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چکیده

زبانشناسیِ شـناتیی ،شـاتهای از دانـ

زبـانشناسـی اسـت ـه زبـان را

ابزاری برای نظم ،سامان بخشی ،پردازش و انیقال اطالعات قلمداد می ند
و به بررسی رابطه میان زبان انسان ،ذهن او و تجارب اجیمـاعی و فیزییـی
او میپردازد« .طرحوارههای تصویری» ه حاصل حر ـات جسـم انسـان،
تعامالت ادرا ی و نحوه برتورد با ادراک است ،ییی از شیوههایی است
ه «معناشناسیِ شـناتیی» بـرای درک ماـاهیم انیزاعـی از آن بهـره جسـیه
است .ازآنجایی ه قرآن ـریم یـابی اسـت مکـارک و بر یـی اسـت بـه
وسعت همه روزگاران ه عالوه بر عصرتود ،یاب هدایت و تربیت همه
انسانها در تمام دوران هاست؛ شایسیه است بـرای هدایت ،شـح حقـای
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آن و پی بردن به ماهوم و اراده مییلّم در هر زمان ،مین قرآن ریم محور
اصلی قرار گیرد و تر یبهـای آن بـهصـورت دقیـ  ،وا ـاوی و بررسـی
شود .لذا پژوه

حاضر سعی دارد با روییرد زبانشناتیی و با اسـیااده از

روش توصــــیای -تحلیلــــی ،انــــوا طــــرحوارههــــای تصــــویری وا ه
انیزاعی«عذاب» را شح و ترسیم نماید و بدین وسیله ایـن ماهـوم را ـه
ییی از مهم ترین مااهیم مربوط به حادثـه عظـیم روز قیامـت اسـت و پـی
بردن به آن باعث می شود انسان در مسیر اصلی تلقت قرار گیرد ،بررسـی
نماید و پرده از زیکایی هایِ نهایه در جمالت و عکـارات ماهـومیِ حـواد
روز قیامت بردارد و نشان دهد تا چـه انـدازه ایـن طـرحوارههـا در بیـان و
تو ضیح ماهوم عذاب در قرآن نق

دارند؟ دسـیاورد پـژوه  ،حـا ی از

آن است ه تداونـد بـا بهـرهگیـری از طـرحوارههـای میعـدیدی از جملـه
طــرحواره حجمــی ،دوری و نزدییــی ،تطینزمــان میحــرک و نــا ر
میحرک) ،نیرو نممانعت و اجکار) و عقب و جلو ،ماهوم انیزاعی «عـذاب»
را بــا اســیااده از تعام ـل فیزییــی بــا پدیــدههــای بیرونــی ،گســیره معنــایی
می بخشد و از این طری  ،مخاطب می تواند این ماهوم پیچیده را با اسیااده
از پیوند هم نشینی وا گان در بافت زبانی -گایاری بهصورت روشـنتـری
دریابد.
واژههای کلیدی :قرآن ـریم ،زبـانشناسـیِ شـناتیی ،طـرحوارههـای
تصویری ،مااهیم انیزاعی ،عذاب.

مقدمه
قرآن ریم ،تنها معجزه ی جاودان اسالم و یگانه سندِ دستنخورده حقّانیـت ایـن آیـین
حنیحِ ابراهیمی و اثکات پیامکری برای آورنـده آن مـیباشـد .ازآنجـایی ـه تثثیرگـذارو و
مقکولیت عمومیِ معجزه در هر عصرو ،میناسب بودن آن ـار تـار العـاده بـا حِرفـه افـراد
همان عصر میباشد؛ بـدین جهـت ،در عصرحرـرت موسـع ن ) ـه قـوم او در جـادوگرو
سرآمد بودند ،معجزه او از جنس سحر و افسونگری بود.
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همچنین در عصر حررت عیسعن ) ه علم طب ،پیشرفت قابل توجیهی داشـت ،معجـزه
او شااو بیماران و احیاوِ مردگان بود .در زمان بعثت پیـامکر ا ـرمن)) نیـز چـون فرهنـ
شعر ،شاعرو و سخنورو در اوج قرار داشت ،معجـزه پیـامکر ا ـرم ن)) سـخنی سرشـار از
معارف و در اوج فصاحت و بالغت بود ه تاوی پیامکرو او را ثابت مع رد؛ از سوی دیگر
ایــن معجــزه الهــی ،فقــه مخــیص اهــل آن روزگــار نکــود؛ بلیــه چــون پیــامکرا رمن))،
تاتماالنکیاء بودند ،معجزه ایشان نیز مـعبایسـت جاویـدان و بـراو همـه اعصـار قابـل درک

َ
تعَََْْْ نا ع
باشد؛ بدین جهت ،تداوند میعال به این نییه اشاره مـعفرمایـدَ ﴿َ :وناََّزلْنَا َ
عََْْا َ عْلْتاَا َ
لَ ُتل ٍ
َ ََ
﴾ ما این یاب [آسمانع] را بر تـو نـازل ـردیم
ِّ َ
عش ْیء َعوُهدى َعو َعر ْْحَة َعوعبُ ْش َاَىعل َْ ُُ ْْاَُ َ
ه بیانگر همه چیز و سکب هدایت و رحمت و بشارت براو مسلمانان است ننمل .)93:علّامه
طکاطکایعنره) نیز در این تصو) معفرماید:

«قرآن مجید در مطالب تود ،به امییاز امم ماننـد امیـت عـرب یـا طایاـهاو از
طوایح مسلمانان اتیصاصع ندارد؛ بلیه با طوایح تارج از اسـالم نیزسـخن
معگوید ...و با هر طایاهاو از این طوایح ،به احیجاج پرداتیـه وآنـان را بـه
سوی معارف حقّه تود دعوت مع ند» نطکاطکایع ،7371،ج.)7310) ،07
لذا شایسیه است تر یبها و اسلوبهـای بـینظیـر ایـن یـاب ،بـهصـورت ویـژه بـرای
دسییابی به معارف رفِ آن ،مورد مطالعه و تحقی همهجانکه قرار گیرد.
حال باید توجه داشت ازآنجایی ه از یکسـو زبـانِ اسـیعاری ،ییـی از بهیـرین ابزارهـا
برای درک مااهیمِ انیزاعی است و از سوی دیگر ،در مـین قـرآن ـریم بـهواسـطه فرهنـ
دینی و توحیدی تا) آن ،مااهیم انیزاعی و غیرملموسِ بسیاری وجود دارد ه بـرای بیـان
و درک آنها بایـد چـارچوب «اسـیعاره ماهـومی» و نیـات لیـدی «معناشناسـی شـناتیی»
به صورت دقی بررسی شود تا با دریافت ارتکاط معنایی آنها ،ماـاهیم محـوری ایـن یـاب
مقدس به ویژه ماهوم غیر ذهنی حواد و عذابهای قیامت تا حدی توان دریافت گردد ،لـذا
در این پژوه

بر آن شدیم تا بـا شـح ،ترسـیم و بررسـی طـرحوارههـای تصـویری وا ه

«عذاب» ،پرده از زیکایی هـای نهایـه در جمـالت و عکـارات ماهـومی حـواد روز قیامـت،
برداریم و نشان دهیم:
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.7

ار رد طـرحوارههـای تصـویری ،بـه ویـژه طـرحواره «عـذاب» در قـرآن ـریم

چیست؟»
 .0گونــههــای طــرحوارههــای تصــویری وا ه «عــذاب» دامنــد و انیقــال دهنــده چــه
مااهیمی هسیند؟
 .3علّت بهرهگیری از طـرحواره «عـذاب» بـرای انیقـال ایـن ماهـوم انیزاعـی و ذهنـی
چیست؟
پیشینه پژوهش
در حوزه طرحواره های تصویری در مین قـرآن ـریم تـا نون پـژوه هـا و مطالعـاتی
صورت گرفیه است؛ از جمله:
 «طرحوارههای تصویری در حوزه سار دنیوی و اتروی از زبان قـرآن» از مرترـیقائمی و اتیر ذوالاقاری ،فصلنامه علمی پژوهشیِ پژوه های ادبی ـ قرآنـی ،پـاییز ،733۱
سال چهارم ،شماره  .3نویسندگان در این جسـیار در پـی آنانـد تـا چگـونگی شـیلگیـری
طرحواره های تصویری در زبان قرآن در حوزه زندگی دنیوی و اتروی را شح و بررسی
نماید .یافیههای بررسی ایشان بیانگر این است ه طرحوارههای حر یـی ،قـدرتی ،موقعیـت
باال و پایین ،تطی ،نزدییی و دوری و موقعیـت عقـب و جلـو در حـوزه زنـدگی دنیـوی و
اتروی به اررفیه است.
 «بررسیِ معناشناتیی میانی شدگیِ مااهیمِ انیزاعی در زبان قـرآن» از شـیرین پـورابراهیم و همیاران ،نشریه ادب و ذهن سال  ،7330سال  ،7۱شماره  .33نویسـندگان در ایـن
مقاله ،وا هها یا انونهـای اسـیعاری حـاوی ماهـوم میـان پشـت ،رو ،دور و نزدیـک را از
قرآن ریم اسیخراج رده و بدین نییجـه دسـتیافیـهانـد ـه ماـاهیم «اهمیـت»« ،توجـه» و
«شیســت» بــا اســیااده از ماهــوم میــانی «پشــت» و «رو» و ماــاهیم «عظمــت»« ،دشــمنی» و
«رسیدگی به امور» با مک مااهیم میانی «دور» و «نزدیک»ماهومسازی شده است.
 «اسیعاره ماهومی «رحمت الهی» در قرآن ریم» از سیده مطهره حسینی و علیرضـاقائمی نیا ،مجله ذهن ،سال  ،733۱شماره  .۱3این مقاله به بررسی اسیعاره ماهـومی «رحمـت
الهی» در قرآن ریم می پردازد .دسیاورد این مقاله ،بیـانگر آن اسـت ـه در برتـی آیـات،
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رحمت تداوند همچون اموال گرانبها در گنجینههایی ذتیـره شـده اسـت ـه تداونـد در
مواقع لزوم و در صورت شایسیگی بنـدگان ،درهـای آن را مـیگشـاید و در برتـی دیگـر،
رحمت تداوند بهمانند رفی شکیهسازی شده ه بنـده مـیتوانـد داتـل آن رود و یـا از آن
تارج شود و سپس اینگونه نییجهگیری می ند ه قرآن به مک اسـیعارههـای ماهـومی،
مااهیم پیچیـده از امـور عینـی و مجـردات را بـا زبـانی سـاده و ملمـوس بـه بشـریت عرضـه
میدارد.
 «اسیعارههای جهییِ قرآن با روییـردِ شـناتیی» از عالیـه رـرد زعارانلـو و تدیجـهحاجیان ،فصلنامه نقد ادبی سال  ،7393سال سوم ،شماره  .3نویسندگان در این مقالـه در پـی
بررسی اسیعاره جهیـی در چـارچوب روییـرد شـناتیی نظریـه معاصـرند .بررسـیهـا نشـان
میدهد برتی اسیعارهها ه دارای جهت میانی «باال» هسیند با معنـا یـا رویـداد یـا احسـاس
مثکت همراه هسیند؛ درحـالی ـه اسـیعاره جهیـی «پـایین» رویـداد یـا احسـاس مناـی را القـا
می نند .بهعکارت دیگر ،مااهیم توب و ارزشمند در باال و مااهیم بیارزش یـا ضـعیح در
پایین ماهومسازی میشوند.
امــا در هــی یــک از آنهــا زیرســاتت طــرحوارهای وا ه انیزاعــی «عــذاب» بــهصــورت
اتیصاصی و ماصیل مورد بررسی قرار نگرفیه است؛ تنهـا در ییـی از پـژوه هـا بـا عنـوان

«بسهِ اسیعاری م اـاهیم ذهنـی مـرتکه بـا روز قیامـت در قـرآن ـریم از منظـر زبـانشناسـیِ
شناتیینبر اساس طرحوارههـای تصـویری -حجمـی)» از فرزانـه حـاجی قاسـمی و نصـرا
شاملی ،ماهوم عذاب فقه بر اساس طرحواره حر یی و مقدار در روز قیامـت بررسـی شـده
است .نییجه این مقاله حا ی از آن است ه بیان مااهیم ذهنی بـا اسـیااده از تعامـل فیزییـی
انسان با پدیدههای بیرونی ،گسـیره معنـایی وا گـان را وسـعت مـیبخشـد و بـر ایـن اسـاس
مخاطب قادر تواهد بود مااهیم پیچیده را بهراحیی رمزگشایی نماید.
لــذا پــژوه

حاضــر بــر آن اســت تــا بــهصــورت ماصیــل بــر اســاس پــن طــرحواره

تصویرینحجمی  ،دوری و نزدییـی ،تطـی ،نیـرو و عقـب و جلـو) ماهـوم عـذاب در روز
قیامت را از منظر زبانشناسیِ شناتیی در قرآن ریم بررسی نماید.
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با توجه به آن ه تا نون در حوزه زبانشناسی شناتیی ،وا ه پر اربرد «عذاب» ه تـثثیر
بسزایی در شناتت قیامت دارد ،از منظر طرحوارههای نامکرده بررسـی نشـده اسـت ،نوشـیار
پی

رو تازه و نو تواهد بود.

