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Abstract
Metaphor in literary and religious discourse is a dynamic tool for organiz-
ing abstract concepts. Conceptual metaphor, which is a new approach in 
cognitive linguistics, plays a significant role in explaining and clarifying 
texts, especially religious texts. The application of this theory in cognitive 
stylistics and analysis of literary and religious texts can be useful. Since the 
language of religion is a metaphorical language, conceptual metaphors have 
many functions in it. Conceptual metaphors, which are structural, ontologi-
cal (existential) and directional, have been studied by many researchers. In 
this research, we aim to analyze the ontological metaphors of the Day of 
Judgment in Part thirty of the Holy Quran based on the descriptive-analyti-
cal method and answer these questions whether ontological metaphors as a 
cognitive process for Does the expression of the abstract concept of resur-
rection have an effective presence in the 30th part of the Holy Quran? What 
axes are included in the maps of the conceptual domain of Qayamat? The 
findings show that ontological metaphors to express the abstract concept of 
resurrection have a significant presence in the third part and the names of 
the conceptual domain of resurrection have various axes.
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چکیده
اســتعاره مفهومی که رویکردی جدید در زبان شناسی شناختی است، در تبیین و روشنگری 
متون به ویژه متون دینی نقش بســزایی دارد. کاربرد این نظریه در سبک شناســی شناختی 
و تحلیــل متون ادبی و دینی می تواند کارگشــا باشــد. از آن جایی که زبــان دین، زبانی 
اســتعاری اســت، اســتعاره های مفهومی در آن کارکرد فراوانی دارند. این پژوهش بر آن 
است تا براساس شیوه توصیفی_تحلیلی اســتعاره های هستی شناختی حوزه قیامت در جزء 
ســی قرآن کریم را واکاوی کند و به این پرســش ها پاســخ دهد که کارکرد استعاره های 
هستی شناختی حوزه مفهومی قیامت در جزء سی قرآن کریم به چه صورت است؟ با بررسی 
استعاره های هستی شــناختی حوزه مفهومی قیامت در جزء سی قرآن کریم براساس نظریه 
استعاره مفهومی به چه ویژگی هایی می توان دست یافت؟ یافته ها نشان می دهد که تجسم  
بخشــیدن به مفاهیم انتزاعی و ملموس ترکردن آن ها از برجسته ترین کارکرد استعاره های 
هستی شناختی است و بررسی استعاره های هستی شناختی حوزه مفهومی قیامت در جزء سی 

دستیابی به ویژگی هایی براساس استعاره مفهومی لیکاف و جانسون است. 
واژگان کلیدی: قرآن، استعاره مفهومی، نام نگاشت، قیامت.
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م 1. مقدمه

زبان شناسی شناختی شامل دو حوزه معناشناختی و مطالعه دستور زبان است. معناشناسِی 
شــناختی، بخشی از علم زبان شناسی شناختی است و مطالعه علمی »معنا« به شمار می رود. 
این بخش از زبان شناسی شــناختی که در سال 1980 به صورت یک الگو پدید آمد، شامل 
نظریه هــای گوناگونی مانند مقوله  بندی (Categorization) و پیش  نمونه  ها (Prototype)  و 
فضاهــای ذهنی (Mental spaces) آمیختگی مفهومــی (Conceptual blending) و نظریه 

استعاره مفهومی (Conceptual Metaphor) است.
زبان شناساِن شناختی بر این نظرند که زبان و اندیشه، هر دو دارای نظام و ساختار هستند. 
بدین معنا که با استفاده از یک حوزه مفهومی، می توان حوزه مفهومِی دیگر را سازمان بندی 
کرد. به عنوان مثال، یک مفهوم انتزاعی به وسیله مفاهیم عینی و یا مفاهیم کمتر انتزاعی تبیین 
می شــود؛ بر همین اساس استعاره شناختی بنیان نهاده شد. استعاره در گفتمان ادبی و دینی، 

ابزاری پویا برای سازماندهی مفاهیم انتزاعی به شمار می رود.
یکــی از مفاهیــم انتزاعی و ذهنی که در قرآن کریم با مفاهیــم عینی و تجربی و یا حتی 
مفاهیم کمتر انتزاعی مفهوم سازی شده است، قیامت است. اگرچه ابعاد قیامت از زاویه های 
گوناگونی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است، لیکن به کارگیری استعاره های مفهومی 
برای تبیین و روشــنگری حوزه مفهومی قیامت در جزء سی قرآن کریم، سبب درک بیشتر 
آن برای مخاطب می شود؛ چرا که زبان قرآن، زبانی سرشار از مفاهیم استعاری است. درِک 
مفاهیم اســتعاری، نیاز به کاربســت روش های جدید در درک مفاهیــم ادبی دارد. درواقع 
گاهی اوقات برای درک ُرخدادها، ُکنش ها و حالت ها، از استعاره های هستی شناختی استفاده 
می شــود؛ زیرا مفهوم انتزاعی قیامت، امری نسبتاً ناشــناخته و پیچیده است. بر این اساس، 
گاهی مفهوم انتزاعی قیامت به صورت شــیء، گاهی به صــورت مفهومی انتزاعی و گاهی 
به صورت انســان هستومند می شــود. از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا استعاره های 
هستی شناختی حوزه قیامت در جزء سی قرآن کریم را براساس رویکرد لیکاف و جانسون، 

و به شیوه توصیفی- تحلیلی واکاوی کند و به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1. کارکرد اســتعاره های هستی شناختی حوزه مفهومی قیامت در جزء سی قرآن کریم به 

چه صورت است؟
2. با بررسی استعاره های هستی شــناختی حوزه مفهومی قیامت در جزء سی قرآن کریم 

براساس نظریه استعاره مفهومی به چه ویژگی هایی می توان دست یافت؟
فرضیه های این نوشتار به شرح زیر است:

1. تجســم  بخشــیدن به مفاهیم انتزاعی و ملموس ترکردن آن ها از برجسته ترین کارکرد 
استعاره های هستی شناختی حوزه قیامت در جزء سی قرآن است.
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2. هدف ما در این پژوهش دســت یابی به ویژگی های استعاره های هستی شناختی حوزه 
مفهومی قیامت در جزء سی قرآن کریم براساس استعاره مفهومی لیکاف و جانسون است.

1. 1. پیشینه پژوهش
1- لیکاف و جانسون )1980م( با نگاشتن کتاب »استعاره هایی که با آنها زندگی می کنیم«، 
انتشــارات دانشگاه شیکاگو آمریکا، دیدگاه کالسیک اســتعاره را به چالش کشیدند و اّدعا 
کردند اســتعاره، تنها به حوزه زبان محدود نشــده، بلکه سراسر زندگی روزمره و از جمله 

حوزه اندیشه و عملمان را نیز دربرگرفته است.  
2- امینی )1394( در رساله »بررسی استعاره های مفهومی در سوره های واقعه و نبأ«، تالش 
نمودند تا نشــان دهند مفاهیم و استعاره های به کار رفته در این سوره ها، باعث درک بهتر از 

معاد می شوند. 
3- حسینی و قائمی  نیا )139۶ش( در مقاله »استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم« 
حوزه هــای مقصد اموال و نفایس گران قیمت در قالب اســتعاره وجودی، رحمت در قالب 
اســتعاره شــخصیت، مکان در قالب ظرف و ریزش باران با اســتفاده از استعاره جهتی را 

مفهوم سازی کرده اند.
4- علیرضا قائمی نیا )139۶( در کتاب »استعاره های مفهومی و فضاهای قرآن« پس از تبیین 
نظریه اســتعاره مفهومی، به تحلیل اقسام استعاره های قرآنی، از قبیل استعاره های وجودی، 
ســاختاری و جهتی پرداخته و در پایان، به بحث در توحید وجودی و متافیزیکی پرداخته 

است.
5- باقرزاده کاســمانی و همکاران )1398( در مقاله »فرایند هستی شناختی واژه »حیاة« در 
قرآن، براســاس نظریه استعاره مفهومی« به این نتیجه رسیده اند که واژه »حیاة« به شکل های 
مختلفی از دنیا از جمله کاالبودن زندگی، تشــبیه زندگی به ســرگرمی و تشبیه مجازات و 

عذاب به غذا و نوشیدنی مفهوم سازی شده است.
۶- عبدی چاری و هدایتی عزیزی )1399( در مقاله »تحلیل و بررسی استعاره های مفهومی 
آیات مربوط به قیامت« که از اســتعاره های مفهومی برای درک هر چه بهتر آنچه در جهان 
ناشناخته است، به بررســی آیات مربوط به قیامت پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که 

بسامد استعاره های هستی شناختی بیشتر از دیگر استعاره ها است. 
7- ســیدی و همکاران )1400( در مقاله »اســتعاره های مفهومی حوزه قیامت در سوره 
نازعات« اســتعاره های مفهومی حوزه قیامت در این ســوره را بررسی کرده و به این نتیجه 
رسیده اند که تجسم  بخشیدن به مفاهیم انتزاعی از برجسته ترین کارکرد استعاره های مفهومی 
است و بیشترین بسامد استعاره های مفهومی در این سوره، استعاره های هستی شناختی است.
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م با مالحظــه نمونه پژوهش های صورت  گرفته، تاکنون پژوهشــی کــه به طور جداگانه  

اســتعاره های هستی شناختی حوزه قیامت در جزء ســی قرآن کریم را بررسی نماید، یافت 
نشده است.

