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چكيده
متنهاي ادبي- هنري در بستر شکل گيريشان بهتر شناخته و رمزگشايي مي شوند. رمزهاي اثر بطور جدي 
متاثر از حوضچه هاي معنايي است که در آن تکوين مي يابد. ازهمين رو يک متن در دوره هاي گوناگون داراي 
داللت پردازيهاي متفاوتي مي شود. داستان يوسف، از داستانهايي است که در متون مقدس تورات و قرآن، 
هنر، ادبيات و عرفان دوره هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و در طول زمان و مستمر، هنرمندان نگارگر، 
شاعر و فيلمساز زيادي به آن پرداخته اند. اين پژوهش با اهداف  شناسايي عناصر مورد توجه و مولفه هاي 
بکار رفته در روايت يوسف در متون مقدس، ادبيات فارسي و نگارگري ايراني  و  شناسايي شباهتها و 
تفاوتهاي اين روايت در متون متفاوت ادبي، هنري و مقدس، به مطالعه اين روايت مي پردازد و به دنبال پاسخ 
به اين سواالت است که ١- خرده روايتها و عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه روايت يوسف در متون متفاوت 
کدامند؟ و ٢- چه شباهت ها و تفاوت هايي در ارائه اين روايت در متون متفاوت ادبي، هنري و مقدس ديده 
مي شود؟روش تحقيق در  اين پژوهش به شيوة  تحليلي و تطبيقي انجام و جمع آوري مطالب به شيوة  
اسنادي مي باشد. در تجزيه و تحليل داده ها استفاده از روايت و خرده روايتها در قرآن و تورات، نسخه هاي 
طغانشاهي، قمي و جامي در ادبيات، نگارة  بهزاد و سه نگاره از فرشچيان بررسي و با يکديگر تطبيق داده 
شدند. نتايج نشان مي دهد استفاده از خرده روايتها در طول زمان و بنا به مقتضيات فرهنگي-اجتماعي 
متفاوت بوده و هنرمندان ضمن تاکيد بر اصل داستان ذکر شده در تورات و قرآن، عواملي مانند تاثير متقابل 
جامعه و اسطوره بر يکديگر، تغيير جامعه و فرهنگ و تاثير آن بر ديدگاه هنرمند را در نظر گرفته و خرده 

روايت هاي متفاوتي را وارد گونه هاي هنري کرده اند. 

کليدواژه ها  
روايت يوسف، متون مقدس، متون ادبي، متون هنري.

  استاديار، گروه هنر، مركز تحقيقات افق هاي نوين در معماري و شهرسازي،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ايران  
Email:  marziehgolabgir@gmail.com                                                          

  دانش آموخته پژوهش پژوهش هنر، مركزتحقيقات افق هاي نوين در معماري و شهرسازي، واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسالمي، نجف آباد، ايران          
Email:zahraf1351@gmail.com                       

  

          مطالعه تطبيقي روايت «يوسف» در متون 
 

مقدس، ادبيات فارسي و نگارگري ايراني 
 مرضيه گالب گير اصفهاني* زهرا فنايي**

       صفحه٧٥ تا ٩٣

تاريخ دريافت:    ٩٩/١٢/١٩ 
تاريخ پذيرش:    ١٤٠٠/٦/٩

       نوع مقاله: پژوهشي



مقدس، ادبيات فارسي و نگارگري ايراني  و ٢- شناسايي 
شباهتها و تفاوت هاي اين روايت در متون متفاوت ادبي، 
هنري و مقدس، به مطالعه اين روايت مي پردازد و به دنبال 
پاسخ به اين سواالت است که ١- خرده روايتها و عوامل 
تاثيرگذار بر نحوه ارائه روايت يوسف در متون متفاوت 
کدامند؟ و ٢- چه شباهتها و تفاوتهايي در ارائه اين روايت 
مي شود؟  ديده  مقدس  و  هنري  ادبي،  متفاوت  متون  در 
بررسي عمر طوالني، ماندگاري، زنده بودن و کاربرد اين 
اسطوره-  روايت در طول دوره هاي تاريخي بويژه در دوره 
معاصر در  رسانه هاي متفاوت  ضرورت و اهميت اين 
تحقيق را نشان مي دهد و  همچنين استفاده از خرده روايت 
ها، تغيير در شيوه روايت در زمان هاي متفاوت، تاثيرات 
جامعه بر روايت در زمان هاي گوناگون، تاثير مولف و الگو 
وارة زمانه بر اثر و تاثير آن بر جامعه از ضرورت هاي 
انجام اين پژوهش مي باشد. شيوة تجزيه و تحليل كيفي 

است.

روش تحقيق
اين پژوهش به  شيوه تحليلي و تطبيقي انجام شده است. 
روش جمع آوري اطالعات به صورت اسنادي و بوسيلة 
در  يوسف  داستان  الگوي  يافتن  مي باشد.  برداري  فيش 
در  موجود  تفاوت هاي  و  تغييرات  و  مختلف  زمان هاي 
روايت هاي ذکر شده از اين داستان و واکاوي اسطوره ها 
و تطبيق متون با يکديگر از اهداف ديگر اين پژوهش است. 
جامعه آماري کليه متون مرتبط با داستان يوسف شامل 
متون مقدس، ادبيات، سينما و تلويزيون، نقاشي و نگارگري 
را در بر مي گيرد. و از اين آثار ُنه نمونه شامل روايت يوسف 
در تورات، قرآن، منظومه طغانشاهي، مسعود قمي، جامي، 
نگاره هاي بهزاد و استاد فرشچيان انتخاب و تجزيه و تحليل 
مي شوند. در تجزيه و تحليلها ابتدا متون پايه و مذهبي و 
به روايت بررسي مي شود و سپس  آنها  شيوه پردازش 
اين شيوه هاي پردازش در هر کدام از نمونه هاي ذکر شده 

مورد بررسي، تجزيه و تحليل و تطبيق قرار مي گيرند. 

پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش اين مقاله روايت يوسف در کتب مقدس، 
ادبيات فارسي و هنرهاي تجسمي مي باشد. مطالعات انجام 
شده در زمينه ادبيات فارسي بيشمار است ولي نزديکترين 
موارد مرتبط با موضوع مورد نظر عبارتند از: زواري و 
ذوالفقاري (۱۳۸۸) به روايت شناسي قصه يوسف و زليخا 
بر اساس سه روايت طغانشاهي، خواجه مسعود قمي و 
اثر  در  موجود  تفاوت هاي  و  شباهتها  و  پرداخته  جامي 
اين سه شاعر را بررسي کرده است. خيامپور (۱۳۳۹) به 
فهرستي از داستانها و روايت هاي مرتبط با يوسف و زليخا 
و تفاوت هاي اين داستان در تورات و قرآن پرداخته است. 
را در  کاظمي و حيدري (۱۳۹۱) روايت يوسف و زليخا 

مقدمه
هر روش و يا حتي هر پديده فرهنگي به مفهوم عام آن 
ممکن  طريق  هر  به  زمان خويش  الگووارة  به  نسبت  که 
واکنش نشان ندهد، از ميان خواهد رفت به بيان ديگر تمامي 
شيوه هاي علمي- تحقيقاتي و اکثر آثار هنري و ادبي و 
با  اجتماعي حيات فعال خود را مديون تطابق  پديده هاي 
روح زمان خويش هستند و همراهي نکردن آن پديده ها و 
متنها با مقتضيات زمان خود به مفهوم مرگ آن خواهد بود. 
اسطوره ها و روايات اسطوره اي نيز از اين قانون مستثني 
نيستند. هر روايت اسطوره اي در طول زمان خود، از ايجاد 
تا تکامل و يا تغيير و دگرديسي خود، اين قانون را شامل 
به بستر  مي شود. در طول دوران حيات يک متن، بسته 
اجتماعي و روايت کنندة آن متن، تغييراتي در نوع روايت و 

خرده روايت هايش اتفاق مي افتد.
توسط  تر  پيش  کاوي  اسطوره  و  سنجي  اسطوره 
توسط  بعدها  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  ”دوروژمون“ 
”ژيلبر دوران“ ابعاد گسترده تري در حوزه مطالعات انسان 
شناسانه، ادبيات و هنر يافت. اين مقوله کوشيد تا عالوه 
بر مطالعه متن ادبي _ هنري به مطالعه فرهنگ و گفتمان و 
به گفتة  ژيلبر دوران " حوضچه معنايي" اثر نيز بپردازد. 
اسطوره کاوي به پژوهشگران اين عرصه اجازه مي دهد تا 
تفاوت هاي فردي و فرهنگي را نيز در نظر گرفته و همانند 
گذشته در جستجوي چارچوبها و ساختار هاي کالني که 
همة يک پيکره مطالعاتي را در آن جاي بدهد، نگردند. اتفاق 
مي دهد  اسطوره اي روي  تحليل هاي  با  که  ديگري  بزرگ 
خروج از متنها به بافتها و گفتمان جمعي و اجتماعي است. 
به بيان ديگر، در اسطوره کاوي به روابط ميان اسطوره و 
بافت آن توجه بسيار شده و مطالعات مربوط به اسطوره 

از محدوده متنها خارج مي گردد. 
را در متن هاي  دارد روايت يوسف  نظر  پژوهش در  اين 
متفاوت ادبي، هنري و ديني بررسي کرده و در اين راستا 
تاريخي،  و  اجتماعي  فرهنگي،  تاثيرات  همچون  مواردي 
در  اسطوره  تحليل  و  روايت  در  مولف  شخصي  زندگي 
دوره هاي متفاوت خلق اثر و نحوه بيان در هر رسانه را 
از  (ع)  پيامبر  يوسف  داستان  مي دهد.  قرار  توجه  مورد 
جمله روايت هاي اسطوره اي است که به شيوه هاي مختلف 
در کتاب هاي مقدس (تورات و قرآن)، داستانها و ادبيات 
عرفاني ايراني، نگارگري و نقاشي قديم و جديد و نيز در 
سينما (به طور مستقيم و غير مستقيم) به کار رفته و در هر 
دوره اي با الگو وارة زمان خويش و با تاثيراتي که مولف 
است.  گرديده  بيان  خاص  شيوه اي  به  داشته  روايت  بر 
پژوهش پيش رو اين داستان را در تورات، قرآن، منظومه 
طغانشاهي، مسعود قمي و هفت اورنگ جامي و نگاره هاي 

