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 بررسی نمادین توصیفات بهشت و جهنم با توجه به آیات قرآن کریم

)حجمیتصویري طرحوارة (شناسی شناختی زباندر چارچوب   

  

 akramparhizkar. 1994@gmail.com *اکرم پرهیزکار

  همگانی شناسی ارشد زبان کارشناس

  کامبوزیا زعفرنلو کرد الیهعدکتر 

  دانشگاه تربیت مدرسزبان شناسی دانشیار 

 چکیده
    قرآن کریم معجزة پیامبر اسالم، یک برنامه کامل زندگی است که مملو از مفاهیم انتزاعی 

هدف نگارنده از نگارش این تحقیق، تبیین مفهوم دو واژه بهشت و جهنم با استفاده از . باشدمی
 کریم است که به طور خاص فقط به  آیه از قرآن148پیکرة این تحقیق . ستطرحوارة حجمی ا
ها پردازد و سپس از لحاظ نمادین آن میهاها و رنگها، درختها، خوراکیتوصیف آشامیدنی

شناسی  و همچنین در چارچوب زبان روش تحقیق، از نوع توصیفی است.اندبررسی شده
. و جهنم استهاي بهشت حقیق شفافیت مفهوم واژه دستاوردهاي این ت.باشدمی شناختی

توان نتیجه گرفت تمام عناصر به کار رفته در همچنین با بررسی و مقایسه توصیفات نمادین می
ر مقابل نماد بهشت، نماد امید، زندگی، شفا و لذت است در حالی که عناصر مربوط به جهنم د

  .مرگ، عذاب و سختی است
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  مقدمه- 1
قرآن مملـو از مفـاهیم   . قرآن به عنوان منبع اصلی عقاید همۀ مسلمانان، بسیار مورد توجه است       

. معنوي و نورانی و همچنین برنامه کامل زندگی بشري است که از ملزومات زندگی امروزه است              
ند و از رهنمودهـاي      عظمت و معنویت مفاهیم قرآنـی بکوشـ        ان باید در درك هرچه بیشتر     جوان

 نگارنده به   .عالی این کتاب آسمانی در توسعه هرچه ببشتر زندگی فردي و اجتماعی بهره ببرند             
شناسـی سـعی دارد قـدمی    عنوان عضوي از این جامعه اسالمی و با توجه به علم خـود در زبـان        

بیشتر این دریاي عظمت بردارد، به این ترتیب به بررسـی نمـادین توصـیفات    براي درك بهتر و  
ایـن مفـاهیم را در چـارچوب     پردازد و همچنین    قرآن کریم می   مفاهیم بهشت و جهنم در آیات     

نگارنـده سـعی    . کنـد شناسی شناختی و به طور خاص طرحواره حجمی بررسی مـی          نظري زبان 
ها را  استفاده شده در توصیف بهشت و جهنم بپردازد و آن         انجام این تحقیق به نمادهاي       با   دارد

هـا و   در توصـیف بهـشت و جهـنم تعـدادي از مفـاهیم ماننـد درخـت، خـوراکی                  . بررسی نماید 
  .شوندها توجیه میاست که رابطۀ آنها استفاده شدهآشامیدنی

   پیشینۀ تحقیق-2
شناسـی موضـوع قرآنــی   ، در تحقیـق خـود بـا موضـوع بررسـی سـاختار نماد      )1393(طحانیـان 

     بــه روش توصـیفی و بــا اســتفاده از اســناد  یــشن،یل شـدن بــه انیم دبــراي تبــ) معنــوي(رشـد 
سپس بـه شناسـایی و   . کندمی ساختار نمادین موضوعات و مفاهیم قرآنی را تعیین    اي،کتابخانه

وم رشد  در انیمیشن مرمت مفه   . پردازدتبیین عناصر نمادین مربوط به رشد معنوي در قرآن می         
.  در برابـر پروردگـار و پایـداري در ایـن راه اسـت     ویـژه ه معناي نائل شدن به حق و حقیقت به       ب

  . ، انواع ومراتبی داردهاي آنمعرفت و روش

بهشت و جهـنم در ترجمـه فارسـی    هاي در تحقیق خود با عنوان بررسی استعاره     ،  )1392(یگانه
 عبارت استعاري در قرآن  852به بررسی   ختی  شناسی شنا قرآن، انجیل و تورات با رویکرد معنی      

اختی رویکـرد  تحقیق خود را با روش توصیفی و در قالب شن. پردازد عبارت در تورات می   140و  
پردازد کـه در توصـیف بهـشت و جهـنم     پژوهشگر به این نکته می . ده است لیکاف به انجام رسان   

بـسامد هـر سـه اسـتعاره       است که   ادهها نشان د   بررسی .اي کاربرد بیشتري دارد   چه نوع استعاره  
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 هـم انجیـل در ترسـیم    هـم قـرآن و  . ساختاري، هستی شناختی و جهتی در قرآن بیشتر اسـت   
  .  نوع دیگر اینطور نیست دوولی در. اندفضاي بهشت بیشتر از استعاره ساختاري بهره برده

بـا بررسـی   ، ، در تحقیق خود با عنـوان، جهـنم و جهنمیـان در قـرآن و حـدیث         )1386(بصیري
هاي کلی جهـنم و     صیفی به ویژگی  نظریات مفسرین و محدثین و متکلمین اسالمی، به روش تو         

گـاه بـراي کـافران و منـافقین و          جهنم بدترین جای  .1: ها شامل    این ویژگی  .پردازدجهنمیان می 
اي کـه سـبب ورود بـه جهـنم          عوامل عمده .2. توانند از آن خالصی یابند    کاران است که نمی   بزه

چه کسانی در .4. وجود فعلی جهنم با عنایت به آیات قرآنی و احادیث        .3. شماردشود را برمی  یم
. ها و کیفرهاي جهنم متناسب با میزان جرم و گناه جهنمیان است      عذاب نوع.5. دوزخ ماندگارند 

قات آن طه طب غالب محدثین و مفسرین براین عقیده هستند که منظور از ابواب در آیات مربو             .6
  .باشد که داراي هفت طبقه میاست

