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 چکیده

یم میسوره بیشتراگرچه این شیوه را در  .کارکردهای مختلفی در متون ادبی دارد «تکرار» توان ُجست، اما های قرآن کر
ین نمونه هسور  این سوره و عدم ع( در ) انحصار بیان داستان حضرت یوسف با وجود های آن است.یوسف یکی از بهتر

توان ، میتدبر در آنو با  ع( دارای محتوایی تکرار شونده در درون خود است) یوسف ههای دیگر، سور آن در سوره تکرار
-تحلیلی به تبیین برجسته ـ بر مبنای روش توصیفینوشتار حاضر نوعی توازن و تشابه را مابین فرازهای مختلف آن قائل شد. 

ین الگوهای تکرار در سوره مذکور در قالب  ، «نماهای متناقضمکان»، «کید و پیراهن ،رؤیا» الگوی تکرارشونده چهارتر
با ارائه یک پوشش عاطفی،  ،از یک سو. این الگوها پردازدمی« های داستانعاقبت نیک تمامی چهره»و « افعال متضاد»

م مفاهیم و مضامین آیات و نیز عواطف و سازد و از طرف دیگر، انواع تکرار به تجس  متن را برجسته می همعنا و مفهوم نهفت
 رساند. هیجانات مدد می

 .وی تکرار، اعجاز ادبی، سوره یوسفالگ: یکلید واژگان
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 و طرح مسأله مقدمه -1
-علی) کندمی القا کسی به را فکری یا عقیده که ای استبهترین وسیله و عوامل تأثیرگذار ترینقوی از تکرار

 ریشه این امر را در عالقه درونی انسان در تمایل به کارهای تکراری دانست توان(. می89ص ،1378پور، 
ثابت شده و مسأله « یادگیری»در عمل « تکرار»(. حتی از نظر روان شناسی، اهمیت 19ص، 1384الیاده، )
ای هاندازد. شرکتیا بد باشد، جا می کنی کعادت و سلو ککه آموخته انسان، یرا اعم از این« یادگیری»

در  رو،. ازایناندبردهایده در اذهان مردم پی کبازرگانی و صنعتی نیز به اهمیت تکرار در تثبیت و جایگزینی ی
ها و الگوهای کنند تا در گرایشها و افکار مشخصی را به صورت تکراری به مردم عرضه میقالب تبلیغ، ایده

 (. 385، ص1378 لسانی، و حکیم) مصرفی آنان تأثیر گذارد
یمنی، علوی ) شودتقسیم می «تکرار در محتوا»و  «تکرار در لفظ» :بحث تکرار در قرآن به دو گونه کلی

های یکسان یا هایی از یک داستان با الفاظ و ترکیبآوردن بخشدر قصص قرآن نیز . (244، ص3، ج1423
ه گرچه برای پدید(. ا35-25صص، 1377حسینی، ) دهدنزدیک به هم، فصاحت و بالغت قرآن را نشان می

های ا استفاده از عنصر تکرار در قصهام ،های آن، دالیل متعددی برشمرده شدهقصه ،تکرار در قرآن و به ویژه
، 1389قناد، ) های بیانی قرآن استهای بشری نظیری ندارد و از ویژگیقرآن و در چنین حجمی، در داستان

لفظ و محتوا، اعجاز قرآن را شامل نوعی دیگر از تکرار به عنوان توان در کنار تکرار می ،رسد(. به نظر می76ص
اما  ،با محتواهایی مختلف ـ قصص آن ،ویژهه الگوهایی در قرآن ب یعنی فرآیندها و ،دانست« تکرار فرآیندها»

 کنند.مطالب را به صورت منسجم به ذهن مخاطب منتقل می ،اظ مبناییمانند الف ـ مشترک عناصر
دارای محتوایی تکرار شونده در  ،(3 /12: یوسف) عنوان احسن القصصه ب ،ع() یوسفداستان حضرت 

ای متفاوت به توان با تدبر در آن، زیبایی آن را به گونهدرون خود بوده و از چنان جوهری برخوردار است که می
را پیش روی مخاطب  الگوهایی تکرار شوندهفرآیندها و تصویر کشید. مطالعه نظام الفاظ و محتوای آن سوره، 

از  این قصه قرآنی تواند نتایج ارزشمندی را به دست دهد.دهد که تأمل در آنها و کارکردهای آنها، میقرار می
 قصه، در تشکیل شکیل شده است که عناصر مرتبط درتهم ه همجنس و نزدیک بداستانی  هایها و حلقهگره

ها این حلقه گردد، سهیم هستند.ها میتمام بخش متغیر در های بافته شدهزبانی که به کشف حلقه ساختارهای
او را از فرآیند پیشین به د که نکنایجاد میدر مخاطب سابقه ذهنی  ،ثابت با محتوای گوناگون ییفرایندهابه عنوان 

این تکرارها که  (.91ص ،2008یعکوب،  و هونی) نظر را به وی منتقل سازدد برد تا نتیجه مورفرآیند بعدی می
ه برای فهم مفهوم کلی آیات ب ، کلیدهایی راهستندآیات  محتوای و ظاهر آشکارکننده ارتباطبراساس سیاق، 

 آشکار را نرهای اصلی متومحداخل متن، در لغوی تکرارشده  به دست آوردن عناصر طریق زدهد و ادست می
 گرددمفهوم اصلی آن میارتباط میان متن و القای د که موجب نکنالهام میبه مخاطب اسلوبی را سازند و می

های بالغی و ادبیات داستانی ناظر به توان این سوره را از زاویه سبکمی (.408، ص2017محمدجمعه، )
تحلیلی درصدد –الگوهای تکرار شونده در آن، مورد بررسی قرار داد و پژوهش حاضر با روش توصیفیفرآیندها و 



 
 
 

 131 رنج/ فاطمه دست)ع( وسفیآن در سوره  یتکرار و کارکردها یاعجاز ادب یواکاو

یوسف کدامند و کارکردهای  هترین الگوهای تکرارشونده در سوراست: برجسته ذیل پرسش به پاسخگویی
 مختلف آن چیست؟ 

تحلیل عناصر داستانی قصه »مقاله  ،از جمله است، درباره سوره یوسف آثار پژوهشی مختلفی نگاشته شده 
بررسی و تحلیل عناصر داستانی ( که در آن به 20-1، صص1386آیت اللهی و دیگران، ) «یوسف در قرآن کریم

پردازی، تم و موضوع(، کشمکش، شخصیت، شخصیت) سوره یوسف نظیر زاویه دید، طرح، ساختار، اندیشه
نگاهی ادبی به آیه یا آیاتی از سوره یوسف  برخی با ،وگو، زمان و مکان پرداخته شده است. همچنینگفت

 از پرویز« السالمسوره یوسف علیه 24آیه  حور ادبی به تفسیرنگاهی نو بر پایه م»مقاالتی مانند  .اندپرداخته
سوره در آیه پنجاه و دوم « لم اخنه»گشائی ضمائر فاعلی و مفعولی فعل مزر» جزی و علیرضا عزیزیان، رستگار
واکاوی داللت ادبی بالغی مرجع ضمیر تأویله بر »پور و سیدحسین سید موسوی، تألیف طاهره رحیم «یوسف

-شدهدر این راستا نگاشته  تألیف علی شمس و حسین گلی «ع() ی یوسفسوره 45 و 37-36 اعجاز، در آیات

  از نظر محتوایی با پژوهش حاضر تفاوت مبنایی دارند. . روشن است که تحقیقات فوق الذکراند

 الگوهای برجسته تکرار در سوره یوسف -2
-تواند ضمن بیان جنبهکه می نمایدجلوه می «الگوهای تکراری»برخی در آیات سوره مبارکه یوسف،  تدبربا 

با توجه به . در اختیار مخاطبان قرآن قرار دهدای را بندی شدهاعجاز ادبی قرآن، نکات و مفاهیم دستهای دیگر از 
-های متناقضمکان»، «(پیراهن) قمیصکید و  ،رؤیا»های واژه تکرار کلید»الگوی  رعایت حجم مقاله، چهار

  تبیین خواهند شد.« های داستانت نیک تمامی چهرهعاقب»و « افعال اضداد مختلف»، «نما

 « ، کید و پیراهنرؤیا »های الگوی اول: تکرار کلیدواژه -1 -2
های زبانی، نقش شعار داشته و در تبیین و کشف معانی گزارها ،زبان هرهای کلیدی واژگان کلیدی به گزاره

ایجاد شگفتی و زیبایی  روایی و ها نقش مهمی درواژه ،رو. بدین(90، ص1392نک: ایزوتسو، ) ممتازی دارند
توان با می ،مهم در سوره یوسف گانبا واکاوی و تحلیل کلیدواژ ،رسدبه نظر می دارند. خودمتن حاصل از 

