
  
  
  
  
  

  
  يوسف در قرآن! 

  
  نادره افشاري 

  
  
  
  

هاي مذهبي و بازاري خورده است و شايد راهي به درون اين ي مذهبيون سنتي و خانوادهآناني كه تنشان به تنه 
هاي نذري ابوالفضل و امل البنين و ديگران اند، يا در مجالس روضه و تعزيه و به ويژه سر سفرهها داشتهخانواده

اند كه پيامبر اسالم يا حتما بجز آموزش شفاهي احكام حيض و نفاص توسط «آقايان» اين را هم شنيدهند، احضور يافته
ي يوسف را به ايشان ي نور را بياموزيد،  اما سورهي اول سورهاند: به زنان و دخترانتان چند آيهامامان شيعه فرموده

  نياموزيد!
   

ي اين سوره مشخص اي كه داشته باشد، حتما با خواندن و ترجمه هانههر بي» اسالمي درستي يا نادرستي اين «شايعه
ي پيامبر در شهر مكه از رويم كه در مكه و و در دوران اقامت اوليهي يوسف ميخواهد شد. اين بار به سراغ سوره

  آيه دارد. ١١١سوي ايشان انشاء شده است. اين سوره 
   

ي قرآن را به زبان عربي نازل كرديم، تا اين كه در آن تعقل كنيد! در آيه ما  ي اين سوره آمده است كه:در دومين آيه
شود كه ايشان پيش از اين تاريخ و پيش از سوم، گفت و گو از داستاني است كه براي پيامبر و مخاطبان او نقل مي

يوسف براي پدرش يعقوب كه  ي چهارم حكايت از خوابي استاند. آيهآگاهي يافتن از اين داستان، از بي خبران بوده
  كنند.ام ميام كه يازده ستاره و ماه و خورشيد، سجدهكند: اي پدر، من خواب ديدهنقل مي

   
داند، يوسف را از نقل اين خواب براي گري ايشان را ميي حيلهشناسد، و البد سابقهپدر كه فرزندان ديگرش را مي

شود كه آدميان را دشمني آشكار است. اخيرا ان رجيم نسبت داده ميشيط كند. اين حيله گري هم بهبرادرانش منع مي 
يكي از قضات شرع حكومت اسالمي در ايران، مردي را كه جرمي مرتكب شده بود، با اين ادعاي متهم كه شيطان او را 

دين حكومت منتقي قالبي تا همين چندي پيش، بخش طنز گول زده است، از مجازات معاف اعالم كرد. خبر اين محاكمه
  داد!اسالمي را تشكيل مي 

  
يابد كه ايشان هاي پدر نسبت به اين ته تغاري خانوده ادامه مي داستان با توضيح حسادت برادران يوسف به مهرباني 

كنند و البته با همان خباثت شيطان ي پدر را ميقصد جان دردانه براي يافتن جاي پاي بيشتري در دل پدر نامهربان، 
اندازند. خداوند در اين ميان در پست مامور اطالعاتي هم با اصرار دردانه را از پدر جدا كرده، به چاهي مي بعد رجيم!

  خواند.كند و اين برادران را  نا آگاه و «اليشعرون» مييوسف و پدرش، دردانه را از نامردي برادرانش آگاه مي
   

ي جنايتي كه شيطان برگردنشان گذاشته است، پدر را از نتيجهد و گردنبرادران شب هنگام گريه كنان به خانه باز مي
اي پدر ما به اسب تاختن رفته بوديم و يوسف را نزد وسايل خود گذاشته بوديم. گرگ او را  …كنند كه: آگاه مي

  ) ١٧(ش  …خورد
  

مهري و ين فرزندان از بيون ااش را از سوي گرگ داده بود. با اين همه چالبته پدر از پيش احتمال دريده شدن دردانه
ي يوسف را به خون دروغين [گويا خون خرگوش يا كبوتري] آغشته بي اعتمادي پدر نسبت به خودشان آگاهند، جامه

