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Abstract  

This paper aims to examine three types of conceptual metaphors in Surah Yūsuf based on the 

cognitive linguistics approach and by using a descriptive-analytical method. So, first, the conceptual 

metaphor and its varieties are introduced and explained. Then, in three forms of structural, 

orientational, and ontological metaphors, the existing concepts in Surah Yusuf are analyzed. 

According to the results, in Surah Yūsuf, the concepts of life, time, and knowing have been 

conceptualized in the structures of travel and business, place and moving object, and seeing 

(structural metaphors) respectively. Also, the concepts of power, supremacy, virtue, and spiritual 

rank are portrayed according to the mentioned theory. Moreover, regarding the ontological 

metaphors, the concepts of covenant, deception, truth, the smell of Joseph, and misleading have 

gained physical features and were embodied in the shape of objects for the listener. Similarly, some 

concepts, including soul, hurt and troubles, divine aid, suffering, and doomsday have been 

conceptualized based on the characteristics of creatures to be more comprehensible for the listeners. 

Keywords: Surah Yūsuf, Structural conceptual metaphor, Ontological metaphor, Orientational 

metaphor 

 
  

 

Vol. 54, No. 2: Issue 109, Autumn & Winter 2022-2023, p.181-197 

 
Print ISSN: 2008-9120 

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-4198 

 
Accept Date: 18-05-2020 

 

Revise Date: 12-02-2020 

 

Receive Date: 10-11-2019 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2021.61574.0 

 
Article type:  Original 

Research 

 

https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2021.61574.0


 

 

 

 

Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث  

 

 

 

 

 
 در سوره یوسف های مفهومیتحلیل استعاره

 حامد علی پور الیین
 دانش آموخته دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

 )نویسنده مسئول(دکتر مهدی جاللی
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
Email: a.jalaly@um.ac.ir 

یفی   دکتر شهال شر
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
های مفهتومی در ستورٔه گانٔه استتاارهتحلیلی، اقسام سهروش توصیفیناسِی شناختی و بهشاین نوشتار با رویکرد زبان

کند. نخست، ماهیت استاارٔه مفهومی و انواع آن، مارفی و تبیتین و ست م مفتاهیه بتهیوسف را تحلیل و بررسی می
شتود. نتتای  و تحلیتل میشتناختی بررستی های ساختاری، جهتی و هستیکاررفته در سورٔه یوسف در قالب استااره

دهد که در سورٔه یوسف مفهوم زندگی در ساختار سفر و تجارت، زمتان در قالتب مکتان و شتیح متحتر  و نشان می
های ساختاری(. افزون بر ایتن در ایتن ستوره مفتاهیه سازی و ارائه شده است )استاارهدانستن در قالب دیدن، مفهوم

های هستتیو در حتوزٔه استتااره سازی شتدهوی بر اساس نظریه مذکور مفهومقدرت، برتری، فضل، مقام و مرتبٔه مان
و در قالب اشیا بترای  شناختی، مفاهیه عهد و پیمان، نیرنگ، حقیقت، بوی یوسف و گمراهی، ماهیت جسمانی یافته

استاس  ها و مشکالت، نصرت الهی، عذاب و قیامت بتراست و مفاهیمی؛ ازجمله نفم، آسیب شنونده مجسه شده
هتا را در  است تا شنونده بر اساس شناختی که از اوصاف جانداران دارد، آن سازی شدهخصوصیات جانداران مفهوم

 کند. 
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 مقدمه  

و از دیربتاز ههتن بستیاری از  ترین مباحث زبانی است که ستابق  وتوینی دارداستااره یکی از بنیادی
شناساِن شناختی با مطالااتی (. امروزه زبان1زاده، متفکران ازجمله ارسطو را به خود مشغول کرده بود )قاسه

ای برای تتزیین توان صرفًا وسیلهکه بر روی تااریف قدما از استااره انجام دادند، دریافتند که استااره را نمی
هایش اندیشد و ناشتناختهوسیل  آن میورد، بلکه استااره چیزی است که انسان بههای ادبی به شمار آنوشته

ای ههنتی استت کته در زبتان (. بر اساس این دیدگاه، استااره مقوله2کند )کووچش، سبب آن در  میرا به
؛ یانتی دو های مفهومیمند بین حوزهگونه استااره، الگوبرداری یا نگاشتی نظامیابد. ایناستااری نمود می

گاهانته استت و حتوزۀ مبتدأ در حوزۀ مبدأ و مقصد به شمار می رود. حوزۀ مقصد، انتزاعی و دور از تجرب  آ
گیرد؛ برای مثال، زندگی یکی از مفتاهیمی استت کته ماهیتت آن های محسوس بشری قرار میحیط  تجربه

وسیل  حوزۀ استااری ستفر کته به برای انسان ناشناخته است و تصوری روشن از آن در ههن خود ندارد، اما
سازد. در ایتن نتوع استتااره کته نگرد و آن را برای خود مجسه میمفهومی عینی برای انسان است به آن می

شتود و شود، در  حوزۀ مفهومی زندگی در قالب حوزۀ مفهومی ستفر انجتام میاستاارۀ مفهومی نامیده می
 (.  Lakoff & Johnson, 266« )زندگی سفر است»شود که چنین توصیف می

ها گیرد و بر همین اساس استاارهها، استااره غالبًا سه نقش شناختی به خود میسازیدر این نوع مفهوم
شتوند. در استتاارۀ شتناختی و استتاارۀ جهتتی تقستیه میبه سه نتوع استتاارۀ ستاختاری، استتاارۀ هستی

یابد؛ برای نمونه، در استتاارۀ وقتت ساختار میشکل استااری بر اساس مفهوم دیگر ساختاری، مفهومی به
فهمیه. در استاارۀ جهتی، مفهومی در چهتارچوب مفهتوم والست، مفهوم وقت را در قالب مفهوم وال می

شتود. ایتن نتوع به دستگاهی دیگر تشتکیل مییابد، بلکه کل دستگاهی از مفاهیه باتوجهدیگر ساختار نمی
های مکانی، یانی بای و پتایین، جلتو و عقتب، اند که بیشتر با جهتگرفته ها به این دلیل جهتی ناماستااره

شتود صتدایت را بیتار پتایین، کتاهش اند؛ برای مثال، وقتی گفته میروی و زیر، مرکز و حاشیه پیوند خورده
هتا، شتناختی نیتز حتوادف، فاالیتسطح صدا را با رابط  مکانِی پایین بیان کرده است. در استتاارۀ هستتی

 Lakoffشوند )های مستقل در نظر گرفته مییابند و در قالب اشیا و چیزها هویت میاحساسات و اندیشه
& Johnson, 212 .) 

