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Abstract
One of the types of Quranology in recent decades among Orientalists and 
Muslims is new research in recognizing new areas of the order of the Holy 
Quran. In this regard, research based on symmetric order has been able to 
occupy a good position in this regard. The present article, using a descrip-
tive-analytical method, will examine the approach of "Raymond Farrin", 
a contemporary Quran researcher. Relying on the theory of symmetrical 
order, he analyzes the rhetoric of Surah Yusuf. This article first introduces 
the concept of symmetrical order and then expresses Raymond Farrin's 
view on the order of Surah Yusuf and reviews it. Raymond Farrin divides 
Surah Yusuf into eleven sections and establishes an inverse relationship 
between the sections of the Surah and presents a general and comprehen-
sive model of the relationship between the sections of the Surah. Among 
the criticisms of his work; We can not mention the principles of division 
and misinterpretations of Surah Yusuf, such as the negativity of the soul, 
Yusuf's inclination towards Zulaikha, and the imprisonment of the thief of 
the King's Cup. One of the results of this research is proving the regular 
structure of Surah Yusuf.
Keywords: Holy Quran, Raymond Farrin, Surah Yusuf, Circular Com-
position, Semitic Rhetoric, Heart Industry.
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 بازخواین انسجام ساختاری قرآن رکمی 
در پروت نظریه نظم متقارن از دیدگاه رمیوند فرین

)مطالعه موردی سوره ویسف(1
)تاریخ دریافت  18-07-1401  تاریخ پذیرش: 1401-10-19(

حمیدرضا فاضلی2، بمانعلی دهقان منگابادی3، احمد زارع زردینی4، محمدعلی حیدری مزرعه آخوند5

چکیده
یکی از گونه های قرآن شناســی دهه های اخیر در میان مستشرقان و مسلمانان، پژوهش های 
نوین در شناخت ساحت های جدید نظم قرآن کریم است که در این میان پژوهش های مبتنی 
بر نظم متقارن توانسته است جایگاه خوبی را در این میان به خود اختصاص دهد. مقاله حاضر با 
در پیش گرفتن روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی رویکرد »ریموند فرین«، قرآن پژوه معاصر 
خواهد پرداخت. وي با تکیه بر نظریه نظم متقارن به تحلیل بالغی سوره یوسف می پردازد. این 
مقاله، نخست به معرفی مفهوم نظم متقارن پرداخته و پس از آن دیدگاه ریموند فرین در نظم 
سوره یوسف را بیان کرده و به نقد و بررسی آن می پردازد. ریموند فرین سوره یوسف را به یازده 
بخش تقسیم می نماید و به صورت معکوس میان بخش های سوره ارتباط برقرار کرده و یک 
مدل کلی و فراگیر را از ارتباط بخش های سوره ارائه می کند. از جمله نقدهایی که بر کار وی 
وارد است؛ می توان به عدم ذکر مبانی تقسیم بندی و ارائه تفاسیر اشتباه از سوره یوسف همچون 
منفی انگاری روح، تمایل یوسف به زلیخا و زندانی کردن سارق جام پادشاه اشاره کرد. از نتایج 
پژوهش می توان تبیین بهتر زیبایی ترکیب متن سوره یوسف، توسعه مباحث اعجاز ادبی قرآن 

کریم و توسعه مباحث متن پژوهی جدید در راستای اثبات عدم تحریف قرآن اشاره نمود.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، ریموند فرین، ســوره یوسف، ترکیب حلقوی، بالغت سامی، 

صنعت قلب.
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بحث پیرامون نظم و پیوســتگی آیات قرآن در میان مسلمانان از دیرباز بوده و آنان کتب 
فراوانی را در مورد »نظم القرآن« نگاشــته اند؛ اما اغلب اندیشمندان غربی معتقدند که آیات 
قرآن، پراکنده، گسسته و فاقد انسجام ساختاری و موضوعی است. آنان قرآن را پاره متن های 
به هم ریخته ای می دانند که هیچ ارتباطی میان موضوعات گوناگون عرضه شــده در درون 

یک سوره وجود ندارد.
در این میان برخی از مســلمانان و خاورشناســان با اســتفاده از شواهد لفظی و معنوی، 
پیوســتگی قرآن را اثبات نموده اند. به عقیده آنان واحدهای متنی بر خالف ظاهر اولیه شان 
ساختاری مستحکم و منســجم دارند. ریموند فرین1 قرآن پژوه آمریکایی و استاد دانشگاه 
آمریکایی الکویت2 از جمله این محققان می باشــد که مدعی اســت با توجه به نظریه نظم 

متقارن توانسته نظم و انسجام آیات سوره یوسف را تبیین کند.
دیدگاه ریموند فرین در نشان دادن پیوستگی و انسجام قرآن کریم اگرچه از سنت مرسوم 
مفسران و پژوهشگران مسلمان برنخواسته است، اما اشتراک بسیاری با ادبیات اسالمی دارد. 
)El-Awa, 2006 :164( بــا توجه به اهمیــت دیدگاه ریموند فرین در قرآن پژوهی معاصر 
غربی، نوشتار حاضر با روش توصییفی-تحلیلی پس از بیان پیشینه ای از ساختارشناسی سور 
به بررسی نظریه نظم متقارن پرداخته و سپس دیدگاه ریموند فرین پیرامون انسجام ساختاری 
 ,Cuypers( .سوره یوسف را مطرح نموده و در انتها به نقد و بررسی دیدگاه وی می پردازد

)22 :2011
دهه های اخیر، شاهد رشد چشــمگیر دانش غربی در مورد انسجام موضوعی و وحدت 
ساختاری ســوره های قرآنی بوده است. به عنوان مثال میشــل کویپرس3 ارزش استفاده از 
روش هــای لفظی حاصل از مطالعات کتاب مقدس را برای تقارن، همبســتگی، و ترکیبات 
حلقه ای سوره های قرآن را نشان می دهد. )Cuypers, 2009( از طرف دیگر، چنین مطالعاتی 
به دلیل نادیده گرفتن متن عینی در کشف ترکیب حلقه، مورد انتقاد برخی همچون نیکالی 

1(  ریموند فرین(Raymond Farrin) قرآن پژوه آمریکایی است. وی فارغ التحصیل از کالج هنر، دانشگاه پنسیلوانیا در ایاالت متحده 
است. او مدتی در قاهره زندگی کرد و زبان عربی آموخت، سپس تحصیالت خود را در دانشگاه کالیفرنیا در دانشگاه برکلی ادامه داد 
و در آنجا در زمینه شعر باستانی عربی تخصص یافت. او در سال 2006 دکترای خود را از همان دانشگاه در زمینه مطالعات خاور 
نزدیک دریافت کرد. وی هم اکنون استاد دانشکده ادبیات دانشگاه آمریکایی الکویت است. ریموند فرین بر این باور است که شعر 

عربی بر تقارن متمرکز است و تقارن در قرآن نیز مشهود است.
2) American University of Kuwait
3( میشل کویپرس (Cuypers Michel) متولد 1941( قرآن پژوه بلژیکی و از پژوهشگران  IDEO، انجمن مطالعات شرقی پدران 
دومینیکن، در قاهره است. وی نزدیک به دوازده سال در ایران زندگی کرده است و دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دارد. 
حوزه پژوهشی وی نظم بالغی متن قرآن است. حاصل تالش وی در نزدیک به دو دهه اخیر چاپ چند مقاله و کتاب در این حوزه 
از مطالعات قرآنی بوده است. کتاب وی به نام (Banquet. A Reading of the fifth Sura of the Qur’an The) که به تحلیل 
بالغی سوره مائده اختصاص دارد در شانزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، جایزه کتاب سال را دریافت کرد. )مکوند 

و شاکر، 1394: 10(
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) )2017,2Sinai.سینای1 قرار گرفته است
بسیاری از محققانی که درباره وحدت موضوعی و ساختار واحد سوره ها بحث می کنند؛ 
به ســاختار سوره یوسف توجه نموده اند. ســوره یوسف بزرگترین وحدت روایی را نشان 
می دهد که 111 آیه دارد. مستنصر میر3 دو مقاله در زمینه های ادبی سوره دوازدهم نوشته که 
به ســاختار حلقوی داستان -که در ادامه به ساختار حلقوی اشاره می شود- پرداخته است. 
)2000 و 1986mir, ( آنجلیکا نوویرث4 تجزیه و تحلیل دقیق از سوره یوسف ارائه می دهد.  
)Neuwirth, 1980( یاکو همین-آنتیال5 )1991( شرح جامعی6 از لغات سوره ارائه می دهد 
و توجه را به ســاختار متقارن ســوره یوسف جذب می کند، اما چیزی از نظم متقارن سوره 
نمی گوید. )Hämeen-Anttila, 1991( نیل رابینسون7 ساختار سوره یوسف را آزاد8 توصیف 
می کند و طرح کلی مفیدی از ســوره ارائه می دهد اما بیش از این، آن را بررســی نمی کند. 
)Robinson, 2003( میشــل کویپرس مقاله ای را به ساختار حلقه سوره یوسف اختصاص 
 )1995, Cuypers( .داده که یک ســاختار متقارن شبیه ساختار آزاد رابینسون نشان می دهد