 .1ادبیات مفهومی تحقیق
 .1-1زبانشناسیِ شناختی
ییی از شاتههای جدید دان

زبانشناسی ه سعی در توصیح و تکیین ساتیار و نقـ

زبان دارد« ،زبانشناسیِ شناتیی» است .زبانشناسیِ شناتیی ریشه در مکاحث زبـانی و علـوم
شــناتیی نو هــور در دهــههــای 73۱7و 7317مــیالدی دارد نراســخ مهنــد .)۱) ،7333 ،از
سردمداران بنام این روییرد می توان به جورج لییاف ،رونالد النگا ر و تالمی اشـاره ـرد
نسلطانی .)0) ،7337،زبان شناسان دیگری چون رافـت ،فو ونیـه ،جانسـون ،سویسـیر و
ترنر نیز در رشد و بالندگی این مییب تثثیرگذار بودهاند نراسخ مهند.)1) ،7333 ،
ازآنجایی ه زبانشناسـیِ شـناتیی بـا علـوم دیگـری ماننـد روانشناسـی ،علـوم تربییـی،
فلساه ،هوش مصنوعی و عصبشناسی رابطه تنگاتنگی دارد و از دادههای شـناتیی حاصـل
از این ارتکاط اسیااده می ند ،در پی آن است ه بافتهای زبانی حاصـل از ایـن ارتکـاط را
بررسی نماید؛ بنابراین رابطـه پیوسـیه و مسـیمر بـا دیگـر حـوزههـای شـناتیی ویژگـی بـارز
زبانشناسیِ شناتیی است.
قابلیت انعطافپذیری ویژهای ه زبانشناسی شناتیی نسکت به سایر علوم دارد ،حاصـل
چنین تعامل گسیردهای با دیگر علوم است ه رابطه زبان انسان را بـا شـناتت وی از جهـان
پیرامون ،بررسی و تحلیل مینماید؛ چرا ه «زبان ،الگوهای اندیشه و ویژگیهای ذهن انسان
را منعیس می ند» ن.)croft & cruse, 2004
به عقیده لییاف ،دو اصل عمـده از مکـانی زبـانشناسـی شـناتیی ،اصـل تعمـیم و اصـل
شناتیی است .بنا بر اصل تعمیم در مطالعه زبان ،نگرش حوزهای پذیرفیه نیست و جنکـههـای
مخیلح دان

زبانی بر اساس برتی تواناییهای شناتیی عـام سـاتیه مـیشـود و تث یـد بـر

جنکههای مشیرک حوزههای مخیلح زبانی است.
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در این دیدگاه ،دیگر زبان در الیههای محدود منحصـر نمـیشـود؛ بلیـه ـامالن شـناور
است .مقولهها امالن گن

است ولی شناتت و بافت و سایر عوامل زبانی است ه آنها را

دگذاری می ند.
ولی اصل شناتیی تث ید دارد «اصولی ه برای زبان توصیح و تکیین میشـوند ،بایـد بـا
اصول حا م بر ار رد مغز و ذهن ه در سایر رشیههای شناتیی شحشـدهانـد ،سـازگار
باشندنایوانز و گرین ... .)37) ،077۱ ،بنابراین اصل زبان چیزی جـز معنـا نیسـت» نراسـخ
مهند.)07) ،7333 ،
چهار اصل معناشناسی شناتیی ،موارد زیر را شامل میشود:
 .7معنی ،زبانی منظری است .0 .معنی ،زبانی پویا و قابلانعطـاف اسـت .3 .معنـی ،زبـانی
دایرهالمعارفی است و مسیقل از سایر حوزههای شناتیی نیسـت .3 .معنـی ،زبـانی بـر اسـاس
اربرد عینی و تجربه به دست میآید.
 .2-1مفهوم عذاب
 .1-2-1ریشهشناسی واژه «عذاب»
وا ه «عذاب» از ریشه ن ذ ب) گرفیه شده است .این ریشـه در قـرآن ـریم  317مرتکـه
تیرار شده است ه از این میان  37مورد آن بهصورت فعل ن 0مورد فعل ماضی و  33مورد
فعل مرار ) و مابقی بهصورت اسم به اررفیه است ن 3مورد اسم ماعول 3 ،مورد اسم فاعل
و  300مرتکه بهصورت مصدر).

ْلَج ُالع
در اصلِ معنی این وا ه ،اتیالف شده است ،بعری معیقدند ه این وا ه از« ََا ََ َع
تع ّ
َ َ َ
عْلع َا َع»:
ْلفَسعياَ ْع ََ ُع
وْحلَُ ُرعو ُع
تع ََ َْب ُ
عوَ َُوبع» گرفیهشده است و به معنـای « ََلعيَأْ ُكالعِاشعشادَّا َ
از فرط تشنگی چیزی نخورد نابن منظور ،7373 ،ج)۱93) ،7؛ بنابراین نظرْ« ،لا َّْع َاَي » در
اصل ،وادار نمودن انسان به تحمیـل گرسـنگی و بـیتـوابی اسـت نراغـب اصـاهانی،7370،
).)۱۱3

اشعْلشاَ َ
ْتعوْل َّ َعا َع» اســت؛ یعنــی ُكاالع
ْلعا َْ ُع
تعِا َّ
نظــر دیگــر ایــن اســت ــه اصــل آن از « َ

تعْل َک َاا » نیـز از
تعْلَِّْ نعو ََ َْ ُع
غ :هر چیز گوارایی ه بهآسانی در گلو فرورودُ َْ ََ « .ع
ُِ ْْاَ َْ ٍع
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جهت تشکیه به آب صاف و گوارا اسیعمال میشود نابن منظـور ،7373،ج .)۱93) ،7پـس

«ْلا َّْع َاَي » بنابر این قول ،به معنی شیرینی و گوارایی حیات را از سی گرفین اسـت نراغـب
اصاهانی.)۱۱3) ،7370 ،

َ
عَ َاَتع»
برتی از وا هشناسان معیقدند ه «ْلعاَّ ْعاَي » همان زدن است ـه از عکـارت «ِا ء َ

گرفیهشده است .در لسان العـرب آمـده اسـتِ :ا ء َ
وذوَا ََ ٍ
ت ع َكريا ُعْل َذاَىعوْل َُُْا :
عَاَتعع َ
َ
 :عنَا َاز عِا عنْااقعِااشعْل َذا ََىع
آبــی ــه در آن جلکــک و تــار و تاشــاک باشــد؛ وعأ ََْا ََ َع
تعْحلَا ْاض َ

وْل َُُْا َع :تاک و گل و الیی را ـه در حـوآ آب بـود ،نـد نپـاکسـازی ـرد) نابـن
عَْشااقع
منظــور ،7373،ج« .)۱93) ،7پــس ََ ََّبْااُا عاقُ -بــه معنــع اتیــر مثــل عکــارتَ :ك ا ّدر ُ َ
اُع َيْ َْااق -اســت یعنــع زنــدگیاش را تــار ،وحیــات
َوزلّذا ُ

را بــیثکــات و لغــزان نمــودم»

نتسروی،7313،ج .)۱17) ،0الزم به ذ ر است ه به لکه و تیزو تازیانه و زبان و اطـراف

شاتههاو درتت نیز « ََ ََبَة»میگویند نفراهیدی ،7373،ج.)770) ،0

مصطاوی در یاب «الیحقی » تود مـینویسـد« :اصـلِ ایـن لمـات ،ییـی اسـت و آن
چیزی است ه مناسب و مواف طکایع و مقیری حال باشـد؛ همچنـان ـه بـرای آب از وا ه

ت» اسیااده میشود .ایشان معیقدند ه «الحِ» عذاب داللت بر امیداد دارد و عـذاب در
ْلع َْ َع
« َ
امور میروه و ناپسند و مجازاتی ه حـال فـرد و بـاطن آلـوده وی اقیرـا مـی نـد ،اسـیااده
میشود» نمصطاوی ،73۱9 ،ج.)۱۱) ، 9
 .2-2-1انواع عذاب در قرآن کریم
عذاب ،مجازات دردناک دنیوی و اتروی گناه اران و بد اران است .تداوند حیـیم،
انسان را برای بندگی توی

تل

رده نذاریـات )۱۱:و توانـایی انیخـاب و اتییـار را بـه او

بخشیده است؛ پس سانی ه راه بندگی را در پی

گیرند ،سعادتمند مـیشـوند و سـانی

ه از اطاعت و بندگی سرباز زنند ،دچار تشم و عذاب الهی میگردند .این افراد در دنیـا و
آترت ،گرفیار یار عقاید و اعمال توی

