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Abstract  
This study represents the Motion Event in the verb of going in the Holy Quran, based 

on the structure semantic network of the preposition الی  /ila/(towards). This study aims 

to examine the verb of going and the preposition of الی (towards) on semantic network 

based on Tolmy’s Motion theory .In collecting said corpus, 88 verbs were extracted 

from verses consisting of the deep structure of the verb “going”; The relevant samples 

were collected and analyzed. The results showed that, the preposition ofالی  has the most 

frequent usages. This preposition represents the end-destination concept, however, its 

usage is not limited in this sense. Also new concepts of direction (within, outside, high) 

and state (mental, physical) were encoded by this preposition. One of the results of this 

study, is representation semantic network of the position الی, which causes the existing 

knowledge of this concept in the Holy Quran to be promoted.  

Keywords: The Holy Quran; Cognitive linguistics ;The preposition الي 

(towards); Semantic Network; the motion event of “going”. 
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 قرآن در «رفتن» حرکتي رویداد اضافه حروف معنایي  شبکة
  «إلي» حرف موردی مطالعة: کریم

 .ایران تهران، ،(س)الزهرا دانشگاه حدیث، و قرآن علوم رشته پسادکتری پژوهشگر   حبیبی فاطمه
  

 .      ایران تهران، ،(س)الزهرا دانشگاه حدیث، و قرآن علوم استاد زاده فتاحی فتحیه
  

 چکیده
  شبکة ساختار جهت از کریم، قرآن در را رفتن حرکتي رویداد که است معناشناختي پژوهشي حاضر، مقالة
 به دستيابي و رفتن حرکتي رویداد تحليل پژوهش، این هدف. کند مي بررسي «إلي» اضافة حرف معنایي
 مشتمل فعل 88 منظور، همين به. است بوده تالمي حرکت رویداد نظریة اساس بر اضافه حروف معنایي  شبکة
 که است داده نشان پژوهش این نتایج. است شده تحليل و استخراج قرآن در «رفتن» ساخت ژرف بر

 پيش معناي در حرف این گرچه است؛ «إلي» حرف رفتن، مفهوم با کاررفته به اضافة حرف پرکاربردترین

 و نبوده معنا این به محدود آیات در آن کاربرد اما است، کرده بازنمود را مقصد و غایت انتهاء، مفهوم نمون،
 حرف این وسيلة به( جسماني رواني،) مختلف حاالت و( باال بيرون، درون،) جهت چون جدیدي مفاهيم
 که است «إلي» اضافة حرف معنایي شبکة بازنمایي پژوهش، این نتایج جمله از. است شده رمزگذاري اضافه،
  .یابد ارتقاء کریم قرآن در مفهوم این از موجود دانش است شده سبب

  حرکتی رویداد معنایی، شبکۀ  إلی، اضافۀ  حرف شناختی،  شناسی   زبان کریم، قرآنها: کلیدواژه
  .رفتن

                                                           
  قرآن در رفتن حرکتي فعل مند نظام معنایي چند تبيين»عنوان با پسادکتري دورۀ پژوهشي طرش از برگرفته حاضر مقاله -

  .است( س)الزهرا دانشگاه حمایت با «تالمي آراء بر تأکيد با شناختي رویکردي: کریم

  :نویسنده مسئولf.habibi@alzahra.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0003-0770-5890
http://orcid.org/0000-0003-1633-0955


 91 | زادهحبیبی و فتاحی

  مقدمه. 1

اي از روابط دادن مفاهيم و دربردارندۀ مجموعهشبکة معنایي، روش گرافيکي براي نشان
معنایي است. این نمودهاي گرافيکي، به منظور بازنمایي مفاهيم و روابط بين معاني هستند 

(Evans & Green: 2005 .) معناشناسي شناختي و بر اساس پژوهش حاضر در چارچوب
 حرکتي افعال از یکي عنوان را به« رفتن»رویداد  تا کوشدالگوي رویداد حرکت تالمي، مي

 قرار دهد و مشخص کند که از بررسي اي موردپيکره هايداده مبناي کریم، بر در قرآن

حروف  شبکة معنایي تصویري از پيکرۀ آیات قرآن، چه در« رفتن»مفهوم حرکتي  تحليل
 شود.رویداد حاصل مي این اضافه

بنياد است و به شيوۀ کریم، پژوهشي پيکره روش این پژوهش با تمرکز بر آیات قرآن
(، 1364الکریم ) القرآنأللفاظ المفهرس  هاي المعجمگيري از کتاباي، با بهرهکتابخانه

سپس، با استفاده از بررسي و « رفتن»فعل  (، مدخل1369قرآن  مجيد )فرهنگ موضوعي 
(، پيکرۀ مورد مطالعه مشتمل 3تفاسير نور )نسخهافزار جامعسایت المعاني و به کارگيري نرم

. ه استگردآوري شد ،ذَهَب، خَرَج، بَثَّ و مانند آنساخت رفتن، مانند فعل با ژرف 88بر 
فاسير، آیات هاي شخصي و با دقت در کتب لغت و تهاي بعدي با استفاده از تحليلدر گام

 معنایي حروف اضافه رویداد حرکتي رفتن، مورد بررسي قرار گرفت.  ةاز جهت تبيين شبک
پژوهش حاضر از این نظر حائز اهميت است که اوالً گامي است در جهت شناخت 

 اثرگذار تفسير بر مختلفي موارد در تواندمي روش این از هاي زبان و ثانياً استفادهپي يدگي
 .است موارد این ةجمل از تفسيري، تناقضات رفع آیات یا از مفسران برداشت یقباشد که تصد

هاي بشري، ترین کنشوان اصليبه عن« آمدن»یا « رفتن»م حرکتي شبکة  معنایي مفاهيبررسي 
ها مانند انگليسي، اسپانيایي و آنها در برخي زبان 1شدگيواژگانيکه سالها است الگوهاي 
 شناسان قرار گرفته، بستر مناسبي براي نيل به اهداف مذکور است.چيني مورد پژوهش زبان

 . پیشینۀ پژوهش2
شناسي شناختي است، لذا در تالمي در زبان ةموضوع اصلي پژوهش حاضر مبتني بر نظری

شود. ذکر این نکته ضروري صرفاً به مطالعات مرتبط با این نظریه اشاره مي ،بخش پيشينه
ده، موضوع حرکت یکي از پژوهش انجام ش ةپيشين برکه هایي است که طبق بررسي

                                                           
1. Lexicalization  
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شناختي هاي فلسفي و روانموضوعات مورد استقبال پژوهشگران است. گذشته از پژوهش
 ;Newtson,1997; Zacs, 2000; Brauli,2012) که درباره حرکت انجام گرفته است

Frog, 2010; Slims, 2010 ،) حرکت را از جهات  شناسان پيش از تالمي نيز رویدادزبان
اند، از جمله دستور حالت و توصيف مختلف بررسي کرده و نظریات متفاوتي ارائه نموده

سازي حرکت مبتني بر نقش زمان در رویداد (؛ مفهومFillmor, 1968زیرساختش افعال )
(؛ وجود فرازبان Fillmor, 2006(؛ نظریة معناشناسي قالب )Langacker, 1987حرکت )
 (. ;Wierzbicka, 1996 Goddard, 2011عي )معنایي طبي

خود، رویداد حرکت  ةتالمي با مطالعات پيشين آن است که تالمي در نظری ةتفاوت نظری
ثانياً موضوع حرکت را به عنوان  ،داندهاي جهاني ميرا اوالً یکي از بازنمودهاي زباني مقوله

: 1395؛ افراشي، 61: 1392است )مسگرخویي، مسيري براي رسيدن به نظریه قرار داده 
 :Talmy) به سوي معناشناسي شناختي(. تالمي در کتاب دو جلدي خود با عنوان 13ه10

زد و به دنبال پاس  به این سؤال است که چگونه پردا( به تعریف معاني  شناختي مي2000
اي از عناصر مشتمل بر زبان، مفهومي را در سطح عمومي به کمک تجزیه و تحليل مجموعه

نماید. وي دهي ميمانند فضا، زمان، مکان، حرکت و نيرو سامان ،هاي مفهومي خاصحوزه
 پردازد و معتقد است در جلد دوم این کتاب، به چگونگي ارتباط صورت و معنا مي

 (.Talmy: 2000تکواژ )مند جزء معنایي با شدگي عبارت است از وابستگي سامانواژگاني
و با رویکردي تطبيقي به مقایسه بازنمود  الهام از آراء تالمي( با 2000 ؛1996) 1اسلوبين

رویدادها هاي مختلف پرداخته که در قالب کتابي دو جلدي با عنوان رویداد حرکت در زبان
در آثار خود به  (2008) 3( و فر ز2007) 2نس ،است. هم نين به چاپ رسيده در گفتار زباني

گذاري عناصر معنایي در سطح واژگان دارند، ها براي رمزهاي متنوعي که زبانروش
 اند. پرداخته

یک مورد  ،مقاله در پایگاه اسکوپوس 262از ميان در مطالعات مرتبط با رویداد حرکت، 
 20رویداد حرکت با رویکرد تالمي پرداخته و از این ميان  ةکه به مطالعه در زمين یافت شد

 ۀند که در ادامه به جدیدترین مقاالت اشاراهپژوهش، حروف اضافه را مورد بررسي قرار داد
به  هاي فعل اصليویژگي( در جدیدترین اثر خود با عنوان 2016تالمي )شود. کوتاهي مي

                                                           
1  . Slobin, D. 