ع( در خانه ) با تأمل در مراحل زندگی حضرت یوسف رویکردی جدید به منظومه معنایی آن دست یافت.
توان به پادشاه مصر و تتبع در آیات سوره یوسف، میع(، در کاخ عزیز مصر و در کاخ ) حضرت یعقوبش، پدر

های سوره مذکور ان آموزهکه همانند نخ تسبیح، محور بی دست یافت« پیراهن»و « کید»، «رؤیا »تکرار سه واژه 
  :گردندمیدامه بررسی است که در ا

 رؤیا -2-1-1
 .1 بیان شده است: ع() زندگی یوسف در سه بخش مهم ازـ  فارغ از فاعل آن ـ «رؤیا »، واژه در سوره یوسف

 .ی پادشاه مصررؤیا .3 و ی دو زندانیرؤیا .2 ؛ع() ی یوسفرؤیا

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1416833/%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81&score=95.73393&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1416833/%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81&score=95.73393&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1486501/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%b6%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%88%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-36-37%d9%8845-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b9?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81&score=46.628593&rownumber=16
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1486501/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%b6%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%88%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-36-37%d9%8845-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b9?q=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81&score=46.628593&rownumber=16
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 (ع) این خواب در واقع نخستین فراز از زندگی پرتالطم یوسف: ع() ی یوسفرؤیا -2-1-1-1
ای برداشت که روز صبح با هیجان و شوق به سراغ پدر آمد و پرده از روی حادثه تازه کی ویشود. محسوب می

 از در صحنه اولکرد. شروع فصل جدیدی را در زندگانی او اعالم می ،اما در واقع ،در ظاهر چندان مهم نبود
َحَد ِإْذ قاَل ُیوُسُف ﴿رؤیاست: مدار اصلی بر ع( که قرآن آن را نقل کرده، ) قصه یوسف

َ
ْیُت أ

َ
َبِت ِإنِّي َرأ

َ
ِبیِه یا أ

َ
ِِل

ْیُتُهْم ِلي ساِجِدین
َ
ْمَس َو اْلَقَمَر َرأ بشارتی از سوی خداوند برای  رؤیا این. (4 /12: یوسف) ﴾َعَشَر َکْوَکبًا َو الشَّ

را در  ی را برای تربیت الهی وی در مسیر والیت و قرب الهی بنا نهد و ویمناسب ع( بود تا بنیاد روحی) یوسف
، 11ج ،1417طباطبایی، ) های مختلف زندگی، صبور و راضی به قضای خداوند نمایدمقابل تغییرات و سختی

 (.78-77صص
نه آنکه فعل واقعی سجده توسط خورشید و ) ع( داللت داشت) که بر تعظیم یوسف رؤیاتعبیر کنایی در آن 

برحذر  شنزد برادراندر  رؤیا ع( را از ذکر آن) تا یوسفماه و ستارگان را گزارش نماید(، یعقوب را بر آن داشت 
 (. 146، ص6، ج1418قاسمی، ) نگرددبرای یوسف )ع( و حادثه سوئی  آنان ساز حسادتدارد تا زمینه

-37 /12: یوسف) خود در زندان ع( پس از بیان نگرش توحیدی) یوسف ها:ی زندانیرؤیا -2-1-1-2
(، تعبیر کرد و یکی از آنها را به 36 /12: یوسف) را که به وی اعتماد کرده بودند (، خواب دو نفر از زندانیانی40

و خوردن مغز سرش توسط  آویختننزد پادشاه و دیگری را به دار در آزادی و بازگشت به جایگاه قبلی خود 
راني﴿(: 379، ص6، ج1361بانوی اصفهانی، ) پرندگان وعده داد

َ
َحُدُهما ِإنِّي أ

َ
ْعِصُر َخْمرًا َو قاَل  قاَل أ

َ
أ

راني
َ
سي اْْلَخُر ِإنِّي أ

ْ
ْحِمُل َفْوَق َرأ

َ
ا َنرا  أ ویِلِه ِإنَّ

ْ
ْئنا ِبَتأ ْیُر ِمْنُه َنبِّ ُکُل الطَّ

ْ
 ِی ِمَن اْلُمْحِسنیَن... یا صاِحبَ  َک ُخْبزًا َتأ

ا اْْلَخُر َفُیْص  مَّ
َ
ُه َخْمرًا َو أ بَّ َحُدُکما َفَیْسِقي َر

َ
ا أ مَّ

َ
ْجِن أ ِسهِ السِّ

ْ
ْیُر ِمْن َرأ ُکُل الطَّ

ْ
 .(41و  36 /12: یوسف) ﴾َلُب َفَتأ

و  ع() برای امتحان یوسف هرچند که آنها با شنیدن تعبیر خواب، پشیمان شده و بیان خواب را صرفا  
-مینشأت خبر غیبی به تعلیم الهی  کاز ینبود و تعبیر خواب ساده  کیآن اما چون  ،سرگرمی عنوان کردند

ْمُر ﴿ :رو یوسف )ع( فرمود. ازاین(317، ص4، ج1424مغنیه، ) ی در وقوع نداشتجای تردید، گرفت
َ
ُقِضَي اِْل

ِذي ِفیِه َتْسَتْفِتیاِن   .(41 /12: یوسف) ﴾الَّ
در زندان مقرر  ع() مدت زمانی که خداوند برای حضور یوسف ز: پس ای پادشاه مصررؤیا .2-1-1-3

پدر را به او  با به پایان رسید، جبرائیل در زندان بر او وارد شد و خروج از آنجا، پادشاهی مصر و دیدار ،کرده بود
 سرنوشت او، تمام ملت مصر و اطراف آن را دگرگون ساخت ،ولید بن ریان() خواب پادشاه مصر ،البتهنوید داد. 

اساس آن، هفت گاو چاق توسط هفت گاو الغر خورده شده و هفت خوشه خشکیده بر هفت خوشه سبز  که بر
ری ُک َو قاَل اْلَملِ ﴿پیچیدند: 

َ
َخَر  ِإنِّي أ

ُ
ُکُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َو أ

ْ
َسْبَع َبَقراٍت ِسماٍن َیأ

 .(43 /12: یوسف) ﴾یاِبساٍت 
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ی صادقه نیست، از تعبیرخواب پادشاه رؤیاخواب با بیان آنکه خواب پادشاه، پریشان بوده و کاهنان و معبران 
ع( ) ع( بود و آزاد شد، ناگهان به یاد یوسف) اما به خواست خداوند، فرد زندانی که همراه یوسف ؛باز ماندند

اش از گناهییوسف با اثبات بیافتاد و وعده داد تا تعبیر صحیح خواب را به پادشاه خواهد گفت. پس از آنکه 
(، معنای خواب را در فرارسیدن هفت سال خشکسالی پس از هفت سال 51 /12: یوسف) زندان آزاد شد

 (.188، ص11، ج1417طباطبایی، ) را گوشزد کردطعام سازی حاصلخیزی بیان نمود و لزوم ذخیره
با سه حلقه و فرایند داستانی مواجه  طبو مخا بودهع( ) برای بزرگداشت یوسف رؤیانتیجه تأویل هر سه 

 یوسفدیگری از تجلی بزرگواری ، رؤیا است تا تأویل هر در انتظار شود و با توجه به تشکیل سابقه ذهنی،می
 ؛داردآینده درخشان او را بیان می و ع( داللت دارد) به مقام رفیع حضرت یوسف ی اول، صراحتا  رؤیاع( باشد: )

 ا وجودو برجستگی معنوی وی را ب کندع( را تأیید می) زندانیان درخصوص بزرگواری یوسفی دوم، گمان رؤیا
گاه نمود) همگان را از مقام ارجمند یوسف ،ی سوم، پادشاه و سپسرؤیا و شودحضور در زندان یادآور می ه ع( آ

دستورات الهی را خروج وی از زندان و دستیابی به باالترین مقام اجرایی کشور و توفیق اجرایی نمودن و مقدمات 
  .آوردفراهم می

 کید -1-2 -2
 کید یوسف. 3 ،کید زن عزیز مصر .2 ،کید برادران یوسف .1بیان شده است:  «کید»واژه  ،در سوره یوسف

 .ع()
گیرد و انگیزه کید برادران ای انجام میهر کیدی به سبب انگیزه ،شک: بیکید برادران یوسف -2-1-2-1

 ،ع() یعقوبکه کردند زیرا تصور می ،ع( بود) و غیظ نسبت به یعقوبع( ) یوسف، حسادت نسبت به یوسف
(. 89، ص11، ج1417طباطبایی، ) شود، تمایز قائل میاز سوی دیگر و آنان از یکسو، و بنیامینع( ) بین یوسف

َباَنا َلِفي ﴿مشهود است:  ذیل مطلب در آیهاین 
َ
ا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ أ ِبیَنا ِمنَّ

