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قرآن در پیامبر یوسف قصة: رمان و قرآن بین نسبت  

 (گئورگ لوکاچ، نظریة رمان). رمان حماسة دنیایی است که خداوند رهایش کرده است

 1 محسن صبوریان

 چکیده
شناسی و نگاه به  خاصی از انسان ةنظران، پیدایی نوع ادبی رمان مستلزم شیو بسیاری از صاحب ةبه عقید

ادبتی  ویژه رمان رئالیستتی، نتوعی    . رمان، بهامکان ظهور نداشته استعالم است که جز در تمدن مدرن 
مسائل و معضتتت دنیتای متدرن ستروکار      اب ةمنفرد و امکانات فراروی او برای مواجه است که با انسان

هتای رمتان را دارد و برختی     یوسف پیامبر )ع( بسیاری از شاخصه، قصة های قرآنی دارد. در میان داستان
انتد. در ایتن مقالته     رمان بر داستان یوسف پرداخته ةها به تحلیل این شباهت و حمل کردن گون پژوهش

متن و   ةز نوع ادبی رمان، همچون مکان، گفتگو، مستلل رغم حضور عناصری چند ا استدالل شده که علی
یوسف، این داستان به دلیل حضور خدا و عدم تنهایی انسان، تفاوت جوهری  در قصةتوصیفات رئالیستی 

گلتور  لوکتاا استت و بته فراختور نیتاز استتناداتی از         رمتان  ةنظریت چارچوب نظری متا   با رمان دارد.
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 مقدمه
 های ادبی ماقبل خود دارد. هرچنتد  های اساسی با گونه رمان قالب ادبی جدیدی است که تفاوت

های مختلف ادبی به لحاظ محتوا، همچون حماسه و تراژدی قدمتی چندهزار ساله دارنتد،   شکل
اما این اجماع در میان محققان وجود دارد که رمان شکلی جدیتد و متترخر استت کته حتداک ر      

 (.2332گذرد )وات،  حدود چهار تا پنج قرن از تولد آن می
ن در تمدن استتمی شتکل نگرفتت یتا اینکته      دربارة نسبت بین استم و رمان اینکه چرا رما

هایی وجود  ها و پژوهش اساساً چه نسبتی میان ژانری به نام رمان و دین استم برقرار است پاسخ
انتد تتا    دارد. هرچند هریک در جای خود موضوع جالبی برای پژوهش است و برخی تتش کرده

ایتن   -(280-4: 2082ان )محمودیتان،  های پروتستانی رم م تً ریشه -هایی برای آن بیابند پاسخ
طتور مشتخپ پرسشتی استت از      مسلله فراتر از حوزة پرسش مقالة حاضر است. ایتن مقالته بته   

 ویژه رمان رئالیستی. ، به«نسبت میان داستان یوسف پیامبر در قرآن و شکل ادبی رمان»
ر صتوری و  ای نگتاهی بته عناصت    مقایسه -در این مقاله قصد داریم تا مبتنی بر روشی نظری

محتوایی ژانرِ ادبیِ رمانِ در اصل مدرن و قصة یوسف پیامبر در قرآن داشته باشیم. در این نگتاه  
ای، برخی عناصر اساسی رمان رئالیستی برجسته خواهد شتد و نشتان ختواهیم داد کته      مقایسه

قائتل  اگر  -لحاظ محتوایی هرچند داستان یوسف برخی عناصرِ رمان رئالیستی را داراست ولی به
را در این دسته جای داد. هدف متا برجستته کتردن     توان آن نمی -به محتوایی برای رمان باشیم

هتای ادبتی و قرآنتی استت. خطتایی کته باعتا شتده تتا           خطایی مضمر در بسیاری از پتژوهش 
توجه بته تفتاوت متاهوِی سرشتتا رمتان و داستتان قرآنتی یوستف، بته بررستی            نویسندگان بی

ازنتتد. در هتتر مقایستته، بایتتد وجهتتی اساستتی در  ات و سرشتتت      دو بپرد هتتای آن شتتباهت
ای کته عتوار     شوندگان برای قیاس وجود داشته باشتد  در غیتر ایتن صتورت مقایسته      مقایسه

 گشاید.  گره از هیچ مشکل نظری نمی عمتًحاصل است و  تحصیلغیر اتی را متک تشابه قراردهد، 
مقایسه کرد، این قیاس باید به وجوه زیترین ایتن   اگر بتوان رمان و قصة یوسف را با یکدیگر 
ای کته   سان هر مقایسته  های عرضی و ظاهری. بدین دو ماهیت نظر داشته باشد، و نه صرفاً تشابه

طور ناگفته و مضمر، نوعی رابطتة مفهتوم و    بین رمان مدرن و قصة یوسف ان ام شود، هرچند به
گفتته، پتژوهش حاضتر متکفتل      وضتی  پتیش  فر  گرفته است. با ت مصداقی را بین این دو پیش
رغم وجوه تشابه بتین قصتة یوستف و ژانتر ادبتی       توان علی آیا می»پاسخ به این پرسش است که 

 «رمان، داستان یوسف را نوعی رمان دانست؟
رویکرد نظری ما در این تحقیق، چارچوب کلی نظریة رمتان لوکتاا استت. بترای شناستایی      

( و وات 2082(، کونتدرا ) 2394منبت  کتستیک لوکتاا )   های نتوع ادبتی رمتان از سته      شاخپ
هتای رمتان تتا     ترین اثر کتسیک حوزة نظریه ایم. نظریة رمان لوکاا مهم ( استفاده کرده2332)
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به بیان برنستتین،   (.239: 2333کلون،  مکپردازی برای رمان است ) زمان حاضر و آغازگر ایدة نظریه
گذار استانداردی برای  (. آدورنو این اثر را پایهviii: 2384نستین، است )بر رمان حوزةاثر در ترین  فلسفی
ارترین ترثیرگتذ »را  داند که تا زمان او باقی مانده و هری لتوین نیتز آن   شناسی فلسفی می زیبایی
 (.ixخواند )همان،  می« رمان قرار داده است ای که خود را مخاطب موضوع فرّار مقاله

ایتم. بررستی ایتن     ایی قصة قرآنی یوسف راه اجمال پیمتوده در بررسی عناصر صوری و محتو
اجمتال و   زبتان چترا کته قترآن بته     کننده است،  های کمی نظیر تحلیل محتوا گمراه داستان با روش
هتای معنتایی را از دستت     های آماری و صتوری عمتدتاً ظرافتت    گوید و تحلیل تفصیل سخن می

شناستی استت.    ن از آن استفاده کرد، نشتانه توان در تحلیل داستا دهند. روش دیگری که می می
، مقالته در ایتن  چیزی فراتر از متن ظاهری اهمیت داشته باشد.  که اربرد داردکهنگامیشناسی  نشانه
 معنای ظاهری متن است و کاری به فرامتن نداریم. لذا، این روش نیز کارایی الزم را ندارد.  مراد ما 

اتخا  کرد، تحلیل روایت استت. تحلیتل روایتت     توان روش دیگری که در بررسی داستان می
ای  یابد که برای م ال چندین روایت مختلف بته صتورت تطبیقتی و مقایسته     هنگامی اهمیت می

بررسی شوند. م تً اگر بنا بود دو یا چند بازآفرینی نگاشته شده مبتنی بتر قصتة قرآنتی یوستف     
سه شود، چنین روشتی قابتل استتفاده    بررسی شوند، یا روایت قرآنی و روایت توراتی یوسف مقای

بود، اما برای منظور این مقاله که صرفاً برجسته کردن وجوه آشکار داستان قرآنی یوسف استت،  
ها  توان، با اغما  از کاستی چندان کاربردی ندارد. روش ما در بررسی متن داستان یوسف را می

ک ظتاهر آیتات، داللتت الفتاظ،     ها، روش تدبر در قرآن دانست. در این روش، متت  گویی و م مل
 2ارتباط آیات و نهایتاً فهم جهت هدایتی سوره )و یا بخشی از سوره( است.