همچنین، پژوهش هایی که تاکنون درباره استعاره های قرآنی انجام شده است برپایه استعاره 
سنّتی و تفاسیر گوناگون بوده که البته از ارزش واالیی نیز برخوردار می باشند. اما همان طور 
که قائمی نیا می گوید مفســران خودِ تعابیر قرآنی را مورد بررســی قــرار داده و به اصول 
معناشــناختی مشترک میان آنها توجه نکرده اند، لذا اگر هم این اصول در مواردی به صورت 
ناآگاهانه به کار گرفته شــده، هرگز از آنها به طور منسجم در فهم آیات استفاده نشده است. 
)1390: 23( و از آنجا که زبان قرآن زبانی استعاری است و سرشار از عبارات تلویحی است، 
می توان نظریه های زبان شناختی را برای مطالعه آن به کار گرفت. بنابراین ضرورت پژوهش 
در این حیطه ایجاب می کند که این نوشــتار، آیات مورد نظر را واکاوی و تحلیل کند که از 
این رهگذر بتوان هدف دینی خداوند متعال یعنی رساندن مفهوم قیامت به مخاطب را بهتر 

تبیین کرد و به مخاطب انتقال داد.

2. استعاره مفهومی و انواع آن 
یک اســتعاره مفهومی از دو حوزه مفهومی تشکیل می شود که در آن استعاره ها به عنوان 
ابزاری جهت ارتباط میان دو اندیشــه مختلف عمل می کنند. آن حوزه مفهومی که ما از آن، 
عبارات اســتعاری را اســتخراج می کنیم تا حوزه مفهومی دیگری را درک کنیم، حوزه مبدأ 
(Source Domain) و آن حــوزه مفهومی را که بدین روش درک می شــود، حوزه مقصد  
(Target Domain) می نامیم. )کووچش، 1393: 15( به عبارتی اســتعاره یعنی نگاشت بین 
قلمروها در نظام مفهومی )لیکاف، 1383: 197( و نگاشت »مجموعه ای از تناظرهای نظام مند 
میان مبدأ و مقصد وجود دارند که عناصر مفهومِی سازه ای حوزه »ب« را بر عناصر سازه ای 

حوزه »الف« منطبق می کنند. )کووچش، 1393: 20-25( 
لیکاف و جانســون، اســتعاره های مفهومی را به ســه دسته اصلی اســتعاره های جهتی، 
هستی شناختی و ساختاری تقسیم  کرده اند. استعاره های وضعی یا جهتی استعاره هایی هستند 
که عمدتاً مفاهیم را براساس جهت گیری فضایی ماننِد باال، پایین، عقب، جلو، دور، نزدیک 
و ... ســازمان دهی و مفهومی می کنند.)Lakoff & Johnson, 1980: 14( در اســتعاره های 
هستی شــناختی، »ادراک تجربیاتمان در شکل اشیا و جوهرها، امکاِن شناخِت قسمت هایی 
از تجربه و تلقِی ما را از آنها به مثابه هســتومندها و جوهرهاِی مجزاِی نوعی واحد، فراهم 
می کند.« )Ibid: 25(  لیکاف و جانســون، اساس استعاره های ساختاری را سامان دهی یک 

)4 :1980 ,Lakoff & Johnson( .مفهوم در چارچوب مفهومی دیگر می دانند
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2. 1. استعاره هستی شناختی و انواع آن
از نظر لیکاف و جانسون، استعاره هستی شناختی، سه نوع است:

الف( اســتعاره های پدیده ای یا ماّدی (Entity/ Substance Metaphors) در این استعاره  
هستی شــناختی، ارزش پدیده ای به مفهومی انتزاعی داده می شود. به  عنوان مثال، می توان به 
عبارت »توّرم، مرا عصبانی می کند« اشــاره کرد. )لیکاف و جانسون، 139۶: 59؛ حسینی و 

قائمی  نیا، 139۶: 33( 
ب( اســتعاره های ظرف (Container Metaphors) در این   گونه اســتعاره  ها، ذهن انسان، 
پدیده ها و اشــیای فاقد حجم و در نتیجه فاقد درون و بیرون را واجد درون و بیرون فرض 
می کند. مثاًل می گوییم »او از ُکما )اِغما( خارج شــد«، یا »ما تو دردســر افتادیم«، که »ُکما« 
و »دردســر«، که پدیده هایی انتزاعی هســتند، دارای درون و بیرون و حجم فرض شده اند. 
)لیکاف و جانسون، 139۶: ۶7( تجربه های ما به طور کلی در قالب شیء، ماده و ظرف درک 
می شوند، بدون در نظر گرفتن اینکه دقیقاً چه شیئی، ماده ای و ظرفی مدنظر باشد. )کووچش، 

)38 :1393
ج( استعاره های شخصیّت (Personification Metaphors) در این نوع استعاره، پدیده های 
اجتماعی یا عواطف، به عنوان یک شخص تصّور می شوند.« )لیکاف و جانسون، 139۶: ۶9؛ 

قائمی  نیا، 139۶: 75؛ حسینی و قائمی  نیا، 139۶: 42-41( 

2. 1. 1. تحلیل داده های قرآنی
با توجه به انواع استعاره های هستی شناختی، به تحلیل آیات می پردازیم: 

2. 1. 1. 1. استعاره های پدیده ای یا ماّدی
نمونه هایی که استعاره های پدیده ای در آن ها به چشم می خورد، به ترتیب زیر است:

در آیه ﴿َعمَّ يَتَســاَءلُوَن﴾ )نبأ/1( ﴿َعِن النَّبَــِإ الَْعِظيِم﴾ )نبأ/2(؛ »درباره چه چیز از یکدیگر 
می  پرســند، از آن خبر بزرگ« استعاره مفهومی، »قیامت خبر است«، استعاره پدیده ای است. 
»خبر« اســتعاره برای »قیامت« اســت که در این دنیا همواره درباره آن اختالف بوده است، 
خواننده از طریق تجربه خبر، می   تواند قیامت را که مفهومی انتزاعی به  شــمار رفته و هرگز 
بیش از این تجربه نکرده، درک کند. در »خبر«، می توان مؤلفه های »خبردهنده« )یعنی پیامبر( 
یک »شــنونده خبر« )یعنی انسان(، زمانی که خبر روی می دهد« )قیامت( و غیره را در نظر 

گرفت. 
نام نگاشِت خبر بزرگ، از استعاره مفهومِی »قیامت خبر است« حاصل شده است که حوزه 

مبدأ یعنی خبر بر حوزه مقصِد قیامت نگاشت یافته است. 
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م علت انتخاب به  عنوان اســتعاره پدیده ای این اســت که چیزهایی را که درباره ماهیتشان 

اطالعات اندک و ناکافی داریم و یا حتی هیچ شناخت قابل درکی از آن ها  نداریم، به کمک 
استعاره هستی  شناختی در قالب یک پدیده یا ُرخداد ملموس می  پذیریم؛ که در اینجا ُرخداد 
قابل ملموس »خبر« است، و »قیامت« مفهومی است که از آن شناخت تجربه  شده ای نداریم.
در آیه ﴿إِنَّ يَْوَم الَْفْصِل َكاَن ِميَقاتًا﴾)نبأ/17(؛ »قطعاً وعده  گاه ]ما با شما[ روز داوری است« 

نیز استعاره پدیده ای وجود دارد.
در قســمت اول آیه، »روز جدایی« استعاره ای از »قیامت« است. )عبدی چاری و هدایتی 
عزیــزی، 1399: 84( بــا توجه به انتزاعی  بودِن مفهوم قیامت، در این آیه ســعی شــده از 
استعاره ای ملموس مانند روز جدایی به منظور مفهوم سازی عینی  تر استفاده گردد تا خواننده 
به  وسیله تجربه جداشدن از چیزی، معنای قیامت را نیز درک کند. تشابهی که می  توان بین این 
تجربه عینی و انتزاعی درنظر گرفت، عبارت است از اینکه در روز قیامت هر شخص جدای 
از شخص دیگر وارد قیامت می شود؛ قیامت روزی است که اهل ایمان از اهل طاغوت جدا 
می شوند. )امینی، 1394: ۶2-۶1( بنابراین، نام نگاشت »قیامت، روز جدایی است« از بخش 
اول آیه حاصل می شــود. در اینجا چون »روز جدایی« پدیده ای تجربی است، برای مفهومی 

