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 و اهميت آن درترجمه قرآن « في»  بررسي شبكه معنايي حرف

 شناسي شناختي معني منظر از

 
 2زاده ، مجتبي منشي*1محمود ايماني

 

 ، ایرانتهران ،عالمه طباطبایی ، دانشگاهشناسی زباندانشجوی دکتری  -1

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران دانشیار گروه زبان -2

 
 11/12/49پذيرش:                                     11/11/49دريافت:  

 چكيده

پرردازد    شناسي شناختي مي چارچوب معنيدر  ،در قرآن ،«في»اضافه   اني حرفبه بررسي مع حاضر  پژوهش

معنراي مكراني    معمرو ا  در آن، شناسي است كره  رويكردهاي نوظهور در علم زبانشناسي شناختي از  معني

سراير معراني زمراني،     و شرده نمونه براي حروف اضافه مكاني در نظر گرفتره   عنوان معناي مركزي و پيش هب

پيوسرته   هرم  مجموعه اين معاني به صورت يك شبكه بهگردد   ميتعاري و مجازي از آن منشعب انتزاعي، اس

از  ،گيرد  در اين پژوهش، تمام كاربردهاي اين حررف  نمونه درمركز آن قرار مي و معناي پيش شدهيش داده نما

البيران بررسري    مجمع تفاسير الميزان و هاي موجود و ها با توجه به ترجمه و معاني آن گرديدهقرآن استخراج 

شناسري شرناختي از قبير      معنيبه كمك دستاوردها و ابزارهاي نظري مطروحه در  ،  نگارندگانه استشد

به ارائره   ،شعاعي معنا، عنصر متحرک و زمينه هنمونه، شبك تصويري، مقو ت شناختي، مفهوم پيش هوار طرح

دسرت   هنمونه اين حرف پرداخته و ساير معاني آن را به كمك فرايندهايي مانند استعاره و مجاز ب معناي پيش

ذكر «  في»ي براي  در نوشتگان كالسيك، حدود ده معناند  معنايي آن را ترسيم نموده هداده و در نهايت شبك

تررادف مرن، مقاي،ره، تعروي  و     استعالء، الصاق، مترادف الي، مظرفيت، مصاحبت، تعلي ، »ه شام  شده ك

معنري   11 ،پرداخته است «في» در اين پژوهش كه با رويكردي شناختي به موضوع معاني حرف  است« تاكيد

  شده است   ارائهمرتبط  براي اين حرف 

 

 ، شبكه معناييشناسي شناختي، حروف اضافه ترجمه قرآن، معني :كليدي واژگان

                                                                                                                                               
   Email: imaniling@gmail.com                                                                     نویسنده مسئول مقاله:     *
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 مقدمه-1
نظير در تاریخ بشریت بوده است. مسلماانان در ولول ارلارده     اي بي كریم، پدیده نزول قرآن

ها بلراي هرلم و    اند. آن قرآن داشتهقرن گذشته، اهتاام بسياري به حفظ و تحميل عماي آیات 

هلاي گونلاگوني را در    انلد و دانلش   در عموم ادبي و لغت پرداختله   ترجاه آیات، به پژوهش

پيرامون محور قلرآن   ها آناند كه هاه  ترجاه و تفسير كالم الري تدوین كرده و گسترش داده

نقطه عطف شاخصلي   راشناسي جران اسالم  از دانشاندان، نحمه زبان برخياند.  شكل گرهته

شناسلي شلناختي دانلش زبلاني را      معنلي  .(002::00: )اونز، دانند در تاریخ مطالعات زبان مي

بندي  مقوله دهد كه ذهن به نيز نشان مي گيرد. مطالعات اي از شناخت در نظر مي زیرمجاوعه

بنياد است یعني اعضاي درون یل  مقولله جایهلاه     ناونه بندي، پيش مقوله پردازد. ها مي پدیده

، «پرنلده » هدر مقولل  اي انلد. مل ال    ، حاشليه بقيله ناونله و   پيش ها آنیكساني ندارند. برخي از 

 .  تراست نزدی  پرنده هناون به پيش« پنهوئن»در مقایسه با « گنجش »

مقلوتت شلعاعي بررسلي     هبراساس نظریاندمعنایي در كماات را  (372: 7891) ليكاف

  اي ه اسلت و معلاني جدیلد، حاشليه    ناونل  كرد. در این نظریه، یكي از معاني، مركزي یا پيش

درآیات قلرآن از منظلر شلناختي    « هي»موضوع پژوهش حاضر، بررسي معاني حرف  .هستند

اسلت.   كلار رهتله   هبلار بل   7221از پركاربردترین حروف اضاهه در قرآن است و « هي»است. 

 و ليكلاف و جانسلون   (003:الهوي مورد استفاده در ایلن تحقيل ، الهلوي تلایمر و ایلونز )     

است. پرسش اصمي تحقي  این است كه شلككه معنلایي ایلن حلرف از انلد معنلا        (003:)

 ناونه كدام است؟ شود و معناي پيش تشكيل مي

 

 پژوهش هپيشين -2
 مطالعات مرتبط هپيشين -2-1

حروف اضاهه در عربي از منظر شلناختي معلدود اسلت. قائلد محالد و      مطالعات مربوط به 

 هلا  آني یان پرداخته است. در گویش تَعِزّ« هي»( به بررسي شناختي معاني :07:) هاكاران
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نظلر  اي عربلي از  ه در این گویش با عربي معيار و سایر گویش« هي»كه كاربرد  معتقدند

 ههلاي پيشلين دربلار    مشكل اصلمي پلژوهش   ها آن نظر بهمتفاوت است. شناختي و هرهنهي 

بله   جلاي توجله بله معنلا،     كه با اتخاذ رویكردي دستوري، به عربي این است هحروف اضاه

ها، بيشترمربوط به  اند. مشكل دیهر این است كه پژوهش نقش و كاربرد حروف پرداخته

 عربي معيار و بر اساس آراء دستورنویسان قدیاي هستند. هحروف اضاه

شناسي شناختي قلرآن پرداختله اسلت.     ( به مسائل مختمف در زمينه معني7380) نيا قائاي

براي معناي داخته و پر 7شعاعي هناونه، مقوتت معنایي و شكك نویسنده به مكاح ي مانند پيش

 تكيين شناختي ارائه كرده است. برخي از حروف اضاهه در برخي از آیات،

 

 حروف اضافه          -2-2

 شناسلي شلناختي   هاي زبلان  اضاهه یكي از موضوعات اصمي پژوهش توصيف معناي حروف

وسيعي از  هداراي گستر ها نازب هاین حروف در ها(. 7890 بروگاان، ؛7882 )بوئرز، است

 قابل توجه هلراهم شلده   همفاهيم متفاوت هستند و به دليل ظرهيت باتي اندمعنایي و عرص

بنيلاد   ناونه اي الهوي پيشخوبي بر هتوانند ناون هاي استعاري و دستوري مي براي بسط

یل    ي مختملف، در شليوه بازنالایي   ها نا. در زب(29: 7380زاهدي و محادي زیارتي، ) باشند

اي كه اگلر بتلوان بلراي روابلط مكلاني،       گونه به ؛دستي وجود ندارد صحنه مكاني واحد، ی 

. للذا  كننلد  هاي متفاوتي ایجاد ملي  مختمف در این ويف، برش  هاي زبانويفي را تصور كرد، 

هرد هستند كه باید تدقي  شوند.  هاي خاص و منحصربه حروف اضاهه هر زبان داراي ویژگي

 ترین واژگاني معتقدند كه كماات مربوط به روابط مكاني، از مشكل (7: 003:) هيست و گنتنر

 ،له در ترجاله أمواجه است. اهايت این مس ها آنهستند كه شخص در یادگيري زبان دوم با 

 خورد. ميتر به اشم  بيش ،مانند قرآن مجيد ،ویژه ترجاه متون مقدس هب
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شناسي شناختي، تحميل دقيقي از حلروف   هيچ رویكردي تاكنون نتوانسته مانند معني

سخن « شعاعي معنا هشكك»به جاي معنا از   شناسي شناختي در زبان .دست دهد هاضاهه ب

 (. 13: 7380نيا، ) قائاي آید ميان ميبه 

 شناسي شناختي دو رویكرد نسكت به معناي حروف اضاهه وجود دارد:  در زبان

شلود.   تعریف مي :اي معناي حرف اضاهه به عنوان ی  معناي هسته :(الف)رویکرد 

 این رویكرد شامل دو گرایش است:

یابلد كله در    اي تقميلل ملي   تاام كاربردهاي ی  حرف اضاهه به یل  معنلاي هسلته    -7

اضاهه متعم  نيسلتند توسلط   هاي معنایي كه به حرف  گردد. سایر جنكه هرهنگ لغت ارائه مي

 (.7813 ؛ بنت، 7828 )ليچ،  شود دست داده مي باهت به

گلردد. ایلن    مشلاهده ملي  هلا   اي از باهت اي وجود دارد كه در دسته ی  معناي هسته -:

دهنلد   دست مي هاضاهه نسكت داد ب توان به حرف هاي معنایي ظریفي را كه مي ها تفاوت باهت

 (.7892)هرسكویتس، 

ناونله و بقيله    حروف اضاهه، اندمعنا هستند كله یكلي از معلاني، پليش     :(ب)رویکرد 

