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Abstract 

The theory of cognitive or conceptual metaphors was first proposed by Lakoff 

and Johnson. According to their theory, metaphor was no longer just a 

rhetorical element specific to the poetry language, but they believed that 

metaphor is the basis of human thought. Although cognitive metaphors were 

first studied in everyday language, but due to the abstraction of mysticism, it 

gradually found its place in mystical studies. Sahifa Sajjadieh, a valuable book 

writen by the fourth Imam of the Shiites is one of the prayer books in which 

the Imam has expressed many mystical concepts in the form of prayer. Rumi's 

Masnavi on the other hand, is the most significant book of mystical poetry in 

Persian literature and has a special place in mystical literature. Adopting a 

descriptive-analytical approach, present study seeks to examine religious and 

mystical teachings about the concepts related to life and death from a cognitive 

perspective in these two works. The results of this research show that life and 

death are not detached from human beings and their existence. The nature of 

movement and becoming of mankind during life and his choices when faceing 

obstacles in the path of servanthood and love will prepare him for two 

different destinations and eventually encounters a self-made creature when he 

dies.  

Keywords: Sahifa Sajjadieh, Rumi's Masnavi, Cognitive metaphor, 
life, death, mysticism. 

                                                            
Corresponding Author: Stasdighy@yahoo. com  

How to Cite: Tasdhighy, S. (2022), A Comparative Study of Concepts Related to Life 

and Death in Al-Sahifa al-Sajjadiyya and Rumi's Masnavi from a Cognitive 

Perspective, Mysticism in Persian Literature, Vol. 11, No. 1, 59-81.  

http://orcid.org/0000-0003-2642-6555


 ---------پژوهي در ادبیات عرفان --

 11-59 ،1411، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره 

msil. atu. ac. ir 
DOI: 10. 22054/MSIL. 2022. 58646. 1015 

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

یخ
تار

 
ت

یاف
در

: 
01/

22/
27

11
 

یخ
تار

 
ری

نگ
باز

 :
25/

07/
24

00
 

یخ
تار

 
ش

یر
پذ

 :
88/

01/
24

00
 

03
47

-
82

82
 

IS
SN

:
 

 
03

52
-

82
82

 
EI

SS
N

:
 

فة صحي در مرگ و زندگی با مرتبط مفاهيم تطبيقی بررسی
  شناختی منظر از موالنا مثنوي و سجادیه

 انتهران، ایر ،طباطبایی عالمه دانشگاه ،فارسی یاتدبازبان و  دکترای   تصدیقي سمیه

 چکیده 
 استعاره شان،ای نظر طبق. شد مطرح جانسون و لیکاف توسط بار اولین مفهومی یا شناختی هاياستعارهة نظری
 استعاري انسان، کرتف زیربناي که بودند معتاد ایشان بلکه نبود، شعر زبان مختص و بالغی عنصري تنها دیگر
 آرام رامآ عرفان، بودن انتزاعی به توجه با اما شد، بررسی روزمره زبان در شناختی هاياستعاره ابتدا. است
 تبک جمله از شیعیان چهارم امام ارزشمند کتاب سجادیهصحیفة . کرد باز عرفانی مطالعات در را خود جاي
 نويمث ،همچنین. اندکرده بیان را عرفانی مفاهیم از بسیاري دعا، قالب در امام که شودمی محسوب دعایی
 این. اردد بوم و مرز این عرفانی ادبیات در ايویژه جایگاه فارسی، ادبیات عرفانی منظوم کتاب ترینمهم

 و زندگی با مرتبط مفاهیم ۀدربار عرفانی و دینی تعالیم بررسی دنبال به تحلیلی -توصیفی رویکرد با پژوهش
 از دايج چیزي مرگ و زندگی که دهدمی نشان تحایق نتایج. است اثر دو این در شناختی دیدگاه از مرگ
 موانع با جهموا در انتخابش نوع و زندگی مسیر در انسان صیرورت و حرکت نوع. نیستند او موجودیت و انسان
 با انسان مرگ هنگام نهایت در و کرد خواهد متفاوت ماصد دو سنخهم را او عاشای، و عبودیت مسیر

 . شد خواهد مواجه ساخته خود که موجودي

 . عرفان مرگ، زندگي، شناختي، استعاره موالنا، مثنوی سجادیه،صحیفۀ ها: کلیدواژه
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 مقدمه

 1شناختياستعاره. 1
دبیات زبان ا زبان مجازي،. اندکردهکار تاسیمزبان مجازي و زبان حایای یا خود زبان را به

در گیشته (. 6838)صفوي،  استوشعر است و زبان حایای همان زبان روزمره و متعارف 
القه مشابهت، به ع د و معتاد بودند شاعر در استعارهدانستنتنها مختص زبان ادبی می استعاره را
گیري دانشی اما به دنبال شکل (،6836شمیسا، ) بردکار میبه جاي واژه دیگر به اي راواژه

شناسی شناختی، استعاره دیگري تنها عنصري بالغی نبود، بلکه آن را جزئی نوین به نام معنی
مداد تفکر او قل فرآیندبنیادین در درک انسان از جهان خارج و عنصري مهم در اندیشیدن و 

 (. 6866 )سجودي،کردند 
 نچه اکنون آن را استعاره مفهومی یا شناختیاز ناد نگاه سنتی به استعاره تا پیدایش آ 
پردازان مختلف، نظریات متفاوتی ارائه دادند، اما استعاره نامند، اندیشمندان و تئوريمی

با چا  کتابی با  6638در سال  2شناختی با این اوصاف، اولین بار توسط لیکاف و جانسون
 . شدارائه  8«کنیمهایی که با آن زندگی میاستعاره»عنوان 
. ستندههاي ذهنی هاي زبانی تنها نمود و شاهدي بر استعارهمطابق با این دیدگاه، استعاره 

 آیدهاي ذهنی به حساب میهاي شناخت استعارهاز راه هاي زبانیارهاستعة در واقع، مطالع
 (. 6837)گلفام و ممسنی، 

دهنده حضور جهت -ادبیتنها در زبان و نه- یة شناختی، استعاره در کلیت زباندر نظر 
یست، بلکه ها ناي زبانی، یعنی صرفاً مربوط به واژهاز نظر این دیدگاه، استعاره تنها ماوله. دارد
 (. 6633اند )لیکاف و جانسون، تعاريهاي تفکر انسان تا حد زیادي اسفرآیند
. ستندهذهنی  هايهاي زبانی تنها نمود و شاهدي بر استعارهمطابق با این دیدگاه، استعاره 

هاي ذهنی به حساب هاي شناخت استعارهاز راه هاي ذهنی در زباناستعارهة در واقع، مطالع
 (. 6837)گلفام و ممسنی،  آیدمی
ل ۀ ملموس که حاصمند بین عناصر یک حوزلیکاف و جانسون، استعاره را تناظر نظام 

