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چکیده
قصه ابزار مناسبی در انتقال آرمانها ،تجربهها ،اندیشهها ،آداب ،سنن و ارزشهای انسانی است .قرآن،
ّ
قصه را زماني بهکار ميبرد که میخواهد بهوسيله آن حقّي را در ذهن مخاطب تثبيت و باطلي را از ذهن
ّ
قصهپردازی در آن ظاهر
هنري
هاي
ي
ويژگ
که
شود
ي
نم
آن
از
مانع
گاه
هيچ
امر
اين
اما
کند؛
پاک
وی
ّ
مد نظر است .در این مقاله تالش شده
نشود .در قرآن کریم هم هدف ديني و هم طريقه هنري در بيان ّ
توجه به مجموعه مفاهیم و اصول اساسی که امروزه در بیان داستان و درام تاکید می شود ،تا حد
است؛ با ّ
امکان ،در سوره یوسف ،تصاویر و ویژگیهای مربوط به مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیت ،کشف و طبقهبندی
شود .روش خاص پژوهش توصیفی -تحلیلی و بر پایه تصاویر استخراج شده از متن سوره است.
قصه ،خالقیت در
یافتههای پژوهش نشان میدهد :ارائه تصویری روشن و دقیق از اجتماع ،مکان و زمان ّ
آفرینش و پردازش شخصيتها و طبیعتهای انسانی ،خلق چهرههای متفاوت از يک شخصيت ،گفتگو،
طرح حوادث ،گرهافکنی ،بحرانآفرینی ،گرهگشایی و ایجاد انتظار از جمله مهمترین ویژگیهای هنری و
قصه و تحقق اهداف آن عمل
ادبی سوره یوسف است .عوامل ياد شده همگام با يکديگر در روند حرکتی ّ
قصهپردازی
ميکنند .از دیگر نتایج حاصل ،بازنمایی نقاط اشتراک میان اصول امروزی داستان-نویسی و ّ
قصههای قرآنی در نحوه روایت ،اسلوب ،ساختار و بهرهگیری از ظرایف و فنون هنری و ادبی است.
با ّ
کلید واژهها :سورهشناسی ،تصویرپردازی هنری ،تحلیل ادبی و موضوعی ،تحلیل علمی اعجاز قرآن.
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 -1مقدمه
قصه اختصاص یافته است( فضل 10 :1992 ،و ملبوبي،
حدود يک چهارم متن قرآن کریم به انواع ّ
توجه به حجم
قصههای قرآن ،با ّ
 .)98 :1376وجود قابلیتهای فراوان تصویری ،دراماتیک و داستانی در ّ
توجه آنها در این کتاب آسمانی ،از مهمترین روشهای انتخاب شده برای انتقال آموزههای دینی به
قابل ّ
انسان و تحقق اهداف آموزشی و تربیتی است(شيخ امين 227 :1994 ،و خلف اهلل.)172-154 :1999 ،
و نیز زمینه مناسب و مستعدی را برای انواع اقتباس و الهام و بهرهگیری از فنون و روش-های ممتاز
داستانپردازیهای قرآنی فراهم میآورد(غالمرضا.)32 :1389 ،
سيد قطب ،تصويرپردازي را يکي از خصوصيات منحصر بهفرد اسلوب قرآن میداند« :بيان قابل درک
ّ
از معاني ذهني ،حاالت نفساني ،حوادث ،مناظر ،نمادهاي انساني و طبيعت بشري؛ سپس ارائه آنها
در قالب تصاويري زنده ،شنونده را ميفريبد تا جايي که وي فراموش ميکند کلمات و آياتي در حال
تالوت است ،گويي فيلمي در حال اکران است» (قطب36 :1993 ،و .)37با این وصف باید گفت ،عناصر
داستانهای امروزی همچون :شخصيتپردازي ،زمان ،مکان ،گفتگو ،کشمکش ،پيرنگ و عناصر ادبي
قصههای قرآن تشخيص داد و به تحليل و ارزيابی آنها
مانند :عاطفه ،خيال ،اسلوب و فکر را میتوان در ّ
پرداخت(پرويني .)140 :1378 ،این عناصر ،به تمامی در سوره یوسف قابل تفکیک است .بنا به داليلي که
در ذيل مطرح ميشود؛ سوره يوسف يکي از عاليترين نمودهاي تصويرپردازي در قرآن است:
 .1سخن خداوند که آنرا بهترين بیان در ارائه مطالب به شمار آورده است(.یوسف)3/؛  .2ارتباط فني بين
قصه قرآن است که يک سوره کامل به آن اختصاص يافته است و در خالل
حوادث و شخصيتها؛  .3تنها ّ
قصه به موضوعات خارج از آن پرداخته نشده است؛  .4گستردگي و تنوع در حوادث ،شخصيتها
نقل اين ّ
و صحنهها همراه با حضور پررنگ عامل انساني در تصاويري گوناگون همچون :عشق و نفرت ،گذشت و
کينه ،آرزو و شکست ،پاکدامني و شهوت؛  .5جامعيت در ذکر اسامی و جزئیات اجتماع و امور مربوط به آن.
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل سوره یوسف با رویکرد هنری و ادبی است و میکوشيم به این سؤالها
پاسخ دهيم:
 .1تصویرسازی قرآن از مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیتها ،تا چه میزان پاسخگوی بازسازی دوره تاریخی
مورد نظر با تمام جزئیات است؟  .2مکانمندی و زمانمندی چه نقشی در پیشبرد شخصیتپردازی دارد؟
 .3کارکرد و نقش رؤیا در طرح کلی سوره یوسف چیست؟  .4چندگانگی و تحول شخصیتها ،چگونه در
خدمت اهداف هنری و هدایتی قرار گرفتهاند؟
 -1-1ضرورت و نوآوری پژوهش
قصههای قرآنی صورت گیرد ،میتواند راههای
بیشک ،پژوهشی که با ّ
توجه به تحلیل تصویری ّ
جدیدی فراروی هنرپژوهان قرار دهد .شيوه نگارندگان در گزينش و پردازش آيهها میتواند طرحی نو در
پژوهشهای آتی باشد.
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 -2-1پیشینه پژوهش
قصه یوسف
(سید قطب)؛ «بررسی ّ
تفسیر «فی ظالل القرآن» و کتاب «التصویر الفنی فی القرآن» ّ
در قرآن و ادبیات فارسی با تأکید بر شخصیتپردازی» (شکوفه ماسوری ،پایاننامه کارشناسی ،دانشگاه
تربیت مدرس)1377 ،؛ «تأویل و قرائت حکمی و نمایشی سوره یوسف در قرآن» (محمدعلی خبری،
رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس )1386 ،و «تحلیل ادبی داستانهای قرآن» (خلیل پروینی ،رساله
دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس )1378 ،از جمله پژوهشهای مرتبط با موضوع مقاله حاضر است.
 -2مکان و زمان
مکان ،ظرف حوادث است .خداوند نامی از اماکن نمیآورد مگر اینکه در سیر رویدادها و بازنمایی
ویژگیهای هنری و بیانی قرآن سهم داشته باشند(الخطیب ،التا .)92 :مکان و زمان داستان که گاه از
آن به صحنهپردازی هم یاد میکنند ،فضایی است که پسزمینه داستان را میسازد و به خواننده کمک
کند(حری .)136 :1388 ،به بیان دیگر،
میکند که رفتار اشخاص داستانی و اهمیت کنش آنان را ادراک
ُ
روابط میان صحنهآرایی از یکسو و شخصیت و رخدادها از سوی دیگر از نوع روابط علّی یا قیاسی است.
مشخصههای صحنهآرایی میتواند علت یا معلول حرکات و سکنات شخصیتها باشد .صحنهآرایی از
برخی جهات می-تواند به شخصیت یا شخصیتها شباهت پیدا کند(توالن .)90 :1383 ،این ویژگیها در
مکانهای موجود در قرآن به طرزی کارآمد ،به کار رفته است.
قصههای قرآنی ،حضوری زنده ،آگاهانه و معنادار است .مث ً
ال در سوره یوسف ،وقتی
عنصر زمان نیز در ّ
برادرانش او را به چاه انداختند(.یوسف« )15/شامگاهان گريان نزد پدر خود [باز] آمدند»(یوسف .)16/آنها
شب را برای مطرح کردن ادعای دروغ خود یعنی دریده شدن یوسف توسط گرگها انتخاب میکنند.
(یوسف)17/؛ تا نشانههای دروغ و نیرنگ در ظاهرشان هویدا نشود(قبرانی .)65 :1382 ،از سوی دیگر
شامگاه ،زمان تاریکی و آشکار شدن ستارگان است و این خود نشانهای آشکار برای یعقوب است تا به ادعای
دروغ فرزندانش پی ببرد .آیا میتوان یک صبح تا شام ،پدر را از وقوع چنین حادثه بزرگی بیخبر گذاشت؟
اگر ماجرا حقیقت داشت و نیرنگی در کار نبود ،میبایست حداقل یکی از برادران ،بدون معطلی به یعقوب
خبر میداد .لذا یعقوب به فرزندان خود گفت« :نفس شما كارى [بد] را براى شما آراسته است»(یوسف.)18/
حال با این دلیل روشن بهتر به اهمیت زمان و مکان در داستان یوسف واقف میشویم .هنگام مطالعه عنصر
مد نظر داشت .1 :داللتهای زمان ،تنها منحصر
زمان در قرآن و همچنین سوره یوسف ،باید چند نکته را ّ
به واژگان صریح همچون :روز ،ساعت و غیر آن نیست ،میتوان از خالل حوادث هم به کمیت زمان پی برد.
مث ً
ال به لحاظ ترتيب نامگذاري براساس شرايط سني واژه «فتي» در مرحلهای باالتر از «غالم» قرار ميگيرد.
ثم و ..که حاکی از ترتیب حوادث است؛ .3
(یوسف19/و)30؛  .2استفاده از اشارتهایی همچون :قبل ،بعدّ ،
خداوند برخالف سبک متداول کتابهای تاریخ زمان دقیقی را برای حوادث ذکر نکرده است؛ زیرا عبرت از
حادثه مسألهای انسانی است و شامل همه انسانها در هر مکان و زمانی است؛  .4زمان برحسب نیاز مکان
قصههای قرآن به سوی آینده حرکت میکند(بابا عمی226 :2000 ،و.)274
طرح میشود؛ و  .5زمان در ّ
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قصه یوسف
 -1-2مکان در ّ
توجه است:
قصه یوسف ،آمیختگی و همراهی حوادث با مکان از دو منظر قابل ّ
در ّ
 .1دیدگاه عامی که مکان را توصیف میکند ،مانند محیط بدوی زندگی یوسف قبل از انتقال به مصر که
قرآن اشارهای زودگذر به آن دارد و در ترسیمش از امکانات موجود در همان محیط مثل گرگ و تاریکی
قصه میپردازد.
چاه نام میبرد؛  .2دیدگاهی خاص که به رابطه مکان با سایر مؤلفههای ّ
مکان کلی در سوره یوسف ،دو سرزمین کنعان و مصر است که بسیار از هم دورند اما شوق انتظار
یعقوب برای دیدار با یوسف ،این دو مکان را در سطح متن به هم نزدیک میکند .در این سوره چند مکان
قصه از جمله یوسف ،برادران ،زلیخا و
نقشی اساسی در پیشبرد کنش داستان و شخصیتپردازی افراد ّ
قصه عبارت اند از :بیابان(کنعان) ،چاه ،مصر ،منزل
یعقوب دارد .این اماکن به ترتیب پیدا شدن در سطح ّ
عزیز ،زندان ،خزانهداری ،دروازه شهر و دوباره کنعان .در واقع مکان در سیری تسلسلی ،از کنعان شروع و
به کنعان ختم میشود .در کنعان اول ،یوسف حسادت سایر برادران را برانگیخته است و به چاه میافتد
قصه دارد که در
و در مصر از بردگی به مهتری میرسد .خواننده تصوری از عمق ،اندازه یا ارتفاع چاه ّ
پایان با بلندی جایگاه یوسف در مصر مقایسه میکند .مکانهایی که یوسف خواسته یا ناخواسته به آنها
وارد میشود ،هر یک بخشی از توانمندی و ویژگی شخصیت او را نشان میدهند :در ژرفای چاه ،به یاد
خداست ،در خانه عزیز به پای شرافت خود میایستد و در زندان شکیبایی به خرج میدهد ،خواب تعبیر
میکند و هوش و استعداد خود را در نشر یکتاپرستی به رخ میکشد( .)15-1 :1986 ,Mirدر کنعان
دوم ،یوسف به عنوان عزیز مصر شناخته میشود و خانوادهاش به دیدارش میروند.
 -1-1-2تصاویر بیابان
« )1او را به سرزمينى بيندازيد(».یوسف« .)9/أَ ْرضً ا» ،اشاره به مکانی ناشناخته و به دور از آبادانی
دارد .بدون وصف و به صورت نکره آمده است(الزمخشری ،التا)305 :؛ « )2او را در نهانخانه چاه
بيفكنيد(».یوسف« .)10/غَيَابَة ال ْ ُج ِّب» ،مکانی عمیق و دور از چشم مردم است؛ « )3ما رفتيم مسابقه دهيم
و يوسف را پيش كاالى خود نهاديم(».یوسف .)17/تصویری که حاکی از مکانی باز و گسترده دارد؛ و )4
«شما را از بيابان [كنعان به مصر] باز آورد( ».یوسف .)100/گفته شده در ابتدا سرزمین بنی إسرائیل
بیابانی بود به نام کنعان ،شام و یا فلسطین(أبوجندی ،التا 142 :و نوفل.)41 :1999 ،
 -2-1-2تصاویر مصر
قصه در
قصه ،منطقهای متمدن و مرفه که حوادث و ویژگیها و صفات شخصیتهای ّ
مکان اصلی دیگر ّ
ارتباط با آن شکل میگیرد:
« )1او را از مصر خريده بود(».یوسف .)21/اشارهای آشکار بر مکان جدید دارد؛ « )2آن [بانو] كه وى در
خانهاش بود .درها را [پياپى] چفت كرد(».یوسف .)23/زنان مرفه در مصر صاحب منازلی بودند و برای این
منازل خدم و حشم و درهای بسیار بوده است(.الزمخشری ،التا)310 :؛ [« )3دستهاى از] زنان در شهر
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گفتند زن عزيز از غالم خود كام خواسته است(».یوسف .)30/زنان مورد نظر از غیبت و نیرنگ ابایی ندارند؛
« )4به هر يك از آنان [ميوه و] كاردى داد(».یوسف .)31/حکایت از تمدن و فرهنگ دارد؛ « )5به زندان
درآمدند .ديگرى به دار آويخته مىشود(».یوسف36/و .)41نمایانگر قوانین کیفری است؛ و « )6خزانههاى
اين سرزمين»(یوسف .)55/نشانی از نظام مالی حکومت است.
 -3-1-2تصاویر دیدار یعقوب با یوسف در مصر
« )1كاروان رهسپار شد(».یوسف .)94/در توضیح واژه « َف َصلَت» از همین آیه باید گفتَ :من َف َص َل
ُفصوالً ،یعنی از سرزمین و حدود آن خارج شد و در اینجا به معنی رهسپار شدن به سمت مصر است.
(الزمخشری ،التا)343 :؛ و « )2با [امن و] امان داخل مصر شويد(».یوسف)99/؛ « )3پدر و مادرش را به
ش» ،مکان جلوس حاکم.
تخت برنشانيد(».یوسف« .)100/ال ْ َع ْر ِ
قصه یوسف
 -2-2زمان در ّ

