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 فصلنامه  .ای رشوت  میان پوووه  در ها اسوتعاره کاربسو  مواارد بیان رشتگی: میان و استعاره (.7931) قاسم ،درزی
 .7-22 (،2)71 ،انسمنی عنوم در ای رشت  هیمن هطملعمت

  2112-6267شاپا: 

  اس . آزاد نایسندگان / دسترسی ب  متن کامل مقال  براساس قاانین کریتیا کامانز ( ) 

ها در بیان موارد کاربسِت استعاره ؛رشتگیاستعاره و میان
 ایرشتهپژوهش میان

 
 1قاسم درزی

 01/20/0931پذیرش:        02/02/0931دریافت: 
 

 چکیده
شاند ک  در تبیوین و رعوع ابهواز از میواهیم موبهم و پی یوده و استعاره، از صنایِع مهم ادبی محساب میتشبی  

هوا  آن شوناتتِی و ابعاِد زیبواییآیند  حساب می ب ها بیشتر در زمرۀ صنایع ادبی . گرچ  استعارهی داردنقشی مهم
گواار در تأثیردنیای علم نیز باز نمایند و نقشوی  اند راه تاد را ب تر اس ، اما در دورۀ مدرن تاانست شدهشناتت 

در مطالعواِت « پی یودگی»اکتشاعاِت برجستۀ علمی در دوران معاصر داشت  باشند. با تاج  ب  اهمیوِ  مقالوۀ 
هوا در تواان از اسوتعارهها در تبیین و پرده برداشتن از پی یودگِی اموار، مویای و نقِ  بسزاِی استعارهرشت میان

هوا در مطالعواِت ای اسوتیاده کورد. چهوار کاربسوِ  اصولِی اسوتعارهرشوت لیی در پووه  میوانمااضع مخت
هوا بوا تعیین کیییِ  تعامِل رشوت  .2رشتگی؛ تبیین معنای عمامی و کّلی از میان .7از:  اند عبارتای رشت میان

کمک ب  استخراج مسوالل  .6های مختلف؛ و میاِن رشت  وگا گی تعیین نحاۀ برقراری دیالاگ و  -9یکدیگر؛ 
ِِ ایون چهوار کاربسوِ  اصولی بو  بیوان و تاضوی  رشت میان  2ای و برنامۀ تحقیقاتی. بر این اساس و در قالو

سوازی، بازسوازی، از: مرزگاری، ُپل اند عبارتاستعاره  2ای تااهیم پردات . این رشت استعارۀ رایج در میان
 الجزایر، دوزبانگی، و نگاش .مجمع

الجزایور، دوزبوانگی، سازی، بازسازی، مجمعرشتگی، پی یدگی،مرزگاری، ُپلاستعاره، میان :ها واژهکلید
 نگاش 
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http://isih.ir/article_277.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

0 
 2،  شماره 01دوره

 0931بهار
 93پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
ای محسواب رشوت سواتتِن پوووه  میوانهای ضوروریمؤلی ین تر مهمیکی از « پی یدگی»

ز هوای پی یوده، شورز  زها و پدیودهمعتقد اس  ک  سیستم (717، 7921) 1شاد. نیاویلمی
هوای مورتب  ای، ادراکات را از رشت رشت . پووهشگر در مطالعۀ میاناس ای رشت  مطالعۀ میان

(. حتوی 719)هموان،  بخشودتر انسجاز میرا در قالِ عهمی جامعها  آن کند وآوری میجمع
و چنودتباری بوادِن مسوالِل  چنودوجهیرشوتگی هوم نودانیم، اگر پی یدگی را جزء  زز میوان

ای رشوت کنود. بنوابراین، همکواری میوانرشتگی را با ابهاز زیادی مااج  میای، میانرشت میان
طوار را بو  نظر را ب  چند بخ  تقسیم کرد و باید آنتاان مسئلۀ مارددهد ک  نمیخ میزمانی ر

طوار طبیعوی باعوث بو مسئل  های مختلف مارد بررسی قرار داد. این نظر رشت کلی و از نقط 
تاص تاد را مطرح کند های  عرضی از ماضع تاد با ماضاع برتار کند و  ای شت شاد هر رمی

پرداتتو  هوا  آن های مختلوف بو انداز رشت ک  باید جداگان  مارد بررسی قرار گیرند و از چشم
(. 71، 7921، 2)اس رو ند شاد

دو دسوتۀ  ای ارال  شده اس  را دررشت تاانست  اس  تعاریف متعددی ک  از میان 3 تاکا
ای بو  اندازهای رشوت ، تعارییی ک  بر یکپارچگی چشمنخس بندی کند: دستۀ کالن تقسیم

کیدرشتگی عناان نماِد میان را همانند  4ک  تحقیق علمیاس  دارند؛ و دستۀ دوز، تعارییی  تأ
ای بورای هور نواع تحقیقواتی در نظور اعتود، نمانو آن   در علاز طبیعی و عیزیک اتیاق موی

ای مشاب  پووه  علمی در نظر رشت تحقیق میان ،رواین(. از172 ،7921) تاکا، یرند گ می
انودازها هسوتیم. بو  )همان(. در اینجا شاهد ابهامی مهم در یکپارچگی چشوم شدگرعت  می

همین جه  اس  ک  گروهی دیگر علاز طبیعی و عیزیک را ب  عنواان نمانو  و مودلی بورای 
سازند توا بتواانیم ابهوامی کو  در  ها ما را قادر میاند. استعارهرگزیدهای برشت تحقیقات میان

هوای علموی ارتبواز رشت  رشتگی وجاد دارد را بهتر بیهمیم و بهتر بتاانیم میاِن تعریِف میان
 برقرار نماییم.

شواند. ها از ابزارهای کلیدی برای رعع ابهاز و پی یدگِی امار محساب مویتشبی  و استعاره
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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و میان رشتگی : استعاره 

 ...  بیان موارد

وردهای شگرعی را اشاد اّما دستها در علم تیلی جدید محساب میک  کاربسِ  استعارهگرچ  
ها و کیییِ  کاربسِ  آن در مطالعات برای بشر پدید آورده اس . همین امر نیز تاج  ب  استعاره

شواد اولین عردی محساب موی 1سازد. تانم جالی تامپسان کالینای را ضروری میرشت میان
گواه بو  بیوان رشتگی را بیان کرده اسو . اّموا او هوی های مرتب  با میانز استعارهک  عهرستی ا

نپردات . ها  آن بندِی ها و دست تیصیلِی ماارِد کاربسِ  این استعاره
معنایی عمامی  نخس ،ها مطرح کرد:  دو کاربسِ  اساسی را برای این استعاره 2آلن رپکا

نتیجۀ مشخص یک  ،دوزو کند؛ پووهان تصایر میی رشت ای را برارشت و کلی از پووه  میان
رشتگی (. او تنها دو ابهاز را در میان27، 2172)رپکا،  کندسازی میای را مدلرشت پروژه میان

رشوتگی معنای عمامی از میان (7 تاانند ب  تبیین آن بپردازند: ها میرصد کرده اس  ک  استعاره
ای با یکودیگر های رشت وقتی بین  (2را تبیین نمایند؛  انند آنتا ها میناواض  اس  و استعاره

سوازِی جدیود هسوتیم و شده، نیازمنِد یک مدلشاند، برای تصّار این محصال تلییقتلییق می
 گشا باشند.تاانند راهقق این مهم میتح ها دراستعاره

  کو  رپکوا رشوتگی بوی  از آن چیوزی اسوواقعی  آن اس  ک  ابهاماِت ماجاد در میان
پوووه   عراینودمدعی آن شوده اسو . رپکوا تنهوا بو  ابهامواتی اشواره کورده کو  در ابتودای 

ها مااجه  داشوت  باشویم، ای و انتهای آن قرار دارد. گاییا زمانی ک  قرار اس  با رشت رشت میان
کنویم برقورار  وگا گیو تعامول و ها  آن های مشترک را شناسایی نماییم، و میانمسالل و دغدغ 

رود. پووهشگرانی کو  عموال  پی  میچیز بدون مشکل ب دیگر هی  ابهامی وجاد ندارد و هم 
سختی مراحل ک  این مراحل نیز ب  هستندوضاح شاهد آن ب  هستندای رشت درگیِر پووه  میان

وجواد دارد. بررسوی هوا  آن رشتگی اس  و ابهاماتی بو  هموان میوزان درابتدایی و پایانی میان
هوا  از آنتاان دهد ک  میرشتگی مطرح شده اس  نشان میهایی ک  برای میانیصیلِی استعارهت

برای رعع ابهاز این مراحل نیز بهره جس . ما در این ُجستار تالش تااهیم کرد تا با ارالوۀ یوک 
ای، راهکارهوایی عملوی رشوت ها در پووهِ  میوانبندِی جدید از ماارِد کاربسِ  استعارهدست 
 پی  ببرند.ریزی و ب گران قرار دهیم تا بهتر بتاانند پروژۀ تاد را طرحروی پووه پی 