 اند. این رویكرد نيز دو گرایش دارد: اي ناونه غيرپيش

 (.7898 سينكي،) كند ناونه را تعيين مي ، معناي پيش3مكتني بر قانونِ برترينظامي  -7

هلاي   پایله از وریل  شلكاهت    3تصلویريِ  هوار از یل  ولر    توانند معاني متفاوت مي-:

 (.7891؛ ليكاف، 7890)بروگاان،  دست آیند هاي ب واره ور خانوادگي و تغييرات 

 است. (ب)گرایش دوم از رویكرد  حاضر بر اساس همقال

 

 نامي چندمعنايي و هم -2-1

، بله یل  شلكل نوشلته و تمفلظ      متفاوت بدون هيچ ارتكاط معنایي ه، اند واژ3«نامي هم»در 

)بله   «دوش»م لل   .دشو هاي متفاوتي آورده مي حت مدخلت ،هاي لغت د و در هرهنگگرد مي
  ، وسيمه حاام و دیشب (.كتفمعني 
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 هلاي  هدر جامل « روشن»م ل  ؛معناي مرتكط است، ی  واژه داراي اند 2«اندمعنایي»در 

 زیر :

 اراغ روشن است.  -7

 شن است. هوا رو -:

  است. لكاس آبي روشن پوشيده -3

 له روشن شد.أمس -3

تالاس  »، بله معنلاي   اندمعنا است. در )اللف( « رويِ» ه، حرف اضاه3 هاي بند هدر جام

 ندارد.« تااس»معناي )ج(  است ولي در« تااس عاودي»، به معناي و در )ب(« اهقي

اسب از  (ج – 3عكس روي دیوار است.  (ب – 3كتاب روي ميز است.  (الف – 3

 روي مانع پرید.

ناایلد ماننلد    هقط معاني مكاني ندارد و به معاني انتزاعي نيز اشلاره ملي   این حرف اضاهه

 زیر: هاي جامه

 كند.         اش كار مي روي رساله  - 2

 دارد.روي رئيس نفوذ  -1

 كند. را منتقل مي« سمطه»معناي  1و در « تاركز داشتن»معناي  2در « رويِ»

ایلن   ،جدا بينهاریم 3 هاي جامهرا از معاني آن در  1و 2 هاي هدر جام« رويِ»اگر معاني 

شناسي شلناختي، ایلن معلاني را حاصلل مقلوتت       معني هاما نظری ؛ایم نام پنداشته واژه را هم

 .  گيرد معنا در نظر مي را اند« ويِر»ها حرف  داند و در این م ال شعاعي مي

د. در ایلن  مقوتت شعاعي بررسي كلر  هاندمعنایي را براساس نظری (372: 7891) ليكاف

انلد و بله م ابله     اي حاشليه ناونه است. معلاني جدیلد،    مركزي یا پيش نظریه، یكي از معاني،

دسلت   اي از معلاني بله   . در نتيجله، شلككه  دشو معناي مركزي در نظر گرهته مي هایي از شعاع

 شعاعي نام دارد.  هآید كه شكك مي
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 (99: 1991برگرفته از ساندرا و رایس، ) شعاعی معنا هتصویری انتزاعی از شبك :1شك  

 
اي  ناونه یا حاشيه پيش  توانند هاانند مقوتت شناختي، ميعكارت دیهر، معاني واژه نيز  به

ناونه و معاني آن  ، معناي پيش(الف -3) ، معناي این واژه در«روي» ههاي واژ در م ال .باشند

و بلروگان و ليكلاف    (3:0: 7891) این دیدگاه باعث شد كه ليكاف .اند اي ، حاشيه1و 2در 

حاصلل   1 و 2 در « روي» هایي مانند در م ال اي حاشيه( نتيجه بهيرند كه معاني 311: 7899)

 هستند. 3 هاي جامهبسط استعاري معناي هاين واژه در 

 

 هاي مكاني صحنه -2-9

 ههلاي بلدن و شليو    ، مشخصله به نوع ساختار عصكي مغز 1هاي مكاني صحنهاهونهي درك 

هنجلان  » هجام هوسيم همكاني كه ب هلذا صحن ؛اند تعامل جسم انسان با دنياي پيرامونش وابسته

شود كه هنجان و ميلز   از نظر مفرومي هنهامي ایجاد مي ،گردد رمزگذاري مي« روي ميز است

یعنلي از   ؛كنلد  8هلم، ميلز از هنجلان محاهظلت     9تااس مستقيم داشته باشند و از نظر نقشلي 

انسلان  . مرتكط است ،زمين هسازي با دانش انسان از جاذب اهتادنش جموگيري كند. این مفروم

از اهتلادن اجسلام جملوگيري     ،كند كه برخي سلطو  ماننلد ميلز    درك مي ،این دانش هبر پای

 د.كن مي
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هاي خلاص و در ارتكلاط بلا هلم      به شيوه 70مكاني كه در آن دو هستار هوقتي ی  صحن

شلود و مفلاهياي م لل     سازي معنلادار ملي   گردد، این مفروم شوند، ایجاد مي سازي مي مفروم

هلاي انتزاعلي نيلز بسلط      توانند به حوزه سازد. این نوع مفاهيم مي ت را ميمحاهظت و ظرهي

انتزاعلي   ه)ب( به حوز هاي جامهمكاني و  ه)الف( به حوز هاي جامههاي زیر،  در م الیابند. 

 مربووند.

 كنم. روي حرهت حساب مي (ب - 9روي ميز است  ،كتاب (الف -9)محاهظت( 

 تو كاا است. ،عمي (ب - 8تو خونه است.  ،عمي (الف -8)ظرهيت( 

توان  هاي انتزاعي است لذا مي تر از حوزه هاي عيني، راحت دسترسي به اشياء وحوزه

عيني در درك تجارب انتزاعي برره برد. حلروف اضلاهه بله     هاز تجارب حاصل از حوز

یي و هضلا  همند از حلوز  صورت قاعده اي به دهند كه معناي حرف اضاهه يخوبي نشان م

 (.10: 7380، )زاهدي و محادي زیارتيیابد  ش ميهاي انتزاعي گستر هيزیكي به حوزه

مكاني تكرارشلونده   -هيزیكي 77بندي مكاني، بازناودي انتزاعي از ی  تركيب هصحن

بنلدي   ست. عناصر تركيلب بندي و نقشي ا در دنياي واقعي است و شامل عناصر تركيب

 : عكارتند از

 تر است و قابميت حركت دارد.  كه كوا  :7عنصرمتحرك -7

 تر و ثابت است.  كه بزرگ 73زمينه -:

 )تلایمر و ایلونز،   مفرومي كه بين عنصرمتحرك و زمينه برقلرار اسلت    -اي مكاني رابطه -3

:003 :30.) 

، زمينه است و «ليوان»عنصرمتحرك و  ،«آب» ؛«آب در ليوان است» مكانيِ هم ال  در صحن

 رمزگذاري شده است. ،«در» هحرف اضاه هوسيم همكاني بين آن دو ب هرابط

 هم ال  در ناونل  ؛دهد تعاممي بين عنصرمتحرك و زمينه را نشان مي هعنصر نقشي نيز رابط

كنلد كله در آن زمينله )ليلوان(      اي مكلاني را توصليف ملي    رابطله « در» همذكور، حرف اضاه

جا عنصلر نقشلي، مفرلوم     ته است. در اینبعدي است و عنصرمتحرك )آب( را در برگره سه
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دهد. عنصر نقشيِ حجم، مواردي مانند موقعيت، تعيين حلدود، حاایلت    را نشان مي 73حجم

تلوان   شود. با تكيله بلر هالين ویژگلي ملي      و احتاال پنران شدن عنصرمتحرك را شامل مي

ناونه )یا اوليه( ی  حرف اضاهه، معنایي است كه تركيب مكلاني   تحميل كرد كه معناي پيش

 (.8: )هاان: ر برگيردو عنصر نقشي را به صورت كامل د

 

 نمونه از ديگر معاني تمايز معناي پيش هشيو -2-5

اند معيار براي تشخيص معناي مركزي حروف اضاهه بدسلت   (31 )هاان: تایمر و ایونز

 اند:  داده

تواند مركزي باشد كله بله لحلاا تلاریخي      : معنایي مي73اولين معناي تایيد شده -7

بنلدي   دهد كه اولين معناي تایيد شده به تركيب نشان مياولين معناست. شواهد تاریخي 

 گردد. مربوط مي مكاني بين عنصرمتحرك و زمينه

بندي مكاني خاصي است كه  ، تركيب: منظور از این معيارمعنایي هدر شكك 72غمكه -:

، پانزده معناي مجلزا دارد كله در   «over» شود م ال  حرف اضاهه در بيشتر معاني دیده مي

 گيرد. عنصرمتحرك باتتر از زمينه قرار مي  ها آنهشت مورد از 

كلم در دو سلاخت    مكاني، دسلت  ه: حروف اضاههاي تركيكي كاربرد در ساخت -3

 lookم ال  » هعل گروهي -:. «overcoatم ال  »كماات مركب  -7 شوند: تركيكي دیده مي

over»كلار   هها ب د در این ساختتوان ك ر معاني ی  حرف اضاهه  ميا ،. در زبان انهميسي

 تواند معناي مركزي باشد. كار رود ناي هها ب ولي اگر معنایي نتواند در این ساخت ؛درو

هلاي   : در ميلان تالام حلروف اضلاهه، گلروه     مكاني هرابطه با سایر حروف اضاه -3

