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  چکیده

تـرین   انـد، و ایـن یکـی از دقیـق     رسی کردهشناختی استعاره را برشناسان  هاي اخیر معنی در دهه

هاي جورج لیکاف و مـارك جانسـون در ایـن زمینـه بسـیار       مطالعات استعاره است، و پژوهش

هدف از نگـارش  . توان بهره برد ت در جهت فهم بهتر قرآن کریم، میاز این مطالعا. اهمیت دارد

، در زمینـۀ زنـدگی دنیـوي و    »مقصود مقصد است«عام شناختی استعاره  مقاله، بررسی زبان این

گیري این استعاره مفهومی عام، همبستگی تجربی  علت اصلی شکل. اخروي در زبان قرآن است

زندگی هدفمنـد دنیـوي و   . در تجربه بشري است رفتن به جاییو  بهدست آوردن چیزيمیان 

سـت بـراي   و سـفرکه تالشـی ا  ر از این. طور کلی است اخروي، مصداق خاصی از هدفمندي، به

در . طور عام اسـت  شده، نمونه خاصی از رسیدن به مقصد، به تعیین رسیدن به یک مقصد از پیش

بب انطباق این دو مفهوم بر ویژگی مشترك میان زندگی و سفر است، که س هدفمند بودننتیجه، 

هـاي   نگاشـت  این اسـتعاره از . گیرد ل میشک» زندگی سفر است«شود و استعاره خاص  هم می

، را »مقصـود مقصـد اسـت   «اصلی عبارات قرآنی دربارة دنیا و آخـرت اسـت و اسـتعارة عـام     

  .انگیزد  میبر

  

  هاي کلیدي واژه

  .میقرآن کر ،يو اخرو يویدن یعام و خاص، زندگ ةاستعار ،یمفهوم ةاستعار یۀنظر
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  مقدمه

ــ اســتعاره« ــه از د یمبحث ــم اســت ک ــازیمه در  رب

مطـرح بـوده اسـت و     اتیـ و ادب یفلسـف  هاي¬حوزه

از زمان ارسطو تـا بـه امـروز بـه آن      بانیمتفکران و اد

 هاي	در نظام میمفاه نتری يادیاز بن ياربسی. اند پرداخته

درك  ياستعار میمفاه قیمعموالً از طر ز،یما ن یمفهوم

 ،یحالـت، دگرگـون   ت،یـ کم ن،زما: از جمله شود؛	یم

ـ مفهوم  یوجه ، و حت وه،یکنش، علت، هدف، ش  کی

ــه ــا. مقول ــاه هــا	نی ــه معمــوالً وارد  یمیمف هســتند ک

 ت،یـ لحـاظ ماه  و اگـر بـه   شـوند  یزبان م يدستورها

باشند، پس استعاره در کـانون دسـتور قـرار     ياستعار

ــ ــ¬یم ــاف،یل( »ردگی ــاه«). 215، ص1383 ک و  میمف

 ،المعـارفی  دائـره  يو مجاز، معنا ارهمانند استع یمباحث

تصورات ،یذهن ياسرنمون، فضاه یۀو نظر بندي	مقوله

 ةدر حـوز  تـوان 	یرا مـ  گـر یو چند مفهـوم د  یمفهوم

ــ ــی	یمعن ــناخت شناس ــرد آورد یش ــخ(» گ  مهند،راس

  ).50،ص1389

 شناسـی 	شناسانباناممعنی	زبان انیآنچه امروزه در م«

در اصل وجوه مشـترك آراء   شود،	یم یمعرف یشناخت

 النگاکر، ژهیبو ر،یاخ ۀسه بره شناسان یاز معن یگروه

 تسریو سو ،یتالم ه،یفوکون بروگمن، جانسون، کاف،یل

بـار   نیرا نخسـت  یشناخت شناسی	یاصطالح معن. است

را  یعنوان مطرح و نگرشـ  نیبا هم اي	مقاله رد کافیل

را مجـذوب   شناسـان  یاز معنـ  ياریکرد که بس یمعرف

انسـان   ینگـرش، دانـش زبـان    نیخود ساخت؛ بنابر ا

 ،يصــفو( »ســتیو شــناخت ن دنیشــیمســتقل از اند

ـ از مردم بر ا ياریبس«). 65-66، ص1382 باورنـد   نی

 عیاشـاعرانه و صـن   لیتخ ياز ابزارها یکیکه استعاره 

کـه متعلـق بـه زبـان      ينه متعلق به زبان عـاد  ،یبالغ

 یژگـ یمعموالً استعاره و نیعالوه بر ا. است يرعادیغ

 ایشـه یمنحصر به واژه اسـت نـه اند   یعنیزبان است، 

از مـردم معتقدنـد کـه    یاری، بسـ به همـین سـبب  . عمل

نظـام  . پذیر نیست بدون استعاره امکان روزمره یزندگ

و  میشـ اندی یمعمول ما که در چارچوب آن م یمفهوم

و  کافیل(» دارد ياساساً استعار یتیماه م،کنی یعمل م

  ). 13، ص1394جانسون، 

استعاره را  یشناخت شناسان	یمعن ریاخ هاي	در دهه

ـ از دق یکـ ینیانـد، و ا  کرده یبررس مطالعـات   نتـری 	قی

و جانسون در  کافیل هاي¬استعاره است  و پژوهش

ـ اهم اریبسـ  نهیزم نیا ـ از ا. دارد تی مطالعـات کـه    نی

 توان یاست، م یشناخت شناسی	یاز معن اي	رمجموعهیز

ـ   میردر جهت فهم بهتر قرآن کـ  و  هیـ چندال یکـه متن

. است، بهره برد ییمعنا-یزبان هاي یدگیچیسرشار از پ

  . هستند میقرآن کر لیو تحل هیمطالعات ابزار تجز نیا

رابطـه آنهـا،    حیو آخـرت و درك صـح   ایبحث دن

 نیچنـ  ياسـت کـه بـرا    یمهم قرآن هاي	از آموزه یکی

 -یشــناخت شناســی	یمعنــ یــۀاز نظر تــوان	یمــ یدرکــ

ـ از دن میقرآن کـر . بهره برد -یمفهوم هاي	استعاره و  ای

و هدفمنـد و   بـا یز هـایی 	لیتمث ق،یدق ریآخرت با تعاب

قـرآن نسـبت بـه آنهـا      دگاهید انگریکه ب هایی	استعاره

 گونــه	نیــهــدف قــرآن از ا. کــرده اســت ادیــاســت، 

هدف نزول  يسو است که انسان را به نیسخنگفتن، ا

انسان و تقرب به خداونـد سـوق    تیهدا یعنیقرآن، 

از قرآن بـه مبحـث    ياریبس اتیآ نکهیبا وجود ا. دهد

 یمفهوم يها و آخرت اختصاص دارد، فهم استعارهایدن

مرتبط  اتیآ یمفهوم هاي رساختیز کهدو حوزه  نیا

در  یاست، ما را به وحدت يو اخرو يویدن یبه زندگ

ـ ا. کنـد 	یکثرت رهنمون مـ  نیع  نیوحـدت در عـ   نی

 افـت یانسجام متن قرآن است و در دهندة	کثرت، نشان

ــو درك پ ــ امیـــ ــرا یالهـــ ــب  يرا بـــ مخاطـــ
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مقالـه   نیـ در ا لیدل نیبه هم. کند	ترمی	تروجذاب	ساده

  :پاسخ داده شود لیبه سؤاالت ذ استکوشش شده 

ملمـوس و محسـوس کـردن     يبـرا  میقرآن کـر -

چگونـه از اسـتعاره عــام    ،يو اخــرو يویـ دن یزنـدگ 

  بهره برده است؟» مقصود مقصد است«

 یدر زنـدگ  یاساسـ  هـاي 	نگاشـت  میدر قرآن کـر 

مقصـود  «که مرتبط به اسـتعاره عـام    يو اخرو يویدن

  است، کدامند؟» مقصد است

  

  پژوهش نهیشیپ

در زبــان  یشــناخت یمعناشناســ ۀنــیتــاکنون در زم

نوشته شـده اسـت؛    يمتعدد هاي هاومقاله	قرآن، کتاب

عـام مربـوط بـه مفهـوم      ةاستعار یاما در حوزه بررس

 ةالزم به ذکر است دربـار . نشده است یتالش ،یزندگ

 یزندگ«: مانند نهیزم نیخاص در ا هاي	استعاره یبرخ

مقصـود  «عـام   ةاستعار ازای	مجموعه ریکه ز»سفر است

ـ 	ی، به شمار م»مقصد است سـفر   یزنـدگ «کتـاب   د،آی

 ي،کـه بـرا  )2006(از شکر محمـد عبـدالمنعم   » است

 یزنـدگ  سازي	مفهوم«در دسترس نبود و مقاله  یبررس

موجـود  ) 1393( میهپـورابرا  نیریاز ش» در زبان قرآن

 هـایی 	خود در کنار استعاره ۀدر مقال میپورابراه. است

آخـرت خانـه    یزنـدگ «، »اسـت  يبـاز  یزندگ«: مانند

به شکل مختصـر و کوتـاه   » کاالست یزندگ«و » است

. پرداختـه اسـت  زین» سـفر اسـت   یزنـدگ « ةبه استعار

انجامشده، پـرداختن  یها حاضر با پژوهش ۀتفاوت مقال

عـام   ةاز لحـاظ اسـتعار   يو اخـرو  يویـ دن یزندگبه 

و بسـط آن   حیو توضـ » مقصد مقصود است« یمفهوم

  .است

  بحث

  یاستعاره مفهوم

ـ بـر ا  یشناخت شناسان	زبان  یآدمـ «باورنـد کـه    نی

مشـترك در   هـاي 	یژگیو افتنییطور ناخودآگاه در پ	به

ـ ا هیـ موضوعات ناهمگون است تـا امـور را بـر پا     نی

 یرا اسـتعاره مفهـوم   ندیفرا نآنهاای. هادرککند	اشتراك

 شناسی	در زبان«). 325، ص 1392 ،یفتوح( »نامند	یم

 هـاي 	اسـت از مطابقـت   اي	استعاره مجموعه ،یشناخت

دو حوزه  نینگاشت ب تر،	قیدر اصطالح دق ای،یمفهوم

ـ نیمطابقـت ب . مبدأ و مقصد اسـت  یمفهوم حـوزه   کی

را  یاسـتعاره مفهـوم   کیـ حـوزه مقصـد،    کیمبدأ با 

ــادیا ــ ج ــد	یم ــتعار. کن ــارات اس ــان يعب ــناختی	زب  ش

ــتعاره( ــان هــاي	اس ــا ) یزب  نیــا يدر واقــع نموده

) موجـود در ذهـن   يها هستعارا( یمفهوم هاي	استعاره

ـ ن اي	یمفهوم هاي	استعاره دیهرچند که شا -هستند   زی

آنهـا   يبـرا  یاستعاره زبـان  چیوجود داشته باشد که ه

  ).46، ص1394کوچش، (» وجود ندارد

 یمفهوم هاي	استعاره) م1980( و جانسون کافیل«

حوزه مبدأ در سه طبقه قرار  هاي	یژگیرا با توجه به و

 هاي	، استعارهیساخت هاي	استعاره: دادند،که عبارتند از

و  کـاف ی؛ سـپس ل شناختی	یهست هاي و استعاره یجهت

 هـاي 	را بـا نـام اسـتعاره    يگـر یطبقه د) م1989( ترنر

ــو ــه ا يریتص ــب ــهطب نی ــووچش   ق ــد و ک از افزودن

 یمفهـوم  هـاي 	طبقه اسـتعاره  نهاکهپنجمی	استعاره کالن

  ).142، ص1392 ،یافراش(» است نام برد

 هـاي 	یژگـ یبـر اسـاس و   یشـناخت  شناسی	زبان در

 یمختلف هاي	بندي	میتقس،یمفهوم هاي	مختلف استعاره

ــه اســت ــه. از اســتعاره شــکل گرفت ــ ب در « یطــور کل

ـ مع بر اساس چهار بندي	طبقه یشناخت شناسی	زبان : ارِی

انجـام   میو سـطح تعمـ   تیبودن، نقش، ماه يقرارداد

  ). 75، ص1393کوچش، ( »ردگی	یم
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  .يقرارداد ریو غ يقرارداد: يقرارداد