اش، فرایند شناختی فراگیری است که هرگونه گذر از فضای مادِی آشنا گانهاستااره در کاربرد اشکال سه
ناپذیری و دلیل ماهیت تجربهرد. متن قرآن کریه نیز بهگیبه فضای مادی ناآشنا یا فضای غیرمادی را در برمی

هایی است کته رترورِت در  استتااری در آن بیشتتر احستاس بودن بسیاری از مفاهیه آن از حوزهانتزاعی
ستازی قترآن از استتااره را در ستورۀ یوستف بررستی و کوشد چگونگی مفهومشود، لذا این پژوهش میمی
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 تحلیل کند.

 های پژوهشسؤاالت و فرضیه

انتد از: مفتاهیه انتزاعتی ها هستیه عبارتهایی که در این جستار درصدد یافتن پاسخی برای آنپرسش
های انتزاعی در داستان حضرت یوسف چگونه نمود یافتتهاند؟ حوزهسازی شده در سورۀ یوسف کداممفهوم

های مفهومی در ستورۀ یک از استاارهاند؟ بسامد کدامهای مفهومی در سورۀ یوسف کداماند؟ انواع استااره
 یوسف بیشتر است؟

انتد از: مفتاهیه هتا را تبیتین کنتد عبارتکوشتد آنها استوار است و میفرریاتی که این پژوهش بر آن
ها با یاقوب، خشه و انتقتام، دیتن، برداران یوسف، عهد و پیمان آنانتزاعی در سورۀ یوسف؛ ازجمله خدعه

انتد. مفتاهیه مفاهیمی هستند که در این سوره در قالب استاارۀ مفهومی ورح شتدهآیات الهی، عذاب و... 
انتزاعی در سورۀ یوسف گاهی در قالب شیح و موجود زنده مجسه شده است و گاهی در قالب جهت بای و 
گاهی نیز در قالب مفاهیه تجربی و عینی مجسه شده است. هر سه نوع استاارۀ مفهومی؛ ازجمله استتاارۀ 

شناختی و جهتی در ستورۀ یوستف مشتهود استت. در ستورۀ یوستف، استتاارۀ مفهتومِی ختاری، هستیسا
شناختی از بسامد بیشتری برخوردار است؛ مفاهیه نامحسوس که با این نوع استااره به تصویر کشیده هستی

 شود در این سوره کاربرد بیشتری دارد. می

 پیشینۀ پژوهش

 کنیممی ها زندگیهایی که با آناستعارهزمان با انتشار کتاب هومی ههبحث و پژوهش دربارۀ استاارۀ مف
م توست  لیکتاف و جانستون متدنظِر بستیاری از پژوهشتگران قترار گرفتت و در ایتن زمینته 2029در سال 
های فراوانی انجام شده است. علت این امر، دقت و ظرافت این نظریه در ورح مباحث خود است. پژوهش

هایی کته بته مورتوع پردازد، لذا فق  برخی از پژوهشررسی استاارۀ مفهومی در قرآن میاین پژوهش به ب
 شود.اند، مارفی میهای مفهومی در قرآن کریه پرداختهاستااره

های بته بررستی برختی از استتااره« شتناختی استتااره در قترآنبررسی زبتان»نام  پورابراهیه در پایان
دلیل حجه زیاد استااره در گفتمان قرآن، همان کریه پرداخته است، اما بهجزح آغازین قرآن  23مفهومی در 

 (.0های بادی است )پورابراهیه، ای برای پژوهشوور که خود اهعان کرده است، پژوهش وی تنها مقدمه
های بته بررستی استتااره« های واقاته و نبت های مفهومی در ستورهبررسی استااره»نام  امینی در پایان

می در حوزۀ آیات مربوط به قیامت و مااد پرداخته است. در این اثر پژوهشگر ماتقد استت قیامتت و مفهو
 مااد از مفاهیه غیرعینی است، لذا استاارۀ مفهومی در ترسیه این مفاهیه نقش زیادی دارد.
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در  صباحی گراغانی و همکاران در مقال  بررسی استاارۀ مفهومی در سورۀ بقره، شش حوزۀ مفهتومی را
 اند که بر اساس حوزۀ مفهومی دیگری ترسیه شده است.این سوره یافته

با واکاوی آیاتی کته حتاوی « استاارۀ مفهومی رحمت الهی در قرآن کریه»نیا در مقال  حسینی و قائمی
های اند کته رحمتت، امتری انتزاعتی استت و بته شتکلمفهوم رحمت الهی است به این نتیجه دست یافته

بهتا در سازی شده است تا ملموس و قابل در  شود؛ گاهی رحمتت هموتون امتوالی گترانمختلف مفهوم
بتارد و خزانه قرار گرفته و گاهی در جایگاه بلند و مسل  ایستاده است. گاهی همانند باران بر ستر متردم می

در پهنت   توانتدسازی شده که اگر انسان شایستگی آن را داشته باشتد، میشکل مکان وسیای مفهومگاهی به
چشند و گاه رحمتت بتهشود که مردم نیکوکار آن را میرحمت الهی قرار بگیرد و گاهی رحمت واامی می

 کند.شود که عظمت خداوند و بزرگی رحمت او را تبیین میدهنده تابیر میمثاب  شخصی بشارت
اند که نتیجه دست یافته به این« های جهتی در قرآن با رویکردشناختیاستااره»یگانه و افراشی در مقال  

نمای فوق، تحت، وراح، خلف، امتام، یمتین، شتمال، در قترآن در شصتت نمونته کتاربرد هفت واژۀ جهت
نگاشت در قرآن شکل گرفته است و مفاهیه منزلت، استااری دارند و بر اساس این هفت واژه، چهارده اسه

رکت و بدی که مفاهیمی انتزاعتی هستتند کمیت، برتری، قدرت، ارزش، آگاهی، زمان، پسندیدگی، خیر، ب
 اند.در قالب استااره توصیف شده

های شناختی در حوزۀ زندگی دنیتوی و اختروی در زبتان بررسی استااره»قائمی و هوالفقاری در مقال  
انتد کته همبستتگی با بررسی آیات مختلف دربارۀ زندگی دنیوی و اخروی به این نتیجه دستت یافتته« قرآن

آوردن چیزی با رفتن به جایی خاص در تجربیتات بشتری ستبب شتده تتا بترای دستزمانی بهتجربی و هه
تصویرسازی زندگی هدفمند دنیوی و اخروی در برخی آیات از استاارٔه مقصود مقصد است، استفاده شتود 

 شود.شدن مفاهیه آن میو همین مسئله سبب در  بهتر متن قرآن و محسوس
افاالی مثتل « های مفهومی حرکت در قرآن کریهشناختی استاارهتحلیل» حجازی و همکاران در مقال 

هتا کنند با مفتاهیمی کته بته آنرا که بر حرکت دیلت می« أتی، جاح، هدی، ظّل، تبع، ارسل، انزل و تاب»
اند که مفاهیمی مانند وحی، رستالت، قیامتت، اند و به این نتیجه رسیدهاسناد داده شده است، بررسی کرده

مثاب  شیح متحتر  ترستیه شتدههای مفهومی بهذاب، حوادف، کالم، مرگ و گناه و... در ساخت استاارهع
 اند.

