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یکی از حوزههای علمی جدیدی که با ذهن انسان ارتباط
چکیده مستقیم دارد ،حوزهی شناختی است که روزبهروز ،بر تعداد
پژوهشهای میانرشتهای در این حوزه افزوده میشود .حوزهی
«اخالق» و» تربیت» ،به سبب ماهیت روانشناختی و ارتباط مستقیم با ذهن
و پیچیدگیهای آن ،از طریق مطالعات اینچنینی ،قابلبررسی هستند .علوم
شناختی و علوم وابسته به آن نظیر زبانشناسی شناختی ،به سبب ماهیت
ارتباطی ،ابزار الزم جهت انجام پژوهشی که پرده از ارتباط علوم شناختی و
علوم تربیتی بردارد ،در اختیار پژوهشگران قرار داده است .نگارنده نیز درصدد
آن است که با استفاده از این ابزار در رمزگشایی معنایی قرآن ،گامی ناچیز
بردارد .یکی از اصول معناشناسی شناختی ،جسمیشدگی ساختار مفهومی
است .به عقیدهی جانسون ،تجربیات ما از جهان خارج ،ساختهایی در ذهن
ما پدید میآورند که ما آنها را به زبان خود انتقال میدهیم .این ساختهای
مفهومی ،هامن طرحوارههای تصویریاند .درواقع ،طرح تصویری ،نوعی ساخت
مفهومی است که انسان بر اساس تجربیات فیزیکی خود در جهان خارج ،آنها را
میسازد .این تجربیات عینی ،امکان درک دیگر مفاهیم در حوزههای انتزاعیتر
نظیر زبان را ،به انسان میدهد .مارک جانسون این تجربهها را ،در قالب سه
حوزهی کلی طرحوارههای حرکتی ،1طرحوارههای حجمی 2و طرحوارههای
قدرتی 3تقسیمبندی میکند .در پژوهش حارض با تحلیل کالم وحی ،سی مورد
از طرحوارههای موضوعی تکرارشونده استخراج شد که بر اساس بسامد وقوع
و اهمیت موضوع در سه طبقهی آموزههای درجه یک ،آموزههای درجه دو و
آموزههای درجه سه دستهبندی شدند .بر اساس یافتههای این مطالعه ،بیشرتین
فراوانی ،مربوط به گروه مفاهیم درجه یک با موضوعات وحی ،معاد ،نبوت،
بهشت ،جهنم و تبعیت (پیروی) بود.
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مقدمه

براساس تعریف لوبرن از علوم شناختی ،این علوم شامل نحوهی کارکرد ذهن ،چگونگی دریافت
اطالعات از محیط توسط حواس و نحوهی پردازش آنها ،تشخیص آنچه ادراکشده و مقایسهی آن با
دادههای پیشین ذهن و طبقهبندی و ذخیرهی این دادهها در حافظه میشود (لوبرن ،2002 ،ص .)171در
واقع ،علوم شناختی سعی دارند تا با تبیین رابطهی میان شناخت انسان و پدیدههای پیرامونش ،نحوهی
تعامل با این پدیدهها و دستیابی به درکی بهرت از آنها را ،با استفاده از رویکردی «ذهن -تجربهمحور»
ارائه کنند .این نکته در زبانشناسی شناختی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا انسان ،غالب تجربیات و
اندیشههای خود را از طریق زبان به اشرتاک میگذارد .دیدگاه شناختی ،در معناشناسی بیش از دیگر
حوزهها کاربرد دارد؛ زیرا رابطهی تجربیات انسان و فرآیندهای ذهنی ،بیشک ،تأثیر بهسزایی در درک
معنا دارد .در واقع ،معناشناسی شناختی حاصل مجموعهای از نظریههاست که فصل مشرتک همهی آنها،
رابطهی ذهن و تجربه و دریافت معانی است .نظریاتی از قبیل طرحوارههای تصویری ،استعاره 2و مجاز،3
مقولهبندی 4و مفهومسازی ،5معناهای دائرهاملعارفی ،6فضاهای ذهنی 7و مقوالت شعاعی 8که از سوی
زبانشناسانی مانند جانسون ،لیکاف ،9تاملی ،10النگاکر ،11فیلمور ،12سویترس ،13فوکونیه 14و ترنر 15مطرح
شدهاند .در اصل ،معناشناسی شناختی با مفهومسازی و ساختار مفهومی رسوکار دارد؛ به عبارت دیگر ،در
این رویکرد ،مطالعهی معنی زبان ،به خودی خود هدف نیست ،بلکه هدف ،استفاده از آن در درک ماهیت
نظام مفهومی ذهن انسان است (راسخ مهند ،1392 ،ص .)38طرحوارههای تصویری از اساسیترین مفاهیم
معناشناسی شناختی هستند که در سال  1987توسط جانسون 16مطرح شد .بر اساس این طرحوارهها ،میان
تجربیات روزمرهی انسان و دریافتهای ذهنی وی ،رابطههایی برقرار میشود که در دریافت تجربههای
جدید ،راهگشا هستند.
این مقاله درصدد آن است که میزان کاربست طرحوارههای تصویری را ،در آیاتی که به مسائل کالن
تربیتی میپردازند ،بررسی کند .اینکه تا چه میزان طرح مسائل تربیتی با کاربرد تجربیات جسمیشده
در قالب زبان منود پیدا کردهاند ،سؤال اساسی این پژوهش است .حال با توجه به مجموع  6236آیهی
مطالعهشده ،در این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسشهای ذیل هستیم:
 -1آیا طرحوارههای تصویری در تبیین مفاهیم و رمزگشایی معنایی قرآن کریم ،قابلیت کاربست دارند؟
 -2کدام طرحوارهها بیشرتین فراوانی و بیشرتین سهم را ،در انتقال معنایی آموزههای تربیتی در آیات
1

Loebner					 2 Metaphor

1

Metonymy				4 categorization
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Radial categories
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مبارک قرآن کریم بر عهده دارند؟
 -3کدام آموزهها ،بیشرت از طریق طرحوارههای تصویری معناسازی شدهاند؟