2  . Ness, L. 

3 .Freze, M. 
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ها در هيچ یک (، در خصوص اینکه برخي زبان2004) شده توسط اسلوبيناشکاالت مطرش
گيرند، پاس  داده است. تالمي نميبنياد( قرار بنياد/ تابعهاي زباني تالمي )فعلبندياز طبقه

 هاي فعل در گزاره محسوب هایي وجود دارند که در زمرۀ مشخصهمعتقد است ویژگي
شوند و یکي از آنها نحوۀ ارتباط فعل با حروف اضافه براي بازنمود مسير و شيوه در مي

کنند. روساخت زباني است. حروف اضافه گاه مسير و گاه شيوه را در زبان بازنمود مي
بندي زباني تالمي معرفي کرده که از ادغام دو دستة ( قسم سومي را براي دسته2004اسلوبين )

( مورد نقد است. در این پژوهش، 2016شود، اما این موضوع در مقالة تالمي )قبلي حاصل مي
 هاي اشاره شدۀ اسلوبين، هم نان در یکي از دو دستة قبلي دهد که زبانتالمي نشان مي

 گيرند.بنياد( قرار ميبنياد/ تابعل)فع
اي تطبيقي، نقش فضا/زمان را در رویداد ( در مطالعه2017و همکارانش ) 1فان اشتوتهم
-هاي موجود در زبان عربي معيار )مدرن( و عربي تونسي بررسي کردهبنديحرکت و مقوله

ن را متفاوت از دیگري هاي این پژوهش، هر دو گونة زباني مقولة فضا/زمااند. بر اساس یافته
کنند و عربي تونسي برخالف عربي معيار، بازنمودهاي روساخت کمتري را کدگذاري مي

اي با عنوان ( در مقاله2018) 2دهد. اسپاورلبراي بيان حرکت از طریق حروف اضافه نشان مي
عالوه بر پرداختن به نقش عناصر  ساختار مفهومي عبارات حرکت فضایي در زبان چيني،

کنند، مطالعه کرده اي که در زبان چيني، مفهوم مکاني را بازنمایي ميزباني، حروف اضافه
 ،تاریخيعة پيشوندها و حروف اضافه : مطال ،م در مقاله خود( ه2018) 3است. پژولپایت
زبان اسپانيایي را از حيث تاریخي بررسي نموده است. نتایج این پژوهش نشان  ةحروف اضاف

کهن اسپانيایي در برخي حروف اضافه و پيشوندها وامدار زبان التين بوده و  دهد که زبانمي
هاي فرانسوي و هاي متأخر به ویژه قرن نوزده و بيست، ارتباطات زباني آن با زباندر دوره

 ایتاليایي سبب ورود الفاظ ویژه و تکثير پيشوندها در اسپانيایي شده است.
توان مطالعات فراواني را مشاهده نمود که از مي در ميان مطالعات پژوهشگران ایراني،

(، حامدي و شریفي 2011) 4ازکيااند؛ مانند زوایاي مختلف به بررسي رویداد حرکت پرداخته
هاي ها پس از بررسي فعل(. این پژوهش2015( و همتي )2013(، مسگرخویي )2013)

                                                           
1. Stuttham, F. 

2. Sparoul, M. 

3. Pegulpiet, L. 

4   . Azkia,N 
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رکت مانند توابع، مسير، ویداد ححرکتي در پيکرۀ عموماً زبان فارسي، عناصر دخيل در ر
اند. جهت رعایت هاي حرکت در کيفيت ترجمه را مطالعه کردهشيوه و نقش شناخت مؤلفه

شود که حروف اضافه را در رویداد حرکت، تنها به مواردي اشاره مي ،اختصار در ادامه
 اند.موضوع پژوهش خود قرار داده

هاي حروف اضافه در زبان ۀپژوهشگران ایراني دربار ،هاي فراوانگذشته از پژوهش
؛ 1392مهند و رنجبر، راس  ؛1391و کایمي،  انگليسي )گنجيمختلفي مثل فارسي، عربي و 

؛ 1398؛ رادفر، 1397؛ مظفري، 1396؛ بامشادي، 1395؛ کرمي، 1393اثيان و فالحي، غي
شناسي کریم با رویکرد زبان( انجام شده است. مطالعاتي نيز در حوزۀ قرآن1398وسام، 

، معناشناسي شناختي قرآن( در کتاب 1390نيا )شناختي به انجام رسيده است. مرتضي قائمي
هاي به بررسي تفسيرگونة آیات با رویکرد شناختي پرداخته و در فصل پنجم، موضوع شبکة

مقالة سازي حروف اضافه را مطالعه کرده است. شعاعي در قرآن و به طور خاص مفهوم
 از ایماني و  کریم بررسي شبکةمعنایي حرف اضافه في و اهميت آن در ترجمه قرآن

را که در زمرۀ حروف اضافي مکاني است، مورد « في»(، حرف اضافة 1394زاده)منشي
بررسي قرار داده و عالوه بر اشاره به رویکرد متقدمان به حرف اضافه، شبکة معنایي آن را 

 اند.د با رویکرد شناختي براي آن ذکر کردهمعناي جدی 13ترسيم و 
هاي دیني بازنمایي طرحوارۀ نيرو درگزاره( در مقاله 1396کریمي بروجني و همکاران )

هاي اجبار، مانع، تغيير مسير و مانند آن در آیات ، عالوه بر معرفي طرحوارهاخالقي زبان قرآن
در طرحوارۀ جذب و « رغب»و « بَحَبّ»هاي اخالقي قرآن، به نقش حرف اضافة إلي در فعل

بررسي شناختي حرف اضافه ثُمِّ در ( در مقاله 1397فام و دهقاني )اند. مشکينکشش پرداخته
را تبيين « ثُمِّ»به مطالعة حروف اضافه قرآني پرداخته و شبکة معنایي حرف اضافه  قرآن،
فهوم فاصله مکاني است، اند. بر اساس این پژوهش، معناي سرنمون  حرف اضافه ثُمِّ مکرده

دار و مفاهيم  رابطه صعودي و نزولي ميان رخدادها اما در شبکة شعاعي، ترتيب زماني  فاصله
 است.  نيز مشاهده شده
( مطالعه شده و نتایج 1397نيا )در قرآن کریم توسط حسومي و توکل« عَلي»حرف اضافه 

دهد ، نشان ميقرآن با رویکردشناختيبررسي شبکة معنایي حرف اضافه عَلي در آن در مقاله 
 این حرف اضافه با معناي سرنمون  استعالء، از طریق استعارۀ مفهومي وارد حوزۀ مفهومي

 است. اي از معاني مختلف را توليد کردهنویني شده و شبکه
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ارشد ميرخالقداد  نامه کارشناسيکریم، تنها پایان هاي مرتبط با قرآندر ميان پژوهش
 سازي رویدادهاي پویا و ایستا در قرآن با رویکرد شناختيکيفيت مفهوم( با عنوان 1397)

مشاهده شد که نظریة نوین تالمي را درباره رویداد حرکت، مبناي مطالعات خود قرار داده 
است. محتواي اصلي این پژوهش مبتني بر بررسي افعال حرکتي در قرآن است و تنها در 

