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  » حتی«در حرف  » انتقال«مفهوم استعاري تحلیل شناختی  
  در قرآن »انتها«مفهوم  ت مبتنی بربا نگاهی به نقد تأویال

  
 1مریم توکل نیا

 2ولی اله حسومی
  

  چکیده
از حروف پرکاربرد بوده و از جهت عملکرد به در قرآن پرداخته است که یکی » حتی«نوشتار حاضر به بررسی حرف 

گرفته و گاه تأویالت » انتها«اکثر موارد کاربرد آن را به معناي  بر همین اساس برخی، ؛هت داردشبا» الی«حرف
آن همه موارد کاربرد اي این حرف است و معناي اولیه و پیش نمونه» انتها«. اما معناي اندکردهنادرست از آیات ارائه 

 ق استعاري از مفهومهاي متفاوت و از طریدر بافت ر گرفتنبلکه با قرا اي نیست؛معناي پیش نمونهاین حدود به م
است. نوشتار حاضر به » انتقال«از جمله این مفاهیم، مفهوم را کدگذاري کرده است. مفاهیم انتزاعی دیگر  ،»انتها«

پرداخته » حتی«ي معنایی حرف حوزه به تحلیل ایناصول معناشناسی گیري از تحلیلی و با بهره-روش توصیفی
پیما  انتقال مسیري آن، ي اولیهبا ایجاد تغییر در طرح واره» حتی«بررسی هاي انجام گرفته گاهی حرف طبق  است.

ي دهد. به عبارت دیگر صرفاً بیان کننده مرحلهرا نشان میاي دیگر  ي به حالت و مرتبها از حالت، موقعیت یا مرتبه
  کند.میمرحله جدید را کدگذاري رپیما به ینهایی فعل نیست بلکه رسیدن به انتها و ورود مس

  
 .حرف حتی، مفهوم انتقال ،مفهومی استعارهمعناشناسی شناختی،  واژگان کلیدي:
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  بیان مسئله
 زد جوانه میالدي 1971 دهه صورتگرا در مکتب درون از است، شناسی زبان مکاتب از یکی که ،ی شناختیشناس زبان

 اساس بر باید زبانی است و مطالعات انسان ویژگیهاي ذهن و اندیشه الگوي زبان که است این آن فرض مهمترین و
تالش همواره در این رویکرد  ) بنابراین172 - 173:  1386مهند،  رك: راسخ(.شود سازماندهی انسان شناختی قواي

موجود بشر باشد و شناختی  هاي روان هاي صورت گرفته در تمامی وجوه مطابق با واقعیت که تبیین ،بوده بر این
هاي زبانی  س عبارتبر این اسا) 17: 1390مهند،  و ذهن سازگار باشد. (راسخ زصیفات با اصول حاکم بر کارکرد مغوت

 هايموقعیت با آن ارتباط و زبانی تعابیر تحلیل صورت این درشوند.  می  هاي شناختی ساخته لفهي مؤ با پشتوانه
 زبان پژوهشگران در برابرواژگان اما مرتبط با آن،  اصلی معناي از بیش را حقایقی تواندمیبه روش شناختی،  گوناگون

منبع و حوزه ي  ي اي میان دو حوزه، حوزه متضمن رابطهکه ، است استعاره ها، روشیکی از این  . مکشوف سازد قرآن
ي  ي هدف، حوزه هاي استعاري است و حوزه منبع معانی تحت الفظی عبارت ي منبع، همان هدف است. حوزه

به  واژگان روش کشف معانیگاهی این  )96: 1390نیا، است. (قائمی توصیف شدهاي  است که با استعاره  تجربه
یکی  از این  شود، این واژگان می و اصلی اي ونهنم معناي پیش ي توسعه ي حروف جر در قرآن راه یافته و باعث حوزه

مسیرپیما فقط ملزم به حرکت تا یک محدوده مشخص ، که است موضوع که ناظر به این است، حتیحروف، حرف 
، زیرا در شود منشعب می با ارتباط استعاري معانی دیگري هم، از این مفهوم، ضی باشداست هرچند آن محدوده فر

پیما با که اگر بتوان براي حرکت یک مسیر اي ي یک دستی وجود ندارد، به گونه مایی یک صحنه مکانی، شیوهبازن
هاي مکانی بتوان  حدي را مشخص کرد که آن را از حرکت بازدارد، الزاماً براي همه صحنه» حتی«برد حرف کار