1( نیکوالی سینایNicolai Sinai( ( اهل انگلستان و استاد مطالعات اسالمی دانشگاه آکسفورد است. حوزه های پژوهشی وی 
جنبه  های ادبی قرآن، تفسیر، فلسفه، کالم و عرفان اسالمی می باشد. وی دارای بیش از چهل مقاله و کتاب است که از جمله آنان 
می توان به )کتاب مقدس اسالم: مهم ترین حقایق درباره اسالم( اشاره نمود. این کتاب به زبان آلمانی و با این مشخصات چاپ شده 

است: 
Die Heilige Schrift des Islams: Die wichtigsten Fakten zum Koran, Freiburg: Herder, 2012
2(  مستشرقان در پرداختن به متن قرآن کریم دو دسته هستند؛ برخی مانند نیکوالی سینای بررسی روش های تاریخی را بیشتر 
می پسندند، ولی برخی همچون جواد انور قریشی، میشل کویپرس، مستنصر میر، ریموند فرین و نیل رابینسون بر تحلیل متن و 

روش های تقارن تمرکز بیشتری دارند و نقد نیکوالی سینای اساسا یک نقد از جبهه مخالف است.
3(  مستنصر میر (Mustansir Mir) متولد 1949 و اهل پاکستان است. وی به ترتیب در سال های 1967 و 1969 لیسانس و فوق 
لیسانس خود را از دانشگاه پنجاب الهور دریافت کرد. سپس در رشته مطالعات اسالمی دانشگاه میشیگان در سطح کارشناسی ارشد 
ادامه تحصیل داد و در سال  1983 با نگارش رساله »انسجام در قرآن« از این دانشگاه مدرک دکتری گرفت. وی هم اکنون در دانشگاه 
ایالتی یانگستون در اویاهو، رشته مطالعات اسالمی را تدریس می کند. )میر، 1388: 161( وی ده ها مقاله قرآنی را تالیف کرده است 

که اکثر آن را ابوالفضل حری ترجمه نموده است.
4(  آنجلیکا نوویرث (Angelika Neuwirth) )متولد 1943( استاد مطالعات قرآنی از دانشگاه فرای (Freie)، برلین آلمان است. 
او مطالعات اسالمی، مطالعات سامی و فلسفه کالسیک را در دانشگاه های برلین، تهران، گوتینگن، اورشلیم و مونیخ تحصیل کرد. 
وی بین سال های 1994 تا 1999 مدیر موسسه شرق شناسی آلمان در بیروت و استانبول بود. وی در حال حاضر به عنوان استاد 
در دانشگاه فرای (Freie) برلین و همچنین به عنوان استاد میهمان در دانشگاه اردن می باشد. تحقیقات وی بر قرآن، تفاسیر آن و 
ادبیات مدرن عربی در شرق مدیترانه به ویژه شعر فلسطینی و نثر مربوط به درگیری اعراب و اسرائیل می باشد. ایشان به زبان های 
عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عبری مسلط هستند و موفق شدند در سال 1972 دکتری و در سال 1977 پسا دکتری خود را 

دریافت کنند.
5(  یاکو همین-آنتیال (Jaakko Hämeen-Anttila) اهل فنالند و متولد 1963 است. وی استاد زبان عربی و مطالعات اسالم 
دانشگاه ادنبورگ انگلستان می باشد و بیش از بیست مقاله تالیف کرده که از آن میان می توان به مقاله مسیحیان و مسیحیت در قرآن 
 Al-Kisrawi and Arabik) و مقاله کسروی و ترجمه های عربی خدای نامه (Christians And Christianity In The Qur’Ān)
transhations of the Khwadaynamag) اشاره نمود.  مقاله اخیر را کلثوم غضنفری و محمد حیدرزاده ترجمه نموده اند. )آنتیال، 

)53 :1398
6) thick description 
7(  نیل رابینسون (Neal Robinson) )متولد 1948( در حال حاضر استاد مطالعات اسالمی دانشگاه ولز است. وی مؤلف چهار 
کتاب و بیش از بیست مقاله است و در تألیف دایرة المعارف های »روتلدج« و »قرآن« نیز همکاری داشته است. بیشترین شهرت وی 

به خاطر کتاب »کشف قرآن: رویکردی معاصر به متن مستور« است. )رابینسون، 1391: 161(
8) loosely chiastic
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نا جواد انور قریشی1 نیز ساختار نظم متقارن سوره یوسف را بیان کرده و به تحلیل آن پرداخته 

)2017 ,Anwar Qureshi(  .است
         در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم شناســی نظریه نظم متقارن و تحریف اشــاره نموده 
و ســپس با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بازخوانی دیدگاه ریموند فرین در ساختار سوره 

یوسف و در آخر به نقد دیدگاه ایشان پرداخته می شود.

2. نظریه نظم متقارن
       نظریه »نظم متقارن« یکی از نظریه های مطرح در تفسیر ساختاری قرآن است که به 
آن »بالغت ســامی«2 و »تحلیل بالغی« نیز گفته می شود و خاستگاه آن به حدود دویست و 
پنجاه ســال قبل باز می گردد. برای نخستین بار میشل کویپرس، این روش تحلیل بالغی را 
در متن قرآن به کار بســته است. او از مبســوط  ترین اثر خود در این حوزه به  نام )ضیافت؛ 
خوانشــی از پنجمین سوره قرآن(3 به اثبات نظم و انسجام سوره مائده می پردازد. )مکوند و 
شاکر، 1394: 14-12( وی معتقد است این نوع بالغت، کلیدی برای کشف نظم قرآن کریم 
اســت. نظم متقارن در ســه نوع تقارن یا سه شکل تألیف پدید می آید: 1. توازي یا ساختار 
 (C’B’A/ABC’)  .متوازي؛ وقتی که واحدهاي یک متن به همان ترتیب اولیه باز ظهور یابند
2. ترکیب دایره اي یا حلقوي؛ وقتی که قسمت های یک متن به صورت دایره اي متحدالمرکز 
مرتــب می گردند. (’A’B’C/x/ABC) 3. نظم آینــه ای )معکوس(؛ وقتی که عنصر مرکزي 

وجود ندارد. Cuypers 35:2021( (C’B’A/ABC’), ؛ مینت، 2004م: 20(
ْيَطاِن َوَمْن يَتَّبِْع  َِّذيَن آَمنُوا َل تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ      نمونه قرآنی شکل متوازی در آیه ﴿يَا أَيَُّها ال
َُّه يَْأُمُر بِالَْفْحَشاِء َوالُْمْنَكر﴾ مطرح گردیده است. واژگان تبعیت، خطوات و  ْيَطاِن فَِإن ُخُطَواِت الشَّ
شیطان به صورت ساختاری متوازی و پشت سرهم به همان ترتیب نخست، تکرار گردیده 
َّا أَنَْزلْنَاُه فِي لَْيَلِة الَْقْدِر* َوَما أَْدَراَك  است. همچنین نمونه قرآنی ترکیب دایره ای را در آیات ﴿إِن
َما لَْيَلُة الَْقْدِر* لَْيَلُة الَْقْدِر َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشــْهرٍ﴾ می توان یافت. دراین مثال مفاصل َطَرفینی، دو 
جمله خبری هســتند که در میان آنان، یک جمله پرسشــی آمده است. نمونه قرآنی شکل 
 ُ ََّک لََرُسولُُه َواللَّ ُ يَْعَلُم إِن ِ َواللَّ ََّک لََرُســوُل اللَّ آینه ای در آیه ﴿إَذا َجاَءَك الُْمنَافُِقوَن قَالُوا نَْشَهُد إِن
يَْشــَهُد إِنَّ الُْمنَافِِقيَن لََكاِذبُوَن﴾ مطرح گردیده است. واژگان منافقون، نشهد، رسول و اهلل به 
ُّهَا الرَّسُــولُ بَلِّْغ  صــورت معکوس باز ظهور یافته اند. نمونه دیگر از نظم معکوس آیه ﴿يَا أَي

1(  جواد انور قریشی (Jawad Anwar Qureshi) )متولد 1977( استادیار کالج زیتونا است. وی دوره های تحصیالت تکمیلی 
الهیات، کالم و روش تحقیق را تدریس می کند. او همچنین به عنوان مدیر اداری برای برنامهMA  در متون اسالمی خدمت می کند. 
وی در سال 2019 دکتری خود را در مدرسه الهیات دانشگاه شیکاگو در رشته مطالعات اسالمی به پایان رساند. زمینه های تحقیق وی 
در اندیشه کالسیک اسالمی، از جمله قرآن پژوهی، ادبیات صوفیه، کالم و بدعت شناسی و منطق است. مقاله حاضر، برنده اولین 

جایزه بهترین مقاله ساالنه اندرو ریپپین (Andrew Rippin) با انجمن بین المللی مطالعات قرآنی شد.
rhetoric Semitic )2

The Banquest A reading of the Fifth Sura of Quran )3
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ُسوُل« با واژه  َّغْتَ ِرَســالَتَُه﴾ می باشــد که واژه »الرَّ َِّک وَ إِنْ لَمْ تَْفَعلْ فَمَا بَل َما أُنْزَِل إِلَيَْک مِْن رَب
»رَِسالَتَُه«؛ واژه »بَلِّْغ« با واژه »َفَما بَلَّْغَت« و عبارت »َما أُنِْزَل إِلَیَْک مِْن َربَِّک« با عبارت »إِْن لَْم 

تَْفَعْل« تقارن دارند که نمونه ای دیگر از ساختار آینه ای )معکوس( در قرآن کریم می باشد.
دیدگاه ریموند فرین پیرامون نظریه نظم متقارن آن اســت کــه این نظریه توانایی اثبات 
انســجام ســاختاری قرآن کریم را داراســت؛ لذا وی با بهره گیری از نظریه نظم متقارن به 
کاربســت این نظریه در قرآن کریم پرداخته اســت که در ادامه به صورت مصداقی دیدگاه 

ایشان پیرامون انسجام ساختاری سوره یوسف مطرح  گردد.