در  مهومتااننود نقشوی هوا مویآیا استعاره (7باشد: ت میسؤا این دنبال پاسخ ب  ب مقال  این 
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ه  ها در پووماارد کاربسِ  استعاره (2 ای داشت  باشند؟رشت دهی پووه  میانپیشبرد و سازمان
شکلی اجمالی بو  تعریوف اسوتعاره و کاربسوِ  آن در ابتدا ب مقال  در این  ای چیس ؟رشت میان

پوردازیم. رشتگی میها در میانکنندۀ استعارهسپس ب  نقِ  تبیین و علاز تجربی تااهیم پردات 
 پردات . ای تااهیمرشت تیصیل ب  بیان کارکردهای استعاره در مطالعات میاندر انتها نیز ب 

 
 استعاره. 1

در این پووه ،  زز اسو  ابتودا انودکی بو  تعریوف آن « استعاره»با تاج  ب  اهمیِ  اساسِی 
کارکردهوای آن،  تورین مهمای گوارا بو  مشخص نماییم و با اشارهآن را  بپردازیم و اجزاء اصلی

بو  ایون اصوطالح  شوکل عموامیوقتی ب  رشتگی ترسیم نماییم.را در ارتباز با میان جایگاه آن
وضع شده اس  لیکن برای اشواره  معنای مشخصیاس  ک  برای  ایکلم  1نگریم، استعارهمی
ور ها  آن هم ب  این انگیزه ک  نشان دهدرود، آندیگری ب  کار می معنایب   شبی  هسوتند. از منظر

یوک شاد ک  حداقل یوک قسوم  از یوک اصوطالح از ان، استعاره زمانی محّقق میشناس زبان
ر، ک  قلمورو هود  ب  قلمروای دیگ، و در آن رواج دارد ک  حازۀ اصلی آن اس  ،حازۀ کاربرد

عبوارت دیگور، اسوتعاره  (. بو 776، 2112، 2دنیل) ب  کار رود ،معمال اس اس  و در آن غیر
( و در 7339، 4)لیکوا  در یوک سیسوتم میهوامی اسو  3ایحوازهمعنای یک نگاش  بین ب 

اس   7و یک حازۀ هد  6میاِن یک حازۀ اصلی 5ها نگاش ای از مجماع اصطالح دقیِق آن، 
(. 2توا، ، بوی8اکور؛  نگ7339)نک: لیکا ،  شادک  ب  شکلی کامل از منظر آن عهمیده می

)لیکوا  و  ن  و اساس استعاره، عهمیدن و تجرب  یوک چیوز از منظور دیگوری اسو کُ  ،بنابراین
 (.721 ،7321 ،9جانسان

دارای ابهواز  ها، تبیین و عهم بهتِر یک حازۀ میهامیکارگیرِی استعاره  از ب هدنابراین ب 
ای برتواردار مالحظو  از طریق یک حازۀ میهامی دیگر ک  از وضاِح قابول. این تبیین اس 
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مبود  تعلوق  برتاردار اس  ب  حوازه   «وضاح». میهامی ک  از ویوگِی شاد حاصل میاس  
بهم»دارد و در مقابوول، میهووامی کوو   آن را  تووااهیموسوویلۀ اسووتعاره مووی  اسوو  و بوو «ُموو

نظر در حازۀ مبد  های ماردِ شاد. تطبیِق ویوگیحازۀ مقصد نامیده می کنیم «1سازیشیا »
از: حازۀ  اند عبارتشاد. س  جزء اصلِی استعاره بر روی حازۀ مقصد نیز نگاش  تاانده می

گوراِن ک  پوووه  اس  «ُمبهم»هامی نیز می« رشتگیمیان»مبد ، حازۀ مقصد، و نگاش . 
انود. اینکو  کوداز هوا شودهای برای تبیین و وضاِح بیشتر آن دس  ب  دامِن استعارهرشت میان

یی ها نگاش اند و چ  رشتگی مارد استیاده قرار گرعت سازِی میانهای مبد  برای شیا حازه
 ، اهودا  اصولِی ایون تحقیوق تاان در نظر گرعوهای مبد  و مقصد در اینجا میمیاِن حازه

هوای مبود  نیوز بورای موا شاد. باید تاج  داش  ک  چرایِی در نظر گرعتِن حازهمحساب می
 .اهمی  دارد

پوایرد و بایود ماقعیو  تاد صارت نمی ب شدِن از حازۀ مبد  ب  حازۀ مقصد تاد منتقل
آیود کو  دو اد مویوجو  مناسِ آن ایجاد شاد. ماقعی ، برای استیاده از استعاره، زموانی بو

پایرد بتاانند در ارتباز با یکدیگر باشوند؛ چو  ایون شان صارت می قلمرویی ک  انتقال میان
وسویلۀ شوباهِ  روابو    باشود و چو  بوهوا  آن وسیلۀ شباهِ  تصاصیاِت ظاهری  ارتباز ب

رشوتگی بو  (. پس وقتی صحب  از تشبیِ  میوان11-711 ،7322، 2)گنتنرها  آن تایشاوند
ها نیز مارد رشتگی و آن حازهشاد، ارتباز میاِن قلمرِو میانهای میهامِی مشخص میقلمرو

هوا ای بخااهند از اسوتعارهرشت گیرند. تاشبختان  پی  از اینک  محققاِن میانتاج  قرار می
اسوتیاده نماینود، دانشومنداِن علواِز تجربوی، بو  « رشتگیمیان»برای تبیین و وضاح پدیدۀ 

بنوابراین، انود. کوار بسوت  سازِی میاهیِم انتزاعوی و پی یودۀ تواد بو برای مدل آن را دععات،
الگای تابی  تااندمیها تاس  عالماِن علاز تجربی ای گارا ب  نحاۀ کاربسِ  استعارهاشاره

 .ای در اتتیار بگااردرشت را برای کاربسِ  مشاب  در مطالعات میان
 
 ها، زایاکنندۀ زبان علماستعاره. 2

دانود، بسویاری نیوز شناسوان  مویبرتال  دیدگاِه رایج ک  استعاره را تنها صنعتی ادبی و زیبایی
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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هاس . پیرو ها و استعارههای علمِی بشر مرهان استیاده از مدل ین پیشرع تر مهممعتقدند ک  
 (؛6، 7939)دّبوا،،  «کنود استعاره زبان علم را زایا می»تاان اظهار داش  ک  همین مطلِ می

های جدیدی را کشف کرد ک  تاان جنب ها میوسیلۀ استعاره و تاج  ب  مشابه ب  ،ک معنا بدین
هوایی کو  (. دنیای علم ُپور اسو  از ایون اسوتعاره11)همان،  اندپی  از این مارد تاّج  نباده

 .اندهای کامال  متیاوتی انتخاب شدههای مبد  و مقصد آن از حازهحازه
ماارد اشاره کرد: مقایس  میان اتم و منظام  شمسوی؛ این تاان ب  ها میعارهدر زمرۀ این است 

ای و بخشی از یک قطره آب؛ میوان هسوتۀ های نار، صدا و آب؛ میان شکاع  هست میان ماج
 ای؛ و میوان جاببوۀ الکتورو اسوتاتیکی و انتقوال گرمواهای الکترونی برون هسوت اتمی و پاست 

(. کاعی اس  کمی در ارتباز با اصوطالحاتی از قبیوِل میودان 219-211 ،7322، 1)اچینستن
 .ُرخ نمایودها  آن مل شاد تا ابعاِد استعاریأ، و... ت4چال  ،  سیاه3، جریان الکتریکی2الکتریکی

در اولی، الکتریسیت  ب  میدان و در دومی ب  سّیاِل مشتمل بر جریان تشبی  شده اس . در سامی 
ان ب  یک حیرۀ زمینی)=چال ( تشبی  شده اسو . بودوِن در نظرگورعتِن زم و نیز یک ناحی  از عضا

های مقصد در زبان علم وجاد نداشوت  اسو . در هایی امکاِن عهِم صحیِ  حازهچنین استعاره
، 5)مارتین و هوری های علمی ب  زبانی استعاری هستیمچنینی شاهد چرت  از مدلاین ماارد

تااند ماجوِ ب  یک حازه میها  آن ر زیادی دارند و ورودها قدرت بسیا(. استعاره711، 7322
تغییر و یا حتی ایجاد یک حازه جدید شاد. در این ارتبواز، لیکوا  و جانسوان کو  بو  نقو  

ها در تغییر زنودگی و یوا اند معتقدند ک ، تاانایی استعارهها در زندگی انسان تاج  داشت استعاره
دارند ک  زندگی جدیدی را پدید آن را  های جدید قدرتایجاد یک زندگی جدید اس . استعاره

(. اگر یک استعاره جدید وارد یک سیستم میهامی شاد 797، 7321)لیکا  و جانسان،  آورند
تااند آن سیسوتم میهوامی و ادراکوات و اععوال ایم، میمان را بر اساس آن قرار دادهک  ما اععال