مل ال     ؛تلر تقسليم كننلد    كوال  هلاي   توانند ابعاد مكاني مختمفي را به بخش خاصي مي

«above, over, under  وbelow» اي كه  كنند. معناي ویژه بندي مي بُعد عاودي را تقسيم

 كار رهته كاندیداي احتاالي براي مركزي بودن است. هگيري این گروه ب در شكل
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 همب،تگي تجربي -2-6

تجلارب بلا یكلدیهر     یكي از نتایج تعامل انسان با محليط ایلن اسلت كله انلواع خاصلي از      

، (آب در ليلوان مل ال   )پرتكرار این است كه با اهزایش كايت  هیابند. ی  تجرب هاكستهي مي

و  (م لل كايلت و ارتفلاع   ) . براثر هاكستهي مفلاهيم (7881)گریدي، رود  ارتفاع هم باتتر مي

كلار   هدیهري ب جاي هماكن است یكي از این مفاهيم به صورت استعاري ب، ها آن تكرار زیاد

 نامند. مي 71«هاكستهي تجربي»رود. این پدیده را 

 زیاد شده(      ها خيمي بات رهته.) قيات – 70

دهد. هاكستهي تجربلي بتلدریج بله بسلط      این پدیده در مورد حروف اضاهه هم رخ مي

اي  رابطله  انجامد. یعني حرف اضاهه كله معالوت    ناونه حروف اضاهه مي مند معناي پيش نظام

تواند معنایي غيرمكلاني را هلم بيلان     كند مي نقشي بين دو پدیده هيزیكي را بيان مي  -مكاني

دانليم كله قلدرت و     ملي  گردد. مل ال   كند. این بسط معنایي باعث پيدایش معاني استعاري مي

كنترل در اختيار كسي است كه از حریف خود از نظلر هيزیكلي بلاتتر اسلت. در مسلابقات      

ست. لذا براي بيان مفاهيم اسلتعاري  ها آن هها متناسب با رتك برندهورزشي هم ارتفاع سكوي 

 : 77استفاده كرد م ل جامه « روي» هتوان از حرف اضاه مي« قدرت، كنترل و سمطه»

 مدیر روي كارمندان نفوذ دارد. -77

 

 استعاره مفهومي -2-7

معتقدند كه بمكه  ؛دانند ناي هقط ی  ویژگي سككي زبان ادبي را استعارهگرایان  شناخت

تفكر و ذهن نيز ماهيت استعاري دارند. در استعاره، ی  حلوزه مفرلومي بلر اسلاس حلوزه      

بله حلوزه    79استعاره حاصل انطكاق از حوزه مكداء بيان دیهر، به شود. مفرومي دیهري بيان مي

عنلوان   اغمب بله  ،بدن انسان، حيوانات، گياهان، غذا و قدرتهایي مانند  است. حوزه 78مقصد

حلوزه   ،عواوف، اخالقيات، اندیشه، روابلط انسلاني و زملان   هایي مانند  حوزه مكداء و حوزه

( معتقدنلد كله   7888) ليكاف و جانسلون  (.31: 7380مرند، )راسخ شوند مقصد انتخاب مي

مشكل است.  ها آنو درك  ها آناند لذا صحكت كردن از  انتزاعي هاي مقصد معاوت  حوزه
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 دهند مل ال   هاي عيني مكداء نشان مي گيري از حوزه ها را با برره این حوزهاز هاين روست كه 

اسلت  انتزاعلي   حلوزه مقصلد اسلت كله    « عصلكانيت »، «سوخت از عصكانيت مي»در جامه 

يلان دیهلر در ایلن جامله،     بيان شده است. به ب« حرارت»هاين دليل به كا  حوزه عيني  به

 هلا در ليكلاف و   تعدادي از این استعاره بكار رهته است.« حرارت است ،خشم» استعاره

 آوري شده است. ( جاع7898) هاكاران

از وریل  اسلتعاره   « هلي »حلرف   مل ال   ؛استعاره در بسط معنایي كماات نقش مراي دارد

مكاني، براي بيان معناي انتزاعلي زملان    -تواند عالوه بر معناي عيني مي ،«ظرف است ،زمان»

 كار رود. ههم ب

 

 مفهوميمجاز  -2-1

مجاز بر اساس نوعي قرابلت یلا مجلاورت بكلار      ولي اي است استعاره داراي بنيادي مقایسه

ي و ميزي كله  اي نزدی  یا مستقيم بين دو ماهيت است؛ مانند مشتر رود. مجاورت، رابطه مي

جلاي اشلاره بله نلام مشلتري، از       هتواند بل  خدمت مي هاين دليل، پيش نشيند. به پشت آن مي

و استفاده كند. مجاز به رابطه ميان دو حلوزه ربطلي نلدارد ودر واقلع رابطله دو      شااره ميز ا

 (. 7898 )ليكاف و ترنر، مقوله در درون ی  حوزه است

 

 پژوهش هشيو -1
در قرآن مجيلد  « هي» هتحميمي در مورد معاني حرف اضاه -توصيفي هاین پژوهش ی  مطالع

است. ابزار نظري این پژوهش هاان ابزاري است كه در بخش مفاهيم نظلري مطلر  شلد.    

بلا توجله بله     هلا  آنو معلاني   ندتاام كاربردهاي این حرف از قلرآن مجيلد اسلتخراج شلد    

الكيان بررسي شدند. پلژوهش حاضلر صلرها  در     تفاسير الايزان ومجاع هاي موجود و ترجاه

در ایلن  « هي»سایر معاني احتاالي  وهاي زبان عربي  قرآن است و گویش یاتآ متن همحدود

 اند.   نظر قرار نهرهتهبررسي مد
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 ها تحلي  داده -9
 در نوشتگان كالسيك« في»تحلي  معنايي  -9-1

ر برگرهتله از  هاي زی ذكر شده است. م ال« هي»كالسي  عربي، ده معني براي  0:در نوشتهان

 هستند.( 771-703: 7383) و جاالي (373 -3:7: 73:7) هشام ابن

م ُ ٱغُلِبَِت ﴿: ظرهيت مكاني (الف -7 ََر   *لرُّو ْن ََ ر  ٱفر   ِض َمُهر  ِّن َرن رِِ غَلَربِمِ ن ْلن بَعن

لِبُونَ   (3 و: /)روم ﴾َسيَغن
ترین زمين به سرزمين عرب، و هم ایشان بعد از شكست  روم شكست خورد در نزدی 

 به زودي غمكه خواهند كرد.  

ِ ﴿ظرهيت زماني:  (ب -7 عِ سِنِيَ  لِِلَه َ ٱف  بِضن ُِ ْلن ُُّ ِِّ  بَبنُ  َمِِّ  بَعن  (3/ )روم ﴾ِّن

در اند سال بعد، آري زمام امور اه قكل از شكست خوردن روم و اه بعد از غمكه 

  .خدا است دست بهایشان 

 (718/ )بقره ﴾يَاة  لنقَِصاِص حَ ٱَملَکُ ن ف  ﴿ظرهيت مجازي:  (ج -7
  .قصاص حياتي است و شاا را در

ُخلُوان ٱبَاَل ﴿مصاحكت:  -: ِن َخلَتن ِِّ  بَبنلِکُ  ِّن   ف ْن ٍَِّ  بَ ِِ ف ٱلنِجر ن مَ ٱَُ َِر  ﴾ارالن ر ْلن
 (39/ )اعراف

اند به  هایي از جن و انس كه پيش از شاا درگذشته : با گروههرماید )خداي تعالي( مي

 . جرنم وارد شوید

تُن نِ  فيهِ ٱلِکُ   بَالَتن فَذَ ﴿تعميل:  -3  (:3/ )یوسف ﴾ل ذِي لُمن

 .ست كه درباره او مالمتم كردیدا گفت: این هاان

 (17/ )وه ﴾لن خن ِ ٱَمَْلَُصلنبَن کُ ن ف  ُجُذمعِ ﴿استعال:  -3

 .كنم هاي نخل آویزانتان مي و بر تنه

ي صيررو  ف يب  وع منا فوارس الر   ومب ي  و يرك  مترادف باء: مانند سروده زیدخميل:  -3

 .طعن االباهر و الكلي

ََفنَواهِمِ ن َمبَالُوان إَِ ا کَ ﴿مترادف الي:  -2 ِيَُم ن ف   ْومان ََيِن سِلنتُ  بِهِ فََُّ َُرن ََا بَِما   (8/ )ابراهيم ﴾فَُّن
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هایشان بردند و گفتند: ما آئيني را كه به ابالغ آن  هایشان را )ازحيرت( به دهان دست

   .اید منكریم شدههرستاده 

ةٍ َشمِيِاً عليم ﴿مترادف مِن تكعيضيه:  -1  َُِّ َ  ََبنَعُث ف  کُ ن   (98/ )نحل ﴾َميَون

 روزي باشد كه از هر امتي گواهي بر ضد خودشان برانهيزیم. 

