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چکیده
ذهن و زبان انسان و کارکردهای مختلف آن از جمله موضوعات قابل بررسی در قرآن کریم است؛ نظریۀ
طرحواره تصویری یکی از مهمترین ساختهای مفهومی در معنیشناسی شناختی است که رابطه تنگاتنگی
با این موضوع دارد .در قرآن بسیاری از مفاهیم انتزاعی در قالب مجموعهای از مفاهیم عینی بیان میگردد.
چنین کارکردی در ساختار استعاری آیات ،امکان درک پدیدههای انتزاعی آموزههای قرآنی را از طریق
انطباق استعاری پدیدههای فیزیکی که ماهیتی ملموس دارند ،فراهم میسازد .به عقیده جانسون ،تجربیات ما
از جهان خارج ،ساختهایی در ذهن ما پدید میآورند که ما آنها را برای فهم موضوعات دیگر به گزارههای
زبانی خود انتقال میدهیم .درواقع ،طرح تصویری ،نوعی ساخت مفهومی است که انسان بر اساس تجربیات
فیزیکی خود در جهان خارج ،آنها را برای فهم عمیقتر جهان مهیا میسازد .این تجربیات عینی ،امکان
درک دیگر مفاهیم در حوزههای انتزاعیتر را به انسان میدهد .پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی-
توصیفی به طرحوارههای موجود در سوره یوسف (ع) بپردازد تا به این پرسشها پاسخ دهد که در سوره
یوسف کدامیک از طرحوارههای تصویری موجود است؟ و برای درک دقیقتر معانی و مفاهیم ،کدامیک از
طرحوارههای تصویری کاربرد بیشتری داشتهاند؟ نگارندگان درصدد آن هستند که با استفاده از طرحواره
تصویری بهعنوان مهمترین مفهوم زبانشناسی شناختی به رمزگشایی معنایی سوره یوسف بپردازند .نتایج
این پژوهش حاکی از آن است که طرحوارههای سوره یوسف در سه محور حجمی ،حرکتی و قدرتی
آشکارگی مییابند و در آن میان طرحوارۀ قدرتی بسامد بیشتری نسبت به دیگر طرحوارهها دارد.
کلیدواژهها :قرآن ،سورۀ یوسف(ع) ،طرحوارۀ تصویری ،استعاره.
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 .1مقدمه
زبانشناسی شناختی 1رویکردی نوین در عرصه مطالعاا

زباانی تساه داه در ل ابار باا رویکارد

صورلگرتیانه به زبان قرتر میگیرد .تیان رویکاردد در دیاشتیل ع اوا شاناختی در د اه اای  07و 07
میالدی بهویژه در دژو ل ای مربوط به م ولهبنشی مفا یم و سنه «روتنشناسی گشاتاله» ریشاه دترد
( .)Evans & Green, 2006: 3بر تساس نظر گیررلس ( 1991ا) تین دتنلد زبان رت وسای هتی بارتی
سامانش ید دردتزش و تنت ال تطالعا
لصوری 2و لجربی 3م وال

میدتنش و در آن به لحاظ روششناختید لجزیه و لح یار مباانی

زبانی تز منظر زبانشناسی شناختی تز ت میه تساسی برخوردتر تسه .تیان

دتنلد رویکردی تسه ده به زبان بهعنوتن وسی هتی برتی دشف ساختار نظااِ شناختی تنسان ماینگارد
(گ فااد )19 :1301؛ بنابرتین در زبانشناسی شناختید زبان بهعنوتن بخشی تز قاب یه ای شناختی تنسان
در نظر گرفته می شود و به مطالعه ن ل شناختی زبان میدردتزد داه بنیاان آن بار ترلبااط سااختار ای
تطالعالی تنسان با جهان خارج تسه.
بر تساس تین نظریهد دتنل زبانی تنسان مست ر تز تنشیشیشن و شناخه نیسه و بار تیان تسااس در
ن طۀ م ابر آرتی زبانشناسانی چون چامسکی و فودور 4قرتر میگیرد ده دتنل ساخه ا و قوتعش زباان
رت تز دیگر فرتینش ای ذ نی تنساند تز جم ه تنشیشیشند جشت میدتننش .در زبانشناسای شاناختید لح یار
مبانی مفهومی و لجربه م وال

زبانی تز ت میه ویژهتی برخوردتر تسه؛ بر تین تسااسد سااخه اای

صوری زبان نه به شکر مست ر ب که به مثابه بازنمود ای سازمانبنشی د ی و عااد تصول م ولاهبناشید
سازودار ای دردتزش و لأثیرت

لجربی و محیطی در نظر گرفته میشونش .ع وا شناختی سعی دترد لاا

با لبیین رتبطه میان شناخه تنسان و دشیشه ای دیرتمونلد نحوه لعامر با تین دشیشه ا و دسهیاابی باه
دردی بهتر تز آن ا رتد با تستفاده تز رویکردی «ذ ن -لجرباه محاور» ترتئاه دناش (لیکاا

و جانساوند

 .)9 :1390معنی شناسی شناختی به بررسی رتبطه میان معناا و ترجااع آن در جهاان وتقعی مایداردتزد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cognitive linguistic
2. Conceptual
3. Experiential
4. Fodor
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مفاا یم و مبااحثی مانناش :تساتعاره و مجاازد معناای دتئرةتلمعاارفید م ولاهبناشی و نظریاۀ سارنموند
فضا ای ذ نید آمیزة مفهومی و چنش مفهاوا دیگار رت میلوتن در حوزه معنیشناسی شناختی گردآورد
(رتسخ مهنشد.)22 :1394
نظریه طرحوتره ای لصویرید یکی تز نظریه ای بنیادین در معنیشناسی شناختی تسه ده در سال
 1900ا تز سوی مارک جانسون در دتاب بشن در ذ ن مطرح شش .طبق تین نظریهد جانساون شاناخه
جسمیششه تنسان رت مورد دژو ل قرتردتد .تو م وله طرحوتره لصویری رت در ترلبااط باا ناوع زناشگی
جسمانی تنسان میدتنش .مچنین نخستین بار لیکا

و جانسون 1907( 1ا) تین درسل رت مطرح دردنش

ده دیچیشگی نظاا مفهومی ما تز دجا ناشی میشود؟ داسخ آن ا بشین درسل تین بود ده دیچیشگی نظاا
مفهومید حاصر ترلباط ویژگی ای جسمی ما و تنوتع مفا یمی تسه ده میلوتنیم بساازیم؛ زیارت نظااا
مفهومی ما چیزی نیسه ده معموالً نسبه به آن وشیار باشیم .در بیشتر تماور خراردی داه در زناشگی
روزمره تنجاا مید یمد دمابیل بهصور

خوددار بر تساس برخی تلگو ا فکر و عمر میدنیم (لیکا

و جانسوند  .)17 :1390تفرتشید طرحوتره ا رت تلگو ای تدرتدی و دیلتدرتدی و دیلمفهومی میدتناش
ده در مرح ه بعشد تنسان آن ا رت به حوزه مجرد و تنتزتعی نیز لعمیم مید ش (.)11 :1397
در طرح وتره لصویرید تنسان تز طریق لجربیالی ده تز جهان خارج دسب میدناشد مفاا یمی رت در
ذ ن خود ذخیره می دنش لا تز طریق آن مفا یم بتوتنش با جهان خارج ترلباط برقرتر دنش؛ یعنی تصار بار
آن تسه ده لعامر با جهان بهوسی ه ساختار ای تطالعالی ذ ن صور
طرحوترة لصویری عبار

مایداییرد .باه بااور جانساون

تسه «تز تلگویی لکرترشونشه و دویا تز لعامر ای تدرتدی ما ده به لجربه ماا

تنسجاا و ساختار میبخشش» (.)Yu, 1998: 23-24

دیشگاه تص ی در نظریه طرحوتره ای لصویری بر تین شالوده بنا میگردد ده ما با حضور فیزیکی و
فعالیه و حرده خود در جهان خارجد تز طریق بشن و محیط دیرتمونماند لجربه ایی دسب مایدنایم
ده ما رت در سازماند ی تفکاار و تنشیشاه ایماان در حاوزه اای تنتزتعای یااری ماید ناش (2000: 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Johnson
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 .)Talmy,در ح ی هد طرحوتره لصویرید نوعی ساخه مفهومی تسه ده تنساان آن اا رت بار تسااس
لجربیا

فیزیکی خود در جهان خارجد میسازد .تین لجربیاا

عیناید تمکاان درک دیگار مفاا یم در

حوزه ای تنتزتعیلر نظیر زبان رت به تنسان مید ش .جانسون تین لجرباه اا رت در قالاب ساه طارحوتره
حجمید حردتی و قشرلی ل سیمبنشی میدنش (دریس و مکارتند .)19 :1390
لالمی ( 2777ا) بر تین باور تسه ده زباند نظاا مفهومی ما رت با تستفاده تز طرحوتره اای حاصار
تز فهم جسمیششهد نشان مید ش .به باور وید بازنمود شناختی رت نمیلوتن بهگونۀ مست یم درک درد .نظااا
مفهومی زبان در دو زیرمجموعه نظاا ساختاری و محتوتیید مفهومی تسه؛ نظااا نخساهد چاارچوب ار
صحنه رت مشخص میدنش و نظاا دواد محتوتی درون چارچوب رت لعیین میدنش (رتسخ مهنشد .)13 :1394
دتاب آسمانی قرآن بهماننش دیگر نوشتار ای خبرید در بطن آیا

