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 چكیده
های روزآمد در دنیای معاصر است. دانش با رویکردهای متفاوت از« ناسیشنشانه»مطالعات 

از  آید. یوری لوتمانشمار میبه ترین رویکردهای این علممهم شناسی فرهنگی یکی ازنشانه
« ایسپهرنشانه» را مبتنی بر« خود و دیگری»شناسی فرهنگی است که الگوی گذاران نشانهبنیان

است و برعکس! « دیگری»ناچار به ،نیست« خودی»هرچه  ،اساس این الگومطرح کرده است. بر
مذهبی است. در  و روشی مهم برای تحلیل متون دینی های روزآمدگیری از دانشزه بهرهامرو

های تحلیل داستانگرفته شده است.  نظرمثابة متن فرهنگی درکریم به قرآن ،پژوهش حاضر
وی دیگر به بسط دانش بهتر متن و از س الگوی لوتمان از یک سو به فهمقرآن با استفاده از 

ترین قصص قرآنی )ع( در قرآن کریم یکی از مهم د. داستان یوسفکنشناسی کمک مینشانه
تحلیلی، نوع رفتار ـ  رود. این پژوهش سعی دارد تا با تکیه بر روش توصیفیشمار میبه

این  و نشان دهدواکاوی کند  «خود و دیگر»الگوی مبنای کنشگران مختلف این داستان را بر
ها همگونی نداشته باشد. به دیگر ای آنامکان وجود دارد که رفتار کنشگران با موقعیت نشانه

را از « دیگری» رفتار« خودی»یابی به هدفی، یک ، ممکن است بنابه دلیلی یا برای دستسخن
و  )ع( یوسف ازجمله تعامالت میان کنشگران ،خود بروز دهد و برعکس. در این راستا
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 )ع( با زندانیان و همچنین یعقوب )ع( یوسف ،با عزیز مصر و همسرش )ع( یوسف برادرانش،
 است. بررسی شده و فرزندانش

 
شناسی فرهنگی، خود و دیگر، یوری لوتمان، یوسف، نشانه : سورةهای کلیدیواژه

 ای. سپهرنشانه

 

 . مقدمه 1
تی را پدید آورده، شناسی، امکاناامروزه پیشرفت سریع علوم نوین، همچون دانش نشانه

های معنایی جدیدی ای نو کرده و افقپژوهش در زبان دین و متون دینی را وارد مرحله
های نوین گیری از این دانشپژوهان گشوده است. بهرهرا فراروی پژوهشگران و قرآن

شناسی را سو بتوان با استفاده از ظرفیت متون دینی دانش نشانه شود از یکموجب می
های جدیدی را در تحلیل متون دینی گشود. بر این پایه، داد و از سوی دیگر زمینهبسط 

شناسی های قرآنی و نشانهای در فضای پژوهشرشتهای میانپژوهش حاضر مطالعه
 ای قرآن موردرا در فضای نشانه« خود و دیگری»نوین است و از نظر روشی، الگوی 

دنبال تکرار مکررات داستان یوسف پژوهش به دهد. به دیگر سخن، اینبررسی قرار می
نبی )ع( و یا احتماالً تفسیری نوپدید از این داستان نیست؛ بلکه با تکیه به فرهنگ قرآن، 

دنبال بازنمود خوانشی جدید از داستان یوسف )ع( و تحلیل چگونگی کنش فقط به
 است. « خود و دیگری»های مهم این داستان براساس الگوی شخصیت

شناسی است که حدود شناسی فرهنگی یکی از رویکردهای مهم در نشانهشانهن 
 خود و»شناسی فرهنگی، گذرد. یکی از الگوهای مطرح در نشانهقرن از طرح آن مینیم

 9ویژه یوری لوتمان،به 0است که از سوی اندیشمندان مکتب مسکو ـ تارتو،« دیگری
شده است. لوتمان نظریة فرهنگی خود را از عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد معرفی به

دهد و بر آن نام برد و آن را گسترش میمحدودة زبان،  هنر و ادبیات فراتر می و حوزه
ای شرط الزم پیدایش و کند که سپهرنشانهاو باصراحت بیان می نهد.می 9ایسپهرنشانه

صورت، کل فضای  ن(. در ای000: 0991تکوین هر فرهنگی است )به نقل از سمننکو، 
توان مکانیسمی واحد درنظر گرفت. بنابراین اولویت با این یا آن نشانه ای را مینشانه
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(. در 0991کننده است )لوتمان، ای، تعیینتر، یعنی سپهرنشانهنیست؛ بلکه سیستم بزرگ
الگو یا الگوهای خاص  0این راستا توجه به این مطلب ضروری است که هر فرهنگ

(. با توجه به توضیح لوتمان درمورد رابطة 77ـ59: 0909سازد )لوتنبرگ، خود را می
توان گفت هر فرهنگ تجلی عینی و انضمامی ای و پیدایش هر فرهنگ، میسپهرنشانه
شناسی فرهنگی به خود فرهنگ ای است و از همین روست که نشانهسپهرنشانه

عة فرهنگی از فرهنگ خود پردازد؛ بلکه متوجه آن الگویی است که اعضای جامنمی
ای مخصوص خود را دارد؛ های نشانهفرهنگی نظام (. هر050: 0991سمننکو، )دارند 

بنابراین  کنند.که مردمان آن فرهنگ از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار میطوری به
ای است که درون آن های نشانههای ممکن برای درک فرهنگ، فراگیری نظامیکی از راه

شده و در  فرهنگی درنظر گرفته 5کند. در پژوهش حاضر، قرآن متنرهنگ عمل میف
مثابة فرهنگ خودی یا درونی و بیرون از قرآن در حکم همین راستا، فرهنگ قرآنی به

های ای براساس دادهفرهنگ دیگری یا بیرونی قلمداد شده و ارتباط این دو سپهرنشانه
ی فرهنگی تبیین و تحلیل شده است. واکاوی از این شناسمتن و از طریق رهیافت نشانه

 طریق به شناسایی فرهنگ قرآنی کمک شایانی خواهد کرد. 

