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  چكيده
گويند. يكي از مي را شخصيت پردازيايجاد شخصيت داستاني و پرورش آن در قالب يك داستان 

 (ع)اند، داستان يوسف اي به آن نشان داده هايي كه قرآن كريم و عهد قديم هر دو توجه بسيار ويژه داستان
به شخصيت اند  است. قرآن كريم و عهد قديم هركدام به شيوه اي خاص و در جهت اهدافي كه داشته

ها در جهت نمايش حوادث و در نتيجه، در  اند. قرآن كريم از شخصيت پردازي داستان يوسف پرداخته
هاست، بهره برده است؛ در صورتي كه جهت محقق ساختن اهداف ديني داستان كه همان هدايت انسان

و در نهايت به يك هاي مد نظر خود بهره برده  ي شخصيت عهد قديم از حوادث و داستان در جهت ارائه
كتاب كامالً تاريخي در جهت تعيين هويت قوم يهود بدل گشته است. قرآن كريم از حوادث تاريخي به 
- عنوان يك ابزار در جهت رسيدن به هدفي خاص استفاده كرده است؛ حال آنكه در عهد قديم، تاريخ

كه در انتهاي داستان از نويسي خود، هدف بوده است. داستان يوسف در قرآن يك شخصيت اصلي دارد 
شخصيت اصلي مي گذرد و تبديل به شخصيت آرماني مي شود؛ ولي عهد قديم داراي چند شخصيت 
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  مقدمهـ  1
ها و روايات پيشينيان، به ويژه هاي مشترك قرآن كريم و عهد قديم، بيان داستانيكي از ويژگي

سرگذشت پيامبران الهي همچون نوح، ابراهيم، لوط، يعقوب، يوسف و موسي عليهم السالم است. يكي 
ي جداگانه به ها كه قرآن كريم از آن با تعبير احسن القصص ياد كرده و سوره ا از بارزترين اين داستان

بيان آن اختصاص داده است، داستان يوسف (ع) است. عهد قديم نيز اين داستان را حتي مفصل تر از 
 خود به را كامل ي سوره يك تنهايي به كريم قرآن در يوسف داستان روايت قرآني آن ذكر كرده است.

  .است نظير بي خود، نوع در نكته اين كه است داده اختصاص
ها و مشتركات زيادي دارد؛ با اين حال  پوشاني در قرآن كريم و عهد قديم همداستان يوسف 

هايي نيز بين اين دو روايت به ويژه از جهت سبك داستان پردازي و شخصيت پردازي ديده  تفاوت
شود. اين موضوع از آنجا اهميت و ضرورت پيدا مي كند كه نوع شخصيت پردازي  هم در اين  مي

باشد نوشتار ابق با اهداف و پيام هاي اين كتاب ها براي مخاطبانش مختلف ميكتاب هاي آسماني مط
هاي اصلي و فرعي داستان يوسف در دو روايت  حاضر بر آن است تا با واكاوي بيشتر درباره شخصيت

  هاي داستان پردازي آن دو، تشابهات و تمايزات دو روايت را نشان دهد.  مزبور و با بررسي شيوه

 پيشينه  -1-1

( محمود بستاني، بنياد  "هاي قرآنهاي هنري داستانپژوهشي در جلوه "هاي چون: پژوهش در
بررسي قصه يوسف(ع) در قرآن و  ")؛ 1384هاي اسالمي آستان قدس رضوي، چاپ سوم، پژوهش

(  شكوفه ماسوري، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه "ادبيات فارسي با تأكيد بر شخصيت پردازي
(علي اصغر حبيبي، مجتبي  "هاي قرآن كريمهاي روايي داستانواكاوي مؤلفه ")؛ 1377درس، تربيت م

اي قرآن كريم، سال دوم، شماره بهروزي و ابراهيم خليفه، دو فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته
(ع) و قرائت حكمي و نمايشي سوره يوسفتأويل  ")؛ 49-37، صفحات 1391دوم، تابستان و پاييز 

تحليل ادبي  ")؛ 1386(محمد علي خبري، رساله دكترا، دانشگاه تربيت مدرس،  "ر قرآن مجيدد
هاي قرآن و )؛ به قصه1378خليل پرويني، رساله دكترا، دانشگاه تربيت مدرس، ( "هاي قرآناستاند

 هقص داستاني عناصر تحليل "ها پرداخته شده است. ها در اين قصههمچنين تصوير آفريني شخصيت
 طاووسي محمود خبري، علي محمود اللهي، آيت اللّه حبيب سيد ("كريم قرآن در) ع( يوسف حضرت

 ،1386 تابستان و بهار هشتم، شماره فارسي، ادبيات و زبان هايپژوهش لزگي، اللّه حبيب سيد و
 انديشه، ساختار، طرح، ديد، زاويه: نظير داستاني عناصر تحليل و بررسي به مقاله اين ،)20-1 صفحات
  .پردازدمي مكان و زمان و گفتگو پردازي،شخصيت كشمكش،



 ٦٥   بررسي تطبيقي در قرآن و عهد قديم داستان يوسف پردازي درشخصيت 

( خليل پرويني و مرتضي زارع برمي، فصلنامه  "ها در سوره يوسفتصوير آفريني شخصيت "
)، در اين پژوهش به صورت 23- 7، صفحات 1390علمي پژوهشي كتاب قيم، سال اول، شماره سوم، 

- هاي شخصيتي قصه يوسف (ع) پرداخته شده است. آيهها و صفتچهرهاختصاصي به بررسي موردي 

دهد. اند كه در كنار يكديگر، شناخت كاملي از اعجاز تصويري قرآن ارائه مياي انتخاب شدهها به گونه
( پريوش  "ي يوسف (ع) اثر ابوبكر احمد بن زيد طوسي بررسي عنصر شخصيت در تفسير سوره "

امه دوره كارشناسي ارشد، استاد راهنما: دكتر مسعود روحاني ، استاد مشاور: دكتر خجر انگاش، پايان ن
 سوره در شخصيت و رؤيا زمان، مكان، "). 1390قدسيه رضوانيان، دانشگاه مازندران، شهريور ماه 

 ايرشته ميان هايپژوهش تخصصي فصلنامه دو برمي، زارع مرتضي و پرويني خليل(  ") ع( يوسف
 ارائه به پژوهش اين در  ،)83-71 صفحات ،1391 تابستان و بهار اول، شماره سوم، سال ،كريم قرآن

 و هاشخصيت پردازش و آفرينش در خالقيت قصه، زمان و مكان اجتماع، از دقيق و روشن تصويري
  .شودمي بررسي يوسف سوره افكني و ...گره حوادث، طرح گفتگو، انساني، هايطبيعت

 بررسي باشدمي حاضر پژوهش با اسمي تشابه داراي و گذشت پيشينه در كه هاييپژوهش
هاي داستان پردازي مشخص شود نوآوري پژوهش حاضر در اين است كه از سبك  تا شده محتوايي

پردازي، آن هم به صورت تطبيقي و تحليلي بين دو كتاب مهم و آسماني؛ قرآن فقط به جنبه شخصيت
  سابقه است. اين منظر تحقيقي نو و بيو تورات پرداخته است و از 

  هدف از داستان سرايي در قرآن كريم و عهد قديم - 2- 1
ها در جهت رسيدن به هدفي ديگر سود جسته است. به  قرآن كريم، از وقايع تاريخي و بيان آن

هاي قرآن بيان تاريخ نيست بلكه بيان فلسفه تاريخ است (رك:  عبارت ديگر هدف قصه
هاي اسرائيلي،  ؛ حال آنكه در عهد قديم ذكر وقايع تاريخي و حفظ هويت)14،ص1:ج 2010شحرور

  ها بوده است.خود هدف بيان داستان
هاي يهوديان از جمله تلمود نيز بر عنصر قوميت تأكيد  نه تنها در عهد قديم بلكه در ساير نوشته

ها از يكديگر  اند كه جدايي آن بسيار شده است، مذهب يهود با ملت يهود آنچنان آميختگي پيدا كرده
د به گونه اي امري غيرممكن است. گرايش به اين مسأله در دوران اسارت بابلي شدت بيشتري پيدا كر

كه به صورت يك آرمان قومي ظهور پيدا كرد، پس از بازگشت از اسارت بابلي، و استقرار در فلسطين 
و كتابت تورات بدست عزراي كاهن، آرمان قومي و وطني بني اسراييل كه تا آن هنگام در اذهان مردم 

پس با دينداري قوم  جاي داشت به صورت گسترده و صريح در متن كتاب مقدس وارد شده و از آن
ها و رسايل عهد  پيوندي عميق و ناگسستني پيدا كرد، مطابق با نظر محققان، محتواي بسياري از كتاب
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قديم كه مشعر بر قوم گرايي، ملي گرايي و حتي برتري نژادي بني اسراييل است يقيناً به زمان پس از 
 "پادشاهان  "و  "داوران") و حتي دوره عبه زمان حضرت موسي( تواند اسارت بابلي تعلّق دارد و نمي

شود كتاب عهد  )؛ به همين دليل است كه مشاهده مي178-177: 1384رك:كلباسي اشتري،متعلق باشد (
اند و قديم در واقع سند كامل و متن تاريخ قوم بني اسرائيل است كه مورخان عبري آن را به قلم آورده