  .یجهت ،شناختی	یهست ،يساختار: نقش

  .يریتصو ،اي	گزاره: تیماه

  .عام، خاص: میتعم سطح

  

  نوبودن ایبودنیانواع استعاره بر اساس قرارداد

ارائـه شـده    يکه از اسـتعاره قـرارداد   یفیتعار در

ـ تعر هایی	استعاره شترینوع از استعاره ب نیاست، ا  فی

ــ ــود	یمـ ــان شـ ــه زبـ ــه در جامعـ ــاًیعم یکـ ــا  قـ جـ

 نیاما ا ست؛ین ینیو بازب راندوفهمآنهامحتاجتفسی	افتاده

 ةو جانسـون دربـار   کافیکه ل يبراساس نظر فیتعر

ـ 	اسـتعاره  نیا در  .سـت یو جـامع ن  قدقیهادارند،چندان

آنهـا   مندي	بهنوع نظام دهابایاستعاره نیا قیدق فیتعر

 کیـ گسـترش آنهـا در    رواج و زانیـ دقت کرد؛ نـه م 

بـه دو دسـته    يقـرارداد  هـاي 	اسـتعاره . یجامعه زبـان 

منظـور از  «. شـوند 	یمـ  میتقسـ  منـد 	رنظاممنـدوغی  نظام

آنها  توان	یاست که م هایی	منداستعاره	نظام هاي	استعاره

را به  یمنسجم و مرتبط و هر گروه اي	را به مجموعه

ــو ــبت داد يریتص ــد، نس ــدی(» واح ، 1372 ،يارمحم

نظاممنـد،   هـاي 	تراسـتعاره 	به عبـارت سـاده  ). 168ص

ــه ــتعاره اي	مجموع ــاي	از اس ــان ه ــه   یزب ــتند، ک هس

اند و همه  قرار گرفته یاستعاره مفهوم کیرمجموعهیز

رواج دارنـد و   مکالماتدر زبان و  یزبان يها استعاره

. انـــــد 	مـــــا شـــــده  یاز زنـــــدگ  یشـــــبخ

اسـت کـه تنهـا     اي	استعاره مند	رنظامدرمقابالستعارهغی

آن کـاربرد  یزبان هاي	چند نمونه محدود از استعاره ایکی

 نیاز ا یروشن حیو جانسون با مثال، توض کافیل. دارد

عالوه بـر  «: ندگوی	یآنها م. دهند	هاارائهمی	نوع استعاره

ــد،	یکــه کلــ ياســتعار هــاي		از نظــام هــایی	خــشب  ان

وجـود دارنـد کـه     زین ینامتعارف ياستعار هاي	عبارت

مـا بـه کـار     شـه یاند امنـددرزبانی 	اندوبهشکلنظام	مستقل

 اند،ماننـدپاي 	هاکامالًشناختهشـده  عبارت نیا. روند	ینم

منحصر  هاي	هانمونه	عبارت نیا. رهیو غ ز،یم يکوه، پا

 کیـ که در آنهـا تنهـا    اند	ياستعار میاز مفاه يبه فرد

 يجـزء کـاربرد  ) سـه  ایـ دو  دیشـا  ایـ ( کینمونه از 

 يکوه، تنها جزء کاربرد يپا نیبنابرا. شود یمشاهده م

در کـالم  . رود	یاستعاره کوه انسان است، به شـمار مـ  

ـ باالتنه  اهای	ما از سر، شانه ،یعیطب کـوه صـحبت    کی

خاص بـر   هاي	بافت راگرچه ممکن است د م،کنی	ینم

 ياسـتعار  هـاي 	عبـارت  يرکاربردیاجزاء غ نیاساس ا

از اسـتعاره   اي	، در جنبـه درواقـع . ابداع شود يدیجد

کوه انسان است، کوهنوردان از شانه کـوه، فـتح کـوه،    

کشتهشدن به دست کوه، سـخن   یمبارزه با کوه و حت

و  افتـه نای	کوه نظام يمانند پا هایی	مثال. خواهند گفت

ــامل  ــد، تعــ ــه فردنــ ــر بــ ــا یمنحصــ ــا ســ  ریبــ

مـا   یدر نظام مفهـوم  اندارند،نقشجالبوخاصیه	استعاره

کـه مـا بـا آنهـا      ستندین هایی	استعاره نیندارند و بنابرا

ـ آنها ا اتیح هاي	تنها نشانه. مکنی	یم یزندگ اسـت   نی

ــه مــــــــ  آنهــــــــا را در  تــــــــوان	یکــــــ

ــرده ــگ	خـ ــمت	فرهنـ ــاي	هابسطوگسترشدادوقسـ  هـ

 عیبد هاي	استعاره يبرا یرا که اساس اآنه يرکاربردیغ

 کـاف لی( است،بهخدمتگرفت) اند	جذابریکه نسبتاً غ(

  ). 101-100، ص 1394وجانسون، 

بـه   منـد 	رنظاممنـدوغی 	نظـام  يقـرارداد  هاي	استعاره

و . شوند	یم دهینام زیزنده و مرده ن هاي	استعاره بیترت

ــده بــودن  ایــمــالك مــرده  ــزن اســتعاره از نظــر  کی

ـ نـه کـاربرد ز   ،یشناخت شناسان	یمعن آن کـه نـوع    ادی

کاربرد  زانیم يشناسان نظر-یمعن. آن است مندي	نظام

به واژگـان زبـان را مـالك     نآ یابی	استعاره و راه کی

 ينظر شناسی	یدر معن«. دانند	یمرده بودن آن م ایزنده 
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کـاربرد   لیـ که بـه دل  شود یمرده گفته م اي	به استعاره

 نیـ در ا. اسـت  افتهیعام، به فهرست واژگان زبان راه 

را نمونه آورد، که مفهـوم  » نرگس«واژه  توان	یم نهیزم

ــتعار ــت شــده     اش	ياس ــگ لغــت ثب در  ودر فرهن

اما در . شناخته شده است» چشم«کاربردش به مفهوم 

ــ ــناخت شناســی	یمعن ــتعاره یش ــام اس ــدهتلقی	تم  هازن

که به فهرست واژگان  زین اي	هر استعاره رایز شوند؛	یم

 دیجد هاي	استعاره نشیآفر يبرا ییالگو ابد،یزبان راه 

). 12-11، ص 1384 ،يصفو(» به حساب خواهد آمد

 ياستعار هاي	اگر عبارت یشناخت دگاهیاساس د بر ماا

ـ نام» مـرده «وجود داشته باشد که بتوان آنهـا را   آن  د،ی

 -کـوه  ماننـدپاي –ها	نمونه نیهم ياستعار هاي	عبارت

ـ از ح یروشـن  هـاي 	هستند، اگرچه نشانه در آنهـا   اتی

ـ اهمی	کم ياستعار میبا مفاه توان	یوجود دارد که م  یت

ـ   و  دیـ فهم يحـدود  امانند کوه انسان است، آنهـا را ت

  ). 101-100، ص 1394وجانسون،  کافیل(درك کرد 

است کـه   اي	استعاره ،يقرارداد ریغ اینو  استعاره«

و  يقــبالً در زبــان وجــود نداشــته و حاصــل نــوآور 

از دو حـوزه   يدیـ جد هـاي 	جنبـه  افتنیـ در  تیخالق

قابل ارتباط دادن  ياستعار قیاست، که از طر یمفهوم

کـه احسـاس    میبگذار« يهستند، مانند عبارت استعار

ــوا ــورد ییهـ ــازه بخـ ــا» تـ ــت نیـ ــارت، اسـ  عارهعبـ

 »کند		ی، را خلق م»موجود زنده است احساس«یمفهوم

ــان( ــ ). 109، ص 1394 ،یخاق ــو م ــتعاره ن ــد	یاس  توان

باشد، که در ذهن وشناخت  يدیجد یاستعاره مفهوم

نسبت بـه دو حـوزه شـکل گرفتـه اسـت و در       یآدم

منظور از استعاره نـو   ایو  ابدی	یم یتجل یعبارات زبان

ـ کاربردی	کم یزبان هاي	عبارت ـ 	یا ب اسـتعاره   ککاربردی

از  هـــایی	یژگـــیاســـت کـــه در آن و  یمفهـــوم

اهل  انیشود که در م مبدأبرحوزهمقصدفرافکنیحوزه

نو خلـق   اي	ارد، در آن صورت استعارهزبان کاربرد ند

قـرار   ایـ دقت داشت که بحث از نـو   دیبا. شده است

ـ استعاره با بحث مرده  کیبودن  يداد زنـده بـودن    ای

  .و دو مقوله جدا از هم هستند تبودهآن، متفاو

  