تواهند شد.
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 .1-2-2-1عذابهای دنیوی
تداوند میعال در بسـیاری از آیـات قـرآن مجیـد ،دربـاره سرنوشـت ذلّـتبـار و عـذاب
توار ننده اقوام مخیلح اعمی از قوم عاد ،ثمود ،لوط و اصحاب سکت و ...صـحکت بـه میـان
آورده است و داسیان عذاب آنها را بازگو رده است .ازجمله عـذابهـای دنیـوی ـه بـه
تاطر اعمال بد افران و معاندان و ...گریکانگیرشان شده است ،نام میبرد مانند:
 نابودی محصوالت بهوسیله آت ،1
 غر شدن در آب،2
 ابابیل،3
 ابر،4
 باد،5
 باران،1
1
ت ْجلن َعَّة إَ ْعذ أَقْْاُضعْ لَْصاَِ َّنَّ ِ َ
﴾ َعو َعل يَ ْْااَريْانُض َن نَ َا َع َََ َّْْا طَا ف ع ِِّاش َّربِّا َع َوع
صاَُ َ
َُ َ ْ ُ ُ ْ
َصُ َع ْ
﴿ .إَنَّ بَاَ ْضنَ ُه ْعم َك َُ بَاَ ْضنَ أ ْ
لصَمي (قلم.)2۲ -1۱:
َصََ َُ ْع
ُ ك َ َّ
فُض َن نَأ ْ
ُه ْعم نَ ُ
ْل نََْ ََ ْاض َعن َعو ك ُعال كا َنُضعْ
يش َِاش قَا ْاَََ ََّ ْعم َك َّاَبُضعْ بَ يَا َع َرهبِّ ْعام نَأ َْهَتْنَا ُهم بَا َُنُضهبََ ْعم َعو أَ ْغََقْانَا ءَ َع
ْل نََْ ََ ْاض َعن َعو ْلَّ َاَ َع
ْت ءَ َع
َ ﴿ .2ك َادأ َع
َّم َك ََّبُضعْ بَ يَ َْنَ َعو َك نُضعْ ََ ْنَّ َغ نَََ﴾ (اعراف﴿ ،)13۱:نَاَ َُّا
ف ْلَْْ ّعم بَأَهن ْع
ظَ لَ َُ﴾ (انفال﴿ ،)1۵:نَ ناَا َذ ُْنَ َِ ْنَّ ْعم نَأَ ْغََقْانَ ُه ْعم َع
ْل نََْ ََ ْاض َعن َعو أَنااُ ْعم
﴿و إَ ْعذ نَاََقْانَا بَ ُت ُعام ْلََْ ُْ َعاَ نَأَجنَْْانَا ُك ْعم َعو أَ ْغََقْانَا ءَ َع
َْجَعَا﴾ (زخـرفَ ،)11:ع
ْسا ُفضنَ ْناَا َذ ُْنَا َِانْا َُّ ْعم نَأَ ْغََقْانَا ُه ْعم أ ْ
ءَ َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْل ن َْ ََ ْاض َعن َعو
يش ِش قَاَََّْ ْعم َكَبُضعْ ب يَا ع َرهبِّ ْعام نَأ َْهَتْنَا ُهم با َُنُضهب ْعم َعو أَ ْغََقْانَا ءَ َع
ْل ن َْ ََ ْض َعن َوْلَ َع
ْت ءَ ع
َْنظَُُون (بقرهَ ﴿ ،)1۲:ك َدأ ع
َ
َ
َ
ََ
َ
َّ
ف ْلْاَْ ّعم نَا نظُْعَ َكْْا َع َكا َعن ََ قََا عةُ ْلظَُا﴾ (قصـ،)۵۲::
اضَعُ نَانَََا َْنَ ُه ْعم ع
َخ َْنَ عاقُ َو ُجنُ َ
ك ُعال كا َنُضعْ ظَا لُ﴾ (انفـال﴿ ،)1۵:نَأ َ
َ َ َ
َ َ
َ :عو َِنْا َُّم َِّ ْعش
ْلصْْ َُ عةُ َعو َِنْا َُّم َِّ ْعش َخ َْ ْفنَ بََعق ْْْل َْر َع
﴿نَ ُت ع
َخ ََ ْعقُ َّ
َخ َْنَ بَ ََنَعق نَُنْا َُّم َِّ ْعش أ َْر َسَْنَ َََْْ عق َي صَ َعو ِنْا َُّم َِّ ْعش أ َ
اا أ َ
َ
َ
َ
َ
َ
﴿و ْ ْا ُاَ ع ْلََْ ُْ َعاَ َرْهاضْ إَهنَّ ْعام ُجنادع ِغََْقُاضن
أَ ْغََقْانَ َعو َِ َك َعن ْلََّعقُ لَْظَْ َُ َُّ ْعم َعو لتاش َكا نُضعْ أَن ُف َْ ُاَّ ْعم يَظَْ ُُاضن (عنکبوتَ ،)۵۲:ع
َ ََ
ضَعُ نَانَََ َْنَ ُه ْعم َع
َخ َْنَ عُ َعو ُجنُ َ
َخ َْنَعقُ َعو ُجنُ َ
ف ْلَْْ ّعم نَ نظُْعَ َكْْ َع َك َعن ََ قََعةُ ْلظََُّ﴾ (قص )۵۲::و ﴿نَأ َ
(دخان﴿ ،)2۵:نَأ َ
اضَعُ
َ
ف ْلَْْ ّعم َعو ُه َعض َُِْم (ذاریات.)۵۲:
نَانَََ َْنَ ُه ْعم َع
3
ٍاََ ٍْل عوعأَرسالعََاَّْمعطَا ْعأَب بَْال عَْااََِْ ََّ َ
اُ َ
تعْل َْفْ َال عأَ ََلْعلَ َعالع َكْْ َاد ُه ْم َ
عِاشع
معج َاا َراٍ ِّ
عفعَْ ْ
﴿ .أَ ََلْعَْاََع َكْْ َ عنَا َع َال َعربا َ عبَأَص ْ
َ َْ َ َ ْْ ْ َ َ ْ
ْ
َ
عِأْ ُكضل (فیل.)1 -1:
ص ٍ َّ
عنا َعَ َُّ ْمع َك َع ْ
س ِّا ٍْل َ
4
ٍ
َ
َ َ
َ
عَ َظاْم (شـررا-1۱۱::
ْتعيَا ْاض َ
ْتعيَا ْاض عْلظََّاةعإَنَّاقُعكا َ َن َ
َخا ََ ُه ْم َ
تعأ ْ
تعلْْْ َتاةعْل ُُْ َْ َساَ﴾ عَ ...ك َّاَبُضُعنَأ َ
عَا ََ َ
عَا ََ ُ
َصُ ُ
﴿ .ن َت ََّ َ
َ
َ
َ
َ
عَ ا ََْتعأَلَااْم
عْس ااَا ْع َاَْاُمعبَااقع َريااععن ََّْ ا َ
عه ا ذَ َ
﴿ ،)1۸3نَاَ َُّ ا َعرأ َْوُ َ
ْعَ ا َر:عو َُنَا ععبَا ْال ُ
عَ َرا ا عِ ْْ ااَا ْذَ َلعأ َْوَيَااا ََّ ْمعقَ ا لُضْ َ
عها َعاضع َِ ا ْ
(احقاف.)2۵:
1
َ
َ
َ
ٍ
َ
ٍ
ٍ
َ
ٍ
َ
عصا ْاَ ََ عع َك اأَهن َّْمع
عَ ا َعنَاأ ُْهَ ُتضْعب ا ٍ
عسا َّ
اَََْه َ
ص اَ َ
﴿وأ ََِّ ا َ
عََا ْ
اىىعْلْ َذا ْاضَعن ََّْ ا َ
عص َْ َ
يع َ
عسااَْ َنعلََْا ل َعوعََُ نَْاةَعأَيَّا ُ
عي ُْااضِع عنَا َ
اَّْ ْم َ
عَ َْْااة َ
َ .
عخ َويَة (حاقه.)۱-۱:
أ ََْ َا ُز ع
عنَ ٍل َ
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 بارش سنگریزه،2
 قحطی و اه

محصوالت،

 ملخ ،شپ  ،قورباغه،
 تون،
 برف قرمز و طوفان،3
 زلزله و وا گون ساتین زمین،4
 زمین،5
 صاعقه،6
 صیحه،7
 مال و فرزند،8
 قیل،9
 مسخ.

10

َ
﴿ .1نَافاُن عأَباضْت َّ َ ٍ
َ
ا﴾عذَ َوْْا َعع
عجنَّاَ ْع
عْلْ َُ ءعمبَ ءعِ ْنَّ َُاَ (قمـر﴿ ،)11:نَأ ْ
ََََ ُ
ااضْعنَأ َْر َساَْنَ َ
عس ْاْ َلعْل َْعاَ َعوعبَ َّادلْنَ ُهمعينَّاَ ْ
عََ ْ
اَّْ ْم َ
ََ ْ َ ْ َ َ
اَّْ ْم َ
ٍ
عِ َ
شعس ْد ٍرعقَََْل﴾ (سبأ.)1۱:
ء
ع
عش
عو
أُ ُك ٍلعَخَْ ٍط َعوعأَث ٍْل َ َ ِّ
2
َ َ
َ
َ ََ
َ
َ
عَ َذََاةُع
عََْْ ََّ َّ
َي ٍد ِّ
معِ ََْعنَ نظَُْع َكْْا َ عكا َ َن َ
عِ َشعْل َْعَُ﴾ َعوعأ َِْ ََْنَ َ
عسََا َذ ُتمعهب عِ ْشعأ َ
﴿وعلُضط عإ ْذعقَ َلعل َذ ْضِقعأََْأُْْض َنعْلْ َف ي َشةَ َ
عِ َ
َ .
ْل ُُْ ْاََِ﴾ (اعراف.)۸۵-۸۲:
َ
﴿ .3ولََذ ا ْدعأَخ ا َْنَ عء َْلعنَََااض َنعبَ ِّ َ
﴾ َعوعناَ ْذا ٍ
اَّْ ُمعْل ضنَ ا َن َعوعْجلْا َاَ ََْ َعوعْلْ ُذ َُّ ا َال َعوع
ال ِّ
عِ ا َاشعْلري ََُّ ا َاَْ علَ َعََّ َُّا ْامعيَا َّاَ َّكَُون نَأ َْر َس اَْنَ َ
عََا ْ
لْ اان َ
َ َ َْْ
َ
ْلٍ َف َ
َ
ٍ
عْلد عءْي ٍ
َ
َ
َ
َ
َّ
عََّ َادع
ت
ا
س
ن
ع
ا
ص
ف
عِ
عو
َ
َ
َّ
َ
ْربوْ َعوعك َنُضْعقَا ْضِ عمّْ ِ﴾ َوعلَ َُّ َعوقَ َعنع ََََّْْ ُم ِّ
َ
عْلَ ْجُزعقَ لُضْعيَ ُِضس َ ْ
َ
عَْ ُعلَنَ َعربَّ َ عمباَ َ
َ
ْ
َّ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
عِ َع َ عبَىنَعإ ْسََْفْل (اعراف.)13۵ -13۲:
عْلَ ْجَزعلَنُا ْؤِ َع
عَنَّ ِّ
ََ َ
َُ
ند َ ععلَئشع َك َش ْف َ
نشعلَ َ َعوعلَ ُنَسَ َّش َ
۵
َصََ ُُضْ َ
عَْ َرَه ْمع َج ََُ﴾ (اعراف.)۱۸:
َخ ََ ْا َُّ ُم َّ
عف َ
عْلَ ْج َفةُعنَأ ْ
﴿ .نَأ َ
.1
َ
لعِ عب ع َ
عْْل َْر َ
عِ َاشع
َّشاأْعنَ َْا ْ عهبََ ُام ْ
عْلْ َاُ َء َعو ْ
اَّْ ْمعكَ َْافع ِّ
عخَْ َف َُّ ِّ
معِ َش َّ
:عإَنعن َ
﴿أَنَاَ ْمعيَاََْوْعإَ َع َ َ ْ
:عأ َْوعنُ ْْاذ ْط َ
عََ ْ
عْْل َْر َ
عِ َ
﴾عأَيْدي ََّ ْم َعو َ
ْلُْ َءعإَ َّن َ
تلع َََْ ٍدعِعنَْ (سبأ.)3 :
عفعذَْلَ َ علَيَةعلِّ ُع
َّ َ
۱
ضن َعمبَ عك َنُضْعيت َ
ْتعْهلْ َ
َخ ََهتْمعص ََ َذةُعْلْع ََ َ
َُْْضن (فصلت.)1۱:
أ
ن
ع
ى
د
عْهل
َ
َ
ع
ُ
ْع
ل
عْ
ْ
ض
َ
ُ
ا
س
ن
ع
م
ه
ن
ا
ي
د
َّ
ا
ن
ع
ضَ
ُ
ع
َِ
أ
﴿و
َُ
َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َ ُ َّ َ .
َ
عف َ
﴿ .۱وأ َّ َ
َصََ ُُضْ َ
عَيَ َرَه ْمع َج ََُ﴾ (هود.)۱۱:
يشعظََ ُُضْ َّ
عْلصْْ َُةُعنَأ ْ
َ َ
َخ ََعْلَ َ
۸
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ِّ
عه ْمع َك نََُون (توبه.)11:
عو
م
َّ
ْ
ف
َن
أ
ع
ق
ه
ز
ا
ْ
ع
عو
ْ
ا
ن
عْلد
ضا
ْ
حل
عْ
عف
معهب
هب
َ
ع
ا
ْ
عل
ق
َ
عْل
يد
َ
عي
َّن
إ
ع
م
ه
َ
ل
َو
أ
ع
عل
عو
م
هل
ْ
ض
َِ
أ
ع
َ
ا
ع
ا
ََْ َْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ
﴿ .نَ َاعُْ ْ ْ َ ْ َ ُُ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ
َ
َ
َ 3
َ
ورعقَا ْضٍ عِ ْؤَِنَ﴾ (توبه.)1۵:
نص َُْك ْم َ
﴿ .قَاَُ ُ
عََْْ ََّ ْم َعوعيَ ْش ُ
ضه ْمعياُ َع َِّبْا َُّ ُمعْلََّقُعبَأَيْدي ُت ْم َعوعخيَُزه ْم َعوعيَ ُ
عص ُد َ
﴿ .1۲وعلََذ ْد َ َّ َ
ُعنَا ُذَْنَ ع َهلمع ُكضنُضْعقَََا َ
عْلَْ َ
عَْاَ َد ْوْ َعِن ُت ْم َ
عخَْ َف ََّا ع
عنا َعَْنَ َها عنَ َتا لعلِّ َُا عبَ ْع
يش ْ
َ
عخ س َ
عف َّ ْ
عِا َ
ََ َ
ا﴾عيَ َاد ْيَّ َعو َ
﴾ َ
ُْ
َ
عََ ُْاُ ُمعْلَ َ
َ
عِ ْض ََظَةعلَِّْ ُُاَّذ﴾ (بقره.)۱۱-۱1:
َو َ
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از جمله عذابهای دیگری ه گروهی از ماسرین از آنها بهعنوان عـذابهـای دنیـوی
یاد ردهاند ،میتـوان بـه اسییصـال ناسـیدراج) 7و ذلّـت 0اشـاره ـرد .نهاشـمی رفسـنجانی،
 ،7391ج.)073) ،07
 .2-2-2-1عذابهای اخروی
تداوند میعال در قرآن ریم ،از عذابهای اتروی صحکت به میان آورده اسـت و ایـن
عذابها را بهمراتب بزرگتر و وحشیناکتر معرفی رده است و بیان میدارد ه آنچنـان
این عـذابهـا دردنـاک اسـت ـه گنـاه ـار حاضـر اسـت فرزنـد تـود ،همسـر و بـرادر و
تویشاوندان و هر آن سی را ـه در روی زمـین اسـت ،فـدا نـد تـا در برابـر ایـن عـذاب
تالصی و رهایی یابد نمعارج.)73-70:
تقسیمبندی انوا عذابها در قیامت ،اری بس دشوار و پیچیـده اسـت؛ چرا ـه سـی
حقیقت این عذابها را درک نیرده است؛ اما بر اساس توصیاات قرآن مجید ،شـاید بیـوان
عذابهای اتروی را به دو دسیه عذابهای جسمانی و روحـانی تقسـیم ـرد :عـذابهـای
روحانی ،عـذابهـایی را گوینـد ـه آثـار یاـر و مجـازات آن بـر روی روح و روان فـرد
اثرگذار است .برتی از این یارها عکارتاند از:
 غم و اندوه فراوان و همیشگی،3
 سرزن