پیکـرة  . ، در تحقیق خود عنصر رنگ را در شعر معاصـر بررسـی نمـوده اسـت                 )1381(زادهقاسم
از اهـداف  . باشـد تحقیق، اشعار نیما، سپهري، شاملو، موسوي گرمارودي و طاهره صـفارزاده مـی    

 اسـت و هـدف     از آن این تحقیق نمایاندن ظرایف خلقت و چگونه تاثیر و تاثر و بهروري شاعران              
دیگر آن آشنا ساختن نسل جوان و محقـق بـه خـصوصیات روحـی و روانـی شـاعران معاصـر و             

  .ها، می باشدشناسی رنگنگرش خاص آنان نسبت به جهان اجتماعی خود با روان

در تحقیق خود با عنوان، بهشت و جهنم در قرآن، بـه بررسـی بهـشت و جهـنم                   ،  )1380(بهروز
پژوهشگر به بررسی واژه بهشت و      . استتحقیق از روش توصیفی استفاده شده      این    در .پردازدمی

هـاي  هـاي کلـی نعمـت     هاي دیگر بهشت و جهنم در قرآن، اوصـاف بهـشت، ویژگـی            جهنم، نام 
هـاي الهـی و     هـاي کلـی مجـازات     هاي بهشتی، ویژگی  ها و لذت  بهشت، اوصاف بهشتیان، نعمت   

  .پرداخته استهاي جهنم عذاب

، در تحقیق خود با موضوع نماد و تعـابیر نمـادین در شـعر معاصـر فارسـی از                )1378(جمکرانی
برخی از نمادها . پنج تن از شاعران این دوره، پرداخته است       با تکیه به آثار      1376 تا   1367سال  

 قـزوه و سـمقی   در آثـار .  پنجـره و آینـه  بین شاعران مورد بحث، مـشترك اسـت، ماننـد شـب،         
. اند و ابتهـاج در ایـن بخـش نمـاد خاصـی نـدارد             ی را به کار گرفته    بیشترین نمادهاي اختصاص  

از مقایسه و تحلیل نمادهـا و آمـار بـه          . نمادهاي اشعار رامین پور از خالقیت خاصی برخوردارند       
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اي و قـدیمی  نمادهـا کلیـشه  % 60ها قریـب بـه       که برخالف فرض   شوددست آمده، مشخص می   
  .ابتکاري دارندها جنبه از آن% 40هستند و تنها حدود 

. یامت در قرآن کریم را بررسی کـرده اسـت  هاي حجمی مفهوم ق فرزانه حاجی قاسمی، طرحواره   
 که مفاهیم انتزاعی پیچیده و پراهمیت قرآن کریم که بـه روش   نگارنده در پی این موضوع است     

یفی در این تحقیـق از روش توصـ       . هاي تصویري به آن اشاره شده است را تبیین نماید         طرحواره
 ذهن آدمی قادر اسـت بـا دریافـت          پایان به این نتیجه رسیده است که       استفاده شده است و در    

اسـت، مفـاهیم پیچیـده معنـوي در       رجی به همان صورت که دریافت کـرده       هاي محیط خا  داده
  . گفتاري رمزگشایی نماید-بافت زبانی 

ده، هیچ کـدام بـه بررسـی     موارد ذکر ش درسد که از آن جهت جدید به نظر می     تحقیق نگارنده 
همچنین مفهوم بهشت و جهـنم در قـرآن را کـه    . اندتوصیفات بهشت و جهنم نپرداخته نمادین  

 با استفاده از طرحواره حجمـی  ایممفهومی غیرقابل لمس براي ما دارد و آن را قبال تجربه نکرده   
  .نمایدرمزگشایی می

  مبانی نظري-3

  نماد 3-1
اسـت؛ نمـودن یعنـی نـشان دادن         » ودود« بـر وزن     »نمـود «ال از   نماد با فتح نـون و سـکون د        

هـم  » دیدنگرظاهرشدن و نمایان  «به ضم نون، به معنی      » نمودن«و  » نمود«همچنین از ریشه    
خورد، نمـاد معنـاي فـاعلی نیـز دارد؛ یعنـی      هاي کهن به چشم می در برخی از متون و فرهنگ     

  )1375قبادي، .(»گردندهظاهر شونده و نمایان«

شناخت موضوع و متعلقات آن، بـه صـورتی مـستقیم و           «نماد شناختی غیرمستقیم است؛ چون      
بی واسطه ممکن نیست، در نتیجه از سویی توانایی نمـاد در تـصویرو نمـایش مـدلول محـدود                    

نماد مستقیما .  براي افاده معنی وجود ندارد  رساتر و تواناتر از آن    است و از سوي دیگر، تصویري       
اي نورانی را بـر یـک نقطـه      دهد و اشعۀ شبکه   بلکه منحصرا تذکار می   . کندت نمی برمعنایی دالل 

د، خالصـه و تحویـل   سازد و شمارکثیري از معانی را که به یک یا چند معنی محـدو     متمرکز می 
  )23:1372ستاري، (».پیونددآورد وبه هم میشوند، از راه تمائل گرد مینمی
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   انواع نماد3-1-1
  :توان به نمادهاي عام و خاص تقسیم کرد شمول و وسعت مینمادها را از حیث

گستره عمل وسیع دارد و حتی ممکن است شـمول آن فراتـر از ادبیـات یـک                 : نمادهاي عام . 1
  .ملت باشد، مانند کبوتر سفید و برگ زیتون براي صلح

نمـاد  نمادهاي ساخته ذهن هنرمند و تعبیر متناسب با روحیه او است مثـل       : نمادهاي خاص . 2
  )16:1375قبادي،.(بحر در اشعار مولوي

  شناسی شناختی زبان3-2
 بـه  1980 تـا  1970شناسی است کـه در طـول        اي نو از دانش زبان    شناسی شناختی شاخه  زبان