را وجلود  « مِن»و « هي»كند و دليل ترادف  این م ال را ارائه مي( 702: 7383) جاالي

َ  ََبنَعُث ﴿آیه  ةٍ َشمِيِاً  َميَون  َُِّ  داند.  مي( 93/ )نحل ﴾ِِّ  کُ ن 

َنيَا ف  ٱلنَحيَاةِ ٱفََما َِّتَاُع ﴿مقایسه:  -9 ِو  (39/ )توبه ﴾ِخَُّةِ إَِّل  بَلِي   ْلن ٱل

  .برره گرهتن از دنيا در قكال آخرت جز اندكي نيست

در كله  « ضربُت فرمن رغبت  »در این معنا زائده است مانند « هي»تعویض: حرف  -8

ن رغبت  فره»اصل   بوده است. « ضربُت م 

ِ  ٱَمبَاَل ﴿تاكيد:  -70 کَبُوان فيَما بِسن ِ ٱرن  (37/ )هود ﴾لَِله

 .نو  گفت : به نام خدا سوار كشتي شوید

 

 شناسي شناختي از منظر معني« في»تحلي  معنايي  -9-2

 معتقدند كه تنرا انواع معدودي از روابط بين معاني مختملف  (770 :7899) بروگان و ليكاف

 : پذیر است كه عكارتند از واژه امكان

 استعاره.  -3 تغيير معنایي -3 تحدید معنایي -: بسط معنایي -7

شلود. تحدیلد معنلایي، بلرعكس      در بسط معنایي، دایره شاول معنایي واژه هراگيرتر ملي 

شلود. در تغييلر معنلایي،     شاول معنایي واژه محدودتر ميبسط معنایي است و وي آن، دایره 

هلا   مرتكط از پدیده اي جدید اما غالكا  دهد و بر مجاوعه واژه معناي قكمي خود را از دست مي

 گيرد. تر به خود مي اي با معناي مماوس، مفرومي انتزاعي كند. در استعاره هم واژه دتلت مي

 ارائه شده است. سيزدها از شااره ی  ت« هي»در ادامه، معاني 
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 :«ظرفیت مکانی» -4

، معناي مكاني است. ماكلن اسلت در كاربردهلاي مختملف     «هي»ناونه  معناي پيش

باشد. در  (وار نقطه) صفربعديبعدي یا  بعدي، دوبعدي، ی  مكاني، زمينه به صورت سه

بعدي اسلت و نقلش ظلرف را بلراي عنصلر       صورت، كاربردي كه در آن، زمينه سه این

 زیر آمده است. آیه ناونه است كه در معناي پيش ،كند متحرك ایفا مي

َتُ ن َعاکِفُوَن ف  ﴿ ََ   (791/ )بقره ﴾لنَمَساِجِِ ٱَم

   .كنيد و هنهامي كه در مسجدها اعتكاف مي

 ؛زیر ناایش داد واره ور توان این معنا را به صورت  بعدي است. مي اي سه زمينه ،مسجد

 تيلره و  هگرهته است. عنصرمتحرك به شكل دایلر   زمينه قرار داخل ،كه در آن عنصرمتحرك

عنلوان   ر نوشتهان كالسي  هم این معنا بهخطوط تيره نشان داده شده است. د هوسيم هزمينه ب

عنلوان   بله « ظرهيلت مكلاني  » ثار هم احتالات  دهد در این آ اولين معنا آمده است كه نشان مي

 معناي اصمي محسوب شده است.
 «فی»نمونه  معنای پیش واره طرح :2شك 

 
 كرد: ارائهزیر  هاي بندي خوشه توان به صورت را مي« هي»سایر معاني 

 :محدوده هخوش -

این مجاوعه معلاني را   شود، سازي پيچيده باعث پيدایش اند معني مي ی  مفروم وقتي

اي است  داراي محدودهناونه، زمينه  در معناي پيش(. 90: 003:)تایمرو ایونز، نامند مي 7:خوشه

گيلرد. تعاملل انسلان بلا محليط و قلرار گلرهتن او در انلين          كه عنصرمتحرك را در بر ملي 

 شود كه براي موارد انتزاعي نيز محدوده در نظر بهيرد. هاي مكاني باعث مي محدوده

 خوشه محدوده مکانی :   -

م ُ ٱغُلِبَِت ﴿ ََ   *لُّو ْن ََ ضِ ٱف   َرن   (3و: /)روم ﴾ْلن
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  .ترین زمين به سرزمين عرب خورد در نزدی  روم شكست

تواند بر  هاي آن مي مكان، عيني و از نظر ادراكي در دسترس است ولي ویژگي هحوز

ي مختمف و ها نایابد. با قرار گرهتن انسان در مك ::هاي انتزاعي مانند زمان انطكاق حوزه

توانلد   گيرد و انسان مي هایي در ذهن انسان شكل مي واره ور ، ها ناتجربه شدن این مك

 ها در درك حوزه هاي انتزاعي نيز برره برد. واره ور از این 

 :«حالت» -2

لننَا َعلَ َمإِن کُنتُ ن ف  ﴿ ا ََز  م  ََِا َرينٍب ِّن   (3:)بقره/  ﴾َعبِن

  .ش  اندریده ایم ب اه ما بر بنده خویش نازل كرده و اگر از آن

تَزِلُوان ٱفَر﴿    (:::ه/ )بقر ﴾لنَمِحيضِ ٱلننَساَء ف  ٱعن
 .زنان در حال حيض كناره گيري كنيدكه از  پس باید

ابُِِّيَ  ف  ٱمَ ﴿ اءٱلص   ُّ   (711/ )بقره ﴾لنبَأنَساءِ مالض 

 و در هقر و بيچارگي و زیان صابر باشند.

 ،«موقعيت است ،حالت» حالت است. این معنا از استعاره، یكي از معاني در خوشه مكان

 بله صلورت موقعيلت و مكلان     ، ش  و محيض، هقرو بيچارگياتشود. در این آی ناشي مي

 گيرد.  سازي شده كه انسان در آن قرار مي مفروم

 :  «محدوده زمانی» -9

ُُّ َرََِّضاَن ﴿ ََُزَِل فيهِ ٱَشمن َءانُ ٱل ذِي    (793/ )بقره ﴾لنقُُّن

 .شده مضان است كه قرآن در آن نازلماه ر

براي بيان حوزه انتزاعلي زملان   « ظرف است ،زمان»از وری  استعاره « هي»در اینجا 

 شده است.« هي»كار رهته است.به بيان دیهر، استعاره باعث بسط معنایي  هب
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 محدوده مجازي:    هخوش -

 این كتاب كه در آن هيچ نقطه ابرامي نيست.  (:/ )بقره ﴾لنکِتَاُب ََّل َرينَب فيهِ ٱَذ لَِک ﴿

يْب  »اي مجازي است.  ، زمينه«لْك ت ابُ ٱ»در این آیه،  نيز عنصر متحلرك مجلازي اسلت.     «ر 

كاغذ باشد، هم زمينه و هم عنصلر متحلرك، غيرمجلازي     اگر عنصر متحرك ايزي مانند تكه

 خواهند بود. 

 قرار داد: محدوده مجازي توان معاني زیررا نيز در خوشه مي

 :  «علت» -4

تُن نِ  فيهِ ٱلِکُ   بَالَتن فَذَ ﴿   (:3/ )یوسف ﴾ل ذِي لُمن

  .ست كه درباره او مالمتم كردیدا گفت : این هاان

 كند. در این آیه، زليخا حضرت یوسف را عمت و سكب مالمت شدن خود معرهي مي

 :  «از نظرِ، بیان عامل تمایز»-5

کُ ن ف  ﴿ َْ َطةً لنَخلنِق ٱَمَزا   .هاي شاا را درشت آهرید و ج ه (28/ )اعراف ﴾بَسن

َضَما َعلَ ﴿ ُ  بَعن ٍض ف   َمَُفَضن َ ٱبَعن   (3/ )رعدِ ﴾کُ ْلن

  ایم [ را بر بعضي دیهر مزیت دادهها باغ] ها آنهاي بعضي از  و ما ميوه

ٍض ف  ٱمَ ﴿ َضکُ ن َعلَ  بَعن َ  بَعن ُ فَض  قِ ٱلَِله زن  (17/ )نحل ﴾لنُّن

 .بعض از شاا را بر بعضي دیهر در روزي برتري دادو خدا 

بر  ها نااز انس ، این برتري در رزق است كه عامل تاایز بعضي سوره نحل 17در آیه

 بعضي دیهر بيان شده است.

 «:  هدفبیان » -6

  .كنند مي كوشش ها آندر خرابي  و (773/ )بقره ﴾ف  َخَُّابَِما َمَسَع ﴿

َن ف  ﴿ َعون ِض ٱيَسن َرن   .كنند براي گستردن هساد در زمين تالش مي (33/ ه)مائد ﴾فََساْاً ْلن
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﴿ ِِ  (2:/ )مطففين ﴾لنُمتَنَافُِسونَ ٱَمف  َذلَِک فَلنيَتَنَافَ

  .و شایسته است كه مردم نسكت به انين زندگي مسابقه بهذارند

 است. «خراب كردن، گستردن هساد و دستيابي به زندگي مورد نظر»در آیات بات، هدف، 

در كاربرد ایستا، بری  مكان ثابت دتلت دارد یعني عنصر متحرك در داخل زمينه قرار « هي»

َََتُ ن َعاکِفُوَن ف ﴿ دارد مانند  ؛ولي در كاربرد پویا، دتلت برمسيردارد (.791/ )بقره ﴾لنَمَساِجِِ ٱَم

 ماننلد  .شلود  )واقعلي یلا هرضلي( وارد زمينله ملي      یعني عنصر متحرك پس از وي مسليري 

ننهُ ﴿ َمةٍ ِّن ِخلُُم ن ف  َرحن ِن  ین است كه ایلن دو مفرلوم اهونله   . حال پرسش ا(713/ )نساء ﴾فََسيُ

گونله كله    هاان ؛دهد دست مي هپاسخ این پرسش را هرایند مَجاز ب ؟شوند هم مرتكط مي به

شلود   وسيمه ی  شيء متحرك وي مي هميان مسيري كه ب»كند:  ( اشاره مي7:1: 7883) تایمور

كه در وول این مسير قرار دارند ی  رابطله وكيعلي مجلازي وجلود      هراوانيو یكي از نقاط 

 «.  دارد

آیلات ملورد   در  «هلي » ، هاان نقطه پایاني مسير اسلت. «هراوانیكي از نقاط »منظور از 

نيز هدف  نوعي مسير مجازي است و واضح است كه نقطه پایاني هر مسير ، نشانهرنظر

  و مقصد است.

