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Abstract
Cognitive semantics is one of the sciences that can be used to better
understand the divine word. The study of metaphor is one of the focal points
of the semantic-semantic approach. Metaphor is one of the main
mechanisms of the process of thinking, which in understanding abstract
concepts, It plays an important role, conceptual metaphors are tools for
analyzing text and Quranic worldview. Contextual metaphors can be found
together with the structure and worldview of the Qur'an and its implications.
The present study seeks to apply a conceptual approach to the "practical"
application of human beings in the Quran In order to attain its conception of
"practice" in the Qur'an as well as the domains of common ground in this
conceptualization, the study of the semantic field of "prayer" in the Quran
suggests that conceptual metaphors This area systematically leads together
with each other into a cognitive model in which, in the shadow, it can be
achieved in the realm of metaphor, Nick, it has come to the point that the
Qur'an uses the semantic network to structure the audience's mind and create
a change in the mindset of the audience. From the sources of origin obtained
for the conceptualization of actions in the Quran, one can refer to the areas
of medical, object, movement, covering, force, direction, location, light,
bird, clothing, food, human, birth and Luggage, litter.
Keywords: Holy Qur'an, conceptual metaphor, good deeds, Movement.
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چکیده 
مطالعۀ استعاره در رویکردِ معناشناختی جایگاه ویژهای دارد .استعاره عنصر بنیادین در مقوله بنه ی و درک
انسان از جهان خارج و از ساز و کارهای اصلی فراینه تفکهر اسهک که در درک مفهاهیم انتزاعهی نقه
مهمی دارد .استعاره های مفهومی ابزاری برای تحلیل متن و جهانبینی متون ،خاص متهون دینهی به شهمار
میرون  .با قراردادن استعارههای مفهومی در کنار یک یگر ب سهاختار و جههانبینهی قهرنن و ان یشه ههای
نهفت در نن چون متنی دینی دسک یافت میشهود .در پهژوه

اارهر کوشه

شه ه اسهک بها رویکهرد

شناختی ب استعاره های مفهومی «اعمالِ نیک» انسان در قرنن پرداخت شهود تها در سهایۀ نن به چگهونگی
مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن و نیز اوزه های مب أ رایهج در ایهن مفههومسهازی دسهک یافته شهود.
بررسی اوزۀ معنایی «اعمالِ نیک» در قرنن نشان میده اسهتعاره ههای مفههومی ایهن اهوزه به صهور
نظاممن در کنار یک یگر منتهی ب م ل شناختی میشود که در پرتهو نن عه وه بهر دسهتیابی به اسهتعارۀ
بنیادی «عملِ نیک ارکک اسک» ،ب این مهم دسک یافت مهیشهود که قهرنن بهرای نظهاممنه کردن هههن
مخاطب و ایجاد تحول در ان یش مخاطب از چ شبکۀ معنایی بهره گرفته اسهک .ازاهوزهههای مبه أ به
دسک نم ه برای مفهومسازی اعمال نیک در قرنن ب اهوزهههای کارجسهمانی ،شهیء ،ارکهک ،پوشه ،
نیرو ،جهک ،مکان ،نور ،پوشاک ،خوراک ،انسان ،زاد و توش  ،بستر اشاره میشود.

واژههایکلیدی

قرننکریم ،معناشناسیشناختی ،استعارۀ مفهومی ،اعمال نیک ،ارکک.

*نویسنده مسئول

f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
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از میان اوزههای معنایی متع د در قهرنن ،اهوزۀ

مقدمه
از رهرور هههای مهههم در پههژوه هههای دینههی،

معنایی «اعمال ِنیهک» محهور پهژوه

اارهر اسهک.

ب کارگیری دان ها و ابزار ج ی ی اسک ک در سهایۀ

ررور

نن دریچ ای ج یه به فههمِ متهونِ دینهی بهاز شهود.

ک اعمال انسهان نن چیهزی اسهک که پهم از مهر

بهره گیری از ابزارها و دان های ج یه نهوعی ته بر

دسک مایۀ معیشک او خواهه بهود (طباطبها ی،1417 ،

روشمن در نیا
معانی و نکا

ج ،15ص )201و اصل داوری در قیامهک بهرای ارا ه

الهی و زمینه ای بهرای دسهتیابی به
اسک .قهرنن کهریم نیهز

اعمال انسان (جهوادینملهی ،1388 ،ج ، 8ص )397و

تیکیه دارد (کِتهاٌ أننززنلزنهاه

رسی گی ب نن اسک .از ننجا ک انسان زنه گی ابه ی

نهفت در نیا

پیوست بر ته بر در نیها

پرداختن ب مورو اارر ب نن دلیل اسک

إِلنیْکَ مبهارَک لِیَه َّبَّراوا نیاتِه ِ وَ لِیَتنهرنکأرن أاولاهوا الزینلزبهاٌ)

در پی

(ص.)29 ،

عمهل مهیکنه و چه بهرای نخهر

معناشناسی شناختی از دان ههایی اسهک که بها

دارد ،بسیار مهم اسک ک در این دنیا چگونه

می نورد؛ ازاینرو بخ

خهوی

گسترده ای از نیا

فههراهم
قهرنن به

بهره گیری از نن در فهم بهتهر که م الههی بههره بهرده

«اعمال» انسان پرداخت اسک .اعمال انسان در قرنن ب

می شود .بها مطالعهۀ معناشناسهیِ شهناختی نیها  ،به

دو دست اعمال نیک و ب تقسیمش نی اسک ،چنانچه

شبک ای منسجم از معانی دسک یافت میشهود که در
نن نیا
نیا

ارمغان خواه نورد و اگر در دنیها در پهی اعمهال به

ب کمک یک یگر تبیین مهیشهود و مجمهو

باش در نخر

در کنار یک یگر ما را ب فههم دقیه تهر خواهه

رسان  .مطالعۀ معناشناختی نیا
قرنن ب قرننِ ب صور

اعمال انسان نیک باش  ،سعاد

در نخر

برای

به

قهرنن ،نهوعی تفسهیرِ

جزء عراٌ نخواه دی .

هر عمل هم شامل خود عمل اسک و هم نیتی ک
زمین ساز نن عمل بوده اسک ک از نن تعبیر ب اعمهال

روشمن محسوٌ میشود.

از مبااههم مهههم در معناشناسههی شههناختی بحههم

جارای و اعمال جانحی ش ه اسک .اعمهال جهارای

استعاره های مفهومی و اهمیک نن در فهم متون دینهی

اعمالی اسک ب نی ،مح ود و گررا ،دراالیک اعمهال

اسک .متهون دینهی سرشهار از اسهتعاره اسهک و اگهر

جانجی اعمالی اسک قلبی ،نامح ود و دا مهی .معیهار

بخواهیم زبان دین را بفهمیم ،بای ب شهیوۀ اسهتعاری

در رسی گی ب اعمال و اجر و جزا بع قلبهی اعمهال

نن توج کنهیم (ریکهور ،1386 ،1ص .)83اسهتعاره در

اسههک (جههوادی نملههی ،1388 ،ج ،8ص .)397امههام

زن گی روزمره و ن تنها در زبان ،در ان یش و عمل ما

صادق( ) 7می فرمای « :أَلَا َإِنََ النِّيَّاََ ِيا إ الَمإلإا »

جاری اسک .نظام مفهومی معمول ما ک در چارچوٌ

ب انی نیهک همهان عمهل اسهک (کلینهی ،1407 ،ج،2

نن می ان یشیم و عمل میکنیم ،ماهیتی اساساً استعاری

ص.)16

دارد (لیکافوجانسون ،1395 ،2ص.)13

در پژوه

اارهر به چگهونگی مفههوم سهازی

«اعمالِ نیک» در قرنن پرداخته شه ه اسهک و اینکه
«اعمال نیک» در قرنن برمبنای ک ام اهوزهههای مبه أ
P. Ricoeur
G.Lakoff , M.Jonson

1
2

مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن کریم با رویکردی شناختی

ساخت می شود ،نیا شبک معنایی ب دسک نمه ه قهادر

قرنن را بررسی کن ؛ ازاینرو گفت مهیشهود پهژوه

اسک استعارههای بنیادی را بازنمایی کن .

اارر فاق پیشین بوده و ب یع اسک.

3

پیشتر هکر ش اعمال انسان ب نوعی زمینۀ ایا
اخروی را فراهم می کن ؛ ازایهنرو به نظهر مهیرسه
اوزههای مب أیی ک برای مفهوم سهازی اعمهال نیهک

 .1مرَری بر َاژهِ ی کليدی
 .1- 1استم رۀ مفهوم

)(conceptual metaphor

ب کارگرفت ش ه ان  ،در ایطۀ تهیمین معیشهک انسهان

از مباام مهمی ک در معناشناسی شناختی ب نن

باشه  ،اههوزههههایی چههون کههار و فعالیههک ،خههوراک،

پرداخت ش ه ،بحهم «اسهتعارهههای مفههومی» اسهک.