پدید آمدن طیفی از معانی  مبناي ها صحنه چنین عمل کرد، هر صحنه بازنمایی خاص خودش را دارد، و همین
که در ادامه به  ردمو هفت در ،یافته ن کاربردآمرتبه در قرصد و سی و نه  کهاین حرف شده، از این حرف  انتزاعی

جا که یکی از  ناز آآن  را به همراه دارد و پرداختن به »انتقال«، معناي استعاري خواهد شدتوضیح آن پرداخته 
 زیرا نماید ، ضروري میفهم و درك معناي حقیقی آیات است علوم قرآني  ان عرصهرکهاي مهم متف دغدغه

حرف حتی  انتقال در استعاري مفهومدر همین راستا  .گشا باشد تواند راه ین دغدغه میمعناشناسی واژگانی براي رفع ا
ها این  تر از آیاتی که حتی در آن ي تفسیري دقیق عالوه بر ارائه انتخاب و با معناشناسی دقیق آن به روش شناختی،

از برین در قرآن معرفی می کند.  ، روشی را در جهت کشف مفاهیم سایر واژگان قرآن به متدنا را کد گذاري کردهمع
   است که؛ تاین رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سواال

 کند؟ میسازي  حتی چگونه مفهوم انتقال را مفهومحرف  .1
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 ؟به دنبال خواهد داشتدر تفسیر آیات چه نتایجی را  »حتی«از حرف  »انتقال« قصد کردن معناي .2
تر این حرف راهنمایی و تفسیري نزدیک به هدف  ده را به معناي دقیقتواند خوانن گویی به این سؤاالت می پاسخ

ي آثاري در  به مطالعه براي تبیین موضوعها به کار رفته، ارائه دهد،  نزول آیاتی که این حرف به معناي انتقال در آن
  ي علمی متناسب با هدف نگارش مقاله طراحی شود. این خصوص پرداخته تا چارچوبه

  
  یقي تحق پیشینه

ي  ه بر پایهشناسی شناختی حروف در زبان فارسی صورت گرفته کي معنا قیقات انجام شده در زمینهبسیاري از تح
تا جایی که نگارنده بررسی کرده است در مورد نقش  لذااست؛  انجام شدههاي زبان شناسی نوین در اروپا  پیشرفت

ز آثاري که در برخی موارد به چند معنایی یک واژه پژوهشی صورت نگرفته است، ج» حتی«استعاري انتقال در حرف 
 رویکردي با مند نظام چندمعنایی«ي  ) در مقاله1393اند، از جمله؛ افراشی و صامت جوکندان، ( پرداخته
 گرا، نگرش ساخت در چندمعنایی با تقابل در شناختی نگرش در مند نظام چندمعنایی معرفی از پس»شناختی

 هاي فعل از» شنیدن«ها ارائه شده و به طور ویژه چند معنایی فعل  واژه اندام از ھایینمونه بقال در را نظري مالحظات
 ترینکار آمد  فارسی زبان در حسی هاي فعل چندمعنایی ترسیم را براي تیلر الگويها  آن آنگاه تشریح شد، حسی

در زبان فارسی از  »حتی«ي  عناي واژهبررسی و توصیف م«ي  ) در مقاله1391پهلوان نژاد و اکبرپور، (. دانسته است
حتی در قالب زبان شناسی ساختارگرا در زبان فارسی   به بررسی معناي واژه »دیدگاه معنی شناسی شناختی

به تبعیت از حتی  ،هاي لغات به این نتیجه رسیدند، که حتی گآنها بعد از بررسی معانی این واژه در فرهن ،پرداخته
 و» هم، عالوه بر«شده و این دیدگاه را اشتباه دانسته و خود دو مفهوم متضاد، یعنی؛ در زبان عربی حرف تلقی 

نگاهی «ي  ) در مقاله1386گلفام و بهرامی، (برگزدند. اثر دیگر،  حرف این براي را تفکیک و تجمیع همان یا» فقط«
اهدي در زبان فارسی پرداخته، ابتدا به تعریف مفهوم سببی سازي با شو» شناختی به مفهوم سببیت در زبان فارسی

گذاران آن  شناسی شناختی را معرفی و صاحبنظران این رویکرد به زبان لیکاف، جانسون و النگاکر بنیان سپس زبان
است آنها بعد از مطرح کردن این مبانی وارد اصل مبحث یعنی ترسیم نماي  معرفی و فرض تحقیق را طرح کرده
ي این مفهوم پرداخته و در نهایت با استخدام جمالتی در زبان فارسی به  واره حارتباطی مفهوم سببیت و تشریح طر

