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 1 فاطمه کاظم زاده

 2فائزه اسدی

 یدهچک

 یچنانکه مسائل ؛دارد ییمبنا یهاتفاوت، نقل شده نیبا آنچه در عهد، ایانب یتیشخصهای یژگیدر مورد و میقرآن کر انیب

 نیا .متون مقدس متفاوت است فیبا تعار یبه طور کل، شودیم انیب یاله یو وح ایکه در قرآن در خصوص عصمت انب

. شخصیت آن حضرت بپردازد یاخالقهای یگژیو میبه ترس نیعهدمنابع قرآن و  یقیتطب یمقاله بر آن است تا با بررس

 ینامگذار، حاالت فیها و توصوگوگفت، به کمک اعمال میمستق ریغ نیو همچن میبه روش مستق عقوبیحضرت  پردازی

 اتیمختلف نشان دهنده خصوص یبه اسام عقوبیحضرت  دنینام. ذکر شده است نیدر قرآن و عهد شانیا یروان یژگیو و

، نیدر راه د شانیتوان به صبر و استقامت امی)ع( عقوبیحضرت  یتیشخص یهایژگیاز جمله و. است شانیاز ا یصخا

 یسرلوحه زندگ ،اوالد نیحفظ تد یکه تالش برا شودیاثبات م زیاشاره کرد و ن شانیا ظیآرامش و کظم غ، ارشاد قوم

در  شانیو غم ا یناراحت یاصل لیدل، ینداریاز د وسفیحضرت  یبابت ابتعاد احتمال یبوده و نگران)ع( عقوبیحضرت 

 . شودمی فراق فرزند محسوب

 . نیعهد، قرآن، عقوبیحضرت ، یپرداز تیشخص :هاهواژ دیکل

 مقدمه

ر د انیاد نیا. با هم دارند یکه اشتراکات فراوان شوندیمحسوب م یمیابراه انیو اسالم از جمله اد تیحیمس، تیهودی

 یابهمش یهاروز جزا آموزه، عبادت خداوند و اعتقاد به نبوت یعنی یندارید یارکان اصل ژهیو از دستورات و به یاریبس

 زیو ن امبرانیاز سرگذشت پ ییهاداستان یو تورات حاو لیانج، میکرقرآن  یعنی انیاد نیاز کتب مقدس ا کیهر . دارند

رباره د. شده است انیب قیتورات و عهد عت، در هر سه کتاب قرآن امبرانیپ نیاز ا یسرگذشت برخ. اقوام گذشته است

از  بخش به آن شتریب میقرآن کر. داده شده است یترشرح مفصل یآمده و درخصوص برخ یسخن کمتر امبرانیپ یبرخ

گفت که  توانیهستند؛ لذا م یو اخالق یتیترب، یتیهدا یهااشاره نموده است که مشتمل بر جنبه نیشیپ یایسرگذشت انب

 اتینام و جرئ، حوادث خیمانند تار یو جزئ تیکه امور کم اهم نیبرخالف عهد. اندهبه طور اجمال ذکر شد هاداستان نیا

قرآن تکرار  یهاداستاناز  یگرچه در برخ. اندهشد ادآوری لیبه تفص زیرا ن هاداستان یفرعهای تیسرگذشت تمام شخص
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که در قرآن  یفاتیتوص. است رفتهیانجام پذ دیجد یمتفاوت و هدف یاقینبوده و با س هودهیتکرار ب نیا یول شودیم دهید

کامل ای هرا بند انامبریپ میکر نقرآ. کامال متفاوت است قیتورات و عهد عت فاتیبکار رفته است با توص اءیانب یبرا میکر

اما در عهد . کندیم ادیو عظمت  یو از آنان به بزرگ کندیم یمعرف ینفسانهای و به دور از گناه و خواسته یو فرمانبر اله

، ستدانسته ا زیجا اءیاز انب حیامور زشت و قب یداده شده و صدور برخ یاله امبرانیبه پ یینارواهای و تورات نسبت قیعت

 یژگیو نیا ایآ نکهیمانند ا یاما سؤاالت. دائم البکاء بودند )ع(عقوبیحضرت . ندارد اءیبا ساحت انب یگونه سازگار چیه هک

 ،هشد میچگونه ترس امبریپ نیا یقیحق تیچه بوده و شخصها هیگر نیا لیدل ایقرار گرفته و  دیمورد تأک نیدر قرآن و عهد

 یقیحقهای یژگیو میو تورات به ترس لیانج، میدر قرآن کر )ع(عقوبیسه داستان حضرت ینگارنده را برآن داشت با مقا

 . بپردازند شانیا

و ع( )عقوبیضرت حبا توجه به نحوه سخن گفتن خداوند و  )ع(عقوبیحضرت  یارائه شده برا تیو درک شخص فهم

 انیم یوگوگفت نیداستان از جمله پسرانش وجود دارد و همچنهای تیشخص گریبا د امبریپ نیا انیکه م یمکالمات زین

، شودیم لیو تحل یریگیپ هاداستان نیکه در ا یگریعامل د. است ریداستان امکان پذ یو فرع یاصل یهاتیشخص گرید

از  ییفتارهاکه دارد ر یبنابر تفکرات یتیهر شخص رایاست ز شانیبر اساس رفتار ا)ع( عقوبیحضرت  تیشناخت شخص

 یفاتیتوص نیهمچن. شودیآشکار م یها و تفکرات وواکنش یرفتارها علت واقع نیا قیکه با مطالعه دق، دهدیخود بروز م

 . کندیشناخت قهرمان داستان را فراهم م نهیزم شودیارائه م هاداستان نیدر ا یراو یسوکه از 

 یهااز کتاب نیقرآن و عهد یهاداستاندر )ع( عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص سهیو مقا یبررس یبرا قیتحق نیا

همچون  یراستا مقاالت نیدر هم. استفاده نموده است یمقاالت نقد ادب زیمتون مقدس و نهای ترجمه، ریمختلف تفس

 یتیو گ یاز بتول اشرف "ـ کنان مونیر دگاهید یمبنا رب میدر قرآن کر یاله امبرانیپی هاداستان یپرداز تیشخص یالگو"

و  یبیاصغر حب یاثر عل "میقرآن کری هاداستان ییرواهای مؤلفه یواکاو"و  یقرآن - یادبهای در مجله پژوهش یتاک

و  ندر فصلنامه قرآ "یپرداز تیقرآن از منظر شخصهای قصه"، میقران کرای هرشت انیمهای ژوهشپهمکاران در مجله 

 یحاضر که به بررس قیاما تحق. اندهپرداخت یبه موارد مشابه زین... و  یکمالجو و عاطفه شهاب یاز مصطف یعلوم بشر

 یبوده و تا کنون پژوهش دیجد یکار، دهیاهتمام ورز نیقرآن و عهدی هاداستان سهیبا مقا)ع( عقوبیحضرت  تیشخص

هتابخانبحث به روش ک هیانجام و مواد اول یلیتحل-یفیروش توص همقاله ب نیا. خصوص انجام نشده است نیمستقل در ا

 . شده است یجمع آورای 

 نیدر قرآن و عهد یقصه پرداز -1

آن به قدمت  نةیشیاست که پای هدیپد ییگوداستان و داستان. است یو حوادثِ به ظاهر واقع دادهایرو نشیبازآفر، داستان

و  هاانداست یکه دارا افتی توانیرا نم یقوم و ملت کهن چیه باًیاست آن چنان که تقر زادیآدم ییایزبان و گو شیدایپ



نبوده  از اجتماع یمنحصر به طبقه و قشر خاص، داستانعالقه به . نباشد نهاو امثال آ یاجتماع، یحماس، یمذهب یهاتیحکا

 . اندبه داستان عالقه داشته، سوادیاز باسواد تا ب، جامعه تا شاهان و امرا یقشرها نیترنییاز افراد پا. است

 ،عناصر، پرداختن به قصه، هدف گوینده )خداوند(. تربیت و آموزش است، گیری قرآن از داستانعامل بهره مهمترین

بلکه استفاده از موارد یاد شده در جهت انتقال نامحسوس پیام خویش به ، حوادث و قهرمان و یا قهرمانان داستان نیست

، آن یا حوادث، یابدنقش کمتری می، مثالً قهرمان. شودمی ایجادتغییرهایی ، گاهی اوقات در فضای داستان. مخاطب است

آن  ،تا مخاطب با نیروی تفکر و تخیل خود، شودقسمتی خالی گزارده می، بین دو صحنه، شوند و حتی گاهیاصلی می

دقیق  نمایشها در آن. گیرندقرآنی از واقعیت و صداقت الهام میهای نکته دیگر این است که عناصر قصه. سازد رخأل را پ  

 ییو اما داستان سرا. شوده نمیبه جزئیات و مسائل فرعی چندان اهمیت داد، مهم بوده و در نقل داستانها و حقیقی صحنه

یژگیو ،شوندیم میتقس یو فلسف یلیتمث، یخیتار، یریاساط یهاداستانازجمله  یکه به انواع مختلف دیو عهد جد قیعهد عت

 یمومع یارهایمقاصد و مع هیدر سا یمیمقاصد تعل، پرداخته شده اریبس اتیکه به جزئ هاداستان نیدر ا. دارند یخاصی ها

وده دور ب اریبس تیموارد پردازش قصه آنچنان رمزگونه است که از واقع یدر برخ. و کمرنگ است ردیگیقرار م ییگوقصه

با خداوند آمده  )ع(عقوبیگرفتن حضرت  یشتک  یریمانند آنچه در خصوص قصه اساط ؛شودیو حمل بر خرافات م

-یژگیجزو و ،امبرانیخصوص پداستان به یهاتیناسازگار با شخص یرهایمتناقض و تصو فاتیتوص گرید یاز سو. است

 . است نیعهد یهاداستان یها

 در داستان یپرداز تیشخص -1-1

 ایر عناصر آن کمت، است که با توجه به نوع داستان یاز انواع داستان متشکل از عناصر مختلف کیهر ، امروز اتیادب در

ز جمله: ا یعناصر اصل یاست که عموم داستان حاو یدرحال نیا، رندیگیمختصر و مفصل مورد توجه قرار م ایو  شتریب

 . است...  و شهیاند ای هیدرونما، دید هیزاو، یپرداز صحنه و صحنه، کشمکش، یپرداز تیشخص، رنگیپ ایطرح 

اهداف  تیاتصال حوادث و تثب زیو ن رنگیپ شبردیمهم است که در پ اریبس یعنصر یپرداز تیشخص، عناصر نیا انیم در

 یبند میتقس کیاما در  شودیانجام م یمختلف یهاوهیاز نظر دانشمندان به ش یپرداز تیشخص. مؤثر است اریداستان بس

 یپرداز تیهمان شخص ای میمستق وهیدر ش. میمستق ریو روش غ میکرد: روش مستق میآن را به دو دسته تقس توانیم یکل

 کندیشاره ما تیشخص یژگیبه صراحت به و سندهینو یعنی شودیم یصفت او معرف کی ای تیخصلت شخص، یگزارش

را به طور  یو گفتار اطالعاتها شهیرفتار و اند قیاز طر سندهینو میرمستقیغ وهیدر ش. ( 84ص، ش1387، کنان-مونی)ر

های قسمت نیا یاست ول دهیما پوش بر یداستانهای تیو هدف شخص زهیانگ. خواننده قرار دهد اریدر اخت میمستق ریغ