  کردن »قیامت« استفاده شده که می  توان آن را از نوع هستی شناختی در نظر گرفت.
َرْت﴾)تکویر/1(؛ »آن گاه که خورشــید به هم درپیچد« اســتعاره  ــْمُس ُكوِّ در آیه ﴿إَِذا الشَّ
مفهومی، »هنگامی که خورشید درهم پیچیده شود« و نام  نگاشت، »قیامت، درهم  پیچیده  شدن 

خورشید است« است. 
عّلت انتخاب به  عنوان استعاره پدیده  ای این است که ما درباره ماهیّت »قیامت«، اّطالعات 
اندک و ناکافی داریم به  همین جهت به  کمک اســتعاره هستی  شــناختی، آن را در قالب یک 
پدیده یا ُرخداد ملموس می  پذیریم، که در اینجا این ُرخداد قابل ملموس، درهم  پیچیده  شدن 
خورشــید است. به  هم  خوردگی نظم خورشید و عملکرد آن، ُرخدادی است شگفت  آور که 
قابل  دیدن و قابل  تصور است، بنابراین با استفاده از حوزه مبدأ درهم  پیچیده   شدن خورشید، 
می  توان حوزه مقصد قیامت را تبیین کرد. تناظرهای حوزه مبدأ از قبیل درهم  پیچیده   شــدن 
خورشید، جمع  شدن شعله  های آن، تاریک   شدن آسمان و زمین و ُکنش انسان  ها بر تناظرهای 
حوزه مقصد از قبیل حوادث ابتدایی برپایی قیامت، حوادث دهشتناک، دگرگونی در آسمان 
و زمین و ترس و هراس انســان  ها هســتومند می  شــود و مفهوم قیامت را استعاری  سازی 
می  کنند. و بدین گونه »استعاره های هستی شناختی را، برای درک رویدادها، ُکنش ها، فعالیت ها 
و حاالت به کار می بریم و به ترتیب آنها را به مثابه اشیا، مواد و ظروف، مفهومی و تصویری 

می کنیم.« )هاشمی، 1389: 129(
در آیه ﴿َوإَِذا النُُّجوُم انَْكَدَرْت﴾)تکویر/2( استعاره مفهومی، »هنگامی که ستارگان خاموش 
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شود« و نام  نگاشت، »قیامت، خاموش  شدن ستارگان است« است. 
در ایــن آیه نیز ما از ُرخداد قیامت اطالع کافی نداریم و برای ما ملموس نیســت؛ قرآن 
کریم با اســتفاده از ُرخدادهای طبیعی و پدیده  های عینی، مفهوم انتزاعی قیامت را برای ما 
مفهوم  سازی می  کند تا ملموس  تر شود. ریشه واژه »انکدرت«، »کدر« است و »کدر و کدارت 
به معنی تیرگی اســت.«  )قرشــی، 1412: 9۶/۶( و »انکدار« مصدر فعل »إنکدرت« به معنای 
»پراکندگی چیزی را تغییر می دهد« )راغب اإلصفهانی، 1417: 704( و نیز به معنای »سقوط« 
)طباطبایی، 1378: 348/20( اســت؛ و »مراد از این جمله این است که در آن روز ستارگان 
می ریزند.« )همان( و یا به معنای این باشد که »در آن روز ستارگان بی نور می شوند.« )همان( 
بنابراین با استفاده از تناظرهای هستومند حوزه مبدأ از قبیل خاموشی ستارگان، دگرگونی 
نظام ستارگان و تغییرات آسمان و زمین بر تناظرهای حوزه مقصد قیامت یعنی آغاز حوادث 
ابتدایی تغییر در جهان، پایان حرکت کرات آسمانی و دگرگونی و پایان نظام هستی، نگاشت 

می  شود و درک و فهم وقوع قیامت برای مخاطب مفهوم  سازی می  شود.
در آیه ﴿فَِإنَّ الَْجِحيَم ِهَي الَْمْأَوى﴾)نازعات/39(؛ »پس جایگاه او همان آتش است« استعاره 
مفهومی، »جایگاه مشــرکان و گناهکاران آتش )جهنم( است« و نام  نگاشت، »جهنّم، جایگاه 

گناهکاران است« است. 
 جحیم همان جهنّم اســت؛ جحیم، هر آتش بزرگ و وسیعی است که در گودالی عمیق 
باشــد. )ابن عاشــور، بی  تا: 90/30( جهنّم مفهومی انتزاعی است و عینی نیست. ازآنجا که 
مخاطب هیچ ذهنیّتی از آن ندارد، چیستی و ماهیّت آن قابل تصور نیست در نتیجه از طریق 
مفهومی عینی، برای مخاطب مفهوم ســازی شده تا قابل درک شود. این مفهوم عینی، کلمه 
»المأوی« است. »مأوی به  معنی منزل و مکان است«. )ابن منظور، 1414: 52/14( لذا جهنّم که 
مفهومی انتزاعی است، جسمیّت یافته، و به  شکل مکانی برای استقرار مفهوم  سازی استعاری 
شده است. درواقع، جهنّم مانند یک پدیده ماّدی، تصویرسازی شده، بر مفهوم جایگاه و محّل 
استقرار نگاشت یافته است. این شکل اندیشگی، بر شکل زبانی غالب می شود و مخاطب را 

به تفّکر و اندیشه وامی دارد. )سیدی و همکاران، 1400: 1۶0-1۶1( 
در آیه ﴿فَِإنَّ الَْجنََّة ِهَي الَْمْأَوى﴾)نازعات/41(؛ »پس جایگاه او همان بهشت است« استعاره 

مفهومی، »بهشت جایگاه پارسایان است« و نام  نگاشت، »بهشت جایگاه است«. 
بهشــت نیز مانند جهنّم، یک مکان اســت. در این استعاره، با به کارگیری واژه ملموس تر 
و قابل  درِک جایگاه به مفهوم انتزاعی بهشــت بیشتر واقف می شویم. در این آیه نیز بهشت 
مانند یک پدیده ماّدی، مفهوم  سازی استعاری شده تا در ذهن مخاطب ملموس  تر جلوه کند. 
)همان: 1۶1( حوزه مقصد جایگاه، محل آســایش و آرامش مؤمنان اســت؛ همان گونه که 
ُ بَِرْحَمٍة اْدُخُلوا  َّذيَن أَْقَسْمتُْم ال يَنالُُهُم اللَّ خداوند متعال در آیه 49 اعراف می فرماید: ﴿أَ هُؤالِء ال
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م الَْجنََّة ال َخْوٌف َعَلْيُكْم َو ال أَنْتُْم تَْحَزنُوَن﴾

َماُء انَْفَطَرْت﴾)إنفطار/1(؛ »آن گاه که آسمان از هم بشکافد« استعاره مفهومی،  در آیه ﴿إَِذا السَّ
»قیامت شکافته شدن آسمان است« و نام  نگاشت، »قیامت، شکافته  شدن آسمان است« است.

علت انتخاب  شدن به  عنوان استعاره پدیده  ای این است که وقوع قیامت موضوعی ناشناخته 
برای انسان  ها است. بنابراین با ارزش   دادنِ  پدیده  ای به مفهوم انتزاعی قیامت آن را مفهوم  سازی 
می  کنیم تا درک آن آســان  تر واقع شود. از طریق نام نگاشــِت »قیامت، شکافته  شدن آسمان 
اســت«، درمی یابیم که قیامت به وسیله ُرخدادها و حوادثی آغاز می شود؛ برای تبیین هرچه 
بیشتر این عبارت، حوزه مبدأ شکافته  شدِن آسمان بر حوزه مقصد قیامت نگاشت می شود.

َرْت﴾)إنفطار/3(؛ »و آن گاه که دریاها از جا برکنده گردند« استعاره  در آیه ﴿َو إَِذا الْبَِحاُر فُجِّ
مفهومی، »و آن گاه که دریاها از جا برکنده گردند« و نام  نگاشت، »قیامت، از جا برکنده   شدن 

دریاها است« است.
 سرآغاز برپایی قیامت به  شکل حوادثی ُرخ می  دهد که شگفت  آور و غیرقابل تصور است 
و انسان  ها را دچار ترس و وحشت می  کند. این حوادث و ُرخدادها به  شکل دگرگونی نظام 
هستی است. با توجه به آیات قبل )شکافته   شدن آسمان و پراکنده   شدن ستارگان(، دگرگونی 
و تغییر بر زمین نیز به  وجود می  آید از جمله »دریاها آن  چنان از جای خود برکنده و طوفانی 
می  شــوند که به همه جا می  ریزند و فواصل میان آن ها برداشــته می  شــود و این در مقدمه 
حوادث دیگری اســت که منتهی به دگرگونی در زمین می  شود.« )طالقانی، 13۶2: 217/3( 
در این آیه، حوزه مقصد قیامت بر حوزه مبدأ ازجابرکنده  شــدن دریاها نگاشت می شود و 
مفهوم انتزاعی قیامت در قالب یک ُرخداد که برای مخاطب قابل فهم است، استعاری سازی 

شده است.
يٍن﴾)مطففین/7(؛ »نه چنین اســت ]که می پندارند[  اِر لَِفي ِســجِّ در آیه ﴿َكلَّ إِنَّ ِكتَاَب الُْفجَّ
که کارنامه گناهکاران در ســجین است« استعاره مفهومی، »نامه اعمال گناهکاران در سجین 
است« و نام  نگاشت »اعمال گناهکاران، در سجین است« است. علت انتخاب استعاره مفهومی 
به  عنوان اســتعاره پدیده  ای این اســت که ارزش پدیده  ای به مفهوم اعمال داده شده است. 