) ش1394( زاده، منشی و تألیف دیگر در این خصوص، ایمانیتحلیل مورد نقش این مفهوم در عبارات پرداخته است. 
 بر تکیه با ،»ختیشنا شناسی معنی منظر از قرآن درترجمه آن اهمیت ،»فی«حرف معنایی شبکه بررسی« ي مقاله در

 نمونه پیش معناي از منشعب را مجازي و استعاري انتزاعی، زمانی، معانی سایر »فی« حرف کانونی و مکانی معناي
 صورت به و کرده استخراج قرآن از اند، یافته بسط طریق این به که را »فی« حرف کابردهاي و داند، می حرف این

 حرف این براي آوري معادل چگونگی به هایی تحلیل با پایان در و پرداخته تصویري هاي طرحواره مبحث به وار اشاره
  .است داشته توجه فارسی زبان در

نقش و تأثیر مفهوم انتقال حرف حتی در تفسیر آیات قرآن پرداخته و با تکیه  تبیین به خاص طور به حاضر پژوهش
 داده قرار تحقیق و بررسی مورد را نظر ردمو بحث مبسوط صورت به معناشناسی شناختی در قالب روش استعاري،
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 شناختی بررسی و تحلیل جهت دیگر روشی و شده استخراج قرآن از آن هاي نمونه مقصود این به نیل براي که است،
  .است کرده معرفی آیات معانی

  
  حرف حتی از دیدگاه معنی شناسی شناختی تحلیل

ه که گفته شداین واژه اي  نمونه در مورد معناي پیش است، »جر حرف« عربی زبان در »حتی« دستوري ي مقوله
جا قابل ذکر  ی در اینی ي ما بعد حتی، غایت و نهایت است براي ماقبل آن، اما نکته انتهاي غایت است، یعنی واژه

اي تفاوت وجود دارد، در  تا اندازه» الی«نسبت به مفهوم آن در » حتی«است، و آن این که معناي انتهاي غایت در 
ي پایان را روشن  نشان داده شده دقیقاً نقطه» حتی«باید گفت، غایتی که با حرف » حتی«توضیح انتهاي غایت 

است، به تعبیر دیگر ، فعل »حتی«کند، زیرا مسیر پیما در حرف جر  کند، بلکه انتهاي غایت فرضی را تبیین می نمی
شود نقطه پایان دقیقا روشن نیست و حتی نسبت  رد میتوجه به اینکه بر سر فعل وااي حتی با  نمونه در معناي پیش

به آن ساکت یا بالشرط است. و در واقع روند شکل گیري نقطه پایان را نشان می دهد. لذا براي تبیین مرزنما الزم 
  است در مورد مفهومِ شناختی افعال قرآنی مطالبی مطرح شود.

مقوالت را در بر دارد، که داللت بر تجدد و تدریجی بودن  اي از فرایندها و در زبان شناسی شناختی فعل، مجموعه
پی در پی داللت دارد، که در آن، داده ها  هاي عکس برداريبرفرایندها دارد. و به اعتقاد نظریه پردازان شناختی، فعل 

شود و  برداري آغاز می ي جدیدي از عکس خاصی از حادثه روي هم جمع می شوند، و پس از آن، مرحله ي در مرحله
یابد در نتیجه، با  شوند و این فرایند همچنان ادامه دارد و هرگز در یک جا پایان نمی آوري می هاي جدیدي جمع داده

) یعنی در درون هر فعل مجموعه افعال دیگري نهفته است 226، ص1390نیا،  ه هستیم. (قائمیتوالی رویدادها مواج
گیرد  قرار می» حتی«طور که اشاره شد گاهی این افعال مجرور  همان، لذا باشند می که به تدریج در حال حادث شدن

شود و مبین  که، حتی عمدتاً بر فعل مضارع با تقدیر أن، وارد می  هایی دارد، از جمله این که این حرف، خود ویژگی
اسامی فقط اسم  که، از ي دیگر این این است که فعل اندك اندك و به تدریج سپري شده و به پایان رسیده است. نکته

) و قرآن 147،ص1392سیوطی، قبل از حتی آمده داللت می کند. (دهد و بر آخرین جزء چیزي که  میظاهر را جر 
شود  در موارد متعددي از فعل به عنوان مجرور حتی استفاده کرده است،  که منظر اعالي آن به این شکل ترسیم می

بافت هاي مختلف تغییراتی در آن ایجاد می شود و باعث بسط و ربرد در ااین طرح واره اولیه حتی است که باک
  شود؛ گسترش معنایی این حرف می

  
   

  ) به عنوان شیء متحرك trشود،( طور که مالحظه می همان
  ي تیره مشخص شده حرکتش را به سوي مرزنما که با دایره