 قديم عهد به عبارت ديگر در  ).10: 1390ك:اشرفي ،اين تاريخ، سرگذشت حوادث آن قوم است ( ر
 توجه جالب و ماجرا پر انگيز، هيجان كامالً داستان اين است آمده يهود دين گسترش و پيدايش نحوه
  .)123: 1381تيواري ،: رك. (است بوده قومي يهود، قوم چگونه كه دارد نهفته خود در داليلي و است

  (character and characterization)پردازي و شخصيت شخصيت - 2

شخصيت در لغت به معناي ذات خلق و خوي مخصوص يك شخص است. اين واژه در معناي 
ي يك انسان ي خصوصياتي است كه حاصل برخورد غرايز و اميال نهفتهعام خود، عبارت از مجموعه

) در ادبيات 301: 1385داد،  باشد. (سيما هاي مختلف اجتماعي مي هاي اكتسابي او در زمينهبا دانش
گويند. (ميرصادقي، شوند، شخصيت مي داستاني، اشخاصي را كه در داستان يا نمايشنامه ظاهر مي

) شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و اخالقي او، در عمل او 175: 1377
شود گفت كه هر شخص يا  در واقع مي) 176كند، وجود داشته باشد. (همان، گويد و مي و آنچه مي

) يك 2744، ص4، ج1384نامند. (خزائل، موجودي را كه در داستان، نقشي بر عهده دارد، شخصيت مي
باشد؛ به اين معني كه در طول داستان  (Static Character)تواند شخصيت ايستا  شخصيت داستاني مي

باشد؛ يعني شخصيت او در طول داستان،  )Dynamic Character( تغيير نكند؛ و يا اينكه شخصيت پويا
 ؛176 :1377ميرصادقي،: رك باره، اين در بيشتر اطالعات براي دچار تغيير و تحول بشود.(

  ). Baldick, page37; Quinn, page73؛55ص :1387ايبرمز،
 قهرمانان گويند.مي شخصيت پردازيايجاد شخصيت داستاني و پرورش آن در قالب يك داستان را 

. آورند مي وجود به را داستان خود گفتارهاي و رفتارها با كه هستند كساني داستاني هاي شخصيت و
 وجود به آنها حضور با عمل. شوند مي شمرده داستان كارة همه تقريباً كه اند داستان افراد ها شخصيت

 گفتار هم وگو گفت و كند مي پيدا مفهوم آنها فعاليت و بودن خاطر به زمان و مكان و فضا و آيد مي
   ).50: 1379 عبداللهيان،( است خود با يا يكديگر با آنان

  هاي داستانيروش ارائه شخصيت-2-1
 سه طريق به معموالً خود داستان شخصيت اخالقي خصوصيات يارائه براي داستان ينويسنده

  كند: مي عمل



 ٦٧   بررسي تطبيقي در قرآن و عهد قديم داستان يوسف پردازي درشخصيت 

اي مستقيم به دخالت آمرانه و الف. روش مستقيم، توصيفي و روايي: در اين روش نويسنده به گونه
 اخالقي خصوصيات تفسير و احوال شرح به ها،سازي، در تحليل شخصيتگويي و تيپتكيه بر كلي

  پردازد. مي نظر مورد شخصيت
اي ها از طريق رفتار و گفتارشان و به گونهب. روش غير مستقيم و نمايشي: در اين شيوه شخصيت

  شوند.غير مستقيم شناخته مي
تعبير و تفسير (جريان سيال ذهن): در اين روش با نمايش وش ارائه درون شخصيت بيپ. ر

هاي ذهني و عواطف دروني شخصيت و رخ دادن اعمال و رفتار درون شخصيت، اعمال و كنش
 جعفري( گيردشناسد و در جريان شعور آگاه و ناآگاه او قرار ميخواننده غير مستقيم شخصيت را مي

  ).50- 37: صفحات،1391؛ حبيبي و همكاران،63 و 62: 1389پارسا،
شخصيت افراد داستان يوسف (ع) در قرآن كريم و عهد قديم نه فقط با توصيف مستقيم كه بيشتر 

ها صورت گرفته و توصيف محيط و فضا به مخاطب، ها، كارها و اكشنبا بيان گفتگوها و تعامل آن
  شود. ها بيشتر به خواننده واگذار ميدر مورد شخصيتشود، به اين نحو قضاوت نهايي شناسانده مي

  هاي داستان يوسف به روايت قرآن كريم شخصيت - 3
 شمار به داستان مهم محورهاي از يكي و دارد قرآن هايداستان در مهمي نقش شخصيت عنصر

 اين شود،مي ارائه منفي و مثبت هايشخصيت وسيله به رفتاري، الگوهاي معموالً گفت بايد. رودمي
 عناصر ديگر با هماهنگ ايگونه به نظر، مورد داستان و سوره هدف و پيام به توجه با هاشخصيت
هاي خاص  هاي گوناگون، شخصيتداستان ).99: 1383فروردين،(كنندمي ايفا را خود نقش داستاني

ها، تخيلي و ساختگي هستند و در حقيقت،  هاي ادبي، شخصيت خود را دارند. در بسياري از داستان
پروراند و همچون  هايي مي هاي ذهني خود را در قالب داستان ي داستان است كه شخصيت اين نويسنده
ها  در قرآن كريم از اين قبيل داستان نماياند. پرواضح است كه داستان يوسف هاي واقعي مي شخصيت

هاي واقعي و تاريخي هستند كه قرآن كريم پس از  هاي داستان يوسف، شخصيت نيست. شخصيت
)؛ 314: 1965؛ خلف اللّه ، 422 :1423، رك: معرفت( ها داستان آنان را به تصوير كشيده است  سال

ر داستان يوسف، خلق شخصيت نيست. بنابراين بايد در نظر گرفت كه منظور از شخصيت پردازي د
خداوند در اين باره فرموده است:   3ي آن شخصيت در قالب يك داستان واقعي است. بلكه ارائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غالباً در ادبيات داستاني، شخصيت پردازي را خلق عيني و تصويري اشخاص تخيلي در قالب داستان، فيلم نامه، نمايشنامه،  ـ3

 ).410: 1381عبداللهيان، ؛ 175: 1377؛ ميرصادقي،  Childs & Fowler2006, page 24(اند شعر و ...بيان كرده
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[  ما و داد خواهيم گزارش آنان به دانش روى از و«)؛ 7(اعراف، » غَائبِينَ كُنَّا وما بِعلْمٍ علَيهِم فَلَنَقُصنَّ«
  ».ايم نبوده غايب]  آنان احوال از

 (protagonist) شخصيت اصلي داستان - 1- 3

گيرد و نويسنده سعي در  شخصيت اصلي داستان، فردي است كه در محور و مركز داستان قرار مي
). روشن است كه 176: 1377كند كه توجه خواننده يا بيننده را به او جلب كند (ميرصادقي، آن مي

كه يوسف در قرآن كريم،( البته شخصيت انساني، حال آنقهرمان يا شخصيت اصلي و كليدي داستان 
بار به كار  22نام يوسف در قرآن كريم  4) خود يوسف(ع) است.شخصيت اصلي داستان خداوند است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترين شخصيت اين داستان  داستان يوسف در قرآن كريم هرچند حول شخصيت يوسف در گردش است؛ با اين همه مركزي ـ 4

در قرآن كريم، پروردگار يوسف است. در روايت قرآن كريم از داستان يوسف، عالوه بر اين كه خداوند به عنوان ناقل داستان 
هاي اي داستان خود به عنوان شخصيتي اصلي به ميدان آمده است. از نمونهبر پيامبر اسالم نقش آفريني كرده است، در جاي ج

  توان به موارد زير اشاره كرد: اين حضور مي
 »اوا فَلَمبذَه وا بِهعمأَجأَنْ و لُوهعجي يةِ فابغَي بنَا الْجيحأَوو هإِلَي مئَنَّهلَتُنَب مرِهذَا بِأَمه مهرُونَ لَا وشْعو بردنـد  را او وقتـى  پـس «؛ )15يوسف، (  »ي 

 كـه  حـالى  در - كارشـان  ايـن  از را آنـان  قطعـاً  كـه  كـرديم  وحى او به و] . كردند چنين[ بگذارند چاه ي نهانخانه در را او تا شدند همداستان
  ».كرد خواهى خبر با -دانند نمي

 »تاءجةٌ واريلُوا سسفَأَر مهارِدلَى وفَأَد هلْوا قَالَ دشْرَى يذَا به غُلَام رُّوهأَسةً وبِضَاع اللَّهو يملا علُونَ بِممعپس.  آمد كاروانى و«؛ )19يوسف، ( »ي 
 آنچـه  بـه  خـدا  و. داشـتند  پنهـان  كـااليى  چون را او و! »  است پسر يك اين!  مژده: «  گفت.  انداخت را دلوش و.  فرستادند را خود آورآب
  بود. دانا كردندمي

 »الَملَغَ وب هأَشُد نَاها آَتَيكْما حلْمعو ككَذَلزِي وينَ نَجنسحكرديم عطا دانش و حكمت را او ، رسيد رشد حد به چون و«؛ )22يوسف، ( »الْم ، 
  ».دهيم مي پاداش چنين را نيكوكاران و
 »تْهداوري والَّت وي ها فهتينْ بع هنَفْس غَلَّقَتو ابوالْأَب قَالَتو تيه اذَ قَالَ لَكعم اللَّه ي إِنَّهبنَ رسأَح ايثْوم لَا إِنَّه حفْلونَ  يمال ؛ )23(يوسـف،   »الظـَّ