 .1پیشینه تحقیق

مطالعات زبانشناختی قرآنی در حوزههای مختلفی ،از جمله تحلیل سیاق ،واژگانی ،کاربردشناختی
و معناشناختی انجام گرفته است .تعداد قابلتوجهی از تفاسیر ،ازجمله تفسیر جامع البیان طربی ،معانی
القرآن نحاس ،دقائق التفسیر ابنتیمیه ،تفسیر القرآن العظیم قرشی دمشقی و قرطبی ،الجواهر الحسان فی
تفسیر القرآن ثعالبی و فتح القدیر شوکانی در فرآیند رمزگشایی معنایی به مفهوم سیاق اشاره داشتهاند
(فاکر میبدی ،1387 ،ص .)133عالمه طباطبایی نیز در تفسیر املیزان ،بیش از سایر مفرسان ،از سیاق در
تفسیر قرآن سخن گفته است.
در باب بررسیهای مقابلهای رویکردهای تحلیل زبانی سنتی و معارص قرآن ،پژوهشهای اندکی انجام
شده است که از جملهی آنها میتوان به تحقیقات ویسی ( )1382در زمینهی واژگانی ،رستمیان و طباطبایی
( )1390در زمینهی کاربردشناسی و ایشانی و نعمتی قزوینی ( )1392در زمینهی بینامتنی اشاره کرد.
قامئینیا ( )1390در کتابی که در باب اصول معناشناختی برای تفسیر قرآن با توجه به معناشناسی
شناختی ارائه کرده است ،مباحثی چون معرفی زبانشناسی شناختی اصالت تعبیرهای قرآنی ،مفهومسازی
قرآنی و بافت آیات ،پیشمنونهها و مقوالت معنایی در قرآن ،شبکهی شعاعی قرآن ،حرکت خیالی در
ساختار معنایی قرآن ،فضاهای ذهنی در قرآن ،نقش تلفیق مفهومی در معناشناسی قرآن ،ساختار نیرو-
پویایی آیات و علیت و پنجرههای علّی در قرآن را معرفی کرده و دربارهی این موضوعات بحث کرده
است .پورابراهیم ( )1388با بررسی آیات نیمهی نخست قرآن ،به این نتایج دست یافته است .1 :در زبان
قرآن ،سه نوع استعارهی هستی-شناختی پدیدهای ،ظرف و شخصیتبخشی و سه نوع استعارهی جهتی
باال/پایین ،پشت/جلو و نزدیک/دور و نیز استعارههای ساختاری متعددی ازجمله اعضای بدن و زمان
وجود دارد .2 .استعارههای مفهومی موجود در زبان قرآن دو مبنای تجربی دارند :جسامنی و فرهنگی.
 .3استعارههای هستیشناختی و جهتی و نیز طرح-وارههای تصویری ،زیربنای استعارههای ساختاریاند و
بین آنها پیوند برقرار میکنند .هوشنگی و پرگو ( )1388به بررسی استعارههای مفهومی در قرآن از منظر
زبانشناسی شناختی پرداختهاند .در این پژوهش ،تالش شده است تا با فاصله گرفنت از معنای سنتی استعاره
و با گرایشات شناختی ،فرآیند مفهومسازی از طریق استعاره ،در کالم وحی مطالعه شود .نویسندگان به
نقش برجستهای که «گیاه» به عنوان حوزهی مبدأ در کمک به فهم موضوعات انتزاعیتر دارد ،اشاره
میکنند .شواهدی که بر این موضوع ارائه میدهند؛ عبارتند از :مقایسهی مراحل رشد گیاه به مراحل رشد
انسان و موضوع درو کردن محصول در مفهومسازی آخرت (در عباراتی نظیر «الدنیا حرث االخره») .در این
میان ،به همبستگی متقابل حوزههای مفهومیِ بنیادینی نظیر گیاه ،آب ،باد و خاک نیز اشاره شده است.
همچنین ،به کاربرد طرحوارهی مکانیشده که به «راه» داللت دارد ،اشارهی مخترصی شده است.
از زمان مطرح شدن نظریهی طرحوارههای تصویری توسط جانسون ،تحقیقات قابلتوجهی در این
زمینه انجام شده است .در ایران نیز پژوهشهایی در زمینههای مختلف با استفاده از این رویکرد انجام
بررسی کاربست طرحوارههای تصویری جانسون در قرآن کریم ،با تکیه بر اشارههای تربیتی و آموزههای اخالقی در کالم وحی
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شده است .محمدی آسیابادی و دیگران ( ،)1391تجارب عرفانی را در قالب طرحوارههای حجمی بررسی
کردهاند .نگارندگان ،این طرحوارهها را که بر قرار گرفنت شیئی درون شیء دیگر داللت دارد ،در مفاهیم
عرفانی مطالعه کردهاند .هدف آنها از این پژوهش بررسی موارد مربوط به آیهی نور ،کلمهی توحید،
اطوار دل و اقلیم هشتم که در متون عرفانی ازجمله مثنوی معنوی به کار رفته است ،از لحاظ کاربرد
طرحوارههای تصویری از نوع طرحوارههای حجمی است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،بسیاری از
رؤیاها ،الهامها و کشف و شهودهایی که بر مفهوم حجم مبتنیاند ،از این رهگذر قابلدرک هستند.
باقری خلیلی و محرابی کالی ( )1392طرحوارههای چرخشی را که یکی از زیرشاخههای طرحوارههای
حرکتی است ،در غزلیات حافظ و سعدی بررسی کردهاند .این مقاله که طرحوارهی چرخشی را به عنوان
«دور» یا چرخش روزگار که حرکتی دایرهای و چرخشی از مبدأ تا مقصد و چرخش دوباره روزگار ،در این
اشعار تفسیر میکند ،به یافتههای جالبی اشاره میکند .درک سعدی از حرکت زمان ،خطی و برداشت
حافظ ،دایرهای است .درک خطی ،ناشی از واقعگرایی سعدی و درک دایرهای ،منایانگر آرمانگرایی حافظ
است .بر اساس همین درک ،سعدی جزء شخصیتهای تراژیک و حافظ در گروه انسانهای حامسی قرار
میگیرد و اینکه شکل کاربرد واژگان ،از مرکزگریزی سعدی و مرکزگرایی حافظ حکایت میکند.
جاللیان ( )1394در پایاننامهی خود ،انواع طرحوارههای به کار رفته در داستان سیاوش شاهنامه را
بررسی کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که طرحوارهی حجمی با فراوانی  54درصدی ،بیشرتین
کاربرد را داشته است .نگارنده بر این باور است که فردوسی که شاعری حامسهپرداز است ،با بزرگمنایی
و پر نشان دادن مقوالت در این داستان که با ژانر حامسی سنخیت دارد ،بیش از همه ،ذهن حجمگرای
خود را منایان میکند.
روشن و دیگران ( )1392به بررسی طرحوارههای به کار رفته در رضباملثلهای رشق گیالن پرداختهاند.
این پژوهش با روشی توصیفی -استقرایی ،به این نتیجه رسیده است که انواع کلی طرحوارههای مشخصشده
از سوی اوانز 1و گرین ،)2006( 2در این منونهها یافت میشود .باالترین درصد فراوانی مربوط به طرح-
وارهی مهارشدگی است که معادل طرحوارهی حجمی مطرحشده از سوی جانسون است.
آریانفر ( )1385در پایاننامهی خود با عنوان «بررسی شامری از رضباملثلهای زبان فارسی بر اساس
طرحوارههای تصویری در چارچوب نظریهی معنیشناسی شناختی» ،بر اساس الگوهای طرحوارههای
تصویری ارائهشده از سوی اوانز و گرین ،لیکاف و دیگران ،به بررسی آن دسته از رضباملثلهای زبان
فارسی میپردازد که در آنها ،اعضای بدن به کار رفته است .وی در این پایاننامه ،به معرفی طرحوارههای
جدیدی چون طرحوارهی رنگ ،طرحوارهی طعم ،طرحوارهی ابزار و غیره میپردازد .نتایج تحقیق او را
میتوان اینگونه خالصه کرد -1 :تجارب جسامنی در حوزهی مبدأ ،مبنای درک و بیان رضباملثلهای
استعاری در حوزهی انتزاعی هستند -2 .رابطه مستقیمی میان بسامد طرحوارههای تصویری و کاربرد
اعضا ،در تعامالت روزمرهی برش وجود دارد -3 .طرحوارههای تصویری نقش حائز اهمیتی در کارکرد
اقتصادی ذهن و ایجاد الگوهای ذهنی تعمیمیافته دارند -4 .طرحوارههای تصویری را باید در مقوالت کالن
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Vyvyan Evans