  انواع استعاره بر اساس نقش

سـاختار  «اسـت کـه    اي	استعاره يساختار استعاره

 نیو بـد  کنـد 	یحوزه مبدأ را بر حوزه مقصد منطبق م

 گـر یحوزه را با حوزه د کیتوانند یم ندگانیگو قیطر

و  کـــافیل). 75، ص 1393کـــوچش، (» درك کننــد 

ـ 	را سـامان  ياساس استعاره ساختار«جانسون   کدهیی

بـر   وداننـد 	یمـ  گـر ید یمفهوم در چـارچوب مفهـوم  

ـ از ا اي	گزاره هاي	اندکهاکثراستعاره	آن نـوع هسـتند    نی

  ).129، ص1389 ،یهاشم(

و  نیادیبن قاًیعم یدرک شناختی	یهست هاي	استعاره«

 دهنـد 	یمقصد به دست م میحال خام، از مفاه نیدر ع

 يساختار هاي	که در مرحله بعد، مقدمات فهم استعاره

 نیـ در ا). 75، ص1393کـوچش،  ( »کنـد 	یرا فراهم م

 هـاي 	استعاره ریبه مانند سا زین ینوع از استعاره مفهوم

و نگاشـت حـوزه مبـدأ بـر      قبحث بر انطبا ،یمفهوم

ــا ا  ــد اســــــت؛ امــــ ــحــــــوزه مقصــــ  نیــــ

هستند و  تر یکل يساختار هاي	هانسبتبهاستعاره	استعاره

 يهـا  نسبت به اسـتعاره  يکمتر یشناخت یساختارده«

بـه زبـان   . ننـد ک یهدف فراهم م ةحوز يبرا يساختار

حوزه مقصد را  میها ما مفاه هاز نمون يارتردربسی	ساده

بدون  م،کنی	یمتفاوت درك م اتیهوو  اءیبر حسب اش

ــهیا ــدان نکـ ــ میبـ ــو هو اءیآن اشـ ــه   اتیـ ــه چـ بـ

ــدوچهمعنایی	قســم ــد ان ــاغ، (» دارن ). 85، ص1393دب

 ها	تها،فعالی	کنش دادها،یدرك رو يما برا« یطور کل به

اسـتفاده   شـناختی 	یهسـت  هاي	از استعاره ها	تیو وضع
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ـ  يبه شـکل اسـتعار   ها	تیو فعال دادهایرو. مکنی	یم  رب

و  شوند یم سازي	و مواد، مفهوم ها	تیفعالاء،یاساس اش

 يبـرا . بر اساس ظروف است اه تیوضع سازي	مفهوم

وجود منفصل بـه   کیاست که  يدادیمسابقه رو: مثال

 ابـد ی	یم یمسابقه در مکان و زمان هست. رود	یشمار م

ـ آن را  ن،یدارد؛ بنابرا یواضح و روشن يو مرزها  کی

ــدگانک	ظرفشاملشــرکتءیش ــه اشــ( نن ، )هســتند اءیک

 ياستعار اءیکه اش(مسابقه  انیمانند آغاز و پا دادهایرو

) اسـت  ياسـتعار  اي	که مـاده ( دنیو کنش دو) هستند

  ).58، ص1394و جانسون،  کافیل( »میدان یم

که در آن  یاز استعاره مفهوم ینوع: یاستعاره جهت

 هـاي 	از جهـت  یکـ یبـا   یرمکانیو غ یانتزاع یمفهوم

. نام دارد یاستعاره جهت شود،	یمطابقت داده م یکیزیف

ـ   کافیل ـ تعر نیرا چنـ  یو جانسون اسـتعاره جهت  فی

وجـود دارد   ياز مفهوم اسـتعار  يگرینوع د«: کنند	یم

ساختار  يگریمفهوم د ارچوبمفهوم در چ کیکه به 

را با توجـه بـه    میاز مفاه یبلکه نظام کامل بخشد؛	ینم

ــ ــد یمــیده ســازمان گــرینظــام کامــل د کی ــا. کن  نی

 ياریبس رایز م؛نامی	یجهتمند م هاي	هارااستعاره	استعاره

 ن،ییپـا -بـاال : دارنـد  وندیپ یمکان هاي	از آنها با جهت

ــب-درون ــو رون،ی ــنزد-عقــب، دور-جل ــعم ک،ی -قی

 جـه ینت یمکـان  هـاي 	جهـت  نیا. هحاشی-عمق،مرکز	کم

و نوع عملکرد کالبد و جسم مـا   یجسمان هاي	یژگیو

 کیـ جهتمند به  هاي	استعاره. است یکیزیف طیدر مح

: مثال يبرا. دهند	یرا اختصاص م یمکان یمفهوم، جهت

 یبخـواه 	دل ياسـتعار  يهـا  جهت نیا. شاد باال است

شـکل   یو فرهنگـ  یو بر اساس تجربه جسمان ستندین

  ).30و  29، ص1394و جانسون،  کافیل( »رندگی	یم

  

  تیانواع استعاره بر اساس ماه

 ایـ شـناخت و   توانـد 	یاستعاره مـ  کییاصل تیماه

که ما از آنها بحـث   هایی	استعاره شتریب«. باشد ریتصو

 میمحصـول شـناخت مختصـر مـا از مفـاه      م،کنـی 	یم

مـا کـه    هاساختاردانشـمقدماتی 	استعاره نیدر ا. هستند

اسـت، از مبـدأ بـر     اي	هیـ عناصر پا یبرساخته از برخ

در ). 71، ص1393کـوچش،  ( »شـود 	یمقصد منطبق م

بـر اسـاس شـناخت     تـاً یکـه ماه  هایی	استعاره قتیحق

ــ ــد،گی	یشــکل م ــتعاره رن ــاختار هــاي	همــان اس  اییس

هستند که در آنها عناصر حوزه مبدأ بر  شناختی	یهست

  . شود یمقصد منطبق م

ــا ــتعاره امـ ــته دوم از اسـ ــماهی	دسـ  ت،هابراساسـ

ـ ا. است ریآنها تصو تیهستند که ماه هایی	استعاره  نی

 اي	طرحـواره -يریاسـتعاره تصـو  « توان	هارامی	استعاره

ـ نوع از استعاره، ا نیدر ا. دینام  -یعناصـر مفهـوم   نی

سـفر   ةمثـل مسـافر، مقصـد و موانـع دربـار      یشناخت

بلکـه   شـوند؛ 	یمـ  طبـق از مبدأ بر مقصـد من  ستندکهین

ـ 	ارهطرحــو-يریتصـو  یِعناصـر مفهــوم   ینــآفری	نقشای

 اي	طرحـواره -يریتصو هاي	در بحث استعاره. کنند یم

ــم ا  ــه مهـ ــنکتـ ــه در ا  نیـ ــت کـ ــاسـ ــوع  نیـ نـ

از مبدأ بر مقصد صورت  هاانطباقبهمراتبکمتري	استعاره

 هـاي 	حـوزه  د،آی	یهمانطور که از نامشان برم. ردگی	یم

 هـاي 	طرحـواره  ایرهایتصـو  هـا، 	تعارهاس لیقب نیمبدأ ا

ـ از ح يساختار هاي	در مقابل استعاره. هستند یکل  ثی

هســتند و حجــم  یســاختار، دانــش و شــناخت، غنــ

ـ مبـدأ و مقصـد نسـبتاً ز    هـاي 	حـوزه  انهامی	انطباق  ادی

  ).71، ص1392کوچش، (» است

  

  میانواع استعاره بر اساس سطح تعم

ــان« ــی	زبــ ــناخت شناســ ــر   یشــ ــواره بــ همــ

ــام ــتعارهومجازتأکی	نظـ ــت  دمندبودناسـ ــرده اسـ . کـ

ــبکه ــلههای	شـــ ــی	سلســـ ــچیپ مراتبـــ از  يا دهیـــ



  
  

 7»استعاره عامِ مقصود مقصد است«در زبان قرآن يو اخرو يویدن یزندگ ةدر حوز یشناخت هاي یاستعارهبررس
 

 