خاود تز تساتعاره اای مفهاومی

بهره میبرد .تز منظری دیگر قرآن آغازگر شکوفایی ع وا بالغی و خاستگاه تولیه آرتیه ای تدبی بوده -
تسه .بر تین تساسد تستعاره و لصویردردتزی ای آن عالوهبر دتشتن ما یه ترزشی و دیناید در قالاب
مفا یم تنتزتعی بیانششهتنش؛ در نتیجه مفا یم آن با ساختار ذ ن بشری و لجربه ای زنشگی تیانجهاانی
آدمی مفهواسازی ششهتنش .بر تین مبنا دشف مفا یم آیا
منظور آیا

قرآن در قالب طارحوتره اا در فهام مارتد و

قرآنی لاثیری بهسزت دترد .دژو ل حاضر در چارچوب معنیشناسی شناختی جانساون باه

موضوع طرحوتره لصویری موجود در سوره یوسف میدردتزد و بر آن تسه لا میازتن داربساه تناوتع
طرحوتره ای لصویری سوره یوسف رت باه دساه آورد و درک معناا در قارآن رت باا تبازتر طارحوتره
لصویری لبیین و لشریح دنش.
تین دژو ل با روش لوصیفیلح ی ی به متن ماینگارد و دتده اا باهصاور
طرحوتره ا گردآوریششه تسه .دتده ای تین دژو ل آیا
آیا

تسانادی باا بررسای

سورة یوسف (ع) تساه .داس تز بررسای

سورة یوسفد دتده ایی ده دترتی طرحوتره لصویری ستنشد شناسایی و بررسیشاشهتناش .ساسس

فرتوتنی ر یک تز زیرشاخه ای طرحوتره ای لصویری بر تساس دیشگاه جانسون (حجمید حردتای و
قشرلی) بررسی و لح یر گردیشهتنش.
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نگارنشگان در تین دژو ل به دنبال داساخگویی باه درسال اای زیار ساتنش؛  .1طارحوتره اای
لصویری چه قاب یتی در لبیین مفا یم و رمزگشایی معنایی آیا

سوره یوسف (ع) دترد؟  .2دشتایک تز

تنوتع طرحوتره بیشترین سهم رت در تنت ال معنا و ترتئه درک درسه تز آیا

سوره یوسف (ع) دترد؟

 -1-1پیشینه پژوهش
لادنون در زمینۀ طرحوتره ای لصویری دژو ل ای متعشدی صور

دییرفته تساه؛ بررسای اای

تنجااششه بیانگر آن تسه ده لح یق مست ی دربااارة موضاوع طارحوتره لصاویری در ساوره یوساف
نگاشته نششه تسه؛ تما دژو ل ایی ده لا تنشتزهتی مرلبط با تین دژو ل نگاشته ششهتنش تز تین قرترنش:
 دریس و مکارتن ( )1390در لح ی ی به بررسی داربسه طرحوتره ای لصویری جانسون در قرآندریم با لکیه بر تشاره ای لربیتی و آموزه ای تخالقی در داالا وحای دردتختاهتناش و باشین نتیجاه
رسیشهتنش ده تز میان ر سه آیه قرآند یک آیه طرحوتره لصویری دترد و میلوتناش در مفهاواساازی
موضوعا

ذ نی و تنتزتعی ن ل بهسزتیی دتشته باشش و داربسه آن ا در رمزگشایی معنایی قارآند

تمری مس م تسه.
 عابشی ( )1390طرحوتره ای لصویری عیتب در قرآن دریم رت تز منظر زبانشناسی شناختی بررسیدرده تسه .بر تساس یافته ای دژو ل وی طرحوتره عیتب در قالاب طارحوتره حجماید دوری و
نزدیکید خطید نیرود ج و و ع ب آشکارگی مییابنش .به باور وی خشتونش با لرسیم تین طرحوتره ا
تمر غیبی رت بهگونهتی بیان درده تسه ده ع یرغم دیچیشگی فاو تلعاادهتشد بارتی مخاطاب بسایار
م موس گردیشه تسه.
 -لودرنیا ( )1391طرحوتره ای لصویری حار

«فای» در قارآن رت باا لکیاهبار نظریاۀ جانساون در

معناشناسی شناختی بررسی درده و بهویژه بر لبیین معنای حر

«فی» باا لکیاه بار طارحوتره اای

لصویری دردتخته تسه .تزجم ه طرح ای لصویری ده با لکیه بر نظریاه جانساون در تیان نوشاتار
مطرح ششهتنشد طرحوتره جهتید مهارششگید حردتید نیرود مسانی و موجودیه تساه داه تز تیان
طریق مفا یم تنتزتعی در قالب لصاویری در ذ ن مخاطب قرآند قابرفهم و قابرلمس گردیشهتنش.
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 قائمی و مکارتن ( )1391طرحوتره لصویری رت در حوزة سافر دنیاوی و تخاروی در زباان قارآنبررسی دردهتنش .نویسنشگان تین دژو ل بر تین باورنش ده تساتعاره «زناشگی سافر تساه» یکای تز
تستعاره ای درداربرد قرآن در عینیسازی و م موس دردن بسیاری تز مفا یم ذ نی و تنتزتعی تسه؛
تیشان بر داربرد طرحوتره ای حجمید قشرلی و حردتی در بیان و زبان زیرساخه ای تستعاره ای
قرآنی تشاره مینماینش.
 خسروی و مکارتن ( )1391طرح ای لصویری رت در معناشناسیشاناختی وتگگاان قارآن بررسایدردهتنش و سه طرح وتره لصویری؛ حردتید قشرلی و حجمی رت مختصرتً بررسای دارده و آیاالی رت
بهعنوتن نمونه ذدر دردهتنش.
 محمش عبشتلمنعم (« )2772لصاور تساتعاری «زناشگید سافر تساه» در قارآن :لح یار معناشناسایشناختی» و تویشت (« )2772( )Eweidaدرک تستعاره ای زمان و مفاا یم فر نگای :لح یار قارآن و
لرجمه ای تنگ یسی آن» تز جم ه م االلی ستنش ده مرلبط با دژو ل میدور در خارج تز دشور باه
چاپ رسیشهتنش.
با جسهوجو در دیشینۀ موضوع و با نظر بر رویکرد و یافته ای تین دژو ل ااد لاادنون داژو ل
مست ر و دام ی دربارة موضوع طرحوتره لصویری سوره یوساف (ع) بار مبناای نظریاه زباانشناسای
شناختی جانسون صور

نگرفته تسه و دژو ل ای تنجااششه تز زوتیای دیگر به تین سوره دردتختاهتناش؛

بنابرتین موضوع دژو ل تین نوشتار میلوتنش ر یافتی جشیش در حوزة زبانشناسی و ع وا دینی باشش.

 .3بحث و بررسی
 -1-3طرحوارههای تصویری
نظریۀ طرحوتره ای لصویری تبتشت در معنیشناسی شناختی و سسس در سایر ع وا شناختی بهویاژه
روتنشناسی شناختی مطرح و مورد لوجه قرتر گرفه .مفهوا طرحوترة لصاویری باا فرضایۀ شاناخه
جسمیششه در ترلباط تسه (رتسخ مهنشد  .)41 :1394ما در تین جهاند تعمال و رفتار ایی دتریم؛ ماثالً
حرده میدنیمد میخوتبیمد محیط تطرتفمان رت درک میدنایم و تز تیان طریاقد سااخه اای مفهاومی
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بنیادینی رت دشیش میآوریم ده برتی تنشیشیشن درباره تمور تنتزتعی به دار میرونش .باه ع یاشة جانساوند
لجربیا

ما تز جهان خارج ساخه ایی در ذ ن ما دشیش میآورد ده ما آن ا رت باه زباان خاود تنت اال

مید یمد تین ساخه ای مفهومی مان طرح ای لصویری ستنش (صفوید  .)20 :1304طرحوتره ای
لصویری تغ ب حاصر لعامر تنسان با جهان خارج تسه ده در قالب مفا یم تنتزتعی شکر مایگیارد و
تبزتری تساسی برتی درک بسیاری تز مفا یم ذ نی به شمار مایرود (محماشی آسایابادی و مکاارتند
.)20 :1391
طرحوتره ا رتبطۀ حوزه مبشأ و م صش رت در درک تستعاره نشان مید نش .طارحوتره اای لصاویری
ساخه ایی تنتزتعی ستنش ده بر طبق آنچه معنیشناسی شناختی مطرح میسازدد درک معنی رت میسار
می دننش و تمکان ترلباط میاان لجربیاا