پروردگار،4

 تواری و بییاوری،5
 .1ع َ
َخ َْهتُ ْعم نَ َتْْ َع َك َعن ََ َذ ت (رعد.)32:
ُ لَََّ ََ َع
ئ بََُ ُس ٍعل ِِّش قَاَََْ َع نَأ ََِْْْ ُع
ْس ُاَّ َز َع
يش َك َفَُوعْ عثُ أ َ
﴿و لََذ عد ْ
َ
2
ٍ
عْْلَرَ :عِااشعبا ْذَََّ ا عوعقَريَّ فَّ ا عوعنُ َ
َ
ٍ
َ
َ
َ
ِّ
ضِ ََّ ا َعوع
اُ
ا
ن
ْ
ع
ا
و
ع
ا
ن
ل
ع
َ
ا
عخي
ا
ب
عر
ا
ن
ل
ع
َ
ا
ن
ع
اد
ا
ْي
عو
ا
ع
ط
ع
ع
ا
َ
عَ
رب
ا
َّص
ن
اشع
ا
ل
ع
ع
ا
س
ض
عُ
م
اا
ا
َ
ا
ق
ع
ذ
إ
ع
﴿و
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ َ َ َ َ َ ُْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ
َ َُ ْ ُ ُ َ .
َ َد َسَّ عوعبصَََّ ععقَ َلعأََْْاَ َدلُض َنعْلَّ ََىعهضعأََ ع َ
َ
عََ ْاْ ََّم ِّ
عْلَلَّاةُ َعوع
صَْعنََإ َّنعلَ ُت َّ
َُ ْ
عااَبَ ْ
ععو ُ
عخ ْععع ْْهَ ُضْعِ ْ
نَعبَ لََّ ُ
ْ َْ
ىعه َض َ
َ َ ََََ
معِ َ
عسأَلْاُ ْم َ
َُ ُ
عِشعْلََّ َقعع َذْلَ َ عبَأَناََّّمعك َنُضْعي ْت ُفَو َنعبَ ي َ عْلََّ َقعوعيا ْذاُاَُاض َنعْلعنََّ ِّا﴾عبَغَا عْ ْحل عاقعع َذْلَا َ عمبَ
َ
ٍ
صاضْ َّعوع َكا نُضْع
َ
ع
ا
ٍ
غ
ب
وع
َ ْ َّ
ََ
ََ
َ ُ َ
ُْ
ْل َُْ ْْ َتنَةُ َعوعبَ ءُ َ َ ِّ َ
يَا ْعاَ ُدون ع(بقره.)۱1:
ُ ﴿ .3كََُّ عأَرَْوْعأَنعخيَجضْ َعِنَّ َعِشع َغ عمعأ ََُ َ
ْتعْحلْ َيق (حج.)22:
َُ ُ ْ ْ ّ ُ
ْدوْعن ََّْ َعوعذُوقُضْ َ
َ َُ
عَ ََ َ
۵
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
علعُْتَ ُُضن (مؤمنون.)1۲۸-1۲۱:
عْخ َْضْعن ََّْ َعو َع
َخ َ ْجنَ عِ ْنَّ عنَإ ْنعَُ ْدنَ عنَإنَّ عظَ ل ُُض َن عقَ َل ْ
﴿رباَّنَ عأ ْ
َ .
﴿ .1رباَّنَ عإَنَّ عِشعُْ ْد َخ َلعْلنَّ رعنَا َذ ْدعأَخزيااقعوِ علََظَََّ َُ َ
َنص ر (آلعمران.)132:
َ
﴾عِ ْشعأ َ
ْ ََْ ُ َ َ
َ َ
َ
َ
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 شماتت مثموران و نگهکانان،1
 نعره وحشیناک دوزخ،2
 گاتوگوی مالمتآمیز بهشییان با آنان

3

عذابهای جسمانی مجموعه ای از یارهاست ه بر جسم آدمی اثر میگذارد و جسـم
وی را آزار میدهد .این نو عذاب را تداوند میعال با شینجهها و تنکیهات بـدنی سـخت و
دردآور ،تورا یها و پوشیدنیها به تصویر شیده است ه عکارتاند از:
 زقوم یا میوه تلخ،4
 حمیم یا آب سوزان،5
 غسلین یا چرک و تون،6
 ضریع؛ به معنای نوعی گیاه تاردار و بسیار تلخ و میعانتر از مردار و داغتـر از
آت ،7
 غسیا یا تونابه،8
 صدید؛ به معنای چرک و تونابه جراحت،9
 غذای گلوگیر،10
 لکاسهای دردآور و سوزنده بر دوزتیان،1
َ َ
ْت عقَا لُضْعأَعوع ََلعَْا ُ عَْاأَْْْ ُتمعرساَُ ُتمعبَ لَْاِّْانَا َ
عِاشعْلْعا ََ َ
﴿ .1وعقَا َلعْلَّا َاَيش َ
اُعع
َّم ْ
عَْ َُاضْ َعربَّ ُت ْامعخيُِّفا ْ َ
َ ْ
عَنَّا عيَا ْضِا ِّ َ َ
َ
عفعْلنَّا َرعنََزنَاة َ
ْ ُُ
َ
َ
عج ََّان َ
َ
َ
َ
َّ
َ
عا َال (غافر.)1۲-۵3:
يشعإلعف َ
عِ ُ
قَ لُضْعبََ َعععقَ لُضْعنَ ََُْضْ َعو َ
عَ ََ ُؤْعْلْ َتف َ
َ
ٍ
َ
َ 2
شعِت َ َنععبَعْدعمسَ ُعضْعهلَ عَْاغَْظ َعو َعزن ْ (فرقان.)12:
معِ َّ
ْعرأَْا َُّ ِّ
﴿ .إذَ َ
3
َ
عي اذ ععقَ لُضْعناَ َع ْامععنَاأَذَّ َنع
عي اذ عنَا ََّ ْل َعو َجدُّت َّ
َصُ ُ عْجلْنَّةعأ ْ
﴿وعنَ ََىعأ ْ
عِ َعو ََ َدع َرب ُت ْم َ
عِ َعو ََ َدنَ َعربانَ َ
تعْلنَّ َرعأَنعقَ ْد َعو َج ْدنَ َ
َصُ َ
َ .
َ
عََ َ عْلظَّ لَ َُ﴾ (اعراف.)۵۵:
ُِ َؤذِّ ُنعبَاْْ َنَّ ْمعأَنعلَّ ْعنَةُعْلََّق َ
۵
عْلزقضَ عطَع ْ َ
عفعْلَْ ُ َ
ضن ع َكغََ ْععْ ْحلَ َُْم (دخان.)۵۱-۵3:
عش َاََ َ َّ
﴿ .إَ َّن َ
َُ
عْْلَثْ َم عك َل ُُْ َّْ َلعيَاغَْ َ َ ُ
عِش ََ
عْحْم (صافات.)۱۱:
 .1ع
﴿ثُعإَ َّنع َهلُ ْم َ
عََ َّْْ علَ َش ْضب ِّ ْ
﴿ .۱و َعلعطَع عإََّل َعِش َ
عغ ََْْ﴾ (حاقه.)3۱:
َ
ْ
َ
﴿ .۱لَّْسعهلمعطَع عإََّل َعِشعاَي ٍن َّعلعيْ َُشعو َعلعيا ْغىن َ
شعجض (غاشیه.)۱-۱:
َعِ
َ
ْ َ َْ َ
ُ
ُْ ُ َ ُ
﴿ .۸إََّل ََ
عْحُْ َعوع َغ َّْ ق (نبأ.)21:
اشعِا ٍء َ ٍ
َ
َ
يد عيااَاَََّاقعو َعلعي َتا َعي َْاْغُقعوعيأَْْْ َاقعْلُْاض َعِاشع ُك عالعِتا َ ٍنعوعِا عهاض َعمبَِّْ ٍ
اُ َعوَِاشع
ِّ .3
َْ ُ
َّم َعويُ ْْ َذ عِ َّ َ
شعوَرْفق َ
عصاد َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ
﴿ِ َ
ّ َ َ َ َُ
عج ََّن ُ
َ
عَ ََْتع َغََْظ (ابراهیم.)1۱-1۱:
َوَرْفق َ
﴿ .1۲إَ َّنعلَ َديانَ عأَنت َلعوعج َُُْ عوعطَع ِ عذَْعغُ َّ ٍ
عَ ََْب عأَلَُْ (مزمل.)13-12:
صة َعو َ
ْ
َ َ
َ َ
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 پوشیدنیهای زشت و بدمنظر و بدبو،2
 برتورد با بادهای شنده و دودهای غلیظ و آت زا،3
 روییدن پوستهای پیدرپی و از میان رفین آنها،4
 داغ شدن صورت ،پهلو و پشت،5
 حکس در زندانهای تن


شانیده شدن بهسوی آت

و تاریک با غل و زنجیر بهصورت انارادی،6
در حالی ه گنـاه ـار ،غـل و زنجیـر بـر گـردن،

دستوپا دارد،7
 گرز آهنین،8
 داتل شدن در سقر.9
 .3-1طرحوارههای تصویری و کارکرد آن
ییی از مااهیم اساسـیِ «زبـانشناسـی شـناتیی» ،ماهـوم طـرحواره تصـویری اسـت ـه
گشیارهایی تجربی بوده و از طری فعالیتهای جسمی -حر یی به هنگام نیرل اشیاء ،قرار