 گـر یو د یسـ یدر انگل یمفهـوم  هاومجازهـاي 	استعاره

ـ اسـتعاره   دهد	استکهنشانمی	شده افتهای	زبان مجـاز   ای

مشـخص از اسـتعاره و    يخـاص، اغلـب تنهـا نمـود    

بـاالتر قـرار    یاسـت کـه در سـطح    تر	یزاعانت يمجاز

  ). 14، ص1390بارسلونا، (» دارد

ـ از نگاشـت م  یمفهوم ةاستعار مبـدأ و   ةحـوز  انی

منفـک   ياسـتعار  هاي	نگاشت«. شود	یمقصد حاصل م

 ياوقات ساختارها یو برخ دهند،	یرخ نم گریکدیاز 

 »ینییپـا « هـاي 	دارند، که در آنها نگاشت یتبمرا	سلسله

را بـه ارث   »ییبـاال « هـاي 	نگاشت اختارمراتبس	سلسله

مهـم   هاي	یژگیاز و یکمراتبیی	ساختار سلسله. برند	یم

ــتعاره در انگل ــام اس ــینظ ــریو د یس ــان گ ــت	زب . هاس

دارنـد،   يباالتر گاهمراتبجای	که در سلسله هایی	استعاره

 یِنییپــا گــاهیکــه در جا هــایی	نســبت بــه آن نگاشــت

 شیگـرا  يشـتر یب یدگاند،بهگستر	مراتبواقعشده	سلسله

 هاي	استعاره نی؛ بنابرا)236، ص1383 کاف،یل(» دارند

در دو سطح عام و خاص  میاز نظر سطح تعم یمفهوم

سـفر   یزنـدگ «: ماننـد  هـایی 	اسـتعاره «. دارنـد  انیـ جر

 ره،یو غ» فکر غذا است« ، » بحث جنگ است« ،»است

در واقـع سـفر، بحـث،    . خـاص هسـتند   هـاي 	استعاره

 هاي	رساختیاند و ز خاص میجنگ، فکر، و غذا مفاه

ـ آنها مثل نمونه سـفر، پـر اسـت از جزئ    یکل در . اتی

ــا   هــاي	اســتعاره گــرید يســو ــد، ب عــام وجــود دارن

عام خـاص  « و» کنش است دادیرو«: مانند هایی	نمونه

 زیبزرگ ن ةریزنج هاباناماستعارة	استعاره نی، که ا»است

 هـا، 	نشکـ  دادها،یـ رو رینظ یمیمفاه. شوند	یشناخته م

سـطح عـام بـه شـمار      میعام و خاص، همه از مفـاه 

اساس  نیبر ا). 73و 72، ص 1393کوچش، ( »ندآی	یم

ـ  هـاي 	در استعاره و ایـ دن یزنـدگ  نـه یکـه در زم  یقرآن

مقصـود مقصـد   «آخرت است با توجه به استعاره عام 

  :میروبرو هست لیذ میبا سطوح تعم» است

  .دادیاستعاره ساختار رو: 1 سطح

  .مقصود مقصد است: 2سطح

  .سفر است یزندگ: 3سطح

 م،کنـــی	کهمشـــاهدهمی	ســـطوح چنـــان نیـــا در

بـاالتر قـرار    تردرسـطحی 	و عام تر	یانتزاع هاي	استعاره

  .دارند

قـرآن در   یاز عبارات زبـان  ياریبس رساختیز در

ـ 	و آخرت و اسـتعاره  ایدن یزندگ نهیزم  هـاي 	لهاوتمثی

سـفر   یزنـدگ «یمفهوم ةاز استعار نهیزم نیدر ا یقرآن

 هاي	یژگیاستعاره و نیدر ا. استفاده شده است» است

ـ یمقصـد   ةسفر بر حوز یعنیمبدأ  ةحوز  یزنـدگ  یعن

و  یانتزاعـ  اي	زهمقصـد، حـو   ةحـوز «. شود	یمنطبق م

مبـدأ در   ةآگاهانه است و حوز ۀدور از تجرب ایمجرد 

 انیـ است؛ مـثالً در جر یمحسوس بشر اتیتجرب ۀطیح

مبـدأ بـا    ةحـوز  یعنی،یاستعاره، مفهـوم مجـرد زنـدگ   

 یمقصــد، ارتبــاط ةســفر معــادل حــوز ینــیمفهــوم ع

ــتعار ــ ياس ــدی	یم ــه. ابن ــ	ب ــ	نای ــه	بترتی ــوم  ک مفه

و  تر	ینیبه کمک مفهوم ع توانیرا م ترزندگی	ناملموس

استعاره  کینیکرد؛ بنابرا یسفر در ذهن تداع تر	یتجرب

ــناخت ــدگ« یش ــت یزن ــن دار» سفرس ــرا در ذه . می

: میبسـاز  اي	قاعده ،یارتباط مفهوم نیا يبرا متوانی	یم

و  یانتزاع استعاره، حوزه مقصد. قاعده الف، ب است

ـ یع ةالف را با اسـتفاده از حـوز   یعنیدهیچیپ ب  تـر 	ین

 ترداردوبراي	ساده يب ساختار ةحوز دهد،	یم حیتوض

ـ ا انتفاوتمی. تراست	راحت یحس ۀتجرب دو حـوزه   نی

 سـت ین یمعن نیو مدرج است و بد يوستاریتفاوت پ

و  یکـامالً انتزاعـ   یو مفهـوم  ینیکامالً ع ،یکه مفهوم

ــت  ــرد اس ــورابراه(» مج ــا). 5و4، ص1391 م،یپ  نی
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ـ از استعاره عام و تجربـه بن  اي	رمجموعهیاستعاره ز  ادی

اسـتعاره عـام    نی، اسـت و همـ  »مقصود مقصد است«

و سـفر را  کـه دو    یزنـدگ  انیم وندیاست که درك پ

. کنـد 	یم رپذی	ما امکان يحوزه مجزا از هم هستند، برا

و سـفر ارتبـاط    یزنـدگ  انیـ م یجهان نیدر تجارب ا

مقصـود مقصـد   «استعاره عـام  . وجود ندارد یمیمستق

آنهاسـت و اسـتعاره    انیـ درك رابطـه م  اساس» است

صـورت   نیبه ا. دهد یرا شکل م» سفر است یزندگ«

ـ دار یاهـداف متفـاوت   یما معموالً در زنـدگ «که  و  می

ـ ا. ما هدفمند اسـت  یزندگ  توانـد 	یمـ  يهدفمنـد  نی

 اي	يهـر نـوع هدفمنـد    يبـرا  ینیمصداق خاص و ع

 ياسـت بـرا   یسـفر کـه تالشـ    گـر ید ياز سو. باشد

ـ ن شـده  نتعیـی 	شیمقصد از پـ  کیبه  دنیرس نمونـه   زی

به هـدف و مقصـد، بـه طـور عـام       دنیاز رس یخاص

ــوچش،(» اســت ــتگنی؛ بنابرا)123، ص1393ک  یهمبس

هـدف و   يداشتن هدف و حرکت بهسو انیم یتجرب

 یما به شکل استعاره کل یذهن میبه آن در مفاه دنیرس

ـ 	یشـکل مـ  » مقصود مقصـد اسـت  «و عام  و بـر   ردگی

و  یزنـدگ  انیـ م يرابطه استعار ستعاره،ا نیاساس هم

  . شود	یسفر که دو کنش هدفمند است، قابل درك م

درك  يبرا ییمبدأ ةحوز نیسبب انتخاب چن آنچه

 یسـنت  دگاهیـ خالف دمقصد شده است، بر ةحوز نیا

 شیو از پــ یقـ یحق ،ینــیهت عاســتعاره، شـبا  ةدربـار 

ـ انتخاب ا. ستیمبدأ و مقصد ن انیموجود م  ةحـوز  نی

 هـاي 	دارد کـه شـباهت   یبستگ یبه عوامل انسان«مبدأ 

ان حوزه مبدأ و ینامعلوم م شیپو از ياستعار ،ینیعریغ

ـ ا. کند یمقصد را منعکس م ـ بن«عوامـل را   نی  هـاي 	انی

از  یکی. )134: همان( »نامند	یم »یختگیانگ« ای»یتجرب

و  کافیل گاهدیاز دیاستعاره مفهوم هینظر یاصول اصل

ـ یطب ،طوراساسی	هابه	جانسون آن است که استعاره  یعت

  ).124، ص1389 ،یهاشم(دارند  یمفهوم

ـ  يبشـر  اتیـ تجرب در  ۀو سـفر رابطـ   یزنـدگ  نیب

 هیشب ایهم و  ۀدو همبست نیوجود ندارد و ا یمیمستق

ـ ا ونـد یکـه سـبب پ   یاصل ۀرابط. ستندیبه هم ن دو  نی

ـ    گریکـد یحوزه بـه    انیـ مکـرر م  ۀشـده اسـت، تجرب

اسـت؛   »ییرفـتن بـه جـا   «و  »يزیبهدست آوردن چ«

 یخاصـ  يانجـام هـر کـار بـه جـا      يبرا یچراکه آدم

خوردن غـذا   يبه بازار و برا دیخر يمثالً برا رود؛	یم

و  ایـ دن یاز آن جهـت کـه زنـدگ   . رود	یبه رستوران م

 یبه مقصد خاص دنیرس يآخرت هدفمند است و برا

 یزنـدگ  نیـ کـه ا  مییبگـو  متـوانی 	اند،می	به وجود آمده

 یطـور کلـ   بـه  ياز هدفمنـد  یهدفمند، مصداق خاص

دن بـه  یرسـ  يهدفمنـد بـرا   یاست و سفر کـه تالشـ  

ــد ازپکی ــدهنتعییشیمقص ــ  ش ــه خاص ــت، نمون از  یاس

ـ  جـه یدر نت. به مقصد به طور عام است دنیرس  ۀتجرب

د و مقصـد را بـه   مقصـو  انیـ م یهمبستگ ۀانسان رابط

ثبت  یدر ذهن و شناخت آدم یشناخت انیبن کیشکل  

شکل » مقصود مقصد است«عام  ةکرده است و استعار

» سفر اسـت  یندگز«خاص ةاستعار نیهمچن. ردگی یم

عام است که در عبارات  ةاستعار نیاز ا اي	رمجموعهیز

ــ  ــتعارات قرآن ــ  یو اس ــار م ــه ک ــرا. رود یب درك  يب

ــتگ ــ یهمبس ــاس و پا یتجرب ــه اس ــک ــ هی از  ياریبس

 -گـر ینمونـه د  بـراي –اسـت   یمفهـوم  هـاي 	اسـتعاره 

از  گـر ید یکیکه » باال است شتریب«به استعاره  توان	یم

عام است،  هاي	از استعاره عیشا ویشدن لمس هاي	نمونه

در ذهـن و   ز،یدو چ انیم یتجرب یو بهسبب همبستگ

اسـتعاره   نیا«. ما شکل گرفته است، اشاره کرد شهیاند

 یوقت... و عمود بودن تیکم: با دو مفهوم مرتبط است

 رود یسطح ماده باالتر مـ  شود،	یم شتریب يزیچ تیکم
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 نییپـا  ادهسـطح مـ   ابد،ی	یمقدار ماده کاهش م یو وقت

مکـرر روزمـره    اتیاز تجرب گریصدها نمونه د. دآی	یم

باال و  میو کمتر را با مفاه شتریب میوجود دارد که مفاه

اسـتعاره   نیا ب،یترت نیبد. زندانگی	یما برم يبرا نییپا

کـوچش،  (» دارد شـه یدر تجارب مکـرر روزانـه مـا ر   

 هـا 	مـت یق«: ماننـد  یزبان هاي	عبارت). 122، ص1393

 ختـه یحاصـل برانگ ... و » تورم باالسـت «،»اند	فتهباال ر

  . عام است یاستعاره مفهوم نیشدن ا

و  یچـه مفهـوم   ،یمفهـوم  هاي	استعاره هاي	شهیر«

ـ باشند و چه فرهنگ شناختی	ستیچه ز را  ،یادراکـ  ایی

. نامنـــد	یاســـتعاره مـــ یختگـــیانگ اییـــتجرب انیـــبن

 يو شـــباهت ســـاختار یتجربـــ هـــاي	یهمبســـتگ

). 121:همـان (هستند  یتجرب انیبن نشده،انواعای	ادراك

ــتعاره« ــاي	اس ــوم ه ــهیر یمفه ــاي	یدر همبســتگ ش  ه

ممکـن   یتجرب هاي	یهمبستگ نیا. ما دارند هاي	تجربه

 ایـ و  یهمزمـان  يدادهایـ رو: است از دو گونه باشـند 

 »)شده¬ادراك يساختار هاي شباهت( یشباهت تجرب

  ) .229، ص1394و جانسون،  کافلی(

ــافیل« ــر ا ک ــون ب ــو جانس ــه ا نی ــد ک ــباورن  نی

 یکـ یزیو ف یفرهنگ اتیدر تجرب شههانهتنهاری استعاره

ـ ما دارنـد؛ بلکـه بـر تجرب    اثـر   زیـ و اعمـال مـا ن   اتی

 شهیر یمفهوم هاي	استعاره گریبه عبارت د. گذارند	یم

دو  تـوان 	یروابط را مـ  نیا. ما دارند یدر روابط تجرب

. یو شباهت تجرب یتجربهمزمان  دادیرو: نوع دانست

 شـتر یب«استعاره  تواند	یم یهمزمان تجرب دادیرو ۀنمون

در اتفاق همزمـان دو تجربـه    شهیباشد که ر» باالست

سطح بـاال   نکهیا دنیماده و د شتریاضافه کردن ب: دارد

 تـوان  یم یشباهت تجرب يبرا. ابدی یم شیآمده و افزا

را  یندگاشاره کرد، که اعمال ز» قمار است یزندگ«به 

 یدر نظـر گرفتـه و تـوال    بنـدي 	شـرط  ایـ چون قمـار  

ــال ــآن فعال یاحتم ــا تی ــاختن   ه ــکل ب ــه ش ــرا ب  ای

). 135، ص1389 ،هاشـمی ( »شدنفرضکردهاست	رندهب

ـ ن» مقصـود مقصـد اسـت   «عام  یاستعاره مفهوم از  ز،ی

 ياسـت کـه بـرا    یهمزمـان  دادیرو هاي استعارهنمونه

صـورت   قصـد بـه مقصـود غالبـاً رفـتن بـه م      دنیرس

  .ردگی	یم

  