1.

Melanie Green

2.

تجسمی– ذهنی جستوجو کرد -5 .طرحوارههای تصویری برخاسته از چندین حس ادراکی تجربی هستند؛
لذا منیتوان مرز مشخصی میان این طرحوارهها قائل شد.

 .2مبانی نظری و تحلیل دادهها

پیش از پرداخنت به سنگ بنای نظری این پژوهش که نظریهی جانسون است و در حوزهی معناشناسی
شناختی میگنجد ،مقتضی است ابتدا ،تعریفی از مفهوم شناخت در قالب علمی و امروزی آن ارائه شود.
لوریا معتقد است که میتوان شناخت را ،کسب دانش یا کلیهی فعالیتهای ذهنی تعریف کرد (لوریا،
 ،1376ص .)7تیربین شناخت را اینگونه تعریف میکند« :شناخت ،پدیدهای است که از رمزگذاری و
بهکارگیری اطالعات توسط سیستم مرکزی به دست میآید» (تیربین ،1989 ،ص 14به نقل از خوشزبان،
 ،1389ص .)10از آنجا که شناخت ،محصول ذهن است ،برای درک آن ،باید ذهن را بررسی کرد .علوم
شناختی را میتوان مطالعهی علمی ذهن دانست .در این تعریف ،منظور از ذهن ،مجموع منودهای
هوشمندی و آگاهی ،یعنی تفکر ،ادراک ،حافظه ،احساس ،استدالل و نیز متام روندهای ناآگاهانهی شناختی
است (خرسوی پور.)1388 ،
دیدگاه شناختی ،هامنگونه که زبان را دارای نظام و ساختار میپندارد ،فکر و اندیشه را نیز دارای نظام
و ساختار میداند (راسخ مهند ،1392 ،ص )11علوم شناختی بر آنند که اطالعات ذهنی انسان و نحوهی
بهکارگیری آنها را توصیف کنند .دو حوزهی مهم در زبانشناسی شناختی ،معناشناسی شناختی و دستور
شناختی است ،هرچند که اصول نظریهی شناختی در حوزههای دیگر زبانشناسی نظیر واژهشناسی نیز
کاربردی است.
هدف معناشناسی شناختی ،بررسی رابطهی میان معنا و آنچه در جهان خارج با آن معنا پیوند ارجاعی
دارد ،است .یکی از نظریههای بنیادین در معناشناسی شناختی ،نظریهی طرحوارههای تصویری است که
در سال  1987از سوی مارک جانسون مطرح شد .دیدگاه اصلی در نظریهی طرحوارههای تصویری این
است که به سبب حضور فیزیکی و فعالیت و حرکت ما در جهان خارج ،از طریق بدن و محیط پیرامومنان،
تجربههایی کسب میکنیم که ما را در سازماندهی افکار و اندیشههایامن در حوزههای انتزاعی یاری
میدهند .تاملی ( ،2000ص )7معتقد است که زبان ،از همین طرحوارهها که حاصل قابلیت درک از
طریق جسمیشدگی هستند ،در نشان دادن نظام مفهومی بهره میگیرد .مارک جانسون ( ،1987ص،)19
طرحوارههای تصویریای که از طریق آنها پدیدههای ذهنی را ،بر اساس تجربیات روزانهی طبقهبندی شده
در ذهن درک میکنیم ،در سه گروه طرحوارههای حرکتی ،طرحوارههای حجمی و طرحوارههای قدرتی
طبقهبندی میکند .پیش از پرداخنت به هر یک از این طرحوارهها ،به چند ویژگی کلی آنها که توسط
جانسون ( ،1987ص )22مطرح شده است ،میپردازیم و در ادامه ،هر یک از انواع طرحوارههای تصویری
را رشح میدهیم.

 .1-2طرحوارههای حجمی

طرحوارههای حجمی ،از انگاشت میان پدیدههای ذهنی با تجربیات انسان از قرارگرفنت در محیطهایی
بررسی کاربست طرحوارههای تصویری جانسون در قرآن کریم ،با تکیه بر اشارههای تربیتی و آموزههای اخالقی در کالم وحی
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نظیر اتاق ،خانه ،تختخواب و فضاهای اینچنینی ناشی میشود .این طرحوارهها ،امکان تجسم ظرف و
مظروف را ،با شبیهسازی قرارگرفنت اشیا در درون یکدیگر ممکن میسازد (شکل .)1

x

شکل  .1طرحوارهی حجمی (جانسون ،1987 ،ص)23

این طرحواره بر دو اصل استوار است :بر اساس طرحوارهی حجمی ،اشیا یا در درون ظرف هستند یا
خارج از آن .اصل دوم این است که اگر شیء «الف» در درون شیء «ب» قرار گیرد و شیء «ب» در درون
شیء «ج» باشد ،آنگاه شیء «الف» در درون هر دو قرار دارد (سعید ،2013 ،ص.)367
باید به آقای مدیر ،برای خروج از این بحران کمک کرد.