بلکه در  شودیو روان افراد تنها در اعمال به خصوص نشان داده نم زهیروح و انگ. شودینهفته در رفتار نشان داده م

( ۶۶ص، ش1380، انیبرد )عبدالله یبه آنها پ توانیم یکه با دقت و موشکاف دهندیرفتار و گفتار خود را نشان م اتیجزئ



، یظاهر افهیق. 4، نام. 3، وگوگفت. 2، اعمال. 1که عبارتند از:  شودیانجام م قیبه چند طر میمستق ریغ یپرداز تیشخص

 . یروان یژگیحاالت و و فیتوص. 5

ده ارائه را به خوانن تیظاهر و درون شخص، از اخالق یاطالعات، میمستق فیبه کمک توص سندهینو، میقد یآثار داستان در

 نیدر ا. شودیها انجام موگوگفتاعمال و به خصوص  قیو از طر یبه صورت ضمن تیشخص یاما امروزه معرف، دادیم

و  یواکاو نیقرآن و عهدی هاداستانفوق الذکر در های هبر اساس مؤلف امبریپ)ع( عقوبی تیشخص شودیمقاله تالش م

 . ردیقرار گ سهیمورد مقا

 در قرآن)ع( عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص -1-1-1

داده  میرا به ابراه)ع( عقوبیخداوند در قرآن بشارت تولد اسحاق و . است)ع( میاسحاق و نوه ابراهفرزند )ع( عقوبی

 147در سن )ع( عقوبیحضرت . بار آمده است 42 عبداهلل است که در قرآن یبه معنا "لیاسرائ" عقوبی گرینام د. است

اهلل  یبه معنا "لیا"عبد و  یبه معنا یانیدر زبان سر "اسرا" (20۶ ص، 1ج، 1372، ی)طبرس. در مصر در گذشت یسالگ

 تیبود که داخل ب یکس نیاول، المقدس بوده تیب نیکه در زمره خادم دندینامیرا بدان جهت عبداهلل م)ع( عقوبی. است

نسبت به از جانب پدر )ع( عقوبی (278ص، 1ج ، ق 1412، )طبرانى. شدیبود که از آن خارج م یکس نیو آخر شدیم

. دیسر یامبریشد و به مقام پ میاسحق و ابراه نیو برکت گرفت و جانش افتی یبرتر، خاندان خود زیهمه برادران و ن

که در آن زمان از باز ماندگان طوفان حضرت نوح بودند ازدواج  نیالنهرنیاسحاق به او دستور داده بود تنها با دختران ب

سوار  یتکه با نوح بر کش یکسان ماندهیباق) را لیاسرائ یبن ای عقوبیقرآن هم فرزندان . کرد نیچن زین)ع( عقوبیو . کند

 لیپسر داشت که به آنان فرزندان اسرائ 12چهار زن داشت و از آنان  عقوبیحضرت . است خوانده «58/میمر» (.اندشده

همان ، کردیم غیکه تبل یعتیشر. بود لیسرائا یجدّ بن عقوبیلذا  (1۶0)بقره:. ندیگویم لیاسرائ یاسباط دوازده گانه و بن و

 میقرآن کر اتیدر آ)ع( عقوبیحضرت  تیپردازش شخص. بود میو کتاب او هم همان صحف ابراه)ع( میابراه عتیشر

مربوطه ذکر خواهد های لیو تحل قیموارد با ذکر مصاد نیو رفتار است که هر از ا فیتوص، وگوگفتبر سه ابزار  یمبتن

 . شد

 وگوگفتبر اساس )ع( عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص -1-1-1-1

 رایز ودشیبرده م یقهرمانان داستان پ تیآن به کنه شخص قیاست که از طر یپرداز تیشخص یاز ابزارها یکی وگوگفت

 تیشخص (12۶ص، 137۶ش، )اخوت. اوست تیو ذهن یدارد و معرف خواستگاه فکر ندهیاز گو ییهانشانه یهر گفتار

. دارد ازیدرون ن یوگوگفتهمان  ای ییبه تک گو دکه تنها باش یدرصورت یمعنا ندارد و حت وگوگفتدر داستان بدون 

 . در قرآن کاربرد فراوان دارد و به وفور از آن استفاده شده است ،)ع(عقوبیشگرد در داستان حضرت  نیا



 )ع( وسفیبا )ع( عقوبی یوگوگفت -1-1-1-1-1

 فیپدر تعر یخواب خود را برا)ع( وسفیکه  یهنگام. 1آمده است؛ میاز قرآن کر هیتنها در دو آ امبریدو پ نیا یوگوگفت

از حسادت  رایز»( 5:وسفی) کندیو او را دعوت به سکوت م شودیخواب او م تیو اهم یمتوجه بزرگ)ع( عقوبی، کندیم

ست ندارند که دو رایز ؛ندازندیفاصله ب شیایرو ریو تعب وسفین یتا ب کنندیآنان تالش م دانستیو م بودبرادران آگاه 

د را وادار به سکوت نکر وسفی عقوبیهستند و  یبرادر کوچکتر خود سجده و خضوع کنند و آنان مردان قدرتمند یبرا

 «.دشأنش قائل بو یکه برا یتیاو و اهم تیکه به او داشت و شدت اهتمام و تالشش به ترب یادیمگر بخاطر محبت ز

 یقرآنهای از آنجا که قصه، است نیقابل ذکر باشد ا نجایتواند در امی که یانکته (79ص، 11ج، ق1390، یی)طباطبا

از هر گونه توهم و کذب بدور ، اندهن ذکر شدآبه سعادت و تکامل در قر یو دنیانسان و رس تیاند و در جهت تربیواقع

رزند پدر با ف یعاطف قیارتباط عم تینشانگر اهم، وسفیبا  عقوبی ضرتح یکه گفتگو افتیتوان درمی لذا، هستند

 ای" ایو  "ابت ای"کلمه ندا  انیبا ب میاما قرآن کر، باشد دیبع یبه نظر برسد که در آن زمان امر دیهر چند شا. است شیخو

 نیخدا به مشورت با کوچکتر امبریپدادن  تیبر اهم دیدهد که تاکمی پدر و فرزند نشان نیرا از ا یعاطف یارتباط "یبن

حضرت  تیشخص، گرید یاز سو. باشدمی نگارنده مقاله ینظر شخص نیاست و ا زیبا قول محبت آم شیفرزند خو

لذا به فرزند ، خانواده خود آگاه است نیارتباط ب تیریبه لزوم مد، است یزنان و فرزندان متعدد یکه دارا)ع( عقوبی

 . پنهان کند شیخود را از برادران خو یایدهد که رومی تذکر، خود

 یهایژگیخانواده است تا هرگز تفاوت در و یروابط اعضا تیریمد، مهم پدر خانوادههای تیاست که از مسئول یهیبد

ها موهبت ،ها اقتیل، ها یستگیشا، مانهیبا رفتار حک دیآنان نگردد و با نیب نهیحسادت و ک جادیباعث ا، یو روح یجسم

اندازه از مواهب و استعدادها  کیدر جامعه افراد به . دارد مصون بیجهت بدهد و از آس حیصح یبه سمت و سوافراد را 

، غافل نشد آنان تیتوجه کرد و از هدا زین یبه افراد مستضعف فکر، افراد تیو هدا تیدر ترب دیلذا با، ستندیبرخوردار ن

 ستهیرا به نحو شا نبرادرا نیب یفاصله معنو نیکرد امی تالش)ع( عقوبیوجود داشت و ، وسفیکه در برادران  یژگیو

 .کند تیریمد

ست که ا یبلکه بخاطر شأن، و کوچک است بارویز، بود که او فرزندش نینه فقط بخاطر ا وسفیبه )ع( عقوبی محبت

ََ يَ آلِ عَلى وَ عَلَيْكَ نِْعمَتَهُ يُتِمُّ وَ الْأَحادِيثِ تَْأوِيلِ مِنْ ُيعَلُِّمكَ وَ رَبُّكَ يَجْتَبِيكَ كَذلِكَ وَ﴿او قائل شده بود:  یخداوند برا  عُُْب

 یجمع کردن اجزا یکلمه )إجتباء( به معن (۶:وسفی) ﴾حاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمإِسْ وَ ِإْبراهِيمَ قَبْلُ مِنْ أَبََبيْكَ  عَلى َأتَمَّها كَما

او قصد  یرحمت را برا کندیرا انتخاب مای هکه خدا بند یهنگام. تشتت است و حفظ کردن آن از تفرق و ءیش کی

ر ذک هیبودند و اتمام نعمت که در آ یهر دو انتخاب شده اله)ع( عقوبیو  وسفیپس . کندیاو عطا م به یادیوکرامت ز

وت به نب هیآ نیدر ا)ع( عقوبیلذا . و اسحاق اعطاء شده بود میاست که بر پدران آنان ابراه یامبریهمان نبوت و پ، شده

 . اقرار کرده است زیخود ن یامبریو پ



 یکند که علت محبت ومی اذعان، وسفی نبوت ابراز ضمن ﴾رَبُّكَ يَجْتَبِيكَ كَذلِكَ وَ﴿ انیبا ب)ع( عقوبیواقع حضرت  در

 نیمواز منطبق بر دیبا، است که محبت و عالقه افراد نیاز ا یسخن حاک نیا. او بوده است یامبرینبوت و پ، به فرزندش

داده تا بتواند از آنها به نحو  یاله یخود را سمت و سو زیتالش کند که غرا دیباشد و انسان با یو شرع یو اصول عقل

از )ع( عقوبیشود که نمی لیدل، وسفی اقتیو ل یستگیبر اساس شا یانتخاب اله نیاما هم. کند یبهره بردار ستهیشا

 یرا بصورت جمع اروانک نیا دیپدر همه امت است و با، )ص(امبریکه پ راچ، فرزندانش غافل گردد گریحال د تیرعا

 . دهد ریس، امت واحده لیتشک یبه سو، هم هست یو ناتوان فکر فیکه شامل افراد ضع

 (ع) وسفیو  عقوبیآنجا که . است وسفیسوره  100 هیدر آ ردیگیصورت م امبریدو پ نیا نیکه ب یگرید مکالمه

. ندکنیرا سجود م یو همگان و نشاندیم یپدر و مادرش را بر تخت پادشاه وسفیو  کنندیرا در مصر مالقات م گریهمد

. (100:وسفی) نمود ییکویخواب من است که خداوند آن را راست کرد و به من ن لیتأو نیا :دیگویپس او به پدرش م

گفتر داشت و د وسفی یامبریکه به پ یاشهیخواهد شد و اند ریتعب وسفیکه خواب  دانستیم یبه درست)ع( عقوبی

 . شودیم دییتأ نجایکرد در ا دیخود با فرزندش بر آن تأک یقبل یوگو

 با پسرانش عقوبی یوگوگفت -1-1-1-1-2

 اتیدسته آ نیا یفراوان بر اساس. خطاب به پسرانشان است )ع(عقوبیاز قرآن در مورد سخنان حضرت  یمتعدد اتیآ

از  یخش مهمب دادندیم لیرا تشک لهیقب کی ییکه خود به تنها لیاسرائ یفرزندان بن تیاستنباط کرد که ترب توانیم

 یو پسرانش هنگام تقاضا عقوبی انیم یوگوگفت نیاول وسفیسوره  اتیبا توجه آ. بوده است امبریپ نیاهای تیمسئول

 أَخافُ ِإنِّي﴿: دهدیم میتوسط گرگ ب وسفیپسران را از خورده شدن )ع( عقوبی. است وسفیبردن  رونیب یپسران برا