پوشاک ،بستر ،ارکک .نکتۀ تیمل برانگیز اینک اعمهال

«اسههتعاره» در علههم ب

انسان در بستر دنیا شکل میگیرنه و بهیشهک بهرای

دانشهمن ان مسهلمان را جلهب کهرده اسهک .در لغهک

دستیابی ب شبک ای منسجم از معانی در ایطۀ اعمهالِ

مص ر باٌ اسهتفعال اسهک ،از مصه ر ث ثهی مجهرد

نیک ،استعارههای مفهومی «دنیا» اثرگرار اسهک تها در

العاری یا العِاره ب معنای عاریکخواستن .کتهب لغهک

کنار نن ب استعاره های بنیادی در اهوزۀ اعمهالِ نیهک

عاریک را اینگون معنا کردهان «رد و ب لش ن چیهزی

دسک یافت شود.
دربههارۀ پیشههینۀ پههژوه

بین دو شخص ب صور

ههک س هنتی از دیربههاز توجهه

امانکدادن یا امانکگهرفتن»

بایهه گفههک تههاکنون

(ابنمنظور ،1414 ،ج ،4ص .)68معنهی اصهط ای نن

پژوه های متع دی در ایطۀ معناشناسهیشهناختی و

نیز بی ارتباط با معنای لغوی نیسک و نن عبار

اسک

استعارههای مفهومی در ایطۀ زبان قرنن نوشهت شه ه

از کاربرد لفظ در یر معنایی ک برای نن ورهع شه ه

اسک؛ برای نمونه هوشهنگی و یوسهفی پرگهو 1388

اسک ،با ع ق مشابهک بین معنای اصلی (ورهعی) و

برخی اوزه های مب أ در قهرنن را بررسهی کهرده انه .

معنای مجازی ،همراه با قرین ای که هههن را از ارادۀ

پورابراهیم 1388 ،استعارههای مفهومی در  15جزء اول

معنای اصلی باز می دارد و به معنهای دیگهر (معنهای

قرنن را بررسی کرده اسک .یگان  1390 ،استعارهههای

مجازی) میکشان (هاشمی ،1412 ،ص.)315

مفهومی بهشک و جهنم در قرنن ،تهورا

و انجیهل را

پیشههینیانی چههون جههااظ (225ق) ،ابههنقتیبهه

بررسی کهرده اسهک .قها مینیها 1390 ،گهرای ههای

(276ق) ،مبههرد (285ق) ،ثعلههب (291ق) ،ق امههۀ بههن

مختلف در معناشناسی شناختی را بیهان کهرده و نن را

جعفههر (337ق) ،رمههانی(386ق) ،عبهه اب بههن معتههز

ابزار روشمن در ایطۀ تفسیر قرنن دانست اسک .همو،

(396ق) ،جرجانی ( )472و زمخشری ( )538نظرهای

 1396برپایۀ اثر قبل  -معناشناسهی شهناختی  -تمرکهز

خود را دربارۀ استعاره بیان کردهان .

خود را بر استعاره ههای مفههومی قهرار داده اسهک ،او

در استعاره سنتی ،استعاره هرگز ب معنای بررسی

سرشههک قههرنن و زبههان دیههن را اسههتعاری دانسههت و

ان یشۀ گوینه ه و نویسهن ه نیسهک؛ بلکه به معنهای

استعارههای زبانی قرنن را تجلی استعارههای مفههومی

بررسی مهار ههای زبهانی و فنهون ادبهی اسهک؛ امها

نن قلم اد کرده اسک .در این میان اثری یافک نش ک

استعارۀ م ّ نظر ن چون شهکلی از زبهان ،بلکه چهون

منحصراً استعاره های مفهومی اهوزۀ اعمهال نیهک در
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ویژگی اصلی تفکر بشری م ّ نظر قهرار گرفته اسهک
(رک :قا مینیا ،1396 ،ص.)21

مهمترین رکن استعاره مفههومی ،نگاشهک ()map
اسک .این اصط ح از ریاریا

نظریۀ معاصر استعاره را مایکلردی 1برای نخستین

ب زبهانشناسهی وارد

ش ه اسک و ب تناظرهای نظاممنه ی داللهک مهیکنه

بهار در اواخههر دههۀ  ،1970یعنههی هههمزمهان بهها توله

ک میان اوزههای مفهومی مب أ و مقص وجهود دارد؛

زبانشناسی شناختی مطرح کرد .ردی نشان داد جایگاه

بههرای نمونهه الگههوی ثابههک فزنهه گی سههفر اسههک

استعاره ان یش اسک و ن زبان .استعاره بخشی مهم و

«نههامنگاشههک» و مجموعهه تناظرهههای موجههود بههین

ج ایی ناپریر از شیوۀ متعارف و معمول مفههومسهازی

زنه گی و سهفر را «نگاشهک» مهیداننه  ،نهامنگاشهک

جهان ب دسک ماسک و رفتار روزمرۀ ما بازتاٌ درک

بازنمود زبانی فراین ههنهی اسهتعاره اسهک (افراشهی،

استعاری ما از تجرب اسک (لیکهاف  ،1992،ص.)198

 ،1395ص.)68

سامان مفهومسازی ههنی ک براساس نن میان یشیم و
عمل می کنیم ،اساساً استعاری عمل میکن (لیکهاف و

 .2- 1حوزۀ مبدأ ( َ )domain sourceحوزۀ مقصاد

جانسون ،1395 ،ص .)14

()domain target

استعاره مفهومی ،فهم و درک مفهاهیم انتزاعهی را

هر استعاره شامل دو اوزۀ مفهومی می شهود که

برمبنای مفهاهیم عینهی و مهادی امکهانپهریر مهیکنه

در نن یک اوزه براساس اوزۀ دیگر درک مهیشهود.

(لیکههاف و جانسههون  ،1395 ،ص .)204مهههمتههرین

اوزۀ مب أ ،اوزه ای اسک ک عبهار ههای اسهتعاری

کارکرد شناختی استعاره فراهم سهاختن درک مفههومی

براساس نن ساخت می شون تا اوزۀ دیگر بهتهر درک

انتزاعههی بهها مفهههومی ملمههوستههر اسههک (کههووچ
 ،1393،ص .)20در مطالعا

2

شود و اوزۀ مفهومی ک ب این شکل درک میشهود،

سنتی ب استعاره ها چون

اههوزۀ مقصهه نامیهه ه مههیشههود (کههووچ ،1393 ،

ابزار تحلیل متن و جههانبینهی قهرنن نگریسهت نشه ه

ص)15؛ برای مثال دانه

مها از سهفر به درک مها از

اسک .نگاه ننها دربارۀ اسهتعارهههای قرننهی نظهاممنه

مفهههوم انتزاعههی «دنیهها» کمههک مههیکنهه  .کههووچ

نبوده و استعارهها به صهور

تهکتهک تحلیهل شه ه

می افزای هنگامی ک بخهواهیم مفههومی را بهتهر درک

اسک .ب ین ترتیب استعاره ههای قهرنن را به صهور

کنیم ،بهتر اسک از مفههومی عینهیتهر ،مهادیتهر و یها

استعاره های منفرد و یر نظاممن میدی ن یا دسککم

ملمهههوستهههر از مفههههوم نخسهههک اسهههتفاده کنهههیم.

ب نظاممن ی نن توج ن اشتن .

استعاره های مفهومی نوعاً مفهومی انتزاعیتهر را چهون

نگاه مفهومی ب استعارههای قرنن ن بها فصهااک

مقص و مفهومی مادیتر و عینیتر برای مب أ به کهار

ک قرنن بلک با ساختار و جهان بینی ایهن مهتن

مههیگیرنهه ( کههووچ  ،1393 ،ص .)20دراقیقههک

نسههمانی و ان یش ه هههایی ک ه درون نن نهفت ه اسههک

تجرب های ما از جهان فیزیکهی مبنهایی منطقهی بهرای

سروکار دارد (قا مینیا ،1396 ،ص.)27- 26

درک قلمروهای انتزاعیتر محسوٌ مهیشهود .پیشهتر

وب

گفت ش ک استعاره ها نگاشک ان ؛ یعنهی مجموعه ای
M.Reddy
Z. Kovecsses

1
2

از تناظرها یا مطابقهکههای مفههومی میهان دو قلمهرو

مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن کریم با رویکردی شناختی

مفهههومی .پههم اسههتعاره نگاشههک از قلمههرو مبه أ بههر
قلمرو مقص اسک.

مصطفوی بر این عقی ه اسک که به تحقه فعهل در
خارج «عمل» گفت می شود .ب عبار

ننچ تیمل برانگیز اسهک و مهی بایسهک در تمهایز
میان اعمال نیک و ب ب نن دقک شود ،نن اسهک که
براسهههاس نظریهههۀ ( NSM

5

ااال

دیگر ،ب تحق

بهاطنی بها قصه و اختیهار در خهارج «عمهل»

اط ه ق مههیشههود (مصههطفوی ،1430 ،ج ،8ص.)273

Natural Semantic

برخی اصهل «عَمَهلن» در لغهک را «دوؤٌ» به معنهای

 )Metalingualفرازبان طبیعی ،1نیهک و به و تمهایز

کوشه

قا ل ش ن میان این دو مفهوم در زبهانههای نهو بشهر

(عسکری ،1418 ،ص.)127

همگانی اسهک و به بیهان دیگهر مفههومی درکپهریر
ازسوی نو انسان اسک (ریمر ،2010 ،2ص.)171

و نیههز خسههت ش ه ن در کههار هکههر کههردهان ه

اما ففِعْل  ،در لغهک به معنهای انجهامدادن (کهار)
اسک .وقو خارجی فعل را عمل گوین  .فعل فینفس
متصف ب م ح و هم نیسک؛ بلکه تهابع خصوصهیا
متعل خوی

 - 2مفهومس زی اعل ل نيک در قرآَکریم
در پههژوه

اارههر بههرای اسههتخراج مفههاهیم

اسک تا فعهل معهروف یها فعهل منکهر

شناخت شود (مصطفوی ،1430 ،ج ،9ص.)127

استعاری اهوزۀ «اعمهال» از نهرمافهزار جهامعالتفاسهیر

«عمل» اخصّ از «فعل» اسک؛ زیرا «فعهل» گهاهی

نیا  ،کلی واژه مه ّ

نیههز ب ه کههار م هیرود؛

استفاده ش ه اسک .مبنای گزین

دربههارۀ ایوانهها

و جمههادا

نظر در اوزۀ اعمال انسان اسک ،پم از نن به منهابع

دراالیک واژۀ «عمل» دربارۀ انسان و ناشهی از قصه

لغوی و تفاسهیر بها رویکهرد قهرنن به قهرنن و ادبهی

و اراده اوسک .همچنین ننچ سبب تمایز فعل از عمل

مراجع ش و درنهایک با شکل گیریِ شبک معنایی از

می شود ،مؤلفه قصه و اراده ای اسهک که در عمهل

اسههتعارههههای مفهههومی در اههوزۀ اعمههال نیههک بهه

وجود دارد.