ماا رت تز جهاان خارج با حوزه ای شناختی دیچیشهلری نظیار

زبان فرت م میآورنش .طرحوتره برخاساته تز درک جسامیشاشة ماا و در سااحه عینای تساه .ماا باا
بهرهگیری تز تین طرحوتره ای عینی میلوتنیم دربارة حوزه ای تنتزتعی صاحبه دنایم (رتساخ مهناشد
« .)19 :1394طرحوتره ای گوناگونی وجاود دتد داه بار درک ماا تز جهاان ساتی لأثیرگیترناش .تیان
طرحوتره ا با لصویر ای م ی تز لعامر ما با جهان نشئه میگیرد؛ به تین صور

ده ماا باا لمااس باا

تجسااد آن ا رت دشف میدنیم و نیرو ای طبیعی رت ده بر ما لأثیر میگیترنشد لجربه میدنیم .تیان لجربیاا
م موس تولیه باعث دیشتیل طرحوتره ای لصویری میشونش و مین طرحوتره اد لصویر ایی ساتنش داه
بسیاری تز مفا یم تنتزتعی رت بهصور تستعاری ساختاربنشی میدننش» (دوچلد .)02 :1393
مهملرین طرحوتره ای لصویری ده جانسون بهعنوتن تولین نظریهدردتز مطارح میدناشد طارحوتره
حردتید قشرلی و حجمی تسه ده طرحوتره ای سطح دایاه رت لشکیر مید ناش .عاالوه بار تیان ساه
سطحد وی طرحوتره ای دیگاری مانناش لعاادلید ربطید چرخهتید دانونید حاشایهتید دور -نزدیاکد
در -جزءد لماسد سطحد تدغاا و تنفکاک رت بارتی م ماوس داردن مفاا یم تنتزتعای دیشانهاد مایدناش
(محمشی آسیابادی و مکارتند  .)140 :1391تز تین میاند ساه طارحوتره حجماید حردتای و قاشرلی
موضوع دژو ل حاضر تسه.
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نمودار  -1طرحوارۀ تصویری

مانگونه ده در نمودتر فو نمایه گردیشه تسهد طرحوتره ای لصویری در معناشناسیشناختی باه
سه نوع «حجمی» ده به دشیشه ای مادی حجم مید ش و آن ا رت قابرلصور میدنش و «حردتی» داه باه
دشیشه ا ماننش جانشترتن قاب یه حرده دردن مید ش و «قشرلی» ده دشیاشه اا رت دترتی قاشر

لفکارد

لک م و جز آن میدنشتردد ل سیم میگردنش .تین طرحوتره اد ر یک به نوعی باه دشیاشه اای مخت اف
روح و معنا میبخشنش و باعث میگردنش لا مخاطبان برتی فهم آیاا د لصاویر ایی متفااو
بسازنش و به دمک آن لصویر اد آموزه ای تلهی رت در زنشگی به دار ببرنش و به سعاد

در ذ ان

نهایی ده ش

خ ه تسهد دسه یابنش (خسروی و مکارتند .)17 :1393
 -3-3طرحوارة تصویری در سورة یوسف
سورة یوسف (ع) ده به «تحسنتل صص» شهر

دتردد تز سوره ای دتستانی و روتیه ایی تسه ده

در آند شخصیه اد گفهوگو اد صحنه اد حاوتد

و ساایر جنباه اای دتساتانی فرتوتنای باه چشام

میخورد .تین سوره در دنار ویژگی ای دتستانید نشانه ای فرتوتنی در آیا
نظریۀ طرحوتره لصویری لیکا

خود دترد ده با لوجه باه

و جانسوند قابرلح یر و بررسی تسه.

سوره یوسف مکى تسه و صش و یازده آیه دترد .بیشتر آیا

باه تیجااد لحاول مط اوب ع یاشلید

تخالقید فکری و تنسانی در جامعه شرکزده مکه و باورتنشن ح انیاه دعاو

دیاامبر (ص) در قالاب

زیبالرین و عبر آموزلرین دتستان و سرگیشه تسه .دتساتان یوساف تز منظر اای مخت فای تعام تز
نرید ساختارید دستوری (دستور یشی)د ف هی و غیره مورد بررسی قرتر گرفته تسه و ممکن تسه
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ده بر تساس نظریۀ تستعارة مفهومی بهخصوص طرحوتره ای لصویری به درسل ای موجود در دربارة
قرآن و ساختار آن داسخ درخور یافه شود؛ مچنین معروفیاه دتساتان حضار

یوساف (ع) سابب

میگردد لا لح یر ای صور گرفته برتی خوتننشگان ع0القهمنشد رت نمایی برتی درک بهتر متن شود.
در دتستان حضر یوسف عناصری مچون محبه دشرید حسش در میان برتدرتند لفااو

در بازلااب

عکس تلعمرد مکر و حی هد دشیمانید عفو و گیشه آشکار میگردد .تین عناصر ده در نوع خود شااد ه
دتستان بر آن تستوتر تسهد بیانگر ت میه نری دتستان تز لحاظ ساختاری تسه (داظمید .)140 :1304
 -1-3-3طرحواره حجمی

طرحوتره ای حجمید طرحوترة تنگارهتی تسه ده یک ظر
فضایی سهبعشی تسهد بازنمایی میدنش .صور

رت داه درون و بیارون آن در ق مارو

ایی مثر وتگه ای لهاید ع ایاش رت در قالاب وتگگاان

ریختن و حاله ای عاطفی مثر «به دل تفتادن» بهصور

ظر

مفهاواساازی شاشهتناش (لی ارد :1303

 .)327طرح وتره ای حجمید تز تنگاشه میان دشیشه ای ذ نی با لجربیا

تنسان تز قارتر گارفتن در

محیط ایی نظیر تلا د خانهد لختخوتب و فضا ای تینچنینی ناشی میشاود .تیان طارح وتره ااد تمکاان
لجسم ظر

ومظرو

رتد با شبیهسازی قرتر گرفتن تشیا در درون یکشیگر ممکن میسازد (شکر:)1

x
شکل  .1طرح واره حجمی (جانسون) 32 : 1891 ،
تین طرحوتره بر دو تصر تستوتر تسه :بر تساس طرحوتره حجمید تشیا یا در درون ظر

ستنش یا

خارج تز آن .تصر دوا تین تسه ده تگر شیء «تلف » در درون شیء «ب » قرتر گیرد و شایء «ب » در
درونشیء «ج » باششد آنگاه شیء «تلاف » در درون ار دو قارتر دترد (ساعیشد  .) 320: 2713دااردرد
تستعاری تین جهه گیری ای فضایی تز تین وتقعیه نشأ

می گیرد ده بشن تنسان مکان مناش و فضاایی

تسه و شکر عم کرد جسم وی با داردرد ایل در محیط بیرون یکسان تسه (جانسوند .)14 :1900
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یکی تز تنوتع طرحوتره ای لصویری ده جانسون به بررسی آن دردتختهد طرحوتره حجمی تسه .در
محشود میگردد یا باه فضاای تشااالشاشه

نشسه حجم دارهتی سهبعشی تز فضاسه ده تز مه طر

بهوسی ۀ یک جسم تطال میشود (لی رد  .)327 :1303بسیاری تز دشیشه ای روتنید تجتماعید فر نگای
و تقتصادی و نیز دشیشه ای زیستی و شیمیایی تز نظر ما ظر

ستنشد د مه «ظرفیه» ده در بسیاری تز

دشیشه ای فیزیکید شیمیایید روتنی و تجتماعی داربرد دترد برخاسته تز ظر
ظر

ماسه .ماا خودماان نیاز

ستیم :سطح دتریمد لود دتخرد خارج و دالً عوتلمی دتریم ده بیشتر فضایی و ظرفی ساتنش داه

تز نشانه ایی ماننش «تزد بهد درد به سوید فرتد فرو و  »...تستفاده میدنیم (قاسمزتدهد .)179 :1309
به نظر لی ر تنسان تز طریق لجربه قرتر گرفتن در تلا د خانهد لخه و مکان اایی داه دترتی حجام
بودهد میلوتنش بشن خود رت مظروفی ل ی دنش ده در ظر

ایی تنتزتعی قارتر گیارد یاا طارحوتره اای

تنتزتعی تز حجم ای فیزیکی در ذ ن خود دشیش آورد .تنسان در طول زنشگیتش با تناوتع ظار

آشانا

میشود بهطوریده حتی بشن خود رت نیز ظرفی سهبعشی میتنگارد ده به آن چیز ایی مانناش اوتد آبد
غیت و ...وترد میدنش (قاسمید  .)12 :1394به ع یشة لیکا
م بهصور