هایی که دربارۀ پیشین  پژوهش انجام شد هیچ پژوهش مستقلی دربارۀ استاارۀ مفهومی در بنا بر بررسی
 رود، انجام نشده است سورۀ یوسف که احسن القصص قرآن به شمار می
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 استعارۀ مفهومی در فهم سورۀ یوسف. نقش 1

های اجتنابها متناسب با شرای  و اوراع زمانه، یکی از ررورتمنظور فهه آنبازخوانی متون دینی به
توانتد کارآمتد باشتد، بهترههایی که در ایتن راه میشک، یکی از ابزارهای دینی است. بیناپذیر در پژوهش

شناستی نتوین کته در های زبتانمحصولی زبانی است، لتذا یافتته گیری از علوم جدید است. قرآن، کالم و
ای جدید به فهه قرآن بگشاید. این دانش از تواند دریوهتالش است راهی به سوی فهه متون فراهه کند، می

. ختود قترآن انستان را بته تتدبر در آیتات فترا 2چند نظر در حوزۀ علوم اسالمی و تفسیر قرآن اهمیت دارد: 
های جدیتد، نتوعی تتدبر روشتمند در آیتات و از مصتادی  ها و دانشیقین سودجستن از ابزارهخواند. بمی

ها را به سازی قرآنی دست یابیه و آنای به اسرار مفهومکند تا اندازه. این ابزار کمک می1برجست  آن است؛ 
ِی شتناختی، در شناست. زبتان5های دیگر بررسی کنتیه؛ شان به صورتهمان صورت اصلی و بدون ارجاع

رو، دستاورد آن برای فهه قرآن و تفسیر آن بستیار اهمیتت ها توانایی بسیاری دارد. ازاینتبیین اختالف تابیر
 (. 12تا12نیا، دهد )قائمیشناختی نشان میهای قرآنی را با تحلیلدارد؛ چراکه نکات ظریف نهفته در تابیر

رآنتی و بیتان اهتداف آیتات الهتی از وریت  استتاارۀ های مهمی از گفتمان قدر سورۀ یوسف نیز بخش
 ها نقش مهمی برای فهه این سوره خواهد داشت. مفهومی ارائه شده است که مطالاه و بررسی آن

 های مفهومی در سورۀ یوسف. تحلیل انواع استعاره2

کاررفته اهیه بهگفتمان سورۀ یوسف، پیوند استواری با اقسام متادد استاارۀ مفهومی دارد و با بررسی مف
شناختی یافت شده است که در زیر های مختلف استااره اعه از ساختاری، جهتی و هستیدر این سوره گونه

 بررسی و تحلیل خواهند شد. 
 های ساختاری. استعاره9. 2

در سورۀ یوسف برخی مفاهیه انتزاعی؛ ازجملته زنتدگی، زمتان، مقصتود و دانستتن بتر پایت  استتاارۀ 
« زمان مکان است»، «زندگی، سفر و تجارت است»اند که گونه ساختاربندی شدهو این کار رفته شناختی به

 های ساختاری را بررسی خواهیه کرد. در هیل اقسام این استااره«. دانستن دیدن است»و 
 

رغه اینکه بتا آن زندگی یکی از مهمترین مفاهیه انتزاعی است که انسان علی أ. زندگی تجارت است:
ارتباط مستقیه دارد، اما در  و لمم آن برای وی دشوار است و هنوز نتوانستته متاهیتی جتامع و مشتخص 

شناسان شناختی، انسان مفهوم زندگی را با مفتاهیه عینتی رو، وب  گفت  زبانبرای زندگی تاریف کند. ازاین
کنتد. در آیتات فاهیه در  میدهد و آن را از رهگذر این مسفر، تجارت، قماربازی، نمایش و... انطباق می

متاددی از قرآن کریه نیز مفهوم زندگی بر مفهوم تجتارت انطبتاق داده شتده استت؛ ازجملته، آیت  شتریف  
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اَلَلَة ِباْلُهَدی َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرُتُهْه و َما َکاُنوا ُمْهَتتِدیَن » ِذیَن اْشَتَرُوا الَضّ ؛ آنتان کستانی هستتند کته «ُأوَلِئَک اَلّ
 (. 22)بقرة: « ها سود نکرد و هدایت نشدندرا به جای هدایت خریدند، س م تجارت آنگمراهی 

ستازی شتده استت. بترادران یوستف وقتتی در گفتمان سورۀ یوسف نیز زندگی در قالب تجارت مفهوم
هتا دریتده خواستند یوسف را از یاقوب)ع( دور سازند، یاقوب این احتمتال را داد کته یوستف توست  گرگ

کتار ختواهیه برادران در پاسخ این احتمال ابراز داشتند که اگر چنین شود ما در بازار زنتدگی زیتان شود، اما
ا ِإًها»بود:  ْئُب َو َنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َکَلُه الذِّ گفتند: با اینکه ما گروه نیرومندی هستتیه، اگتر  ؛«َلَخاِسُروَن  َقاُلوا َلِئْن َأ

 (. 28)یوسف: « خواهیه بودکاران گرگ او را بخورد، ما از زیان
بیند. صتاحب مانای تاجری است که در مال خود زیان میو به« خسر»اسه فاعل از ریش  « خاسرون»
 2دریتد، )ابن« َخِسَر التاجُر، إها ُورع من رأس ماله»دربارۀ کاربرد این واژه نوشته است:  جمهرة اللغةکتاب 

این ریشه در زمین  مال و تجارت صحه گذاشته و گفته است: هیل مادۀ خسر(. راغب اصفهانی نیز بر کاربرد 
: انتقاص رأس المال و ینسب هلک إلی اینسان، فیقال: َخِسَر فالن و الی الفاتل فیقتال: اْلُخْسُر و اْلُخْسَراُن »

)راغتب « خسرت تجارته،... و یستامل هلک فی المقتنیات الخارجة کالمال و الجاه فی الّدنیا و هو ایکثتر
(. بر این اساس، در این آی  شریفه، یوسف همانند کای، بترادران یوستف هماننتد تتاجران و 122صفهانی، ا

برد و زیتان کفایت را میدرد، در قالب دزدی ترسیه شده که متاع این تاجران بیگرِگ فرری که یوسف را می
آیتد افتد، درصدد برمیمصر می کند، اما وقتی این متاع ارزشمند به دست عزیزها تحمیل میسنگینی بر آن

ْکِرِمی َمْثتَواُه َعَستی َأْن »گوید: رو، به همسرش میتا سود کالنی از آن به دست آورد؛ ازاین شتاید  ؛«َیْنَفَاَنتا َأ
(.  وبت  ایتن آیته، عزیتز مصتر و همسترش دو تتاجر شتریک هستتند و 12برای ما سودمند باشد )یوسف: 

اند، سود کالن بته ز این کایی ارزشمندی که به ارزانی به چنگ آوردهخواهند در تجارت )زندگی( خود امی
 دست آورند. 