جهان بینی قرنن در ایطۀ اعمال نیک دسک یافت ش .

در قرنن هر عمل و فعلی تابع خصوصیاتی اسک،

دو واژۀ «عمل» و «فعل» از کلی واژه های مههم در
ایطۀ اعمال ب شمار مینین :

اسک ک دربارۀ عمهل ِنیهک به کهار رفته اسهک .در

فعَمَلن  ،هر فعل و کارى ک با قص از انسان سهر
زنهه را گوینهه (را ههب اصههفهانی ،1412 ،ص.)587
1

واژههایی چون صالح ،خیر ،اسن و بهر از توصهیفاتی
نوشتار اارر و هیل استعاره های مرتبط این اوصهاف
و تمایزهای معنایی ننها بررسی میشود.
ننچ در ادام بررسی می شهود نهام نگاشهکههای

رویکرد فرازبان معنایی طبیعی ،رویکردی تجزی پریر در معنیشناسی

واژگانی برای تحلیل معنا اسک ک ننا ویرزبیکا نن را مطرح کرد و تاکنون
دربارۀ بی

از  30زبان در سراسر جهان ب کار رفت اسک .ادعا این اسک ک

هستۀ کوچکی از معانی جهانی و اساسی ب نام نخستیهای معنایی وجود دارد
ک از راه واژهها یا دیگر عبارا

زبانی در همۀ زبانها بیانش نی اسک و چون

ابزاری برای تحلیل معانی واژههای پیچی ه زبان ب کار میرود (سجادی،
 ،1393ص .) 95ازجملۀ این معانی جهانی ب خوٌ و ب  ،مق ار ،ارکک،
زمان ،جهک ،انسان ،کار و فعالیک ،کلم  ،مکان و  ...اشاره می شود (رک :ریمر
 ،2010ص.)171
N. Riemer

2

ااصل از بررسی نیا

اهوزۀ اعمهال نیهک در قهرنن

اسک .نام نگاشکهای ب دسک نمه ه براسهاس بسهام
تکرار تنظیم ش ه اسک:
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نام نگاشک فانسان کارگزار اسک  ،فخ ا کارفرما اسک

 .1- 2عل ن نيک ،بهمث بَ ک رن جسل ن
از اهوزهههای مبه أ کلیه ی بهرای مفههومسهازی

را ب ههن متبهادر مهیکنه  .مؤیه نهامنگاشهک فخه ا

«عمل نیک» در قرنن ،اوزۀ «کار و فعالیک جسهمانی»

کارفرما اسک واژۀ «وفی» اسک ک در لغک ب معنهای

اسک ،ننچ مؤی این نهامنگاشهک اسهک بها ههمنیهی

پرداخک کردن ا کسی ب طهور کامهل و تمهام اسهک

واژههههای «اجههر» و عمههل صههالح در نههوزده نیهه بهها

(قرشههی ،1377 ،ج ،7ص .)230اهه تعهههالی در روز

یک یگر اسک؛ برای نمونه (إِنأ الأهرینن نمَناهوا وَالأهرینن

قیامک مزد و اجر همۀ اعمال ِنیک و ب را ب صهور

ههادوا وَالنأصههارى وَالصَّههابِنینن مَهنز نمَهنن بِاللأه ِ وَالزیَهوْمِ

کامل و تمام پرداخک خواه کرد ( کاهل ننفزهمذ ها ِقنهۀا

الزههِخِرِ وَعَمِهلن صههالِحاً فنلنه همْ أنجْهراهمْ عِنزه َ رَبِهِ همْ وَال

الزمَوْ ِ وَ ِنأما تاوَفأوْنن أاجورَکامْ یَوْمَ الزقِیامَۀِ) (نل عمهران،

خن هوْف عَلن هیْهِمْ وَال هههمْ یَحْزنناههونن) (البقههره( )62،رک:

 .)185همچنههین مؤیه نههامنگاشههک فانسههان کههارگزار

الما ه ،9الکهف ،2االاهزاٌ .)31فاجهر در لغهک به

اسک واژۀ عامل اسک (أننِّی ال أاریع عَمَلن عامِلذ مِنزکامْ

معنای اجر  ،دستمزد واقوقی اسهک که در مقابهل

مِنز هنکنرذ أنوْ أانزثى) (نل عمران« ،)195 ،عامهل» در لغهک

کههار پرداخههک مههیشههود (مصههطفوی ،1430 ،ج،1

ب معنای کارگزار هکر ش ه اسک و کسی ک با دسهک

ص42؛ ابههنفهههارس ،1404 ،ج ،1ص .)62در نیههها

کاری را انجام میده (بستانی  ،1370،ص .)61انسان

مزبور انسان به مثابهۀ کهارگزاری مفههوم سهازی شه ه

کارگزاری اسک ک در دنیا برای رسی ن ب اجر و مزد

اسک ک در برابر کاری ک انجهام مهیدهه  ،دسهتمزد

شایست عمل

ت ش میکن  .ب هر عمل نیکهی اجهر

دریافک میکن .

تعل خواه گرفک؛ اما اجر عملی ک بها ایمهان و بها

از مؤلف های مفهومی اوزۀ مب أ «کار» اسهک ،به
جایی ک انسان کار می کن  ،کارفرمها ،نهو کهاری که
انسان انجام می ده  ،دستمزد دریافکش ه در قِبال کار

نگههاهی و علههم انجههام ش ه ه اسههک ،از دوام و ثبهها
برخوردار خواه بود.
از اوصافی ک برای عمل نیک در قرنن هکر شه ه

اشاره میشود ک هم ارجا دادنهی به اهوزۀ مقصه

اسک ،وصف «صالح» اسک .صهالح از ریشهۀ فصهلح

«عمل» اسک .در قهرنن زنه گی دنیها به مثابهۀ مکهانی

در مقابههل فسههاد اسههک (ابههنمنظههور ،1414 ،ج،2

(البقهره

ص )516و دربههارۀ ها  ،ان یشهه و عمههل بهه کههار

مفهوم سازی ش ه اسک ک در نن به تجهار

 ،16نل عمران  )177و زراعک (الشهوری )20پرداخته
میشود ،از این نیا

نامنگاشکهای فدنیا تجار خان

مهیرود (مصهطفوی ،1430،ج ،6ص )322و بیشههترین
کاربرد نن دربارۀ «عمل» اسک ،فساد در لغک عبهار

اسههک  ،فدنیهها مزرع ه اسههک برداشههک مههیشههود و

اسههک از تبههاهی (مصههطفوی ،1430،ج ،6ص .)636از

نام نگاشک فعملِ نیهک کهار جسهمانی اسهک نیهز بها

منظر قرنن «عمل صالح» ،عملهی اسهک در چهارچوٌ

استعاره های مفهومی مزبور در ارتباط اسک .همچنهین

اوامر الهی ،همگهام بها سهنکههای اهاکم بهر جههان

انسان در دنیها کهارگزار خه ا یها شهیطان اسهک و به

نفرین  ،مقبهول طبهع مهؤمن ،عقهل و شهریعک و در

عبار

دیگر انسان مختار اسک در دنیا خ ا یا شیطان

را برای کارفرما انتخاٌ کن و تحک امرشان باش که

راستای تزکی انسهان اسهک .همراههی ایمهان و عمهل
صالح در قرنن نشاندهن ۀ نن اسک ک از منظهر الههی

مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن کریم با رویکردی شناختی

عملی مقبول اسک ک نشی گرفت از ایمهان و اعتقهاد
اقیقی ب توای  ،معاد و نبو

و خالص باشه (رک:

فعمههل شههیء اسههک ک ه بهها خههود نورده م هیشههود
برداشکش نی اسک.

اکبههریراد ،1387 ،ص  .) 60- 39همچنههین ترکیههب
«عملوا الصالحا » و کهاربرد عمهل به صهور
ماری ک بر ثبها

فعهل

و دوام داللهک دارد ،به ایهن امهر

اشاره میکن .

7

در قرنن عمل نیک انفاق مال در راه خ ا (البقهره،
 )261و زیرمجموعهه هههای نن یعنههی قههر

دادن بهه

نیازمن (البقره  ،245التغهابن  ،)18پرداخهک زکها

و

ص ق دادن (الح ی  )18 ،در زمره اعمال نیکهی اسهک
ک با تعبیر «یضاعف» ب معنای افزودن شیء به مثهل
خهود (ابهنفهارس ،1404 ،ج ،3ص )362دو برابهر یها

 .2- 2عل ن نيک ،بهمث به ش ء
اوزه مب أ شیء از پربسام ترین اوزههایی اسک

بیشههترکردن چیههزی (مصههطفوی ،1430 ،ج ،7ص)32

ک برای مفهوم سازی اعمال در قرنن از نن بهره گرفت

هکر ش ه اسک .در این نیها

ش ه اسک .در قرنن با نهامنگاشهکههای فعمهلِ نیهک

شیء ان ازه گیری شون ه ،مفهوم سازی ش ه اسک ک بر

شیء ان ازه گیری شه نی اسهک  ،فعمهلِ نیهک شهیء

نن افزوده میشود.
مفهوم دیگری ک در قرنن بر عمهلِ نیهک داللهک

اسک ک انسان با خود امهل مهیکنه  ،فعمهلِ نیهک
شیء اسک ک پی

فرستاده میشود مواجهیم.