ای از آیات به قصص انبیای الهی اختصاص دارد. یکی از در متن قرآن، بخش عمده
ع( ) کند، داستان حضرت یوسفیاد می« أحسن القصص»قصص مهم که قرآن از آن به 

های آسمانی پیشین )عهدین( نیز از جایگاه ی یوسف )ع( در کتاباست. داستان زندگ
های گوناگونی در این داستان حضور دارند و مهمی برخوردار است. شخصیت

کنند. هدف اصلی این پژوهش واکاوی چگونگی مواجهة آنان براساس آفرینی مینقش
گیری از با بهره رو در این نوشتار سعی شده استاست. از این « خود و دیگری»الگوی 

و همچنین  عنوان متن موثق دینی،شناسی و نیز التفات به متن قرآن کریم، بهعلم نشانه
 های موجود در تفاسیر، رفتار کنشگران اصلی این داستان واکاوی گردد.برخی از گزاره

 اند از:های تحقیق عبارتپرسش
د و در نقطه مقابل، شونمحسوب می« خودی»ـ از میان کنشگران موجود چه کسانی 

 چه کسانی هستند؟ « هادیگری»یا « دیگری»
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ـ آیا کنشگران اصلی در داستان یوسف )ع(، همواره رفتاری مناسب با جایگاه 
شود که رفتار دهند یا مواردی یافت میشان )خود یا دیگری( از خود نشان میحقیقی

 شان همگونی ندارد؟ دیگری آنان با موقعیت خود و
دیگریِ لوتمان، همواره از خودی رفتار مناسب با موقعیت خودی  ی خود ودر الگو

زند؛ حال آنکه تحلیل داستان و از دیگری رفتار متناسب با موقعیت دیگری سر می
« خودی»دهد این امکان وجود دارد که یوسف )ع( براساس فرهنگ قرآنی نشان می

است که خودی رفتاری مطابق با رفتاری ناهمگون با موقعیتش داشته باشد؛ یعنی ممکن 
« برادری»نام ای بهجایگاه دیگری از خود نشان دهد. برای نمونه در فرهنگ قرآنی مقوله

هستند؛ اما در داستان « خودی»وجود دارد که برمبنای آن، برادران نسبت به یکدیگر 
اسب کنشی متن« خود»شوند که برای رسیدن به هدفی، از یوسف )ع( برادرانی دیده می

شود دست یافت میهای دیگری از ایندهند. در این داستان، نمونهنشان می« دیگری»با 
ها اثبات کند که نوعی و این پژوهش برآن است تا با بررسی هریک از این نمونه

 اینشانه موقعیت به نسبت یوسف سورة کنشگران رفتاری کنش ای درناهمگونی نشانه
 وجود دارد.  «دیگری و خود»

 . پیشینة تحقیق1ـ1

ها قرآن پرشمار است. برخی از این پژوهش ع( در) داستان یوسف مطالعات در زمینة
شناختی است. در ناظر به مباحث تفسیری و بعضی دیگر ناظر به مباحث ادبی و زیبایی

تحلیل »شود. مقالة شناسی دیده میاین میان، کمتر پژوهشی با محوریت دانش نشانه
( که در مجلة 0999مقدم )از فریده داوودی« ی گفتمان در قصة یوسفمعناشناسنشانه
های گفتمانی چاپ رسیده، شایان توجه است. نویسندة این مقاله نظامبههای قرآن آموزه

فر و انطباق آن در این سوره را بررسیده است. بتول اشرفی، گیتی تاکی و محمد بهنام
ن حضرت یوسف در قرآن کریم براساس پراپ و تحلیل داستاتجزیه »( در مقالة 0990)

به مقایسة اجمالی دیدگاه پراپ و  ،جستارهای زبانی ، منتشرشده در مجلة«و گریماس
های تحلیل داستان»( در مقالة 0997اند. فاطمه سلطانی )گریماس در این سوره پرداخته

رسیده، چاپ به های ادبیپژوهشکه در مجلة « قرآنی براساس نظریة کنشی گریماس
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این الگو را در داستان مذکور قابل انطباق  کند وداستان یوسف )ع( را بررسی می
دیگری در این سوره تاکنون پژوهش  داند. با توجه به آنچه ذکر شد، الگوی خود ومی

است تا با تحلیل سورة  نشده و نوشتار حاضر اولین گام در این راه است. این مقاله برآن
شناسی، دستاورد جدیدی در شناخت زوایای پنهان این نشانه یوسف برمبنای الگوی

 های داستانی آن ارائه دهد.سوره و شخصیت

 نظری چارچوب. 0
شناسی فرهنگی ای، نشانهدر این بخش، نخست اصطالحات کلیدی همچون سپهرنشانه

های این تبیین شده و سپس سورة یوسف و رفتار شخصیت« خود و دیگری» و الگوی
 ها مورد بررسی قرار گرفته است. نو نحوة مواجهة آداستان 

 ای. سپهرنشانه1ـ0
مفهوم  1«ایدربارة سپهرنشانه»ای باعنوان نخستین بار یوری لوتمان در مقاله

 گوید:ای را مطرح کرد و به بیان نظریة اصلی آن پرداخت. او میسپهرنشانه
نشانگی غیرممکن است. او توضیح ای است که بیرون از آن ای فضای نشانهسپهرنشانه 

ای، تقسیم میان هسته و پیرامون است. دهد که قانون اصلی سازمان درونی سپهرنشانهمی
که آن را احاطه کرده، مرزی  0اییا غیرنشانه 7ایای و فضای فرانشانهبین سپهرنشانه

 (. 9: 0991وجود دارد )لوتمان، 
جایگاه نقشی و ساختاری  ترینای مهمی نشانهگوید که مرزِ فضامرز می لوتمان دربارة 

  جا(.بخشد )همانای آن استحکام میاست که به سازوکار نشانه

 شناسی فرهنگی . نشانه0ـ0
شناسی است. بااینکه فرهنگ یکی از رویکردهای مهم در نشانه 9شناسی فرهنگینشانه

 شناسینشانه رفته،قرار گ شناسینشانه مکاتب و هاجریان همة مورد توجه همواره
برخوردار  مانندیبی هایاصالت از عرصه این در شرقی اروپای طور کلیبه و روسی

 م( نخستین فردی است که با تمرکز بر چرخة0999ـ0999) است. یوری لوتمان بوده
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گفته است )پاکتچی و  شناسی فرهنگی سخنها متمرکز است، از نشانهفرهنگ که بر متن
شناسی اندیشمندان مکتب مسکو ـ تارتو کوشش کردند تا از نشانه .(70: 0991دیگران، 