 -1-2-2تصاویر زمان کودکی تا جوانی
 )1یوسف زمان به چاه انداخته شدن در سنین کودکی قرار دارد« :فردا او را با ما بفرست تا [در چمن] بگردد و
بازى كند(».یوسف .)12/زمان چندانی نمیگذرد تا یعقوب ،خواست برادران یوسف را اجابت کند« :مىترسم
از او غافل شويد و گرگ او را بخورد(».یوسف .)13/ترس یعقوب از ناتوانی یوسف در دفاع از خود دلیلی دیگر
بر کودکی اوست؛  )2یوسف مدت کوتاهی در چاه گرفتار بود« :مژده اين يك پسر است(».یوسف.)19/
همچنان کودک (غالم) است و سالش از چهارده نمیگذرد(قطب .)2015 :1974 ،بعضی گفتهاند یوسف ده
روز در چاه بود و بعضی گفتهاند هفت شبانه روز و بعضی سه شبانه روز گفتهاند(جامی)197 :1376 ،؛ )3
زمانی که عزیز مصر او را خرید ،همچنان کودک است« :او را به فرزندى اختيار كنيم(».یوسف .)21/در منزل
عزیز مصر سالها زندگی میکند« :به حد رشد رسيد»(یوسف« .)22/أَشُ َّد ُه» ،نشان از سن یوسف ،حدود 18
تا  30سال دارد ،زمانی که همسر عزیز به یوسف ابراز عالقه کرد(بابا عمی.)27 :2000 ،
 -2-2-2تصاویر زمان جوانی
 )1با رد درخواست نامشروع همسر عزیز(یوسف« :)25-23/چند سالى در زندان ماند(».یوسف.)42/
ِين» ،در زبان عرب بین  3تا  9سال را شامل میشود(الزمخشری ،التا)322 :؛  )2بر این مدت
«ب ِضْ َع سِ ن َ
زمانی ،سخن ساقی پادشاه مصر نیز صدق میکند« :آن كس از آن دو [زندانى] كه نجات يافته و پس از
چندى [يوسف را] به خاطر آورده بود(».یوسف« )45/أُ َّمه» (حین ،هنگام ،مدت) ،بر مدت طوالنی در حد
اتمام یک نسل داللت دارد ،خداوند این واژه را به جهت مبالغه در مدت زمان فراموشی ساقی ذکر کرده
است(بابا عمی.)225 :2000 ،
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 -3-2-2تصاویر زمانی خروج از زندان تا امیری
این دوره زمانی که مدت معلومی است ،از خواب عجیب پادشاه مصر و تعبیر آن توسط یوسف آغاز
متوجه هوش ،استعداد و صداقت یوسف شده است ،او را از خدمتکاری منزل زلیخا
میشود .حاکم که
ّ
به مقام امیری دربار میرساند(.یوسف )54-43/در بخش تحلیل تصاویر شخصیتهای سوره در این مورد
توضیح بیشتری خواهیم داد )1 :تعبیر رؤیای حاکم« :هفت سال پى در پى مىكاريد .پس از آن هفت
سال سخت مىآيد .پس از آن سالى فرا مىرسد( ».یوسف .)49-47/یک نقشه زراعی و اقتصادی که
مدت  15سال را شامل میشود و میتوان با کمک آن سن یوسف و ویژگیهای شخصیتی او را در نظر
آورد؛ و  )2در هفت سال قحطی ،برادران یوسف به طلب آذوقه راهی مصر میشوند« :اى عزيز به ما و
خانواده ما آسيب رسيده است و سرمايهاى ناچيز آوردهايم بنابراين پيمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق
كن»(یوسف .)88/در این مدت یوسف ،به مقام عزیزی مصر رسیده است و در مقابل برادرانش ،به سختی
مبتال شدهاند .در این زمان یوسف خود را به برادرانش معرفی میکند(.یوسف )90/و به زمان تحقق
قصه که به روایتی در حدود  49سال است نزدیک میشود(أبوجندی ،التا.)212 :
رؤیایش و انتهای ّ
 -3رؤیا
قصه که در ابتدا با يک رؤيا آغاز ميشود و سرانجام با به
سوره يوسف با ّ
توجه به ويژگي خاص اين ّ
حقيقت پيوستن آن رؤيا خاتمه مييابد ،مناسبتي ندارد که يک حلقه يا صحنههايي از آن در يک سوره
و صحنههاي ديگري از آن در سورهاي ديگر بیان شود(قطب 1962 ،1951 :1974 ،و .)2037و این
براساس اراده خداوند است.
 -1-3تصاویر رؤیای یوسف(رؤیای اساس)
قصه به همراه تمامی اجزاء آن و همچنین رؤیای پادشاه و دو جوان زندانی ،در
میتوان گفت کلیت ّ
قصه و روند
مسیر تعبیر و تحقق رؤیای یوسف است؛ رؤیایی که نقشی اساسی و پایهای در شکلگیری ّ
حرکتی آن دارد:
 )1خواب شگفت یوسف در کودکی ،از یکسو خبر از جانشینی وی میدهد و از سوی دیگر بر اشتیاق
قصه می-افزاید[« :در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و
شنونده در فهم معنای خواب و دنبال کردن ّ
ماه ديدم ،ديدم [آنها] براى من سجده مىكنند(».یوسف .)4/تکرار واژه دیدن در این آیه ،پاسخ به سؤال
محذوف یعقوب از یوسف است ،مبنی بر اینکه ستارگان را چطور دیده است؟ و همچنین تأکید یوسف
بر اینکه چنین خوابی دیده است .جانبخشی به ستارگان با اختصاص سجده به آنها ،زمینه خیالانگیزی
و تفکر را فراهم میآورد .عطف خورشید و ماه بر جمله قبل ،به جهت اختصاص ،تشخیص و برتری آنها
بر یازده ستاره است(الزمخشری ،التا)303 :؛
 )2یعقوب فرزند را از بازگفت خوابش برحذر میدارد« :خوابت را براى برادرانت حكايت مكن كه براى
ِيدوا ْ ل َ َ
ك» :صدمهای که
تو نيرنگى مىانديشند(».یوسف .)5/کید به معنی نیرنگ پنهان استَ « .ف َيك ُ
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ِيد َ
وك»:
برای تو اندیشیدهاند در سرنوشتت خواهد بود در حالیکه خیرش به تو میرسد و نگفت « َف َيك ُ
صدمه پنهانی که بر ضد تو اندیشیدهاند ،آزارش به تو خواهد رسید .همچنانکه خداوند میفرماید« :ك ِْدن َا
قصه تعبیر میشود:
وس َف»(یوسف )76/یعنی «ك ِْدن َا ل ِصال ِحِ ه»(الشعراوی ،التا)6854 :؛  )3خوابش در پایان ّ
ل ُِي ُ
«پيش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفت اى پدر اين است تعبير خواب پيشين من»(یوسف.)100/
 -2-3تصاویر رؤیای دو جوان(رؤیای سببساز)
قصه با تعبیر خواب دو جوان زندانی گره خورده است« :يكى از آن
 )1مسیر آزادی یوسف از زندان و ادامه ّ
دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم كه [انگور براى] شراب مىفشارم و ديگرى گفت من خود را [به
خواب] ديدم كه بر روى سرم نان مىبرم و پرندگان از آن مىخورند به ما از تعبيرش خبر ده»(یوسف)36/؛
و  )2خواب دو جوان ،توسط یوسف تعبیر می-شود« :اى دو رفيق زندانيم اما يكى از شما به آقاى خود باده
مىنوشاند و اما ديگرى به دار آويخته مىشود و پرندگان از [مغز] سرش مىخورند(».یوسف.)41/
 -3-3تصاویر رؤیای حاکم(رؤیای آزادی)
قصه است« :هفت گاو فربه است كه هفت [گاو] الغر آنها را
 )1خواب حاکم ،سومین و آخرین خواب ّ
مىخورند و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه] خشکيده ديگر» (یوسف)43/؛ )2معبران از تعبیر خواب ،ناتوان
هستند« :به تعبير خوابهاى آشفته دانا نيستيم(».یوسف)44/؛ )3یوسف ،خواب را تعبیر میکند« :هفتسال
پىدرپى مىكاريد و آنچه را درويديد جز اندكى را كه مىخوريد در خوشهاش واگذاريد .آنگاه پس از آن
هفتسال سخت مىآيد كه آنچه را براى آن [سالها] از پيش نهادهايد جز اندكى را كه ذخيره مىكنيد همه
را خواهند خورد .آنگاه پس از آن سالى فرا مىرسد كه به مردم در آن [سال] باران مىرسد و در آن آب ميوه
مىگيرند(».یوسف .)49-47/گرفتن آب میوه تأکید بر آغاز سالی پر از برکت ،پس از هفت سال خشکی برای
قصه را وارد مرحله نهایی خود ،یعنی آغاز
انسانها و چارپایان است(الزمخشری ،التا)325 :؛ و  )4خواب حاکمّ ،
قدرت یوسف در حکومت مصر میکند« :او را نزد من آوريد تا وى را خاص خود كنم» (یوسف.)54/
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قصه
 -4-3تحلیل سه رؤیای ّ
جدول  :2شباهتها و تفاوتهای سه رؤیای سوره یوسف:
قصه یوسف(ع)
نقش رؤیا در ّ
وجوه تفاوت رؤیای یوسف ،دو جوان زندانی
و حاکم مصر

