
Linguistic Researches In The Holy Quran, Serial. 11   10

Personification of Abstract Concepts in Quran Language: 
A Cognitive Approach

Shirin Pourebrahim 
Associate Professor, Department of Literature and Foregin Languages, Payam-E Noor 

University, Iran 
Pourebrahimsh@pnu.ac.ir 

Abstract 
The distinction between traditional theories and cognitive semantics theory 
in the study of personification of objects and phenomena is that in the 
former this process is a linguistic one though in the latter, it is a conceptual 
process and a kind of ontological metaphor. Furthermore, in Cognitive 
semantics, the cognitive mechanism of personification and the relevant 
conceptual mappings are accounted for both extensively and in great detail. 
Considering the second approach to personification-that is, cognitive 
metaphor theory, this paper tries to have a linguistic analysis of 
abstract/non-human  concepts' personification in the Holy Qura’n. The main 
research question is which non-human concepts of Quran are expressed with 
meaning components of HUMAN. Moreover, how a unique model can be 
found to explain the conceptual relations of Human/non-human in the 
language of Quran. The research data include all Qur'anic expressions of the 
Holy Quran in which, according to the principles of Lakoff-Johnson's 
cognitive theory(1980), some non-human phenomena are conceptualized as 
human. The research findings show that to express some of its abstract 
religious concepts, Qura’n language has used concrete concept of HUMAN 
or PERSON. Moreover, in all NON-HUMAN AS HUMAN 
conceptualizations, the data confirm the principles of Cognitive Metaphor 
Theory.         

Keywords: Cognitive semantics, conceptual metaphor, personification, 
Qura’n language. 
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چکه
 وتی   و   نا  ردریا اء  وه 

 یا ، یو در  ز یا ،ا ا  یا  در  ا

 و ز رهاد ییو  .ا در ا   رزو  آن

  ئ ذ  وت  قا، ر درو     در .د 

 . دروا  اد  د در زن آن ر  ،یاردوم ان

 ا  ام آن ندر ز  ا ا ّؤ  ی    ط

 نان  .ه ا  ان ا   در وا رای  

 دن  ن وانا داده .دا آن ندر زی  آ رات   

 لا   ا ف ( ن 1980وّؤ  )ی نا  

ی در زن آن اد  دادها . از رانیزمیا

اا  ن، م از« ن وا » دهاد .  در

.دارة ا ان ال رانییزم

ی كلیواژه
 ،  رةا، ، آن نز.
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  ،یار ان  یهد

(  personificationدر ا  )  

آن اده نیایاراز رت ان

 (classicalه دو وه دانرا د،

viewو د )ه(cognitive 

semantics )د. ادو د ه  از

ی ه و ع  از ؛ ااره دا

  وت دار .ا ا

در رب  یاران ، هد در

ادت ن ادو زت ن آرایا اد   در

 د  ، ،ه اد ای 

. از آن د  هار،  ء،دادن  ان

 ت ان اددر واژ  

د،  یا و اء  یار: در اند

و دار ا و  هد . رت 

ن درایا ر آدت و ر��  دادن  

  ا. اده از ا آرا ی د ه

اد ر ن و تدر اد دارد.  یا د

را ً  « ة و ا  »ت  رداد

ر  اوان  ررود  ��    در   .

ظ ه ا  .اره، ارو  یاران

 یاران ، ارة   در

    وت ؛ اا  ن 

 ض آد ا س دا  اه 

، ناو��ً ا ر ا یا  ی    و

  رخ در ذ  اد  ا آن  و

 و ن ااز زً در ز ا رة   و

  ن ز  رةا 

  د  .

آن د  ا  رت ا از ر ف

آ رات از  در آ  نا  

  ا ا  ،انه یزرت ان م

 درة مزی  آن د ندر ز آ .

 بری ،  رةل اا/ 

  دروا .اا   آن ندر ز

 ام ا ّؤ  ی  

 نا  طن  .ه ا  

  یرا وا در   ا ان

 دن  ن وانا .دا آن ندر ز

 ،در  ، ارة  رو،ااز

 رةا نرو ایا   

 رات  . در  اد  ال

د   در آ  د ر یار

 ّؤ ن وای  .آن ا  ط

قو پیظتب ادبیور.1

 ی رتاز  در   اره

و ( ب figurative) یرد زن ز

  ت ون اددر ز رره دررا . وا

( simile ،( د  )1997304، ص .)