َ
َحبُّ ِإَلی أ

َ
ُخوهُ أ

َ
ِإْذ َقاُلوا َلُیوُسُف َوأ

 .(8 /12: یوسف) ﴾َضاَلٍل ُمِبین
 است: بوده دارای چند ُبعدکید برادران یوسف 

یزیبرنامه .1  ،رسدو به نظر می کشندنقشه می ع() از یوسفدر این مرحله برادران یوسف برای رهایی  :ر
ولی آنان در ابتدا در مورد چگونگی اجرایی و عملیاتی  ،ع(، امری حتمی در نزد آنان بود) قضیه رهایی از یوسف

ْو ﴿ رأی و نظرشان بر تصمیم واحدی متحد و متفق شد: ،سپس .کردنش اختالف نظر داشتند
َ
اْقُتُلوا ُیوُسَف أ

ِبیُکْم َوَتُکوُنوا ِمْن َبْعِدهِ َقْوًما َصاِلِحیَن اْطَرُحوهُ 
َ
ْرًضا َیْخُل َلُکْم َوْجُه أ

َ
 .(9 /12: یوسف) ﴾أ

ج(  ،ب( رهاکردن در بیابان ،الف( قتل :ع( مطرح کردند) هایی برای نجات از یوسفدران یوسف گزینهابر 
یعنی توجه پدرشان تنها  ،که در پی آن بودندای بود انداختن در چاه. هدفشان از این نقشه، محقق ساختن انگیزه

های مطرح شده از جانب آنان دقت در گزینه(. 425-424صص، 18، ج1420فخر رازی، ) مختص آنان شود
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 هاستاولین گزینه از میان گزینه« قتل»زیرا  ،شان برای این کار جدی بودن است که انگیزه و تصمیمایبیانگر 
  ؛(447، ص2، ج1407زمخشری، )

های : این مرحله دارای دو بخش است: الف( قبل از انداختن به چاه: در شروع مرحله اجرا، با قیافهاجرا .2
ع( خواستند تا از متهم ساختِن ایشان ) انگیز، از یعقوبنوع انتقاد ترحم که جانب، زبانی نرم و آمیخته با یحق ب

نوجوان و نیازمند به استفاده از هوای آزاد خارج شهر ع( را که ) ع( دست بردارد و یوسف) در مخالفت با یوسف
(. چنانکه در 330، ص9، ج1374مکارم شیرازی، ) و سرگرمی مناسب است، همراه ایشان به بیابان بفرستد

َباَنا َما لَ ﴿آیات آمده است: 
َ
ْرِسْلهُ  َک َقاُلوا َیا أ

َ
ا َلُه َلَناِصُحوَن * أ ا َعَلی ُیوُسَف َوِإنَّ َمنَّ

ْ
َیْلَعْب  َمَعَنا َغًدا َیْرَتْع َو  ََل َتأ

ا َلُه َلَحاِفُظوَن* ْئُب َو  َوِإنَّ ُکَلُه الذِّ
ْ
ْن َیأ

َ
َخاُف أ

َ
ْن َتْذَهُبوا ِبِه َوأ

َ
ْنُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن* َقاُلوا َلِئْن  َقاَل ِإنِّي َلَیْحُزُنِني أ

َ
أ

ْئُب َو  َکَلُه الذِّ
َ
ا ِإًذا  أ  .(14-11 /12: یوسف) ﴾ َلَخاِسُروَن َنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ

ب( بعد از انداختن به چاه: در هنگام عشاء که تاریکی پایان روز، مانع از برمالشدن اعتذار دروغین 
آنهاست، با گریه و پریشانی ساختگی نزد یعقوب آمده و کالم را با لفظ پدرمان شروع کردند تا با جلب ترحم 

َباُهْم ِعَشاًء ﴿ (:158، ص6، ج1418قاسمی، ) مرتفع سازند ع(، خشم وی نسبت به خود را) یعقوب
َ
َوَجاُءوا أ

ا َذَهْبنا َنْسَتِبق... َیْبُکون* بانا ِإنَّ
َ
 ؛(16 /12: یوسف) ﴾قاُلوا یا أ

ا َذَهْبَنا ﴿ :: پس از آن چاره دیگری اندیشیدند تا اتهام را از خودشان دور کننداتهام .3 َباَنا ِإنَّ
َ
َنْسَتِبُق َقاُلوا َیا أ

ْئُب َو  َکَلُه الذِّ
َ
ْنَت ِبُمْؤِمٍن َلَنا َو  َو َتَرْکَنا ُیوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفأ

َ
ا َصاِدِقیَن  َما أ اما ، (17 /12: یوسف) ﴾َلْو ُکنَّ

ع( توان بدنی برای مسابقه دادن با برادران را ندارد، توان حفظ اموال برادران در مقابل ) اگر یوسف ،بدیهی است
 .(45، ص15، ج1365صادقی تهرانی، ) سارق یا چیز مزاحم دیگری را نیز ندارد

َو ﴿: به پدر نشان دادند : پیراهنی که برادران یوسف با خون کاذب و دروغین آغشته کردنددلیلارائه  .4
ْمًرا 

َ
نُفُسُکْم أ

َ
َلْت َلُکْم أ ُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلی َما َجاُءوا َعَلی َقِمیِصِه ِبَدٍم َکِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ َفَصْبٌر َجِمیٌل َو اللَّ

 .(18 /12: یوسف) ﴾َتِصُفوَن 
و انگیزه وی، نمود متانت، وقار و ع( ) : کید زن عزیز مصر برای وصال یوسفکید زلیخا -2-1-1-2

 : ُبعد استچند  ارایبود. کید همسر عزیز مصر دع( ) زیبایی عجیب و خارق العاده یوسف
 ؛همسر عزیز مصر برای وصال یوسف نقشه کشید که عملیات اجرایی آن در قرآن آمده است: نقشه .1
: معنای مراوده، بیانگر نوعی فریب است که فریبکار، با زور و فریب، چیزی از دست طرف مقابل اجرا .2

ه زن (. به همین خاطر طرف فاعل در این قضی455، ص 2، ج1407زمخشری، ) خارج کرده و به دست بیاورد
ِتي ُهَو ِفي  َو ﴿بود و کسی که مفعول بود، یوسف بود که با امتناعش، مانع از تحقق این رغبت شد:  َراَوَدْتُه الَّ

ْحَسَن َمْثَواَي 
َ
ي أ بِّ ُه َر ِه ِإنَّ ْبَواَب َوَقاَلْت َهْیَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اللَّ

َ
َقْت اِْل ُه ََل َبْیِتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلَّ ُیْفِلُح  ِإنَّ

اِلُموَن  -زیرا آیه اشاره می ،زن عزیز مصر از قوه قهریه نیز کمک گرفت ،رسدبه نظر می .(23 /12: یوسف) ﴾الظَّ
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َدَها َلَدی ﴿به سوی درب فرار کرد: ع( ) کند که یوسف ْلَفَیا َسیِّ
َ
ْت َقِمیَصُه ِمْن ُدُبٍر َو أ َو اْسَتَبَقا اْلَباَب َو َقدَّ

 ؛(25 /12: یوسف) ﴾اْلَباِب 
کند: ع( ) تهمت مراوده را از خودش دور کرده و آن را متوجه یوسف تا : زن عزیز مصر تالش کرداتهام .3

ْهلِ ﴿
َ
َراَد ِبأ

َ
ِلیٌم  َک َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن أ

َ
ْو َعَذاٌب أ

َ
ْن ُیْسَجَن أ

َ
 ؛(25 /12: یوسف) ﴾ُسوًءا ِإَلَّ أ

 َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعْن َنْفِسي َو ﴿شود: میویعامل برائت ع( ): در این کید، پیراهن پاره یوسف دلیلارائه  .4
ْهِلَها ِإْن َکاَن َقِمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َو 

َ
 .(26 /12: یوسف) ﴾ُهَو ِمْن اْلَکاِذِبیَن  َشِهَد َشاِهٌد ِمْن أ
 از سه طریق صورت گرفت:  )ع( برائت یوسف

ْهِلَها ِإْن  َو ﴿: گناهی یوسف )ع( شهادت دادبر بی مصرالف( شاهدی از خاندان عزیز 
َ
َشِهَد َشاِهٌد ِمْن أ

ُهَو ِمْن  ِإْن َکاَن َقِمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَکَذَبْت َو  َو  ُهَو ِمْن اْلَکاِذِبیَن* َکاَن َقِمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َو 
اِدِقیَن   ؛(27-26 /12: یوسف) ﴾الصَّ

را ع( ) به دلیل پاره شدن پیراهن از پشت سر، عزیز مصر نیز یوسف ع() گناهی یوسفتأیید بی ب( پس از
ُه ِمْن َکْیِدُکنَّ ِإنَّ َکْیَدُکنَّ ﴿کید کرد که این از کید زنان است: أتبرئه و ت ی َقِمیَصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل ِإنَّ

َ
ا َرأ َفَلمَّ

 ؛(28 /12: یوسف) ﴾َعِظیٌم 
بوده و خودش بر  ویزاده مصر، اعتراف کرد که مراوده از جانب زلیخا در مهمانی با حضور زنان اشراف ج(