هوای جدیود و از یوادبردن ت عرهنگی با معرعی اسوتعارهمبتنی بر آن را تغییر دهد... اکثر تغییرا
 (.همانآورند)تر سر بر میماارد قدیمی
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از جهواِت  تواانمی اند را نیزرشتگی و تاصیف آن مطرح شدههایی ک  پیراماِن میاناستعاره
هوا های مبد  و مقصد در این استعارهحازه نخس ،الاکر مارد ارزیابی و بررسی قرار داد: عاق

ارتبواز برقورار شوده  ای و کدامیک از قلمروهوای دانشویرشت و میان مطالعاِت میان ؟یس چ
مبد  و مقصِد مرتب  برقرار  هایتاان میاِن حازه یی را میها نگاش چ  نگاش  و یا دوز،  اس ؟

چیس  و چقدر و چگانو  تاانسوت  اسو   ها نگاش کارکرِد هر یک از این  ،و ساز اینک  کرد؟
کنیم بو  ها سعی میاستعارهترین  مهمرشتگی را زایا و کاربردی نماید؟ اینک با بکر نمیهاِز میا

 .ت مطرح شده بپردازیمسؤا پاسِخ 
 

 رشتگیهایی مبّین میاناستعاره  .3
رشوتگی های گاناگانی را برای تاصیف میوانای استعارهرشت پووهشگران حازۀ مطالعاِت میان

ها را در اتتیوار برای اولین بار پروعسار کالین عهرستی از این استعاره اند. شایدنظر قرار دادهّد م
اتتصوار بو  دو شوکل از ایون (. او ابتودا تنهوا و بو 7332و7331، )نوک: کالیون موا قورار داد

اّما در اثور ، (71-77، 7331، همان)، پردات 2بازسازی و 1سازیها، یعنی استعاره پلاستعاره
اسوتعاره عبوارت  1استعاره پرداتو . ایون  1تیصیل ب  ب  «از مرزها عبارِ »دیگِر تاد با عناان 

تورین . ایون میّصول6، و مرزگواری5، دوزبانگی4الجزایر، مجمع3سازی، نگاش بادند از: ُپل
رشوتگی بو  رشوت  تحریور درآموده های مرتب  با میانعهرستی اس  ک  تاکنان پیراماِن استعاره

هایی ک  کالین عهرسو  کورده بواد را جدیدی از استعاره( ویراسِ  2172اس . بعدها رپکا)
شویاعیِ   رشتگی را بااستعارۀ مرتب  با میان 2 ارال  کرد و با اعزودِن برتی جزلیاِت بیشتر ب  آن،

 .بیان کردبیشتری 
 نگر ب  تبیویِن کوارکردِ گاه با نگاهی کلها ارال  داد، هی کالین در عهرستی ک  از این استعاره

بوا مقالوۀ هوا  آن را آورده و ارتبوازهوا  آن شکل مسوتقل هور یوک ازپرداتت  باد و عق  ب نها  آن
ای مورتب  رشوت تلییِق میوان عرایندها را با رشتگی را بیان کرد. اّما رپکا تمامی این استعارهمیان

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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معنایی . 7تاان در نظر گرع : ها میداند. او معتقد اس  دو کارکرِد اساسی برای این استعارهمی
نتیجۀ مشخص . 2د؛ ننکپووهان تصایر میای را برای رشت رشت عمامی و کلی از پووه  میان

(. در تاضویِ  رپکوا دو نکتوۀ 27، 2172)رپکا،  دنکنسازی میای را مدلرشت یک پروژه میان
شکل مستقل دارای ابهواز اسو  و بورای رشتگی ب میهاِز میاننخس ، مهم قابل رصد اس : 

ها هم عماما  نتیجۀ حاصل از تلییِق رشت و دوز، ها رع ؛ آن حتما  باید ب  سراِ، استعاره تاضیِ  
شوکلی ملمواس، ش بو دارای ابهاز و پی یدگی اسو  و بورای تصوایرپردازی از آن و نموای 

ای را رشوت آورِد میواننیازمند ارالۀ یک مدل هستیم؛ مدلی ک  بتااند تموامِی اجوزاء ایون دسو 
 ت  باشد. برداشدر

 عراینوددر هوا  آن هوا و نقو  مهوّم تیکیک ب  کارکردهای این استعاره یک از این آثار، ب  هی 
تاانند معنای عمامی و کّلی از ها عالوه بر اینک  می، استعارهنگارنده نظراند. ب  تلییق نپرداتت 

کیییوِ  تعاموِل  (7 کارکرد برجسوتۀ دیگور دارنود: 9، بکشندتصایر  ب  ای رارشت پووه  میان
های مختلف و الگاهایی را برای تلییِق نظریاِت رشت  (2 ؛رشتگی را تعیین کندها در میانرشت 

او را در اسوتخراِج مسوالل  (9و  ؛در اتتیار داشت  باشودها  آن میاِن  وگا گی برقراری دیالاگ و 
نند. این س  کوارکرِد اتیور کای یاری میرشت ای و برنام  تحقیقاتی برای ععالی  میانرشت میان

 2کنویم توا ای باده اس . اینوک سوعی مویرشت پردازاِن مطالعاِت میانکمتر مارد تاّج  نظری 
ِِ این چهار کارکرِد اصلی مارد ارزیابی قرار دهیم  .استعارۀ ماکار را در قال

 
 رشتگیکارکردهای استعاره در میان. 4

رشتگی مطورح شوده اسو . ستعارۀ اصلی برای میانا 2، تاکنان تر اشاره شد پی ک  طار همان
الجزایور، دوزبوانگی، و سوازی، بازسوازی، مجموعاز: مرزگاری، ُپول اند عبارتاستعاره  2این 

ِِ چهار کارکرِد اصلی دست را می هانگاش . این استعاره  بندی کرد: تاان در قال
ین اسوتعاره در ایون تر مهمری، استعارۀ مرزگارشتگی: تبیین معنای عمومی و کّلی از میان (0

های علمی، موا را هور چو  بیشوتر بوا در رشت « مرز»شاد؛ تبیین و عهم مقالۀ ناع محساب می
کند؛و معنای آن آشنا می« ایرشت میان»مقالۀ 
الجزایور، سازی، بازسازی، و مجموعس  استعارۀ ُپل ها با یکدیگر:تعیین کیفیِت تعامِل رشته (2

« مورز»ها، میاهیمی مثِل این استعاره گیرند. برتالِ  گانۀ پیشین، در هر س   ار میدر این دست  قر
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ین چیوزی تور مهمشاد.  یی نمیوگا گی عرض در نظر گرعت  شده و در این ارتباز ها پی در رشت 
هوا بوا یکودیگر اسو . موثال  اینکو  در ارتبواِز ک  در اینجا مارد تاج  اس  کیییِ  تعامِل رشوت 

سوازی و مجموع گانۀ ک  در استعارۀ ُپول ها تثبی  شده در نظر گرعت  شاند، آنای، رشت شت رمیان
هوا نیوز نگواهی ای بو  اجوزاء و سواتتار رشوت رشوت الجزایر مشهاد اس ، و یا اینک  ارتباِز میان

گان  ک  در استعارۀ بازسازی مارد نظر اس ؛ اصالحی و انتقادی داشت  باشد، آن
ین تور مهماسوتعارۀ دوزبوانگی،  های مختلف:میاِن رشته وگو گفتری دیالوگ و نحوۀ برقرا (9

ی توارجی تشوبی  هوا زبانهوا بو  شاد. در این استعاره، رشوت استعاره در این ناع محساب می
شواد. ی مختلف با یکدیگر تناظر برقرار میها زبانها با یکدیگر و شاند و میاِن ارتباز رشت می

میاِن  وگا گی این استعاره بهترین الگا برای تعیین کیییِ  برقراری دیالاگ و رسد ک  ب  نظر می
های مختلف محساب شاد؛رشت 

ترین اسوتعاره استعارۀ نگاش ، شاتص ای و برنامه تحقیقاتی:رشتهاستخراج مسائل میان (4
هوای تواان برنامو  تحقیقواتی و اعوقشاد. از طریق این اسوتعاره مویدر این حازه محساب می

هوای مسالل موارد نظور و مشوترِک میواِن رشوت و هم نین  رشتگی را ترسیم کردروی میانپی 
مختلف را شناسایی و استخراج کرد.