 .1-1-2کاربرد طرحوارهی حجمی در آیات قرآن

هامنگونه که در تعریف طرحوارهی حجمی گفته شد ،انسان از تجربهی قرار گرفنت خود در مکانهای
مختلف ،تصویری ذهنی میسازد که به واسطهی آن جهت مفهومسازی در موارد مشابه ،این رابطهی ظرف
و مظروفی را رسلوحه قرار داده و طرحوارهای را با نام طرحوارهی حجمی پدید میآورد .در ادامه ،به آیات
مبارکهای که در آنها طرحواره تصویری حجمی به کار رفته ،اشاره شده است.
َ -1و إِنْ كَانُوا ِم ْن َق ْب ُل لَ ِفی ضَ َللٍ ُمبِینٍ ؛ قطعاً پیش از آن ،در گمراهى آشكارى بودند (آلعمران/.)164 ،
طرحوارهی حجمی/اشاره به مفهوم ضاللت و گمراهی.
 -2ك َُّل َما ُردُّوا إِ َل الْ ِف ْت َن ِة أُ ْر ِك ُسوا ِفی َها؛ هر بار كه به فتنه بازگردانده شوند ،رس در آن فرو میبرند (نسا،
 /.)91طرحوارهی حجمی /اشاره به مفهوم فتنه.
 -3قَالُوا َر َّب َنا أَ َم َّت َنا اثْ َن َت ْینِ َوأَ ْح َی ْی َت َنا اثْ َن َت ْینِ فَا ْع َ َت ْف َنا ِب ُذنُو ِب َنا َف َه ْل إِ َل ُخ ُرو ٍج ِم ْن َسبِیلٍ ؛ میگویند :پروردگارا!
دو بار ما را به مرگ رسانیدى و دو بار ما را زنده گردانیدى .به گناهامنان اعرتاف كردیم ،پس آیا راه
بیرونشدىن [از آتش] هست؟ (غافر /.)11 ،طرحواره حجمی /اشاره به مفهوم جهنم.
 -4الَّ ِذی َن ه ُْم ِفی َغ ْم َر ٍة َساهُونَ ؛ هامنان که در ورطه ناداىن بیخربند (الذاریات /.)11 ،طرحواره حجمی/
اشاره به مفهوم نادانی و غفلت.
َ
ِ
ِ
َ
ِ
 -5یُ ْخر ُِج الْ َح َّی ِم َن الْ َم ِّی ِت َو یُ ْخر ُِج الْ َم ِّی َت م َن الْ َح ِّی و َیُ ْحیِی ْال ْر َض بَ ْعدَ َم ْوت َها َو كَذلكَ تُ ْخ َر ُجونَ ؛ زنده
را از مرده بیرون میآورد و مرده را از زنده بیرون میآورد و زمین را پس از مرگش ،زنده میسازد و بدین
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گونه [از گورها] بیرون آورده میشوید (الروم /.)19 ،طرحواره حجمی /اشاره به مفهوم معاد.
فصل مشرتک آیات مبارکه فوق ،تصویری کلی است که بر قرار گرفنت شیئی در درون فضا یا محیطی
و یا خارج شدن از آن ،داللت دارد .گاه از این تصویر ظرف و مظروف ،رصفاً به هدف توصیف استفاده
شده است .بدین ترتیب در قرآن کریم ،با بهرهگیری از طرحوارههای تصویری حجمی ،عالوه بر تصویر
ظرف و مظروف ،مفاهیمی همچون بهشت ،جهنم ،آفرینش ،مرگ ،هدایت و ضاللت و دیگر موضوعات
مفهومسازی شدهاند .از مجموع  2280طرحواره ،در  732مورد ،از طرحوارهی حجمی استفاده شده است
(جدول .)1
نوع طرحواره

تعداد

درصد

طرحوارهی حجمی

732

0/32

جدول  .1فراوانی طرحوارههای حجمی در قرآن کریم

 -2-2طرحوارههای حرکتی

طرحوارههای حرکتی ،منعکسکنندهی تجربهی انسان از حرکت خود و یا دیگر اشیاء است .این حرکت،
یک نقطهی آغاز به نام مبدأ و یک نقطهی پایان به نام مقصد دارد .به آنچه میان این دو نقطه قرار
میگیرد ،مسیر مینامند (شکل .)2
ب :نقطهی پایان مسیر الف :نقطهی آغاز
شکل  .2طرحوارهی حرکتی (جانسون ،1987 ،ص)114

بر اساس اصول کاربردی این نوع طرحواره ،حرکت از نقطهی «الف» به نقطهی «ب» ،مستلزم عبور از
متامی نقاطی است که در مسیر «الف» به «ب» هستند .نکتهی دیگر اینکه مسیرها ،جهتدار هستند و
هر طی مسیری با سپری شدن میزان خاصی از زمان همراه است (هامن ،ص.)369
آقای مدیر هر چه تالش کرد به نتیجهای نرسید.