)lmکند،  ) که با خط عمودي  نشان داده شده، آغاز می  
  که توضیح داده شد، مرز نما فعل است اما چنان

tr 

lm 
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دهد، از این رو، انتهاي غایت  اند، پوشش می و بنابراین مجموعه از فرایندها را که به شکل تدریجی اتفاق افتاده
توان در نظر گرفت چراکه مرزنما شکل ثابتی ندارد بلکه موقعیتی پویا و سیال را  مشخصی براي حرف حتی نمی

ین با توجه به اینکه قبل و بعد حتی دو فرایند است حتی حرکت مستمر یک مسیرپیما به سمت کند. بنابرا تبیین می
مرزنماي مشخص را نمی رساند بلکه می گوید مرزنما اگر قرار است فرایند حرکت خود را انجام دهد این حرکت انتها 

مرزنما نیز مستمر و الزامی ت و حد دارد که البته  دقیقا حد و حدود آن روشن نیست. و حرکت مسیرپیما به سم
چه الزامی است این است که حرکت باید تدریجی باشد و در یک مکان متوقف شود. مانند زمانی که گفته  نآنیست 

دهد. حال به آیه اي توجه  که فرایند خوردن مسیرپیما را تا سر ماهی نشان می» اکلت سمکت حتی رأسه«شود،  می
  ه اي در آن بکار رفته است؛نمون کنید که حتی به معناي پیش

و « )187(بقره/» الْفَجر  الْخَیط الْأَسود منَ  منَ  َلکُم  الْخَیطُ الْأَبیض  ا حتَّى و کُلُوا و اشْرَب«مثالً در این آیه: 
  .»دار شودبخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه [شب] بر شما نمو

در اینجا ضمیر جمع واو مسیرپیماست که بر اساس حرف حتی باید فرایند خوردن را فقط تا زمان تبیین ادامه دهد 
گوید، اگر خوردن و آشامیدنی است باید تا  گوید فرایند خوردن و آشامیدن باید مستمر باشد، بلکه می البته نمی

بردهاي حتی همراه فعل است و از نظر معناشناسی شناختی کاربرد ي کار تبیین باشد. ولی با توجه به اینکه عمده
ي این است که فرایندي تدریجی شکل گرفته و نوع شکل گیري آن مهم است نه انتهاي  فعل در کالم نشان دهنده

ان آن. لذا حرف حتی وقتی همراه فعل به کار می رود معناي انتهاي غایت بودن ان با فعل ترکیب می شود و نقطه پای
غیر صریح را نشان می دهد. یتبین یک فرایندي است که حصول آن براي افراد مختلف با توجه به امکانات تببین 
متفاوت است از طرف دیگر چه حدي از تبیین مدنظر است؟ آیا تبیین کامل یعنی انتهاي فرایند یا همان ابتداي آن 

گوش یا تجربه، مشخص نیست، بنابراین حتی می گوید نیز کفایت می کند. تبیین چگونه حاصل می شود با چشم با 
  فرایند حرکت مرزنما در صورتی که قصد حرکت داشته باشد باید در این محدوده باشد.

معانی ثانوي این حرف معطوف  اي توجه به با این توضیح، در نگرش چندمعنایی با تکیه بر معناي پیشنمونه 
از معانیِ یک واژة چند معنی، ساختاري مدوري تصور می گردد که مفهوم متشکل  ۀگردد. بر این اساس براي مقول می

پیش نمونه در کانون آن قرار دارد و سایر معانی که هر یک به دلیلی با این مفهوم کانونی تفاوت دارند، در فواصلی از 
اما در توسعه معنایی  ت،که مفهوم انتقال یکی از این معانی ثانویه اس کانون، روي شعاع این دایره قرار می گیرند.

 گاهی حتی نمی خواهد بگوید مسیرپیما فقط ملزم به حرکت تا این محدوده است بلکه معنایی دیگر پیدا می کند 
  ده، تبیین خواهد شد.وش استعاري در آیات قرآن ایجاد کرکه در ادامه یکی از معانیی که این حرف به ر

  
انتقال«مفهوم  مبناي ساخت«  

تري از ساخت  هاي تصوري هستند که سطح اولیه واره اهیم استعاري از دیدگاه جانسون، طرحمبناي ساخت مف
شناختیِ زیر بناي استعاره را تشکیل می دهند و امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی انسان را با حوزه هاي شناختی 