 گفـت ]  يوسف! » [  توام آنِ از كه بيا: «  گفت و كرد چفت]  پياپى[  را درها و ، گيرد كام او از خواست بود اش خانه در وى كه]  بانو[  آن و«
  ».شوندنمى رستگار ستمكاران قطعاً.  است داده نيكو جاى من به.  است من آقاى او ، خدا بر پناه: « 
 »لَقَدو تمه بِه مها ولَا بِهَأى أَنْ لَوانَ ررْهب هبر ككَذَل رِفنَصل نْهع وءالس شَاءالْفَحو نْ إِنَّهنَا مادبينَ  ع خْلَصـحقيقـت  در و«؛ )24يوسـف،  ( »الْم  ]

 را زشتكارى و بدى تا]  كرديم[  چنين.  كرد مي او آهنگ ، بود نديده را پروردگارش برهان اگر]  نيز يوسف[  و ، كرد وى آهنگ]  زن آن
  ».بود ما مخلص بندگان از او كه چرا ، بازگردانيم او از
 »َقَال بنُ رجالس بأَح ا إِلَيمي مونَنعدي هإِلَّا إِلَيو رِفنِّي تَصنَّ عهدكَي بهِنَّ أَصأَكُنْ إِلَينَ وينَ ملاهگفـت ]  يوسـف [ «)؛ 33(يوسـف،   »الْج  » :

 آنـان  سـوى  بـه  ، بـازنگردانى  مـن  از را آنـان  نيرنـگ  اگـر  و ، خواننـد  مي آن به مرا آنچه از است تردوستداشتنى من براى زندان ، پروردگارا
  ».شد خواهم نادانان]  جملهء[  از و گراييد خواهم

 »ابتَجفَاس لَه هبر رَففَص نْهنَّ عهدكَي إِنَّه وه يعمالس يملاز را زنان نيرنگ و كرد اجابت را او]  دعاى[  پروردگارش ، پس«؛ )34يوسف، (» الْع 
  .  »داناست شنواى او آرى،.  بگردانيد او
 »ككَذَلكَّنَّا وم فوسيي لضِ فأُ الْأَروتَبا ينْهثُ ميح شَاءي يبنَا نُصتمنْ  بِرَح مـ  لَـا  نَشَـاءو  يع رَ  نُضـ ينَ  أَجـن سـحگونـه  بـدين  و«؛ )56يوسـف،  (» الْم 

 خـود  رحمـت  بـه  بخـواهيم  را كـه  هـر .  كـرد  مـي  سـكونت  خواسـت  مـي  كـه  جا هر ، آن در كه ، داديم قدرت] مصر[ سرزمين در را يوسف
  ».سازيمنمى تباه را نيكوكاران اجر و رسانيم مي

 »َأدفَب هِمتيعلَ بِأَوقَب اءوِع يهأَخ ا ثُمهتَخْرَجنْ اسم اءوِع يهأَخ كنَا كَذَلدك فوسيا لأْخُذَ كَانَ ميل ي أَخَاهينِ فد كلأَنْ إِلَّا الْم شَاءي  ه ات  نَرْفَـع  اللـَّ جـرنْ  د مـ 
قَ نَشَاءفَوي كُلِّ ولْمٍ ذع يملبرادرش بار از را آن گاه آن.  پرداخت ، برادرش بار از پيش ، آنان بارهاى]  بازرسى[  به]  يوسف[  پس«؛ )76يوسف، ( »ع 

[  بخواهد خدا اينكه مگر ، كند بازداشت را برادرش توانستنمى پادشاه آيين در او]  كه چرا. [  آموختيم شيوه يوسف به گونه اين.  آورد در]  بنيامين[ 
 ».است دانشورى دانشى صاحب هر فوق و بريم مي باال بخواهيم كه را كسانى درجات] .  بنمايد بدو راهى چنين و



 ٦٩   بررسي تطبيقي در قرآن و عهد قديم داستان يوسف پردازي درشخصيت 

ي چهارم  مورد آن تنها در همين سوره يوسف ذكر شده است. اصل داستان از آيه 20رفته است كه 
 رأَيتُهم والْقَمرَ والشَّمس كَوكَبا عشَرَ أَحد رأَيت إِنِّي أَبت يا لأَبِيه يوسف قَالَ إِذْ«شود:  سوره آغاز مي

] خواب در[ من پدر، اى: «  گفت پدرش به يوسف كه را زمانى] كن ياد[«)؛ 4(يوسف،  »ساجِدينَ لي
  ».كنندمى سجده من براى] ها آن[ ديدم.  ديدم ماه و خورشيد با را ستاره يازده
در سوره يوسف به پيامبري و رسالت يوسف اشاره اي نشده است؛ تنها چيزي كه هست اينكه او  

بيند و پيوسته و در هر موقعيتي از پروردگار خويش به  متصل به خداست؛ همه چيز را در پرتو الهي مي
 لَما و «اوند مي فرمايد: خد  5خواند. كند و ديگران را نيز در هر موقعيتي به سوي او فرا مي نيكي ياد مي

 رسيد، رشد حد به چون ) و22( يوسف/ » الْمحسنينَ نَجزِي كَذلك و علْماً و حكْماً آتَيناه أَشُده بلَغَ
در واقع اين آيه شريفه بيانگر .دهيم مى پاداش چنين را نيكوكاران و كرديم، عطا دانش و حكمت را او

لوازم رسالت  از اشياست به كردن پيدا بينايى از عبارت كه ) است زيرا علم نبوت و رسالت يوسف ( ع
  ). 352، ص 2:ج 1408است ( رك:گنابادي،

يوسف در روايت قرآن كريم، صاحب شخصيتي ثابت است كه همواره با اتكا به نيروي الهي و با 
پردازد. قرآن كريم در پرتو شخصيت يوسف (ع)  بهره گيري از دانش و تعقل، به مديريت امور مي

  ستايد.  دهد و همواره كارهاي يوسف را به عنوان فردي درستكار مي الگويي كامل به بشر ارائه مي

  هاي فرعي داستان شخصيت - 2- 3
 تكامل به رساندن ياري و وظيفه گيرند مي قرار اصلي شخصيت كنار در كه هايي شخصيت

 هاي شخصيت مرتبة و مقام. شوند مي ناميده فرعي شخصيت را برعهده مي گيرند، اصلي شخصيت
 شخصيت با ارتباط در آنها جايگاه و دارند اصلي شخصيت با است كه اي رابطه نوع به بسته فرعي،
  .شود مي مشخص اصلي

  توان به سه دسته تقسيم كرد: هاي فرعي داستان يوسف (ع) در قرآن را ميشخصيت
هاي هستند كه با اهداف شخصيت اصلي، يعني يوسف (ع) همراه : شخصيتالف. نيروهاي همسو

  هستند. مانند يعقوب (ع) و بنيامين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مما شَك في زِلْتُم فَما بِالْبينات قَبلُ منْ يوسف جاءكُم لَقَد و« ي غافر اشاره شده است: سوره 34ي  ـ به رسالت يوسف در آيه 5

كُمجاء تَّى بِهإِذا ح لَكه ثَ لَنْ قُلْتُمعبي نْ اللَّهم هدعوالً بسر كلُّ كَذلضي نْ اللَّهم وه رِفسم رْتاباز پيش يوسف يقين، به و«؛ »م 
 بعد خدا: «گفتيد رفت، دنيا از كه وقتى تا بوديد ترديد در همواره آورد شما براى آنچه از و آورد، شما براى آشكار داليل اين،
 ».گذارد مى راه بى است، شكّاك افراطگر را كه هر خدا گونه، اين.» انگيخت برنخواهد را اى فرستاده هرگز او از
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ايستند كه عبارتند در مقابل اهداف يوسف (ع) مي هاي هستند كهشخصيت ب. نيروهاي مخالف:
  از : برادران، زن عزيز مصر، عزيز مصر.