به  عبارتی، اعمال مجّسم شده و درون سجین قرار داده شده است. 
طبق دیدگاه برخی مفســران، »کلمه »کتاب« به  معنای مکتوب اســت، آن هم نه از کتابت 
به معنای قلم دست  گرفتن و در کاغذ نوشتن، بلکه از کتابت به  معنای قضای حتمی است، و 
منظور از »کتاب فّجار« سرنوشتی است که خدا برای آنان مقّدر کرده، و آن جزایی است که 
با قضای حتمی  اش اثبات فرموده« )طباطبایی، 1378: 381/20( این آیه، تصویر سرنوشــت 
فاجران را با لحنی تهدیدآمیز ترسیم می  کند و آنان را به عذابی سخت هشدار می  دهد؛ کتابت 
اعمال فجار یا سرنوشــت آن ها در »سجین« صورت می  گیرد، »سجین« »صفتی است مشتق 
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از واژه »ســجن« بر وزن فّعیل، یکی از اوزان صیغه مبالغه، ولی تعدادی از مفســران آن را 
اســم َعَلمی برای کتاب جامعی درنظر می  گیرند که در آن اعمال شــّر فاجران جنّی و انسی 
ثبت می  شود.« )آلوسی، بی  تا: 71/30( و نیز گفته شده: »سجین، زندانی که عذابش سخت و 
جاودانه است و قراردادن نامه فاجران در »سجین« یا زندان ابدی، به  منزله توبیخ شدید آنان 
اســت و درحقیقت، این معنا را به تصویر می  کشــد که نه نامه اعمالشان از بین می  رود و نه 
عقابشــان.« )الطبرسی، 1425: 298/10( بدین ترتیب، حوزه مبدأ نامه اعمال بر حوزه مقصد 
ســجین نگاشت شده است. »به  هرحال می  توان گفت که »ســجین« از طریق سایه  ای که از 
خود در ذهن مخاطب به  جای می  گذارد، فضایی از ترس و وحشت را بر آیه حاکم می کند.« 

)عرفت  پور، 1395: 232-231(
ماُء انَْشقَّْت﴾)إنشقاق/1(؛ »آن  گاه که آسمان از هم بشکافد.« استعاره مفهومی  در آیه ﴿إَِذا السَّ

»آن گاه که آسمان از هم بشکافد« و نام  نگاشت »قیامت، شکافته  شدن آسمان است« است.
ُرخدادهایی که قبل از وقوع قیامت رخ می  دهند، به اشــکال مختلفی در قرآن کریم آمده 
است؛ از جمله آن ها، شکافته  شــدن آسمان است. به تعبیر عاّلمه طباطبایی »انشقاق آسمان 
به  معنای ازهم  گسیختن و متالشی   شدن آن است و این خود یکی از مقّدمات قیامت است.« 
)طباطبائي، 1378: 400/20( »شکافته  شــدن« تجربه ملموسی است که خواننده می تواند از 
طریق آن به درک بهتری از واقعه »قیامت« برســد. با اســتفاده از استعاره هستی  شناختی، آن 
را در قالب یک پدیده یا ُرخداد ملموس می  پذیریم، که در اینجا این ُرخدادِ شناخته شــده، 

شکافته   شدن است.
از ســویی دیگر، کارکرد استعاره های مفهومی در این آیه، کارکردی اکتشافی است؛ یعنی 
»باعث آشکارشــدن برخی امور و مفاهیِم پوشیده می  شود. تجربه  های غیرقابل   توصیف را 
وصــف می کند و امور انتزاعی و نامحســوس را عینی می  بخشــد. در زبان مجازی نماد و 
تمثیل  های رمزی بیش از دیگر اقســام استعاری نقش اکتشافی دارند. این اکتشاف دو سویه 
اســت؛ هم در گوینده و هم در مخاطب. گوینده به کمک رمز و نماد قادر به کشف حاالت 
و روحیّات و تجارب درونی خویش اســت و شــنونده از طریق خوانش و تأویل نمادهای 

گوینده به کشف معانی تازه می  رسند.« )قاسم زاده، 1392: 1۶(
در آیات ﴿فََأَمّا َمْن أُوتَِي ِكتَابَُه بِيَِمينِِه، فََســْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا﴾)إنشقاق/7-8(؛ »اّما 
کســی که نامه اعمالش را به دســت راستش دهند، به  زودی با حســابی آسان به حسابش 
رســیدگی شود« مفهوم محاسبه انسان، استعاری  ســازی شده است« لفظ »کتاب« ذکر شده، 
ولی مراد اعمال انســان اســت. کتاب در لغت یعنی »آنچه که درون آن چیزی نوشته شده 
باشد.« )ابن منظور، 1414: ۶۶9/1( و در اصل، یک ورق از کتاب که در دو طرف آن نوشته 
شــده باشد، است که کتاب نامیده شد. )الراغب اإلصفهاني، 1412: ۶99( طبق نظر برخی از 
مفّسران، منظور از کتاب در این آیه، نامه اعمال است. )الطبرسي، 1425: 305/10؛ طباطبایی، 
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م 1378: 402/20؛ قرشی، 1412: 88/۶( به    دیگر سخن، نامه  ای که روز قیامت به انسان  ها داده 

می  شود، ثبت و ضبط اعمال اوست. 
استعاره مفهومی، »کسی که نامه اعمالش را به  دست راستش دهند، محاسبه ای آسان خواهد 
داشــت« و نام  نگاشت، »نامه اعمال به  مثابه کتاب است« اســت. از صحنه های روز قیامت، 
محاسبه اعمال انسان هاست. از طریق ارتباطی که بین حوزه مبدأ یعنی کتاب و حوزه مقصد 

یعنی اعمال وجود دارد، مفهوم محاسبه انسان، استعاری  سازی شده است. 
نمونه دیگر، آیه ﴿َويَْصَلى َسِعيًرا﴾)إنشقاق/12(؛ »و در آتش افروخته درآید« است. »یصَلی« 
از ریشــه صلي است و به معنای »برافروختن آتش است«. )الراغب اإلصفهاني، 1412: 490( 
»َو یَصلی سعِیراً« یعنی داخل آتشی می  شود و یا حرارتش را تحّمل می  کند که درحال زبانه   
کشیدن است، آتشی که نمی  توان گفت چقدر شکنجه  آور است. )طباطبائی، 1378: 410/20( 
در این آیه، عذاب کافران و شّدت آن بعد از محاسبه اعمالشان در روز قیامت توصیف شده 

است. 
استعاره مفهومی، »کافر به آتش افروخته درآید« و نام  نگاشت، »دوزخ، آتش افروخته است« 
است. حوزه مبدأ که آتش افروخته است، پدیده ای است ملموس که از طریق این حوزه، بر 
حوزه مقصد یعنی دوزخ که مفهومی انتزاعی است نگاشت شده است و مفهوم دوزخ برایمان 
تبیین می شود که درواقع همان عذاب الهی است. بدین ترتیب، »در استعاره پدیده  ای، ارزش 

پدیده  ای به مفهومی انتزاعی داده می  شود.« )حسینی و قائمی  نیا، 139۶: 33(
ـِذي يَْصَلى النَّاَر الُْكْبَرى﴾)أعلی/12(؛ همان کس که در آتشــی بزرگ درآید،  َـّ در آیه ﴿ال
استعاره مفهومی »کافران در آتشی بزرگ و سوزان درآیند« و نام  نگاشت »دوزخ آتشی بزرگ 

و سوزان است« است.
علت انتخاب به  عنوان اســتعاره پدیده  ای به این دلیل اســت که به مفهوم دوزخ، ارزش 
پدیده  ای داده شده است؛ در معنای »النَّاَر الُْكْبَرى« گفته  اند: »منظور پائین ترین طبقه جهنم و 
اسفل السافلین است.« )ر.ک: مکارم شیرازی، 1374: 399/2۶( بنابراین، حوزه مقصد دوزخ 

با استفاده از حوزه مبدأ آتش بزرگ و سوزان مفهوم  سازی شده است.
در آیه ﴿َهْل أَتَاَك َحِديُث الَْغاِشيَِة﴾)غاشیه/1(؛ »آیا خبر غاشیه به تو رسیده است« استعاره 