ظر

و م بهصور

مظرو

در طرحوترة حجمی ما بشن خود رت موتره

لجربه میدنیم .عناصر تص ی طرحوترة حجمی عبارلناش تز

«دروند محشوده و بیرون» (محمشی آسیابادی و مکارتند .)140 :1391
در سورة یوسف (ع) آیۀ یادششه دترتی طرحوترة حجمی تسه «:ماکان یُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ ال هن ِ مِنَْ
شیْءٍ إِلها حَاجَةً فِی نفْسِ یَعْقُوبَ قضاهَا» :تین دار در برتبر ترتده خشتونش یچ سودشاان نبخشایشد جاز
آنکه نیازى در دل یع وب بود ده عم ى شش (یوسف .)20/در لفسیر آیۀ آمشه «:ولیکن تین وسی ه آن بال
رت دفع نکرد و قضا و قشر خشت برتیشان گیرت گشته عزیز مصر برتدر دشرشان رت به جرا دزدیشن دیماناه
لوقیف نموده و برتدر بزرگلرشان م در مصر تز تیشاان جاشت شاش و در مصار ماناش؛ در نتیجاهد ام
جمعشان درتدنشه شش و م عشدشان دم شش و یع وب و دستورش تیشان رت تز خشت بىنیااز نسااخه و
تگر خشتونش ن شه یع وب (ع) رت بىتثر و قضاى خود رت گیرت ساخهد برتى تین باود داه ماىخوتساه
حاجتى رت ده یع وب در دل و در نهاد خود دتشه برآورد و سببى رت ده به نظر تو باعث محفوظ مانشن
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فرزنشتن تو بود و سرتنجاا یچ دارى برتیل صور

نشتد؛ ب که مایه لفرقه جمع فرزنشتن و ن ص عاشد

تیشان ششد مان سبب رت وسی ه یع وب به یوسف قرتر د ش .به خاطر مین بازدتشه یکى تز بارتدرتن
بود ده ب یه به دنعان برگشته و دوباره نزد یوسف آمشنش و در برتبر س طنه و عزلل تظهار ذله نماوده
و تلتماس دردنش و تو خود رت معرفى نموده دشر و سایر بستگان خود رت به مصر آورد و دس تز مش

اا

فرت د دشر و برتدرتن به وى رسیشنش .دس تینکه فرمود( :مادان یُاْنِی عَنْهُمْ مِنَ تل ََّهِ مِانْ شَایْء) معناایل
تین تسه ده یع وب و یا آن وسی هتى ده تلخاذ درد به یچوجه نمىلوتنش فرزنشتن رت باىنیااز تز خاشت
بسازد و آنچه رت ده خشتونش قضایل رت رتنشه ده دو لن تز تیشان تز جمعشان جشت شونش دفع نمىدنش و
سرتنجاا مانده خشت م شر درده بود لح ق یافهد یکى تز تیشان بازدتشه شش و یکى دیگر داه بارتدر
بزرگ لر تیشان بود مانشگار مصر شش» (طباطبایید 1320یوسف .)20/در تین آیه نفس حضر

یع اوب

(ع) ماننش ظرفی متصور ششه ده در آن حاجه ای تو گنجانشهششه تسه؛ بنابرتین درماییاابیم نفاس و
درون تنسان ماننش ظرفی تسه ده حجم و گنجایل دترد ده چیزی درون آن میلوتناش قارتر گیارد .تز
منظر طرحوتره ای شناختید نفسد در حوزه م صش قرتر میگیرد و ظر د در حوزة مبشأ .آنچه ده تین
دو حوزه رت به یکدیگر دیونش مید شد نگاشتی تسه ده بین تین دو حوزه قرتر مایگیارد؛ باه عباارلی
دیگر ذ ن تز طریق ظر

(حوزة مبشأ) و ویژگی گنجایی آن (نگاشه) به سوی نفس (حاوزة م صاش)

حرده میدنش و نفس رت تز طریق لجسم ظر

و گنجایی آن بهتر فهم و درک میدنش.

در تین آیه نیز داردرد طرحوتره ا ن شی تساسی در فهم و لبیین موضوع آیه دترد؛ «فأسَرههَا یوسفُ
فی نفسِ ِ وَ لم یُبدِها لهُم قال أنتُم شرٌّ مَکانا» :یوسفد باز قضیه رت در دل دنهان درد و به آن اا تظهاار
نکرد (و در دل) گفه :شما بسیار مردا بشلری ستیش (یوسف .)00/در لفسیر تین آیه آمشه تسه« :مثر
تینکه دسى درسیشه باشش چطور در دل خود دنهان دردد در جوتب فرمود :تو در جاوتب لصاریح نکارد
ب که سربسته گفه( :أَنْترمْ شَرَّ مَکَانًا)د برتى آن لناقضى ده در گفتار شاما و آن حساشى داه در دل ااى
شماسه و به خاطر آن جرألى ده نسبه به ترلکاب دروغ در برتبر عزیز مصر ورزیشیشد آن م بعاش تز
آن مه تحسان و تدرتا ده نسبه به شما دردد (و تهلل تع م بما لصفون) تو بهتر مىدتنش ده آیا بارتدرش
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قبر تز تیند دزدى درده بود یا نه .آرى یوسف به تین م شتر جاوتب سربساته تدتفاا نماوده و تیشاان رت
لکییب نکرد .بعضى تز مفسرین در معناى جم ه (أَنْترمْ شَرَّ مَکَانًا)...د گفتنش ده شما تز تین برتدر دزدلاان
بشلریشد چون تگر تیند دیمانه م ک رت دزدیشه شما برتدر تو رت ده برتدر داشرى خودلاان باود تز داشرلان
دزدیشیش و خشت دتنالر تسه بر تینکه آیا برتدر تو قبر تز تین مرلکب دزدى شش یا نه .لیکن ممکن تساه
م صود یوسف تین معنا م باشش؛ تما گفتار ما در تین نیسه ده م صاود وتقعاى یوساف تز تیان داالا
چیسهد ب که در تین تسه ده برتدرتن تز تین جوتب یوسف در چنین ظرفى ده خاود آناان بناا نشترناش
تعترت

دننش ده قبالً برتدرى به ناا یوسف دتشتهتنش و یوسف م نمىخوت ش خود رت معرفى نمایش چون

فهمیشهتنش و تین جوتب جز بر آنچه ما گفتیم منطبق نمىشود و برتدرتن غیار آن رت تز آن نماىفهمناش و
بعضى دیگر گفته تنش ده :آن چیزى ده یوسف در دل نهفته دتشته و تظهارش نکرده ماان جم اه (أَنْاترمْ
شَرَّ مَکَانًا) بودهد یعنى تین جم ه رت در دل به آن ا گفته و بعشتً در ظا ر گفتاه تساه( :وَتل ََّاهُ أَعْ َامُ بِمَاا
لَصِفرونَ) لیکن تین وجه بعیش تسه و تز سیا دالا تستفاده نمىشود» (طباطبایید  :1320یوسف.)00/
در تین آیه نیز تز طرحوترة شناختی ده أساس آن تستعارة مفهومی تسهد تستفاده شاشه تساه« .دلد
ظر

تسه»د «دل» حضر

یوسف ماننش ظر

و حجمی تسه ده میلوتن چیزی رت درون آن دنهاان

درد؛ بنابرتین دل در حوزة م صش قرتر میگیرد و ظر

در حوزة مبشأ .ویژگی گنجایل و حفظدننشگی

ظر د نگاشتی تسه ده تز حوزة مبشأ سرچشمه میگیرد و برتی فهم بهتار معناا و دااردرد دلد بار آن
تطال میگردد .داردرد طرحوتره و تستعارة مفهومی در تینجاا عینایداردن أماور تنتزتعای تساه داه
مخاطب رت به فهم بهتر جهان متن یا آیه نزدیک میدنش.
در دو آیه فو دل مچون ظرفی لصور ششه تسه ده محر حفظ تسرتر تلهی تسه .آینه رماز «دل»
حق تسه ده لحه لربیه یکی تز صفا

تسه .ر چیزی ده در عالم م ک تسهد نمودگاه حضر

تسمای تو لج ی یافته تسه .تگرچه مه چیز در تین جهاند مظهر تسم یا صفتی تز تسما و صفا

یا

تلهای

تسه .موالنا دل رت خانه تسرتر حق میدتنش:
دعبه ر چناشی داه خاناه بارَّ توساه

خ ااه ماان نیااز خانااه س ارَّ توسااه
1

(موالناد )2241 /2 :1327
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عالءتلشوله سمنانی نیز ل سیمبنشیتی رت تز لجربیا

تشرتقی و عرفانی خود ترتئه مید ش ده مبتنای

بر طرح وتره حجمی تسه :تو برتی تنسان نورتنی مرتلبی رت در نظر میگیرد ردشتا تز تیان تناوتر محار
لج ی خاص خود رت دترنش .بر تین تساس دل در حکم ظرفی تسه ده تنوتر باا مرتلاب متناساب باا آن
ظر

درون آن جای میگیرد .ردشتا تز تین ظر

ا گنجایشی دترنش ده متناسب با آن مفهوا تنتزتعای

نور رت در خود جای مید نش (محمشی آسیابادی و مکارتند .)114 :1391
نکته قابرذدر در بسیاری تز طرحوتره ای حجمی آن تسه ده «طرحوتره حجمی با داربرد حارو
تضافه ماننش درد دتخرد لوید بیرون و غیره داردرد مییابش و آنچه دس تز تین حارو