 .1-2-2کاربرد طرحوارهی حرکتی در قرآن

طرحوارهی حرکتی همواره به طی کردن مسیر در نتیجهی حرکت از نقطهای به نقطهی دیگر اشاره
دارد .در ادامه منونههایی از کاربرد این نوع طرحواره در قرآن کریم آمده است.
 -1ثُ َّم إِلَ ْی ِه تُ ْر َج ُعونَ ؛ آنگاه به سوى او بازگردانده میشوید (بقره /.)28 ،طرحوارهی حرکتی /اشاره به
مفهوم معاد.
َ -2و َل تَ َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
ات الشَّ ْیطَانِ ؛ و از گامهای شیطان پیروی مکنید! (بقره /.)168 ،طرحوارهی حرکتی/
اشاره به مفهوم اطاعت.
 -3أَنِّی َقدْ جِ ْئ ُتك ُْم بِآ َی ٍة؛ در حقیقت ،من از جانب پروردگارتان آمدهام ،برایتان معجزهای آوردهام
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(آلعمران /.)49 ،طرحوارهی حرکتی /اشاره به مفهوم وحی.
 -4ثُ َّم َجا َءك ُْم َر ُس ٌول؛ سپس برای شام فرستادهای آمد (آلعمران /.)81 ،طرحوارهی حرکتی /اشاره به
مفهوم نبوت.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
اب
ِ -5م ْن َو َرائه ِْم َج َه َّن ُم َو َل یُ ْغنی َع ْن ُه ْم َما ك ََس ُبوا شَ ْی ًئا َو َل َما اتَّ َخذوا م ْن دُونِ اللَّه أ ْول َیا َء َولَ ُه ْم َعذ ٌ
یم؛ پیشاپیش آنان ،دوزخ است و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستاىن را كه غیر از خدا اختیار کردهاند،
َع ِظ ٌ
به كارشان میآید و عذاىب بزرگ خواهند داشت (الجاثیه /.)10 ،طرحوارهی حرکتی /اشاره به مفهوم جهنم.
تصویر مشخصی که از منت آیات فوق به ذهن متبادر میشود ،حرکتی است که از نقطهی آغاز «الف»
توسط «مسیری» مشخص ،به نقطهی پایان «ب» ختم میگردد .بسته به موضوع مورد بحث ،در آیات
مبارکه ،طیکنندهی مسیر که غالباً انسان است ،از نقطهای که حرکت آغاز میشود ،با مدلهای حرکتی
متفاوت ،نظیر نزولی ،صعودی ،افقی رو به عقب ،افقی روبهجلو ،چرخشی یا هر نوع دیگری از حرکت ،به
نقطه مقصد میرسد .از آنجا که این نقاط آغاز و پایان و همچنین مسیر طی شده دربارهی طرحوارههای
تصویری ،انتزاعی هستند ،غالباً موضوعی فراتر از این حرکت ،مدنظر است که با تصاویر ذهنی به کار
گرفتهشده ،هدف مورد نظر ،عینیت مییابد .دربارهی عبارت «ثُ َّم إِلَ ْی ِه تُ ْر َج ُعونَ » ،نقطهی آغاز ،دنیای فانی
است .طیکنندهی مسیر ،انسان و نقطهی پایان ،دنیای باقی است .در آموزههای دین مبین اسالم ،این
رجعت به «معاد» معروف است .با تحلیلهای مشابه ،میتوان بهوضوح کاربست طرحوارههای تصویری
را که به ظرافت ،رسالت رمزگشایی معانی قرآنی را دارند ،مشاهده کرد .از مجموع  2280دادهای که در
آنها ،طرحوارهی تصویری جهت انتقال مفهوم به کار رفته است ،در  1311مورد ،طرحواره ،از نوع حرکتی
بوده است (جدول .)2
نوع طرحواره

تعداد

درصد

طرحوارهی حرکتی

1311

57/5

جدول  .2فراوانی طرحوارههای حرکتی در قرآن کریم.

 -3-2طرحوارههای قدرتی

طرحوارههای قدرتی ،از چگونگی برخورد انسان به مانع و حالتهای مختلفی که در پی آن برای او
متصور است ،الگوهای تصویریای در ذهن ترسیم میکند که به کمک آنها ،تجارب انتزاعی ،قابلدرک
میشوند .جانسون ( ،1987ص ،)47سه حالت مختلف را در برخورد با موانع در نظر میگیرد .در نوع
نخست ،در مسیر حرکت مانعی پیش میآید که ادامهی حرکت را ناممکن میسازد (شکل .)3
آقای مدیر با این تصمیم ،باعث توقف اجرای پروژه شد.
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شکل  .3طرحوارهی قدرتی نوع اول :توقف حرکت( 1هامن ،ص)47

در دومین نوع طرحوارهی قدرتی ،در مسیر حرکت ،سد به وجود آمده ،مانع ادامهی مسیر منیشود؛
یعنی میتوان آن را شکست؛ یا اینکه با دور زدن ،به حرکت ادامه داد؛ یا با تغییر مسیر ،برای ادامهی مسیر
بدون برخورد مجدد با مانع ،راه تازهای یافت (شکل .)4
آقای مدیر با این تصمیم عجوالنه ،کارخانه را مجبور به تعویض تأمینکننده کرد.

شکل  .4طرحوارهی قدرتی نوع دوم :شکست مانع یا تغییر مسیر( 2هامن ،ص)47

در نوع سوم طرحوارهی قدرتی ،سد به وجود آمده ،منیتواند انسان را از ادامهی مسیر باز دارد و انسان
همچنان با قدرت خود ،مانع را از پیش رو برمیدارد و به مسیر حرکت خود ادامه میدهد (شکل .)5
آقای مدیر با طرح پیشنهاد هوشمندانهی خود ،باعث شد با وجود بحران مالی ،کارخانه به تولید خود
ادامه دهد.

شکل  .5طرحوارهی قدرتی نوع سوم :از میان برداشنت مانع و ادامهی مسیر( 3هم ان ،ص)47

compulsion

1

blockage

2

Removal of restraint

3
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 .1-3-2کاربرد طرحوارهی قدرتی در آیات قرآن