مفهومی، »قیامت، همه چیز را فرا می  گیرد« و نام  نگاشت، »قیامت، فراگیرنده است« است.
»غاشیه، به  معنای احاطه  کننده و پوشاننده است.« )قرشی، 1412: 238/4( صاحب   التحقیق، 
بر معنای یادشــده قیدهای استیال، پوشــش و نفوذ را افزوده، می گوید: این پوشانیدن باید 
به  گونه ای باشد که بر شیء پوشیده شده، مستولی شود و از باال فرود آید و همه جای آن را 
فرا گیرد. )مصطفوی، 1402: ۶07( صاحب لسان  العرب می  گوید: الغاشیة، قیامت است؛ زیرا 
مخلوقات را با وحشت  های  خود فرا می گیرد. )ابن منظور، 1414: 12۶/15( گویی »غاشیه« 
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به مثابه شــیئی اســت که حادثه عظیم قیامت را دربرگرفته است. بنابراین با توجه به معنای 
فراگیربودن و احاطه  کننده واژه »غاشــیه« می  توان حوزه مقصد یعنی قیامت را مفهوم  سازی 
کرد. تناظرهای حوزه مبدأ از قبیل فراگیرنده، پوشــاننده، احاطه  کننده انسان  ها بر تناظرهای 
حوزه مقصد همچون حادثه وســیع، غالب، دربرگیرنده بندگان نگاشت می  شود و مخاطب 

مفهوم انتزاعی قیامت را درک می  کند.
در آیه ﴿تَْصَلى نَاًرا َحاِميًَة﴾)غاشیه/4(؛ »]ناچار[ در آتشی سوزان درآیند« استعاره مفهومی، 

»کافران وارد آتشی سوزان می  شوند« و نام  نگاشت، »دوزخ آتشی سوزان است« است.
علت انتخاب به  عنوان اســتعاره پدیده  ای این است که با استفاده از حوزه مبدأ یعنی آتش 
ســوزان که ملموس و محسوس است، حوزه مقصد قیامت که ناملموس و ناشناخته است، 

استعاری  سازی می  شود.
»صلی النار« یعنی، عذاب آتش را چشید. )قرشی، 1412: 150/4( و از سویی دیگر، واژه 
»نار یا آتش« به »حامیه« توصیف شــده که شدت حرارت این آتش را بیان می  کند. بنابراین 
می  توان نام  نگاشت »دوزخ، آتشی پرحرارت و سوزان است« را استنباط کرد؛ به عبارتی دوزخ 
یکی از انواع عذاب الهی که مفهومی انتزاعی اســت در قالب تجربه آتش، استعاری ســازی 

شده است.
در آیه ﴿َكلَّ إَِذا ُدكَِّت اْلَْرُض َدكًّا َدكًّا﴾)غاشــیه/21(؛ »نه چنان است آنگاه که زمین سخت 
درهم  کوبیده شــود« اســتعاره مفهومی، »قیامت، زمین به  شــدت درهم  کوبیده   می  شــود« و 

نام  نگاشت »قیامت، درهم  کوبیده  شدن زمین است« است.
علت انتخاب به  عنوان اســتعاره پدیده ای این است که ماهیّت قیامت، برای ما ناشناخته و 
غیرملموس است، به  همین دلیل آن را در قالب یک ُرخداد یا پدیده ملموس می  پذیریم؛ این 
ُرخداد ملموس در اینجا، درهم  کوبیده   شــدن زمین است که ُرخداد زلزله را برای ما تداعی 
می  کند. یکی از صحنه  های برپایی قیامت، درهم  کوبیده  شدن زمین است؛ بنابراین با استفاده از 

حوزه مبدأ، حوزه مقصد قیامت استعاری  سازی می  شود.
در آیه ﴿فََأنَْذْرتُُكْم نَاًرا تََلظَّى﴾)لیل/14(؛ »پس شــما را به آتشی که زبانه می کشد هشدار 
دادم«، استعاره مفهومی، »دوزخ، آتش زبانه  دار و شعله  ور است« و نام  نگاشت، »دوزخ، آتش 

زبانه  دار است« است.
عّلت انتخاب به  عنوان استعاره پدیده  ای این است که حوزه مقصد دوزخ، به  واسطه حوزه 
مبدأ آتش زبانه  دار استعاری  ســازی می  شود. مقصود از »آتشی که تلظی می کند« آتش جهنم 
َّها لَظى﴾ )معــارج/15( )طباطبایی، 1378:  اســت، هم  چنان  که در جای دیگر فرمود: ﴿َكلَّ إِن
514/20؛ الطبرسی، 1425: 124/27( مفهوم انتزاعی دوزخ به مثابه حوزه مقصد برای مخاطب 
ناملموس اســت، بنابراین با استفاده از مفهومی عینی و محسوس که همان حوزه مبدأ آتش 
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م زبانه  دار است، ملموس و شناخته   شده می  شود.

در آیــه ﴿إَِذا ُزلِْزلَِت اْلَْرُض ِزلَْزالََها﴾)زلزله/1(؛ »آن گاه که زمین به لرزِش ]شــدید[ خود 
لرزانیده شــود« اســتعاره مفهومی، »هنگامی که زمین به  شدت بلرزد« و نام  نگاشت، »قیامت 

زلزله است« است.
لرزش شدید زمین یا زلزله، ُرخداد ملموسی است که مخاطب می  تواند از طریق آن ها به 
درک بهتری از حادثه »قیامت« برسد. توصیف قیامت در قرآن کریم به اشکال گوناگونی آمده 
که در اینجا لرزش شــدید زمین، حادثه زلزله را در ذهن مخاطب تداعی می  کند. از این رو، 
حوزه مبدأ، زلزله و حوزه مقصد، قیامت است؛ در نتیجه، تناظرهای حوزه مبدأ مانند »ویرانی، 
ســردرگمی، ترس و وحشــت و نابودی« بر تناظرهای حوزه مقصد »ویرانی، سرگردانی و 

پریشانی، هراس و وحشت و مرگ« نگاشت می  شود.
در آیه ﴿القارعة﴾)قارعه/1(؛ »کوبنده« استعاره مفهومی »قیامت، آن حادثه کوبنده و شدید 
اســت« و نام نگاشت »قیامت، حادثه کوبنده است« است. حوزه مبدأ یعنی حادثه کوبنده که 
محســوس و عینی است، بر حوزه مقصد یعنی قیامت نگاشت یافته است. به  عبارتی، ارزش 
پدیده  ای به مفهوم انتزاعی قیامت داده شــده اســت. در آیات دّوم و ســّوم این سوره ﴿ما 
القارعة﴾، ﴿َو ما أدراك ما القارعة﴾ با تکرار این واژه بر اهمیّت و عظمت روز قیامت تأکید 

می  شود و با آوردن ادات استفهامی »ما« ذهن مخاطب را به تفّکر بیشتری وامی  دارد.
در آیه ﴿فَُأمُُّه َهاِويٌَة﴾)قارعه/9(؛ »پس جایش هاویه باشــد« اســتعاره مفهومی، »جایگاه 

گناهکاران در دوزخ باشد« و نام  نگاشت »جایگاه گناهکاران دوزخ است« است. 
علت انتخاب به  عنوان استعاره پدیده  ای این است که حوزه مقصد »گناهکاران« را با توجه 
به تجربیات اطراف، تصویرسازی می  کنیم؛ به  عبارتی، جایگاه گناهکاران به  واسطه حوزه مبدأ 
»دوزخ« مفهوم  سازی می شود. تناظرهای حوزه مبدأ مانند »انسان  ها، اعمال ناشایست، دنیا« بر 

تناظرهای حوزه مقصد »گناهکاران، گناهان، دوزخ« نگاشت می  شود.
از آیات ﴿َكلَّ لَيُْنبََذنَّ فِي الُْحَطَمِة﴾)همزه/4( ﴿َو َما أَْدَراَك َما الُحَطمة﴾)همزه/5(؛ »و تو چه 
دانی که آن آتش خردکننده چیســت« نام  نگاشت، »دوزخ، آتش خردکننده است« را می توان 

به دست آورد.
در این آیه حوزه مقصد دوزخ را با توجه به اشــیاء و تجربیات اطرافمان، مفهوم  ســازی 
می  کنیم. »واژه »الُحَطمة« از ریشــه »َحَطَم« به  معنای درهم شکست، اسم مبالغه است، یعنی 
آتش جهنم از شــدت شعله  ها و امواجی که از حرارت ایجاد می کند، افراد را درهم شکسته 
و خرد می کند. به آتش جهنم »الُحَطمة« گفته می شــود، زیرا افرادی که داخل آن می افتند را 
می  بلعد یا استعاره است از کسی که زیاد چیزی می خورد.« )سید رضی، 1407: 278( کلمه 
»حطمة« »یکی از نام های جهنم است چون جمله »نار الّل الموقده« آن را به آتش جهنم تفسیر 
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کرده است« )طباطبایی، 1378: ۶17/20( بنابراین، آتش خردکننده برای ما مفهومی ملموس 
است، آتشی است که نابودکننده است، پس دوزخ که مفهومی انتزاعی است، به  واسطه حوزه 
مبدأ آتش خردکننده، مفهوم  ســازی می    شــود. در واقع آتش به مثابه شیئی است که در این 
جهان برای ما ملموس اســت ولی ما از چگونگی دوزخ اطالعات کافی و روشــن نداریم. 
اســتعاره هستی شناختی، این امکان را برایمان فراهم می آورد تا بر جنبه های مختلف تجربه 
ذهنی متمرکز شــویم؛ به عنوان مثال، حوزه مبدأ آتش ُخردکننده، سوزاندن را به ذهن متبادر 
می سازد، بنابراین یکی از ویژگی های دوزخ، سوزاندن است؛ همچنین، هدف استعاری این 
آیه، بزرگ جلوه دادن آتش دوزخ اســت؛ زیرا عبارت »َو َما أَْدَراک«، »تعظیم و هول انگیزی 