قارتر مایگیاردد

ضرورلاً دترتی حجم ل ی میگردد .طرحوتره حجمی تساس معنای حر تضافه رت لشاکیر ماید اش و
تین حرو

تضافه بهنوبۀ خود لعبیر حجمی تز معنای تسامی دس تز خود به دسه ماید اش» (رضاوید

 .)371 :1397بر تساس لوضیح ترتئهششهد جشول زیر نمایانگر حرو

تضافه و طارحوتره اای سااخته

ششه تسه:
جدول  .1طرحوارۀ حجمی و حرف اضافة آن
آیه

حر تضافه

طرحوتره

فی نفسِ یَع وبَ

فی= در

نیاز در دل یع وب

فَأَسَرََّ َا یوسفُ فی نفسِهِ

فی= در

دنهان دردن قضیه در دل

در سورة یوسف دمتارین م اشتر تساتعاره اای شاناختی و طارحوتره اای لصاویری مرباوط باه
تستعاره ای حجمی تسه.
 -3-3-3طرحواره حرکتی

حرده تنسان و مشا شه حرده سایر تشیا لجربه ای گوناگونی رت در تختیار تنسان قارتر ماید اش؛
درنتیجهد طرحوترهتی عینی تز تین حرده در ذ ن دشیش میآیش و برتی آنچه قادر به حرده نیسهد تین
ویژگی در نظر گرفته میشود .حرده دترتی آغاز و دایان تسه و میلوتنش در تیان مسایر تز ن ااطی در
حش فاصر میان دو ن طه آغاز و دایان برخوردتر باشش .حرده تز ن طه آغاز به دایان مست زا گیر تز ن اط
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مخت ف مسیر و متضمن گیر زمان تسه؛ مانگونه ده برتی رسایشن باه موف یاه بایاش لاالش دارد.
موف یه مسیری دترد ده بایش در آن حرده درد .در گونهتی دیگر تز طرحوترة حردتای داه در آن طای
مسیر درونیلر صور

میگیردد نوعی لاییر حاله مطرح تسه نه یک حرده عینی و فیزیکای؛ مانناش

رشش تنسان تز دوددی به بزرگ سالی ده گویای حردتی درونی و ضمنی تساه (صافوید .)304 :1304
طرحوترة حردتید منعکسدننشه لجربۀ تنسان تز حرده خود با دیگر تشیاسه .تین حرداه یاک ن طاه
آغاز به ناا مبشأ و یک ن طه دایان به ناا م صش دتردد آنچه رت بین تین دو ن طه قرتر میگیردد مسیر مینامنش.
م صش

مبشت

مسیر

«وَ لمّا بَ غ اشدَّهُ اتیناهُ حُکماً و عِ ماً» :و چون یوساف باه سان رشاش و دماال رسایش تو رت م ااا
حکمهد نبو

و م اا دتنل عطا دردیم (یوسف.)22/

در تین آیه رسیشن به سن رشش حردتی به صور
م صش (رسیشن به دمال)

لکامر و لعالی یوسف ذدر ششه تسه.

مسیر (رشش)

مبشت (سن رشش)

دتستان یوسف تز آن روی ده س وک بهسوی دمال تسهد تحسن تل صص تساه؛ بااا سرساسردگی
یوسف در م ابر دشر دیر خود آغاز میشودد با دوشایشن رتز تز تغیاار تدتماه مییابشد با لحمار مصاائب
برتی دوری تز عجب و خودبینی و تنانیهد به ع و میگرتیش و به تصطفا و تجتبای یوسف میرسشد آنگاه
با آشکار ششن رته تز بیرتهد به آموزگااری و مرتدی یوساف و سارتنجااد باه غایاه دماال مایتنجاماش
(حسینی و ریاحی زمیند .)32 :1309
«وَ اِلها تصرِف عَنهی کیدَهَه اصبُ اِلیهَه وَ اکَُ مَِ الجاهِ یَ» :تگر لو حی ه تین زنان رت تز من دفاع
نفرمایی به آن ا میر درده و تز ت ر جهر (و ش او ) گردا (یوسف.)33/
عیتب دوزخ

مسیر

میر به زنان

در تین آیه میر به زناند مجاز تز جهنم تسه .شا شی دیگر ده میر به زنان رت یاک م صاش در نظار
گرفته و گنا کارتن رت به سمه آنان میدشنش .دروتقع در تین آیهد نادتنان در مسیری لرسیم میشونش ده
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مسیر رسیشن به تنحرت

تسه و خشتونش آنان رت در طول تین مسیر با خوتری به سمه دوزخ میدشانش؛

بنابرتین م به مسیر و م به م صش تشاره ششه تسه.
«وَ لمَها فتحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدوا بِضاعَتهم رُدَّت اِلیهِم» :چون برتدرتن بار ا رت گشوده و متاعشان رت به
خود ردششه یافتنش (یوسف« .)21/چون حضرت

بار ا رت گشودنشد دیشنش سارمایه خودشاان رت داه در

عوض گنشا دردتخته بودنش بشون دموداسه به آن ا مسترد شاشه و در باار آن اا موجاود تساه؛ لایت
خرسنش ششنش .دریافتنش ده سرمایهشان به آن ا بازگردتنشه شاشه« .وَجَاشُوت بِضااعَتَهُمْ رُدََّ ْ لِلَایْهِمْ» (باه
برتدرتن حسود و جفادار خودد مخفیانه شیه مىد ش لا زمینه رت برتى مرتجعه آن ا فرت م سازد) .آیاه
چنین معنا مىد ش ده وقتى باروبنه خود رت بازدرده و داالى خود رت در میان طعاا خود یافتنشد فهمیشنش
ده عمشتً به تیشان برگردتنیشهتنش به دشر گفتنش :ما دیگر بیل تز تین چه مىخاوت یم ماا وقتاى باه مصار
مىرفتیم منظورمان خریشن طعاا بودد نهلنها طعاا رت به سنگ لماا به ما دتدنش ب که داالى ما رت م به ما
برگردتنیشنش و تین خود بهترین دلیر تسه بر تینکه منظور عزیز تحترتا ما تسهد نه تینکه قصش سویى به
ما دتشته باشش (طباطبایید یوسف.)21/
«اف م یَسیروا فِی االرضِ فیَنظُروا کیفَ عاقب ُ الهذیَ مَِ قب ِهم وَ لدارُ اآلخرهِ خیرٌ لِ هنذیَ اتهقنوا»:
«آیا در روی زمین سیر نکرده تنش لا عاقبه حال دیشینیانشان رت (ده چگوناه االک شاشنش) بنگرناش؟ و
مح اً سرتی آخر

برتی ت ر ل وت (تز حیا

دنیا) بسیار نیکولر تسه» (یوسف.)179/

در قرآن دریم بار ا تز تفعالی چون «تَنزلنا» یا «تَوحینا» تستفاده ششه تسه ده نشان تز ت میه جایگاه
باال برتی خشتونش و ذ ن و تنشیشۀ تنسان ا دترد؛ «تِنَّا تَنزَلناهُ قررآناً عربیاً» (قرآند  .)2 :12مچناین بار اا
در آیا

گوناگون شا ش چنین جماللی ستیم« :نَرفَعُ دَرَجا

مَان نَشااء و فَاو َ درارَّ ذیعِ ام عَ ایم»

( مان )02 :ده باال بردن م اا و درجۀ تفرتد رت نشان برلری م اا و جایگاه دتنستهد چنانده فرد ع ایم رت
نیز بااللر تز تفرتد عالم قرتر دتده تسه .بحث طب ا
تستعاری به جایگاه تنسان در جهان آخر

تسه.