، یک به این ترتیب ؛دانندمیدیگري که مفهومی و انتزاعی است، حوزۀ و  تجربه بشر است

                                                            
1. Conceptual Metaphors 

2. Lakoff, G.& Johnson, G. 

3. Metaphors we live by 
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 . شوددیگر درک می ۀحوز ةبه وسیلحوزۀ 
 ۀملموس که حوز ۀاول حوز ؛مواجه هستیمحوزۀ با دو هاي شناختی در واقع، در استعاره 
مفهومی،  ۀدر استعار. است 2ماصدحوزۀ اي انتزاعی که شود و دیگري حوزهنامیده می 6مبدأ

به عنوان (. 6633)لیکاف و جانسون،  شوندمی 8نگاشت ماصدحوزۀ مبدأ بر حوزۀ اطالعات 
حسی و ملموسی چون آتش در حوزۀ ماصد، حوزۀ مثال، هنگامی که براي عشق به عنوان 

 مبدأ )آتش( اعم از سوزانندگی، نوربخشی، پختنحوزۀ هاي شود، بین ویژگینظر گرفته می
فراق و جدایی، قابلیت هدایت  ماصد و ملزومات آن )عشق(، اعم ازحوزۀ هاي و ویژگی. ..و

 . شودنوعی تناظر )نگاشت( برقرار می. ..و رهبري، رسیدن به کمال و
 4رجستهمبدأ بحوزۀ هاي واضح است که در برقراري این نگاشت یا تناظر، برخی ویژگی  
 کنیم 9پوشیمبدأ چشمحوزۀ شویم که از بعضی دیگر از خصوصیات شوند و مجبور میمی
 (. )همان
مبدأ اغلب مفهومی ملموس است که با تجارب فیزیکی انسان سروکار دارد و در حوزۀ  

شود، حال آنکه قلمرو ماصد معموالً انتزاعی بوده و درک آن تر درک مینتیجه، راحت
 (. 6637)لیکاف،  دشوارتر است

 پیشینۀ و ضرورت پژوهش. 2
سرعت جاي خود را در ایران آغاز شد و به 38هاي شناختی از دهه پژوهش در باب استعاره

ی هاي شناختی در ادبیات فارسی و متون عرفاناستعاره. در مطالعات قرآنی و عرفانی بازي کرد
جهات  ها در قرآن بارها ازاین استعاره همچنین. بسیار مورد بررسی قرار گرفته استتاکنون 

وسط که ت« ی قرآن با رویکرد شناختیهاي جهتستعارها»از جمله  ؛اندمختلف بررسی شده
که  در این مااله، نشان داده شده. انجام شده است( 6836)کرد زعفرانلو و حاجیان 

هاي جهتی، مفاهیم را با اعطاي صورت مکانی در جهات متاابل به یکدیگر مرتبط ستعارها
 . کنندمی

شناسی از منظر زبانهاي مفهومی در قرآن استعاره»( در ماالة 6833)سیفی و  هوشنگی 

                                                            
1. Domain source 

2. Target source 

3. Mapping 

4. Highlighting 

5. Hiding 
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 مفهومی به عنوان ۀدر قرآن کریم موارد متعددي از کاربرد حوزاند که نشان داده« شناختی
ی از نظام تصویري دیگر، هايوارهطرحها و مبدأ وجود دارد که ضمن ترکیب استعاره حوزۀ

 . کنندا روشن میساختار مفهومی قرآن را براي م
ماالة نورمحمدي و  از جمله ؛کارهاي زیادي انجام گرفته استالبالغه نیز در مورد نهج 

. («تیشناسی شناخالبالغه )رویکرد زبانهاي نهجتحلیل مفهومی استعاره» همکاران با عنوان
عریف براساس ت البالغههاي نهجکه حاصل استخراج برخی از استعاره- االههاي این مفتهیا
 ةظرین اصول تأیید ضمن -ارچوب این نظریه استمعاصر استعاره و تحلیل آن در چة نظری

 نشان ار البالغهنهج درها آن شناختی ضرورت و هااستعاره بسیار فراوانی استعاره، شناختی
علوم  ةاست که در زمین ايماالهنیز « البالغه از بعد شناختیهاي جهتی نهجستعارها». دهدمی

ر دبر این باورند که در این مااله  نادريو  ایمانیان. هاي شناختی استروایی و استعاره
ي، اهاي حاشیههاي مرکز، درون و باال نسبت به جهتالبالغه معموالً جهتهاي نهجاستعاره

 . کنندمی بیانبیرون و پایین، اندیشه یا ارزش برتري را 
در باب متون عرفانی منظوم و خاصه مثنوي موالنا نیز مطالعات شناختی صورت گرفته  

 در مثنوي و دیوان« جمال»تحلیل شناختی استعاره مفهومی »توان به است که از جمله می
 جمال حق ،مولوي دهدنشان میها آن نتایج پژوهش. اثر کریمی و عالمی اشاره کرد« شم 

 هاي حسن یوسف، جهان، انسان کامل، آفتاب و خوراک به تصویررا در خرده استعاره
 . کندمی دیدنی بودن خداوند را اثبات ،هاخرده استعارهکشد و با کمک همین می
 «بررسی استعاره شناختی عشق در مثنوي» ةتوان به ماالها در این باب میاز دیگر پژوهش 

کانونی و اصلی عشق در مثنوي و هاي ، مشخص کردن استعارهآنهدف اشاره کرده که 
 . سرانجام، کشف دیدگاه موالنا درباره عشق بوده است

وان به بررسی تاز بین کارهاي تطبیای انجام شده در این باب بین متون عرفانی و دینی، می 
( اشاره 6863سازي فنا در دیوان شم  و قرآن )در مفهوم «عشق جنگ است»تطبیای استعاره 

ان نش« عشق، جنگ است»استعارۀ تحلیل  با در این پژوهش زاده پاشامباشري و والی. کرد
ري شواهد شع. «عشق، فنا )وصل( است»استعاره است: که این استعاره مؤید این زیر اندداده

نتایج حاکی از آن . هاي مدنی استغزل از دیوان شم  و سوره 668در این پژوهش از 
ار ویژه در سبک عراقی(، متون عرفانی، بسیاست که با حیف این استعاره از شعر فارسی )به

 . مایه خواهد شدبی
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 سازي عشق در غزلیات شم  و بررسیمفهوم»توان به جمله کارهاي تطبیای دیگر میاز  
 89 ةآی( اشاره کرده که در آن 6867« )شناسیارتباط آن با مضامین قرآنی از دیدگاه معنی

-ه عنوان یک کالنب -انگیز با ظرفیت تفسیرپییري باالستکه یکی از آیات بحث- نور ۀسور

  .هایی به تفسیر بهتر آن کمک خواهد کرداستعارهکه خرده شدهانتخاب استعار مفهومی 
سجادیه، پژوهش کاملی صحیفة تنها در مورد اهمیت پژوهش حاضر در این است که نه 