در این مقاله ابتدا به بررسی نسبت میتان رمتان و رئالیستم ختواهیم پرداختت. ستپ ، بته        
زنتیم. ایتن مقایسته نمایتانگر      مقایسة وجوه رئالیستی قصة یوستف بتا رمتان متدرن دستت متی      

های درونی داستان قرآنی یوستف و رمتان استت. در این تا برختی       ظاهری و تفاوت های شباهت
تترین شتاخپ    وجوه رمان رئالیستی را برجسته خواهیم کرد که در ساختار نظتری لوکتاا مهتم   

سان معضلِ رمانِ رئالیستی دانستنِ قصة یوسف را نشان خواهیم داد. در متوارد   رمان است. بدین
را اوجِ داستانِ یوسف دانست، روشن خواهتد شتد کته نته تنهتا       ن آنتوا روشنی که از جهتی می

داستان یوسف را رمان خواند، بلکته محتتوای ایتن     2اند، که برخی تتش کرده توان، همچنان نمی
شتود استت. مقصتود متا از ضتد رمان       داستان عمتً ضداّرمان، به معنای خاصی که از آن مراد می

را دارد، اما در یک یا چند وجه اساستی، عمتتً شاخصتة    های رمان  متنی است که برخی شاخپ

                                                 
ای هتدایتی   در این ا م الی برای تفصیل این روش و برداشتن گام به گام اصول آن وجود نداشت، لذا صرفاً نتی ه 2.

 .23-40: 2032برگرفتیم. برای تفصیل این روش نک. صبوحی،  تفسیر المیزانرا از 
 .2081گران، اللهی و دی ها در همین مقاله اشاره خواهیم کرد، برای م ال آیت به برخی از این تتش 2.
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کشد. این شاخصه، چنانچه خواهیم گفت، عدم حضور ختدا در رمتان     اتی رمان را به چالش می
هایِ مختلفش  کنندة انواعِ پیشین است و گونه ای که خود نقض است. هرچند ضدیت با ژانرِ ادبی

توان در وجهی عام، عناصری را نتام بترد کته همتة      کنندة یکدیگرند دشوار است، اما می نیز نقض
اند، وگرنته چطتور ممکتن بتود م موعته خطتوطی را روی        کم در آنها مشترک و انواع رمان بیش

 ای کاغذ رمان بدانیم و بخوانیم؟ دسته

 چارچوب نظری: رمان و رئالیسم
 الف(

و امتر سیاستی و    آرنت، چرخش از دنیای باستان به دنیتای جدیتد را، بتا تقابتل امتر اجتمتاعی      
دهد  چیزی که در حوزة ادبیات با شکوفایی رمان  استحالة امر سیاسی به امر اجتماعی نشان می

گر شد. رمان، از نظر آرنت، یگانه قالب هنری کتامتً اجتمتاعی استت     در اواخر قرن نوزدهم جلوه
شخصتی و حتوزة    تر قرین افتاد و این خود نمایانگر نزدیک شدن امر که با زوال هنرهای عمومی

 (.82-82: 2033خصوصی به قلمرو اجتماعی است )آرنت، 
(. 93: 2013)لوکتاا،  « ترین ژانر ادبی جامعة بورژوازی است رمان تیپیکال»به تعبیر لوکاا، 

هتای   توپتوگرافی »لوکاا در نظریة رمان خود، شکل و ماهیت تفکر در هر عصتر را  یتل مفهتوم    
اند که متناستب بتا    کند. این اشکال در واق  همان انواع تفکر و تولیدات ادبی بیان می« استعتیی
کند که ژانتر   اند. با این مفهوم، او این ایدة هگلی را یادآوری می یت زندگی افراد شکل گرفتهوضع

بتر ،     فتین 282: 2099ادبی هر دوره با شکل زنتدگی آن دورة بشتر ستازگار استت )ابتا ری،      
شدة این ایتدة مارکستی    توان شکل ایدئالیزه های استعتیی لوکاا را می (. توپوگرافی083: 2099
کنندة فراینتدهای حیتات اجتمتاعی، سیاستی و      شیوة تولید در زندگی مادی تعیین»که  دانست

 (.  299: 2089نقل از سیم،  )مارک ، به« فکری در وجه کلی آنهاست
برای م ال، در عصر یونان باستان، شکل زندگی با نوع ادبی حماسه ستازگاری دارد. در ایتن   

 هنتوز  روحنین انسان و خدایان وجتود دارد و  نسبت وثیقی بین انسان و زندگی همچ هنوزعصر 
به همین سبب استت کته انستان بته حتدیا نفت  و جستت وی در         از خود بیگانه نشده است.

اند. بته بیتان دیگتر، در     در جهان حماسی اجزا و عناصر جهان همسو و متفق پردازد. خویش نمی
های بشری که در آن زنتدگی   آرزوها و  ترین خواست شناختی با عمیق ساخت زیبایی»این جهان 

« تتوان بتواستطه رتیتت کترد     ای که این هماهنگی را متی  گونه کند در هماهنگی قراردارد، به می
 انتدازه  همتان  بته  و نزدیک و آشنا آنچنان آدمی با الوهیت»(. در این عصر 282: 2099)ابا ری، 
(. دنیتای متدرن   229-8: 2099)پارکینستون،  « کوچتک  طفلی برای پدری که است ناپذیر درک
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همتین دلیتل    بترد و بته   چنین کلیتی را که پیشتر میان انسان و جهان وجود داشت از میان متی 
دیگر جهان، همچنان که برای انسانِ یونان بود، خانة انسان مدرن نیست. چنین کلیتی وحتدتا  

د داشتته  هماهنگا جوهر با زندگی، و آدمی با جهان بوده که فقط در جهان یونان باستتان وجتو  
ای را  «خانمتانی استتعتیی   بتی »ای که چنین  سان عنصر ادبی (. بدین284: 2099است )ابا ری، 

دنیتایی تعلتق دارد کته     بته »(. رمتان  228: 2099کند، همانا رمان استت )پارکینستون،    بیان می
 (. 88: 2394)لوکاا، « است خداوند رهایش کرده

داشتته باشتیم، ختود رمتان پیونتد وثیقتی بتا         گذشته از اینکه ژانری به نام رمان رئالیستتی 
گراست و بر  ( نشان داده  رمان در عمق و جوهر خود واق 2332که وات ) رئالیسم دارد. همچنان

ها نیز  ترین رمان ترین و سورئال گرایانه از امور استوار است. حتی انواعی از ت ریدی گزارشی واق 
گرا بدهنتد.   آن وجهی واق  کنند تا به  منعک  می هایی از زندگی روزمرة انسان را همواره خصلت
دة تخیل نویسنده است. بتا وجتود   ای نه م ابة رونوشتا امورِ مادیِ جهان، که زا گرایی چنین واق 

جهانی و متناسب با شرایط پیرامونی ما دارند  های رمان خصوصیاتی این ، جزئیات و شخصیتاین
متان در آن حتد کته حتوادم و ماجراهتای زنتدگی       ر»و این معنای رئالیستی بودن رمان استت:  

« گراستت  کنتد، واقت    هتای نهفتته در آن، بتازگو متی     هتا و حقتارت   کسانی چون ما را، با عظمت
گرایی و اهمیت دادن به زندگی روزمرة افراد عتادی استت    همین واق (. 43: 2082)محمودیان، 

 کند. که رمان را از انواع دیگر ادبی چون حماسه متمایز می
بودن و این جهانی بودن حتوادم   یدة رئالیستی بودن رمان البته سوای ترکیدی که بر مادیا

شود، در مارکسیسم، که بخش بزرگی از ادبیات دو قترن اخیتر تحتت تترثیر آن تولیتد       رمان می
پلخانف و ژدانف که در آن هنر « رئالیسم سوسیالیستی»اند، بسیار ارج نهاده شده است. چه  شده

ارزش داشت که واقعیت سیاسی ساخته و پرداختة مارکسیسم را منعک  کند )سیم، به میزانی 
را در تمایز از ادبیتات مدرنیستتی مطترح     لوکاا که آن« رئالیسمِ انتقادی»(، چه 8-282: 2089
ادبیتات  »(، و چته  232است )همتان:  « فرمی»هایِ  آزمایی مشغولیِ اصلیِ آن طب  کند که دل می

همگی (، 233کند )همان:  بر مسلولیتا هنرمند در قبالِ جامعه ترکید می سارتری که« متعهدانة
منظور قابتل فهتم بتودن     گیرند و بر تعهد هنر به رئالیسم به سخره می را به« هنر برای هنر» ةاید

گراستت.   رئالیسم، ...  اتاً مردم»(. به بیان کلین ندر 293کنند )همان:  برای تودة مردم ترکید می
آورند. تنها معیاری است کته   یدگاه مردان و زنانی است که ساز و بر  زندگی را فرامیبازتابندة د

 (.293: 2089نقل از سیم،  )کلین ندر به« تواند امروز هنر را به مردم بازگرداند می
عبارت دیگتر   یا به 2«ترین مخرج مشترک کوچک( »04، 2332بیان وات ) رئالیسم صوری، به

ستزایی در   طور عام استت، کته دفتو و ریچاردستون نقتش بته       ها به خصلت مشترک تمامی رمان