1
َّ َ
ََ
عِشعنَّ ٍرعيص َعِشعنَاض َق َ َ َ
َ
عْخاَ َ َ
عِ ع
ُعهلَ ْمعثََْ ت ِّ
يشعع َك َفَُوْعقُ ِّ َع ْ
ص َُ َن ْ
ْم عيُ ْ
عخ ْ
َ .
﴿ه ذَْن َ
َُ
ص َََُّعبق َ
ْ ُ
ص ُُضْعف َعرهبِّ ْمعنَ لَ َ
عرءُوسَّ ُمعْحلُْ ُ
َفعبُ ُضهنَ ْم َعوعْجلَُْضَ (حج.)2۲-13:
﴿ .2سَْبَََُّْ ِّ َ ٍ
ضه َُّ ُمعْلنَّ ر (ابراهیم.)1۲:
معِشعقَ ََْن َعوعَْاغْش َعع ُو ُج َ
ََ ُ
3
عْحْ ٍم عو َ
عفعمسضٍ عو ََ
َ
َ
َ
عظ ٍعلع ِِّشعحيَ ُُضٍ َّعلعبَ َرٍَ َعو َعلع َكٍَمي عإَهن َّْمعك َنُضْعقَاَْ َلعذَْلَا َ ع
ل
ُِّ
عْلش
ت
َصُ
أ
ع
ِ
ع
ل
ُِّ
عْلش
ت
َصُ
﴿وعأ ْ ُ َ َ
َ
َ َ
ْ ُ َ
َ .
ُِ ْىنَ﴾ (واقره.)۵۱-۵1:
َ
﴿ .۵إَ َّنعْلَّا َاَيشع َك َفااَوْعبَ ي َْنَا عسااض َ عنُ َ
َ
ْتعإَ َّنعْلََّااقَعكا َ َنع
اا ْ
عجَُا ُ
ْ
عجَُااضَْع َغ ْ َها علَْا َُوقُضْعْل َْعا ََ َ
اضَ ُهمعبَا َّادلْنَ ُه ْم ُ
ُ ُ
صااَْ ََّ ْمعنَا رْعكَ َُا عنٍَا َ
َ ُ َ َْ
ْعي َتْم (نسا.)1۱::
ََ َزيز َ
َ َ
﴿ .1يَا ْاضَعحيُُ ا ع َََْْا ََّ ا َ
عِ ا ع ُكناااُ ْمع
ْعِ ا ع َكنا َازُُّْت َعْلَن ُف َْا ُع
اضرُه ْم َ
اتمعنَ ا َُوعقُضْ َ
ععه ا ََ َ
َّمعنَااُ ْتا َاضىعهبَا عجََ ا ُه َُّ ْم َعو ُ
عفعنَا َر َ
عجنُااضهبُ ْم َعوعظُ َُّا ُ
َ
عج ََّ ان َ
َْتْن َزون (توبه.)31:
﴿ .۱وعإَذَْعأُلْ ُذضْ َعِنَّ عِت َن عاِّْاذ عِ َذََّنَ﴾عََضْعهنَ لَ َ عثاَُضرْع َّعلعَْ ْدَضْعْلْْاض عثاَُاضر َ
عََُْاضْعثاَُُاضرْع َكريَا ْ (فرقـان-13:
ْعو ْ
َ
َ َ َْ ُ
ُ
ْ َ
ْعوْياد َ
ُ ََْ ُ َ
َ
.)1۵
۱
عسَْ ََْ ٍةعذَرََّ عسَاعض َن َ
عف َ
عثَّ َ
عذ َرَْ عنَ ْسَُ ُتض (حاقه.)32-3۲:
عثَّعْجلْ َع
عصَضعُع ُ
﴿خ َُوُعنَاغَُضُ ُ
ُ .
ْ َُ َْ ُ
ْم َ
َُ
﴿ .۸وعهل َّ َ َ
عي َديد (حج.)22-21:
َ َ
معِ َذ ِ ُنعِ ْش َ
3
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
عَ َشَ (مدثر.)3۲-2۱:
عََ َّْْ عْ ْْ َعةَ َ
ْيةعلَََْ َش عع َ
﴿سأ ْ
عس َذُعَع َعلعْاَُْذ َعو َعلعَْ ََ ُر علََّض َ
عِ عأ ََْ َرف َ َ
عس َذَعَع َعو َ
عِ َ
ُصَْق َ
َ .
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گرفین در فرا و زمان و جهتدهی انون ادرا ی بهمنظور اهداف تاصی به وجود میآیـد
ن.)Johnson, 1991
«زبانشناسیِ شناتیی» بر این ادیعاست ه بخ

مهمی از دان

انسانی ،ایسیا و گزارهای

و جمله ای نیست؛ بلیـه حاصـل تعـامالت ادرا ـی ،اعمـال جسـمانی و نیـرل اشـیاء اسـت
ن.)Johnson, 1987 & Lakoff, 1987 & 1990 & Talmy, 1988
طرحوارههای تصویری ،ساتیاری معنیدار و جسمی شدهای اسـت ـه حر ـات جسـم
انسان در فرای سهبُعدی ،تعـامالت ادرا ـی و نحـوه برتـورد مـا بـا ادراک آنهـا را پدیـد
می آورد .به نظر جانسون ،تجربیات ما از جهان تارج ساتتهایی در ذهن ما پدید میآورد
ه ما آنها را به زبان تود انیقال میدهـیم .بـه عکـارت سـادهتـر ،طـرحوارههـای تصـویری،
نوعی ساتت ماهومی است ه برحسب تجربه مـا از جهـان تـارج در زبـان نمـود مـییابـد
نصاوی .)۱9-۱1) ،7390،طرحوارههای تصویری چند ویژگی دارند:
 .7طرحوارههایِ تصویری از لحاظ منشث ،پی

ماهومیاند.

 .0طرحوارههای تصویری میتواند مااهیمی بسیار دقی را پدید میآورد.
 .3طرحوارههای تصویری از مشاهده جهان و تعامل با آن ناشی میشود.
 .3طرحوارههای تصویری فیناسه معنادار هسیند.
 .۱طرحوارههای تصویری بازنماییهای مشابه هسیند.
 .۱طرحوارههای تصویری فیناسه میتوانند پیچیده باشند.
 .1طرحوارههای تصویری با صورتهای ذهنی ییی نیسیند.
 .9طرحوارههای تصویری چند وجهی هسیند.
 .3طرحوارههای تصویری در معرآِ تغییر و تکدیلاند.
 .77طرحوارههای تصویری میتوانند در گروهها یافت شوند.
ترنر به اقسام مخیلای از طرحوارههای تصویری اشاره رده اسـت .طـرحوارههـا ممیـن
است ساده یا مر ب باشند .رای ترین طرحوارههای ساده عکارتاند از:
 .7طرحوارههایی ه حر ت در یک مسیر را نشان میدهند؛
 .0طرحوارههایی ه رابطه درون و داتل را بیان می نند؛
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 .3طرحوارههایی ه توازن را نشان میدهند؛
 .3طرحوارههایی ه تقارن را نشان میدهند؛
 .۱طرحوارههای نیرویی ـ پویایینقائمی نیا.)۱7-۱۱) ،7337،
 .2تحلیلِ طرحوارههای تصویری «عذاب» در قرآن کریم
 .1-2طرحواره حجمی و مفهوم آن
«بر اساس طرحواره حجمی ،تجربهای ه انسان از وجود فیزییی تـود مکنـی بـر اشـغال
بخشی از فرا دارد ،درک ماهوم انیزاعی حجم را بـرای او امیـانپـذیر مـیسـازد و انسـان،
مظروف رفها و میانهایی میشود ه دارای حجم هسـیند و ایـن تجربـه فیزییـی را بـه
مااهیم دیگر ه به لحاظ جوهری یا ماهومی حجم ناپذیرند ،بسه میدهد و طرحوارههـای
انیزاعی از احجام فیزییی در ذهن تود پدید میآورد» نمحمدی.)737) ،7337،
در بسیاری از موارد ،قرآن ریم نیز برای تکیین و محسـوس نمـودن پدیـدههـا و مسـائل
مربوط به زندگی دنیوی و اتروی و همچنـین بـهطـور ویـژه ،بحـث «عـذاب» ـه ماـاهیمی

عِ ْع َاا َزيش َ
عْْل َْر َ
:ع
عف ْ
انیزاعی هسیند ،از این شیوه اسیااده نموده است .ماننـد﴿ :أ ُْولَئا َ ع ََلْعيَ ُتضناُضْ ُ َ
امعِااشعَ َ َ َ َ
عْلْا ْاُ َن َعوَِا ع َكا نُضْع
عِا عكا َنُضْعيَ ْْاااَ َ ُْعض َن َّ
ونعْلََّااقعِا ْاشعأ َْولَْا ءَعيُ َ
َوَِ كا َ َنعهلاَ ِّ ُ
ٍا ََ ُ عهلاُ ُامعْلْ َعا ََ ُ
ْت َ
يعاَ َ
ص َُو َن نهود.)07:
ُْ
آنها هی گاه توانایع فرار در زمین را ندارند؛ و جز تدا ،پشییکانهایی نمعیابند! عـذاب
تدا براو آن ها مراعح تواهدبود؛ نچرا ه هم تودشان گمـراه بودنـد و هـم دیگـران را
گمراه ساتیند)؛ آنها هرگز توانـایع شـنیدننح را) نداشـیند؛ و نحقیقـت را) نمـعدیدنـد!
نمیارم شیرازی).
طکرسی در ذیل این آیه شریاه میفرماید :در معناو «یُراعَحُ لهُمُ الْعَـذابُ» در ایـن آیـه
چند وجه گایه شده است:
 -7چنان نیست ه تنها بهواسطه ارشان ،عذاب شوند بلیه گذشیه از اینیه براو اـر،
عذاب و یار می شوند براو سایر گناهان نیز عذاب شوند ،چنانچـه در آیـه دیگـر فرمـوده:

عََْب عنَاض َقعْلْع َ
َْت َعمب عك نُضْعياُ ْف َْ ُدو َعن».
« َزَْن ُه ْم َ
ْ َ
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 -0یعنع هر وقت یک نو از عذاب بر آنها صـورت گیـرد بـه دنکـال آن نـوعع دیگـر
همانند آن یا سختتر بیاید و هم چنان پیوسـیه روو اسـیحقاقع ـه داشـیهانـد ،عـذابهـای
گوناگون بکینند.
 -3عذاب ،نسکت به بزرگان و رؤساو آنها مراعح گردد به تاطر ارشان و به تاطر
اینیه مردم را به پیروو تود میتواندند ،ه ییع عذابِ گمراهع اسـت و دیگـرو عـذابِ
گمراه ردن و بازداشین مردم از راه تدا نطکرسی ،73۱7،ج.)33) ،70
همچنان ه مشاهده میگردد در این آیه شریاه« ،عذاب» بـهمنزلـه شـیء مـادیی در نظـر
گرفیهشده است ه در صورت لزوم ،میتوان بر آن افزود یا از آن م رد .ایـن طـرحواره
در قرآن ریم با وا ههای دیگری نیز ه داللت بر م وزیاد شدن دارد ،هـم چـون «زِدنـا»،
«الیخاّح» و «یراعح» بیانشده است .در اینگونه آیات ،تداوند با به ار بـردن وا ههـایی
ملموس ،عذاب را در قالب «طرحواره حجمی» بهصورت عینی به تصویر شیده است.