 (14:وسفی) ﴾وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ِإنَّا إِذاً لَخاسِرُون لذِّئْبُكَلَهُ اأَ لَئِنْ﴿( اما پسران گفتند: 13:وسفی) ﴾غافِلُبنَ عَنْهُ َأنْتُمْ وَ الذِّئْبُ يَأُْكلَهُ أَنْ

توان ب دیدر واقع شا. را به خون آغشته کردند وسفی راهنیانجام دادند و پ دیترسیآنچه را که پدر از آن م قایدقپسران 

، 2ج، ق1415، )حویزى. دادبهانه را در دستان فرزندانش نهاد و راه را به آنها نشان ، سخن نیبا ا)ع( عقوبیگفت حضرت 
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ادت فرزند بود که حس نیاز حد پدر به ا شیشده که تنها مشکل آنان توجه ب انیخطا از جانب فرزندان در قرآن ب نیا علت

مِْن  لُبا يُبُسفَ أَِو اطْرَحُبُه أَرْضاً يَخُْل لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُبنُبااقْتُ﴿است:  یتیمسئله ترب کی نیو ا ختهیفرزندان را برانگ گرید

، آمدمی زیآم ضینها تبعآکه به نظر برادران و بر اساس برداشت  عقوبینوع رفتار  نیا پس (9:وسفی) ﴾قَبْماً صالِحِين دِهِبَعْ

 . باعث به خطا افتادن فرزندان شد

ت که بوده اس یاله امبریپ کیمحافظت از ، از فرزند کوچکش)ع( عقوبیاز حد حضرت  شیعلت محافظت ب دیشا البته

ه خود را ب زیحسادت آم یسلسله رفتارها ،برادران یحال وقت نیابا . دیور شدن حسادت برادرانش گردمنجر به شعله

 ،)ع(عقوبیحضرت ، که گرگ او را خورده است رندخومی دروغ قسمه افکنند و بمی چاه را در وسفیرسانده و  تینها



د آنکه با آنان تند برخور یخود عدول نکرده و بجا یتیو اصول ترب یامبریاز رأفت پ، با وجود علم به سخن کذب آنان

تا انجامش بر شما آسان  اراستیزشت را در نظرتان ب ینفس شما کار» دیگومی، و مجازات دست بزند هیبه تنب ایکند و 

 جَمِيلٌ  صَبْرٌفَ أَمْرًا أَنْفُسُكُمْ لَكُمْ سَبَّلَتْ بَلْ قَالَ كَذٍَِ بِدَمٍ قَمِيصِهِ عََلى وَجَاءُوا﴿ «.مناسب تر است کوین یحال صبر نیدر ا. گردد

  ﴾تَصِفُبنَ مَا عَلَى الْمُسْتَعَانُ وَاللَّهُ

رت با کرد و نه فاعل آن را و حض حیفعل زشت را تقب دیباشد که با یتیاصل ترب نیتواند اشاره به امی، سخن حضرت نیا

کند و می نفس جدا یاز هواحساب فرزندان را ، نفس است یکه هوا، واقعه تلخ نیا یعلت اصل انیضمن ب، سخن نیا

 دهد کهمی خود و آنان ارائه یصبر را برا یشنهادیحال راهکار پ نیکند و در عنمی غیمحبت بالشرط خود را از آنان در

 تیو همراه با آرامش و بدون جزع است و موجب تقو ستیدر آن ن یاهکه ناله و شکو صبری ﴾نألصٌابِري مَعَ الْلّهَ إِنَّ ﴿

 . کندمی یریجلوگ، انسانهای ییتوانا شیگرداند و از فرسامی گردد و گذر زمان را بر انسان سهلمی انسان یروح یقوا

 و وسفیحال  قتیبه حق)ع( عقوبی ینشان از آگاه نکهیو پسران عالوه بر ا)ع( عقوبی انیم یوگوگفتقسمت از  نیا

 نیا. است شانیو حلم ا یکه همانا صبور کندیآشکار م زیرا ن)ع( عقوبیحضرت  تیاز شخص یبخش، برادرانش دارد

ته و گش مانیکه پش دیشا، کندیعمل زشت خود م متوجهدر ارشاد فرزندان خود داشته و آنان را  یهمواره سع یاله امبریپ

 ایصفر ، داخ امبریدر واقع پ. راه حل است نیبهتر بتیکه صبر بر مص کندیم دیحال تأک نیرا بازگردانند و در ع وسفی

 یول اندهخدا بود ینب تیتحت ترب)ع( وسفیبارز فرزندانش که مانند حضرت  یکند و با وجود خطانمی صد را انتخاب

 یگذارد و به تأسمی شیرا به نما ینیگردد و رأفت دنمی دیآنان ناام یریپذ تیاز اصالح و هدا، اندهگشت یگمراه دچار

راند و تا سر نمی آنان را از خود، بندگان خطاکارش باز گذاشته است یانابه را برااز حضرت حق که همواره باب توبه و 

 . ردیگمی آنان بهرههای ییاز توانا، حد امکان

 مِنْ  اللَّهِ مِنَ عَنْكُمْ أُغْنِي وَمَا مُتَفَرِّقَةٍ َأبْبَاٍَ مِنْ َوادْخُلُبا وَاحِدٍ َباٍَ ِمنْ تَدْخُُلبا لَا بَنِيَّ يَا وَقَالَ﴿ وسفیسوره  ۶7 هیدر آ چنانچه

همه(  ،ب( گفت: اى پسران من )چون به مصر رسیدیدیعقو) و ﴾بَكُِّلبنَالْمُتَ فَلْيَتَبَكَّلِ وََعلَيْهِ تََبكَّْلتُ عَلَيْهِ لِلَّهِ إِلَّا الْحُكْمُ إِنِ شَيْءٍ

هاى مختلف وارد شوید و )بدانید نشود( بلکه از دروازهاز یک دروازه )به شهر( وارد نشوید )تا توجّه مردم به شما جلب 

تنها بر او توکّل ، خدا نیست اىفرمان جز بر. توانم چیزى از )مقدّرات( خدا را از شما دور کنممن با این سفارش( نمى

 ( 247ص، 4ج، ش1374، یتیقرا). )نیز( باید بر او توکّل نمایندکنندگان کنم و همه توکّلمى

در مراودات و ارتباطات  دیدارد که بامی انیب، آنان یاز ابتال یاظهار محبت به فرزندان و نگران یسخن ضمن نشانه نیا

 ،گوناگون لیبه دال، هاچرا که انسان. افراد را از مد نظر دور نداشت گرید یو حاالت روان اتینگر بوده و روح یکل، خود

نمی ازین یو مالحظات ب یشیو چاره اند ریانسان را از تدب، و توکل به خدا مانیبرسانند و ا بیممکن است به انسان آس

 . کند



 جَعُبارَ فَلَمَّا﴿. را با آنان بفرستد تا غله به آنان داده شود نیامیکه بن خواهندیبرادران از پدر م)ع( وسفیسوره  ۶3 هیآ در

ز اورا من هرگ»: دیگویدر جواب م)ع( عقوبی ﴾لَحَافِظُبنَ لَهُ وَإِنَّا نَكْتَلْ  أَخَانَا مَعَنَا فَأَرْسِلْ الْكَيْلُ مِنَّا مُنِعَ أَبَانَا يَا قَالُبا أَبِيهِمْ إِلَى

 گرید علت ایبر اثر مرگ  نکهیآورد مگر ا دیکه او را حتما نزد من خواه دیبده یمؤکد اله مانیتا پ، با شما نخواهم فرستاد

، مییگویگفت: خدا نسبت به آنچه م، او گذاردند اریاستوار خود را در اخت مانیکه آنها پ یقدرت از شما سلب گردد و هنگام

عنوان  در قراردادن مرگ به یضمن اشاره به قدرت خداوند تعال هیآ نیدر ا)ع( عقوبیحضرت  «.و نگهبان است ظرنا

هر چند . ردانندگیرا حتما نزد پدر باز م نیامیببندند که بن مانیپ دیکه پسران با کندیم دیتأک، هر بشر ریسرنوشت ناگز

 . است بیتوکل به خداوند و مدد جستن از غ نااست هما یاله امبریپ نیا حیکه همواره مورد تصر یامر

را که ای هجمل)ع( عقوبیحضرت ، گذارندیدر مصر جا م زیرا ن نیامیکه بن یهنگام 83 هیدر آ وسفیادامه داستان  در

 یصبر نمکیمن صبر م. در نظرتان آراسته است نینفس شما مسئله را چن یهوا" :کندیبازگو م، بر زبان آورد وسفی یبرا

 لَكُمْ سَبَّلَتْ بَلْ قَالَ﴿. "است میخداوند همه آنها را به من بازگرداند چرا که او دانا و حک دوارمیاز کفران! ام یو خال بایز

 دیام هاالسبعد از )ع( عقوبیباز هم  یعنی ﴾الْحَكِيمُ  الْعَلِيمُ هُبَ إِنَّهُ جَمِيعًا بِهِمْ يَأْتِيَنِي أَنْ اللَّهُ عَسَى جَمِيلٌ فَصَبْرٌ أَمْرًا أَنْفُسُكُمْ

که خداوند به او  یو صبر رساندیرا م یو یدواریجمله ام نیا. را با هم به او برگرداند نیامیبنو  وسفیدارد که خداوند 

 دیکس از رحمت خداوند ناام چیشده است که ه انیسوره ب نیهم 78 هیدر آ )ع(عقوبی یدواریعلت ام. کرده است تیعنا

ُيبسَُف وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُبا مِنْ َروْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَْوحِ اللَّهِ إِلَّا  ِمنْ فَتَحَسَّسُبا اذْهَبُبا بَنِيَّ يَا﴿مگر گروه کافران!  شودینم

 ﴾الَُْبْمُ الْكَافِرُونَ

تا  ینکیم وسفی ادِیبه خدا تو آن قدر » که کنندیاو را سرزنش م)ع( عقوبیآورده شده است که پسران  وسفیسوره  در

 ﴾الْهَالِكِينَ مِنَ تَكُبنَ أَوْ حََرضًا تَكُبنَ حَتَّى يُبُسفَ تَذْكُرُ تَفَْتأُ تَاللَّهِ َقالُبا﴿« یهالک گرد ای یریدر آستانه مرگ قرار گ

و از  برمینزد او م تیو شکا میگویمن غم و اندوهم را تنها به خدا م»: دیگویدر جواب آنان م)ع( عقوبی( 85:وسفی)

 زیچه چ :دیپرس )ع(عقوبیاز  یمرد :آمده است که اتیدر روا. (8۶:وسفی) «دیدانیکه شما نم دانمیم ییهازیخدا چ

صه کمرت شده؟ گفت: غ یدگیباعث خم یزیچچه  :! گفتوسفیام بر ؟ گفت: غصهشده تیئنایباعث از دست رفتن ب

ا بر غصه ر نیو به عظتم قسم از تو ا ؟یکنینم تیبه من شکا ایآ عقوبی یا :کرد یبر برادرش! پس خداوند بر او وح

( 8۶:سفوی) ﴾اللَّهِ إِلَى حُزْنِي وَ بَثِّي أَشْكُبا إِنَّما قالَ﴿ :گفت)ع( عقوبیهنگام  نیدر ا !یکن میصدا نکهیمگر ا کنمیطرف نم

