيرویی به كار میرود كه سبب بروز رویدادی میشود (گلفام و بهرامی خورشيد 8911،به نقل از النگاكر:8338،
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 .) 411به باور تالمی مفاهيم نيرو-پویایی در مقولة زبان و زبانشناسی نمود و بروز قابل توجهی دارند كه بدیهیترین
مصداق آن در ساختار مفهومی جمالت سببی میباشد (دستالن و ابراهيمی 8934 ،به نقل از تالمی.)413 :0111،
هنجارهای اخالقی در زبان قرآن مفاهيمی هستند كه به مدد ساختهای سببی منعكس و توسط مخاطب درک
میشوند .از دیدگاه قرآن كریم عمل به دستورات الهی سببساز (منبع انرژی) است كه موانع پيش رو را برداشته و راه را
برای دستيابی به سعادت هموار میكند .در این حالت ،عامل رفع موانع كه در مفاهيم انتزاعی همچون ایمان ،تقوی ،جهاد
و مفاهيمی نظير آن وجود دارد ،به صورت استعاری و بر حسب نيروی فيزیكی و از طریق استعارة پایه «علت نيرو است»
مفهومسازی میشوند .شواهدی از این طرحواره در ذیل آمده است:
 -80یا أَیُهَا الَذینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلی تِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَليمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فی سَبيلِ اللَهِ
بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ یُدْخِلْكُمْ جَنَاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساكِنَ
طَيِبَةً فی جَنَاتِ عَدْنٍ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ (صف .)88-80 /اى كسانى كه ایمان آوردهاید  ،آیا شما را به تجارتى سودمند
كه شما را از عذابى دردناک مىرهاند راه نمایم ؟ به خدا و رسولش ایمانى راستين مىآورید و در راه خدا با مال و جانتان
جهاد مىكنيد .این ایمان و جهاد ـ اگر بدانيد ـ براى شما بهتر است .اگر ایمان بياورید و جهاد كنيد  ،خدا گناهانتان را بر
شما مى بخشاید و شما را در بوستانهاى پردرخت كه از زیر آنها نهرها روان است و در خانههایى خوش كه در باغهاى
بهشتِ جاودان است درمىآورد  .این است سعادت بزرگ.
 -89یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا اتَقُوا اللَهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوا (مائده .)92/اى كسانى كه ایمان
آوردهاید از خدا پروا كنيد و به او [توسل و] تقرب جویيد و در راهش جهاد كنيد باشد كه رستگار شوید.
 -84الَذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَذِینَ هَدَاهُمُ اللَهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (زمر .)81/آنان كه به سخن
گوش فرامىدهند و بهترین آن را پيروى مىكنند اینانند كه خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان.
 -82یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَیُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِئَاتِكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (انفال.)03/
اى كسانى كه ایمان آوردهاید اگر از خدا پروا دارید براى شما [نيروى] تشخيص [حق از باطل] قرار مىدهد و گناهانتان را
از شما مىزداید و شما را مىآمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است.
در شاهد ( )80فعل تنجيكم (رهاكردن) مستلزم كاربرد نيرویی است كه این نيرو توسط مفاهيم انتزاعی «ایمان و جهاد
در راه خدا» اعمال میشود .لذا حوزههای مقصد «ایمان و جهاد در راه خدا» به مثابة نيروی محرک (سببساز) هستند كه
رهایی از عذاب (سببپذیر) حاصل این نيرو میباشد .افزون بر این در این آیه قلمروی مبدأی دیگری كه مفاهيم ایمان و
جهاد در راه خدا بوسيلة آن مفهومسازی شدهاند ،تجارت میباشد.
در شواهد ( )82-84-89مفاهيم اخالقی و دینی تقوی (اتقوا) ،جهاد (جاهدوا فی سبيله) ،فرمانبرداری (یستمعون القول)
به مثابه نيرویی مفهومسازی شدهاند كه موانع سعادت و رستگاری را برطرف میكنند.
بدین ترتيب بنابر تحليل شناختی مفاهيمی كه تحت عنوان فضيلتهای اخالقی معرفی شدهاند ،قابليت تطبيق با طرحواره
رفع مانع را دارند؛ چرا كه به مثابة نيرویی هستند كه موانع را از مسير بندگی برداشته و راه رسيدن به رستگاری را مهيا
میكنند.