جانسون طرحوارهی قدرتی را اینگونه معرفی میکند« :رشایطی را در نظر بگیرید كه در برابر حركت،
نیروی مقاومت یا سدی قرار گرفته باشد .انسان بر حسب تجربیات خود ،امكانات مختلفی را در برخورد
با چنین سدی تجربه كرده است و قدرت خود را در برخورد با چنین سدی آزموده است .به این ترتیب،
طرحوارهای انتزاعی از این برخورد فیزیكی ،در ذهن خود پدید آورده است و این ویژگی را به پدیدههایی
نسبت میدهد كه از چنین ویژگیای برخوردار نیستند» (صفوی ،1383 ،ص .)376جانسون بر این باور
است که در برخورد با این طرحواره ،سه حالت توقف از حرکت ،تغییر مسیر و ادامه مسیر و ادامهی حرکت
در هامن مسیر اتفاق میافتد .مثالهای زیر ،کاربست این نوع طرحواره را در مفهومسازی نشان میدهند.
َ -1خ َت َم اللَّهُ َع َل ُقلُو ِبه ِْم َو َع َل َس ْم ِعه ِْم َو َع َل أَبْ َصا ِر ِه ْم ِغشَ ا َوةٌ؛ خداوند بر دلهاى آنان و بر شنوایى
ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پردهای است (بقره /.)7 ،طرحوارهی قدرتی نوع اول.
یم؛ و اگر بازایستادند ،البته خدا آمرزنده مهربان است (بقره/.)192 ،
َ -2فإِنِ انْ َت َه ْوا َفإِنَّ اللَّهَ َغفُو ٌر َر ِح ٌ
طرحوارهی قدرتی نوع دوم.
ْصنَا َع َل الْ َق ْو ِم الْكَا ِفرِینَ؛ پس ما را بر گروه كافران پیروز كن (بقره /)286 ،طرحوارهی قدرتی
 -3فَان ُ ْ
نوع سوم.
َ
اب لِ َم ت َُصدُّ ونَ َع ْن َسبِیلِ اللَّ ِه؛ بگو :اى اهل كتاب! چرا كىس را كه ایامن آورده است،
 -4ق ُْل یَا أه َْل الْ ِك َت ِ
از راه خدا بازمیدارید و آن [راه] را كج میشامرید (آلعمران /.)99 ،طرحوارهی قدرتی نوع دوم.
َ -5و َم ْن یَ ْع ِص اللَّهَ َو َر ُسولَهُ َو یَ َت َعدَّ ُحدُ و َدهُ؛ و هر كس از خدا و پیامرب او نافرماىن كند و از حدود مقرر
او تجاوز مناید (نسا /)14 ،طرحوارهی قدرتی نوع دوم.
در متامی مثالهای فوق ،نوعی مانع ،مشهود و یا غیر مشهود ،دیده میشود که بهنوعی در مفهومسازی
ایفای نقش میکند .در مثال اول ،ختم یا مهری که خداوند بر قلب و دیده و سمع کفار میزند ،بهنوعی
تداعیگر این مانع است .هامنگونه که در بخش مبانی نظری به توضیح انگارهی جانسون پرداخته شد،
بسته به نوع مانع و واکنش شیء یا شخصی که مانع بر رس راه حرکت او ظاهر شده است ،انواع مختلف
طرحوارهی تصویری قدرتی شکل میگیرد .در این آیه ،ازآنجاییکه این مهر مانعی است که حرکت را بهطور
کامل قطع کرده و دیگر سمع و برص و قلبهای کفار در پشت این مانع بی هیچ بصیرتی باقی میمانند،
لذا این نوع طرحواره قدرتی از نوع اول است .به ترتیب ،مثالهای دیگری از انواع دیگر این طرحواره آورده
ْصنَا َع َل الْ َق ْو ِم الْكَا ِفرِینَ» ،مانع پیشآمده ،قوم کفار هستند که با
شده است .در مثال شامرهی سه «فَان ُ ْ
نرص خداوند ،این مانع از پیش رو برداشته میشود و ادامهی مسیر ،میرس میگردد و بنابراین ،طرحوارهی
قدرتی نوع سوم که بر عبور از مانع با کنار گذاشنت آن داللت دارد ،در خلق معنا راهگشایی میکند .در
مثال پنجم ،از حدود تعریفشده از جانب خداوند و فرستادهی او تجاوز میشود .این طرحواره ،تداعیگر
تصویر گذشنت از مانع و ادامهی مسیر را دارد .در طرحوارهی قدرتی نوع دوم ،در مسیر حركت ،سدی به
وجود آمده است و سه حالت مختلف پیش روی قرار میگیرد .نخست اینکه مسیر را تغییر دهد ،ولی
این تغییر مسیر به گذر از آن سد منجر شود؛ دوم اینکه انسان بتواند از كنار سد بگذرد و راهش را ادامه
دهد و سوم آنکه انسان باقدرت از آن سد عبور كند .در این آیه ،حالت سوم پیش میآید و کفار نسبت به
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حدود خداوند بیتفاوت بوده ،از آنها گذر کرده و مسیر باطل خود را ادامه میدهند.
دربارهی این طرحواره نیز ،موضوعات مختلفی مورد بحث هستند که در جدول  3با ذکر نوع مفهوم
و فراوانی آن آورده شدهاند.
نوع طرحواره

تعداد

درصد

طرحوارهی قدرتی

237

0/10

جدول  .3فراوانی طرحوارههای قدرتی در قرآن کریم

هامنگونه که پیشتر گفته شد ،تعداد  6236آیه از آیات مبارکهی قرآن کریم بررسی شدهاند .در گام
نخست ،آیاتی که شامل طرحوارهی تصویری بودند ،شناسایی شدند .از تعداد  6236آیه ،در مجموع در
 2280مورد ،از طرحوارههای تصویری استفاده شده است .در گام دوم ،با تحلیل طرحوارههای بهکاررفته
و با استناد به تقسیمبندی جانسون ( ،)1987انواع مختلف طرحوارهها تشخیص داده و شامرش شدند .در
ادامه به منونههای مختلف این آیات و شیوهی تحلیل طرحوارهها پرداخته شده است.
در جدول  4با بررسی تکتک دادهها ،عالوه بر نوع طرحواره ،موضوع مورد اشاره در آن بخش نیز
تحلیل شده و نتایج به ترتیب اکرثیت و اهمیت استخراج شده است .بر اساس بسامد وقوع و درجهی
اهمیت ،آموزهها در سه گروه درجه یک ،درجه دو و درجه سهطبقهبندی شدهاند.
گروه یک شامل :وحی ،معاد ،نبوت ،پیروی (اطاعت) ،بهشت ،جهنم و توصیفی (جدول .)4
توصیفی

پیروی

نبوت

وحی

معاد

جهنم

بهشت

تعداد

481

124

160

208

152

143

161

درصد

0/211

0/054

0/070

0/091

0/067

0/063

0/071

جدول  .4گروه درجه یک ،بسامد وقوع باال

گروه دو شامل :ضاللت ،راه خدا ،قیامت ،دنیا ،آخرت ،مرگ ،هجرت ،عذاب ،هدایت ،رحمت (غفران)،
کفر (انکار) ،کتاب (قرآن ،آیه یا سوره) ،احکام ،طغیان و سایر (شامل فتنه و رسکشی و موضوعات یک یا
دو بار بسامد دیگر).
طغیان

احکام

کتاب

کفر

رحمت

هدایت

عذاب

مهاجرت

تعداد

76

26

54

24

39

50

46

26

درصد

0/030

0/010

0/024

0/011

0/017

0/022

0/020

0/011

جدول  .5گروه درجه دو ،بسامد وقوع متوسط
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تعداد
درصد