درنیۀ  160سوره انعام (مَنز جاءَ بِالزحَسَننۀِ فنلن عَشزرا
أنمْثالِههها) و نیههز (القصههص ،84النمههل )89از وصههف

اعمهال انسهان به مثابهۀ

می کن  ،مفهوم «خیر» اسک .این مفهوم در مقابل شر و
ب معنای چیزی اسک ک انتخاٌ ش ه و مر وٌ اسک
(مصطفوی ،1430،ج ،3ص.)176
در برخی از نیا

«اسن » برای عمل نیک بهره گرفت شه ه اسهک .ایهن

قرنن ،اعمال انسان ب مثابۀ کهاال

واژه از ریشۀ فاسن و در مقابل سهیّ و قبهیح قهرار

و ان وخت ای در نظهر گرفته شه ه اسهک که سهوی

دارد و بهه معنههای زیبههایی و نکههویی نمهه ه اسههک

مقص ی پی

فرستاده می شود (م تُقَادممووا ليََنَفُسيامُم

(مصهههطفوی ،1430،ج ،2ص259؛ را هههباصهههفهانی،

مينَ خَيرٍ تنجِ وه عِنز َ اللأ ِ) (البقره( )110 ،المزمل.)20 ،

در قرنن تنها

اعمالِ نیکی اسک

 ،1412ص .)235تعابیر اسن و اسنا

منظور از تعبیر «ماق ّم» در این نیا

و ب ون همراهی با عمل و فعل ب کار رفت انه و نیهز

ک پی فرستاده و تق یم مهی شهود (طباطبها ی1417 ،

شاه با همنیی ترکیب ایمان و عمهل اسهن نیسهتیم.

ج ،1ص 228و ج ،19ص.)217

ایههن مطلههب نشههاندهنهه ۀ نن اسههک کهه تعههابیر
اسنۀ/اسنا

کاربردهای عامتهری نسهبک به عمهل

صالح دارن .
باهم نیی جاء و اسنۀ در نیا

نام نگاشک فعمل شیء ان ازه گیری شون ه اسک ،
نیا

این بخ

را ب دسهت ای دیگهر از نیها

قهرنن

مرتبط میکنه که به اسهاٌرسهی و ارزشگهراری
مزبور ،عمل نیهک

اعمال انسان در قرنن میپردازد ،در هشک نی از نیا

را ب مثابۀ شی مفهوم سازی می کن ک انسان بها خهود

قرنن ب ان ازه گیری عمل انسان با «میزان» اشاره شه ه

مزبهور نهامنگاشهک

اسک .میزان از فوزن در اصل ب معنای انه ازه گیهری

امل می کنه ؛ ازایهنرو از نیها

سبکی و سنگینی شیء و تعیین مق ار نن که در امهور
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مادی و معنوی کهاربرد دارد (مصهطفوی ،1430،ج،13

کههار کههاربرد دارد (را ههباصههفهانی ،1412 ،ص.)411

ص .)160خ ه ا در نیههۀ  47سههوره انبیههاء م هیفرمای ه

ابن عاشور ع وه بر در نظر گرفتن مشی سهریع بهرای

(وَنَضَعو الَلإوازینَ الَقيسطَ لييإومن الَقيي مإَن فن تاظزلنهم ننفزهم

سعی ،معنای ت ش در کسب و کار را نیز بیهان کهرده

شنیْناً وَإِنز کانن مِثزقالن اَبَّۀذ مِنز خنرزدَلذ أنتنیْنا بِها وَکنفهى بِنها

اسک (ابن عاشور ،بیتها ،ج ،2ص .)252انسهان مالهک
اعمههال خههوی

ااسِبینن).

(وَأننز لن هیْمَ لِلزنِنزسههانِ ِنالَّ ماا سإاام )

پم از طرح بحم کلی «میزان» در قیامهک بها دو

(النازعا  )35 ،اسهک ،الم در «ل نسهان» الم مالکیهک

مواج هستیم ک اعمال انسان را پم از

اقیقی اسک ن مالکیک اعتباری؛ ب این معنا ک انسان

سنجی ن و ارزش گراری تصویرسازی می کنه  ،گهروه

اسک ،مهادامیکه انسهان

گروه از نیا

مالک اقیقی اعمال خوی

نیههز هسههک و هرگههز از انسههان ج ه ا

نخسک ،نیاتی ک داللک بر سنگینبودن اعمال دارنه ؛

هسههک عمله

برای نمون (َإالَوإزَُ یإومإئيذٍ الَحإقُّ فَلإنَ ثَقُلَت مإوازینُاهو

نخواه ش و در سرای نخر

فنیاولنِکَ هم الزمفزلِحونن) (االعراف( )8 :المؤمنهون ،102

چ نیک و چ به همهراه اوسهک (طباطبها ی،1417 ،

القارعهه  .)6-7گههروه دوم نیههاتی کهه داللههک بههر

ج ،19ص.)47-46

نیز تمام اعمال انسهان

قرننکریم از اوزۀ سفر و مؤلف های مفههومی نن

سبکبودن اعمال دارن (المؤمنون .)103
در سورۀ اعراف «ا » چون وزن ای معرفی شه ه

چون ،مقص  ،مسافر و ...برای مفههوم سهازی زنه گی،

اسک ک اعمال با نن سنجی ه مهیشهود .تعبیهر مزبهور

نخر  /خ ا و انسان  ...بهره گرفت اسک (إِنأا لِلأ ِ وَإِنأها

استعاره از ارزشگراری اعمال انسان اسک (ابنعاشور،

إِلنیْ ِ راجِعون) (البقره( ،)156 ،إِلنى اللأ ِ مَهرزجِعکامْ وَههوَ

بیتا ،ج ،ص .)23هر ان ازه اعمال نیک انسان مشهتمل

عَلى کالِّ شنیْءٍ قن یرٌ) (هود« .)4 ،ارکک» دیگر مؤلفه

بههر ا ه باش ه  ،ب ه همههان میههزان از ارزش و اعتبههار

مفهههومی سههفر اسههک کهه در قههرنن کههریم ،بههرای

برخوردار اسک .در نیا

مزبور ع وه بر نهامنگاشهک

فعملِ نیک ،شیء ان ازهگیهری شهون ه اسهک  ،شهاه

مفهومسازی اعمال ب کار گرفت ش ه اسک.
از دیگههر نههامنگاشههکهههایی ک ه در قههرنن بههرای
مفهوم سازی «عمل ِنیک» به کهار رفته اسهک و هیهل

نامنگاشک فعملِ نیک ،سنگین اسک نیز هستیم.

بررسی «سعی» به نن دسهک یهافتیم ،به نهامنگاشهک
 .2- 3عل ننيک ،بهمث بَ حرکت

فعمل ِنیک نوراسک اشاره می شود .در نیۀ  12سهورۀ

ارکک اوزه مب أ دیگری اسک که قهرنن بهرای
مفهوم سازی اعمال ِنیک از نن بههره گرفته اسهک .در
برخی از نیا
نخر

با اعمال

قرنن برای بیان این مهم که انسهان در
روبرو خواه ش و اعمال

را به

یاد خواه نورد ،از تعبیهر «سهعی» بههره گرفته شه ه
اسههک .فسههعی را تنهه راهرفههتن نرامتههر از دویهه ن
میگوین و ب طور اسهتعاره در جه یک و کوشه

در

ا ی (یَوْمَ تنرنى الزمؤزمِنینن وَالزمؤزمِنا ِ یإسام نُاوروِوم
بَیْنن أنیْ یهِمْ وَبِینیْمانِهِمْ) سخن از زنان و مهردان مهؤمنی
اسک ک روز قیامک نورشان پیشاپی

و سمک راسک

ننها شتابان در ارکک اسک ،ب مقص ی اقیقی ک از
ابت ا در نن گام نههادهانه  ،مهراد از نهوری که سهمک
راسک انسان مؤمن در ارکک اسک ،عمل نیک انسان
اسههک (زمخشههری ،1407 ،ج ،4ص475؛ طباطبهها ی،

مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن کریم با رویکردی شناختی

 ،1417ج ،19ص )336و مراد از نوری که پیشهاپی

9

در بیشتر کاربردهای «تکفیر» در قرنن واژۀ «سین »

ننها در ارکک اسک ،نور ایمانشهان اسهک (ابوایهان،

متعل نن قرار گرفت اسک« ،سین » از ریشهۀ فسهوء و

 ،1420ج ،10ص .)105گویی عمل نیک ب مثابۀ نوری

جمههع نن «سههینا » اسههک و بهه هههر کههار ثابههک و

اسک ک مسیر را برای انسان روشن میکنه و انسهان

متصف شون ه ب ی در نن اط ق می شهود (مصهطفوی

با نن در مسیر صهحیح و به مقصه اقیقهی گهام بهر

 ،1430،ج ،5ص.)307
در نیا

می دارد .مشاب ننچ در نی  12سورۀ ا ی هکر شه ه

قرنن اعمال صالح (وَالأرینن نمَناوا وَعَمِلاوا

اسههک ،در سههورۀ تحههریم نیههز اشههاره شهه ه اسههک.

الصَّالِحا ِ لَنُمَفِّرَََّ عإانَهوم سإايمئ تيهنم) (العنکبهو ،)7 ،

همان گون ک م اظ می شود ،نام نگاشک فعملِ نیک

توبۀ نصوح (یا أنیُّهَا الأرینن نمَناوا تاوبهوا إِلنهى اللأه ِ تنوْبَهۀً

نور اسک با نامنگاشهکههای فزنه گی سهفر اسهک ،

ننصههوااً عَسههى رَبُّکاههمْ أننز یومَفِّاارَ عإاانَمُم سإاايمئ تيمُم)

فعملِ نیک ارکک اسک در ارتباط اسک.