هوا در مطالعواِت اینک ب  تاضی  و تیصیِل هر یک از ایون چهوار کوارکرِد اصولِی اسوتعاره
 پردازیم:ای میرشت میان

 رشتگی.تبیین معنای عمومی و کّلی از میان4-1
م محساب میمیان شاد. سبِ اصلِی این ابهاز نیز رشتگی میهامی انتزاعی، بهنی، و مبهر

ِِ بندِی شات و گروه« رشت »در اتتال  مهمی اس  ک  بر روی میهاِز  های دان  در قال
( در 7332) 1شواد. آدلورهایی از قبیل علاز انسانی، تجربوی، و پایو  دیوده مویرشت کالن

بریتانیکوا منتشور شوده اسو  بو  ایون  دانشونام   در قالِ ویراسِ  پانزدهم  پروپدیایی ک 
هوای مختلوف اشواره ابهامات اشاره کرده اس . آدلر ابتدا ب  مرزبندِی رایوج میوان دانو 

دهد. او معتقد اس  شکاعی اساسی ها را مارد انتقاد قرار میکند و سپس این مرزبندیمی
ای از علوم، جاد دارد. در طال تواریخ نسوب  طوا نیمیان علاز تجربی و علاز انسانی و

اند و در سای دیگور نیوز علواز در یک سم  قرار گرعت  و متعددی در یک گروههای  رشت 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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از:  انود عبارتقورار گرعتو  اسو . در روزگوار موا علواز انسوانی ها  آن انسانی در تقابل با
. او (611-611، 7332 آدلور،) ی، ادبیات، هنرهای زیبا، تاریخ، علسی  و دینشناس زبان

پوی  عورض ایون اسو  کو  »کنود: عرضی قابل نقد در این زمین  اشاره مویسپس ب  پی 
 های رشوت ( میوان بادن ماج آورد و معیارهای اعتبار )و تمایزهای بنیادینی در روش، روی

علاز انسانی در یک طر ، و علاز تجربوی، طبیعوی و اجتمواعی از طرعوی دیگور وجواد 
اساسِی نقد )همان(.  «بت  چنین تمایزی وجاد دارد اما ب  شکل کامل واض  نیس دارد.ال

میاِن قلمروهای دانشی وجواد دارد. او « مرز»ابهامی اس  ک  بر روی مقالۀ  ناظر ب آدلر 
ِِ مثالی تبیین کرده اس : در روش و شرای  اعتبوار، برتوی از  این ابهاِز اساسی را در قال

هوا و  دانیک ب  علواز تجربوی هسوتند. بو  عنواان نمانو ، ریاضویعلاز انسانی بسیار نزد
یابند. ن  اینکو  ب  نتایج علمی تاد دس  می 1مل کردنأنشستن و ت ها، از طریق دانمنطق

بخااهند آزمای  انجاز دهند و یا ب  گردآوری اطالعات و پردازش آن بپردازند. علسی  نیز 
تجربی ولی علسی  جزء علاز انسانی دانست  شده  علاِز جزء باشد. اما ریاضی میها  آن مثل

، معیارهای کاربردی در علسوی  ماج  بادناس !)همان(. هم نین از نظر شرای  اعتبار و 
امکان پیاده شدن و قضاوت بر روی ادبیات و یا هنرهای زیبا را ندارد. بوا ایون وجواد هور 

 شاند!)همان(.بندی می علاز انسانی گروه جزءتای اینها س 
ای شده در نظر گرعتن مرزهای مشخص و متمایز بین علاز انسانی و تجربی تبدیل ب  مسئل 

راحتی بتاان تصمیم گرع  ک  دنیای علم، یکوی اسو  و یوا دو توا؟  دهد ب اس  ک  اجازه نمی
ماند ک  آیا عاصل  و شکاعی وجاد دارد کو  بتاانود علواز انسوانی و باقی می سؤالهم نین این 

ایجواد کنود کو  امکوان ها  آن ناپایر میانگر جدا کند و یک مرز آهنی و نیابز یکدیتجربی را ا
 را از بین ببرد؟ها  آن ارتباز میان

بورای دانو . در ایون « مرز»ابهامات مهّمی ک  آدلر مطرح کرده کامال  ناظر اس  ب  استعارۀ 
 شاد ارتباز بیناعلامیالش میاند و تمّلی تشبی  شده و های قامیهای علمی ب  اقلیماستعاره، رشت 

های مختلف با یکدیگر تبیین شاد. در نظر گورعتن چنوین ها و ملی اساِس ارتباطاِت قامی بر
راحتی بسیاری از ابهاماتی را ک  آدلر مطرح کورده اسو  تااند ب استعاره و مدلی برای دان  می

بو  و غیرقابول تغییوری بورای نماید ک  مرزهوای ثاپاسخ دهد؛ زیرا این ابهامات زمانی ُرخ می
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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های دانشی را کامال  ُسولِ و مکوانیکی  های گاناگان در نظر بگیریم و ارتباز میاِن حازهدان 
مّلوی، عکوِس چنوین چیوزی را بو  نموای   و میروض بگیریم. حال آنک  تاج  ب  مرزهاِی قامی

ین تور مهمزمورۀ  تاانود درموی« مرزگواری»رسود کو  اسوتعارۀ ب  نظر موی ،گاارد. بنابراینمی
توابی در تبیوین معنوای عموامی و کّلوی از شواد کو  قوادر اسو  بو هایی محسواب استعاره

رسوانی عمودتا  در تبیوین معنواِی مورز و شوک ایون یواریرسوان باشود. بویای یاریرشت میان
تاان معنادار کورد و هاس ؛ اینک  درون و بیرون یک رشت  را چگان  میسازی قلمرو رشت عینی

مبتنی بر این عرض شاد؟ استعارۀ مرزگاری تباِز دروِن یک رشت  با بیروِن آن چگان  تصار میار
 ها با یکدیگر مبتنی بر گار از مرزها و شکستِن آنهاس .ک  ارتباز رشت اس  

ای رشوت تیصیلی تاس  کالین برای مطالعات میوان شکلاولین بار ب  «مرزگاری»استعارۀ 
تور از مرزهوای واقعوی اهمی کم 1، قلمروهای تخصصی(7، 7332) اور نظکار برده شد. ب   ب 

را بو  هوا  آن پووهان ب  این تواطر اسو  کو  تاجو رشت نیستند. اهمیِ  استعاره مرز برای میان
ود تمایزهوا، ادعاهوا و کند ک  رشت یی جلِ میها روش صر های علمی ب  شوکل تواریخی بو  رر

اند توا بو  تعریوف و ای را ساتت شده ل، ساتتارهای نهادین اند و ب  این شکها پرداتت ععالی 
هوای علموی، مورز در )همان(. اینک  برای رشوت  های تاد بپردازندمحاعظ  از عملکرد دان 

تر را در گرو عبار از ایون مرزهوا بودانیم، اسوتعارۀ های جامعیابی ب  ادراکنظر بگیریم و دس 
ای اس . ایون اسوتعاره، بوا پیشونهاِد سو  اصوِل رشت میان بسیار کارآمدی برای ترسیِم تباد ِت 

 دارد:ای بر میرشت روی پووه  میاناساسی، ماانِع مهمی را از پی 
مرزهای دان  اساسا  سخ  و نیابناپایرنیستند بلک  سیال و نیابپایرند؛  (7
 یابند؛کنند و تضییق یا تاسع  میتغییر می دالمطار  ب مرزهای دان   (2
 .ها نیستندمقایس  با حاشی  ها از منظِر عرهنگی قابلهست  دان  (9

هوا را ُسولِ و نیابناپوایر در نظور عرِض رایجی اسو  کو  رشوت اصل اّول، برتال  پی 
ای محساب رشت شناتتی در مسیر مطالعاِت میانعرض ک  بیشتر مانعی روانگیرد. این پی می
های دانشی با یکودیگر را نواممکن گردانوده سیاری از حازهگیرِی اندیشمنداِن بشاد، ارتبازمی

کند توا بتااننود بور ایون شکلی ملماس کمک میب  پووهشگران ب « مرزگاری»اس . استعارۀ 
 شناتتی غلب  نمایند و بسیاری از تاباهای غل  را در هم بشکنند؛مانِع روان

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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مّلی در  و م ان مرزهای قامیکند ک  مرزهای دان ، همی تأکیداصل دوز بر این نکتۀ مهم 
ها دالم در حال تضییق و یا تاسع  اس . این اصول بو  حال تغییر و تحال هستند؛ گسترۀ رشت 

هوا مااجهو  داشوت  تااند ب  یک شکل با رشوت آمازد ک  همیش  نمیای میرشت پووهشگر میان
تغییر و تحوال شوده در گار زمان ممکن اس  گرعتار ها  آن باشد و گسترۀ ماضاعات و مسالل
 گرداند؛منیعل میها را بسیار پایا و غیرباشد و این امر نیز مااجهۀ با رشت 

و « تواد» عینی  بخشیدن ب تر اس ، مرز را مالکی برای اما اصل سّاز ک  بسیار کاربردی
آن  داند؛ ب  این معنا کو را نیز میهامی مشّکک میروض می« تاد»گیرد. در نظر می« دیگری»
روید، اوصوا  تقسیم کرد. هرچقدر ب  سم  هست  پی  می« حاشی »و « هست »تاان ب  می را
« تواد»کنید، عاارِض روی میتر تااهند باد و هرچقدر ب  سم  حاشی  پی پررنگ« تاد»

د؛ بنابراین نوااحِی مورزی، عواارض و کنبرجستگی پیدا می« دیگری»تر شده اوصا  رنگ کم
تاانند زمینۀ ارتباِز با بیرون از مرزها مان همراه هستند و می مرز را تاماضاعات درون و بیرون 