شکل مختصر به چند مورد از حروف اضافه که نقش قمر را در  بخشي از فصل چهارم، به
 است. اند، پرداختهافعال حرکتي داشته

دهد تاکنون در حوزۀ شبکة معنایي حروف اضافه در افعال هاي نگارنده نشان ميبررسي
کریم، پژوهش مستقلي انجام نشده است و موضوع مقاله از این جهت بدیع و  حرکتي قرآن
اندازهاي پژوهشي ترین و جدیدترین چشمتواند یکي از مهمه است و این مقاله ميبدون پيشين

 ي را پيش روي پژوهشگران قرار دهد.آت

 . مباني نظری3
ها را بر مبناي کاربست شيوه و مسير در ریشه یا توابع آن یعني حرف زبان 1لئونارد تالمي

تالمي  ةکند. در نظریبندي ميبنياد طبقهفعلبنياد و اضافه، قيد یا گروه اسمي، به دو دسته تابع
به این ترتيب  ؛چگونگي بازنمایي شيوه و مسير حرکت در روساخت زبان است ،اصلي ألةمس

 گيرد،ميبنياد قرار هاي فعلزبان ۀفعل بازنمایي شود در زمر ةکه اگر مسير حرکت، در ریش
حرکت را بازنمود  ۀولي اگر فعل در ستاک خود، شيو ،هاي اسپانيایي و فرانسويمانند زبان

 بنياد مانند انگليسي و آلماني، آن زبان را تابع ،کند و عنصر مسير در توابع قرار گيرد
یعني حرکت و حرف  ،دو مفهوم کاربردي این پژوهش ،مه(. در اداTalmy: 2000د )ناممي

 د.نشومي معرفي ،اضافه

 . رویداد حرکت1ـ3
هاي گوناگون بازنمایي مي جهاني است که با عناصر متفاوتي در روساختش زبانحرکت، مفهو

تالمي عبارتست از شرایط یا حالتي که عنصر متحرک  ةشود. رویداد حرکت در نظریمي
 هاي مکاني مختلف است و عنصر اصلي یعني پيکر، داراي حرکت یا توالي موقعيت

ها به منظور بيان  رویداد، فعل هر رویداد است؛ لذا بررسي فرایند بازنمایي گزاره ۀدهندتشکيل

                                                           
1. Talmy, L. 
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 :Talmyبرخوردار است )اي فعل، از اهميت ویژه ةهاي آن بر مبناي ریشحرکت و مؤلفه

2000.) 
عناصر روساخت که همان  نخست :دو گروه از عناصر وجود دارد ،در رویداد حرکت    

دیگر عناصر  ؛رودبراي انتقال مفاهيم حرکتي به کار ميواژگان ملفوظ هر زبان است و 
شدگي الگوي واژگاني ةساخت یعني مفاهيم حرکتي است. رویداد حرکت در نظریژرف

 مؤلفه است: 6تالمي مشتمل بر 
موجودیتي با قابليت تحرک در رویداد حرکت است و نسبت به زمينه حرکت  : 1.  پيکر1
 کند یا تداوم سکون دارد.مي
 جهت حرکت پيکر نسبت به زمينه است.: 2مسير .2
همان فعل حرکتي است که مفهوم حرکت را بدون در نظرگرفتن سایر  :3. جزء حرکتي3

 کند.هاي معنایي بازنمایي ميمؤلفه
 یا مکان آن است. به عنوان چارچوب و قالبي مرجع، براي تعيين مسير حرکت پيکر : 4. زمينه4
 همان روش به انجام رسيدن حرکت است. : 5. شيوه5
 (. :2000Talmyحرکت است )هرآن چيزي است که عامل وقوع  : 6. سبب6

در زبان فارسي، عموماً پيکر در فاعل، جزء حرکتي در فعل، زمينه در گروه حرف اضافه، 
(. 1392شود )مسگرخویي، مسير در تابع و شيوه در قيد یا گروه حرف اضافه بازنمایي مي

 ، نشان داده شده است.1در جدول اصر مذکور در قالب مثاليعن

 مثال قالب در های رویداد حرکت. تبیین مؤلفه1جدول 

 دوید سریع درمانگاه را تا خانه از احمد

 جزء حرکتی شیوه )مقصد( مسیر )طول مسیر( مسیر زمینه )مبدأ( مسیر پیکر

نما است هاي شيوهشود؛ نوع اول فعلکریم، هر دو نوع افعال حرکتي مشاهده مي قرآن در
که شيوۀ حرکت را در بنيان فعل و مسير حرکتش پيکر را در توابع )گروه اسمي، قيد و حرف 

                                                           
1  .  Figure 

2  .  Path 

3  .  Motion 

4  .  Ground 

5  .  Manner 

6  .  Cause 
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 :ة)البقر ى تَفْجُرَ لَنا مشنَ الْأَرْض  یَنْبُوعاًحَتَّ در آیه« تَفجُرَ»کنند، مانند فعل اضافه( بازنمایي مي
در اینجا  و (298: 1412)راغب،  و بيرون آمدن است ( که به معناي شکافتن سد یا مانع14
حرکت کردن، در ستاک فعل وجود دارد و  ویعني شکافت و برداشتن مانع ،حرکت  ۀشيو

ي بازنمود یافته است. نوع دوم افعال حرکتي در گروه اسم« مشنَ الْأَرْض » مسير حرکت یعني
کنند، در ستاک فعل، واژگاني ميهاي مسيرنما است که مسير حرکت را کریم، فعلدر قرآن 
به معناي بيرون « أخَرَجَ»مسيرنماي  که فعل (2الزلزال: ) وَ أَخْرَجَتش الْأَرْضُ أَثْقالَهامانند آیه 

 کند.آوردن، جهت و مسير حرکت پيکر را در ستاک خود بازنمایي مي
 نما و مذکور از افعال مسير ةدهد عالوه بر دو گونهاي نگارنده نشان ميبررسي

شوند که هر دو مؤلفة مسير و شيوه را همزمان در هایي یافت ميکریم فعل قرآننما، در شيوه
( در اصل لغت به معناي 25)یوسف:  وَاسْتَبَقَا الْبابَدر آیه « سَبَقَ»ستاک فعل دارند؛ مثالً فعل 

؛ 346 :5، 1372 یکدیگر است )طبرسي،نسبت به چيز  رفتن جلوبه سرعت  وپيشى گرفتن 
(. به این ترتيب، هر دو مؤلفة مسير )حرکت به سمت جلو( و شيوه 41: 5، 1430 مصطفوي،

 شود.رعت( در بن فعل مشاهده مي)حرکت با س

 . حرف اضافه2ـ3
 بندي ساختار زباني رویداد حرکت به عناصر پس از تقسيم ،هاي خودتالمي در پژوهش

هاي موجود را بر اساس یعني مسير و شيوه، زبان ،هاي آنگانه و اشاره به مهمترین مؤلفهشش
بندي بنياد ردهتابعبنياد و فعلبه دو گونه  ،ها کاربرد دارداینکه کدام ساختار حرکتي در آن

در  بنياد،تابع يهادر زبان يرمس ياتجزئ يفتوص (.Talmy, 2000: 217-219است )کرده
، بنيادفعل يهادر زبانولي  ،ممکن است يدبند با استفاده از نحو و گروه حروف اضافه و ق

 ,Slobin & Berman) دهديرخ م فعل یکبا استفاده از  ير به تنهایيمس ياتجزئ يفتوص

1994: 119 .) 
براي بازنمودش شناختي، به عنوان مؤلفه رمزگذار در زبان، حروف اضافه از منظر زبان

هاي و از جمله نمونه (Lee, 2001: 3) شوندموقعيت اشياء در فضاي پيراموني محسوب مي
بررسي حروف اضافه  ة(. سابق48: 1395)کرمي،  روندروشن چندمعنایي در زبان به شمار مي

( و از 13ه12: 1372 پور،دانست )خيامدستورنویسي  ۀتوان همعصر با دوردر زبان عربي را مي
ها چگونگي بازنمود آنمعنایي حروف اضافه و شبکة بررسي  ،آنجا که رویکرد این پژوهش

اعم از قمر،  ،وجوه مختلف توابع ،حروف اضافه و هم نين ۀلذا سایر رویکردها دربار ،است
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هاي روساخت در توابع، دیگر اینکه قالب ةگيرد. نکتقيد و مانند آن، مورد اشاره قرار نمي
قابل تفکيک  هاي دستوري مانند حروف اضافه، همپوشاني دارند و گاهعموماً با سایر مقوله