) لذا صرفاً 78، ص1392و دیگران،  ، روشن38ص ؛1385تر نظیر زبان فراهم می کنند. (گلفام و یوسفی راد،  پیچیده
) و زیر 126، ص1392هاي مفهومی را تشکیل داده، (باقري خلیلی، محرابی کالی،  ي مبدأ در استعاره حوزه
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شوند.( باقري  ي مبدأ در نگاشت استعاري محسوب می ي حوزه دهنده هاي مفهومی و سازمان ي استعاره مجموعه
اند که در مراحل بعد  »مفهومی پیش«ها الگوهایی ادراکی و  واره طرحابراین بن )127، ص1392خلیلی، محرابی کالی، 

دهد براي مثال تجربۀ فیزیکی ما از حرکت در مسیر، به  هاي انتزاعی و مجرد نیز تعمیم می ها را به حوزه انسان آن
در می کند تا بتواند انسان را قا» پیش مفهومی«ساختار ذهنی و  همینانجامد.  می مفهوم استعاري انتقالایجاد 

فرانلو کامبوزیا و کرد زع: ركي حرکتی بیان کند. ( را نیز در قالب طرحوارهنتقال اچون مفهوم مفاهیم بسیار مجرد 
 است،» جایی واره حرکت و جابه طرح«لذا باید گفت مبناي ساخت مفهوم انتقال  )124-120، ص1389حاجیان، 

به ، اطرافش و سایر پدیده هاي متحرك انسان ریق تجربه حرکت کردناز ط ،حرکتیتصویري  طرحِطبق نظرجانسون 
فیزیکی قابل  حرکت د مفاهیم انتزاعی را بافضایی می آفریند که در آن می توان وجود آمده و این تجربه براي سخنور

وجود مسیر در این اند، لذا  نمودار مسیر حرکت ي شاهد تعبیراتی هستیم که انگاره ،در زبان ترتیب؛د. به این کن درك
نوع طرحواره بدین معنا است که چیزي از جایی به جاي دیگر حرکت می کند؛ یعنی از مبدأیی شروع می کند و به 

ي معناي انتزاعی  تضمین کنندهبنابراین  )60، ص1390، قائمی نیا، 69ص، 1382مقصدي می رسد. (صفوي، 
تواند انتهاي مسیر آن جسم  ي حرکت یک جسم از مکانی به مکان دیگر خواهد بود، که آن مقصد می تجربه» انتقال«

  .باشد
  

   آیاتدر » انتقال«استعاري وم تحلیل موردي مفه
شئی یا شخصی از   شدن جا  هجاب یا و دیگر حکمی به حکمی از یا دیگر حالتی به حالتی از گردیدن انتقال یعنی؛ 

در » حتی«در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که حرف  )239،ص6ج،1374جواهر الکالم، رك: (مکانی به مکان دیگر. 
ن  کند و خداوند از حتی در این مفهوم مقاصدي دارد که در ادامه به تحلیل آ ها این مفهوم انتزاعی را تبیین می آن

دهد،  از جایی به جاي دیگر را نشان می جا تغییر مکان مسیرپیما و منتقل شدن او این شود. لذا حتی در پرداخته می
  ي دیگر انتقال یافته است؛ اي به مرحله پیما با ورودش به مرزنما در واقع از مرحلهکه مسیرمانند نمونه قرآنی زیر 

  »است سرشار از سالمت تا طلوع سپیده.شبى «) 5(قدر/ »الْفَجرِ   هی حتَّى«الف: 

از آنجایی که سالمت و رحمت خداوند فقط منحصر به شب قدر نیست بلکه در همه ي زمانها رحمت و برکت خداوند 
گویند:  بر بندگانش جاري و ساري است پس تفسیر این آیه بر اساس دیدگاه برخی مفسران قابل توجه است، که می

ابش بسته است، به این معنا که عذابى جدید نفرستد. و الزمه این معنا آن است که در شب قدر باب نقمتش و عذ
) در صورتی که در شب قدر 333، ص: 20 ، ج1417ها هم مؤثر واقع نشود. (طباطبایی، طبعا در آن شب کید شیطان

مل آنها شود بنابراین پردازند که قطعا سالمت و رحمت خدا نمی تواند شا هم، برخی از انسانها به گناه و فساد می
منظور از مطلع الفجر همان طلوع روشنایی در تعبیر عارفان است که طبق آن انسان بعد از جدا شدن از طبیعت 
حیوانی خود وارد آن شب شده و چون با تحیر و سرگردانی همراه است از آن به شب یاد شده، از طرفی چون هنوز تا 