 :  «خوشه اندازه» -7

 اي داراي اندازه است.  گردد بدليل اینكه هر محدوده این خوشه نيز از محدوده ناشي مي

َماَماِت مَ ٱَخلََق ﴿ ََي ا ٍ ٱلس  َض ف  سِت ةِ  َرن   (3/ )یونس ﴾ْلن

  .و زمين را در شش روز بياهرید ها ناآسا

ننُمَما ﴿ ََکنثََُّ ِِّ  َذ لَِک فَُم ن ُشَُّکَاُء ف  ٱفَلِکُ ن َماِحٍِ ِّن ُس فَإِن کَاَُوان  ُِ ولُثٱلسو   (:7/ ) نساء ﴾لث

 هششم خواهد بود و اگر بيش از ی  نفر باشلند هال  ی  ها آنسرم ارث ی  نفر از 

 سوم تركه را به اشتراك ارث برند. ی  ها آن

سلازي   د، ولوري مفرلوم  نل ده نشان مي اي را كه اندازه( لث لُثٱ -س تَّة  ، زمينه )آیات در این

ات  و  ٱعنصر متحرك ) وهستند اي  كه گویي داراي محدودهاند  شده او  م  ك ا ُ  -ْْل ْرض  ٱلسَّ  (ُشير 
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هلاي زیلر از    . این كاربرد در زبان عربي مرسوم است مانند م الندا  در آن محدوده قرار گرهته

 :(330: :07:)از قائد محاد و هاكاران، گویش تعزي

 خواهم(. ) عكس سه در ارار مي اشتي صورتين اربعه هي سته

  .اندازه اتاق سه در ارار است() مقاس الغرهه ثالثه هي اربعه

 :29«خوشه جداسازي» -

اي است كه داراي بخش دروني، مرز و بخلش بيرونلي اسلت...     زمينه 3:«زمينه محصور»

گونه كه زندان، حركلت و آزادي   كنند هاان ها حركت عنصر متحرك را محدود مي این زمينه

وسيمه انسان و نحلوه تعاملل انسلان بلا      هها ب كند... شيوه درك این زمينه زنداني را محدود مي

وسليمه   هیابند كله معالوت بل    پيامدهاي نقشي دارد. این پيامدها در مفاهياي انعكاس مي ها آن

: 003: ،)تایمر و ایلونز  شوند مي بيان«throughو  in, into, out, out of »اي مانند  حروف اضاهه

719-718.) 

ََينَت ﴿ ُخلُوَن ف  ِْيِ  ٱَمَر ِن ََفنَواجاً ٱلن اَس يَ  ِ   (:/ )نصر ﴾لَِله

 آیند.  و بكيني كه مردم گروه گروه به دین اسالم در مي

سازي شده است. كسي كه خلارج   اي داراي مرز مفروم صورت محدوده در اینجا اسالم به

غيرمسماان و كسي كه از این مرز بهذرد و وارد شود مسماان خواهد بلود.  از این مرز باشد 

 از غيرمسماان جدا شده است.« هي»سازي، مسماان بوسيمه  در این مفروم

 این خوشه دو معني را در بردارد:

 :«انسداد» -8

توانلد ملانع    یكي از پيامدهاي قرار گرهتن داخل زمينه محصور این است كه مرز مي

 .(781)هاان:  متحرك از زمينه شودخروج عنصر 

َع سِنِي َ ٱفَلَبَِث ف  ﴿ ِ  بِضن جن  بدین سكب در زندان سالي اند بااند. (:3/ )یوسف ﴾لسن

)دیلوار   )زندان( اسلت و ملرز   عنصرمتحرك )زنداني( داخل زمينه محصوردر آیه بات،   

دهد. واضح اسلت كله منظلور از     زندان( اجازه خروج عنصر متحرك را به بيرون زندان ناي
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بمكله هلدف، محلدود شلدن      .كردن اهراد، صِرف قرار گرهتن در ی  مكلان نيسلت   زنداني

 .هاست آنحركت و عال 

 هایي از هاين كاربرد هستند. دو آیه زیر هم ناونه

َها يُوُسُف ف  ََفنسِهِ ﴿  (11/ )یوسف ﴾فََأَسُّ 

 . یوسف این )ناراحتي( را در درون خود پنران داشت

در تواند آن را بكيند.  گيرد، ناظر بيروني ناي عنصر متحرك داخل زمينه قرار مي وقتي

شود و  سازي شده كه در ضاير انسان پنران مي مفروم این آیه، ناراحتي به صورت شيء

در ایجلاد  « دیدن، هرايدن است»كه استعاره توان گفت  شوند. مي دیهران از آن آگاه ناي

 این معنا دخيل است.

﴿  َ ِيکُ  ِّن َُّىٱبُ  لنَم  ف  ََيِن َسن  .  ندربهو به آن اسيراني كه در دست تو اسي (10/ )انفال ﴾ْلن

اله در   آن»بله  « راسلي »از  تعكيلر عالمه وكاوكایي درباره ایلن آیله انلين اسلت كله      نظر 

، تعكير استعاري است و كنایه است از تاام تسمطي كه شخص بر بلرده  «هاي شااست دست

خود دارد، اون برده م ل ايزي است كه در دست انسلان باشلد كله آن را بله هلر ولرف       

 .(797: 8ج ق،7381)وكاوكایي، ارخاند  بخواهد مي

 :  «ممانعت» -3

خروج ايزهاي دیهلر بله   متحرك، داخل زمينه است و خودش مانع ورود و  گاه عنصر

 .(781)هاان:  زمينه است

ََن يَفنقَُموُه َمف  َءاَذاَِمِ ن َمبنُّاً  َجَعلننَا َعلَ م﴿ ََکِن ًة   (3:/ )انعام ﴾بُلُوبِمِ ن 

هایشان را سنهين  شان جموگيري كند اهكنده و گوش اي كه از هرم هاي آنان پرده ما بر دل

   .كردیم

َََصابَِعُم ن ف ﴿ َعلُوَن  َ   يَجن َواعِِق َحَذَر ٱَءاَذاَِمِ  ِّن تِ ٱلص   (78/ )بقرهَ ﴾لنَمون

 . ها كنند و خدا هراگير كاهران است رعد و برقي كه از نريب آن انهشتان در گوش

 ها به گوش نرادند.  انهشت (1/ )نو  ﴾َََصابَِعُم ن ف  َءاَذاَِمِ ن  َجَعلُوان ﴿
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كاهران قرار دارد كله ملانع از شلنيدن    ( در گوش و سنهيني ، مانعي )انهشتآیاتدر این 

ان ه مْ ) گردد. زمينه كالم ح  مي اذ   سازي شده است. ، مفرومیا ظرف به شكل ی  مسير هم (  

 بندي كرد: توان به صورت زیر دسته را مي« هي»سایر معاني 

 «:  حولِ، دورِ» -41

نَاُه َطائَُُِّه ف  ُعنُقِهِ ﴿ لنَزِّن ََ   (73)اسراء/  ﴾َمکُ   إََِساٍن 

  .ایم كارنامه هر انساني را به گردنش آویختهو 

َسٍِ ﴿  و ونابي تابيده )از ليف خرما( به گردن دارد.  (3/ )مسد ﴾ف  ِجيَِِها َحبن   ِّن  ِّ 

لَر﴿ َُمن نَابِمِ ن ٱئَِک َم ََعن َغنََلُل ف    . زنجيرها بر گردنشان است ها آن و (3/ )رعد ﴾ْلن

: :00:) ملالج  كنلد.  را بيان ملي « دخلت الخاتم في اصبعي»( م ال 373ق: 73:7) هشام ابن

( را از عربلي تونسلي بيلان    بند در گردنش اسلت  یعني: گردن« )السلسله في كرومرتها»هم  (33:

جاي واقعي عنصر متحرك  ،هاهيبات این است كه در  آیاتكند. شكاهت این دو م ال با  مي

در وناب، انهشت در انهشلتر وگلردن    و زمينه عوض شده است. یعني در عالم واقع، گردن

شلود. در   هاي مذكور، برعكس این حالت دیلده ملي   شود ولي در م ال بند داخل مي در گردن

انهشلتر تلو   »در این مورد از م ال  (739: 7391) گونه است. یوسفي راد زبان هارسي نيز هاين

دانلد. یعنلي ایلن     جایي مي هرا دليل این جاب« كنترل»كند. او عامل نقشي  استفاده مي« انهشتاه

، ونلاب،  ها نيز گردن و انهشت زمينه است كه باید عنصر متحرك را كنترل كند. در این م ال

كننلد. او ایلن كلاربرد ویلژه را محلدود بله        دارند و كنتلرل ملي   بند و انهشتر را نهه مي گردن

متحرك اعاال كنترل توانند بر عنصر  اند و مي داند كه زنده هاي مربوط به بدن انسان مي زمينه

 كنند.