مقصد در این  ةاین موضوع به مؤلف ،در هر صورت .(Talmy,2000: 64نيستند )از یکدیگر 
 حاضر بر حرف اضافه إلي است. ةزیرا تمرکز مقال ،سازدپژوهش خللي وارد نمي

در رویکرد معناشناسي شناختي، تحليل دقيق و جامعي از حروف اضافه ارائه شده و در 
سخن به ميان آمده است. در این تحليل، یک معنا به  1شعاعي معنا شبکةآن به جاي معنا از 
گيرند؛ به این در مرکز و سایر معاني، پيرامون معناي اوليه شکل مي 2نمونعنوان معناي پيش

 ,Lakoffاست )شعاعي معروف شبکة شود که به اي از معاني حاصل ميشبکهترتيب 

 (.75: 1390ا، ني؛ قائمي1987:416
حرکت به سوي « إلي»یعني  ،مورد بررسي در این پژوهش ةحرف اضاف 3نموناي پيشمعن

 حرف کلي (. به بيان دیگر، معناي212: 2003 انتهاي غایت و مقصد نهایي است )جاسم،

تواند عالوه بر معناي حرکت فيزیکي حرکت به سوي یک مقصد است که مي« إلي»اضافه 
(. Ryding: 2005رود ) مانند انتهاي زمان نيز به کار ،و مکاني بر معاني استعاري و انتزاعي

 :زیر نمایش داده شده است ۀاین معناي اوليه در طرحوار

 « إلي»اضافه   حرکتي حرف ۀ. طرحوار1شکل 

 
 

                                      پيکر                 مسير       مقصد             

                                                           
1.  Radial Network of Semantic 

2. Prototype  

.پربسامدترین 2. اولين معناي متبادر به ذهن؛ 1 :عبارتند از هر واژه نمونةپيشمعناي  هاي دستيابي بهویژگي ترین. مهم3

 .(Geeraerts:2006. قدرتمندترین معنا براي تبيين )3معنا؛ 
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اما تمرکز فعل بر مقصهد   ،کندبه سهوي مقصهد حرکت مي   در این حرکت، پيکر از مبدأ
پيش   کند.ي ميدر روساخت، واژگان « إلي»ة لذا مقصد را با حرف اضاف   ،حرکت پيکر است 

الزم اسهههت بيان شهههود که علت انتخاب این حرف  ،إلي ةاز پرداختن به معاني حرف اضهههاف
بي به این اطالعاتش مبنایي که  اضافه، بيشترین بسامد و کاربرد آن در قرآن است. براي دستيا      

ادامه و پيشههبرد مقاله بر آن اسههتوار اسههت، همه افعال مشههتمل بر مفهوم رفتن اسههتخراج و از   
سي قرار گرفت    ۀجهت نحو ضافه، مورد برر حروف  ،و به این ترتيب هکاربرد تمامي حروف ا

به   یک ،هاشههتد وجود هافعل با مفهوم مذکور در آن 88که  يیاتآ یعني «رفتن» فعل ةاضههاف
  آن در ةنتيج وآید  دسههت به هاتا نوع و تعداد حروف اضههافه آن ه اسههتشههد يبررسهه یک

 .است مشاهده قابل ،1 نمودار

 در قرآن« رفتن»ي حرکت هایفعل. بسامد حروف اضافه در 1نمودار 

 
 

که خود یک فعل مسيرنما است، مقصد حرکت،  «رفتن»ر فعل ددهد نتایج فوم نشان مي
است. به عالوه، حرف بازنمایي شده « إلي»وسيلة حرف اضافة بار( به 25) بيشترین بسامدبا 

شود، داراي مفهوم مقصد زماني که با فعل رفتن همراه مي« في»پربسامد بعدي یعني  ةاضاف
نماید. از ميان عناصر مسير حرکت )مقصد( را واژگاني مي است و رفتن به درون یک مکان

 بيشترین کاربرد را نشان « مشن»حرف اضافه  ةمفهوم مبدأ به وسيلپس از مقصد، 
مذکور، نيازمند  ةدهد، اما از آنجا که بررسي شبکة معنایي هر کدام از حروف اضافمي

آیي را با افعال ین حروف اضافه، إلي که بيشترین با همپژوهشي مستقل است، لذا از بين ا
 اب شده است.حرکتي رفتن دارد، براي این مقاله انتخ
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 ها . یافته4
 ،گيردصورت مي زباني هاياز پيکره استفاده با زبانشناختي هايپژوهش از بسياري امروزه
 و رودمي به شمار زبان در پردازش ورودي هايداده ترینمتني یکي از مهم ۀپيکر زیرا

چنانکه در بخش مباني نظري اشاره شد، بر  .نمود ترسيم را معنایي شبکة توانمي آن براساس
مسير  ،هاي اثرگذار در رویداد حرکتشدگي تالمي، یکي از مؤلفهاساس الگوي واژگاني

 ،. در این بخشگيردميرا در برمبدأ، مقصد و جهت حرکت  ةگانخود، عناصر سه واست 
شود و ميبه شکل خالصه اشاره « إلي»حرف اضافه ک در خصوص دیدگاه کالسيابتدا 

  شود.بيان مي از پيکره، شواهدي همراه مفهوم شناختي به سپس، چگونگي کاربست آن در

 در رویکرد کالسیک« إلي». حرف اضافه 1ـ4
، 1404هشام، )ابن اندهشت معنا برشمرده« إلي» ةعربي براي حرف اضاف در منابع اولين زبان

 از: ند( که عبارت490ه 489: 1
 (؛1)اإلسراء:  ( و مکان187)البقره:  زمان انتهاء غایت ه1
 (؛52)آل عمران: ه معيّت در صورت انضمام دو چيز به یکدیگر2
 ه تبيين: إلي در این حالت مبيِّن فاعل است و ضمير بعد، معناي فاعلي به خود 3
 (؛33:ف)یوس گيرد:مي
 (؛33)النّمل: معناي اختصاص:حرف الم در مترادف ه 4
 (؛12)األنعام: مکان/زمان:ه مترادف حرف في یرف 5
 ؛1به معناي مشن و ابتداي غایت: أ یهَسهقهي فلهها یهروي إلههيَّ  إبههن أحمهههرا ؟ إبتداء ه6
 (؛33)الحجّ: :2مفهوم مکان به مترادف حرف عشند ه7
 (.37: )ابراهيم:3ه تأکيد با شرط زائد بودن حرف إلي8

                                                           
 شود؟. در شعر مذکور إلي در معناي مشن است یعني از من: آیا آن ناقه شتر آب مي نوشد و ابن احمر از من سير نمي 1

: 1، 1387از إلي مفهوم مکاني است که با معناي بيت عتيق )خانة کعبه( نيز متناسب است )صفایي،  . در این آیه منظور 2

 (.219: 1395؛ ایماني ،162

شود، لذا إلي در این آیه زائد است و معناي تأکيدي دارد . فعل تَهوي بدون حرف اضافه إلي متعدي مي 3

 (.259: 1، 1390)اصفهاني،
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کالسيک حرف اضافه إلي، عالوه بر شود که بر اساس دیدگاه يبه این ترتيب مشاهده م
 معناي مکان، زمان، معاني دیگري مانند معيت را نيز به خود گرفته است.

