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  در قرآن کریم و تورات یوسفحضرت  ۀبررسی تطبیقی قص
  **/ سارا ساکی *مروتیسهراب 

  چكيده
ـیاري از مطالـب طـرح   : ادیان توحیدي واحد استهمۀ  مصدر شـده در  این ریشۀ شباهت و همسانی بس
در قـرآن و تـورات، بـا اینکـه      نقل داستان حضرت یوسف ۀدر زمین. دروهاي ادیان به شمار میکتاب

ي ماهوي و دقیقـی نیـز بـا هـم دارنـد. از      هامشترکات فراوانی با یکدیگر دارند، اما در بیان قصه، تفاوت
هـاي ابهـام در تـورات را بـه     جانبۀ نقاط اختالف آن دو را ارائه و نکتهرو، این پژوهش با بررسی همهاین

  روشنی هویدا نموده است.
بـا   قصه حضرت یوسـف دقیق متن این دو کتاب آسمانی براي سنجش تطبیقی  ۀدر این مقاله، با مطالع

فریقین  رهاي تفسیایی متون، براي اثبات حقانیت بیان زیبا و دلنشین قرآن کریم از کتابروش تحلیل محتو
بات صداقت، ثاستفاده گردیده است تا از تفسیر به رأي خودداري گردد. شاهکار قرآن کریم در بیان قصه ا

  آید.است که این نوع نگاه از تورات به دست نمی پاکی و تسلط بر نفس حضرت یوسف
، یعقـوب در تـورات،   ، تورات و یوسف، یوسف در قرآن، احسـن القصـص  ها: قصه یوسفکلیدواژه
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  طرح بحث
هـاي آموزنـده و حقـایق    و برادرانش، بسیار پرارزش و داراي نکتـه  در متون دینی قصۀ زندگی یوسف

شد و حـوادث نـاگواري بـه    انگیزي است که در آن یک اندیشۀ خام، منشأ پیدایش خطاهاي دیگر عبرت
دنبال آورد. البته این سنت طبیعی و قانون عمومی است که اگر پایه و اسـاس کـاري بـر اشـتباه گذاشـته      

رسـد، کـه یکـی از دالیلـی کـه برخـی از       شود، نتایج تلخ ناگواري به همراه خواهد داشت. بـه نظـر مـی   
عدم تمـایز میـان تـاریخ محـض و     رسند، رنگ باخته به نظر می حضرت یوسف ۀتفسیرها دربارة قص
  تاریخ دینی است.

تاریخ محض یا تاریخ علمی، دانشی است که موارد مورد استفاده خود را از گذشته و وقایعی کـه اتفـاق   
گیرد. در حالیکه تاریخ دینی غایتمند است و به آنچه باید باشـد چشـم دارد. تـاریخ محـض     اند میافتاده

شناسد، ولی تاریخ دینی انسـان را بـه سـوي فرجـامی راهنمـایی      میفرجام مشخصی براي هستی انسان ن
تواند آن اندازه از حق را نشان دهد داند. تاریخ محض فقط میکند که آن فرجام را مقصود آفرینش میمی

که واقع شده و نه تمامی آن را. اگر مسیح را در تحقیقات مستند خود پیـدا کـرد تـا هنگـام بـه صـلیب       
تواند خبري داشته باشد. اما بذري که از گـرایش  کند، ولی از رستاخیز مسیح نمیمی کشیدنش را گزارش

ـین بـازخوانی کـه مبتنـی بـر      ز نو بازخوانی میشود، او را ابه حقیقت در دل هر آدمی شکفته می کند. هم
  .)11، ص 1379شود (طهماسبی، حقیقت خواهی انسان است، تبدیل به تاریخ دینی می

است، سـایر تنـاقض ناشـی از    » تاریخ«تنها چیزي که در این قصه میان این دو ماخذ مشترك است، کلمۀ 
پـذیریم،  واقعی بودن و دینی بودن تاریخ است. بنابراین، بخش اول قصه یعنـی تـاریخی بـودن آن را مـی    

ه در بیـان قـرآن   نکته بسیار ظریفی کسپس دربارة علمی بودن یا دینی بودن آن باید بحث و بررسی کرد. 
دیـده   هـایی را کـه در آنهـا ردپـایی از مسـائل عشـقی      داسـتان کریم، قرآن شود این است که مشاهده می

میـان   از .کنـد طرح و بیان مـی  تقدس و اشارات لطیف و بدیع اي ازهاله متانت و در شود، در نهایتمی
را در  داسـتان یوسـف   فـرازي از و زلیخـا اشـاره کـرد کـه      توان به داستان یوسفمی، هااین داستان

بـه نـام   جـوانی   بـا  عشق همسر عزیز مصرداستانی که از  ؛اي که به همین نام آمده دربرگرفته استسوره
شـوند، یـا   رو مـی ه هـا روبـ  گونه صحنهان و نویسندگان هنگامی که با اینگوید. گویندگسخن مییوسف 

جلوي زبـان و یـا قلـم را رهـا نمـوده و       هاي اصلی داستانقهرمانان و صحنه ةناچارند براي ترسیم چهر
آمیز یا زننـده و غیراخالقـی بـه    گونه تعبیرات تحریک گو اینکه هزارو  حق سخن را ادا کنند، اصطالحبه

ز اي اها را در پـرده اي از صحنهبراي حفظ نزاکت و عفت زبان و قلم، پاره شوندو یا مجبور می میان آید
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هـاي حسـاس ایـن    صـحنه  و به خوانندگان به طور سربسـته تحویـل دهنـد. ولـی قـرآن در ترسـیم       پیچند ابهام
وقـایع  بیـان  آمیختـه و بـدون اینکـه از    بـه هـم   انگیزي دقت در بیان را با متانت و عفـت به طرز شگفت، داستان

در  قـرآن ، دلیـل  بـه همـین  . اسـت اخالق و عفت را نیز به کار بسته  چشم بپوشد و اظهار عجز کند، تمام اصول
بهترین امتیـاز را بـه ایـن داسـتان     ، هاآن را زیباترین داستان خوانده و در امتیازبندي داستان، مقدمه داستان

زیرا بـا اینکـه قصـه عاشـقانه     ؛ بهترین سراییدن است، که قرآن سرودهاي شیوهبه  قصه یوسف .دهدمی
  .دتر از آن بسرایو پوشیده ترعفیف نین داستانی راطوري بیان کرده که ممکن نیست کسی چ، است

رغم اینکه این قصه پیش از قرآن در تورات آمده بـود، امـا روشـن    توان گفت: علیبا نگاهی دقیق می
روي تکرار داستان تورات نیست، بلکه یک بازخوانی موفق از آن است کـه  شود که قصۀ قرآن به هیچمی

هاي بسیار مهم و اساسی پیدا کـرده  پذیرفته و با آنچه در تورات است، تفاوتبا کالم وحی صورت تازه 
شـود. در  مشـاهده مـی  ها هم در شکل ظاهري قصه و هم در محتوا و معناي درونی آن است. این تفاوت
  ها هستیم.صدد بررسی و اثبات این تقاوتاین پژوهش، در

  يوسف در تورات
و نخسـتین پسـر او از    یعقـوب ، یوسف یازدهمین پسر توراتدر  سفر پیدایشبر اساس 

نفـرت  موجـب  کـه   ،گفترا به پدرش می زلفهو  بلهههاي پسران بود. او شرارت راحیل
بـه  . بیشتر از دیگر برادرانش بـود  بیعقوبرادرانش از او شد. محبوبیت یوسف در نزد 

یعقوب قباي رنگارنگی براي یوسف ساخت. برادران وي براي چوپانی گله ، همین سبب
دنبال آنها فرستاد تا از سـالمتی گلـه و بـرادرانش بـراي     نیز یوسف را بهرفتند و یعقوب 

اي چیـده و او را در چـاه انداختنـد.    توطئـه ي، یعقوب خبر بیاورد. برادرانش بـا دیـدن و  
 بردگـی فروختند و یوسف بـه   اسماعیلیانپس یوسف را به بیست پاره نقره به کاروان س

و خانه و ثروت خـود را بـه او    اريرا خرید او فرعونوزیر  فوطیفار آمد.گرفتار  مصریان
. زن گریـزد او مـی از یوسف خواست تـا بـا وي همبسـتر شـود، امـا       فوطیفارسپرد. زن 

 فوطیفـار یوسف قصد همبستري با او را داشـته و  : به دروغ به شوهر خود گفت فوطیفار
، یوسف از مرگ رهایی یافت و فوطیفارتصمیم به قتل یوسف گرفت. با میانجیگري زن 

در زندان، یوسف خواب سـاقی و نـانواي فرعـون را تعبیـر کـرد. سـاقی        به زندان افتاد.
قـدرت تعبیـر خـواب یوسـف گفـت و فرعـون        ةدربار فرعون پس از آزادي، به فرعون

سـال خشکسـالی   را به دنبال یوسف فرستاد. یوسف خواب فرعون را بـه هفـت   فوطیفار
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سال گندم ذخیره کنند. یوسف مصر تعبیر کرد، و به فرعون پیشنهاد داد که در مصر هفت
  مورد توجه فرعون قرار گرفت و به مقام وزارت رسید.