به  نکهیتو تا ا یبرا گردانمیرا زنده م به عزت و جاللم سوگند اگر آنها مرده باشند آن دو»کرد:  یپس خداوند به او وح

 ما اللَّهِ مِنَ وَأعْلَمُ﴿: دیگویم )ع(عقوبی ،وسفیسوره  8۶ هیدر ادامه در آ (249ص، 5ج، ق1422، ی)ثعلب« یآن دو بنگر

به  جمله نیکرد! و گفته شده است ا میاو سجده خواه یصادق است و ما برا وسفی یایکه رو داندیم یعنی» ﴾تَعْلَُمبن ال

همان  یبه معنا را جمله نیا توانیاما م (505ص، 3ج، م2008، ی)طبران «زنده است وسفی داندیاست که م یمعن نیا

و برادرش زنده  وسفیدارد که  نیقی)ع( عقوبیداده است و بر اساس آن علم )ع( عقوبیکه خداوند به  دانست یعلم



بر  لیلد هیآ نیا. دیو برادرش جستجو کن وسفیدرباره  دیکه برو دهندیبه پسرانش دستور م وسفی 87ی هیدر آ. است

لَّهِ ِإنَّهُ ال ال رَْوحِ ِمنْ تَيْأَسُبا ال وَ أَخِيهِ وَ يُبسُفَ  مِنْ فَتَحَسَّسُبا اذْهَبُبا بَنِيَّ يا﴿. به زنده بودن فرزندانش است)ع( عقوبی نیقی

 (87:وسفی) ﴾. يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الَُْبْمُ الْكاِفرُونَ

و  ینسبت نادان انیاما اطراف. شنودمی را وسفی راهنیپ ینسبتا دور بو یااز فاصله)ع( عقوبی وسفیسوره  94ی هیآ در

در  تنسب نیالبته ا (94:وسفی) ﴾تُفَنِّدُونِ أَنْ لَبْلَا يُبسُفَ رِيحَ لَأَجِدُ إِنِّي أَبُبهُمْ قَالَ الْعِيرُ فَصَلَتِ وَلَمَّا﴿. دهندیبه او م یکم عقل

و نه  یکردن او همچنان پر شور و حرارت هست ادیو  وسفیاست که تو در محبت  نیو منظور از آن ا ستین امبریشأن پ

را بر صورتش  راهنیکه پ یهنگام 95 هیدر آ (40ص، 13ج، ق1412، ی)طبر. یابییخاطر م یو نه تسل یکنیاو را فراموش م

 َفلَمَّا﴿ «؟دیدانیکه شما نم دانمیم ییزهایشما نگفتم من از خدا چ به ایآ»: داردیابراز م)ع( عقوبی، شودیم نایو ب اندازندیم

 نیمنظور از ا دیشا (9۶:وسفی) ﴾تَعْلَمُبنَ لَا مَا اللَّهِ مِنَ أَعْلَمُ إِنِّي لَكُمْ  أَقُلْ  أَلَمْ قَالَ بَصِيرًا فَارْتَدَّ وَجْهِهِ عَلَى أَلَُْاهُ الْبَشِيرُ  جَاءَ أَنْ

 دنیو دها تین دنیبوها و فهم دنیمانند شن ؛به او آموخته است بیاست که خداوند از علم غ ییزهایچ تنجمله دانس

 وسفیکه  دانستیپس او م.. .و ها و اثرات چشم گرانیاز مرگ و زنده بودن د یآگاه یاز فاصله دور و حت یحتها رتیس

 . به او سجده خواهند کرد مانیخواهد شد و برادران پش ریتعب وسفیزنده است و خواب 

 كُنَّا إِنَّا ببَنَاذُنُ لَنَا اسْتَغْفِرْ  أَبَاَنا َيا قَالُبا﴿. میاز خدا آمرزش گناهان ما را بخواه! که ما خطاکار بود !پدر :گفتند)ع( عقوبی پسران

. که او آمرزنده ومهربان است، طلبممی شما از پروردگارم آمرزش یبرا یبه زود :دیگویم عقوبی (97:وسفی) ﴾خَاطِئِينَ

است که در  نی( ایشده است که منظور از )به زود تیروا (98:وسفی) ﴾الرَّحِيمُ  الْغَفُبرُ هُبَ إِنَّهُ رَبِّي لَكُمْ  أَسْتَغْفِرُ سَبْفَ قَالَ﴿

 شهیمو ه و گفته شده است که آنها به پدر التماس کردند که دائماً کنمیشما دعا م ی( براآخر شبشب جمعه وقت سحر )

 (508ص، 3ج، م2008، یطبران، 42ص 13ج، ق1412، ی)طبر. کند استغفارآنان  یبرا

 فیاز لحاظ توص)ع( عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص -1-1-1-2

 انگریب فاتیتوص نیشده است که هر کدام از ا ادیتوسط پروردگار در قرآن  یمختلف فاتیبا توص )ع(عقوبی حضرت

پدر بزرگ آن ، میرا به ابراهای هیذر نیخداوند بشارت چن. است یاله امبریپ نیمنحصر به فرد ا اتیو خصوص یژگیو

 . قرارداد نیاز صالح یامبریاو را پ)ع( عقوبیاز تولد حضرت  شیپ اریحضرت داد و بس

 نافله -1-1-1-2-1

 عُبَيو وهبنا له اسحاق و ): کندیم فیتوص یرا با القاب خاص امبریپ نیقرآن ا اتیاز آای هدر دست انیعالم پروردگار

 یقم میبن ابراه یشده است که فرمود: ولد الولد النافله و عل تیروا)ع( االخبار از امام صادق ی( در معان72:ای)انب (نافله

باشد که  یمعن نیبه ا زین دی( شا.828ص، 3ج، ق1415، ی)بحران باشد عقوبی: نافله فرزند فرزند است و او دیفرمامی

 یبود در بخشش و احسان یادتیز نیو ا میرا که نوه او بود بدون دعا عطا کرد عقوبیو  میاو عطا کرد یاسحاق را به دعا»



نافلة؛  و يُال: إنّهما جميعا. به المصلّي عو نبافل: الصالة ما تطبّ ، زيادة على األصل: النافلة في اللغةو  «.میداشت عقوبیکه به 

، نمن الصّالحيفُال: رَ هب لي ، قال ابن عبّاس و قتادة: سأل إبراهيم ربّه ولدا واحدا. ألنّهما عطيّة زائدة على ما تُدّم من النّعم

افه اض ی( نافله در لغت به معنالقال ابن عبّاس: )نفله يعُبَ؛ أي زاده إّياه على ما سأ، فأعطاه اللّه اسحق ولدا و زاده يعُبَ

از خداوند درخواست کرد و پروردگار به او نه تنها فرزند صالح  یفرزند صالح شیدر دعا میکه ابراه رایز. باشدیبر اصل م

. بود )ع(میافزون بر مطالبه ابراه یفضل و احسان نیفرمود و ا تیکه از نسل او ذره پاک بوجود آمدند عنا یحبلکه نوه صال

 (295ص ، 4ج، م2008، ینطبرا)

 صالح  -1-1-1-2-2

و منظور از صالح  میهر سه را صالح قرار داد یعنی ﴾نصالحي جعلنا كال و﴿: دیفرمامی پروردگار اءیسوره انب 72 هیادامه آ در

در  میداد قرار امبرانیآنان را پ یعنی :وجعلناهم أنبیاء عاملین بطاعتنا». آنها به نبوت و رسالت است تیصالح هیآ نیدر ا

 ( 295ص ، 4ج، م2008، )الطبرانى «.کنندیبه عبادت ما عمل م کهیحال

 امامت  -1-1-1-2-3

نعمت، است اءیسوره انب 73 هیبعد که آ هیو در آ یامبریهر سه وصف شدند به نبوت و پ عقوبیو اسحاق و  میابراه پس

را  ییشوایعالوه بر مقام نبوت به آنان مقام امامت و پ یعنی ﴾ائمه جعلناهم و﴿. کندیآنان ذکر م یرا برا یبزرگترهای 

 یانیشوایخداوند آنان را پ یعنی اهلل أمر فی بهم یقتدی أئمة اهلل جعلهم :﴾يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ئِمَّةًأَ جَعَلْناهُمْ وَ﴿قوله: . میکرد تیعنا

 (3۶ص ، 17ج ، م2008، ی)طبر. ندیخداوند به آنها اقتدا نما نیقرار داد که در د

 و االبصار یدیاال یاول -1-1-1-2-4

در . و األبصار( یدیاأل یرا وصف کرده به صفت )أول عقوبی هیآ نای در( 45:ص) ﴾…إِسْحاقَ  وَ ِإبْراهِيمَ عِبادَنا َواذْكُرْ﴿

اعتقاد  صیشان و تشخیینایدر ب زیبه خلق و ن ریدر راه طاعت خدا و رساندن خ)ع( عقوبیاست که  یمعن نیبه ا قتیحق

 . بوده است یقو اریبس، و عمل حق

 شانیکه ا دیفرمایو م کندیو األبصار( را ذکر م یدیاأل یبه )أول )ع(عقوبیحضرت  دنیسوره )ص( علت نام 4۶ هیآ»

فکرش بر آن متمرکز بود و قهراً معرفتش نسبت به خدا کامل گشته  یمستغرق در ذکر آخرت و جوار پروردگار بود و تمام

 (211ص، 17ج، ق1390، یی)طباطبا «.گرددمی و فکر رتیو صاحب بص



 ذو علم  -1-1-1-2-5

 )ع(عقوبیحضرت  باالی علم مصداق (ذوالعلم) صفت و ﴾علمناه لها علم لذو وإنه﴿آمده است:  وسفیسوره  ۶8 هیآ در

)ع( عقوبیحضرت  نکهیا گریبه علم آورده و د شتریب بیترغ یرا برا فیتوص نیخداوند ا نکهیا یکی. است و به دو معنا

 (1۶8ص، ۶ج، ق 1385، یطوس). دهدمی انجام یآگاه یجهل بلکه از رو یرا نه از رو شیکارها

که هر دو پسرش را از او  هنگامی ﴾تعلمبن ال ما اهلل من أعلم﴿به پسران خود فرمود:  انیدو بار با دو ب )ع(عقوبی حضرت

، ندشدن دو فرزندش را به او داد دایکه خبر پ یهنگام زیکرد و بار دوم ن انیجمله را ب نیگرفتند تنها به خدا پناه برد و ا

که علم  رایز. به پروردگار و توکل بر قدرت خداوند است )حسن ظن( جمله نیا یمعنا وکرد  انیجمله را ب نیباز هم ا

خود را  یعلم و آگاه، مسأله نیدر ا )ع(عقوبیگردد و حضرت می ریذات اقدس خداوند موجب توکل و رضا به تقد

 یو شناخت او پ تبه عمق معرف یکس )ع(عقوبیحضرت  اتیهرچند که در زمان ح. کندینسبت به قدرت خدا بازگو م

 . نبرد

  میکظ -1-1-1-2-6

 أَسَفَى ايَ وَقَالَ  عَنْهُمْ َوتَبَلَّى﴿. متصف نموده است: و او خشم فرو خورنده بود میرا به صفت کظ شانیا یتعال یبار خداوند

 وَ  نادى إِذْ﴿واژه در وزن فعیل بمعنى مفعول است مانند:  نیا (84:وسفی) ﴾ُيبسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ اْلحُزْنِ فَهُبَ كَظِيمٌ عَلَى