«  ل وب ا ر رهار و 

ر ای از  ًو ا ا

ر از  ی د آنر و

 زیدری  ،اوا  ن

ز یو  سا  »

(. ار اره را 141، ص1380)ن، 

و ا ن داآیاید

، 1383،یا( ره  اهد

(. 369ص
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1-1. رةاسل آنو اص

ن  اد د راز  یدر آ

ا و ی  ر را ده  ا

 رهن اآ و   .ا

 نه آ ره ازیا  در دی  

ا رج و ن یاز   و  نا

ی د دح ی  وارهازی 

ی (image schema  )یذ

(mental spaces ) ط آن  ود(ی،

1383 ،366-367 .)

 رةا، دیرو   ن وز  

( آن را 1980ا   ر ف و ن )

از دو  د دا زح د. ا

نارهو ا  ا  وی

 در رو رای

،ندو ع را را ه،ددار. ا

 وضدا  ریا یرا

ن در ذ آد : عن دو وز

 �� آ .ً ارة ی و د

 ،یاا عاز و  ن دوزن

��  دو    رخ اا؛ زآنو 

 آن ده اایا دهود؛

 ��رود  چ ا .ن

��دن در ر ؛ ا در  ر آنو 

 ،اهادراکیان و ر

 .ا  در دا  د دارد و آنو

 رةایداراو م   ا

 رةل اادر ادت،  اره

 رنرودر. ایا ن رةا

از ا لا .

 ا رةا س اا(ubiquity ) رةا

زئیاا  یاز و

)و  در ن ر یدر زن  ًد

رها ،)اردادیی  اوان م 

( زه س اا .domainرها )ی

،م  دو زهر ة یو

 م یم زة  و دا  وت

   أ زةد أ رت   و

ا در ذ و درکد؛ زة

 زة     أ درکد .

(unidirectionality )درک  ا ا

 أازاد و ا   رت

د؛رة زدر ا ًز ،ا 

 ن درک  رت  دد

. اق و  آن در ا ا ان

م ز   م از )(، ر

ه وایاداریزة أ، یاوارهح

زه  زة یوارة ا و دروا ح

  دد .

( invariance) ین ا  ا در»

 ،دارا ای در ا  را

یی ل دارد در ا ا  .

زة أ یوارة رح،یاریادار

 لا  زة،ح از ط آ  وارة

،  »(،1380زة  ا ودیر

(  ا  اره 252، ص1990(. ا  )20ص

 اناز ا و ر ا ا از

  در ص ییآن، اره را دارا

،  ،(1998د و زه  یاره

(. 28ص
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، ا    ا ا  د

 اره ( ا . اnecessityورت )

د ا؛ ا رد آن  یور

او ا .ا ون  د دارو

ررت درک  ،یا  ارة ر

زه .یاا، هو

یه،یایا د و 

و درک آد   ی اده از اره ا

درها .یطار دادناا

 ادراک  ات سا،ز-

 ای ،   را   و ا

  و .  ره ازق ام ا

و ، زة  أ زة    ارد

ّؤی      أ د در

(  س اا .focusingرها ) 

  ّ  زة    از

را  و یو ا ار

 و روی ن را دس دارا .

 ا(creativityرها ،)ی

ا ق وا ؛اان  را آ

راو رای د

 ،(200221، ص  .)

یاگران.1-2

   یراس  اره

، ، ارداددنی   و 

ی   ،(139356، ص .)

 ِ  از، رهار یی 

(structural) ،(ontological )

((orientationalر رةدر ا .ی،

یایا ًر أ،زة 

 .ا  زةندا در

ِ  ره ااه در را،زد

 . أ ب درک ر ده ازا  را زة ا

 دررها ریره،یای

 ِر ا را ی

،   ،(1393ا یا

63-64 .)