گیرد و زنتدگی او در قالتب تجتارتی در قسمت دیگر این داستان، خود یوسف در موقایت تاجر قرار می
ر ایتن ختورد. دمثاب  تجارت، با انگارۀ دین پیونتد میسازی زندگی بهشود. در اینجا مفهومپرسود ترسیه می

دانتد ستودی کتالن بته دستت ختوبی مینگاشت، یوسف که امر تجارت )زندگی( و راه و رسه ماامله را به
آورد؛ زیرا او کایی ایمان را خریداری کرده و در پایان ماامله که در این نگاشت اسه آخرت بر آن نهتاده می

ا ِلُیوُسَف ِفتی »ست: شدنی نیآورد که با سود دنیوی قیاسشده است، سودی کالن به دست می نَّ َو َکَذِلَک َمکَّ
ُأ ِمْنَها َحْیُث َیَشاُح ُنِصیُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُح َو  ْرِض َیَتَبوَّ

َ
ْجُر اْلِْخَرةِ اْْل

َ
تِذیَن  َیُنِضیُع َأْجَر اْلُمْحِسِنیَن َو َْل َخْیتٌر ِللَّ

ُقوَن  آَمُنوا خواستت در آن رزمین )مصر( قدرت دادیه که هر جا متیگونه ما به یوسف در س؛ و این«َو َکاُنوا َیتَّ
بخشتیه و کرد(. ما رحمت خود را به هرکم بختواهیه )و شایستته بتدانیه( میگزید )و تصرف میمنزل می
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کنیه، اما پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند، بهتر پاداش نیکوکاران را رایع نمی
  (.35تا32است )یوسف: 

گیرد، چته گوید: اجر مزد و پاداشی است که به کار تال  میراغب اصفهانی در تایین مصداق اجر می
های اجر را برای دادن چیزی و دریافت (. افزون بر این، وی یکی از کاربرد28کار دنیوی و چه کار اخروی )

(. این امتر حتاکی از ایتن 23« )باجرةَأَجر زید عمرًا ی جره أجرًا: اعطاه الشیح »مزد آن دانسته و گفته است: 
هتایی کته بتا پتول ستروکار دارد، توان برای مبادیت اقتصتادی و کارهای مزد را میاست که یکی از کاربرد

سازی شده توان گفت: در این آیه، زندگی در قالب مبادل  اقتصادی مفهوممرتب  دانست. بر همین اساس می
وکاران در این دنیا کتایی نیکتی ختود را بته پروردگتار ختویش اعطتا است و چنین یادآور شده که  اگر نیک

 شود.ها در آخرت به آنان داده میکنند، اجر و پاداش این عمل آنمی
در زبان قرآن چنین ترسیه شده است که انسان مسافری است که به دنیتا قتدم  ب. زندگی سفر است:

همین اندیش  قرآنی و دینی، زندگی او نیز بتر پایت   ای برای آخرت خود جمع کند. بر اساسگذاشته تا توشه
های مهه و بنیادی است کته همت  زبتانسازی شده است. استاارۀ زندگی سفر است، از استاارهسفر مفهوم

عنتوان اند و ساختار آن دربردارندۀ نگاشت میان دو حوزۀ مفهومی زندگی بتهشناساِن شناختی به آن پرداخته
های میتان ای از تناظرها مجموعه(. آنlakoff & turner, 3نوان حوزۀ مبدأ است )عحوزۀ مقصد و سفر به

های دستیابی بته اهتداف، کند، مسافر است؛ شیوهاند: فردی که زندگی میگونه هکر کردهاین دو حوزه را این
استت؛  های زندگی موانع سفرند، مشاوران راهنما هستند؛ پیشرفت، مسافت وتی شتدهراه هستند؛ دشواری

 (. Ibid, 3-4هستند و منابع مادی توش  راه هستند )های زندگیانتخاب در زندگی، تقاوع
سازی شده است و مقصتد ایتن در سورۀ یوسف، استاارۀ زندگی سفر است در قالب زندگی دینی مفهوم

د، بینش و سفر خداوند است و مسافران این سفر افرادی هستند که در خصوص مسیر و راهی که باید ب یماین
ِه َعَلی َبِصیَرٍة َأَنا َو َمِن  َهِذِه َسِبیِلیُقْل »در  و شناخت صحیحی دارند:  َبَاِنیَأْدُعو ِإَلی اللَّ تِه َو  اتَّ َو ُستْبَحاَن اللَّ

؛ بگو این راه من است. من و پیروانه با بصیرت کامل، هم  مردم را به سوی خدا دعوت «َما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِکیَن 
 (.292کنیه! منزه است خدا! و من از مشرکان نیسته )یوسف: می

شتود کته گونته ستاختاربندی میشتود و ایتنسازی میگاهی نیز استاارۀ سفر، برای زندگِی انبیا مفهوم
فرستد. بر این اساس، در این سفر مبدأ حرکتت و ستفر پیتامبران خداوند هیئتی را به سفر به سمت مردم می

؛ و «َو َما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَک ِإیَّ ِرَجاًی ُنوِحی ِإَلْیِهْه ِمْن َأْهِل اْلُقَری»هاست: آنان قوم آنخداوند است و مقصد 
(. مردم نیز در 290کردیه )یوسف: ها وحی میها که به آنما نفرستادیه پیش از تو جز مردانی از اهل آبادی

هتایی عنتوان تابلوهای الهی نیز بتهوول مسیر نشانه این سفر حضور دارند و به سمتی در حرکت هستند. در
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کننتد؛ چتون هتا عبتور میاعتنا از کنار آنها بیاست، اما انسان ها نصب شدهبرای راهنمایی و ارشاد انسان
ْرِض »راجع به مسیر و مقصد خود بینش عمیقی ندارند: 

َ
َماَواِت َو اْْل ْن ِمْن آَیٍة ِفی السَّ وَن َو َکَ یِّ و  ؛«َعَلْیَها َیُمرُّ

 (. 293گذرند )یوسف: ها از کنارش میها و زمین که آنای )از خدا( در آسمانچه بسیار نشانه
( ماتقد است که زمان، اغلتب بتر استاس مکتان مفهتوم118لیکاف ) مثابۀ مکان است:ج. زمان به

کنیه. او موارد ختاص میها( و حرکت در  های مادی )اشیا و مکانشود و ما آن را بر حسب چیزسازی می
های متاددی را برای آن هکر کرده و سرانجام به ایتن نتیجته رستیده استت کته بحث زمان را واکاوی  و مثال

گر ثابت و زمتان در حکته کند؛ مورد اول آن است که مشاهدهانسان به دو وری  استااری، زمان را در  می
گتر انتد و مشتاهدههتایی ثابتها، مکاندوم، زمانگر در حرکت است؛ مورد چیزی مادی نسبت به مشاهده