آخرت
39
0/017

مرگ
37
0/020

قیامت
34
0/015

دنیا
27
0/010

ضاللت
95
0/040

راه خدا
71
0/030

سایر
91
0/040

ادامه جدول  .5گروه درجه دو ،بسامد وقوع متوسط

گروه سوم شامل :نور و ظلامت ،حق ،فرشتگان ،نرص ،امر خدا ،عهد ،قدرت خدا ،ایامن ،ظلم ،توبه،
ممنوعیت ،مقاومت ،انذار ،مفر ،شک ،نادانی (و دانایی).
نادانی

شک

ظلم

ایامن

قدرت خدا

عهد

امر خدا

نرص

تعداد

6

4

3

6

17

4

13

7

درصد

0/0026

0/0018

0/0013

0/0026

0/0074

0/0017

0/0057

0/0031

جدول  .6گروه درجه سه ،بسامد وقوع کم

فرشتگان

مفر

انذار

مقاومت

ممنوعیت

توبه

حق

نور و ظلامت

تعداد

11

3

5

3

3

15

12

5

درصد

0/0048

0/0013

0/0022

0/0013

0/0013

0/0066

0/0053

0/0022

ادامه جدول  .6گروه درجه سه ،بسامد وقوع کم

در شکل  ،6بسامد کاربرد هر یک از طرحوارهها در تعداد  2280آیه ،به صورت کلی نشان داده شده است.

شکل  .6فراوانی کاربرد انواع طرحوارههای تصویری در قرآن کریم
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هامن گونه که از آمار فوق قابل استنباط است ،بحث پیروی از راه خدا و یکتاپرستی و توحید ،وعده ی
بهشت و وعید جهنم و سخن از فرستادگان الهی ،از پر بسامدترین موضوعاتی است که این کاربرد فراوان
طرحوارههای تصویری ،حاکی از اهمیت این موضوعات است .عالمه طباطبایی «توحید» را این گونه معرفی
رب همهی اشیاء است و هیچ ربّی جز او
میكند« :توحید در اسالم ،آن است كه معتقد باشیم خداوندّ ،
حق ربوب ّیت او را ادا كنیم .بدین شكل كه خشوع قلبی جز برای
نیست؛ در همهی جهات تسلیم او بوده و ّ
او نداشته باشیم و اعامملان را جز برای او انجام ندهیم و دستورات او را بزرگ و عظیم بدانیم» (طباطبایی،
 ،1367ص .)5از دیدگاه عالمه ،سایر مبانی نظیر اختیار ،معرفتپذیری و روشهای تربیت اخالقی مانند
نصیحت ،الگوسازی با داستان و مثال ،وعدهی بهشت و جهنم ،پرسش و پاسخ ،ابتال و غیره ،همگی ،حول
محور «توحید» میتوانند اثرگذار باشند (کبیری و معلمی.)1388 ،
قرآن كریم در موارد بسیار ،به بیان عذابهای جهنم و نعمتهای بهشتی و مقایسهی آن دو پرداخته
است« .ق ُْل أَ ذلِكَ َخ ْی ٌر أَ ْم َج َّن ُة الْ ُخلْ ِد الَّ ِتی ُو ِعدَ الْ ُم َّتقُونَ » (فرقان ،)15 ،در این روش ،آگاهی دادن از نتایج
كار نیك ،انگیزهی كافی برای انجام دادن آن ایجاد میكند؛ هامنطور كه آگاه شدن از نتایج سوء ،بهرتین
عامل بازدارنده از ارتكاب آن عمل است .به عبارتی ،تشویق و رشم تنبیه ،باید مربّی فرد باشند و این یعنی
بها دادن به عزت و كرامت انسانی (کبیری و معلمی)1388 ،
دربارهی موضوعات کمبسامد نیزمیتوان گفت که بسامد کم این طرحوارههای موضوعی ،با اهمیت
پایین موضوعات اصلی مطابقت دارد؛ به عنوان مثال ،مسئلهی انذار در طبقهبندی موضوعی ،در گروه
موارد کمبسامد قرار گرفته است؛ اما اهمیت مسئلهی انذار و تبشیر در امور تربیتی ،به شکل عام و در
قرآن کریم ،به شکل خاص بر کسی پوشیده نیست .در قرآن کریم ،تشویق و تهدید در بسیاری از موارد
در کنار هم قرار دارند .تشویق در كنار تهدید ،یکی از شیوه هاى تربیتى قرآن کریم است (قرائتی،1383 ،
ص )392گاهی ابتدا مسئلهی تشویق برجسته شده و پس از آن تنبیه مطرح گردیده است و گاهی به
تناسب آیات و فضای سخن ،مسئله به عکس طرح شده است .تشویق نیكوكاران به دنبال تهدید بدكاران،
یك اصل تربیتى دانسته است .در واقع میتوان گفت که ارشاد و تربیت ،بر دو پایهی بیم و امید و كیفر و
پاداش استوار است (هامن ،ص .)261در حقیقت ،جایگاه تشویق در نظام تربیتی اسالم ،واالتر و از اهمیت
بیشرتی برخوردار است .در کار تربیتی اسالمی ،تشویق باید بیش از تنبیه و مجازات باشد (هامن ،ص.)204