ها ممكن است هاي هستند كه در ساختار داستان جايگاه دارند. آن: شخصيتپ. نيروهاي مكمل
هم جزء نيروهاي مخالف و هم نيروهاي موافق باشند. مانند كاروانيان، دو زنداني، زنان مصر( آيت 

  ).20-1:صص 1386اللهي و همكاران، 

  يعقوب -2-1- 3
شود. او در مواقع  در داستان يوسف، شخصيتي خردمند است كه دچار اشتباه نمي(ع) يعقوب

كند كه بيانگر تدبير و دانش واالي اوست؛ از جمله  هاي زيركانه اي مي ضروري به اطرافيان خود توصيه
وب از يوسف (ع) خواسته است داستان خواب خود را ي پنجم سوره يوسف آمده است كه يعق در آيه

براي برادرانش بازگو نكند و در ارتباط با اين امر رازداري پيشه كند. يعقوب با اين جمله، حكمتي 
آموزد كه او نبايد زمينه ساز غليان و بروز حسد ديگران شود. اين  آموزنده به فرزند خود، يوسف مي

است كه در قالب سخن يعقوب در قرآن كريم بيان شده است. جمله حاوي يك پيام مهم اخالقي 
  )13منش و محمدي، (خوش

در يك موقعيت ديگر، هنگامي كه فرزندان يعقوب قصد ترك منزل خود به سوي مصر را داشتند، 
 وما متَفَرِّقَةٍ أَبوابٍ منْ وادخُلُوا واحد بابٍ منْ تَدخُلُوا لَا بني يا وقَالَ«كند:  يعقوب به آنان سفارش مي

يوسف، ( ؛»الْمتَوكِّلُونَ فَلْيتَوكَّلِ وعلَيه تَوكَّلْت علَيه للَّه إِلَّا الْحكْم إِنِ شَيء منْ اللَّه منَ عنْكُم أُغْني
 هاى دروازه از بلكه ، درنياييد]  شهر به[  دروازه يك از]  همه[  ، من پسران اى: «  گفت و«؛ )67

.  داشت توانمنمى دور شما از را خدا]  قضاى[  از چيزى] سفارش اين با[ من و ، شويد وارد مختلف
  ».كنند توكل او بر بايد كنندگان توكل و ، كردم توكل او بر.  نيست خدا براى جز فرمان

دروازه داخل  ي اين آيه، يعقوب به فرزندان خود توصيه كرده است كه باهم از يك طبق فرموده
خواست با اين كار از چشم زخم و  شهر نشوند. اين توصيه به اين خاطر بوده است كه يعقوب مي

ساز براي سعايت و سوء ظن و حسادت ديگران نسبت به فرزندان خود جلوگيري كند و عوامل زمينه
: 1407شري،؛ زمخ167، ص6حتي آسيب رسيدن به آنان را از بين برده باشد (رك: طوسي، بي تا: ج

؛ فيض 26، ص4: ج1404؛ سيوطي380، ص5: ج1372؛ طبرسي، مجمع البيان،488، ص2ج
  )218، ص11: ج1417؛ طباطبايي،32، ص3: ج1415كاشاني،
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  برادران -2-2- 3
هايي حسود و غير قابل اطمينان دارند. آنان مغرورانه خود را  برادران يوسف در روايت قرآني، شخصيت

و حاضر نيستند يوسف را در مرتبه اي باالتر از خود ببينند. از آيات قرآن كريم چنين  دانند برتر از يوسف مي
اند و بعضاً آيد كه برادران يوسف، اطمينان و احترام كاملي نسبت به پدر خويش، يعقوب نداشتهبرمي

نيز دست از  برادران، حتي پس از به چاه انداختن يوسف 6بردند. تعبيرات نامناسبي در مورد او به كار مي
  7سوره يوسف استنباط كرد. 77و  69توان از آيات  حسد و كينه توزي او برنداشته بودند؛ اين مطلب را مي

  نزنا  -3-2-3
  همسر عزيز مصر -3-2-3-1

در بين زنان مورد اشاره در داستان يوسف، شخصيت زن عزيز مصر بسيار مهم است. زن عزيز 
منحرف است كه در پي دفع غرايز شهواني خود بوده است مصر در روايت قرآن كريم، شخصيتي 

). او حتي 25گر و توطئه چين دارد (يوسف، ). او در داستان يوسف، شخصيتي حيله32-23(يوسف، 
ي توطئه آميز و شهواني خود، هنگامي كه زنان شهر به مالمت او دست بردند،  پس از شكست در نقشه

). او 31داده است كه در مقابل چشمان زنان ظاهر شود (يوسف، آنان را گرد آورده و به يوسف فرمان 
با اين كار دوباره روحيه حيله گري خود را به نمايش گذاشت و در صدد آن بود كه ثابت كند در كار 

). او در نهايت چنانكه از داستان برمي آيد زنان سرزنش 32اشتباه خود معذور بوده است (يوسف، 
  و آنان را قانع كرد و عالقه خود را به يوسف آشكارا نزد آنان اظهار نمود (همان).كننده را شگفت زده نمود 

  ديگر زنان مصر - 2-3-2- 3
رسد كه زنان ديگر مصر نيز همچون زن عزيز مصر هوسران  از بيان قرآن كريم چنين به نظر مي

نان همسر عزيز مصر را تنها توان به مواردي اشاره كرد؛ از جمله اينكه آ اند؛ از شواهد اين ماجرا مي بوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]  او برادران[  كه هنگامى«)؛ 8(يوسف، » مبِينٍ ضَلَالٍ لَفي أَبانَا إِنَّ عصبةٌ ونَحنُ منَّا أَبِينَا إِلَى أَحب وأَخُوه لَيوسف قَالُوا إِذْ«  ـ 6

 آشكارى گمراهى در ما پدر قطعاً.  ترند داشتني دوست - هستيم نيرومند جمعى كه - ما از پدرمان نزد برادرش و يوسف: « گفتند
 .»هستى خود ديرين گمراهى در سخت تو كه سوگند خدا به: « گفتند«)؛ 95(يوسف، » الْقَديمِ ضَلَالك لَفي إِنَّك تَاللَّه قَالُوا«» * است

 بر كه هنگامى و«؛ )69يوسف، ( »يعملُونَ كَانُوا بِما تَبتَئس فَلَا أَخُوك أَنَا إِنِّي قَالَ أَخَاه إِلَيه آَوى يوسف علَى دخَلُوا ولَما« ـ 7
]  برادران[  آنچه از ، اين بر بنا. »  هستم تو برادر من: «  گفت]  و[  داد جاى خود نزد را]  بنيامين[  برادرش شدند، وارد يوسف

 مكَانًا شَرٌّ أَنْتُم قَالَ لَهم يبدها ولَم نَفْسه في يوسف فَأَسرَّها قَبلُ منْ لَه أَخٌ سرَقَ فَقَد يسرِقْ إِنْ قَالُوا» * «مباش غمگين كردند، مي
اللَّهو لَما أَعفُونَ بِم[  اين يوسف. «است كرده دزدى برادرش]  نيز[  اين از پيش كرده، دزدى او اگر: «  گفتند«)؛ 77(يوسف، » تَص
 آنچه به خدا و ، ست]  او از[  بدتر شما موقعيت: «  گفت]  ولى[  نكرد آشكار برايشان را آن و داشت پنهان خود دل در را] سخن
 ».است داناتر كنيدمى وصف
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كردند كه يوسف، غالم او بوده و طلب كامجويي از غالم امري قبيح بوده  به اين خاطر سرزنش مي
). قرائني هم نشان از 30است؛ نه به خاطر نفس عمل كه امري زشت و مخالف با عفت است (يوسف، 

ار قهرمان داستان يعني يوسف اين دارد كه زنان ديگر نيز بعدها با زن عزيز مصر همسو شده و ك
). به همين دليل است كه يوسف در دعاي خود از 34-33سخت تر و سخت تر شده است(يوسف، 

  ).33خواهد او را از شر زنان و نه تنها شر زن عزيز مصر محافظت كند (يوسف،  خداوند مي

  عزيز مصر -4- 43-2
يف و سست عنصر دارد كه قادر عزيز مصر در داستان يوسف به روايت قرآن كريم، شخصيتي ضع

باشد؛ داشتن چنين خلقياتي باعث شده است كه او در  به تصميم گيري قاطع در امور گوناگون نمي
بسياري از كارها نتواند مديريت امور را به دست گيرد و در نهايت به راحتي تحت تأثير اميال و 

س از آگاهي از بي گناهي يوسف از او هاي يك زن قرار بگيرد. به عنوان مثال عزيز مصر پ خودخواهي
خواهد كه سخني در اين باره نگويد. عزيز مصر؛ همسر خود را نيز با آنكه گناهكار است چندان  مي

اند كه ايشان از غيرت كافي  مؤاخذه و تبيه نكرده است. بيشتر مفسران از اين حادثه چنين نتيجه گرفته
). او بعدها نيز يوسف را با آن 65، ص6: ج1383قرائتي، ؛11، ص5: ج1377اند (قرشي،  برخوردار نبوده

  افكند. ي زن خود به زندان مي هاي خودخواهانه داند بيگناه است به جهت خواسته كه مي

  يوسف به روايت عهد قديم داستانهاي شخصيت - 4
چنانكه گفته شد، داستان يوسف در عهد قديم بسيار مفصل تر از روايت قرآني و با جزئيات 

هاي داستاني عهد قديم در ارتباط با داستان  بيشتري وارد شده است. در اين بخش به ذكر شخصيت
  شود. يوسف پرداخته مي

  )protagonist( داستانشخصيت اصلي  - 1- 4
در عهد قديم، چندين شخصيت اصلي در كنار هم وجود دارد؛ چنانكه در داستان يوسف ديده 

- 12/ 38، تكوين سفر:رك( ر از شخصيت يوسف شده است شود كه گاه شخصيت يهودا پررنگ ت مي
روند و در آخر داستان به ها در داستان يوسف هر كدام به طريقي مي. در عهد قديم، شخصيت)30

توان يوسف را قهرمان اصلي داستان دانست. با اين حال  رسند. بنابراين، به طور قطع نمي همديگر مي
است؛ چرا كه داستان عهد قديم با شخصيت  داستان گرفتهاين نوشتار، يوسف را شخصيت اصلي 

  رسد. يوسف به اتمام مي
عهد قديم، داستان زندگي يوسف را از همان ابتداي تولد با ذكر جزئيات به تصوير كشيده است. 
در روايت عهد قديم، يوسف در هنگام انداخته شدن به چاه، شخصيتي هفده ساله بود كه با برادرانش 
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داد. به عبارت ديگر در روايت عهد قديم،  رفت و اعمال بد برادرانش را به پدر گزارش مي يبه شباني م
). نكته 2، 37(سفر تكوين،  9و نزد برادران، چندان محبوب نيست 8يوسف، شخصيتي خبرچين دارد