  گويند كه ما هر چقدر هم راست بگوييم، تو حرف ما را باور نخواهي كرد!آورند. حتا ميكرده، نزد پدر مي
   

گويد كه نفس اند] و مياش را سر به نيست كردهي آگاه است كه اين پسران، دردانه[يعنكند پدر فرزندانش را نفرين مي
دهد كه بايد صبر شما [يا همان شيطان رجيم] جرمتان را در نزد شما آراسته است و بعد هم به دل خودش وعده مي 

  )١٨(ش …جميل [زيبا] كرد و
  



    

  

اند، ر همان چاهي كه برادران يوسف، او  را در آن افكندهبر سي بعد، سخن از كارواني است كه در راه است و در آيه
دهند كه سوار بر سطل آب شده و باال آمده اندازند و به جاي آب، مژدگاني پسركي را مي آيند. دلو به چاه ميفرو مي

بته خدا به اين و الكنند اند» يوسف را پنهان مياست. دوران برده داري است و كاروانيان، شادمان از «متاعي كه يافته
  )١٩پنهان كاري آگاه است. (ش

   
فروشند و هيچ رغبتي هم به او نداشتند. تا اين جا هنوز معلوم نيست كه بعد هم اين «متاع» را به چند درهم ناقابل مي

  اند. ي يوسف منع شدهچرا زنان مسلمان از خواندن سوره
  

را گرامي بدار، شايد سودي به ما رساند! او را به  متاع»گويد: اين «خريدار كه مردي مصري است، به زنش مي 
ي گويد كه عليرغم توطئهپذيرند. خداوند در اين بخش از داستان، از دخالتش در امور بندگان سخن ميفرزندي مي

ي كوچك، او را به فرزند خواندگي برادران يوسف و شيطان رجيم و كاروانساالران برده فروش، خريداِر اين برده
  )٢١اي كه بعدها از اين متاع خواهد برد. (شيرد، به اميد بهرهپذمي 
  

آموزد. بعد هم خدا يك حكم شود، خدا او  را در همان شغل غالمي و بردگي، دانش و حكمت مي تر كه مي يوسف بزرگ
ن كودك كه تمام  كه ايدهيم. معلوم هم نيست گونه پاداش ميكند كه نيكوكاران را هم همينكلي را در اين ميان وارد مي

هنرش اين بوده است كه باعث ايجاد حسد و فتنه در يك خانواده شده است و پدر با تفاوت گذاشتن بين فرزندانش، 
ايشان را به اين برادركشي ترغيب كرده است، چه كار نيكويي بجز همان خواب ديدن كرده است كه شامل حال 

  )٢٢ون، بر خالف عطف به ماسبق، عطف به آينده است! (شن قاننيكوكاران پاداش بگير شده است. شايد هم اي
  

آيد. زن مي ي يوسف، در پي كامجويي از او بر مي شود  و زن مرد مصري و مادر خواندهداغ مي ٢٣ي قضيه از آيه
كند و بر اساس زن آهنگ يوسف مي  ٢۴ي برد. در آيهكند و به خدا پناه ميو يوسف اعراض مي  …گويد زود باش

كه نكرد و از ستمكاران نشد. كم كم دارد  …كردي خدا، اگر يوسف برهان خدا را نديده بود، او نيز آهنگ زن ميگفته
  شود!ي اسالمي» روشن مي داليل آن «شايعه

  
كند و بعد ي يوسف را پاره ميدوند و زن [ملعون] جامهرسد و هر دو به سوي در ميدر اين ميان مرد مصري سر مي

  اندازد. ي تقصيرات را به گردن يوسف بيچاره ميو مظلوم نمايي، همه  دجنسيهم با ب
زن گفت: جزاي كسي كه با زن تو قصد بدي داشته است، چيست، جز اين كه به زندان افتد يا به عذابي سخت درد آور 

  گرفتار شود؟!
   