، از مباحث زبانی و علوم شـناختی کـه بـه            شناسیاین مکتب از مکاتب زبان    . عرصه ظهور رسید  
 ,Evans & Green(ردازد، سرچـشمه گرفتـه اسـت   پـ شناسی گـشتالتی مـی  ذهن انسان و روان

2006, p.3 .(  

شناسی، گفتار و مفاهیم نهفته در آن، تنها از طریق قواي شناختی انسان      از نگاه این مکتب زبان    
شناسـی  به عبارتی، مکتب زبـان . شودکه برگرفته از محیط پیرامونش است، شناخته و درك می        

اي و وابـسته بـه دیگـر    زبان یک قوه ذهنـی غیرحـوزه  «ین گذاشته است که    مذکور فرض را بر ا    
  .)Langacker, 1987(»قواي ذهنی است

آیـد و براسـاس آن معنـا و مفهـوم     ترین اصول شناختی به حساب می    انسان را اصلی  » شناخت«
در این نوشتار پیش از ورود به بخش تحلیل و بررسی باید به         لذا  . شودزبانی درك و دریافت می    

شناسی مورد نظـر  که مکتب زبان) 23:1393راسخ مهند، ( اصل معنایی 4صه به   طور گذرا و خال   
  :عبارتند از. اي داشته باشیمبدان پایبند است، اشاره

 به مفـاهیم ذهنـی، کـاربرد        این اصل براین قرار است که تغییر زاویه دید        : منظري بودن معنا  . 1
اي هـستند کـه بـا       مفـاهیم دریچـه   . عانی  بنابراین، م . متفاوت واژگان در گفتار را به دنبال دارد       

  .توان ساختارهاي شناختی متفاوتی به کالم بخشیدها میآن» نماسازي«
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کند ثابـت و  آن است که ساختمان زبانی که مفاهیم انتزاعی را بیان می مراد: انعطاف پذیري. 2
ش در حـال  گونه که شناخت و برداشت انسان از محـیط اطـراف     غیرقابل تغییر نیست بلکه همان    

تغییر و تحول است، ترکیب واژگانی به کارگرفته شده از سـوي او نیـزدر ارائـه مفـاهیم متغییـر        
  .باشدمی

لغـت  توان معنـی را در محـدوده فرهنـگ   نمی: هاي شناختیعدم استقالل معنا از سایر حوزه    . 3
ص را انتقـال  نگه داشت و آن را جدا از دنیاي پیرامون دانست چراکه معنی زبانی، تجربیات شخ           

  .دهدمی

      اي بیـان   مفـاهیم ذهنـی در قالـب مفـاهیم عینـی و تجربـه             : اي معنـا  کارکرد عینی و تجربه   . 4
  . معانی بر همین اصل داللت دارد»جسمی شدگی«. شودمی

  هاي تصویري طرحواره3-3

ن بد« میالدي هم زمان در کتاب    1987نخستین بار در سال     » هاي تصویري طرحواره«اصطالح  
 .اثـر جـورج لیکـاف مطـرح شـد         » هـا، آتـش و خطـر      زن«اثر مارك جانسون و کتاب      » در ذهن 

شـدگی  هـاي جـسمی   یک بخش کلیدي از تعبیـر خاسـتگاه       «برداشت هردو نفر از این اصطالح       
بود؛ ضمن آنکه به سه محور فلسفه عمیق، روانشناسی ژرف و مباحـث            » اندیشه و مقصود انسان   

  ).Johnson, 2005, p.15(.زبانشناسی توجه داشتند

 )جسمانی(اي هستند که در تجارب بدنی       هاي تصویري در حقیقت ساختارهاي ساده     طرحواره«
   ظرفیـت، راه، روابـط، نیروهـا، تعـادل و     ): شـود بازگردانـده مـی  (شـوند  روزانه ما دائما تکرار مـی  

یرامــون هــاي متعــدد ماننــد بــاال و پــایین، جلــو و عقــب، جــزء وکــل، مرکــز و پ گیــريجهــت
  ).Lakoff, 1987, p.267(»)حاشیه(

   طرحواره تصویري حجمی3-3-1

هـا  این طرحواره تصویري برگرفته از تجربیات فیزیکـی اسـت کـه انـسان بـا قرارگـرفتن در آن                   
  .کنداي را به عنوان مکان احساس میمحدوده
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  روش تحقیق-4

ز قرآن کریم اسـت کـه بـه     آیه ا  148پیکره آن   . این تحقیق به صورت توصیفی انجام شده است       
ها در بهشت و جهـنم پرداختـه شـده اسـت و     ها و رنگها، درخت ها، خوراکی توصیف آشامیدنی 

 آیه مربوط به بهشت است که    102از تعداد کل آیات،     . سپس از دیدگاه نمادین بررسی شده اند      
ـ . باشـد هاي مدنی می آیه از سوره53هاي مکی و  آیه از سوره   50در این میان     ه عبـارت دیگـر   ب

  . آیات، مدنی هستند% 51از آیات، مکی و % 49

     آیـه از  5 و هـاي مکـی   آیـه از سـوره  40بـا جهـنم اسـت کـه          آیه در رابطـه      45به این ترتیب    
باید قید . آیات مدنی هستند  % 11از آیات مکی و     % 89به عبارت دیگر    . هاي مدنی هستند  سوره

ف هردو مورد یعنی بهـشت و جهـنم بـه طـور همزمـان      یات دربردارندة توصیآشود که برخی از    
  .انداي مورد تحلیل قرار گرفتهآوري شده سپس به روش کتابخانهاطالعات جمع. هستند

  ها ارائه و تحلیل داده-5

   توصیفات بهشت و جهنم 5-1
تـوانیم بـراي آشـنایی بـا حقیقـت         هایی هستند که می   آیات قرآن کریم و روایات از جمله شیوه       

در این تحقیق هم با استناد به آیات قـرآن کـریم ابتـدا بـه     . ت و جهنم از آن استفاده کنیم     بهش
  .نماییمشناسی آن را تحلیل میپردازیم و سپس از دیدگاه نمادتوصیف بهشت و جهنم می