ا َلَنَراَها َو ﴿آن اصرار کرده است:  ا ِإنَّ یِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّ ُة اْلَعِز
َ
ِفي  َقاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِدیَنِة اْمَرأ

 َو آَتْت ُکلَّ َواِحَدٍة ِمنْ َضاَلٍل 
ً
َکأ ْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتَّ

َ
ْرَسَلْت ِإَلْیِهنَّ َو أ

َ
ا َسِمَعْت ِبَمْکِرِهنَّ أ یًنا َو ُمِبیٍن* َفَلمَّ ُهنَّ ِسکِّ

ِه  ْیِدَیُهنَّ َو ُقْلَن َحاَش ِللَّ
َ
ْعَن أ ْکَبْرَنُه َو َقطَّ

َ
ْیَنُه أ

َ
ا َرأ یٌم* َقاَلْت اْخُرْج َعَلْیِهنَّ َفَلمَّ َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإَلَّ َمَلٌك َکِر

ُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َو َلِئْن َلْم َیْفَعْل َما  ِني ِفیِه َو َلَقْد َراَودتُّ ِذي ُلْمُتنَّ آُمُرهُ َلُیْسَجَننَّ َو َلَیُکوَن َقاَلْت َفَذِلُکنَّ الَّ
یَن  اِغِر  .(32-30/ 12: یوسف) ﴾ِمَن الصَّ

، نجات برادر و هدفش، برطرف کردن اختالف با ع() انگیزه یوسف ع(:) کید یوسف -2-1-1-3
 : ُبعد استچند  ایرانیز مثل دو کید دیگر دع( ) برادرانش و دیدار با تمام اعضای خانواده بود. کید یوسف

 ؛شودز طریق مراحل اجرا نمودار میهای نقشه ا: نشانهنقشه .1
خواست به هر ترتیبی شده بنیامین را نزد خود آورد، گاهی از طریق میع( ) مرحله اول: یوسف: اجرا .2

، 1374مکارم شیرازی، ) شد( وارد می60 /12: یوسف) ( و گاهی از طریق تهدید62 /12: یوسف) تحبیب
دادن کیل را مشروط به حضور برادرشان کرد و برای تضمین آن، بهای پرداختی آنان ع( ) (. یوسف19، ص10ج
آن برای نوشیدن استفاده که پادشاه از  را مرحله دوم: جام طالیی ،(62 /12: یوسف) در بارهای آنان پنهان کردرا 
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قاَیَة في﴿ در بار برادرش بنیامین گذاشت: ،کردمی َزُهْم ِبَجهاِزِهْم َجَعَل السِّ ا َجهَّ خیِه... َفَلمَّ
َ
: یوسف) ﴾َرْحِل أ

 ؛(70 /12
ُکْم َلَساِرُقوَن* َقاُلوا  ...﴿برادرش را به سرقت متهم کرد: ع( ) : یوسفاتهام .3 ُتَها اْلِعیُر ِإنَّ یَّ

َ
ٌن أ َن ُمَؤذِّ ذَّ

َ
ُثمَّ أ

ْقَبُلوا َعَلْیِهْم َماَذا َتْفِقُدوَن* َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَملِ  َو 
َ
َنا ِبِه َزِعیم ِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعیٍر َو  َو  ِک أ

َ
: یوسف) ﴾أ

 ؛(70-72 /12
: به دلیل یافتن و مشاهده جام در بارهای برادرش، وی را بر اساس قانون بنی اسرائیل، بازداشت دلیلارائه  .4

ِخیِه َکَذلِ ﴿ کرد:
َ
ِخیِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء أ

َ
ْوِعَیِتِهْم َقْبَل ِوَعاِء أ

َ
 ِبأ

َ
ُخَذ  َک َفَبَدأ

ْ
ِکْدَنا ِلُیوُسَف َما َکاَن ِلَیأ

َخاهُ ِفي ِدیِن اْلَملِ 
َ
ُه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َو َفْوَق ُکلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلیٌم  ِک أ ْن َیَشاَء اللَّ

َ
 (.76/ 12)یوسف:  ﴾ِإَلَّ أ

هر سه کید به هدف وصال صورت پذیرفت و این تکرار قابل تأمل است: نقشه برادران یوسف  ،توان گفتمی
برای  ع() و نقشه یوسفع( ) حبت وی، نقشه زن عزیز مصر برای وصال به یوسفبرای وصال تام به پدر و م

برادران یوسف و  .مسیر انتخابی آنها برای رسیدن به هدف، با هم تفاوت داشت ،وصال به پدر و خانواده بود. البته
از هدایت الهی  ع() اما یوسف ،ده و مسیر شر را انتخاب کردندخورهای شیطانی زن عزیز مصر، فریب وسوسه

  تبعیت کرد و مسیر خیر را برگزید.

 پیراهن -2-1-3
مورد استناد قرار گرفته است: الف( اثبات ادعای دروغین  پیراهن سه مرتبه به عنوان حجت در سوره یوسف،
 ج( ،در برابر اتهام مراوده توسط زلیخاع( ) گناهی یوسفب( اثبات بی ،توسط گرگع( ) خورده شدن یوسف

 .ع() و شفای یعقوبع( ) زنده بودن یوسفنشانه 
: برادران یوسف برای اثبات ادعای اثبات ادعای دروغین خورده شدن یوسف توسط گرگ -2-1-3-1

را قبل از ورود او به چاه کنده و با خون بز،  توسط گرگ، پیراهن یوسف )ع( خود مبنی بر خورده شدن یوسف
با  ،در واقع .(18 /12: یوسف) ﴾َقِمیِصِه ِبَدٍم َکِذب َو جاُءوا َعلی﴿را بفریبند: ع( ) آغشته ساختند تا یعقوب

از ع( ) اما یعقوب ،ثابت کنند که سخنشان درست است تا بودند ددرصد ،خون دروغین بود ،پیراهنی که در آن
اما لباسش بدون هیچگونه پارگی، سالم مانده  ،چگونه ممکن است که گرگ او را خورده باشد :ایشان پرسید

برادران یوسف از این نکته غافل بودند  از آنجا که دروغگو حافظه ندارد، .(480، ص2، ج1420بغوی، ) باشد؟
آنها پیراهن برادر را که سالم از تن او  .را از چند جا پاره کنند تا دلیل حمله گرگ باشدع( ) که الاقل پیراهن یوسف

اما پدر تا چشمش بر آن پیراهن افتاد، همه چیز را فهمید و  ،آلود کرده و نزد پدر آوردندخون ،ورده بودندبه در آ
های شیطانی را کشیده های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته و این نقشههوس ،گوییدگفت: شما دروغ می

َلْت ﴿(: 345، ص9، ج1374مکارم شیرازی، ) است ْمراً َبْل َسوَّ
َ
ْنُفُسُکْم أ

َ
 .( 18 /12: یوسف) ﴾َلُکْم أ
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اما  ،پیراهن بار دیگر به عنوان حجتع( در برابر مراوده زلیخا: ) اثبات بی گناهی یوسف -2-1-3-2
دوید و ع( ) به کار رفت. پس از آنکه زلیخا به دنبال یوسفع( ) برای دستیابی به برائت یوسف ،حجتی صحیح

ع( ) مقابل درب ورودی مواجه شدند، زلیخا برای دور کردن اتهام مراوده از خود، یوسفآن دو با عزیز مصر در 
راَد بِ ﴿ا به این امر متهم نمود: ر

َ
ْهِلَك ُسوءًا ِإَل  قاَلْت ما َجزاُء َمْن أ

َ
لیم أ

َ
ْو َعذاٌب أ

َ
ْن ُیْسَجَن أ

َ
 /12: یوسف) ﴾أ

با آرامش و طمأنینه و بدون هیچگونه اضطراب و پریشانی، این اتهام را با کالمی ع( ) در مقابل، یوسف .(25
 (.26/ 12)یوسف:  ﴾ِهَي راَوَدْتِني َعْن َنْفِسي﴿کوتاه از خود دور کرد: 

اما برای رفع تهمت از  ؛نمودینبسته بود، یوسف زلیخا را رسوا نم )ع( اگر زلیخا این افتراء را به یوسف ،البته
به گفته که  ـ شاهدی ،(. در این هنگام181، ص7، ج1378طیب، ) حقیقت را اظهار کند که ناچار شد ،خود

بیان  ـ (214، ص5، ج1422ثعلبی نیشابوری، ) کودکی در گهواره بود که به اذن خداوند به سخن آمد ،برخی
َو ِإْن کاَن َقمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَکَذَبْت  کاِذبیَن *...ِإْن کاَن َقمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َو ُهَو ِمَن الْ ﴿داشت: 

اِدقیَن   .(27-26 /12: یوسف) ﴾َو ُهَو ِمَن الصَّ
در شرایطی که عزیز مصر در مقام قضاوت میان همسرش و غالمش قرار گرفت و نتیجه نیز ناظر به آبروی 