  يوسف در قرآن
خداي متعال این داسـتان را   شود.روایت می، ستاوت یوسف در سوره دوازدهم قرآن که به نام سرگذش

گویی قـرآن سـبک خـاص خـودش را دارد. مـاجرا از      کند. قصهمی ، آغازبیندمی با رؤیایی که یوسف
هـم ایـن    یعقـوب . کنـد براي پدر بزرگوارش بیـان مـی  ، که یوسف خوابی را که دیده ؛شودمیآغاز اینجا 

مس   «کند: خواب را براي فرزندش تعبیر می إِذْ قالَ یوسف لأَبیه یا أَبت إِنِّی رأَیت أَحد عشَرَ کَوکَبـاً و الشـَّ
  .)4 :یوسف( »و الْقَمرَ رأَیتُهم لی ساجِدینَ

بـه  « فرماید:سوره میاین در  .است یاد شده» القصصاحسن«در قرآن از داستان یوسف با عنوان 
و از  )7(یوسـف:  ».سـت هاکنندگان عبرتراستی که در سرگذشت یوسف و برادرانش براي پرسش

کنـد کـه خداونـد ولـی بنـدگان      شود. این آیات داللـت مـی  داستان یوسف بیان می، این آیه به بعد
آیـات   خواهد برساند. ایـن دار امور آنان است تا آنان را به کمالی که میعهده است و مخلص خود

چیند و از به کـار انـداختن   کنند بر اینکه خداوند اسباب عالم را هر طوري که بخواهد میاشاره می
بـرادران یوسـف بـه وي حسـد ورزیـده و      ، گیـرد. در ایـن آیـات   خود را میۀ دلخواه نتیج، اسباب

ظـاهر  اي بـر خـالف ایـن    دهند، ولی خداوند نتیجـه حسب ظاهر او را به سوي هالکت سوق میبه
و همـان قصـد سـوء را وسـیله ظهـور و بـروز       ، همین اسباب زنده کرد ۀیوسف را به وسیل، گرفت

کـه بـر حسـب ظـاهر منتهـی بـه       ، کرامت و جمال ذات یوسف کرد و در هر راهی که او را بردنـد 
را به سرانجامی خیر و فضیلتی ي و، به وسیله همان راه شد، خداوند عیناًهالکت یا مصیبت وي می

  .)153، ص 7، ج1378؛ طیب، 102، ص 11، ج 1374ی، ئد (طباطبامنتهی نمو شریف

  داستان  بررسي و نقد 
علت ایـن  بحث و جدل نشده است.  هاي قرآن به اندازة داستان یوسفیک از داستاندربارة هیچ

این داستان  شگرچه گزار .دانست و توراتقرآن  قصه در اختالف مایهدرونتوان در ها را میجدل
هـاي بنیـادینی نیـز در    گاريدارد، اما ناهمگونی و ناساز کریم هایی با قرآنهمانندي، توراتاز منظر 
بـا آنچـه در سـفر پیـدایش تـورات      ، سنجش آنچـه در قـرآن آمـده   خورد. به چشم میدو  میان آن

  .نداشته استگمان به تورات چشم کند که قرآن بیآشکار می، آمده است 50تا  39، 37هاي بخش
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تـوان  دارد، مـی  قرآنی این داستان با تورات روایتکه را هایی سازيها و ناهمترین ناهمگونیبرجسته
  در دو دسته بررسی نمود:

  دسته اول
اند، اما در جزئیات آنهـا اخـتالف وجـود دارد. ایـن     مواردي که قرآن کریم و تورات هردو به آنها پرداخته

  ناگونی روي داده است.  هاي گواختالفات در زمینه

  هاي موجود در بين دو ماخذيابي وقوع داستان و تفاوتريشه )الف
تـوان  شود. میهاي آشکاري میان این دو منبع مشاهده میبا بررسی علل وقوع داستان، تفاوت

سـازي وقـوع داسـتان شـد،     آنها را در سه بخش، که منجر به ایجاد توهم و در نتیجـه زمینـه  
  بررسی نمود.

  . برخورد یوسف1

اختالف در داستان در دو منبـع   است. برخورد یوسف یابی وقوع داستانبروز اولین اختالف، در ریشه
هـا و  شود. اختالف این دو منبع، در این بخش، هم در تعداد خـواب مورد نظر از خواب یوسف آغاز می

مس  و کَوکَباً عشَرَ أَحد رأَیت إِنِّی أَبت یا لأَبِیه یوسف قالَ إِذْ« هم در زمینه بازگو شدن خواب است.  الشـَّ
رَ والْقَم متُهأَیی رین لخواب یوسـف یکـی اسـت   براساس بیان قرآن و نظر مفسران،  )4: یوسف(.»ساجِد 

؛ 289، ص 4، ج ق1424؛ مغنیـه،  767، ص 1356که تنها آن را بـراي پـدر بـازگو کـرده اسـت (طبـري،       
 تَقْصــص ال بنَـی  یـا  قــالَ« .)309، ص 9، ج 1375، شـیرازي  ؛ مکـارم 104، ص 11، ج 1374ی، ئطباطبـا 
ؤْیاكلی رع کتوا إِخْویدکفَی داً لَکطانَ إِنَّ کَیلْإِنْسانِ الشَّیل ودبِینٌ ع5: یوسف(» م(.  

یابد که خداوند یوسـف  مییعقوب از این رؤیاي یوسف در«آمده است:  السعودابیکه در تفسیر چنان
گزینـد.  را به زودي به پایگاهی بلند از فرزانگی و بزرگی فرا خواهد برد و او را به پیامبري خـویش برمـی  

کند تا خواب خویش را بر برادران بـاز نگویـد   ش میررو، از حسد برادران بر او بیمناك شده و سفااز این
نـه آن  دران از خواب یوسف آگـاه نبودنـد وگر  برا«گوید: می سیدقطب. )252، ص 4تا، جالسعود، بی(ابی

آوردند. آگاهی آنان از آن خواب، خـود انگیـزه بهتـري بـود تـا      را در بگومگوهایی که داشتند بر زبان می
  .)1973، 4، ج1982(سیدقطب،  زبان سرزنش و حسدشان بر یوسف درازتر شود

  :ها را براي برادرانش بیان کرده است؛ او خوابدوتاستخواب یوسف  ،تورات بیانبه اما 
او افزودنـد و بـه ایشـان     نـه پس بر کی. یوسف خوابی دیده آن را به برادران خود باز گفت الف.
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بستیم که ناگاه بافۀ من بر پـا شـده   ها میام بشنوید: اینک ما در مزرعه، بافهخوابی را که دیده: گفت
بـر   ۀالحقیقفیآیا : سجده کردند. برادرانش به وي گفتند آمده به بافۀ من دهاي شما گربایستاد و بافه

هـا و سـخنانش بـر کینـۀ او     ما سلطنت خواهی کرد و برما مسلط خواهی شد؟ و به سـبب خـواب  
  .)9-5: 37پیدایش ( افزودند
ام کـه  اینک بازخوابی دیـده  :گفت، خوابی دیگر دید و برادران خود را از آن خبر داده، از آن پسب. 