 (.38راد، ؛  یوسفی113تا118ها در حرکت است )نسبت به آن
گر ثابت است و زمان در سورۀ یوسف هر دو شکل این استااره مشهود است. در حالت اول که مشاهده

های پربارانی که سال ها خشکسالی و قحطی یاتوان به سالدر حکه شیح یا مکان در حال حرکت است می
ِفیِه ُیَغاُف  َعامٌ  ِمْن َبْاِد َهِلَک  َیْ ِتی ُثهَّ  َسْبٌع ِشَدادٌ ِمْن َبْاِد َهِلَک  َیْ ِتیُثهَّ »بر مصر و مردمش گذشت اشاره کرد: 

اُس َو ِفیِه َیْاِصُروَن   شتود و در آن ستال، متردمرسد که باران فراوان نصیب مردم متی؛ س م سالی فرا می«النَّ
(. در این آیته، متردم مصتر نتاظران ثابتت 80تا82گیرند )یوسف: های روغنی را( میها و دانهعصاره )میوه

 کنند. ها حرکت میسمت آنهای پرنامت بههای سختی و قطحی و پم از آن سالهستند و سال
بته آیته تتوان کنتد، میسمت آن حرکتت میگر بهدر حالت دوم که زمان، مکانی ثابت است و مشاهده

هُ »استشهاد کرد:  [ و ]نبتّوت« حکته»؛ و هنگامی که به بلوغ و قوت رستید، متا «آَتْیَناُه ُحْکًما َوِعْلًما َبَلَغ َأُشدَّ
( در 2/2مانای زمان بلوغ یتا ستن جتوانی )متدنی، به« أُشّد »(. در این آیه، 11به او دادیه )یوسف: « عله»

ستمت آن در حرکتت بتوده و بته آن رستیده وسف)ع( بتهقالب مکانی ثابت تصویر شده است که حضرت ی
 است. 

های شناختی انسان است کته مفتاهیه دیتدن، سازی از سازوکار: توانایی کانوند. دانستن دیدن است
جای فهمیتدن، دانستتن و دهد و مجال کاربرد استااری دیدن بهکردن و فهمیدن را به یکدیگر پیوند میدر 

وورکلی، دیدن بیش از هم  افاال حسی با دانستن و باورداشتن مرتب  است؛ کند. بهباور داشتن را فراهه می
(. ایتن 200شود )صباحی گراغانی و همکتاران، های حسِی انسان از راه دیدن کسب میزیرا بیشترین تجربه

ه دو سازِی استااری در موارد متاددی از آیات قرآن کریه مشهود است. در سورۀ یوسف نیز وقتتی کتمفهوم
جوان همراه یوسف به زندان درآمدند، از او تابیتر خوابشتان را خواستتند؛ چراکته بته نظتر آنتان یوستف از 

ا»نیکوکاران بود:  (. در این تابیر، فراینتد 52بینیه )یوسف: ؛ ما تو را از نیکوکاران می«ِمَن اْلُمْحِسِنیَن  َنَراَ   ِإنَّ
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سازی شده است و بر ایتن استاس، پای  فال حسِی دیدن مفهوم باور و اعتقاد که از مفاهیه انتزاعی است، بر
قدر در این باور خود راسخ هستند که انگار با چشمان خود نیکاند که آنگویی دو جوان چنین وانمود کرده

 بینند. بودن یوسف را می
 های جهتی. استعاره2. 2

فاده شده است؛ لذا استاارۀ جهتی گانه، فق  از جهت بای استهای ششدر سورۀ یوسف، از میان جهت
 در این سوره منحصر به یک جهت است.

انتد کته انستان برختی از مفتاهیه ماناشناسان شناختی بر ایتن عقیتدهتسلط و قدرت باال است:  .أ
بودن و رشدکردن را با جهت مکتانی بودن، مثبتداشتن، برترمطلوب و پسندیده؛ ازجمله بیشتربودن، قدرت

کتردن را بتا بودن، غه، بیماری و سایر مفاهیه منفی را با جهتت مکتانی پتایین و ست ریبای و که یا رایف
 شناسد سر( و... میمفهومی عقب )پشت

(. در سورۀ یوسف نیز از همین سازوکار بترای lakoff & Johnson, 154-155؛ 22تا23)کوچش، 
است؛ برای مثال،  ها بنا شدهای  جهتسازی مفاهیه موجود در آن استفاده شده و برخی از مفاهیه بر پمفهوم

خواهد قدرت خداوند بر ادارۀ امور عاله هستی را تبیین کند، خدا را بای و غالب بر همت  امتور گاه که میآن
َحاِدیِث َو اللَّ »گوید: کند و میترسیه می

َ
یِل اْْل َمُه ِمْن َتْ ِو ْرِض َو ِلُنَالِّ

َ
ا ِلُیوُسَف ِفی اْْل نَّ َغاِلٌب َعَلی ُه َکَذِلَک َمکَّ

چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیه )ما این کار را کردیه تا او را بزرگ داریه و( از عله ؛ این«َأْمِرهِ 
 (. 12تابیر خواب به او بیاموزیه خداوند بر کار خود پیروز است )یوسف: 

فتارس، هیتل متادۀ غلتب(. انتد )ابتنمانای قدرت و چیرگی و تستل  دانستتهاهل لغت واژۀ غلب را به
کند، بیانگر این است که در نظتام که بر جهت بای دیلت می« علی»همراه حرف جر استامال واژۀ غلب به

شود. عالمه وباوبایی در تفستیر شناختی انسان، فرد غالب در جهت بای و مغلوب در فرو د ست تصور می
داشتتن او بتر تمتام کائنتات تفستیر کترده استت ی قدرتمانابودِن خداوند را بر امر خود، بهاین آیه، غالب

 (.22/239)وباوبایی، 
که بر جهت بای دیلت دارد و نیز تفسیر عالمه وباوبایی از « علی»به کاربرد حرف جر بنابراین، باتوجه

دانستته بودن خداوند و قدرت و سلط  او بر هم  مخلوقاتکه مراد از آن را غالب« غاِلٌب َعلی َأْمِرهِ »عبارت 
 کند.نحو اکمل تداعی میاند، استاارۀ جهتی بای در این عبارت، مفهوم سیطرۀ خداوند را به

ای کته گونتههای انسان است؛ بتهها و آموزهاستاارۀ برتر بایست، برگرفته از تجربهب. برتر باال است: 
آورد. در زبان قرآن، برتتری بته منمنتان آنوه را در موقایتی بایتر از خود ببیند آن را بهتر از خود به شمار می

َو »نسبت داده شده است و هر کسی به خداوند و رسوینش ایمان بیاورد جایگاهش اعال از دیگتران استت: 



313 /وسفیدر سوره  یمفهوم یهااستعاره لیتحل؛ و دیگران نییپور ال یعل                                                       

 