 ارة    یاران

  ا یو یارا. در ان

هی ا  دادهدنا  .ریا 

در ادت  هن روز در ؛ ال ا 

(. 65، ص1393)  ،د هد اوان

 یودیاز ااع ارهیاران

 رةا ً .ا«وا  

( »FACTS ARE REALITIES) در 

یا:This fact argues against standard 

theories هدد ،(1973144، ص .)

از  م اا،یاردر ان»وادر

یا د  هد ز

ا .ً در  رت ایا و دارا

« در  از  س دارهآره»ام ا س

یدارا  رت و  

 ادد؛ از ر د رت

  دی در ل از و در یآوردن و

ا »( ،50، ص1382راد.)

، از اح  ا   در

اره در زن آن  ا  یا یاران

 دها،د    و

رد دار     . یارار
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در زبن آنیاگران.2

ن اره،   اد ین آرا

در زن آن در ن  ی ،ارار

 بر ر  در ا ؛ اه ا

ُج  در رب   یاران

ا. ( ر1980ف و رک ن  )

 یاز اره  یاران  در ا

 دو(ی ) د  

رزود ی  آن رها  ؛ ا

 آن دادن ا  هی ا  ،ا

د  آن ا ةرر ان درر  از ا

ه داده  د. در ا   ناز ز

از م  و  یار یآن   ن

 ی .ندا، ارائ آن ااج ه

  ارة  ن رات ز یار

  داده  در آد    .

  عرها و ین یرادر  یا

رات   .ک اب اد  ر ا

ن  ،ام   ا  در آ ا

ّؤیا ا ن .ه ا

د در زن  یِ اران یدر اره

و  و س  درو اا یآن، زه

در   ،نس، ز ،گ :از ر  �� اع   ا

 ن  و / ،ار 

ا  ّؤ چ در ا  ا  در

 یزم انآ ود ارد،  زة أ 

 رق ان ا یو در، و  ن

دارادن اس  :( ن،  ،یار

 آن و ادن  وة  یدن( و ال و ار

. د  ، یان ا  ا زه

  ر ِ  و  ،نس، ز ،گ

 ،ن   ، رت  ه و 

  ا ،ً ز یار ین

  ،اما ن، داردادن، آدد  و در

 .ا آن را نز

دا  ا ع از  یدر ا ، ا

 در آ  ا آ،  یاره

رات و   یا  از واژه

    ،ه ا دها

ن ا .را یدر  ی ، ن در

و  د  آن ر تآ (

 از ب  و  اان اس ه 

.)ا

 ه ،ذ  در دود  م 

ا  گ.ه ا  

ا ی  نم در ز  و  در

ن ادزت ر را  آن ندر ز ؛ اا 

ا   د؛ هد  و  یزم ا

 م در ذم یازی د   

  نرت ادز در آ .، «گ » 

و  درک »و  ان را  «دروو »ان 

د»:

1-ََ ُُْ َََُْْه وََْ أَن َِْ ِ ْتَْْنَ ا

( و ََْ143  رَأَُُْهُ وَأَ َُُْونَ )آل ان: 

ی )ا دت در راه گ )و،د 

از آ  آن روو  ، آن را   د 

؛ درد ه آن د.

 ان دل د گ  ا  آ ذ در

دود  اد از آنو ا :
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2- َُُِْ َُِ ُِْ َونَِ یِتَ اَْْا إِن ُْ

 :(8 از آن   آن  )  ً 

  و  .آ

 ت ذ م در،  گ  ا

   دن و ،ن، آوردنل  آه ا

:دان ا  گ  ا؛ ا

( َ99 إِذَا َء أَََُُ اَْْتُ )ؤن: -3

 .ا ر ناز ا  گ  هآ

4-اا( ٍنََ ُ ِ ُْتَْا ََِِْو :17 و )

   گ از   .آ

( و 106إِذَا َََ أَََُُ اَْْتُ )ئه: -5

.ا ر را  ،گ 

( ُ ُ100  ْرُِْ اَْْتُ )ء: -6

.درر

7- ُُْ ََْْت وَْا ُِْرُ اَُُ َََْأ 

 گ  را ( ُ78  ُوجٍ َةٍ )ء: 

ج در د؛ ا .  ی

ارة گ در  در ز   یا

 ن از رود   اده وآ 

ارا (2013 ا ) م ذ در آ .