تر برقرار نمایند. اینجا تا حد زیادی استعارۀ مرزگاری با اسوتعارۀ دوزبوانگی اشوتراک را راح 
 اعزاید. ای را بسیار بیشتر میرشت کند و ظرعیِ  تعامل میانپیدا می

کاربسوِ  اسوتعارۀ مرزگواری بورای ترسویِم جایگواِه سو  از  ا ای، نمان (7)شکل شمارۀ 
نسب  ب  رشتۀ مطالعواِت قرآنی)بورای ها  آن جایگاِه هر یک از ها و نمایِ  رشت ها و کالنرشت 

تواان مشواهده . در این شکل موی(11-21، 7931 اطالع از جزلیات این شکل ر.ک: درزی،
هوای دور و نزدیوِک ا بتاانیم همسوای کرد ک  چگان  استعاره مرزگاری ب  ما کمک کرده اس  ت

رشتۀ مطالعاِت قرآنی را ترسیم کرده و از طریِق آن، کیییِ  تبواد ِت میواِن ایون رشوت  و دیگور 
آیود، علواز انسوانِی مویتصوایر بر ایون گانو  کو  از های علمی را مدیری  نماییم. همانرشت 

از را با مطالعات قرآنی دارند. علاز ترین ارتباز، و علاز طبیعی دورترین ارتب تجربی نزدیکغیرِ 
انسوانی و علواز طبیعوی را در هوای علواز و ویوگیدارد انسانِی تجربی نیز در میانۀ این دو قرار 

تااند حلقۀ واسِ  تابی میاِن این دو دست  از دان  قرار گیرند. هم نین با تاج  ب  د و میبردار
های دانشی احاطو  ای میان و دروِن این گسترهت رشهای ارتباز میانتاان ب  گان این تصایر می

 پیدا کرد.



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

09 
و میان رشتگی : استعاره 

  ...  بیان موارد
 
   ای میان روش تاریخی و علسیی رشت  علاز میان -7
 ای میان روش تیسیری و علسیی رشت  علاز میان -9
 ای میان علاز انسانی غیرتجربی و علاز انسانی تجربی رشت  علاز میان -6
 غیرتجربی و طبیعی تجربیای میان علاز انسانی  رشت  علاز میان -1
 ای میان هر س  حلق  رشت  ای از علاز میان هاش مصناعی نمان  -2
 های مضا شناسی و علسی  منطق. علسی علاز زیرمجماع  روش علسیی: علسی  )یا متاعیزیک(، معرع  -1
 ۀ ادبیشناسی و نظری شناسی؛ معناشناسی ، نشان  علاز زیرمجماع  روش تیسیری: هرمناتیک، زبان -2
لغو : علواز  -2های آن مانند: تاریخ علسی ، تاریخ دیون، تواریِخ تواریخ و ... تاریخ و زیر مجماع  -7علاز زیرمجماع  روش تاریخی:  -3

شناسوی؛ شناسوی و نحاا صواات؛ ریخو  شناسوی یوا علوم شناسوی، واجگیرند عبارتند از: عیلالاژی، ریش  مختلیی ک  بیل این علم قرار می
 شناسی. سی یا لغ شنا واژه

 ترسیم منظومه علوم و جایگاه قرآن در میان آنها (.0)شکل شماره 
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 ها با یکدیگرتعیین کیفیِت تعامِل رشته .4-2
ها بوا ای دارند، تعیین کیییِ  تعامِل رشت رشت ها در مطالعات میاندومین کارکردی ک  استعاره

هوا و چیسوتی و ، عوار، از اینکو  بخوااهیم بو  مرزهوای رشوت رداین کارکباشد. در یکدیگر می
توااهیم وضوعیِ  نگریم و میعناان پدیدارهایی متعّین میها ب چگانگی آن بپردازیم، ب  رشت 

ها مارد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. پرس  اصلی این را در تعامل با دیگر رشت ها  آن میروض
نتقوادی و اصوالحی ها نیز نگواهی اتاان ب  ساتتار رشت ای می رشتاس  ک  آیا در ارتباِز میان

 .7ای دو ساحِ  اساسوی وجواد دارد: رشت این اس  ک  در ععالیِ  میانعرض داش  یا تیر؟ 
ها. بدیهی اس  ک  ساحِ  اول تاِد رشت  .2آید؛ و دس  میها ب ی ک  از تلییق رشت دستاورد

رشتگی مارد تاج  باشد. اّما ساحِ  دّوز تنهوا امِی اقساِز میانب  عناان تروجِی مارد انتظاِر تم
گیرد و ورود ب  آن، کار را بورای پووهشوگر رشتگی مّد نظر قرار میهای تاّصی از میاندر گان 

در سواحِ  اول، و « مجموع الجزایور»و « سوازیُپول»کند. استعارۀ بسیار سخ  و پی یده می
 گیرد.ز قرار میدر ساحِ  دّو « بازسازی»استعارۀ 

شواد. ای محسواب مویرشوت های میاناستعارۀ بسیار رایجی در پووه « سازیپل»استعارۀ 
هوای یوک ُپول تشوبی  های علمی ب  پای گان  ک  از ناز آن نیز پیداس ، در این استعاره، رشت  همان
هوای یوک ُپول دیوده اند. وج  شب  در این تشبی  ناظر اس  ب  ثبات و تغییرناپایری ک  در پای شده
ها کامال  تثبیو  شوده و ها و دیسیپلینرشتگی، جایگاِه رشت در این گان  از میان ،شاد. بنابراینمی

ای در اینجوا رشوت (. پووه  میان71-77، 7332)کالین،  شادغیرقابل مناقش  در نظر گرعت  می
 گیوردان دو رشتۀ علمی قرار میکند، میهای یک ُپل معلق را مستحکم میهایی ک  پای مانند کابل

ایون ای، ویوگوِی اصولی رشت های درگیر در پووه  میان(. نباِد نگاِه انتقادی ب  رشت 21)همان، 
مشواهده  1های کواربردیتاان در پووه تابی میشاد. این تصاصیات را ب محساب میگان  

 .3(911-71 ،2171، 2و همکاران )برای آگاهی بیشتر بنگرید ب : عرادمن کرد
 شواند)همان(؛ زیورا درسازی محسواب مویای از استعاره ُپلگان  4های ابزاریاکثر پروژه

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 

 جالی تاس  () رشتگیمیان شناسیگان  عناان با مهمی بسیار مقال    مجماع ، این در .3
 از یکوی باشد. رشتگیمیان مختلف هایگان  تمایزهای تبیین برای تابی راهنمای تااند می ک  اس  گرعت  انجاز کالین تامپسان

 باشد.می کاربردی و ابزاری رشتگِی میان اس ، گرعت  قرار تاج  مارد میصال   مجماع  این در گ  هاییگان 
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(. 63، 7936 )رپکوا، شواندهوای علموی اقتبواس مویاز دیگور رشوت  ها روشابزارها و ها  آن
دیدگاهی اس  برای پیشبرد مساللی ک  ب  معضالِت واقعِی جامع  ناظر  1کلی، ابزارگراییطار ب 

( . بو  ایون 262، 7332، 2)ایوزل نگردتجربی می مسئل رشتگی را ب  عناان یک ند و میانهست
(. 77-71، 7332)کالیوون،  گاینوودنیووز مووی 3زادرشووتگی بوورونرشووتگی، میووانگانوو  از میووان

های اجتماعی و حل معضالت و مسالل واقعِی جهان توارج ی مأماردنبال ای ک  ب رشت میان
هووای توواان پووروژهمووی ،، پیشووین(.  بنووابراین4عوورادمن و همکوواران)همووان؛ هم نووین:  اسوو 

سوازی نواعی کاربسوِ  اسوتعارۀ ُپول وو گیرندگیری قرار میک  زیرمجماعۀ واز وو را ایرشت میان
را  7391ای علاز اجتماعی در اوایل جنوگ جهوانی اول و دهوۀ رشت بدانیم. اولین جریان میان

ی کّموی را از علواز تجربوی هوا روشهوا  آن )کالیون، هموان(.  ای از این ناع دانسباید نمان 
)همان(. تنهوا مشوکلی کو  در  بردندکردند و در حل معضالت اجتماعی ب  کار میاقتباس می

هوا گان  وجاد دارد این اس  ک  رویکرِد اعراطی در قالل شدِن جایگاهی ثاب  بورای رشوت  این
تاان ایون میوزان از ثبوات و پایوداری و اسوتقالل را بورای دیگر امری پایرعت  شده نیس  و نمی

هوا رشوت تور، های پایرعتو (. در دیدگاه21، 2111، 5)براون و همکاران ها در نظر گرع رشت 
هایی از رشت  ک  مخوتص هموان کردن قسم  های مختلف هستند ک  مشخصترکیبی از رشت 