یوری لوتمان و  های پژوهش آن تعریفی روشن ارائه دهند.فرهنگی و روش یا روش
شناسی فرهنگی دانش بررسی های مجدانه بیان کردند که نشانههمفکرانش پس از تالش

ای های نشانهر فرهنگ است. نظامای درگیر دهای نشانهو فهم ارتباط کارکردی بین نظام
کنند )توروپ، فقط در ارتباط با هم و در تأثیر متقابل در یکدیگر است که عمل می

شناسی فرهنگی نفس فرهنگ را مورد توجه قرار ترتیب، نشانه این(. به 99: 0991
کند که برای درک فرهنگ خود و دهد؛ یعنی به آن الگوهای ذهنی و مادی توجه میمی

 شودرهنگ دیگران ساخته میف
دنبال آن متون ای که بهگذاران این مکتب، فرهنگ عبارت است از شیوهدر نگاه پایه

دهندة فرهنگ شده شکلشده آشکار شوند و از سوی دیگر این متون انباشتهانباشته
(. در اندیشة لوتمان، متن همواره درون 900: 0991هستند )لوتمان و اسپنسکی، 

شخص ارائه شده و آغاز و پایانی دارد؛ درنتیجه متن یک کلیت محدود و چارچوبی م
 (. 0991دارای مرز است )توروپ، 

. شودمی مطرح دیگری و خود تقابل موضوع که است فرهنگ تعریف به توجه با
 فرهنگ دیگر یا زبان دیگر، فرد) دیگری فرهنگی، شناسینشانه نظری الگوی برمبنای

 فرهنگی هر وجود درواقع .(1 :0991 لوتمان،) است فرهنگ حیات اساسی شرط( دیگر
 (.009 :0900 سجودی،)است  وابسته فرهنگی یک دیگریِ وجود به آن پویایی و

 و خود مفاهیم از لوتمان تعریف و دریافت که است شایسته نکته این یادکرد
است ( م0975ـ0095) باختین میخائیل وگوییگفت منطق داروام اختالفاتی، با دیگری،

 عیارتمام مخالف توانمی هم را باختین هایدیدگاه. (070: 0991)ر.ک: سُنِسون، 
گنجاند  مدرن شناسینشانه دانش زمرة در هم و آورد شماربه شناسینشانه نظریات

  (.51 :0991 سمننکو،)
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 اینشانه «خود و دیگری». مفهوم 2ـ0
را یکی از الگوهای پرکاربرد « دیگری خود و»شناسی فرهنگی پژوهشگران حوزة نشانه

در طول تاریخ اندیشه، همواره مورد پرسش بوده است. « 01خود»اند. مفهوم معرفی کرده
 یا و 00«غیرما/ ما» همچون اصطالحاتی با فرهنگی دیگری و در اندیشة لوتمان، خود

 .است شدهبیان  «درون/ بیرون»
پذیر امکان« 09دیگری» بدون« خود»اهمة است که اساساً شناسایی و مف نکتة مهم آن 

است  مفهومی« غیر»یا  «دیگری»یابد. امکان و معنا می «آن» با حضور« این»نیست؛ زیرا 
خورد و عوامل گوناگونی مانند مذهب، رقم می« خود»که وجود آن در نسبت با وجود 

ابِ یکی، غیاب که غیطوری گیری ماهیت آن سهم دارد؛ بهزبان، جغرافیا و دین در شکل
« دیگری»ناچار نیست، به« خودی»شود. در بیان دیگر، هرچه دیگری نیز محسوب می

گونه مطرح کرده است و برعکس. هگل این بحث را براساس مکتب دیالکتیک این
« آگاهی انسانی بدون تشخیص دیگری از خود قادر به شناخت خود نیست»است: 

فهم  زند که وجود ون ارباب و برده را مثال می(. او رابطة میا907: 0901)نجومیان، 
دیگر، ارباب برای شناخت ارباب بودن عبارت  هریک در گرو وجود دیگری است. به

« خودی»)برده( برای شناخت  «دیگری»خود به برده نیازمند است؛ به این معنا که 
 جا(. است )همان الزامی (ارباب)

میان خود و دیگر مورد  00و تقابلی 09طة تضادشناسی، الزاماً رابدر مطالعات نشانه
نظر نیست؛ بلکه وجود هریک منوط به وجود دیگری است؛ یعنی نقطة مهم در تشکیل 

بدون حضور « خود»که بیان شد، براین، چناندیگری تفاوت است، نه الزاماً تقابل! بنا
د وجود بیابد. تواننمی« خود»بدون حضور « دیگری»یابد و همچنین معنا نمی« دیگری»

توانند در سطوح مختلفی قرار بگیرند؛ سطوحی مانند دیگری می بر این اساس، خود و
 «.دیگری خیلی دور»و « دیگری دور»، «دیگری»

 آفرینهای نقش. سورة یوسف؛ شخصیت2ـ0
کلمه  0119و آیه  000یوسف سورة صدودوازدهم قرآن کریم و یکی از سور مکی با 

شمار ، دومین سرگذشت بلند قرآن کریم به(ع) حضرت موسی است و بعد از داستان
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أحسن »و ی قرآن، همة فرازهای آن در یک سوره آورده هاداستاندیگر  برخالفآید. می
هنری، بر جمال ادبیشده است. این سوره عالوهخوانده ( 9 یوسف/)« القصص

الگوهای مختلف کشف  برها را با تکیه آن توانهای پنهانی بسیاری دارد که میارزش
 کرد. 

کنند. با توجه به معنای آفرینی مینقش ع(، چند نفر) در داستان حضرت یوسف
شود. گفته می« 05کنشگر»آفرین عملگر و نقش واژگانی در این پژوهش، به فرد فعال،

اولین شخصیت مهم در این داستان خود یوسف نبی )ع( است که در تمام فرازها 
و دو  این سوره اتیآ دربار  95بار در قرآن کریم آمده است:  97 یشانحضور دارد. نام ا

یوسف در این داستان قرآنی نقش اول را  سورة غافر. 90و سورة انعام  00 اتیآ دربار 
کند و کانون اصلی حوادث داستان است. در آیات این سوره، در دو مورد بازی می

کردن خواب خود برای  مان بازگوآفرین و کنشگر اصلی است: یکی زیوسف )ع( نقش
گویند بنیامین )برادر یوسف( هم دزد که برادران او می دیگری زمانی ( و0آیة ) پدرش

شده و  واسطه مفعول واقعآیه باواسطه یا بی 90(. یوسف )ع( در 77بود )آیة 
 یةو دو بار در آ 0)یک بار در آیة  ست. در سه آیه هم نقش مبتدایی داردا« 01پذیرکنش»

شخصیت دوم داستان یوسف نبی )ع(، حضرت یعقوب )ع( است که نامش  (.91
از او یاد  10و  90، 1شانزده بار در قرآن کریم تکرار شده و در این سوره فقط در آیات 

بقیة شده است. استفاده « أب»در آیات دیگر همین سوره، برای ایشان از واژة  و شده
بنیامین(، پادشاه مصر و همسرش ) ادر تنی یوسفها، مانند برادران یوسف، برشخصیت

های مختلف این سوره حضور )زلیخا( و زندانیان، بدون ذکر نام مشخص در بخش
طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشبرد داستان اند و بهاین افراد واقعی تمامی دارند.