را تـوبیخ   پـدرش او . آفتاب و ماه و یازده ستاره مرا سجده کردند و پدر و برادران خـود را خبـر داد  ناگاه 
آیا من، مادرت و برادرانت خواهیم آمد و تو را بـر   ؟اياین چه خوابی است که دیده کرد و به وي گفت:

 طر نگـاه داشـت  امـا پـدرش آن امـر را در خـا     .برادرانش بر او حسد بردنـد  زمین سجده خواهیم نمود؟
  .)12- 9: 37، همان(

آید که یوسف خواب خویش را هم بـه پـدر و هـم بـه بـرادران گفتـه و چنـان        تورات بر می متناز 
وقـوع  ه، عامـل اصـلی   افزودنه آنها بر کی ،به برادران هاي یوسفخواببازگو کردن  پاسخی شنیده است.

را از بـازگفتن خـواب بـه بـرادران      گفته و پـدر او بر پایۀ آیات قرآن، تنها به پدر  که،شد. در حالی داستان
نهی یعقوب داللت دارد که خود او با نهایت دقـت و مسـاوات نسـبت بـه فرزنـدانش      پرهیز داده است. 

رو، به یوسف سفارش کـرد کـه خـوابش را بـراي بـرادران      کرد تا حسد آنان را برنینگیزد. از اینرفتار می
ا دستور پدر مخالفت کرده و خـواب خـود را بـراي بـرادرانش نقـل      بازگو نکند. دلیلی ندارد که یوسف ب

کرد که به دستور پدر عمل کـرده، خـواب خـود    کرده باشد. از سوي دیگر، تربیت خانوادگی او اقتضا می
  را براي برادرانش نقل نکند.

شـود  مـی نظر وجود دارد. از تورات اسـتفاده  بنابراین، در چگونگی وقوع حادثه میان دو منبع اختالف
خـواب، او از آینـده او مطلـع شـدند و بـراي جلـوگیري از آن، وي را در        ۀکه برادران یوسف بـه وسـیل  

گویـد:  معرض فشار قرار دادند. علت اصلی وقوع ماجرا برخورد یوسف بوده است. ولی قرآن کریم مـی 
نادرسـت، آنـان   ورزد. همین توهم برادران توهم کردند که یعقوب به یوسف و برادرش بیشتر محبت می

  را واداشت تا علیه او توطئه کرده، زندگی او را در مسیر آن همه حوادث ناگوار قرار دهند.
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وقوع داستان میان قرآن و تورات وجود دارد، رفتـار بـرادران یوسـف     ۀاختالف دیگري که در زمین
بـرادران  هایی شد که براساس آنهـا  ساز اندیشهاست. توهم نادرست برادران نسبت به یوسف، زمینه

ایـن امـر    یعقـوب بـه یوسـف را   عالقه مهر و علل تورات، . توطئه کردند يیوسف، براي نابودي و
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فرزنـد دورة پیـري   و  کـرد برادران را به پدر گزارش می چینی، بدرفتاريیوسف با سخنداند که می
 منْ یعلِّمک و ربک یجتَبِیک کَذلک و«، بر اساس آیه اما قرآن کریم. )4-3: 37پیدایش (یعقوب بود 

را  یعقوب به یوسف ۀعالقمهر و  )6 :یوسف(»یعقُوب آلِ علی وعلَیک نعمتَه یتم و الْأَحادیث تَأْوِیلِ
  بیند.در علل دیگري می

  آمده است: تفسیر ابی السعوددر 
یعقوب از این رؤیاي یوسف دریافت که خداوند یوسف را بـه زودي بـه پایگـاهی بلنـد از فرزانگـی و      
بزرگی فرا خواهد برد و او را به پیامبري خویش برخواهد گزید. این امر موجب محبت یعقوب به یوسـف  

و از دانـد  خواب شگفت و پیشـگویانۀ یوسـف مـی    ،سوزمینۀ عشق یعقوب به یوسف را از یکشود. می
ـید     احساس ژرف یعقوب به اینکه یوسف ي دیگر،سو  ،در آینده به مقامات معنـوي شـگفتی خواهـد رس

مهري کنـد، بلکـه از سفارشـی کـه     . اما چنین نبود که یعقوب نسبت به فرزندان دیگرش بیچون پیامبري
ندان دیگـرش  کند، پیداست که خود او با دقت نسبت به فرزبراي جلوگیري از حسد برادران به یوسف می

تـا،  السـعود، بـی  (ابی با عدالت و مساوات رفتار نماید تا موجب تحریک حسد و دشمنی فرزندانش نشود
  .)252، ص 4ج

 اقْتُلُـوا « هایی که منجـر بـه رخ داد حادثـه شـد:    ساز اندیشهتوهم نادرست برادران نسبت به یوسف، زمینه
فوسأَوِ ی وهضاً اطْرَحخْلُ أَری لَکُم هجو 9: یوسف( »أَبِیکُم(.  

  نویسد:می شعراوي
ـتند. در   پیامد توهمی که برادران از یوسف در دل نهان می داشتند، این شد که بداندیش و کج هنجـار گش

بینـی را در دل  کمتر دوست داشتن، عقده حقارت و خـود حقیقت، یکی را از میان دیگران برگزیدن و بیش
ـبب،    کارد. این مطلب دیگران می زمینه شد تا آنان به ناهنجاري رفتاري و پنداري دچار گردنـد. بـدین س

دارد، به اندیشـه افتادنـد تـا از راه    چون برادران یوسف دریافتند که پدر او را بیش از سایرین دوست می
  )8(یوسف:  برتر نشان دادن خود یوسف را از چشم پدر بیندازند. پس گفتند ما گروهی توانا و کارسازیم.

یافتند که آنچه گفتند، بیشـتر بـه زیـان    میاندیشیدند، دربودند و اندکی می حال اگر کژهنجار نشده
دارد؛ زیـرا  خود آنهاست و نشانگر این است که حق با یعقوب است که یوسف را بیشتر دوست می

ن کـودکی  اند، دیگر در سن و سالی نیستند که نیاز باشد پدر با آنها چواگر آنها بزرگ و توانا شده
 انگاشتنددانستند، توجه یعقوب را عیب نمیمهربانی کند. اگر برادران یوسف همین نکته ساده را می

  .)72، ص 10، جم1982(شعراوي، 

۱۲     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

انـدازه  بنابراین، تورات علت توهم نادرست برادران و روي دان حادثه را رفتار یعقوب و توجـه بـیش از   
خشم و حسد برادران یوسف نسبت بـه او و بـه علـت تـوهم      که، قرآن کریمداند. در حالیبه یوسف می

  داند.اشتباه در عالقه یعقوب به یوسف می
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کـاه بودنـد؛ رنـج    روایت قرآن نشان داد که برادران یوسف، دیرگاهی بود که دچار فشـار و رنجـی جـان   
توانستند آن را پنهـان دارنـد   نمی پنهان کردن کینه و تمایلشان در رهایی از وجود یوسف، میلی که همواره

اي کـه  دادنـد. بـه گونـه   گاه این تمایل خود را بر ضد یوسف در رفتار و گفتار خود نشان مـی و گاه و بی
  یعقوب نیز این را دریافته و به آنان بدگمان شده بود.

از  عقـوب ی داده که یوسـف همـراه بـرادران بـرود؛ زیـرا     کند که یعقوب اجازه نمیقرآن کریم بیان می
. فرزندانش حفظ ظـاهر کـرده، خـود را خیرخـواه او     رشک و کینۀ برادران به یوسف بیمناك و نگران بود

  معرفی کردند و با اصرار و فشار، او را حاضر کردند که همراه آنان به صحرا برود.
یکی از لوازم تسلط بر رقیب نزاکت اخالقی و حفظ ظاهر است که براي تسخیر فکـر حریـف از آن   

مخصوصـی   خود را اجرا کردند؛ زیرا نزاکت اخالقی ۀشود. فرزندان یعقوب، به همین راه نقشاستفاده می
فرما بود، سرپوشی بر بدگمانی طرفین افکنـده بـود. ایـن نزاکـت اخالقـی و      که بین خاندان یعقوب حکم

و محکم سـخن   حفظ ظاهر به حدي بود که فرزندان یعقوب به اتکاي آن توانستند با پدر خویش منطقی
که برادران از قبل بر علیه یوسف توطئه کرده، در فکـر اجـراي آن بودنـد. امـا حفـظ ظـاهر،       د؛ چرابگوین

ا  ال لَـک  ما أَبانا یا قالُوا«کنند: کردند. آنان به اتکاي همین حفظ ظاهر به یعقوب اعتراض میمی  علـی  تَأْمنـَّ
فوسی إِنَّا و ون لَهحلَناصلْهسنا أَرعغَداً م رْتَعی و بلْعی إِنَّا و ظُونَ لَه12- 11 :یوسف(»لَحاف(.  