3. دیدگاه ریموند فرین در انسجام سوره یوسف

3. 1. معرفی دیدگاه
بر اســاس دیدگاه ریموند فرین سوره یوسف شامل سه بخش است: پیش گفتار، داستان 

یوسف و سخن نهایی که بخش اول و سوم با هم تقارن دارند. 

همان طور که در تصویر فوق مشخص است پیش گفتار یا مقدمه بحث شامل آیات 1-3 
ســوره، اصل داستان یوسف شامل آیات 101-4 و سخن پایانی یا نتیجه گیری شامل آیات 
111-102 می باشد. پیش گفتار با سخن پایانی مرتبط هستند و یک تقارن را ایجاد می کنند. 

)فرین، 1398: 93(
از دوران گذشــته، صاحب نظران علوم قرآنی به ارتباط بین آیات آغازین و پایانی اشــاره 
کرده اند و اخیرا بسیاری از محققین، الگوی متقارن موجود در این سوره را مورد اشاره قرار 
داده اند. پژوهش حاضر تالش می کند که مطالعات پیشــینیان را توسعه دهد و به ویژه میزان 
شیوع الگوهای متحدالمرکز را درون خود این سوره شناسایی نموده و همین طور موضوعات 

کلیدی این سوره را بیان نماید.

3. 1. 1. قسمت A. پیش گفتار )آیات 1-3(
پیش گفتار )آیات 3-1( بیان می کند که خداوند وحی خود را به شــکل یک قرآن عربی 
نازل می کند تا بلکه مردمان خردمند شوند و اینکه وی بهترین داستان ها را برای پیامبر بازگو 
می کند. البته، این داســتان یوسف یک داستان مشــابه با کتاب مقدس بخش ِسفر پیدایش 
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نا می باشــد. درواقع، همان طور که عبدالحلیم1 با مقایســه ی داستان های کتاب مقدس و قرآن 

دریافته است، داستان موجود در سفر پیدایش شامل بخشی از تاریخچه ملی یهودیان است. 
این داستان بعد از داستان یعقوب قرار می گیرد و نشان می دهد که چگونه یهودیان، کنعان را 
به مقصد مصر ترک کردند. )Abdel Haleem, 2005: 139( از ســوی دیگر، داستان یوسف 
در قرآن در یک ســوره مجزا قرار می گیرد و یک تاریخچه ملی را روایت نمی کند؛ بنابراین 
برای مثال نام افراد در این سوره بیان نمی شود و همه شخصیت ها به غیر از یوسف، یعقوب 
و نیاکان آنها یعنی ابراهیم و اسحاق، بی نام هستند. این داستان به زبان عربی بیان شده است، 

ولی به سادگی می تواند برای تمامی مردم قابل استفاده باشد.
ریموند فرین با وجود آنکه بخش ابتدایی ســوره یوســف را به عنوان پیش گفتار تلقی 
می کند و ســعی دارد مفاهیم و معانی آیات ســه گانه ابتدایی را مطرح سازد، اما به ساختار 
متقارن این بخش اشــاره نمی نماید که گویای این مطلب اســت که از منظر وی این بخش 

هیچ گونه تقارنی ندارد.

)B 3. 1. 2. داستان یوسف )بخش
این بخش )آیات 101-4( شامل داستان حضرت یوسف )ع( می باشد که جهت آشنایی با 

دیدگاه ریموند فرین این بخش را به قسمت های کوچک تر تقسیم می کنیم. 

3. 1. 2. 1. قسمت a )آیات 4-7( 
این بخش با این قسمت شروع می شود که یوسف به پدر خود، یعقوب می گوید که خوابی 
دیده اســت که در آن یازده ستاره و خورشید و ماه در برابر وی سجده می کنند. از آنجا که 
یوســف یازده برادر دارد، پدرش می فهمد که ستاره ها نشان دهنده آنها هستند. این درحالی 
است که خورشید و ماه در پاسخ حضرت یعقوب )ع( مدنظر قرار نگرفته اند، ولی می توانند 
نشــان دهنده والدین یوسف باشــند. یعقوب به یوسف  گوید که نباید خواب خود را برای 
برادران خود تعریف کند؛ زیرا ممکن است علیه او توطئه کنند. وی اضافه می کند که خداوند 
تعبیــر خواب را به او یاد خواهد داد و موهبت خود را در حق او و در حق خاندان یعقوب 

کامل خواهد کرد، همان طور که در حق ابراهیم و اسحاق کامل کرده است.
ریموند فرین این قسمت را به a نامگذاری می نماید که مشتمل بر آیات 7-4 سوره یوسف 
است. وی با وجود آنکه مفاهیم و معانی این آیات را مطرح می سازد، اما به ساختار متقارن 
این بخش اشــاره ای نمی نماید که نشان دهنده عدم تقارن میان آیات 7-4 سوره یوسف از 
1( محمد عبدالحلیم )متولد1930( در مصر می باشد. ایشان در پنج سالگی حافظ کل قرآن گشت و در سال 1956 به کالج دارالملک 
پیوست و پس از فارغ التحصیلی، در سال 1961 به انگلستان سفر کرده و دانشجو رشته ادبیات دانشگاه کمبریج گردید. ایشان هم 
 Journal of) اکنون استاد مطالعات اسالمی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن و سردبیر مجله مطالعات قرآنی
Qur’anic Studies) است. از تالیفات وی می توان به ترجمه قرآن به زبان انگلیسی اشاره نمود که در سال 2004 انتشارات دانشگاه 

آکسفورد آن را چاپ کرد و به دلیل شیوایی و روان بودن، استقبال گسترده ای از این ترجمه صورت گرفت.
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منظر ریموند فرین است.

3. 1. 2. 2. قسمتb )آیات 8-19(
بخش دوم این داســتان مرتبط با توطئه موفقیت آمیز برادران برای خالص شدن از دست 
یوسف است. آنها به این دلیل حسادت می کنند که وی محبوب پدرشان است. یعقوب نگران 
و حس بدی دارد که آنها یوسف را برای تفریح و بازی بیرون ببرند، با اینکه برادران تضمین 
می دهند که از او مراقبت کنند. )Farrin, 2014: 105( ریموند فرین این آیات را به صورت 

بسیار مختصر مطرح کرده و به نظم متقارن میان آیات یازده گانه سوره اشاره نمی کنند.

3. 1. 2. 3. قسمتc )آیات 20-22(
این قسمت مربوط به رسیدن یوســف به مصر و سکنی گزیدن وی در آنجا است. افراد 
کاروان قدر وی را ندانسته و به قیمتی بسیار پایین، تنها چند درهم نقره، او را می فروشند. با 
این حال، مرد مصری که او را می خرد، توانایی بالقوه وی را می بیند و به زنش می گوید که 
در خانه خود، او را محترم خواهند شمرد و شاید یک روز او را به فرزندی بپذیرند. یوسف 

در مصر بالغ شده و یک مرد رشید می گردد و خداوند وی را از دانش سرشار می کند.
ریموند فرین این قســمت را به c نامگذاری می نماید که مشتمل بر آیات 22-20 سوره 
یوسف می باشد. وی با وجود آنکه مختصری پیرامون مفاهیم این آیات بحث می کند، اما به 
ساختار متقارن این بخش اشاره ای نمی نماید. همچنین وی میان سه بخش a، b و c هیچ گونه 
ارتباط و تقارنی را نمی پذیرد؛ زیرا برآن اســت که این بخش ها با بخش های انتهایی سوره 

یعنی a’،b’ و c’ ارتباط متقارن دارند.