 :  «محافظت» -44

تواند هلم بلراي    بندي مي را دربرگرهته است. این تركيب هرض كنيد زمينه، عنصرمتحرك

توانلد از عنصلرمتحرك    زمينه مي عنصرمتحرك و هم براي زمينه پيامدهایي داشته باشد؛ م ال 

؛ :788 دیلن، ) پنرلان سلازد  در برابر نيروهاي بيروني محاهظت كند و آن را از دیلد بيرونلي   
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گونه كه نقش گاوصندوق، محاهظلت   تواند محاهظ نيز باشد هاان (. ظرف مي7891 ،جانسون

 (.783: 003: تایمر و ایونز،) از اشياء داخل آن است

سازي شده كه اهراد داخلل آن را از نيروهلاي    سرپرستي به م ابه ظرهي مفروم آیه زیر،در 

توان ایلن   لذا مي ؛شود ت بودن نوعي تعرد نيز محسوب ميكند. سرپرس بيروني محاهظت مي

 دانست.« ظرف است ،تعرد»عنا را ناشي از كاربرد استعاره م

 دختران زنانتان كه در سرپرستي شاایند. و (3:/ )نساء ﴾تِ  ف  ُحُجورِکُ ارل  لٱَمربائِبُکُُ  ﴿

 كند. سازي مي معناي محاهظت را مفروم« هي»در آیات زیر هم 

فًَة ف  بََُّارٍ ِّ کِي ٍ  ثُ   ﴿   (73ن/ )مؤمنو ﴾َجَعلننَاُه َُطن
 .اي در قرارگاهي محفوا قراردادیم نطفه به صورت را پس اوس

 . ها ایانند در غرهه ها آنو (31/ سكأ) ﴾لنُغُُّفَاِت َءاِِّنُونَ ٱَمُه ن ف  ﴿

 :   «اختفاء و پوشیدگی» -42

لَرئَِک ﴿ لَُ  ٱَُمن ُ ٱل ذِيَ  يَعن   (23/ )نساء ﴾َِّا ف  بُلُوبِمِ ن لَِله

  .دلرایشان ايست داند در اند كه خدا مي اان كسانياینان ه

جا خداوند از نيت و قصدي كه در دل مناهقين است خكر دارد ولي این نيت  در این

ظرف  ،قمب»توان حاصل كاربرد استعاره  را مي بر مردم پوشيده و مخفي است. این معنا

 . (77: 073: هاكاران، )سَقَف و دانست« است

 (70/ بقلره ) ﴾ف  بُلُوبِمِ ن ِّرُّض﴿ مانند .خورد این استعاره در آیات متعددي به اشم مي

ُ َعلَر  بُلُروبِمِ ن ٱَخرتََ  ﴿ (1/ عالران  )آل ﴾ف  بُلُوبِمِ ن َزينغ  ﴿ (83 /)بقره ﴾لنعِجن َ ٱف  بُلُوبِمُِ  ﴿  ﴾لَِله
 تواند جایهاه نيت، مرض، عالقه، انحراف و ام الرم باشد.  . قمب مي(1 /بقره)

 :  «درونبه » -49

مِح ﴿ ُت فيهِ ِِّ  رو   .و از رو  خود در او دميدم (8:/ )حجر ﴾َمََفَخن
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ْومان إِلَر  ﴿  َُِّم ن کُ   َِّرا ُر مَن ََن يَأنَِّنُوکُ ن َميَأنَِّنُوان بَون ُِ کُِسروان فيَمراٱيُُِّي َُرن  (87/ )نسلاء  ﴾لنفِتننِرةِ 

، ولي وقتي بله سلوي هتنله    خود ایان سازند و هم قوم خود را خواهند هم شاا را از شر مي

   .اهتند كشانده شوند، با سر در آن مي

ننهُ فََسيُ ﴿ َمةٍ ِّن ِخلُُم ن ف  َرحن   (713/ )نساء ﴾ِن

 سازد. خدا به زودي در رحات ناگفتني خود داخمشان مي

 عنصلر  زمينله بلراي   را در خلود دارد یعنلي  « هلدف » نقشلي  هلفؤم« هي» ن مفروم،در ای

دهد. عنصلرمتحرك )دایلره( بيلرون از     این مفروم را نشان مي 3متحرك، هدف است. شكل 

 دهد. شود. پيكان نيز جرت حركت را نشان مي زمينه )مربع( است و سپس وارد آن مي

 
 «درونبه »نمایش انتزاعی مفهوم  :1شك 

 
ِِ ﴿وور كه درباره  هاان گفتله شلد، در    (2:/ )مطففين ﴾لنُمتَنَافُِسونَ ٱَمف  َذلَِک فَلنيَتَنَافَ

 اینجا نيز، هرایند مجاز، عامل ایجاد این معناست.

 

 «في»معنايي  هشبك -9-1
 «فی»شبكه معنایی :9 شك 
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 تبيين شناختيدر معاني جديد معرفي شده  -9-9

معاني در تكيين كالسي  وجود دارند ولي برخي از معاني بين دو تكيين مشتركند. تعدادي از 

ارائله خواهلد    هلا  آنتي درباره خورند كه در بخش بعدي نكا در تكيين شناختي به اشم ناي

كله در تكيلين كالسلي  دیلده     معرهي شده از سوي تكيين شناختي  در این بخش، معانيشد. 

تناقضي بلين معلاني مطروحله در تكيلين      گردد. تزم به ذكر است كه لزوما  ارائه مي ،شود ناي

شناختي و كالسي  وجود ندارد. نكته مرم این است كه تكيين شناختي با رویكلردي جدیلد   

نهرد و هدف این مقاله این است كه نشان دهد دستاوردهاي جدیلد   به بحث اندمعنایي مي

 .مفيد باشد يرآنق تواند در مطالعات شناسي نيز مي زبان

 «:معانی مجازي» -4

 :«حالت» -الف

 (3:/ )بقره ﴾َمإِن کُنتُ ن ف  َرينبٍ ﴿

ه، شل   شلود. در ایلن آیل    ناشلي ملي  « موقعيت اسلت  ،حالت» استعاره از ي حالتمعنا 

 گيرد.   سازي شده كه انسان در آن قرار مي مفروم يصورت موقعيت و مكان به

 «:  از نظرِ، بیان عامل تمایز» -ب

َضکُ ن ٱمَ ﴿ َ  بَعن ُ فَض  ٍض ف  لَِله قِ ٱَعلَ  بَعن زن  (17/ )نحل ﴾لنُّن

 معرهي گردیلده بر بعضي دیهر  ها نااز انس عامل تاایز بعضي ،، برتري در رزقاین آیهدر 

 است.

 :  «بیان هدف» -ج

ِِ   َمف ﴿   (2:/ )مطففين ﴾لنُمتَنَافُِسونَ ٱَذلَِک فَلنيَتَنَافَ

 در كلاربرد پویلا، دتللت بلر    « هي» است. در آیه بات، هدف، دستيابي به زندگي مورد نظر

ِخلُُم ن ف  ﴿ مانند .شود وارد زمينه مي دارد یعني عنصر متحرك پس از وي مسيري مسير ِن فََسيُ

ننهُ  َمةٍ ِّن  تلایمور . شلوند  هم مرتكط ملي  هرایند مَجاز به به كا مفروم  این دو .(713/ )نساء ﴾َرحن

و یكي از نقلاط   كند وي ميميان مسيري كه ی  شيء متحرك معتقد است كه  (7:1: 7883)
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یل  رابطله وكيعلي مجلازي      ) یعني نقطه پایلاني(  كه در وول این مسير قرار دارند بسياري

نوعي مسير مجازي است و واضح است كه نقطه  ، نشانهرآیه مورد نظردر  «هي»وجود دارد. 

 پایاني هر مسير نيز هدف و مقصد است.

