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چکیده
    قّصه ابزار مناسبی در انتقال آرمان ها، تجربه ها، اندیشه ها، آداب، سنن و ارزش های انسانی است. قرآن، 
قّصه را زماني به کار مي برد که می خواهد به وسیله آن حّقي را در ذهن مخاطب تثبیت و باطلي را از ذهن 
وی پاک کند؛ اما این امر هیچ گاه مانع از آن نمي شود که ویژگي هاي هنري قّصه پردازی در آن ظاهر 
نشود. در قرآن کریم هم هدف دیني و هم طریقه هنري در بیان مّد نظر است. در این مقاله تالش شده 
است؛ با توّجه به مجموعه مفاهیم و اصول اساسی که امروزه در بیان داستان و درام تاکید می شود، تا حد 
امکان، در سوره یوسف، تصاویر و ویژگی های مربوط به مکان، زمان، رؤیا و شخصیت، کشف و طبقه بندی 

شود. روش خاص پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر پایه تصاویر استخراج شده از متن سوره است.
یافته های پژوهش نشان می دهد: ارائه تصویری روشن و دقیق از اجتماع، مکان و زمان قّصه، خالقیت در 
آفرینش و پردازش شخصیت ها و طبیعت های انسانی، خلق چهره های متفاوت از یک شخصیت، گفتگو، 
طرح حوادث، گره افکنی، بحران آفرینی، گره گشایی و ایجاد انتظار از جمله مهمترین ویژگی های هنری و 
ادبی سوره یوسف است. عوامل یاد شده همگام با یکدیگر در روند حرکتی قّصه و تحقق اهداف آن عمل 
مي کنند. از دیگر نتایج حاصل، بازنمایی نقاط اشتراک میان اصول امروزی داستان-نویسی و قّصه پردازی 

با قّصه های قرآنی در نحوه روایت، اسلوب، ساختار و بهره گیری از ظرایف و فنون هنری و ادبی است.

کلید واژه ها: سوره شناسی، تصویرپردازی هنری، تحلیل ادبی و موضوعی، تحلیل علمی اعجاز قرآن.
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1- مقدمه
حدود یک چهارم متن قرآن کریم به انواع قّصه اختصاص یافته است) فضل، 1992: 10 و ملبوبي، 
1376: 98(. وجود قابلیت های فراوان تصویری، دراماتیک و داستانی در قّصه های قرآن، با توّجه به حجم 
قابل توّجه آن ها در این کتاب آسمانی، از مهمترین روش های انتخاب شده برای انتقال آموزه های دینی به 
انسان و تحقق اهداف آموزشی و تربیتی است)شیخ امین، 1994: 227 و خلف اهلل، 1999: 172-154(. 
و نیز زمینه مناسب و مستعدی را برای انواع اقتباس و الهام و بهره گیری از فنون و روش-های ممتاز 

داستان پردازی های قرآنی فراهم می آورد)غالمرضا، 1389: 32(.
سّید قطب، تصویرپردازي را یکي از خصوصیات منحصر به فرد اسلوب قرآن می داند: »بیان قابل درک 
از معاني ذهني، حاالت نفساني، حوادث، مناظر، نمادهاي انساني و طبیعت بشري؛ سپس ارائه آن ها 
در قالب تصاویري زنده، شنونده را مي فریبد تا جایي که وي فراموش مي کند کلمات و آیاتي در حال 
تالوت است، گویي فیلمي در حال اکران است« )قطب، 1993: 36و37(. با این وصف باید گفت، عناصر 
داستان های امروزی همچون: شخصیت پردازي، زمان، مکان، گفتگو، کشمکش، پیرنگ و عناصر ادبي 
مانند: عاطفه، خیال، اسلوب و فکر را می توان در قّصه های قرآن تشخیص داد و به تحلیل و ارزیابی آن ها 
پرداخت)پرویني، 1378: 140(. این عناصر، به تمامی در سوره یوسف قابل تفکیک است. بنا به دالیلي که 

در ذیل مطرح مي شود؛ سوره یوسف یکي از عالي ترین نمودهاي تصویرپردازي در قرآن است:
1. سخن خداوند که آن را بهترین بیان در ارائه مطالب به شمار آورده است.)یوسف/3(؛ 2. ارتباط فني بین 
حوادث و شخصیت ها؛ 3. تنها قّصه قرآن است که یک سوره کامل به آن اختصاص یافته است و در خالل 
نقل این قّصه به موضوعات خارج از آن پرداخته نشده است؛ 4. گستردگي و تنوع در حوادث، شخصیت ها 
و صحنه ها همراه با حضور پررنگ عامل انساني در تصاویري گوناگون همچون: عشق و نفرت، گذشت و 
کینه، آرزو و شکست، پاکدامني و شهوت؛ 5. جامعیت 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 می کوشیم به این سؤال ها 
پاسخ دهیم: 