بلکه جاي خالی بررسی تطبیای آن با متون عرفانی نیز در این  ،در باب شناختی انجام نشده
 . شودباب احساس می

تواند براي آن با مثنوي موالنا، میسجادیه و تطبیق مفاهیم صحیفة انتخاب اثر گرانادر  
-یمتون دینی بر عرفان اسالمی و یافتن نااط اشتراک متون دینی و عرفان تأثیربررسی بیشتر 

امید است این پژوهش راهی نو در بررسی ادعیه از نظر شناختی همچنین . ادبی، راهگشا باشد
 -ینی با متون عرفانید -ی تطبیای و پیوند بیشتر متون عرفانیبراي بررس مؤثرباز کند و گامی 

 . باشدادبی 

 ۀ پژوهشروش و دامن. 6
نظري  مبناي. استاي و روش کار، کتابخانه بودهتحلیلی  -از نوع توصیفی این پژوهش
شناختی است که اولین بار، توسط لیکاف و جانسون ارائه  مفهومی/نظریة استعاره تحایق، 
دن و اي براي اندیشیو آن را وسیله کرده استعاره را از کاربرد سنتی و بالغی آن خارجو شد 

 . استنا السالم و مثنوي موالسجادیه امام سجاد علیهصحیفة ، ة پژوهشدامن. کردتفکر معرفی 
کردن  خواندن تمامی متون ذکر شده، مشخص: روش کار به این صورت بوده است 

 در باب زندگی و مرگ با توجه به زمینه و بافت موجود، واحدهاي زبانی و مفهومی
هاي معنایی در هر واحد ها استعاري و تعمیمهاي مبدأ و نگاشتکردن حوزهمشخص
 . مفهومی
ده و از سوي دیگر، پیچی از یک سو واضح است که انتزاعی بودن دعا و مفاهیم عرفانی 

به همین دلیل، تالش شده . است هاي مبدأبودن آن از مشکالت موجود در تشخیص حوزه
مبدأ و وزۀ حهاي هاي مبدأ به برقراري بیشترین تناظر بین ویژگیبندي حوزهکه در دسته

و  هاي ملموسمبدأ، توجه بیشتري شود و حوزهحوزۀ هاي حسی ماصد و ملموس بودن جنبه
و ملزومات  ماصدحوزۀ که همراه با ملزوماتشان بیشترین تطابق را با  شونداي انتخاب عینی

 . آن دارند
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 هایافته. 4

 مفاهیم مرتبط با زندگي. 4-1

 سجادیهصحیفۀ . 4-1-1
 است؛ «زندگی سفر است»اي مواجه هستیم و آن استعار عمده با استعاره شناختی در صحیفه

هد و نسفر نام می وارهطرح( را . ..دهنده آن )مبدأ، ماصد، مسیر وسفر و اجزاي تشکیل 6تیلر
سفر و اجزاي . شودسازي میعنوان یک سفر، مفهومبه دهد که زندگی خودادامه می
دهنده آن که شامل مبدأ، مسیر، ماصد، و موانع و مسیرهاي فرعی و احتمالی است، تشکیل

 (. 6838نامند )تیلر، سفر می وارهطرحاست که وي، آن را  وارهطرحطبق گفته تیلر، نوعی 

 . آمده است( 6)سجادیه در جدول صحیفة هاي این استعاره در اشتنگ

 سجادیهصحیفۀ در « زندگي سفر است»هاي استعاري نگاشت. 1جدول 
حوزۀ 
 مقصد

حوزۀ 
 مبدأ

کلمات متناظر با 
 مبدأحوزۀ 

نگاشت 
 عمومي

نگاشت 
 جزئي

 تکرار دعا

 سفر زندگي

 سُبُل سبیل/
ها( )دعای )راه/راه

 چهل و چهارم(
)رسیدن( )عای انال 

 بیست و یکم(
یتخطأ )گام 

برداشتن( )دعای 
 اول(
 

زندگي سفر 
 است

زندگي 
مسیر/راه 

 است

 دعای اول/

، دعای 61
بیست و 

، 631 یکم/
دعای چهل و 

 661 چهارم/

61 

  

 

 

 

                                                            
1. Tylor, E. 
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 «زندگي سفر است»هاي معنایي هاي ضمني و تعمیمداللت. 1نمودار 

 

دن سفري که انسان با گیران. کننددعاي اول بیان میامام به پایان رسیدن این سفر را در  
الا اَجَلهُ فى الْحَیوة » دارد:بر می (یتخَطأُ الَیْه( به سوي آن گام )باَیام عُمُرهروزهاي عمر خود )

 صىاذا بَلَغَ َقْ ى،وَ یَرْهَقُهُ باَعْوام دَهْره، حَتیتخَطأُ الَیْه باَیام عُمُره، وَ نَصَبَ لَهُ اَمَداا مَحْدُوداا مَوْقوُتاا
 (. 61)دعاي اول/ « اَثَره
از نظر امام، خداوند پایانی متعالی براي این سفر در نظر گرفته که جز با طاعت انسان و  

دعاي )« ما عنْدَكَ اال بطاعَتکَ وَ بفَضْل رَحْمَتکَ الاَنالُوَ »؛ توان بدان رسیدفضل خداوند، نمی
 (. 688بیست و یکم/ 

تناسب کنند که مبه معناي رسیدن و دست یافتن استفاده می« انال»امام در این دعا از فعل  
اصد محوزۀ و سپ  با آوردن طاعت و فضل که از ملزومات است یعنی سفر  ؛مبدأحوزۀ با 

 . زداینداست، شائبه مادي بودن این سفر را از ذهن مخاطب می
 امام در دعاهاي بیستم و چهل و چهارم. ل استمبدأ، سبیحوزۀ از دیگر کلمات متناسب با  

 انْهَجْ لى الى» ند که راه رسیدن به محبت خود را بر ایشان هموار سازد:هخوااز خداوند می
سَبلَنا »و همچنین  (661)دعاي بیستم/ « سَهْلَةا، اَکْملْ لى بها خَیْرَ الدنْیا وَالْاخرَة سَبیالاکَ محبت
 (. 241)دعاي چهل و چهارم/  «رضْوانه احْسانه، لنَسْلُکَها بمَنه الى سُبُلفى 

زندگي سفر است

آغاز دارد

پایان دارد

همسفر دارد

احتمال گم شدن و 
نشانه و راهنما داردبیراهه رفتن وجود دارد

راه بازگشت دارد

توشه نیاز است



 11 | تصدیقی |. . .   سجادیه ۀصحیف در مرگ و زندگی با مرتبط مفاهیم تطبیقی بررسی

 

فَانکَ  کَثیر ماعنْدَكَ، ه عَنى منْ جَزیل عَطیتکَ وَفَاَدّ»ایان این سفر، لااي پروردگار است: پ 
اَوْتُضاعفَ به منْ  تُقآصنى به منْ حَسَناتى ءٌ منْهُ تُریدُ اَنْعَلَى شَىْ الیَبْقى واسعٌ کَریمٌ، حَتى