بهزاد و فرشچيان بررسي مي کند. 
 اهداف پژوهش عبارتند از:  ١- شناسايي عناصر مورد 
توجه و مولفه هاي به کار رفته در روايت يوسف در متون 

«يوسف»  روايت  تطبيقي  مطالعه   
و  فارسي  ادبيات  مقدس،  متون  در 

نگارگري ايراني  /٧٥ -٩٣ 
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منظومه هاي فارسي و روايت عربي احمد النويري بررسي 
و به اين نتيجه رسيده که همه بيشتر به قران وفادار بوده و 
فردوسي و النويري به تورات  نيز توجه داشته اند. احمدي و 
ظريفي (۱۳۹۳) بازتاب داستان يوسف را در اشعار شاعران 
معاصر عربي و فارسي بررسي کرده است. مرادي، فنايي 
و شمس (۱۳۹۵) به بررسي تطبيقي ظرفيت هاي دراماتيک 
داستان غنايي يوسف و زليخاي جامي با ساختار فيلمنامه 
بر  گرفته  صورت  پژوهش هاي  است.  پرداخته  داستاني 
روايت يوسف و زليخا در حوزة ادبيات و بيشتر به نوع 
پردازش داستان و نيز تطبيق نسخه ها و نحوة ارائة روايت 
متون  بين  تطبيقي  بصورت  پژوهشي  کنون  تا  و  است 
مقدس، ادبيات و هنرهاي تجسمي در اين زمينه صورت 

نپذيرفته است.

روايت هاي گوناگون از داستان يوسف
روايت عاشقانه يوسف و زليخا در بين فرهنگها و هنرمندان 
در متون متفاوت حرکت کرده و به زندگي جداگانه اي در 
آن فرهنگها ادامه داده است. گوته در مورد داستان يوسف 
مي گويد: «اين قصة معمولي بسيار دلنشين است، فقط بيش 
از حد کوتاه است و انسان ترغيب مي شود که جزييات آن 
را شرح دهد.»(ارباب شيراني،۴۷:۱۳۹۱) قصه ي يوسف و 
زليخا داستان شناخته شده اي است. داستان پسري زيبا به 
نام يوسف که به خاطر توجه پدرش مورد حسد برادران 
قرار مي گيرد. برادرانش او را به چاه مي اندازند و به پدر 
مي گويند که گرگ او را دريده است. يوسف توسط کارواني 
از چاه نجات مي يابد و به بردگي به مصر مي رود. عزيز 
مصر او را به فرزندي مي گيرد، مادر خوانده اش عاشق او 
شده و اين عشق باعث به زندان افتادن يوسف مي شود، 
به واسطه تعبير خواب يکي از زندانيان از زندان خالص 
و  قحطي  از  را  مصر  مي رسد،  مصر  عزيزي  مقام  به  و 
خشکسالي نجات مي دهد و در نهايت پدر و برادرانش را 
در مصر مالقات مي کند. اين داستان به شيوه هاي مختلف 
در فرهنگ ها و زبان ها و زمان هاي گوناگون روايت شده 
است. روايت هايي از آن در دو کتاب مقدس يعني در قرآن 
در سوره يوسف و ريشه عبري آن در سفر تکوين در 
کتاب مقدس ديده مي شود. ولي شايد متن قديمي تر از آن 
را در متون مصري با نام قصه ي دو برادر بتوان يافت. 
در اين قصه برادر جوان تر مجرد است و زن برادر قصد 
فريب او را دارد. برادر جوان مقاومت مي کند و زن بيمناک 
از آشکار شدن افکار پليدش مدعي مي شود که برادر جوان 
قصد فريب او را داشته است. برادر بزرگتر با عصبانيت 
قصد کشتن برادر کوچک را مي کند ولي خدايان دخالت 
کرده او را فراري مي دهند. پس از مدتي با ترش شدن طعم 
نوشيدني هاي برادر بزرگ تر او متوجه اشتباه خود شده 
و براي نجات برادر کوچک تر اقدام مي کند. (بتلهايم،۱۳۸۴: 
۱۵۳) در شاهنامه سودابه عاشق فرزند همسرش سياوش 

مي شود؛ سياوش پس از امتناع مورد تهمت سودابه قرار 
مي گيرد، از آتش مي گذرد و بي گناهي اش ثابت مي شود ولي 
باز مجبور به ترک خانه مي گردد. در داستان هيپوليت، فدره 
همسر تزه عاشق ناپسري خود هيپوليت مي شود و يا در 
داستان سالمان و آبسال سرودة جامي که زن سالمان 

عاشق برادر کوچک تر همسرش ابسال مي شود. 
در کتاب منظومه هاي فارسي، فهرست ۴۲ منظومه فارسي 
از  برخي  که  زليخا ذکر شده است  داستان يوسف و  از 
آنها موجود است (خزانه دارلو، ۱۳۷۵: ۵۶) اولين روايت 
بجاي مانده متعلق به  اوايل سده ششم هجري و نوشته 
شده توسط اماني يا شمسي است و به يوسف و زليخاي 
طغانشاهي (منسوب به فردوسي) معروف است و آخرين 
در  قمري   ۱۳۴۷ در  (معاصر)  نامدار  هادي  توسط  آنها 
 (۳۴۵۸ ج۲،   :۱۳۵۲ است.(مشار،  رسيده  چاپ  به  بمبئي 
تعداد ۲۴ شاعر ديگر تنها نامشان در کتاب هاي تذکره در 
شمار يوسف و زليخا گويان ثبت شده و هنوز نشاني از 
مثنوي هاي آنان در دست نيست. بر اساس آنچه از منابع 
بدست آمده ۵۷ شاعر فارسي گو اين داستان را سروده اند 
که از اين ميان ۳۳ اثر باقي مانده است. همچنين ۲۹ منظومه 
ترکي به تقليد از يوسف و زليخاي فارسي سروده شده که 
برخي از آنها در دست است.( خيامپور، ۱۳۳۹: ۲۲). از اين 
داستان شش روايت در شبه قاره هند و متوني انگليسي 
انگليسي  روايت  موفق ترين  که  دارد  وجود  اسپانيايي  و 
«يوسف» يا «عزيز کرده فرعون» اثر «آيلت» است (ارباب 
شيراني،۱۳۹۱: ۶۷). جز موارد ذکر شده نيز ده ها حکايت 
از اين داستان در متون ادب فارسي به نظم و نثر وجود 
دارد که يا برگرفته از داستان اصلي هستند و يا آفريدة 
ذهن خالق نويسندگان که به فراخور حال و مقام و براي 
تبيين مباني و مفاهيم مورد نظر سروده شده اند. (زواري و 
ذوالفقاري، ۱۳۸۸: ۴۴) از ميان منظومه هاي فارسي روايت-

شهرت  جامي  و  قمي  مسعود  خواجه  طغانشاهي،  هاي 
بيشتري دارند.

 چرايي زنده ماندن روايت يوسف 
فقط هنگامي که يک قصه شامل خواسته هاي خودآگاه و 
ناخودآگاه بيشتر انسان ها باشد همواره و مدام تعريف و با 
عالقه بسيار پذيرفته مي شود. هيچ روياي فردي نمي تواند 
چنين عالقه پايداري را برانگيزد مگر آنکه به شکل اسطوره 
درآيد. (بتلهايم، ۱۳۸۴: ۶۱) اين داستان نيز مثل اکثر داستان-

هاي اسطوره اي مخاطب قصه را با گوشه هايي از وجود 
خود آشنا مي کند که شايد خودش نيز با آن درگيري دارد و 
از آن رنج مي برد. هر کس در مواقعي تبعيض، تحقير، تنبيه 
و منع ورود به جمع ديگران را نسبت به خواهر و برادر 
در کودکي و در زمان بزرگسالي در بين افراد جامعه و 
در گروه هاي متفاوت احساس کرده است. اين حسي است 
که شايد باعث ايجاد همزاد پنداري ما با اين قصه مي شود. 
يوسف توسط برادران طرد مي شود. يوسف در اين داستان 



به خاطر بي توجهي نامادري طرد نمي شود. او به اين خاطر 
که مورد توجه زياد پدر و عمه اش است، طرد مي شود. ابتدا 
در کودکي عمه به خاطر تملک يوسف به او تهمت دزدي 
مي زند و او را با خود به خانه مي برد. ولي هرچه هست 
اين تحقير و اين عدم قبول از طرف اطرافيان، او را آماده 
يک تالش براي ورود به اجتماع مي کند. يوسف از تعلق 
داشتن به يک فرد و پذيرفته نشدن در جمع يا گروه خود را 
ناکام احساس مي کند و مخاطب با اين حس همراه داستان 
مي شود تا اين گوشة تاريک ذهن خود را توسط همراهي 
با داستان درمان کند. اين تغيير در شيوه روايت و اضافه 
شدن خرده روايتها در دوره ها و متون مختلف، متفاوت 
است و بسته به نياز جامعه و نوع فرهنگ غالبي که متن در 
آن مطرح مي شود و شکل مي گيرد، تغيير مي کند و باعث 

ارتباط بيشتر مخاطب با اثر و زنده ماندن آن مي شود. 
اسطوره ها با تاثير از يک قصه جامعه را در روند تغييرات 
خود تسکين مي دهند. به خاطر همين ايجاز قصه است که 
هر فرد با روايت خاصي از داستان مي تواند درونمايه و تم 
حاکم بر ذهن خود را به مخاطب منتقل کند. در داستان هاي 
اساطيري اين سيطره بزرگتر شده و به جامعه تعميم پيدا 
مي کند. در روايت يوسف ساختار روانشناسانه، نوع ارتباط 
روانکاوانه اش با مخاطب، ساختار شکل گيري شخصيت 
در هر زمان، تاکيد هر مولف بر يک خرده روايت و يا با يک 
شيوه روايت، همه سعي در ايجاد ارتباط با مخاطب داشته و 
توانسته خود را مطرح کند و زنده نگه دارد. همچنين روايت 
توانسته در يک تاثير متقابل با فرهنگ مخاطب همراه شده 
و به اين ترتيب خواسته ها و نيازهاي الزم را به او منتقل 