َن الْكاظِمِي وَ﴿ یتعال -: فعیلى است بمعنى فاعل؛ کقولهاندهاز اندوه ماالمال بود؛ و گفت یعنی، حزنا مملوا اى ﴾مَكْظُبمٌ هُبَ

 ی)حسن. یوسف و بنیامین، داشت از جهت دو پسرمی پنهان دل در اندوه یعنى، إلبنیه قلبه فی للحزن ممسک اى ﴾الْغَيْظَ

ود و ب یبر اثر فروخوردن خشم سرشار از اندوه و ناراحت عقوبیکه قلب  شودیم یریگ جهینت (313ص، ش1381، واعظ

 . کردیبا خداوند مناجات م یبا همان حال روح

 بر اساس رفتار )ع(عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص -1-1-1-3

 اول. بحث دارد یهمراه بوده و جا یمتفاوت یهاذکر شده است با برداشت شانیقرآن از ا اتیکه در آهایی و رفتار سخنان

و  داردیوا م وسفیصادقه  یایرا به سکوت درباره رؤ وسفی )ع(عقوبی، وسفیسوره  نیآغاز اتیدر آ نکهیاز همه ا

دارد و  یصورت وح امبرانیکه خواب پ داندیم عقوبیکه  رایز( 5و  4: وسفی) داردیم انیعلت آن را حسادت برادران ب

  عقوبی

 برندید محس یگشته و بر و مناکیب شیبر خو وسفی یو از برتر دانندیخواب را م نیا ریتعب یکه برادران و دانستیم

 . ندیآمی بر یو یو در صدد آزار و نابود

 «لمذو ع»را  شانیبود و چنانچه قبال اشاره شد در قرآن ا یو ادیعلم ز لیو برادرانش به دل وسفیبر حال  عقوبی اشراف

با آنها  یاما در رفتار و عمل برخورد متفاوت کردیخطاب م «یبن ای» کسانیپسرانش را با لفظ  یهمه )ع(عقوبی. انددهینام



 ،: پدر ماندیگویخود به گفت و گو پرداخته و م انیاست که برادران در م وسفیسوره  8 هیآ زیرفتار ن نیا لیدل. داشت

و  مییآمی به کار او شتریو ب میهست یو قدرتمند یکه ما برادران قو یدوست دارد در حال شتریرا از ما ب نیامیو بن وسفی

 نَّامِ أَبِينَا إِلَى أَحَبُّ وَأَخُبهُ لَيُبسُفُ قَالُبا إِذْ﴿. دهدیم حیحال آنکه او آن دو طفل خردسال را بر ما ترج، میکنیبه او کمک م

 ﴾ُمبِينٍ ضََلالٍ لَفِي َأبَانَا إِنَّ ُعصْبَةٌ وَنَحْنُ

 مه دیگر جاى دو و موضع این در ضالل ﴾مُبِينٍ ضَاللٍ لَفِي أَبانا إِنَّ﴿ دهندی)ضالل( م پسران به پدرشان لقب هیآخر آ در

آنست که پدر ما یوسف و بنیامین را بدرستى و تحقیق بر ما برگزیده و مهر  همعنى آی، م محّبت مفرط استنا سوره این در

 َأبانا ِإنَّ﴿ ترو او را بکار آمده، ه مردیم نفع ما بیشترو ما دَ، فرا پیش ما داشته ،ردخ  کودکدو ، افراط بر ایشان نهادهه دل ب

ما راى خطا زد و در فعل جور کرد که در محبّت فرزندان راه پدر ، أيه و جبر من فعلهر من خطاء فى قيل ﴾مُبِينٍ  ضَاللٍ لَفِي

گاه  چیپدر بودند لذا ه یامبریو معتقد به پ ندارید عقوبیالبته فرزندان  (5ص، 15ج، 1371 ش، یبدی)م. عدل بگذاشت

در نحوه  ژهیو بو یویعدل در امور دن تیو عدم رعا ینبوده بلکه گمراه دهیو عق نیدر د یجمله گمراه نیقصد آنان از ا

 داندیم جایپسران را ب یاز سو عقوبیحسادت و گمراه خواندن حضرت  نیا زین یعالمه طبرس. رفتار با فرزندان است

عالوه  نیامیو بن وسفی نی( همچن324ص، 5ج، 1372ش، ی)طبرس. است یعیو طب یعاد یزیچ ترفیضع تیحما رایز

  .بوده است یرو نیمضاعف پدر برآنان از ا یاز دست داده بودند لذا مهربان یدر کودک زیمادرشان را ن، یبر صغر سن

 یو یاز سو یترک أول جهیآمد را نت )ع(عقوبیبر سر  وسفیاز مفسران آنچه که از فراق  یااست که عده یدر حال نیا

 . اندکرده انیب عقوبیعلت را رد کردن سائل روزه دار از در خانه  زینای هو عد اندهبرادران دانست نیمساوات ب تیو عدم رعا

. خوردندیاش مو هم خود و خانواده دادیو از گوشت آن هم صدقه م کردیم یهر روز قربان )ع(عقوبیحضرت  ندیگو

اما ، دندیسائل را شن یاما آنان با وجود آنکه صدا، آمده طلب طعام کرد عقوبیصائم و مؤمن به در خانه  یسائل یروز

 دیشب را گرسنه خواب، نزد خداوند برد تیشد شکا دیناام یآن سائل وقت. دندان یبه وای هاش را باور نکردند و صدقگفته

 (15۶ص، 3ج، ق1415، ی)بحران. آن روز را هم روزه گرفت یو فردا

قوم و بخصوص پسرانش بوده و لذا  تیآن حضرت هدا یرسالت اصل دهدینشان م عقوبیحضرت  یرفتارها یبررس

 . است دنیشیدر خور اند یتیدر مواجهه با پسرانش از جنبه هدا شانیا یرفتارها

 وسفیبا  عقوبیتعامل  -1-1-1-3-1

همه اسرار خود  )ع(وسفی. است یاله امبریپ نیقابل تامل اهای یژگیاز جمله و وسفیو فرزندش  عقوبی انیم متیصم

 که خوابت را براى کندیم دیتأک یبه و عقوبیو  کندیاو بازگو م یخوابش را برا یو حت گذاردیم انیرا با پدر در م

 تَُْصُصْ  لَا يَّبُنَ يَا قَالَ﴿. براى آدمى دشمنى آشکار است طانیش رایز شندیاندمى رنگىیمکن که براى تو ن تیحکا برادرانت

 انیو محبت دوجانبه در پا متیصم نیا. (5:وسفی) ﴾طَاَن لِلْإِنْسَاِن عَُدوٌّ مُبِينٌالشَّيْ إِنَّ  كَيْدًا َلكَ فَيَكِيدُوا إِخْبَِتكَ َعلَى رُؤْيَاكَ 



مان چش یرو وسفی راهنیاست که انداختن پ قیو عم یمیآنجا که عشق پدر و فرزند چنان صم داست؛یهو زیداستان ن

 . بردیم نیرا از ب عقوبی یکور، پدر

 با پسران عقوبیتعامل  -1-1-1-3-2

از پدر ها مدت یرا برا وسفشیکسانش را بر دلش نهادند و  نیزتریکه داغ عز یدر برابر فرزندان عقوبیحضرت  رفتار

ا هم از که همه ب کندیاست و به آنان سفارش م مناکیآنجا که پدر برجان فرزندانش ب. دارد یالگوساز تیقابل، دور کردند

داستان که پسران بر  انیدر پا ایو . (۶7: وسفیمختلف وارد شوند ) هاىدروازه به شهر وارد نشوند بلکه از دروازه کی

 أَبانَا اي قالُبا﴿. میاعتراف کرده و نادم گشتند و گفتند: اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بود شیگناه خو

: به زودى از پروردگارم براى شما دیگویم کیرا لب زندانفر ی( و پدر ندا97:وسفی) ﴾كُنَّاخاطِئِينَ إِنَّا ذُنُببَنا لَنا اسْتَغْفِرْ

( حضرت 98:وسفی) ﴾الرَّحِيم الْغَفُبرُ هُبَ إِنَّهُ رَبِّي لَكُمْ  أَسْتَغْفِرُ سَبْفَ قالَ﴿. خواهم که او همانا آمرزنده مهربان استآمرزش مى

ش خواهد طلب بخش شانیوعده داد که برا آنانبالفاصله به  رایبود ز ییباال اریبس تیشرح صدر و ظرف یدارا )ع(عقوبی

 )ع(عقوبی. متحمل شده بود فراموش کرد نیامیو برادرش بن وسفیاز  یدر دور هاسال نیکه در اهایی یکرد و تمام سخت

که بعد از مرگ من چه  پرسدیاز آنان م تیوص نیفرزندانش است و به عنوان آخر مانینگران ا زیدر بستر مرگ ن یحت

َك قالُبا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِ يما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْد هِ يالْمَبْتُ ِإذْ قالَ لِبَن عُُْبََيَ حَضَرَ إِذْ شُهَداءَ كُنْتُمْ أَمْ﴿ د؟یپرستیمرا  یزیچ

و  دیاقرار گرفته است به توح نشپسرا از واقع در (133:بقره) ﴾وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِدًا وَ نَحُْن لَهُ مُسْلِمُبنَ لَيَو إِسْماع مَيإِبْراه

 . طلب نکرد یزیچ زیداشتن به روز رستاخ مانیو از آنان جز ا )ع(میابراه نیپرستش خداوند و بر پا داشتن د

  عقوبیشدن چشم  دیبا سف کویصبر ن یتعارض بدو یلیتحل یبررس -1-1-1-3-2-1

در  انشیسلوک ا نیاست که ب یتعارض ظاهر، شودیمطرح م عقوبیکه درخصوص رفتار حضرت  یقابل بحث موضوع

 . بر مصائب وجود دارد لیخود حضرت درخصوص صبر جم ریبا تعب وسفیبر فراق  یتاب یو ب هیگر

پشتت را چه  پرسدیم. وسفی یغم دور دیگویم ؟یطاقت و صبر بر چه ندار پرسدیم عقوبیشده خداوند از  تیروا

خدا را  عقوبیبخوان و آنگاه که  : مراکندیرا خطاب م عقوبیپس خداوند . وسفی: غم برادر دیگویاست؟ م دهیخم

که به عزت و جاللم سوگند  دیآیندا م (8۶:وسفی) ﴾اهلل يال يو حزن بثي أشكب إنما﴿: دیجویم یاری یو از و خواندیم

 ( 504ص ، 3جلد، م 2008، ی)طبران. یکن دارشانیتا د کنمیدو برادر مرده باشند آنها را زنده م نیاگر ا یحت

تا  دننیبیپسران همواره پدر را غمناک م. در غم فرزند است عقوبیوافر  یناله و زار دیمو زین وسفیسوره  85 فهیشر هیآ

دارم و اندوهم را  ییکوی: من صبر ندهدینگرانند! پس چگونه است که او جواب م یکه از شدت اندوه بر مرگ و یحد

گشت و کم  دیسف یو زار هیاز شدت گر شانیکه چشمان ا شودیم هاشار زین وسفیسوره  84 هیدر آ. میگویبه خداوند م

 . در تضاد و تعارض است کویبا صبر ن نیو ا دیگرد نایناب ای نایب



بب ضعف س زینبوده بلکه اندوه فراوان ن یو زار هیشدن چشم حتما در اثر گر دیگفت که سف دیسوال با نیپاسخ به ا در