ديگر اين كه، يوسف در عهد قديم نيز به عنوان پيامبر مطرح نشده است و تنها به عنوان مردي 
  )34؛ 41(سفرپيدايش،  10تكار و دانا و متصل به خداوند از او ياد شده است.درس

  هاي فرعي شخصيت - 2- 4
  شخصيت يعقوب -2-1- 4

كار دارد؛ وي نبوت را با حيله از برادرش عيسو گر و فريبيعقوب در عهد قديم شخصيتي حيله
ايشان گويا علم و ) همچنين 26-16، 27ربود و در حق برادرش ظلم كرد . (سفر تكوين، فصل 

حكمت نبوت را ندارد و در سطح فردي عادي است كه نسبت به خواب يوسف جاهل است و به 
) و همچنين فردي 10، 37دهد. (سفر تكوين،  خاطر خواب، يوسف ( ع ) وي را مورد عتاب قرار مي

نور درنده زود باور است كه وقتي پسرانش قباي يوسف را به او دادند گفت قباي پسر من است و جا
).شخصيت وي در تورات 33، 37او را دريده است يقين كه يوسف دريده شده است. (سفر تكوين، 

با دو نام يعقوب و اسرائيل آمده است. كه بعد از پيروزي بر فرشته خدا لقب اسرائيل گرفته است ( 
  ).30-32/24سفر تكوين ،

  شخصيت زنان -4-2-2
زيادي برخوردار است. زناني كه در داستان يوسف به شخصيت زنان در عهد قديم از اهميت 

  اند از: كنند؛ عبارتآفريني ميروايت عهد قديم نقش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود و يوسف  چرانيد و آنجوان با پسران بلهاه و زلپاه زنان پدرش مي يوسف هفده ساله بود و گوسفندان را با برادرانش مي" ـ 8
 )37/3. (سفر تكوين،"ايشان را به پدرش يعقوب اخبار نمود بدنامي

داشت زيرا كه پسر پيري او بود و از برايش قباي رنگارنگ ساخت و  اسرائيل يوسف را از تمامي فرزندانش بيشتر دوست مي"ـ 9
خن بدوستانه گفتن قادر دارد باو حسد ورزيدند و با او س برادرانش ديدند كه پدر او را از تمامي برادرانش بيشتر دوست مي

 ). 5-37/4( سفر تكوين ، "نبودند

پس فرعون به بندگانش فرمود كه آيا امكان دارد كه مثل اين مرد كه خدا روح خدا در اوست يافت شود .پس فرعون به " ـ 10
ام تو  پيش كار خانهيوسف گفت چونكه خدا تمامي خبر را به تو اعالم كرده و مرد زيرك و دانايي مثل تو پيدا نيست علي هذا 

  )  41-41/39( سفر تكوين ، "خواهي بود 
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  همسر عزيز مصر -2-1- 2- 4
شخصيت همسر عزيز مصر در عهد قديم چيزي مشابه شخصيت او در قرآن كريم است. او در اين 

ي در صدد گرفتن كام از يوسف كتاب نيز شخصيتي هوسران، حيله گر و منحرف دارد كه به هر نحو
است. نكته جالب توجه اين كه در عهد قديم نيز به نام همسر عزيز مصر اشاره اي نشده است 

  ). 20- 40/7(رك:سفر تكوين ، 

  لياه - 2-2-2- 4
شود. او همسر  لياه شخصيتي زشت منظر است كه با استفاده از نيرنگ و فريب، زن يعقوب مي

  ).28- 29/22است ( رك:سفر تكوين، 11نخست يعقوب و خواهر راحيل

  راحيل- 2-2-3- 4
ورزد. (سفر  راحيل، مادر يوسف است كه به خواهر خود، لياه يعني همسر نخست يعقوب حسادت مي

شده است.  ) او در ابتدا مورد غضب خداوند بوده است و به همين خاطر، صاحب فرزند نمي2، 30تكوين، 
  )4و3، 30بخشد. (سفر تكوين،  ه و يوسف را به او ميبعدها خداوند غضب خود را از او برداشت

  بلهاه و زلپاه - 2-2-4- 4
، كنيزان همسران يعقوب بودند كه از سوي آن دو به يعقوب بخشيده شدند. اينان 13و زلپاه 12بلهاه

  ). 21- 30/4يعقوب را صاحب فرزند كردند ( رك:سفر تكوين ،

  آسنث - 2-2-5- 4
) در عهد قديم در مورد اين 45، 41است. (سفر تكوين،  دختر فوطيفار، كاهن اون، زن يوسف

  شخصيت، بيش از اين سخني به ميان نيامده است.

  شخصيت فرزندان يوسف -4-2-3
  منسه و افريم

ي يوسف است (سفر تكوين،  ) و پدر ماكير، نوه51، 41منسه، پسر بزرگ يوسف (سفر تكوين، 
). افريم، دومين پسر يوسف است كه در عهد قديم از او سخن به ميان آمده است (سفر تكوين، 23، 49

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 همسر ديگر يعقوب و مادر يوسف. ـ11

راحيل گفت كه اينك كنيزك من بلهاه به او درآي تا بر زانوهاي من بزايد و من هماز او فرزندان بگيرم .و بلهاه حامله شد " ـ 12
 ). 5-30/4(سفرتكوين ، "و پسري براي يعقوب زائيد

و هنگامي كه لياه ديد كه از زائيدن باز مانده است كنيزك خود زلپاه را گرفت و او را به يعقوب به زني داد . و زلپاه  " ـ 13
  ). 11-10/ 30( سفر تكوين ، "كنيزك لياه براي يعقوب پسري زائيد
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 ). يعقوب به هنگام احتضار، دست راست خود را بر سر افريم گذاشته و چنين پيش بيني كرده52، 41
  )19، 48است كه او صاحب امت خواهد شد. (سفر تكوين، 

  برادرانشخصيت  -4-2-4
اند.  در داستان تورات نيز برادران يوسف، با ويژگي غالب حسادت نسبت به يوسف شناخته شده

  شود. ) ذيالً توضيح مختصري راجع به سه تن از آنان كه شخصيتي ممتازتر دارند آورده مي6، 37(سفر تكوين، 

  رؤبين - 2-4-1- 4
رؤبين در ميان برادران يوسف، تا حدي دلسوز به يوسف است. او به روايت تورات، همان كسي 
است كه اجازه نداد برادرانش، يوسف را به قتل برسانند و پيشنهاد به چاه انداختن او را داد (سفر 

  ).22، 37تكوين، 

  يهودا - 2-4-2- 4
نه توزي پيش گرفته است.  او شخصيتي سودجو دارد و يهودا برادر يوسف است كه نسبت به او كي

  ).27، 37همان كسي است كه در غياب روبين، يوسف را به كاروانيان فروخت (سفر تكوين، 

  بنيامين - 2-4-3- 4
بنيامين، برادر كوچك يوسف و مورد محبت پدر خويش، يعقوب است كه برادران ديگر نسبت به 

  ).4، 42ر تكوين، اند. (سف ورزيده او نيز، حسادت مي

  پوطيفارشخصيت  -4-2-5
).  او كسي است كه يوسف را به 39/1پوطيفار، سردار لشكريان خاص مصر است( سفر تكوين، 

هاي خود را به او سپرد خاطر ذكاوت و درستكاريش مورد الطاف ويژه قرار داد و مسؤليت تمام دارايي
-همسر خود به يوسف را باور كرده و غضبناك مي). وي به روايت تورات اتهام 6-39/2(سفرتكوين ، 

). پوطيفر در عهد قديم 20-39/19دهد يوسف را  به زندان بيفكنند. (سفر تكوين،  شود و دستور مي
  )26، 37كند. (سفر تكوين، شخصيتي نظامي است كه يوسف را در مصر خريداري مي

  هاشخصيتساير  -4-2-6
هاي ديگري از جمله فرعون هد قديم سخن از شخصيتهاي فوق الذكر، در ع عالوه بر شخصيت
ها در  زنداني يوسف، ساير برادان يوسف و غيره آمده است كه بحث درباره آن(پادشاه مصر)، دو هم

  گنجد.اين مقال نمي
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  هاي داستان، در قرآن و عهد قديمانسجام و هماهنگي در به صحنه درآمدنِ به هنگامِ شخصيت - 5
ها هاي داستان و تناسب و انسجام منطقي در ظهور اين شخصيتدرآمدن شصيتطريقه به صحنه 

در قرآن، همگي نشان از انسجام و هماهنگي زيبا و به هم پيوسته دارد، بدين ترتيب كه داستان درست 
 شود و سپس پدرش يعقوب(ع)براساس اهميت اصلي يعني يوسف(ع)، با به صحنه درآوردن وي آغاز مي

هاي بعد، پس از ظاهر شدن در صحنه، جايگاه مهم خود در جهت دادن به حوادث و صحنهنيز بر پايه 
ها، به تناسب تأثيري كه در پيشبرد رؤيا و به زمينه براي ظهور برادران يوسف(ع) و ساير شخصيت

تحقق رساندن آن دارند يكي پس از ديگري وارد صحنه شده و پس از اداي وظيفه خود از صحنه 
). با بررسي داستان يوسف(ع) در عهد قديم، معلوم شد 34-13شوند(پرويني و يحيي اميني، ناپديد مي