                                                 
1. Lowest common denominator 
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دهتد، ربتطا وثیقتی بتا      که وات نشان متی  وجود آوردن آن داشتند. این رئالیسم ادبی، همچنان به
جنبش رئالیسم فلسفی داشته و وات در کنار پرداختن به نقش دکارت، هابز، الک و نیوتتون در  

جتای امترِ    ها بته  دادن به جزئیات و فرد ارسطویی و ارزشگرایی در فلسفة  جدایی از فضیلتا کلی
شمرد. قد عَلَم کتردن جزئتی در برابتر کلتی، از ایتن       خوبی عناصرِ چنین پیوندی را برمی کلی، به

حیا اهمیت داشت که تا پیش از این، غلبتة دیتدا ارستطویی متان  دیتدگاه جزئتی و ریتزبین و        
کند که الزم است انستان بتا تمتامِ قتدرت در برابترِ       شد. ارسطو ترکید می انسان می جهانی به این

هتا برستد کته ختود ستازندة       معنایِ ادراکاتا حستی بایستتد تتا بته شتناختی از کلتی       ه ومِ بی
 (.29-21اند )همان،  ناشدنی واقعیت دگرگون

کنتیم:   ای از اشاره متی  شمرد که در این ا به وات عناصری چند را برای رمان رئالیستی برمی
ای، توصتیف رئالیستتی،    نامته  هایِ سنتی، خاطرات شخصتی و زنتدگی   و در مقابل پیرنگپیرنگا ن

مند بودن و استمرار داستتان در   بودگی شخصیت(، زمان )زمان شخصیت )فردیت داشتن و خاص
مکان )قراردادن کامل انسان در  و افتد( زمان  مشخپ بودن بازة زمانی که رمان در آن اتفاق می

 (.  20-03خپ بودن مکان رخدادهای داستان( )همان، اش و مش محیط مادی
توان به متوارد زیتر    اند که از جملة آنها می برخی به این خصایپ مواردی دیگر را نیز افزوده

پتردازی، بتازی    ای داشتن رمان، زبان شسته و رفته و خالی از کتتم  نامه اشاره کرد: جنبة زندگی
ای باشد که خواننده به فهم جوانتب موضتوع رهنمتون     نهگو زبانی )به این معنا که زبان نوشته به

(، 09-220: 2082شود، بدون اینکه اطتعتاتی پتیش از موعتد بته او داده شتود( )محمودیتان،       
(، عتدم  13: 2080، یعنتی حتدود امکانتات بشتری )کونتدرا،      «من»پرداختن به مسلله و معمای 

 ض (.و دیگر موا 88: 2394حضور خدا و تنهایی انسان )لوکاا، 
انتد. از ایتن دیتدگاه،     های پروتستانی دانستته  نف  برخی زایش رمان مدرن را حاصل حدیا

اند. مشهورترین این نوع  شوند، استف رمان مدرن خوانده می 2هایی که اتوبیوگرافی معنوی نوشته
طور عام وجتود   اند که فراتر از پروتستانتیسم در مسیحیت به های اعترافات ها، قالب نوشته نوشته

گیرد  به این معنتا کته شتخپ     خود می ها وجهی شخصی و فردی به داشته است و در پروتستان
پردازد. بدون اشتاره   د خدای خود به اعتراف و استغفار میجای اعتراف برای کشیش، نز خاطی به

( 2089) وبتر کته  و ترکیدی  Berufبه دیدگاه پروتستانتیسم کالونی در مورد اهمیت کار، رسالت یا 
آن داشته است، برخی قائل شدن به چنین اهمیتتی بترای    به  اختق پروتستانیرسالة مشهور  در

متثثر در  دنیتایی استت    ابل با کاتولیسیستم آن که در تق -ی راکار و امور روزمرة زندگی این دنیای
دانند و همین امر نمایانگر وجه افتراق استتم و ژانتر رمتان استت. در ایتن       گیری رمان می شکل

ارزش استتعتیی فراتتر   جهانی انسان را ستوده، برای آن  دیدگاه، هرچند استم کار و کوشش این

                                                 
1. Spiritual autobiography 
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   ترکید از ماست(.280-4: 2082محمودی، او قائل نیست ) های روحانی از کوشش
تتوان   سوای اینکه بخواهیم به سن ش درستی چنین دیدگاهی در مورد استم بپردازیم، می

(. شرح حال افراد 90: 2332را در مورد نویسندگانِ پروتستانی چون دفو پذیرفت )وات،  الاقل آن
آوری کته همتواره همتراها انستانِ      مر همراه تنهایی  و بیان جزئیات فعالیت زندگی روزمرة او، به

م ابة تکلیف همچنین تنهایی انسان پروتستان است  انسانی کته هتیچ    رمان است، میراما کار به
 (.40: 2082ای را بین خود و خدای خود نپذیرفته است )محمودی،  واسطه

 ب(
ان ادبتی، متاریو   در میان نویسندگان و منتقتد  2دانند. را اولین رمان مدرن می مادام بواری برخی

را اولتین رمتان متدرن     متادام بتواری  ( نیز چنین نظتری دارد و  229-99: 2081بارگاس یوسا )
تتر باشتد،    فشرده« نقش عصیان، خشونت، ملودرام و سک »داند. برای یوسا، هرقدر در رمان  می

 ،«ستک  جایگتاهی کتانونی در رمتان دارد    »(. از نظتر او  23شود )همتان:   اش بیشتر می گیرایی
به این است  مادام بواری(. ارزش رمان 02طور که جایگاهی کانونی در زندگی دارد )همان:  همان

گذارد. جالب استت کته یوستف نیتز چنتین       که ااما بواری قواعد محیطا زندگی خود را زیر پا می
کند تا  گیرد. ااما قوانین اختقی را رها می سخره می کند و قواعد بازی زمینه و زمانة خود را به می
ویتل بتا آن هستتی     آن کدبانوهای پرهیزکار بورژوای ایون»دست یابد که « به ت ربیات عمیقی»

(. یوسف اما 04)همان: « اند ها و ... شبیه است، حتی از تصور آن ناتوان محدود که به هستی مرغ
را « برهتانِ رب »کنتد، چترا کته     کند اکتفا می محدودی که یوسا تصور می -در ظاهر -به هستیِ

ی کته  «ناپذیر گرایی درمان ماده»( به 22: 2081عتوه، همچون یوسا ) (. به22:24بیند )قرآن  می
دهتد، دچتار نشتده و     لذت جسم را به لذت روح و زندگی خاکی را بر حیات سرمدی ترجی  می

 آن دچار نشود. دارد که الاقل تتش کند تا به این امکان را برای خود محفوظ می

 فرمان و قصة یوس
( نیتز بتر   231: 2090رورتتی ) « رمان دستاورد اروپا است.»(، 40: 2080به بیان میتن کوندرا )
شود نه فتسفه، کته   نامیده می« غرب»دار اصلی جریانی را که  گذارد و میرام مطلب او صحه می

بته  داند، چرا که میراما واقعی غرب از نظر او نه فناوری، کته امیتد    نویسانی چون دیکنز می رمان
ها چیتزی از   کند که اگر بنا باشد روزی آسیایی هاست. رورتی پیشنهاد می آزادی و برابریِ انسان

                                                 
سان تولد رمان از نظتر او بته اوایتل قترن      داند. بدین را اولین رمان مدرن می کیشوت دونلوکاا برختف این نظر،  .2

 گردد. هفدهم بازمی
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میراما غرب را بردارند، در انتخاب بین فلسفه و رمان، یا هایدگر و دیکنز، دومی را انتخاب کنند. 
بسیاری از  رغم اینکه رمان ژانری غربی و مدرن است، چندان گزاف نیست اگر به هر ترتیب، علی

عناصرِ قصة یوسف در قرآن را جدایی کامل از اسطوره، حماسه یا انواع دیگر ادبی پیش از رمتان  
ای  نامیده است و در ستوره  -2احْسَنَ القَصَپ -ها بدانیم. قرآنْ داستانِ یوسف را زیباترین داستان

به ترتیب وقوع تتاریخی نقتل    جز آیاتی از ابتدا و انتهای آن، مابقی را به طور کامل و این نام به به
کرده است. هرچند داستان انبیایی چون نوح، ابراهیم و موسی نیز با تفصیلِ نسبی در قرآن  کر 

اند کته انست امِ تتاریخی و     را نگرفته« احسَن»ها لقب  یک از این داستان شده است، نه فقط هیچ
 تفصیل و کلیتی قصة یوسف را نیز ندارند.