3. 1. 2. 4. قسمتd )آیات 23-53(
این قسمت شــامل دو تالش برای اغوای یوسف توسط زلیخا1 است. با کمک خداوند، 
یوســف در برابــر هر دو مورد مقاومت می کند. در مرکز این بخش، به شــکل برجســته، 
درخواست شوهر از یوســف برای نادیده گرفتن خیانت همسر او و درخواست همسر او 

برای عفو قرار دارند. نظم متقارن این قسمت بدین شرح است: )فرین، 1398: 95(
A. 23-24. همسر درب ها را می بندد و یوسف را به سمت خود می خواند. یوسف به او 
میل دارد ولی شواهد خداوند خود را می بیند و خداوند وی را از این عمل شنیع دور می کند. 
ْت بِِه َوَهمَّ بَِها  َّتِي ُهَو فِي بَْيتَِها َعْن نَْفِســِه َوَغلََّقِت اْلَبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت لََک...َولََقْد َهمَّ ﴿َوَراَوَدتُْه ال

ِِّه﴾ لَْوَل أَْن َرأَى بُْرَهاَن َرب

1( به خاطر تسهیل خواندن، از اسامی مناسب فرا قرآنی استفاده می شود: »پوتیفار« به جای »العزیز«، »زلیخا« به جای »امراة العزیز«، و 
»بنیامین« به جای برادر یوسف استفاده خواهم کرد.
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نا B. 25-27. همسر، یوسف را دنبال کرده و پیراهن او را پاره می کند؛ شوهر جلوی درب 

ایستاده است؛ همسر پیشــنهاد زندان یا تنبیه سخت برای یوسف می کند؛ یوسف اعتراض 
می کند که همســر تالش کرده تا او را اغوا کند؛ یکی از اعضای خانه پیشــنهاد می دهد که 
ْت قَِميَصُه ِمْن  مشخص کنند آیا پیراهن از جلو یا از عقب پاره شده است.1 ﴿َواْستَبََقا الْبَاَب َوقَدَّ
ُدبٍُر َوأَلَْفيَا َسيَِّدَها لََدى الْبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بَِأْهلَِک ُسوًءا إِلَّ أَْن يُْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم...﴾
C. 28-29. پوتیفار می بیند که پیراهن از پشت پاره شده است و نتیجه می گیرد که این هم 
یکی از حیله های زنان اســت؛ پوتیفار به یوسف می گوید: »این حادثه را نادیده بگیرد«؛ وی 
َِّک  به همسرش می گوید: »درخواست عفو کن«. ﴿يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهَذا َواْستَْغِفِري لَِذنْبِِک إِن

ُكْنِت ِمَن الَْخاِطئِيَن﴾
B’. 30-32. بانوان شــهر می گویند که زلیخا عاشــق یک برده جوان شده است؛ همسر 
آن ها را برای ضیافت به خانه دعوت می کند و چاقوهایی را برای غذا خوردن در اختیار آنها 
می گذارد؛ زلیخا، یوســف را صدا می زند تا به آنجا بیاید؛ وی وارد می شود و بانوان دستان 
خود را می برند. همســر به یوسف هشدار می دهد که اگر اوامر او را رعایت نکند، به زندان 
َِّذي لُْمتُنَّنِي فِيِه َولََقْد َراَوْدتُُه َعْن نَْفِســهِ فَاْستَْعَصَم َولَئِْن لَْم يَْفَعْل َما  خواهد افتاد.﴿قَالَْت فََذلُِكنَّ ال

اِغِريَن﴾ آُمُرُه لَيُْسَجنَنَّ َولَيَُكونًا ِمَن الصَّ
A’. 33-35. یوســف به زنان دلبســته می شــد اگر خداوند وی را از دام های آنها نجات 
نمی داد؛ مردان شــهر، بعد از دیدن نشــانه ها، به زندان انداختن یوسف را عاقالنه می دانند. 
ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه َوإِلَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكْن ِمَن  ُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ ــجْ ﴿قَاَل َربِّ السِّ

الَْجاِهلِيَن﴾
      از منظر ریموند فرین قســمت d مشتمل بر آیات 35-23 سوره یوسف می باشد که 
نمایانگر نظم متقارن است. این قسمت که مشتمل بر سیزده آیه است؛ به پنج بخش تقسیم 
می شود که به صورت معکوس میان بخش ها ارتباط برقرار می شود. بخشA و A’به تمایل 
یوســف به زنان؛ و بخش B و B’به زندانی شدن وی اشــاره دارد. بخش C نیز که بخش 
مرکزی تقســیم بندی است، به آگاه شدن عزیز مصر )پوتیفار( غاز خیانت همسرش )زلیخا( 

اشاره دارد. این قسمت را می توان به صورت زیر اشاره نمود:

1( در رابطه با این رخداد خاص در داستان، باید توجه نمود که »قمیص« به احتمال زیاد نشان دهنده یک زیر پیراهنی متناسب یا 
خیاطی شده بوده است که بر روی پوست بدن پوشیده می شود و مرتبط با ثروت، زندگی شهری و شاید یک بدعت نسبی در مقایسه 

)79 :2009 ,Greifenhagen( .با لباس های عشایری اعراب بوده است
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3. 1. 2. 5. قسمتe )آیات 49-36(
       در مرکز این داستان، یوسف را در زندان شهر می بینیم که در حال موعظه مختصر دو 
هم سلولی خود و تعبیر رؤیاهای آنان است. در اینجا یوسف به وضوح به عنوان یک پیامبر 
به نظر می رسد که رؤیاهایی درباره آینده را توضیح می دهد و مردم را به دین صحیح - که 
همان پرستش خدای یکتا باشد - رهنمود می سازد. همچنین، هنگام تعبیر رؤیای دوم، وی 
یک نتیجه گیری امیدوار کننده را اضافه می کند. این گردش مثبت در انتهای قســمت میانی 
را می توان نشــانگر این امر دانست که داستان یوسف، در انتهای حلقه خود به شکل مشابه 

ممکن است یک انتهای شاد داشته باشد.
قســمت میانی این داستان شامل یک حلقه است که دارای سه عنصر می باشد. همچنین، 
آخرین عنصر دارای یک شــکل متحدالمرکز است. ساختار قســمت میانی این داستان به 

صورت زیر است: )فرین، 1398: 99(
A. 36. دو مرد جوان به همراه یوســف وارد زندان می شوند؛ یکی خود را در حال حمل 
شراب در خواب می بیند، دیگری خود را در حال حمل نان بر روی سر خود می بیند درحالی 
که پرندگان در حال خوردن نان ها هســتند؛ آن ها از یوسف می خواهند تا رؤیاهای آن ها را 

تعبیر کند.
B. 37-40. یوســف در ابتدا به هم ســلولی های خود در مورد دین توضیح می دهد: وی 
راه کافران را رها کرده اســت و از دین نیاکان خود، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب تبعیت 
می کند؛ سؤال از هم سلولی ها: »آیا خدایان متعدد از خدای یکتا و قادر مطلق، بهتر هستند؟« 
یوسف به آنها می گوید: خدا به شما دستور داده است که هیچ کس به غیراز او را نپرستید.

A’. 41-49. یوســف رؤیاهای هم سلولی ها و پادشــاه را تعبیر می کند. )این عنصر، که 
خودش یک حلقه است، در ادامه تشریح می شود.(

A. 41. یوســف رؤیاهای هم ســلولی ها را تعبیر می کند: یکی برای ارباب خود شراب 
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نا می ریزد، دیگری به صلیب کشیده می شود و پرندگان مغز او را خواهند خورد.

B. 42. یوسف از هم سلولی اش که به زودی آزاد می شود، می خواهد که نزد ارباب خود 
از او صحبت کند؛ شیطان یادآوری به ارباب را از یاد آن مرد می برد. بنابراین یوسف چندین 

سال در زندان می ماند.
C. 43-44. پادشاه هفت گاو چاق را در خواب می بیند که توسط هفت گاو الغر خورده 
می شوند و هفت خوشه سبز ذرت و هفت خوشه پژمرده ذرت در خواب می بیند؛ پادشاه از 

مشاورانش می خواهد که رؤیای او را تعبیر کنند، ولی آن ها نمی توانند.
B’. 45. زندانی که آزاد شده بود، یوسف را به یاد می آورد و می گوید که او تعبیر خواب 

را بیان می کند؛ وی می خواهد برای این هدف به زندان فرستاده شود.
A’. 46-49. زندانی سابق، خواب پادشاه را برای یوسف تعریف می کند و از او می خواهد 
که آن را تعبیر کند؛ یوســف خواب پادشاه را تعبیر می کند: هفت سال پر محصول خواهد 
آمد که طی این سال ها مردم باید اندکی از محصول را برای مصرف در نظر گرفته و مابقی 
را ذخیره کنند و بعد از این هفت سال، هفت سال سخت خواهد آمد که طی آنها مردم باید 
از ذخایر خود مصرف کنند، به غیر از اینکه اندکی را باقی بگذارند؛ یوســف اضافه می کند 

که بعد از آن، یک سال پر باران خواهد آمد که طی آن مردم می توانند آب انگور بگیرند.
از منظر ریموند فرین قســمت e در مرکز سوره بقره قرار دارد و مشتمل بر آیات 36-49 
ســوره یوسف است. این قسمت به ســه بخش A، B و A’ تقسیم می شود که قسمت های 
طرفینی به تعبیر خواب یوســف اشاره دارد و تقارن میان ابتدا و انتهای این قسمت را نشان 
می دهد. قســمت A’ نیز به پنج بخش کوچک تر تقسیم می شود که به صورت متحدالمرکز، 
ارتباط معکوس میان آنها برقرار اســت. دو موضوع تعبیر خــواب زندانیان با تعبیر خواب 
پادشــاه؛ و دو موضوع فراموش کردن یوســف و به یادآوردن وی توسط زندانی آزادشده؛ 