آید که این خود یعقوب بود که از یوسف خواست نزد بـرادران رود کـه   میاز گزارش تورات برولی 
  :چراندنددر دشت شکیم گوسفند می

 به حبرون دره از اطاعت کرد و بده. یوسف خبر به من و برگرد گاهاست. آن چگونه اوضاع ببین و برو
 پرسید یوسف از او است. سرگردان صحرا در وي دید و برخورد او به شخصی آنجا رفت. در شکیم

 تو آیا باشم.می هایشانگله و خود برادران جويوجست گفت: در یوسف هستی؟ چه جويوجست در
 و رفـت  دوتـان  بـه  یوسـف  روند، پسمی دوتان گفتند: بهمیام. دیده را آنها اي؟ بلی، مندیده را آنها

  .)14- 17: 37سفر پیدایش » (یافت آنجا در را ایشان
اند و فکر اجـراي نقشـه بـا دیـدن او بـه      براساس بیان تورات، برادران اصراري براي بردن یوسف نداشته



   ۱۳ در قرآن كريم و تورات قصة حضرت يوسف بررسي تطبيقي

 شبـرادران  ، همـین کـه  چراندندشت شکیم گوسفند میدبرادران در زمانی که  ذهنشان خطور کرده است.
  .)18: 37سفر پیدایش ( بکشند را او گرفتند آید، تصمیممی دیدند یوسف دور از

دهد که برخورد یعقوب و فرستادن یوسف نزد برادران، علت وقـوع حادثـه   این بیان تورات نشان می
است. این مطلب، درست مقابل دیدگاه قرآن است. در این زمینه، گفتـه تـورات در سـه مـورد بـا قـرآن       

  مخالف است:  
اضر کردنـد. تـورات   فرماید: برادران یوسف یعقوب را با اصرار و فشار به بردن یوسف ح. قرآن می1

 گوید: یعقوب خودش با رضاي خاطر او را فرستاد.می
گوید: یعقـوب او را تنهـا فرسـتاد. در    فرماید: یوسف همراه برادران رفت. ولی تورات می. قرآن می2

 گوید: او در بیابان گم شد.جاي دیگر، می
گویـد: یعقـوب او را   تـورات مـی  بـریم، ولـی   فرماید: برادران گفتند او را براي تفریح مـی . قرآن می3

 فرستاد تا خبر سالمتی برادران و گوسفندان را بیاورد.
قـرآن کـریم بیـان     آمیز اسـت. تورات آشفته و تناقض بیانتر است و روشن است که بیان قرآن، کامل

را  کننـد، تـا نقشـه خـود    شده یوسف را همراه خود روانه مـی تعییناي از پیشدارد که برادران با نقشهمی
اینکه برادران آنی و با دیدن یوسف تصمیم به قتل او گرفتند، چیزي است که فقـط تـورات    عملی سازند.

  کند.بیان می

  ب) رويداد حادثه و توجيه آن

مجموع این شرایط منجر به وقوع داستان شد. در چگونگی دور کردن یوسف از پدرش، اختالفاتی میـان  
چاهی که یوسف را در آن افکندند، به گزارش تورات، چاهی اسـت   شود. اول اینکه،دو منبع مشاهده می

اما در قـرآن چـاهی اسـت کـه آب دارد و کاروانیـان بـه سـراغ آن         ،)24: 37آب و رها شده (پیدایش بی
  .)19: یوسف( »غُالم هذا بشْري یا قالَ دلْوه فَأَدلی وارِدهم فَأَرسلُوا سیارةٌ جاءت و« :روندمی

دوم در این زمینه، در مورد فروش یوسـف اسـت. در تـورات آمـده اسـت: یهـودا بـه        اختالف 
برادرانش گفت که از کشتن برادر خود و مستور ساختن خونش از براي ما چه فایـده؟ بیاییـد او را   

خـوبی  ولی از قرآن کریم، به). 27-26: 37یدایش، به اسماعیلیان بفروشیم و دست ما به او نخورد (پ
انـد، بلکـه کاروانیـان او را از چـاه برگرفتـه و در      شود که برادران یوسف وي را نفروختهروشن می

ب  غَیبت فی أَلْقُوه و یوسف تَقْتُلُواْ لَا منهُم قَائلٌ قَالَ«مصر فروختند:  الْجـ  طْـهلْتَقی  ض عـةِ  باری إِن السـ 
ینَ کُنتُملها او را برگیرند و ببرنـد دیگـر   این صورت، جمله که بعضی کاروان. در )10یوسف: » (فَع

۱۴     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

نین این چکه خود آنان بودند که او را از چاه بیرون آورده، به کاروانیان فروختند. هما ندارد؛ چرامعن
تواننـد  شده را چگونه بـرادران مـی  معنا نخواهد داشت؛ زیرا یوسف پنهان »اسروه بضاعه«بخش آیۀ 

کردنـد؛  ند؟ عالوه بر اینکه، اگر کاروانیان او را خریده بودند که نباید او را پنهان مـی بیابند و بفروش
  .)52، ص 1378صالحی، ( زیرا از کسی ترسی ندارند

  ج) واكنش يعقوب با رخداد حادثه  

 ۀرویداد حادثه پیامد توهم نادرست برادران یوسف، بداندیشی و کژهنجاري آنان بود. به همین دلیـل همـ  
گویـاي ایـن    قـرآن . ي شـدند أرتالش آنان بر این شد تا او را از پدر دور سازند. بنابراین، بر کشتن او هم

 ،بـدگمان بـود   نخویش را پیاده کردند و نزد پدر بازگشتند، پدر به آنا ۀنقش یوسف است که چون برادران
 لَکُـم  سولَت بلْ قالَ« مان بودند:خودشان نیز به خودشان بدگ ،اینکه کرد، افزون برو حرفشان را باور نمی

کُمراً أَنْفُسرٌ أَمبیلٌ فَصمج و تَعانُ اللَّهسلی الْمفُونَ ما عدر این آیه، صبر جمیـل بـه   ). 18- 17: یوسف(» تَص
انمـا  «کنـد:  قراري است و اینکه در جاي دیگر قرآن از قول یعقوب نقـل مـی  معنی صبر بدون جزع و بی

دلیل جزع و فزع وي نیست، بلکه مؤید صبر و تحمـل اوسـت. یـا در جـاي دیگـر      » بثی و حزنیاشکوا 
دلیل جزع و بیقراري یعقوب نیست؛ چون سفید شـدن چشـم اثـر    » و ابیضت عیناه من الحزن«فرماید: می

طبیعی و قهري غصه طوالنی است. بخصوص کسی که غصه را در دل خود نگـه دارد و فقـط از غصـه    
؛ ابـو المکـارم،   346، ص 3، جق1423؛ کاشـانی،  296، ص 4، جق1424ا شکوه ببرد (مغنیـه،  خود به خد

  .)275، ص 1381
درنـگ نیرنـگ   برادران بویی نبرد و بـی  هتورات گویاي این است که یعقوب از نقش، کهدر حالی

از بـه  چون ماجرا را شنید جامه چاك زد، پالس پوشـید و روزگـاري در  : «آنان را نومیدانه باور کرد
را دلداري دادند و بـه صـبوري و خویشـتن     سوگ نشست و مویه و گریه کرد هرچه خویشانش او

کشم تا بمیرم و گریان و مویان نـزد پسـر خـویش بـه     داري خواندند، نپذیرفت و گفت: دست نمی
  .)35: 37، سفر پیدایش(»گور روم

سـختی و  ه یوسـف، بـا همـ   آمـد از دسـت دادن   دهد کـه برخـورد یعقـوب بـا پـیش     قرآن نشان می
افزون براینها، قرآن کریم آشکارا گویـاي ایـن اسـت    است.  برخوردي بود برازنده و آموزنده ،اشسنگینی