حطمه را می رساند.« )طباطبایی، 1378: ۶17/20(
ِ الُْموقََدُة﴾)همزه/۶(؛ »آتش افروخته خدا]یی[ اســت« اســتعاره مفهومی،  در آیه ﴿نَاُر اللَّ

»دوزخ آتش افروخته است« و نام  نگاشت، »دوزخ، آتش افروخته است«.
علت انتخاب به  عنوان استعاره پدیده  ای این است که مفهوم انتزاعی دوزخ به  عنوان حوزه 
مقصد، به  واســطه حوزه مبدأ آتش افروخته تصویر  سازی می  شود. به  عبارتی، پدیده ملموس 
آتش افروخته در مفهوم  ســازی مفهوم انتزاعی دوزخ نقش به  سزایی دارد. همچنین با توجه 
به واژه »الموقده« به معنای برافروخته، ویژگی شــعله ور  بودن تأکید می شــود. »یعني آتش 
ِ« تا دانسته شود که آن مانند آتش  هاي  برافروخته، خدا آن را به خودش اضافه فرمود »ناُر اللَّ
دیگر نیست سپس آن را توصیف کرد به اینکه همواره افروخته و روشن است.« )الطبرسی، 

 )271/27 :1425
بنابراین اهدافی که از استعاره های پدیده ای به دست آورده ایم، از تجربیات ذهنی و روزمره 
ما نشأت گرفته است؛ ما از مفاهیم استعاری در تجربیات روزمره مان در ارتباط با اشیاء برای 
مفهوم سازی آنها بهره می بریم. حوزه مفهومی قیامت به مثابه مفهومی استعاری، به واسطه اشیا، 

ُرخدادها و تجربیاتمان مفهوم سازی شده است. 

2. 2. استعاره های شخصیت 
احتماالً مشخص ترین استعاره های هستی شناختی آن هایی  هستند که در آن ها شیء مادی 
به مثابه یک شخص درنظر گرفته می شود. چنین شرایطی این امکان را برایمان فراهم می کند تا 
تجربیات متعددی با چیزهای غیرانسانی را در ارتباط با انگیزه ها، خصوصیات و فعالیت های 
انسان دریابیم. )لیکاف و جانسون، 139۶: ۶9( توجه به نقش شخصیت بخشی در تفکر دینی 
دوچندان است؛ چراکه در بسیاری از موارد در متون مقدس با چنین پدیده ای سروکار داریم. 
در بسیاری از آیات قرآن هم با این پدیده روبه رو می شویم. )قائمی نیا، 139۶: 299( از سویی 
دیگر، »اوالً، شخصیت بخشی به نتایج خاصی می انجامد و همواره زمینه ای برای استنتاج های 
معنایــی جدیدی را فراهم می آورد؛ از این رو مفســر می تواند با توجه به این فعالیت نتایج 
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م معنایی جدیدی را به دست بیاورد. ثانیاً، شخصیت بخشی در آیات متناسب با بافت و سیاق 

آیات صورت می گیرد. )همان: 300-301( با این مقدمه به شــرح آیات مرتبط در این زمینه 
در جزء سی قرآن کریم می پردازیم:

در آیه ﴿قُُلوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجَفٌة﴾)نازعات/8(؛ »دل ها روز قیامت سخت ترسیده  اند«، استعاره 
مفهومی، »دل ها روز قیامت ســخت ترسیده  اند« و نام  نگاشــت »انسان  های هراسان از روز 

قیامت« است.
طبرسی به نقل از ابن  عباس می  گوید: معناي واجفه، خائفه است یعني ترسناک و مقصود 
از این، صاحبان قلوب است یعني دلها در قلق و اضطراب و پریشاني است و هیچ آسایش 
نــدارد براي اینکه منازل هولناک قیامت را مشــاهده مي  کند. )الطبرســی، 1415: 254/10( 
همان طور که پیشــتر اشاره شد، در استعاره شخصیّت، به پدیده  ها جان داده می  شود؛ در این 
آیه، دل  های هراســان، استعاره از انسان  هایی اســت که در روز قیامت به  خاطر دیدن اهوال 
قیامت دچار ترس و هراس شــده  اند. حوزه مبدأ همان دل  های هراســان است که بر حوزه 
مقصد نگاشت شده است. درواقع، ترس و هراس، حالتی روحی است که مختص جانداران 
است و به صورت های گوناگونی بروز می یابد؛ بدین  ترتیب می توان حوزه مقصد را درک کرد 
و حاالت روانی مشرکان و منکران را در روز قیامت تصّور کرد و فضای سنگین و هولناک 
آن روز را بهتر درک نمود. لذا، »در اســتعاره  های شخصیت، عواطف و پدیده  های اجتماعی 
به  منزله شخص تصور می  شــوند.« )قائمی  نیا، 1390: 43( به  عبارتی، مفاهیم انتزاعی به  مثابه 

جانداری زنده، همچون انسان، استعاری  سازی می  شود.
در آیه ﴿أَبَْصاُرَها َخاِشَعٌة﴾)نازعات/9(؛ »دیدگان آن ها فرو افتاده« استعاره مفهومی »دیدگان 

آن ها خوار و زبون« و نام  نگاشت »خوار و ذلیل  شدن کافران در روز قیامت« است. 
»أَبْصاُرها خاِشَعٌة« یعني »دیدگان« از هول و بیم این روز، خوار و زبون است. عطاء گوید: 
مقصود دیدگان افرادي اســت که به   غیر دین اسالم مرده اند. )طبرسی، 1425: 254/10( در 
این استعاره، حوزه مفهومِی عینی و مشّخِص مبدأ که همان دیدگان است بر حوزه مفهومی 
مقصد که افراد کافر و مشــرک اســت، نگاشت شده است و با استفاده از کلمه »خاشعه« به 
توصیف آنان پرداخته و وضعیّت آن ها را در روز قیامت مشــّخص نموده اســت. درواقع، 
صفات و ویژگی  های انســان را به اعضای بدن داده است نه خودِ انسان  ، لیکن جهت درک 
مفاهیم انتزاعی، به تصویرســازی استعاری پرداخته است. دیدگان کافران در روز قیامت، از 
شــّدت ترس و وحشــِت این روز، خوار و زبون است. بنابراین با استفاده از واژه »خاشعة« 
حالت خواری که از ویژگی های انسان های کافر است، به چشمان داده شده و آنان را تحقیر 

کرده است.
امَُّة الُْكْبَرى﴾)نازعات/34(؛ »پس آن گاه که آن هنگامه بزرگ دررسد«  در آیه ﴿فَِإَذا َجاَءِت الطَّ



سال ششم 
شمارة اول
پیاپی: 10

بهار و تابستان 
1401

24

اســتعاره مفهومی، »قیامت با ترس و وحشتی که دارد، بر همه غالب می شود« و نام  نگاشت، 
»قیامت، حادثه فراگیر« است. 

واژه »الطامة« از ماده »ط – م – م« است. این ریشه دو معنی دارد: یکی به معنی پرکردن چاه 
و غیره است به گونه ای که با زمین هم سطح شود )الُمقری الفیومی، بی تا: 378/2، ماده طّم( 
همچنین، »الّطامة« از ریشــه »طّم« و به معنای غلبه و تجاوز است و به حادثه ای که حوادث 
دیگر را درنوردد و بر همه غالب آید، الطامة گویند. )ابن منظور، 1414: 370/12، ذیل ماده 

»طّم«(  
در این آیه، قیامت که همان الطامه الکبری است به  شکل یک شیء مجّسم شده که همه چیز 
را دربرگرفته است. از طرفی، وقوع قیامت در این استعاره با افعال حرکتی جاء مفهوم سازی 
شــده اســت و کاربرد افعال أتی و جاء در جمالت استعاره ای، استعاره از ظهور و حصول 
اســت، بعد از اینکه امکان حصول نبوده است. )ابن عاشــور، بی  تا: 304/29( مفهوم سازی 
وقوع قیامت در حوزه مقصد با فعل حرکتی »أتی« یا »جاء«، دلیل بر ظهور حتمی آن در عالم 
خارج و حاصل  شدن نتایجی است که نشان از ظهور وقوع قیامت دارد و این پاسخی است 
به مشرکان که قیامت را امری محال می دانستند )حجازی، 1399: 41( بنابراین، قیامت مانند 

یک موجود جاندار، دارای حرکت است و انسان  ها را دربرگرفته است.
َزِت الَْجِحيُم لَِمْن يََرى﴾)نازعات/3۶(؛ »و جهنم برای هر که بیند آشکار گردد«  در آیه ﴿َوبُرِّ

استعاره مفهومی، »جهنّم آشکار می شود« و نام  نگاشت »آشکارشدن جهنّم« است. 
از ظاهر آیه برمی  آید که جهنّم قبل از روز قیامت خلق شده، تنها در روز قیامت با کشف 
پرده ظاهر می  شــود، و مردم آن را می  بینند. )طباطبائی، 1378: 310/20( گویی  که جهنّم، در 
برابر دیدگان پنهان و غیرقابل  ِ دیدن بوده اســت، ســپس مانند یک شیء یا یک انسان، قابل   
دیدن می شــود. پس مفهوم انتزاعی جهنّم از طریق مفهومی ملموس تر درک می شود. طبیعتًا 
مفاهیم انتزاعی دارای جسم و یا شکل خاّصی نیستند که بتوان آ ن ها را توصیف نمود ولیکن 
با شخصیّت  بخشــی و انسان  انگارِی این مفاهیم، می توان آن ها را ملموس و قابل   درک کرد. 