سازد.
 شيوه روايت در متون مذهبي قرآن و عهد عتيق

داستان يوسف و زليخا تنها قصه کامل در قرآن است. اين 
داستان به روايتي به درخواست اصحاب پيامبر نازل مي-

شود تا دلهايشان بياسايد. " اينک قصه يوسف تو را گويم 
تا تو بر ايشان خواني و اين قصه را احسن القصص خواند، 
زيرا که در اين قصه ذکر پيغامبران و بسامانان است و ذکر 
فريشتگان و پريان و آدميان و چهارپايان و مرغان و َسير 
پادشاهان و آداب بندگان و احوال زندانيان فضل عالمان 
و نقض جاهالن و مکر و حيلت زنان و شيفتگي عاشقان و 
عفت جوانمردان و نالة محنت زدگان و تلون احوال دوستان 
در فرقت وصلت و عز و ُذل و غنا و فقر، عاشق و معشوق، 
اندوه و شادي، تهمت و بيزاري، اميري و  حب و بغض، 
اسيري در اين قصه چهل عبرت است که مجموع آن در 
قديم  در   .(۷  :۱۳۵۲ خانلري،  (ناتل  نيست"  قصه اي  هيچ 
ترين روايت منظوم داستان يوسف، به وجود پيوندي ميان 
روايت قرآني قصه يوسف و شهادت امام حسين تصريح 
شده است. طبق اين روايت قصه مصائب و بعيد دراز مدت  
يوسف ناشي از جفاي برادران وي بدان سبب بر پيامبر 
وحي گرديد که وقتي مي فهمد به حکم تقدير بر دو نوه اش 

حسن و حسين به دست پيروان خود به قتل مي رسند، از 
قادر  يوسف  برادران  اگر  شود.  کاسته  حيرتش  و  حزن 
محمد  بياورند،  يوسف  سر  بر  را  مصيبتي  چنان  باشند 
(ص) نبايد از آنچه پيروانش قرار است در حق نوادگانش 
(ارباب  اندوهگين شود  و  متعجب  حد  از  زياده  روادارند 

شيراني،۱۳۹۰: ۶۹).
داستان در روايت قرآني خود از خواب يوسف و تعبير آن 
توسط پدرش آغاز و با تعبير شدن خواب پايان مي يابد و 
پدر و برادران در نقش خورشيد و ماه و ستارگان همانگونه 
که در کودکي خواب ديده، مقابل يوسف زانو مي زنند. در 
قرآن هيچ ادامه اي براي عشق زليخا وجود ندارد. انگار در 
روايت قرآن با آوردن زنان مصري و بريدن دستانشان به 
صورتي پنهان از زليخا و عملش اعالم برائت مي شود، به 
اين دليل که داستان يوسف در قرآن به قصد بيان عشق 
و ارتباط يوسف با خدا مطرح مي شود و نه درگيري او با 
عشق زميني. در روايت قرآني به خاطر نگاه روحاني و آن 
جهاني  نسبت به يوسف، تنها خواب سجده يازده ستاره و 
ماه به خورشيد و برحذر داشتن يعقوب از تعريف خواب 
براي ديگران ذکر شده است و از خواب دوم چيزي ذکر 

بيان نشده است. 
بافه هاي  سجده  خواب  تورات،  در  يوسف  دوم  خواب 
بافه يوسف است. در تورات شيوه روايت و  برادران به 
استفاده از ساختارهاي دوتايي جاري است و مي توان اين 
ساختار دوتايي و تقابل بين يوسف و برادرانش در کل 
داستان را نيز برگرفته از همين شيوة روايت دانست. يعقوب 
و برادرش، دو کنيز و دو همسر يعقوب، دو خواب يوسف، 
و در خواب يوسف خورشيد در برابر ماه و ستارگان، بافه 
يوسف در برابر بافه برادران، هفت گاو فربه در برابر هفت 
گاو الغر ....و اين تکرار دو تايي نه تنها در ساختار هاي 
جزئي داستان که در کل روايت خود داستان در تورات هم 
ديده مي شود. حتي داستان يوسف در اين کتاب مقدس دو 

بار و در دو جاي متفاوت ذکر شده است. 
است.  خطي  روايت  شيوه  يک  تورات  در  داستان  شيوه 
قصه کامل و با ذکر جزئيات و با همان روايت خاص کل 
کتاب، از اول بيان مي شود. داستان از يعقوب و نيرنگ به 
برادرش و ازدواجش با دو خواهر و بعد تولد يوسف و... 
. (عهد عتيق، سفر پيدايش،۵۰-۳۷) ولي روايت در قرآن 
شيوه خطي ندارد. يوسف و يعقوب در اولين گفتگو طوري 
صحبت مي کنند گويا آينده را مي دانند، فرض قصه نيز اين 
در شيوه قصه  قرآن  مي داند.  را  که مخاطب قصه  است 
گويي از شيوه اشارتي (يعني شيوه اي که به بهترين عنصر 
يا اتفاق آن عمل اشاره دارد) استفاده مي کند و داستان به 
شيوه ي بند بند روايت مي شود. حتي در بعضي جاها ما 
اين شيوه درست   که  داريم  آن  آغاز  در  را  داستان  آخر 
در  روايت  شيوه  است.  تورات  خطي  روايت  مقابل  نقطه 
قرآن دايره اي است. سابقه اين روايت را در گات هاي اوستا 

«يوسف»  روايت  تطبيقي  مطالعه   
و  فارسي  ادبيات  مقدس،  متون  در 

نگارگري ايراني  /٧٥ -٩٣ 



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۷۹

فصلنامة علمي نگره

هم مي توانيم ببينيم. مثال در گات ها به جاي روايت خطي 
يک قصه، به پاره پاره هاي اعمال داستاني اشاره مي کند. 
انگار قصد اين است که با ذکر بعضي اعمال کل يک قصه 
احضار شود. اما آنچه به شکل آيات بيشتر نزديک است 
قالب قصيده است. هر بيت يک قصيده هم به دليل تبعيت 
از وزن ديگر ابيات و هم با توجه به تکرار در پايان هر 
بيت دايره اي است که خود في نفسه کامل است. پس اگر 
مجموع يک قصيده، يک قصه را نقل کند، دو بيت به بخشي 
از يک قصه اشاره مي کند و خالء ميان اين بيت و بيت بعدي 
توسط خود مخاطب پر مي شود. آيات سورة يوسف، هم 
به دليل نزديکي هر آيه از نظر حضور نوعي وزن، و هم 
به دليل پايان بندي هر آيه با کلماتي کم و بيش هم قافيه، 
مي تواند حامل قصه اي به شيوة اشارتي و دايره اي باشد. 
شيوه اشارتي همان تذکر افالطوني است که انگار قصه در 
لوح روح مخاطب هست. حال اگر به جاي جاي آن اشاره 

شود تمام قصه بيدار مي شود. 
در تورات شيوه گفتن بر قصه غلبه دارد و لحظات حساس 
با استفاده از مکالمه و تغيير لحن روايت به طرزي چشمگير 
و گويا بيان مي شود؛ قصه حال و هواي وسيع و گسترده اي 
دارد و داستان در قالب يک رشته شات و يا صحنة کوتاه و 

متوسط عرضه گرديده است. از طرف ديگر پردازش قرآن 
از اين روايت بيشتر به صورت نماي نزديک و تفصيلي 
است. البته صحنه هاي چندي نيز هست که از منظر گسترده-

تري بدان نگاه مي شود.
کانون توجه در قرآن خود يوسف است و هيچ کس به غير 
از يوسف در داستان نام ندارد. اين شايد براي شاخص 
کردن شخصيت يوسف و خاص کردن او تاثير زيادي در 
پرداخت داستان در قرآن دارد. زليخا، يعقوب، برادران همه 
به صورت شخصيت هاي فرعي و فقط به عنوان پيش َبَرنده-
اي داستان عنوان مي شوند. در قرآن شخصيت پردازي به 
صورتي است که ما در آن بيشتر متوجه ارتباط خدا با 
يک فرد خاص مي شويم. در شيوه روايت در تورات تمام 
شخصيتها داراي نام هستند و ارتباط قبيله و نژاد يوسف 
مورد اهميت است و تحقق روياها براي يوسف به عنوان 
فرد منجي در معبر و چارچوب ناجي يک قوم و نگهداري 
يک  فردي  ارتباط  نه  و  مي شود  عنوان  جهان  در  نفوس 

شخص با خدا. 
قرآن فقط يک خواب يوسف و همان خواب ماه و ستارگان 
را ذکر مي کند و خواب بافه ها فقط در تورات ذکر مي شود. 
نحوه ارائه و برخورد يعقوب در قرآن و تورات متفاوت 
تعريف  پدر  براي  تنها  را  خواب  يوسف  قرآن  در  است. 
مي کند و يعقوب پس از شنيدن خواب يوسف به او مي گويد: 
"فرزندم خواب خود را براي برادران بازگو مکن" (قرآن، 
سوره يوسف: آيه ۵) ولي در تورات يوسف خواب بافه ها 
را براي برادران تعريف مي کند و مورد خشم و کينه آنها 
قرار مي گيرد و خواب ماه و ستاره ها را براي برادران و 
پدر مي گويد و با حسد برادران و خشم پدر مواجه مي شود. 
(سفر پيدايش، ۱۱:۳۷) جدول شماره يک نتايج بدست آمده 
از تطبيق روايت يوسف در قران و تورات نشان داده شده 

است.