 وره هستند. ای این سهای زنجیرهمؤثرند. غالب این افراد کنشگران اصلی در داستان

 تحلیل و بررسی. 2 
 در ادامه و در راستای تأمین هدف پژوهش، اتفاقات و تعامالت میان یوسف )ع( و

اند و با توجه به تفکیک مورد مداقه قرار گرفتههای داستان  بهبرخی دیگر از شخصیت
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اند. در این واکاوی شده« خود و دیگری»کند، از منظر فرهنگی که قرآن معرفی می
 اند.  ژوهش، فقط کنشگران فعال داستان بررسی شدهپ

 . یوسف )ع( ـ برادران 1ـ2
 را نسبتى کند و طبق آنمى تشریع مؤمن مسلمانان بین در فرهنگ قرآنی قانونى را

کند: تعبیر می« برادری»قبالً وجود نداشته است. قرآن از این قانون به  که سازدمى برقرار
دارد  نیز قانونىحقوقى و شرعى (. این نسبت آثار01خْوَةٌ )حجرات/ إِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

(. بر این اساس، در فرهنگ قرآنی برادران )چه 905/ 00: 0007)ر.ک: طباطبایی، 
برادران خویشاوندی و چه برادران ایمانی( نسبت به یکدیگر در جایگاه خودی قرار 

های آنان دهد که کنشع( نشان میگیرند. بررسی نحوة تعامالت برادران با یوسف )می
است. درخور توجه است که در اواخر سوره، قرآن از « خودی»در نقاب « دیگری»کنش 

 الشَّیْطانُ نَزَغَ کند: أَنْزبان یوسف )ع( کنشگر اصلی در این زمینه را شیطان معرفی می
میان یوسف )ع( و  یعنی شیطان عامل اصلی جدایی (؛011إِخْوَتِی )یوسف/  بَیْنَ وَ بَیْنِی

ترین کنشگران در داستان هستند که به بیان برادرانش است. برادران یوسف یکی از مهم
 وَ یُوسُفَ فِی کانَ شود: لَقَدْها معنادار میقرآن کریم، داستان یوسف )ع( در کنار آن

های ه کنشقرآن در این سوره در سه سیاق جداگان .(7یوسف/ ) لِلسَّائِلِینَ آیاتٌ إِخْوَتِهِ
دلیل برادری قاعدتاً کند. براساس فرهنگ قرآنی، برادران یوسف )ع( بهآنان را بیان می

ظاهر  را در« خودیِ نزدیک»کوشند جایگاه ها میباشند. آن« خودی»باید در جایگاه 
 حفظ کنند تا بتوانند به اهداف خود برسند.

گذارد پدر در میان می اش را باکه یوسف )ع( در کودکی رؤیای صادقه هنگامی
 تَقْصُصْ شود: الیعقوب نبی )ع( احساس خطر کرده، به فرزند یادآور می ،(0یوسف/ )

(. رؤیایت را برای برادرانت تعریف نکن؛ چراکه 5یوسف/ )إِخْوَتِکَ  عَلى رُؤْیاکَ
سخن  (.015/ 09 :0009اهلل، طراحی خواهند کرد )فضل نقشة قتل تو را هاآن تردیدبی

  کَیْداً. لَکَ شکل مفعول مطلق تأکیدی مؤید این مطلب است: فَیَکِیدُواعقوب )ع( بهی
 و یوسف: گفتند به یکدیگر کند که برادرانبعدی داستان، قرآن بیان می در فراز

 أَخُوهُ وَ لَیُوسُفُ قالُوا هستند: إِذْ ما از ترمحبوب یعقوب پدرمان نزد بنیامین برادرش
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بیانگر آن است که برادران « مِنَّا أَبِینا إِلى أَحَبُّ»عبارت  .(0مِنَّا )یوسف/  بِیناأَ إِلى أَحَبُّ
« خودی»ع( در موقعیت ) پنداشتند که یوسف و بنیامین نسبت به یعقوبیوسف )ع( می

)یوسف/ « عُصْبَةٌ نَحْنُ وَ»ها )برادران یوسف( درعین شایستگی که آنهستند؛ درحالی 
اند. برادران برای حل این قرار گرفته« دیگری»ب )ع( در موقعیت ( نسبت به یعقو0

ای بودند تا یوسف )ع( را به هر طریق ممکن از یعقوب )ع( دور دنبال چارهمشکل به
هایی قرار گیرند. اندیشه« خودی»کنند و با حذف او، نسبت به یعقوب )ع( در جایگاه 

( و یا انداختن 9دوردست )یوسف/  همچون قتل یوسف )ع( یا فرستادن او به سرزمینی
( در همین راستا بوده است. برادران یوسف )ع( برای تحقق 01وی به چاه )یوسف/ 

یوسف  ها را برآن و بود بدبین ایشان به که را پدر باید اول شان،بخشیدن به خواسته
 غرضپاک و بی پدر نظر در را خود و سازند بینخوش خود دانست، بهنمى امین )ع(

 این با را او منظور همین به. کنند دور او از را یوسف )ع( بتوانند تا دهند )خودی( جلوه
 تأثیر پدرى عواطف برانگیختن در خود عبارت این «!أَبانا یا»: قرار دادند مخاطب کلمات
 امین وسفی بر را ما لَناصِحُونَ؛ چرا لَهُ إِنَّا یُوسُفَ وَ عَلى تَأْمَنَّا ال لَکَ دارد: ما بسزایى