«ا » «گ نز » د  .

:د داده« ا« « آن»

ْ �� ََُِْونَ -8 ُ ُ َ َ َ أ َء  َا ِذ َ  ٌ َ َ ٍ أ  ُ  أ ِ َو

َ�� ََُِْنَ )ااف:  ً و َ 34ا )م و ی 

( ت ن وز  و ا ) 

  ا ر ت آ  از آن  و

 آن  .

9- :( َُونََِْ ََو ََََأ ٍُأ ِْ َُِ 

5و چ ) د از اد و از آن

 ا اد.

 م ز  اا  و در  .ا

و  م   یاردر آ ذ ، ان

    رت دارد  یا  

 :ده ا آن    را

10-ََا رَ َلَ ًََْ رَءَا ُْا ََِْ َ ََ 

ا��ََِِ )ام:   ِ ُ أ  �� َ َل  َََ  أ ََ76( ) 

ر(ره ، او را  )د، یا ه

 وب  ا؛ ا ی: ا ا

. ارمن را دو د  وب

ر ان ای    انا  در

  ا  ارن    ی« :د

   ا ا   ؛ بوب آ

ده ا او  »(، 245، ص7ج.)

در آن،    و ال ا »ا«م 

ر ر  نم ا رت  ،تآ و در ا

 ر، ا دنا ی  ر ر  آ

 ا ناز ا ا ؛اد ا از ی 

: ی د و

11-  �� َ ِ  َا َ و َِ َِ  ا  ُ  َ  َ ِ  ا  َ َاء ْ َ أ  ْ ِ  َ  وَ�� 

ُُِْؤ :منَ )اَُِْ َِِْ ََُةِ وَِ��ِ   َ ن 150 و از )

ی س و و د  را  تآ 

ا و ار نت اآ  ی  ا

.یئ ،و

و یره ر15آ،ره  18آ در

 ر یرت ارره ص 26آ

ر ا . و ار   از  ان ا و 

و س رت و  ،دن ا

م هزاید:

12-ُْ ��  ا   ِن  إ   ��ِإ ُُْ  َْ َُِ أ  ََو  َ ِ

( ًْ ْا :36 و( ن از  آ  و )
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اری سوا )ی ؛ در( )

  ن را ازا  نز زد  .

،رة 66رة ، 28و  23تآ در

از رة ء 157رة ام و 148و 116

از  و ن اده ه یویرت ار

 ان   و ، ذا. در آ

 درکدز ا در . ن ول آد ار

در ز ر ، و بزنا رایا

ذ:ا

َ ََءَُُ اَُ َِِ ِْ َْا إِنََ ا  -13

( ٌِ ٌَِْ :76 و )  د از  

ا.ی اغ آ آ ، ا  آر

وَ َُْءَ اَْ وَزَََ اَُِْ ِإن ا ََِْنَ -14

( و   ا ر و  81زًَُ )ااء: 

د  )ً�� ا ( د  و   و    

.ا

 نراا یای ام ا وزی 

  رت «وزی آ » قاا :

15-:( َُْْوَا ِا َُْ ءَ رى 1إِذَا ن )

 .ا ر وزى ا و

ق،   اا یار ان وه

  آن ندر ز   یا 

  ال ا ا  ه یزم

ه دن و ردن  ،ی او و دت و

 مرا ا،د دارای و ی   ً

، ر  16دارادن د . در آ رة 

،ره درن و 18و 17یدر آ آ ،

  و ا زی ه ا را آ .

و در آ ردرا ، آ19 در آ رة

 ران در آن ادی، د دارا20رة 

دة را: ا و رت

ر(، )و ر 13وَُُ اَْ ُِْهِ  ) -16

 او  و    .)

17-  َ َُُ َِو  ًْ َِا�َ�ْرض ِ و َت َ   ا

ََْو :ِل )رَ��َا  و ُو ُ ْ  ِ   ُ ُ َ ِ َ ً و  15 آ  )

ا  ااه ی و ز  از رو در آن

  وای  و   ا یآ

 ه.