 إلي در مفاهیم حرکتي رفتن معاني حرف اضافه. 2ـ4
، مشخص شد که از قرآن افعال حرکتي با مفهوم رفتن در آیات ةپس از بررسي حروف اضاف

ها براي تبيين معاني مختلف اضافه إلي در آن فعل هستند که حرف 25فعل،  88ميان این 
قابل تأمل این  ةشود. نکتگانه پرداخته ميپنجوجود دارد و در این بخش، به تبيين این معاني 

توانند با یکدیگر همپوشاني داشته إلي مي ةحرف اضاف ۀشدکه در مواردي، معاني استخراج
اما در اینجا براي  ،مشاهده شوند يد مشترکباشند؛ مثالً دو مفهوم مکان و حرف عشند، در مور

 .اندتبيين دقيق موضوع، به تفکيک ذکر شده

 مکان  .1ـ2ـ4
إلي انتهاي غایت ة نمون حرف اضافچنانکه در بخش مباني نظري اشاره شد، مفهوم پيش

هایي از مفهوم توان به نمونهمي کریم،قرآن مکاني یا زماني است. در کاربرد مکاني آن در 
 .یت مکاني اشاره نمودغا

 دنیا. 1ـ1ـ2ـ4

در قرآن موارد متعددي وجود دارد که به مکاني مشخص در دنيا به عنوان مقصد، به وسيله 
إلي  ةاما خود دنيا نيز در مواردي، مقصد تلقي شده و با حرف اضاف ،شودحرف إلي اشاره مي

ر است. در این موارد، ( مکاني براي بازگشت پيک44( و )شوري: 50مانند )یس: در آیاتي 
تمایل دارد و این مفهوم در افعالي  ،بازگشت به مکان قبل خود، یعني دنيا رايپيکر )انسان( ب

چون رَجَعَ )بازگشت به نقطة شروع حرکت( یا رَدّ )بازگشت به عقب( که در اصل به معناي 
؛ مصطفوي، 386: 2، 1404فارس، بازگشت به مکان اوليه و نقطه شروع حرکت است )ابن

 است. ( بازنمود یافته 60: 4، 1430
این موارد با استفاده از حرف إلي که بر انتهاء غایت مکاني داللت دارد، تبيين  جدیدي  در

همانگونه که در آیات  .شودآلود و خيالي  پيکر نيز بازنمایي مياز نوع نگرش و تفکر وهم
(، منکران معاد به اشتباه، دنيا 24( و )الجاثيه: 29(، )األنعام: 37 المؤمنون:)اشاره شده مختلف 
نه گذرگاه و محل رسيدن به آخرت؛ لذا زماني  ،بيننداصلي و تنها هدف زندگي مي را مقصد
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دهند شوند، این باور و ملکه وجودي خود را در قالب الفاظ نيز بروز ميکه با مرگ مواجه مي
دانستند، لذا بازگشت به دنيا را به عنوان مطلوب غایي خود، و چون دنيا را غایت خود مي

انتهاء غایت حرکت پيکر است، بازنمود  ۀدهندکنند و در کاربرد حرف إلي که نشانطلب مي
 .(44 الشوري:) دارد

 ( د)مَعا مکه شهر. 2ـ1ـ2ـ4

 )القصص: مَعادٍ لَرادُّکَ إ لى إلي در مفهوم مقصد، آیه ةیکي دیگر از معاني مکاني حرف اضاف
)بازگشت( است و  معاد به معناي مکان عود ۀاست. واژ (پيامبریعني مکه، زادگاه )( 85

 به زودى او را بعد از هجرتدهد که اکرم )مؤلفة پيکر( وعده ميبه پيامبر  ،خداوند در این آیه
: 16، 1417؛ طباطبایي، 420: 7، 1372)طبرسي، گرداندبرمى )مقصد( دوباره به مکه به مدینه،

مَعاد براى این است که به عظمت این عود نام مکه و نکره آمدن واژه (. عدم اشاره به 87
و آزار قبل از هجرت )اذیت ا شرایط قابل قياس ب به مکه، این برگشت نشان دهداشاره کند و 

تاری  هم این معنا را تصدیق  چنانکه ،در مکه نيست مشرکان، قلّت پيروان، کمبود منابع مالي(
  .(87: 16، 1417)طباطبایي، کندمى

قصص که به  ۀبودن سوره و توجه به محتوا و آیات ابتدایي سوربا در نظر گرفتن مکي
 ( پس از 5ه3 )القصص: بردن زمين توسط مستضعفانماجراي نابودي فرعون و ارث

کند ميران و دوري از وطن اشاره هاي طوالني و سخت هجهاي شدید و دورهآزمون
پایاني ة توان گفت حرف إلي در این آیه صرفاً بر یک نقطمي ،(87: 16، 1417 )طباطبایي،

کند، بلکه مقدمات و لوازم )ص( پس از هجرت داللت نمي در انتهاي مسير حرکت پيامبر
عود و بازگشت به وطن بر وعدۀ الهي  گيرد؛ زیرا اوالً این آیهرسيدن به مقصد را نيز در برمي

در عمل واقع شود. به این  مَعاد است؛ ثانياً باید مقدمات فتح مکه فراهم شود تا بازگشت به
شود نيز یعني مکه، مسيري که طي مي ،در مفهوم إلي عالوه بر رسيدن به مکان غایي ،ترتيب

ل مسير حرکت یعني در روساخت، عالوه بر رسيدن  پيکر به مقصد، طو ؛شوددر نظر گرفته مي
 شود.نيز بازنمود مي

عالوه بر مفاهيم حقيقي و حرکت فيزیکي، در این پژوهش مفاهيم انتزاعي حرکت که 
یابند نيز، مورد بررسي مفهومي در زبان بازنمود مي رۀدر قالب افعال  حرکتي، اما از طریق استعا

ا حرکت پيکر، به سوي شود که در آن یهاي زیر مواردي ذکر ميقرار گرفته است. در نمونه
 یافته است. مقصد از سن  حرکت استعاري است و یا مقصد از طریق مفاهيم استعاري بازنمود
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 حرکت به سوی خدا. 3ـ1ـ2ـ4
رَفَعَ (، 281و  153افعال حرکتي چون رَجَعَ )البقره: با استفاده از  در بسياري از آیات قرآن

(، عَرَجَ )السجده 25(؛ أوب )الغاشيه: 8)جمعه:  (، رَد26ّذَهَبَ )عنکبوت:  (،55عمران: )آل
( و مانند آن، با همراهي حرف إلي، حرکت پيکر در روساخت، از مبدأ به سوي مقصد 5:

است. هر یک از این افعال با توجه به معناي لغوي خود، انتزاعي و غيرمادي بازنمایي شده 
افعال مذکور  ةدهند. همرا نشان ميسوي پروردگار  اي از رفتن و حرکت پيکر، بهمفهوم ویژه

إلي  فةهم از حيث معناي لغوي با استفاده از کتب معاجم و هم از جهت مفهوم حرف اضا
 شود. اما به جهت رعایت اختصار در مقاله، به ذکر چند مثال بسنده مي ،اندبررسي شده
احاطه، حضور و  ۀدهندبلکه نشان ،نه آسمان دنيا ،سماءمراد از سجده، سورۀ  5 ةدر آی
، 1417)طباطبایي،  است و زمينيان محل تدبير امور زمينوند نسبت به همه چيز و خداقرب 
 آغاز خاصي که سماء ناميده، وطنتدبير زمين را از م (. بر اساس آیة مذکور خداوند،247: 6
همان  يز ازنبه سوى او  عروج رساند؛ یعني در همان موطن نيز به پایان مي ،و در نهایت کندمى

الهي( در اینجا مبدأ حرکت سماء )محضر قرب پس  .بود شدهآغاز که از آن  استطریقى 
باید بر عکس  همين حرکت رخ دهد،  ،است و زمين مقصد و اگر بازگشتي در کار باشد

 اما از آنجا که این رویداد حرکتي با تعبير ،البته همين طور نيز هست .یعني از زمين به سماء
مرتبه و  ینباالرفتن تا آخر يفعل عَرَجَ در اصل لغت به معنارفته است و  به کار جُ إ لَيْهیَعْرُ

تري از لذا مفهوم دقيق ،(76: 8 ،1430ي، )مصطفو استممکن  ةدرج یتصعود تا نها
را  کند و علت عدم به کاررفتن افعال دیگربازگشت امور به سوي خداوند را بازنمایي مي

امور عالم  1تدبير ،آیهاین  طبقنماید. به عبارت دیگر مشخص مي ،یرفع یا یذهب مانند ،نيز
حرکت )محضر ربوبي( آغاز از مبدأ  است وحرکت آن دائمي و پيوسته  وامري متحرک 

)مسير حرکت به سمت پایين( و در قيامت دوباره به مقصد )محضر ربوبي( که همان مبدأ 
( مشاهده 3)الحدید:  هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخشر حرکت، در آیه گردد، مؤید ایناوليه است، باز مي

کند و به این ترتيب، شود. در این حرکت مستمر، عروج را نقطه پایان تدبير معرفي ميمي
رساند( وم تسلط از باال را ميکار تدبير با بازگشت از نوع  باال رفتن )به سبب احاطه که مفه

                                                           
یا  دقرار ده دیگر است که چيزى را پشت سر چيز معنا این الهي به به معناى دنباله است و تدبير « دبر»ریشهتدبير از .  1