ادبيات  نسخه هاي  مشهورترين  در  يوسف  روايت 
فارسي

سه روايت معروف و معتبر اين داستان عبارتند از يوسف 
و زليخاي طغانشاهي منسوب به فردوسي که در نيمه دوم 
قرن پنجم و احتماال توسط شاعري به نام شمسي سروده 
شده و به طغانشاه برادر سلطان ملکشاه سلجوقي تقديم 
شده است (مينوي، ۱۳۷۲: ۱۳۵) ولي به دليل شباهت هاي 
سبکي با شاهنامه فردوسي به وي منسوب شده است (صفا، 
۱۳۷۱: ۴۹۰). روايت دوم نوشته شده توسط مسعود قمي 
از شاعران قرن نهم هجري است (خواجه مسعود، ۱۳۶۹: 
جامي  توسط  هجري   ۸۸۰ در  سوم  روايت  و   (۱۵-۱۱
سروده شده است (جامي، ۱۳۷۷:۲۶۹) روايت يوسف و 
زليخاي طغانشاهي و خواجه مسعود قمي به هم نزديک تر 
و نسبت به روايت جامي به قرآن وفادارترند. روايت جامي 
که مشهورترين روايت منظوم اين داستان است داراي بن 

تصوير ۱. گريز يوسف، بهزاد، بوستان، ۸۹۵ق، کتابخانه 
ملي قاهره 



کتاب مقدس قرآن کريم

داستان مذهبي داستان مذهبي نوع روايت

دين يهود دين اسالم بستر و 
زمان

محبوبيت، خواب اول و دوم و تعريف براي برادران، 
تعريف خواب دوم براي پدر و پرخاش پدر، محسود 

واقع شدن، فرستاده شدن توسط پدر نزد برادران، 
گرفتاري در چاه، آمدن کاروان و رهايي از چاه، فروخته 

شدن توسط برادران، بردن پيراهن خوني نزد پدر، 
رفتن به مصر، خريده شدن توسط فوطيفار، بدست 

گرفتن زمام امور، فتنه زليخا، متهم شدن در عين پاکي، 
به زندان افتادن، محبوبيت در زندان، تعبير خواب، 

درخواست ياري از غير خدا، طوالني شدن زندان، تعبير 
خواب فرعون، نجات از زندان، عزيزي مصر، حفظ مردم 

از قحطي، ديدن برادران و تندي با آنان، ٣ روز زنداني 
کردن برادران، نگهداشتن شمعون و رها کردن بقيه 

برادران به شرط آوردن برادر ديگر، بردن بنيامين با 
وساطت يهودا، ديدن بنيامين و اطعام برادران، گذاشتن 

طاس عزيز در خورجين بنيامين، نگهداشتن بنيامين، 
معرفي خود به برادران، بشارت زنده بودن يوسف 

به يعقوب، آمدن خاندان يعقوب نزد يوسف، محبوبيت 
دوباره.

محبوبيت، خواب و تعريف براي پدر، منبع از 
افشاي خواب، محسود واقع شدن، درخواست 

برادران براي بردن او به صحرا ، به چاه افتادن، 
رهايي از چاه، رفتن به سرزمين دور، فروخته 

شدن، بزرگ شدن در کاخ، عاشق شدن زن، 
درخواست زن و پاره شدن پيراهن يوسف، 

متهم شدن در عين پاکي، بريده شدن دستان 
زنان، به زندان افتادن، تعبير خواب زندانيان، 

درخواست ياري از غير، تعبير خواب پادشاه، 
نجات از زندان، سرپرستي خزانه، ديدن برادران 

بار اول، ديدن برادر مادري، گذاشتن جام شاه 
در بار برادر، معرفي خود به برادر نگهداشتن 

او، آمدن برادران بار سوم، ارسال پيراهن براي 
يعقوب، آمدن يعقوب و خانواده، سجده کردن 

خانواده بر او. (قرآن، ترجمه الهي قمشه اي)

خرده

 روايت ها

نشان دادن اهميت قوم و نژاد و قبيلة فرد (قوم يهود)، 
ناجي بودن، حفظ نفوس و جمع کردن يک قوم، عزت، 

آزمون، گرفتاري، رهايي، 

نشان دادن ارتباط خدا با فرد، تنها نبودن در 
هر شرايطي، محبوبيت، برگزيده بودن، آزمون، 

گرفتاري، رهايي، لغزش، پاکدامني، 

هدف 

استفاده از 

روايت

ساختارهاي دوتايي، تاکيد به شخصيت يوسف و توجه 
به شخصيت هاي داستان، توجه به روايت هاي متفاوت 
در داستان.خوابگزاري به عنوان ويژگي منحصر بفرد 

شخص، 

تاکيد بر شخصيت يوسف پيامبر و گذر از 
شخصيت هاي فرعي ديگر (ساير اشخاص بدون 

نام هستند)، توصيف مراحل متفاوت زندگي 
(محبوبيت، گرفتاري، رهايي، تنبيه، مکنت و 

عزت،) و توسل به خدا.

ويژگي 

خاص 

روايت

شيوه روايت خطي شيوه روايت دايره اي شيوه 

روايت

ماجراي زنان مصري و واکنش همسر عزيزبه رفتار آن ها
تاکيد بر پاکدامني يوسف و انتخاب زندان، زماني که زن او را 

سر دوراهي زندان و برآورده شدن تقاضايش قرار داد
تعبير خواب يوسف با سجدة پدر و مادر و برادران به او

مواردي 
که تنها در 
قران به آن 
اشاره شده

جدول ١. تفاوتها و شباهتها در نوع ارائه روايت يوسف در دو کتاب مقدس، مأخذ: نگارندگان.  
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شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۸۱

فصلنامة علمي نگره

مايه هاي عرفاني و روايي بيشتري است و با منظومه هاي 
عاشقانه فارسي نزديکي بيشتر داشته و مطالب بيشتري از 
تفسيرها که به متون عبري متکي هستند وارد متن کرده 
است. بن مايه هاي اصلي در اين داستان عبارتند از: خواب 
و رويا، حسد، چاره گري اطرافيان، نيرنگ، چاه، سفر، آغاز 
عشق از سوي معشوق، عشق يک طرفه، عشق نامادري 
دايه، مجالس بزم، تهمت، تحمل  نا فرزندي، معجزات،  به 
سختي ها، آزمايش، انتظار و انزوا، و برخي داستان هاي 
فرعي مانند عشق بازغه، طوفان در صحرا، بريده شدن 
دست زنان مصري هنگام خوردن ميوه، و عشق يعقوب به 
يوسف. که در جدول شماره ۲ اين بن مايه ها در هر نسخه 

با توجه به مفاهيم و نماد و نشانه ها ذکر شده است.
جدول شماره ۲: شاخصه هاي روايي داستان يوسف در 

سه نسخة معروف طغانشاهي، قمي و جامي و تطبيق با 
تورات و قرآن (منبع نگارندگان)

بر اساس آنچه در جدول شماره ۱ در مورد روايت يوسف 
در قرآن و تورات مشاهده مي شود مي توان نکات زير را 

عنوان کرد:
۱- اساس روايت در مثنوي هاي ذکر شده بيشتر بر گرفته از 

نوع روايت خطي تورات و کمتر بر اساس قرآن مي باشد. 
۲- به دليل نزديکي مفاهيم عرفاني (ديدگاه عرفاني شاعران 
بويژه جامي) به قرآن معاني و مفاهيم بکار رفته در مثنويها 
مفاهيم و  بر اساس  بيشتر  نمادين هستند  نيز  که برخي 
تفاسير معنوي موجود در قرآن و به هدف روشنگري و 
تورات  در  داستان  روال خطي  اساس  بر  و  بوده  هدايت 

نيست.

ديدن دو خواب

تعريف هر دو خواب براي برادران

تعريف خواب براي پدر و پرخاش پدر

رفتن به صحرا به درخواست خودش يا پدرش به تنهايي 

براي آوردن خبر سالمتي برادران و گله

انداخته شدن در چاه خشک و فروخته شدن به  

اسماعيليان

باور مرگ يوسف توسط يعقوب و گريه و مويه بسيار

خريد يوسف توسط سردار سپاهيان

رفتن به محل کار يوسف

گذاشتن پيراهن در دست زن و گريختن

به زندان افتادن بالفاصله بعد از شنيدن صحبت هاي زن

تالشي براي دعوت مردم به توحيد ديده نمي شود

پادشاه دو بار خواب مي بيند(گاوها و خوشه ها)

يوسف را به حضور پادشاه مي برند

پذيرش پيشنهاد پادشاه بدون درخواست اثبات بي 

گناهي 

ديدن يک خواب (سجده ماه و ستارگان)

تعريف خواب براي پدر

مخفي کردن خواب از برادران به گفته پدر

رفتن به صحرا به درخواست برادران و همراه 

آنها براي تفريخ

انداخته شدن در چاه آب و گرفته شدن از چاه 

توسط کاروان

باور نکردن مرگ يوسف، صبر جميل و اميد 

براي بازگشت او

خريد يوسف توسط عزيز مصر

کشاندن يوسف به خلوت با درهاي بسته

تاکيد بر پاکدامني و فرار و پاره شدن پيراهن 

از پشت

مواجهه با عزيز 

به زندان افتادن بعد از مشخص شدن بي گناهي

هدايت و دعوت زندانيان به يکتاپرستي و تاکيد 

بر پيامبري او

پادشاه يک بار خواب مي بيند

فرستاده شاه در زندان تعبير خواب را از 

يوسف مي پرسد

پذيرش درخواست پادشاه منوط به اثبات بي 

گناهي و پاکدامني اش

تفاوتها در 

روايت

ادامه  جدول ١.    



۳-  از بين ۷۳ مورد ذکر و بررسي شده که در جدول شماره 
۲ ذکر گرديده ، مثنوي طغانشاهي ۱۸ مورد، مثنوي قمي ۱۷ 
مورد و جامي ۷ مورد از فرازهاي گستردة داستاني را در 
مثنوي هاي خود استفاده نکرده اند که نشان مي دهد جامي 
در داستان خود خرده روايت هاي بسيار بيشتري (بيشتر از 

۲ برابر نسبت به طغانشاهي و قمي) بکار برده است. 

روايت يوسف در نگارگري
صحنه هاي متفاوت روايت يوسف و زليخا در نگارگري 
قرار  نگارگران  توجه  مورد  مختلف  دوره هاي  در  ايراني 
گرفته است و هرجا صحبت از عاشقانه هاست تصويري 
از اين روايت بويژه گريز يوسف از دام زليخا نيز مشاهده 
مي شود. در برخي از نسخه ها مانند بوستان سعدي تنها 
يک نگاره که معموال گريز يوسف از دست زليخاست (ت ٤) 
و در برخي مانند هفت اورنگ ابراهيم ميرزا (٩٧٣-٩٦٤هـ.