(التحریم ،)8 ،تقوا (هلِکَ أنمْرا اللأ ِ أننززنلن إِلنیْکامْ وَمَنز یَتأ ِ
اللأ َ یومَفِّرَ عإنَهو سإيمئ تيهي وَیعْظِهمْ لنه أنجْهراً) (الطه ق،)5 ،

 .2- 4عل ن نيک ،بهمث بَ پوش نندگ

هجر

و جهاد در راه خ ا (فنالأرینن هاجَراوا وَأاخزرِجوا

ازجملۀ نام نگاشکهایی ک برای عمهل صهالح در

مِنز دِیارِهِمْ وَأاوهاوا فی سَبیلی وَقاتنلاوا وَقاتِلاهوا لَاَُکَفِّرَََ

قرنن برداشهک مهی شهود ،نهام نگاشهک فعمهل نیهک،

عإنَهوم سإيمئ تيهنم) (نل عمران )195 ،و درنهایهک اعمهالی

پوشانن ه اسک اسک .با هم نیی «تکفیهر» و «سهینا »

چون بر پا داشهتن نمهاز ،پرداخهک زکها  ،پرداخهک

مؤی این نامنگاشک اسک.

ص ق در نهان و نشکار ،ایمان ب پیامبران و یاری ننها

در این نیا

واژۀ «تکفیر» از ریشۀ فکفر اصل نن معنهای سهتر

در امر دین ازجملهۀ اعمهال نیکهی اسهک که تکفیهر

و پوشان ن هکر ش ه اسهک (را هب اصهفهانی،1412 ،

سینا

را با خود ب همراه دارد ک در نیۀ  271سهورۀ

ص83؛ ابههنفههارس ،1404 ،ج ،5ص« .)191تنکزفِیههر»

بقره و نیۀ  12سورۀ ما ه ب نن اشاره ش ه اسک.

پوشان ن و پنهانداشتن اسک ،تا اینک ب منزلهۀ چیهزى

پیشتر هکر ش  ،از توصیفاتی ک در قهرنن دربهارۀ

درنی ک گویی تحق نیافت اسهک (را هب اصهفهانی،

عمل نیک ب کار رفت اسک ،تعبیر «خیر» اسک« .خیر»

 ،1412ص .)717صهههههااب التحقیههههه نن را رد و

در قرنن ،در اکثر نمون هایی ک در معنای عمهلِ نیهک

اعتنانکردن ب چیزی معنها کهرده اسهک که نثهار ایهن

ب کار رفت  ،با «فعل» همراه شه ه اسهک (البقهره ،197

بی اعتنهایی ،محهو و پوشهان ن نن اسهک (مصهطفوی،

االنبیاء  ،73الحج .)77همان گون ک در تفاو

عمل و

 ،1430ج ،10ص« .)88تکفیههر» در اصههط ح طههاعتی

فعل هکر ش « ،فعهل» از کهاربرد عهامتهری نسهبک به

اسک ک سبب محوش ن و پوشان ن گناهان مهیشهود

«عمل» برخوردار اسک و گفت می شود عمل خیر نیهز

(سههبحانی ،1418 ،ص .)463همچنههین در علههم ک ه م

از عمل صالح تعبیرِ عامتری اسک.

«تکفیر» ،ب معنای از میان رفتن مجازا

اعمهال سهین

در نیۀ ( وَما یَفزعَلاوا مِنز خنیْهرذ فنلنهنز یکزفنهراوه وَاللأه

با اعمال نیک اسک (طیهاری دهاقهانی ،1380 ،ص-20

عَلیم بِالزمتأقینن) (نل عمران )115 ،بها ههم نیهی خیهر و

.)35

یکفروه ،نشاندهن ۀ نن اسک ک عمهل نیهک به مثابهۀ

 10دوفصلنام علمی پژوهشی «پژوه های زبانشناختی قرنن» ،سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی ( )13بهار و تابستان 1397

شینی در نظر گرفت ش ه اسک ک پوشان ه نمی شهود؛
ب عبار

دیگر عمهل نیهک انسهان نادیه ه و مغفهول

 ،1430 ،ج ،2ص .)335این با همنیی نیز نهامنگاشهک
فعمل ِنیک نیرو اسک را ب ههن متبادر میکن .

نخواه مان .
 .2- 6عل ن نيک ،بهمث بَ کلله

.2- 5عل ن نيک ،بهمث بَ نيرَ
از دیگر نامنگاشکهایی ک بهرای عمهل نیهک در

در بررسی صور گرفته پیرامهون اهوزۀ اعمهال

قرنن برداشک ش نی اسک ،نامنگاشک فعمل ِنیک نیرو

نیک با دستۀ دیگری از نیا  ،سخن از کتابی اسک ک

اسک اسک ،با هم نیی ریش های فعلی «ههب»« ،درء»

ااوی اعمال نیک/ب انسانهاسک .واژۀ کتاٌ از مهادۀ

با اسنا

و ااسن این نامنگاشک را ب هههن متبهادر

فکتب اسهک و در معنهای نن دیه گاهههای متفهاوتی

می کن  .کاربرد این با هم نیی در نیاتی از قرنن بررسی

وجههود دارد :برخههی فکتههب را بهه معنههای جمههع و

میشود:

رمیم کردن چیزی ب چیز دیگر دانست ان (ابنفارس،

یرهبن از ریشۀ فههب به معنهای رفهتن اسهک،

 ،1404ج ،5ص .)158اط ق کتاٌ بر نوشهتن از ایهن

یرهبن (باٌ إفعال) ب این معناسک ک او را مهیبهرد.

باٌ اسک ک در نوشتن و نوشت اروف با هم جمهع

این ریش در اجسام و معانی ههر دو به کهار مهیرود

می شون و در کنار هم قهرار مهیگیرنه و کتابهک به

(را ههباصههفهانی ،1412 ،ص .)331ننچ ه در ههههاٌ

نوعی ب نظم در نوردن کلما

اسک (را باصفهانی،

توج برانگیز اسک ،پشک کردن و ارکککهردن اسهک

 ،1412ص  )699و در مفهوم نن نشکارش ن و تثبیهک

(مصطفوی ،1430 ،ج ،3ص .)365دربهارۀ نیه (وَأنقِهمِ

نهفت اسهک (مصهطفوی ،1430 ،ج ،10ص .)21وجه

الصَّ ۀن طنرنفنهیِ النأههارِ وَزلنفهاً مِهنن اللأیْهلِ إِنأ الَحإسإان
ي

مشترک در تعاریف هکرش ه در کنار هم قهرار دادن و
نظم دادن در این ماده اسک؛ ازایهنرو گفته مهیشهود

ي هلِهکَ هِکزهرى لِلهرأاکِرینن) (ههود)14 ،

کتابک ب نظم در نوردن اسک .ب نظر میرس اطه ق

گفت می شود نماز چون عملی نیک در دلهاى مؤمنان

کتاٌ بر مجموعۀ اعمهال انسهان ازننروسهک که بها

وارد ش ه و نثار معصیک و تیرگیهای کسبشه ه در

کتابک اعمال مجموعۀ اعمالی ک انسهان در ایهن دنیها

از بین مى بهرد (طباطبها ی،

منظم و منسجم گهرد ههم

یوذَِيبنَ السَّيمئ

دل هایشان از ناایۀ سینا

انجام داده اسک ،ب صور

 ،1417ج ،11ص)58؛ ازاینرو نامنگاشک فعمل ِنیهک

نم ه و در قیامک براساس مجموع ننچه انجهام داده

نیرو اسک برداشک میشود.

اسک ،از جانب ا تعالی داوری خواه ش .

 22سهورۀ رعه و  54سههورۀ

کلم را ب سبب «اثرگراری» و «گزارشهگری» نن،

همچنهین در نیهها

(یإدرإؤََُ بِالزحَسَننۀِ السَّیِننۀن) هستیم.

کلم گفت ان  .پم کلم نن اسک ک نهان و رهمیر را

ی رؤن از مادۀ فدرء در لغک ب معنای دفعکردن هکهر

نشهههکار کنههه (مصهههطفوی ،1430 ،ج ،10ص.)107

ش ه اسک؛ دفع کردنی ک باش

و ب سبب مخالفهک

«کلم » معنای جامعی دارد ک هم بهر لفهظ معنهادار و

و خصومک با دفع شون ه صور

میگیرد (مصهطفوی

هم بر عین خارجی اط ق می شود (طباطبایی،1417 ،

قصص شاه عبار

ج ،1ص.)269

مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن کریم با رویکردی شناختی

همان گون ک در معنای «کلم » هکر ش  ،کلم نن
اسک ک نهان و رمیر را نشکار میکن  ،همانگون ک
اعمال انسان ،نیک و اعتقادا

11

پههایین قههرار دارد (را ههباصههفهانی ،1412 ،ص،)582
منظور رفعک و باال ب ون توج ب پایین اسک و اقت ار

او را نشهکار مهیکنه ؛

و زا ل ش ن در نن نهفت اسک (مصهطفوی ،1430،ج،8

ازاینرو دیگر نام نگاشهک به دسهک نمه ه در اهوزۀ

ص )260و تعبیههر «علیههون» نشههاندهنهه ۀ بههاالبودن

اعمال نیک فعمل کلم اسک خواه بود.
در دستۀ دیگر از نیا

درجا

در قیامک از مردم خواست

نیا

ابرار و نزدیکی ننان ب اه تعهالی اسهک .در
مزبور کتاٌ اعمال ابرار ب مثابهۀ مکهانی در بهاال

می شود تا سوی کتابشان برون (وَتنری کالأ أامَّهۀذ جاثِیَهۀً

اسک ک زوال ناپریر اسک فاعمال نیک مکهانی مرتفهع

کال أامَّۀذ تا عی إِلی کيت بنهإ ) (الجاثی  )28 ،از نیهۀ مزبهور

اسک  ،تصویرسازی ش ه اسک.