موضوعات متقارن این بخش را شامل می شود که بدین گونه است: 
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3. 1. 2. 6. قسمت d’. )آیات 53-50(
نیمه دوم این داستان تا حد زیادی تحت تأثیر موضوع عفو است. یوسف را از زندان فرا 
می خوانند، ولی او نمی خواهد در برابر پادشاه حاضر شود تا زمانی که اتهام او پاک شود. وی 
در مورد زنانی می پرسد که دستان خود را بریدند. پادشاه آنان را فرا می خواند و آنها اذعان 
می کنند که از وی هیچ بدی ندیده اند. زلیخا می پذیرد که در تالش اغوای یوسف بوده است 
و یوســف تقصیری نداشته و بی گناه است. یوسف این را می گوید تا پوتیفار بداند که وی 
در غیبت او به او خیانت نکرده اســت؛ وی ادعا نمی کند که بی گناه است، ولی می گوید که 
روح، عادت به پذیرش شیطان دارد. وی شهادت خود را با گفتن این کالم به پایان می برد که 
خداوند بخشــنده ترین و آمرزنده ترین است. )ما این موضوع را دوباره در قسمت B’ مورد 

تأکید می بینیم(.1
ریموند فرین این قســمت را به d’ نام گذاری می نماید که مشتمل بر آیات 50-53 سوره 
یوســف می باشد. وی با وجود آنکه مختصری پیرامون مفاهیم این آیات بحث می کند و از 
نظر ساختاری این قسمت را شروع نیمه دوم داستان یوسف می پندارد، اما به ساختار متقارن 

این بخش اشاره ای نمی نماید. 

3. 1. 2. 7. قسمت c’. )آیات 57-54(
در قسمت  c، پادشاه، یوسف را فرا    می خواند و اعالم می کند که مایل است یوسف به خود 
او خدمت کند، زیرا قابل اعتماد بودن او اکنون اثبات شــده است. یوسف تقاضا می کند که 
نگهبان خزانه های آن سرزمین شود تا به درستی آنها را مدیریت کند. به این طریق، آن طور 
که متن تائید می کند، خداوند یوســف را به عنوان عزیز مصر و فردی دارای قدرت در آن 

سرزمین قرار می دهد.      
ریموند فرین این قســمت را به c’ نام گذاری می نماید که مشتمل بر آیات 54-57 سوره 
یوسف می باشد. وی با وجود آنکه مفاهیم و معانی این آیات را مطرح می سازد، اما به ساختار 
متقارن این بخش اشــاره ای نمی نماید که نشان دهنده عدم تقارن میان آیات 54-57 سوره 

یوسف از منظر ریموند فرین می باشد.

1( بسیاری از مفسران بیان می کنند که در آیات 52-53 یوسف در حال صحبت کردن است که بر این اساس درک می کنند که یوسف 
در حال اشاره به شهادت زلیخا در بی گناهی یوسف بوده است تا پوتیفار از وفاداری یوسف اطمینان حاصل کند، که هیچ گاه از غیبت 
او سوء استفاده نکرده است و به زن او نظری نداشته است. )طباطبایی، 1412: 268/11؛ طبری، 1412: 141/12( ولی دیگران )ابن 
کثیر، 1400: 379/3؛ سید قطب، 1425: 1973/4؛ ابوحیان اندلسی، 1420: 57/5( این آیات را کالم زلیخا می دانند و ساختار ریموند 
فرین نیز از تفسیر آنها پشتیبانی می کند. به صورتی که در مرکز بخش، پوتیفار از او می خواهد که درخواست عفو کند و در اینجا نیز 

در واقع زلیخا در حال طلب عفو است.
در خصوص پیراهن یوسف به عنوان مجاز مرسل برای یوسف و پیشرفت وی به عنوان یک آشکارکننده حقیقت )در ابتدا خونی 

.)83 :2009 ,Greifenhagen( )شد، سپس پاره شد، سپس کامل و خوشبو شد
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این قســمت شــامل ســه عنصر متحدالمرکز اســت. هر عنصر حول رخداد بازگشت 
کاروان ســازماندهی شده است، اولین حلقه به پنهان کردن کاالهای معامله شده برادران در 
خورجین های آنان می پردازد. حلقه دوم به قرار دادن جام نوشیدنی پادشاه در خورجین یکی 

از برادران اشاره می کند و حلقه سوم، درباره پس فرستادن پیراهن یوسف به کنعان است.1
این عناصر دارای تقارن هســتند؛ افزون بر وجود یک ابزار یا حلقه در آن ها، یک ساختار 
مشــابه هم مشاهده می شود. هر عنصر با رســیدن برادران به حضور یوسف آغاز می شود؛ 
بر بازگشــت کاروان _که همراه با اتفاقات غیرمنتظرانه است_ تمرکز می کند و با انجام یک 
عمل توسط یعقوب، پایان می پذیرد که پس فرستادن برادران به مصر )دو بار( یا رفتن با کل 
خانواده )در انتها( اســت. به شکل مشابه، تناظرهای متعددی بین این قسمت به عنوان یک 
کل و قسمت قبلی B وجود دارد که می توان به موضوعاتی از قبیل مسافرت به مصر، پنهان 
کردن در بار کاروان، تالش برای فریب دادن یعقوب و همچنین موضوع خیانت به یوسف 

اشاره نمود.
در رابطه با موضوعات در این بخش، به صورت خاص متوجه تأکید بر عفو می شــویم. 
به یاد داریم که یوســف دو بار توســط زلیخا مورد خیانت قرار گرفت؛ هنگامی که وی را 
مقصر تالش برای اغوای خود دانســت و زمانی که در برابر بانوان شهر به او دستور داد که 
در برابر امیال او تسلیم شود. با این حال زلیخا در ادامه، اشتباه خود را می پذیرد و از خداوند 
طلب عفو می کند. موضوع عفو دو بار در قسمت  b’ تکرار می شود. در قسمت b، برادران 
سعی کردند در رابطه با گم شدن یوسف، یعقوب را فریب بدهند؛ در اینجا آنها غیبت برادر 
دیگر )بنیامبن( را ناشی از دزدی کردن این برادر در مصر می دانند، با این حال در انتهای این 
قسمت، یعقوب می گوید که وی برای آنها از خدا طلب عفو می کند. به یاد داریم که یوسف 
به شکلی ظالمانه مورد خیانت برادران خود قرار گرفت زمانی که وی را به چاه انداختند؛ در 
مرکز این بخش، بعد از آن که جام نوشیدنی پادشاه کشف شده است، یوسف دوباره توسط 
برادرانش مورد خیانت قرار می گیرد زمانی که در پیشگاه او به یاد می آورند که زمانی برادری 
داشــتند که دزدی می کرد. )درحالی که نمی دانستند در حال صحبت با چه کسی هستند!( با 
این حال، بعد از آن که خطای خود را در برابر او می پذیرند، یوســف می گوید که آن روز 

هیچ سرزنشی بر آنها نیست و از خداوند برای آنها طلب عفو می کند.
ریموند فرین در مقام کاربســت محتوای سوره یوسف برای پیامبر اکرم)ص( برآن است 
که »حضرت محمد)ص( در یک موقعیت بسیار مهم، این پیام -که عفو خطاکاران است- را 
به قلب خود ســپرده اســت. به نقل از ابن عباس گفته شده است که در سال هشتم هجری 

1( در خصوص پیراهن یوسف به عنوان مجاز مرسل برای یوسف و پیشرفت وی به عنوان یک آشکارکننده حقیقت )در ابتدا خونی 
)83 :2009 ,Greifenhagen( )شد، سپس پاره شد، سپس کامل و خوشبو شد
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-زمانی که مکه در حال فتح به دست مسلمانان بود- عمربن خطاب گفت که انتقام سختی 
در انتظار مردمان شهر است. با این حال، پیامبر)ص(، رئوف بود و از آیه 92 برای آنها تالوت 
ُ لَُكْم﴾ )قرطبی، 1405: 169/5( پیامبر اکرم)ص( به جای  نمود ﴿َل تَْثِريَب َعَلْيُكُم الْيَْوَم يَْغِفُر اللَّ

)115 :2014 ,Farrin(  ».مجازات کردن اهالی مکه، آنها را با آغوش باز به اسالم پذیرفت
 ’b در داستان یوسف آیات 98-58 دارای سه عنصرمتحدالمرکز است که می توان قسمت

را به شکل زیر خالصه نمود:

الف( الگوی متحدالمرکز اول: آیات 58-68
A. 58-61. برادران به محضر یوسف وارد می شوند درحالی که وی آنها را می شناسد؛ وی 
به آنها دستور می دهد که به همراه برادر خود بازگردند؛ زیرا یوسف بهترین میزبانان است؛ 
اگر دعوت او را رد کنند، او به آنها ذرت نخواهد داد و به آنها اجازه نخواهد داد که دوباره 