  مقصود مقصد است

کـه   یمفهوم تجرب نیدرك ا یقرآن اتیآ یبررس با

 يبه هدف، اغلب، مسـتلزم رفـتن بـه مقصـد     دنیرس

و ممکـن   سـر یو مراحل آن م يویدن یاست، در زندگ

بـا   یو زبـان  یطور لفظ به اتیاگرچه در خود آ. است

امـا   م؛شـوی 	یروبرو نمـ » مقصود مقصد است«استعاره 

 هاي	استعارههاو	نگاشت ۀنزمی	شیمفهوم در پ نیدرك ا

و  يویـ دن یزنـدگ  فیدر توصـ . مشخص است یقرآن

ملموس از آن به مخاطـب، از اسـتعاره    يریارائه تصو

و  تـر  نییپـا  یکـه سـطح  » سفر اسـت  یزندگ«خاص 

» مقصود مقصـد اسـت  «نسبت به استعاره عام  تر	ینیع

با توجه به وجه  اتیآ نیدر ا. دارد، استفاده شده است

ـ م ،ینـدگ مشترك هدفمند بودن سـفر و ز  ـ ا انی دو  نی

بـر   یمبنـ  یآدمـ  یتجرب انیبر اساس بن یحوزه مفهوم

 يبه هدف، اغلب، مستلزم رفـتن بـه مقصـد    دنیرس«

بـا  . ، ارتبـاط و انطبـاق صـورت گرفتـه اسـت     »اسـت 

، »مقصـود مقصـد اسـت   «شدن استعاره عام  ختهیبرانگ

، صراط »خدا متناظر است با مقصد«مانند هایی	نگاشت

بندگان « ، »به مقصد دنیراه رس بامتناظر است  میمستق

 اتیـ شـده، کـه در آ   جـاد یا... و » انمتناظرند با مسافر

 یزنـدگ . اسـت  افتهییتجل یشکل عبارات زبان به یقرآن

ــدن ــ  يســفر يوی ــا هــدف مع ــ نیاســت ب  شیو از پ

ـ 	شمارمی گذرگاه و معبر آن به ایکه دن شده	نییتع و  دآی
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ـ ا ییهـدف غـا   ایـ دن نیـ در ا ستنیبودن و ز سـفر   نی

بلکه گذرگاه است و هـر   ست؛یقرارگاه ن ایدن«. ستین

ـ دن رد،پـذی 	یمـ  انیپا یبه قرارگاه یگذرگاه ـ پو ای و  ای

و  طلبـد 	یمتحول است و سرانجام ثبات و آرامش را م

در  دیمتحرك است که با یکشت کیایدن گرید ریبه تعب

 یکشـت  نیقرآن لنگرگاه ا دگاهیلنگر اندازد، از د ییجا

 ،یآملــ يجــواد(» اســت امــتیقپرجــوش وخــروش 

عام  یدو استعاره مفهوم نیخاستگاه ا). 88، ص1382

قلمـرو   کسـازیی 	مفهـوم  یدر چگونگ دیو خاص را با

ـ    یذهن  نیـ کـه ا  افـت، یگرید یبر حسـب قلمـرو ذهن

ـ بر پا سازي	مفهوم شـکل   یمـا از زنـدگ   اتیـ تجرب هی

دو استعاره  نیکه از ا يها در ادامه به نگاشت. ردگی	یم

  :شود	یاشاره م ردیگ یشکل م

  

  خدا متناظر است با مقصد 

خـدا، مقصـود و مقصـد     ،يویدن یزندگ ندیفرا در

در قرآن است که بوضوح داللت بـر ایـن    یاتیآ. است

دارند که تمامى موجودات راهى براى خود دارنـد، و  

ــه  ــان بــ ــه راهشــ ــى   همــ ــدا منتهــ ــوى خــ ســ

 ونسیــ ســوره   4 هکهخداونددرآیــ  شــود؛چنان 	مــی

و بـه   شـود 	یمـ  انسان از خدا آغـاز  یزندگ د،فرمای یم

  : گردد	یخدا ختم م

إِلَیه مرْجِعکُم جمیعاً وعـد اللَّـه حقـا إِنَّـه یبـدؤُا      *

. بازگشت همه شما فقـط بـه سـوى اوسـت    «* الْخَلْقَ

تردید  اى حق وثابت، بى وعده] خدا شما را وعده داد[

  .»آفریند اوست که جهان آفرینش را مى

دارد ممکن است مصـدر   یدو معن نجایدر ا مرجع

» محل بازگشت باشد یبه معن ایبازگشت و  یو به معن

که بر مقصـد   اتیآ گریاز د). 5/137، 1372 ،یطبرس(

  :را ذکر کرد لیذ اتیآ توان	یداللت دارند، میزندگ

 ریهمه موجودات چه انسان و چه غ يبرا خداوند

سـوى   تـا از آن راه بـه   کنـد، 	یم یرا معرف یانسان راه

کنند و به او رسند اما در خصوص  ارشان سیر پروردگ

  :انسان فرموده است

ربـک کَـدحاً     لـى یا أَیهـا الْإِنْسـانُ إِنَّـک کـادح إِ    *

القیهیقیناً تو با کوشـش و  ! اى انسان«) 6/انشقاق(*فَم

سوى پروردگارت در حرکتى، پس او  تالشى سخت به

ومـت بـر   مقام فرمانروایى مطلق و حک کهیدر حال[را 

همه چیز ویژه اوسـت و هـیچ حکـومتى در برابـرش     

  .»کنى دیدار مى] وجود ندارد

*   کُمرــو صقِّ وــالْح ــأَرض بِ ــماوات والْ ــقَ الس خَلَ

ــنَ  ــیرُ فَأَحسـ ــه الْمصـ ــورکُم وإِلَیـ ــابن*(صـ ) 3/تغـ

هاوزمینرابحقآفرید،وشماراصورتگرىکردوصو	آسمان«

  .»تبهسوىاوستهایتانرانیکوآراست،وبازگش رت

صراط اللَّه الَّذي لَه ما فـی السـماوات ومـا فـی     *

ورتَصیرُ الْأُم ضِ أَال إِلَى اللَّهراه آن «) 53/يشور* (الْأَر

ها و آنچه در زمـین اسـت،    خدایى که آنچه در آسمان

آگـاه  . فقط در سیطره مالکیـت و فرمـانروایى اوسـت   

  .»گردد باز مىسوى خدا  که همه امور به! باشید

مثابـه   بـه  یزنـدگ  ،یو عبـارات زبـان   اتیآ نیا در

در نظر گرفته شده است، کـه خداونـد مقصـد     يسفر

ـ ا ،یسفر است و همه موجودات، ازجمله آدمـ  نیا  نی

بـا    ،ینیبه مقصد مشخص و مع دنیرس يرا برا ریمس

ـ ا. کنند	یم یط يهدفمند ـ آ نی طـور عـام بـر     بـه  اتی

و بــه طــور » اســتمقصــود مقصــد «اســتعاره خــاص

داللت » سفر است یزندگ«بر استعاره خاص  تر	خاص

رفـتن بـه مقصـد     ازمندیبه هر مقصود ن دنیرس. دارند

به هـدف اسـت و در شـکل     افتنی	دست يبرا یخاص
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اسـت کـه    يهدفمنـد هماننـد سـفر    تر،زندگی	خاص

به آن راه  دنیرس يدارد و مسافر برا يهدف و مقصد

  . گذارد	سرمیسفر را پشت  ریو مس

  

  به مقصد دنیمتناظر است با راه رس میصراط مستق

 يریمس دیبه مقصد و هدف منظور با دنیرس يبرا

بـه مقصـد در سـفر     دنیرسـ  يبرا. شود یمشخص ط

ــدگ خداونــد . وجــود دارد يمتعــدد يهــا راه یزن

 یمعرفـ  »میصراط مسـتق «راه را  نیو بهتر نتری	مطمئن

 نیاز زبان بندگان چن میمثال در قرآن کر يبرا. کند	یم

  :گفته شده است

صراطَ الَّـذینَ أَنْعمـت   ) 6(الصراطَ الْمستَقیم  اهدنَا

) 7/الفاتحـه (علَیهِم غَیرِ الْمغْضُوبِ علَیهِم والَ الضَّالِّینَ 

چون [راه کسانى ) 6. (ما را به راه راست هدایت کن«

کـه بـه آنـان    ]  پیامبران، صدیقان، شهیدان و صـالحان 

 ــت ــ [نعم ــل شایس ــان، عم ــنه  تهایم ــالق حس ]  و اخ

عطـاکردى، هــم آنــان کــه نــه در خشــم توانــد و نــه  

  .»اند گمراه

اللَّه ربی وربکُم فَاعبدوه هـذا صـراطٌ مسـتَقیم     إِنَّ

یقیناً خدا پروردگار من و پروردگـار  «) 51/آل عمران(

  .»راه راستشماست؛ پس او را بپرستید، این است 

سوى خدا، کـه هـر    مستقیم راهى است به صراط«

اى از  سوى خدا دارند، شـعبه  راه دیگرى که خالیق به

ســوى خــدا  آنســت، و هــر طریقــى کــه آدمــى را بــه

 اى از صراط مسـتقیم دارد ، بـه   کند، بهره راهنمایى مى

که فرض شـود، بـه آن مقـدار     این معنا که هر طریقى

کنـد، کـه    مـى  نمـایى راه سوى خدا و حـق  آدمى را به

داشته باشد، اگر آن راه خودش صراط مستقیم را دربر

به مقدار اندکى صراط مستقیم را داشته باشـد، رهـرو   

کشـاند، و اگـر بیشـتر     سوى خـدا مـى   خود را کمتر به

کشـاند، و امـا خـود صـراط      داشته باشـد، بیشـتر مـى   

سوى  مستقیم بدون هیچ قید و شرطى رهرو خود را به

، 1374 ،ییطباطبـا (» رسـاند  و مى کند ىیت مخدا هدا

حق است  نییهمان آ«در قرآن صراط مستقیم ). 1/52

افراد در پیمودن این  ۀو مراتب و درجاتى دارد که هم

هر مقـدار از ایـن درجـات را    . درجات یکسان نیستند

انسان طى کند، باز درجات بـاالتر و واالتـرى وجـود    

تا او را به  خواهددارد که انسان با ایمان باید از خدا ب

در ). 1/46، 1371مکـارم، (» آن درجات هـدایت کنـد  

 یاز نظر پروردگار چه راه میصراط مستق نکهیا ریتفس

متعدد اشاره شـده   يها به نمونه اتیاست، بر اساس آ

 یو کسـان  اءیراه انب: از آنها عبارتند از یاست که برخ

ق، .ه1415 ،يزیحـو (که خدا به آنها نعمت داده است 

، 1360 ،یعامل(پیغمبر   ،  دین و دوستى خانواده)1/20

  ).1/44، 1388 ،یقرائت(خدا  ی، عبادت و بندگ)1/4

 زین »لیسب«از واژه  م،صراطمستقیبرعالوه  خداوند

آیـد کـه    مـى تعـالى بر از کالم خداى . کند یم ادیاریبس

ها یک  ها و راه سبیل نامبرده یکى نیست، و همه سبیل

کـه شـخص    یراه. شکل نیستند و یک صفت ندارند

ـ 	یبه مقصد خود در نظر م دنیدر رس  توانـد 	یمـ  رد،گی

 یباشـد و گـاه   نییپـا  ایباال  يبه سو ک،ینزد ایدور 

 یسو راهـ  چیاست و به ه رانیشخص سرگردان و ح

  . ندارد

راه است کـه   نتری	کیخداوند نزد يو دعا عبادت

  :دفرمای	یخداوند م

ــانِ،   * ــداعِ إِذا دع ــوةَ ال عد ــب ــب، أُجِی ــإِنِّی قَرِی فَ

     ــــملَّهنُــــوا بِــــی لَعؤْملْیــــی، ووا لــــتَجِیبسفَلْی

من نزدیکم، و دعـاى خواننـده   «)186/بقره*( یرْشُدونَ

خود را در صـورتىکه واقعـاً مـرا بخوانـد مسـتجاب      

کنم؛ پس باید مرا اجابـت کننـد، و بـه مـن ایمـان       مى

  .»باشد که رشد یابند ،آورند
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ادعونی أَستَجِب لَکُم، إِنَّ الَّذینَ یسـتَکْبِرُونَ عـنْ   *