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 4 -4طرحوارة انحراف از مسیر .بر اساس آیات قرآنی ،طرحوارة انحراف از مسير در عبارات استعاری كه به صورت
واحدهای واژگانی همچون ضاللت ،فسق ،زیغ ،صغو ،عوج و افک آمده است .ضالل «به هرگونه انحراف از راه گفته
میشود چه به صورت عمدی باشد و چه سهوی ،كم باشد یا زیاد» ( راغب اصفهانی8480،ق .)213 :كلمه فسق در قرآن
نيز به معنای «خروج از مقرّرات دینی یا عقلی یا طبيعی الزم» (مصطفوی .)8912:37/3 ،و در اصطالح« ،خروج از زیّ
بندگی را گویند» (طباطبائی .)811/89 :8974 ،كلمه «عوج» اسم مصدر است و در آیات قرآنی جز آیة (طه ،)817/دربارة

انحراف و كجی معنوی به كار رفتهاست .عدم عوج عبارت دیگری از حق بودن است (قرشی ،8911 ،ج  .)14-12 :2زیغ
در اصطالح ،به معنای انحراف و تمایل از پایداری است و تزایغ ،تمایل و انحراف دو جانبه است( راغب
صغَت از مادّه صغو به معناى متمایل شدن به چيزى است .لذا صَغَتْ قُلُوبُكُمَا به معنای انحراف
اصفهانی8480،قَ .)917 :
دلهاى آنها از حق ،به سوى گناه بوده است (مصطفوی .)037/1 :8912 ،افک در اصل به معنای هر چيزی است كه از
جهت اصليش منحرف شود (راغب8480 ،ق.)73 :
در حوزة مبدأ سفر –مربوط به كالن استعاره زندگی سفر است -طرحوارة مسير وجود دارد .طرحوارة انحراف از مسير
مشتركاً به این طرحواره و طرحوارة نيرو تعلق دارد .از نگاه قرآن فرمانبرداری از خدا و رسولش به مثابه راهی مستقيم

است كه به آن توصيه شده است :أَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ (انعام )829/این است راه راست من پس از آن پيروى
كنيد .در مقابل راه مستقيم ،راههای زیادی وجود دارد كه قرآن از آن به راههای انحرافی تعبير كرده است .این طرحواره
كه در دل حوزة سفر قرار دارد ،ساختار كلیِ خود را بر حوزه یا حوزههای مقصدی كه در این استعاره و زیرنگاشتهای
آن میآید منعكس میكند .به عنوان مثال ،در استعارة زندگی دینی به مثابه حركت در مسير مستقيم و شق منفی آن
زندگی غير دینی به مثابه انحراف از مسير مستقيم ،زیراستعاره های كفر به مثابه انحراف از مسير مستقيم ،نافرمانی از
خداوند به مثابه انحراف از مسير مستقيم ،دنياطلبی به مثابه انحراف از مسير مستقيم و موارد مشابه دیگر وجود دارد.
طرحوارة انحراف از مسير در حوزة مبدأ به حوزههای مقصد فرافكن میشود و مخاطب با كمک این طرحواره تصویر
كلی انحراف را در این مفاهيم درک می كند .آیات ذیل نمایشدهندة این استعارهها و نگاشته و طرحوارة انحراف از
مسير است .كلماتی كه زیر آنها خط كشيده شده عبارات استعاری حاوی این نگاشتها هستند:
 -81وَمَنْ یَكْفُرْ بِاللَهِ وَمَالئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ اآلخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَاللًا بَعِيداً (نساء .)891/و هر كس به خدا و فرشتگان او
و كتابها و پيامبرانش و روز بازپسين كفر ورزد در حقيقت دچار گمراهى دور و درازى شده است.
-87وَمَنْ یَعْصِ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا مُبِينًا (احزاب .)91/و هر كس خدا و فرستادهاش را نافرمانى كند قطعاً دچار
گمراهى آشكارى گردیده است.
-81إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (تحریم .)4/اگر [شما دو زن] به درگاه خدا توبه كنيد [بهتر است] واقعاً دلهایتان
انحراف پيدا كرده است.