نداریم  درنظر را او تفریح و خشنودى جز و خواهیمنمى او خیر جز ما بااینکه دانى،نمى
آید، برادران یوسف )ع( خود را که از این آیات برمی(. چنان09/ 00: 0007طباطبایی، )

سطة وابودند و به« دیگری»که لَناصِحُونَ؛ درحالی  لَهُ نشان دادند: إِنَّا« خودی»جایگاه  در
محسوب شدن از سوی پدر، یوسف را به چاه انداختند و او را « دیگری» همین اندیشة

( و شامگاهان به حضور 91 ـ09یوسف/ )به کاروانی رهگذر به بهایی اندک فروختند 
بارهم برای این هاآن اند.یعقوب )ع( آمدند و سوگند خوردند که مراقب یوسف بوده

که  قرار دادند؛ درحالی« خودی»، خود را در موقعیت هایشانگذاشتن بر رفتار سرپوش
 (.07)یوسف/  صادِقِینَ کُنَّا لَوْ وَ لَنا بِمُؤْمِنٍ أَنْتَ بودند: ما« دیگری»درحقیقت 

بعد از فروش یوسف )ع( به کاروان و راهی شدن او به مصر، خیال برادران آسوده 
برادران یوسف )ع( برای  ها ماجرای قحطی پیش آمد.بود تا اینکه در سرزمین آن

وارد شدند. در اولین ( یوسف) دریافت کمک به مصر رفتند و به بارگاه فرمانروای مصر
فَعَرَفَهُمْ )یوسف/  عَلَیْهِ فَدَخَلُوا یُوسُفَ إِخْوَةُ جاءَ مالقات، یوسف )ع( آنان را شناخت: وَ

در این قسمت از داستان، برادران  مُنْکِرُونَ. لَهُ هُمْ وَ (. اما برادرانش او را نشناختند:50
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هستند و چون وی را « دیگری»فرمانروای مصر( آشکارا در جایگاه ) نسبت به یوسف
اند، کنشی هم دربرابر او ندارند. از دیگر سوی چون یوسف )ع( ایشان را نشناخته

(. 59مُنْزِلِینَ )یوسف/ الْ خَیْرُ أَنَا وَ الْکَیْلَ أُوفِی دارد: أَنِّی« خودی»ها رفتار شناخته، با آن
از خود نشان « دیگری»است، برای رسیدن به هدفش رفتار « خودی»یوسف باآنکه 

گوید که برای دریافت صورت شرط به برادرانش میدهد و برخالف رسم معهود، بهمی
 یوسف/) همراه بیاورندبنیامین( را به) خود الزم است برادر دومین مرحلة آذوقه،

بار  ان یوسف )ع( که از قحطی به تنگ آمده بودند، برای بار دوم و این(. برادر19ـ59
یوسف( رفتند. یوسف )ع( ) همراه بنیامین به مصر آمدند و به دیدار فرمانروای مصربه

یوسف/ ) داد و به او گفت که برادرش است در این دیدار بنیامین را در کنار خود جای
زد خود نگه دارد و برای رسیدن به این هدف، داشت بنیامین را ن (. یوسف )ع( قصد19
آورد؛ روی می« دیگری» نسبت به برادرانش، به کنش «خودی»دیگر  در جایگاه  بار

 أَیَّتُهَا مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ ثُمَّ أَخِیهِ رَحْلِ فِی السِّقایَةَ شناسند: جَعَلَهرچند برادران هنوز او را نمی
وگوهای مفصّلی گفت کند.یوسف )ع( برادران را به دزدی متهم میلَسارِقُونَ.  إِنَّکُمْ الْعِیرُ

ها در حوزة بحث این نوشتار از این حادثه در قرآن ذکر شده که پرداختن به همة آن
سوم و با اصرار یعقوب )ع(، برادران یوسف  برای بار (.09ـ70یوسف/  ر.ک:) نیست

روند و از او وسف( میی) شوند و به دیدار فرمانروای مصر)ع( راهی مصر می
 (. در این دیدار، فرمانروای مصر00یوسف/ )خواهند که بنیامین را آزاد کند می

گوید که با یوسف و قرار دارد، به آنان می« دیگری»ظاهر در جایگاه یوسف( که به)
 نْتَلَأَ إِنَّکَ أَ شناسند: قالُوااند. اینجاست که برادرانْ یوسف )ع( را میبرادرش چه کرده

دانستند (. برادران یوسف )ع( که می91أَخِی )یوسف/  هذا وَ یُوسُفُ أَنَا قالَ یُوسُفُ
« دیگریِ دور»دلیل کیدشان در ایام کودکیِ او جایگاه حقیقی آنان نسبت به یوسف به

برسانند تا از انتقام « خودی»است، سعی کردند به هر نحو ممکن خود را به جایگاه 
 . (99یوسف/ )لَخاطِئِینَ  کُنَّا إِنْ وَ عَلَیْنا اللَّهُ آثَرَکَ لَقَدْ تَاللَّهِ باشند: قالُوااحتمالی در امان 

، با ایشان «دیگریِ دور»جای آنکه مطابق با جایگاه حقیقی برادرانش، یعنی یوسف به
همراه دهد و سپس برادران را بهنشان می« خودی نزدیک» برخورد کند، از خود رفتار
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 یَأْتِ أَبِی وَجْهِ عَلى فَأَلْقُوهُ هذا بِقَمِیصِی فرستد: اذْهَبُواع( می) نزد یعقوب پیراهنش
 (. 99أَجْمَعِینَ )یوسف/  بِأَهْلِکُمْ خواند: وأْتُونِیبَصِیراً و همة خاندان را به مصر فرامی

قرار داشته باشند؛ اما « خودی»براساس فرهنگ قرآنی، برادران باید در موقعیت  
دهد و برادران یوسف )ع( در مواضع گوناگون رفتاری مطابق چنین اتفاقی روی نمی

، «خود و دیگری»دهند؛ بنابراین براساس الگوی از خود نشان می« دیگری»موقعیت 
 گردد.نوعی ناهمگونی در رفتار آنان مشاهده می

 . یوسف )ع( ـ عزیز مصر و همسرش0ـ2
گوید ارباب برای می« دیگری خود و»که قبالً نیز بیان شد، هگل در تبیین بحث چنان

)برده( برای  «دیگری»شناخت ارباب بودن خود به برده نیازمند است؛ به این معنا که 
تنها در پایه، نهبر این  (.907: 0901نجومیان، ) استالزامی  (ارباب)« خودی»شناخت 