از جلو پاره شده، زلیخا  ع() اگر پیراهن یوسف وی بود، شاهدی از نزدیکان زن عزیز مصر با بیان این نکته که
 کمک نمود از راستگویان است، به عزیز مصرع( ) اما اگر پیراهنش از پشت پاره شده، یوسف ،گویدراست می

از پشت، بر برائت وی دست ع( ) (. عزیز مصر با مشاهده پارگی پیراهن یوسف173، ص2، ج1417حجازی، )
تا، طوسی، بی) حیله زنان، از یوسف درخواست نمود تا این مسأله را مکتوم داردیافت و ضمن محکوم نمودن 

 (. 127، ص6ج
برای بار سوم به عنوان  پیراهن یوسف :ع() و شفای یعقوب ع() نشانه زنده بودن یوسف -2-1-3-3

جبرئیل به  به امرع( ) مورد استفاده قرار گرفت. یوسفع( ) نه صحیحی برای داللت بر زنده بودن یوسفنشا
را برای پدر  برد، مأموریت داد تا پیراهن یوسفع( ) آلود و دروغین را برای یعقوبهمان برادری که پیراهن خون

برده و زنده بودن وی را به یعقوب اطالع دهد تا همانگونه که آن برادر، پدر را ناراحت ساخت، این بار وی را 
از جزئیات مسائل اخالقی نیز غافل  ،همه گرفتاری که داشت دهد که یوسف با آنخوشحال سازد. این نشان می

ْلُقوهُ َعلی اْذَهُبوا ِبَقمیصي﴿(: 401، ص5، ج1372طبرسی، ) ماندنمی
َ
بي هذا َفأ

َ
ُتوني َوْجِه أ

ْ
ِت َبصیرًا َو أ

ْ
 َیأ

ْجَمعین
َ
ْهِلُکْم أ

َ
 .(93 /12: یوسف) ﴾ِبأ

 به خاندان خود وعده استشمام بوی یوسف مصر، ع( به محض حرکت کاروان از) یعقوبحضرت  ،البته
محکوم شد. تعابیر ع( ) مسائل مربوط به یوسف و زنده بودن وی را داد که متاسفانه به گمراهی در تشخیِص ع( )

 کردندرفتار می مرتبط بیانگر آن است که خاندان این پیامبر بزرگ و سالخورده با چه خشونت و جسارتی با ایشان
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ْن ﴿(: 70، ص10، ج1374شیرازی، مکارم )
َ
یَح ُیوُسَف َلْوَل أ ِجُد ر

َ
ُبوُهْم ِإنِّي َِل

َ
ا َفَصَلِت اْلعیُر قاَل أ َو َلمَّ

ِه ِإنَّ  ُدوِن* قاُلوا َتاللَّ  .(95-94/ 12: یوسف) ﴾اْلَقدیِم  َک َضاللِ  َلفي َک ُتَفنِّ
رسانده و به محض قرار دادن آن بر صورت پدر و تصاعد  )ع( کاروان پیراهن مذکور را به یعقوب ،به هر حال

این آخرین  ،، چشم سرش نیز روشن و بینا گردید. در واقعوی رایحه بهشتی آن، عالوه بر روشن شدن چشم دل
ع( اظهار فرمود و مانند سایر اسباب این داستان، بر خالف ) ست که خداوند در حق یوسفی ااسابقهعنایت بی

با آن وسایل ذلیل کنند، خداوند  راع( ) خواستند یوسفایشان می .یافت جریانش دادجریان می جهتی که طبعا  
 (.244، ص11، ج1417طباطبایی، ) هم با همان اسباب او را عزیز کرد

گانه برای پیراهن در مراحل سه :گفت« پیراهن() قمیص»توان به اختصار در تحلیل چگونگی تکرار واژه می
و حیات ضمیر و باطنش  ع() دلیلی بر حیات یوسف ،گانههای سهو هر پیراهنی از پیراهن کار رفتهه ببرهان و بینه 

  بود.

 نماهای متناقضالگوی دوم: مکان -2-2
ذهن را به کنجکاوی و تالش برای  که انگیز ادبی استیکی از ترفندهای برجسته و شگفت نمامتناقض

دو واقع، در و  (271ص ،1398وحیدیان کامیار، ) داردمی متناقض است، وادریافت حقیقتی که در ورای ظاهر 
، 1385حی، وفت) گزندذهن معتاد به امور عادی را می ،مانند دو لبه قیچی ،نماطرف متناقض در تصویر متناقض

به  نیز از حیث ساختارکه  کنندهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم میاز جنبهنماها را متناقض (.329ص
نمای با نگرش متناقض پژوهش حاضر در (.101ص، 1395بافکر،  و گلی) شوندتفسیم می تعبیری و ترکیبی

 اصالح نگاهآن( فرآیند  سویه جنس دواز نظر ) نمای گفتاریبر مبنای متناقضبر اساس رویکرد قرآن، تعبیری و 
نام مکانی، از ذهن انسان با شنیدن بدین معنا که طبق نگاه عرفی،  .گرددبررسی میمخاطبان « روان ـ مکان»

در  ه باشد.تداش تفاوت که امکان دارد با حقیقت کامال  پردازد می یک تصویر خاص به ترسیم وانیعادت ر رنظ
ع( ) نکه نقش کلیدی در تکوین داستان و زندگانی یوسفای، سه مکان در عین ع() داستان حضرت یوسف

شود، باطن آنها استنباط می زاآنچه در بدو و ظاهر امر  یعنی برخالف ،نما هستندهایی متناقضمکاندارند، 
 متضاد و متفاوتی دارند.

 اما سرانجام نیکی برای یوسف ،: در ظاهر نماد تنهایی، تاریکی، وحشت و هالکت استچاه -2-2-1
 وی از طریق کاروان عبوری، به کاخ عزیز مصر راه یابد. تا شودبه همراه دارد و باعث میع( )

به ع( ) اما سرانجام تلخی برای یوسف ،در ظاهر نماد ثروت، رفاه و آسایش است کاخ عزیز: -2-2-2
از گناه و پذیرفتن درخواست شهوانی همسر عزیز مصر، ورود به  شود تا وی برای پرهیزمی موجبهمراه دارد و 

 دهد.زندان را ترجیح 
به ع( ) اما سرانجام نیکی برای یوسف ،در ظاهر نماد گرفتاری، بطالت و عذاب است زندان: -2-2-3

 وی عالوه بررفع مشکالت جسمی و روحی زندانیان، به کاخ پادشاه مصر راه یابد.تا شود همراه دارد و باعث می
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هایی این چنینی تبیین نمود. بر مبنای قواعد دنیایی و برداشت ها را صرفا  بدیهی است که نباید مسائل و مکان

توان اراده خداوند را مشاهده نمود که همان گونه که وعده داده بود، برخالف نگرش میع( ) در داستان یوسف
یکی از  ع() که تربیت یوسف را ـ های مختلف، امر خویشمردم عادی، با تکرار تناقض ظاهر و باطن مکان

ُه غاِلٌب َعلی َو ﴿محقق ساخت:  ـ آن استابعاد  اِس َل َیْعَلُموَن  اللَّ ْکَثَر النَّ
َ
ْمِرهِ َو لِکنَّ أ

َ
 .(21 /12: یوسف) ﴾أ

 الگوی سوم: افعال متضاد  -2-3
دهد که سراسر داستان مملو از افعال متضاد است که به ع( این نکته را به دست می) تتبع در داستان یوسف

را ـ  ترین افعال متضادتوان برجسته(. می23، ص6، ج1383قرائتی، ) شودداستان، تکرار میسراسر  تناوب در
 به شرح ذیل تبیین نمود: ـ فارغ از فاعل آن

ُه  َو جاُؤ َعلی﴿: فراق و وصال - ْمرًا َفَصْبٌر َجمیٌل َو اللَّ
َ
ْنُفُسُکْم أ

َ
َلْت َلُکْم أ َقمیِصِه ِبَدٍم َکِذٍب قاَل َبْل َسوَّ

ْلقاهُ َعلی﴿(؛ 18 /12: یوسف) ﴾ما َتِصُفوَن  اْلُمْسَتعاُن َعلی
َ
ْن جاَء اْلَبشیُر أ

َ
ا أ  َلْم  َفَلمَّ

َ
َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبصیرًا قاَل أ

ِه ما َل َتْعَلُموَن  ْعَلُم ِمَن اللَّ
َ
ُقْل َلُکْم ِإنِّي أ

َ
ا َدَخُلوا َعلی﴿(؛ 96 /12: یوسف) ﴾أ َبَوْیِه َو  ُیوُسَف آوی َفَلمَّ

َ
ِإَلْیِه أ

ُه آِمنیَن   .(99 /12: یوسف) ﴾قاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن شاَء اللَّ
ع( از خداوند برای صبر و ) ع( است که یعقوب) ع( و یوسف) از نقاط عطف داستان، فراق حضرت یعقوب