 -83الَذِینَ یَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَیَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِکَ فِی ضَلَالٍ بَعِيدٍ (ابراهيم.)9/
همانان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مىدهند و مانع راه خدا مىشوند و آن را كج مىشمارند آنانند كه در گمراهى
دور و درازى هستند.
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-01فَأَمَا الَذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ (آل عمران .)7/اما كسانى كه در دلهایشان
انحراف است براى فتنهجویى و طلب تاویل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پيروى مىكنند.
-08قَاتَلَهُمُ اللَهُ أَنَى یُؤْفَكُونَ (توبه .)91/خدا آنان را بكشد چگونه [از حق] بازگردانده مىشوند.
-00فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ (كهف .)21/و از فرمان پروردگارش سرپيچيد.
به موازت همين بحث كه با این طرحواره همسو میباشد ،بحث تغيير مثبت و منفی درونی و نفسانی انسان در قرآن
میباشد .انسان به عنوان موجودی آزاد و انتخابگر میتواند یكی از دو مسير حق و باطل را انتخاب كند و به مسير خود در
طول زندگی ادامه دهد .ليكن گاهی در ميانة مسير با توجه به عوامل درونی و محيطی ،عقيده و اندیشهاش تغيير میكند و
این دگرگونی میتواند به دو شكل مثبت و منفی رخ دهد .توبه كه در لغت به معنای رجوع و بازگشت است
(قرشی ،8911،ج .)927 :8به تعبير شهيد مطهری «یک نوع تغيير مسيری است كه مخصوص خود انسان است» (مطهری،
.)884-889 :8917این تغيير زمانی حاصل میشود كه انسان در اثر تعامل با بردار نيروهای (كفر ،شرک ،ریا و نظير آنها)
از راه مستقيم انحراف یافته لذا در وسط راه نيروی درونی توبه به یاری انسان میآید و او را از مسير خطا و انحراف
بازگردانده و در مسير مستقيم الهی قرار میدهد .بنابراین استعاره مفهومی «توبه به مثابه بازگشت به مسير مستقيم الهی
است»:
-09ثُمَ تُوبُوا إِلَيْهِ یُمَتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى (هود .)9/سپس به درگاه او توبه كنيد [تا اینكه] شما را با بهره مندى
نيكویى تا زمانى معين بهرهمند سازد.
-04یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَهِ تَوْبَةً نَصُوحًا (تحریم .)1/اى كسانى كه ایمان آوردهاید به درگاه خدا توبهاى راستين
كنيد.
نوع دیگری از تغيير كه انسان در درون خود ایجاد میكند ،جنبه منفی و ارتجاعی دارد .ارتداد كه در لغت به معنای
بازگشت و در اصطالح ،بازگشت از دین حق و اسالم به سوی كفر و شرک است (راغب اصفهانی8480،ق .)943 :نوعی
تغيير منفی كه در تعامل با نيروی هوای نفس برای انسان بوجود میآید .بدین ترتيب «ارتداد به مثابه بازگشت به مسير
انحرافی است»:
-02إنَ الَذِینَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (محمد .)02/بىگمان كسانى
كه پس از آنكه [راه] هدایت بر آنان روشن شد [به حقيقت] پشت كردند شيطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و
درازشان انداخت.
 -01وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ (بقره .)087/و كسانى از شما
كه از دین خود برگردند و در حال كفر بميرند آنان كردارهایشان در دنيا و آخرت تباه مىشود.
از سوی دیگر از آنجایی كه هر «تغيير حركت است »8توبه حركتی روبه جلو و پيشرفت میباشد و ارتداد حركتی به
سمت عقب دارد.
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 5-4طرحوارة نیروی متقابل .یكی از انگارههای مطرح درحوزة مفاهيم ذهنی قرآن ،تقابل ميان نيروی حق و باطل
است كه بارها از آن سخن به ميان آمده است .از برجستهترین آیاتی كه خداوند از طریق تمثيل زیبا مفهوم ذهنی تقابل
ميان حق و باطل را مفهوم سازی میكند ،آیه  87سوره رعد میباشد:
 -07أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَا یُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِی النَارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
مِثْلُهُ كَذَلِکَ یَضْرِبُ اللَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمَا الزَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَا مَا یَنْفَعُ النَاسَ فَيَمْكُثُ فِی الْأَرْضِ كَذَلِکَ یَضْرِبُ اللَهُ
الْأَمْثَالَ (رعد .)87/همو كه از آسمان آبى فرو فرستاد پس رودخانههایى به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و سيل
كفى بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زینتى یا كاالیى در آتش مىگدازند هم نظير آن كفى
برمىآید خداوند حق و باطل را چنين مثل مىزند اما كف بيرون افتاده از ميان مىرود ولى آنچه به مردم سود مىرساند
در زمين [باقى] مىماند خداوند مثلها را چنين مىزند.