رو، بـود کـه بـه    از این .که گذشت روزگار، هرگز یعقوب را از بازیافتن یوسف و برادرش نومید نساخت
نْ  ییأَس ال إِنَّه اللَّه روحِ منْ تَیأَسوا ال و أَخیه و یوسف منْ فَتَحسسوا اذْهبوا بنی یا« برادران گفت: حِ مـور 

إِلَّا اللَّه مرُونَ الْقَو87 :یوسف(» الْکاف(.  
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پنـدارد؛ بنـابراین، نیـازي بـه     همین خواست یعقوب بیانگر این است که او، یوسف را زنده مـی 
دارد، ندارد. از سوي دیگر، او از خواب یوسف، آینـده  بیان میگونه که تورات واکنش غیرمنطقی آن

دانـد کـه   وي را به دست آورده که خداوند او را به مقام بلندي خواهد رساند. بنابراین، یعقوب مـی 
تابی کند. پس صبر و شکیبایی پیشه سـاخته  رو، نیازي نداشت جزع و بییوسف زنده است. از این

یـد کـه یعقـوب،    آمـی تـورات بر متن اما از طلبد، نه مرگ او. یاري میو از غم فراق یوسف از خدا 
گـذارد کـه هرگـز    اي از یعقوب به نمایش میچهره. به همین دلیل، پنداشته استیوسف را مرده می

صبري و جزع، که تورات نسـبت بـه یعقـوب داده    . این بیزیبنده و برازندة پیامبري چون او نیست
  است، مخالف قرآن است.

  اصل داستان و عواقب شروع آند) 

شـود کـه در ذیـل بـه     هایی مشاهده میاند، تفاوتدر مورد اصل داستان، که هردو منبع به آن اشاره داشته
  پردازیم.بررسی آنها می

  . خرید یوسف1

گویـد:  دهد، چگونگی خرید یوسف است. تـورات مـی  اولین اختالف، که در اصل داستان روي می
عزیـز  ، براساس آیات قرآن )1: 29 ،پیدایش. (خرد، سردار سپاهیان استمی آنکه در مصر یوسف را

رَ  منْ اشْتَراه الَّذي قالَ و« .مصر است صـم  ه رَأَتـامی  ل أَکْرِمـ  ثْـواهسـی  منـا  أَنْ عنْفَعی أَو  ذَه لَـداً  نَتَّخـو« 
 به، و أهله أوصی أکرمه، و و به اعتنی حتی مصر من اشتراه الذي«نویسد: می کثیرابن. )21یوسف: (

 هـو  و عزیزهـا  مصـر  مـن  اشـتراه  الذي کان و مثْواه أَکْرِمی المرأته الصالح، فقال و الخیر فیه توسم
  .)325، ص 4تا، ج(ابن کثیر، بی »الوزیر

و ترتیب، از نگاه تورات خریدار یوسف سردار سپاهیان است، اما از نگاه قرآن عزیز مصر اسـت  بدین
  گانگی این دو پایگاه بسیار است.دو

  . ماجراي همسر عزیز و یوسف2

دامنـی  تورات در بیان قصۀ یوسف با همسر عزیز، در پی این نیسـت کـه پـاك   الزم به یادآوري است که 
 قَـدت  و الْباب استَبقَا و: «آن تکیه کرده است چیزي که قرآن به روشنی و آشکارا بر؛ یوسف را نشان دهد

هیصر قَمبنْ دم ها أَلْفَیا ودیي سالْباب لَد ما قالَت زاءنْ جم أَراد کلوءاً بِأَهنَ أَنْ إِلَّا سجسی أَو ذابیم  ع أَلـ« 
  ).25: یوسف(

۱۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

 بـه  گنـاه  از فرار براي است، یوسف یکدیگر از نفر چند یا دو گرفتنپیشی و سبقت معنايبه »استباق«
 پـاره  معناي به »قُد. «اندگذارده مسابقه در سوي به گویا. دودمی او دنبال به نیز زلیخا و کرد فرار در سوي
؛ طیـب،  155، ص 5، ج1378؛ مدرسـی،  61، ص 6، ج1383(قرائتـی،   اسـت  طول طرف از پارچه شدن
  .)184، ص 7، ج1378

کـرد. آن روز  روزي یوسف طبق معمول به کارهاي خانـه رسـیدگی مـی    تورات گویاي این است که
مـردان خانـه را خبـر کـرد کـه       این خود زن عزیز بود که با داد و فریاد هم شخص دیگري در خانه نبود،

و تا داد و فریاد او بـراي کمـک بلنـد نشـده، دسـت از او       خواسته به او دست درازي کندمرد عبرانی می
دارد تـا  او جامه را نزد خود نگـه مـی   .پاچگی جامۀ خود را رها کرده و گریخته استبرنداشته و از دست

خواست به من دسـت دراز کنـد   بندة عبرانی می :گویددهد و میید، جامه را به او نشان میآمی همسرش
  ).18- 11 :39(سفر پیدایش،  ترسان جامۀ خود را رها کرد و گریخت ،و چون من داد و فریاد کردم

  این زمینه، تورات در دو مورد با قرآن کریم اختالف دارد.در 
یوسف و بانو براي رسیدن به در بیرونی از یکدیگر سبقت گرفتنـد: در ایـن حـال،    گوید: . قرآن می1

بانو پیراهن یوسف را از عقب پاره کرد. ولی در تورات نه از سبقت گرفتن آن دو خبري هسـت و نـه از   
گوید: وقتی که یوسف بیرون گریخت، بانو در غیاب عزیز، بـا اهـل   رات میپاره شدن پیراهن یوسف. تو

گویـد: پـس   خانه سخنانی گفت که هم اعتراض به عزیز بود و هم تهمت به یوسف. حال آنکه، قرآن می
یوسـف را   ،رو شد عزیـز بـود. بـانو اول نـزد عزیـز     هاز فرار کردن یوسف اولین کسی که با آن وضع روب

  متهم کرد.
در خانـه هـیچ کـس نبـود و     : گویـد مـی  ؛ ابتداآمیز استتورات آشفته و تناقض بیاناست که  روشن

بار یوسف را مرد عبرانـی و بـار دیگـر بنـدة عبرانـی معرفـی       کند، یکجاي دیگر خانه را از مردان پر می
  تفاوت دارند.یر چه اندازه با هم این دو تعب روانی ویژهـ  که در چنان حالت عاطفی. روشن است کندمی

هـیچ  بـی ، شـنود ة یوسف مـی رهمین که سخن همسرش را دربا ،آید که عزیز مصرمیتورات براز . 2
پس چون سخن زن خود را شـنید کـه غالمـت بـه مـن      « افکند:و بررسی، یوسف را به زندان میتحقیق 

آن زنجیـر   در را به زندانی کـه سـایر زنـدانیان پادشـاه    چنین کرده است، خشم او افروخته شد و یوسف 
 الْآیـات  رأَوا مـا  بعد منْ لَهم بدا ثُم« فرماید:می اما قرآن کریم. )21- 19: 39سفر پیدایش، ( بودند، انداخت

نُنَّهجستَّی لَیینٍ ح35 :یوسف»(ح(.  
هـاي آشـکاري چـون پـارگی     که به زندان رفتن یوسف، پس از آن بوده است که نشـانه  روشن است
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 ،انـد دامنی او را گواهی کـرده گناهی و پاكبریدن زنان مصر دستان خود را، گواهی کودك و... بی پیراهن،
  .)254، ص 4، جق1405؛ آلوسی، 143، ص 12تا، جمراغی، بی؛ 26ـ29(یوسف:  روي داده است

از یوسـف خواسـت تـا آن را     ،چون حقیقت ماجرا را فهمیـد ، تنها در قرآن آمده است که عزیز مصر
از سوي دیگر، همسـر خـویش را فرمـان داد تـا توبـه کنـد و از خـدا         .پنهان دارد و میان مردم باز نگوید

خـدا نیـز توبـه او را     ،اي توبه کند و به سوي خدا بـازگردد زیرا چون بنده؛ )29(یوسف:  آمرزش بخواهد
دانستند تنهـا  اما می ،پرست نبودنددر آن روزگار یکتااگرچه  ،بخشاید. مردم مصررا می پذیرد و گناه اومی