نتیجهگیری

نتایج حاصل از بررسی کالم وحی که مجموعاً شامل  6236آیه میشوند ،از لحاظ نوع و فراوانی
کاربرد طرحوارههای تصویری نشان داد که در  2280مورد ،از طرحوارههای تصویری در رمزگشایی معنایی
استفاده شده است .به واسطهی این رقم ،آمار  36/5درصد که بهطور متوسط حاکی از آن است که در
هر سه آیه یک طرحواره به کار رفته است ،همچنین با توجه به نقشی که هر یک از این طرحوارهها در
مفهومسازی دارند ،میتوان بهطور مسلم پاسخ مثبتی به پرسش اول این پژوهش داد .بیشک ،با این حجم
کاربرد طرحوارههای تصویری و تناظری که با مضمون معنایی و موضوعی هر آیه داشتند ،کاربست آنها در
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رمزگشایی معنایی قرآن ،امری مسلم است.
در پاسخ به پرسش دوم نیز ،هامنگونه که از بررسی کمی دادهها و طبقهبندی آنها برآمد ،از تعداد
 2280طرحوارهی تصویری ،به ترتیب طرحوارهی حرکتی با  1311مورد معادل  75/5درصد ،طرحوارهی
حجمی با  732مورد معادل  0/32درصد و طرحوارهی قدرتی با  237مورد معادل  10/5درصد ،بیشرتین
بسامد را داشتهاند؛ بنابراین ،میتوان گفت نزدیک به نیمی از رسالت مفهومسازی ،از طریق طرحوارههای
تصویری ،با طرحوارهی حرکتی انجام شده و نیم دیگری نیز از طریق طرحوارهی حجمی و طرحوارهی
قدرتی مفهومسازی شدهاند.
در بررسی موضوعاتی که طرحوارهها در مفهومسازی آنها ایفای نقش کردند ،با بررسی نتایج آنچه
بهوضوح مشهود است ،نخستین کاربست طرحوارهها در زمینهی توصیف است .با کنار گذاشنت این مورد
و تحلیل سایر موضوعاتی که با آموزههای تربیتی متعالی قرآن در ارتباط هستند ،سه گروه موضوع
شناسایی شد .طبقهبندیها بر اساس بسامد وقوع انجام شدهاند .بدین صورت که موضوعاتی که فراوانی
کاربرد طرحواره در مفهومسازی آنها ،بیشرت بوده است ،به عنوان موضوعات حائز باالترین اهمیت و در
گروه درجه یک تقسیمبندی شدهاند .به همین ترتیب نیز گروه درجه دوم و سوم نیز شناسایی شدهاند.
پربسامدترین موضوعات که بیشرتترین فراوانی را ،در زمینه رمزگشایی معنایی از طریق مفهومسازی،
با کاربرد طرحوارههای تصویری بر اساس نظریه مارک جانسون داشتند؛ عبارتند از :معاد ،نبوت ،وحی،
بهشت ،جهنم و پیروی .بر اساس آموزههای اسالمی ،این مفاهیم در اولویت مفاهیم تربیتی که میبایست
در بسرت دین مبین اسالم به مسلامنان آموزش داده و منتقل شود ،وجود دارند .لذا با ظرافت ،بیشرتین
طرحوارهها جهت انتقال این مفاهیم به کار رفتهاند .هامنگونه که از نتیجهی بررسیها برمیآید ،در
طرحوارههای تصویری نوع حرکتی ،بیشرت موضوعاتی مفهومسازی شدهاند که بهنوعی تداعیگر نوعی
حرکت و طی مسیر هستند؛ مانند وحی که از رسچشمهی درگاه الهی آغاز و با طی مسیری به برشیت
رسیده است .موضوع دیگر ،نبوت است که اغلب با «جاء» و «رسلنا» و اینگونه افعال ،از آمدن یا فرستاده
شدن رسولی از جانب خدا به سوی مردم نشان دارد .موضوع مهم دیگری که با مفهوم حرکت همراه
است و سهم قابلتوجهی از طرحوارههای حرکتی را از آن خود کرده ،مربوط به هدایت و پیروی است،
تبعیت کردن در مفهوم «به دنبال کسی و در مسیر وی گام برداشنت» .این مفهوم هم در برابر تبعیت از
حق ،رسول ،راستی و درستی و هم دربارهی شیطان ،طاغوت و راه نادرستی به کار رفته است؛ بنابراین،
کامالً مشهود است که سهم بیشرت طرحواره حرکتی با موضوعاتی که ماهیتاً میبایست از طریق طی مسیر
مفهومسازی شوند ،کامالً همپوشانی دارند.
بر اساس تفاسیر موجود در زمینه رمزگشایی کالم وحی ،مقایسهی تنها چند مثال با این نظریه ،بهوضوح
کاربست علمی آن را نشان میدهد .متامی مطالعات ،پژوهشها و تفسیر تالشی است ناچیز بهمنظور درک
ف تَكْ ُف ُرونَ بِاللَّ ِه َو كُ ْن ُت ْم أَ ْم َواتًا
این معجزهی تکرارناپذیر؛ بهعنوانمثال ،خداوند تعالی در آیهای با عنوان «كَ ْی َ
َفأَ ْح َیاك ُْم ثُ َّم یُ ِمی ُتك ُْم ثُ َّم یُ ْحیِیك ُْم ثُ َّم إِلَ ْی ِه تُ ْر َج ُعونَ »؛ چگونه خدا را منكرید با آنكه مردگاىن بودید و شام را
زنده كرد؛ باز شام را میمیراند [و] باز زنده میکند [و] آنگاه به سوى او بازگردانده میشوید (بقره ،)28 ،به
موضوع زندگی پس از مرگ و مفهوم معاد اشاره میفرمایند؛ اما در آیهی رشیفهی « ُی ْخر ُِج الْ َح َّی ِم َن الْ َم ِّی ِت
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َو یُ ْخر ُِج ا ْل َم ِّی َت ِم َن ا ْل َح ِّی و َیُ ْحیِی ْالَ ْر َض بَ ْعدَ َم ْوتِ َها َو كَ َذ ِلكَ تُ ْخ َر ُجونَ »؛ (روم )19 ،زنده را از مرده بیرون
میآورد و مرده را از زنده بیرون میآورد و زمین را پس از مرگش ،زنده میسازد و بدین گونه [از گورها]
بیرون آورده میشوید ،با کاربرد طرحوارهی حجمی ،این مفهومسازی انجام میشود .بیشک ،با کاربرد این
طرحواره ،توان منظوری این آیه که خروج از کالبدی که در این دنیا وجود دارد و ورود به دنیایی دیگر و یا
خروج از دنیای ازلی و ورود به این دنیا را ،بهطور کامل ،به مخاطب منتقل میکند .نکتهای که در تفاسیر
گوناگون ازجمله تفسیر ابنكثیر و القرطبی و البغوی و الشوكانی ،همسو است.
هامنگونه که از نتایج این پژوهش برمیآید ،نقش مطالعات زبانشناختی نوین در تبیین هر چه بیشرت
موازین علمی و بهروزی که در کالم وحی رعایت شدهاند ،دارد .هرچند که درک این معجزهی الیتناهی
خارج از توان و ظرفیت برشی است؛ اما تالش در راه مطالعات اینچنینی که عالوه بر غنای ذخیرهی
مطالعات زبانشناختی در حوزههای متنوع ،به منظور فهم آیات آسامنی و آموزش و انتقال آموزههای
واالی آنها به نسلی که به عللی چون تفاوت در دین ،زبان ،جغرافیا ،سن و ...با منت اصلی قرآن ناآشناست،
کمک شایانی میکند.
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