عالم  حوادثمتعال در آیه مورد بحث عبارتست از وقوع  وندخدامعناي تدبير  فرماني دیگر بفرستد؛دستورى را به دنبال 

 .(272 :19، 1417 یي،طباطباارض )و  سماءپشت سرهم و متصل بين ، یکى پس از دیگرى
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ا بر خالف تصور رایج از إلي که نوعي مسير افقي/خطي را در لذ ؛رسددر قيامت به پایان مي
آیي این حرف اضافه و فعل یَعرُجُ نشان از به سمت باالرفتن تا منتها کند، باهمذهن ترسيم مي

 ممکن است.  ةدرج
شان محضر مؤمن و کافر، مقصد نهایيانسان، اعم از که در بسياري از آیات آمده 

( یا قيامت لنگرگاه و محل توقف جهان 281، 245، 156، 46 ،28پروردگار است )البقره:
(. نکتة جالب توجه این است که افعالي براي مفهوم بازگشت انسان به 42النازعات: )است 

مقصد نهایي به کار رفته است که مفهوم رسيدن  به نقطة اولية حرکت را در بن و ستاک فعل 
نقطة شروع(، ردّ )بازگشت به عقب(، أوب کنند، مانند رجع )بازگشت به بازنمود مي

؛ مصطفوي، 386: 2، 1404فارس، ؛ ابن299: 1تا، بيیي( )عسکري، نهابازگشتن به مقصد )
تواند همزمان بر مبدأ و مقصد داللت کند إلي مية (. به این ترتيب، حرف اضاف60: 4، 1430

یابد و به آغاز مسير مي دهد، خود را در نقطةو پيکر، زماني که به حرکت خود پایان مي
 عبارتي، مبدأ حرکت بر مقصد آن انطبام یافته است.

در افعال مذکور ميان نوع حرکت مؤمن و کافر تفاوت وجود دارد؛ در حرکت انسان 
بازگشت انسان کافر را در قالب بازگشت  ۀهایي استفاده شده که شيوگنهکار یا کافر، از فعل

( و بازگشت با اجبار و 21ت با دگرگوني و عجز )العنکبوت: (، بازگش62کراهت )األنعام:  با
( و یُقلَب 107: 1تا، هاي یُرَدّ )عسکري، بيکند؛ مانند فعل( بازنمود مي30تحقير )القيامه: 

ولي براي مؤمنان از این افعال استفاده نشده، بلکه مفاهيمي چون  ،(681: 1412)راغب، 
أعراف، سورۀ  156ته است؛ به عنوان نمونه در آیه هي، بخشش و آمرزش به کار رفهدایت ال

از ریشه هادَ، به معناي طریقي را با رفق  هُدْنا براي مرگ و بازگشت به سوي خداوند، از فعل
بازگشت  دهد( استفاده شده و نشان مي846: 1412و مدارا طي کردن )راغب اصفهاني، 

 راه فطرت از سلوک و پيروىان شود )هماز دنيا آغاز مي که وندخدا سوي به مؤمنان
 هحيات طيب ،کند و به عبارت دیگرآخرت هدایت مىدر  همى را به حيات طيبآد توحيدي(

که به معناى قضاء و  است« وَ اکْتُبْ» ناسب با کلمهتموند و از آثار بازگشت به سوى خدا
 (.273: 8، 1417 است )طباطبایي، ر آیندهد تقدیر

 لهو تجارت/حرکت به سوی . 4ـ1ـ2ـ4
گرچه  .شود( مشاهده مي11)جمعه: « انْفَضُّوا إ لَيْهإوَ إ ذا رَأَوْا تشجارَۀً أَوْ لَهْواً » ةدوم در آی ةنمون

( در حقيقت به سوي مکان خرید و فروش یا کاروان تجاري، حرکت پيکر )مردم نمازگزار
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ني تجارت و لهو یع ،استعاري ياما در اینجا مقصد حرکت، مکان ،یک حرکت فيزیکي است
توجه به این نکته ضروري است که مکان  تجارت یا بازار، غير از خود تجارت است و  .است
و به عنوان مقصدش حرکت بلکه از تجارت و له ،مورد بحث اصل  تجارت را مذمت نکرده ةآی

 رفته است.  إلي براي بازنمود مکان غيرمادي به کار ةگفته و حرف اضافپيکر، سخن 
 پراکنده و به معناي  ،است که در اصل لغت نْفَضُّوامفهوم فعل إ ۀدیگر دربار ةنکت
، 1410 منظور،است )ابنیشاني عهد و همراه با پر شکستن یقاز طر ،شدن پس از اجتماعمتفرم

(. بر اساس شأن نزول آیه، دقيقاً همين واقعه رخ داده 104، 103: 9، 1430؛ مصطفوي، 207: 7
 اندنماز جمعه، به سراغ کاروان تجاري رفته ةدن پيامبر)ص( در هنگام خطبو مردم با رها کر

هاي لذا بازنمود رویداد حرکت در این آیه، با استفاده از مؤلفه ؛(273: 19، 1417)طباطبایي، 
پيکر )مسلمانان(، فعل حرکتي شيوه نما )انفضوا( و مقصد حرکت )حرف إلي( صورت گرفته 

توان دریافت گرچه مسير قيقي از واقعه در روساخت آمده و ميو به این ترتيب، تصویر د
اما به  ،کردندتجاري بوده و یاهراً مقصد یکساني را دنبال مي حرکت مردم به سوي کاروان

سبب رهاکردن پيامبر و نماز جمعه، که عامل اتحاد و انسجام ایشان بوده، دچار تشتت و 
در این آیه نه مفهوم  مسير  نْفَضُّواو فعل حرکتي إآیي حرف إلي باهم ،اند. پسپراکندگي شده

و در این موارد، استعاره  کندميواحد، بلکه حرکت در جهات متشتت و چندگانه را بازنمایي 
 إلي شده است. ةسبب بسط معنایي حرف اضاف

 حرکت به سوی آمرزش. 5ـ1ـ2ـ4
مفهوم حرکت به سمت جلو با فعل سَبَقَ و  (21 )الحدید: رَبِّکُممَغْفشرَۀٍ مشنْ  ساب قُوا إ لىدر آیه 

و گرفتن در حرکت حرف إلي واژگاني شده است. این فعل در اصل لغت، به معناي پيشى
به معناى  (. مسابقه41: 5، 1430است )مصطفوي،جلو رفتن یک چيز نسبت به دیگري 

حرکت  هر یک از دو طرف مسابقه یعني ؛رسيدن به هدف است براي بر حریف، جویىغلبه
: 19، 1417 )طباطبایي، تا در نهایت بر او پيروز شود خود را سریعتر از حرکت حریفش کند

 ،کنددر این آیه حرف إلي جهت و مکان خاصي در جلو یا عقب را مشخص نمي ،(. پس165
براى نيل به آمرزش  ،افتادن در تمامي وجوه و در نهایتبلکه حرکت و تالش براي پيش

 (.359: 23، 1371يرازي، است )مکارم ش پروردگار و بهشت
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 زمان .2ـ2ـ4
وَ سَخَّرَ » نمون حرف إلي، غایت زماني است. در آیاتي مانند یکي دیگر از مفاهيم پيش

إلي،  ( مفهوم حرف14شوري:( یا )ال29)لقمان:« مُسَمًّىأَجَلٍ  الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْري إ لى
بلکه همانگونه که در بخش مباني نظري اشاره شد،  ،حرکت به سوي مقصد مکاني نيست

تواند عالوه بر حرکت فيزیکي، بر معاني انتزاعي مانند انتهاي زمان نيز به کار حرف إلي مي
از فعل یجري که  ۀپيکر  متحرک، خورشيد و ماه است و استفاد (29اول )لقمان:  ةرود. در آی

 يرشکافتن مس يبا نوعو همراه  رفتن یعسر یري،شدن در سرازروان به معناي ،در اصل لغت
 دهندۀ حرکتش پيکر است. ( نشان262: 1، 1407؛ موسي، 448: 1، 1404فارس، )ابن است

هاي نوین علمي، خورشيد و ماه هم به عنوان یکي از اجرام آسماني در بر اساس پژوهش
عنوان عضوي از مدار خاص  خود، داراي حرکات دوراني )وضعي/انتقالي( هستند و هم به 