18-  َ َُُ َِو  َََتِ وَا  َْرِض�� ا

ْ �� ََُْونَ )ِ : دَاٍ وَاَََُْ وَ ُ 49  )

 و ز ا از ن و  آ در آن

  ن . ا دت   چ

َ�� ُؤَِ ٍَِْل  -19 َ أ ْ َ ِ َ إ ِ َ  َ  ا   ِن ا إ ُ  َ  َ ِ  ا

َ آل( ُرا َُُْ ٍنَُِْ َََِْ :ان183 )ا( ،)

 ن ن  از او   

 چ   ا ی ا  ،ور نا

ه را ام د  آ  ورد

آ .رد آن را

20- ِا ََُیو ََ ََ َاُ ََا ُُِْی 

ا  د را (، او 57اف:رََِِْ  )ا

 ران( ر(   .

در  ، ا آ در رب ارة  در

 :ه اآ  انا « ر از ر و

  و ران ا یدر ا   یر  

از ودآن ران ا و در ا  اره 

 ؛ر ر  اا  ران را   

  ده ا اده  را و دو

 از او  و را دار آ  ن اوآ  ا

 رت راد» (، 199، ص8ج  .)
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جت

   نر ین دوم  یا در

 ،ول ذ ان واژه ا  در 

و در رد او د    یدر زن ار

اا ا  ر ارو .ل،  ی

  آا  از  ان   دن ه

د    در  یاز ر  ا . در

 رف ز  راان  ی 

  .داد   در ا در آن، ذ 

  ق یای ،  و

ی ا  زه  یارا  ا   د

و رهع ا ا .ا  را در  

  «ی ِ»  ن وا ً ن

  ن و را  در؛د   ا

 رها، رزه ةدر طارأ و  ی

 ن دو  ان،زة ان و  ، در ا

ا :ا - ادری  

-و ب(experiential co-occurrenceن)

ی  (experiential similarityو .)

 ر  دنارد   گرود ف آ(

  و س اره در دد از ا ر در

 رةا  مد  ،)

 ارد. آ دن وگ و ا م ن دو

 در ا رخد  ا

 رخ  در دوت -1: د  دن

- 2د؛ در زة أ ار « ان  ان»

 و  ة در ز« ان  گ» ت 

 رخ    ؛د   را

ت ان و ان  را ت ان و گ 

  .

  در رهای   ،ق

 و آ  ا ا   در و 

 رةا   در ا ر  از آن

  رد دار  . اره

در   ا ؤال    ا ارة 

، در ا اره ة اواا  ن

ا ع    د ا؛  از اره

. در د اوان در زن آن ده اره

 زه ب ار  در  د ارا

زة ان، زة   ،یاران یاره

 ،گ، ات درو» یا و  زه

 و  ،نز  و  » د 

.  از زة   ،اق

در  ذ  انرا  یاا ارط  زه

 د:

ي1 ت- ق بطزه: اح زه اصره یاحعدر اسی 
یاگران

 ف و ن، اد  ا د   در

 را  أ و زة وت آ،زد 

زة   دنو اا زة أ و ذ دن

 .اا زه ی اا   از

 ی ،ر یأ  و أ ا یزه

 ا را  ان  ارات ا  ا

  د  د. در ا ه و ان

حزة 

أ



ان

اعل و 

افل 

،ا

عض داش

 زهح

گ،ات 

،ن، دروز

 ، ،

 



185هد در زن آن از دیاران

آ را  ان«  »زة ِ  ةدرر

اد د؛ ا  د و اا یان زه

ی  «ر » س و ، در 

ا : دو   اره  ا. در ا

ی( و ارهprimary) یاره

ه(complex رها .) ازه و

 ادث ن ی ،ن، آ 

 ورزش و ، ،ه د .م ا

ها ادث در یو ن ،ی

ارها .دارد در ایآت

اآ    د ارهاز ا

 .درا اهیاره

اق از أ ،    یاره در

  رت ا د  رات ن :

 ی ذ  رات در آن ط دارد، اار

 دازش    ان   

د ا آ   ، رات .دار

و ارز  از  دی یاز 

ا .اس ا ده،  اره،  ه

ری  رت   راتی 

 د  یا ِ یاز   را

ر  ر آورد. ا أ  یز رات

 لا ما ، د؛   ا

  ذ  و   ا ا .