بهشاه و در اای دوزخ نیاز تز تیان دساه نگااه
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در برخی آیا

تین سورهد برتی نشان دتدن ضعفد لح یرد لس یم یا م اا و جایگاه داایین تساتفاده

ششه تسه .در نخستین آیا

سورة یوسف (ع) و نگامیده تو خوتبل رت برتی دشر لعریاف مایدناشد

میفرمایش« :تِنَّی رَأیهُ تَحَشَ عَشَرَ دَودَباً وتلشَّمسَ وتل َمَر رأیتهم لی ساجِشین»« :من در خوتب دیشا یازده
ستاره و خورشیش و ماه برتیم سجشه دردنش!» ساجشه و لعظایم در جهاه داایین در برتبار دیاامبر خاشت
طرحوترة حردتی تسه» ( مان .) 4 :در جاای دیگار تیان دتساتان شاا ش لح یار یوساف و ر اایی تز
یکسویه بودن محبه دشر به تود شا ش تنشتختن یوسف در چاه ستیم لا تز م اا و محبوبیه تو در نازد
دشر داسته شود« :فَ َمّا ذَ َبوت بِهِ و تَجمَعوت أن یَجعَ َهُ فی غَیابَهِ تلجُبّ« :»...دس نگامیده وی رت بردنش و
لصمیم گرفتنش ده تو رت در مخفی گاه آن چاه قرترش د نش (لصمیم خود رت به مرح ه تجرت گیتشاتنش) و
ما م به تو تلهاا دردیم ده تز تین دار آگا شان خوت ی ساخه درحالیده آنان نمیفهمنش (ده لو مان
یوسفی)» ( مان.)11 :
تز دیگر طرحوتره ای جهتی (حردتی) در تین سورهد ماجرتی داره ششن دیرت ن یوسف باه دساه
زلیخاسه« :وَ تستَبَ ا تلبابَ وَ قَشَّ

قَمیصهُ مِن دُبُر وَ تَلفیا سَیّشَ ا لَشَ تلبابِ» :و ار دو باهساوی در دااخ

دیشی گرفتنش و بانو دیرت ن یوسف رت تز دشه داره درد و در دنار آستانه در باه شاو ر وی برخوردناش
( مان )21 :ده جهه داره ششن لباس به عناوتن ق مارو مفهاومی مباشأد لعاابیر خااص خاود رت دترد و
خشتونش در ضمن تین دتستان به لعبیر ق مرو مفهومی ش

آن دردتخته تسه« :لن دانَ قَمیصُهُ قراشَّ مِان

قربُر فَصَشَقَه و ُوَ مِنَ تلکاذِبین و لن دانَ قَمیصهُ قرشَّ مِن دُبُر فَکَیَبَه و ُوَ مِنَ تلصادقین»« :تگر دیارت ن
یوسف تز ج و داره ششهد بانو رتسه میگویش و یوسف دروغگوسه و تگر دیرت نل تز دشه داره ششهد
بانو دروغ میگویش و یوسف رتسهگوسه» ( مان .)20 -22 :بشین شرح ده داره ششن لبااس تز ج او
مساوی با خطای یوسف و برعکس آند نشانگر خطای زلیخاسه.
لصویر دیگری ده به شکر ق مرو مفهومی مبشأ در تین دتستان وجاود دتردد مااجرتی خاوتب اایی
تسه ده در مین سوره لعبیر ششه تسه .خوتب دو زنشتنی ده یکی در حال فشردن تنگور برتی لولیاش
شرتب خاص دادشاه تسه« :تِنَّی أرینی أعصِرر خَمرتً»« :من دیدردی خوتب میبینم ده برتی شرتبد تنگور
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میفشارا» ( مان )32 :و دیگری ده ظرفی ناان بار روی سار خاود حمار مایدناش و درناشگان تز آن
میخورنش« :لنَّی تَرینی تَحمِرر فَو َ رَأسی خربزتً لَأدررر تلطَّیرر مِنهُ» ( مان) .در تین لصاویرد آنکه بر تنگور ا
غالب تسه و با فشارد شیرة آن ا رت تستخرتج می دناشد یعنای در م ااا و قاشرلی فاو تنگور اا قارتر
میگیردد دس به م اا شرتبشتری شاه میرسش ولی آنده درنشگان بر غیتی تو غالابتناش و بااالی سار تو
قرتر می گیرنشد در لناقضی لصویرید تگرچه باالی دتر میرود؛ تما باه مارگ و لباشیرشاشن باه غایتی
درنشگان محکوا میشود« :وَ تَمّا تآلخَرر فَیُص َبُ فَتَأدررر تلطَّیرر مِن رَأسِه» ( مان.)41 :
نکتۀ مهم دیگری ده در تین سوره دیشه میشودد بر لخه نشانشن دشر و ماادر لوساط یوساف (ع)
تسه ده نشان تز دتدن م اا و تحترتا گیتشتن فرتوتن نسبه به توسه« :وَ رَفَعَ تَبَوَیهِ عَ ی تلعرشِ و خَرَّوت
لَهُ سُجَّشت»« :و دشر و مادرش رت بر لخه باال برد و مه برتی تو به سجشه تفتادنش» ( مان .)177 :در تین
آیه تز دو طرح وتره حردتی متضاد در دنار م تستفاده و لصویری زیبا تز تحتارتا و محباه باه نماایل
گیتشته میشود.
تز بررسی طرحوتره ای حردتی سورة یوسف ده ذدر گردیش میلاوتن مباشأ و م صاش حاوزه اای
مفهومی رت به شک ی محسوس نمایان ساخه لا بهتر شاکرگیاری تساتعاره اای شاناختی در ذ ان رت
شناسایی درد و بهصور

جشول زیر قابرمشا شه تسه:

جدول  -3نگاشت طرحوارههای حرکتی سورۀ یوسف (ع)
حوزة مبشأ

مسیر

حوزة م صش

سن رشش یوسف

رسیشن به دمال

سجشة ماه و ستارگان

رسیشن به م اا

میر بهسوی زنان

عیتب دوزخ

حی ۀ و حم ۀ زلیخا و داره

بیگنا ی

ششن دیرت ن

حضر

یوسف

نگاشه
رسیشن به دمالد سن رشش حضر
یوسف تسه
رسیشن به م اا سجشه ماه و ستارگان
تسه
عیتب دوزخ میر به سوی زنان تسه
بی گنا ی حضر

یوسف حی ه و

حم ه زلیخا و داره ششن دیرت ن تسه
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بررسی عاقبه دیشینیان
لن به خوتستۀ زلیخا نشتدن
خوتب دیشن زنشتنیان
شیۀ حضر

یوسف به

نیکو بودن
آخر

ت ر ل وت

نیکوبودن آخر

ت ر ل وت بررسی

عاقبه دیشینیان تسه

عاقبه تنشیشی

عاقبه تنشیشی و دادشتمنی لن به

و دادشتمنی

خوتسته زلیخا نشتدن تسه

به ع وبه و

به ع وبه و نعمه رسیشن خوتب دیشن

نعمه رسیشن

زنشتنیان تسه

زمینهسازی

برتدرتن

مرتجعه

به لخه نشانشن دشر و مادر

تحترتا گیتشتن

زمینه سازی مرتجعه شیه حضر
یوسف به برتدرتن تسه
تحترتا گیتشتن به لخه نشانشن دشر و
مادر تسه

مانطور ده در جشول ذدر ششه تسه «حوزه ای مبشأ نوعاً عینی1و شفا لار ساتنش و در م ابارد
حوزه ای م صش نسبتاً تنتزتعیلرنش 2و لوصیفشان دشاوترلار تساه» (داوچلد  .)34 :1393رچناش
بسیاری تز حوزه ای مبشأ و م صش نیز میلوتننش ذ نی باشنشد تما حوزة مبشأ برتی ذ ن آدمای آشانالر و
قابر فهملر تسه.
«مفهوا سازی لعبیر ای حردتی در زبان ت میه فو تلعادهتی دترد و لوتنایی گوینشه یاا نویسانشه رت
در صور
و ش

دویایی دتدن به یک موقعیه تیستا رت نشان مید ش .تین لعبیر ا ترلباط خاصی با بافه داالا
گوینشه یا نویسنشه دترد» (قائمی نیاد  .)479 :1397با لوجه به مطالاب ذدرشاشهد جاشول فاو

بیانگر طرحوتره ای حردتی دتستان یوسف (ع) تسه ده نگاشه ا رت تز حوزة مبشأ باه حاوزة م صاش
آمشه تسه.
نگاشه مبشأ «به لخه نشانشن حضر

یع وب لوسط یوسف (ع)» طرح وترة حردتی تساهد زیارت

حردتی فرولنانه و در جهه حردتی تز داایین باه بااال تساه .سا یمی و ع ای نتااج ( )1392در م الاۀ
«داردرد ای طرحوتره ای لصویری در مفا یم لربیه تخالقی قرآن» لوتضع و فرولنی رت جزء طرحوترة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Objective
2 . Adjective
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جهتی -قشرلی ق مشتد دردهتنش؛ درحالیده نگارنشگان بر تساس نظریۀ جانسون تحترتا حضر

یوساف

(ع) به دشر و مادر و به لخه نشانشن آن ا رت جزء طرحوترة حردتی ق مشتد درد .در م الۀ میدور آماشه
تسه« :در فر نگ قرآنی مفا یم ترزشی -تخالقی زیادی به مشد جستن تز جهاا

مکاانی بااال /دااییند

ع ب /ج ود رتسه /چپ و  ...دالبشینه میشونش .ع مای تخال لوتضع و فرولنی رت در تین میدتننش ده
تنسان خودش رت تز م اا و منزلتی ده دترد دایینلر نشان د ش .طبق تستعارة شاناختی «لوتضاع باهمثاباۀ
مکان تسه» ده در مفهواسازی بهوتسطۀ طرحوترة لصاویری در جهتای داایین قارتر دترد» (سا یمی و
دیگرتند .)02 :1392
لحول زنشگی حضر

یوسف بعش تز به چاه تفتادن و فروش آن حضر

به داروتنیان با سفر آغااز

میگردد .سفر به مصر و دیگر رویشتد ا سبب به م اا عزیز مصر رسیشن و دیاامبری مایگاردد .سافر و
تجزتی لشکیرد نشة آن (مبشأد مسیر و م صش با موتنع و مسیر ای فرعی) بر تساس نظر لی ر خاود یاک
طرحوتره تسه ده آن رت «طرحوترة سفر» مینامش و میگویش« :خود زنشگی غالباً باهصاور