وجوه شباهت رؤیای یوسف ،دو جوان زندانی
و حاکم مصر
1

متوجه زمان آینده است.
ّ

1

تفاوت رمزها :ستارگان در رؤیای یوسف ،شراب
و نان در رؤیای دو جوان ،گاو و خوشه گندم
در رؤیای حاکم

2

وجود احساسات انسانی

2

تفاوت نوع احساسات :سجده در رؤیای یوسف،
فشردن و حمل کردن در رؤیای دو جوان و
خوردن در رؤیای حاکم

3

تحقق حتمی سه رؤیا

3

با وجود تعابیر متفاوت سه رؤیا ،رؤیای دو
جوان و حاکم در مسیر فراهم کردن زمینه
تحقق رؤیای یوسف قرار دارند.

4

قصه و پیشبرد اهداف آن
اهمیت در ّ

4

تفاوت زمانی در تحقق سه رؤیا :یوسف آینده
دور ،دو جوان آینده خیلی نزدیک ،حاکم
آینده نزدیک

5

سه رؤیا موجب آگاهی و افزایش علم
بینندههای آنها
نسبت به آینده است.

5

بشارت به یوسف قبل از تعبیر شدن خوابش،
اما در مورد دو رؤیای دیگر ،تا قبل از تعبیر
شدن روشنگری نمیشود.

 )1سجده ستارگان ،خورشید و ماه در رؤیای یوسف ،نشانههایی از سروری و مهتری دارد؛ رؤیای
مطابق با شخصیت یوسف و خاندانش است )2 .رؤیای جوان زندانی ،واسطه آشنایی یوسف با حاکم
میشود .پیشه او شرابسازی است ،وی ساقی پادشاه است ،شغلی که در دربار بدان مشغول است؛ )3
الغری و فربهی ،تازگی و خشکی ،گاو و گندم و خوردن در رؤیای حاکم نشان از شرایط معیشتی و تدبیر
روزی مردم دارد ،لذا حاکم نگران آینده میشود؛ و  )4تعبیر رؤیای یوسف برحسب انتظارآفرینی تا پایان
قصه
قصه به تأخیر میافتد ،اما رؤیای دو جوان زندانی و رؤیای حاکم به جهت حرکت و پویایی حوادث ّ
ّ
به فاصله اندکی تعبیر میشود.
قصه یوسف با رویکردی هنری
 -4تحلیل شخصیتهای ّ
شخصیت در تعریفی ساده فردی است که با انتخاب نویسنده پای به صحنه داستان میگذارد و
کنشهای مورد نظر نویسنده را اجرا میکند(براهنی .)242 :1362 ،و شخصيتپردازي به شکل متداول
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آن« ،معرفي شخصيتها با روايت مستقيم و شناساندن شخصيتها از طريق گفتگو و در قالب اعمال و
کردار آنها است(».حنيف.)33 :1384 ،
قصه کدامند؟ شخصيتهاي درجه يک :يوسف ،زليخا و برادران .شخصيتهاي درجه
شخصيتهاي ّ
دو :يعقوب ،حاکم و عزيز .شخصيتهاي فرعي :زنان شهر ،رئيس کاروانيان ،شرابدار حاکم و شاهد(نجم،
.)100-98 :1966
قصههاي همرديف خود ميکند؛ عنصر شخصيت
قصه يوسف را پيچيدهتر از ّ
مهمترين عنصري که ّ
قصه بهگونهاي تعريف ميشود که فاقد هرگونه چينخوردگي و بُعد است
است .معموالً شخصيت در ّ
قصه کمتر به فضا و محيط معنوي و اجتماعي و خصوصيات ذهني
يا نهايتاً تک بُعدي است« .در ّ
قصهها قهرمان وجود دارد؛ شخصيت
و رواني و دنياي تأثرات دروني شخصيتها ّ
توجه ميشود .در ّ
قصه است و در محور حوادث قرار
تحسين برانگيزي که واجد برخي از آرمانهاي بشري است .موضوع ّ
ميگيرد»(ميرصادقي :1365 ،ص.)94
قصه يوسف ،قهرمان کيست؟ يوسف است که با ناماليمات درميافتد و سرانجام به سعادت و بهروزی
در ّ
ميرسد .او انديشمند است ،غرايزش اوج و فرود دارد که از طريق توصيف خصوصيتهای رواني و ذهني
او آشکار ميشود .زليخا کيست؟ قهرمان يا ضد قهرمان؟ همه چيز را عليه يوسف تدارک ميبيند ولي
نه از اين جهت که يوسف دشمن اوست؛ بلکه از اين جهت که يوسف را دوست دارد و سرانجام يوسف
تمنيات جسمي به خود ميگيرد .اين همه اوج و فرود در روحيات
خواهياش شکلي تطهير يافته و جدا از ّ
قصه داده ميشود بگنجد بلکه مربوط
زليخا نميتواند در توصيف سادهاي که از قهرمان يا ضد قهرمان در ّ
قصه است که شخصيت زليخا در روند آن پيوسته شرايط جديدي را تجربه ميکند.
به انگيزههاي اوليه ّ
والدیمیر پراپ( )Vladimir Proppمعتقد است« :انگيزه ،سببي است که اشخاص را به انجام فالن يا بهمان
عمل(آکت) وادار ميکند و هم اهداف اين اشخاص را از عملشان شکل ميدهد(».پراپ.)114 :1368 ،
قصه يوسف سرشار از اين انگيزهها است .اين انگيزهها حرکت ايجاد ميکند ،حادثه ميسازد و حادثه
ّ
قصه فراوان است؛ انگيزهاي که برادران براي به چاه انداختن و نابودي يوسف دارند؛ نفرت آنها
اين
در
نيز
ّ
از يوسف بهخاطر محبوبيتش نزد يعقوب و تالش وی براي گرفتن مقام نبوت و جانشيني پدر است .انگيزه
زليخا بهدست آوردن يوسف و عشقورزي به اوست .انگيزه يوسف براي گذاشتن جام در بار و بنه برادران،
نگاهداشتن بنيامين در مصر است .انگيزه شکيبايي يعقوب بر جدايي ،قولي است که به او براي برگشتن
يوسف دادهاند .اما همه اين انگيزه-ها براي شخصيتپردازي ناکافي است .در مورد شخصيتها چيزهاي
حد
قصه يا خوبند يا بدّ ،
ديگري مطرح است؛ اينکه آنها از بُعد رواني تغيير پذيرند يا خير؟ قهرمانهاي ّ
وسطی وجود ندارد( ميرصادقي.)110-99 :1365 ،
توجه و عالقه بیشتری به یوسف دارد و تا آخر به احساسش نسبت به
يعقوب از میان فرزندانشّ ،
يوسف پايبند است .حال يعقوب در کدام سوي خط قرار دارد؟ زليخا زيباست و همسري وفادار براي
عزيز مصر است ،هفت سال از يوسف چون مادر مهربان نگهداري ميکند ،عاشق يوسف ميشود ،عليه او
دسيسه ميکند ،او را به زندان مياندازد ،از کرده خود پشيمان ميشود ،بهخاطر يوسف از بتپرستي به
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خداپرستي ميگرايد .زليخا در کدام سوي خط خوبها و بدها ايستاده است؟ تغيير و تحول در روحيات
و انگيزههاي هر شخصيت به خوبي سويه هنري شخصيتها را تقويت کرده و بر جذابيت داستان بيش
از پيش افزوده است.
قصه يوسف وجود کشمکشهاي غني است« .کشمکش نوعي موقعيت است که بر
از دیگر ويژگيهای ّ
اساس آن بحران پديدار ميشود ،گسترش مييابد و به اوج ميرسد و خود مبنايي ميشود تا کشمکش
بعدي از آن ناشي شود(».مکي .)188-187 :1371 ،اين کشمکشها حادثه ميآفرينند .بحرانها سرانجام
به نقطه اوج ميرسند و آنگاه گرهگشايي وجود دارد .کشمکش اوليه ميان يوسف و برادرانش به بحران
تصميم به کشتن او ميانجامد .درگيري ميان يوسف و زليخا به بحران زندان ميانجامد و کشمکش
خشکسالي و آباداني در مصر هر چند موقعيت رشد يوسف را فراهم ميآورد اما بحران آمدن برادران به
مصر را ايجاد ميکند .فراواني اين بحرانها جريان ديگري ميسازد و آن ايجاد انتظار در خواننده است.
بدون انتظار ،شکست داستان قطعي است ،اگر انتظاري نباشد رغبتي وجود نخواهد داشت .بحران پايه
و اساس انتظار است(يونسي .)427 :1369 ،اين بحرانهاي رو به تزايد دوبار به اوج ميرسند ،يکبار در
قصه؛ گفتگوي يوسف
تمناي زليخا از يوسف که منجر به زنداني شدن يوسف ميشود و يکبار در اواخر ّ
با برادران که منجر به کشف هويت وي ميگردد.
قصه ،ایستا هستند یا پویا؟ شخصيتهاي ساده بر پايه يک
با ّ
توجه به مطالبی که ذکر شد شخصيتهاي ّ
ويژگي واحد بنا شدهاند و گرايششان بر اين است که در اثر ايستا و ابتدايي باشند و شخصيتهاي جامع
قصه) ،متحول
بسيار پيچيدهتر و شایسته چندگونگي هستند و به موازات پيشروي ِ پيرنگ (طرح و نقشه ّ
و دگرگون ميشوند(ريما مکاريک :1388 ،ص.)192