نام نگاشک فمجموع اعمهال ،مقصه (مکهان) اسهک

«بر» از توصیفاتی اسک ک دربارۀ اعمال نیهک به

برداشک می شود .مؤی نام نگاشک مزبورارف ارهاف

کار رفت اسک« .بِر» در لغک ب معنای نیکهی گسهترده

«الی» اسک ک داللک بر انتهای زمان یا مکان میکنه .

اسک (را ب اصفهانی ،1412 ،ص .)114در نیهۀ 117

همچنین اشاره ش ه اسک کسانی ک عمل نیک انجهام

سورۀ بقره ب مجمو ایمهان و اعمهال صهالح که به

دادهان ه  ،کتههاٌ اعمالشههان ب ه دسههک راستشههان داده

برخی از ننها در نی اشاره ش ه« ،بِر» اط ق ش ه اسک

می شود (االسراء  ،71الحاق  ،19االنشقاق  .)7در ایهن

مص ر نشان دهنه ۀ تیکیه بهر

و کاربرد «بِر» ب صور

شههاه اسهتعارههههای جهتههی هسههتیم؛

عمل نیک اسک .گویی فرد در عمل نیک هرق شه ه

استعاره های جهتی با مفاهیمی ک نشان دهن ۀ جهک و

اسههک (مکههارم شههیرازی ،1374 ،ج ،1ص« .)598بِههر»

موقعیک مکانی اسک در ارتباطان (افراشی و اسامی،

عمل نیکی اسک ک باتوج و از قص و اختیار انجهام

دسهت از نیهها

شود ،توج و قص وج تفاو

 ،1391ص.)8
یمین از فیمن اصل مهاده نن به معنهای خیهر و
برکک همراه با زیاد

اسک (مصطفوی ،1430 ،ج،14

«بر» با «خیهر» اسهک؛

زیرا خیر ب هر نو نیکی اتهی به ون توجه اطه ق
میشود (عسکری ،1418 ،ص.)164

ص .) 59همچنین یمین ب معنای طرف راسک ،دسک

از مصادی «بر» ب ایمان ب خه ا ،ایمهان به روز

راسک نیز هکر شه ه اسهک (را هب اصهفهانی،1412 ،

جزا و انبیاء پیشین ،انفاق مال ،بر پا داشتن نماز ،وفای

ص .)893کسههانی کهه کتههاٌ اعمالشههان بهه دسههک

به عهه و بردبههاری اشهاره مههیشههود (البقههره.)177 ،

سهیاق

همچنین در نیۀ  92سورۀ نل عمران مهیفرمایه ( :لنهنز

راستشان داده می شود ،افرادیان ک ب شهاد
نیا

سرانجام ننها بهشهک رامهک الههی و سهعاد

اسک؛ ازاین رو در نیا

مزبور شاه نامنگاشک فعملِ

نیک راسک اسک خواهیم بود.

تننالاوا الزبِرأ اَتأى تانزفِقاوا مِمَّا تاحِبُّونن) بها ههمنیهی «بِهر» و
«تنالوا» نام نگاشک فعمل نیک مکان اسک را ب هههن
متبادر می کن  ،تنهالوا از فنیهل به معنهای رسهی ن یها

در نیۀ  18سورۀ مطفیین می فرمای  :کتاٌ اعمهال

دسک یافتن ب چیزی اسهک (مصهطفوی ،1430 ،ج،12

ابرار در «علیین» قرار دارد (کن أ إِنأ کيت بإ األنبهرارِ لنفهی

ص343؛ را هههباصهههفهانی ،1412 ،ص .)829نیهه و

عيلِّيمينَ) ،علیین از مادۀ فعلو در مقابل سفلی ب معنای

نام نگاشک مزبور ب نوعی در ارتباط با نیاتی اسک ک
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مجموع ه اعمههال ابههرار را در مکههانی بلن ه و مرتفههع

ميلَّاا عإليلُااوا وَلِی هوَفِّیَهمْ أنعْمههالنهمْ وَه همْ ال یظزلنمههونن)

مفهوم سازی می کنن  ،همان گون ک م اظ مهی شهود

(االاقاف.)19 ،

ب سبب ارتباط مفهومی دو نام نگاشک ،مؤلف مفههومی

درج از مادۀ فدرج ب معنای ارکهک دقیه  ،بها

بلن و مرتفع ب مکهان ارهاف شه ه اسهک و در میهان

ااتیاط ،ت ریجی و گام ب گام ،در مفهوم بهاالرفتن چه

اعمال نیک« ،بر» را در جایگاهی مرتفع قرار میده .

از ایم مادی و چ از ایم معنهوی ملحهوا اسهک

باتوج به سهیاق نیها

سهورۀ مطففهین مهراد از

(مصهطفوی ،1430 ،ج ،3ص .)211انسههان بهها عمله

علیین کتابی اسک ک مقربان الهی شاه بر نننه (وَمها

گام ب گام ب سمک مقص برگزی ه ارکهک مهیکنه ،

أندْراکَ مهها عِلِّیُّون.کِتههاٌ مَرزقاههوم .یَشزهههَ ه الزمقنرأبههون)

اال چنانچ عمل انجهام دهنه ه نیهک باشه  ،عمله

(المطففین)21-20 ،؛ ب عبارتی مقربان شاه بر اعمهال

ب مثابۀ پل ای برای صعود خواه ش .

ابرار هکر ش ه اسک و این نشاندهنه ۀ نن اسهک که

نام نگاشک فعمل ِنیک ارکک اسک ب نوعی بها

باالتری نسبک به

نام نگاشک مزبور در ارتبهاط اسهک و مؤلفه مفههومی

مقربان با اعمال خوی

در درجا

ابرار قرار دارن ؛ ازایهنرو نهام نگاشهک فاعمهالِ نیهک

ارکک صعودی و گام ب گام را ب ارکک می افزای .

سلسل مراتب اسک برداشک میشود.

اال هر فرد ب میزان ارکک صعودی ک در راسهتای

باال و پایین از جهک هایی اسک ک در قرنن کریم
برای مفهوم سازی مفهاهیم انتزاعهی از نن بههره گرفته

رسی ن ب مقص برداشت اسهک ،به همهان میهزان به
موقعیک مکانی باالتر یا ب عبارتی برتر دسک مییاب .

ش ه اسک .در زبان قهرنن کهریم ننچه مطلهوٌ و بها
ارزش اسک ،نسبک ب ننچ فاقه ارزش و نهامطلوٌ

 .2- 8عل ن نيک ،بهمث بَ بذر

اسک ،در مرتبهۀ مکهانی بهاالتری مفههوم سهازی شه ه

نام نگاشک فعمل دان /برر اسک دیگر نامنگاشتی

مزبور اعمهال نیهک در مکهانی مرتفهع
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اسک .در نیا

اسک ک از نیا

قرننی برداشک میشود .در نیا

مفهوم سازی ش ه اسهک که نشهاندهنه ۀ بها ارزش و

سورۀ انبیا (وَإِنز کانن ميثَق لَ حإبٍََّ مِهنز خنهرزدَلذ أنتنیْنها بِهها

مطلوٌ بودن این عمل اسک ،همچنین جایگاه ابهرار و

وَکنفى بِنا ااسِبینن) و  16سورۀ لقمان (یا بننهیَّ إِنأهها ِنََ

مقربان نیز در مکانی باال مفهومسازی شه ه اسهک که

تَکو ميثَق لَ حإبٍََّ مينَ خَرَدإلٍ فنهتنکانز فهی صَهخزرنۀذ أنوْ فِهی

نشاندهن ۀ منزلک ایشان اسک.

السَّماوا ِ أنوْ فِی الزینرْ

ِ یَهیز ِ بِهَها اللأه ) مهی فرمایه :

 .2- 7عل ننيک بهمث بَ پلم َ

چنانک عمل انسان ب انه ازۀ دانه خهردل باشه  ،بهاز
محاسب می شود« ،اَبَّۀذ» در لغک اسم جنم برای گن م

پلکان/نردبان اوزۀ مب أ دیگری اسهک که بهرای

ب کار برده ش ه اسک؛ اما در کهل به بهرر و دانه ای

مفهوم سازی عمل نیک از نن بهره گرفت ش ه اسک .با

گفت می شود ک در خوش یا

ف باش (مصطفوی،

هم نیی «عمل» و «درج » این نام نگاشهک را به هههن

 ،1430ج ،2ص« .)177خردل» مطل دان ههای ریهز را

متبادر میکن (وَلِکالٍّ دإرإج

ٌ ميلَّ عإليلُاوا وَمها رَبُّهکَ

بِغافِلذ عَمَّا یَعْمَلاونن) (االنعام)132 ،؛ (وَلِکاهلٍّ دإرإجا
ٌ

خردل گوین یا دان ای ک در فارسی ب نن اسپن گفت
می شود .در نی مزبور شای مراد از(اَبَّۀذ مِهنز خنهرزدَلذ)

مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن کریم با رویکردی شناختی

دان خردل و یا مراد وزن دان ب سهبکی وزن خهردل
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بیهههرون کنه ه (طباطبههها ی ،1417 ،ج  ،8ص.)71-70

باشهه (مصههطفوی ،1430 ،ج ،3ص .)44در مجمههو

لباس در نیها

گفت می شود مراد از (اَبَّۀذ مِنز خنرزدَلذ) مبالغ در دقهک

اسک که به ن را افهظ مهیکنه (مصهطفوی،1430 ،

میزان را مىرسان ک کوچکترین هرهای ک ب چشهم

ج ،10ص ،)178از ننجا ک تقوا در زمرۀ اعمهال نیهک

مهیشهود (طباطبها ی،

در قرنن محسوٌ میشود ،نامنگاشک فعمهل پوشهاک

نمی نی  ،در روز قیامک سنج
 ،1417ج ،14ص.)292

مزبهور به معنهای سهتر و پوشهان نی

اسههک از نی ه مزبههور برداشههک مههیشههود .از دیگههر

نام نگاشک مزبور ب نوعی مرتبط با نامنگاشکهای

واژگانی ک در قرنن برای پوش

ب کار رفته اسهک،

فعمل کار جسمانی اسهک  ،فدنیها مزرعه اسهک  ،در

واژۀ «ثیاٌ» اسک .این واژه از مادۀ «ثوٌ» به معنهای

مزرع دنیا ،انسان ب نوعی افشانن ه برر عمهل خهوی

رجو و بازگشک اسک ،لباس را ب نن دلیهل «ثهوٌ»

اسههک و محصهههول ایهههن مزرعهه هرچنهه نهههاچیز

می گوین ک مواد خام رشت ش ه ب االتی ک مقصهود

ارزشگراری میشود.