پي كامجويي از من بود و مرا به  و در گرداند كه: زن تآيد و تهمت را به زن برمي يوسف زيبا در پي افشاگري برمي
دهد كه پاره بودن لباس يوسف از پشت، دليل بر خواند. شاهدي كه اتفاقا از كسان زن است، گواهي مي خود مي

ي شود. گويا اين كار سابقهگويي زن است. چرا كه «قاعدتا» در اين گونه مواقع لباس مردان از جلو پاره ميدروغ
  )٢۶تاريخي هم داشته است! (ش

  
خوانند. بعد هم بر اساس بينند كه لباس يوسف از پشت پاره شده است، زن را مكار ميبعد كه با اين دليل فرد اعال مي

  دهد.و با همين يك جرم اين گونه اثبات شده، قرآن حكم بر مكر تمامي زنان مي ٢٨ي ي شمارهآيه 
   

ي يوسف) و البته بعد به يوسف سوره٢٨گي است. (شگفت: اين از مكر شما زنان است كه مكر شما زنان، مكر بزر
  ) ٢٩خواهند كه از گناهش آمرزش بخواهد كه خطاكار است. (ششود كه رازداري كند و از زن هم ميتكليف مي

  
گويند: زن عزيز، در پي كامجويي رساند كه ميشود كه اين خبر را چه كسي به گوش ديگر زنان شهر مي معلوم هم نمي 

  ) ٣٠(ش …ي او گشته استد شده است و شيفتهاز غالم خو
  
گذارند. زن مكار پس از بخشيده شدن از اند، پشت سر زن عزيز مصر صفحه ميزنان شهر كه از كل قضيه آگاه شده 

سوزد. مرد مصري بي هويت خريدار يوسف، در متن داستان كم كم سوي شوي، همچنان در حسرت عشق معشوق مي 
  يابد.ارتقاء مي ي عزيزي مصري به درجه

  
برد. زن گناهكار و عاشق با اين همه خرابكاري و آبروريزي زنش هم اين جوانك رعنا را از اندروني بانو بيرون نمي 

گذارد، به دست هر اي مي ي ايشان پشتي و مخدهكند. پشت همه دهد و زنان شهر را به اندروني دعوت مياي مي وليمه
دهد كه از پرده برون آي! يعني بانو، پيش از ميهماني به  معصوم را فرمان مي نكدهد و بعد هم جوايك كاردي مي

  كند كه پشت پرده منتظر اجراي فرمانش بماند. يوسف امر مي 



    

  

  
  

اند و بساط بر پاست و در دست هر يك هم كاردي ي بانوي عزيز مصر  تكيه زدههاي شاهانهاند و بر مخدهزنان نشسته
كند كه از پس پرده بدر آيد اند. بانو به يوسف امر مي دن سيب و گالبي در اختيارشان گذاشتهست كنتيز كه البد براي پو

  و بر اين زنان احمق بي خبر از حسن يار، خودي بنمايد. 
آيد و زنان همگي از تعجب و تحسر، دستانشان را با آن كاردهاي تيز يوسف زيبا، خرامان از پشت پرده بيرون مي

نالند كه: واي، پناه بر خدا، اين كه آدم نيست، فرشته حال «فتبارك هللا احسن الخالقين» گويان ميهمان  برند و درمي 
  )٣١است! (ش

  
كرديد. من در پي اش دارد گفت: اين همان است كه مرا در باب او مالمت ميحال بانو دليل محكمي بر زناي ناكرده

دهم نكند، يعني اگر اين بار مرا شيرين كام نكند، نچه فرمانش مي اگر آ كامجويي از او بودم و او خويشتن را نگه داشت.
  ) ٣٢سازم. (شافكنم و خوارش مي به زندانش مي 

  
البته خوانندگان به دموكراسي عزيز مصر و خريدار يوسف توجه دارند كه با اين كه مچ بانو را در حين ارتكاب جرم 

پسرك زيبا محروم نكرده است و يوسف همچنان در اندروني بانو ور اين اش گرفته است، باز هم بانو را از حضناكرده
به خدمتگزاري و فرمانبرداري مشغول است. حتا بانو آن قدر قدرت دارد كه يوسف را بين كامجويي و زندان مخير 