17

18

دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم ،سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1391

قصه ،همراه با شماره آیه ،تعداد تکرار در هر آیه و در کل سوره
جدول  :3اسامی مرتبط با ّ
کلمه

داللت معنايي

شماره آیه و دفعات تکرار داللت معنایی مورد نظر در هر آیه

جمع

اهلل

ف ّعال ما يشاء

( 38( ،)37( ،)31( ،)23( ،)21( ،)19( ،)18دوبار) 40( ،)39( ،دوبار)،)52( ،)51( ،
( 66( ،)64دوبار) 67( ،دوبار) 80( ،)79( ،)77( ،)76( ،)73( ،)68( ،دوبار)،)83( ،
( 86( ،)85دوبار) 87( ،دوبار) 90( ،)88( ،دوبار) 91( ،دوبار)،)96( ،)95( ،)92( ،
()108( ،)107( ،)106( ،)99

43

أب

حضرت يعقوب به عنوان پدر

( 4دوبار) 6( ،دوبار) 8( ،دوبار)63( ،)59( ،)40( ،)38( ،)17( ،)16( ،)11( ،)9( ،
دوبار) 81( ،)80( ،)78( ،)67( ،)65( ،دوبار) 100( ،)99( ،)97( ،)94( ،)93( ،دوبار)

يوسف

پيامبر

(،)58( ،)56( ،)51( ،)46( ،)29( ،)21( ،)17( ،)11( ،)10( ،)9( ،)8( ،)7( ،)4
( 90( ،)89( ،)87( ،)85( ،)84( ،)80( ،)77( ،)76( ،)69دوبار))99( ،)94( ،

25

أخ

اغلب منظور برادر تني يوسف،
بنيامين است

( 69( ،)65( ،)64( ،)63( ،)59( ،)58( ،)8( ،)7( ،)5دوبار) 76( ،)70( ،سه بار)،
()100( ،)90( ،)89( ،)87( ،)77

19

رب
ّ

اغلب منظور خداوند است

( 6دوبار) 42( ،)41( ،)39( ،)37( ،)33( ،)24( ،)23( ،دوبار) 50( ،دوبار)53( ،
دوبار) 100( ،)98( ،دوبار))101( ،

18

الملک

حاکم ،پادشاه

()76( ،)72( ،)54( ،)50( ،)43

5

العزيز

منظور سرپرست يوسف و همچنين
خود حضرت است

()88( ،)78( ،)51( ،)30

4

يعقوب

پيامبر

()68( ،)38( ،)6

3

فتي

بنده يا خادم

()62( ،)36( ،)30

3

النسوه في
المدينه

زنان شهر

()51( ،)50( ،)34( ،)33( ،)31( ،)30( ،)28

7

السياره

کاروان

()19( ،)10

2

إمرأه
العزيز

لقب همسر عزيز مصر:

()51( ،)30

2

زمانی

او زليخا همسر قطفير (صدراعظم
مصر) بوده است (قطب:1974 ،
ص.)1978

()16

1

زمانی

زمانی

()12

1

مکانی

مکانی

()100

1

مکانی

مکانی

()109( ،)105( ،)101( ،)80( ،)73( ،)56( ،)55( ،)21( ،)9

9

مکانی

مکانی

()99( ،)21

2
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 -1-4تحلیل تصویرآفرینی شخصیتها در سوره یوسف
 -1-1-4تصوير اهلل(فعال لما يرید)