 :«اندازه» -2

ننُمَما فَلِکُ ن َماِحٍِ ﴿ ََکنثََُّ ِِّ  َذلَِک فَُم ن ُشَُّکَاُء ف ٱِّن ُس فَإِن کَاَُوان  ُِ ولُثٱلسو  (.:7/ نساء) ﴾لث

كله گلویي     سازي شلده  دهد، ووري مفروم اي را نشان مي كه اندازه( لث لُثٱ، زمينه )جا این

ك ا ُ عنصر متحرك ) واست اي  داراي محدوده كلاربرد در  . ایلن  دارددر آن محدوده قرار  (ُشر 

 :زبان عربي مرسوم است مانند

 خواهم(. عكس سه در ارار مي) اشتي صورتين اربعه هي سته

 :«انسداد» -9

َع سِنِي َ ٱفَلَبَِث ف  ﴿ ِ  بِضن جن  (:3/ )یوسف ﴾لسن

عنصرمتحرك )زنداني( داخل زمينه محصور)زندان( است و مرز)دیلوار  در آیه بات،   

 دهد.  زندان( اجازه خروج عنصر متحرك را به بيرون زندان ناي

َها يُوُسُف ف  ََفنسِهِ ﴿  (11/ )یوسف ﴾فََأَسُّ 

همذا ناظر بيروني  ؛( قرار داردن فْس ه  داخل زمينه ) )ناراحتي(در این آیه، عنصر متحرك 

سازي شده كه در نراد انسان قلرار   مفروم صورت شيء، ن را بكيند. ناراحتي بهتواند آ ناي

دیلدن،  »بيننلد. اسلتعاره    كه آن را ناي دليل این شوند؛ به ناي دیهران از آن آگاهگيرد و  مي

هراد گویي  در ایجاد این معنا دخيل است یعني وقتي انسان مطمكي را مي« هرايدن است

 بيند. آن را مي

َ  بُ  لنمَ ﴿ ِيکُ  ِّن ََيِن َُّىٱ  ف   َسن  (10/ )انفال ﴾ْلن

ير شده كه  تعكيري استعاري است تعك« هاي شااست آنچه در دست»به« اسير»در این آیه، 

كنایه است از تاام تسمطي كه شخص بر اسير خود دارد، اون اسير هاانند ايلزي اسلت   و 

 برد. ميانسان آن را به هر ورف بخواهد  كه در دست انسان است و
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 :  «ممانعت» -4

َََصابَِعُم ن ف  ءَ ﴿  (1/ )نو  ﴾اَذاَِمِ ن َجَعلُوان 

گرهتله  گوش كاهران قرار داخل در  است كهمانعي ، )انهشت(عنصر متحرك ، آیهدر این 

، و یلا ظلرف   به شكل ی  مسلير  هم گوش() . زمينهشود ميكالم ح  ه شدن مانع از شنيد و

 سازي شده است. مفروم

 «:  دورِحولِ، » -5

َسٍِ ﴿   (3/ )مسد ﴾ف  ِجيَِِها َحبن   ِّن  ِّ 

لَر﴿ َُمن نَابِمِ ن ٱئَِک َم ََعن َغنََلُل ف    (3/ )رعد ﴾ْلن

بات جاي واقعي عنصر متحرك و زمينه عوض شده است. یعني در عالم واقلع،   آیات در

بلرعكس ایلن حاللت دیلده      آیات ملذكور شود ولي در  داخل ميو زنجير  گردن در وناب 

م لال   (739: 7391) . یوسلفي راد شلود  مشابه این حالت دیده ميشود. در زبان هارسي نيز  مي

دليلل ایلن   ، «كنتلرل »عاملل نقشلي   معتقد اسلت كله   كند. او  مي را ذكر« انهشتر تو انهشتاه»

ها نيلز   ل. یعني این زمينه است كه باید عنصر متحرك را كنترل كند. در این م ااستجابجایي 

كنلد. او ایلن كلاربرد ویلژه را محلدود بله        دارد و كنترل مي را نهه مي و زنجير وناب ،گردن

توانند بر عنصر متحرك اعاال كنترل  اند و مي داند كه زنده هاي مربوط به بدن انسان مي زمينه

 كنند.

 :  «محافظت» -6

، خطلرات و  در برابلر نيروهلا   آنتوانلد از   ملي  يلرد برگ را در زمينه، عنصلرمتحرك  وقتي

توانلد محلاهظ    ظرف مي .بيروني محاهظت كند و آن را از دید بيروني پنران سازد هاي آسيب

 كند. مي محاهظت گونه كه گاوصندوق، از اشياء داخل آن نيز باشد هاان

 هلاي  آسيبسازي شده كه اهراد داخل آن را از  م ابه ظرهي مفروم سرپرستي به آیه زیر،در 

تلوان اسلتعاره    لذا مي هاراه دارد بهكند. سرپرست بودن نوعي تعرد  ي محاهظت ميبيرون

 دانست. ناونه از معناي پيشاین معنا را باعث بسط  «ظرف است ،تعرد»
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 (3:/ )نساء ﴾تِ  ف  ُحُجورِکُ ال رلٱَمربائِبُکُُ  ﴿

 :   «اختفاء و پوشیدگی» -7

لَُ  ﴿ ُ َِّا ف  بُلُوبِمِ ن ٱيَعن  (23/ )نساء ﴾لَِله

خداوند از نيت و قصدي كه در دل مناهقين است خكلر دارد وللي ایلن نيلت بلر ملردم       

« ظلرف اسلت   ،قملب »توان حاصلل كلاربرد اسلتعاره     را مي پوشيده و مخفي است. این معنا

( 70/ بقلره ) ﴾ض  َُّ ف  بُلُوبِمِ ن َِّ ﴿خورد مانند اشم مي این استعاره در آیات متعددي به .دانست

نيلت،   به عنلوان ظرهلي بلراي پنرلان كلردن     تواند  . قمب مي(83 /)بقلره  ﴾لنعِجن َ ٱف  بُلُوبِمُِ  ﴿

 مرض، عالقه، انحراف و ام الرم باشد.  

 «:  درونبه » -8

مِح ﴿ ُت فيهِ ِِّ  رو  (8:/ )حجر ﴾َمََفَخن

تر  پيشهاانطور كه شود.  مي زمينهوارد  پس از وي مسيريعنصرمتحرك ، در این مفروم

ِِ َمف  ﴿درباره  جا نيز، هرایند مجلاز،   گفته شد، در این (2:/ )مطففين ﴾لنُمتَنَافُِسونَ ٱَذلَِک فَلنيَتَنَافَ

رَع سِرنِي َ ٱفَلَبَِث ف  ﴿در كاربرد ایستا، مانند  عامل ایجاد این معناست. ِ  بِضن رجن / )یوسلف  ﴾لسن

ُت ﴿مانند  .، عنصر متحرك، ایستا و ثابت است ولي در كاربرد پویا(:3 مِحر َمََفَخن  ﴾فيهِ ِِّ  رو
تلوان بله    رسد. این تفاوت را ملي  زمينه مي كند و به و حركت مي نيستنصر متحرك، ایستا ع

 :انهميسي مشاهده كردزبان در  «into»و  «in»وضو  در حروف اضاهه 

   a- He was in the room.             ایستا() او در اتاق بود 

  b- He ran into the room.        پویا() به داخل اتاق دویداو 
 

 اشتراک و تفاوت تبيين كالسيك وتبيين شناختي -9-5

 مطلر  معلاني   .انلد  توضيح داده شلده صورت مكسوط  بهدر تكيين كالسي ، معاني، معرهي و 

اسلتعاره و مجلاز بله    هراینلدهاي  شده در تكيين شناختي، از وری  بسلط معنلایيِ حاصلل از    

معلاني عكارتنلد از: ظرهيلت    ایلن  شوند.  ناونه مرتكط مي دیهر و در نرایت به معناي پيش هم

حالت، اندازه، انسلداد،  ، از نظرِ، بيانِ هدف عمت،ناونه(، محدوده زماني،  )معناي پيش مكاني
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، مطر  شده در تكيين كالسي از ميان ده معني  درونِ.به  و ماانعت، حولِ، محاهظت، اختفاء

انند ظرهيت مكاني، ظرهيت زماني، ظرهيت مجازي و تعميل در تكيين شناختي هم بله  برخي م

تلوان   نظلرِ و حاللت را نيلز ملي     و برخي دیهر از معاني از قكيل هلدف، از  خورند اشم مي

بيان انلدازه، انسلداد، ماانعلت، حلولِ،     »هایي از ظرهيت مجازي دانست ولي موارد  زیربخش

شوند. بنابراین سه معنا بلين تكيلين    در تكيين كالسي  دیده ناي« محاهظت، اختفاء و به داخلِ

 مشترك است.  كالسي  و شناختي كامال 

تجزیله شلده اسلت )الكتله     « هدف، ازنظرِ و حاللت »معناي ظرهيت مجازي هم به سه معناي 

كار رود(. تكيين كالسلي ، معنلایي را بله م ابله      ههاي مجازي بسياري ب تواند با زمينه مي« هي»

عنوان معنلاي   تكيين شناختي، ظرهيت مكاني را بهكند ولي  ناي اصمي یا مركزي معرهي نايمع

داند. شاید بتلوان انلين    كند و سایر معاني را منشعب از آن مي ناونه معرهي مي اصمي و پيش

گفت كه ترتيب معاني در تكيين كالسي ، نشان از اهايت معاني ابتلدایي درترتيلب ملذكور    

 باشد. 

رخي از معاني مطروحله در تكيلين كالسلي  كله در تكيلين شلناختي بله اشلم         درباره ب

تعلویض، مقایسله   مترادف الي، مترادف من تكعيضيه   خورند )یعني استعالء، مترادف باء، ناي

 رسد: مي نظر بهو تاكيد( ذكر اند نكته ضروري 

ایلن   (17)وه/  ﴾لن خن ِ ٱَمَْلَُصلنبَن کُ ن ف  ُجُذمعِ ﴿( درباره 733: 7380نيا ) نظر قائاي -7

بيانهر ظرهيت است و « هي»استفاده كرده است كه « هي»است كه خداوند به این دليل از 

سازي نرفتله در   دهد كه عنصر متحرك باید داخل زمينه باشد. در حقيقت در مفروم نشان مي

 ها، خطي هرضي در نظر گرهته شده تا ظرهي خيالي پدید آید.   آیه، از انتراي شاخه

كار رهته اسلت. گویلا هرعلون از     هبراي نشان دادن این ظرف ب ﴾لن خن ِ ٱُجُذمعِ ف  ﴿ تعكير

اي به درخت بكندد كله از آن رهلایي نداشلته     گونه خواست ساحران را به شدت ناراحتي، مي

سازي متناسب این بوده كه ظرهلي خيلالي در نظلر گرهتله شلود تلا        مفرومرو،  از این باشند.