مـرا  «) 60/ مـؤمن ( * عبادتی سیدخُلُونَ جهنَّم داخرِینَ

بخوانید تا اجابـت کـنم، کسـانى کـه از عبـادت مـن       

کنند، به زودى با خوارى و ذلت به جهنم  سرپیچى مى

  .»آیند در مى

ـ راه نزد نیمقابل ا در وجـود   زیـ دور ن یراهـ  ک،ی

غایت و هدف نهایى کسانى که ایمان به خدا «دارد که 

ــى   ــان را نم ــبیل ایم ــیر و س ــد، و مس ــد ندارن » پیماین

  :دفرمای	یخداوند م. است) 1/46، 1374 ،ییطباطبا(

*   یـدعکـانٍ بـنْ منَ مونادی ک44/فصـلت * (أُولئ (

  .»زنند اى دور صدا مى آنان را از نقطه«

ـ نزد یهـ راه مؤمنان را نیبنابرا بـه   دنیدر رسـ  کی

یک . دور است یراه شانیا ریمقصود و مقصد و راه غ

 یمنتهـ  نییپـا  يبـه سـو   گـر یسوى بـاال و راه د  راه به

و از  کنند	یم بیخدا را تکذ اتیکه آ یکسان. شود	یم

سـمت   به ندیماپی	یکه م یگردانند، راهیآنها رو رشیپذ

إِنَّ الَّـذینَ کَـذَّبوا   : *یـد فرما خداونـد مـى  . است نییپا

    ـماءالس ـوابأَب ـملَه نْها ال تُفَـتَّحرُوا عتَکْباسنا وبِآیات *

کسانى که آیات ما را تکـذیب کـرده، و   «) 40/اعراف(

ــد، دربهــاى آســمان از پــذیرفتن آن  اســتکبار ورزیدن

  .»شود برویشان باز نمی

و  دشو یافراد باز نم نیروح ا يآسمان برا يدرها«

 يسـو  بـه  اتشـان یدر طـول ح  زیـ سخن و عمل آنهـا ن 

امر اعمال بـد   نیو علت ا رود	یخداوند متعال باال نم

  ). 8/128، 1412 ،یطبرس(»آنهاست

ومـنْ یحلـلْ علَیـه    : *فرمایـد  در جایى دیگر مى و

کسى که غضب مـن بـر   «) 81/طه* (غَضَبِی فَقَد هوى

  . »کند مى سوى پستى سقوط او احاطه کند، او به

ـ راه منکران آ نیبنابرا کـه   یخداونـد و کسـان   اتی

و راه  نییپـا  يمغضوب خداوند هسـتند، رو بـه سـو   

هسـتند   یباال است؛ اما گروه يبه سو یراه نان،یاریغ

 ن؛ییسـوى پـا   سوى باال است، و نه به که نه راهشان به

آنهـا  . و سـرگردانند  رانانـدوحی 	بلکه راه را گـم کـرده  

هسـتند کـه خداونـد دربـاره آنهـا       نیگمراهان و ضال

ومنْ یتَبدلِ الْکُفْرَ بِالْإِیمانِ، فَقَد ضَلَّ سواء : *دفرمای	یم

کسى که ایمان را با کفر عـوض  «) 108/بقره* (السبِیلِ

  .»کند، راه را گم کرده است

بـه مقصـد و    دنیرس يمتعدد برا يرهایمس داشتن

از  داشـــتن حـــق انتخـــاب راه دلخـــواه، نیهمچنـــ

خـاص   یژگـ یسفر است کـه هـر راه و   کیاتیخصوص

ـ از ا یکـ یخود را دارد و مطمئنـاً   و  تـر 	منهـاای 	راه نی

 یِژگــیمــذکور و اتدرنمونهآیــ. ترخواهــدبود	درســت

ـ فراف یاز حوزه سفر، بر حوزه زندگ ریداشتن مس  یکن

سـفر   یزنـدگ «استعاره خـاص  ینمود زبان. شده است

ـ ا» است ـ آ نی  یاسـت و از آن جهـت کـه زنـدگ     اتی

 نیچنـ  نیمقصـد هدفمنـد دارد؛ بنـابرا    يهمانند سفر

ـ 	یم جهینت ـ آ نیـ کـه ا  میرگی بـا اسـتعاره خـاص     اتی

مقصـود  «استعاره عام  ینمود زبان» سفر است یزندگ«

ـ ا. شوند	یقلمداد م» مقصد است در  عـام، اسـتعاره   نی

 اتینداشته و تنها مفهوم آن در آ ینمود زبان اتیآ نیا

  .ه کار رفته استب

  

  بندگان متناظر هستند با مسافران

مسافران به مقصـد و   یبرخ ،یسفر زندگ ریمس در

 انهیاند و در م راه را گم کرده یو برخ رسند	یمقصود م

انسـان مسـافر سـفر    . ماننـد 	یبـاز مـ   قیطر یراه از ط

 يخـود، سـفر   یزنـدگ  ياز ابتـدا  یآدم. است یزندگ

 نیهدفمند را آغاز کرده است و بودن و وجود او در ا

 يانسـان بـرا  . دارد یدر پـ  يجهان، هـدف و منظـور  

کـه   یهدف در تالش است و مسـافران  نیبه ا دنیرس
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ــرا میصــراط مســتق ــفر  دنیرســ يرا ب ــه مقصــد س ب

بـر  . رسـند  یم یبه مقصد درست سفر زندگ نند،یبرگز

 اساس سوره حمد مشموالن نعمت به مقصد درسـت 

 امبران،یـ و منظور از صـاحب نعمتـان، پ   شوند	ینائل م

 هیـ خداوند در آ هشهداء و صالحان هستند ک ن،یقیصد

  : برد	یسوره نساء از آنان نام م 69

*و   ـمالَّـذینَ أَنْع عم کولَ فَأُولئالرَّسو عِ اللَّهطنْ یم

اللَّه علَیهِم منَ النَّبِیینَ والصدیقینَ والشُّهداء والصالحینَ 

و کسانى که از خـدا و پیـامبر   «*وحسنَ أُولئک رفیقاً 

 واطاعت کنند، در زمره کسانى از پیامبران و صدیقان 

هیدان و شایستگان خواهند بـود کـه خـدا بـه آنـان      ش

داده است و اینان ]  ایمان، اخالق و عمل صالح[نعمت 

  .»نیکو رفیقانى هستند

انبیاء، فرستادگان مخصوص پروردگار هستند کـه  «

مردم و دعوت  نخستین گام را براى هدایت و رهبرى

ــتقیم    ــراط مســــــــــ ــه صــــــــــ بــــــــــ

گ راستمىدارند،راستگویان،کسانىهستندکههمسخن یبرم

کنندونشان ویندوهمباعملوکردارصدقگفتارخودرااثباتمى

هاى  به فرمان براستىدهندکهمدعىایماننیستند؛بلکه مى

شدگان در راه هـدف   کشته ایشهداء . الهى ایمان دارند

ــراد      ــا افـــ ــى، و یـــ ــاك الهـــ ــده پـــ و عقیـــ

هاهستندو	اىکهروزقیامتشاهدوگواهاعماالنسان	برجسته

اىهسـتندکهباانجامکارها  صالحان،افرادشایستهوبرجسته

بــه مقامــات  ءىمثبتوســازندهومفیدوپیروىازاوامرانبیا

  ).3/461، 1371مکارم، ( »اند دهیاى رس برجسته

مقصود مقصـد  «استعاره عام  يبرا زیمذکور ن اتیآ

 هـاي 	اسـتعاره  میسطوح تعمـ . است ینمود زبان» است

  :است لیبه شکل ذ اتیآ نیکار رفته در ا به

  .دادیختار رواستعاره سا: 1 سطح

  .مقصود مقصد است: 2سطح

  .سفر است یزندگ: 3سطح

از  ي، تناظر»بندگان متناظر با مسافران«نگاشت  که

و در مرتبـه بـاالتر   » سـفر اسـت   زنـدگی «نگاشـت 	نام

ــاظر از  يتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . دآی	شمارمی به»مقصودمقصداست«نگاشتمستتر	نام

  

ـ  طانیگناهان و ش بـه   دنیمتناظر هستند با موانع رس

  مقصد

اسـت کـه    يبه مقصد، موانع متعدد دنیراه رس در

به آن را بـه   دنیرس ایبه مقصد هستند و  دنیمانع رس

کـه در راه آن ممکـن    يهمانند سفر. اندازند یم ریتأخ

طـور   بـه  ایباشد که سرعت را کم کند و  یاست موانع

کفـر، تکبـر، شـرك،    .به مقصد شـود  دنیمانع رس یکل

ـ ا هاز جملـ  رهیخداوند وغ اتیآ بیتکذ . موانعنـد  نی

ـ 	یسوره بقره مـ 258 هیمثال خداوند در آ يبرا : دفرمای

هر «* فَبهِت الَّذي کَفَرَ واللَّه ال یهدي الْقَوم الظَّالمینَ*

ضاللتى شرك است، همچنان که عکسش نیـز چنـین   

  .»است، یعنى هر شرکى ضاللت است

ـ * کَما س ولَکُمسئَلُوا رونَ أَنْ تَستُرید وسـى أَملَ مئ  

فَقَـد ضَـلَّ سـواء     منْ قَبلُ ومنْ یتَبدلِ الْکُفْـرَ بِالْإیمـانِ  

  )108/بقره*(السبیلِ

کارهاى نـامعقول و  [خواهید از پیامبرتان  مى بلکه«

درخواست کنید، همان گونه که پـیش از ایـن   ]  بیهوده

از موسى درخواست شد؟ و کسى که کفر را به جـاى  

کنـد، تحقیقـاً راه راسـت را گـم کـرده      ایمان اختیـار  

  .»است

آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّیطانَ   أَ لَم أَعهد إِلَیکُم یا بنی*