 (. 641)دعاي بیست و یکم/  «اَلْقاكَ یَوْمَسَیئاتى 
السالم، سفر زندگی همواره با موانع و خطراتی همراه است که در از نظر امام سجاد علیه 

 . کنیممیهاي شناختی آن را بررسی ادامه در قالب استعاره

 موانع سفر زندگي  . 4-1-1-1
 ارائه صحیفة سجادیههاي استعاري آن در (، نگاشت2که در جدول ) ها و شبهاتشک -الف

 . شده است
 (. 29و  44دعاي صحیفة سجادیه: ها و شبهات، دام هستند )استعاره: شک

 سجادیهصحیفۀ در « شکها دام هستند»هاي استعاري نگاشت. 2جدول 
حوزۀ 
 مقصد

حوزۀ 
 مبدأ

کلمات متناظر 
 مبدأحوزۀ با 

نگاشت 
 عمومي

 تعمیم معنایي نگاشت جزئي

ها شك
و 

 شبهات
 دام

 6جنب )دوری(

شك و شبهه 
 مانع است

 شك دام است
ها و شبهات انسان را به شك

اندازند و مانع راه دام مي
 . هستندعبودیت 

نصب 
)گذاشتن/ 

 2نهادن(

ارائه شااده  صااحیفة سااجادیههاي اسااتعاري آن در (، نگاشاات8که در جدول ) گناهان -ب
 . است

 . استعاره: گناهان دام هستند

 

                                                            
 الْالْحادَ فى تَوْحیدكَ . . . . . و الشَّکَّ فى دینکَ جَنّبْنَا ( و همچنین61)دعاي اول/ . . وَالشَّکّ فى اَمْره جَنَّبَنا منَ الْالْحاد. 6

 (298/ 44)دعاي 

 ( 643)دعاي بیست و پنجم/  ]الشیطان[ لَنا بالشُّبُهات یَنْصبُو . 2
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 سجادیهصحیفۀ در « معاصي دام هستند»هاي استعاري نگاشت. 6جدول 

حوزۀ 
 مقصد

حوزۀ 
 مبدأ

کلمات 
متناظر با 

 مبدأحوزۀ 

مفاهیم 
مرتبط به 
حوزۀ 
 مقصد

نگاشت 
 عمومي

نگاشت 
 جزئي

 تعمیم معنایي

 مانع گناهان

اودیه 
 ها()بیابان
 74دعای 

 گم شدن

محرمات و 
معاصي مانع 

 . است

محرمات دام 
 است

محرمات و معاصي، 
انسان را به دام 

اندازند و مانع راه مي
 . هستندعبودیت 

شعاب 
 ها()دره

 74دعای 
 نابودی

محرمات و 
معاصي 

  .باتالق است

 وقع )افتادن(
نابودی، 
 آلودگي

خوض 
 )فرورفتن(

 (72)دعای 
 نابودی

غمس 
 )فرورفتن(

 (72 )دعای
 نابودی

امام در دعاي چهل و هفتم، محرمات و معاصی را باعث افتادن انسان در وادي هالکت  
، «وَقَعْتُ فیه منَ الزالت»چهل و دوم، تعابیري همچون  و در دعاي 6دانندنابودي می ۀو در

« الخوص»، «وقع»کلمات . انداستفاده کرده« فیه منَ السیئات انْغَمَسْتُ» و «الْباطلالْخَوْض فى»

 .استمبدأ حوزۀ به معناي افتادن و فرو رفتن در چیزي است و از ملزومات « الغمس»و 
حوزۀ ین نگاشت ب دهنده برقرار تناظر ولغزش و گناه، نشان ۀکار بردن این کلمات درباربه

 دهد که امامها نشان مینگاشتبرقراري این . ماصد )گناه( استحوزۀ مبدأ )باتالق( و 

                                                            
الَیْکَ التَّوْحیدُ،  تعَرَّضْتُ فیها لسَطَواتکَ، وَ بحُلُولها عُقُوباتکَ وَ وَسیلَتى تَلَفٍ، شعابَالْهاَلك، وَحَلَلْتُ  اَوْدیَةَتَقَحَّمْتُ . 6

 (. 247)دعاي چهل و هفتم/  مَعَکَ الهاا ذْوَذَریعَتى اَنّى لَمْ اُشْركْ بکَ شَیْئاا، وَ لَمْ اَتَّخ
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 رودرو میفها آن اي اینکه نشان دهند باطل و لغزش و گناه، باتالقی هستند که انسان دربر
 6. انداز این عبارات استفاده کرده

2ها و شدائدسختی -ج
 ارائه صحیفة سجادیه در آن استعاري هاينگاشت ،(4) جدول در که 

 . است شده
هایی هستند که راه رهایی و نجات دامها و شدائد، ، سختیالسالمعلیه از نظر امام سجاد 
 . ها، یاري خداوند و توسل به اوستاز آن

 سجادیهصحیفۀ در « ها دام هستندسختي»هاي استعاري نگاشت. 4جدول
حوزۀ 
 مقصد

حوزۀ 
 مبدأ

کلمات متناظر 
 مبدأحوزۀ با 

نگاشت 
 عمومي

 تعمیم معنایي نگاشت جزئي

ا هسختي
 و شدائد

دام 
)دعای 

4) 

ها مانع سختي مخرج
 . است

سختي دام 
 . است

ها و شدائد، موانع سختي
مسیر زندگي هستند و 

 فرج  .کنندانسان را گرفتار مي

 رذایل اخالقی -د
)دعاي  )دعاي پانزدهم(، کبر، عجب و فخر 8نافرمانی، سستی در انجام فرمان خداوند 

                                                            
أَقْدامنا عَنْ نَقْلها الَى  نَزَغات الشَّیْطان وَ خَطَرات الْوَساوس حارساا، وَ وَ اجْعَل الْقُرْانَ لَنا فى ظُلَم اللَّیالى مُونساا، وَ منْ. 6

واجْعَلْ  اقْتراف الْاثام زاجراا، ةٍ مُخْرساا، وَلجَوارحنا عَنفَآ الْباطل منْ غَیْر ماالْمَعاصى حابساا، وَ ألَلْسنَتنا عَن الْخَوْض فى

لى مَحَبَّتَکَ، یا مُحبَّ  السَّیّئات تَوْبَةا تُوجبُتَرْك مایَعْرضُ لى منَ وَ عَزْمى عَلى ،وَقَعْتُ فیه منَ الزَّالَّتما  نَدامَتى عَلى

ثَقُلَ به عَلَىَّ ظَهْرى منَ الْخَطیئآت تَطْهیراا لمَا  وَالنّعَم الَّتى اَتْحَفْتَنى بها، تَخْفیفاا لما الَّتى مَحَّصْتَنى بها، الْعلَّةالتَّوَّابینَ؛ وَقْتُ