 سزاي عمـل خـود را   ها در آنبهشت و یا جهنم جایگاهی در جهان پس از مرگ است که انسان     
        عنــوان بـدترین مکــان در مقابـل بهــشت بــه عنـوان بهتــرین مکــان در    جهـنم بــه . بیننــدمـی 

همان طـور  . هاستها و جهنم جامع همۀ زشتیبهشت جامع همۀ نیکی . شناسی قرار دارد  آخرت
سـاران،  ها از جملـه چـشمه  که در آیات قرآن اشاره شده است، بهشت باغی است که انواع نعمت     

 باکرامت، حورالعین، خدمت گزاران و بناهایی تزئین شـده از  ن، همسراهاي پاکیزه درختان، میوه 
هـاي خلـد، دارالـسالم، دارالمقامـه،     از بهشت در قرآن بـا نـام  . یاقوت و زمرد، در آن وجود دارند  

 در مقابـل جهـنم، آتـش    .اسـت  ماواي، ملک کبیر و نعیم یاد شدهرحمت، صدق، عدن، فردوس،  
دهـدو نـام مکـانی اسـت کـه      حقان عذاب را کیفر مـی خداوند است که با آن مست    افروخته شدة   

هـاي   قرآن از جهـنم بـا نـام   در. دهد عذاب میخداوند، کافران، دشمنان خدا و ظالمان را در آن 
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توصـیفات زیـادي از   . اسـت ، سقر، لظی، نار و هاویه یاد شـده    اثام، جحیم، حطمه، سجین، سعیر    
 4شود اما ما در این تحقیـق، تنهـا بـه    میتمام جزئیات بهشت و جهنم در آیات و روایات یافت           

  :پردازیمموضوع می

   رنگ. 4ها    درخت. 3ها   خوراکی. 2ها  آشامیدنی. 1 

  ها  آشامیدنی5-1-1

، شـراب نـاب بـا رنـگ     تـوان بـه آب  سـت، مـی  اهایی که در بهشت نام برده شـده   انواع نوشیدنی 
 :انعـام (در جهـنم نیـز آب داغ     . ره کرد اشا) 15 :محمد(، شیر و عسل     )47 تا   43 :صافات(سفید

هـاي بهـشت در آیـات    نوشیدنی. ها هستنداز جمله نوشیدنی ) 16 :ابراهیم(و مایع چرکین    ) 70
حتـی در  . یاد شـده اسـت    ) 21 :انسان(، پاکیزه و پاك بودن    )19و17 :طور (قرآن با ویژگی گوارا   

شمه سلـسبیل جوشـیده   ذکر شده است، نوشیدنی هاي بهشت از چـ   ) 18و17-12(سوره انسان   
 بـه طـوري کـه    .)93و92 :واقعـه (هـاي جهـنم داغ و سـوزان هـستند    آبشود، اما در مقابـل   می

) 29(ی در سـوره کهـف     حتـ ). 15 :محمـد .(شوندها از درون متالشی می    جهنمیان با خوردن آن   
-جهنمیان را بریان مـی این آب داغ صورت . شده استبه مس گداخته شده تشبیه   این آب داغ    

اما با این حال تشنگی سیري ناپذیري دارند و مانند شتران تـشنه از ایـن آب             ). 29 :کهف(کند  
 و جراحت است کـه از  هاي جهنم آب چرکین از دیگر نوشیدنی  ). 55و  54 -51 :واقعه(نوشندمی

 طـور کـه از توصـیفات مـشخص اسـت      همـان . استجاري شده) 57و56 :ص(پوست جهنمیان   
امال در تضاد با یکدیگر هستند، حتی شرابی که در آیـات قـرآن           هاي بهشت و جهنم ک    نوشیدنی

شود، استفاده می) مشروبات الکی(به عنوان نوشیدنی بهشت یاد شده است با شرابی که در دنیا             
، بـدون  )46و45 -43 :صـافات (شـود  شراب در بهشت باعث لذت نوشندگان مـی . متفاوت است

، زیرا به  یکی از حرامات در دین اسالم شراب است     درحالیکه.آنکه فساد و زوال عقل داشته باشد      
هایی که در بهشت نام بـرده  از جمله شراب. شودرساند و باعث زوال عقل می     سالمتی آسیب می  
 و  25 :مطفقین(و تسنیم   ) 17 :انسان(، زنجبیل )5 :انسان(هایی با آمیزه کافور   شده است، شراب  

  .باشندمی) 27

یقـت اسـت و خداونـد از    ، نمـاد پـاکی، صـفا و حق        هـشت اسـت   هاي ب شیر که از دیگر نوشیدنی    
عـسل بـه عنـوان     . ها غیرقابـل تغییـر اسـت      یر در قرآن یادکرده است که طعم آن       نهرهایی از ش  
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 و ضدمیکروب است که بسیار براي بـدن   هاي شفابخش نوشیدنی دیگر بهشت از جمله نوشیدنی     
  . هم به شفاي جسم توجه شده استبه عبارتی در قرآن هم به شفاي روح و قلب و. مفید است

اي بهشت نماد گوارایی، شفا و پاکی هـستند کـه باعـث     ههمان طور که ذکر شد تمام نوشیدنی      
 زجر، آلودگی، سـیاهی  هاي جهنم همگی مفهومشوند ولی در مقابل نوشیدنی   لذت بهشتیان می  

  .رسانندو آسیب را می

  ها خوراکی5-1-2
  و ) 22:طـور (اسـت، گوشـت   آن نـام بـرده شـده   راي بهـشت از     هایی که در آیات قرآن ب     خوردنی

  ) 29 :واقعـه (و مـوز  ) 68:رحمـان (، خرمـا  )32 :نبـأ (، انگـور   )68 :رحمان (هایی از قبیل انار   میوه
مائده، انعام و نحل ذکر شده  بار در سوره هاي بقره،    12گوشت  عبارت لحم به معناي     . باشندمی

هـاي  همچنین از گوشت پرنـدگان و گوشـت  . قوت بدن استاست، چراکه اساس تغذیه انسان و     
  .دریایی یاد شده است