هـذا صـراطٌ     وأَنِ اعبـدونی ) 60(إِنَّه لَکُم عـدو مبـینٌ   

 تَقیمستَکُونُو) 61(م کَثیراً أَ فَلَم جِبِال نْکُمأَضَلَّ م لَقَدا و

بـا شـما عهـد     آیا! اى فرزندان آدم«) 62/سی(تَعقلُونَ 
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تردیـد دشـمن    نکردم که شیطان را مپرستید که او بـى 

و اینکه مرا بپرستید که ) 60(آشکارى براى شماست؟ 

و همانا شـیطان گـروه   ) 61(این راهى است مستقیم، 

که [کردید  بسیارى از شما را گمراه کرد، آیا تعقّل نمى

  ).62(»ه سرنوشت شومى دچار شدند؟پیروانش به چ

 یکــیکفــر و ضــاللت را  اتیــآ نیــدر ا خداونــد

بودنـد کـه نـه     یو گمراهان کسـان  رانیو متح داند یم

و بـه مقصـد    نییبه باال داشتند و نـه راه بـه پـا    یراه

ـ آ نیـ در واقع کفـر و ضـاللت در ا  . رسند	ینم از  اتی

مـانع   گـر ید طان،یشـ . به مقصد هسـتند  دنیموانع رس

 یجـادموانع یبه مقصد است که خـود سـبب ا   دنیرس

ــد    ــت و خداون ــاللت اس ــرك و ض ــر و ش ــون کف چ

ویریـد الشَّـیطانُ أَنْ یضـلَّهم ضَـالالً بعیـداً      : دفرمای	یم

با سـوق دادنشـان بـه محـاکم     [و شیطان «)60/النساء(

کـه  [خواهد آنـان را بـه گمراهـى دورى     مى]  طاغوت

  .»دچار کند] هرگز به رحمت خدا دست نیابند

  

  آخرت

که  يسفر. ستیو سرانجام کار ن ریمس انیپا مرگ

قدم در راه آن نهاده است تـا بـه مقصـد     ایاز دن یآدم

ـ لقاءاهللا برسد، با مـرگ بـه مرحلـه جد    یعنییاصل  يدی

 یبخش از زنـدگ  نیدر ا. ابدی	یو ادامه م شود یوارد م

. اسـت  يویـ دن یو نوع حرکت متفاوت از زندگ ریمس

 نیبـه مقصـد چنـد    دنیرسـ  يانسان برا يسفر اخرو

) ع( متعدددارد؛چنانکهامامصــادق منزلگــاه و گذرگاه

در قیامت پنجاه موقف وجود دارد که هر «: ندفرمای	می

ــت   ــال اس ــزار س ــف آن ه ــ(» موق ق، 1403،یمجلس

 نـه یکـه در زم  اي	شـناختی 	یهسـت  يتناظرها). 127ص

ــدگ ــرو یزن ــت،     ياخ ــه اس ــار رفت ــه ک ــرآن ب در ق

مقصود مقصـد  «عام  استعارهاز ست که ا هایی	استعاره

نقطـه   يویـ دن یزنـدگ . است تر	ینتروعی	خاص» است

 ییو مقصد نها رسد	یاست که به آخرت م یآغاز راه

از  ياخرو یزندگ ریمس. پروردگار است داریراه د نیا

 ییشـامل تناظرهـا   میراه تا انتها، در قـرآن کـر   يابتدا

اسـتعاره   ياز آنهـا کـه بـرا    یبه برخ لیاست که در ذ

نمــود هســتند، اشــاره » ســفر اســت یزنــدگ« خــاص

  :شود یم

  

  گذرگاه راه نیمرگ متناظر است با اول

ــ در ــاز آ ياریبســ ــه ا  اتیــ ــرآن بــ ــقــ  نیــ

. عبور از آنها اشـاره شـده اسـت    هاوچگونگی	گذرگاه

سـفر مـرگ اسـت کـه خداونـد       نیـ گـذرگاه ا  نیاول

  :دفرمای	یم

ذلک ما کُنْـت منْـه    وجاءت سکْرَةُ الْموت بِالْحقِّ*

و سکرات و بیهوشـى مـرگ، حـق را    «)19/ق*(تَحید

آورد  مـى ]  که همه واقعیات جهان پس از مرگ است[

این همان چیزى است که از :] گویند و به محتضر مى[

  .»گریختى آن مى

سکره مرگ حالتى است شبیه به مستى که بر اثـر  «

ب شکل هیجـان و انقـال  فرا رسیدن مقدمات مرگ، به

دهد، و گاه بر عقل او  اى به انسان دست مى العاده فوق

شود، و او را در اضطراب و ناآرامى شدیدى  چیره مى

ــى ــرو مــ ــرد فــ ــد؟  . بــ ــین نباشــ ــه چنــ چگونــ

انتقالى مهـم اسـت کـه بایـد      کهمرگیکمرحلۀ	درحالى

انسان در آن لحظه تمام پیوندهاى خود را بـا جهـانى   

طـع کنـد، و در   که سالیان دراز با آن خو گرفته بـود ق 

عالمى گام بگذارد که براى او کامالً تازه و اسـرارآمیز  

مرگ انسان درك و  ۀاست، به خصوص اینکه در لحظ

ــازه  ــد تــــ ــى  دیــــ ــدا مــــ ــد،  اى پیــــ کنــــ

و حوادث بعـد از   بیند، ثباتىاینجهانراباچشمخودمى	بى
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 اینجـا اسـت کـه   . کنـد  مرگ را کم وبیش مشاهده مى

گیـرد و حـالتى    ىمـ وحشتى عظیم سر تا پاى او را فرا

» دهد؛ ولـى مسـت نیسـت    شبیه مستى به او دست مى

  ). 22/254، 1371مکارم، (

مـرگ   قـت یکافران نسبت بـه مـرگ بـا حق    تصور

راه اسـت و   انیـ در نگاه آنان مـرگ پا . متفاوت است

ـ 	یادامـه راه بـه شـمار نمـ     يبـرا  یگذرگاه آنهـا  . دآی

  : ندگوی	یم

ومـا نَحــنُ بِمنْشَــرینَ    الْــأُولىإِنْ هـی إِالَّ موتَتُنَــا  *

پایان زندگى جز همین مرگ نخسـتین  «) 35/دخان*(

برانگیختـه نخـواهیم   ]  پس از ایـن مـرگ  [نیست و ما 

  .»شد

  

  انیبرزخ متناظر است با محل توقف کاروان

ـ برزخ محل توقـف کاروان « راستعارهیز » اسـت  انی

ــوبردار ــرید يالگــــــــــــــ از  يگــــــــــــــ

از اسـتعاره   شـتی ونگا»مقصودمقصداسـت «استعارهعام

ـ ا. دآی	یبه شمار م» سفر است یزندگ«خاص   ریـ ز نی

کـه   کنـد 	یمـ  جـاد یمفهوم را در ذهن ما ا نیاستعاره ا

 یهسـتند کـه در مکـان    یانیمردگان عالم برزخ کاروان

بـه   دنیرسـ  انـدوبراي 	توقـف کـرده   تراحت،اسـ  يبرا

بعـد از مـرگ، نوبـت    . کننـد 	یمقصد، خود را آماده مـ 

گرچه از یک .قبر است یعنیعبور از گذرگاه دوم راه، 

 ،ینـ یخم يموسـو (» قبر همان عالم برزخ اسـت «نظر 

ــرزخ را  )171، ص1378 ــر بـــ ــاظ دیگـــ ، از لحـــ

دنیـا و   یانبرزخواسـطهم . توانیکیازمنازلقیامتتلقیکرد	می

انسان پس از مرگ از جهـت اعتقـاداتی   . آخرت است

نیک و بدي که در این دنیـا انجـام   که داشته و اعمال 

ــس از  شــودیداده اســت، بازپرســی خصوصــی م و پ

ــب ــق   ۀمحاســـــــــ ــالی طبـــــــــ اجمـــــــــ

ایکهگرفتهشد،بهیکزندگیشیرینوگوارایاتلخوناگوار	نتیجه

روز  ظـار و بـا همـان زنـدگی در انت    شـود  می محکوم

ــه ــرد	ســرمی	رســتاخیز عمــومی ب خ روحانســاندربرز«ب

بـه سـر    گونه کـه در دنیـا زنـدگی کـرده اسـت      همان

برد،اگرازنیکاناستازسعادتونعمتوجوارپاکانومقرباندر	می

شودواگرازبداناســتدرنقمتوعذابوم گاهخـدابرخوردارمی 

ــاللروزگارم ــد	یصاحبتشیاطینوپیشوایانضـــ  »گذرانـــ

  ).100، ص1348 ،ییطباطبا(

یـومِ    إِلـى   ومنْ ورائهِم برْزخٌ: *دفرمای	یم خداوند

پیش رویشان برزخى اسـت   و«)100/مومنون*( یبعثُونَ

  .»شوند تا روزى که برانگیخته مى

اسـت   یمنظور، برزخ و حدفاصل گویند	یم برخى«

برخـى  . که میان ایشان و بازگشت بـه دنیـا قـرار دارد   

مهلتى است که تا قیامت بـه مردگـان     برزخ گویند	یم

گفتـه   ایـ و ) 76/ 17، 1412 ،طبرسـی ( »شـود 	داده می

مراد از برزخ عالم قبر است که عالم مثال باشد «: شده

مـرگ اسـت زنـدگى     زو مردم در آن عالم کـه بعـد ا  

این آن معنایى است که سیاق . کنند تا قیامت برسد مى

آیه و آیاتى دیگر و روایات بسـیار از طـرق شـیعه از    

و نیز از طـرق  ) ع(و ائمه اهل بیت ) ص(رسول خدا 

ــر آن دال  ــنت ب ــت دارداهــل س ــا(» ل ، 1374،ییطباطب

محـل توقـف اشـاره     نیبه ا ياریبس اتیدرآ). 15/97

  :شده است

وأَن الساعۀَ آتیۀٌ ال ریب فیها وأَنَّ اللَّه یبعثُ مـنْ  *

و اینکـه قیامـت آمـدنى اسـت،     «) 7/حج*(فی الْقُبورِ 

هیچ شکى در آن نیست، و اینکه خدا کسانى را که در 

  . »انگیزد رمىگورهایند، ب
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) 9/اتیـ عاد*(أَ فَال یعلَم إِذا بعثرَ ما فـی الْقُبـورِ   *

ــى« ــا نم ــه آنچــه در گورهاســت   آی ــامى ک ــد هنگ دان

  .»برانگیخته شود

  مردگان متناظر هستند با مسافران 

شود، تمام کسانى کـه در   در صور دمیده مى سپس

میرند،مگرکسانىکهخدابخواهد هاوزمینهستندمى	آسمان

:  