ای در اینجا اهمیو  دارد رشت پووه  میان)همان(. آن   ک  برای  راحتی میّسر نیس باشد ب 
هوا تااهد در پووهِ  تاد ب  جایگاه رشت این اس  ک  پووهشگر باید تصمیم بگیرد ک  آیا می

بنگورد و یوا اینکو  قورار اسو  رویکوردی انتقوادی و  های یک ُپل، ثاب مثابۀ پای  با یکدیگر ب 
داشت  باشد؟ در صوارِت دوز، ناچوار ها  آن ها و مبانی معرعتیاصالحی نسب  ب  ساتتار رشت 

 ب  کاربسِ  استعارۀ بازسازی تااهد باد.
داد، بو  تغییور ها را تغییر نمویسازی ک  اجزاء رشت ، برتال  استعارۀ پل«بازسازی»استعاره 
(. این استعاره 77، 7332)کالین،  کندای مبادرت میرشت های درگیر در پووه  میاناجزاء رشت 
شوده رویکورد  هوای بازسوازیاتتار عمامی دان  و هم نین نسب  ب  ماقعی  رشت نسب  ب  س

ای از بازسوازی را تحقوق بخشود عمینیسم تاانست  اس  نمان  (.77، 7332کالین، ) انتقادی دارد
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 انودازهای جدیودی را ایجواد کورده اسو ای( عبار کرده و چشوم)همان(؛ زیرا از مرزهای )رشت 
جنب  دوز در علاز اجتماعی ک  نزدیک جنگ جهانی دوز رخ داد نیوز  (.221، 7339، 1)پترسن

شناسی علوم رخ هایی ک  در منطق، علسی  و جامع شاد. پیشرع ای از بازسازی قلمداد مینمان 
شناسوی وجاد آورد. ظهار میهامی جامعو شناسی تلییقی ب داد، شرای  را برای ایجاد یک جامع 

دهای درسی و هم نوین میواهیمی چوان ناحیو ، اطالعوات، ارتبواز، ها و واحرعتاری در برنام 
 )کالین، پیشین(.  گیری، نق  و ماقعی  حاکی از چنین تلییق جدیدی اس تصمیم

بو  رویکورِد را ای های انتقادِی جدیای، نگاهرشت نگاه مبتنی بر بازسازی ب  مطالعاِت میان
اما در نگاه مبتنی  ؛شادندازهای جدیدی منجر میادان  در بر دارد و عمدتا  نیز ب  ایجاد چشم

کننود و قورار نیسو  انتقواد های ماجاد ساتتار تاد را حیظ مویها و دان سازی، رشت بر ُپل
ای رشت شاد پووهِ  میانوجاد داشت  باشد. همین امر نیز ماجِ میها  آن ای ب  ساتتارجدی

سازی  رشتگِی مبتنی بر استعارۀ پلتر از میانسخ تر و مبتنی بر استعارۀ بازسازی بسیار پی یده
سوازی تور از اسوتعاره ُپولرسد ک  تلییق مباحث نیز در این گان  بسیار عمیوقباشد. ب  نظر می

الجزایر اس   رشتگی ک  مبتنی بر استعاره مجمعها، نسب  ب  میانباشد. البتۀ هر دوِی این گان 
ها با یکدیگر، مشوابهی ارتبواطی گاه ارتباز رشت ر، هی روتر هستند. در گانۀ ماکا بسیار پی 

 گردد.سازی و بازسازی دیدیم برقرار نمیک  در استعاره پل
ای در نظور هوای جودا اعتوادههای علمی را هم ان جزیرهرشت  ،«الجزایرمجمع» استعارۀ

سوازی و تعارۀ ُپولگاارند. برتالِ  دو اسوتأثیرگیرد ک  در عین این جدا اعتادگی بر یکدیگر می
شود و عقو  در میوزاِن ایون ها با یکدیگر میروض گرعت  میبازسازی ک  تعامِل و مشارکِ  رشت 

الجزایور، شود، در اسوتعارۀ مجموعگرع  بحوث مویتعامل و سطحی ک  مشارک  صارت می
شوکل مطلوق باشود و تاانود بو شاند. البت  این استقالل نمویها مستقل در نظر گرعت  میرشت 
تاان ها گاها  از ارتباز و تعامل با یکدیگر ناگزیر تااهند باد. مجماع این ارتباطات را میرشت 

 الجزایر مجّسم کرد. در قالِ استعارۀ مجمع
کنود کو  چطوار در بسویاری از ای آن اس  ک  تاصیف مویعایدۀ استیاده از چنین استعاره

هوای عیزیکوی و ای از جنبو میاِن گسوتره شکل اجباری ای ب رشت های میان، ععالی ها  مؤسس
مطالعات قامی و جنسوی ،  ،عناان مثال (. ب 73)کالین، پیشین،  دهدرواب  اجتماعی رخ می

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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محیطی و مطالعات ناشناایان ک  دروِن یک دانشگاه قرار دارند ممکون اسو  مطالعات زیس 
وجواد هوا  آن رین ارتباطی میانای شاند، اما کمترشت شکل کامال  عینی درگیر مطالعات میانب 

 ،عناان مثالرسد. ب نظر میها نیز معما   چنین تعامالتی محتمل ب )همان(. در دانشکده ندارد
هایی از قبیل تاریخ اسوالز، عقو  و حقواق، ک  رشت  وجادیهای الهیات، بامعما   در دانشکده

شواند، اّموا از یکودیگر محسواب مویادیان و عرعان، علسی ، و مطالعاِت قرآنی، کامال  مستقل 
هوا بوا یکودیگر هسوتیم. بورای نمانو ، شاهِد همکارِی ایون رشوت  هاحازهبسیاری از عمال  در 

ب  تعامِل مطالعاِت قرآنوی، علسوی ، تواریخ، عرعوان، و حتوی ادبیوات « وحی»ماضاعی چان 
و مطالعوات هایی چان آواشناسوی، معناشناسوی، تواریخ پای دان « تجاید»انجامیده اس . 

ها رشت الجزایری میانهای بسیاری از این ارتباطاِت مجمعقرآنی را ب  میان کشیده اس . نمان 
 تاان دروِن یک دانشگاه رصد کرد.را می

تاانند بو  الجزایر، می سازی، بازسازی، و مجمعدرمجماع باید گی  ک  هر س  استعاره ُپل
هوای موارد نظورش را در ی قرار اس  رشت پووهشگر کمک کنند تا مشخص کند در چ  سطح

منظار حل معضالت  ها از یکدیگر کامال  ابزاری و ب کشِی رشت بهره .تعامِل با یکدیگر قرار دهد
تااهود یا اینک  موی ؛گیری باقی بماندو مشکالِت واقعِی اجتماع اس  و قرار اس  در حِد واز

نیز منجر شاد. حتوی ها  آن ها و مبانی معرعتیاصالِح ساتتار حدی باشد ک  ب  ها ب تعامل رشت 
و عقو  در ها کامال  حیظ شده نظر او باشد و استقالل رشت ممکن اس  غیر از این دو مارد مّد 

ها ب  ماضاعات مشترکی بپردازنود. بو  هور اجتناب اس ، رشت  قابلعمل و در مااضعی ک  غیر
گاهان  ب  عمل میان باید پووهشگر ماضع تاد را در این ارتباز مشخص ،روی ای رشت کرده و آ

 مبادرت نماید.
 های مختلفمیاِن رشته وگو گفتنحوۀ برقراری دیالوگ و  .4-3

تاان در نظر گرع  جایی اسو  رشتگی میهای مرتب  با میانسامین کاربردی ک  برای استعاره
نماینود. تواجهی  لکموک قابوهوا میواِن رشوت  وگا گی تاانند ب  نحاۀ برقراری دیالاگ و ک  می

شاد. از رشتگی محساب میمیان عرایندین مراحِل تر مهمها با یکدیگر، در زمرۀ رشت « 1تلییق»
تواان میهواِز سهال  موییاد کرد. با این استعاره ب  وگا گی تاان با استعارۀ دیالاگ و تلییق می

هوای بانگی، یکی از استعارهسازی و مجّسم کرد. استعارۀ دوزرا عینی« هاتلییِق رشت »انتزاعِی 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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پووهان قرار گرعت  اس . در این قسوم  تنهوا رشت مهمی اس  ک  در این زمین  ماردتاج  میان
 ب  همین استعاره تااهیم پردات :

( و 29، 2172)رپکا،  نگرد ی تارجی میها زبانمثابۀ ها را ب ، رشت «دوزبانگی»استعارۀ  
نظور  کنود. بو ی مختلف با یکدیگر تنواظر برقورار مویها زبان ها با یکدیگر ومیاِن ارتباز رشت 

میواِن  وگا گیو رسد ک  این استعاره بهترین الگا بورای تعیوین کیییوِ  برقوراری دیوالاگ و می
نادر بوادِن عوردی کو  بو  دو زبوان  دلیِل  گرچ  این استعاره ب  های مختلف محساب شاد؛رشت 