شود،  سالمت و رحمت آنها تا رسیدن به ملکوت و مطلع الفجر تضمین میي ملکوتی شدن هم فاصله دارند،  مرتبه
دهد   ي اتصال به نور مطلق نشان می ي دیگر یعنی مرحله بنابراین حتی، انتقال از این مرحله وجودي را به مرحله
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د تا با این بکار رو» یطلع «توانست  به عنوان مرزنما قرار گرفته، در صورتی که می» مطلع«نکته ي دیگر اینکه 
چینش و گزینش واژگان به نوعی ثبوت فرایند را بیان کند و از این طریق تصویر کاملی از طلوع ارائه دهد. به تعبیر 

حالت برایش براي همیشه   رسد و به حقیقت روشنایی منتقل می شود این دیگر کسی که به مطلع فجر خودش می
بود، از فعل یطلع استفاده  می کرد تا توالی طلوع فجر را که در ماند، در صورتی که اگر منظور شب قدر  ثابت می

 شخص به صورت تدریجی جریان دارد را افاده کند.   طول سالهاي عمر هر

  »و پروردگارت را عبادت کن تا یقین تو فرا رسد. «) 99(حجر/» الْیقینُ حتَّى  و اعبد رب: «ب

است، منظور، انتقال از مرحله » انتقال«نقش حتی، به روش استعاري کد گذاريِ معناي ثانویه یعنی  در این آیه
اي از بندگی است و  عبادت و تکلیف به مرحله باالتري از آن یعنی یقین است. به تعبیر دیگر عبادت مرحله  ي اولیه

کند. بنابراین حتی  اي دیگر را تبین می مرتبه ي باالتري از آن در نتیجه حتی انتقال از یک مرتبه به یقین مرحله
ي پایان براي یأْتیک الْیقینُ (آمدن یقین) امري ناممکن  کند به این دلیل که یافتن نقطه پایان عبادت را بیان نمی

ند تواند به طور کامل ادعا ک ي عبادت در نظر گرفت و از طرفی هیچ کس نمی است، که بتوان آن را حدي براي خاتمه
طور که گفته شد،  که به یقین دست یافته تا از این طریق دست از عبادت و بندگی بشوید، پس معناي حتی همان

  انتقال بنده از یک حالت بندگی به سطح باالتري از آن است نه نشان دادن ختم عبادت با ظهور یقین در او.

اید   اى کسانى که ایمان آورده«)65(نساء/»... ما تَقُولُون حتَّى   سکارى  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَقْرَبوا الصالةَ و«ج: 

  .»گویید  در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه مى
و  منع کرده نماز محیط از نزدیک شدن به ،قرار داردحالت سکر و مستی در  را که مسیرپیما خداوند ابتدا،در این جا 
دهد که  ، مسیرپیما را به سوي مرزنماي سوق میي فهم منتقل شود که به مرحله مگر اینگوید،  می» حتی«با آوردن 

شود مسیرپیما از  چه در نماز گفته می است، بنابراین با دانستن آن» تعلموا ما تقولون«کلید رفع این مانع است و آن 
استفاده  »التقربوا«ر این آیه از فعل داز آنجایی که در واقع  اند به نماز نزدیک شود.تو شود، و می حالت منع خارج می

که در برخی تفاسیر نیز آمده (طباطبایی،  چنان شود که منظور نزدیک نشدن به جایگاه نماز است شده مشخص می
شد که داللت بر نهی از  اده میاستف »ئوارال تق«چون  زیرا اگر منظور خود نماز بود باید از افعالی )50/160: 1360

استفاده شده یک گام به » حتی تعلموا ما تقولون«اما اینکه بعد از حتی و در واقع در مرزنما از  ،خواندن نماز دارند
جا از  در این ؛سازد زیرا جلوتر برداشته و نهی را عالوه بر نزدیک نشدن به محل نماز به خود نماز هم متوجه می

گوید که داللت بر قرائت نماز دارد. بنابراین کاربرد حرف حتی مخاطب آیه را که ابتدا از  خن میها س فهمیدن گفته
  دهد. ي نهی از خواندن نماز انتقال می نزدیک شدن به محل نماز منع شده بود به مرحله

و به مال یتیم، جز به بهترین راه « )34(اسراء/»أَشُده...  هی أَحسنُ حتَّی   ا مالَ الْیتیمِ إِالَّ بِالَّتیو ال تَقْرَب«د: 
 »نزدیک نشوید، تا به سر حد بلوغ رسد.