»ونَوهتشا يٍر ِممِم طَيلَح	21:واقعه(» . و از گوشت پرنده هر چه بخواهند:(  

   ی هـاي بهـشت داراي میـوه هـای    ذکـر شـده اسـت، بـاغ    ) 43و42(طور که در سوره صافات  همان
و ) 25: بقـره (شوند بعد از چیده شدن با میوه دیگر جایگزین می ها سریعا   باشند که این میوه   می

  ).55 :دخان(باشندها مصون از هرگونه ضرر میهمچنین این میوه

  )32: نبأ(».اها و تاکستانه باغچه  :حداِئق وأَعنابا«

هایی است که خداوند براي انسان آفریـده اسـت و از ایـن رو یـازده     انگور یکی از لذیذترین میوه   
که سرشـار از   است CوB,Aهاي  این میوه حاوي ویتامین   . استمرتبه در قرآن کریم نام برده شده      

  .مواد مغذي براي بدن است

  )68: رحمان(». در آن دو میوه و خرما و انار است:	ِفيِهما فَاِكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ«
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میـوة شفابخـشی اسـت کـه بـه        انار نیز    .رما میوه لذیذي است که خواص درمانی زیادي دارد        خ
هاي متعددش بیش از هرچیزي، نماد بـاروري و تکثیـر نـسل و حاصـلخیزي و وفـور                سبب دانه 

  .نعمت است

و زقـوم  ) 36 و 35 :حاقه(هایی که در آیات قرآن باري جهنم نام برده شده است، خونابه        خوردنی
همچنین غذاي جهنمیـان، غـذاي گلـوگیر    . باشندمی) 7و6 -4 :غاشیه(و ضریح   ) 7-43 :دخان(

  ).13و12 :مزمل.(استذکر شده 

  )36:حاقه(».و خوراکى جز چرکابه ندارد: ولَا طَعام ِإلَّا ِمن ِغسِلٍني«

 بـا  ریزدو خونابه داغی که کافران رااین طعام آبی است که از شست و شو بدن کفار در دوزخ می  
  .شودکنند، چرك، و کثافتی است که از سوختن اهل جهنم حاصل میآن پذیرایی می

رى درخت زقـوم  آ :﴾۴۵﴿	الْبطُوِن ِفي يغِلي كَالْمهِل  ﴾۴۴﴿	الْأَِثيِم طَعام  ﴾۴۳﴿	ِإنَّ شجرت الزقُّومِ  «
  )45-43: دخان (». گدازد  در شکمها مىچون مس گداخته -خوراك گناه پیشه است  -

اي دارد کـه وقتـی بـه    غذاي دیگر دوزخیان زقوم است، زقوم گیاهی تلخ، بدبد، بدطعم و شـیره         
  .کندرسد، ورم میبدن انسان می

لَا يسِمن ولَا   ﴾۶﴿	لَيس لَهم طَعام ِإلَّا ِمن ضِريعٍ     ﴾۵﴿	تسقَى ِمن عيٍن آِنيةٍ     ﴾۴﴿	تصلَى نارا حاِميةً  «
ــي  ــوٍعيغِن ج ــن ــار[:  ﴾۷﴿	ِم ــد  ] ناچ ــوزان درآین ــشى س ــشمه -در آت ــانیده  از چ             اى داغ نوش
» .بـه کنـد و نـه گرسـنگى را بـاز دارد     نـه فر ] کـه  [-خوراکى جز خـار خـشک ندارنـد         -شوند  

  )7-4:الغاشیه(

  جهنمیـان بـه  .تـر از آتـش اسـت   تـر از مـردار و داغ  ضریح گیاهی خاردار و بسیار تلخ و مـتعفن        
ها ذکر شـد آن را     گرسنگی سیري ناپذیري دچار هستند که با تمام بدي هاي که براي خوراکی            

  .شوندخورند و هیچ وقت سیر نمیمی
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توان نتیجـه گرفـت تمـام       هاي بهشت و جهنم ذکر کردیم می      هایی براي خوراکی  با تمام ویژگی  
تند ولـی در مقابـل   هاي بهشت نماد شفا، لـذت، جـاودانگی، لذیـذ بـودن و پـاکی هـس        خوراکی
  .هاي جهنم نماد زوال، بیماري، سختی، آلودگی و عذاب هستندخوراکی

  ها درخت5-1-3
طور که در آیات قرآن ذکر شـده اسـت، بهـشت پوشـیده از درختـان سرسـبز وپرطـراوت                همان

از ). 14و13 :انـسان (باشـد  هـاي دلپـذیر و معتـدل مـی     است که پدیدآورندة سایه   ) 64 :رحمان(
: رعـد (هـاي طـوبی  توان نام بـرد، درخـت  ختانی که با توجه به آیات قرآن در بهشت میجمله در 

با استناد بـه    . هستند) 68 :رحمان(، خرما و انار     )29:واقعه)(اقاقیا(، موز )15و14: نجم(، سدر )29
آیات قرآن برخالف بهشت که داراي درختان گوناگون و رنگارنگ است، در جهنم تنها یک نـوع              

و داراي میـوة تلـخ و       ) 64و62 :ص.(زقوم وجود دارد که از قعر جهنم روییده است        درخت به نام    
  ).65و62 :صافات.(باشدبدبد می

درخـت بـه   . کنید در بهشت و جهنم از وجود درخت یـاد شـده اسـت   طور که مشاهده می  همان
جـه  تنهایی نماد باروري، استواري، زایش، جاودانگی و زندگی است ولی در بهشت و جهنم بـا تو  

هـاي بهـشت بـه ایـن ترتیـب      ویژگی درخت.  نماد مفاهیم گوناگون باشد  تواندبه نوع درخت می   
  :باشدمی

آنهـا کـه ایمـان آوردنـد، و عمـل صـالح       : 	الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت طُوبى لَهم وحسن مآبٍ «
  )29:رعد(». نجامهانصیبشان است و بهترین سرا) زندگی(انجام دادند پاکیزه ترین 