 استفاده نشده است بلکه کلمه حزن بکار رفته است هیگر یبه معنا از کلمه بکاء زین وسفیسوره  اتیدر آ. شودیبصر م

 . و اندوه است ماز غ هیکنا "وسفی یعل یأسف ای" عقوبیو جمله حضرت 

 از غم خود با وسفیکشته شدن  نیخبر دروغ افتیپس از در عقوبیآمده که حضرت  وسفیسوره مبارکه  84 هیآ در

را به معناى اندوه توأم با غضب دانسته که گاهى  "اسف" در مفردات کلمه. کندیم ریتعب "وسفی یعل یأسف ای"عبارت 

عبارتست از فوران خون قلب و شدت اشتهاى به ، حقیقت اسف: »دیگویو م، شوددر تک تک آن دو نیز استعمال مى

وق شود و اگر در برابر ما فغضب نامیده مى ،دست آدمى باشدتر و پایینو این حالت اگر در برابر شخص ضعیف، انتقام

ره کظم که دربا نی( صاحب مفردات همچن78ص ، ق141۶، ی)راغب اصفهان «.دهدباشد حالت گرفتگى و اندوه دست مى

ند گویوقتى مى، کظم به معناى بیرون آمدن نفس است: »گویدآمده مى عقوبیفوق درخصوص حضرت  هیآ یهادر انت

ت که خود کنایه از سکو، و کظوم به معناى حبس کردن نفس است، نفس خود را گرفت ییعنى جلو، کظم خود را گرفت

د یعنى زنو دم نمى، آیدنفسش بیرون نمى نىگویند: فالسکوت مىهمچنان که در هنگام توصیف و مبالغه در باره ، است

 عقوبی: بعد از آنکه دیگویم زانیرابطه صاحب الم نی( در هم432ص ، ق141۶، ی)راغب اصفهان «.بسیار کم حرف است

و متعرض ، ناگزیر از ایشان روى برگردانید و خشم خود را فرو برد، در اندوه بر یوسف دیدگان خود را از دست داد

 (318ص، 11ج، 1374، یی)طباطبا. است "ی وس فَ َعلى یا َأسَفى" یمعنا نیو ا دفرزندان نش

کفران  دهم و شکیبایى نیکو و خالى ازمن زمام صبر را از دست نمى»معنا گرفته که  نیرا به ا کویصبر ن زینمونه ن ریتفس

 (. 53ص، 10ج، 1371ش، یرازی)مکارم ش. «کنم )فَصَْبرٌ جَمِیلٌ(مى

: من از حضرت آوردیجابر م تیبا اشاره به روا یاشیبه نقل از ع یجیاله فیشر "فَصَْبرٌ جَمِیلٌ"عبارت  حیتوض در

 نیا و )فذلک صبر لیس فیه شکوى الى الناس( جعفر علیه السّالم پرسیدم که )صبر جمیل( کدام است؟ حضرت فرمود:ابى

 (549، 2ج، ش1373، ی)اشکور. اشدنسبت به مردم نب یکه در آن ناله و شکو یصبر یعنی

سکوت کرد و تنها به خدا ، اندازه از غم و اندوه نیا رغمیبا خود داشت و عل یادیحزن و اندوه ز عقوبیحضرت  پس

 تیپسرانش را مورد شکا یحت ایاعم از مردم و  گرانیو د (می)کظ کرده یخود دار ستین ستهیپناه برد و از ذکر آنچه شا

 (لی)صبر جم ینکردن در نزد خلق همان معنا تیو شکا فرزندانشفرو بردن خشم و اندوه و عدم اعتراض به . قرار نداد

 . را دارد

به  ینبود بلکه بر عدم اظهار خشم و ناراحت وسفیتنها بر فراغ )ع( عقوبیگفت که صبر حضرت  توانیم گرید یسو از

کرده و  یدزد نیامیرا با خود به مصر بردند و به پدرشان خبر دادند که بن نیامیبن شانیکه ا یهنگام یحت. بود زیپسرانش ن

 رفصب أمرا أنفسكم لكم سبلت بل﴿، کندیجمله را تکرار م نیهم)ع( عقوبیهم حضرت  شده است باز یدر مصر زندان

 )ع(عقوبیر صب نیبه دروغ بودن سخن پسرانش بود و البته ا شانیعلم ا )ع(عقوبیجمله توسط  نای گفتن علت ﴾... لجمي



 نیه اک کندیم حیتصر ﴾نيأبانا استغفر لنا ذنببنا إنا كنا خاطئ اي قالب﴿ وسفیسوره  9 هیفرزندانش شد و آ تیسبب هدا

 . است)ع( عقوبی یبایبخش بودن صبر زجهینت دیاعترف مو

دم از ع ینگران لیبه دل، وسفیدر فراغ  شانیا هیگر ،اتیاست که بر اساس روا نیموضوع ا نیدر ا تیحائز اهم نکته

ى قال: يا أبت حزنت عليّ حت، فُال يبسف: يا أبت بكيت عليّ حتى ذهب بصرك؟ قال: نعم. در راه راست بود وسفی تیهدا

، م 2008، ي)طبران. تجمعنا؟ قال: إنّي خشيت أن يسلب دينك فال نجتمع ةقال: يا أبت أما علمت أن الُيام، انحنيت؟ قال: نعم

 (508ص ، 3جلد 

 نیدر عهد )ع(عقوبیحضرت  -1-1-2

 عقوبیرا  یو دوم )پرمو( سویرا ع یاول. صاحب دو فرزند توأم شد، بود )ع(میابراه نیکه جانش )ع(اسحاق، منظر تورات از

 یول، پدر شود نیجانش سویتورات معتقد است ابتدا قرار بود ع. دیآمد نام ایبدن سویکننده چون به دنبال ع بیتعق یبه معنا

 .را از پدر گرفت و پدر متوجه نشد ینیعهد جانش )ع(عقوبیفرستاد و  سویع یرا به جا عقوبی یالهیهمسر اسحاق با ح

کتاب مقدس ظاهر  یدادهایدر صحنة رو یدر مقام وارث عهد اله زیانگ بحث یبا رفتار)ع( عقوبی به بعد (27:1 شیدای)پ

آن  حیة صحاما ترجم، شد روزیبر خدا پ که یکس یعنی لیاسرائ ندیگویم یبرخ. بود لیملقّب به اسرائ)ع( عقوبی. شودیم

)ع( عقوبیگرفتن  یشتک ، و علت آن جنگدیکه همراه خدا م یکس ایشد  روزیکه بر قهرمان پ یعبارت است از کس یبه عبر

، دوریزی؛ ا10: 35، 32ـ  24: 32، شیدایپ). دینام لیو خدا او را اسرائ دیانجام )ع(عقوبی یروزیاست که به پ خدا میبا الوه

و در  میکلمه الوه 4 هیواقعه در آ نیکه در مورد هم 5و  4 هیآ 12فصل  یالبته با توجه به کتاب هوشع نب (8ص، ش1387

 نیا هودی تایکه طبق روا باشدیفرشته م یعبارات به معنا نیدر ا میالوه. بردیفرشته را بکار م یکلمه مَالخ به معنا 5 هیآ

 .(4ـ  3: 12ک: هوشع . )ر. است )ع(عقوبیبرادر  یفرشته حام، فرشته

ان آنان و به فرزند لیاسرائیدوازده نفر بن نیبه ا. مادر بودند کیاز  وسفیو  نیامیدوازده فرزند داشت که بن )ع(عقوبی

داستان خواب . شودیدوازده سبط مربوط م نیبه ا لیاسرائیمربوط به بن یهاداستانتمام . گفتندیم لیاسرائیاسباط بن

، مصر به متشیو عز وسفینجات ، به چاه وسفیانداختن ، وسفیقتل  رحط، و حسادت برادرانش نسبت به او وسفی

 یبه مصر برا وسفیبرادران  متیعز، در کنعان یقحط، او به مقام صدارت اعظم مصر دنیرس، خواب او ریزندان و تعب

 شیدایسفر پ راست که د ییهاداستانبه مصر  لیاسرائیمسافرت به مصر و ورود بن یاز برادران برا وسفیدعوت ، آذوقه

 . ابدییخاتمه م وسفیبا مرگ ، شیدایسفر پ. تورات مطرح شده است

 لیو به تفص یو رفتار بررس فیتوص، وگوگفتهای بر اساس مؤلفه زین نیدر عهد )ع(عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص

 . شودیبدانها پرداخته م



 وگوگفتبر اساس  )ع(عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص -1-1-2-1

 ،)ع(عقوبیخدا با  یوگوگفت، سویبا برادرش ع )ع(عقوبی وگوگفتشامل ، نیدر عهد )ع(عقوبیدر داستان  وگوگفت

 کیهر . با همسرانش است)ع( عقوبی یوگوگفتبا پسرانش و  )ع(عقوبی یوگوگفت، البان با )ع(عقوبی یوگوگفت

 . باشد )ع(عقوبیحضرت  تیاز شخص یجنبه خاص انگرینما تواندیمها الوگید نیاز ا

  )ع(عقوبیخدا با  یوگوگفت -1-1-2-1-1

 ندیبیم ینردبان یدر خواب پروردگار را در باالاو . دیگویبا پروردگار سخن م لیئ تیبار در ب نینخست یبرا ،)ع(عقوبی

حاق و پدرت اس میابراه یخدا، من خداوند گفت:)ع( عقوبیپروردگار به . روندیم نییکه فرشتگان از آن نردبان باال و پا

و من با ت یهرجا که برو. دیگویبه او سخن م نیآن زم دنینسل اسحاق و بخش افتنیو سپس در مورد برکت . هستم

د ش داریاز خواب ب ،)ع(عقوبی. باز خواهم آورد نیسرزم نیدوباره تو را به سالمت به ا، کرده تیخواهم بود و از تو حما

نشان  اتیآ نیا (17و  1۶: 28، شیدایاست! )پ یترسناک یچه جا نیمکان حضور دارد! ا نیخداوند در ا :و با ترس گفت

 . دارد شانیخداپرست بودن ا زیاز خدا و ن)ع( عقوبیاز ترس 

سفر خداوند  نیدر ا اش بازگردد ویکه اگر به سالمت به خانه پدر کندینذر م ،)ع(عقوبیباب  نیهم 22تا  20اتیآ در

 یخواهد کرد و در آن مکان عبادتگاه یبندگ ییخوراک و پوشاک به او بدهد آنگاه او را به خدا و دیاز او محافظت نما

 رفتار و ،)ع(عقوبینذر  .(دهدیصدقه م یعنی) گرداندیباز م خدارا به  دهدیدهم هرچه که خدا به او م کیو  سازدیم

و ت ینرسان یاریاگر به من  یعنیشرک آلود است . بود یمن خواه یخدا، سخن او که آنگاه تو نیاست اما ا یعمل خوب

و به ا دگارپرور دیرس انیبه پا ،)ع(عقوبیکه مدت زمان سفر  یرا عبادت نخواهم کرد و عشره به تو نخواهم داد! هنگام

 . پدرانت بازگرد و من با تو خواهم بود نیبه سرزم دستور داد:

و چون زنان و کودکان ناتوان به همراه  ترسدیم سویهنگام مراجعت از برخورد برادرش ع ،)ع(عقوبیحضرت  32باب  در

مرا ... ، همه لطف و محبت تو را ندارم نیا اقتیمن ل... ، پدرم اسحاق یخدا یا و میجدم ابراه یخدا یا :کندیدارد دعا م