ها همواره داری رواج دارد، بردهفرهنگ قرآن، بلکه در هر نظام اجتماعی که در آن برده
 قرار دارند.« دیگری»نسبت به ارباب خود در موقعیت 
 فروختند تا کاروان وی را با خود به مصر« ثمن بخسی»برادران یوسف )ع( او را به 

فروشان مصر عرضه کردند. از سیاق آیات ر بردهببرد. کاروانیان یوسف )ع( را در بازا
اش برده شود که مردى از اهل مصر یوسف )ع( را خریدارى کرده به خانهاستفاده مى

توان به چند ویژگی از مجموع آیات این سوره می(. 010/ 00: 0007طباطبایی، )است 
)ع( مردى از اهل دهد خریدار یوسف نشان می« من مصر» این فرد پی بُرد: اوالً، عبارت

( بیانگر آن است که او 95وَ أَلْفَیا سَیِّدَها لَدَى الْبابِ )یوسف/  ثانیاً، آیة خود مصر بوده؛
وَ قالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ امْرَأَتُ الْعَزِیزِ  مردى بزرگ و مرجع حوایج مردم بوده؛ ثالثاً، آیة

از آن است که او عزیزى در مصر بوده که ( حاکی 90تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ )یوسف/ 
و نیز در آیات دیگری از این سوره  اند؛مردم مصر براى او عزت و مقامى منیع قائل بوده

شود وی ریاستى در دهد که این فرد داراى زندان بوده و از اینجا معلوم مىتوضیح می
همة این آیات بین مردم داشته، چون داشتن زندان از شئون ریاست است. باری، از 

 آید که یوسف )ع( از همان اول به خانة عزت و کاخ سلطنت درآمده بوده استبرمى
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عنوان به )ع((. همة این مطالب نشان از آن دارد که یوسف 019/ 00: 0007)طباطبایی، 
 شود. وارد سرزمین مصر و دربار عزیز مصر می« دیگریِ دور»

هنگام خرید یوسف )ع( چنین سخن وگوی عزیز مصر با همسرش بهقرآن از گفت
أَنْ یَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً.  گوید: وَ قالَ الَّذِی اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَکْرِمِی مَثْواهُ عَسىمی

های ای است که برای او افقگونهبه« خودی»قرار گرفتن یوسف )ع( در جایگاه 
وْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً. عزیز مصر در سخنان خود به همسرش کند: أَبلندتری را ترسیم می

؛ یعنی این امکان وجود دارد که او را در «باشد که او را به فرزندی برگزینیم»گوید: می
وگوی است که نوع گفت قرار دهیم. دلیل دیگر این مدعا آن« خودِ نزدیک»جایگاه 
 (صورت جمع )یَنْفَعَنا، نَتَّخِذَهُل بهشده در این آیه و نیز دقت در کاربرد افعاردوبدل

اندیشة  را ظاهراً خودی پنداشته و با همسرش و خود مصر عزیز که دهدمی نشان
 خود» عنوانبه یوسف )که در جایگاه دیگری قرار دارد( را فرزندخواندگی، برآن است

 و دهدخود قرار  به مردم ترینرا نزدیک یوسف گیردمی تصمیم او. جذب کند «نزدیک
 خود پسر را او یا یَنْفَعَنا؛ أَنْ عَسى: او استفاده کند از بزرگ خود مقاصد و مهم امور در

وَلَداً  نَتَّخِذَهُ أَوْ: ببرد ارث او خاندان از و باشد فرزندى همسرش و او براى تا بخواند
 . (990 /5 :0979 طبرسی،)

مصر و همسرش نسبت به عزیز « خودی»قرار گرفتن یوسف )ع( در موقعیت 
رود که وآمدها و روابطی گسترده است. این روابط تا جایی پیش میساز رفتزمینه

نَفْسِهِ  عَنْ بَیْتِها فِی هُوَ الَّتِی راوَدَتْهُ شود: وَمصر می یوسف درگیر دسیسة همسر عزیز
چیزى  برای یافتن است آرامیبه آمدوشد و تردد معناىبه« رود» کلمة(. 99)یوسف/ 

 کند؛ نزاع تو با اراده در کسى هم به این معناست که« مراوده. »(10/ 0 :0001راهیدی، ف)
 کوشش و سعى چیزى طلب در تو یا و را دیگر چیزی او و بخواهى را چیزى تو یعنى
اند گفته برخی نیز (.009/ 00: 0007)طباطبایی، دیگر  چیزی طلب در او و کنى

 به است نظر در که کارى تا نرمى و مدارا و رفق به است چیزى مطالبة معناىبه« مراوده»
 گری با نهایت تالش و؛ و گاه این مطالبه(990/ 5: 0979طبرسی، )یابد  انجام چیز آن

 که دهدنشان می تعبیر این. (990/ 0: 0009تهرانی، صادقی)دهد اصرار و حیله روی می
 از خالى و آمیزمسالمت طریق از اصطالحبه خود منظوربه رسیدن براى عزیز همسر
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کرد  دعوت یوسف از محبت اظهار و مالیمت نهایت و با تهدید هرگونه
 . (917/ 9 :0970شیرازی، )مکارم

، «ها»و « بیت»، متشکل از «بیتها»ای که در این آیه وجود دارد، ترکیب اضافی نکته
خودی و های گیری داستان و نسبتتر بیان شد، مکان در شکلکه پیشاست. چنان

در فضای مخصوص و شخصی زلیخا که « مراوده»دیگری  نقش دارد. براساس این، 
دهد که یوسف باآنکه داده و این نشان می کند، رویتعبیر می« بیتها»آن به  قرآن از

قرار گرفته است. در « خودیِ نزدیک»مرور زمان در جایگاه  ای بیش نبوده، بهبرده
ها در آیة بعدی و نوع آمرانه بودن آن «لَکَ هَیْتَ»و  «لَّقَتِغَ»ساحتی دیگر، سیاق افعال 

قرار گرفته، « خودیِ نزدیک»حکایت از آن دارد که اگرچه یوسف )ع( در جایگاه 
 وَ الْأَبْوابَ لَّقَتِغَ است: وَ« دیگری»همچنان نظام برده و موال برقرار است و او درواقع 

 (. 99هِ )یوسف/ اللَّ مَعاذَ قالَ لَکَ هَیْتَ قالَتْ
« إلفاء» کلمة الْبابِ. لَدَى سَیِّدَها در صحنة بعد، صحبت از عزیز مصر است: أَلْفَیا