ْعَلْوَن  َأْنُتُه 
َ
(. در سورۀ یوسف نیتز 250)آل عمران:  ؛ و شما برترید اگر ایمان داشته باشید«ِإْن ُکْنُتْه ُمْنِمِنین اْْل

 َنْرَفُع َدَرَجاٍت »ف چون به خداوند ایمان مطل  دارد در جایگاه و موقایتی بای قرار گرفته است: جضرت یوس
بریه و برتر از هتر صتاحب علمتی، ؛ درجات هرکم را بخواهیه بای می«َمْن َنَشاُح َو َفْوَق ُکلِّ ِهی ِعْلٍه َعِلیٌه 

توان دریافت که این ترفیتع و وروح میت، بههمراه درجا(. از کاربرد فال نرفع به52عالمی است )یوسف: 
بایبردِن مکانی نیست، بلکه ترفیع مانوی و تاظیه منمنان در نگاه سایرین است و وقتی مقام مانتوی آنتان 

نیتز استتاارۀ مفهتومی « َو َفْوَق ُکتلِّ ِهی ِعْلتٍه َعِلتیٌه »اند.  در تابیر بای رود، گویی بر فراز دیگران قرار گرفته
 کار رفته است. عاله که مصداق مطلِ  آن خداست، بر فراز هم  علماست و بر آنان تسل  دارد. جهتی به

ای است که افراد صاحب گونهههن و دستگاه شناختی انسان بهج. صاحب مقام و مرتبت باال است: 
وستف، حضترت پندارد و نوعی نگاه فرودست به فرادست به آنان دارد. در ستورۀ یمقام را در جایگاه بای می

یوسف)ع( از این نظر که نبی خداوند است از مقام باییی برخوردار است، امتا بترادران کته از ایتن نامتت 
ِه َلَقْد »محروم هستند در رتبه و جایگاه پایین قرار دارند:  ُه َعَلْیَناَقاُلوا َتاللَّ ا َلَخاِوِئیَن  آَثَرَ  اللَّ ؛ گفتند: «َو ِإْن ُکنَّ

(. علمتای لغتت در هیتل 02وند تو را بر ما برتری بخشیده و ما خطاکار بودیه )یوسف: به خدا سوگند، خدا
نویسد: اثر در مانای فضل و برتری نیز اند. راغب اصفهانی نیز میهای متاددی را هکر کردهمانا« آثر»واژۀ 

شتاره دارد و کتاربرد دادن امانای فضل و برتتریهه به« آَثرُته»گوید: فال شود و س م میاستااره آورده می
تُه »، («0دهند )حشر: ؛ بر خودشان ترجیح می«َو ُیْنِثُروَن َعلی َأْنُفِسِهْه »این فال در آیاِت  ِه َلَقْد آَثَرَ  اللَّ َتاللَّ

ْنیا»( و 02)یوسف: « َعَلْینا بتر (« 22دهنتد )اعلتی: ؛ بلکه زندگی دنیتا را تترجیح می«َبْل ُتْنِثُروَن اْلَحیاَة الدُّ
 مانای فضل و برتری دیلت دارد )هیل مادۀ اثر(. همین

بته« علی»و همونین کاربرد حرف جر « آثر»بر اساس آرا و نظرات اهل لغت دربارۀ مانا و مدلول واژۀ 
سبب مقتام و جایگتاهی شود که مفهوم برتری یوسف نسبت به برادرانش بههمراه این فال چنین استنباط می

 سازی شده است.تی بای مفهومکه داشت در قالب استاارۀ جه
: فضل و احسان نیز از دیگر مفاهیمی است کته دستتگاه شتناختی انستان جایگتاه د. فضل باال است

دهتد. در ستورۀ یوستف نیتز همتین واییی برای آن قائل است و در تصورات خود آن را در فرادست قرار می
منظور نشانه شده است. در واقع، خداوند بهسازی برای فضل خداوند نسبت به بندگانش به کار گرفتمفهوم

َهِلَک ِمتْن »دادن فضل خود در خصوص مخلوقاتش از استاارۀ مفهومی جهتمند استفاده کرده و گفته است: 
اِس  ِه َعَلْیَنا َو َعَلی النَّ ؛ این از فضل خدا بتر متا و بتر متردم استت، ولتی بیشتتر متردم شتکرگزاری «َفْضِل اللَّ

وتور ناماتی است که خداوند به حضرت یوستف بته« هلک»(. در این آیه، مشارالیه 52کنند )یوسف: نمی
در « فضتل اللته علینتا»وستیل  تابیتر ها بهوور عام ارزانی داشته است، اما این نامتخاص و هم  مردم به
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همیشته اند تا شکوه و عظمت خداوند را در ههن شنونده مجسه ستازند و پروردگتار را مکان بای قرار گرفته
َو ِفتی »گویتد: سورۀ الذاریات می 11روست که قرآن در آی  راجع به خود در مورع بای ببیند و شاید از این

َماِح ِرْزُقُکْه َو َما ُتوَعُدوَن   شود.؛ و روزی شما در آسمان است و آنوه به شما وعده داده می«الَسّ
 شناختی های هستی. استعاره3. 2

شتوند: در یتک نتوع شناختی بته دو نتوع تقستیه میهای هستییین شد استاارهتر تبوور که پیش همان
ها مفهتومیافتند و در نوع دیگر، مفاهیه در قالتب جانتدارمفاهیه انتزاعی در قالب اشیا و اجسام هویت می

 شوند.سازی می
اجسام و  شناختی که مفاهیه را در قالبهای هستی: استاارهشناختی جسمانیهای هستیأ. استعاره
های کنند، از بستامد بتاییی برخوردارنتد. شتاید ایتن امتر بتدان دلیتل استت کته استتاارهاشیا مجسه می

ها از رو، این استتاارهبخشد؛ ازایننشدۀ ما میبندیتر به تجارب صورتشناختی، ورایتی مشخصهستی
ها در نقتد بالغتی ن نتوع استتاارهشوند. کارکرد ایتتری به کار گرفته میسوی اهل زبان برای اهداف گسترده

دلیل کاربرد وسیع این (، اما امروزه به85عنوان تجسیه شناخته و استفاده شده بود )جرجانی، قدیه نیز تحت
ای یافتته شناسان شتناختی جایگتاه ویتژههای مختلف، در مطالاات زباناستاارات در میان گویشوران زبان

کته مفتاهیه متاتددی را وتوریارات کاربرد زیادی داشته است، بتهاست. در سورۀ یوسف نیز این نوع استا
اند ها در سورۀ یوسف عبارتاند.  برخی از این استاارهسازی شدهیابیه که در قالب اجسام و اشیا مفهوممی
 از: 

ترین مفاهیمی است که در تصتور انستان بتهعهد و پیمان یکی از انتزاعیمثابۀ شیء: عهد و پیمان به
گنجد، اما وقتی فرزندان یاقوب)ع( برای بردن بنیامین به مصر همتراه ختود بته پدرشتان اصترار ی نمیراحت