حق  )ع(عقوبیاز آنجا که  شودیم دیتأک گریبار د اتیآ نی( در ا12تا  9: 32، )همان... ده و  ییرها سویاز دست برادرم ع

 یو واکنش احتمال شیبر عاقبت کار خوهمچنان ، یدور هاسالرا از برادرش ربوده لذا بعد از  یامبریو پ یزادگنخست

 . است مناکیبرادرش ب

برو  لیئ تیو به ب زی: حال برخدیفرمایم)ع( عقوبیخدا به ، با پروردگار آمده است عقوبیکه از مناجات  یاتیآ نیآخر در

عبادت  ،بر تو ظاهر شد یختیگریم سویاز دست برادرت ع یرا که وقت ییبساز و آن خدا یدر آنجا ساکن شو و قربانگاه

 شانیها را که زنان او به همراه داشتند بعالوه گوشوارههایی همه بت بار نیاول یبرا)ع( عقوبی ،هیآ نیپس از نزول ا. نما

 )ع(قوبعیکه  یهنگام. کردینم یکار نه نیاز ا زین)ع( عقوبیلحظه زنان او بت پرست بودند و  نیتا ا یعنی. را خاک کرد

بلکه  نخواهد بود عقوبی گریتو د نامبر او ظاهر شده و او را برکت داد و به او فرمود:  گریشد خداوند بار د لیئ تیوارد ب



)ع( عقوبینام حضرت  ،مکالمات نیسپس در آخر... .  شو ادیبارور و ز. قادر مطلق یمن هستم خدا. است لینام تو اسرائ

 یبزرگ در آنجا ملت رایفرمود: از رفتن به مصر نترس! ز)ع( عقوبیبه  ایخداوند در رو زیهنگام رفتن به مصر ن. کرد ریتغ

 ییشگویپ یوح نی( و ا4۶:3، شیدای)کتاب پ. خودت باز خواهند گشت نیاما نسل تو از آنجا به سرزم آمدخواهد  دیپد

و و ا یمصر برا نیامن نمودن سرزم زینسلش و ن ادیاو در ازد یاست که برا ییو جزا ،)ع(عقوبی دییخداوند است در تا

 . فرزندانش قرار داده است

 سویبا ع)ع( عقوبی یوگوگفت -1-1-2-1-2

نزاع  گریکدیآمدن با  رونیبر سر نخست ب ندویآنجا که ا اندهرا در شکم مادر دانست سویو ع)ع( عقوبی یوگوگفت نیاول

ا از آن ر یامبریپ، لهیو به ح رودیاسحق مبه پشتوانه مادر نزد )ع( عقوبیاست که  یآنها وقت یوگوگفت نیداشتند و دوم

 امی: ادر دل خود گفت سویو ع د؛یبر او بغض ورز، داده بود عقوبیکه پدرش به  یبسبب آن برکت سویع و کندیخود م

داستان  نیا (27:41باب  شیدای)سفر پ. را خواهم کشت)ع( عقوبیآنگاه برادر خود ، است کیپدرم نزد یبرا یگرنوحه

، 1ج، ق1358، یعقوبی؛ 242-239ص، 1ج، ق303، ی)طبر اندهذکر کرد زین یعقوبیو  یچون طبر یمعتبر خیرا توار

مطابقت ندارد و  یمیعقل سل چیدر شکم مادر با ه ندویا یوگوگفتکه  نجاستیاما مطلب مورد بحث ا (29ـ28ص

ب گر است اما در کتلهیح یشخص)ع( عقوبیکه  دهدینشان م)ع( عقوبیخطاب به  سویسخن ع. باشد حیصح تواندینم

نها را ت یامبریپ رایز یامبریپ یدعابرکت کند و نه  یدعا سویو تورات آمده که اسحاق قصد داشت در حق ع یخیتار

 یبوده و ارتکاب خطا امبریلحاظ که اسحاق پ نیداستان از ا نیا نیهمچن. یگریو نه کس د کندیخداوند به انسان اعطا م

ات آمده در داستان تور نیهمچن. ستیفرزندش را نشناسد قابل قبول ن یریو پ یینایکه ولو در حالت ناب یروشن نیبه ا

 تواندیمن یگرلهیو ح یامبریپ یدعا دنیشدند لذا مبحث دزد دهیبرگز یامبریبه پ نیبعد و در فلسط هاسال شانیاست ا

 خواهدیکه م یندارند و او را به عنوان کس یو خوب نگاه مثبت)ع( عقوبیبرادر حضرت  سویبه ع انیهودی. درست باشد

 معتقدند او عقوبیدر مورد  نیآنها همچن. کنندیم یبستاند معرف)ع( عقوبیحضرت  یعنیحق نبوت را از صاحب آن 

 تیشخص نیاما چنانکه ذکر شد ا. از پدرش حضرت اسحاق گرفت بیقه و فربرکت با ح  یرا در قالب دعا یامبریپ

 . دینمایکه در تورات آمده نادرست م سویو ع )ع(عقوبیاز  یپرداز

خود البان خدمت کرد و  ییدر نزد دا هاسالبرکت را از پدر گرفت و )ع( عقوبی نکهیادامه داستان آمده است بعد از ا در

روت ث یدارا: من االن دیگویو م فرستدینامه م سویبه ع )ع(عقوبی. گرفت به نزد برادر برگشت یدختران او را به زن

 .رمیمورد لطف تو قرار گ دوارمیام، سرورم یا. قاصدان را فرستادم تا تو را از آمدن خودم آگاه سازم نیا. امفراوان شده

 فرستدیبرادرش م یبرا شیشاپیکرده و پ هیرا ته... از شتر و بز و گاو و  یه بزرگگلّ)ع( عقوبی (5: 32باب ، نشی)کتاب افر

شتافت و او را در آغوش گرفت و  ادردر دل نداشت و دوان دوان به استقبال بر گریدای هنیاما ک سویع. تا او را آرام کند

. رفتیپذ)ع( عقوبیفرستاده بود قبول نکرد اما با اصرار  شکشیپ)ع( عقوبیرا که  یاهگلّ یحت. ستندیو هردو گر دیبوس

ن چو دیگویاز ترس و اضطراب است و محترمانه سخن م یناش)ع( عقوبینحوه سخن گفتن  نیا (12تا  1: 33، شیدای)پ



ذکر است که  انیالبته شا (29ص ، دیگویسخن م قیعهد عت، )ساموئل شولتز. کرده است مالیپا یحق برادرش را در جوان

 . قابل قبول است که اصل داستان مورد قبول باشد یتورات درصورتهای یپرداز تیشخص نگونهیا

 با البان )ع(عقوبی یوگوگفت -1-1-2-1-3

 دیسبو، او خواهرزادهاش را در آغوش گرفت، ختیخود البان گر ییبه نزد دا سویبرادرش ع میاز ب ،)ع(عقوبیکه  یهنگام

، شیدای)پ. یگفت: تو از گوشت و استخوان من هست )ع(عقوبیداستان از زبان  دنیالبان پس از شن. و به خانه خود آورد

ر گفت: اگ)ع( عقوبیاما  دهمیهم گفت که به تو دستمزد م ماهکیبعد از . ددا تیداد و به او امن( البان او را پناه 14: 29

 قوبعیکه مدت قرارداد تمام شد  یالبان قبول کرد و هنگام. کنمیکار م تیهفت سال برا یرا به من بده لیدخترت راح

داشت  یفیالبان دختر بزرگتر خود را که چشمان ضع اما. یرا به من بده لیکه راح دهیکرد که موقع آن رس یادآوریبه او 

 لیتو کار کردم که راح یمن هفت سال برا ؟یبود که کرد یچه کار نیا»به البان گفت:  )ع(عقوبی. شب هنگام به او داد

داد تا هر دو دختر خود را به او بدهد و در عوض  بیرا فر عقوبی (25:29، شیدای)پ ؟یداد بیچرا فر. یرا به من بده

ه بع( )عقوبیشده و در تالش است تا از  یدروغگو معرف یانسان میالبان در عهد قد. کار کرد شیبرا)ع( عقوبیسال  14

 . شدند ادیبه وفور ز شیاموال و گله ها کردیاو کار م یبرا عقوبیکه  یاز زمان رایاستفاده کند ز گانیصورت را

او را  واناتیمشروع از البان کرده و مدت شش سال تمام ح یسال شروع به دزد 14بعد از  زین )ع(عقوبیدر عوض  اما

 نیکه اجازه دهد او را ترک کرده به سرزم خواهدیسال از البان م 14بعد از )ع( عقوبی. کندیذره ذره به گله خود اضافه م

 یه مخطط و ابلق است از براهر چه گلّ کنندیآنها شرط م. خواهدیرا م اشیمزد زحمات و شبان یاش برود و از ویپدر

همه  دیجد یهاهکه برّ کندیم یکار یگرلهیبا ح ماندیکه نزد البان م یگریشش سال د یط)ع( عقوبیباشد و )ع( عقوبی

 ریمال غ یددز یو به نوع یگرلهیصفت ح گریبار د نجایدر ا. بود از آن البان شد فیابلق و مخطط باشند و هرچه بره ض

، خود هفرزندان و گلّ، به همراه همسران یو، نزد البان )ع(عقوبیسال پس از حضور  ستیب. شودیمتصور م عقوبی یبرا

)ع( عقوبی بیالبان به تعق. بودند که او چگونه ثروتمند شده است افتهیپسران البان در رایز، کندیشبانه از نزد پدرزن فرار م

، )همان. ینزن عقوبیبه  یخدا در خواب بر البان ظاهر شد و فرمود: مراقب باش حرف بهمان ش. ابدییو او را م رودیم

 امبریعنا که پم نیبد. را دربر دارد امبرانیپ یبرا تیمصون یاما نوع)ع( عقوبیاست بر اشتباه  یدیسخن خداوند تأک (31:24

و دختران مرا  یداد بیمرا فر ا: چردیگویم)ع( عقوبیخداوند است البان به  تیهم انجام دهد تحت حما یهر کار

ارم قدرت آن را د. یکرد یاکنم! کار احمقانه یرا ببوسم و با آنها خداحافظ میهانوه یگذاشتیالاقل م ؟یو رفت یبرداشت

 نی( در ا29تا  2۶: 31، همان). فت که به تو صدمه نرسانمپدرت به من گ یشب گذشته خدا یکه به تو صدمه بزنم ول

و همراهانش  عقوبیکه نشان از ظن بد البان به  ردیگیشکل م)ع( عقوبیالبان و  انیم ییهاوگوگفتقسمت داستان 

البان  تیو در نها کندیآنها را پنهان م لهیبود با ح دهیپدر را دزهای که بت لیالبان دارد اما راحهای بت یدرخصوص دزد

 لهیاستفاده از دروغ و ح. نخواهند داشت یکار همبا  گریبه بعد د نیکه از ا دهندیخود قرار م انیم یفاصل)ع( عقوبیو 

 . کندینم جادیاو ا یامبریدر پ یبوده و ظاهرا خلل یعاد یهمسرش امر یو حت )ع(عقوبی یبرا



 با همسرانش )ع( عقوبی یوگوگفت -1-1-2-1-4

ه گفت: ب)ع( عقوبیمتوجه نازا بودن خود شد به خواهرش حسد برد و به  لیکه راح یآمده است که هنگام قیعهد عت در

شد و گفت: مگر من خدا هستم که به تو فرزند بدهم؟ اوست  نیخشمگ )ع(عقوبی. بده وگرنه خواهم مرد یمن فرزند