 .(Greathouse: 2007; Clark: 2009)کنند مجموعة کهکشان راه شيري، حرکت مي
هاي ماه و خورشيد، حرکت دوراني یا به عبارتي روشن است که حداقل یکي از انواع  حرکت

داشتن لزوماً بر حرکت مستقيم این جریان ،( پس40 یس:/ونکُلٌّ فشي فَلَکٍ یَسْبَحُشناور است )
 معناي جدیدي از حرف اضافه إلي در روساخت کالم، ،خطي داللت ندارد و به این ترتيبو 

 هاي مختلف تا رسيدن به مقصدحرکت بازنمایي شده و آن، حرکت در جهتۀ در نحو
 أَجَلٍ مُسَمًّىإلي و مفهوم  ةالوه، مقصد این حرکت بر اساس حرف اضافبه ع )زماني( است.
کند، اشاره دارد، نه مکان؛ یعني مقصدي که إلي آن را بازنمایي ميشده(، به زمان )زمان معين

از سن  زمان است، زیرا پيش از قيامت، عمر آسمان و زمين و به تبع آن، خورشيد و ماه تمام 
ر زمان مسير )یَجري( د)پيکر( پس از طي  عنصر متحرک ،(. به این ترتيب67 شود )الزمر:مي

 ،رف إلي، مفهوم  حرکت تا زمان مشخص را در روساخترسد و حشده به مقصد ميمشخص
 واژگاني کرده است.

 حالت. 3ـ2ـ4
شود، مفاهيم حرف اضافه إلي در دو بخش قبلي یعني انتهاء غایت گونه که مشاهده ميهمان

شناسي شناختي، این اما در رویکرد زبان ،يک مشترک بودندکالس یدگاهدمکان و زمان، با 
 ةهاي معنایي جدیدي براي حرف اضافدهي مفاهيم و الیهتوليد و شکل معنایي در حالشبکة 

دهد که حرف إلي افعال حرکتي با مفهوم رفتن نشان مي ةإلي است. بررسي حروف اضاف
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عالوه بر بازنمود مفاهيم مکان و زمان، به تبيين حاالت مختلف نيز پرداخته است. این حاالت 
بندي کرد که در ادامه به آنها رواني و جسماني دستهتوان در دو بخش حاالت مختلف را مي

 شود.اشاره مي

 سرزنش ،حاالت رواني: ترس. 1ـ3ـ2ـ4
(، مفاهيم ترس، پشيماني و 64( و )األنبياء: 43)ابراهيم: « طَرْفُهُم الیَرْتَدُّ إ لَيْه مْ» در آیات

حرکتي و حرف ( به کمک افعال 302: 14و  82: 12، 1417سرزنش خویشتن )طباطبایي، 
، به اوضاع یالمان در (43اول )ابراهيم:  ةاضافه إلي، در روساخت، واژگاني شده است. در آی

ها بدون کند که از هول و هراس قيامت، چشمهایشان خيره و پلکروز قيامت اشاره مي
( که این 47: 3، 1375توانند چشمهایشان را حرکت دهند )طریحي، حرکت است و نمي

رْتَدُّ یَدهد. فعل و حرف إلي در روساخت بازنمود ميرْتَدُّ یَان را با استفاده از فعل حالتش یالم
ي مطاوعه است و داللت بر اختيار فاعل در وقوع و انجام فعل در باب افتعال و داراي معنا

زدن نيز که کاري بسيار آسان و دارد، اما گویي در قيامت حتي اختيار حرکت چشم و پلک
 ة(. چشم در اینجا به مثاب106 :4، 1430 شود )مصطفوي،ه مياز یالم گرفت ،تاهميت اسبي

شده و ایستایي و عدم حرکت اختياري چشم، بازنمود حالت ترس و بهت پيکر، در نظر گرفته
 در روساخت واژگاني است.

 شکنيماجراي بت ۀ( که دربار64)األنبياء:  أَنْفُسشه مْ رَجَعُوا إ لىف»هم نين در آیه 
 ،)ع( تبر بر دوش بت بزرگ و شنيدن استدالل ابراهيم ۀمردم پس از مشاهد ،ابراهيم)ع( است

تکلّم هستند، از خودشان بپرسيد که چه کسي آنان را  هها قادر بمبني بر اینکه اگر این بت
کنند و پرستي سرزنش ميخرد کرده است، به وجدان خویش بازگشته و خود را براي بت

که قبالً اشاره لفژ، با فعل حرکتي رَجَعَ و حرف إلي واژگاني شده است. چناناین مفهوم در 
پرستي با فطرت انسان فاصله دارد پس بت ،شروع حرکت است ةشد، رَجَعَ بازگشت به نقط
شود، ع( این عمل نزد او قبيح و یلم تلقي ميبازگردد )نقطة شروو اگر انسان به فطرت خود 

 .(64 ابراهيم:) نيز مؤید این نکته استطور که ادامه آیات همان

 شدن چشم از خستگيحاالت جسماني: بسته. 2ـ3ــ2ـ4
براي خستگي  یَنْقَلشبْدهد در یک مورد، فعل حرکتي نشان مي «رفتن»بررسي افعال حرکتي 

کند براي درک ملک به انسان توصيه مي ۀرفته است. در سور و فروافتادن چشم، به کار
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را مشاهده  (3جمله آسمان )الملک: هاي خلقت از شگفتي ،بر تمام عالم وندخدا عامّ ربوبيت
 ،گرددمي چشم انسان ناکام و خسته باز ،یعني در نهایت ؛کندکند و نتيجه را هم اعالم مي

(. 351: 19، 1417 ن یافته باشد )طباطبایي،نظمي در خلقت جهابي و نقصبدون آنکه هيچ 
به معناي برگشتن از جهتي به جهت دیگر است و در اینجا یعني چشم، از  إ لَيْ یَنْقَلشبْ فعل

شود و دیگر قادر به افتد و بسته ميدهد، فرو ميشدت خستگي قواي خود را از دست مي
إلي در اینجا مفهوم مکان یا زمان  ،(. پس282: 1412 ،نيست )راغب اصفهانيکار خود  ةادام

یعني چشم را  ،بودن حرکتش پيکر متحرکفایدهکارکرد و بيبلکه عدم  ،یا مانند آن را ندارد
 کند.در روساخت بازنمود مي

 جهت . 4ـ2ـ4
هاي موجود در افعال حرکتي که با کاربست معناي حرف اضافه یکي دیگر از بارزترین مؤلفه

 ةشود، جهت حرکت است. بررسي افعال حرکتي، پنج گونإلي، در روساخت واژگاني مي
را در آیات نشان  درون، باال، عقب و تغيير جهت( د حرف إلي )بيرون،ربرمختلف از کا

 دهد.مي

 بیرون. 1ـ4ـ2ـ4
رفتار ناشایست گروهي از  ( به5)الحجرات: « إ لَيْه مْ تَخْرُجَ حَتَّى صَبَرُوا أَنَّهُمْ لَوْ وَ»در آیه  

ایشان صدا زده و  ةخان)ص( را با فریاد بلند از پشت درب  مسلمانان اشاره دارد که پيامبر
)ص(  پيامبر فرماید بهتر است صبر کنند وکردند، لذا این آیه به مسلمانان ميرعایت ادب نمي

(. 311: 18، 1417 خارج شود )طباطبایي، نهخا از دیدنشان براي خود پيامبر تا نزنند، صدا را
دهد إلي نشان مي ةکند و حرف اضاففعل خَرَجَ، مسير حرکت به سمت بيرون را بازنمایي مي

که مسلمانان باید صبر کنند تا پيامبر شخصاً به قصد مالقات و پاس  به سؤاالت آنان، از خانه 
( یعني شخص پيامبر اکرم در جایگاه پيکر در رویداد 296: 13، 1415آید )آلوسي، بيرون 

در رود و در این رویداد حرکت، جهتش حرکت پيکر )خانه( بيرون مي حرکت، از مبدأ
 روساخت، به سمت بيرون و حضور در جمع مسلمانان است.
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 درون . 2ـ4ـ2ـ4
وَ »ر از بيرون به درون اشاره دارد، مانند آیة در برخي آیات، حرف إلي به جهت حرکت پيک

(. این آیه به ستمگراني که با احساس 13 )األنبياء: «ما أُتْر فْتُمْ فيهش وَ مَساکشنشکُم ارْج عُوا إ لى
فایده دهد که فرار بيشدن عذاب فرار کرده بودند، با لحني توبي  آميز دستور مينزدیک

هاي خود )مکان عيش و اتراف( برگردید. حرف إلي جهت حرکت پيکر خانه است، پس به
 )ستمگران( از بيرون به درون را در روساخت واژگاني کرده است.