هتا بته    هتا در همتة زمتان    همة رمان»( از رمان را بپذیریم که 13: 2080اگر تعریف کوندرا )
بنتدی جتای داد.    تتوان در ایتن دستته    وکاست متی  کم ، قصة یوسف را بی«پردازند می معمای من

ای استت از حتدودا امکانتات یتک انستان و       داستان یوسف در قترآن شترحِ متوجز و واقعگرایانته    
تصمیمات او در طوفانِ حوادم. کوندرا معتقد است یگانه وظیفة رمان کشف و نشان دادن حدودا 

جاستتت کتته او اعتقتتاد دارد در دورة توتالیتاریستتمِ شتتوروی،   همتتینامکانتتات بشتتری استتت. از 
شتدة بشتری    نویسانِ برجستة روسی، نه به کشفْ که به بازنمایاندنِ امکاناتا پیشتتر کشتف   رمان
توان بتا کونتدرا    (. می99اند )همان،  پرداختند و از این جهت مشارکتی در تاریخ رمان نداشته می
کتاود و هستتی همانتا عرصتة امکانتاتا بشتری استت، یعنتی          متی  نظر بود که رمانْ هستی را هم
)همتان،  « هرآنچه انسان بتواند آن شود، هرآنچه انسان قادر به واقعیت بخشتیدن بته آن باشتد   »

، صتفر را متدنظر داشتته    «عرصة امکانات بشری»(. اما اگر کوندرا با نگاهی رئالیستی از این 233
هتای بشتری استت کته دیتن بترای        مکانات و ظرفیتت ای از صدا عرصة ا است، قصة یوسف نمونه

که پیشتر به اجمال اشتاره شتد، هرچنتد قصتة یوستف       رسانیدن بشر به آن آمده است. همچنان
گرایی  عناصری از رمان را در خود جای داده است، اما نه تنها از وجهی، رئالیسمِ آن معادلِ مادی

داوند همواره در آن حضور دارد و قواعتد  ستاید، بلکه خ نیست که یوسا می یحصر و حیوانیتا بی
گاه بنتدگانش را   شود، ولی نویسنده تقدیرگری است که هیچ بازی به خواست نویسنده تعیین می

 2(.99:4« )و هرک ا باشید او با شماست»کند:  حال خود رها نمی به
ر طتو  کارهای تفسیری یا ادبی فراوانی حول قصة یوسف ان ام شده است. برختی تفاستیر بته   

اند و بخش بزرگی از ادبیات غنایی ما را  خاص و منحصراً برای سورة یوسف در قرآن نگاشته شده

                                                 
مکسر قصته استت،    یا کسر قاف، که جم  طور که در سورة یوسف آمده، دربارة تفاوت میان قصپ به فت  قاف، آن .2

کافی است )طباطبتایی،  « ها زیباترین داستان»شده، ولی به اجمال برای منظور ما همان ترجمه به   سخنانی گفته
2091 :232.) 

 برای ترجمة آیات قرآن در این مقاله از ترجمة مرحوم محمدمهدی فوالدوند استفاده شده است. .2
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شکل داده است. از میان این مناب ، آن چیزی کته   یوسف و زلیخاهای ادبی  یل عنوان  م موعه
برای تحقیقِ حاضر اهمیت داشت، برخی کارهایِ اخیرِ پژوهشی است که الاقل در سط ِ صورت 

 هتتایِ ظرفیتتتبتته  برختتیرچوب بتته مبحتتا ایتتن پتتژوهش متترتبط استتت. در ایتتن میتتان، و چتتا
  2098 ،خبتری )انتد   توصیفی پایبند کرده سط خود را به  و اند پرداخته داستان شناختیِ زیبایی

 ،رهنتورد ) اختقتی  هتایِ  ظرفیت توصیف سط ِ به دیگر برخی .(2088  جونز، 2084 ،مرگوریان
 نیتز  گروهتی  نهایتتاً  . و(2081 ،سیدصتادقی ) اند کرده اکتفا داستان متنیِ بین ةمقایس یا( 2080
 موضتعی در  بح شان چارچوب قرارگرفتنِ رغم به ولی اند برشمرده را یوسف ةقص داستانی عناصرِ
نتک.  ) انتد  بازمانتده  رمتان  ختدایِ  بتی  سرشتتا  درکا از است، مدرن رمان با  مقایسه از ناگزیر که

 .(2098 و دیباجی، پروینی  2081 و دیگران، اللهی آیتمواردی مانند 
اللهتی و   اند عناصرِ داستانی قصة یوسف در قرآن را برشمارند. از نظر آیتت  برخی تتش کرده

هتای عناصتر داستتانی متعتارف در ادبیتات داستتانی را در        توان بستیاری از جنبته   می»دیگران 
« هتتای قترآن از جملتته در داستتتان حضترت یوستتف )ع( تشتخیپ داد و ارزیتتابی کتترد    داستتان 
همچتون طترح/ پیرنتگ، درونمایته،      رمتان را  عناصتر (. این نویسندگان 0: 2081 اللهی و دیگران، )آیت

پردازی، گفتگو، زمان و مکتان  کتر کترده و بترای هریتک شتاهد م تالی از         کشمکش، شخصیت
آیا قصة یوسف )ع( با »سان بدون پاسخ مستقیم به این پرسش که  اند. بدین داستان یوسف آورده

انتد. پاستخ آنهتا مشخصتاً      (، به آن پاسخ داده0)همان: « دارد؟معیارهای داستانی نوین مطابقت 
 همه مشابهت و سازگاری بین عناصر داستانی نوین و قصة یوسف م بت است.  پ  از  کر این
هتتای قرآنتتی، عناصتتر  ( نیتتز در ستتاختار اغلتتب داستتتان 2098پروینتتی و دیبتتاجی )بتترای 
پتردازی، کشتمکش، گفتگتو،     نظیتر پیرنتگ، شخصتیت    -شده در شتکل نتوین داستتانی    شناخته
تمتام عناصتر   »اند:  را قابل تشخیپ دانسته و نتی ه گرفته -پردازی، زاویة دید و درونمایه صحنه

های قرآن، به تناسب جو حاکم بر هدف فکری و تربیتی سورة متورد   داستانی در ساختار داستان
هتا بته    دوی این پتژوهش (. خوشبختانه، هر 29)همان، « شوند رنگ و گاه پررنگ می نظر، گاه کم

انتد کته هتدف قترآن      انتد و ترکیتد کترده    نقش تربیتتی و جنبتة هتدایتی قترآن تفطتن داشتته      
داستانی، معنا و مفهومی اختقتی و   -پردازی نیست و به عبارتی در پ  این ظاهر روایی داستان

)یتا بته    توجه به معنا، تاریخ و ساحت رمان رغم چنین ترکیدی، بی آموزشی مدنظر است. اما علی
اند. هرچند این موضوع، با توجه بته   عبارتی شکلِ نوینِ داستانی( به مقایسة صوری آن دست زده

ها، و محدودة مورد  نظر تحقیق آنها بتموضوع است، لکن باید  سثال اصلیِ هریک از این پژوهش
واهتد  ای در ظاهر و صورت، الجرم مقایسة معنا و منطتق را درپتی خ   توجه داشت که هر مقایسه

داشت. اگر این موضوع روشن شود که  ات رمان با  ات قرآن یا داستان قرآنتی بتجمت  استت،    
 ماند. مقایسة فرمی بین دو نوع باقی نمیدیگر ح تی 

یکی دیگر از نویسندگان فراتر رفته و عتوه بر اشتراکات صوری بتین عناصتر رمتان و قصتة     
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پتردازی،   این نویسنده عناصری مانند شخصتیت یوسف، به برخی اختتفات نیز اشاره کرده است. 
تعلیق، غافلگیر کردن، عشق، گفتگو، تضاد، نمادگرایی، زمان و مکتان را از جملته اشتتراکات در    

هتا، صتراحت در بیتان     شمرد و واقعیت داشتن وقای  و شخصیت عناصر رمان و قصة یوسف برمی
وسف را از جمله نقتاط افتتراق آن   گیری در داستان ی های اختقی و داشتن مقدمه و نتی ه درس

هرچند خود اشاره به اختتفات رمتان و داستتان قرآنتی     (.2323داند )رحماندوست،  از رمان می
برای منظور ما اهمیت دارد، لکن از آن ا که این بیان اختتفتات در ستط  فترم و صتورت بتاقی      

انده است. هتر سته مقالتة    مانده، باز هم مسللة تفاوت در سرشت رمان و داستان قرآنی مغفول م
مستقل از توجه به تفاوت در ماهیتت رمتان و ادبیتات داستتانی متدرن از داستتان        2مورد اشاره،

انتد و   قرآنی، محدودة پرسش خود را در سط  فرم و صورت ادبی داستتان یوستف تعیتین کترده    
د اشاره در گیری خود محق باشند، لکن با توجه به مبنای نظری مور شاید از این جهت در نتی ه