َ
َّ َ َ
ْخاَعنَأَلْ َذَْا ُ َ
عفع
ىعج َع َال َ
در مثال دیگر در سوره  ،آیه  0۱مـیفرمایـدْ﴿ :لَّاَ َ
عِ َانعْلَاقعإ َهلا عءَ َ َ
ْلْعا ََ َ
عْلش َاديد ؛ همان سع ه معکود دیگرو بـا تـدا قـرار داده ،نآرو) او را در عـذاب
ْت َّ
َ
شدید بیاینید! نمیارم شیرازی)
تداوند ،برای بیان این نییه ه افران در عذاب شدیدی هسیند و این عـذاب آنهـا را
از همه طرف احاطه رده است ،از طرحواره حجمی بهره جُسیه است و عـذاب را بـهعنـوان
رفی ماهومسازی رده است ه انسانها ،مظروف آن هسیند .اربرد حرف اضـافیِ «فـی»
در این آیه ،باعث گردیـده تـا وا ه انیزاعـی «عـذاب» ،ماننـد یـک حجـم فیزییـی در ذهـن
میصویر گردد و درک ماهوم آن آسانتر شود .شایان ذ ـر اسـت ـه طـرحواره حجمـی بـا
حروف اضافهای همچون «در ،داتل ،توی ،بیرون و »...نیز به ار میرود و آنچه پسازایـن
حروف به ار میرود ،دارای حجم تلقی میشود نرضوی.)377) ،7337،
وا ههای دیگری نیز در قرآن همچون داتل شدن در عـذاب نغـافر ،)3۱:افینـده شـدن
در عذاب ن  ،)0۱:باقی ماندن در عذاب نطه )17:و جاودانه بودن در آن نمائده )97:بیـانگر
این طرحواره تصویری است.
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 .2-2طرحواره نزدیکی و دوری و مفهوم آن
این نو از طرحوارههـای تصـویری ـه ییـی از زیرمجموعـههـای «طـرحواره میـانی»
است ،با فاصله اشیاء نسکت به ییدیگر سرو ار دارد .در این نو طرحواره ،برای بـه تصـویر
شیدن مااهیم انیزاعی ،عمومان از وا گانی اسیااده میشود ه داللـت بـر نزدییـی و دوری
اشیاء نسکت به ییدیگر دارند .تیلر معیقد است زمانی ـه یـک طـرحواره مکینـی بـر روابـه
میانی بر دامنه غیر میـانی فرافینـده شـود ،درواقـع طـرحواره تصـویری نزدییـی و دوری
ترسیم گردیده است .او معیقد اسـت ایـن فرافینـی میـزان تـداتل عـاطای و احیمـال تـثثیر
میقابل را برحسب نزدییی و دوری تغییر میدهد نتیلر.)307) ،7393 ،
ییی از نمونههای بارز برای ترسیم این نو طرحواره ،ماهومسازی نزدییی تداونـد بـه

نْ َن َعوناَ ْعَ ُمع
عخَ ْذنَ ْ
﴿ولَ َذ ْد َ
بندگان در آیه  7۱سوره قاف است ه تداوند میعال میفرمایدَ :
عْل َ
عهبََ َشعنْْقعوَشعأَقْاَ َ َ َ
َ
عيَْ َلعْلْ َضَريد ؛ ما انسان راآفریدیم و وسوسههاو ناس
س ع ُُ َ َُ َ ُ
تعإلَْْقعِ ْش َ
َِ عْاُ َض ْسض ُ
او را معدانیم و ما به او از رگ قلک

نزدیکتریم .نمیارم شیرازی)

تداوند تکارک و تعالی از این نو طرحواره ،در ماهـوم انیزاعـی «عـذاب» نیـز اسـیااده
نموده است:

﴿أُولَئا َ عْلَّا َاَيشعيا ْدَض َنعياَاغُااض َنعإَ ع َ َ
عَ ََْباَاقُعإَ َّنع
َ َ ُ َْ َ
ت َعوياََْ ُجااض َن َعر ْْحَاَااقُ َعوخيَا نُض َن َ
ل َرِّهبا ُامعْلْ َضسااَْةَعأَيَّا ْامعأَقْ ا َاَ ُ
ْ
َ
عرباِّ َ عكا َ َنعذَا َُورْ ناسراء)۱1:؛ سانع را ه آنان معتوانند ،تودشان وسیلهاونبراو
ََ ََ َ
ْت َ
تقرّب) به پروردگارشان معجویند ،وسیلهاو هرچه نزدیکتر؛ وبه رحمـت او امیدوارنـد؛ و
ازعذاب او معترسند؛ چرا ه عذاب پروردگارت ،همواره در تور پرهیـز ووحشـت اسـت!
نمیارم شیرازی)
تداوند در این آیه ،بیان می ند ه مالئیه ،جـنّ و انـس ـه مشـر ین آنهـا را معکـود
تود تواندهاند ،برای تقرّب به پروردگار و نزدیکتر شدن به او ،تود نیاز بهوسیله دارند تـا
به او اقیـدا ننـد و در امـور زنـدگیشـان بـه او مراجعـه ننـد .آنهـا از عـذاب پروردگـار
بیمناکاند درحالی ه عذاب پروردگار ،محذور است.

َ
عيا ََرْع» و به معنای دوری ـردن و احیـراز
وا ه «محذور» اسم ماعول از ریشه « َيَ َرعحيَا َُ ُر َ

از چیز ترسناک و هراسآور است نتسروی ،7313،ج .)3۱7)،7یاب «المعجم الوسیه»
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اىز؛ یعنی آنچه ـه بایـد از آن بـر حـذر
یعوُحي ََ
این وا ه را اینگونه ترجمه رده است ِ :عياُاِّ َذ َ
بود و دوری جست نانیس و دیگران ،7330 ،ج .)7۱0) ،7اگرچه نویسنده در ترجمه ایـن

وا ه ،معانی دوری را بهصورت صـریح ذ ـر نیـرده اسـت ،امـا در ذیـل وا ه «ْْاَّ َذای» معـانی
دعَنق» را گنجانده است نهمان ،ج.)739) ،7
«يَر َ
،عَتَنَََّقُعوعْباَ َع َ

در این آیه ،رابطه میانیِ دوری ،بر دامنه غیـر میـانی ـه عـذاب پروردگـار مـیباشـد،
فرافینده شده است تا بدینوسیله میزان تثثیرگذاری و ترس از این ماهومِ ذهنی ،ملموستـر
گردد؛ به بیان روشنتر ،ماهوم «عذاب» بهگونهای تصور شده است ه گویی شیئی است بـا
قابلیت دوری و نزدییی.

عْْل ََْنع َُو َنعْلْع ا ََ َ
َ
اربعلَ َعََّ َُّا ْامعيعاَََْج ُعااضن
عْْلَ ْكا َ
ْت ْ
﴿ولَنُا َاَي َذن ََُّّ ِّ
َ
همچنــین در آیــهَ :
معِا َاشعْلْ َع ا ََْت ْ َ

نسجده)07:؛ به آنان ازعذاب نزدیک نعـذاب ایـن دنیـا) پـی

ازعـذاب بـزرگ نآتـرت)

معچشانیم ،شاید بازگردند نمیارم شیرازی).
تداوند میعال برای بیان عذاب دنیـا و عـدم گریـز و فـرار از ایـن عـذاب الهـی ،از وا ه
«أدنی» اسیااده رده است .عالمه طکاطکایی میفرمایند:

«در این آیه شریاه ،علّت رسـانیدن عـذاب دنیـا بدیشـان ،امیـد بازگشـت بـه
سوی تدا و توبه است؛ در نییجه مراد از عذاب «أدنـع» عـذاب دنیـا تواهـد
بود ،ه تداوند برایشان نازل رد تا زهر چشمی از آنها بگیرد و آنها را از
عذاب بزرگ قیامت بیرساند؛ و معنـاو آیـه از «عـذاب أدنـع» یعنـع عـذاب
نزدیک تر از عذاب قیامت ،چیزو از قکیل قحطع و مـرآ و جنـ

و تـون

ریزو و امثال آن است» نطکاطکایی ،7371،ج.)0۱3) ،7۱
 .3-2طرحواره خطّی و مفهوم آن
تیلر معیقد است در این طرح واره ،اشیاء بر روی یک ته مسیقیم با فاصلههای میاـاوتی
از ییدیگر قرارگرفیهاند و یک نا ر ،در امیداد این ته قرار دارد ه با هر یک از اشیاء در
فاصــلهای میغیــر قرارگرفیــه اســتنتیلر .)300) ،7393،در «زبــانشناســی شــناتیی» ،بــرای
ماهومسازیِ زمان ،دو مدل شخص محور و زمان محور ،قابل تصور است؛ مدل زمان محـور
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در بحث طرحواره تطّی نمیگنجد .آنچه ه طـرحواره تطـی را مـیسـازد ،مـدل شـخص
محور است ه این نو طرح واره تود بـه دو مـدل زمـان میحـرّک و نـا ر میحـرّک ،قابـل
تقسیم است.
 .1-3-2مدل زمان متحرّک
در این مدل ،نا ر بهصورت ثابت و مناعـل و زمـانهـا نسـکت بـه وی ،در حـال حر ـت
است؛ مانند« :آزمون ارشد دارد نزدیک میشود» .درواقع از حیث شناتیی ،الگوی حر ـت
زمان بهگونهای ماهوم سازی شده ه گویی آزمون ارشـد مـیتوانـد حر ـت نـد و بـه مـا
نزدیک شود.
تصویر ذیل گویای این مطلب است:

تداوند در قرآن ریم برای ملموستـر ـردن ماهـوم انیزاعـی «عـذاب» ،از ایـن مـدل
شناتیی در موارد بسیار و با الااظ و وا ههای میااوت ،بهره جسیه است.

انَّمعْلْ َعا ََ َ
وَ ٍاعلََّْ ُذااضلُ َّشع
﴿ولَاائ َشعأ َّ
لعأ َُِّا ٍاة َّ
عِ ْعا ُاد َ
َخ َْناَ َ
َ
بــه عنــوان نمونــه آیــه  9ســوره هــودَ :
عَا ْ ُ
ْتعإ َ
َ
ََ
َ
ااَّعَزءُو َن ؛عواگر مجازات
عي َقعهبَ َّ
صَُون َ
عِ ْ
معِ عكا َنُضْعب َاقعيَ ْْ َ
عَ ْنَّ ْم َعو َ
سَ
َِ حيَ ُْقُعأََلعياَ ْضَعيَأَّْْْ ْمعلَْْ َ

را تا زمان محدودو از آنها به تثتیر اندازیم ،نازروو اسیهزا معگویند« :چـه چیـز مـانع آن
شده است؟!» آگاه باشید ،آن روز ه نعذاب) به سراغشان آید ،از آنها بازگردانده نخواهد
شــد؛ نو هــی قــدرتع مــانع آن نخواهــد بــود)؛ وآنچــه را مســخره مــع ردنــد ،دامانشـان را
معگیرد! نمیارم شیرازی)
«در این آیه اشاره و بلیه داللت است بر این ه اار ،وقیی از الم تدای تعالی و یا از
زبان پیامکر گرامیاش وعده عذابی را شنیدند ه مارّی از آن نکود و وقیی دیدند ه تـدا از
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در رحمی

نسکت بـه آنـان ،آن عـذاب را نارسـیاد ،دسـت بـه تمسـخر زده و از در اسـیهزا

گایند :پس آن عذاب چه شد؟ و چرا نیامد؟

ََ
انَّ ْم
ص ُاَون َ
عَ ْ
عِ ْ
سَ
مؤید این داللت این است ه در آتر آیه فرموده﴿ :أََلعياَ ْاضَعياَأَّْْْ ْمعلَ ْاْ َ

یعنی آگاه باشند ه روزی ه آن عذاب بیاید ،دیگر از آنان بر نخواهـد گشـت» نموسـوی
همدانی ،7313 ،ج« .)037) ،77أ َُِّاة» نیز در اینجا بنا بر گایه ابن عکاس و مجاهد ،به معنـای
زمان است نطکرسی ،7310 ،ج.)079) ،۱
در این آیه شریاه ،این مدل در مورد زمان عذاب قیامت بـه ـار گرفیـه شـده تـا اناعـال
نا ر و محیوم بودن حسابرسی و تعذیب اار را به توبی نشـان دهـد؛ در واقـع ماهـوم غیـر
مادی «عذاب» ،بهگونهای تصویر شده است ه اّار در موقعیت ثابیی قرار دارند و این زمان
عذاب است ه حر ت می ند و از آنها دور میشـود و یـا بـه آنهـا نزدیـک مـیگـردد؛
بهگونهای ه از حیث شـناتیی ،زمـان عـذاب بـهصـورت حر ـت زمـان نزمـان میحـرک)
قابلدرک است.
 .2-3-2مدل ناظرِ متحرّک
در ایــن مــدل ،زمــان دارای امیــداد و ماننــد یــک جســم دارای حجــم تصــور مــیشــود؛
بهگونهای ه همانند میانی ثابت تلقّی میشـود و نـا ر بـهسـوی آن درحر ـت اسـت و در
نهایت ،به این زمان تواهد رسید؛ مانند « :م م به ماه رمران نزدیک میشویم» .بـر اسـاس
این الگو به نظر میرسد ه گوینده در حال حر ت است و به ماه رمران نزدیک میشـود؛
در واقــع مــیتــوان گاــت از حیــث شــناتیی ،زمــان بــهصــورت الگــوی حر ــت شــخص،
ماهومسازی شده است.