هاي داستان در اين كتاب داراي تناسب و انسجام نيست و طريقه به صحنه درآمدن شخصيت
  شوند.ها براساس ماجراهاي كه مخصوص به خودشان است ظاهر ميشخصيت

ها در قرآن بر يك محورِ خطي حول شخصيتدهد به صحنه درآمدن جدول زير نشان مي
ها براساس سرايي است ولي در عهد قديم به صحنه درآمدن شخصيتشخصيت اصلي و هدف داستان

ها در عهد قديم، بدين حوادث و ماجراهاي خاص خود شخصيت است.  به صحنه درآمدن شخصيت
برگ فراوان در نظر گرفته شود، هر شكل است كه اگر كل داستان مانند يك درخت تنومند و با شاخ و 

  رسند.اند كه به يك تنه ميهاي بزرگ و مجزاي درختها مانند شاخهيك از شخصيت

  عهد قديم (سفر تكوين):  شماره آيات  قرآن كريم:
شماره فصل و 

 هاجمله

  30-29/15  راحيل و لياه با يعقوب ازدواج  4آيه   داستان قهرمان ؛)ع( يوسف

 35-29/31  يعقوب فرزندان 6-5آيات وينصحيتو)ع(يعقوب

 توطئه برادرانش؛ و) ع( يوسف ماجراي
همسرانش كنيزهاي با يعقوب ازدواج  20-7آيه  .كاروانيان به) ع(يوسف فروختن و برادران

 21-30/1  هاآن از شدن فرزند صاحب و

 24-30/22 يوسف تولد و راحيلدعاياجابت 21آيه )ع(يوسفبهمصرعزيز ويژه الطاف

 زن پدر با يعقوبمعامله  29-23آيات   )ع( يوسف بر زليخا توطئه
 43-30/25  )البان(خود
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بهعالقهابرازومصر زنان ماجراي
 21-1-31  البان پيش از يعقوب فرار  35-30آيات  )ع(يوسف

وزندانيدوخواب تعبير ماجراي
 55-31/22  البان وسيله به يعقوب تعقيب  42-36آيات  زنداندريكتاپرستي به دعوت

رفعومصرپادشاهخواب تعبير ماجراي
 و خدا و فرشته باگفتنسخن  53-43آيات  )ع(يوسفاز اتهام

 15-32/1  عيسو برادرش بهپيغامارسال

  روبرو براي يعقوبآمادگي  55-54آيات   )ع( يوسف شدن مصر عزيز
 21-32/16  عيسو با شدن

در)ع(يوسفعزتكه خداوند تذكر
فرشته خدا  با يعقوبگرفتنكشتي  56-56آيات  اوستازمصر

 32-32/22  اسرائيل لقب دريافتو

سالدر)ع(يوسفبرادران مسافرت
 20-33/1  عيسو با يعقوب روبرويي  63-58آيات  مصربهقحطي

 31-34/1  لياه و يعقوب دختردينهرسوايي 82-64آيات مصربهبنيامينبابرادران دوم سفر

 به ئيل بيت به يعقوببرگشتن  86-83آيات   )ع( يوسف سوگ در) ع( يعقوب
 15-35/1  خدا فرمان

 و مصر به برادران سوم مسافرت
  شناختن يوسف( ع)

  
) ع( يعقوب حضرت بينايي و شناسايي

 رنج پايان ؛)ع(يوسف پيراهن وسيله به
 و عزت ؛)ع( يوسف با وصال و فراق
 و) ع( يوسف وسيله به خانواده احترام

  تعبير آن و خواب يادآوري

  92-87آيات 
  
  
  

 101-92آيات 

 29-35/16 بنيامين تولد و اسحاق و راحيل مرگ

 30-1-36 فرزندان و زنان عيسو؛اسامينسل

 43-36/31  ادوم پادشاهان

 سن در يوسف هايخواب
 11-37/1  سالگي17

  و برادران توطئه
 36-37/12  يوسف شدن فروخته 

 28-38/1  تامار عروسش و يهوداهماجراي

 23-39/1  يوسف بر فوطيفارزنتوطئه

  هازنداني خوابتعبير
 23-40/1  يوسف وسيلهبه
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 تعبير و فرعون هايخوابماجراي
 36-1-41  يوسف وسيلهبهآن

 57-41/37  يوسف شدن مصرعزيز

  يوسف برادرانمسافرت
 38-42/1  مصر به قحطيدر

 34-43/1  مصر به برادراندومسفر

 34-44/1  يوسف گمشده جامماجراي

 25-45/1  برادرانش توسط يوسف شناخت

   و يعقوب مسافرت
 36-46/1  مصر به اشخانواده

 را اشهخانواد يوسفكردنمعرفي
 12-47/1  فرعون به

 فرزندان(منسه و افريمدادنبركت
 22-47/1  يعقوب توسط)يوسف

 28-49/1  يعقوب هايوصيت

 33-49/29  يعقوب مرگ

 33-49/29  يعقوب دفنمراسم

  مهرباني و عطوفت
 14-50/1  برادرانش به يوسف

 26-50/22  مرگ يوسف

  
  در قرآن و عهد قديم» قهرمان داستان«با » هاي فرعي شخصيت«ارتباط  - 6

آشكار كردن هدفي مشخص و نيز شناساندن  –در هر نوع داستان  - وظيفه شخصيت فرعي
كنند، هاي قرآن نقش فوق العاده مهمي را ايفا مي هاي فرعي در داستان شخصيت اصلي است، شخصيت

كنند، هدفي كه از يك سو شخصيت،  به گونه اي كه هر كدام از آنان، هدف مشخصي را ابراز مي
 سازد (احمد هاي معيني را متبلور مي كنند و از سوي ديگر انديشه (يوسف) را آشكار مي قهرمان داستان

گويد به خاطر ارتباط ). براي مثال اگر قرآن كريم از برادران يوسف سخن مي303: 1387الرّاغب ،
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فصل سفر تكوين كه حاوي داستان  21هاي عهد قديم و بخصوص  فصلبا بررسي  بعمل آمده در 
شود كه هدف اين كتاب نشان دادن مليت و قوميت فرزندان اسرائيل و يهود  يوسف است مالحظه مي

ها  شوند چون اين شخصيت ها در اين كتاب برجسته مي بوده است و به همين خاطر است كه شخصيت
تر ي پايين سزا دارند. اشخاص در درجه اول و حوادث در مرتبههستند كه در مليت و قوميت نقش ب

شود به خاطر اشخاص است و غرض از آوردن اشخاص  قرار دارد و اگر از حوادث سخني آورده مي
نويسي است چون همانطور كه قبالً گذشت هدف اصلي عهد قديم شناساندن تاريخ و مليت براي تاريخ

ها آمده،  انگر آن است در عهد قديم، حوادث به خاطر شخصيتقوم يهود است. دليل ديگري كه نش
ي نامگذاري اشخاص است. به عبارت ديگر اين حوادث هستند كه اسامي اشخاص و  فلسفه

هايي كه حوادث، باعث نامگذاري اشخاص و شكل  كنند. ذيالً نمونه هاي آنان را ايجاد مي شخصيت
  شود:ها شده است ذكر مي دادن به شخصيت آن

ي  (پسر لياه) : لياه وقتي حامله شد و پسري به دنيا آورد اسم او را رؤبين ناميد. فلسفه رؤبين -1
نامگذاري اين اسم به خاطر حادثه اي است كه بر لياه اتفاق افتاده بود و آن حادثه اين بوده كه لياه گفته 

سفر تكوين،  يقين خداوند مصيبت مرا ديده است پس حال شوهرم مرا دوست خواهد داشت (
) ماجرا اين بوده كه يعقوب به جهت ازدواج با راحيل هفت سال به البان خدمت كرد چون به 29/32

او عالقه داشت البان با حيله دختر ديگرش لياه را به اوداد او زشت منظر بود و چشمانش رمد داشت 
حوادث سبب  شود كه اين ). مالحظه مي26-29/14و محبوب يعقوب نبود ( رك: سفر تكوين ،

  نامگذاري اين شخصيت شده است .
نامد  آورد اسم او را شمعون مي ( پسر لياه ): لياه بار ديگر حامله شده پسري به دنيا مي شمعون -2

دليل نامگذاري اين اسم همان است كه گفت: چون كه خداوند مبغوضه شدنم را شنيد و اين پسر را به 
اي كه سبب نامگذاري اين اسم شده همان است كه در نام ثه). حاد29،33من داده است(سفر تكوين ، 

  روبن گذشت.
گذارد  آورد نامش را ليوي مي (پسر لياه ): لياه بار ديگر حامله شده و پسري به دنيا ميالوي -3

شود چونكه سه  دليل نامگذاري اين اسم همان است كه گفته حال اين نوبت شوهرم به من متصل مي
). در اين نام هم همان 29،34م از آن سبب اسم او را الوي گذاشت (تكوين، ا پسر برايش زائيده

  حوادث مطرح بوده و لياه انتظار داشته ديگر بعد از بدنيا آوردن سه پسر محبوب يعقوب شود.
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كند دليل نامگذاري اين  آورد و او را يهوداه نامگذاري مي : لياه آخرين فرزند را به دنيا مييهوداه -4
است كه گفت اين نوبت خداوند را ستايش خواهم نمود بنابراين اسمش را يهوداه گذاشت  اسم همان
  ) باز به خاطر همان حوادث است. 35، 29( تكوين، 