ارة  ی، ا رود را  از زن ده

را    ، ن ا   

    در ،ر ز

 ا در ا رها ار دارد و ا  هدآ

ا    یر را   دآه

ا  ما دروا .   در ،ر

 اعیا   ن ما    د

ان دارد. ا در ااع و د ن دو زة 

 ِ أ و«گ ن وا »ا   ز.

 یاق ر  ا ن

ق،  یاران یاره  ،ن یار

 زة  ً گ را  اده از زة 

   ناد ل، راا در ا .

 نگ و ا نرل او ا ی 

 ؛ا   نزة ا  زة رت

. د یزگ  و م

ا ریا   ورت را ق ا 

؛  رهاق دارا یی  ا .

 رات   ا ون  د داردو

. رت درک  ر  ،یارة ر

 ، س اا ان رهای 

  د؛ ید را   ارة ار

 ن ا در ا،   د  از

د .، ن  ا  ر 

، رها        از

  در  زة  وی 

  و رو  را  و ی 

  ً و  در ا ار . ید ر

 ن ،   «ن و ررا « آ

 ماد  ارار رةا   .

ق،  اد د  ییارن ان ةدرر

  راه  ازی   در   ن

ا   ،   د در   ا

 ر  روزاد در ا .ان   د اد

  ی   ی ة ن

 انو  ط ا  .أ ین زه
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 ن وا ران یو یا ی   را د

   یدر  رخو د را ی  

«» ا ا   ِ  ، طیار 

م ار ش داد و از ا،  رةا 

 ط در ار ر  .و  یر

رخ داده « ان  گ» ارط « ان  ان»

ن ه « داردن» یا و  ن ار

 را  ،ا«  نناا »اا را   

«ت دروا نا  » ا .ه ا 

 تار،  ندارد و ا ر   در

  در از آ زه دنی 

  د ه .

 ارائ  ول ذیا اا  از 

رهدر ا  زة ةدی 

آ  یار یآن  اه ن یاران

   رها ای   

. دازدا ،ده

یان اگر ِشخاسعرة  -1جول 

 م ای از

 اعةاد

ی حزه

اسریکن 

-داردن«گ»-1

2-«ت درودن«ا ا

«زن»-3
-دن-آن



4-« /»نآ-ر

5-« »
دن-هدن-

دا د-ردن

    یار ان د ه

اد  در  ا ا رةع ا   ؛

 از  زن آن    یزن

ا ِ   لا  دهاد  .

 رها ا ا دری  دا 

  ت ون ادو در ز    ؛ ا

 ا ه ار آن ذ ن ی   ا

 زل ه و  ر آن  ان یا

  ا  ،هه ی  ی اد 

  رةل ااز ا    ،د دها

ز  وی  از رد.  یا 

  ع در ا ،ا دی ، 

؛  ی( اریار ی)ن ز یدهدا

 در  زن   ای  ار

  م و و ا .ا یا   نر

را  د ات و  ا  ی 

ز ازا .  روان  ن  

 ن وای  س یواز در د 

 رب  یا یا، وا یرب و

. زن آن    وا  یس و

و   آ د    از  ،ا 

 ؛ اا  ه ناز ا  آن ی 

ود  ای ذ  و، و از ا 

. د د، در آن د    ال

در ن    در زن آن و  ن 

د، رهای  ه  ید هد 

  ل در ا آ   دا  ا

. 

بع
1. آن، ی ا ای.
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2.ی،( رش1383 ،)یدرآ 

، . رة :ان

اان ق،(   1397 ،)ئ.3

آنا  ،��ا   ا ار د  : ان   ،

پ م. 

یردیا(، پ، زَُ )ز.4

ان: ،راا  ، اره

. راتا

5.،( 1380آ ،)ن اره در ز

ر،نر  هدا ،ار
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، ان: ارات .در آن
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