نشان از کم در برابر سوال همسرش  )ع(عقوبین شدن یخشمگ (2و1: 30، نشی)کتاب افر. است دهیکه تو را نازا گردان

زاوار براند س نگونهیدادن به همسرش او را از خود ا یدواریدعا به درگاه خدا و ام یبه جا نکهیدارد و ا امبریپ نیا یتیظرف

سادت ح گریکدیبه  اریشده بودند بس)ع( عقوبیخواهر بودن چون هر دو زن  رغمیعل هیو ل لیراح. ستین یمقام معنو کی

نداشت و به نوبت هر  یگرید تیدر ارتباط با همسرانش جز فرزند دار کردن آنها مسؤول)ع( عقوبیو ظاهرا . کردندیم

 . شدندیدر آورده بودند از او صاحب فرزند م)ع( عقوبی یبه همسررا آندو که خودشان  زانیکن زیاز خواهران و ن کی

 با پسرانش  )ع(عقوبی یوگوگفت -1-1-2-1-5

مت عص یرا ب )ع(عقوبیدختر  "نهید"، پادشاه "حمور"پسر ، "میشک"آمده است  نشیکتاب آفر 31که در باب  همانگونه

 ساکت ماند تا پسرانش)ع( عقوبیکند  یپسرش خواستگار یرا برا نهیآمد تا د)ع( عقوبیکه حمور نزد  یکرد و هنگام

هارانتخاب راه چ یبرا ینشان از تأمل و تواندیهم م )ع(عقوبیحرکت  نیا. که گوسفندان را به چرا برده بودند برگردند

 ییتا از پسرانش چاره جو کندیخداست صبر م امبریاو که پ. رساندیضعف او را م یبه نوع نکهیباشد و هم ا حیصحای 

گر و  لهیح مابا تعصب ا اریبس )ع(عقوبیاز پسران . بود دهیاز آنها د یکه تا آن زمان اشتباهات فراوان یکند آن هم پسران

همه ، تمام ذکور قوم او را ناتوان ساختهای هلیبا ح "میشک" عیآنها در پاسخ به عمل شن کهیبطور اندهشد فیتوص زیخونر

 یزیرا به اسارت و کنها شهر را غارت کردند و زنان و بچه، گذراندند غیآنها از جمله خود پادشاه و پسرش را از دم ت

مرز و بوم با ما  نیگفت: اکنون تمام مردم ا. را کرده بودندها کار نیکه ا یدو پسر یبه شمعون و الو)ع( عقوبی. بردند

 یعنی( 34:30، همان). را نابود خواهند کرد ما، زندیاگر آنها بر سر ما بر د؟یبود که کرد یچه کار نیدشمن خواهند شد ا

جبور به م عقوبیعمل پسران باعث شد  نیا. است یریگ میو ناتوان در تصم فیضع یتیهمچنان شخص)ع( عقوبی نکهیا

 کوچ از محل شده و با 

و از آنان  کندیهمه پسرانش را جمع م یو)ع( عقوبیعمر  یانیپا یدر تورات و در روزها. برود لیئ تیاش به بخانواده

همان  دیتأک یکه به نوع ییبا علم خدا)ع( عقوبی. رخ خواهد داد شانیبرا ندهیتا گوش دهند آنچه را که در آ خواهدیم

 یو آنان را دعا کندیبازگو م شانیا یمثبت و منفهای یژگیهمه پسران را به همراه و ندهیآ، صفت ذو علم بودنش است

 . و اسحاق مدفون کنند میرا در کنار اجدادش ابراه یتا و کندیم تیبرکت داده و وص

 بر اساس رفتار  نیدر عهد )ع(عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص -1-1-2-2

قوق ح عییو تالش در تض یو یگرلهیاز ح یحاک یبخصوص در دوران جوان)ع( عقوبی یژگیو نیتر یو اصل نیترمهم

بر پدرش  که یرنگیو ن سویبرادرش ع یزادگکردن حق نخست مالیداستان و پا یاز ابتدا یژگیو نیچنانچه ا. بود گرانید

و  شتریه خود را بهر روز گلّ، و با حقه بسته رنگین زین البانخود  ییدر معامله با دا یحت عقوبی. نمود دارد ،اسحاق بست



 واناتیح نی( او همچن40: 30، همان). کردیه خودش را بزرگ مگلّ، ه الباناو با استفاده از گلّ بیترت نیبه ا. کندیم تریقو

 . دادیرا به البان م فیضع واناتیو ح داشتیخود بر م یرا برا یقو

 خاندان یهابت عقوبیدختر البان و همسر  لیراح، اش از نزد البانو خانواده)ع( عقوبیادامه داستان و به هنگام فرار  در

ند از رفتار ناپس نیکه بروز ا یدر حال. البان و دخترانش دارد یامر نشان از بت پرست نیا. و با خود برد دیپدرش را دزد

 . ستین ستهیشا ،است زین لیاسرائ یبن یدبع امبرِیپ ،وسفیکه مادر )ع( عقوبیهمسر 

د تن به تن بر نبر نیاو در ا نکهیشبهات کتاب تورات است و ا نیاز بزرگتر یکی زیبا خداوند ن )ع(عقوبیگرفتن  یشتک 

 رایت زاس لیبلکه اسرائ، نخواهد بود عقوبی گرینام تو د نیخداوند به او گفت: پس از ا. شودیغالب م (میخداوند )اولوه

 دیبا نجای( در ا32:28، شیدای)پ. که نزد خدا مقاوم است یکس یعنی: لیاسرائ. یاشده روزینزد خدا و مردم مقاوم بوده و پ

ند نام در چ نیتکرار ا لیاما به دل ،فرشته بوده و نه خدا میاولوه نکهیبر ا یمبن اندهمطرح کرد یلیدال انیهودیگفت هرچند 

وند چون با خدا، یهست لییاسرا کهبل یستین عقوبی گریو گفت: د» 29 یهیبا توجه به متن آ خداوند و یبه معن گرید یجا

 .وجود دارد نیدر عهد ،کنندیانحراف که خداوند را مجسم م نیگفت ا توانیم «.یگشت روزیو پ یو با مردم مجاهده کرد

ر شد و ب زیگالو )و مردم( با خداوند عقوبیکه چون حضرت  داندیم نیرا صراحتاً ا)ع( عقوبینام  رییتغ لیدل هیآ نیا

 . شد زیاست که با خداوند گالو یکس یبه معن سرائلا. خوانده شد نام نیگشت بد رهیآنان چ

 یبرا یدنینوشی هیاز سنگ بنا کرد و هد یدر آن مکان ستون )ع(عقوبیظاهر شد و )ع( عقوبیبر  نیالنهرنیدر ب خداوند

ا ساختن شباهت دارد ت یبه بت پرست شتریب)ع( عقوبیاعمال  نیا. کرد نیتده تونیبا روغن زآن را  و ختیخداوند بر آن ر

 ،قبل از ساخت خانه خدا عقوبی. نام بنا کرد کیاو دو مکان با  یعنی دیمنا خانه خدا زیمکان را ن نیمسجد هر چند که او ا

ض را عو شانیهادرخت بلوط دفن کرد و دستور داد غسل کنند و لباس کی ریزنانش را در ز گریو د لیراح یهاتمام بت

خانواده و  تیو هدا شادار یاو در اواخر عمر دارد و نوع ینشان از خداپرست یرفتار تا حدود نی( ا4: 35، )همان ندینما

 یبرا یادیزهای و روز دیجامه خود را پاره کرده و پالس پوش، وسفیبعد از گم شدن  عقوبی. شودیقوم محسوب م

 . پسرش ماتم گرفت

  فیبر اساس توص نیدر عهد )ع(عقوبیحضرت  یپرداز تیشخص -1-1-2-3

 زین دیدر عهد جد. نامدیم میپدر امت خداپرست بعد از نوح و ابراه نیدر متون مقدس او را سوم )ع(عقوبی فیتوص در

 یرجستهب مانیاز ا، انیدر رساله به عبران. افتی توانیرا م)ع( عقوبیحضرت  گاهیدر مورد جا فیو تعر فیاز توص یموارد

را برکت داد و بر  وسفیاز پسران  یکیهر ، در وقت مردن خود عقوبی، مانیبه ا آمده است: انیسخن به م ،)ع(عقوبی

به همراه )ع( عقوبیاز حضور ، یسیدر کلمات حضرت ع نی( همچن11:21، انی)رساله به عبران. خود سجده کرد یسر عصا

در ملکوت  هابشارت داده شده است که آن دارانمانیو به ا (28: 13، لوقا). خبر داده شده است یدر ملکوت اله ایانب گرید

 . (11: 8، ی)مت. خواهند شد نیهمنش، عقوبیو اسحاق و  میبا ابراه، آسمان



ت که اس یزیت از آن چومتفا یتیشخص هیارا دیآیبر م )ع(عقوبیحضرت  فیدر توص نیعهد یمجموع آنچه از البال در

 یهگا اش(ییبرادر و دا ی)در ماجرا یدخترش( گاه) ناید یدر ماجرا نظر یساکت و ب یاو گاه. باشد یامبریپ ستهیشا

جالب آنکه داستان . است (پسرانش ی)در ماجرا کار ضیتبع یهمسرانش( و پدر انیم یدعوا ی)در ماجرا نیخشمگ

 .شودیآن اجتناب م اتیبا آنچه در قرآن آمده مشابهت دارد و لذا از ذکر جزئ یادیتا حد ز وسفیمربوط به حضرت 

  جهینت

مطرح  یمتفاوتهای به گونه یدر کتب آسمان امبرانیپهای یژگیمطرح نشده و و کسانی نیدر قرآن و عهد اءیانب اوصاف

 تنافیداشتن مال و ثروت و فرزندان فراوان و برکت عبارتند از:  نیدر عهد عقوبیحضرت های یژگیازجمله و. شده است

و ثروت  یو سالمت شتریبهای نینبوده و تنها به دنبال کسب زم چکسیه تیبه فکر هدا شانیا. است ییایدن اتیدر طول ح

انجام  یو قربان سازدیاو عبادتگاه م یو برا کندیم یاریعلت است که مرتب از پروردگار طلب  نیافزونتر بود و به هم

 ییهایژگیو نیچن، قائل است یعصمت و قداست خاص امبرانیعموم پ یکه برا میاما قرآن کر. دهدیو صدقه م دهدیم

 تیدغدغه هدا، )ع(عقوبیحضرت . است ظیکاظم الغ و تگریهدا یتیمطرح فرموده است: شخص عقوبیحضرت  یرا برا

 وسفی تیاز عدم هدا ینگران لیبه دل، وسفیدر فراغ  شانیا هیگر کهیامت خود بخصوص فرزندانشان را داشتند بطور

لتهمه فرزندان از رسا تیو ترب تیهدا یو تالش برا زندانشاندر مواجهه با فر شانیا ظیصبر و کظم غ. در راه راست بود

رت حض یعنیزمان خود  امبریشدن در برابر پ میآوردن فرزندان و تسل مانیبود که با ا، )ع(عقوبیبزرگ حضرت های 

 کرد تیبه پسرانش وص میدر زمان مرگ خود مانند حضرت ابراه شانیا. دیرس جهیو طلب استغفار از پدرشان به نت وسفی

بود که نشان از هدف رسالت  شانیا تیآرزو و وص نیبزرگتر نیحفظ کنند و ا اتیلحظه ح نیخود را تا آخر مانیکه ا

 . بزرگ دارد امبریپ نیا
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