ق) (ت١) و يا نسخه هاي مثنوي يوسف و زليخاي جامي 
محفوظ در کتابخانه دانشگاه سن پيترزبورگ (١٠٤٦ هـ) 
(ت ٢) کل داستان مصور شده است. (پاکباز، ١٣٧٩: ٩٤). 
مصري  زنان  ميان  در  يوسف  حضور  صحنة  همچنين 
(تصوير ۳)، يا بيرون آوردن يوسف از چاه در نقاشي هاي 
قهوه خانه اي و نيز به عنوان پردة نقالي بسيار مورد توجه 

بوده است.
تصويرگري از پيکري مردانه با چهره اي زيبا در نگاره هاي 
يوسف و زليخا، در هر دوره و مکتب نگارگري ايراني با 
وجود تفاوت هاي زياد از يک شيوة زيبايي شناسي پيروي 
مي کند. شايد آشناترين و ارزشمندترين نگارة اين روايت در 
نگارگري ايراني "گريز يوسف از دام زليخا" اثر کمال الدين 
بهزاد، نگارگر مکتب هرات در قرن نهم هجري قمري باشد 
(ت ۴). بهزاد، اين نگاره را براي بوستان سعدي و قسمت 
دوره  در  است.  نموده  ترسيم  و صواب  توبه  به  مربوط 
توسط محمود  يوسف  روايت  از  نگاره هايي  نيز  معاصر 
فرشچيان در چند دوره متفاوت نقاشي شده است (ت ۵، 
۶ و ۷). فرشچيان با استفاده از خرده روايت هاي متفاوت 
در هر دوره زندگي و کاري يک صحنه از اين داستان را به 
تصوير کشيده است. در اين بخش روايت يوسف بسته به 
هدف و نوع بيان در متون ديني، ادبي و هنري مورد توجه 

قرار مي گيرد.
  

تصوير اول گريز يوسف از دام زليخا اثر بهزاد
کمال الدين بهزاد نقاش بزرگ مکتب هرات، در سدة نهم 
نگاره اي از داستان يوسف و زليخا براي تصويرگري باب 
نهم بوستان سعدي که به توبه و صواب پرداخته است، 
تصوير مي کند. نگاه بهزاد بيش از آن که با متن بوستان از 
روايت يوسف سازگاري داشته باشد با نگاه جامي عارف 
بهزاد در  ارتباط دارد.  با طريقت نقشبنديه  و همين طور 
اين نگاره با تکيه بر خالقيت هنري خويش و استفاده از 

عناصري نو، چندان مقيد به خوانش مسلط شعري نبوده، 
بلکه خوانشي جديد و متفاوت ارائه داده که در آن متاثر از 

متني پنهان از خود بوده است (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۴۵۰).
اوج هاي داستان  از  يکي  بهزاد (تصوير شماره ٤)  نگاره 
يعني لحظه فرار يوسف و گرفتن پيراهنش از پشت سر 
توسط زليخا را با تاکيد بر روايت قرآن به تصوير مي کشد. 
در تورات زليخا جامه يوسف را مي گيرد و يوسف جامه 
را در دست زليخا رها کرده و مي گريزد. (رجوع به جدول 
شماره ۱). اين نگاره تنها دو پيکره دارد و هدف نقاش در 
نشان دادن خلوت و تنهايي زليخا در کاخ را بخوبي نشان 
داده است. زليخا با لباس سرخ مايل به نارنجي که رنگي 
مادي، زميني و سرشار از نيروي جاذبة جنسي است و 
در القاي حرکت تهاجمي او نقش مؤثري دارد و چشم را 
روي او متمرکز مي سازد و يوسف با لباس سبز که نشان 
از دانش، نجابت و پاکي و ايمان، تقدس و معنويت او دارد 
نشان داده شده است. جهت دست يوسف چشم را به سوي 
در آبي ( نشانة نجات و آزادي) هدايت مي کند. رنگ طاليي 
بيان شکوه، جالل و ثروت و برتري موقعيت زليخا و سبز 
براي مضمون معنوي داستان به کار گرفته شده است. از 
که  استفاده شده  تزيينات ساختارهاي خطي  براي  سياه 
تصوير را بارزتر و نمايان تر مي سازد و در کنار نماهاي 
سفيد اتاق، سطوح تاريک و روشن پرتحرکي که هماهنگ با 
مضمون تصوير است استفاده کرده است. رنگ ها در اين 
اثر در نهايت هماهنگي و يکدستي به کار رفته و چشم بيننده 
را خيره مي کند. هنرمند هفت در به نشانة هفت اتاق دربسته-

 اي که زليخا براي يوسف تدارک ديده بود را با تزئينات 
متقاوت نشان داده است. گريختن يوسف، دستش که در 
حال گشودن قفل است و دستيازي زليخا به او، به تحرک 
صحنه و تاثيرگذاري آن افزوده است. در اينجا، بهزاد از 
مهارت خود در تزئين کاخ افسانه اي زليخا بهره گرفته و 
با چيرگي در طراحي و قلم گيري ماهرانه، طرح هايي زيبا از 
در و ديوار، قالي و ديگر  عناصر ايجاد است. وجود ابيات 
مرتبط با روايت در نگاره قابل توجه است و مخاطب را به 
خوانش اثر هدايت مي کند. خوانش داستان از مرکز شروع 
مرکز  در  نيز  اشعار سعدي  از  بيت  نخستين  و  مي شود 
نقاشي نوشته شده است. بيت هاي بعدي در قسمت پايين و 
سپس ساير ابيات در قسمت باال ادامه پيدا کرده اند. در واقع 
بهزاد از نگارش شعر به عنوان عنصري بصري استفاده 
کرده است. شکل هاي مورب نگاشته ها، قرار گيريشان در 
جاهاي متفاوت، در هم شکستن خوانش نوشته ها از باال به 
پايين يا از راست به چپ همگي موجب مي شوند تا حروف 
نيز  پيام متن داراي ارزش هاي بصري  در کنار رساندن 
باشند. با مطالعه و مشاهده اشعار و نگاره، در نگاه نخست 
به نظر مي رسد نگارگر به مصور کردن شعر پرداخته است. 
ولي با اندکي تامل مي توان دريافت که متن مصور در حال 
توصيف بصري متن مکتوب است و عناصري را به نمايش 

«يوسف»  روايت  تطبيقي  مطالعه   
و  فارسي  ادبيات  مقدس،  متون  در 

نگارگري ايراني  /٧٥ -٩٣ 
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گذاشته که در شعر نمي توان آنها را ديد؛ براي مثال به 
تصوير کشيدن بنا با جزئيات کامل شامل ديوارهاي تزئين 
درهاي  هستند،  کاخ  يک  داخلي  فضاي  نمايانگر  که  شده 
بسته در اندازه ها و شکل هاي متفاوت، پلکان، بالکن، بناي دو 
طبقه، فرش، رنگها و ساير قسمت هاي فضاي داخلي تزئين 
شده، حضور همه جانبه معماري و هنرهاي مربوط به آن 

را در نگاره نشان مي دهد. 
محمود  استاد  توسط  يوسف  روايت  معاصر  دوره  در 
فرشچيان مورد توجه قرار گرفته و در سه نگاره، در سه 
دوره زماني متفاوت و با فاصله تصوير شده است. در اولين 
نگاره (تصوير شماره ٥ ) با عنوان «يوسف» (مصور شده 
به سال ١٣٥٣) چند خرده روايت در کنار هم به تصوير 

کشيده شده است. صحنه زانو زدن زليخا مقابل يوسف و 
خواهش از او، صحنه بزم کنيزکان در باغ و صحنه زنان 
مصري با ترنج و چاقوهايي در دست. جامي در روايت 
خود از يوسف و زليخا به بزم کنيزکان در باغ که توسط 
زليخا و براي شکستن مقاومت يوسف در برابر زنان و 
کنيزکان خوش سيما صورت گرفته است اشاره مي کند و 
فرشچيان آن را به تصوير کشيده است. زنان با ترکيب 
بندي چرخشي اطراف يوسف را فراگرفته اند. يوسف با 
صورتي جوان و ريش کم مو که نشانة اوج جواني اوست، 
لباس سفيد و قد بلند در مرکز تصوير ايستاده است. او با 
يک دست سيني جام و ميوه و با دست ديگر پيراهن خود 
را محکم چنگ زده و در اولين مرکز توجه قرار گرفته است. 
پس از او زليخا با لباس قرمز در حالي که با يک دست 
پيراهن يوسف را گرفته مورد توجه است. يوسف در مرکز 
قاب محرابي شکل به نشانة معنويت او قرار دارد و هاله 
دور سرش که شبيه شعله مصور شده با طاق اين محراب 
برخورد کرده است. رنگ هاي بکار رفته در نگاره با وجود 
محدوديت به خوبي يوسف را نشان مي دهند. زنان پير و 
جوان زيباي بزک کرده در اطراف يوسف برخي متعجب و 
دست به دهان از زيبايي او، برخي با نگاه حريصانه و برخي 

تصوير ۲. گريز يوسف از دامان زليخا، هفت اورنگ جامي، 
سن  دولتي  دانشگاه  در  محفوظ  ميالدي،   ۱۸۵۰ حدود 

www.sarpoosh.com :پترزبورگ، مأخذ

تصوير ۳. مدهوش شدن نديمگان زليخا از جمال يوسف؛ 
بدون رقم، تهران، قرن ۱۹ م/ ۱۴ هـ، ۴۵×۶۰، موزه سعدآباد 

مأخذ: پاکباز، ۱۳۸۰: ۱۷۸.