 (. 284)دعاي چهل و دوم/ ، وَتَنْبیهاا لتَناوُل التَّوْبَة، وَتَذْکیراا لمحْوالْحَوْبَةفیه منَ السَّیّئات انْغَمَسْتُ

 (. 92)دعاي هفتم/  الْفَرَجرَوْح  الى الْمَخْرَجُوَ یا مَنْ یُلْتَمَسُ منْهُ وَ یا مَنْ یُفْثَأُ به حَدُّ الشَّدآئد، مَنْ تُحَلُّ به عُقَدُالْمَکاره،. 2

 بْطَاْتُ عَنْهُ، وَ نَهْىٌعَلَیْها خَلَّةٌ واحدَةٌ: یَحْجُبُنى اَمْرٌ اَمَرْتَ به فَاَ تَحْدُونىعَنْ مَسْئَلَتکَ خاللٌ ثَالثٌ، وَ  یَحْجُبُنىاَللَّهُمَّ انَّهُ . 8

 مَنْ اَقْبَلَ مَسْئَلَتکَ تَفَضُّلُکَ عَلى نَهَیْتَنى عَنْهُ فَاَسْرَعْتُ الَیْه، وَ نعْمَةٌ اَنْعَمْتَ بها عَلَىَّ فَقَصَّرْتُ فى شُکْرها. وَ یَحْدُونى عَلى

 (. 79)دعاي پانزدهم/ . . . تَفَضُّلٌ وَ اذْکُلُّ نعَمکَ ابْتدآءٌبوَجْهه الَیْکَ، وَ وَفَدَ بحُسْن ظَنّه الَیْکَ، اذْ جَمیعُ احْسانکَ 
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، بدبینی و ضعف  )دعاي بیست وهفتم( 8سمعه )دعاي بیست و یکم(، ریا و 2، حسد6سیزدهم(
افعال . از جمله این رذایل هستند )دعاي چهل و یکم( 9، کفر و نفاق )دعاي سی و دوم( 4یاین
یعنی دام و مانع هستند که با  ؛مبدأحوزۀ متناسب با « اَسْتَعْصمُکَ»، و «خَلصْنى»، «عْصمْنىاَ»

 (. (9)جدول ) اندنگاشت شده مسیر()گرفتاري و ماندن از ادامه ماصد حوزۀ مفاهیم 

 سجادیهصحیفۀ در « رذایل، دام هستند»هاي استعاري نگاشت. 5جدول 
حوزۀ 
 مقصد

 تعمیم معنایي نگاشت جزئي نگاشت عمومي حوزۀ مبدأ

رذایل 
 اخالقي

دعای  دام
26 ،24 ،
32 ،... .) 

 . رذایل دام است . رذایل مانع است
رذایل اخالقي انسان را گرفتار 

کنند و از ادامه مسیر عبودیت مي
 . دارندباز مي

 السالم در صحیفۀ سجادیهه امام سجاد علیهموانع مسیر بندگي از دیدگا. 2نمودار 

 

                                                            
الْخَیْرَ، وَالتَمْحَقْهُ  دىَیَ التَفْتنّى بالنَّظَر، وَاَعزَّنى وَالتَبْتَلیَنّى بالْکبْر، وَعَبّدْنى، وَالتُفْسدْ عبادَتى بالْعُجْب، وَاَجْر للنّاس عَلى. 6

 (. 32)دعاي سیزدهم/ منَ الْفَخْر  وَاعْصمْنى خْالق،بالْمَنّ، وَ هَبْ لى مَعالىَ الْاَ

 (. 688)دعاي بیست و یکم/  منَ الْحَسَد خَلّصْنى]اللهم[ . 2

 (. 693)دعاي بیست و هفتم/ منَ السُّمْعَة خَلّصْهُ عَنْهُ الرّیآءَ، وَ اَعْزلْ. 8

منْ  اَسْتَعْصمُکَنَفْسى لَهُ، وَ  الْیَقین. فَاَنَا اَشْکُو سُوءَ مُجاوَرَته لى، وَ طاعَةَوَ ضَعْف  قَدْ مَلَکَ الشَّیْطانُ عنانى فى سُوء الظَّنّ. 4

 (. 631)دعاي سی و دوم/ کَیْده عَنّى  صَرْف مَلَکَته، وَ اَتَضَرَّعُ الَیْکَ فى

م/ )دعاي چهل ودوقآئداا  رضْوانکَ وَ جنانکَ ة الىیَکُونَ لَنا فى الْقیمَ النّفاق، حَتّى به منْ هُوَّة الْکُفْر وَ دَواعى اعْصمْناوَ . 9

282 .) 

موانع

شك ها و شبهات

سختي ها و شدائد

محرمات و معاصي

رذایل اخالقي
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 مثنوي. 4-1-2

موریت و جدا شدن از موطن اصلی بوده و آغاز مثنوي با ناله سر أنظر موالنا، زندگی دنیا ماز 
این جریان فکري در سرتاسر . شوداز زبان نی آغاز میدادن و شکایت از این فراق و جدایی 

موالنا در داستان طوطی و بازرگان )دفتر اول( بار دیگر . خوردمثنوي موالنا به چشم می
 . کشدداستان این فراق را به تصویر می

(، سفر، راه 9/6248) منهج و کلماتی چون« راه» ۀو واژ« رفتن/ شدن/ رسیدن»افعال  
هاي این استعاره ترین کلیدواژهاز مهم. ..( و4/6966، 8997 ،8996، 8/8696 ،8/847 ؛8644)

 . هستند

؛ 781، 4/696؛ 6/2764برد: دام )کار میشکوۀ مدام موالنا از این سفر و عباراتی که براي دنیا به 
؛ 2667، 4/2883، 766، 2/132؛ 6/777(، زندان ). 1/836؛ 6961، 126،6468، 9/186
دهد که در نشان می. ..( و6844، 292/ 4(، گلخن )8893، 6839/ ،1؛ 9/128(، چاه )1/8142

نظر وي، این سفر، سفري اجباري و به بیانی دیگر، مأموریتی بوده که انسان ناگزیر به انجام آن 
 . ردازیمپمیها آن کند که در ادامه بهبیان می هایی راموالنا براي این سفر، ویژگی. بوده است

 آغاز و انجام سفر زندگي. 4-1-2-1
 . شوداز نظر موالنا این سفر از خدا آغاز شده و به فناي او نیز ختم می

 پاا  عاادم گااردم عاادم چااون ارغاانااون 
 

 گااویاادم کااانااا الاایااه راجااعااون        
 

 (8/6248)مثنوي، 

 مسیر زندگي. 4-1-2-2
 بازگشت به موطن اصلی، نفی ماسوي اهلل )ال اله اال اهلل( است:شرط پیدا کردن مسیر 