گنـاهی یوسـف بـر عزیـز مصـر      گونه بیبدین .ستکند خداآن کیفر می بخشاید یا برکسی که گناه را می
آشکار شد. او رو به یوسف کرد و گفت: یوسف از این بگذر؛ یعنی آن را براي کسی بـازگو مکـن؛ زیـرا    

کثیـر،  (ابـن  و سـزاوارتر اسـت  تـر  گونه چیزها، پسـندیده و بازگو نکردن این پنهان داشتن کثیرابن ۀبه گفت
  .)204، ص 1تا، جبی

امـا از   افکنـد. بیان تورات گویاي این است که عزیز سخنان بانو را پذیرفته و یوسف را به زندان مـی 
منظر قرآن کریم، عزیز مجال دفاع به یوسف داد. جلسه تحقیق تشکیل شد. بـه وسـیله شـهادت یکـی از     

مـد  اشـدن یوسـف، پی  دهـد کـه زنـدانی   این نشان میگناهی یوسف روشن شد. بستگان، همسر عزیز، بی
اي بیر و نقشـه مد ترفنـد، تـد  انبود، بلکه پی خشم ناگهانی عزیز مصر از آنچه براي همسرش رخ داده است

مردم به آهستگی داستان را فراموش کننـد و یـا رسـوایی    ، تا از آن راه به کار بردبوده است که عزیز مصر 
  کاهش پذیرد.، که زبانزد مجلس همۀ مردم شده بود ،زنش

  زندان ة. دور3

یکتاپرسـتی   و کـه یوسـف بـراي فراخـوانی مـردم بـه توحیـد       آید به دست نمیات راز گزارش توهرگز 
گـزاري، میـان زنـدانیان    دهد همین که یوسف از پی چنـد خـواب  کوششی کرده باشد. اما قرآن نشان می

جایی باز کرد، به دعوت دین برخاست و با شرح و گـزارش باورهـاي پیـامبران، آنـان را بـه یکتاپرسـتی       
لَ  یلهبِتَأْوِ نَبأْتُکُما إِلَّا تُرْزقانه طَعام یأْتیکُما ال قالَ. «فراخواند کُمـا  أَنْ قَبـیأْتکُمـا  یا  ذل مـی  م نـلَّمی  ع بـی  ر  إِنـِّ

لَّۀَ تَرَکْتمٍ منُـونَ  قَوؤْمالی  ه م  و بِاللـَّ رَةِ  هـبِالْـآخ  م رُونَ  هـکـاف و  ت عـۀَ  اتَّب راهیم  آبـائی  ملـَّ إِبـ حاقَ  و إِسـ و 
  .)39- 37 :یوسف...»(یعقُوب

از . بـود  گزار نبود، بلکه پیـامبر این کار این بود که یوسف تنها یک خواب رسد، علتبه نظر می
یافـت  اي مـی هرجا زمینه ،دادتی را از دست نمیصهیچ فرد، براي انجام رسالت آسمانی خو ،رواین

تنها در گزارش قرآنی داسـتان یوسـف    ،جاست که پرداختن به آخرت و قیامتبدان پرداخت. از این

۱۸     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

در گزارش تـورات، از آن  . )57: یوسف»(یتَّقُونَ کانُوا و آمنُوا للَّذینَ خَیرٌ الْآخرَةِ لَأَجرُ و«است:  آمده
  نشانی نیست.

  رهایی ة. دور4

  شود:دو بخش مطرح می در این دوره از زندگانی یوسف

  الف) خواب پادشاه و تعبیر آن

ک  قـالَ  و: «است آمدهسخن به میان یک بار ، پادشاه مصر در قرآندر مورد خواب  لـی  الْم بع  أَري إِنـِّ سـ 
قَراتمانٍ بنَّ سأْکُلُهی عبس جافع و عبس التنْبخُضْرٍ س أُخَرَ و گـزارش  . امـا بـه   )43: یوسـف ( »یابِسات

بـار  . خورندبیند که هفت گاو الغر، هفت گاو فربه را می. یک بار خواب میبیندخواب می بار تورات دو
 خورنـد باره فرو مـی بیند که هفت خوشۀ تهی و باریک، هفت خوشۀ درشت و پر را یکخواب میدیگر 

در بیـداري نیـز پـیش     ،داند که آنچه را در خـواب دیـده  را نشانۀ آن میدوم خواب ). 7- 1: 41، پیدایش(
انـب خـدا   و چون خواب به فرعون دو مرتبه مکرر شـد، ایـن اسـت کـه ایـن حادثـه از ج      « خواهد آمد:

هـا، کـه   ). عالوه بـر تعـداد خـواب   32: 41، پیدایش( »مقررشده و خدا آن را به زودي پدید خواهد آورد
سـفر   ،نظر وجود دارد، در زمینه تعبیر آن نیز اخـتالف وجـود دارد؛ در تـورات   میان این دو منبع اختالف

ودي از زنـدان بیـرون آوردنـد.    گاه فرعون فرستاده یوسف را خواند و او را بـه ز آن«آمده است: پیدایش 
  .)14: 41(پیدایش، » صورت خود را تراشید، رخت خود را عوض کرد و به حضور فرعون آمد

فرسـتد و  این خود فرعون است که کسی را به نزد یوسـف مـی   گوید:شود که تورات میمشاهده می
رود، خـوابش  نـزد او مـی  و  پذیردمی. یوسف نیز تعبیر کندرا  خواهد تا پیش او رود و خواب اواز او می

کند تا مرد دانا و بینایی را بـر زمـین مصـر بگمـارد. امـا داسـتان در       سپس به او پیشنهاد می تعبیر کرده،را 
سلول بوده است، از پادشـاه  ها پیش با یوسف همکسی که سال. )49(یوسف:  تقرآن به گونۀ دیگري اس

د تا راز خوابش را از او بپرسد و بیاورد و فرعون نیز او را نـزد  را به زندان نزد یوسف فرست خواهد اومی
راز خـواب فرعـون را بـه دوسـت     ، آنکه نزد فرعون بیایدبی، فرستد و یوسف در همان زندانیوسف می

و . سالی عبور کننـد د تا شهرها بتوانند از بحران خشکدهحلی ارائه میراه ،گوید. به عالوهخویش باز می
دهد که مـردم در پربـارانی و رهـا از قحطـی     برد، مژدة سالی را میدر گوشۀ زندان به سر می ،کهدر حالی

  ).57، ص 1383(بیومی،  گذرانندمی
اختالف این دو منبع در این مطلب است که در تورات براي تعبیر خـواب شـاه، یوسـف را بـه     
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شاه در زندان تعبیر خواب را از یوسف پرسـید   ةگوید: فرستادکه، قرآن میحضور آوردند. در حالی
  و به حضور شاه آمد.

  گناهیب) اثبات بی

پادشاه فرمان داد که یوسف را از زندان نزد او برند. اما یوسف نپذیرفت از زندان بیرون آیـد، مگـر   
ایـن   تنها قرآن کـریم، گویـاي  اند، بر همگان آشکار شود. گناهی او از دروغی که به او بستهآنکه بی

را بـه او   روهـاي پـیش  است که چون یوسف خواب پادشاه را تعبیر کرد و راه رهـایی از دشـواري  
و پیشنهاد شد، در گـرو ایـن دانسـت کـه پادشـاه      ه اپذیرش مقام و منصب بزرگی را که ب، نشان داد

که یوسف به گناه آن زندانی شـده بـود، دوبـاره بررسـی و      ،مصر ماجراي یوسف و همسر عزیز را
 :همگان اشـکار شـود   و درباریان و بلکه بر دامنی یوسف بر پادشاهگناهی و پاكازجویی کند تا بیب
»قالَ و کلی الْمائْتُون ا بِهفَلَم هولُ جاءقالَ الرَّس جِعإِلی ار کبر ئَلْهةِ  بـالُ  ما فَسو ی  النِّسـات نَ  اللـَّ قَطَّعـ 

  .)50 :یوسف( »علیم بِکَیدهنَّ ربی إِنَّ أَیدیهنَّ
 گنـاهی یوسـف گـواهی   بـی به همچنین تنها در قرآن کریم زنانی که دست خویش را بریده بودند، و 