  . و بلند استاي است و بسیار تنومنددرخت طوبی داراي سایه گسترده

کـه آن  (سـدرة المنتهـی   ) مقـام (در نـزد   : ﴾۱۵﴿	ِعندها جنةُ الْمأْوى  ﴾۱۴﴿	ِعند ِسدرِة الْمنتهى  «
آنجاست درختی است در سمت راست عرش که منتهاي سیر عقلی فرشتگان و ارواح مؤمنان تا                

 ».بهشتی که مسکن متقیان است در همـان جایگـاه سـدره اسـت          ).و بر مقام باالتر آگاه نیستند     
  )15-14:النجم(
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درخت سدر نیز درخت خاردار مخروطی شکل است که بسیار تنومند و بلند است ولی با توجـه                 
 نیـز  به اینکه در قرآن به صورت فی سدر مخضود آمده است تنها عیب آن یعنـی خـاردار بـودن    

  .برطرف شده است

درختـی اسـت خوشـرنگ و    (رنـد  ب و در سایه درخت طلح پربـرگ بـه سـر مـی            :  وطَلٍْح منضودٍ «
  )29:واقعه(» ).خوشبو

  موز و اقاقیا: براي طلح دو احتمال وجود دارد

اي درخت موز که درختی پربرگ و خوشرنگ و خوشبو است کـه باعـث بـه وجـود آمـدن سـایه        
  .شودخنک و مرطوب می

  »)68: رحمان (».هاي فراوان و درخت نخل و انار است در آنها میوه: 	ِفيِهما فَاِكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ«

هـا بـه   اند که در قسمت خـوردنی    هایشان ذکر شده  درختان خرما و انار که به دلیل خواص میوه        
رتفـاع اسـت کـه    باشد و درخت انار، یک درخت کم ا    نخل درخت تنومند بلند می    . آن اشاره شد  

  .داراي میوة شفابخش انار است

ها را با نماد تولد، توانیم آن هایی که براي درختان بهشت ذکر کردیم، می       با توجه به همۀ ویژگی    
  .، باروري، استواري و زندگی دانستجاودانگی

ِإنها شـجرةٌ تخـرج ِفـي      ﴾۶۳﴿	 ِللظَّاِلِمنيِإنا جعلْناها ِفتنةً  ﴾۶۲﴿	أَذَِلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّومِ     «
مـا   زقـوم؟ ) نفرت انگیز(ست یا درخت بهتر ا) هاي جاویدان بهشت  نعمت(آیا این   : 	أَصِل الْجِحيمِ 

-62:صافات (»!روید درختی است که از قعر جهنم می     . ه درد و رنج ظالمان قرار دادیم      آن را مای  
63(  

، خشن، ناگوار، بدبو، بدطعم و سمی است که         گیاهی بدمنظر، تلخ   .ستتنها درخت جهنم زقوم ا    
این گیـاه بـا توجـه بـه     . هاي کوچک استشود و داراي برگوقتی به بدن اصابت کند متورم می   

شـکل ظـاهري آن کـه بـه         . گیـرد ویژگی هاي ذاتی خود کامال در برابر درختان بهشت قرار می          
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هاي آن به جاي زندگی بخـش بـودن، خاصـیت     و میوهصورتی نیست که بتواند سایه تولید کند   
 .باشندتوان نتیجه گرفت، درخت زقوم نماد مرگ، ضعف و عذاب میکشندگی دارند پس می

  ها رنگ  5-1-4

  )48:رحمان (».آن دو باغ بهشتی داراي انواع نعمتها و درختان پرطراوت است: 	ذَواتا أَفْناٍن«

از جمله رنگ هـایی کـه     . ان گوناگون و رنگارنگ یاد شده است      از بهشت به عنوان باغی با درخت      
  .باشندبه طور مستقیم در آیات قرآن مربوط به بهشت ذکر شده است، سبز و سفید می

»               ـسلْبيـٍب وذَه ِمن اِورأَس ا ِمننَ ِفيهلَّوحي ارهالْأَن ِتِهمحت ِري ِمنجٍن تدع اتنج ملَه ـا  أُولَِئكابونَ ِثي
آنهـا کـسانی    :	خضرا ِمن سندٍس وِإستبرٍق متِكِئني ِفيها علَى الْأَراِئِك ِنعم الثَّـواب وحـسنت مرتفَقًـا       

هـائی از بهـشت کـه نهرهـا از زیـر درختـان و       هستند که بهشت جـاودان از آنـشان اسـت، بـاغ       
به رنـگ  ) فاخري(هاي اند، و لباس ائی از طال آراستهجا با دستبندهقصرهایش جاري است، در آن    

 اند، چـه پـاداش     ها تکیه کرده  کنند، در حالی که بر تخت      سبز از حریر نازك و ضخیم در بر می        
  )31:کهف (»!خوبی و چه جمع نیکوئی؟

هـائی  ن بـر تخـت    این در حالی است که این بهـشتیا       : متِكِئني علَى رفْرٍف خضٍر وعبقَِري ِحسانٍ     «
  )76:رحمان (». هاي سبز رنگ پوشانده شده  اند که با بهترین و زیباترین پارچه تکیه زده

سبز بیشتر رنگ رشد گیاهان، زندگی جدید، بهـار و آبـادانی     . باشدسبز از ترکیب آبی و زرد می      
رسوم مـذهبی،  در آداب و . شماریمبه این دلیل آن را نماد امید، طبیعت و تازگی برمی   . باشدمی

در برخی از احادیـث رنـگ سـبز را نمـاد یـا رنـگ اسـالم        . سبز نماد ایمان و انتظار نجات است    
  .انددانسته

»   اِرِبنياَء لَذٍَّة ِللـشضي	شـرابی کـه سـفید و درخـشنده و لـذتبخش بـراي نوشـندگان اسـت                  :.« 
  )46:صافات(