یاک سافر

مفهواسازی میشود( ».لی رد  .)327 :1303تز آنجا ده تسااس تیان داژو ل طارحوتره اای لیکاا

و

جانسون تسهد نگارنشگان طرحوترة سفر زیرمجموعۀ طرحوترة حردتی ق مشتد دردهتنش.
 -2-3-3طرحواره قدرتی

طرحوترة قشر

یکی تز سه طرحوترة مهمی تسه ده لوسط جانسون معرفی ششه تسه« .باه گفتاه

جانسون تنسان با دیشن سش ا و دیوتر ا و آنچه در مسیرد حرده محرک ا رت قطع میدنشد طرحوترهتی
در ذ ن دشیش میآورد ده به قشر

تو درگیر تز سش ا مربوط تسه» (صفوید .)04 :1304

طرحوترة قشرلی با م ادیر چیز ا سرودار دترد و در به لصویر دشیشن مفا یم تنتزتعی تز وتگگانی ده
دالله بر م شتر دترد تستفاده میشود .تنسان در طول زنشگی با موتنعی بر سر لمایال
خود روبهرو میشود؛ تما حاال

و خوتساته اای

تنعطا دییری تو موجب میگردد جهه بردتشاتن ماانع رت کار اایی

بینشیشش؛ بهتینلرلیب «طرح تنتزتعی تز تین برخورد فیزیکی در ذ ن تنسان ن ال مایبناشد داه باعاث
میشود وی تین حاال

و دیفیا

رت منسوب به دشیشه ایی دنش ده در عالم وتقاع فاقاش آن ویژگای اا
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ستنش» (بیابانید .)112 :1391طارح وترة قاشرلی ناشای تز لجرباه تنساان در برتبار نیاروی م اوماه و
سش اایی تسه ده آن رت تز محیط تطرت

خود به دسه میآورد .درنتیجهد طارحوتره اای تنتزتعاای تز

تیان برخاورد در ذ ن تیجاد میشود و تین ویژگی رت به دشیشه ایی نسبه مید ش داه تز تیان ویژگای
برخوردتر نیستنش؛ ماننش تین تمتحان ممکنه مسیر زنشگیت

رت لاییر بش ش .تمتحان ساشی تساه داه در

برتبر زناشگی قرتر گرفته تسه.
گا ی در مسیر حردهد نیروی م اومه یا سشی قارتر مایگیارد داه تنساان برحساب لجربیااللد
تمکانا

مخت فی در برخورد با تین سش دترد .با لوجه به وتدنل تنساان در برخاورد باا چناین ساش یاا

مانعید تنوتع مخت ف طرحوتره ای قشر

لعریف میشود ده عبار تنش تز:

تلف) در برخورد به سش متوقف میشود.
ب) ممکن تسه مسیر رت لاییر د ش.
پ) تز دنار مشکر و مانع رد شود.
) با قشر

تز آن عبور دنش.

) سش میدور رت تز دیل دا بردترد و به حرده تدتمه د ش (صفوید .)304: 1304
نوع الف :توقف در برابر سد
گا ی در مسیر حردهد نیروی م اومه یا سشی قارتر مایگیارد داه تنساان برحساب لجربیااللد
تمکانا

مخت فی در برخورد با تین سش دترد.
تصویر  -1نگاشت توقف در برابر سد

«وَرَاوَدَتْ ُ الهتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عََْ نفْسِ ِ وَغ هقتِ الْأبْوَابَ وَقالتْ هَیْتَ لكَ قال مَعَاذ ال هن ِ إِنهن ُ رَبِهنی
أحْسََ مَثْوَایَ»« :و بانوی خانه به میر نفس خود با تو بنای مرتوده گیتشه و (روزی) در ا رت بساه و
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یوسف رت به خود دعو

درد و تشاره درد ده من برتی لو آمادهتاد یوساف جاوتب دتد :باه خاشت دنااه

می براد تو خشتی من تسهد مرت م امی منزه و نیکو عطا درده (چگونه خود رت به ساتم و عصایان آلاوده
دنم)» (یوسف.)123/
لصمیم یوسف در تین آیه و م اومه در برتبر نظر زلیخاد م اومه در برتبر ساش عظیمای تساه داه
تیستادگی در برتبر آن دشوتر تسه.
تصویر  -2نگاشت توقف ارادۀ یوسف در برابر خواستۀ زلیخا

در مسیر سفر زنشگی حضر
حضر

یوسفد وت و وس زلیخاا ساشی در رته تیشاان شاش .تماا ترتده آن

سبب شش سش رت بشکنش و به رته خود تدتمه د ش

«قالتْ فذلِکَُه الهذِی لُمْتُنهنِی فِی ِ وَلقدْ رَاوَدْتُ ُ عََْ نفْسِ ِ فاسْتعْصَمَ وَلئَِْ لمْ یَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لیُسْجَنَه
وَلیَکُونًا مَِ الصَهاغِرِیَ»« :گفه :تین تسه غالمی ده مرت در محبتل مالمه دردیاش! آری مان خاود تز
وی ل اضای مرتوده دردا و تو عفه ورزیش و تگر تزتیندس م خوت ل مرت رد دنش تلبته زنشتنی شود و
تز خوترششگان گردد» (یوسف.)32/
تصویر  -3نگاشت توقف خواستۀ زلیخا در برابر مالمت اطرافیان

مواجهه با سد
(مالمت اطرافیان)

خواسته زلیخا (وصال با یوسف)
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نوع ب :ممکَ است مسیر را تغییر دهد.
«قالوا یا أبانا ما لكَ التأمَنها عَ ی یوسفَ و إنها ل ُ لناصُحون»« :گفتنش :تی دشر! لو رت چه ششه ده ما
رت نسبه به یوسف تمین نمیدتنی باتینکه ما بشون لردیش خیرخوته توییم» (یوسف.)11/
در تین آیه برتدرتن یوسف قصش لاییر نظر یع وب رت دترنش و نسبه به تعتماد دشر تظهار گ ه دترنش.
تصویر  -4نگاشت توقف خواستههای برادران در برابر حضرت یعقوب

«وَجَاءَتْ سَیَهارَۀٌ فأرْسَ ُوا وَارِدَهُمْ فأدْلى دَلْوَهُ قال یَنا بُشْنرى هَنذا غُ نامٌ وَأسَنرُهوهُ بِضناعَةً»« :و
داروتنی آمشد دس آب آورشان رت فرستادنشد تو دلوش رت به چاه تنشتخهد گفه :مژده! تین دسری نورس
تسه!»()19؛ «وَقَالَ تلََّیِی تشْتَرَتهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَلِهِ أَدْرِمِی مَثْوَتهُ» :آن مرد مصری ده یوسف رت خریاشد باه
مسرش گفه :جایگا ل رت گرتمی دتر» (یوسف)21/
خروج حضر

یوسف تز زنشتن سبب لاییر مسیر زنشگی تیشاان شاش و باه لاشری تز باه ماشترج

وتالیی ترل ا یافتنش.
نوع ت :با قدرت از آن عبور کند.
تین نوع دترتی سه حاله تسه:
 .1مسیر رت لاییر مید شد ولی تین لاییر مسیر به گیر تز آن سش منجر نشود؛
 .2تز دنار آن سش بگیرد و به رت ل تدتمه د ش.
 .3باقشر

تز میان آن سش عبور میدنش؛
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لصویر  -1نگاشه باقشر

تز موتنع عبور دردن

(لوفی ی و مکارتند )2 :1390
«وَاسْتبَقا الْبَابَ وَقدَهتْ قمِیصَ ُ مَِْ دُبُرٍ وَألْفیَا سَیِهدَهَا لدَى الْبَابِ قالتْ مَا جَزاءُ مَنَْ أرَادَ بِأهْ ِنكَ
سُوءًا إِلها أنْ یُسْجََ أوْ عَذابٌ ألِیمٌ« »:و ر دو (برتی گاریختن) باهجاناب در شاتافتنش و زن دیارت ن
یوسف رت تز دشه بشریش و در آن حال آقای آن زن (شو رش) رت بر در منزل یافتنشد زن گفه :جازتی
آن ده با ت ر لو قصش بش دنش جز آنکه یا به زنشتنل برنش یا به ع وبه ساخه دیفار دنناش چاه خوت اش
بود؟» (یوسف.)21/
یوسف در تین آیه با بیلوجهی و گریز تز زلیخا به سمه در مسیر حرده رت طوری لاییار دتد داه
گویی تز سش دشوتری با قشر

عبور درده تسه.