به آنجا بیایند؛ برادران قول می دهند که سعی می کنند تا پدر خود را راضی کنند.
B. 62. یوســف به خدمتکاران خود دســتور می دهد که کاالهای معامله شده برادران را 
در خورجین های آنها پنهان کنند تا هنگامی که به خانه بازگشــتند متوجه آنها شوند و شاید 

بازگردند.
A’. 63-68. برادران ســعی می کنند که پدر را قانع کنند که برادر را با آنها بفرســتد؛ پدر 
تمایلی به این کار ندارد؛ برادران خورجین ها را باز کرده و کاالهای بازگردانده شده را کشف 
می کنند؛ آنها عنوان می کنند که از برادر خود مراقبت خواهند کرد و با وجود او یک بار شتر 
دیگر نیز بهره مند می شــوند؛ پدر به آنها می گوید که تنها در صورتی برادر را با آنها خواهد 
فرســتاد که سوگند بخورند که او را باز می گردانند، مگر اینکه محاصره شوند و نتوانند این 
کار را بکنند؛ آنها قســم می خورند؛ یعقوب به آنها می گوید که برای احتیاط از دروازه های 

مختلف وارد شهر شوند و آنها همین کار را می کنند.

الف( الگوی متحدالمرکز دوم: آیات 69-87
A. 69. برادران بدون آگاهی به حضور یوســف وارد می شوند؛ یوسف برادر را نزد خود 
جای می دهد و هویت خود را برای او آشکار می کند و می گوید از آنچه دیگر برادران انجام 

داده اند، غمگین نباشد.
B. 70-75. یوسف، برادرانش را به خواروبار مجهز می کند و جام نوشیدنی پادشاه را در 
خورجین برادرش قرار می دهد؛ مردی به سمت کاروان فریاد می زند که برادران دزد هستند، 
زیرا جام نوشیدنی پادشاه گم شده است؛ برادران دزدیدن جام را انکار می کنند؛ مردان از آن ها 
می پرسند که اگر دروغ برادران اثبات شود، مجازات آن ها چه خواهد بود و برادران می گویند 

که اگر جام نوشیدنی در خورجین کسی پیدا شد، وی را زندانی کنید.
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نا C. 76-79. یوسف خورجین های برادران را می گردد و جام نوشیدنی را از خورجین برادر 

تازه وارد شده، پیدا می کند؛ برادران می گویند که اگر او دزدی کرده پیش از این هم برادرش 
دزدی کرده؛ یوســف رازهای خود را مخفی نگه می دارد؛ برادران می گویند که پدرشان پیر 
اســت و از یوســف می خواهند که به جای برادرشان یکی از آنها را بازداشت کند؛ یوسف 

پاسخ می دهد که فقط کسی را بازداشت می کند که مال در خورجین او یافت شده است.
B’. 80-82. برادر بزرگتر، عهد با پدر و وظیفه مراقبت از یوسف و بنیامین را به دیگران 
یادآوری می کند؛ برادر بزرگتر می گوید که وی در مصر می ماند تا زمانی که پدر به او اجازه 
دهــد بازگردد یا تا زمانی که خدا برای او تصمیم بگیرد؛ وی به دیگران می گوید که به پدر 
بگویید که پســر دیگر او دزدی کرده اســت و آنها نتوانسته اند در مقابل اتفاقات غیرمترقبه 
مقاومت کنند و اگر پدر ســخن پســرانش را نمی پذیرد باید از افراد شهر -که دزدی در آن 

اعالم شد- و کسانی که در کاروان هستند بپرسد که آیا آنها راست می گویند یا خیر.
A’. 83-87. پــدر حرف آنهــا را باور نمی کند و می گوید که صبر برای او بهتر اســت؛ 
چشــمانش از غم ســفید می شــوند؛ برادران می گویند که وی هیچ گاه یوسف را فراموش 
نمی کنــد؛ یعقوب می گوید که وی چیــزی از خدا می داند که آنهــا نمی دانند؛ پدر به آنها 
می گوید که بروند و در مورد یوســف و بــرادرش پرس وجو کنند و از رحمت خدا ناامید 

نشوند.

ج( الگوی متحدالمرکز سوم: آیات 88-98
A. 88-92. برادران با اموالی اندک به محضر یوسف)ع( وارد می شوند؛ آنها از شوربختی 
ناله کرده و درخواســت صدقه می کنند؛ وی از آنها می پرســد که آیا دانســتید با یوسف و 
برادرش چه کردید؟ آنها با شگفتی می پرسند آیا تو واقعا همان یوسف هستی؟ و او تصدیق 
می کند؛ وی می گوید که خداوند همواره پاداش کسانی را که کار نیک انجام می دهند، از او 
می ترسند و صبور هستند، اعطا می کند؛ آنها تصدیق می کنند که خداوند او را بر آنها برتری 
داده اســت و گناه خود را می پذیرند؛ یوســف به آنها می گوید که امروز بر شما سرزنشی 
نیســت؛ وی از خداوند برای آنها طلب عفو می کند و تأکید می کند که خداوند مهربان ترین 

مهربانان است. 
B. 93. یوســف به برادران می گوید که به خانه برگردند و پیراهن او را بر روی صورت 
پدر قرار دهند تا وی بینایی خود را بازیابد و سپس به همراه کل خانواده به نزد او بازگردند.
A’. 94−98. هنگامی که کاروان از مصر خارج می شــود، یعقوب)ع( بوی یوســف را از 
دور استشــمام می کند، اما مردم او را دیوانه می دانند؛ وقتی کاروان می رسد، پیراهن بر روی 
صورت او قرار داده می شــود و بینایی وی بازمی گردد؛ یعقوب گفته خود را به فرزندانش 
یادآوری می کند که از خدا چیزی می دانســت که آنها نمی دانســتند؛ برادران خطای خود را 
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می پذیرند و از پدر تقاضا می کنند که از خداوند برایشان طلب عفو کند؛ پدر پاسخ می دهد 
که این کار را خواهد کرد.

از منظر ریموند فرین قسمت b’ بزرگ ترین قسمت سوره یوسف است که مشتمل برآیات 
58-98 می باشــد. از دیدگاه وی این قسمت شامل سه الگوی متحدالمرکز است که الگوی 
متحدالمرکز اول شــامل 68-58؛ الگوی متحدالمرکز دوم شــامل آیات 87-69؛ و الگوی 
متحدالمرکز ســوم مشتمل بر آیات 98-88 سوره یوسف می باشد. الگوی اول به سه بخش 
تقسیم می شود که دو بخش طرفینی آن یعنی A و A’ ارتباط متقارن دارند؛ زیرا به دو موضوع 
وعده آوردن بنیامین توســط برادران یوسف و قانع کردن حضرت یعقوب)ع( در فرستادن 
بنیامین اشاره دارد. الگوی دوم به پنج بخش تقسیم می شود که که دو موضوع آوردن بنیامین 
به مصر توسط برادران با رفتن به مصر برای پیداکردن بنیامین؛ و دو موضوع پیدا شدن جام 
در خورجین بنیامین با انکار ســرقت بنیامین ارتباط معکوس برقرار است. الگوی سوم نیز 
به سه بخش تقسیم می شــود که میان قسمت ابتدایی و انتهایی یعنی A و A’ تقارن برقرار 
 ’A به عذرخواهی برادران از یوسف و دعای یوسف در حق آنها و بخش A اســت. بخش
به عذرخواهی برادران از یعقوب و دعای یعقوب در حق آنها اشــاره دارد. این ســه الگوی 

متحدالمرکز که به موضوع بازگشت کاروانیان در مرکز آنها قرار گرفته بدین شکل است:



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11

پاییز و زمستان
1401

25

���
اب
خز
ا�
 ین

�نا
ماج

اا
ت�ا

ی�ا
ران

�نآ
رک

 �ن
زا
�نر
وی
�نز
ان
ک�
زا
ی�م

زت
ن�ا

آان
ا 
�ی
اگ
 ه

و�ان
یان
ت 
نا 3. 1. 2. 9. قسمت a’. )آیات 101-99(

قســمت a’ داستان یوســف را به پایان می برد. در قســمت انتهایی این داستان، یوسف 
خانــواده خود را در کنار خود قرار می دهد و ورود آنها را به مصر خوش آمد می گوید. وی 
والدین خود را بر روی تخت می نشــاند و سپس آنها و برادرانش را مشاهده می کند که در 
برابر او سجده می کنند. به پدرش می گوید که این، تعبیر خواب اوست که خداوند آن را به 
واقعیت بدل کرده اســت. وی در ادامه بیان می کند که خداوند تا چه حد با او مهربان بوده 
ْيَطاُن بَْينِي َوبَْيَن إِْخَوتِي﴾  ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن الْبَْدِو ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشَّ است: ﴿إْذ أَْخَرَجنِي ِمَن السِّ
)یوســف/100( داستان با ستایش خداوند توسط یوسف پایان می یابد، یادآوری می کند که 
خداوند به او قدرت تعبیر خواب داده است، وی را به عنوان خالق و محافظ می ستاید و از 
خداوند می خواهد که او را مسلمان -یعنی کسی که در برابر خدا تسلیم است- بمیراند و وی 

الِِحين ﴾ )یوسف/101(  را به صالحان ملحق سازد. ﴿تََوفَّنِى ُمْسلًِما َو أَلِْحْقنِى بِالصَّ
ریموند فرین این قسمت را به a’ نام گذاری می نماید که مشتمل بر آیات آیات 101-99 
ســوره یوسف می باشــد. وی با وجود آنکه مفاهیم و معانی این آیات را به اختصار مطرح 
می سازد، اما به ساختار متقارن این بخش اشاره ای نمی نماید که نشان دهنده عدم تقارن میان 

آیات 99-101 سوره یوسف از منظر ریموند فرین می باشد.