یت غیرقابـل لمـس و تزکیـه را    در تحلیل رنگ سفید که اغلب با بیرنگی مترادف است، معـصوم    
رنگ سفید اغلب سمبل صلح و آزادي است به همـین جهـت رنـگ پـرچم                 . توان عنوان کرد  می
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البته سفید در برخی کشورها چون چین لباس عزا و ماتم است و ایرانیان نیز سـفید        . صلح است 
 مثبـت  بنـابراین در مفهـوم  ) 72:1378،تـوکلی .(داننـد را مقدس و نشانه خلوص و صمیمیت می   

خود نماد روشنایی، قداست و معصومیت و در مفهوم منفی خود نماد مرگ و وحـشت و عناصـر        
  )22:1378پور، اسماعیل.(فوق طبیعی است

  

ـ               « ماِصـٍم كَأَنع اللَِّه ِمـن ِمن ما لَهِذلَّةٌ م مقُههرتا وئٍَة ِبِمثِْلهياُء سزئَاِت جيوا السبكَس الَِّذينو  تا أُغْـِشي
امـا کـسانی کـه مرتکـب     : 	وجوههم ِقطَعا ِمن اللَّيِل مظِْلما أُولَِئك أَصحاب الناِر هـم ِفيهـا خاِلـدونَ       

پوشـاند و هـیچ    هـا را مـی  مقدار آن دارند و ذلت و خواري چهره آن       بهشدند جزاي بدي    گناهان  
گـوئی  ) آنچنان تاریک اسـت کـه    هاشان    چهره(دارد،  خدا نگه ) مجازات(تواند آنها را از      چیز نمی 

هـا یـاران آتـشند و جاودانـه در آن     هـا را پوشـانده، آن      صورت آن  )سیاه(هائی از شب تاریک    پاره
  )27:یونس (».خواهند ماند

ایـن رنـگ را رنـگ    . سیاه سمبل شب، ظلمت، غم، وحشت، اضطراب و رنگ اندوه و مرگ اسـت    
سـیاه  . ند و رنگی براي پوشیدگی و رازداري و جنایت و دزدي اسـت     اشیطان و اهریمنان دانسته   

، جامعه سیاه و غیـره   )سال خشکی و کم باران    (، سال سیاه    رنگ ماتم و عزاست و کلماتی چون        
  )78:1378توکلی، .(نمایانگر تاثیرات منفی این رنگ است

ر یا بازتـاب ترکیـب   به طور کلی رنگ در اصطالح یک انعکاس مرئی است که در اثر عبور، انتشا            
هـاي  ها از تشعشعاز دیدگاه علمی ثابت شده که همه رنگ   . آیدها توسط اشیاء به وجود می     رنگ

 پرتوهـا را جـذب    بعضی،نور خورشید است و هر شی به میزان شفافیت و خاصیت جذب پرتوها           
. بینـیم  مـی در نتیجه آن شی را به رنگ پرتوهاي بازتـاب شـده          . تاباندکند و برخی را باز می     می

هاي متنوع درآمـده اسـت و جهـنم        توان نتیجه گرفت بهشت تمام نور است که به رنگ         پس می 
  .شود از فقدان نور ناشی می که این سیاهیکه جز سیاهی نیست

  هاي تصویري حجمیطرحواره 2-5
باشد کـه از طریـق تجربیـات حـسی و           هاي تصویري حجمی الگوهاي ذهنی انسان می      طرحواره

آنگاه براي بیان مفاهیم انتزاعی در قالب واژگـان،        . است از محیط زندگی دریافت شده     عینی وي 
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          .دهـد هـا حجـم وانـدازه مـی    کنـد و بـدین روش بـه آن   هاي حسی استفاده می از همان دریافت  
  ).163: 1390فتوحی، (

راي حجـم،  هـاي دا انسان برحسب تجربه قـرار گـرفتن در مکـان       « که   جانسون بر این باور است    
حجمـی قابـل تـصور       اسـت کـه برایـشان      داشـتن را بـه مفـاهیمی گـسترش داده          ویژگی حجم 

  ).14:1384صفوي، (»نیست

ایم  انتزاعی است و ما آن را نه دیده       مفهوم بهشت که براي ما یک مفهوم       خداوند تبارك و تعالی   
در این بخـش، چنـد   . ما قابل فهم کرده است    را در قالی آیات مختلف براي       ایم  و نه تجربه کرده   

  :نمونه براي مثال ارائه شده است

بنـدد کـه در بهـشت پـر      یک از آنان طمع مىآیا هر : 	أَيطْمع كُلُّ امِرٍئ ِمنهم أَنْ يدخلَ جنةَ نِعيمٍ       «
  )38: المعارج (»نعمت درآورده شود

ـ    بـه  . استفاده شده است که به معناي داخل شدن هـست  » يدخلَ «از فعل    راي ایـن معنـا کـه ب
  .شود به آن داخل شداست میبهشت مکانی در نظر گرفته شده

  )10:الغاشیه( ».اند در بهشت برین :	ِفي جنٍة عاِليٍة«

یـب بـراي آن حجـم در    بدین ترت. استبراي بهشت به کار رفته» فی«ضافه در این آیه از حرف ا     
  .ستانظر گرفته شده

كَاِت حتى يؤِمن ولَأَمةٌ مؤِمنةٌ خير ِمن مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تنِكحوا الْمشِرِكني     ولَا تنِكحوا الْمشرِ  «
لَى الْجنـِة  حتى يؤِمنوا ولَعبد مؤِمن خير ِمن مشِرٍك ولَو أَعجبكُم أُولَِئك يدعونَ ِإلَى الناِر واللَّه يدعو إِ          

و با زنان مشرك ازدواج مکنید تا ایمان بیاورنـد  : 	والْمغِفرِة ِبِإذِْنِه ويبين آياِتِه ِللناِس لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
او شـما را بـه شـگفت آورد و بـه       ] زیبایى[قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرك است هر چند            

ان بیاورند قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرك اسـت هـر      مردان مشرك زن مدهید تا ایم     
 خوانند و خـدا بـه فرمـان خـود      به سوى آتش فرا مى] شما را[چند شما را به شگفت آورد آنان   
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گردانـد باشـد     آیات خود را براى مردم روشن مى       خواند و  به سوى بهشت و آمرزش مى     ] شما را [
  )221:البقره (».که متذکر شوند