 ا اهلل رااااااااااااا ا و الاااااااا ی لاااااااا تا نخوان
 

 درنااایاااابااای ماااناااهاااج ایااان راه را 
 

 (9/6248)مثنوي، 

 راهنما  . 4-1-2-6
 رویم:شویم و راه را بیراهه میبدون راهنما در مسیر زندگی گم می
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 پایار را باگازیان کااه بای پاایاار ایاان سااافر      
 ايبااارهااا تااو رفااتااه     آن رهاای کااه 

 پا  رهاای را کااه ناادیاادساااتاای تااو هاایچ  
 

 هسااات ب  پر آفاات و خوف و خطر 
 ايباای قااالوز اناادر آن آشااااافااتااه  

 هاایاان ماارو تاانااهااا ز رهبر سااار مپیچ 
 

 (6289/ 6مثنوي، )

 موانع . 4-1-2-4
 (1)ماانناد هر سااافر دیگري باا موانع و مخاطراتی همراه اسااات که جدول      سااافر زنادگی 

 . دهدهاي این استعاره را نشان مینگاشت

 موانع سفر زندگي از دیدگاه موالنا در مثنوي . 3جدول 
 تکرار بیت سد مانع/ ردیف

 دنیا و مظاهر آن 6
6/61 ،921، 2/3677 ،3/374، 3/3196 ،3996، 3994 ،

، 1/343، 6441، 6761، 116، 9/649؛ 2139، 6419، 7/6911
6337 ،3692 ،3311 

42 

 67 969، 9/79، 7/6419؛ 6/337 خشم و شهوت 2
 66 1/291، 417، 71/ 9، 6/772 حسد 3
 1 1/431، 417، 9/31، 7/6419 حرص و آرزو 7
 61 2361، 6131، 431، 9/319، 2/3333، 6/42 خیال 9

 حواس تن/ 1
6/316 ،713 ،911 ،3/3972 ،3/3116، 3146 ،3946 ،

9/741 ،6132 
76 

 24 6331، 1/3691، 6111، 9/644، 461، 111، 133، 6/917 کثرت/ صورت 4
 9 1/6231، 9/3262، 3/3342 عقل 3
 21 9/2311، 97/616، 7/2739، 2161، 2413، 2/2796 شیطان نفس/ 1
 6 7/2967 کفر 61

پردازد، حرکت ساري و جاري در عالم اي که موالنا در قالب این استعاره به آن مینکته  
داند و معتاد است که هر فرعی به سوي را مادر و فرع را فرزند می موالنا اصل. هستی است

 گردد:اصل خود بازمی

 ماااادر فااارزناااد جاااویاااان ویسااااات  
 چشااام هر قومی باه ساااویی مانده اسااات  

 . ..هااا را در پیسااااتهااا مر فرعاصاااال 
 کان طرف یک روز ذوقی رانده اساات
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 ذوق جن  از جن  خود باااشااااد یاین 
 

 ذوق جزو از کاال خود باااشااااد ببین 
 

 (364-338/ 6)مثنوي، 

حیفۀ صتحلیل شناختي و بررسي تطبیقي زندگي از منظر شناختي در . 4-1-6
 سجادیه و مثنوي
سفري که انسان آن را آغاز کرده . و موالنا، زندگی سفر استالسالم علیه از منظر امام سجاد

سفر  پایان این السالمعلیه امام سجاد. داردو به سوي هدفی که براي آن خلق شده گام برمی
از منظر موالنا نیز (. 641سجادیه، دعاي بیست و یکم/ صحیفة دانند )را لااي پرودگار می

 (. 8/6248)مثنوي،  آغاز و انجام این سفر، خداوند است

آنچه در این باب حائز اهمیت است، سنخیت نداشتن انسان با موانعی است که انسان را   
ح انسان با این دنیا سنخیت و همخوانی ندارد و از سوي از سویی رو. دارداز هدف بازمی

دیگر، حرکت ساري و جاري در نظام هستی، سرانجام انسان را به سوي اصل خود سوق 
 . دهدمی
مله از ج. ..، ، تعابیري چون دره، باتالق، دامهاي مبدأ این موانع در صحیفة سجادیهحوزه  

براي نشان دادن عدم سنخیت روح با تزاحم و تکاثر هاي ملموس و عینی هستند که امام حوزه
برند و موالنا نیز عالوه بر آنکه براي دنیا از عباراتی چون قف ، زندان، کار میعالم هستی به
، 766، 2/132؛ 6/777، 1/836؛ 6961، 126،6468، 9/186؛ 781، 4/696). ..گلخن و

سنخیت روح را با عالم ماده به این کند و عدم ( استفاده می. ..و 1/8142؛ 2667، 4/2883
داند او سیر حرکت در نظام هستی را سفري براي تعالی روح می ؛کشدشکل به تصویر می

 . رساندکه در نهایت آن را به ماصد نهایی و هدف غایی می
و مثنوي براي زندگی دنیا آمده است،  سجادیه صحیفةیی که در أهاي مبددر واقع حوزه  

مفهومی چون ضیق بودن، گرفتاري، تنهایی و ناپایداري را به تصویر  -معناییهاي حوزه
 . کشندمی
معاصی  ، گناهان والسالمعلیه ترین مانع انسان در مسیر زندگی از دیدگاه امام سجادبزرگ  
علت اصلی گناه و غفلت انسان، . بار( هستند 72بار( و از دید موالنا، دنیا و مظاهر آن )69)

ر د نایی مشترک در باب استعاره زندگیهاي معدر ادامه تعمیم. هستندمظاهر آن دنیا و 
 . ( ارائه شده است2در قالب نمودار ) سجادیه و مثنويصحیفة 
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 سجادیه و مثنوي موالناصحیفۀ هاي معنایي مشترک استعاره زندگي در تعمیم. 6نمودار

 
 مفاهیم مرتبط با مرگ. 4-2

مفهومی ناشناخته که با وجود اینکه همه آن را تجربه . همراه استنام زندگی همواره با مرگ 
بازگشت است، شناخت انسان نسبت به آن را مشکل کرده اما از آنجا که رفتنی بی ،کنندمی
 . است
شان شود که ندینی از مرگ تعابیر متفاوت و گاه متضادي دیده می در متون عرفانی و  
 . نخواهد بود دهد تجربه افراد از آن، مشابهمی
دگاه و دیصحیفة در السالم علیه به بررسی شناختی مرگ از دیدگاه امام سجاد در ادامه  

 . پردازیمموالنا در مثنوي می

 سجادیهصحیفۀ . 4-2-1
 استعاره: مرگ خانه است. 4-2-1-1

. اشدبتواند محل ان  و الفت یا دار البلی ، مرگ منزلی تصور شده که میدر صحیفة سجادیه
 السالمیهعل تعبیر امام. اسم مکان عربی و به معناي محل ان  و الفت هستند« لفأم»و « ن أم»