قصههاي قرآن را تشکيل ميدهد؛ عاملي در جهت
معجزات و حوادث خارق العادهاي که بخشي از ّ
تقويت اعتقاد به قدرت غالب خداوند در همه مکانها و زمانها است(قطب 125 :1993 ،و پرويني،
قصه يوسف به عنوان نيکوترين بیان ،معجزه بيانی قرآن است« :ما در قالب بهترین بیان برای
ّ .)90 :1378
قصهاي که سراسر پندآموزی است« :در [سرگذشت] يوسف و
کنیم»(یوسف.)3/
ی
م
حکایت
تو مطالب را
ّ
قصه يوسف ،نماد جالل و جبروت،
برادرانش براي پرسندگان عبرتهاست»(یوسف .)7/تصوير خداوند در ّ
و يگانه مدبر و راهنماي جهان هستي به سوي نيکي و تعالي است« :كسانی را كه ميخواستيم نجات
يافتند و[لي] عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد»(یوسف.)110/
يادآور ميشود ذکر کلمه اهلل و تصويري که از خداوند در اين سوره ترسيم شده است ،در پيوند با
ساير شخصيتهاست .يعني نوع ارتباط بين خداوند و يعقوب يک تصوير است و ارتباط خداوند با يوسف،
برادران يوسف ،زليخا و ..هر یک تصويري متفاوت است؛ که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
 -2-1-4تصاوير أب(پدر)
 )1پدري که نسبت به امنيت فرزندش ،حساس  -بیمناک  -است« :ميترسم از او غافل شويد و گرگ
او را بخورد»(یوسف)13/؛  )2با احساس« :اينكه او را ببريد سخت مرا اندوهگين میكند»(یوسف.)13/
«بوی يوسف را میشنوم»(یوسف)94/؛  )3آگاه به قضا و قدر و صاحب درکي عميق نسبت به آنچه ممکن
است در آينده رخ دهد« :خوابت را برای برادرانت حكايت مكن كه برای تو نيرنگی میانديشند»(یوسف)5/؛
 )4هوشيار است ،فریب نميخورد« :رفتيم مسابقه دهيم و يوسف را پيش كاالی خود نهاديم آنگاه گرگ
او را خورد ولی تو ما را هر چند راستگو باشيم باور نمیداری[ .يعقوب] گفت [نه] بلكه نفس شما كاری
[بد] را برای شما آراسته است»(یوسف17/و)18؛  )5شکيباست ،به درگاه پروردگار ناله میکند و ناتواني
خود را از بندگان پنهان ميدارد« :صبری نيكو [برای من بهتر است] من شكايت غم و اندوه خود را
پيش خدا میبرم»(یوسف18/و .)86به خداوند توکل کرده و اسباب امور و خير و شر تقدير را بر حسب
امر خداوند جاری ميداند(قطب)1959 :1974 ،؛  )6دانا به علمي مخصوص است که ديگر بندگان را
از آن نصيبي نيست« :از [بركت] آنچه بدو آموخته بوديم دارای دانشی [فراوان] بود ولی بيشتر مردم
نمیدانند»(یوسف)68/؛  )7خشم و غم خود را فرو ميخورد ،بسيار غمگين است و از شدت گريه و
زاري برای یوسف ،چشمانش کور شده است« :دريغ بر يوسف و در حالی كه اندوه خود را فرو میخورد
چشمانش از اندوه سپيد شد»(یوسف)84/؛ و  )8از گذشت و رأفت در حق فرزندان خود دريغ نميکند:
«از پروردگارم برای شما آمرزش میخواهم»(یوسف.)98/
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 -3-1-4تصاوير برادران
برادران يوسف ،به نامهای يهودا ،روبيل ،شمعون ،الوي ،زبالون ،يشجر ،دينه ،دان ،نفتالي ،جاد و آشره
(الزمخشري ،بیتا ،)304 :به ج ز بنيامين ،تنها از جهت پدري با وي نسبت پيدا ميکردند .قرآن به اسم
ايشان نپرداخته؛ و بيشتر بر نيات و رفتار برادران تمرکز کرده است.
 )1قرآن برادران را به قدرت ،اتحاد و زيادي تعداد وصف کرده است .به جهت يک چنين امتيازاتي راه
غرور و حرمت شکني نسبت به يعقوب را در پيش گرفتند« :يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه جمعی
نيرومند هستيم دوست داشتنیترند قطعاً پدر ما در گمراهی آشكاری است»(یوسف)8/؛
 )2اهل پچ پچ و نقشه کشيدن هستند« :رازگويان كنار كشيدند» َخلَ ُصوا ْن َجِ يا(یوسف ،)80/کلمه «ن َجِ ّي»
مفيد معناي درد دل ،صحبت محرمانه و مصاحبت و صميميت در روابط است(الزمخشري ،بیتا)336 :؛
 )3براي جدا کردن يوسف و بنیامین از پدر ،دليل تراشي میکنند؛ در اجراي نيرنگشان اصرار میکنند
و به هر ابزار اطمينان بخشي متوسل ميشوند .از جمله متقاعد کردن يعقوب با در تنگنا گذاشتن وي« :اى
پدر تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امين نمیدانی در حالی كه ما خيرخواه او هستيم»(یوسف.)11/
راضي کردن پدر با داليل تحريکآميز و تهييج کننده« :او را با ما بفرست تا [در چمن] بگردد و بازی
كند»(یوسف .)12/توسل به ميثاق و پيمان براي راضي کردن پدر« :نگهبان او خواهيم بود»(یوسف.)12/
جلب رضايت پدر با دليل منطقي« :اگر گرگ او را بخورد با اينكه ما گروهی نيرومند هستيم در آن صورت
ما قطعاً [مردمی] بیمقدار خواهيم بود» (یوسف .)14/خود را در عملي کردن نقشه جدايي بنیامین از
پدر مجاب ميکنند« :او را از پدرش خواهيم خواست و محققاً اين كار را خواهيم كرد»(یوسف .)61/براي
همراه کردن بنیامین با خود ،جهت تهيه آذوقه بيشتر از مصر با يعقوب از در گفتگو درآمده و نسبت به
بازگرداندنش پیمان میبندند« :برادرمان را نگهبانی میكنيم و [با بردن او] يك بار شتر میافزاييم .چون
پيمان خود را با او استوار كردند [يعقوب] گفت خدا بر آنچه مىگوييم وكيل است»(یوسف)65-66/؛
 )4توانايي بر انجام جرم و جنايت[« :يكی گفت] يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينی بيندازيد»(یوسف.)9/
توجه به آيات قرآن يکي از برادران که از بقيه بزرگتر بود و قساوت قلب کمتري داشت از قتل يوسف
با ّ
ممانعت به عمل آورد« :یوسف را مكشيد اگر كاری میكنيد او را در نهانخانه چاه بيفكنيد تا برخی از
مسافران او را برگيرند»(یوسف .)10/آيه حاکي از اندکي شفقت در اين برادر است که باعث شده نسبت به
عملکردش در حق يوسف و پيماني که با پدر مبني بر حفظ سالمت يوسف بسته ،شرمگین باشد(فارس،
 :1989ص)100؛
 )5تظاهر و تحريف واقعيت« :رفتيم مسابقه دهيم و يوسف را پيش كاالی خود نهاديم آنگاه گرگ
او را خورد»(یوسف .)17/بعد از گذشت سالیان و روبرو شدن با یوسف همچنان دروغ میگویند« :اگر او
[بنیامین] دزدی كرده پيش از اين [نيز] برادرش دزدی كرده است .خدا به آنچه وصف مىكنيد داناتر
است»(یوسف .)77/بهکارگيري فعل «تَصِ ُفون» ،معناي عدم مطابقت با حقيقت را در بطن خود دارد؛
 )6دفاع از خود و رد کردن نسبت سرقت« :نيامدهايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما دزد
نبودهايم»(یوسف .)73/اشاره برادران به کیفیت مجازات سارق و قوانين حاکم در کنعان« :كيفرش [همان]
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كسی است كه [جام] در بار او پيدا شود»(یوسف)75/؛
 )7در آيههاي (78و ،)88لحن برادران ملتمسانه است؛ فضاي حاکم بر آيهها حاکي از پايان غرور و جاه
طلبي ایشان است« :ای عزيز او پدری پير سالخورده دارد»(یوسف .)78/عبارت «أباً شَ ْيخاً َكبِيراً» ،جهت
مبالغه در جلب شفقت و مهرباني عزيز مصر از سوي برادران گفته ميشود؛ و  )8اعتراف« :خدا تو را بر ما
برتری داده است و ما خطاكار بوديم»(یوسف.)91/
 -4-1-4تصاوير بنیامین(برادر تني يوسف)