سال، این  20اما پس از  ،(345، ص9، ج1374مکارم شیرازی، ) کندتحمل شدت دردناکی آن، استمداد می
ع( بینا ) ع( که بر اساس فراق نابینا شد و به اذن الهی با پیراهن یوسف) شود و یعقوبفراق تبدیل به وصال می
این  .(220، ص6، ج1418 قاسمی،) ع( در خارج از شهر مصر، به دلدار خود رسید) گردید، با استقبال یوسف

 بینایی را هم در بر دارد.نابینا شدن و به دست آوردن و  شدن و شاد ناکمتضادی چون غم هایحالتبخش 
بانا ما لَ ﴿: خیانت کردن و وفاداری -

َ
ا َعلی َک قاُلوا یا أ َمنَّ

ْ
ْرِسْلُه َمَعنا  َل َتأ

َ
ا َلُه َلناِصُحوَن * أ ُیوُسَف َو ِإنَّ

ا َلُه َلحاِفُظوَن  ْهِلَك ُسوءًا ِإَل   قاَلْت ما َجزاُء َمْن  ...﴿(؛ 21-11 /12: یوسف) ﴾َغدًا َیْرَتْع َو َیْلَعْب َو ِإنَّ
َ
راَد ِبأ

َ
 أ

افتادن به چاه

ورود به کاخ عزیز

ورود به زندان

(تنهایی و هالکت)بد : ظاهر•
(ورود به کاخ عزیز)خوب : باطن•

(آسایش و رفاه)خوب : ظاهر•
(رهاحتمال آلوده شدن به گناه کبی)بد : باطن•

(گرفتاری و عذاب)بد : ظاهر•
(ورود به کاخ شاه مصر)خوب : باطن•
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لیٌم *
َ
ْو َعذاٌب أ

َ
ْن ُیْسَجَن أ

َ
ْعِرْض َعْن ﴿(؛ 62-52 /12: یوسف) ﴾...َعْن َنْفسي ِهَي راَوَدْتني قاَل  أ

َ
ُیوُسُف أ

 .(29 /12: یوسف) ﴾ُکْنِت ِمَن اْلخاِطئیَن  ِک ِإنَّ  ِک هذا َو اْسَتْغِفري ِلَذْنبِ 
ع(، جفا و خیانت در امانت ) برادران یوسف به رغم ادعای امانتداری و وعده به پدر برای تأمین جانی یوسف

، 11، ج1417طباطبایی، ) نموده، وی را در چاه رها کردند و ادعای خورده شدن وی توسط گرگ را مطرح نمودند
وفاداری نسبت به  ای وی فراهم بود، باع( در کاخ عزیز مصر و درحالی که شرایط بر) مقابل، یوسف (. در97ص

 (.180، ص2تا، جقشیری، بی) عزیز مصر، خیانت نکرد و به همسر وی تعرضی ننمود
ْکِرمي﴿: مالک بودن و مملوک بودن -

َ
ِتِه أ

َ
ِذي اْشَتراهُ ِمْن ِمْصَر َِلْمَرأ ْو  َمْثواهُ َعسی َو قاَل الَّ

َ
ْن َیْنَفَعنا أ

َ
أ

ِخَذُه َوَلدا ْرِض... َک َکذل  َو  ًَنتَّ
َ
ا ِلُیوُسَف ِفي اِْل نَّ ِبِه  اْئُتوني ُک َو قاَل اْلَملِ ﴿ (؛21 /12: یوسف) ﴾َمکَّ

ْسَتْخِلْصُه ِلَنْفسي
َ
میٌن* قاَل اْجَعْلني أ

َ
َمُه قاَل ِإنََّك اْلَیْوَم َلَدْینا َمکیٌن أ ا َکلَّ ْرِض ِإنِّي َحفیٌظ  َعلی َفَلمَّ

َ
َخزاِئِن اِْل

 .(55-45  /12 :یوسف) ﴾َعلیٌم 
ع( که روزی به عنوان برده و مملوک توسط عزیز مصر خریداری شد، روز دیگری به باالترین مقام ) یوسف

متضادی چون مفاهیم (. این بخش 6، ص10، ج1374مکارم شیرازی، ) حکومتی رسید و مالک تمام مصر شد
 فقیر بودن و غنی بودن را هم در بر دارد.

ْهلِ  ...﴿: اتهام اتهام و برائت از -
َ
راَد ِبأ

َ
لیٌم* ُسوءًا ِإَل   َک قاَلْت ما َجزاُء َمْن أ

َ
ْو َعذاٌب أ

َ
ْن ُیْسَجَن أ

َ
قاَل  أ

َنا راَوْدُتُه َعْن ﴿(؛ 25-26یوسف/) ﴾...َعْن َنْفسي ِهَي راَوَدْتني
َ
ُة اْلَعزیِز اْْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أ

َ
قاَلِت اْمَرأ

ُه َلِمَن  اِدقیَن َنْفِسِه وِإنَّ ْعِرْض َعْن هذا َو اْسَتْغِفري ِلَذْنبِ ﴿(؛ 51 /12: یوسف) ﴾الصَّ
َ
ُکْنِت ِمَن  ِک ِإنَّ  ِک ُیوُسُف أ

 .(29 /12: یوسف) ﴾اْلخاِطئیَن 
ع( که توسط همسر عزیز مصر به تجاوز به حریم شخصی خود متهم شده بود و این مسأله در میان ) یوسف

پاکدامنی وی عالوه بر تأیید عزیز مصر، با اعتراف زلیخا در حضور پادشاه و بیش شایع شده بود، و  مردم، کم
، 6، ج1418قاسمی، ) دیگران نیز، اثبات شد و دیگر مجالی برای دیگران باقی نماند که این اتهام ناروا را بپرورند

 .(186ص
یَن*َو َلِئْن َلْم َیْفَعْل ما آُمُرهُ  ...﴿: زندانی شدن و رهایی یافتن - اِغر قاَل َربِّ  َلُیْسَجَننَّ َو َلَیُکونًا ِمَن الصَّ

ا َحبُّ ِإَليَّ ِممَّ
َ
ْجُن أ ُکْن ِمَن اْلجاِهلیَن  ِإَلْیِه َو ِإَل   َیْدُعوَنني السِّ

َ
ْصُب ِإَلْیِهنَّ َو أ

َ
ي َکْیَدُهنَّ أ  ﴾َتْصِرْف َعنِّ

ْسَتْخِلْصُه ِلَنْفسيِبِه  اْئُتوني ُک َو قاَل اْلَملِ ﴿(؛ 33-23 /12: یوسف)
َ
َمُه قاَل ِإنَّ  أ ا َکلَّ اْلَیْوَم َلَدْینا َمکیٌن  َک َفَلمَّ

میٌن 
َ
 .(54 /12: یوسف) ﴾أ

بار محبوس شد و رهایی یافت. فارغ از دفعه اول که در چاه انداخته شد و توسط کاروان  ع( دو) یوسف
دوم، به دلیل نپذیرفتن خواسته نامشروع همسر عزیز مصر، براساس برخی از  مرتبهدر  ؛عبوری رهایی یافت
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اما به دلیل تعبیر خواب پادشاه  ،(297، ص12ج ،1403مجلسی، ) جده سال به زندان افتادیروایات به مدت ه
 و پس از اثبات پاکدامنی خود برای همگان، از زندان رهایی یافت.

بًا َفما َحَصْدُتْم قاَل ﴿: قحطی و پرمحصولی -
َ
ا  ُسْنُبِلِه ِإَل   َفَذُروهُ في َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنیَن َدأ َقلیاًل ِممَّ

تي
ْ
ُکُلوَن* ُثمَّ َیأ

ْ
ُکلْ  َک ِمْن َبْعِد ذلِ  َتأ

ْ
ْمُتْم َلُهنَّ ِإَل  َسْبٌع ِشداٌد َیأ ا ُتْحِصُنوَن* َن ما َقدَّ تي َقلیاًل ِممَّ

ْ
ِمْن َبْعِد  ُثمَّ َیأ

اُس َو فیِه َیْعِصُروَن ع َک ذلِ   .(94-74 /12: یوسف) ﴾اٌم فیِه ُیغاُث النَّ
ع( که آن حضرت بر مبنای وحی و بر اساس خواب پادشاه به آن ) از دیگر افعال متضاد در داستان یوسف

وعده داد، افزایش محصوالت مردم مصر به مدت هفت سال و پس از آن، قحطی و خشکسالی به مدت هفت 
 (.318-218صص، 2، ج1418قاسمی، ) که سرانجام به سالی سرشار از برکت ختم شدسال دیگر بود 

ِه َلَقْد آَثرَ ﴿: جفا کردن و بخشیدن - ا َلخاِطئیَن* َک قاُلوا َتاللَّ ُه َعَلْینا َو ِإْن ُکنَّ یَب َعَلْیُکُم  اللَّ قاَل َل َتْثر
ْرَحُم 