( فرزند كنيز راحيل ): دان پسر بلهاه، كنيز راحيل است به حضرت يعقوب ( ع ) بخشيد و دان  -5
خداوند به من حكم شده است و ناله مرا شنيده  سبب نامگذاري به اين اسم اين بوده كه راحيل گفت

). حادثه اي كه 30،6است و پسري به من عطا نموده است از اين سبب اسم او را دان خوامد ( تكوين، 
سبب نامگذاري شده، اين بوده هنگامي كه راحيل ديد براي يعقوب فرزندي به دنيا نياورد به خواهرش 

ميرم به اين خاطر غضب يعقوب برافروخته  د بده والّا من ميحسد كرد و به يعقوب گفت به من فرزن
  ). 3-1/ 30شد و ايشان مبغوض خداوند بوده است ( سفر تكوين، 

:  پسر بلهاه كنيز راحيل است كه وقتي به دنيا آمد راحيل  به اين سبب نامگذاري كرد و نفتالي -6
ين سبب اسم او را نفتالي خواند ( گفت با خواهرم ستيزه عظيمي نموده به او غالب آمدم و از ا

). حادثه اي كه سبب نامگذاري اين اسم شد همان ماجراي حسادت راحيل به خواهرش  30،8تكوين،
  لياه به خاطر فرزاندان او و عقيم بودن خودش بود.

: راحيل حامله شد و پسري زائيد و گفت كه خداوند مالمت مرا برداشت و او را يوسف -7
اي كه سبب نامگذاري اين اسم شده است همان ماجراي عقيم ). حادثه30،23ن، يوسف ناميد(تكوي

بودن راحيل و مبغوضه شدنش نزد خدا بود كه خدا او را به ياد آورد و استجابت كرد و رحمش را باز 
  ).24- 22/ 30نمود (سفر تكوين، 

سم شد ماجراي اي كه سبب نامگذاري اين انام يعقوب ( ع ) است علت و حادثه اسرائيل: -8
كشتي گرفتن فرشته خداوند با يعقوب كه به خاطر فائق آمدن يعقوب برفرشته، خدا وي را بركت داد 

  ).30-24/ 32تكوين، سفر و اين اسم را برايش گذاشت ( رك:
:  فرزند تامار، عروس يهوداه كه حاصل زنا با يهوداه بود پرص به معناي شكستگي پرص -10

ا پرص گذاشته شد كه با به دنيا آمدن او، زناي يهودا با عروسش تامار برمال است؛ بدين دليل اسمش ر
اي سبب نامگذاري اين اسم شد كه تامار بعد شد و باعث شكستگي و سر افكندگي يهوداه شد، حادثه

از فوت همسرش صورت خود را با نقابي پوشاند و بر سر راه يهوداه نشست و يهودا گمان كه كه وي 
  ).30-12/ 38ا وي زنا كرد( رك:سفر تكوين ،فاحشه است ب

  ها با حوادث در عهد قديم به شكل زير است: به طور خالصه، ارتباط شخصيت
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يامده، داليلي را
هدي زنان است. 

خورد. در سور مي
ي داستان نيست،
رسيم سرشت ز
ش گر سرشت زنانه
خدمت كاركرد د
ين دليل به كار نر

حتي كنيزان است
زنان پسران وي آ

شي اساسي و نق
تر د نقشي پررنگ
تداوم نسل و به
 نيز نام همسر ع
شده است. دليل
دارد.  عهد قديم،
ن آن شهر بود، چ

اسرائيل شوام  بني
ه نحوي با اين

-تاريخ

/ شماره سو ال پنجم

نير و ديگر زنان 
ر كاربرد اسامي
ن مسأله پيوند م
دمت هدف ديني
 قرآن كريم به تر

بيانگ خصيت زنان
 اين امور، در خ
ر قرآن كريم به اي

 اسامي زنان و ح
 و حتي اسامي ز
ي اسرائيل بودند
هر دو كنيز بودند
و كنيز به خاطر ت
وايت عهد قديم
راي پوطيفر، ياد
رتباطي به قوم ند
تر يكي از كاهنان
ف و يكي از اقو
ت هر كسي كه به

گاه اراك) ساي (دانش

ون زن عزيز مصر
هدايتي خاص د

ر هر مطلبي با اين
در خد مي زنان،

هي نشده است.
ازد، تصوير شخ

پردازد كه ف مي
ذا اسامي زنان در

 اند. شر نداشته

آن آمده مملو از
 كنيزان يعقوب
 مادران قوم بني
 وبلهاه با آنكه ه
اطر اينكه اين دو
و است كه در ر

ن زن خواجه سر
 نيست و هيچ ار
لتاً مصري و دخت

ر فرزندان يوسف
 قوم يهود است

  ست.

خصيت

قرآني هاي ادبي ـ  ش

و عهد قديم م
امي زناني همچو

ي ه  نبود فايده
 ذكر يا عدم ذكر
ن كريم، ذكر اسا

 نام مريم توجهي
پرد  اين امور مي

ضعف و انحراف
). لذ379: 1387،

ن يعني هدايت بش
ستان يوسف در آ
ف، اسامي زنان و
ت كه اين زنان،
ت است كه زلپاه

دارند به خا_ند
درآمدند. گفتني

قط از او با عنوان
قوم بني اسرائيل

اينكه او اصالد با
وسف ( ع )، ماد
ديم كتاب تاريخ
 اين كتاب آمده ا

شخ

 ـ پژوهشي پژوهش

 در قرآن كريم
ر قرآن كريم اسا

:عبارت از  ن آن
 بشر است و لذا

هاي قرآن  داستان
 به نام زنان جز
 تفاوت زنان در

ها در حدي به ض
ك: احمد الراغب،
هدف اصلي قرآن
فر تكوين كه داس
ز داستان يوسف
ه اين خاطر است
 و به همين علت
زنان يعقوب بود
مسري يعقوب د
ر نرفته است و فق
شد كه زليخا از ق

آورد را مي  "نث
ت با حضرت يو
گر چون عهد قد

در و شخصيتش

٨  فصلنامه علمي

اسامي زنان - 
در اينكه چرا در

ترين اند كه مهم ده
ن كريم، هدايت
سف و در ساير
 كل قرآن كريم
عف و انفعال و

ت، اما قرآن تنها
ها باشد (رك ستان

ت كه نقشي در ه
فصل از سفر 21

يت عهد قديم از
ت. اين مسأله به

اند ثير قوم داشته
كه ز_ و راحيل 

ردن فرزند به هم
صر (زليخا) به كار

تواند باش  اين مي
آسن "سر يوسف

ي از طريق وصلت
. به عبارت ديگ
باط دارد ماجرا و

 حوادث

٨٢
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كرد
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ضع

است
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  نتيجه
 قرآن كه اي گونه به است پررنگ بسيار داستان، قهرمان عنوان به قرآن در يوسف شخصيت -1
 عنوان به يوسف قديم، عهد در. است داستان اول شخصيت از نيكو الگويي ي ارائه صدد در كريم
. شود نمي معرفي هدايتي الگوي عنوان به اما شود مي ستوده خداوند به متصل و نيكوكار فردي

 عهد در كه حالي در هستند داستان اصلي شخصيت خدمت در كريم قرآن در فرعي هاي شخصيت
  .گيرند مي پيشي داستان اصلي شخصيت از فرعي هاي شخصيت موارد برخي در قديم
 خود ديني هدف ساختن محقق براي نتيجه در و حوادث بيان براي ها شخصيت از كريم قرآن -2

 در و خود نظر مد هاي شخصيت پروراندن براي حوادث از قديم، عهد كه حالي در است؛ كرده استفاده
  .است برده سود يهود قومي و ملي تاريخ معرفي و شناساندن جهت در نتيجه
 نرفته كار به مصر عزيز همسر جمله از زنان اسامي كريم، قرآن روايت به يوسف داستان در -3
 نداشته است، قرآن اصلي هدف كه هدايتي ايفايده يوسف داستان در زنان اسامي ذكر زيرا است؛
 پيدا ارتباط يهود تاريخ با كه زناني از دسته آن اسامي قديم، عهد روايت به يوسف داستان در. است
 راستا اين در و است بوده يهود براي نگاريتاريخ تورات، اصلي هدف زيرا است؛ شده ذكر كنند،مي
 نشده ذكر نيز تورات در) پوطيفر( مصر عزيز همسر نام. نمود مي معرفي را قوم همسران و مادران بايد

  .است نداشته يهود قومي و ملي تاريخ با ارتباطي شخص اين زيرا است؛
 قرآني، روايت در كه است اين قديم عهد و قرآن در يوسف داستان اساسي هاي تفاوت از يكي -4

 از مواردي در فرعي هاي شخصيت قديم عهد در آنكه حال است؛ مشخص داستان اصليِ شخصيت
  .شوند مي داستان اصلي شخصيت نظير و كنند مي ايفا تري پررنگ نقش داستان، اصلي شخصيت

 گردان صحنه عنوان به كه است يوسف پروردگار واقع، در كريم قرآن در اصلي شخصيت  -5
 خالق شخصيت از باالتر مخلوق، شخصيت قديم عهد روايت در كه حالي در است؛ شده ظاهر داستان
 خداي: شود مي گفته مثال براي شود؛ مي اضافه اسماء به قديم عهد در خداوند. است گرفته قرار