ی »ورزیدند، حضرت یاقوب)ع( از آنان خواست تا به او عهد و پیمان الهی بدهند:  َقاَل َلْن ُأْرِسَلُه َمَاُکْه َحتَّ
هِ  ُتْنُتوِن َمْوِثًقا ِنی ِبِه ِإیَّ  ِمَن اللَّ ا َلَتْ ُتنَّ ُه َعَلی َما َنُقوُل َوِکیتٌل  آَتْوُه َمْوِثَقُهْه  َأْن ُیَحاَط ِبُکْه َفَلمَّ ؛ گفتت: متن «َقاَل اللَّ

هرگز او را با شما نخواهه فرستاد تا پیمان منکد الهی بدهید که او را حتمًا نزد من خواهید آورد، مگتر اینکته 
ها پیمان استتوار ختود را در اختیتار او که آنی)بر اثر مرگ یا علت دیگر( قدرت از شما سلب شود و هنگام

(. مقصتود از ایتتای 22)یوسف: « گوییه ناظر و نگهبان استخداوند نسبت به آنوه می»گذاردند، گفت: 
اند این است که فرزندان عهد و پیمان منکدی به یاقوب بدهند که بتوانتد بته آن که مفسران گفتهموث  چنان

های عربی برای شیح ثبت شده استت و مانِی دادن در ماجه. فال آتی نیز به(5/259اعتماد کند )بیضاوی،
ْی »اند: گفته اهآَتاه الشَّ منظور، هیل مادۀ اتی(. بدیهی است که پیمتان، شتیئی نیستت کته )ابن« َح َأی َأعطاه ِإیَّ

مثاب  شتیئی یمان بهرو، باید گفت: در این تابیر، عهد و پاعطا شود و شخصی دیگر آن را دریافت کند؛ ازاین
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مجسه شده است که میان حضرت یاقوب)ع( و فرزنتدان او ردوبتدل شتده استت تتا امتانتی باشتد بترای 
 بازگرداندن بنیامین.

مکر و نیرنگ نیز از امور غیرعینی است که لمم و در  آن ممکن نیست؛ اما در  مثابۀ شیء:نیرنگ به
ُه ِمْن َکْیِدُکنَّ »ب  شیئی بزرگ ساختاربندی شده است: مثاتابیر قرآن، کید و نیرنگ همسر عزیز مصر به َقاَل ِإنَّ

گفت: این از مکر و حیل  شما زنتان استت کته مکتر و حیلت  شتما زنتان، عظتیه استت  ؛«َکْیَدُکنَّ َعِظیٌه ِإنَّ 
به عظمت و بزرگی توصتیف شتده استت، حتال آنکته عظمتت از « کید»(. در این آی  شریفه، 12)یوسف: 

ُح... اصتلش َعُظَه الّشی»نویسد: هات است. راغب اصفهانی نیز در تایین مصداق عظمت میاوصاف اسه 
واژۀ َعَظَمة برای هر چیز بزرگی کته در حکته بزرگتی -این است که اسکلت و استخوانش بزرگ شد. س م 

ن (. بر این استاس، کیتد زنتان از ایت355) محسوس یا ماقول و جسمی و مانوی است، استااره شده است
( و انسان تتاب مقابلته بتا آن را نتدارد، بته 2/823نظر  که شدت و ت ثیر بیشتر از سایر مکاید دارد )آلوسی، 

 که انسان توان حمل شیح بسیار بزرگ را ندارد.عظمت توصیف شده است؛ چنان
ستازی و حقیقت نیز از دیگر مفاهیه غیرعینی است که در سورۀ یوسف مفهتوممثابۀ شیء: حقیقت به

قالب جسمی ساختاربندی شده که در برابر دیدگان همگان آشکار شتده استت و ایتن زمتانی استت کته  در
جویی همسر عزیز مصر از یوسف برمال شد و همسر عزیز خود را مجبور پردۀ مراودهماجرا و حقیقت پشت

 َحْصتَحَص اْلَحت ُّ یِز اْیَن َقاَلِت اْمَرَأُت اْلَازِ »های خود خارج سازد: کاریدید حقیقت را از پشت پردۀ پنهان
اِدِقیَن  ُه َلِمَن الصَّ ؛  همسر عزیز گفت: اْلن ح  آشکار گشت! من بتودم کته او را بته«َأَنا َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َو ِإنَّ

 (.32سوی خود دعوت کردم و او از راستگویان است )یوسف: 
افتتادن مانای فاصتلهاست که این واژه به اند چنین مستفادگفته« حصحص»از آنوه لغویان دربارۀ واژۀ 

روست که به سهه هتر کستی کند؛ ازاینکه هریک از دیگری شناخته شود، دیلت میووریمیان دو چیز به
دادن چیتزی بترای مانتای حرکتتو نیتز گفتته شتده بته« حّصتة»گوینتد: که از دیگری جدا شده است می

(. راغب اصتفهانی نیتز دربتارۀ حصتحص الحت  هیل مادۀ حصحص 1ظاهرکردن آن است )مصطفوی، ج
خاور بر ورف شدن چیزی است که ح  را پوشانده و بر او چیره ح  آشکار شد و این مانی به»گفته است: 

توان چنین استنباط کرد که در ایتن )راغب اصفهانی، هیل مادۀ حصحص(. از هم  این اقوال می« بوده است
ه است که در پشت پرده پنهان شده بود و اکنون پرده از آن برداشته آی  شریفه، ح  در قالب شیئی مجسه شد

 شده و در منظر همگان قرار گرفته است.
شدنی است و در زمرۀ مدرکات بشری گنجانده شتده : بو گرچه با یکی از حواس، در مثابۀ شیءبو به

حواس ادراکتی؛ ماننتد  کند و با سایراست، اما انسان گاهی این مقوله را از حم مخصوص خود خارج می
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برد. بوی چیزی را گرفتن و بوی چیتزی را شتنیدن نیتز از همتین متوارد یمسه، شنوایی و دیداری به کار می
است. در سورۀ یوسف نیز حضرت یاقوب)ع( از فرط عش  و دلدادگی به فرزندش یوسف)ع( ازآنجاکته آن 

ا»یابه: را گه کرده بود، گفت: من بوی یوسف را می ِجُد ِریَح ُیوُسَف َلْوَی  َو َلمَّ
َ
ی َْل َفَصَلِت اْلِایُر َقاَل َأُبوُهْه ِإنِّ

ُدوِن  [ گفت: متن بتوی یوستف را که کاروان )از سرزمین مصر( جدا شد، پدرشان ]یاقوب؛ هنگامی«َأْن ُتَفنِّ
امتا تر گه شده بود (. در این آیه بوی یوسف همانند جسمی مجسه شده است که پیش08یابه )یوسف: می