نوع ث :برداشتَ سد و ادامة حرکت
تنسان سش رت تز مسیر حرده بردترد و به حرده تدتمه د ش؛ مچون ر جور ششه بایش تین مشاکر
رت تز سر رت ه بردتری.
«یا بُنیَّ ال تقصُص رُؤیاکَ عَ ی اِخوَتِكَ فیَکیدوا لكَ کیداً إنَّ الشَّیطان لإلنسانِ عَدوٌّ مُبیَ»« :داشر
گفه :تی دسرک من! خوتب خود رت برتی برتدرتنه مگو داه ن شاه تی خطرنااک بار ضاش لاو باه داار
می بنشنشد بشون شک شیطان برتی تنسان دشمنی آشکار تسه» (یوسف .)1/در تین آیه حضر
با منع دردن حضر

یوسف تز بیان خوتبل برتی دیگرتن سش حساد

یع وب

رت تز میان برمی دترد و حضار

یوسف می لوتنش دنار دشرش به زنشگی تدتمه بش ش؛ و بشین لرلیب طرح وتره لصویری شکر می گیرد ده
یوسف سش رته خود رت برمی دترد و حرده خود رت بارت نمایی یع وب تدتمۀ می د ش و ماننش شاکر زیار
رت به وجود میآورد:
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تصویر  – 6نگاشت برداشتَ سد و ادامة حرکت دادن

(لوفی ی و مکارتند )17 :1390
«اُقتُ وا یوسُفَ أوِ اطرحوهُ أرضاً یَخلُ لکُم وَج ُ أبیکُم وَ تکونوا مَِ بَعدِهِ قوماً صالِحیَ»« :یوسف
رت بکشیش و یا تو رت در سرزمین نامع ومی بینشتزیش لا لوجه و محبه دشرلان ف ط معطو
و دستزتین گناه شایسته خوت یش شش» (یوسف .)9/آیه میدور بارخال
برتدرتند حضر

به شما شود؛

آیاه فاو تساهد در تیان آیاه

رت مانعی برتی ج بلوجه دشر میدتننش و میخوت نش تیشان رت تز میان بردترنش.

«و قال الْمَ ِكُ ائْتُونِی بِ ِ أسْتخْ ِصْ ُ لِنفْسِی ف مَها ک همَ ُ قال إِنهكَ الْیَوْمَ لدَیْنا مَکِیٌَ أمِیٌَ »« :دادشااه
گفه :یوسف رت نزد من آوریش لا تو رت برتی دار ای خود برگزینم .دس نگامی داه باا یوساف ساخن
گفه به تو تعالا درد :لو تمروز نزد ما دترتی منزله و م امی و در مه تمور تمینی»(یوسف .)14/در تین
آیه زنشتن ده مچون سشی برتی به م اا و منزله رسیشن حضر یوسف بود تز میان بردتشتهششه تسه.
در دتاب جانسون فه طرح وترة قشرلی آمشه تسهد تدنون طرح وتره ای لصویری قشر

بار دیگر

تز آن دیشگاه موردبررسی و شرح قرتر میگیرد :به ع یشة جانسون در طرحوترة قشرلی «تجبار» ردسای
لجربۀ رتنشه ششن به وسی ۀ یک نیروی خارجی چون باادد آبد تشایای فیزیکای و لاودة ماردا رت دترد.
«وقتی جمعیتی شما رت ر می د نشد شما به وسای ۀ نیاروی داه لااب م اوماه در برتبار آن رت نشتریاشد
ناخوتسته در مسیری حرده می دنیش ده خود تنتخاب نکارده تیاش»(لاوفی ی و مکاارتند  .)2 :1390باا
بررسی سورة یوسف در طرح وترة قشرلی تجبارد دو طرح وتره وجود دترد :برتدرتن ن ل نیروی خارجی
رت دترنش ده با تجبار و حی ه حضر

یوسف رت تز دشر جشت می دننش .زلیخا حضر

رت لهشیش می دننش ده

یا لن به خوتستۀ تو د ش یا به زنشتن میتفتش .لصویر طرحوترة قشرلی تجبار بشین گونه لرسیم ششه تسه:
تصویر  -1نگاشت طرحوارۀ قدرت
(لوفی ی و مکارتند )2 :1390
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دومین طرح وترة قشرلید طرح وترة «مانع و تنسشتد» تسهد تنسان ا در وتدنل به تشیا یا تشخاصی ده در
تطرتفمان ستنشد تغ ب به موتنعی برمیخوریم ده ما رت متوقف میدننش یا در برتبر ما م اومه میدننش؛ بارتی
مثال وقتی دوددی یاد می گیریش بخزدد ممکن تسه با دیوتری برخورد دنش ده مانع حرده تو شود؛ در تیان
صور دودک یا بایش بایستشد یا برتی تدتمۀ مان مسیر لالش دنش یا مسیر دیگری برگزیناش؛ ممکان تساه
لالش دنش تز باالی مانع بگیردد مانع رت دور بزنش یا باقشر تز وسط آن بگیرد ( مان.)0 :
لصویر  – 0نگاشه طرحوترة مانع و تنسشتد

(لوفی ی و مکارتند )0 :1390
حضر

یوسف با قرتر دتدن جامی در بار برتدرش بنیامین مانع تز برگشه وی به دنعان باه مارته

دیگر برتدرتن می شود .در تینجا مانع تیجاد گردیش لا خوتسه حضر

یوسف و آمشن حضر

یع اوب

به مصر عم ی گردد.
سومین طرح وتره «مانع محاصره دننشه» تسه .نخستین طرح وتره تز لجربۀ محصور ماناشن در یاک
فضای دامالً بستهد ماننش زنشتن تسه ده تنسان میخوت ش به ر شیوهتی تز آن بیرون آیش ( ماان .)0 :دو
نمونه برتی تین طرح وتره در سورة حضر
زنشتن تفتادن حضر

یوسف وجود دترد .تول لجربۀ به چاه تفتاادن و ساسس باه

یوسف.
لصویر  -9نگاشه طرحوترة مانع تنسشتد دننشه

(لوفی ی و مکارتند )11 :1390
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نتیجه
در تین جستار به بررسی طارحوتره اای لصاویری در ساورة یوساف دردتختاه شاش .تز آنجاا داه
معنیشناسان شناختی تستعاره رت فاقش دروغ و دیب و جزء ضاروری زناشگی ل ای مایدنناشد ساورة
حضر

یوسف بر تساس طرحوترة لصویری موردبررسی قرتر گرفه .نتای دژو ل حادی تز آن تسه

ده خشتونش برتی بیان رچه بیشتر مفا یم ذ نی و تنتزتعی و ل ویه سطح دریافه مخاطاب تز م صاود
تلهید تز ساختاری جسمی ششه در فضای سهبعشی تستفاده درده تسهد چون تنسان لجارب موردنظر رت
در محیط زنشگی خود بهخوبی درک درده تسه میلوتنش نمود و درک وتضاحلاری بیاباش .تز باین ساه
طرحوترة حجمید حردتی و قشرلید طرحوترة قشرلی دترتی بسامش بیشتری تسهد میلوتن بسامش بیشاتر
طرحوترة قشرلی رت با بنمایۀ دتستان مرلبط دتنسه؛ زیرت در درون بنمایۀ دتستان بحاث اایی مچاون
خریش و معام هد زورگویید زنشتند تعشتا و به لخه نشساتن دترد .طارحوتره اای لصاویری در لبیاین
مفا یم و رمزگشایی معنایی قرآن دریمد قاب یه داربسه دترنش .طرحوترة قشر

دن نوع دترد ده ماۀ

تنوتع آند در دتستان بسامش دترد .بعش تز طرحوترة قشر د طرحوترة حردتی و سسس حجمی بسامش دترد.
در طرحوترة حردتی ده آیهد طرحوترة حجمی فه آیه و طرحوترة قشرلی دوتزده آیه وجود دترد.
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A Study of the Image Schemata of Surah
Yusuf (AS) Using Johnson's Theory of Cognitive Linguistics**
Mohammadreza Pashaei1
Hedayatollah Taghizadeh2
Hadi Dehghani Yazdeli3
Abstract
In recent times, a lot of research has been done on the human mind and language and its
various functions in the Holy Qur’an. In addition, the theory of image schema is one of the
most important conceptual constructs in cognitive semantics that is closely related to the
human mind and language. In the Holy Qur’an, many abstract concepts are expressed in the
form of a set of objective concepts based on image schemata. Such a function in the
metaphorical structure of the ayahs allows the understanding of abstract phenomena of the
Qur’anic teachings through the metaphorical adaptation of physical phenomena of a
perceptible nature. According to Johnson, our experiences of the outside world create
constructs in our minds that we transmit into our own language. In fact, image schema is a
kind of conceptual construct that man builds based on his physical experiences in the
outside world. These objective experiences enable humans to understand other concepts in
more abstract areas such as language. The present study with an analytical-descriptive
method aimed to identify the image schemata in Surah Yusuf, which help understand
meanings and concepts, and to determine their frequency. In other words, the authors
sought to semantically decode Surah Yusuf by using image schemata as the most important
concept of cognitive linguistics. The findings show that the schemata of Surah Yusuf are
based on three spatial, transformational, and force axes, with force schema being the most
frequent.
Keywords: the Qur’an, metaphor, image schema, Surah Yusuf (AS)
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