ایـن حـرف   . به معناي به سوي استفاده شده است»  ِإلَى«این آیه قبل از بهشت حرف اضافه       در  
بنابراین براي بهشت یـک مکـان در نظـر گرفتـه شـده             . روداضافه اصوال با یک مکان به کار می       

  .است

ایم، بنـابراین خداونـد بـراي     براي ما یک مفهومی است که تجربه نکرده       جهنم نیز مانند بهشت،     
چند نمونه ازین دسـت  . هاي قابل درك استفاده کرده است هتر ما، این مفهوم را در قالب      درك ب 

  :شودآیه ها در این بخش تحلیل می

»   ِعنيمأَج مهِعدولَم منهِإنَّ جو	ا﴾۴۳﴿ةُ لَهعباٍب سواٍب ِلكُلِّ أَبب مهٌء ِمنزج ومقْسگاه   و قطعا وعده  :  م 
 درى بخشى معـین از آنـان   که براى آن هفت در است و از هر] دوزخى[ -زخ است  همه آنان دو  

  )44-43:الحجر(»] شوند وارد مى[

بـه ایـن منظـور آن مکـانی در نظـر      . اسـت  جهنم، هفت در، در نظر گرفته شده  در این آیه براي   
  .است که داراي مکان و حجم است که براي وارد شدن درهایی تعبیه شده استگرفته شده

»       ادالِْمه ِبئْسو منهونَ ِإلَى جرشحتونَ ولَبغتوا سكَفَر قُلْ ِللَِّذين	بگو به آنان که کافر شـدند کـه بـه    : 
  )12:آل عمران. (»زودي مغلوب شوید و به جهنّم محشور گردید که بسیار بد جایگاهی است

. سـت کـه بـه معنـاي بـه سـوي اسـت       ابراي جهنم به کار رفتـه »  إِلَى «در این آیه حرف اضافه      
هـنم حجـم و   بنابراین بـراي ج   . رودهمچنین این حرف اضافه اصوال با یک اسم مکان به کار می           

  .استمکان در نظر گرفته شده

 تقْعـدوا معهـم حتـى    وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللَِّه يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَلَا        «
و : 	يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذًا ِمثْلُهم ِإنَّ اللَّه جاِمع الْمناِفِقني والْكَـاِفِرين ِفـي جهـنم جِميعـا                  

محققاً خداوند در کتاب خود این حکم را بر شما فرستاد که چون آیات خدا را شنیدید که بدان           
مجالست مکنید تا در حـدیثی دیگـر داخـل         ) منافق( شوند و استهزا کنند پس با آن گروه          کافر
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ـ    . آن گاه شما هم مانند آنان هستید      ) اگر با آنان همنشین شوید    (شوند، که    ا و خدا منافقـان را ب
  )140:نساء(».کافران در جهنم جمع خواهد کرد

بـدین  . ه است که بـه معنـاي در اسـت        قبل از جهنم به کار رفت     »   فِی «در این آیه حرف اضافه      
 .ترتیب براي جهنم مکان در نظر گرفته شده است

   نتایج-6
باشـند،  مـی  آیه هاي به کار رفته براي توصیف بهشت و جهنم بیشتر از سـوره هـاي مکـی         6-1

توان این را به سبب اینکه سوره هاي مکی براي دعوت بـه ایمـان بـه معـاد و روز رسـتاخیز                  می
  باشندمی

هـاي تـصویري اسـت تـا     قرآن به عنوان یک اثر باارزش ادبی و معنـوي، مملـو از طرحـواره      6-2
  . را براي ما ملموس جلوه دهد انتزاعی و پیچیدهمفاهیم

هاي بهشتی تنوع زیاد و دلپذیر است اما در جهنم تنوع کمـی وجـود دارد کـه از          در نعمت  6-3
  .بدترین عناصر هستند

اد امید، زندگی، شفا و لذت است در حالی که عناصر مربوط به          در بهشت است نم     هر آنچه  6-4
  .جهنم نماد مرگ، عذاب و سختی است

 کتابنامه

 میقرآن کر

 .   مؤسسۀ الرسالۀ، الحمد، األردنقیوف تی علقی تحق، حروف معانی،) م1984( ابوالقاسم،یالزجاج

 ینشر مصطف،ة، القاهر علوم القرآنی اإلتقان ف،)م1951( عبد الرحمننی جالل الد،یوطیالس
    .3 ط،یالحلـبی الباب

 تا 1367، نماد و تعابیر نمادین در شعر معاصر فارسی از سال )1378(بزرگ بیگدلی، سعید
 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت نامۀ، پایان با تکیه بر آثار پنج تن از شاعران این دوره1376
  . تهران،مدرس
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 و دکتر جعفر نی نظر دکتر محمد معری ز،لغت نامه دهخدا ، )1310 () تایب( اکبر یدهخدا، عل 
  .روسی س، تهران،يدیشه

 ، تهرانم،ی و مفاهها هی نظری شناختیزبانشناس، درآمدي بر )1393( مهند، محمد  راسخ 
  .4سمت، چ 

   مرکز،چاپ اول، تهران عرفانی، ، مدخلی بر رمزشناسی)1372(ستاري، جالل

 . فرهنگ معاصر، تهران،یشناسیفی معنی ، فرهنگ توص)1384( کورش ،ي صفو

، تحقیق در نمادهاي مشترك حماسی و عرفانی در ادب فارسی، )1375(قبادي، حسینعلی
  . تهران،رسالۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

  . سخن، تهران، و روشهاکردهایروها، نظریه، سبک شناسی،)1390( محمود ،یفتوح

با تکیه بر اشعار نیما، ( ، بررسی و تحلیل عنصر رنگ در شعر معاصر)1381(زاده، علیقاسم
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ، پایان)سپهري، شاملو، موسوي گرمارودي و طاهره صفرزاده

  . تهران،تربیت مدرس
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