 باال. 3ـ4ـ2ـ4
« رافشعُکَ إ لَيَّ» ت حضرت عيسي)ع( به رَفع تعبير شده است:هاي حرکتي، از غيبدر ميان فعل

 ينبر زم و خالف وضعاست،  برداشتن و باالبردن يناز زم(. مادۀ یَرفَعُ به معناي 55عمران: )آل
دهم، زیرا عروج، (. خداوند در اینجا نفرمود تو را عروج مي129: 8، 1410منظور،)ابن نهادن

 آورم.( باال ميإ لَيَّبلکه فرمود تو را بلند کرده و به سوي خودم )رسيدن به منتها درجه است، 
کردن مرده، شفاي بيمار مانند زنده ،معجزات عيسوي ةاین حرکت، هم نوعي اعجاز در ادام

)ع( را به کمک ابزار  ( و هم شبهه قتل عيسي133: 5، 1417 )طباطبایي، و مانند آن است
آیي حرف اضافه الي و کند. باهمرویداد حرکت، منتفي مي ةشناختي و استفاده از نظریزبان

بلکه طول  ،دهدإلي، هميشه مقصد را نشان نمي ةفعل رَفَعَ بيانگر این است که حرف اضاف
کند؛ لذا حرکت پيکر، عبارت است از یعني سمت باال را بازنمود مي ،مسير و جهت حرکت

 ،پس .اما مقصدي بازنمایي نشده است برداشتن پيکر از روي زمين و به جهت باال رفتن،
 نه مقصد.  ،مفهوم إلي در اینجا همان طول و جهت مسير است

  عقب. 4ـ4ـ2ـ4

در هر دو  ،پردازددر آیاتي که به ماجراي بازگرداندن موسي)ع( به مادرش در طفوليت مي
به همراه حرف  (، فعل رد13ّ( و)القصص: 7)القصص:  «أُمِّه فَرَدَدْناهُ إ لى»سوره قصص  ةآی

ذات و منشأ بازگشت به  برخي موارد،در  وبازگشت به عقب  رَدّشود. إلي مشاهده مي ةاضاف
. این مفهوم با آن ه در (60: 4، 1430 مصطفوي، ؛386: 2 ،1404 فارس،)ابنهر چيز است 

موسي)ع( در جایگاه پيکر و مادر موسي مقصد  زیرا ،ماجراي موسي واقع شده، متناسب است
لذا  ،شودپيدایش موسي تلقي مي أاین حرکت یا به عبارتي همان ذاتي است که عقبه و منش

 حرکت به سوي عقب است. ،کندمسيري که پيکر براي رسيدن به مقصد طي مي
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 تغییر جهت  . 4ـ4ـ2ـ4
یکي دیگر از مفاهيمي که به کمک حرف إلي و فعل حرکتي خَرَجَ در روساخت زباني در 

ير و ورود به مسير یافته، تغيير جهت حرکت یا به عبارتي خروج از یک مسقرآن، بازنمود 
یُخْر جُونَهُمْ »و « یُخْر جُهُمْ مشنَ الظُّلُماتش إ لَى النُّور »سورۀ بقره، یعني  257دیگر است. در آیه 
يکر دو مسير حرکتي وجود دارد که عبارتند از نور و یلمت، که پ« مشنَ النُّور  إ لَى الظُّلُمات

شود؛ ( از یکي از این دو مسير بيرون مي آید و وارد مسير دوم ميالَّذینَ کَفَرُوا/الَّذینَ آمَنُوا)
دن و ادامه حرکت در مسير جدید، پس از تغيير جهت لذا إلي در اینجا به معناي في یا وارد ش

رفتن و حرکت است. این جابجایي مسير مؤمن و کافر و تعبير آن به راه )سُبُل/صراط( و قرارگ
 .(16المائده: )هاي دیگري نيز دارد در این مسير)هدایت(، در خود قرآن نمونه

 . معنای عند5ـ2ـ4 
يک را در مفهوم کالس یدگاهدإلي، نمونه مشترک دیگري با  ةبررسي شبکة معاني حرف اضاف

« قَوْمشهش غَضْبانَ أَسشفاً إ لى وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسى»کند. به عنوان مثال در آیه بازنمود مي« عند»
( مقصد، مفهوم مکاني دارد)نزد قوم/نزد پادشاه( و پيکر 50)یوسف: یا  (150األعراف:)

کند و )موسي)ع(/فرستاده پادشاه مصر( نيز پس از طي مسير و رسيدن، در مقصد توقف مي
م یوسف نبي(. رساند )سرزنش قوم به خاطر گوساله پرستي/ ابالغ پيامأموریتي را به انجام مي

گونه که در دیدگاه کالسيک هم اشاره شد، عالوه بر معناي مقصد مکاني که در بخش همان
و مفهوم به سبب داللت بر مکان، داراي همپوشاني انتهاي مکاني اشاره شد و اینکه این د

 هستند، مفهوم عند از إلي قابل برداشت است.

 گیری. بحث و نتیجه5
اي هستند که مطالعات معنایي گسترده شبکةهر یک از حروف اضافه، داراي  کریم قرآندر 

معنایي شبکة اما وجه تمایز این پژوهش، در نوع نگاه به موضوع  ،موجود مؤیّد آن است
توان با تمرکز بر حروف اضافه، به استخراج اینکه مياضافه است؛ یعني عالوه بر  حروف

ها و رداخت، از طریق بررسي ارتباط شبکة معنایي فعلکریم پ در قرآن شبکة معنایي آن
، همراه فعل براي بازنمود رویدادهاي هاي اسمي مختلفایي که در گروهحروف اضافه

نيز چگونگي کاربست حروف اضافه در بافت و  مختلف به ویژه رویداد حرکت وجود دارند
پيش گرفته و بر اساس  در حاضر ة. این رویکردي است که مقالتوان بررسي کردميقرآني را 



 111 | زادهحبیبی و فتاحی

 ،سپس و پرداخته است« رفتن»شدگي تالمي، ابتدا به بررسي افعال حرکت واژگاني ةنظری
إلي را مورد پژوهش قرار داده  ةمعنایي حروف اضافه و به شکل اختصاصي حرف اضافشبکة 
 است. 

افعال  ةحروف اضافبسامد  ۀدربار ،2 ۀهاي گوناگون این مقاله که در نمودار شمارهم داده
تواند مانند آمدن، مي ،حرکتي مانند في، مشن و جز آن ارائه شد و هم سایر افعال حرکتي

ترین فواید این یکي از مهم ،موضوع پژوهش و مقاالت فراوان دیگر از این سن  باشد و البته
ین معنایي هاي زیرهاي معنایي چند وجهي در الیهشبکةنوع نگاه به حروف اضافه، دستيابي به 

 تري از آیات است. هاي دقيقحروف اضافه و تبيين
آمده از رویکرد شناختي با رویکرد کالسيک، مشخص معنایي به دستشبکة  ةدر مقایس

هاي غایت مکان/زمان، در رویکرد شناختي الیه يشد که عالوه بر مشابهت در دو مفهوم انتها
 ند. معنایي جدیدي مانند حالت و جهت نيز وجود دار

حرف  ةوسيلچنانکه در پژوهش حاضر مشاهده شد، اطالعات مربوط به مقصد حرکت، به
 رمزگذاري و به این إلي به عنوان پرکاربردترین حرف در افعال حرکتي فعل رفتن، ةاضاف

شوند و از هر یک، تصویري خاص ارائه هاي کوچکتري تقسيم ميترتيب، رویدادها به برش
إلي در روساخت بازنمایي شده بود،  ةتي که در آنها حرف اضاف. در افعال حرکگرددمي

از کنار هم  ،برجسته است و در نهایتمان( و مقصد )انتهاي غایت مکان/زحرکت  جهت
تري از نقش حرف معنایي کاملشبکة هاي بازنمودشده در روساخت، قراردادن تمامي مؤلفه

معنایي به صورت شبکة شود که هریک، در این اضافه إلي در رویداد حرکت بازنمایي مي
 معنایي قابل مشاهده است.شبکة مند با یکدیگر پيوند دارند. نمودار زیر این قاعده
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