ابتدای مقاله، الزم است این تنبه داده شود که هرچند فرم داستان یوسف از جهاتی با فرم رمان 
طور عتام( بتا دنیتای     های قرآنی به تشابه دارد، محتوا، غایت و درونمایة داستان یوسف )و داستان

 اند. های قرآنی غیرقابل جم  رمان بیگانه است و جوهر رمان و داستان
آن حکتم ختدای داستتان را دارد و     ةرمتان استت کته نویستند     ةای اساستی دربتار   تهاین نک

های اصلی داستان  امکانات شخصیت یا شخصیت ةخورد، و عرص پیشامدها به خواست او رقم می
نوی  جایگاه خدا و خالق هستی خیالی رمان را دارد و از این  . رمانشوند به مشیت او تعیین می

کنتد. هستتیِ رمتان، از     هتای رمتان ختدایی متی     مقدراتا شخصتیت  جهت است که برای تعیینِ
یابد و این نویسندة رمان است که قتادرِ   صفحاتا ابتدایی آن شروع شده و در پایان آن خاتمه می

های رمان است. اگر قلمرو حتوادم در رمتان را    کردن شخصیت االطتق در جزادادن و عقاب علی
این معنا که فراتر از آن چیزی وجتود نتدارد، تترازویِ پتاداش و      معادلِ کلِّ عالمِ رمان بدانیم، به

هایِ داستان  عقاب در دستانِ نویسنده است و هموست که سرنوشت نیک و بد را برای شخصیت
فراتتر از آن، چنانچته رمتان     2کنتد.  مقدر و خواننده را در تشخیپ ختوب و بتد راهنمتایی متی    

ختدایی نته ختدایِ قتادرِ مطلتق، کته آفریتدة  هتن         تصویری هم از تقدیر خدا ارائه کند، چنین 
 نویسنده و در واق  بندة اوست.

                                                 
 ستورة  نمایشتی  و حکمتی  قرائتت  و ترویتل »رسالة دکتری محمدعلی خبتری تحتت عنتوان    مقالة اول، مرخو  از  2.

 و مقالة دوم، مرخو  از رسالة دکتری پروینی است.« م ید قرآن در یوسف حضرت

در  ات ختود   کنتیم کته نتوع رمتان     در این مقاله م الی برای بسط این ایده وجود نتدارد، امتا صترفاً اشتاره متی      2.
 کنندة بد و خوب است. کند که برای خواننده تعیین می ارائه االختقی علم
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 یوسف و رمان ةقص و تفاوت وجوه شباهت
منتد   افتد که خوانندة عتقته  از جهت طرح یا پیرنگ طوری اتفاق می 2حوادم در داستان یوسف

                                                 
 اى: »کنتد  متی  بتازگو  پتدر  برای را خود خواب یوسف ختصة داستان یوسف طبق آیات قرآن بدین شرح است: .2
 را یوستف  پدر،.« کنند مى س ده من براى[ آنها] دیدم. دیدم ماه و خورشید با را ستاره یازده[  خواب در] من پدر،
 چینتی  توطلته  بترایش  او به پدر بیشتر عتقة دلیل به یوسف برادران. دارد می برحذر برادران به خواب این بازگویی از
 بته  را یوستف  آنهتا . برند می همراه به خود با بازی و گردش برای را او یوسف، پدر یعقوب، اکراه رغم علی. کنند می

 را یوستف  و دهتیم،  مستابقه  رفتتیم  متا  پدر، اى: »گویند گردند. می بازمی پدر نزد به کنان گریه و اندازند می چاهی
 (.28تا  4 آیات) «دارى نمى باور باشیم راستگو چند هر را ما تو ولى خورد، را او گر  آنگاه. نهادیم خود کاالى پیش

 یوستف  خریدار که مصر، عزیز. فروشد می اندکی بهای به را او یافته و را یوسف گذشت می مسیر آن از که کاروانی
 و شتود  متی  بزر  یوسف. بگیرند فرزندی به را او شاید کند، نگهداری او از کند که می سفارش خود همسر به بود
 (.22تا  23شود ) می حکم قوة و علم واجد
 بترد  متی  پناه خدا به یوسف. خواند می خود سوی به گیری کام برای را یوسف کندو می قفل درهارا عزیز همسر     
 دستت  زن.خورند برمی مصر عزیز در،به درآستانة.گریزد می او دست از یوسف و دود می او سوی به زن. کند می ابا و

 دردنتاک  یادچارعتذابى  زنتدانى  اینکته  چیستت؟جز  کترده  تو خانواده به بد قصد که کسى کیفر:»گیرد رامی پیش
 او ادعتای  ازپشتت،  یوستف  پیتراهن  شتدن  پتاره  مشتاهدة  دلیتل  به و خواست کام من اواز گوید می یوسف .«شود

 (.28تا  20شود ) می پذیرفته
 ستخت  و خواستته  خود،کتام  غتتم  از عزیتز  زن:»شتود  متی  پخش شهر زنان میان در عزیز همسر دلدادگی خبر     

 دهتد  می ترتیب را محفلی عزیز همسر.« بینیم مى آشکارى گمراهى در را او ما راستى به. است شده او خاطرخواه
 جمتال  شتدت  از زنتان . دهتد  متی  ورود فرمتان  یوسف به و دهد می کاردی و میوه هریک به. کند می دعوت آنان از و

 نگتاه  را ختود  او  ولتى  خواستتم  کتام  او از من آرى،:»گوید می زنان به خطاب عزیز همسر. برند می را خود دست یوسف
 (.02تا  23) «گردید خواهد خوارشدگان زا حتماً و شد خواهد زندانى قطعاً نکند دهم مى دستور او به را آنچه اگر و داشت،
 بته  قضتایا  همین دلیل به را او. است گواراتر برایش زنان مکر از که چرا کند، می زندان طلب خداوند از یوسف     
 ختواب  تعبیتر  قتدرت  یوسف که شود می مشخپ این ا در. افتند می زندان به او همراه جوان دو. اندازند می زندان
 (.42تا  00)اعدام  دیگری و شود می آزاد یکی تعبیر، این طبق و کند می تعبیر را جوان دو آن خواب که چرا دارد،
 آنهتا  الغتر [ گتاو ] هفت که است فربه گاو هفت دیدم[  خواب در] من: »»بیند می ای آشفته خواب مصر پادشاه     
 آزاد جتوان . مانند بازمی خواب تعبیر از معبران.« دیگر خشکیدة[  خوشه هفت] و سبز خوشه هفت و خورند، مى را

 ستال  هفتت  بته  را ختواب  ایتن  یوستف . رود متی  او نتزد  بته  تعبیتر  و بترای  آورد می یاد به را از زندان یوسف شده
 یوستف . کند می احضار را او تعبیر این شنیدن با شاه. کند می تعبیر قحطی و خشکسالی سال هفت و حاصلخیزی

 یوستف  پتاکی  بتر  همگتی  زنتان  و کنتد  می حاضر را زنان پادشاه. کند می سثال زنان مکر از و گرداند برمی را پیک
 (.90تا  40کند ) می اعتراف خود سوء قصد به عزیز همسر که این است در. دهند می شهادت
دست تقدیر، بترادران یوستف را    .کند می پیدا سرزمین آن در قدرتی و شوکت و شود می مصر دار خزانه یوسف     

 را او آنتان  ولتى  شتناخت  را آنتان »کشاند، در حتالی کته او    برای گرفتن ارزاق در وضعیت خشکسالی به نزد او می
خواهد که برادر تنی خود را که ایتن بتار بته     دهد و از آنان می یوسف پیمانة ارزاق آنها را به کمال می« .نشناختند

کنند که بترادر تنتی یوستف آنهتا را      را راضی میپدر رند. برادران این بار هم با دشواری همراه نداشتند با خود بیاو
دارد.  شوند، او با تدبیری برادر را نزد ختود نگتاه متی    در سفر همراهی کند. هنگامی که بار دیگر بر یوسف وارد می

بته جستت وی یوستف و     فرزنتدان را  شود. او گردند و ناراحتی پدر دو چندان می برادران با ناراحتی نزد پدر بازمی
 گوید:   شوند، یوسف خطاب به آنها می فرستد. هنگامی که برای سومین بار برادران بر یوسف وارد می برادرش می

کننتد و یوستف آنهتا را     متی  برادران اظهار پشیمانی« کردید؟ چه برادرش و یوسف با بودید، نادان که وقتى دانستید آیا»
 (.232تا  94گردند ) یوسف بازمی و همگی به نزد یابد بازمی بینایی از دست رفتة خود را با پیراهن یوسفپدر بخشاید.  می
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الاقل تتا اواختر    -پایان است. مضمون داستان سرشار از حوادثی است که به دنبال کردن آن تا به
خالی از وجوه خارق عتادت و متاوراء طبیعتی استت و بتدین       -آن، یعنی پیشگویی خواب فرعون