بنيامين در بطن ماجراست اما سخني نميگويد ،حرکتي و اعتراضي از خود نشان نميدهد ،محور سخن
ميان يوسف و برادرانش است و گاهي ميان برادران و پدرشان قرار ميگيرد .در مصر و کنعان حضور دارد.
)1اشتراکبايوسفدرجلبعالقهپدر«:يوسفوبرادرشنزدپدرمانازمادوستداشتنیترند»(یوسف)8/؛
قصه به سرقت متهم ميشوند« :اگر او [بنیامین] دزدی كرده پيش از اين [نيز] برادرش
 )2هر دو نفر در ّ
دزدی كرده است»(یوسف)77/؛  )3تحميل درد فراق بر دو برادر« :آيا دانستيد وقتی كه نادان بوديد با
يوسف و برادرش چه كرديد»(یوسف)89/؛ و  )4ديدار پس از تحمل سالها جدايي[« :بنيامين] را نزد خود
جای داد [و] گفت من برادر تو هستم»(یوسف .)69/شيوه آيات به نيکي نشانگر نقشه آشکار و پنهان
يوسف را براي نگهداشتن برادر نزد خود است.
اقدامات آشکار يوسف :غافلگیری و جلب اعتماد برادران« :برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند ..من
پيمانه را تمام میدهم و من بهترين ميزبانانم»(یوسف58/و .)59آوردن بنیامین شرط دریافت گندم« :اگر
او را نزد من نياورديد برای شما نزد من پيمانهای نيست»(یوسف.)60/
اقدامات پنهان :اجبار برادران براي بازگشت مجدد همراه بنيامين با طرح و نقشهاي الهي« :سرمايههای
آنان را در بارهايشان بگذاريد شايد وقتی به سوی خانواده خود برمیگردند آنرا باز يابند اميد كه آنان
بازگردند(.یوسف )62/در نتيجه بهطور حتم برادران باز خواهند گشت؛ چراکه به خودشان اجازه نميدادند
مالي که حقشان نيست نزد خودشان نگاه دارند و از سوي ديگر نياز مبرم به گندم داشتند.
مرحله دوم از تالشهاي آشکار ،نگهداشتن و اتهام زدن« :جام زرین را در بار برادرش نهاد ،سپس [به
دستور او] ندا كنندهای بانگ در داد ای كاروانيان قطعاً شما دزد هستيد»(یوسف .)70/تعجب برادران« :چه
گم كردهايد»؟(یوسف.)71/
يوسف به خواست خداوند جهت حفظ برادر دست به چنين اقدامي زد(قطب2011 :1974 ،و:)2022
«به يوسف شيوه آموختيم [چرا كه] او در آيين پادشاه نمیتوانست برادرش را بازداشت كند مگر اينكه
خدا بخواهد»(یوسف.)76/
 -5-1-4تصاوير کاروان
 )1کاروانيان تشنه ،سراغ چاهي ميروند که يوسف در آن زنداني است« :آبآور خود را فرستادند و دلوش
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را انداخت؛ گفت :مژده اين يك پسر است ،و او را چون كااليی پنهان داشتند»(یوسف)19/؛ و  )2یوسف را
فروختند« :او را به بهای ناچيزی ،چند درهم فروختند و در آن بیرغبت بودند»(یوسف .)20/فروش يوسف
به قيمتي پايين حاکي از اضطراب کاروانيان نسبت به شخصيت و مقام وي بوده که گویا از آن مطلع بودهاند.
 -6-1-4تصاوير عزيز
 )1صدر اعظم و بزرگ وزيران مصر بوده است(قطب ،)1978 :1974 ،ارباب یوسف است« :او را از مصر
خريده بود»(یوسف)21/؛ و )2خونسرد است ،حتی در صحنه خيانت همسرش« :يوسف از اين [پيشآمد] روی
بگردان و تو [ای زن] برای گناه خود آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بودهای»(یوسف .)29/در این صحنه با
لحني مالطفتآميز و بدون استفاده از حرف ندا ،يوسف را خطاب میکند و به همسرش تنها تذکر میدهد.
 -7-1-4تصاوير همسر عزيز
 )1به لطف همسرش ،نامی آشنا دارد[« :دستهای از] زنان در شهر گفتند زن عزيز»(یوسف .)30/خدم
و حشم دارد« :آن [بانو] كه وی در خانهاش بود»(یوسف)23/؛  )2ارزش بسياري براي همسر خود دارد.
مصداق يک چنين تصويري سخن عزيز است« :نيكش بدار شايد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندی
اختيار كنيم»(یوسف .)21/عزیز در اين آيه همسرش را در جريان نيت واقعی خود که همانا به فرزند
خواندگي گرفتن يوسف است قرار ميدهد؛  )3در تحقق نیازش مصمم است« :اگر آنچه را به او دستور
میدهم نكند قطعاً زندانی خواهد شد»(یوسف)32/؛ «عصيان شهوت در زناني که صاحب ثروت ،سلطه و
جايگاه اجتماعي بودند به نسبت ديگر زنان بيشتر است»(حيدر« .)130 :1992 ،درها را [پياپی] چفت
كرد آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند و [آن زن] پيراهن او را از پشت بدريد»(یوسف)25-23/؛
 )4در حالیکه مظنون به خيانت است ناگهان با همسر خود روبرو میشود ،اما لحنی تهديدآمیز دارد:
«كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست»؟(یوسف)25/؛  )5در انتقام-جويي از مخالفانش با
مهارت عمل میکند« :چون [زنان] او را ديدند وی را بس شگرف يافتند و [از شدت هيجان] دستهای
خود را بريدند»(یوسف)31/؛ و  )6به حقيقت اعتراف ميکند هرچند که مورد طعن واقع شود« :حقيقت
آشكار شد من [بودم كه] از او كام خواستم»(یوسف .)51/این آيه از نشانههاي ايمان است که در نهايت
ص» ،وضوح و ثبات حقيقت را آشکار ميکند.
بر زبان زليخا جاري ميشودَ .
«ح ْص َح َ
 -8-1-4تصوير شاهد
سيد قطب معتقد است که مرد شاهد از نزديکان همسر عزيز بوده که براي
 )1منتسب به زليخاستّ ،
شهادت فراخوانده شده است ،اما اين نزديکی مانع از شهادت صادقانه وي نميشود .اسباب برائت زلیخا
را قبل از يوسف بيان ميکند(قطب« :)2022-2011 :1974 ،اگر پيراهن او از جلو چاك خورده زن
راست گفته و او از دروغگويان است و اگر پيراهن او از پشت دريده شده زن دروغ گفته و او از راستگويان
است»(یوسف.)27-26/
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 -9-1-4تصاوير زنان شهر
 )1اهل غیبت و اتهام زدن هستند« :زن عزيز از غالم خود كام خواسته و سخت خاطرخواه او شده
است به راستی ما او را در گمراهى آشكارى میبينيم»(یوسف .)30/يوسف از پايينترين خدمه در مقابل
بزرگترين زنان قرار گرفته است ،تصويري از دو شخصيت با دو مقام کام ً
ال متفاوت که سبب افزایش
ريشخند ،مسخرگي و سرزنش است؛  )2زناني مرفه که به مهماني زني از سطح خود فراخوانده شدهاند:
«محفلی برايشان آماده ساخت»(یوسف)31/؛  )3شیفته زیبایی هستند« :وی را بس شگرف يافتند و
[از شدت هيجان] دستهای خود را بريدند»(یوسف .)31/درجه حيراني به حدي بود که براي لحظاتي
هيچ چيز حس نميکردند(قطب)1984 :1974 ،؛  )4اهل روابط ناهنجار هستند ،يوسف براي نجات از
دام ايشان دست به دعا برداشت« :پروردگارا زندان برای من دوستداشتنیتر است از آنچه مرا به آن
میخوانند»(یوسف)33/؛ و  )5زنان برخالف سابق بر حق شهادت دادند« :منزه استخدا ،ما گناهی بر او
نمیدانيم»(یوسف« .)51/حاش هلل» ،یعنی خداوند ناتوان از خلق زيبايي مثل او نيست و اين تعبير نشانه
حيراني گوينده آن است(قطب.)1984 :1974 ،
 -10-1-4تصاوير دو جوان زندانی
گفته شده ساقي و نانواي حاکم بودند و به تالش براي مسموم کردن وي متهم شدند(زمخشري،
بيتا )1 :)322 :در زندان با يوسف آشنا شدند« :دو جوان با او به زندان درآمدند»(یوسف)36/؛ )2
رؤیاهایی دیدند و تعبيرش را از يوسف خواستند ،يکي از آنها در آينده زمینهساز رهايي يوسف از زندان