  )٣٣د. (شخواننگزيند كه زندان بر من گواراتر است از آنچه مرا بدان ميكند و يوسف گمگشته زندان را برميمي 
  
ها [حاال مشتريان مكار از فرد به كند كه اگر مكر اين زنان را از من [برنگرداني] به آنعد هم يوسف خدا را تهديد ميب

  )٣٣كنم و در شمار نادانان خواهم شد.  (شاند] ميل ميجمع تغيير كرده
  

  )٣۴شتابد. (شاش ميرياش را مستجاب كرده، به ياشود و دعاي بندهخدا از اين تهديد برآشفته مي 
  ) ٣۵اندازند.(شها او را به زندان ميبعد هم خانم

  
بيند كه انگور شود. يكي از اين جوانان خواب مي بند ميكند. يوسف در زندان با دو جوان، همداستان ادامه پيدا مي 

تعبير خوابشان را از خورند. و بيند كه نان بر سر نهاده است و پرندگان از آن نان ميفشارد. ديگري خودش را ميمي 
  )٣۶خواهند. (شيوسف زنداني مي 

   
دهد كه كيش مردمي را كه به خداي يكتا و روز قيامت كافرند، ترك كرده ي بعدي يوسف به هم سلوليانش خبر ميدر آيه

  ) ٣٧است. (
  

ا با موالي خويش شراب يكي از شم كند كهكند. خوابشان را هم اين گونه تعبير ميبعد هم با اين دو نفر بحث عقيدتي مي 
خورند. از آنكه قرار شده است با مواليش، كه اتفاقا شوهر كنند و پرندگان سر او را مينوشد و ديگري را بر دار ميمي 

خواهد كه او را به ياد مواليش بياورد، اما شيطان رجيم همان زن دلداده و عزيز مصر است، شراب بنوشد، مي 
  ماند. دليل چند سال ديگر هم يوسف در زندان مي و به همين  كندفراموشكارش مي

  )۴٢كند! (ششود كه چرا خدا اين جا ديگر پا در مياني نميمعلوم هم نمي 
  

افتد و يابد و قحطي و خواب عزيز مصر و زنداني زنده مانده، كه ناگهان به ياد همبندش يوسف مي داستان ادامه مي 
  )۴۵ش زد. (ساان رها ميهمين يادآوري، يوسف را از زند

  
افتد كه: بپرس، حكايت بعد هم پادشاه ياد آن زنان مكار مي …هاي شاهآورند و تعبير خوابيوسف را به پاي تخت مي

  ) ۵٠شهاي خود را بريدند، چه بود، كه پروردگار به مكرشان آگاه بود. (آن زنان كه دست
  

تار تن يوسف بوديد، حكايت شما چه بود؟ زنان [همگي آنگاه كه خواسكنند. [پادشاه] گفت: اي زنان، زنان را حاضر مي
زن عزيز هم با شجاعت تمام و بدون  …دانيمگويند: ما او را گناهكار نميبا اين كه تهمت بزرگي بارشان شده است] مي 

  )۵١شگويد. (گويد: من در پي كامجويي از او بودم. او راست مي اي خجالت و حيا ميذره
  
شود كه آن مرد مصري كه يوسف را خريد، همين پادشاه كنوني مصر يا عزيز مصر است و م ميديگر واقعا معلواينجا  

تر از آش ي داغاست كه در غيبت شوي خيانتي به شوي نكرده است. اين جا زن كاسه بر سر زنش هيچ باليي نياورده
  )۵٢ش. (رساندي خائنان را به هدف نميفرمايد: خدا حيلهشود و ميمي 
  



    

  

  
   

انجامد و چشمان يابد و به شناختن برادران يوسف و بازگشتن يوسف گم گشته به كنعان مي ن البته ادامه مي داستا
خواستم علت تحريم اين سوره را براي شود و باقي قضايا. مياش البد بينا مييعقوب پير از ديدار فرزند دوباره يافته

  چطور؟!!شما  زنان مسلمان بدانم كه دانستم!
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