تواند خود را جای قهرمان داستان، یعنی یوستف قراردهتد. هرچنتد بترختف      ترتیب خواننده می
ه در       معنایی کت   به« زمان( »2098  پروینی و دیباجی، 2081اللهی و دیگران،  ادعای برخی )آیت

«       بتازی زبتانی  » ، «گفتگو » ، «مکان » اما  2رمان مدرن حضور دارد در قصة یوسف غایب است،
زبان ساده و » ، «ای داشتن نامه جنبة زندگی»، «مسللة من و حدود آن» گفته(،  )به معنای پیش

(        2090قصته حضتور دارنتد. مستنصتر میتر )      ایتن همگی در « توصیفات رئالیستی»و « تکلف بی
پتردازی را در داستتان یوستف متتذکر      نیز داشتن طرح یا پیرنگ، عناصر دراماتیک و شخصتیت 

ناپتذیر مشتیت    تحقق تخلف»ترین مضمون داستان  حال توجه دارد که اصلیشود، اما درعین  می
 . است« خداوند

ستفر  ای واقعی است و شرح کم و بتیش مشتابهی از آن در تورات)   قصة یوسف در قرآن قصه
مضمون و سیاق کلی ایتن داستتان کته همتواره خواننتده متوجته آن        2پیدایش( نیز وجود دارد.

( نیز بدان اشاره کرده، این نکته استت کته بتا    33: 2091که عتمه طباطبایی ) شود، همچنان می
اند و هر پیشامدی )به چاه انداختن،  اینکه تمامی اسباب را بر  لت و خواری یوسف موافقت کرده

کننتدة عرصته بتر یوستف      خودی خود مایة تزلزل در اراده و تنگ زندان افکندن( به وا کردن، بهاغ
سوی حیات  کشانید، به است، لکن دستا خداوند یوسف را از همان راهی که به سویِ هتکت می

شود. سلسلة حوادم این داستان چنان ساختاری دارد که خواننتده را تتا بته     و عزت رهنمون می
( را در نظتر گیتریم،   23: 2081های یوسا ) لحاظ گیرایی، اگر متک  کند. به اه خود میپایان همر

ای کته عتمته    هم سک  در این داستان حضتور دارد، هتم خشتونت و هتم عصتیان. امتا نکتته       
 قترآن  کته  قیت طر آن بته  وسفی قصة سراییدن» طباطبایی به درستی اشاره کرده این است که 

 ممکتن  کته  کترده  بیان یطور است عاشقانه ای قصه نکهیا با زیرا است، دنییسرا نیبهتر سروده
  ترکیتد از  232)همتان،  « دیبسترا  آن از تتر  پوشتیده  و تتر  عفیتف  را یداستان نیچنی کس ستنی

( بته متوجزترین نتوع             29تتا   20همستر عزیتز )آیتات     شرح قصة اغوای یوسف به دستماست(. 

                                                 
( و هفتت ستال   42(، چنتد ستال )آیتة    21(، شامگاه )آیتة  22)آیة « فردا»اللهی و دیگران برخی الفاظ مانند  آیت 2.

منتدی رمتان، چنانکته     ت، که با مفهوم زمان( را به معنای حضور عنصر زمان در داستان گرفته اس48و  49)آیات 
 ( در اثرش روشن کرده فاصلة زیادی دارد.22-29، 2332وات )

بترده شتده حتال     ( نامPotipharهای داستان مد نظر ما نیست. در تورات برای م ال از فوطیفار ) در این ا تفاوت 2.
استت. تتورات بتین شخصتی کته      « العزیز» کند عنوان برده خریداری می آنکه در قرآن نام شخصی که یوسف را به

شود، حال آنکه در قترآن هتر دو فعتل از عزیتز      خواب دیده و شخصی که یوسف را خریداری کرده تمایز قائل می
هتای فراوانتی بتا     ( نشان داده است، بیان داستتان در قترآن و تتورات شتباهت    2089که آرام ) زند. همچنان سرمی

 یکدیگر دارد.
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شتود.   جزئیاتا چنین برخوردی در متنِ این آیات یافت میحال بسیاری از  ، و در عین2بیان شده
سوی یوسف، رد و بدل شدن گفتگتو میتان    سوی خود، عزم کردن به بستنِ در، خواندنِ یوسف به

دو، کشیدن پیراهن یوسف از پشت و پاره شدن پیتراهن، همگتی در ایتن چنتد جملته بیتان        آن
قضیه است، ختالی از هرگونته برانگیزاننتدگی     اند. نکتة مهم اما اشارة مکتوم داستان به این شده

 2مند است. اروتیک که یوسا بدان عتقه
نقتل از   زیبتایی آنچته را بته    گذشته از چنین اوجی در داستتان، بستیاری از آیتات دیگتر بته     

سان داستان با بیان خواب یوسف برای پدرش  خواندیم دربردارد. بدین« بازی زبانی»محمودیان، 
چینتی آنهتا    چاه انداختن، اشاره بته توطلته   . در بخش نیرنگ برادران برای بهشود یعقوب آغاز می

( 29)آیتة   4کند که نقشه را عملی کردند اجمال اشاره می (. در یک آیه به22تا  8)آیات  0کند می
درجتای دیگتر از مایتة طنتز استتفاده      « [آمدنتد. باز] ختود  پدر نزد گریان شامگاهان، و»و ناگاه: 
 زاهدانته کند که کاروانیان یوسف را به بهای کمی فروختنتد و از ایتن حیتا     میشود و اشاره  می

                                                 
*ُُالظَّهه ِلو   َُُيه ْفلِهه ُ َُلُُإِنَّه ُ َُمثْهههَ ا ََُُأْحَسه ََُُرِّبُُإِنَّهه ُ ُاللَّهه َُُِمَعه  َُُقَهه  َُُلَه ََُُهْيهه ََُُوقَ لَهه ُُْاْْلَبْههَ ا ََُُوَغلََّقهه ُُِنهَّْفِسه َُُِعهه ُبَهْيِتَههه ُِفُُه ه َُُالَّههِ َُُورَاَوَدتْه ُ  2.

ِل َُكَُُرَبّ ُُِبه ْرَه  َُُرََّأىُأَ َُلْ َلُُِِبَ َُوَهمَُُّبِ َُُِهَّ َُُْوَلَقدُْ َُوقَهدَّ ُُْاْلبَه  ََُُواْسهَتبَهَق *ُُاْلو ْخَلِصه َُُِعَب ِدنَه ُِمه ُُْإِنَّه ُ َُواْلَفْحَشه  َُُالسُّه  ََُُعْنه ُ ُلَِنْصِرفَُُذََٰ
ُأَلِيمُ َُعَذا ُ ُأَوُُْي ْسَج َُُأَ ُِإلَُُّس   ًاُبَِأْهِل َُُأَرَادََُُم َُُْجزَا ُ َُم ُقَ َل ُُْاْلَب  َُُِلَدىَُسّيَدَه َُوأَْلَفَي ُد ب رُ ُِم َُقِويَص ُ 
 آنِ از کته  بیتا : »گفتت  و کترد  چفت[  پیاپى] را درها و گیرد، کام او از خواست بود اش خانه در وى که[ بانو] آن و

 رستتگار  ستتمکاران  قطعتاً . استت  داده نیکتو  جتاى  متن  به. است من آقاى او خدا، بر پناه: »گفت[  یوسف!« ]توام
 آهنتگ  بتود،  ندیده را پروردگارش برهان اگر[ نیز یوسف] و کرد، وى آهنگ[  زن آن] حقیقت در و*  .«شوند نمى
 دو آن و*  .بتود  متا  مخلپ بندگان از او که چرا بازگردانیم، او از را زشتکارى و بدى تا[  کردیم] چنین. کرد مى او
 آن. یافتند را زن آن آقاى در ةآستان در و بدرید پشت از را او پیراهن[  زن آن] و گرفتند، سبقت یکدیگر بر در سوى به

 (.29تا  20 آیات) «شود دردناک عذابى[ دچار] یا زندانى اینکه جز ؟چیست کرده تو خانوادة به بد قصد که کسى کیفر: »گفت
کنتد مگتر آنکته حتتی      کنتد و ارضتا نمتی    آورد و مستحور نمتی   هیچ رمانی مرا به هی تان نمتی  »نویسد:  یوسا می 2.
 (.09: 2081)یوسا: « یزش اروتیک داشته باشدکمترین میزان، نوعی انگ به