3.1.3. قسمت A’. کالم آخر )آیات 102-111(
بخش انتهایی یا سخن پایانی، داستان یوسف را در چارچوبی مشخص قرار می دهد. قرآن 
تأکید می کند که این داســتان یکی از داستان هایی است که خداوند برای پیامبر خود آشکار 
می کند به مانند داســتان هایی که برای پیامبران پیشین آشکار نموده بود. با این حال، آن طور 
کــه این بخش بیان می کند اغلب مردم ایمان نمی آورند. در مرکز، پرســش های انکاری در 
خصوص نادیده گرفتن آیات خدا در آسمان و زمین و در خصوص مجازات نهایی خداوند 
برای کســانی که این آیات را نادیده می گیرند و همچنین دستور به پیامبر برای فراخواندن 

مردم به خدای یکتا قرار دارد. )فرین، 1398: 117(
A. آیــات 104-102: پیام به پیامبر: این )ماجرا( از خبرهای غیب اســت که به تو وحی 
می کنیم؛ و بیشتر مردم هر چند آرزومند باشی ایمان نمی آورند؛ و تو بر این )کار( پاداشی از 

آنان نمی خواهی؛ آن )قرآن( جز پندی برای جهانیان نیست.
B. آیات 105- 108: جمله انکاری: و چه بســیار نشانه ها در آسمان ها و زمین است که 
بر آنها می گذرند درحالی که از آنها روی برمی گردانند! بیشترشــان به خدا ایمان نمی آورند 
جز این که با او چیزی را شریک می گیرند؛ استفهام انکاری: آیا ایمن هستند از اینکه عذاب 
فراگیر خدا به آنان برســد؟ پیام به پیامبر: بگو من با بصیرت مردم را به ســوی خدا دعوت 

می کنم -من و هر کس پیروی ام کرد این کار را انجام می دهیم- و من از مشرکان نیستم.
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A’. آیــات 109-111: پیــام به پیامبر: پیش از تو مردانی را که بــه آنان وحی می کردیم 
فرســتادیم، مردانی که از اهالی شهر برگزیده شده بودند؛ آیا در زمین نگردیده اند تا فرجام 
کســانی را که پیش از آنان بوده اند بنگرند؟ قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری 
کرده اند بهتر اســت؛ هنگامی که فرستادگان ناامید شدند و )مردم( پنداشتند که به آنان واقعا 
دروغ گفته شــده، یاری ما به آنان رســید؛ پس کسانی را که می خواستیم نجات یافتند ولی 
عذاب ما از گروه مجرمان برگشــت ندارد؛ به راســتی در سرگذشت آنان برای خردمندان 
عبرتی است، سخنی نیست که به دروغ ساخته باشد؛ بلکه تصدیق کتاب های گذشته بوده؛ 

روشنگر هر چیزی است و برای مردمی که ایمان می آورند رهنمود و رحمتی است.
    از دیدگاه ریموند فرین قســمت A’ به موضوع کالم آخر یا نتیجه گیری سوره یوسف 
اشاره دارد که مشتمل بر آیات آیات 111-102 است. این قسمت دارای سه بخش است که 
میان بخش های طرفینی یعنی A و A’ نظم متقارن می باشد؛ زیرا هر دو بخش حاوی پیامی 

به پیامبراکرم)ص( است.
در اینجا، یک نمودار ســاده شده برای ساختار کل سوره یوسف از دیدگاه ریموند فرین 

آورده شده است:

     با نگاه به این سوره، متوجه ارتباطات شفاف بین ابتدا، وسط و انتها می شویم؛ بدین نحو 
که بخش A که مقدمه سوره یوسف است با بخش A’ که نتیجه گیری می باشد، ارتباط دارد. 
همچنین بخش a که به خواب حضرت یوســف)ع( پیرامون ســجده ماه، خورشید و یازده 
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زیرا خوابی که او در ابتدا دیده است در اننهای سوره تعبیر می شود. همچنین بخش b که به 
موضوعات نیرنگ برادران در جدایی یوسف از یعقوب؛ افکندن یوسف در چاه و سفر او به 
مصر اشاره دارد با بخشb’ که به موضوعات نیرننگ یوسف برای جدایی بنیامین از یعقوب 
و سفر کنعانیان به مصر ارتباط متقارن دارد. بخش c نیز که به موضوع ساکن شدن یوسف در 
خانه عزیز مصر اشاره دارد با بخش c’ که مقام گرفتن یوسف در سرزمین مصر است ارتباط 
متقارن دارد. همچنین بخش d که به تالش زلیخا و زنان مصر برای اغوای یوسف اشاره دارد 
با بخش d’ که اعتراف زلیخا و زنان مصر در بی گناهی یوسف است؛ مرتبط می باشد. بخش 
e که به عنوان مرکز ســاختار سوره یوســف مطرح می شود به موضوعات خواب زندانیان، 
موعظه توحیدی حضرت یوسف)ع( و خواب پادشاه معطوف می باشد که پیام جهانی بیان 
شده توسط یوسف در موعظه خود _که تنها یک خدا وجود دارد که خدای یوسف و خدای 
نیاکان وی ابراهیم، اســحاق و یعقوب است درحالی که خدایان خیالی مورد پرستش توسط 
)105 :2014 ,Farrin( .هم سلولی ها تنها نام و اسم هستند_ دقیقاً در مرکز آورده شده است

3. 2. بررسی دیدگاه ریموند فرین
ریموند فرین با تقسیم بندی ســوره به یازده قسمت و ارتباط معکوس میان قسمت های 
گوناگون، به انسجام سوره یوسف اشاره می کند و نشان می دهد بر خالف اجماع مستشرقان، 
سوره یوسف به شدت منسجم بوده و دارای نظمی پیچیده می باشد که این یکی از زیبایی های 

کار ایشان است.
از منظر ریموند فرین میان دو بخش A و A’ به جهت بیان مقدمه و نتیجه گیری داستان، 
ارتبــاط وجود  دارد. همچنین میان دو بخش a و a’ به جهت بیان خواب یوســف و تعبیر 
خواب وی ارتباط متقارن اســت. میان دو بخش b و b’ نیز به جهت نیرنگ برادران در حق 
یوســف برای فراق وی از یعقوب با نیرنگ یوســف در حق برادران -با قرار دادن جام در 
خورجین بنیامین- برای وصال وی با یعقوب ارتباط معکوس برقرار می باشد. همچنین میان 
دو بخش c و c’ به جهت ســکونت یوسف در خانه مرد مصری و به مقام رسیدن یوسف 
در مصــر ارتباط متقارن وجود دارد. همچنین دو بخش d و d’ که به تالش زنان مصر برای 
اغوای یوسف و سپس پذیرش خطا و طلب بخشش از یوسف اشاره دارد؛ نظمی متقارن را 
شکل می دهد. بخش e به عنوان مرکز به سه موضوع خواب زندانیان، خطبه توحیدی یوسف 

و خواب پادشاه اشاره می کند.
از جمله ویژگی های پژوهش ریموند فرین که مزیتی نسبت به پژوهش های سابق است؛ 
ارتباط محتوای ســوره با شرایط زندگی پیامبر اکرم)ص( می باشد. وی با قرار دادن مضمون 
ســوره در تاریخ نزول، به ارتباط شــرایط زندگی حضرت یوسف با حضرت محمد)ص( 
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پرداخته و نتیجه می گیرد همان طور که حضرت یوســف از کنعان به مصر منتقل شــد؛ این 
ســوره نیز به صورت ضمنی به هجرت پیامبر)ص( از مکه به یثرب اشاره دارد که خود از 

زیبایی های پژوهش ایشان می باشد. )فرین، 1398: 103(
اما در نقد دیدگاه ریموند فرین باید به نکات ذیل اشاره نمود.