شد(یوسف)36/؛  )3بتپرست هستند« :جز نامهايی [چند] را نمیپرستيد»(یوسف)40/؛ و  )4خادم
فراموشکار است[« :يوسف] گفت مرا نزد آقای خود به ياد آور .و[لی] شيطان يادآوری به آقايش را از ياد او
برد»(یوسف .)42/بعد از گذشت چند سال ،چون کار حاکم به تأويل رؤياي مبهم و رازناکش افتاد ،جوان
از يوسف نام برد« :مرا به [زندان] بفرستيد تا شما را از تعبير آن خبر دهم»(یوسف.)45/
 -11-1-4تصاوير ملک
 )1رؤیایی عجيب ميبيند که باعث اضطراب وي ميشود(یوسف)43/؛  )2برای کشف حقيقت ماجراي
يوسف و زنان اقدام ميکند« :وقتی از يوسف كام [می]خواستيد چه منظور داشتيد»(یوسف)51/؛ و )3
شایستهساالر است« :با [یوسف] سخن راند گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امين هستی»(یوسف.)54/
 -12-1-4تصاوير يوسف
 )1بسیار زیبا است« :اين جز فرشتهاى بزرگوار نيست»(یوسف)31/؛  )2با عفت است« :بيا كه از آن
توام [يوسف] گفت پناه بر خدا»(یوسف)23/؛  )3با عنايت خدا از بدي دوری کرد« :اگر برهان پروردگارش
را نديده بود آهنگ او میكرد»(یوسف)24/؛  )4امانتدار است« :آقای من است به من جای نيكو داده
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است قطعاً ستمكاران رستگار نمیشوند» (یوسف)23/؛  )5برگزیده و عالم به تعبیر خواب« :پروردگارت
تو را برمیگزيند و از تعبير خوابها به تو میآموزد» (یوسف)6/؛  )6در دعوت زندانیان به توحید ،ذکاوت
توجه به فهم مخاطب ارائه میکند و به سوي اقناع وي گام برميدارد .بعد از
نشان میدهد .برهان را با ّ
جلب اعتماد دو جوان زندانی ،از توانايي خود در تعبیر رؤيا ميگويد« :غذايی را كه روزی شماست برای
شما نمیآورند مگر آنكه من از تعبير آن به شما خبر میدهم پيش از آنكه [تعبير آن] به شما برسد»
(یوسف .)37/بعد از آن به وصف کافران ميپردازد ،بدون اينکه مستقيم به آن دو جوان اشارهاي داشته
باشد و اسباب رنجش ايشان را فراهم کند« :آيين قومی را كه به خدا اعتقاد ندارند و منكر آخرتند رها
كردهام»(یوسف .)37/سپس کيش شايسته پرستش را بيان ميکند« :آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و
يعقوب را پيروی نمودهام»(یوسف .)38/بعد از مشخص کردن کيش الهي ،از یکتاپرستی میگوید« :سزاوار
نيست كه چيزی را شريك خدا كنيم»(یوسف .)38/فطرت و عقل ،دو جوان را به چالش ميکشد« :آيا
خدايان پراكنده بهترند يا خدای يگانه مقتدر»(یوسف .)39/بتها قدرتی ندارند« :شما و پدرانتان آنها را
نامگذاری كردهايد»(یوسف .)40/سپس ،آنها را به یکتاپرستی میخواند« :فرمان جز برای خدا نيست؛
دستور داده كه جز او را نپرستيد»(یوسف .)40/در پایان ،خواب دو جوان را تعبير ميکند(یوسف.)41/
يوسف به نيکی شيوه دعوت به توحيد را اجرا ميکند؛ وي همان ابتدای آشنايی ،خواسته دو زنداني را در
رابطه با تعبير رويايشان اجابت نميکند؛ چراکه دو جوان احتماالً بعد از برآورده شدن مطلوب و دريافت
توجهي نميکردند؛  )7خواب حاکم را بدون چشمداشت (آزادی
تعبير خواب خود به سخنان يوسف چندان ّ
از زندان) تعبیر میکند(یوسف)49-47/؛  )8قبل از آزادی ،خواهان اثبات بیگناهی خود است« :فرستاده
نزد وی آمد [يوسف] گفت نزد آقای خويش برگرد و از او بپرس كه حال آن زنانی كه دستهای خود را
بريدند چگونه است»(یوسف)50/؛  )9قدرتمند و با نفوذ در حکومت« :يوسف را در سرزمين [مصر] قدرت
داديم»(یوسف)56/؛ )10مسئولیتپذیر و درستکار است« :مرا بر خزانههای اين سرزمين بگمار كه من
نگهبانی دانا هستم»(یوسف)55/؛  )11خوددار است« :پيش از اين برادرش [یوسف] دزدی كرده است
يوسف اين [سخن] را در دل خود پنهان داشت و آن را برايشان آشكار نكرد»(یوسف .)77/در سختترين
شرايط عنان کار را از دست نميدهد(قطب)2020 :1974 ،؛  )12با گذشت است ،بعد از سرزنشي نرم
از گناه برادرانش میگذرد« :وقتی كه نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد»(یوسف .)89/خطاي
برادرانش را توجیه میکند و به نوعي درصدد تبرئه ايشان است« :خدا شما را مىآمرزد ،شيطان ميان من
و برادرانم را بههم زد»(یوسف92/و )100و حرمت خانوادهاش را حفظ میکند« :پدر و مادرش را به تخت
برنشانيد»(یوسف.)100/
 -5نتیجه
در پاسخ به سؤال اول پژوهش باید گفت :نماهای متنوع و گستره وسیع از تصاویر بدیع و خیالانگیز
و ظرفیتهای فنی و هنری ،بیشترین امکان الهام و برداشتهای بصری ،سینمایی و تلویزیونی را از این
قصه فراهم میآورد .1 :تصاویر مکان و زمان (کنعان ،چاه ،مصر ،منزل عزیز ،زندان ،فردا ،شامگاه ،سال)؛ .2
ّ
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تصاویر شخصیتها (پدر ،فرزند ،همسر ،حاکم ،وزیر ،شاهد ،زنان ،کاروانیان و زندانیان)؛  .3تصاویر روانی
(عشق ،غیرت ،نفرت ،غرور و تسلیم)؛  .4تصاویر حرکتی (مسابقه و سفر) و  .5تصاویر خاص (رؤیای یوسف،
دو جوان و حاکم ،پیراهن دروغ ،بیگناهی و شفا).
تصاویر روشن از اجتماع و جامعه آن زمان ،همچون .1 :اعتقادات دینی (یکتاپرستی و بتپرستی)؛
 .2مظاهر اجتماعی (تجارت برده ،خوشگذرانی و فحشاء)؛  .3ویژگیهای اخالقی (خیانت ،دروغ ،صداقت،
نیکی ،عفت ،امانتداری ،عشق ،اعتراف به گناه ،شکیبایی و عفو)؛  .4تمدن و اقتصاد (منازل ،خدم و حشم،
نقشه زراعی ،امنیت غذایی ،انبارداری و خزانهداری)؛  .5سیاست (حکومت ،دادگاه و مجازات)؛ و  .6تفکر
(اعتقاد به رؤیا و تعبیر و تحقق آن).
در پاسخ به سؤال دوم باید گفت :تحلیل عنصر مکان و زمان از یکسو به نیاز خواننده در اینکه
میخواهد بداند کجاست و چه زمانی است پاسخ میدهد و از سوی دیگر به نسبت سن و سال شخصیت
قصه و قرار گرفتنش در یک مکان خاص میتوان کنش و واکنش او را تبیین کرد .به عنوان مثال ،افتادن
ّ
به قعر چاه دلیل نگرانی و ناامیدی نیست .درآمدن به منزل عزیز منجر به امنیت و آسایش نمیشود .زندان
و زمان طوالنی آن پایبندی یوسف به اعتقادات ،فراست در نشر توحید و توانایی وی درتعبیر خواب را
مینمایاند.
قصه با رؤیایی شگفت آغاز میشود .یوسف میبایست کینه برادران،
در پاسخ به سؤال سوم باید گفتّ :
رنج بردگی و زندان را به جان بخرد تا به مرحله تعبیر رؤیایش برسد .در این میان رؤیای دو جوان زندانی،
بهانهای میشود تا توانایی یوسف در تعبیر خواب ،به گوش حاکم برسد ،حاکمی که مضطرب از رؤیای
شگفت خود است و با دریافت معنای خوابش ،زمینهساز نفوذ و قدرتیابی یوسف در مصر میشود.
قصه يوسف ،دربرداشتن انواع
در پاسخ به سؤال چهارم باید گفت :یکی از مهمترين ويژگيهای ّ
قصه عالوه بر رويه ظاهري ،نماينده گروهي
طبیعتهای انسانی است؛ يعني هر کدام از شخصيتهاي ّ
از افراد جامعه هستند .شخصيتهاي منفي در پايان بههر ترتیب به راه راست هدايت ميشوند و وجهه
قصه را تقویت میکنند.
اخالقي و تربيتي ّ
منابع