ي یبلغ که براي حد باالي تغییر  در شاهد فوق براي بیان تغییر وضعیت یتیمان از حرف حتی استفاده شده است، واژه
به انتهاي بلوغ جسمی، فکري یا اقتصادي، اینکه کدام مورد  حاالت یتیم بکار رفته به معناي رسیدن است، رسیدن
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ي حد باالي این  منظور است به دلیل تدریجی بودن استحکام جسمانى و روحانى، مشخص نیست؛ بلکه بیان کننده
نایی استعاري حرف ي دیگري که مع حاالت است که در تغییري تدریجی رشد یتیم، تا به این حد رسیده است، نکته

کند، این است که، بعد از رسیدن یتیم به بلوغ نیز نزدیک شدن به مال او جایز نیست؛  ) را تأیید میانتقالحتی (
کند نه انتهایی که بعد از آن  بیان میشخص یتیم  ی دیگر را درتانتقال از یک حالت به حالبنابراین حتی صرفا 

  سرپرست بتواند به مال یتیم نزدیک شود.

بصورت  تاهایى قرار دادیم،  و براى ماه منزلگاه«) 39یونس/( »کَالْعرْجونِ الْقَدیمِقَدرناه منازِلَ حتَّى  و «ه: 

   »آید. در مى» شاخه کهنه قوسى شکل و زرد رنگ خرما«
به معناي شدن است و  فعلی متعدد است؛ زیرا این فعلي است که خود مبین مقوالت  ي واژه در این آیه زمینه جمله

 کامل فرایند کند، بنابراین عاد (شدن) یک فعل شدن، پیوستگی در تغییر حاالت شیء متحرك را بیان می
به این صورت  ،کد گذاري شده استبا آن تغییر حاالت ماه  مفهومِ شناختی، در که کشیده، تصویر به را اي طرحواره

اه را چون که خداوند حالت آخرین تغییرات متا این ؛ی وجود داردهاي مختلف گاه که در مسیر کامل شدن ماه توقف
را در ایام آخر شکل ظاهري ماه  کاربرد حرف حتی؛ انتقالکند، در واقع با  سازي میي خشک خرما تصویر خوشه

این  هابار سال ي مختلفدر ایام و روزهاتکرار شده و  مجدداًسیر حرکت ماه و  اما این پایان راه نیست دهد نشان می
 تا از وضعیتی به وضعیت دیگر است ماه انتقال. لذا کاربرد حتی در این مثال بیانگر شود رخداد به نمایش گذاشته می

بنابراین همنشینی  .رسد میدر یک سیر تجدیدي » دیمعاد کالعرجون الق«به آخرین وضعیت خود یعنی  که این
بلکه انتقال ماه  ،تجدد است یعنی این پدیده پایان قطعی ندارده در حال ارگوید این فرایند همو می» عاد«با » حتی«

  .شود یک پایان فرضی است که با گذشت زمان دوباره از سر گرفته می» شبیه شدن به شاخک خرما«ي  به مرحله
دهد مگر  د سرنوشت هیچ قوم را تغییر نمىخداون« )11(رعد/»... یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم  ...إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى«و: 

  »آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!
سیر  نقش حرف حتی در این تعبیر انتقال مسیرپیما از حالت عدم تغییر به تغییر و دگرگونی است، به این صورت که،

ت توام با نعمتش را به نقمت نوشسر به ناسپاسی روي آورده وگردش خوشی و اعطاي نعمت به انسان وجود دارد تا 
متناسب با آن  ، سرنوشتش رادر این صورت خداوند هم ،اگر انسان از حالی به حال دیگر منتقل شود سازد؛ لذا  مبدل

دهد مربوط به حاالت  هایى که به انسان مى دهد زیرا در این خصوص گفته شده، نعمتها و موهبت حال تغییر می
ها و موهبتها هم جریان داشته  ه اگر آن حاالت موافق با فطرتش جریان یافت آن نعمتنفسانى خود انسان باشد، ک

باشد، و مادامى که آن حالت در دلهاى ایشان دوام داشته باشد این وضع هم از ناحیه خدا دوام یابد، و هر وقت که 
ه نقمت مبدل سازد.(طباطبایی، ایشان حال خود را تغییر دادند خداوند هم وضع رفتار خود را عوض کند و نعمت را ب

بلکه این اراده و خواست ملتها، و تغییرات درونى آنهاست که آنها را  )5/240: 1360؛ عاملی، 11/308 :1417
 سازد. مستحق لطف یا مستوجب عذاب خدا مى
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و «) 31(رعد/»... یأْتی وعد اللَّه  حتَّىمنْ دارِهم  و ال یزالُ الَّذینَ کَفَرُوا تُصیبهم بِما صنَعوا قارِعۀٌ أَو تَحلُّ قَریباً ...«ز: 
ید، تا وعده آ نزدیکى خانه آنها فرود مىه شود، و یا ب اى بر کافران بخاطر اعمالشان وارد مى پیوسته بالهاى کوبنده