اصههلی از بههافتن اسههک (جامهه ) بههاز مههیگههردد
(جوادی نملی ،1388 ،ج ،6ص .)538انسان با تهاروپود
اعمال خوی

 .2- 9عل ننيک ،بهمث بَ پوش ک
عمل انسان در دنیا اسباٌ معیشک وی در سهرای

پارچ خود را مهی بافه و اگهر اعمهال

نیک باشن  ،تاروپود پارچ و لباس

از خیهر اسهک و

را فراهم می کن  .از اسباٌ اولی معیشک انسان

اگر اعمال سین باش  ،تاروپود نن از شر خواهه بهود

در این دنیا ب خوراک ،پوشاک اشاره میشهود .اهوزۀ

(جوادی نملی ،1388 ،ج ،23ص ،)188برایناسهاس در

پوشاک از اوزههای مب أیی اسک ک اهوزۀ انتزاعهی

وصههف نعمههکهههای بهشههتی و در توصههیف لبههاس

 26و 27

بهشههتیان ،ننههها را از «اریههر» (الحههج« )23 ،سههن س»

سورۀ اعراف اسک (یا بَنی ندَمَ قن ْ أننززنلزنا عَلنهیْکامْ لِباسهاً

(الکهف )31 ،و «استبرق» (ال خان )53 ،یاد میکنه و

یواری سَوْنتِکامْ وَریشاً وَلِباس التَّقَوى ذليکإ خَيرٌ هلِهکَ

هم را از اعمالِ نیک ایشان میدان .

مِنز نیا ِ اللأ ِ لنعَلأهمْ یَهرأکأراونن .یها بَنهی ندَمَ ال یَفزتِننهنأکام

 .2- 10عل ن نيک ،بهمث بَ خوراک

نخر

اعمال را مفهوم سازی می کن  ،مؤی نن نیا

الشأیْطانا کنما أنخزهرنجَ أنبَهوَیْکامْ مِهنن الزجَنأهۀِ یَنزهزِ عَنزهمها

اعمالِ انسان جاوی ان ان و خوراک های بهشک یا

لِباسَهما لِیرِیَهما سَوْنتِهِما إِنأه یَهراکامْ ههوَ وَقنبیلاه مِهنز

جهنم ب نوعی ظههور همهین اعمهال اسهک؛ ازایهنرو

اَیْما ال تنرنوْننهمْ إِنأا جَعَلزننها الشأهیاطینن أنوْلِیهاءَ لِلأهرینن ال

زمانی ک خوراکهای بهشک و جهنم بررسی میشود،

پهم از سهخن دربهارۀ لبهاس

ب این مطلب دسک یافت می شود ک خوراک م ّ نظهر

بهاطنی

درواقع همان اعمال افراد اسک ک در این دنیها انجهام

انسان را مهیپوشهان و انسهان را از اعمهال سهیّ بهاز

داده ان و نن روز ب صور

خوراک اعم از را ،میهوه

می دارد .قهرنن تقهوا را بهتهرین لبهاس بهرای پوشه

یا نوشی نی و  ...دی ه می شون  .برای نمون در نیها

انسههان معرفههی کههرده اسههک ،همچنههین در نیههۀ بع ه

(کالاههوا وَاشزههرنبوا هَنین هاً بِمهها کانز هتامْ تنعْمَلاههونن) (الطههور،

می فرمایه  :مبهادا شهیطان لبهاس تقهوا را از تهن شهما

()19کالاوا وَاشزرنبوا هَنیناً بِما أنسْلنفزتامْ فِی الزینیَّهامِ الزخالِیَهۀِ)

یؤزمِناونن) ،در این نیها

ظاهر ب لبهاس بهاطن مهیپهردازد که سهینا
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(الحاق ( ،)24،کالاوا وَاشزرنبوا هَنینهاً بِمها کانزهتامْ تنعْمَلاهونن)
(المرس

 )43 ،اعمال انسان ب مثابۀ خوراکی ب ههن

متبادر می شود ،در نیا

سورههای طهور و مرسه

داشهت اسهک و روز قیامههک بهراى صهاابان

اظهههار

مىدارد (طباطبا ی ،1417 ،ج ،3ص.)156
عملِ انسان زن هاسک ،در نخهر

نهزد او اارهر

اِطعام و پریرایی صور گرفت از نیکوکاران را ب سبب

اسک ،البت اینگون نیسهک که عمهل خهود به خهود

اعمههال نیکههی مههیدان ه ک ه در دنیهها انجههام دادهانهه

اارر باش  ،بلک نن را اارر می کنن ( :یَوْمَ تنجِ کال

(ابنعاشور ،بی تا ،ج ،27ص .)60درواقع اعمالِ صالحِ

ننفزمذ م عإليلَت مينَ خَيرٍ موحضَارا) ،چنانکه عامهل را

انسان منجر ب این توفی ش ه اسک (فخررازی،1420،

اارر میکنن ( :إن کاننک إال صَیحَۀً وَااِه َۀً فنهنها ههم

ج ،30ص .)780در نیههۀ سههورۀ مبارکههۀ ااقهه ننچهه

جَمیع لن َینا موحضَرََ) (یم ،)53 ،ااضار نسهبک به

خورده و یا نوشی ه می شود را درواقع اعمال صهالحی

اضور ،تعبیری تن اسهک و تعبیهر در نیهۀ  49سهورۀ

هکر می کنه که انسهان در دنیها بهرای بههرهمنه ی از

کهف (وََإجإدوَا م عإليلُوا ح ضيارا ) م یهمتهر اسهک

زن گی نخر

خود پی

فرستاده اسهک (زمخشهری،

(جوادینملی ،1388 ،ج ،2ص.)478

 ،1407ج ،4ص603؛ ابوایان ،1420،ج ،10ص.)261
 .12 - 2عل ن نيک ،بهمث بَ زاد َ توشه
 .11 - 2عل ننيک ،بهمث بَ انس َن احض رشده
از دیگر نام نگاشکهای ب دسک نمه ه در بحهم

پیشتر هکر ش در فرهنگ قرنن انسان مسافری ب
مقص الهی اسک (االنشقاق .)6مسافر برای طهی سهفر

اعمال به نهامنگاشهک فعمهل انسهان -ی که ااضهار

نیازمن زاد و توش اسک ،ازمنظر قرنن بهتهرین توشه

می شود  -اسک اشاره کرد که مؤیه نن بها ههم نیهی

برای طی این سفر ،عمل صالح تقوا اسهک (وَتنهزنوَّدوا

«عمل» با «محضرا» در نیۀ  30نل عمران« ،اارراً» در

فننِنأ خنیْرن الهزأادِ التأقزهوى) (البقهره )197 ،از نیهۀ مزبهور

در نیههۀ  14سههورۀ

نام نگاشک فعمهلنیهک زاد و توشه اسهک به هههن

نیههۀ  49سههورۀ کهههف و ااضههر
تکویر اسک.

متبادر میشود.

فاَضنرن در اصل ب معنای مواجه شه ن بها ننچه
ایب بوده اسک ک مشاه ه ،اشراف و قرٌ از لهوازم

 .13 - 2عل ن نيک ،بهمث بَ بستر

و نثههار نن اسههک (مصههطفوی ،1430،ج ،2ص.)280

از نام نگاشکهای برداشک ش ه برای عمل صهالح

اسهم بهراى شههاد دادن و ااررشه ن در

در قرنن ب نام نگاشک فعمهل نیهک گسهتران ن بسهتر

مکهانى یهها گههواهىدادن انسههانى به کههار رفته اسههک

اسک اشاره میشود .در قرنن میفرمایه ( :مَهنز عَمِهلن

(را هههباصهههفهانی ،1412 ،ص)241؛ امههها مهههراد از

صالِحاً فنلِیننزفاسِهِمْ یإلهإدوَََ) (الروم« .)44 ،ننان که کهار

ب صور

«محضرا» در عبار

(مها عَمِلنهکْ مِهنز خنیْهرذ محْضنهراً)

(نلعمران )30 ،ب معناى ااررکردن موجود ایب از
انظار اسک و داللک دارد ک اعمال نزد خه ا محفهوا
بوده و خ ا در دنیا ب ان عهالم بهوده و نن را محفهوا

نیک انجام دهن  ،بستر امن براى خود نماده مىکننه ».
یمه ون از ماده فمه

ب معنهای نمهاده کهردن مکهانی

بههرای سههکونک و اسههترااک هکههر شهه ه اسهههک
(مصهههطفوی ،1430،ج ،11ص« .)206مههههاد» ماننههه

مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن کریم با رویکردی شناختی

«فِراش» ،چیزی اسک ک انسان نن را برای خود پههن
می کن تا بستر استرااک خوی
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این اوزه را نشان می ده  .در مه ل به دسهک نمه ه

را مهیّا کن  .برخی از

استعارهها با قرارگرفتن در کنار هم ،ع وه بر ننک به

انسان ها این فرش را با عقی ه ،اخ ق و اعمهال نیهک

تحلیل یک یگر کمک می کنه  ،گویهای نن اسهک که

مههههیگسههههترن (طباطبهههها ی ،1417 ،ج ،16ص197؛

استعارۀ عمل نیکِ ب مثابۀ ارکهک از زایهایی بیشهتری

جههوادینملههی ،1388 ،ج ،16ص ،)749ماننهه اینکهه

نسبک به سهایر اسهتعاره ههای برخهوردار اسهک و از

از ورود ب منزل ،کسی را میمور میکن

اارر ب شمار مهیرود و

مسافری پی

استعاره های بنیادی پژوه

تا منزل او را نظافک کن  ،فهرش خانه را بگسهترد تها

این امکان را در برابر مخاطب قرار میده تها دریابه

وقتی وارد میشود ،منتظر چیزی نباش (جوادینملهی،

قرنن برای سهاختاردادن به هههن مخاطهب و ایجهاد

 ،1388ج،12ص.)486

تحول در ان یش مخاطب از چ شهبک معنهایی بههره

استعاره های ب دسک نم ه در اوزۀ «اعمالِ نیک»

گرفت اسک.