ساحران در آن زنداني شوند و به بيرون رهایي نداشته باشلند. بلا ایلن تكيلين، دیهلر نيلازي       
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« زمينه»و « عنصر متحرك»نيا براي مفاهيم  بدانيم. قائاي« عمي» را مترادف« هي»نيست كه 

شلكل زیلر بلراي ایضلا  ایلن       گيرد و از برره مي« مسيرپياا» و« مرزناا»از اصطالحات 

 كند: سازي استفاده مي مفروم

 
 ﴾لن خن ِ ٱَمَْلَُصلنبَن کُ ن ف  ُجُذمعِ ﴿ 

 
 

نيلز  « مترادف باء، متلرادف اللي، متلرادف ملن تكعيضليه     »درباره سه معني دیهر یعني  -:

اسلتفاده نشلده   « بلاء، اللي و مِلن   »ملوارد از  توان این پرسش را ور  كرد كه ارا در این  مي

َُِّ ةٍ َشمِيِاً علريم ﴿در آیه « هي»دليل ترادف  (702: 7383) جاالي است؟ َ  ََبنَعُث ف  کُ ن   ﴾َميَون
َُِّ ةٍ َشمِيِاً ﴿را وجود آیه « مِن»با  (98/ )نحل َ  ََبنَعُث ِِّ  کُ ن   نظلر  بله داند.  مي (93/ )نحل ﴾َميَون

 هلا  آنتوان دليمي محكم بر تلرادف   رسد كه صرف وقوع دو كماه در دو آیه مشابه را ناي مي

 دانست.  

شلود   را دارد و معنایش بلا آن كاملل ملي    هر هعمي در زبان عربي حرف جر خاص خود

كلار   هحرف جر دیهري با هعل مورد نظر ب ها آنشویم كه در  ولي در قرآن با آیاتي مواجه مي

دهند و آن را بله معنلاي    رهته است. در این موارد، دانشاندان كوهي معناي حرف را تغيير مي

بصري قائل به تضاين هستند گيرند ولي دانشاندان  حرف متناسب با هعل مذكور در نظر مي

 :در آیه م ال  .دهند ميیعني هعل مذكور را به معناي هعل متناسب با آن حرف تغيير 

نَعِ ٱمَ ﴿ يِنَا َمََّل تَُخاطِبننِ  ف  ٱصن يُنِنَا َمَمحن َُّبُونَ ٱلنفُلنَک بَِأعن غن  (31د/ )هو ﴾ل ذِيَ  َظلَُموان إَِ ُم  ِّو
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كله   مهلو  سخن با ما كساني كه ستم كردند بارهدر زیرنظر ما آن كشتي را بساز، و و

  .اند آنان غرق شدني

اط بْن ي»هعل « بلاء »كار رهته است در صورتي كه این هعلل بلا حلرف     هب« هي»با حرف « تُخ 

اط بْن ي بحديث الذين ظلميوا»د شو گفته مي م ال  رود كار مي هب یعنلي: ملرا بلا سلخن     « ) ال تُخ 

 اند خطاب مكن(. كردهگفتن درباره كساني كه ظمم 

است ولي اهل بصره معتقدند  كله هعلل   « باء»به معناي « هي»نظر اهل كوهه این است كه 

رود. بنلابراین ملراد از    كار مي هب« هي»با « تراجعني»است و « تراجعني»مذكور متضان معناي 

 و نكن.اند به من رجوع نكن و براي آنان ومب عف آیه این است: درباره كساني كه ظمم كرده

كند و معتقد اسلت كله در    له، تكيين شناختي ارائه ميبراي این مسأ (713: 7380) نيا قائاي

اط بْن ي»این آیه، براي هعل   ظرهي در نظر گرهته شده است. « تُخ 

دعلا   هلا  آنتواند از دور براي  خواهد براي دوستانش دعا كند. او مي هرض كنيد كسي مي

جلا برایشلان وملب خيلر ناایلد. آیله ملذكور         ایشان رهته و از هالان كه به ميان  كند و یا این

كلرد و   ن كلاهران زنلدگي ملي   كند. حضرت نو  ميلا  وضعيتي مشابه صورت دوم را بيان مي

كردنلد وللي او در هالان حلال      او را مسلخره ملي   هلا  آنگذشت  مي ها آنكه از ميان   هنهامي

ملرا خطلاب نكلن كله      ها آند كه در ميان هرمای كرد. خدا هم در پاسخ او مي برایشان دعا مي

سازي بلا   اند. این مفروم سازي شده غرق خواهند شد. اینجا كاهران به م ابه ظرف مفروم ها آن

صدر و ذیل آیه هم تناسب بيشتري دارد ارا كه آن حضرت براي خروج از ميلان كلاهران و   

 ساخت. هرار از عذاب الري كشتي مي

تغيير معناي هعل یا حرف  ر این موارد ماكن است نيازي بهد شود كه بنابراین مشاهده مي

 یابيم كه حرف مذكور در نرایت دقت بكار رهته است. ارا كه با دقت درمي ؛نكاشد

رسلد در   ملي  نظلر  به هم ذكر این نكته ضروري است كه« تعویض»درباره معناي  -3

در « هي»براي ویژگي  را به م ابه ی « تعویض»توان  مي. شود هقط جابجا مي« هي»اینجا 
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تواند در دو جایهاه ظاهر شلود یعنلي آزادي    در این جامه، حرف اضاهه مي نظر گرهت.

 شود: حركت دارد. جابجایي حرف اضاهه در زبان انهميسي هم دیده مي

?onbed do you sleep  Whichb)  bed do you sleep?  hn whicOa)  

واژه و یا بعد از هعل ظاهر شود و   پرسشتواند قكل از  مي (on)شود كه  مالحظه مي

  شود. تفاوتي سككي است و در معنا تغييري حاصل ناي ،این تغيير

رِ  ٱَمبَراَل ﴿در آیله  « كيدتأ»در خصوص معناي  -3 کَبُروان فيَمرا بِسن ِ ٱرن  نيلز  (37/ )هلود  ﴾لَِله

این بلوده كله   « هي»كند كه منظور از كاربرد  به نقل از ابوحيان بيان مي (3:7: 73:7) هشام ابن

هم در ایلن ملورد معنلاي     (702: 7383) مردم به داخل كشتي و نه روي عرشه بروند. جاالي

 داند. را اولي مي ظرهيت

هلاي   توان این نكته را بيان كرد كه بسلياري از ترجاله   هم مي« مقایسه»درباره معناي  -3

ها مانند معزي و  از ترجاه اند ولي برخي در نظر گرهته« هي»را براي « مقایسه»معناي هارسي، 

 اند. ترجاه كردهرا  به معناي زماني « هي»رراني، ت صادقي

 

 گيري نتيجه -5
معنایي در نظلر   هتوان شكك در قرآن نيز مي« هي» هدر این پژوهش دیدیم كه براي حرف اضاه

عنوان معناي مركلزي قلرار دادیلم و بلا كال        هرا ب هناون گرهت. در این شككه، معناي پيش

منشعب كردیم. این معاني با توجله بله    آنرا از  ابزارهایي مانند استعاره و مجاز، سایر معاني

د و بنلدي شلدن   هاي متفلاوت دسلته   بندي ناونه، در خوشه نوع و ميزان ارتكاط با معناي پيش

ناونه در مركز شككه متصل گشتند. ساختار شعاعي  سپس با ساختاري شعاعي به معناي پيش

 دارد و ایلن معلاني بله صلورتي     خلاص  جایهلاهي  ،است كه هر معنا در شلككه  آنگر  نشان

 یابند. دیهر و معناي مركزي پيوند مي به ی  مند قاعده

واره موجود بين  رابطه و ور ید آن است كه عواممي اون عنصرمتحرك، زمينه، ؤنتایج م

ها و ساختارهاي مفرلومي نيلز    واره این ور  ناایند. اي حرف اضاهه را مشخص ميمعن ها آن

در  یابنلد.  هستند و در ذهن او شلكل ملي   خود ل انسان با دنياي هيزیكي پيرامونحاصل تعام
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زد، ایلن  سلا  اثر تناظرهایي كه انسلان بلين تجلارب هيزیكلي و مفلاهيم انتزاعلي برقلرار ملي        

 یعنلي كلار رونلد؛    بله ر درك و بيان مفاهيم انتزاعي هم توانند د ها تعايم یاهته و مي واره ور 

د و معنلاي هيزیكلي بلر معنلاي     نل گير معناي عيني و هيزیكي شكل ملي  همعاني انتزاعي بر پای

 انتزاعي مقدم است. 

معنلي   73ذكر شده ولي در این پژوهش « هي»در نوشتهان كالسي ، ده معني براي 

 مرتكط براي این حرف بدست داده شد.

 

 ها نوشت پی -6
1 -Radial Networks 

2 - Core sense 

3 -Preference Rule 

4 -Image- Schema 
5 - homonymy 

6 - polysemy 

7 -Spatial Scenes 
8 -Functional 

9 -Support 

10 -Entity 

11  -Configuration 
12 -Trajector 

13 -Landmark 

14 -Containment 
15 - attested 

16 -Dominance 

17 -Experiential Correlation 
18- Source domain 

19- Target domain 

20 - literature 

21-cluster 
22-mapping 

23-segmentation 

24- bounded LM 
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