دهد که براي بندگان مومن خداوند، مرگ منزل از مرگ به محل ان  و الفت، نشان می
نَحْرصُ لَهُ  وَ وَ اجْعَلْ لَنا منْ صالح الَأَعْمال عَمَالا نَسْتَبْطئُ مَعَهُ الْمَصیرَ» آرامش و قرار است:

 «الذى نَشْتاقُ الَیْه مَاْلَفَنَاالذى نَاْنَسُ به، وَ  مَاْنَسَنَاالْمَوْتُ  یَکُونَ وَشْک اللحاق بکَ، حَتى عَلى
 (. 221)دعاي چهلم/ 

زندگي دنیا

تنهایي

عدم 
ا سنخیت ب

روح

دنضیق بو

گرفتاری

ناپایداری

نقش 
ابزاری 
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نند و از کبراي مرگ استفاده می« دار البلی»از تعبیر السالم علیهی دیگر، امام یدر دعا  
، وَ طُول الْبلى دارباركْ لَنا فى حُلُول »ان باشد: بهترین منزل ایش خواهند که مرگخدوند می

 (. 286)دعاي چهل و دوم/ « مَنازلنابَعْدَ فراق الدنْیا خَیْرَ  ، وَاجْعَل الْقُبُورَبَیْنَ اَطْباق الثرى الْمُقامَة
 در صحیفة سجادیه ارائه شده« مرگ، خانه اسات »هاي اساتعاري  ( نگاشات 7در جدول )  

 . است

 سجادیهصحیفۀ در « مرگ خانه است»هاي استعاري نگاشت. 7جدول 
 تعمیم معنایي نگاشت جزئي نگاشت عمومي حوزۀ مبدأ حوزۀ مقصد

 مرگ خانه است مرگ، مکان است مکان مرگ
تواند محل انس و راحتي مي

انسان )مأنس( یا مکان سختي و 
 بال باشد )دار البلي(

 خوراک استاستعاره: مرگ، . 4-2-1-2
دانند که آماج تیرهاي مرگ قرار در دعاي چهل و یکم، جان را ظرفی میالسالم علیهامام 
المعانی، ذعاف سمی کشنده در معجم. شودگیرد و جامی که زهر مرگ در آن ریخته میمی

مَلَکُ الْمَوْت لقَبْضها  تَجَلى»کشد؛ اي، خورنده را مینی و لحظهمعنا شده که به صورت آ
منْ ذُعاف  قَوْس الْمَنایا باَسْهُم وَحْشَة الْفراق وَدافَ لَها)النفوس( منْ حُجُب الْغُیُوب وَ رَماها عَنْ

 (. 284)دعاي چهل و دوم/  «الْمَوْت کَاْساا مَسْمُومَةَ الْمَذاق
نند: کها را چشنده مرگ عنوان میانسانتمامی در دعاي دیگري نیز السالم امام سجاد علیه  
 «سُبْحَانَکَ قَضَیْتَ عَلَی جَمیع خَلْقکَ الْمَوْتَ مَنْ وَحدَكَ وَ مَنْ کَفَرَ بکَ، وَ کُل ذَائقُ الْمَوْتَ»

اسم فاعلی عربی از ذوق به معناي چشیدن است که در مورد « ذائق»(. )دعاي پنجاه و دوم
 . استیعنی خوراک  ؛مبدأحوزۀ رود و از ملزومات کار میها بهخوردنی

در صحیفة سجادیه ارائه شده « است خوارکمرگ، »هاي استعاري ( نگاشت3در جدول )  
 . است

 سجادیهصحیفۀ در « مرگ خوراک است»هاي استعاري نگاشت. 1جدول 
 تعمیم معنایي نگاشت جزئي نگاشت عمومي حوزۀ مبدأ حوزۀ مقصد

 نابودی مرگ زهر است مرگ خوردني است خوراك مرگ
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 است مرگ کمان. 4-1-2-6
. کشندتصویري را به تصویر می ۀدر دعاي چهل و یکم، نوعی استعارالسالم علیهامام 
 تَجَلى»کند: می الموت، تیرهاي فراق و جدایی را از کمان مرگ به جان انسان روانهملک

 «باَسْهُم وَحْشَة الْفراققَوْس الْمَنایا مَلَکُ الْمَوْت لقَبْضها )النفوس( منْ حُجُب الْغُیُوب وَ رَماها عَنْ
از ملزومات  به معناي انداختن و اسهم )جمع سهم به معناي تیر( «رمی»؛ )دعاي چهل و دوم(

اند ماصد )مرگ( نگاشت شدهحوزۀ و جدایی از مفاهیم  مبدأ هستند که با نابوديحوزۀ 
 (. (6)جدول )

 سجادیهصحیفۀ در « مرگ کمان است»هاي استعاري نگاشت. 9جدول 
حوزۀ 
 مقصد

حوزۀ 
 مبدأ

 نگاشت جزئي نگاشت عمومي مبدأحوزۀ کلمات مرتبط با
تعمیم 
 معنایي

 کمان مرگ
 رمي )انداختن(

 اسهم )جمع سهم به معنای تیر(
 نابودی مرگ کمان است مرگ وسیله است

 مثنوي. 4-2-2
 مرگ خانه است. 4-2-2-1
ماابل دنیاساات و از زبان بالل به توصاایف این خانه  داند که ناطةاي میا مرگ را خانهموالن
 پردازد: می

 (8927-8/8986 )مثنوي،
 
 

 رويامشااااب غریبی می گفاات جفاات
 جااان من امشااااب نااه بلکااه نااه گفاات
 مااعاامااورتاار   کاانااد  ویااران تااا کاارد

 چاااه چو خااانااه این در بودم من گاادا
 مأن  اسااات را قصااارها خودمر شاااهان

 ایاان جااهااان  آمااد تاانااگ را انااباایااا 
 فاار بااناامااود ایاان جااهااان را مااردگااان

 

 شاااويمی غااایااب خااویش و تاابااار از 
 در وطن مای رسااااد خاود از غااریاابی  
 مااخااتصاااار قااوماام اناابااه بااود و خااانااه

 بهر شاااااه قصااار بااایااد شاااااه گشاااتم
 اسااات گوري ب و مکان مرده را خانه 

 ال مکااان دراناا رفااتاانااد هااانشااا چاون 
 بر ظاااهارش زفاات و بااه ماعانی تنااگ   
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 مرگ آینه است. 4-2-2-2

 نمایاند:هاي هرک  را بدو میها و زیباییداند که زشتیاي میآینهموالنا مرگ را 

 (8486-8/8442 )مثنوي،

 مرگ خوراک است. 4-2-2-6
کند که یکی از ملزومات خوارک اسااات و حسااای شااایرینی اساااتفاده می حوزۀ موالنا از 
 کشد:اي انتزاعی به تصویر میگونه دلپییري مرگ را به عنوان حوزهبدین

 (8/8698 )مثنوي،
 گوید:و در جاي دیگر می

 (9/6761/6768 )مثنوي،

 انسان است ،مرگ. 4-2-2-4

 قاضي است ،مرگ -الف
نشان دادن ة قاضی براي مرگ به منظور بردن کلم کاربه. داندموالنا مرگ را قاضی می