  .)51(یوسف:  »سوء منْ علَیه علمنا ما للَّه حاش قُلْنَ نَفْسه عنْ یوسف راودتُنَّ إِذْ خَطْبکُنَّ ما قالَ«دادند: 
 چـه  شـما  کند که جریانمی داللت آن جمله بر سیاق »نَفْسه عنْ یوسف راودتُنَّ إِذْ خَطْبکُنَّ ما« ۀجمل

 سـراغ  او از بـدي  سـابقه  گونـه هیچ ما که است منزه خدا: گفتند کردید؟ مراوده یوسف با که روز آن بود
 تـرین کوچـک  مـراوده،  ایـن  در کـه  دادنـد  شـهادت  و نموده تنزیه زشتی هر از را او وسیله،بدین. نداریم
 ).235، ص 12، ج1379ندیدند (طبرسی،  او از کند او قصد سوء بر داللت که عملی

گناهی یوسـف گـواهی داد و   به پاکی و بی، است که سرانجام همسر عزیز بیان شدهتنها در قرآن البته 
خواسـته از یوسـف کـام بسـتاند.     اعتراف کرد که خود او بوده کـه مـی  وي  .گناه را خود بر دوش گرفت

گشته در چهرة کسی بـه نمـایش گذاشـته     که اینک ذهن و زبانش هماهنگ، قرآن زن عزیز را، گونهبدین
شـویی، او را بـه   خـواهی و گنـاه  که پشیمانی به جـان او چنـگ انداختـه، وجـدانش بیـدار شـده و پـاك       

آنکـه از رسـوایی و بـدنامی    بـدون  آگاهانـه   را واداشته تا فداکارانه و گویی کشانده و اوپذیري و حقحق
رَأَةُ  قالَـت « :)158، ص 12تـا، ج (مراغی، بی به گناه خود اعتراف کند، هراسی داشته باشد زِیـزِ  امـالْـآنَ  الْع 

صحصقُّ حالْح تُهدنْ أَنَاراوع هنَفْس و نَ إِنَّهین لَمقاد51: یوسف( »الص(.  
 اسـت کـه   جـایی  در گشت. ایـن  هویدا روشن و حق شده یعنی گفته »الْحقُّ حصحص«معناي  در و

 بـه  آمـده  سـخن  بود، بـه  فتنه این ریشه که عزیز، اینجا، همسر گردد. در هویدا آن ظهور وسیله و کاشف
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 پـرده  از حـق  اآلن« :گویـد نمـوده، مـی   تصدیق شاگناهیبی ادعاي در را کرده، یوسف اعتراف خود گناه
 از او گذاشـتم، و  معاشـقه  و مـراوده  بنـاي  او بـا  مـن  کـه  اسـت  ایـن  آن گردیـد، و  روشـن  و شد بیرون

 بـه  یوسـف  کـه  را خـود  قبلـی  ادعـاي  انـداخت، و  خود گردن به را گناه جمله، این است. با راستگویان
ـ  نکـرد، بلکـه   اکتفـا  هـم  ایـن  نمود. به تکذیب بود، کرده متهم مراوده  ،نمـود  تبرئـه  را او کامـل  طـور ه ب

 .نکرد اجابت مرا نداد، و نشان خود از من، رضایتی مراوده مدت طول تمامی در اي که حتیگونهبه
 اشـراف،  زنان گفتار و عزیز همسر کالم در گردد، زیرامی روشن جهت هر از یوسف برائت اینجا در
ـ  را سـوء  آنکه، نفی کنند: یکیمی تأکید را مطلب خود، جاي در هریک که رفته به کار تأکید از جهاتی ه ب

 را بـدي  هرگونه نتیجه، آورده است. در »تنزیه«کلمه  اضافه با و »من«زیادتی  با و نفی سیاق در نکره طور
 أَنَـا « :کندمی خود به منحصر را گناه، تقصیر به اعتراف بر عالوه عزیز همسر آنکه، کند. دیگرمی نفی او از

تُهدنْ راوع هاعـم از   کنـد، مـی  یوسـف نفـی   شـود، از  تصـور  کـه  را بدي هر کیدهاأت و اعتراف این »نَفْس
 بـه  یوسـف  افتراء. این امر بیانگر این اسـت کـه   و یا دروغ رضایت، و و میل یا کمترین و فحشاء، مراوده

ترسـید   یـا  و ندید مصلحت یا نبود، براي او آماده اینکه کرد، نه دوري هازشتی این خود، از اختیار حسن
  .)15 ، ص6، جق1409؛ طوسی، 325 ، ص4ج، ق1424؛ مغنیه، 267 ، ص11، ج1374ی، ئ(طباطبا

کـاري اسـت کـه پادشـاه از او     گناهتصور کنند او خواست مردم آید که یوسف نمیمیاز این آیات بر
 ۀها همـ ها و بازبینیبررسی ،خوشش آمده، از گناهش چشم پوشیده و از زندان رهایش کرده است. باري

روسـپیدي و سـرافرازي، و بـا     یوسف بـا ، در این هنگام. کردگناهی یوسف را گواهی میدامنی و بیپاك
یظٌ  إِنِّی الْأَرضِ خَزائنِ علی اجعلْنی قالَ« اعتماد و اطمینان، پیشنهاد عزیز را پذیرفت فـح  یم لـیوسـف ( »ع :

  گردد. مورد مصرفبی و شود ا تلفی و تفریط گذارمنمی یعنی من »حفیظٌ إِنِّی«. )55
. بـه دوش کشـد  ، بار سنگین مسئولیتی را که پـذیرفت ، یوسف توانست با درستی و دلیريسان نبدی

  این کشتی را در چنان دریاي توفانی به ساحل سالمت و آرامش رساند. ،سرانجام
همـین کـه یوسـف خـواب پادشـاه را      ، ش قرآن استرگزا ۀکه همگی واژگون، اما به گزارش تورات

آنکـه بـراي   بـی ، درنگ پیشـنهاد را پـذیرفت  و پیشنهاد کرد، بیه ابیر نمود و پادشاه سرپرستی کارها را بتع
  .)46- 37:  41 ،سفر پیدایش( گناه خود کمترین کوششی به کار بردآشکاري بی

  دسته دوم. ۲
  اي به آنها نشده و تنها قرآن کریم آمده است؛اي اختالفات، که در تورات اشارهپاره
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 قـالَ  و« سـخنی در میـان نیسـت:   و واکنش همسر عزیز به رفتار آنان در تورات از ماجراي زنان مصر  .1
ه  عنْ فَتاها تُراوِد الْعزِیزِ امرَأَت الْمدینَۀِ فی نسوةٌ نَفْسـ  ا  شَـغَفَها  قَـد بـا  ح ی  لَنَراهـا  إِنـَّ بِـینٍ  ضَـاللٍ  فـم« 

  .)30یوسف: (
ا : «گوش همسر عزیز رسید، آنـان را بـه مهمـانی فراخوانـد    نان به آچون بدگویی  فَلَمـ  تعم نَّ  سـکْـرِهبِم 

لَتسهِنَّ أَرإِلَی و تتَدنَّ أَعتَّکَأ... لَه31: یوسف( »م(  
دارد. مفسـران نیـز   که، قرآن کریم آن را بیان مـی رات به آن نپرداخته است. در حالیاین مطلبی است که تو

  .)185، ص 7، ج1378؛ طیب، 129 ، ص6، جق1409اند. (طوسی، هکرد به آن اشاره
عزیـز   همسرگاه که آندامنی یوسف است. پاك ۀ. یکی دیگر از اختالفات قرآن کریم و تورات، در زمین2

 رب قـالَ «، فرمود: و یا راهی زندان شود ه سازداو برآورد تقاضايکه یا  قرار داد راهی سر دو را بر او
ب  کَیدهنَّ عنِّی تَصرِف إِلَّا و إِلَیه یدعونَنی مما إِلَی أَحب السجنُ هِنَّ  أَصـإِلَـی نَ  أَکُـنْ  و ینَ  مـلالْجـاه« 