در این آیه، حوزه مبدأ »آشکارشدن و دیده  شدن« بر حوزه مقصِد جهنّم نگاشت می شود.
ُة﴾)عبس/33(؛ »پس چون فریاد گوش خراش دررسد« استعاره  اخَّ در آیه ﴿فَِإَذا َجاَءِت الصَّ
مفهومی عبارت است از: »وقوع قیامت با غرش  هایی کر کننده و ناشی از اصطکاک موجودات، 
همراه می آید« و نام  نگاشــت آن، »قیامت، به  مثابه انسانی غّرنده است که به سمت ما می آید« 
اســت. حوزه مبدأ یعنی »الّصاخة یا گوش خــراش و غّرنده« بر حوزه مقصد یعنی »قیامت« 
نگاشت یافته است؛ به  عبارتی، الصاّخة همان قیامت است؛ چرا که برپایی قیامت، نشانه  هایی 
دارد و غّرش  های کر کننده، فریاد شدید و یا نفخه صور از جمله آ ن هاست. در کّشاف آمده 
اســت که توصیف قیامت به این وصف، به اعتبار فریاد کشــیدن حاضراِن در قیامت است. 
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م )زمخشری، 1407: 705/4( نوع استعاره مفهومی این آیه، استعاره شخصیّت   است؛ همنشینی 

»جاء« با »صاخه« بیانگر آن اســت که قیامت به  مثابه انسانی است که به سمت ما درحرکت 
است )ابن عاشور، بی  تا: 119/30( به عبارتی با توّجه به فعل »جاءت«، »الّصاّخة« مانند انسان 

یا جانداری ترسیم شده است که با آمدنش، وحشت و هراس به  وجود می  آید. 
ِّها َو ُحقَّْت﴾)انشــقاق/2(؛ »و )آســمان( پــروردگارش را فرمان برد و  در آیه ﴿َو أَِذنَْت لَِرب
)چنین( ســزد.« کلمه »اذن« در اصل لغت به  معنای اجازه دادن نیست، بلکه به  معنای گوش   
دادن است، و گوش   دادن را هم که »اذن« نامیده  اند تعبیری است مجازی از انقیاد و اطاعت، 
و کلمه »حّقت« به  معنای آن اســت که آسمان در شنیدن و اطاعت فرمان  های خدا حقیق و 

سزاوار می  شود.« )طباطبایي، 1378: 400/20( 
استعاره مفهومی، »آســمان از پروردگارش اطاعت می کند« و نام  نگاشت، »آسمان به  مثابه 
جاندار از پروردگار اطاعت می  کند« اســت. آسمان مانند یک موجود جاندار می شنود و از 
پروردگارش اطاعت و فرمانبرداری می کند؛ این اطاعت از پروردگار، این مفهوم را می  رساند 
کــه در روز قیامت همه موجودات در برابر خداوند متّعال همچون غالمی فرمانبردار مطیع 
هستند و این استعاره مفهومی، استعاره شخصیّت  بخشی یا جاندارپنداری نامیده شده است، 
چراکه آسمان، به  مثابه جاندار درنظر گرفته شده است؛ یعنی آسمان که از پدیده  های هستی 
است در قالب جاندار، مفهوم  سازی استعاری شده تا تأثیرگذاری آن در ذهن و خیال مخاطب 

بیشتر باشد. بنابراین حوزه مبدأ اطاعت آسمان بر حوزه مقصد انسان نگاشت شده است.
در آیه ﴿َو أَلَْقْت ما فِيها َو تََخلَّْت﴾)انشقاق/4(؛ »و آنچه را در درون دارد بیرون افکند، و تهی 
گردد.« استعاره مفهومی، »زمین هرچه که درون خود دارد، بیرون می  اندازد و خالی می شود« 
و نام  نگاشت، »خالی  شدن زمین مانند بیرون  افکندن درون یک جاندار است« است. زمین به 
انســانی تشبیه شده که هرچه در خود دارد، بیرون می اندازد و خالی می شود. مقصود از این 
اســتعاره، »بیان اطاعت زمین و شــنیدن امر خداوند است که حرکت می  کند و پستی  هایش 
هموار می  شود و اموات و انسا  ن  هایی که در درونش به امانت هستند مانند جنینی در درونش 
بوده  اند و آن  ها را وضع حمل می  کند.« )ســید رضی، 1407: 2۶9( به تفسیری دیگر »زمین 
آنچه از مردگان در جوف دارد بیرون می  اندازد، و خود را از آنچه دارد، تهی می  سازد. بعضی 
گفته  اند: مراد بیرون  انداختن مرده  ها و گنج  ها اســت کما اینکه خداوند فرموده: ﴿َو أخِرَجت 
الرض  أثقالها﴾ )طباطبایي، 1378: 400/20( به   هر صورت، در اینجا با نگاشت حوزه مبدأ 

بر حوزه مقصد، مفهوم  سازی استعاری شده است.
ِّها َو ُحقَّْت﴾)انشقاق/5(؛ »و )زمین( پروردگارش را فرمان برد و )چنین(  در آیه ﴿َو أَِذنَْت لَِرب
ســزد.« نیز، مانند آیه 2، زمین هم همگام با آســمان، از پروردگارش اطاعت می کند؛ و این 
اطاعت سزاوار اوست. استعاره مفهومی، »زمین از پروردگارش اطاعت نمود« و نام  نگاشت، 

»اطاعت زمین به  مثابه جاندار از پروردگار« است. 
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زمین که حوزه مبدأ است، به  وسیله حوزه مقصد انسان، مفهوم  سازی استعاری شده است؛ 
به  عبارتی، مفهوم فرمانبرداری زمین از پروردگار را به فرمانبرداری انسان از پروردگار تشبیه 
کرده و ویژگی انســان را به یک شیء بی  جان بخشــیده است و این فرمانبرداری را سزاوار 

زمین می  داند چرا که همه مخلوقات خداوند، در مالکیت و سیطره خداوند هستند.
در آیــه ﴿َو أَْخَرَجــِت اْلَْرُض أَْثَقالََها﴾)زلزلة/2(؛ »و زمین بارهای ســنگین خود را برون 
افکند«. استعاره مفهومی، »زمین بارهای سنگین خود را بیرون می  اندازد« و نام  نگاشت، »زمین 

بارهای سنگین خود را بیرون می  اندازد« است.
علت انتخاب به  عنوان استعاره شخصیت   این است که زمین مانند یک انسان یا جاندار توان 
انجــام   دادن کاری را می  یابد و آنچه درون خود دارد را به بیرون می  افکند و به  نوعی قدرت 
اثربخشی دارد. تناظرهای حوزه مبدأ مانند »زمین، بارهای سنگین، تغییر« بر تناظرهای حوزه 

مقصد »زمین، موجودات، دگرگونی« نگاشت می  شود.
ُث أَْخبَاَرَها﴾)زلزله/4(؛ »آن روز است که ]زمین[ خبرهای خود را باز  در آیه ﴿يَْوَمئٍِذ تَُحدِّ
گوید« اســتعاره مفهومی، »زمین در روز قیامت خبرها را باز می  گوید« و نام  نگاشت »زمین 

سخن می  گوید« است.
علت انتخاب به  عنوان استعاره شخصیت   این است که به حوزه مقصد زمین ویژگی انسانی 
داده می  شود و این ویژگی انسانی یعنی سخن   گفتن از حواس پنجگانه است. زمین که به  مثابه 
یکی از عناصر طبیعت به  شــمار می  رود، همچون یک انسان سخن می  گوید و آنچه بر وی 
گذشــته است را بازگو می  کند. شخصیت در نظریه استعاره مفهومی در ذهن ُرخ می  دهد و 