*ـنْ   ومو ـماواتی السنْ فقَ معورِ فَصی الصخَ فنُف

اللَّه نْ شاءضِ إِلَّا می الْأَریـاد کـن  [و « )87/نمل* ( ف  [

ها  دمند، پس هر که در آسمان روزى را که در صور مى

و هر که در زمین است دچار هراس شود، مگر کسـى  

  .»که خدا بخواهد

شـود، ناگهـان    بار دیگر در صور دمیده مـى  سپس

خیزند و در انتظـار حسـاب و جـزا و     همگى به پا مى

فَإِذا هم قیـام    ثُم نُفخَ فیه أُخْرى: *سرنوشت خویشند

آنگاه بار دیگـر در صـور دمیـده    «) 68/زمر* ( ینْظُرُونَ

مـات و  [شود، ناگـاه همـه آنـان بـر پـاى ایسـتاده        مى

رشان چه که سرانجام کا[نگرند  مى] مبهوت به هر سو

  .»!]خواهد شد

ـ ا در پشــت سـر نهــادن  « راسـتعاره یاز ز اتیــآ نی

اسـتفاده  » لشکر اسـت  ایمراحل آخرت، حرکت قافله 

» سفر اسـت  یزندگ«از استعاره  یشده است که نگاشت

» نفـخ صـور  «قرآن مجید از این دو حادثـه بـه   «. است

تعبیــر کــرده اســت کــه تعبیرکنــایى زیبــایى اســت از 

دمیدن  عنىبه م» نفخ«حوادث ناگهانى و همزمان، زیرا 

اسـت  » شاخ میان تهـى «یا » شیپور«به معنى » صور«و 

که معموالً براى حرکت قافله یا لشکر، یا براى توقف 

آوردند، البته آهنگ این دو بـا هـم    مى آنها به صدا در

متفاوت بود؛ شیپور توقف، قافله را یـک جـا متوقـف    

کرد، و شیپور حرکت، اعالم شروع حرکـت قافلـه    مى

 یدرواقع مردگـان ). 535و19/534، 1371مکارم، (» بود

خـود را ادامـه    يو سـفر ابـد   شـوند 	یم ختهیکه برانگ

سفرند کـه   در حال اي	همانند مسافران قافله دهند،	یم

. دهنـد 	یپس از توقف و استراحت به راه خود ادامه م

شود که دو بار  می افتیدر از مجموع آیات به خوبی«

جهـان کـه همـه     یانشود،یکباردرپا	در صور دمیده می

مرگ است، و بـار دیگـر در    میرندوایننفخۀ	خالیق می

شوند و ایـن   رستاخیز که همه مردگان زنده می ۀآستان

، در حقیقت توقف و از کار افتـادن  حیات است ۀنفخ

این جهان و آغاز حرکت جهان دیگر تشبیه به توقـف  

و حرکـــــــــــــــــت لشـــــــــــــــــکرها و 

یـا صـداي    وصهاشدهاستکهباصدایشیپورمخصـ 	قافله

ــاز       ــتن ب ــم از راه رف ــا ه ــی ب ــري همگ ــد دیگ بلن

خیزندوح	پامی شوندوباصدایدیگربه	ایستندومتوقفمی	می

  ).6/46همان،(» ندکن	رکتمی

  

  راه  یانیپا ۀدوزخ متناظر است با نقط ایبهشت 

ـ به بهشت و  ایسفر در انتها  نیراه ا ندگانیمایپ  ای

راه  يدر انتها ن،یو متق زکارانیپره. رسند	یبه دوزخ م

  :برندیاز بهشت و کافران از دوزخ بهره م

أَصـحاب الْجنَّــۀِ یومئـذ خَیــرٌ مسـتَقَرا وأَحســنُ    * 

ــا ــان*)مقیلًـ ــت در آن روز،  «) 24/فرقـ ــل بهشـ اهـ

  .»قرارگاهشان بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است

از اصحاب جنت پرهیزکاران است، قبالً هم  مراد«

  :خداوند فرموده است

 *  ــد عــی و الَّت ــد ــۀُ الْخُلْ ــرٌ أَم جنَّ خَی ــک ــلْ أَ ذل قُ

بهتر ]  آتش سوزان[آیا این : بگو«) 15/فرقان*(الْمتَّقُونَ

بهشت جـاودانى کـه بـه پرهیزکـاران وعـده      است یا 

  .»اند که پاداش و بازگشتگاه آنان است؟ داده
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و این خـود دلیـل بـر همـین اسـت کـه مـراد از        

، 1374 ،ییطباطبا(» اصحاب جنت همان متقین هستند

و آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام ) 278/ 15

شــوند، همــان  ى بهشــت وارد مــىهــا دادنــد، در بــاغ

  : هایىکهنهرهاىآبجارىاززیردرختانشدرحرکتاست	باغ

*    نَّـاتج حاتـاللُـوا الصمعنُوا ولَ الَّذینَ آمخأُدو

       هِـمبـدینَ فیهـا بِـإِذْنِ رخال ـا الْأَنْهـارهتنْ تَحري متَج

 ـالمفیها س متُهیو کسـانى را کـه   «) 23/میابـراه * (تَح

نجـام دادنـد، بـه    ایمان آوردنـد و کارهـاى شایسـته ا   

ـ    بهشت درختـانش نهرهـا    رهایى درآورنـد، کـه از زی

ــان     ــازه پروردگارش ــه اج ــا ب ــت، در آنج ــارى اس ج

بر آنان ]  خدا و فرشتگان[اند، و در آنجا درود  جاودانه

  .»سالم است

آمنُوا وعملُوا الصالحات ال نُکَلِّف نَفْسـاً إِالَّ   والَّذینَ

ــحا أَص ــک ها أُولئــع سونَ وــد فیهــا خال ــم ــۀِ ه ب الْجنَّ

بـه انـدازه   [و کسانى که ایمان آوردند و «) 42/اعراف(

کارهــاى شایســته انجــام دادنــد، اهــل ] طاقــت خــود

ما هیچ کـس  ]  چرا که[اند،  اند و در آن جاودانه بهشت

  .»کنیم را جز به اندازه طاقتش تکلیف نمى

 بیخـدا را تکـذ   اتیـ کـه آ  یکـافران و کسـان   اما

  :رسند	یراه به دوزخ م يدر انتها کنند،	یم

والَّذینَ کَفَرُوا وکَذَّبوا بِآیاتنا أُولئک أَصحاب النَّارِ *

و کسانى که کفر بورزند، «) 39/بقره*( هم فیها خالدونَ

و آیات ما را تکذیب کنند، اصحاب آتشند، کـه در آن  

  .»جاودانه خواهند بود

از «کـه   رسـد  یم انیپانقطه  نیبه ا یکس تیدرنها

کار زشت خود دست بر ندارد و این مالزم اسـت بـا   

اصرار بر گناه و نپذیرفتن حکم خدا که آن هم کفر به 

خدا و یا ارتداد درونى است؛ هرچندکـه ایـن کفـر و    

ارتداد را به زبان نیاورند؛ زیرا وقتى کسى به گناه قبلى 

یم برندارد، در حقیقت تسل آنخود برگردد و دست از 

» حکم خدا نگشته است و تا ابد رستگار نخواهد شـد 

ــان( ــار ). 1/325: هم ــد درب ــ ةخداون ــراد نیچن  ياف

  :دفرمای	یم

* ــحاب أَص ــک فَأُولئ ــاد ــنْ ع مــا   و ــم فیه ــارِ ه النَّ

بـه عمـل زشـت    [کسـانى کـه   «) 275/بقره(*خالدونَ

پس آنان ] و نهى خدا را احترام نکنند[بازگردند ] خود

  .»اند ، و در آن جاودانهاند اهل آتش

انسان  یزندگ م،یمذکور از قرآن کر اتینمونه آ در

بهشـت   یعنیراه  انیبه نقطه پا دنیپس از مرگ تا رس

کـه   شـود، 	یدر نظر گرفته م يدوزخ، همچون سفر ای

و صفات حـوزه سـفر بـر آن منطبـق شـده       ها	یژگیو

پـس از مــرگ هماننـد حــوزه    یحـوزه زنــدگ . اسـت 

 صـد مسافر،گذرگاه، محـل توقـف و مق  سفر،کاروان و 

خـود،   میدر سطوح مختلف تعم اتیآ نیا. دارد نیمع

و اسـتعاره  » مقصـود مقصـد اسـت   «استعاره عام  يبرا

کـه   اسـت  هـایی 	نگاشـت » سفر است یزندگ«خاص 

استعاره عام در پس آنها پنهـان اسـت و تنهـا مفهـوم     

خود را به آنها انتقال داده است و اسـتعاره خـاص در   

 یدر عبـارات زبـان   شهای	یژگیو و افتهیینمود زبانآنها 

  . قابل درك است ینیطور ع به

  

  جهینت

که اگرچـه قـرآن    دهد یقرآن نشان م اتیآ یبررس

متن قرآن به  يرا برا یکالم خداست، اما خداوند زبان

ــنگ   ــه س ــت، ک ــه اس ــار گرفت ــا ک ــآن تجرب يبن  اتی

مخاطبــان آن  یو ادراکــ یو فرهنگــ شــناختی ســتیز

بـه دسـت آوردن    یو همزمان یتجرب یهمبستگ. است

 يبشـر  اتیـ خـاص در تجرب  ییبا رفتن به جا يزیچ

هدفمند  یزندگ يرسازیتصو ياست تا برا شدهسبب 
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از اســتعاره عــام  اتیــآ یدر برخــ يو اخــرو يویــدن

مسـئله   نیهمـ . اسـتفاده شـود  » مقصود مقصد اسـت «

ملمـوس  سبب درك بهتر مـتن قـرآن و محسـوس و    

 اتیـ در خـود آ . شـود  یآن مـ  میشدن عبارات و مفاه

» مقصود مقصد است«با استعاره  یو زبان یطور لفظ به

ـ  نیاما درك ا م؛شوی ینممواجه   نـه یزم شیمفهوم در پ

از . مشـخص اســت  یقرآنــ ايهـ  هاواســتعاره نگاشـت 

مقصـد   کیبه  دنیرس ياست برا کهتالشیروسفر	نیا

بـه مقصـد    دنیاز رسـ  ینمونـه خاصـ   شده،نتعییشیپاز

» سفر استیزندگ«استعاره  جهیدر نت. است طور عام به

ـ «از اسـتعاره   ینمونه خاص در » اسـت  دمقصود مقص

مثـال   يبـرا . ابدی	یقرآن نمود م اتیو آ یزبانعبارات 

ــا نگاشــتدر  ــد  ییه ــا  «مانن ــاظر اســت ب ــدا متن خ

به  دنیمتناظر است با راه رس میصراط مستق«،»مقصد

... و » بندگان متنـاظر هسـتند بـا مسـافران    «،»مقصد

 نگـرفتنچنی 	استعاره عام علـت شـکل   نیا یختگیبرانگ

مبـدأ سـفر را بـر حـوزه      حوزهاست که  هایی	نگاشت

  .دان	منطبق ساخته یزندگ یعنیمقصد 
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