بر اساس نظام استعاری این آیه ،مفهوم ذهنی تقابل ميان نيروی حق و باطل به عنوان حوزة مقصد با مفهوم عينی برخورد
ميان آب یا فلزات با كف روی آنها ،متناظر است .همانگونه كه كفها در هر مایعی به شكل مناسب خودآشكار
می شوند ،هر جا كه نيروی حق حضور داشته باشد ،نيروی باطل نيز ظاهر میگردد و در مقابل یكدیگر قرار میگيرند .به
دنبال این تقابل كف كه به مثابة باطل است از بين میرود و حق كه به مثابة آنچه به مردم سود میرساند ،باقی میماند.
لذا طبق گفتمان قرآنی نتيجة این تقابلها هميشه پيروزی حق بر باطل است :بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ
زَاهِقٌ (انبياء .)81/بلكه حق را بر باطل فرو مى افكنيم پس آن را در هم مىشكند و بناگاه آن نابود مىگردد .بنابراین نتيجة
این تقابل در قرآن با آن تعریفی كه جانسون از نتيجة این طرحواره ارائه داده است (هيچ یک از نيروها نمیتواند دیگری
را از صحنه بيرون كند) قابل انطباق نيست.
6-4طرحوارة کشش یا جذب .مفهوم انتزاعی عشق به خداوند در قالب طرحوارة جذب قرار میگيرد .هر چند در
قرآن واژة جذب به صورت صریح بيان نشده ب لكه از معانی برخی واژگان به مفهوم كشش پی خواهيم برد .آیات ذیل
نمونهای عينی از طرحواره كشش به سمت خدا میباشد:
-01وَإِلَى رَبِکَ فَارْغَبْ (شرح .)1/و با اشتياق به سوى پروردگارت روى آور.
-03إِنَا إِلَى رَبِنَا رَاغِبُونَ (قلم .)90/اميد است كه پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد زیرا ما به پروردگارمان
مشتاقيم.
-91إِنَا إِلَى اللَهِ رَاغِبُونَ (توبه .)23/و ما به سوی خدا مایليم.
در آیات فوق واژة «رغب» در لغت به معنای ميل خاص نفسانی(طباطبائی،8974 ،ج ،)419:3ميل اكيد (مصطفوی ،ج
 )871 :4،8912و كشش داشتن چيزی (انطون الياس )022 :8971،آمده است .حرف جر «إلی» كه از حروف اضافة مكانی
است و معنای نقظة پایان را میرساند ،همراه با واژة رغب مفهوم توجه و ميل خاص به سوی خداوند را میرساند .لذا با
توجه به معنای واژگان ذكر شده میتوان گفت كه محبت خداوند به نوعی نيروی مغناطيسی است كه بندگان خاص را به
سمت خود میكشاند.
افزون بر این ،واژة حبب در آیة ذیل به نوعی مفهوم جذب را میرساند.
-98وَلَكِنَ اللَهَ حَبَبَ إِلَيْكُمُ الْإِیمَانَ وَزَیَنَهُ فِی قُلُوبِكُمْ (حجرات .)7/ليكن خدا ایمان را براى شما دوست داشتنى گردانيد و
آن را در دلهاى شما بياراست.