1. ریموند فرین به مبنای تقسیم بندی آیات اشاره نمی کند که بهتر بود پیش از تقسیم بندی 
آیات، ابتدا به مبانی تقســیم بندی آیات اشاره می نمود تا در معرض اتهام برخی از منتقدان 
نظم متقارن همچون نیکوالی سینای در ضعیف بودن، خود اختیاری بودن و غیرعقالنی بودن 

)110 :2017 ,Sinai( .تقسیم بندی آیات، قرار نمی گرفت
ــوِء﴾ )یوسف/53( می نویسد: »روح،  2. ریموند فرین در تبیین آیه ﴿اِنَّ النَّفَس لمَّاَرٌة بِالسُّ
عادت به پذیرش شیطان دارد.«  )Farrin, 2014: 98( در نقد این کالم باید متذکر شویم که 
در فرهنگ قرآن، روح و نفس متفاوت است. روح همیشه مثبت بوده و رفتار بد به آن نسبت 
داده نشده، اما نفس هم دارای بعد مثبت و هم دارای بعد منفی می باشد همان طور که فرمود: 
﴿فََألَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها﴾ )شــمس/ 8( لذا اگر بعد مثبت او تقویت شــد به مقام اطمینان 
َّتَُها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة﴾ )فجر/ 27( و اگر بعد منفی او تقویت شود به بدی دستور  می رسد ﴿يَا أَي

وِء﴾ )یوسف /53( می دهد. ﴿اِنَّ النَّفَس لمَّاَرٌة بِالسُّ
3. ریموند فرین بر تشــابه عفو پیامبر اکرم)ص( و حضرت یوسف)ع( اشاره می کند که 
یوســف برادران خود و پیامبر اکرم)ص( نیز اهالی مکه را بخشید و آنها را با آغوش باز به 
اسالم پذیرفت  )Farrin, 2014: 108(اما این موضوع را به عنوان برتری و فضیلت حضرت 
رسول)ص( بر حضرت یوســف)ع( ذکر نمی کند؛ زیرا یوسف صرفا برادرانش را بخشید، 

ولی نبی اکرم)ص( یک شهر را عفو کرد.
4. ریموند فرین در قسمت خواب پادشاه، بیان می کند: »)پادشاه( هفت خوشه سبز ذرت 
و هفت خوشــه پژمرده ذرت در خواب می بینــد«  )Farrin, 2014: 98(در نقد این مطلب 
باید متذکر شــویم که اوال قرآن کریم می فرماید: ﴿َو قَاَل الَْملُِک إِنّى أََرى  َســْبَع بََقَراٍت ِسَماٍن 
يَْأُكُلُهنَّ َســْبٌع ِعَجاٌف َو َسْبَع ُسنبَُلٍت ُخْضٍر َو أَُخَر يَابَِسات﴾ )یوسف/46( و سخنی از ذرت به 
میان نمی آورد و ثانیا مفســران به ذرت اشاره ننموده و همان معنای هفت خوشه گرفته اند. 
)ثعلبی، 1422: 199/5؛ فضل اهلل، 1419: 12/ 169؛ طباطبایی، 1412: 74/11؛ ســید قطب، 

)1973/4 :1425
5. ریموند فرین در قسمت b’ می نویسد: »برادران یوسف می گویند که اگر جام نوشیدنی 
در خورجین کسی پیدا شد، وی را زندانی کنید.«  )Farrin, 2014: 138(این درحالی است 
الِِميَن﴾  که قرآن کریم می فرماید: ﴿قَالُوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد فِي َرْحلِِه فَُهَو َجَزاُؤُه َكَذلَِک نَْجِزي الظَّ
)یوســف/75( همان طور که از الفاظ قرآن برمی آید برداران نمی گویند که جام در خورجین 
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نا هر کس باشد او زندانی گردد؛ بلکه می گویند: »فَُهَو َجَزاُؤُه« یعنی دزد، به عنوان برده پادشاه 

می شود نه آنکه دزد را در زندان کنند.
6. ریموند فرین می نویسد: »زلیخا درب ها را می بندد و یوسف را به سمت خود می خواند. 
یوســف به او میل دارد ولی شــواهد خداوند خود را می بیند و خداوند وی را از این عمل 
شــنیع دور می کند«.  )Farrin, 2014: 105(در نقد این مطلب که یوسف)ع( به زلیخا تمایل 
داشته، باید متذکر شویم که برخی از تفاسیر با این دیدگاه مخالف هستند )فخر رازی، 1420: 
439/18؛ ســید قطب، 1425: 1973/4؛ طباطبایی، 1412: 172/11( و برخی این موضوع را 
با عصمت یوسف)ع( ناسازگار می دانند همان طور که در تفسیر نورالثقلین می خوانیم: »َعلِيِّ 
َلُم( فََقاَل لَُه الَْمْأُموُن: يَا  َضا )َعَلْيِه السَّ ِد بِْن الَْجْهِم قَاَل: َحَضْرُت َمْجلَِس الَْمْأُموِن َو ِعْنَدُه الرِّ بِْن ُمَحمَّ
ِ َعزَّ َو َجلَّ  ِ أَ لَْيَس ِمْن قَْولَِک أَنَّ اْلَنْبِيَاَء َمْعُصوُموَن؟ قَاَل: بََلى، قَاَل: فََما َمْعنَى قَْوِل اللَّ ابَْن َرُسوِل اللَّ
ِِّه« فََقاَل  ْت بِِه َو َهمَّ بِها لَْو ل أَْن َرأى  بُْرهاَن َرب ِ تََعالَى: »َو لََقْد َهمَّ إِلَى أَْن قَاَل: فََأْخبِْرنِي َعْن قَْوِل اللَّ
ْت بِِه لَِكنَُّه َكاَن َمْعُصومًا  ِّهِ  لََهمَّ بَِها َكَما َهمَّ ْت بِهِ  َو لَْو ل أَْن َرأى  بُْرهاَن َرب َلُم(: لََقْد َهمَّ َضا )َعَلْيِه السَّ الرِّ
ْت بَِأْن  َُّه قَاَل: َهمَّ َلُم( أَن اِدِق )َعَلْيِه السَّ ثَنِي أَبِي َعِن الصَّ َو الَْمْعُصوُم َل يَِهمُّ بَِذنٍْب َو َل يَْأتِيه َو لََقْد َحدَّ
تَْفَعَل َو َهمَّ بَِأْن َل يَْفَعل « )حویزی،  1415: 419/2( معصوم انگاری یوســف توسط حضرت 
رضا)ع( در تضاد با این جمله ریموند فرین است که می نوسید: »با وجود اینکه یوسف هم 
انسان و قادر به خطا است، اما با دیدن شواهد الهی دست از گناه کشید« )فرین، 1398: 122(
7. از جمله نقدهایی که بر ســاختار مطرح شده ریموند فرین وارد است؛ عدم ذکر تقارن 
میان آیات بخش های  A و a وb وc وd’ و c’ وa’ و A’ می باشد. توضیح آنکه ریموند فرین 
به تقارن میان A و A’ می پردازد، اما در اثبات انسجام آیات درونی بخش A و آیات درونی 

بخش A’ ناتوان است.
8. در ساختار ریموند فرین بخش e به عنوان مرکز ساختار سوره یوسف به سه موضوع 
خواب زندانیان، خطبه توحیدی یوســف و خواب پادشاه اشاره می کند که با توجه به آنکه 
میان خواب زندانیان و خواب پادشــاه تقــارن وجود دارد، ریموند فرین باید این دو بخش 
قسمت e را به عنوان دو قسمت مجزا-e و e’- مطرح می کرد و خطبه توحیدی را در مرکز 
ســوره با عنوان f مطرح می ســاخت تا هم تقارن این دو بخش بهتر شناخته می شد و هم 

ساختار سوره یوسف با جزئیات بیشتر عرضه می شد.

نتیجه گیری
خوانش متن قرآن اگر در یک خوانش ســطحی و خطی باشــد، ممکن است تا حدودی 
گسســته به نظر بیاید، اما اگر این خوانش عمیق باشد؛ خواهیم دید که انسجام قرآن حاصل 
ساختاري سخت پیچیده است که نظم متقارن عهده دار تبیین این نظم می باشد. در پژوهش 
حاضر با تبیین ساختار سوره یوسف از دیدگاه ریموند فرین، سعی شد ارزش مرکز ساختار 
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و طرفین آن نشان داده شود. از جمله نقدهایی که بر کار وی وارد شد؛ می توان به عدم ذکر 
مبانی تقســیم بندی و ارائه تفاسیر اشتباه از سوره یوسف همچون منفی انگاری روح، تمایل 
یوســف به زلیخا و زندانی کردن سارق جام پادشاه اشــاره کرد. آنچه که ریموند فرین در 
مقام تبیین آن برآمد؛ اثبات یک ساختار منسجم در قالب نظریه نظم متقارن می باشد که این 
ساختار هرچند نزد مفسران و پژوهشگران علوم قرآنی نامانوس است، اما روشمند می باشد 
و از رهگذر آن توانســتیم انسجام ساختاری سوره یوسف را اثبات نماییم. با توجه به آنکه 
سایر محققان و مستشــرقان پیرامون انسجام ساختاری قرآن کریم پژوهش های ارزشمندی 

انجام داده اند؛ پیشنهاد می گردد عالقمندان به تحقیقات نظم متقارن به واکاوی آن بپردازند.
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