 در منحصر تنها امر، اين و  شودمي ظاهر مختلفي افراد بر قديم عهد در خداوند. اسحاق خداي ابراهيم،
 بينيم مي چنانكه دارد؛ انسان يك شخصيت حد در شخصيتي قديم عهد در خداوند. شود نمي پيامبران
 داشته يعقوب با كه نبردي در او نمونه براي است؛ بسياري ضعف نقات داراي قوت، نقاط بر عالوه
  .  دهد مي اسرائيل لقب يعقوب به دليل، اين به و خورد مي شكست او از است
 به كه زماني مگر است؛ نشده افراد نسبت به ي اشاره هيچ و است كم افراد، تعداد كريم قرآن در -6
 تعداد قديم عهد در كه حالي در. شود مي توجه انبياء اسامي ذكر به برگزيده الگوهايي ي ارائه دليل

  :از اند عبارت اشخاص اين از برخي. است آشكار كامالً ها نسبت و فراوان اشخاص
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 پدر برادر يعقوب- يعقوب مادر برادر البان دختر راحيل – البان راحيل،دختر– ناحورا البان،پسر
 دخترش به كه البان زلپاه،كنيز-البان كوچك دختر راحيل– البان بزرگ دختر لياه،– ربقاه پسر و راحيل

– لياه پسر ، شمعون – لياه پسر ، روبن – بخشيد راحيل دخترش به كه البان كنيز بلهاه، – بخشيد لياه

 آشير، – زلپاه پسر اورگاد، – بلهاه پسر نفتالي، – بلهاه پسر دان، – لياه پسر يهوداه، – لياه پسر ليوني،
 پدر اسحق، راحيل، پسر يوسف، – لياه دختر ديناه، – لياه پسر زبولون، – لياه پسر يساكار، – زلپاه پسر

 زمين رئيس حوي حمور پسر شكم، – يعقوب برادر عيسو، – يعقوب آباي از ابراهيم – يعقوب
 - حوي صبعون دختر عناه دختر آهليباماه، – حتّي ايلون دختر عاداه، – راحيل پسر يامين، بن -دبوراه

 – يهوداه پسر عير، – يهوداه شوع، زن – عدلّامي مرد حيراه،– نبايوث خواهر و اسمعيل دختر باسمث،
 – يهوداه دوست عدلّامي، – عير زن و يهوداه عروي تامار، – يهوداه پسر شياله، – يهوداه پسر اونان،
 سراي خواجه پوطيفر، – يهوداه با زنا حاصل تامار زرح، پسر – تامار با زنا حاصل يهوداه پسر پرص،
 فرع پوطي دختر آسنث،– مصر پادشاه فرعون، – ملك خباز و ساقي – زليخا آقايش، زن – فرعون
 46 فصل در(  – يوسف كوچك پسر افريم، – يوسف بزرگ پسر منسه، –)  يوسف زن(  اون كاهن
  .)يوسف نوه(  منسه پسر ماكير، –)  هستند يعقوب نوه و است اشخاصي اسم كه است آيه 34 داراي

 شده بيان آشكار و كامل صورت به ها نسبت و است اسامي از مملو قديم عهد كه شود مي مالحظه
 طوالني ها نسب و است شده مشخص)   ع(  يوسف نوه و پسر و)  ع(  يعقوب نتيجه و نوه حتي است
 دليل اين به برسد يوسف و يعقوب اجداد از يكي تا ارتباطشان كه است شده اشاره جايي تا و آمده
 بني هاي كه از گروه هاي نسب و اشخاص و اسامي و است تاريخ كتاب يك قديم عهد كه است

 عهد دهد مي نشان كه ديگري شاهد. دارند، بحث شده است ارتباط قوم اين با نوعي به يا اند اسرائيل
 اجداد و انساب به باز  يعقوب به خداوند هاي وحي در حتي كه است است اين تاريخ كتاب يك قديم

 نما مراجعت خود خويشان و خود پدران زمين به گفت يعقوب به خداوند و " شود مي اشاره يعقوب
  ).31/3 تكوين، سفر: نمونه براي( " بود خواهم تو با كه

 مورد سه هر كه است حوادث و اشخاص، انساب دارد فراوان اهميت تاريخ كتاب يك در آنچه
  .شود مي ديده وضوح به قديم عهد در
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  ها:جدول تطبيقي يافته
 عنوان    

  رديف
  گيريمقايسه و نتيجه پردازي داستانهاي شخصيتگزارش ويژگي

در قرآن كريم   تورات  قرآن
 فرعي هاي شخصيت

خدمت تورات دربرعكس 
 داستان اصلي شخصيت

هستند و اين حقيقت جنبه 
الگوسازسي داستان و 

هدايتگري قرآن را نسبت 
 دهدبه تورات افزايش مي

1  

 عنوان به يوسف(ع) شخصيت
 پررنگ بسيار شخصيت محوري،

 در كريم قرآن كه ايگونه به است
اين  از نيكو الگويي ي ارائه صدد

  شخصيت براي مخاطب است.

گاه از محوريت  شخصيت يوسف
 هاي شخصيت شود وخارج مي
گيرند و جاي او را مي فرعي

 الگوي عنوان شخصيت يوسف به
  .شود نمي معرفي هدايتي

2  

شخصيت ها در خدمت حوادث 
ها در هستند و كاركرد شخصيت

يابي به هدف اصلي جهت دست
يعني هدايتگري به صراط حق 

 بيان براي ها شخصيت است و از
شود.مي استفاده در اين جهت حوادث

ها حوادث در خدمت شخصيت
 پروراندن براي هستند و بيشتر

 در و خود نظر مد هاي شخصيت
معرفي و شناساندن جهت در نتيجه

  يهود هستند. قومي و ملي تاريخ

در قرآن كريم با توجه به 
برتري و اهميت جنبة 

گري بر جنبة هدايت
نگاري، روايتگري و تاريخ

برعكس تورات، شناخت 
ها هدف خود شخصيت

اصلي داستان نيست و 
هدف تربيت مخاطب  

افزايي او در است نه دانش
علم تاريخ هر چند كه اين 
مهم نيز به طور ناخودآگاه 

پذيرد و اين صورت مي
نشان از برتري قرآن كريم 

  بر تورات دارد.

3  

-هاي حاشيهشخصيتعدم ذكر نام

ان موجود دراي از جمله اسامي زن
يابيطول داستان كه در مسير دست

به هدف محوري يعني هدايت بشر
 فايده بوده است.بي

ذكر نام آن دسته از افراد كه به نوعي 
  اند.در تاريخ قوم يهود نقش داشته

از آنجا كه هدف قرآن كريم
هدايتگري بشريت براي 

يابي به سعادت بوده دست
از ذكر نكاتي كه سبب 

انحراف ذهن مخاطب از 
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شده است هدف اصلي مي
خودداري كرده است. 
برعكس تورات كه در 

يابي به هدف جهت دست
تاريخنگاري قوم  –خود 

نام مادران و  -يهود
همسران قوم را نيز بيان 

كرده است و اين با توجه 
به منحرف كردن ذهن 

يتگريمخاطب از جنبه هدا
آن نسبت به قرآن كريم 

  كاسته است.

تشخص و برجستگي شخصيت   4
  اصلي در تمام طول داستان

عدم تشخص و برجستگي 
شخصيت اصلي در تمام طول 

  داستان

نامنظمي در بيان داستان 
تورات سبب سردرگمي 

گيري مخاطبان شده و پي
داستان را با مشكل روبرو 

كند در حالي كه نظم مي
پردازييتموجود در شخص

قرآن كريم مخاطب را ياري
كند تا روند اصلي مي

داستان را از دست ندهد و 
 به هدف اصلي دست يابد.

5  
استقالل راوي از روايت به صورت

عنوان داناي كل (خداوند متعال) به
  داستان. گردان صحنه

-عدم استقالل راوي از روايت و بي

  نظمي در تبيين داستان

در ثباتي شخصيت راويبي
تورات سبب تزلزل 

موقعيت او و باورناپذيري 
شود. به طوري داستان مي

ها، خودكه خالق شخصيت
خورد واز آنان شكست مي

شود اين درمغلوب آنان مي
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حالي است كه در قرآن 
گرداني داستانكريم  صحنه

از سوي خداوند هدف 
اصلي يعني هدايت بشر را 
محقق و اعتماد مخاطب به

تان را جلب حقانيت داس
  كندمي

6  

اي و عدم ارائه اطالعات حاشيه
سردرگم كننده از جمله نسبت افراد

بايكديگر در عين توجه به 
الگودهي و الگوسازي مشخص از 

  جمله با اشاره به نام انبياء(ع)

شمار برايتذكر اطالعات جزئي بي
  تبيين تاريخ قوم يهود

در تورات براي تبيين تاريخ
چار اطالعاتقوم يهود به نا

فراواني از نسبت و اسامي 
شود كه سببافراد ارائه مي

كالفگي مخاطب و از 
دست دادن خط سير 
شود داستان از طرف او مي

اين در حالي است كه در 
قرآن كريم براي افزايش 
جنبه هدايتگري تنها به بيان
نكات كليدي بسنده شده 
است و اين سبب جذابيت 
بيان قرآني براي مخاطب 

  ده است.ش
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