 اکنون یافت شده است و مالکش آن را پیدا کرده است.
: گمراهی و راللت یکی از مفاهیه مجرد است که قرآن کریه در آیتات متاتدد مثابۀ ظرفگمراهی به

افتند. این تابیر در سورۀ یوسف نیز به کار رفته آن را در قالب ظرفی مجسه ساخته که گمراهان در آن فرو می
ا َلَنَراَها »د: گویاست آنجا که می ا ِإنَّ ؛ عش  او در اعماق قلبش نفوه کرده، متا «ُمِبیٍن  ِفی َراَلٍل َقْد َشَغَفَها ُحبًّ

دادن راللت و گمراهی به (. این تابیر گرچه ظاهرش نسبت59)یوسف:  بینیهاو را در گمراهی آشکاری می
اکی از این است کته گمراهتی کند حکه به ظرف دیلت می« فی»همسر عزیز مصر است، اما آمدن حرف 

 گیرد.سراسر وجود همسر عزیز مصر را فرا گرفته است؛ زیرا ظرف، کاماًل مظروف خود را در بر می
پنتتداریب. استتتعاره هستی های : جاندارپنتتداری یکتتی دیگتتر از اقستتام استتتاارهشتتناختی جاندار

شتده تااره بالکنایته بررستی میعنوان تشخیص و اسشناختی است که از دیرباز در نقد بالغی، تحتهستی
اند های مفهومی بدان پرداختهدلیل اهمیت ویژۀ آن در در  استاارهشناساِن شناختی بهاست. امروزه نیز زبان
های اند. در ایتن نتوع استتاارۀ مفهتومی، پدیتدهها بررسی و تحلیل کردهسازی پدیدهو نقش آن را در مفهوم

ها نیز در سورۀ یوسف حضور چشمگیری گیرند. این نوع استاارهخود می غیرجاندار، اوصاف جانداران را به
وحِ »دارد؛ ازجمله در  اَرٌة ِبالسُّ مَّ

َ
ْفَم َْل (. نفتم را 35کنتد )یوستف: ها امتر می؛ نفم بسیار بته بتدی«ِإنَّ النَّ

دهد. همونتین دهد تا کاری را که به میل اوست انجام بینی که مانند انسانی به زیردست خود دستور میمی
رُّ »در آی   َنا َوَأْهَلَنا الضُّ َها اْلَاِزیُز َمسَّ ؛ گفتند: ای عزیز، سختی و گرفتاری، ما و خاندان ما را لمم کترده «َیا َأیُّ

ها خواهند آنکنند و میبینیه که برادران یوسف را لمم میها و مشکالت را می(، آسیب22است )یوسف: 
َی َمْن َنَشاحُ »ل مادۀ مم( و نیز در آی : را بیازارند )نک: مصطفوی، هی ؛ یاری ما به ستراغ «َجاَحُهْه َنْصُرَنا َفُنجِّ

(. کمتک و نصترت الهتی در کستوت انستانی در 229ها آمد آنان را که خواستیه نجات یافتند )یوستف: آن
ز عتذاب در قالتب آید تا آنان را از مهلکه نجات دهد. در سوی دیگر نیسمت بندگان خداوند میآید و بهمی

آستایش را از آنتان  رود تا امنیتت وآورند میسمت مشرکانی که به آیات خداوند ایمان نمیموجودی زنده به
هِ »سلب کند:  اند که عذاب فراگیری از ستوی ختدا بته ؛ آیا ایمن از آن«َأَفَ ِمُنوا َأْن َتْ ِتَیُهْه َغاِشَیٌة ِمْن َعَذاِب اللَّ

هتا را آیتد و آنسوی این مشرکان میباره به(. قیامت نیز هموون جانداری یک295: سراغ آنان بیاید )یوسف
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اَعُة َبْغَتًة َو ُهْه َیَیْشُاُروَن »کند: غافلگیر می که متوجه ؛ ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد، درحالی«َتْ ِتَیُهُه السَّ
گیترد و یوستف از آن ستانی می(. دین و مذهب پدران حضرت یوسف)ع( نیتز روح ان295نیستند )یوسف: 

َة آَباِئی ِإْبَراِهیَه َو ِإْسَحاَق »کند: پیروی می َبْاُت ِملَّ ؛ من از آیین پدرانه ابراهیه و اسحاق و یاقوب پیروی «َو اتَّ
 (. 52کردم )یوسف: 

 گیرینتیجه

اارۀ های شتناختی استتبررسی عبارات استااری موجود در سورۀ یوسف به متا نشتان داد کته ستازوکار
سازی ماانی مدنظر این سوره بسیار دخیل است. در واقع، این ابزار شتناختی بته تولیتد و مفهومی در مفهوم

دلیتل آن استت کته کند. این امتر بتهدر  مفاهیه انتزاعی و غیرعینی چون زندگی، زمان و دانستن کمک می
استاس، در ایتن ستوره، مفهتوم شتود. بتر همتین مدد این سازوکار شناختی تسهیل میدهی تفکر بهسازمان

ترین مفاهیه است، در قالب تجارت و سفر ستاختاربندی شتده ها که یکی از انتزاعیزندگی هدفمند انسان
کنتد و گتاهی در ستوی آن حرکتت میشود که انسان بهسازی میاست و زمان گاهی در قالب مکانی مفهوم

ت است. فرایند باور و اعتقادداشتن به چیزی نیز سمت انسان در حرکشود که بهسازی میقالب شیئی مفهوم
سازی شده است؛ زیرا تجرب  انسان بر این استوار شتده استت کته آنوته را در قالب فال حسی دیدن مفهوم

پذیرد. افزون بر این، در این ستوره، برختی دیگتر از مفتاهیه؛ از قبیتل تر میبیند باور دارد و آن را راحتمی
اند. این نوع سازی شدهتری و مقام و رتبٔه مانوی در قالب استاارۀ جهتی بای مفهومقدرت و تسل ، فضل، بر

ها بر این پایه استوار است که دستگاه شناختی انسان این مفاهیه مثبت را در جایگاهی بای قرار سازیمفهوم
ه دو نتوع دهد. تجسیه و تشخیص از دیگر اشکال استاارۀ مفهومی است که در ستورۀ یوستف نستبت بتمی

استاارٔه ساختاری و جهتی از بسامد بیشتری برخوردار است. در این نوع استااره، مفاهیمی؛ ازقبیتل عهتد و 
انتد و پیمان، نیرنگ، حقیقت، بو و گمراهی را مشاهده کردیه که شکل و هیئتت جستمانی بته ختود گرفتته

دارانی به تصویر کشیده شتدهشکل جانهمونین مفاهیمی؛ مانند نفم، مشکالت، نصرت الهی و عذاب به
هتای مخصتوص و اند تا انسان بر اساس شناختی که از ماهیت جانتدران دارد، ایتن مفتاهیه را در آن هیئت

 های انسانی در برابر دیدگان خود حارر ببیند. برخوردار از رفتار
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