ُأَبِهيك مَُُْوْجه ُ َُلك همََُُْيْه ُ ُأَْرًضه ُاْطَرح ه هُ ُأَوُُِي  س هفَُُاقْهته ل ه ا*ُُمُّبِه ُ َُضََل ُ َُلِفيُأَبَ نَ ُِإ َُُّع ْصَبةُ َُوََنْ ُ ُِمنَّ ُأَبِيَن ُِإَلََُُٰأَحبَُُُّوَأخ  هُ ُلَي  س فُ ُقَ ل  اُِإ ُْ 0.
 فَ ِعِل َُُك نت مُُِْإ ُالسَّيَّ رَةُُِبَهْعضُ ُيَهْلَتِقْط ُ ُاْلْ بَُُّغَي َب ُُِِفَُُوأَْلق  هُ ُي  س فَُُتَهْقته ل  اَُلُُّمنهْه مُُْقَ ِئ ُ ُقَ  َُ*َُُص ِلِِ َُُقَهْ ًم ُبَهْعِدهُُِِم َُوَتك  ن  ا

 -هستتتیم نیرومنتتد جمعتتى کتته- متتا از پتتدرمان نتتزد بتترادرش و یوستتف: »گفتنتتد[ او بتترادران] کتته هنگتتامى
 بته  را او یتا  بکُشتید  را یوستف :[ »گفتت  یکتى ]*  .«استت  آشتکارى  گمراهتى  در ما پدر قطعاً. ترند داشتنى دوست

 میتان  از اى * گوینده .«باشید شایسته مردمى او از پ  و گردد، شما معطوف پدرتان توجه تا بیندازید، سرزمینى
 را او مستافران  از برختى  تتا  بیفکنیتد،  چتاه  نهانخانتة  در را او کنیتد،  متى  کارى اگر. مکُشید را یوسف: »گفت آنان

 (.23تا  8)آیات  «برگیرند
َن ُاْلْ بَُُّغَي َب ُُِِفََُُيَْعل  هُ ُأَ َُوَأْْجَع  اُبِ َُُِ َهب  اُفَهَلوَّ  4.  َيْشع ر و ََُُلَُُوه مَُُْذاهََُُٰبَِأْمرِِهمُُْلَته َنّبئَهنهَّه مُِإلَْي َُُِوأَْوَحيهْ

 کته  کتردیم  وحى او به و[. کردند چنین] بگذارند چاه نهانخانة در را او تا شدند داستان هم و بردند را او وقتى پ 
 (.29کرد ) خواهى خبر با -دانند نمى که حالى در -کارشان این از را آنان قطعاً
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(. در این ا با بیان دیالوگی که میان همسر عزیتز و عزیتز مصتر رد و بتدل     23)آیة  2عمل کردند
(. آیة بعد بیان رشد جسمی و علمی 22)آیة  2شود شود، خواننده متوجه خریداران یوسف می می

کنتد. اگتر از شتادی کتاروان هنگتام       آیة بعدی به اغوای زلیخا اشاره متی یوسف است و بتفاصله 
یافتن یوسف و کنایة زاهدانه بودن عمل فروش او به بهتای نتاچیز بگتذریم، زیبتا بتودن یوستف       

         شتود، تتا جتایی کته داستتان دلتدادگی زلیختا         مستقیماً از هیچ یک از این آیات استنباط نمتی 
 خاطرخواه سخت و خواسته کام خود غتم از عزیز زن»شود:  تشر میبه یوسف دهان به دهان من

   (. جمتال یوستف   03)آیتة   0«بینتیم  متی  آشتکاری  گمراهتی  در را او متا  راستی بهاست.  شده او
        انتد، بتا دیتدن یوستف دستت       شود که زنانی که به دعتوت زلیختا گترد آمتده     هنگامی آشکار می

 بزرگتوار  ای فرشتته  جتز  ایتن  نیستت،  بشتر  ایتن  ختدا،  استت  منزه»گویند:  بُرند و می خود را می
 (.02)آیة  4«نیست

هتایی کته یتک طترف آن دقیقتاً       های دوطرفه یتا دیتالو    داستان یوسف پر است از دیالو 
بردن هدف اصلی داستان است و در قترآن ستابقه    مشخپ نیست. چنین ابهامی به منظور پیش

این قصه نام ندارند: م تً همسر عزیز، برادران یوسف و  ها در برختف رمان، همة شخصیت 9دارد.
ای دارد، کته رونوشتتی از سرگذشتت     نامه بند او. قصة یوسف نه تنها جنبة زندگی یا زندانیان هم
نام یوسف است، اما نقل طوری است که هدف داستان دنبال شود. برای م ال با وجتود   انسانی به
تان، نظیر رشد جسمی او، یا انداختن او به چتاه، هنگتامی   زدنی در بیان حوادم داس اجمال م ال

( 09-43بند خود را در زندان دارد، الاقل در چهار آیته )  که یوسف قصد بیان تعبیر خواب دو هم
دو  منظتور هتدایت آن   طور مشروح به ستایش خدا، بیان توحید او، همچنین طرح پرسش به و به
واب ختود را از یوستف پرستیده بودنتد، یوستف ایتن       پردازد. در شرایطی که آن دو تعبیر خت  می

 ةیگانت  ختداى  یتا  بهترنتد  پراکنتده  خدایان آیا زندانیم، رفیق دو اى»آورد:  جمتت را به زبان می
 نامگذارى را آنها پدرانتان و شما که پرستید نمى را[ چند] هایى نام جز او جاى به شما*  مقتدر؟
 دستتور . نیستت  ختدا  بتراى  جز فرمان. است نکرده نازل آنها[  حقانیت] بر دلیلى خدا و اید، کرده

                                                 
 الزَّاِهِدي َُُِم َُُِفي ُُِوََك ن  اَُمْعد وَدةُ َُدرَاِهمَََُُبْسُ ُبَِثَو ُ َُوَشَرْوهُ  .2
 (.23) بودند رغبت بى آن در و فروختند -درهم چند -ناچیزى بهاى به را او و
َُوَلًداُنَهتَِّخَذهُ ُأَوُُْيَنَفَعَن ُأَ َُعَسىََُُٰمثْهَ اهُ َُأْكرِِميُِلْمَرأَتِ ُُِّمْصرَُُِم ُاْشتَهرَاهُ ُالَِّذ َُوقَ  َُ 2.

 بته  را او یتا  بخشتد  ستود  ما حال به شاید بدار، نیکش: »گفت همسرش به بود خریده مصر از را او که ک  آن و
 (.22)بخشی از آیة  «کنیم اختیار فرزندى

ُمُِّب ُ َُضََل ُ ُِفُُلَنَهرَاَه ُإِنَّ ُح بًّ َُشَغَفَه َُقدُُْنهَّْفِس َُُِع ُفَهَت َه ُته رَاِودُ ُاْلَعزِيزُُِاْمَرَأ ُ ُاْلَوِديَنةُُِِفُُِنْسَ ةُ َُوقَ  َُ 0.

َذاَُم ُلِلَّ َُُِح شََُُوقه ْل َُُأَْيِديَهه  ََُُّوَقطَّْع ََُُأْكبَهْرنَ ُ َُرأَيْهَن ُ ُفَهَلوَّ ُ... 4. َذاُِإ َُُْبَشرًاُهََٰ  َكِريُ َُمَل ُ ُِإلَُُّهََٰ
دور از اهمیت  است و هدف آن ترکید بر مضمون گفتار به 21و  23هایی از این ابهام در سورة یوسف آیات  نمونه  9.