فراتر از زبان است.
در آیه ﴿َوَجاَء َربَُّك َوالَْمَلُك َصفًّا َصفًّا﴾)فجر/22(؛ »و ]فرمان[ پروردگارت و فرشــته]ها[ 
صف  در صف آیند«. اســتعاره مفهومی، »پروردگار و فرشــته ها صف در صف می آیند« و 

نام نگاشت »پروردگار و فرشته ها می آیند« است.
»در این جمله نســبِت آمدن به خدای تعالی داده، و این تعبیر از متشــابهات است که آیه 
»لیس کمثله شیء«، و آیاتی که خواص قیامت را ذکر می کند، و مثاًل می فرماید آن روز همه 
ســبب ها از کار می افتد، و همه حجاب ها کنار می رود، و بر همه مکشوف می شود که خدا 
حق مبین اســت، این متشابه را تفسیر می کند، و تشابه آن را برطرف می سازند.« )طباطبایی، 
1378: 475/20( نســبِت آمدن به خدا دادن در آیه شریفه از باب مجاز عقلی است. )همان( 
خداوند متعال در روز قیامت، به همراه فرشــتگان صف در صف، برای داوری و محاســبه 
حاضر خواهند بود. آمدن خداوند به معنای آمدن امر و فرمان خداوند اســت زیرا خداوند 
متعال، جســمیت ندارد. همان طور که »در کتاب عیون در روایات وارده از حضرت رضا در 
باب توحید به ســند خود از علی بن فضال از پدرش، نقل شده که گفت: از حضرت رضا 
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م )علیه الســالم( پرسیدم: معنای آیه »و جاء ربک و الملک صفا صفا« چیست؟ فرمود: خدای 

تعالی به صفت آمدن و رفتن توصیف نمی  شود، چون خدا منزه است از انتقال، منظور آیه از 
آمدِن خدا، آمدن امر خدا اســت.« )طباطبایی، 1378: 480/20( بنابراین، برای ملموس کردن 

این معنا، ویژگی انسانی به خداوند داده شده است تا برای مخاطب قابل فهم باشد.
ْكَرى﴾)فجر/23(؛ »و جهنم را  َّى لَُه الذِّ در آیه ﴿َو ِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم يَْوَمئٍِذ يَتََذكَُّر اْلِنَْساُن َوأَن
در آن روز ]حاضر[ آورند آن روز است که انسان پند گیرد ]ولی[ کجا او را جای پندگرفتن 
باشد.« استعاره مفهومی عبارت است از: »جهنم در روز قیامت آورده می شود« نام نگاشت نیز 

»جهنم حاضر می شود« است.
بعید نیست که مراد از »آوردن جهنم«، پرده برداری از روی آن باشد، همچنان که در آیه زیر 
همین تعبیر آمده فرموده: ﴿َو بّرزت الَجحيُم لَِمن يرى﴾ )طباطبایی، 1378: 47۶/20( در اینجا، 
موضوع آوردن جهنم در صحنه قیامت است. یعنی به جهنم، تصویر تشخیص از مکانی که 
قابلیت حرکت و تغییر مکانی دارد، داده شده است که آن را از مکانش انتقال داده، به صحنه 
قیامت می آورند. )شــربتدار، 1395: 95( بنابراین، به جهنم، ویژگی جاندار داده شده که آن 
حرکت و حضور است تا حضور آن باعث هشدار و پنددهی انسان باشد. حوزه مبدأ جهنم 
بر حوزه مقصد حاضر شدن، نگاشت شده است. هدف شخصیت بخشی در این آیه، پنددادن 

انسان است.
»در شخصیت بخشــی یک هدف کلی داریم و هدف های خاص موردی. هدف کلی که 
در همه موارد به چشم می خورد تناسب با تفکر دینی و توحیدی است، ولی در هر موردی 
با توجه به شــرایط و خصوصیت های مورد، هدف های دیگری هم وجود دارد.« )قائمی نیا، 
139۶: 30۶( بنابراین، در شخصیت بخشی آیات مربوط به قیامت، هدف کلی، تناسب با تفکر 
دینی و توحیدی اســت که همان قیامت است؛ چرا که معاد از اصول دین اسالم است و در 

جهان بینی اسالمی اهمیت به سزایی دارد.

نتیجه گیری
استعاره های مفهومی درک جدیدی از تجربه ها را برای انسان میسر ساخته، معنای تازه ای 
به آن ها می دهند. کاربرد این اســتعاره ها در زبان قرآن که زبانی استعاری است، در تبیین و 
روشنگری مفاهیم انتزاعی سودمند واقع شده است. واژه »قیامت« که مفهومی انتزاعی است 
با توجه به استعاره هستی شناختی در زبان قرآن، به اشکال مختلفی مفهوم سازی شده تا برای 
مخاطب قابل درک و فهم شود. در واقع قرآن کریم، در گفتمان خود از مفاهیم عینی، ملموس 
و تجربی بهره برده است تا از این طریق به مفهوم سازی مفاهیم انتزاعی و درک آن ها بپردازد. 
مفاهیم برگرفته از واژه »قیامت« نیز چنین ویژگی ای دارند. درک این مفاهیم استعاری موجب 

فهم قرآن می شود. 
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در پاســخ به پرسش اول می توان گفت: تجسم بخشــیدن به مفاهیم انتزاعی و ملموس تر 
کردن آن ها از برجسته ترین کارکرد استعاره های هستی شناختی است. دقت در این استعاره ها 
موجب می شــود که ترجمه و تفسیر دقیق تری از آیات مربوط به حوزه مفهومی قیامت در 

جزء سی قرآن کریم به دست آید. 
در پاسخ به پرســش دوم نیز می توان گفت: هدف از بررسی استعاره های هستی شناختی 
حوزه مفهومی قیامت در جزء ســی قرآن کریم دست یابی براساس نظریه استعاره مفهومی 
لیکاف و جانســون است. استعاره های هستی شناختی حوزه قیامت در جزء سی قرآن کریم، 
اهداف گوناگونی را تحقق می بخشند که از جمله آن ها شناخت مفاهیم این حوزه است؛ با 
توجه به حوز های مبدأ، می توانیم تجربیاتمان را به عنوان مواد یا اشیاء باز بشناسیم، آنگاه به 
آن ها ارجاع دهیم. آن ها را ارزیابی کنیم، جنبه های خاصی از آن را شناســایی و مقوله بندی 
کنیــم و عملکردمــان را با توجه به آن ها تنظیم کنیم. بدین گونــه که حوزه مفهومی قیامت 
به وسیله حوزه های مبدأ مانند خبر بزرگ، روز داوری، زلزله، روز جدایی، کمین گاه، حادثه 
کوبنده، فراگیرنده... و نیز در محورهایی همچون دوزخ، بهشــت و نامه اعمال مفهوم سازی 
می شــود. از جهت استعاره های شــخصیت، این امکان برایمان فراهم می شود تا تجربیات 
متعددی را با چیزهای غیرانســانی درارتباط با انگیزه ها، خصوصیات، حالت ها و فعالیتهای 
انسان دریابیم. البته استعاره شــخصیت یا انسان پنداری مقوله ای کلی است که استعاره های 
متعددی را شامل می شود؛ استعاره هایی که هر کدام بر ویژگی های متفاوتی از افراد متمرکزند.
از سویی، نظام مندی، برجسته سازی و انسجام از ویژگی های استعاره های مفهومی است، 
لذا مفاهیم انتزاعی حوزه قیامت در جزء سی قرآن را می توان آشکار و برجسته نمود و بعضی 
مفاهیم را پنهان سازی کرد؛ زیرا گاهی تمایزات بافتی اهمیتی ندارند. قرآن کریم، استعاره ها را 
به نحوی مرتبط باهم و نظام مند به کار می برد و در حوزه مفهومی قیامت، به صورت منسجم 

به تجارب ساختار می دهد.
بر این اساس، شــناخت مقوله معاد و اندیشیدن درباره آن، عبرت گرفتن از آیات مربوط 
به قیامت و نهادینه کــردن مفهوم قیامت در ذهن به مثابه هدف دینی خداوند متعال از نتایج 

به کارگیری استعاره های هستی شناختی است. 
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تهران: نشر علمی، چاپ اول.
مصطفوی، حسن )13۶0ش(: »التحقیق فی کلمات القرآن الکریم«، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.- 
المقــری الفیومی، أحمد بن محمد )بی تا(: »المصباح المنیر في غریب الشــرح الکبیــر للّرافعی«، قم: - 

منشورات دار الّرضي.
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مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان )1374ش(: »تفسیر نمونه«، تهران: دار الکتب االسالمیه.- 
هاشمی، زهره )1389ش(: »نظریه اســتعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون«، مجله ادب  پژوهی، - 

شماره 12، صص119-140.
 - Lakoff, George(2006) “The contemporary theory of Metaphor”, In Geerarts Dirk(Ed.) 

Cognitive linguistics: basic readings (Cognitive linguistics research, 34). Mouton 
de Gruyter Berlin, New York, pp. 185-238.

 - Lakoff George & Mark Johson(1980) “The metaphorical structure of the Human Con-
ceptual System”, Cognitive science.
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