گواهی از ها زباناعتد، اما یندرت اتیاق م ، ب سل  کامل داشت  باشدت ی پیجین و کریال )برای آ
ای تاان گانو ( را می69-62 :7939ای نک: درزی و پاکت ی، رشت نق  این دو زبان در میان

ی پیجوین و کریوال هوا زبان(. در 221، 7332)کالیون،  حساب آوردای ب رشت از ارتباز میان
ی پیجین، ها زبانیگر هستیم؛ تلییقی ک  معما   در تابی شاهِد تلییق دو یا چند زبان با یکدب 

تااند الگای تابی شکل از دوزبانگی میی کریال، پایدارتر اس . اینها زبانناپایدارتر، و در 
 .های علمی شادیابی ب  تلییقی پایدار میاِن رشت برای دس 

هنود. بنوابراین در مورز ددر نااحِی مرزی ُرخ موی ی پیجین و کریال عمدتا  ها زبانتاضی  آنک   
هوایی رو باشیم. یعنوی رشوت   شده روب شده و یا کریالی علمِی پیجینها زبانتاانیم با ها نیز میرشت 

، مودل هوا زبانهای درون و بیرون مرز مااج  هستیم. این با تلییقی از اصطالحات رشت ها  آن ک  در
تااننود الگوایی بورای تسوّری ایون تلییوق بو  میتلییق اتیاق اعتاده و ها  آن تابی هستند ک  عمال  در

عنواان رشوتۀ مبود  در نظور  اگر رشتۀ مطالعاِت قرآنوی را بو  ،نااحِی دیگر رشت  باشیم. ب  عناان مثال
ای مثول عقو ، در مورز و گیرِی با رشتۀ حقاق حرک  نماییم، رشت بگیریم و بخااهیم ب  سمِ  ارتباز
رو هسوتیم کو    در این ارتباز، در رشتۀ عق  با اصطالحاتی روبآید. واس  این دو رشت  ب  حساب می

، «حّد قوا »، «ِلعان»هم در مطالعاِت قرآنی کاربرد دارند و هم در علم حقاق. اصطالحاتی چان 
شواند. علوِم عقو  در دورۀ معاصور ، و... در زمرۀ این اصطالحات محساب می«عقد ضمان جریره»

پوردازد. مویهوا  آن از مباحث قرآنی و حقواقی بو  تبیوین یتلییقرسد با وقتی ب  این اصطالحات می
میاِن مطالعاِت قرآنی و حقواق در  وگا گی تاان واسطی برای برقراری اس  ک  علم عق  را میآشکار 

هوا بهوره میواِن رشوت  وگا گیو منظار برقرارِی تلییوق و نظر گرع . در اینجا از استعارۀ دوزبانگی ب 
شوده و یوا کریوال شوده ش، دانوِ  پیجوینا ان دان  عق  را در بسویاری از مااضوعایم. شاید بتابرده

 گاید.زمان سخن می حساب آورد ک  با زبان قرآنی  حقاقی، هم ب 
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زیربنوای کوار لحاظ روشوی،  بو هم نین این استعاره متضومن آن اسو  کو  دیالکتیوک، 
سوازی و برطور  1سوازیا تلییقی متضوّمن شوی عرایندای اس ؛ همانند دیالتیک، رشت میان

در پووهِ  مستقلی ک  در این ارتبواز  (923-621 ،2111) 3)پیشین(. نیکیتینا 2تمایزهاس 
وگایی ای با استیاده از منطق گی رشت شناتتِی مطالعاِت میان عراینداس  ب  تبیین  انجاز داده

بورای مطالعواِت  «وگا گیو »و  »زبوان»رسود کو  اسوتعارۀ باتتین پرداتت  اس . ب  نظر موی
وسیلۀ آن   ای باشد و برشت ها در تاجیِ  کییی  ارتباِز میانای یکی از بهترین استعارهرشت میان

بوا  وگا گیو ای ارالو  کورد. اسوتعارۀ دوزبوانگی و رشوت تلییِق میان عرایندبتاان تبیین تابی از 
 جاد نماید.گران ایشتااند مدِل تابی برای پووهالگاهای متناعی ک  دارد می

 ای و برنامه تحقیقاتیرشتهاستخراج مسائل میان .4-4
رشوتگی در مطالعواِت هوای مورتب  بوا میوانچهارمین و آتورین کواربردی کو  بورای اسوتعاره

رسواندن بو  پووهشوگر در اسوتخراج  تاان در نظر گرع  عبارت اس  از یاریای میرشت میان
 عیار.ای و برنام  تحقیقاتِی مرشت مسالل میان
شواد. از ترین استعاره برای تحّقق این هود  محسواب مویشاتص ،4«نگاش »استعارۀ 

و رشوتگی را ترسویم روی میوانهوای پوی تاان برنامو  تحقیقواتی و اعوقطریق این استعاره می
های مختلف را شناسایی و استخراج کورد. ایون مسالل مارد نظر و مشترِک میاِن رشت هم نین 

طار کو   های علمی و مناطق جغراعیایی اس . همانی ایجاد شباه  میاِن رشت استعاره بر مبنا
بورداری هایشوان، نقشو مناطق جغراعیایی، برای مدیری  بهتور و شناسوایی نقوایص و کاسوتی

هوای پووهشوِی تاان تحقیقات و برنامو های علمی نیز از طریق نگاش  میشاند، در رشت می
 نین مسالل مشترک را استخراج کرد.رو را شناسایی کرد و هم پی 

باشد: معنای اول عبارت دارای دو معنای متیاوت و البت  مرتب  می« نگاش »استعاره 
(. در ایون معنوا، نگاشو  7333ن، )کالی5«ایرشت ترسیم نقشۀ مطالعات میان»اس  از 

ینکو  او  ای اسو  کو  در حوال اجراسو های پووهشویدنباِل ترسیِم تحقیقات و برنام  ب 
(. 3)هموان،  دادها باید داشت  باشد؟جامعۀ علمی چ  واکنشی در برابر این اتیاقات و رخ

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ای را آشکار رشت های جدید میانعایدۀ این برداش  از استعارۀ نگاش  آن اس  ک  عرص 
(. کالین در 9، 7332)کالین،  کندها را مشخص میرشت  کند و میزاِن مرزگریزی میاِن می

کادمیای آمریکا پرداتت  اس های تحقیقاتی و پی تقل ب  ترسیم برنام پووهشی مس   روی آ
کادمیای (. پووه  او می7333)نک:  بی برای کاربسِ  این استعاره برای آ تااند مدل تا

شوکل رو باشود. هم نوین، بو ای پوی رشوت های میوانبرنام ترین  مهمایران و استخراج 
تاانود های مختلف مویای قرآن کریم در حازهرشت یانتر، ترسیِم نقش  مطالعاِت م تاص

گران قرار تااهد داد و عهمی مشترک از آن و  در حوال تر در برابر پووه  دیدگاهی جامع
وجاد تااهد آورد.ب ها  آن داد اس  برایرخ

تلییوق  عراینوداما معنای دومی ک  برای نگاشو  موارد نظور اسو  و البتو  تیلوی بیشوتر در  
ایون بررسی شاد کو  اش تجزی  شاد و دهندهمسئل  ب  اجزای تشکیلاین اس  ک  ر اس  گااتأثیر

(. نگاشو  در 29، 2172)رپکا،  دهند؟اجزاء در ارتباز با یکدیگر چ  رعتاری از تاد نشان می
در ارتباز بوا  ،مثال عناان باشد. ب این معنای دوز، یک راهبرد مهم برای تجزی  و تحلیل مسالل می

هوایی را از چنود آلادگِی محی  زیس ، نگاش  آن نیازمنِد آن اس  ک  پووهشگر بصیرت لۀئمس
(. نگاشوِ  یوک )هموان تاضوی  دهودآن را  هایتا عل کند جا و پووه  و رشتۀ علمی جس 

در نواع نگاشو   ،عنواان مثوال شاد. بو گیرد متیاوت میبا تاج  ب  آن   ک  محار قرار می مسئل 
هر کداز از تااننده، نایسنده، اجزای متن و ... متیواوت تااهود شود. ی  براساس محارادبیات 

 ای دیگر اس . گاار اس ، ردیابی ارتباز یک رشت  با رشت تأثیرالبت  آن   ک  بیشتر بر نگاش  
گیورد: پدیدارشناسوی ماارد مد نظر قرار مویاین گیریم، وقتی ادبیات را با علسی  در نظر می

؛ اموا اگور ادبیوات و 4، نقود اتالقوی3، ناکوارکردگرایی2ساتتارشوکنی ، هرمناتیوک،1انتقادی
، 5نگواری: سواتتارگرایی، قوازاس صارت  این  شناسی را مّد نظر قرار دهیم، نگاش  ب انسان

هوای متعودِد دیگور نوک: )برای نمان  1و نقِد اسطاره 7، مطالعات عرهنگ عام 6تاصیف پرمای 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ای، نگاش  در این معنوا بورای تنظویِم رشت مطالعات میان(. در 22، 2111براون و همکاران، 
های علمی بسیار ضروری اسو . چارچابی کاربردی برای ارتباز میاِن رشتۀ مبد  و دیگر رشت 