لمات کار بردن کبه. تواند از چنگال آن رهایی یابداستیالي مرگ است و اینکه انسان نمی
 اند:گاه و خشم براي بهتر نشان دادن این استیال آمدهیعنی گواه، حکم ؛مبدأحوزۀ متناظر با 

 اوست همرنگ!  پسار اي یک هر مرگ
 اساات رنگی خوش را آینه ترک، پیش
 فرار اناادر مرگ ز ترسااایمای  آناکااه 
  مرگ رخسااار نه توساات زشاات روي

 

 دوست دوست بر و دشمن دشمن پیش 

 اساااات زنگی هم آینااه زنگی پاایش
 دار هوش !جاناي ترساااانی زخود آن
  «برگ مرگ، و درخت همچون تو جان

 

  اساار شاایرین گشاات و نالم زین مرگ
 

  چااون قاافاا  هشاااتن پریاادن مرغ را 
 

 تن مارگ  ایشااااان پایاش   ناباود   تالاخ  
 پاایااچ  پاایااچ  جااهااان  از وارهاایاادنااد 

 اي ارکااانی شاااکسااات  را زناادان برج
  شااکساات را مرمر ساانگ این دریغ کاي

 

 چااماان در زناادان چاااه از رونااد چااون 
 هاایااچ هاایاچ  فاوات  باار نااگاریااد  کا  
 اي زنااداناای دل رنااجااد او از هاایااچ
  سااااترَ حب  از مااا جااان و روان تااا

 

 گوا رنجوري و است قاضی چون مرگ  دوا ساااوي جهاادمی گوشاااه گوشاااه
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 (9/6761/6768 )مثنوي،

 طبلک زن است ،مرگ -ب
 . کندطبلک زن بودن مرگ، هشدار دادن و نزدیک بودنش را یادآوري می

 (778-8/771 )مثنوي،

 واعظ است ،مرگ -ج

 (1/442 )مثنوي،

 . دهدهاي استعاري مربوط به مرگ را در مثنوي موالنا نشان مینگاشت( 68)جدول   

 هاي استعاري مربوط به مرگ در مثنوينگاشت. 11جدول 
حوزۀ 
 مقصد

حوزۀ 
 مبدأ

کلمات متناظر با 
 مبدأحوزۀ 

زۀ حومفاهیم مرتبط به 
 مقصد

نگاشت 
 عمومي

 بیت نگاشت جزئي

 مرگ

 خانه
قصر، تنگ، 
 وطن، مانس

 آرامش
 مرگ مکان

 است
 3/3924 مرگ خانه است

 رخسار، رنگ آینه
رو شدن انسان با هروب

 خویشتن خویش
مرگ ابزار 

 است
 9/3731 مرگ ابزار است

 خوراك
 شیریني
 تلخي

مرگ با  حس کردن
 تمام موجودیت فرد

مرگ 
خوردني 

 است
 مرگ شیریني است

3/3191 
9/6463 

 انسان

 دستگیر کردن،
خشم داشتن، 

طبل زدن، 
 کردنموعظه 

سلطه، نزدیکي، 
 پندآموزی

مرگ انسان 
 است

 مرگ قاضي است
 مرگ طبل زن است
 مرگ واعظ است

1 /772 
1/443 
3/3137 

 گواه ایاان آمااد قاااضااای پاایاااده چاون 
 هاااچاااره و دوا مااهاالاات  جسااااتاان 
  وار خشااام صاااباااحاای آیااد عاااقااباات

 

 گاااهحکم تااا را تو خوانااد هامای   کااه
 هاااپاااره تاان خاارقااه  باار زناای کااه
  دار شااارم مهلاات؟آخر باااشااااد چنااد

 

 زناادمی طبلااک مارگ  ایان  سااااالاهااا 
 ماارگ آه، جااان از ناازع اناادر گااویااد
 گاارفاات نااعااره از ماارگ گاالااوي ایاان
  دریااافااتاای  را خااویااش  دقااایااق،  در

 

 
 کناادماای جااناابااش باایااگاااه تااو گااوش
 مرگ آگاااه خود ز کردت زمااان این
 شاااگفت ضااارب از بشاااکافت او طبل
  دریااافااتاای   زمااان ایاان مااردن رمااز

 

  ماارگ هاامسااااایااه ماارا واعااظ شااااده 
 

  هاام زدهماارا باار  کساااااب و دکااان 
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سجادیه ۀ صحیفتحلیل شناختي و بررسي تطبیقي مرگ از منظر شناختي در . 4-2-6
 و مثنوي

ز ااي همگانی و غیرقابل بازگشت، بخش مهمی مرگ به عنوان مفهومی انتزاعی و تجربه
آنچه بدیهی است تجربه متفاوت . دینی و عرفانی را به خود اختصاص داده استهاي آموزه

. کشدروشنی این امر را به تصویر میافراد از مرگ است که تعابیر متضاد در مورد آن، به
صویر ت سجادیه و مثنوي را بهصحیفة هاي معنایی مشترک در باب مرگ در ، تعمیم(4)نمودار 
 . کشندمی

 سجادیه و مثنويصحیفۀ هاي مربوط به مرگ در هاي معنایي مشترک استعارهتعمیم. 4 نمودار

 

 

  

 

 گیرينتیجهبندي و جمع
دهد که زندگی و مرگ به عنوان دو مفهوم انتزاعی، جایگاه هاي این پژوهش نشان مییافته
حیفة صبررسی این دو مفهوم از دیدگاه شناختی در . اي در متون عرفانی و دعایی دارندویژه

به عنوان سومین کتاب ارزشمند شیعه پ  از  -السالمامام سجاد علیه-سجادیه امام چهارم
ترین اثر عرفانی منظوم ادبیات فارسی، نشان البالغه و مثنوي موالنا به عنوان مهمرآن و نهجق
تنیده، چیزي جداي از دهد که در هر دو اثر، زندگی و مرگ به عنوان دو مفهوم درهممی

حرکت و صیرورت دو مفهوم شناختی مهم در رابطه با زندگی . انسان و موجودیت او نیستند
از سوي دیگر، نوع انتخاب انسان در مواجهه با موانع راه . باشندمثنوي میو صحیفة در 

سنخ دو ماصد متفاوت خواهد کرد و در نهایت هنگام مرگ عبودیت و عاشای، او را هم
که این رویارویی خوشایند یا ناخوشایند . انسان با موجودي که خود ساخته مواجه خواهد شد

 . باشدمی

 

 ابزار نزدیکي و هشدار استیال نابودی

ت
اس

ه 
خان

گ 
مر

 

ت
اس

ه 
یین

گ آ
مر

 

ت
اس
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واع
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گ
مر

ت
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ن 
ز

 

ت
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مر

 

ت
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ت
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گ ق
مر
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