َ
ُه َلُکْم َو ُهَو أ اِحمیَن اْلَیْوَم َیْغِفُر اللَّ  .(29-19 /12: یوسف) ﴾الرَّ

ع( در کودکی در حق او جفا کرده و وی را از آغوش گرم پدر و خانواده دور ) آنکه برادران یوسف با وجود
کردند و در این مسیر، مشکالت متعددی برای وی رقم خورد، اما پس از اثبات تفوق او و شرمندگی و پشیمانی 

در  ـ تا چه رسد به مجازات ـ و حتی حاضر نشد کمترین توبیخ و سرزنش برادران، نه تنها از حق خود گذشت
ه نیز به آنها اطمینان داد که خداوند غفور و بخشنده است و حتی برای  حق برادران روا دارد، بلکه از نظر حق اللَّ

اِحمیَن »اثبات این سخن با این جمله استدالل کرد که او  ، 10، ج1374 ،مکارم شیرازی) است «َأْرَحُم الرَّ
 (.64ص

متقابلی وجود دارد، اما  بیش افعال متضاد وو  کم ،های روایت شده در قرآنبه رغم آن که در تمامی داستان
خداوند با تکرار استفاده از افعال و حاالت  .رسداست. به نظر می قابل توجهکثرت تکرار در سوره یوسف، 

هاست که دنیا در حال گذر از حالتی به حالت دیگری است و متضاد درصدد انتقال این نکته تربیتی به انسان
های آن، آزرده شد، باید های آن دل بست و از ناخوشیعالوه بر آنکه نباید به خوشی ،بنابراین .پایداری ندارد

  تمام سعی خود را در انجام صحیح وظایفی که خداوند بر عهده انسان قرار داده است، مصروف داشت.

 های داستانچهارم: عاقبت نیک تمامی چهرهالگوی  -2-4
به دلیل  ع() حضرت یعقوب و یوسف ـ یودنی شود، عاقبت نیکاز دیگر نکاتی که در این داستان تکرار می

 ،داشتند ویر، عاقبت نیک اخ(555ص ،1374آملی، ) عقیده شیعه مبنی بر عصمت انبیا از هرگونه گناه و اشتباه
های داستان است. فارغ از هتمامی چهر و اخروی ـ نیز به دست آورندفرجام نیک دنیوی ساس این سوره، ابر اما

تحمل خشکسالی، به سالی حاصلخیز و  کند و پس ازعموم مردم مصر که کشورشان از قحطی نجات پیدا می
 های دیگر این داستان بدین قرار است:نیکو رسیدند، سرنوشت شخصیت
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ع( در ابتدای داستان با از دست دادن فرزند خود به ) ع( در داستان یوسف) یعقوب ع(:) حضرت یعقوب ـ
اما در انتهای  ؛دهددست می یک ابتالی سخت الهی دچار شده و بر اثر شدت گریه فراق، بینایی خود را از

 رسد.ع(، بینایی خود را به دست آورده و دوباره به فرزند گرانقدر خود می) داستان، با پیراهن متبرک یوسف
ایشان نیز به رغم فراق از پدر و گماردن به عنوان برده در کاخ عزیز مصر و سپری  ع(:) حضرت یوسف ـ

-کردن زندان طوالنی مدت، سرانجام عالوه بر رسیدن به پدر، به باالترین مقام دنیایی و حکومتی نیز دست می

  یابد.
ع( را به چاه انداخته و با ) اثر حسادت، یوسف ایشان پس از آنکه در ابتدای داستان بر برادران یوسف: ـ

 دروغ، موجبات کدورت دو پیامبر الهی را فراهم آوردند، در انتها بر اثر رسیدن به حقیقت بزرگی وجودی یوسف
 شان را داد.ع( نیز به ایشان وعده پذیرفته شدن توبه) ع(، از کار خود پشیمان شده و ابراز ندمت کردند. یوسف)

آنکه صداقت و  پس از ،(355، ص5، ج1372طبرسی، ) بود «ولید بن ریان»وی که نامش  ر:پادشاه مص ـ
مقام پادشاهی را به  ،وزیری و پس از آننخست ،درایت یوسف را دید، در ابتدا امور مربوط به زراعت، سپس

داشت، دستور (. وی بر اثر گرایش یکتاپرستی که 6، ص10، ج1374مکارم شیرازی، ) ع( واگذار کرد) یوسف
خدای خورشید( را بپرستند و او را خدای یکتا بدانند که خالق و ) داد که در سراسر مصر به جای بت آمون، آتون

 (.65، ص1380بایرناس، ) حافظ همه موجودات است
 انداما در روایات، نام وی را زلیخا بیان نموده است، : در قرآن نام وی ذکر نشدههمسر عزیز مصر ـ

با  .(342، ص1، ج1367، یقم) پرست بود(. وی زنی زیبا، ثروتمند و بت206، ص3، ج1416بحرانی، )
زلیخا در دوران پیری براساس برخی منابع،  .(32-23 /12: یوسف) وجود شوهردار بودن، عاشق یوسف شد

ع( جوان گشته و با وی ) با دعای یوسف( و 5، ص3، ج1415فیض کاشانی، ) توفیق توبه پیدا کرد و موحد شد
 (.25، ص4، ج1420سیوطی، ) کرد ازدواج

که از همان ابتدا  ـ (11، ص4ج، 1421سیوطی، ) مالک بن اذعر ـ در مورد عزیز مصر ،الزم به ذکر است
 /12: یوسف) ع() نپذیرفتن اتهام زلیخا علیه یوسف با وجود( و 21 /12: یوسف) یوسف داشتمحبتی نسبت به 

(، 402، ص1379شبستری، ) (، توان مقابله و تأدیب عمومی زلیخا را نداشت و یوسف را به زندان انداخت29
اما در تفاسیر، مطلبی ذکر نشده و به داستان  ،اندع( را در نظر گرفته) برخی، عاقبتی نیکو و ایمان آوردن به یوسف
 .و شخصیت ایشان کمتر پرداخته شده است

بر  ،داند، خداوند با تکرار عاقبت نیکوی خداباورانادعایی که سرانجام امور دنیا را شوم و ناپسند می با وجود
کید دارد که هر کس به خداوند ایمان آورد، بدون شک سرانجامی نیکو د ر دنیا و آخرت خواهد این نکته تأ

 رسند. یوسفآورند و به سعادت میع(، ایمان می) های داستان یوسفداشت. بر این اساس است که تمام چهره
آورد، کشور قحطی زده نجات کنند، پدر بینایی خود را به دست میرسد، برادران توبه میبه حکومت می )ع(
  شوند.ت تبدیل میوصال و محبها به ها و حسادتیابد، دلتنگیمی

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 کارکرد الگوهای تکرار شونده -3
  این داستان را به شرح ذیل دانست:ترین کارکردهای الگوهای تکرار شونده درتوان برجستهمی

 های متعدد در طول داستانایجاد مدخل -3-1
یعنی آغازگاه داستان از  ،شوددر طول داستان می یهای متعددها باعث ایجاد مدخلدر واقع، تکرار کلیدواژه

 ،خواننده شروعی دوباره را برای خوانِش  ،یابد و هر بار تکرار این جملهیک نقطه به چندین نقطه افزایش می
از زندگی  یاز یک مرحله به مرحله دیگر )ع( ، نقطه عطف برای ورود یوسفرؤیا هر سه مثال ،ایجاد کرده است

ع( را وارد یک مرحله جدید کند و باید منتظر حوادث ) خواهد یوسفمی رؤیا داند که هرمخاطب میاست و 
 د:خبر داده بود، سوق دا )ع( حوادث قصه را به سویی که یعقوبع(، ) ی یوسفرؤیا در ابتدا،ای بود. تازه
آن است که  بیانگر «َکْیدا  » یکیدأتفاء( و مصدر ) وجود حرف عطف(. 5 /12: یوسف) ﴾َکْیداً  َک َفَیِکیُدوا لَ ﴿

ثیر مهمی أصدد است که ت ها درداخل قصه است. رؤیای زندانی ع(، سبب تحریک حوادِث ) گویا رؤیای یوسف
 های ارتباطی اخیر آن ایجاد نماید.ع( و در سیر و حرکت قصه به سوی تکمیل نمودن حلقه) در زندگی یوسف

را از حضیض ظاهری زندان به اوج ع( است و وی ) ن شخصیت یوسفحلقه آخر تکو   ،ی پادشاه نیزرؤیا
ع( برای همگان و پایان بخشیدن به آزمایش الهی و فراغ ) گناهی یوسفرساند تا ضمن اثبات بیحکومت می

یا آنکه در رابطه  سامانی امور و مدیریت بحران خشکسالی را متبلور سازد ویعقوب، توانمندی رهبری الهی در ِبهْ 
به  ،مرحله از آنهر گذارد. در ع( مراحل متعددی را پشت سر می) ات یوسف، گویا حی«کید» هبا تکرار واژ