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«تزیين ایمان در دلهای مؤمنان به خدا نسبت داده شده است .محبوب كردن ایمان در دل مؤمنين به این معنا است كه
خدای تعالی ایمان را به زیوری آراسته كه دلهای شما را به سوی خود جذب میكند ،به طوری كه دلهای شما به آسانی
دست از آن برنمی دارد ،و از آن رو به سوی چيزهای دیگر نمیكند» (طباطبائی،8974 ،ج.)417 :81
 7-4طرحواره توانایی .از جمله مفاهيم انتزاعی كه از نگاه قرآن در این طرحواره جای میگيرد ،توانایی ذهنی انسان
(تفكر ،تدبر و آگاهی) و هدایت پذیری است كه توسط دو حس بينایی یا شنوایی به عنوان حوزههای مبدأ مفهومسازی
میشوند .به عقيده شناختيان ما از طریق چشمها،گوشها و قلبهایمان دانش و اطالعات را كسب میكنيم .این اعضای
بدن به صورت مجازی جای افراد به كار میروند .به عبارتی اعضای بدن مثل چشم و گوش و قلب به مثابة شخصند .این
مجاز و نيز استعاره عمومی «ذهن جسم است» نظامی میسازد كه در آن مفاهيم زیادی از طریق انطباق نقش اعضای بدن
بر روی حوزههای انتزاعی منتقل میشوند (پور ابراهيم810:8911 ،به نقل از یو.)840 :0119،
آیات ذیل نمونهای از این طرحواره را نشان میدهد:
-48قُلْ سِيرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ (انعام .)88/بگو در زمين بگردید آنگاه بنگرید كه فرجام
تكذیبكنندگان چگونه بوده است.
-40أَلَمْ یَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (نمل .)11/آیا ندیدهاند كه ما شب
را قرار دادهایم تا در آن بياسایند و روز را روشنى بخش [گردانيدیم] قطعاً در این [امر] براى مردمى كه ایمان مىآورند
مایههاى عبرت است.
-49بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (قيامت .)84/بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است.
-44إِنَ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِی الْأَبْصَارِ (آل عمران .)89/یقيناً در این [ماجرا] براى صاحبان بينش عبرتى است.
-42الَذِینَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِی غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِی وَكَانُوا لَا یَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (كهف .[)818/به] همان كسانى كه چشمان
[بصيرت]شان از یاد من در پرده بود و توانایى شنيدن [حق] نداشتند.
-41مَثَلُ الْفَرِیقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَمِيعِ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَرُونَ (هود .)04/مثل این دو گروه چون نابينا
و كر [در مقایسه] با بينا و شنواست آیا در مثل یكسانند پس آیا پند نمىگيرید.
-47إِنَکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَ الدُعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِینَ(نمل )11/البته تو مردگان را شنوا نمىگردانى و این ندا را
به كران چون پشت بگردانند نمىتوانى بشنوانى.
در شاهدهای ( )48-44توانایی دانستن و آگاهی به عنوان حوزة مقصد از طریق فعل انظروا :نگاه كنيد و لم یروا :ندیدید
و بصيرء :بينایی به عنوان حوزة مبدأ قابل درک میباشد .بدین ترتيب دیدن متناظر است با توانایی آگاهی و درک.
همچنين در شاهدهای( )42-41راه یافتن به هدایت و مسير مستقيم از طریق بينایی و شنوایی مفهوم سازی شده است؛ به
عبارت دیگر هدایت یافتن دیدن و شنيدن است و هدایت نيافتن الل بودن و كر بودن است.
در شاهد آخر حال كافران در عدم هدایت پذیری به سان مردگانی است كه صدایی را نمیشوند .در این آیه «كری»
متناظر است با ناتوانی در درک هدایت.
عالوه بر طرحواره های هفتگانة فوق كه جانسون معرفی كرده ،طرحواره مقاومت نيز زیرمجموعهای از طرحوارة نيرو
است كه برای تكميل بحث به آن میپردازیم.
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 8-4طرحوارة مقاومت  .این طرحواره از تجربة انسان در مقاومت یک شیء در مقابل شیء دیگر تحت تأثير نيروی
وارد شده به آن پدید می آید؛ مانند مقاومت یک كندة درخت در مقابل جریان سيل یا یک ساختمان در برابر زلزله
(روشن و دیگران .)8930،این طرحواره نيز قابل انتقال به موارد انتزاعی میباشد.