 دادن به فرد است.
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عتوه بتر متوارد    2.«دانند نمى مردم بیشتر ولى درست، دین است این. نپرستید را او جز که داده
تکلف است و جز مواردی که از طنز یتا استتعارات    گفته، زبان روایی قصة یوسف ساده و بی پیش

 شود، فرمی روان دارد. نزدیک به  هن استفاده می
که اشاره شد، از جهتی با تعریف کوندرا با رمان سازگاری دارد. مستللة   قصة یوسف، همچنان

تی مضمون این داستان است و از جهتی چنین نیست. اگر منِ و حدودا اختیارات او از جه« من»
ای استت کته    قصة یوسف را موجودی خودبسنده و تنها بدانیم که زندگی او شترح خوداندیشتی  

ی ناآشناستت  همتین   «متن »نمایندة ارادة فرد و تعینات اجتماعی اوست، قصة یوسف با چنتین  
( 230: 2394لم دنیا تنها شده )لوکتاا،  رمان است که با خداحافظی خدای مسیحی از عا« منِ»

ختدای   کنندة اختق بی و الجرم خود مرکز و مبنا قرارگرفته است. همین منِ تنهاست که تعیین
ختورد. ک تروی،    رمان است، که حسن و قب  آن نه عقتنی، که به خواستت نویستنده رقتم متی    

تق رئالیستی رمتان بته   آلود، همگی در ساحت اخ های هوس خواهی، فردمحوری و خواهش زیاده
( بته امتر شتر.    04: 2081دامنتی و تقتوا )یوستا،     شوند و در سوی مقابتل پتاک   امر خیر بدل می

کند که مستقل از اختق دینی یا اختتق خشتک و    االختق را ارائه می سان رمان نوعی علم بدین
ی استت کته   دنیتای  هتای معمتولی و خاکستتریِ ایتن     هتای انستان   عقتنی کانتی، مبتنی بر ت ربه

 «.اند رها شده»معنای دقیق کلمه  به
را انسانی بدانیم که در شرایط مختلف به قتدرتی متاورایی   « من»در سوی دیگر اما، اگر این 

جهتانی   دارد، ولی نهایتاً کتار را بته تقتدیرگری آن    تکیه دارد و هرچند استوار و با اراده گام برمی
دانتد کته    ختود را بتاالتر از آنتی متی    « من»کند و  می سپارد، در ابتتئات گوناگون به او تکیه می

تر، که قطعاً منظور  توان این قصه را به معنای متعالی صورت می دامانش را به گناه بیاالید، در این
 نظر کوندرا نیست، با تعریف او هماهنگ دانست.

یتا   فلندرز مالتوان داستانی رئالیستی دانست، اما رئالیسم آن نه از نوع رئالیسم  یوسف را می
باشتد. رئالیستم یوستف رئالیستمی     « رهاشتده »ست که قهرمان آن در طوفتان حتوادم   روکسانا

تترین   دستت  تترین پاستخ و دم   کند همیشه نباید به ساده آموزنده است که به انسان یادآوری می
یری گ بودن ارادة تصمیم های نفسانی در برابر تعینات زمانه تن داد. انسان از حیا انسان خواهش

 دارد و قصة یوسف در قرآن نمایش این اراده است.
ترین تمایز قصة یوسف از رمان مدرن، حضور خداونتد در آن استت.    به نظر نویسنده، اساسی

حضوری که درک آن در شرایطی، فراتر از مهیا، برای معاشقه با همسر عزیز مصر، یوسفی را که 
قطعاً اگر مبنای رئالیسم مدرن برای قصة یوستف   دارد. غتم آن خاندان است از ان ام گناه بازمی

                                                 
رُ ُمُّتَهَفّرق   َُُأَأَْربَ  ُ ُالّسْج َُُِص ِحَبُُِيَ    2. ُِِبَ ُاللَّ ُ ُأَنَز َُُمَّ َُوآبَ ؤ ك مُأَنت مَُُْْسَّْيت و  َه َُأْْسَ  ًُُِإلَُُّد ونِ ُُِِم ُتَهْعب د و ََُُم *ُُاْلَقهَّ رُ ُاْلَ اِحدُ ُاللَّ ُ ُأَمَُُِخيهْ

واَُألَُُّأََمرَُُلِلَّ ُُِِإلَُُّاِلْ ْكمُ ُِإ ُُِس ْلطَ  ُ ُِم  ِل َُُِإيَّ هُ ُِإلَُُّتَهْعب د   يَهْعَلو   ََُُلُُالنَّ سَُُِأْكثَهرََُُولََِٰك َُُّاْلَقّيمُ ُالّدي ُ ُ ََٰ
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اندیشی چنین عملتی   سود آمیختن با زلیخاست و هر عقل مصلحت مفرو  باشد، همة شرایط به
داند. یوسف بردة خانة عزیز مصر بود و روشن است که برده در برابر خواست مولی از  را م از می

نان زیباروی مصتر باشتد کته در برابتر قبتول      خود اختیاری ندارد. فراتر آنکه صاحب او خود از ز
عتوه، نپذیرفتن چنین پیشتنهادی برابتر بتازی بتا      او داده باشد. به عمل، قول مکنت و جاه نیز به

آتش است، چرا که موض  یوسف و زلیخا موض  بنده و موالست. ایتن را نیتز اضتافه کنتیم کته      
استت، چترا کته نته تنهتا از پتدر و       معنای مطلق کلمه تنه شدة خانة زلیخاست و به یوسف بزر 

اش دور افتاده، که از شهر و دیارش نیز فاصلة زیادی دارد و هیچ ک  را در خانتة عزیتز    خانواده
 مصر ندارد.

 گیری بندی و نتیجه جمع

ستروانت ،   کیشوتا دون( پیدایی اولین رمان در ادبیات جهان، یعنی 230: 2394از نظر لوکاا )
ه خدای مسیحی فراموش کردن جهتان را آغتاز کترد. از همتان زمتان      مقارن با این حادثه شد ک

خانمان شد و برای یافتن معنا و جوهر فقط به درون خود رجوع کرد. در رمتان،   انسان تنها و بی
معناست، چرا که ایتن نتوع ادبتی حاصتل      که لوکاا هم اشاره کرده است، حضور خدا بی همچنان

هدف در این دنیا به حال ختود رهتا شتده استت.      ا و بیخوداندیشی نفسانی انسانی است که تنه
ای استت کته خواننتده حتق را بته       گونه توصیفات رمان رئالیستی و چینش دراماتیک حوادم به

یابتد.   دهد و تتش او را بترای فترار از ایتن رهاشتدگی ناکتام متی       شخصیت خاکستری رمان می
. در نگاه دینتی، یعنتی نگتاهی کته     خدای رمان است که اشاره شد، این همان اختق بی همچنان

کند، قواعتد و ستنن    کمی فراتر از اسباب و علل ناسوتی، دست تقدیرگری الهوتی را مشاهده می
توانتد رئالیستتی باشتد،     سان هیچ داستانی نمتی  اند. بدین دنیاییِ بشری حاکم الهی بر امورات این
صورت، یعنتی زمتانی کته نویستنده      وکاست واق  شده باشد، چراکه در غیر این کم مگر عیناً و بی

شود که سنن خود را، و نته   خالق اثر است و نه بازگویندة آن، نویسنده در نقش خدایی ظاهر می
 2کند. سنن واقعی رب را، بر جهان تحمیل می

در این مقاله مبتنی بر چارچوب نظری لوکاا در بتاب فلستفة رمتان، استتدالل کتردیم کته       
ن، فرمی ادبی است که برخی عناصر محتوایی از جمله حضور خدا رمان، با قدمت حدود چهار قر
پتذیرد. ایتن عتدم پتذیرش بته دلیتل واقعیتت تتاریخی رمتان استت و            و تقدیر او را اساساً نمتی 

سان با توجه بته معنتای  اتتی و     که لوکاا چنین کرده، قابل ارزیابی تاریخی است. بدین همچنان

                                                 
البته این جمله را نباید به معنای نفی هرگونه رمان دانست. این بیان صرفاً تنبهی استت بتر اینکته رمتان، چیتزی       .2

 شناسی و رستگاری. انسانگری در خود دارد. چیزی از جن  اختق،  فراتر از داستان، درام و روایت
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بتته همتتان میتتزان « رمتتان قرآنتتی»یتتا « ینتتیرمتتان د»اصتتطتحاتی چتتون  2«رمتتان»تتتاریخی 
ستکوالرِ  »، «روشتنفکری دینتی  »انتد کته اصتطتحاتی نظیتر      کننتده  پارادوکسیکال و ختودنقض 

رو، اگر یک نوع ادبی ساختاری صوری و محتوایی شتبیه   از این«. اومانیسمِ استمی»یا « مسلمان
ید اصتطتحی ختاص بترای آن    را رمانی دینی تلقی کرد، بلکه با توان آن قصپ قرآنی یافت، نمی

 وض  نمود.
کته اول تتا بته پایتانش      -نهایتاً، باید گفت که قصپ قرآنی و از جمله قصة یوسف پیامبر را 

اش استت   (، یا بیان والیتت و تربیتت او نستبت بته بنتده     91: 2330نمایش تدبیر خدا )گلدمن، 
اساستاً   -ستاس شتود  ای نیست مگتر آنکته حضتور ختدا در آن اح     ( و آیه38: 2091)طباطبایی، 

رغم حضور عناصری چند از رمان متدرن در ایتن قصته، محتتوای      توان رمان تلقی کرد. علی نمی
ای استت کته    داستان به کلی با سرشت رمان مدرن فاصله دارد و این فاصله به دلیل تمایز عمده

حاصل عدم حضور جوهر رمان مدرن در قصتة یوستف استت: تنهتایی انستان و بته حتال ختود         
 دگی او در این عالم.رهاش
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