 .)34- 33: یوسف(
جنُ  رب« ۀاینکـه، جملـ   اول :شـود مـی  استفاده نکته سیاق، چند کمک به آیه از السـ  ب أَحـ  نفـرین » إِلَـی 

 از دل روي کـه  نمـوده  پروردگـارش  براي خود از که بوده حالی بیان نبود. بلکه خود جان به یوسف
 بـه  اختیـار  اگـر  کـه  اسـت  ایـن » إِلَی أَحب« معناي. است کرده بازگشت او سوي به و گردانیده زنان

ی، ئ(طباطبـا  کـنم مـی  اختیـار  خوانـد، مـی  بدان مرا ایشان که آنچه بر را زندان من باشد، خودم دست
  .)207، ص 11، ج1374

کـه  ، یـاي پیشـین یوسـف   ؤتنها در قرآن کریم آمـده اسـت کـه ر   در مورد تعبیر شدن خواب یوسف، . 3
سـرانجام در پایـان مـاجرا تعبیـر     ، را سـجده کردنـد   خواب دیده بود خورشید و مـاه و سـتارگان او  

 علـی  دخَلُـوا  فَلَما: «گیردخود میشود و با سجدة پدر، مادر و برادران صورت عینی و خارجی به می
فوسآوي ی هإِلَی هیوأَب خُلُوا قالَ ورَ ادصإِنْ م شاء ینَ اللَّهنآم و  فَـعر  ه یـولَـی  أَبرْشِ  ع الْعـ خَـرُّوا  و  لَـه 
  .)100- 99 :یوسف( »حقا یرب جعلَها قَد قَبلُ منْ رءیاي تَأْوِیلُ هذا أَبت یا قالَ و سجداً

  گيرينتيجه
در زمینـه   قرآن بـا تـورات  روایت هاي میان ها و دوگانگیبه ناسازگاري موشکافانهآنچه گذشت، نگاهی 

نـاظر و   ،هاي واقعی انبیـاي گذشـته  تعالیم و بشارت ،. قرآن نسبت به تورات و انجیلبود قصه یوسف
اما اگر با متون موجود کتاب مقدس مقایسـه شـود، بـا     .مهیمن است و نقش تکمیل و تفصیل آنها را دارد
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هـم در  ، هاي نـوآوري قـرآن  امتیازات و جنبه ،دو نقش فوق، حالت تنقیح و پاالیش دارد. در این مقایسه
و  قصـۀ زنـدگی یوسـف   در متـون دینـی،    شـود. مـی آشکار  ،ۀ معارف دینی، هم در محتوائاسلوب ارا

انگیـز اسـت کـه در آن یـک اندیشـۀ      هاي آموزنده و حقایق عبرتبرادرانش بسیار پرارزش و داراي نکته
  خام، منشأ پیدایش خطاهاي دیگر شد و حوادث ناگواري به دنبال آورد.

اري امـا در بسـی  ، اندك چیزهایی بـا تـورات همخـوان اسـت     گرچه قرآن دردهد مینشان ها بررسی
اي از اختالفات در مواردي بـود  تورات تفاوت دارد. این اختالفات به دو شکل مشاهده شد: پارهبا  موارد

اي دیگـر،  شود. پارهات آنها ناهمگونی بسیاري مشاهده میع بدان پرداخته بودند، اما در جزئیکه هردو منب
بـا نگـاهی   آنها را مطرح سـاخته بـود.   اي نداشته و تنها قرآن کریم در مواردي بود که تورات به آنها اشاره

شـود کـه   رغم اینکه این قصه پیش از قرآن در تورات آمده بود، اما روشـن مـی  توان گفت: علیدقیق می
روي تکرار داستان تورات نیست، بلکه یک بازخوانی موفـق از آن اسـت کـه بـا کـالم      قصۀ قرآن به هیچ

هاي مهم و اساسی پیـدا کـرده اسـت؛ ایـن     تفاوت وحی صورت تازه پذیرفته و با آنچه در تورات است،
 ها هم در شکلِ ظاهري قصه و هم در محتوا و معناي درونی آن مشاهده و بررسی شد.تفاوت

هـایی را کـه در   داسـتان کریم قرآن شود، این است که نکتۀ بسیار ظریفی که در بیان قرآن مشاهده می
. کنـد طرح و بیان مـی  تقدس اي ازهاله ایت متانت و درشود، در نهدیده می آنها ردپایی از مسائل عشقی

بـه هـم آمیختـه     دقت در بیان را با متانت و عفت ،هاي حساس این داستانصحنه در ترسیم اي کهگونهبه
اخالق و عفـت را نیـز بـه کـار      اصولهمۀ اظهار عجز کند، یا وقایع چشم بپوشد و بیان و بدون اینکه از 

  .بسته است
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 نا.، بیجا، بیبحرالعلوم، تا)(بی احمد بن محمد سمرقندي، نصربن

 .نا، بی، بیروتالفتاوي، )1982( شعراوي، محمدمتولی

 امید فردا.، ، تهرانجمال انسانیت، )1378( اهللاآبادي، نعمتصالحی نجف

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چ پنجم، همدانی يباقر موسومحمد، ترجمه المیزان، )1374( حسینسیدمحمدطباطبایی، 

، هاشـم رسـولی محالتـی، بیـروت    ، تحقیق وتصـحیح: سید مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ق) 1379( بن حسنعلی فضلطبرسی، ابو
  داراحیاء التراث العربیه.

 .المعرفه دار، ، بیروتالقرآن تفسیر فی البیان جامع، )ق 1412( جریر محمدبن طبري، ابوجعفر

  .جا، مکتب العالم االسالمیبی، التبیان فی تفسیر القرآن، )ق1409( بن حسنطوسی، محمد
 .، یادآوران، تهراناندوه یعقوب، )1379( طهماسبی، علی

 .، اسالمتهرانچ دوم، ، القرآن تفسیر فی البیان اطیب، )1378( طیب، سیدعبدالحسین

  دار احیاء التراث العربی.، ، بیروتتفسیرابی السعود، تا)(بی محمدبن محمدعمادي، 
 تبلیغـات  دفتـر ، نعمتی، قـم  محمدرضا و درایتی محمدحسین: ، تحقیقتفسیرالقرآن فی األصفی، ق)1418( مالمحسن، کاشانی فیض

 اسالمی.

 قرآن. از هاییدرس فرهنگی مرکز، ، تهراننور تفسیر )،1383ی، محسن (قرائت

 .، بنیاد بعثت، تهرانتفسیر احسن الحدیث، )1370( اکبرعلیقرشی، سید

 .نا، بی، بیروتتفسیر فی ضالل القرآن، )1382( قطب

۲۴     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

 بنیاد معارف اسالمی.، ، قمالتفاسیرةزبد، )1423( فتح اهللاکاشانی، مال

  للمطبوعات. مؤسسۀ األعلمی، بیروت، چ دوم، العبادة مقامات فی السعادة بیان، ق)1408( گنابادي، سلطان محمد
دفتـر پـژوهش و نشـر    ، ، ترجمـه فاطمـه سـادات تهـامی، تهـران     هاي مشترك قرآن و کتاب مقدسدرون مایه، )1379( ماسون، دنیز

  .سهروردي
  تان قدس رضوي.آس، ، ترجمه احمد آرام، مشهدتفسیر هدایت، )1378( تقیمدرسی، سیدمحمد

 العربی. التراث داراحیاء، ، بیروتالمراغی تفسیر، تا)(بی مصطفی مراغی، احمدبن

  ، تهران، نشر کتاب.تفسیر روشن، )1380( المصطفوي، حسن
  .اإلسالمیۀ الکتب دار، ، تهرانالکاشف تفسیر، ق)1424( مغنیه، محمدجواد

  .طالب ابی بن علی امام مدرسه، ، قمالمنزل اهللا کتاب تفسیر فی األمثل، ق)1421( شیرازي، ناصر مکارم
 .دار الکتب االسالمیه، ، تهرانتفسیر نمونه، )1375( مکارم شیرازي، ناصر

 علمی و فرهنگی.، محمد راستگو، تهرانترجمه ، بررسی تاریخی قصص قرآن، )1383( مهران، محمد بیومی

  .اسالمیه، ، تهرانتفسیرآسان، )1398(نجفی خمینی، محمدجواد