نارنج و چاقو به دست پراکنده اند. برخي زنان در زير پاي 
يوسف قرار دارند که نشان از پاگذاشتن يوسف بر اميال 
نفساني است. هنرمند در اين تصوير قاب را شکسته و زنان 
را از درون و بيرون قاب تهاجم وار به درون و به سمت 
يوسف هدايت کرده است. يوسف در اين تصوير کامال در 
حلقة فشار زنان نشان داده شده که هجوم مصائب بر او 

را نشان مي دهد.
 بيست و هفت سال بعد در سال ١٣٨٠، فرشچيان روايت 
دوم خود از يوسف را با عنوان «پاکدامن» (تصوير شماره 
را در  بار يوسف و زليخا  اين  به تصوير مي کشد و   (٦
خلوتي که زليخا ايجاد کرده نشان مي دهد. در اين نگاره 
اينبار زليخا در مرکز تصوير با لباسي پوشيده تر نسبت 
به تصوير پردازي سال ١٣٥٣( قبل از انقالب اسالمي) و با 
آرايش زنان مصر قديم، پشت لباس يوسف را گرفته است. 
يوسف اين بار هم در قابي محرابي قرار گرفته، لباسي سفيد 
به تن دارد، پشت به زليخا ايستاده و به سمت بيرون قاب در 
حرکت است. عناصري که در تصوير وجود دارند مطابق 

جامي  روايت  (به  معاشقه  تصاوير  شامل  جامي  روايت 
نگارخانه اي  دايه براي تحريک يوسف  به پيشنهاد  زليخا 
ازتصاوير عاشقانه و شهواني ترتيب داده بود) بت پوشيده 
روي زليخا که تقريبا يک سوم باالي صفحه را به خود 
اختصاص داده، فرشتگاني که باالي تصوير قرار دارند و 
يکي از آنها به نشانة حيا چشمان خود را گرفته است و 
اتاقي پر از پرده ها، وسايل پذيرايي، ساز و ... . اين صحنه 
که در آن فضاي سرشار از هيجان و بي اندازه پرباري به 
تصوير کشيده شده است، در اتاق خلوتي روي مي دهد که 
از هر جهت حال و هواي زندگي در مصر عصر فراعنه را 
زنده مي سازد. هنرمند در اين تصوير از نمادهاي مصري 
مانند مار، شاهين، چشم جهان بين، آنخ، گل لوتوس و... 
استفاده کرده و حتي زليخا را به شيوة آرايش زنان مصري 
نشان داده است که نشان از تعمق و دقت او مي باشد. اين 
تصوير در دوره کهن سالي استاد مصور شده و با توجه 
به موارد ذکر شده داراي بار مذهبي و دقت بيشتري نسبت 

به تصوير پيشين است.

تصوير ۵. يوسف در ميان زنان مصري، فرشچيان، ۱۳۵۳، 
مأخذ: ( اصالح توسط نويسنده)

تصوير٤. يوسف و نديمه هاي زليخا، منسوب به شيخ محمد، 
مشهد،  ميرزا،  ابراهيم  اورنگ  هفت  متر،  سانتي   ١٥,٩×٢٣,٧

article.tebyan.net :مأخذ
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اين روايت  بار ديگر به سراغ  فرشچيان در سال ١٣٨٤ 
مي رود و اين بار مضمون حضرت يعقوب و دوري او 
از يوسف را نقاشي مي کند. عنوان اين اثر“رايحه عشق“ 
(يعقوب و پيراهن يوسف تصوير شماره ٧ ) نام دارد. دوره 
پيري نقاش و فراق و ياد آوري مرگ فرزند شايد او را به 
تصوير سازي اين گوشه از روايت يوسف واداشته است. 
در اين تصوير نيز همچون دو تصوير ديگر قاب محرابي 
شکل باالي سر شخصيت اصلي قرار دارد و يعقوب با 
لباس سفيد در مرکز تصوير و درست زير طاق اين قاب 
قرار دارد. سمت راست باالي طاق فرشته اي خندان و آرام 
به نشانة رسيدن به آرامش يعقوب آرميده و سمت چپ 
او پيراهن خونين يوسف، قوچ سربريده شده و گرگي که 
اند نشان داده شده  تهمت خوردن يوسف را به او زده 
است. يعقوب با موهاي سفيد پيراهن شاهانة سبز رنگي 
از يوسف را به آغوش کشيده و مي بويد و اشک مي ريزد. 
نقاش اشک شوق و لبخند را در برخي از چهره هاي اطراف 
يعقوب نشان داده و به اين وسيله غم و شادي همزمان را 
به نمايش گذاشته است. مردم حالت چرخشي و دايره اي 
دور يعقوب و خيره به او و پيراهن به تصوير کشيده شده 

و عالقمند به لمس لباس هستند، حتي کودکي که در پايين 
سمت راست تصوير کشيده شده دستانش را به طلب لباس 

جلو آورده است.
 اين روايت گوشه هاي ديگر از داستان و خرده روايتي 
را   _ وصال  اميد  و  فراق  غم  فرزند،  از  _دوري  ديگر 
که  قبل  دوره هاي  در  نقاش  نگاه  با  و  دارد  نظر  مورد 
بود  کشيده  تصوير  به  را  داستان  عاشقانه  جذبه هاي 
و  گسترش  هنرمند  اخير  کارهاي  در  دارد.  فاصله 
افزايش دقت و تمرکز و مطالعه در کنار اصول پيشين 
تمركز  نظير،  بي  بندي هاي  رنگ  مانند  هايش  نگارگري 
ريزبينانه بر جرئيات و استفاده از ايده ها و انديشه هاي 
ايراني به خوبي ديده مي شود. در اين اثر کلبة حقيرانة 
و حصيري  بسته شده  درخت  به  که  پرده اي  با  يعقوب 
نمايانده شده است همچنين  اوست بخوبي  پاي  که زير 
لباس هاي سادة کنعانيان درست و متناسب با لباس روز 
قوم يهود (سربند و کيپاa، عبا و ردا) مجسم شده است. 
نتايج بدست آمده از روايت يوسف در نگارگري ايراني 
را مي توان به طور خالصه در جدول شماره ٣ مشاهده 

کرد.

بن مايه هاي داستاني

هي
شا

غان
ط

مي
د ق

عو
مس

مي
جا

توضيحاتنماد و نشانه

خواب و رويا و تعبير خواب

توجيه علل حوادث. 
خواب دليل بيداري و يا 

نجات بنده است.

خواب يوسف(ماه و ستاره ها)،
تعبير خواب يوسف توسط يعقوب، 

خواب زليخا که با عزيز مصر ازدواج 
مي کند، خواب زندانيان،  خواب شاه،  
نزد  را  او  يعقوب  که  يوسف  خواب 
خود مي خواند و با درگذشت يوسف 

تعبير مي شود.

***خواب يوسف

-**تعبير خواب يوسف

*--خواب زليخا

***تعبيرخواب زليخا

***خواب زندانيان

***خواب پادشاه

خواب يوسف (ديدار با 
يعقوب)

--*

جدول٢. شاخصه هاي روايي داستان يوسف در سه نسخة   معروف طغانشاهي، قمي و جامي و تطبيق با تورات 
و قرآن،مأخذ: نگارندگان. 



و  تورات  با  اشتراکات 
قرآن

هر دو خرده روايتهايي وارد متن کرده اند ولي 
جامي از تورات و منابع عبري بيشتر استفاده کرده است.

حسد ورزي

دارد.  داستان  در  تعليمي  نقش 
عامل ويرانگري و تصميم گيري 
به  ورزنده  حسد  شخص  اشتباه 

منظور تغيير سرنوشت

حسد برادران يوسف به وي و انداختن 
او در چاه به منظور تغيير سرنوشتشان. 
هنگام  پسران  به  يعقوب  سفارش 
دريافت غله که از دروازه هاي متفاوت 
وارد شهر شوند تا مورد حسادت واقع 

نشوند (آيه ۶۷ سوره يوسف)

***حسد برادران

دروازه هاي  از  ورود 
متفاوت شهر

---

و  تورات  با  اشتراکات 
قرآن

مورد حسد واقع شدن هم در قرآن و هم تورات ذکر شده ولي
 هر سه متن ادبي تنها از حسد برادران گفته اند

چاره جويي اطرافيان زليخا

چاره جويي براي رهايي از عشق

نصيحت دايه به زليخا، به زنجير بستن 
نياز براي اجابت  زليخا، دعا و نذر و 
نزد  زليخا  پدر  فرستادن  قاصد  آرزو، 
عزيز مصر و ازدواج با زليخا، ساختن 
دام  به  براي  دايه  توسط  نگارخانه 

انداختن يوسف،

*--نصيحت دايه

*--نذر و نياز و دعا

*--به زنجير بستن
*--قاصد فرستادن

***ساخت نگارخانه

اشتراکات با 
تورات و قرآن

چاره جويي اطرافيان در قرآن و 
تورات ديده نمي شود. 

حيله و نيرنگ

در منظومه ها به شکل هاي گوناگون 
ظهور يافته است.

-رسيدگي و توجه به يوسف توسط 
عمه

-رسيدن به مقصود و رهايي يافتن  
از طريق نادرست توسط برادران و 

زليخا
ديدار  و  نهايي  هدف  به  -رسيدن 

پدر توسط يوسف

توسط  از  عبارتند  داستان  نيرنگ هاي 
صحرا  به  يوسف  بردن  يوسف،  عمه 
چاه  به  نيرنگ،  با  برادران  توسط 
افکندن او، دروغ به پدر، نيرنگ هاي 

زليخا، گذاشتن جام در بار بنيامين.

-*-تهمت توسط عمه

***بردن به صحرا

***به چاه افکندن

***دروغ به پدر

***نيرنگ هاي زليخا

-**گذاشتن جام در بار

اشتراکات با 
تورات و قرآن

تهمت عمه به يوسف در قرآن نيامده ولي 
ساير موارد در قرآن و تورات آمده است

ادامه جدول٢.

«يوسف»  روايت  تطبيقي  مطالعه   
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***چاه
و  مادي،جسم  جهان  نماد  چاه 
طبيعت بشري و يوسف نماد نفس 

ناطقه و روح و جان است

گرفتار شدن يوسف در چاه که به چاه 
يوسف، چاه کنعان، يوسف چاهي و 
شده  تعبير  آن  مانند  و  چاهي  پيغمبر 

است.
سفر

به  مرحله اي  از  صعود  و  گذر 
به  رسيدن  براي  ديگر  مرحله 
رهايي، نجات از فقر يا وصال که 
اختياري  برخي  و  اجباري  برخي 

صورت گرفته است.