بهعنوان مثال در آیه  71۱سوره صافات﴿ :أَنََ َعا ََْبَنَ عيَ ْْااَ ْع َاَُضن آیا آنها براو عذاب ما
شیاب مع نند؟نمیارم شیرازی) ،عذاب بهمنزله رفی ثابت ،در نظر گرفیـهشـده اسـت ـه
فرد افرننا ر) به سوی آن با سرعت درحر ت است و در رسیدن بـه آن ،تعجیـل و شـیاب
می ند و در نهایت نیز بدان تواهد رسید .در این مدل شـناتیی ـه نـا ر میحـرک اسـت،
فعال و مخیار بودن عامل بی تر به چشم میتورد.
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 .4-2طرحواره نیرو و مفهوم آن
به گایه جانسون ،انسان با دیدن سدها و دیوارها و آنچه در مسیر حر ت ،میحرّکهـا را
قطع می ند ،طرحوارهای در ذهن تود پدیـد مـیآورد ـه بـه نیـروی او درگـذر از سـدها
مربوط است نصاوی .)13) ،7393 ،این طرحواره ،تود شامل چنـدین طـرحواره مربـوط
به هم است ه میتوان برتی از آنها را اینگونه شرح داد:
 .1-4-2طرحواره تصویری ممانعت
در این طرح واره ،سدی پی

رو ،محیم است و در واقع ،مانع ادامه حر ت و رسـیدن بـه

مقصود میشـود؛ گـویی چـاره ای جـز توقـح در پشـت مـانع نیسـت؛ ماننـد« :بـا غیکـت راه
سعادتمندی را به روی تود بست» .در این مثال غیکت بهمانند سدیی تصویرسازی شده اسـت
ه مانع حر ت وی بـه سـوی سـعادت و رسـیگاری اسـت؛ بـه همـین دلیـل در ایـن نـو از
طرحواره نیرو ،گویی چارهای جز ماندن پشت مانع وجود ندارد.

َّ َ
يشعياَ ْفََ ُياض َنعمباَ عأََْاضْع
آیه شریاه  799سوره آلعمران بیانگر این مسثله اسـت﴿ :لحتَ َْا َععْلاَ َ
َ
َ
عِاشعْلْعا ََ َ
عَا ََْتعأَلَاْم ؛ گمـان مکـر
ْت َ
عوع َهلُ ْام َ
َّوحيَُض َنعأَنعحيُ َُ ُدوْعمب ع ََلْعياَ ْف َعَُضْعنَ َاعحتَ َََْ َّنَّمعمبََفا َزاٍ ِّ َ َ

آنها ه از اعمالنزشت) تود توشحال معشوند و دوست دارند در برابر ار ننییـع) ـه
انجام ندادهاند مورد سیای

قرار گیرنـد ،از عـذاب نالهـع) بر نارنـد! نبلیـه) بـراو آنهـا،

عذاب دردنا ع است .نمیارم شیرازی).
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در این آیه نیز ،عذاب پروردگار ،بهمانند سد و مـانعی در نظرگرفیـه شـده اسـت ـه در
نییجه اعمال بد اران در برابرشان اهر میشود و مانع رسیدن آنها به اهداف تـود در دنیـا
و آترت میگردد و هی راه نجات و تالصی نیز از آن نیست.
صاحب تاسیر نمونه ،ذیل این آیه شریاه میگوید:

« سانی ه از اعمال زشت تود ،توشحالاند و دوست دارند در ازای آنچه
ه انجام ندادهاند ،از آنها تقدیر شود ،از عذاب الهـی دور نیسـیند و هرگـز
نجات نخواهند یافت .نجـات از عـذاب پروردگـار بـرای سـانی اسـت ـه
حداقل از ار تود شرمنده و از این ه ار حسنهای انجام ندادهانـد ،نـادم و
پشیماناند» نمیارم شیرازی ،7313،ج.)077) ،3
ایشان همچنین معیقدند این آیـه ،مخـیص منافقـانی ـه در صـدر اسـالم مـیزیسـیهانـد،
نیست؛ ب لیه همـه افـرادی ـه در زمـان نـونی زنـدگی مـی ننـد و از اعمـال زشـت تـود
ترسندند و مردم را تحریک می نند ه آنها را با قلم و یا سخن در برابر اعمالی ه انجام
نداده اند ،تقدیر نند نیز ،مشمول این آیه قرار تواهنـد گرفـت .ایـن افـراد ،نـه تنهـا عـذاب
دردناک آترت در انیظارشان است ،بلیه در زندگی این دنیا عذاب گریکان گیرشـان اسـت
و دچار تشم الهی و جدایی از تل و انوا نابسامانیها تواهند شد.
 .2-4-2طرحواره تصویریِ اجبار
در این نو طرح واره ،فرد در مسیر راه ،بهاجکار به سویی شیده مـیشـود .راسـخ مهنـد
معیقد است وقیی فرد در میان جمعییی است و جمعیت او را به هـر سـو مـی شـد ،در واقـع
از«طرحواره اجکار» اسیاادهشده اسـت نراسـخ مهنـد .)۱7) ،7393،تداونـد نیـز در قـرآن
ریم ،برای بیان اجکار و عدم اتییار دوزتیان برای رفین بـهسـوی عـذاب از ایـن طـرحواره
اسیااده رده است؛ مانند آیه شریاه:

َْتع َغََ ٍ
ٍ ََُهمعإَل ََ ٍ
اْظ نلقمان)03:؛ ما انـد ع آنهـا را ازمیـا دنیـا
﴿َُّنَا ُِّع ُعَّ ْمعقَََْا ع
عثّعنَ ْ ْ
بهرهمند مع نیم ،سپس آنها را به تحمیل عذاب شدیدو وادار معسازیم .نمیارم شیرازی).
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ٍا ََع» وادارشدن انسـان بـه
راغب در یاب ماردات تود مینویسد ه منظور از لمه «نَ ْ
ارو است ه آن را ناتوش معدارد؛ او معیقد است اضطرار در این آیـه ،زیـان دیـدن بـه
سکب امرو تارجع است؛ مثل سع ه تهدید و زده معشود و براو اینیه رام شـود تحـت
فشار قرارمعگیرد ه آن ار ،بر او بار شود .نتسروی ،7313 ،ج .)331) ،0زمخشری نیز
معیقد است شانده شدن این افراد بهسوی عذاب به اضطرار فرد به چیزی تشکیه شـده اسـت
ه توان جدا شدن از آن را ندارد نزمخشری ،7371 ،ج.)۱77) ،3
«لذا این جمله این توهیم را دفع نموده و معفهماند ه اّار در دنیا نیز حیع یـک لحظـه
تــارج از تــدبیر تــدا نیســیند ،و اگــر بــا میــا انــدک دنیــا بهــرهمندشــان مــع نــد ،چیــزو
نخواهدگذشت ه مرطر و ناچارشان مع ند ،تا با پاو تـود بـهسـوی عـذابع غلـیظ روان
شوند .پس به هرحال مغلوب و مقهورند ،و دائمان امر آنان به دست تـدا اسـت و نمـعتواننـد
تدا را به سیوهآورند نه درحال بهرهمنـدیشـان ،و نـه در غیـرآن حـال» نموسـوی همـدانی،
 ،7313ج.)33۱) ،7۱
 .5-2طرحواره عقب و جلو و مفهوم آن
ییی از انوا طرحوارههای میداول ،طرح واره موقعیت عقب و جلو است .این طرحواره
در مرحله اول برای بدن انسان به ار میرود؛ قسمت جلو همیشه روبروی جهیـی اسـت ـه
معموالن انسان حر ت می ند .اسیعاره ماهومیِ این طرحواره ،غالکان در موقعیت زمانی به ار
میرود؛ بهگونهای ه آینده در جلو قرار میگیرد و گذشیه ،پشت سر است .ریشـه بسـیاری
از اسیعارههای ماهومی به اررفیه در قرآن ،طرحواره موقعیییِ جلو و عقـب اسـت ـه مـثالن
برای بیان زمـان آینـده از عکـارت «بَـین أیـدِیهِم» و بـرای زمـان گذشـیه از عکـارت « َخَ َف َُّام»
اسیاادهشده است.

ىنعونُاََْىع ُثَّعَْاا َف َّتَوْعِ عبَص َيَتم ِّ َ ٍ
ْي َداٍعأَنعَْا ُذ َ َ
﴿قُلعإَََّّنَ عأ َََظُ ُتمعبَض َ
عه َضع
عِريْ َع َ َ َ
عِشعجنَّةعإَ ْن ُ
َ ُ َ َ
ضِضْْعلََّق َ
ُ
َ
ْ
ُ
ٍ
َ
َ
ٍ
َّ
عشديد نسکا.)3۱ :
عَ ََْت َ
﴾عيَ َد ْى َ
إََّلعنََيَعل ُتمعبَ َ
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بگو« :شما را تنها به یک چیز اندرز معدهم وآن اینیه :دو نار دو ناـر یـا یـک ناریـک
نار براو تدا قیام نید ،سپس بیندیشید ایـن دوسـت و هـمنشـین شـما [محمـد] هـی گونـه
جنونع ندارد؛ او فقه بیم دهنده شما در برابرعذاب شدید نالهع) است!» نمیارم شیرازی).
در این آیه شریاه ،تداوند برای بیان عذاب قیامت ه در آینده درنییجه اعمـال بدشـان،
بدانها تواهد رسید ،بهجای اسیااده از وا ههایی نظیر «ْملْاَذََل،عْآلْایعوعغادْع» و ...از عکارت
«بَین یَدَی» اسیااده رده است.
ماسرین معیقدند منظور از عذابِ پی

ُ

رو ،عذاب قیامت اسـت ـه در آینـده بـه ایشـان

میرسد نمیارم شیرازی ،7313،ج739) ،79؛ طکرسی ،7310،ج .)۱73) ،9اربستِ این
وا ه ،حا ی از آن است ه عذاب شدیدی در زمان آینـده ،در پـی

رو قرارگرفیـه اسـت.