با قرارگرفتن در کنار یک یگر ،م لِ شناختی قهرنن در

نتيجهگيری
قههرنن شههبک ای در هههم تنیهه ه از اسههتعارههههای

مفهومی ابهزاری بهرای سهازمان هی به تفکهر و فههمِ
دین اران اسک.

مفههومی اسهک و ایههن اسهتعارهههها اسهاس نگههرش و

از میان اوزه های معنایی متعه د در قهرنن کهریم

جهان بینی قرننی را تشهکیل مهی دهنه  .اسهتعارهههای

اارر برای دستیابی ب استعارههای مفههومی

پژوه

اوزۀ «اعمال ِنیک» در قرنن پی گرفت ش  .در بررسی
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اسک» قرار دارد ک از استعارههای بنیادین قرنن بهرای

نام نگاشک دسهک یافته شه  ،اهوزهههای مبه أ کهارِ

مفهومسازی بسیاری از مفاهیم انتزاعی اسک.

جسمانی ،شیء ،ارکک ،پوش  ،نیرو ،جهک ،مکهان،

بر پایۀ استعارۀ بنیادی ب دسک نم ه عمهلِ نیهک

نور ،پوشاک ،خوراک ،بستر ،انسان ،زاد و توش بسهتر

انسههان ،ارکتههی ه فمن ه  ،گههام ب ه گههام ،باالبرنهه ه،

از اوزههای مب أیی اسک ک متناظر با اهوزه مقصه

روشنایی بخ  ،ب دور از مانع برای رسی ن ب مقصه ِ

عمل ِنیک اسک.

عالی اسک؛ مقصه ی که فهرد بها ته ش و کوشه

اوزه ههای به دسهک نمه ه اکثهراً ازاهوزهههای
ملموسی اسک ک برای بشر درکش نی اسک ،مطهاب

ارزشمن و نادی نی ،دنیا را نباد کرده و زمینۀ نسهای
خود را فراهم نورده اسک.

با نظریۀ فرازبان طبیعیاوزه های کار ،شیء ،ارکهک،
جهک ،مق ار ،مکهان ،انسهان از اهوزهههای فهمیه نی

من بع

برای نو بشرن و این مطلب نشاندهن ۀ نن اسک ک

 .1قرنن کریم

قرنن کریم برای مفهوم سازی اعمالِ نیک از اوزههای

 .2ابن فارس ،اام ( ،)1404مقاییم معجهم مقهاییم

مب أیی بهره گرفت اسک ک برای نو بشر ملمهوس و
درک ش نی اسک و اختصاص ب مخاطبان عصر نزول
ن ارد ،هرچن ک بررسی بستر فرهنگهی ههر اسهتعاره
نکا

دقی تری را در برابر مخاطب قرار خواه داد.
نگاشکهای استعاری ب صور

منفک و مسهتقل

از یک یگر رخ نمیدهن  ،بلک ب صورتی نظهاممنه بها
یک گیر مرتبط ان  .مطالع استعارههای مفههومی اهوزۀ
اعمال نیک نشان داد ک استعاره ها متن را زایا میکنن

اللغ  ،چاپ اول ،تهران :انتشارا

علوماس می.

 .3ابنعاشهور ،محمه ابهن طهاهر(بیتها) ،التحریهر و
التنویر ،بیجا ،بینا.
 .4ابنمنظور ،محم بن مکرم ( ،)1414لسهان العهرٌ،
چاپ اول ،بیرو  :دارصادر.
 .5ابوایان ،محم بن یوسف ( ،)1420البحر المحهیط
فى التفسیر ،بیرون ،دارالفکر.
 .6افراشی ،نزیتا و اسامی ،تهورج (« ،)1391بررسهی

و فراخوانی استعارهها با یک یگر ب خل استعارهههای

تطبیقی استعارههای مفهومی جهتهی در زبهانههای

ج ی میانجام .

اسههپانیایی و فارسههی» ،مجلههۀ علمههی پژوهشههی

م ل شناختی ب دسک نم ه در اوزۀ اعمال نیک
نشههان داد ،اسههتعارۀ «عم هلِ نیههک ارکههک اسههک» از
استعارههای بنیادی پژوه

اارهر اسهک و از نقه

بنیادیتری نسبک ب سایر اسهتعاره هها بهرای تهیثیر در
ان یش مخاطهب برخهوردار اسهک ،ازطریه اسهتعاره
بنیههادی «عمههلِ نیهههک ارکههک اسهههک» بهها اکثهههر
نام نگاشک های ب دسک نم ه ارتباط برقرار مهیشهود.
این نام نگاشک خود هیهل نهامنگاشهک «زنه گی سهفر

پژوه های زبان و ادبیا تطبیقی ،تهران :دانشگاه
تربیک م رس.

 ،)1395( --------------------- .7مبهههههانی
معناشناسی شناختی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعا

فرهنگی.

 .8اکبریراد ،طیب (« ،)1387تفهاو

دیه گاه مفسهران

با دیه گاه معناشناسهان دررابطه بها مفههوم عمهل

مفهومسازی «اعمال نیک» در قرنن کریم با رویکردی شناختی

صالح» ،فصلنام علمی پژوهشهی :پهژوه

دینهی،

شماره ،17صص .60-39
اس می.

 . 10جوادی نملی ،عب اب ( ،)1388تسهنیم ،قهم :مرکهز
نشر اسراء.
چاپچهارم ،قم :مرکز نشر اسراء.

 . 20قا می نیا ،علیررا ( ،)1396استعاره های مفهومی و
فضاهای قرنن ،تهران :انتشارا

پژوهشگاه فرهنگ

 . 21قرشی ،سی علیاکبر ( ،)1377قاموس قرنن ،چاپ
ششم ،تهران :دارالکتب اإلس میۀ.

 . 12را ههباصههفهانى ،اسههین بههن محمهه (،)1412
فی ریب القهرنن ،چهاپ اول ،بیهرو :

 . 22کلینی ،محم بن یعقوٌ ( ،)1407الکافی ،محق :
علی اکبر فاری ،تهران :دارالکتب االس می .

 . 23کهههووچ  ،زلتهههان ( )1393ف ، 2010مق مههه ای

دارالعلم ال ار الشامیۀ.
 . 13زمخشرى ،محمود ( ،)1407الکشاف عهن اقها
وامض التنزیهل ،چهاپ اول ،بیهرو  :دارالکتهاٌ
العربی.

کاربردی بر استعاره ،ترجم  :ابهراهیم شهیرینپهور،
تهران :سمک.
 . 24لیکههاف ،جههورج و جانسههون ،مههارک (،)1395

 . 14سههبحانی ،جعفههر ( ،)1418منشههور جاویهه  ،قههم:
مؤسس امام صادق ( ).
ههها ،مفههاهیم و اه ه اف ،فصههلنام

علمی پژوهشی مطالعا

زبان و گوی

های هرٌ

ایران ،شماره ،7صص .113-95

 . 16طباطبا ی ،سی محم اسین ( ،)1417المیهزان فهى
تفسهههیر القهههرنن ،چهههاپ پهههنجم ،قهههم :دفتهههر
انتشارا اس مى جامع م رسین اوزۀ علمی قم.

 . 17طیاری دهاقانی ،مصطفی جعفر ( ،)1380عمهل در
ترازوی ا (ااباط ،تکفیر ،موازن ) ،قم :انتشهارا
اس می.
 . 18عسکری ،ابوه ل ( ،)1418الفروق اللغوی  ،قهاهر:
دارالعلم و الثقاف .

استعاره هایی ک با نن زنه گی مهیکنهیم ،ترجمه :
هاجر نقا ابراهیمی ،تهران :نشرعلم.

 . 15سههجادی ،سههی مه ی ( ،)1393رویکههرد فرازبههان
طبیعههی :فههر

العربى.

و ان یش اس می.

 ،)1387( ------------- . 11معههههاد در قههههرنن،

المفردا

 . 19فخرال ین رازى ،محم بن عمر ( ،)1420مفهاتیح
الغیههب ،چههاپ سههوم ،بیههرو  :داراایههاء التههرا

 .9بسههتانی ،فههؤاد افههرام ( ،)1370فرهنههگ ابجهه ی،
مترجم :ررا مهیار ،تهران :انتشارا

17

 . 25مکهارم شهیرازی ،ناصهر و جمعهی از نویسهن گان
( ،)1374تفسیر نمون  ،چاپ اول ،تهران :دارالکتب
اإلس میۀ.

 . 26مصطفوى ،اسن ( ،)1430التحقیه فهی کلمها
القرنن الکریم ،تهران :بنگاه ترجم و نشر کتاٌ.

 . 27هاشههمی ،اامهه ( ،)1412جههواهر الب

هه  ،قههم:
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