سفر زليخا به مصر براي ديدار يوسف، 
سفر يوسف برده به مصر، سفر بازغه 
سفرهاي  يوسف،  ديدار  مصربراي  به 
خريد  براي  مصر  به  يوسف  برادران 
غله، سفر يعقوب و اهل بيتش به مصر 

براي ديدن يوسف.

*--سفر زليخا

*--سفر يوسف

*--سفر بازغه

**سفرهاي برادران

**سفر يعقوب
اشتراکات با 

تورات و قرآن
سفر يوسف، برادران و يعقوب در قرآن و تورات آمده، سفر زليخا 

در تورات و سفر بازغه در هيچکدام نيامده است

عشق

در  پروردگار  از  پاداش  گرفتن 
صورت داشتن نيت واقعي

توبه  با  منظومه  سه  هر  در  پايان  در 
يوسف  وصل  به  زليخا  رستگاري  و 
داده  رنجهايش  پاداش  و  رسيده 

مي شود
سوي  از  عشق  آغاز 

معشوق
***

***عشق يک طرفه
تضاد و تقابل. تقابل عشق زميني 
و  يوسف  الهي  عشق  با  زليخا 

پيروزي عشق الهي
هم  به  نيرو  دو  داستان  سه  هر  در 

مي پيوندند و يکي مي شوند

***رهانيده شدن از گناه
زليخا نماد نفس عماره
يوسف نماد ارزشهاي 

واالي انساني
يوسف به کمک الهام غيبي و هدايت 

الهي مقابل زليخا مقاومت مي کند

به  نامادري  عشق 
نافرزندي

***
نافرجام و عبور از معصيتعشق يک طرفه

 اشتراکات با
تورات و قرآن

 عشق به خدا و عشق زليخا به يوسف در قرآن وتورات
آمده در اشعار منظور عشق زميني است

معجزات الهي

اتفاقات  مميز  وجه  و  رمزآفريني 
خارق العاده در داستان با توجه به 

پيامبر بودن قهرمان داستان

جبرئيل  آمدن  شامل  معجزات  وجود 
ديدن  آسيب  از  جلوگيري  و  چاه  به 
يوسف، وقوع طوفان هنگام ضرب و 
جوان  کاروانيان،  توسط  يوسف  شتم 
از  پس  يا  توبه  از  پس  زليخا  شدن 
خواب  تعبير  علم  يوسف،  با  ازدواج 
آنها  از  بخشي  به  نسخه  هر  در  که 

اشاره شده است

***آمدن جبرييل به چاه

-**وقوع طوفان

از  بعد  زليخا  شدن  جوان 
توبه

**

ازدواج  از  بعد  جوان شدن 
با يوسف

-*-

***علم تعبير خواب

ادامه جدول٢.



ادامه جدول٢.

و  تورات  با  اشتراکات 
قرآن

علم تعبير خواب در تورات و قرآن و
 ساير موارد در تورات آمده است.

حضور دايه

گردن  و  راهنما  و  همدم  نشانة   
گرفتن تقصير ديگري

ساخت  زليخا،  عشق  از  شدن  آگاه 
خانة تو در تو، ساختن نگارخانه،

*--آگاهي از عشق

***ساخت خانه هفت در

***ساخت نگارخانه

و  تورات  با  اشتراکات 
قرآن

حضور دايه در قرآن و
تورات نيامده است 

مجالس بزم

بزم کنيزکان در باغ توسط زليخا براي 
شکستن مقاومت يوسف، بزم دو نفره 
زليخا و  بزم  بسته،  زليخا در کاخ در 

زنان مصري،

*--بزم کنيزکان

***بزم زليخا

***بزم زنان مصري

 اشتراکات با
در قرآن و تورات نيامده استتورات و قرآن

تهمت

گره  با  شخصي  اهداف  پيشبرد 
افکني و تهمت به ديگران که در 

نهايت ناکام مي ماند

تهمت دزدي شال توسط عمه، تهمت 
به گرگ که يوسف را دريده، تهمت 
بردگي و فرار از کار به يوسف هنگام 
زليخا  تهمت  کاروانيان،  به  او  فروش 
تاس طالي  تهمت دزدي  به يوسف، 

شاه به بنيامين

*--تهمت دزدي شال

***تهمت به گرگ

فرار  و  بردگي  تهمت 
**-از کار

***تهمت زليخا به يوسف

-**تهمت به بنيامين

«يوسف»  روايت  تطبيقي  مطالعه   
و  فارسي  ادبيات  مقدس،  متون  در 
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دزدي شال تنها در تورات، تهمت بردگي و
 فرار در هيچکدام، و مابقي در تورات و قرآن وجود دارد 

تحمل سختي ها

ايمان در مسير  با  انسان  نماد رنج 
کمال و به عبارتي رسيدن از چاه 

به جاه

از زمان جدايي از پدر دچار سختي هاي 
دوري  اسيري،  چاه،  مي شود،  زيادي 
از پدر و سفر اجباري به مصر و افتادن 

به زندان در غربت

***چاه

***اسيري

***دوري از پدر

***رفتن به مصر

***زندان شدن

و  تورات  با  اشتراکات 
قرآن

در تورات و قرآن وجود دارد

آزمايش هاي مادي و معنوي

مي شود:  انجام  بخش  دو  در 
بندة  عنوان  به  يوسف  دادن  نشان 
شايستة خداوند و نشان دادن عشق 
به يوسف  زليخا  واقعي و خالص 
که در نهايت هر دو به هم پيوند 

مي خورند

مواردي  با  يوسف  داستان  اين  در 
افتادن  دام  به  زندان،  و  چاه  همچون 
در قصر در بسته، و زليخا با رسوايي 
در بين زنان و شرمساري، صبر کردن 
پس از مرگ عزيز تا رسيدن به وصال 

يوسف

***چاه

زندان
***

به دام افتادن در قصر
***

***رسوايي

*--صبر تا وصال

و  تورات  با  اشتراکات 
قرآن

در تورات و قرآن وجود دارد

انزوا

و  کمال  مراحل  گذراندن  نشانة 
به  صعود  و  الهي  واقعيت  ديدن 
يا وصال  و  زندگي  بعدي  مرحلة 

است

مادر، دوري  از  يوسف جدايي  يراي 
از پدر، گرفتاري و تنهايي در چاه و 

گرفتاري در زندان،
در  يوسف  از  دوري  زليخا  براي  و 

مراحل متفاوت

***جدايي از مادر

***دوري از پدر

***گرفتاري د رچاه

گرفتاري در زندان
***

***دوري از يوسف

اشتراکات با 
تورات و قرآن

در تورات و قرآن 
وجود دارد



طبق  هاست.  يهودي  کاله  کيپا   .١
نوشتة   شولحان عاروخ، بستن سر 
از امور مهم بوده و مرد سرناپوشيده 
نبايد تورات بخواند، به کنيسه وارد 
شود و يا بيشتر از ٤ ذرع راه برود. 

عاروخ ١:٤:٦

تصوير ۶. پاکدامن، فرشچيان، ۱۳۸۰، مأخذ: ( اصالح توسط  
نويسنده)

تصوير ۷. رايحه عشق، فرشچيان،  ۱۳۸۴ ،  مأخذ: ( اصالح 
توسط نويسنده)

صبر و انتظار

و  اميد  نشانة  و  ديني  ارزشمند  مفاهيم  از  صبر 
رسيدن به نتيجة شيرين است.

ديدن  به  يعقوب  انتظار  رهايي،  براي  چاه  در  انتظار 
يوسف،  رسيدن  اميد  به  مصر  در  زليخا  انتظار  فرزند، 
انتظار يوسف در زندان به اميد اثبات بي گناهي اش، 
انتظار زليخا به اميد لغزش يوسف، انتظار زليخا پس از 
اش  دارايي  و  عمر  و صرف کردن  عزيز مصر  مرگ 
برادران  دوباره  ديدن  براي  يوسف  انتظار  راه.  اين  در 

و پدرش،

***انتظار در چاه

***انتظار يعقوب

*--انتظار زليخا به وصال

***انتظاريوسف در زندان

***انتظار به اميد لغزش يوسف

*--انتظار زليخا بعد از مرگ عزيز

***انتظار يوسف براي ديدار پدر

در قرآن و تورات آمده استاشتراکات با  تورات و قرآن

داستان هاي فرعي

کشش بيشتر، انتظار و تعليق مخاطب.

داستان بازغه دختر ثروتمندي از قوم عاد که با شنيدن 
ذکر جمال يوسف به سوي او مي آيد و ايمان مي آورد، 
داستان  يوسف،  تنبيه  هنگام  صحرا  در  طوفان  داستان 
عشق يعقوب به يوسف، داستان بريده شدن دست زنان 

مصري هنگام خوردن نارنج

*--بازغه

-**طوفان در صحرا

**-عشق يعقوب به يوسف

***بريده شدن دستان زنان مصري

عشق يعقوب به يوسف در قرآن و تورات آمده استاشتراکات با  تورات و قرآن

ادامه جدول٢.
«يوسف»  روايت  تطبيقي  مطالعه   
و  فارسي  ادبيات  مقدس،  متون  در 
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نتيجه
روايت يوسف متني قديمي است که در متون مقدس، عارفانه و عاشقانه و در رسانه هاي ادبي و هنري 
ظهور يافته است. داستان يوسف با دو بخش کودکي و زندگي او در مصر و با يک ساختار مشخص ولي با 
خرده روايتها و چهارچوب بندي ويژه در هر دوره به خصوص در ارتباط با نوع روايت و ساختار و همين 
طور نگاه به عشق و ازدواج در هر دوره متفاوت روايت شده است. اين روايت در هر دوره بسته به نگاه 
غالب حاکم در زمان و جامعه و خصوصيات ويژه مولف اثر تغييراتي در شيوه ارائه داشته است که باعث 
شده تاکنون در بين مردم زنده بماند و در زندگي و هنرشان جاري باشد. در بررسي اين روايت مي توان 
نتايج زير را مشاهده کرد: ١- در تورات به خاطر نوع داستان پردازي و شيوه روايت مستقيم در زمان 
مکتوب شدن متن، داستان با تمامي جزئيات و با پرداخت ساده خطي از کودکي تا پايان زندگي يوسف نقل 

رايحه عشق 
(تصوير ٧)

پاکدامن (تصوير ٦) يوسف (تصوير ٥) گريز يوسف از 
زليخا (تصوير 

(١
عنوان

نگارگري نگارگري نگارگري نگارگري
نوع روايت

١٣٨٤- فرشچيان ١٣٨٠- فرشچيان ١٣٥٣- فرشچيان سده نهم هجري
کمال الدين بهزاد بستر و زمان

دريافت پيراهن 
يوسف، پايان غم 
فراق فرزند، اميد، 
رسيدن به وصل

کشمکش يوسف و 
زليخا، التماس زليخا و 
فرار يوسف، نگارخانه 

التماس زليخا، بزم، 
بريدن دست به جاي 
نارنج توسط زنان 

مصري 

کشمکش يوسف 
و زليخا و فرار 
يوسف از دست 

زليخا
تاکيد بر 

خرده روايت

با بار نشستن صبر 
و پايان فراق 

تاکيد بر پاکدامني يوسف 
و شيطاني بودن زليخا، 

خدا ترسي

تاکيد بر جمال زيباي 
يوسف، عشق زميني 
و يک طرفه زليخا، 
تاکيد بر پاکدامني 

يوسف، اثبات حقانيت 
زليخا

تاکيد بر پاکدامني 
يوسف، عشق 

زميني و خواسته 
شيطاني زليخا،  هدف استفاده 

از روايت

دوران پيري نقاش 
و تاثير غم از دست 

دادن فرزند.