 ها را دریاع . تاان عالیق مشترِک مطالعاِت قرآنی و دیگر رشت تابی میاز این طریق ب 
سوهال  اجوزاء و تبارهوای مختلوف یوک ند ب کند بتاانگاش  هم نین ب  پووهشگر کمک می

تااهید ب  حول آن بپردازیود ای ک  میمسئل ماضاع را شناسایی نماید. برای این کار تنها  زز اس  
مارد نظر کو  در هور دو رشوت  وجواد های  ضلعرا میاِن دو رشتۀ مارد نظرتان قرار داده و ب  استخراِج 

در قورآن بپردازیود، بهتورین « زن»تااهید ب  ارزیابی میهواز میوقتی  ،عناان مثالدارند بپردازید. ب 
میواهیمی اسو  کو  در  دهنده   نشوان (2)دو اس . شکل شومارۀ کار، نگاشِ  میاهیم مرتب  با این

تاانند مارد نظر باشند. این نگاش  ب  پووهشگر کمک تااهد کرد در قرآن کریم می« زن»ارتباز با 
 را نیز شناسایی نماید.ها  آن تریِن م و عرعیترین میاهیتا بتااند کلیدی

اس ، برتوی میواهیم مورتب  بوا گرعت  صارت  (2)ک  در شکل شماره  یبر اساِس نگاشت 
، مودیری ، قضواوت، شوهادت، 3، جایگواه اجتمواعی2از: حکمرانی اند عبارتدر قرآن « زن»

های تابی را از اان دادهتگیت  می. در ارتباز با هر یک از ماضاعات پی  .ارث، مجازات، و..
هوای مختلیوی تعّلوق دارد. متن قرآن کریم یاع . اّما هر یک از این ماضاعات ب  رشت  یا رشت 

شاد ک  ادراک و پوووه  موا پیراموان مقالوۀ زن در قورآن کوریم، بو  همین امر نیز ماجِ می
ِِ ای تبودیل شواد. نگواهی اجموارشوت ای میانپووهشی بووجاه و نیازمند مطالع  لی بو  غالو

هایی ک  تاکنان در این ارتباز صارت گرعت  اس  حواکی از آن اسو  کو  تواجهی بو  پووه 
وجاِه مختلف زن در قرآن کریم صارت نپایرعت  اس  و عماما  ب  وجهی از جهاِت این مقالو  

گاهی از برتی از این آثار نک: جاادی آملی،  اندتاج  داشت  و  7921؛ مطهری، 7922)برای آ
؛ اسماء 7333؛ آمن  ودود، 7936؛ تندق آبادی، 2171؛ السباعی، 2172؛ لیال احمد، 7927

تواانیِم ابعواِد (. از طریِق استخراِج این وجاه و اضالع با سهالِ  بیشوتری موی2112بار س، 
ای سروکار داریم را متاج  شایم. نگاشوِ  میواهیم و رشت در پووه  میانها  آن مساللی ک  با

 کند.ای، مسیر پووه  را مدیری  و هدای  میرشت انمسالِل می
                                                                                                                  

 
 باشد.می سبأ ملکۀ حکمرانِی  داستان آن  نمان ترینشاتص .2
 روابو  عرزنودداری، همسورداری، داری،تانو  قبیول از مختلوف ماضواعات در زنان اجتماعی جایگاه بحث ب  کرارا   قرآن در .3

 اس . شده پرداتت  ... و دوستی،
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تاانود باید تاج  داش  ک  نگاشِ  مسالل و ماضاعات پیرامان یوک دغدغوۀ مشوخص موی
ما را دوز، ای برای حل آن ماضاع باشد؛ رشت کنندۀ اتخاب رویکردی میان تابی تاجی ب نخس ، 
مان را استخراج نمواییم. ضومن اینکو  ایرشت نمیا مسئل های مرتب  با سازد بتاانیم رشت قادر می

های مرتب  با یکدیگر را شناسوایی تبع آن رشت تااهیم تاانس  ارتباز هر یک از ماضاعات، و ب 
های تاصوی ، هر یک از اضالِع آن ب  رشت  و یا رشت (2)نماییم. واض  اس  ک  در شکل شمارۀ 

حکمرانوی و »اظر اس  با رشوت  علواز اجتمواعی. متن« جایگاه اجتماعِی زن»کند: تعلق پیدا می
کشود. پوی  مویپای علامی چان علاز سیاسی، مدیری ، و علاز اجتماعی را بو « مدیری  زنان

قضواوت و »ما را بوا علواز شوناتتی مااجو  تااهود کورد. بحوث « هاش زنان»پووه  پیرامان 
سازد. بو  را ضروری می شناسیمراجع  ب  علامی چان حقاق، علاز اجتماعی، و روان« شهادت

را نیز شناسایی کرد. کشف ارتباطاِت هور یوک از ها  ضلعتاان علاِز متناظر با بقیۀ همین شکل می
دهد بررسوی مقالوۀ کند ک  نشان میای روبرو میاین اضالع با یکدیگر، ما را با مجماعۀ پی یده

یرد و هر یوک از وجواه آن نیوز تااند از جهات مختلیی مارد تاج  قرار بگدر قرآن کریم می« زن»
رسود کو  اسوتعارۀ نگاشو  نظر میای قابل بررسی و ارزیابی اس . بنابراین ب رشت شکل میانب 

تور و تلییق را بسیار سوادهیابی ب ای باده، دس رشت ای بسیار کارآمد در یک پووه  میاناستعاره
 گرداند.مبتنی بر یک برنام  پووهشی می

 

 
یم« زن»نگاشت مفاهیم مرتبط با . (2شمارۀ ) شکل  در قرآن کر

 جایگاه اجتماعی حکمرانی و مدیری 

 هاش قضاوت و شهادت

 مجازات و تنبی  ارث و دی 
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 نتایج
 نتایجی ک  از این مقال  حاصل شد ب  قرار زیر اس :

شناسوان  در شان در ادبیات، کاربردی معرعو شناسان ها عالوه بر کارکرِد زیباییاستعاره (7
و بو  کشوف  نموادهبرطر  ها علم را تاانند بسیاری از ابهامات و پی یدگیعلم نیز دارند و می

 وردهای برجستۀ علمی منجر شاند؛ادست
سو  ا ایرشت ای بسیار بیشتر از مطالعاِت تکرشت پی یدگی و ابهاز در مطالعاِت میان (2

 ؛سازد میای را مضاعف رشت و همین امر نیز ضرورت تاج  ب  استعاره در مطالعات میان
رشوتگی بو  کوار گرعتو  شواند مختلوف میوان تاانند در مراحلاستعارۀ اصلی ک  می 2 (9

 الجزایر، دوزبانگی، و نگاش ؛سازی، بازسازی، مجمعاز: مرزگاری، ُپل اند عبارت
رشوتگی ین کاربسِ  استعارۀ مرزگاری در تبیین معنای عموامی و کّلوی از میوانتر مهم (6

های ر گرعتِن ویوگیباشد. رشت ، و مرزهای رشتگی از ابهاِز زیادی برتاردار اس  ک  در نظمی
 برطر  نماید؛آن را  تااند هرچ  بیشتر ابهاز میها  آن مّلی برای و مرزهای قامی

تاانند ب  پووهشگر کمک نماینود الجزایر، میسازی، بازسازی، و مجمعس  استعارۀ ُپل (1
هوا در ها با یکدیگر بپوردازد؛ اینکو  رشوت تر ب  تعیین کییی  تعامل رشت تا بتااند هرچ  واض 

شاند و یا اینک  نگاهی انتقوادی بو  اجوزاء و سواتتار تعامل با یکدیگر، ثاب  در نظر گرعت  می
 شاد؟ها نیز در نظر گرعت  میرشت 

تری از کییی  برقراری دیوالاگ تر و واض تاان تبین دقیقوسیلۀ استعارۀ دوزبانگی می  ب. 2
ی مختلوِف تشوبی  هوا زبانها بو  گان ، رشت  اینهای مختلف ارال  داد. در رشت  میاِن  وگا گی و 

ی پیجوین و کریوال، هوا زبانتسل  پیدا کند. ها  آن تااهد ب شدند ک  یک عرد در آن واحد می
 شاند؛ محساب می وگا گی های تابی برای تعیین کییی  این تعامل و  مدل

ای و برنامو  شوت راستعارۀ نگاش  نیز بهترین راهکوار را بورای اسوتخراِج مسوالِل میوان. 1
تواان بوا سوهال  دهد. از طریوق ایون اسوتعاره مویپووه قرار میرشت روِی میانتحقیقاتی پی 

هوای دتیول در حول بیشتری، وجاه و تبارهای مختلف مسئل  را شناسایی کرد و پیرو آن، رشت 
ارهای مختلف های مختلِف ارتباز میاِن این وجاه و تبتاان گان مسئل  را پیدا کرد. هم نین می

 را شناسایی و ارزیابی کرد.
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