قرآن کریم.

القصة القرآنیة ،باتنه ،دار الشهاب ،الطبعه الثانیه.
أبوجندی ،خالد محمد(التا)؛ الجانب الفنی فی ّ
بابا عمی ،محمد بن موسی()2000؛ مفهوم الزمن فی القرآن الکریم ،بیروت ،دار الغرب اإلسالمی ،الطبعه األولی.
قصهنویسی ،تهران ،نشر نو ،چاپ سوم.
براهنی ،رضا()1362؛ ّ
قصه ،م .کاشيگر ،تهران ،نشر روز ،چاپ اول.
پراپ ،والديمير()1368؛ ريختشناسي ّ
پرويني ،خليل( :)1378تحليل ادبي داستانهاي قرآن (داستان حضرت نوح ،يوسف و موسي) ،دانشگاه تربيت
مدرس ،رساله دوره دکتراي تخصصي ،رشته زبان و ادبيات عربي.
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توالن ،مایکل جی()1383؛ درآمدی نقادانه  -زبانشناختی بر روایت ،ابوالفضل حری ،تهران ،بنیاد سینمایی فارابی،
چاپ اول.

جامی ،نورالدین عبدالرحمان()1376؛ گزیده هفت اورنگ ،تلخیص و مقدمه و شرح کرامتاهلل تفنگدار ،تهران ،نشر
علمی و فرهنگی ،چاپ اول.

ُحری ،ابوالفضل()1388؛ مؤلفههای زمان و مکان روایی در قصص قرآنی ،ادب پژوهی7 ،و.125-141 ،8
حنيف ،محمد()1384؛ قابليتهاي نمايش شاهنامه ،تهران ،سروش ،چاپ اول.
حيدر ،فواد()1992؛ المرأه في اإلسالم و في الفکر العربي ،بیروت ،دارالفکر العربي ،الطبعه األولی.
الخطیب ،عبدالکریم(التا)؛ القصص القرآنی فی منطوقه و مفهومه ،القاهره ،دار الفکر العربی ،الطبعه الثانیه.
خلف اهلل ،محمد احمد()1999؛ الفن القصصي في القرآن ،بیروت ،مؤسسه األنتشار العربي ،الطبعه الرابعه.

ريمامکاريک،ايرنا()1388؛دانشنامهنظريههايادبيمعاصر،مهرانمهاجرومحمدنبوي،تهران،نشرآگاه،چاپسوم.
الزمخشری ،أبوالقاسم جار اهلل محمد بن عمر(التا)؛ الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل،
ج ،2بیروت ،دار المعرفه ،الطبعه الثانيه.
الشعراوی ،محمد متولی()1411؛ تفسیر الشعراوی ،مج ،11قطاع الثقافه ،أخبار الیوم ،الطبعه األولی.
شيخ امين ،بکري()1994؛ التعبير الفني في القرآن ،بیروت ،دارالعلم للماليين ،الطبعه األولی.
قصههای قرآن مجید ،پژوهشهای ارتباطی.31-64،50 ،
غالمرضا ،علیاصغر()1389؛ ساختار روایت در ّ
فارس ،أحمد محمد()1989؛ النماذج اإلنسانية في القرآن الکريم ،بیروت ،دارالفکر العربي ،الطبعه الثانیه.
فضل ،حسن عباس()1992؛ القصص القرآني ايحاوه و نفحاته ،اردن ،دارالقرآن ،الطبعه الثانیه.

قبرانی ،لیال()1382؛ جلوههای هنر قرآنی ،مجله بشارت.64-75 ،39 ،
قطب ،سیّد()1974؛ فی ظالل القرآن ،مج ،4بیروت ،دار الشروق ،الطبعه السابعه عشر.
)1993(................؛ التصوير الفني في القرآن ،بیروت ،دار الشروق ،الطبعه الثالثه.
مکي ،ابراهيم()1371؛ شناخت عوامل نمايش ،تهران ،نشر سروش ،چاپ دوم.

ملبوبي ،محمد تقي()1376؛ تحليلي نو از قصص قرآن ،تهران ،امير کبير ،چاپ اول.

(قصه ،داستان کوتاه و رمان) ،تهران ،ماهور ،چاپ دوم.
ميرصادقي ،جمال()1365؛ ادبيات داستاني ّ
القصة ،لبنان ،دارالثقافه ،الطبعه الخامسه.
نجم ،محمد يوسف()1966؛ فن ّ
نوفل ،احمد()1999؛ سورة یوسف دراسة تحلیلیه ،الجزائر ،دار الفرقان للنشر ،الطبعه الثانیه.

يونسي ،ابراهيم()1369؛ هنر داستان نويسي ،تهران ،نشر نگاه ،چاپ پنجم.

30. Mir. M,(1986); The Quranic Story of Joseph: Plot, Themes, And Characters, The Muslim World,
Volume LXXVI, 1, 1-15.