این طرح واره ،عالوه بر ساتت ماهومی زمـان ،بـرای نشـان دادن اهمییـت و بـیاهمییـی نیـز
میباشد .چرا ه انسان هنگام توجه به چیـزی ،صـورت تـود را بـهسـوی آن مـیچرتانـد و
عوَرْءَعظُ َُّاضَرَهم...ع در
هنگام عدم توجه روی از آن برمیگرداند؛ ماننـد عکـارت﴿...نَانَََا َُوُ َ

آیه  791سوره آل عمران؛ یعنی آن را ضایع ردند و پشت سر انداتیند و نسکت به آن آگاه
نشدند همچنین در مورد سی ه چیزی را دور میانـدازد و بـه آن توجـه نمـی نـد ،گایـه

میشودَ « :رِ ُعبَظَََّعَ» یعنی آن را پشت سر انداتت نقائمی و ذوالاقاری.)07) ،733۱ ،

در آیه  ۱۱سوره هح نیز برای بیان عذاب آترت از وا ه «قرکُل» اسیاادهشده است:

﴿وِ ا ِننعْلنَّا سعأَنعياؤَِن اضْعإَ ْذعج ا ءعهاامعْ ْهلاادىعويْااا ْغ َفَوْعرباََّّاامعإََّلأَنعَْاأََّْْْمعس انَّةُ ْ َ
ا﴾عأ َْوع
َ َ ََ َ َ ُْ ُ
عْْل ََّولا َ
َْ ُ
َ َ ُ ُ َُ ََ ْ َ ُ َ ُ ْ
َ
ْتعقُاَُاع
يَأْْ ََّْ ُمعْلْ َع ََ ُ
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وچیزو مردم را باز نداشت از اینیه -وقیع هـدایت بـه سراغشـان آمـد -ایمـان بیاورنـد
وازپروردگارشان طلب آمرزش نند ،جز اینیهنتیرهسـرو ردنـد؛ گـویع مـعتواسـیند)
سرنوشت پیشـینیان بـراو آنـان بیایـد ،یـا عـذاب نالهـع) در برابرشـان قـرار گیـرد! نمیـارم
شیرازی).
وا ه «قَُل» وا های است ه به صورتهای مخیلح قرائتشده است؛ «قُاَُل» نبـه ضـمی هـر
دو حرف) به معنای در مقابل چشم و بالعیان مشـاهده ـردن اسـتنطکاطکایی ،7371،ج،73

) ،)3۱7و «قَاََل»نبه فیح هر دو حرف) بـه معنـای «مسـیقکل» اسـت نزمخشـری ،7371،ج،0
) .) 130در هر صورت تداوند میعال برای بیان عذاب قیامـت ـه در آینـدهای نـهچنـدان
دور بدانها تواهد رسید ،از این وا ه اسیااده رده است.
نتیجهگیری
 -1ییی از شیوههای گوناگونی ه قرآن ریم بهعنوان یک اثـر مـذهکی و ادبـی بـرای
بیان ،عینی ردن و یا ملمـوس و محسـوستـر سـاتین ماـاهیم ذهنـی و انیزاعـی ،بـهمنظـور
هدایت و تربیت همه انسانها از آن بهره جسیه ،طرحوارههـای تصـویری اسـت ـه حاصـل
حر ـات جسـم انســان ،تعـامالت ادرا ــی و نحـوه برتــورد بـا ادراک اســت؛ درواقـع ایــن
طرحوارهها از تعامل انسان با جهان نشـثت مـیگیرنـد و بـهوسـیله تنـو  ،حر ـت و پویـایی
آنها ،مااهیمی همچون قیامت و بهصورت ویژه ماهوم «عـذاب» را محسـوس و قابـلدرک
میسازد .غالب این طرحوارهها از اجزای بدن انسان و موقعیـت فیزییـی و تجـارب جسـمی
انسان و نسکت او با سایر موجودات محسوس ،برگرفیه شده است.
 -2گونههای طرحوارههای تصویری شحشده در ایـن جسـیار و ماـاهیم آن ،پـس از
بررسی نمونه آیات «عذاب» به شرح ذیل است:
الف) طرحواره حجمی :تداوند با بهرهگیری از این طرحواره ،درواقـع باتجربـهای
ه انسان از وجود فیزییی تود ،مکنی بر اشغال بخشی از فرا دارد ،ماهوم انیزاعی «عـذاب»
را امالن ملموس سـاتیه اسـت و بـهگونـهای ایـن ماهـوم را تصویرسـازی ـرده اسـت ـه
مظروف رفهایی میشود ه دارای حجم هسـیند؛ بـهعکـارتدیگـر تداونـد ایـن تجربـه
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فیزییی را به ماهوم «عذاب» ه به لحـاظ جـوهری یـا ماهـومی حجـم ناپـذیر اسـت ،بسـه
میدهد و این نو طرحواره را در ذهن تواننده پدید میآورد؛ بهگونهای ه بـا اسـیمداد از
واقعیت دنیایی ،قابلیت زیادشدن دارد.
ب) طرحواره دوری و نزدیکی :در بسیاری از آیات قـرآن ـریم ،تداونـد بـرای
بیان ماهوم انیزاعی «عذاب» از وا گانی ه داللـت بـر رابطـه میـانی دارنـد ،اسـیااده ـرده
است ه میزان تداتل عاطای و احیمال تـثثیر میقابـل برحسـب ایـن رابطـه میـانی را تغییـر
می دهد؛ درواقع عـذاب پروردگـار بـهمثابـه شـیئی بـا قابلیـت دوری و نزدییـی ،بیمنـاک و
محذور بیان شده است.
ج) طرحواره خطی ه تود میشیل از دو مدل زمان تحرک و نا ر میحرک است.
تداوند در آیاتی از قرآن ،به شیوهای این مدل را برای بحث «عـذاب» ماهـومسـازی ـرده
است ه تواننده ،آن را بهگونهای تصور می نـد ـه بـه سـمت او مـیآیـد و یـا از او دور
میشود و چیزی نمی تواند آن را از مسیرش منحرف ند؛ درواقـع در ایـن دسـیه از آیـات،
اار در موقعییی ثابت قرار دارند و این زمـان ،عـذاب اسـت ـه از آنهـا دور مـیشـود یـا
بدانها نزدیک میگردد و در نمونهای دیگر از آیات ،زمـان عـذاب بـهمثابـه چشـمانـدازی
ثابت فرآ شده ه انسان افر نمیتواند از آن پی

بیاید و یا پس بماند.

د) طرحواره نیرو :ه میشیّل از چندین طـرح واره تصـویری مربـوط بـه هـم اسـت.
تداوند با بهرهگیری از این طرحواره ،برای تکیـین ماهـوم انیزاعـی «عـذاب» ،آن را بـهماننـد
سدیی تصویرسازی رده ه مانع حر ت دوزتیان و اـار بـهسـوی سـعادت و رسـیگاری
است .در این نو از طرحواره ،گویی چارهای جز مانـدن پشـت مـانع وجـود نـدارد و ادامـه
حر ت ،ممین نیست و یا در نمونهای دیگر از آیات ،دوزتیان بهاجکـار بـه سـمیی شـیده
میشوند ه توان جدا شدن از آن را ندارند.
هـ) طرحواره عقب و جلو :ییی از تعکیرهـای میـانی ـه در قـرآن ـریم فـراوان
به اررفیه است ،تعابیر «مـن تلاـه و مـن بـین یدیـه و »...اسـت .در ایـن تعـابیر ـه ـاربرد
طرحواره عقب و جلو را بهتوبی نشان میدهد ،موقعیتهای تاصی بر اساس روابه میـانی
ماهومسازی میشود؛ به عنوان مثـال در آیـه  ۱۱سـوره هـح ،تداونـد بـرای بیـان عـذاب
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قیامت ه در آیندهای نه چندان دور بـه انسـان تواهـد رسـید از وا ه رقکُـل نمقابـل) اسـیااده
رده است .این اربرد عالوه بر این ه زمان آینده را بهتوبی نشان مـیدهـد ،بازگو ننـده
اهمیت دادن قرآن ریم به مکحث قیامت و عذابهای آن نیز هست.
 -3از تحلیل نمونه آیات هر یک از این طرحوارههای تصویری ،چنین برداشت شد ـه
تداوند با ترسیم این طرحوارهها ،این امر غیکینعذاب) را بهگونهای بیان رده است ـه بـا
وجود پیچیدگی فو العاده اش ،برای مخاطب بسیار ملموس گردیده است؛ در واقع تداوند
برای بیان و تاهیم هرچه بیشیر مااهیم ذهنی و انیزاعی و تقویـت سـطح دریافـت مخاطـب از
مقصود الهی ،از ساتیاری معنیدار و جسمی شده در فرای سهبعدی اسـیااده ـرده اسـت.
انسان این تجارب را در محـیه زنـدگی زمـان تـوی

بـهتـوبی درک نمـوده و بـر اسـاس

تجربهاش از جهان تارج ،نمود روشنتری مییابد.
منابع
 .7قرآن کریم.
.0

ابن منظور ،محمد بن میرم ن ،)7373لسان العرب ،محق و مصحیح جمالالدین میردامادی،
بیروت :دار الایر للطکاعة و النشر و الیوزیع ،چاپ سوم.

.3

تیلر ،جان رابرت ن ،)7393بسط مقوله مجاز و استعاره ،ترجمه مریم صابری نوری فام در
یاب اسیعاره مکنای تایر و ابزار زیکایی آفرینی ،گروه میرجمان به وش

فرهـاد ساسـانی،

تهران :مهر.
.3

راسخ مهند ،محمد ن ،)7333درآمدی بر زبانشناسی شناختی ،تهران :سمت.

.۱

راغب اصاهانع ،حسین بن محمـد ن ،)7313ترجمه و تحقیق مفـردات الفـاق قـرآن،
غالمرضا تسروو ،تهران :مرتروی ،چاپ دوم.

.۱

ــــــــــــــــــــــ ن ،)7370مفــردات فلفــاق القــرآن ،محقـ و مصــحح صــاوان عــدنان
داوودو ،بیروت :دار القلم.

.1

رضوی ،محمدرضا ن« ،)7337معرفی و نقد کتاب درآمدی بر زبانشناسی شناختی؛
نظریهها و مفاهیم» ،ویژهنامه فرهنگستان ،سال ،7337شماره ،1صص.307 -033

.9

سلطانی ،رضا ن ،)7337رویکردی شناختی به چندمعنایی در افعال حرکتـی زبـان
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فارسی ،محمد عموزاده ،پایاننامه ارشد ،دانشیده زبـانهـای تـارجی گـروه زبـانشناسـی،
دانشگاه اصاهان.
.3

صــاوی ،ــوروش ن« ،)7390بحثــی دربــاره طــرحهــای تصــویری از دیــدگاه معنــیشناســی
شناتیی» ،نامه فرهنگستان.۱9-۱۱) ،

 .77ــــــــــــــــــــ ن ،)7393فرهنگ توصیفی معناشناسی ،تهران :فرهن

معاصر.

 .77طکاطکــایع ،ســید محمدحســین ن7313ش) ،المیــزان فــس تفســیر القــرآن ،ترجمــه ســید
محمدباقر موسوی همدانی ،قم :انیشارات اسالمع جامعهو مدرسین حـوزه علمیـه قـم ،چـاپ
پنجم.
 .70ــــــــــــــــــــ ن ،) 7371المیزان فس تفسیر القرآن ،قـم :انیشـارات اسـالمع جامعـهو
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم.
 .73طکرسع ،فرل بن حسن ن ،)73۱7ترجمه مجمـعالبیـان فـس تفسـیر القـرآن ،تحقیـ
محمدجواد بالغع ،تهران :انیشارات فراهانی.
 .73ـــــــــــــــــــــ ن ،)7310مجمعالبیان فس تفسیر القرآن ،تحقیـ محمـدجواد بالغـع،
تهران :انیشارات ناصرتسرو ،چاپ سوم.
 .7۱فراهیدو ،تلیل بن أحمد ن ،)7373کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم.
 .7۱قائمی نیا ،علیرضا ن 7337ش) .معناشناسی شناختی قرآن ،تهـران :پژوهشـگاه فرهنـ

و

اندیشه اسالمی.
 .71قائمی ،مرتری و اتیر ذوالاقاری ن« ،)733۱طرحوارههای تصـویری در حـوزه سـار زنـدگی
دنیوی و اتروی در زبان قرآن» ،پژوهشهای ادبی -قرآنی ،سال  ،3شماره سـوم ،پـاییز
.733۱
 .79محمدی آسیابادی ،علی و همیـاران ن«،)7337طـرح واره حجمـی و ـاربرد آن در تجـارب
عرفانی» ،پژوهشهای ادب عرفانی ،سال  ،۱شماره  ،07پیاپی  ،00تابسیان  ،7337صـص
.7۱0-737
 .73مصطاوی ،حسـن ن ،)73۱9التحقیق فـی کلمـات القـرآن الکـریم ،تهـران :انیشـارات
وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی.

 .07میارم شیرازو ،ناصر ن ،)7313ترجمه قرآن ،قم :انیشارات دارالقرآن الیریم ،چاپ دوم.
 .07ــــــــــــــــــ ن ،)7313تفسیر نمونه ،تهران :دار الییب االسالمیه.
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