یكی از راهكارهایی كه قرآن برای رویارویی با موانع توصيه میكند ،مقاومت و پایداری است .نگاشت استعاری
مقاومت كه در قرآن در فعلهایی همچون تصبروا ،و استقاموا بيان شده به نوعی برخورد انسان با موانع راه بندگی و
اطاعت و گذشتن از آن را نشان میدهد .آیات ذیل بيانگر طرحوارة مقاومت میباشند:
-47إِنَ الَذِینَ قَالُوا رَبُنَا اللَهُ ثُمَ اسْتَقَامُوا (فصلت .)91/در حقيقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگى
كردند.
-41فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ وَلَا تَطْغَوْا (هود .)880/پس همان گونه كه دستور یافتهاى ایستادگى كن و هر كه با
تو توبه كرده [ نيز چنين كند] و طغيان مكنيد.
-43وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِیقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (جن .)81/و اگر [مردم] در راه درست پایدارى ورزند قطعاً آب
گوارایى بدیشان نوشانيم.
-21وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (آل عمران .)811/اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نمایيد این [ایستادگى]
حاكى از عزم استوار [شما] در كارهاست.
 .5نتیجه گیری
یافتههای این پژوهش حاكی از آن است كه حاالت هفتگانة نيروی ارائه شده از سوی جانسون مدل بسيار مناسبی برای
درک استعارة كالن سفر و استعارههای اخالقی قرآن میباشد .بر اساس این مدل شناختی عملكرد حاالت هفتگانة نيرو
( اجبار ،مانع ،رفع مانع ،تغيير مسير و یا انحراف ،نيروی متقابل ،جذب و كشش و توانایی) در زبان قرآن مصادیق متعدد
دارد و ابعاد متنوعی از مفاهيم دینی واخالقی را در برگرفته است .بنابراین طرحوارة الزام به مثابة نيرویی الزامآور به انجام
یا ترک عمل تحقق می یابد كه در تشویق مخاطب به انجام تكاليف نقش مهمی ایفا میكند .طرحوارة انسداد در زبان
قرآن توسط مفاهيم انتزاعی رذایل نمایش داده شده و در عبارات استعاری «صدّ» تجلی مییابد و در ترک محرمات
اخالقی تأثير عمدهای دارد .طرحواره رفع مانع نقش هنجارهای اخالقی را بهعنوان علت (منبع نيرو) در رفع موانع پيش
روی هدایت ،پررنگ میكند و راه هدایت را پيش پای مخاطبان هموارتر میسازد .عوامل رفع موانع نيز بر حسب نيروی
فيزیكی و از طریق استعارة پایه «علت نيرو است» مفهومسازی میشوند .طرحوارة انحراف از مسير در عبارات استعاری
همچون ضاللت ،فسق ،زیغ ،صغو ،عوج و افک دیده میشود كه در تعریف اسباب و زمينههای انحراف و هالكت انسان
ایفای نقش میكند و مخاطب را نسبت به این عوامل هشيار میگرداند و بر اساس آن ،زندگی دینی به مثابه حركت در
مسير مستقيم و شق منفی آن زندگی غير دینی به مثابه انحراف از مسير مستقيم است .مفاهيم انتزاعی توبه به مثابة «بازگشت
به مسير مستقيم الهی است» و ارتداد به مثابهی «بازگشت به مسير انحرافی» طرحوارة تغيير مسير را برمیانگيزد .طرحوارة
نيروی متقابل در زبان قرآن بيشتر بر اساس تقابل بين دو نيروی حق و باطل آمده است و در آیات متعدد به اشكال
گوناگون شكل گرفته است .طرحوارة جذب و كشش به صورت غير صریح در عبارات استعاری «رغب و حبب» به معنای
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ميل و كشش همراه با حرف نشانگر «الی» بيان شده است و حوزة چشم و گوش به عنوان حوزههای مبدأ به طور خاص در
درک استعاری توانایی ذهنی انسان (تفكر ،تدبر و آگاهی) و هدایتپذیریاش نقش آفرینی میكنند .لذا مدل مذكور
میتواند به درک بهتر مفاهيم دینی و اخالقی قرآنی كمک كند و در جهت راهنمایی انسان تأثيرگذار باشد؛ به طوری كه
مثالً طرحوارة مقاومت مشوق انسان به مقاومت در برابر عوامل هالكتزاست و طرحوارة كشش و جذب نمایانگر عشق
الهی ولزوم آگاهی انسان از جذبه و محبت خداوند به بندگان است.
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