است. « بیتها» متعلق به« باب» و (700/ 0: 0009راغب اصفهانی، )است  یافتن معناىبه
 مصر در آستانة اتاق همسرش ایستاده و شاهد خروج سراسیمة یوسف )ع( بودعزیز 

 است آن براى خوانده، «سید» نامبه را او شوهر (. اینکه قرآن010/ 9: 0000 بیضاوی،)
به « ها» افزودن ضمیر(. 900/ 5: 0979طبرسی، ) بوده است زن آن اختیاراو صاحب که
عنوان همسران، باید نسبت به هم در موقعیت حاکی از آن است که این دو نفر، به« سید»
را نشان « دیگری»ها نسبت روابط حاکم میان آنقرار بگیرند؛ اگرچه نوع « خودی»

مصر موالی یوسف )ع( نیز هست و قرآن  دهد. این درحالی است که عزیزمی
 (.  050/ 9: 0017)زمخشری، « وسیدهما»توانسته است بگوید: می

ترین روابط هستند و از نظر در فرهنگ قرآنی، همسران نسبت به هم دارای نزدیک
قرار دارند. برای نمونه در آیة اول سورة نساء آمده « خودِ نزدیک» ای در موقعیتنشانه

؛ یعنی زَوْجَها مِنْها خَلَقَ وَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذِی رَبَّکُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا است: یا
 و آفرید انسان یک از را شما همة که کسى همان مردم، تقوای الهی پیشه کنید. اى
 (. 007بقره/  ای دیگر ر.ک:)نمونهکرد  خلق او جنس از( نیز) را او سرهم
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بیند، بالفاصله در واکنشی عزیز مصر وقتی خود را در خطر رسوایی می همسر
کند و تصمیم پرتاب می« دیگریِ دور»به « خودِ نزدیک»فضای  دفاعی، یوسف را از

گوید: (؛ لذا به عزیز مصر می005/ 00: 0091رازی،  گیرد وی را از خود براند )فخرمی
گونه دهد که انگار هیچنشان می« من اراد»سُوءاً. تعبیر  بِأَهْلِکَ أَرادَ مَنْ جَزاءُ ما قالَتْ

 عَذابٌ أَوْ یُسْجَنَ أَنْ إاِلّ آشنایی ازقبل وجود نداشته است. شاهد دیگر این مدعا عبارت
به « ک» یز مصر با اضافه کردن ضمیراز سویی دیگر همسر عز است. (95یوسف/ )أَلِیمٌ 

دهد؛ اگرچه نوع رفتار نسبت به عزیز مصر قرار می« خودی»، خود را در جایگاه «أهل»
کوشد نوع قرار داده بود و اکنون می« دیگری»او درعمل عزیز مصر را در موقعیت 

 (99یوسف/ ) الْخاطِئِینَ مِنَ کُنْتِ إِنَّکِ کِلِذَنْبِ روابط را ترمیم کند. اما از آیة اسْتَغْفِرِی
شود که او چندان هم موفق نبوده و نسبت به عزیز مصر همچنان در جایگاه دریافت می

 قرار دارد.« دیگری»
و عزیز مصر و همسرش را )ع( های موجود میان یوسف صورت گزیده، کنشبه 
 نسبت به یوسف )ع( همسرش و مصر عزیزتوان در سه حالت خالصه کرد: نخست، می

 همسر عزیز (؛ دوم،90یوسف/ )دهند را نشان می« خودی» هستند، اما رفتار «دیگری»
را نمایش « دیگری» رفتار است، اما« خودی»نسبت به یوسف )ع( در موقعیت  مصر
هستند و « دیگری» همسرش نسبت به یوسف و مصر عزیز(؛ سوم، 99یوسف/ ) دهدمی

شود، در برخی که دیده میچنان (.99/ )یوسفکنند را نیز آشکار می« دیگری» رفتار
ای همخوانی ندارد و فرد کنشگر برای های نشانهداده با موقعیتهای رخموارد کنش

  دهد. رسیدن به هدفی خاص رفتاری ناهمگون بروز می
قرار داشته باشند؛ اما در « خودی»براساس فرهنگ قرآنی، همسران باید در موقعیت 

ی میان عزیز مصر و همسرش روی نداده است و ایشان در این داستان، چنین اتفاق
اند؛ بنابراین نوعی نشان داده« دیگری»شرایط مختلف از خود رفتاری مطابق موقعیت 

 گردد.مشاهده می« خود و دیگری»ها براساس الگوی ناهمگونی در رفتار آن
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 . یوسف ـ زندانیان2ـ2
( 90ـ91ع بانوان مصری )یوسف/ رسوایی در جم بعد از دسیسة همسر عزیز مصر و

 حَتَّى لَیَسْجُنُنَّهُ باقی نمانده نبود:ای جز زندانی کردن یوسف به مدت نامعلومی چاره
آنکه مستحق (. یوسف )ع( بدون آنکه گناهی مرتکب شود و بی95حِینٍ )یوسف/ 

 مِمَّا إِلَیَّ حَبُّأَ السِّجْنُ رَبِّ شود: قالَعذاب باشد، با تدبیری خودخواسته روانة زندان می
دلیل حضور )هرچند اجباری( رسد یوسف )ع( بهنظر می(. به99إِلَیْه )یوسف/  یَدْعُونَنِی

سوی شاید بتوان او  است و از دیگر «خودی»در زندان از نظر مکانی نسبت به زندانیان 
راکه هریک قرار داد؛ چ« دیگری»گناهی، نسبت به سایر زندانیان در جایگاه دلیل بیرا به

گناه بود. اگرچه اما یوسف بی مرتکب شده و به زندان افتاده بودند؛از زندانیان جرمی 
ها آید، بررسیشمار میبه« دیگری»نسبت یوسف )ع( با زندانیان از نظر ساحت رفتاری 

شکل « خودی»دهد نوع تعامل یوسف )ع( با سایر زندانیان براساس کنش نشان می
 و 91یوسف )ع( با سایر زندانیان و تعبیر خواب آنان )یوسف/  وگویگیرد. گفتمی
 (، درخواست از یکی از زندانیان برای یادآوری به عزیز مصر )پادشاه مصر(: اذْکُرْنِی00
( و نیز تالش وی برای دعوت اهالی زندان به یکتاپرستی 09رَبِّک )یوسف/  عِنْدَ