اهميت به رد زليخا 
توسط يوسف، ترس 
از خدا، نگارگري بعد 

از انقالب و دوره 
تصويرگري مذهبي 

نقاش

اهميت دادن به 
يوسف، بزم زنان 

مصري براي اثبات 
حقانيت زليخا، 

تصويرسازي قبل 
از انقالب و  دورة 
جواني هنرمند  

اهميت به رد 
درخواست زليخا 

توسط يوسف
ويژگي خاص 

روايت در 
تصوير

جدول ٣.  شاخصه هاي روايت يوسف در نگارگري قديم و جديد، مأخذ: نگارندگان.



شده است. قوم يهود با زير ساخت حاکم بر دين خود و تاکيد بر قوميت، اين داستان را با هدايت به سمت 
«ناجي قوم» (قوم يهود) بودن، حفظ نفوس و جمع کردن يک قوم، عزت، آزمون، گرفتاري و رهايي يوسف 

نقل و شخصيت پردازي و خرده روايت هاي اين داستان را به مخاطب خود عرضه مي دارد. 
٢-در قرآن نقل حکايت و مثلها بيشتر به قصد اشاره براي بيان قصد اصلي که آموزش و راهنمايي است 
بيان مي شود؛ بنابراين شيوه روايت داستانها حلقوي است. خرده روايت هاي داستان يوسف در قرآن 
ارتباط او به عنوان يک انسان پاک با خداوند، تنها نبودن و حضور خداوند در هر شرايطي، محبوبيت، 
برگزيده بودن، آزمون، گرفتاري، رهايي، لغزش، پاکدامني، را مد نظر دارد. چينش داستان اشاره اي است 
و با جزئيات کمتري نسبت به تورات نوشته شده است.، يوسف تنها نام خاص در اين سوره است و 
شخصيتها فقط براي کامل کردن داستان کاربرد دارند. ٣- در ادبيات فارسي نمونه هاي زيادي از اين 
داستان به نظم و نثر نوشته شده است که برخي برگرفته از تورات و برخي از قرآن مي باشند. معروفترين 
نسخه هاي اين روايت در منظومه هاي فارسي عبارتند از منظومه هاي يوسف و زليخاي طغانشاهي و 
مسعود قمي که به قرآن و حالت اشارتي آن بيشتر پايبندند و منظومة جامي که عالوه بر روايت قرآن، 
به منابع عبري و اشارات عرفاني که در سده نهم و همزمان با سرودن اين منظومه گسترش داشته نيز 
توجه خاص داشته است. جامي براي گسترش داستان مطابق با مقاصد فکري خود شخصيت هاي فرعي 
مانند بازغه را وارد داستان مي کند و با ارتقاء شخصيت زليخا و تبديل عشق زميني او به عشق الهي نشان 
مي دهد که  ظاهر و عشق را فقط بهانه اي براي شناخت خدا مي داند.  ٤- نگارة گريز يوسف از زليخاي 
بهزاد مطابق با نگاه و ديد جامي و متاثر از طريقت نقشبنديه انجام شده است. بهزاد در اثر خود با به 
تصوير کشيدن تنها دو پيکرة انساني با رنگ هايي که محتواي مادي و معنوي دارند، نيز تاکيد بر فضاي 
معماري پيچيده و گسترده و تاکيد بر درهاي بسته، در صدد نشان دادن معنويت و پاکدامني يوسف و 
گريز از هزارتوي ساخته شدة زليخا (ماديات) و توجه به خداست.  ٥- در دوره معاصر بهترين تصاوير از 
اين داستان توسط استاد فرشچيان صورت گرفته است. وي عالوي بر توجه به روايتهاي تورات و قرآن 
بويژه در دو اثر آخر خود تاکيد و توجه زيادي به جزئيات داشته و بسترهاي فرهنگي و اجتماعي زمان 
روايت را به خوبي در اثارش مورد توجه قرار داده است. خرده روايتها در آثار فرشچيان نشان از افزايش 
تدريجي فرديت در کار هنرمند، تاثير از بسترهاي فرهنگي و اجتماعي، تاثير زندگي شخصي هنرمند، با 
تاکيد بر جزئيات و دقت و توجه به نکات ظريف و کاربرد آنها دارد. در تصاوير اين هنرمند معاصر، به 
غير از تاثيرات جامعه، تغيير شيوه تفکر يک نقاش در سه دوره متفاوت زندگي ديده مي شود. او در ابتدا 
و پيش از انقالب با نگاهي اسطوره اي و عاشقانه يوسف و زليخا را به تصوير مي کشد که مختص سن و 
شرايط زندگي اش بوده است. با افزايش سن، تغيير خلقيات، تفکر و شرايط زندگي هنرمند پس از انقالب، 
نگاه او تغيير کرده و با به تصوير کشيدن پاکدامني و گريز از وسوسة شيطاني، نگاهي ديني و مذهبي را به 
نمايش مي گذارد و در آخرين اثر خود با عنوان «رايحة عشق» شايد با به تصوير کشيدن يعقوب در صدد 

نشان دادن غم فراق فرزندش باشد. 
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expresses the relationship and intersection of texts in different cultures throughout the history 

of human life, which are influenced by each other due to the nature of social life and cultural 

proportions and interactions. The creation of new texts with new approaches exposes them 

to the «reading» of other generations, and in fact it is the intersection and connection of 

texts that leads to their evolution. Narratives on art, literature and love have made a great 

contribution in the relationship between culture and the depth of society and people, as well 

as the fusion of different nations and cultures with each other, and love in this narrative, as 

a comprehensive theme for creating art and literature and creating interaction between the 

dominant culture of the time and the people, is of interest. Joseph,s story has a religious 

origin and is introduced in the holy books of Judaism and Islam, and has since been widely 

discussed in religious and mystical interpretations, as well as art and literature. This research 

aims to: 1- Identify the considered elements and the components used in Joseph,s narrative 

in different periods of recreating the narrative in the media and used in that time and culture 

(literature and visual arts) and to 2- Identify the similarities and differences of this narrative in 

different literary, artistic and sacred texts, studies the intertextuality of this narrative. It seeks 

to answer the following questions: 1- How have the context of time, community culture and 

the type of creator,s attitude influenced how the narrative is presented in the context and 

the use of the sub-narratives? 2. What are the similarities and differences of this narrative 

in different literary, artistic and sacred texts? The research method is descriptive-analytical 

with a comparative approach and the collection of materials is documentary. In data analysis, 

the use of narrative and sub-narratives in each medium were examined separately and then 

matched with each other. This research aims to discover the changes and differences in the 

narratives of Joseph and the pattern of narrative of Joseph in different times, and to look at 

this romantic myth in the cultural context of the time of recreation. Then, the intertextuality 

method is used to analyze the myths and to match the texts with each other. In the analysis 

method, first the religious texts and their processing method are examined according to 

the narration, and then these processing methods, in each of the sources of Torah, Qur,an, 

Haft Awrang, Behzad,s drawing and Farshchian,s paintings, are analyzed and matched. The 

results show that the use of sub-narratives, changes in narrative style at different times, the 

effects of society on narration at different times, the influence of the author and the pattern of 

time on the effect and its impact on society make it widely used in the arts, especially in the 

contemporary arts. The expression of this narrative and the use of sub-narratives have varied 

over time and according to socio-cultural requirements. While emphasizing the essence of 

the story (Qur,an and Torah ), artists have considered factors such  as the interaction between 

society and myth, change in society and culture and its impact on the artist,s perspective, and 

have incorporated various sub-narratives into each art form.

Keywords: Intertextuality, Narrative of Joseph, Holy Texts, Literary Texts, Artistic Texts    
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Literary-artistic texts are better known and decoded in the context of their formation. Codes 

of artwork are seriously affected by the semantic roots from which the work develops. That 

is why a text in different periods has different implications. The story of Joseph is one of the 

stories that has been considered in the sacred texts of the Torah and the Qur,an, art, literature 

and mysticism of various eras, and over the years, artists, poets, and moviemakers have paid 

much attention to it. Joseph,s narrative has been expressed in a special way in each period 

in accordance with the paradigm of time and with the effects that the author has had on the 

narration in the context of its formation, and in recreating the work, different sub-narratives 

have been used in creating the text, and it has considered the use of the story, the theme or the 

representation of a sub-narrative of a section of the narrative in various arts and media.This 

study intends to examine Joseph,s narrative in an intertextual manner in literary, artistic and 

religious texts, as well as cultural, social and historical influences, the author,s personal life 

in narration, and myth analysis in different periods of creation, and the expression manner 

in each media. In the narrations mentioned from the story of Joseph in different texts, the 

various relations of the texts in terms of form and meaning are mentioned, which is called 

intertextuality. But what is considered today in the field of literary criticism and theories as 

intertextuality, is not simply the expression of the relationship between texts. Intertextuality 