   .»(نهایى) خدا فرا رسد
ي عذابی  وعده» حتی«سخن گفته؛ اما با آوردن خداوند در این آیه از پیوستگی فرود آمدن عذاب بر کافران در دنیا 

هاي متعدد راهی عذابی دیگر در  بعد از گذر از عذاب گیرد، در واقع آید، در مرزنما قرار می که به سوي آن ها می دیگر
خبر دادن از انتقال کافران از یک سلسله عذاب به عذابی برتر که آن  »حتی«هدف استفاده از  شوند؛ لذا آخرت می

: طبرسی رك:.(است فتح مکهه وعده خداوند نسبت ببه احتمال ضعیف   ب دیدن کیفر اعمال زشت در قیامت یاعذا
  شان داده برسد. ى که خداوند وعدههمواره بدین حال هستند، تا آنکه آن عذاببنابراین، ) 13/70 

، مفهوم انتقال فوق ایجاد کرده یاتتلفیقی که با سایر واژگان در ترکیب آنشینی و  همي  بنابراین حرف حتی با رابطه
دهد، معناي یک ساختار چیزي بیش از تلفیق مفهومی نشان میاست،  اندازي یکسان به نمایش گذاشته را در چشم

دهد و تأثیر را نیز نشان می دیگر هاست و این تلفیق، مکانیسم انتقال از یک قالب به قالبمجموع معانی بخش
در واقع از تاثیر مفهوم مسیرپیما  )14 : 1386نیا، (قائمی .کندگیري معنا نیز معلوم میفضاهاي گوناگون را در شکل

» انتقال«ي دیگري که همان  اند، معناي ثانویه اي حرف حتی به هم مرتبط شده در مرزنما که با معناي پیشنمونه
     است. است، قابل تبیین شده

  
  گیرينتیجه

ی تواند شناختی است، لذا م یهاي شناخته شده در زبان شناس کی از پدیدهروش شناختی در فهم معناي واژگان ی
. با تکیه بر متن این نوشتار و شود مینی منجر که به فهم عمیق واژگان و حروف قرآ ه،دیک رویکرد تفسیري تلقی ش

ناسب با حرف هاي لغات از حرف حتی ارائه دادند، مت که فرهنگ معناي اصلیتوان گفت،  می مطالعات انجام شده،
ورد موشکافی بسیار قرار گرفت و م ي این حرف از این رو، معناي پیشنمونه، باشد  بوده و معناي دقیقی نمی» الی«

دچار ضعف بوده،  ،اند با تکیه بر معناي سنتی آن تفسیر کرده صرفاً را چنین برداشت شد، تفسیر مفسرانی که حتی
در » حتی«حرف اي  نمونه خالصه این که از معناي پیش د.گردمرتفع ارد اي از مو در پارهکه سعی شد در این تحقیق 

است، که ساختار آن بر مبناي » انتقال«، یکی از این معانی آید عربی معانی زیادي به روش استعاري به دست می
سازي  فهومگیرد، که با نظر به این م جایی مسیرپیما از یک مکان به مکان دیگر شکل می ي حرکت و جابه واره طرح

هاي  واقعیتمورد واکاوي قرار گرفته و  ها کد گذاري کرده بود، حتی، آیاتی که این حرف معناي انتقال را در آن
  .تري از این آیات حاصل شد گرانه روشنتفسیري 
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A cognitive look at the metaphorical concept of transition 
By the words even(hatta) in the Qur'an  

 
Abstract  
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In this research, one of the concepts of "even", which is the reporter of human 
experiential work, has been found in the Qur'an, is to explain its impact on Quranic 
conceptualizations, hence, among the various roles of the letter, even of attention to 
the texture and Various applications are obtained, the role of which leads to the 
transmission of a route from the state, position or rank to another state and order. This 
is described by descriptive-analytic method and by explaining the main and focal 
meaning of the letter and extraction of verses in which even the abstract concept of 
"transference" is explained in a metaphorical way, provides a more detailed analysis 
of the function of this verse in the verses and The basis for constructing this concept, 
which is shaped by the physical and human experiences, is to illustrate the 
methodological importance in the more actual interpretation of the Qur'anic words, 
including the letters. 

 
Key words: cognitive semantics, even(hatta) letters, transposition, metaphor  