سخن، یوسف )ع( در زندان نسبت ( شاهدی بر این مدعاست. به دیگر 01ـ90)یوسف/ 
 دارد. « خودی»است که کنش « دیگری»به سایر زندانیان 

  فرزندان . یعقوب )ع( ـ2ـ2
های مهم داستان یعقوب نبی )ع( است. در فرهنگ قرآنی، یکی دیگر از شخصیت

است. ها سفارش شده اند و نسبت به اطاعت از آنوالدین همواره جایگاه واالیی داشته
إِحْسانا؛ یعنی به پدر و  بِالْوالِدَیْنِ فرماید: وَسورة بقره قرآن می 09نمونه در آیة برای 

(. به دیگر 99؛ اسراء/ 050؛ انعام/ 91های دیگر ر.ک: نساء/ مادر خود نیکی کنید )نمونه
« خودی»سخن، در فرهنگ قرآنی والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر در جایگاه 

 هستند. 
گیرند یوسف را با خود به صحرا ببرند، نزد ادران یوسف )ع( تصمیم میکه برزمانی 

ها خطاب به یعقوب )ع( گذارند. آنآیند و درخواست خود را با وی در میان میپدر می
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( برادرمان) دربارة تو چرا! پدرجان»یُوسُفَ؛ یعنی  عَلى تَأْمَنَّا ال لَکَ ما أَبانا گویند: یامی
این کالم »نویسد: می القرآن ظالل فیسیدقطب در «. کنى؟نمى اطمینان ما به یوسف

رسد نظر می(. به0970/ 0: 0009« )همراه اندکی استنکار استآمیز بهسؤالی عتاب
بپذیرد و از « خودی»عنوان ها را بهخواهند که یعقوب )ع( آنبرادارن یوسف )ع( می

 پنداری آنان دست بردارد. «دیگری»
کنان نزد پدر آمدند و درانْ یوسف )ع( را به چاه انداختند، گریهبعد از آنکه برا

 را ما سخن هرگز (؛ یعنی تو07صادِقِین )یوسف/  کُنَّا لَوْ وَ لَنا بِمُؤْمِنٍ أَنْتَ ما وَ گفتند:
کنند. خود نزد پدر اعتراف می« دیگری»ها با این بیان، به جایگاه کرد! آن نخواهى باور

گویان این سخن برادران بدین معناست که اگر ما نزد تو از راست» نویسد:فخر رازی می
 (. 099/ 00: 0091« )کردیخاطر یوسف ما را متهم نمیو درستکاران بودیم، تو به

شود که برادرانْ بنیامین را با خود وقتی به پیشنهاد فرمانروای مصر )یوسف( قرار می
 عَلى أَمِنْتُکُمْ کَما إاِلَّ عَلَیْهِ آمَنُکُمْ هَلْ ید: قالَگوها میبه مصر ببرند، یعقوب نبی )ع( به آن

 که گونههمان کنم، اطمینان شما به او به نسبت آیا (؛ یعنی10قَبْل )یوسف/  مِنْ أَخِیهِ
کردم!؟ و در ادامه یعقوب )ع( از آنان پیمان  اطمینان( یوسف) برادرش به نسبت

 لَتَأْتُنَّنِی اللَّهِ مِنَ مَوْثِقاً تُؤْتُونِ حَتَّى مَعَکُمْ أُرْسِلَهُ لَنْ لَگیرد که بنیامین را بازگردانند: قامی
(. دو نکتة 11وَکِیل )یوسف/ نَقُولُ ما عَلى اللَّهُ قالَ مَوْثِقَهُمْ آتَوْهُ فَلَمَّا بِکُمْ یُحاطَ أَنْ إاِلَّ بِهِ

ن است که یعقوب )ع( مهم در این آیه، یعنی عدم باورمندی و پیمان گرفتن، گویای آ
 پندارد. می« دیگری»ها را نسبت به خود در جایگاه آن

رود که با سخن گزیده آنکه، یعقوب )ع( در موقعیت پدر قرار دارد و از او انتظار می
داده با های رخکه مالحظه شد، کنشداشته باشد؛ اما چنان« خودی»فرزندانش رفتار 

و یعقوب )ع( برای رسیدن به هدفی، چنین رفتاری  ای او همخوانی نداردموقعیت نشانه
 دهد.بروز می

 . نتیجه 2
 ،«دیگری و خود» الگوی برپایة( ع)سورة یوسف  شناختینشانه هایبراساس تحلیل

های مختلف بررسی کنش .شوندمی تقسیم منفعل و فعال بخش دو به داستان کنشگران
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برخالف الگوی معمول که کنشگران  کنشگران داستان یوسف در قرآن کریم نشان داد،
توان به این الگو یک خودی کنش خودی دارند و کنشگران دیگری کنش دیگری، می

ای یا خواسته به دستیابی برای نوع کنش دیگر نیز افزود؛ مبنی بر اینکه گاهی کنشگران
 جایگاه برخالف رفتاری بخشیدن به آرمانی و در یک کالم رسیدن به هر هدفی،تحقق 
 رسیدن برای «خودی» یک است ممکن دیگر، به عبارت. دهندشان را نمایش میواقعی

نیز « دیگری»و از یک  دهد بروزرا  «دیگری» رفتار ،«خودی»بر رفتار عالوه هدفی، به
 .ی سر بزند«خود»رفتار 
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Abstract  
Semiotics has different contemporary approaches, one of the most 

important of which is cultural semiotics. Yuri Lutman is one of the 

founders of cultural semiotics who has developed the "self and other" 

paradigm. According to this model, whatever is not "insider" is 

inevitably "other". Nowadays, employing up-to-date knowledge is an 

important way of analyzing religious texts. Analyzing the stories of 

Qur'an using this model helps to have a better understanding of the 

text. The story of Yousef in the Qur'an is one of the most important 

ones. This study attempts to analyze the behavior of different actors in 

this story based on the "self and other" model employing a 

descriptive-analytical method. The results show that it is possible that 

the behavior of the actors is not in accordance with their sign position. 

In other words, for one reason or another, an "insider" may behave in 

a manner proportionate to the "other" and vice versa. In this regard, 

the study analyzes the interactions between Yousef and his brothers, 

Yousef and the beloved of Egypt and his wife, Yousef and the 

prisoners, and Jacob and his children. 
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