کیدها در نهایت به تمامی  ،شود. البتهمحض خارج شدن از یک کید، کید دیگری در ظاهر و پنهان، نمودار می
  شود.شود و این امر در داستان تکرار میتمام می )ع( نفع یوسف

 القای معنای خاص  -3-2
معنی، تصویرساز و بیانگر عواطف است. برای مثال، در تکرار  ههای هماهنگ، القا کنندکلید واژهتکرار 

یعقوب را پس از  رساند، امیدواریپیراهن، عالوه بر اینکه احساس افسوس و تنبیه را به ذهن خواننده می هکلیدواژ
و هر پیراهنی از  تزویر و تسویل همراه بودبنابراین، هر پیراهنی با یک نوع  کند.گذشت سالها به مخاطب القا می

 و حیات ضمیر و باطنش بود. ع() گانه دلیلی بر حیات ظاهری و باطنی یوسفهای سهپیراهن
ع( ) هر کدام از کیدها دارای ظاهر و باطن بود و باطن تمام کیدها، برای تکریم یوسفدر تکرار کید نیز، 

 اما باطن آن، حضور عزتمندانه یوسف ،ر چاه و دوری پدر از ویظاهر کید اول، به خفت افتادن یوسف د است.
و در نهایت، ع( ) . ظاهر کید زلیخا، تالش برای فریب یوسف(21 /12: یوسف)بود  ع( در کاخ عزیز مصر)

در آن ابتالی دشوار جنسی ع( ) اما در باطن، با سربلند شدن یوسف ؛زندانی نمودن به دلیل عدم تمکین وی بود
به  ع(،) (. ظاهر کید یوسف33 /12: یوسف) اختیاری زندان، از ارتکاب گناه کبیره، رهایی یافت و انتخاب

  اما در باطن موجب وصال، تکریم و شفای پدر و توبه برادران شد. بود، گروگان و اسارت گرفتن برادر خود
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 ایجاد خالقیت و باروری معنا -3-3
کید و پایان داستان دوباره ذکر می ای تکرارشونده در سطح سوره، دراینکه واژه شود، عالوه بر تأ

این تکرار باعث ایجاد حرکتی دورانی  .سازدرو میسازی آن، خواننده را با نوعی رهاشدگی در معنا روبهبرجسته
خواهد تا برای دهد و از او میمستقیم به آغاز داستان ارجاع می غیربه صورت شود و مخاطب را در آیات می

توان به می نمونه،به عنوان  (.138ص ،1383نیکوبخت و بیرانوندی، ) آن را دوباره بخواند ،تر آیاتیقدرک عم
کانونی در پایان داستان، خواننده را  هبنابراین، تکرار این واژدر ابتدا و انتهای سوره، اشاره کرد، « رؤیا» هتکرار واژ

  .خواننده به فعالیت ذهنی بپردازد تا شودباعث میکند و رو میبا توقف ناگهانی در جایی حساس روبه

ینی شخصیتایجاد توازن در  -3-4  عناصر داستان  ها وتصویرآفر
متقابلی وجود دارد که  بیش افعال متضاد وو  های روایت شده در قرآن، کمبه رغم آنکه در تمامی داستان

در سوره  های اجتماعی و...ها، نقش، مکانواژگان، اما کثرت تکرار یکی از کارکردهای آنها ایجاد توازن است
های هنری ل، اماکن و حاالت متضاد، از جلوهتکرار استفاده از افعا ،رسدبه نظر می و یوسف، قابل توجه است

عاشق و معشوق، حاسد و محسود، حبس و آزادی،  ،کو مملو کدربردارنده یاد مالاین سوره  این سوره باشد.
داستان، محنت، فراق و سراسر گرچه ا (.4، ص5، ج1371میبدی، ) .. استو. صالحان و شیاطین، عفت و ستر

دوری، غم و اندوه، حسادت، قحطی و خشکسالی، در چاه افتادن، دعوت به گناه، تهمت، زندانی شدن، نابینا 
و برادران او و ع( )یعنی یوسف  ،به سعادت رسیدن همه افرادی که نامشان در داستان آمده اماشدن و... است، 

های بنابراین، شخصیت .(236، ص6، ج1420اندلسی، ) های هنری این داستان استعزیز مصر از جلوه
برای بیان نهایت استفاده به طوری که  است های متعدد به کار رفتهبا مهارت در چهره یوسف هموجود در سور

های شده و خلق چهرهانجام ها، های وجودی هر یک از شخصیتمفاهیم عالی اخالقی و دینی از ظرفیت
 .های انسانی، بر جذابیت داستان افزوده استتکیه بر طبیعتها با متفاوت از شخصیت

از یک امر  را در شروع «، کید و پیراهنرؤیا» توان نقطه اشتراک الگوی تکرار هر سه واژهمی ،رسدبه نظر می
اه افکندن چدر ) همانند سیر داستان که از تلخی و ناراحتی .دانست مثبتمنفی و در نهایت، اتمام به یک امر 

خاطر ه هم ب) بود منفی ،ی اولرؤیا آغاز شد و سرانجام به خوشی و سرور پایان یافت. به بیان دیگر، ع( یوسف
گاهی یوسف خاطر ه هم ب) بود مثبتی دوم، رؤیا ساز حسادت برادران(،ع( از تعبیر خواب و زمینه) عدم آ

گاهی یوسف ی رؤیا افزایش ارجمندی وی در میان زندانیان( و ه دلیلع( از تعبیر خواب دو زندانی و هم ب) آ
گاهی یوسفه ب هم) بود مثبتسوم، نیز  ع( به مقام ) ع( از تعبیر خواب پادشاه و هم رسیدن یوسف) خاطر آ

 باالی حکومتی(. 
امر منافی عفت( و کید  ه دلیلب) بود منفیع( از پدر(، کید دوم نیز ) بخاطر فراق یوسف) بود منفیکید اول، 

 خاطر وصال و اجتماع با خانواده(. ه ب) بود مثبتم سو
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خاطر ابزار دروغین و متهم کردن یوسف یا گرگ(، در ه ب) بود منفیاستفاده از پیراهن نیز در مرحله اول 
 مثبتدر مرحله سوم نیز  ع( از اتهام مراوده بازلیخا( و) گناهی یوسفخاطر اثبات بیه ب) بود ، مثبتمرحله دوم

 .وصال او و پسرش( ع( و) شفای یعقوب خاطره ب) بود

 گیرینتیجه
 توان در دو نکته زیر بیان داشت:برآیند پژوهش حاضر را می

است: در الگوی تکرار  قابل توجهیع( دارای الگوهای تکرار ) : داستان حضرت یوسفنگرش جزئی .1
از یک مرحله به  )ع( برای ورود یوسفع(، زندانیان و پادشاه(، نقطه عطف ) یوسف) رؤیا هر سه ،«رؤیا»واژه 

برادران ) هر سه کید ،«کید» شوند. در الگوی تکرار واژهمنتج می اومرحله دیگر از زندگی است که به ارجمندی 
. در شودتمام می)ع( به نفع یوسف  ،در نهایتو پذیرد یوسف، زلیخا و یوسف( به هدف وصال صورت می

رفته که موجب تبرئه  کاره برهان و بینه بپیراهن به عنوان  ،در سه مرحله« پیراهن() قمیص»الگوی تکرار واژه 
ین داستان های متناقضالگوی مکانای است. در ای شده و قرین با وسوسهعده نما، سه مکان کلیدی در تکو

 افعال متضاد،شود، باطن متفاوتی دارند. در الگوی آنها استنباط می آنچه در ظاهر امر از برخالفع(، ) یوسف
اند تا گذرا منفی در داستان تکرار شده قالب مثبت و طول داستان در دو توان یافت که درهشت فعل را می بالغ بر

های داستان نیز بر ُحسن الگوی عاقبت نیک تمامی چهره بودن جهان از حالتی به حالت دیگر را بیان نمایند. در
 ؛عاقبت خداباوران تأکید شده است

ع(، تکرار بعضی از حوادث در جهت نظم دادن به خط روایی ) در داستان حضرت یوسف نگرش کلی: .2
سزایی در تکمیل روایت دارند و هر کدام بنا به وضعیت و شرایط ه داستان است. اتفاقات مذکور هر کدام نقش ب

ه تنها نقش مکملی را دارا و موقعیت زمانی داستان، نقشی را به عهده دارند. رخ دادن بعضی از این حوادث ن
کشند. این شیوه ای را دارند که مخاطب را نیز تا آخر داستان به دنبال خود میبینی کنندهبلکه نقش پیش ،هستند

های تر کرده و موقعیتوسیله تکرار، حوادث دیگر را نیز غنیه داستان ب دادن به عالوه بر استحکام و انسجام
 زند.میزمانی را نیز به یکدیگر گره 
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