1. تصویرسازی قرآن از مکان، زمان، رؤیا و شخصیت ها، تا چه میزان پاسخگوی بازسازی دوره تاریخی 
مورد نظر با تمام جزئیات است؟ 2. مکان مندی و زمان مندی چه نقشی در پیشبرد شخصیت پردازی دارد؟ 
3. کارکرد و نقش رؤیا در طرح کلی سوره یوسف چیست؟ 4. چندگانگی و تحول شخصیت ها، چگونه در 

خدمت اهداف هنری و هدایتی قرار گرفته اند؟

1-1- ضرورت و نوآوری پژوهش
بی شک، پژوهشی که با توّجه به تحلیل تصویری قّصه های قرآنی صورت گیرد، می تواند راه های 
جدیدی فراروی هنرپژوهان قرار دهد. شیوه نگارندگان در گزینش و پردازش آیه ها می تواند طرحی نو در 

پژوهش های آتی باشد.
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1-2- پیشینه پژوهش
تفسیر »فی ظالل القرآن« و کتاب »التصویر الفنی فی القرآن« )سّید قطب(؛ »بررسی قّصه یوسف 
در قرآن و ادبیات فارسی با تأکید بر شخصیت پردازی« )شکوفه ماسوری، پایان نامه 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 داستان های قرآن« )خلیل پروینی، رساله 

دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1378( از جمله پژوهش های مرتبط با موضوع مقاله حاضر است.

2- مکان و زمان
مکان، ظرف حوادث است. خداوند نامی از اماکن نمی آورد مگر این که در سیر رویدادها و بازنمایی 
ویژگی های هنری و بیانی قرآن سهم داشته باشند)الخطیب، التا: 92(. مکان و زمان داستان که گاه از 
آن به صحنه پردازی هم یاد می کنند، فضایی است که پس زمینه داستان را می سازد و به خواننده کمک 
می کند که رفتار اشخاص داستانی و اهمیت کنش آنان را ادراک کند)ُحری، 1388: 136(. به بیان دیگر، 
روابط میان صحنه آرایی از یک سو و شخصیت و رخدادها از سوی دیگر از نوع روابط علّی یا قیاسی است. 
مشخصه های صحنه آرایی می تواند علت یا معلول حرکات و سکنات شخصیت ها باشد. صحنه آرایی از 
برخی جهات می-تواند به شخصیت یا شخصیت ها شباهت پیدا کند)توالن، 1383: 90(. این ویژگی ها در 

مکان های موجود در قرآن به طرزی کارآمد، به کار رفته است.
عنصر زمان نیز در قّصه های قرآنی، حضوری زنده، آگاهانه و معنادار است. مثالً در سوره یوسف، وقتی 
برادرانش او را به چاه انداختند.)یوسف/15( »شامگاهان گریان نزد پدر خود ]باز[ آمدند«)یوسف/16(. آن ها 
شب را برای مطرح کردن ادعای دروغ خود یعنی دریده شدن یوسف توسط گرگ ها انتخاب می کنند.

)یوسف/17(؛ تا نشانه های دروغ و نیرنگ در ظاهرشان هویدا نشود)قبرانی، 1382: 65(. از سوی دیگر 
شامگاه، زمان تاریکی و آشکار شدن ستارگان است و این خود نشانه ای آشکار برای یعقوب است تا به ادعای 
دروغ فرزندانش پی ببرد. آیا می توان یک صبح تا شام، پدر را از وقوع چنین حادثه بزرگی بی خبر گذاشت؟ 
اگر ماجرا حقیقت داشت و نیرنگی در کار نبود، می بایست حداقل یکی از برادران، بدون معطلی به یعقوب 
خبر می داد. لذا یعقوب به فرزندان خود گفت: »نفس شما کاری ]بد[ را برای شما آراسته است«)یوسف/18(. 
حال با این دلیل روشن بهتر به اهمیت زمان و مکان در داستان یوسف واقف می شویم. هنگام مطالعه عنصر 
زمان در قرآن و همچنین سوره یوسف، باید چند نکته را مّد نظر داشت: 1. داللت های زمان، تنها منحصر 
به واژگان صریح همچون: روز، ساعت و غیر آن نیست، می توان از خالل حوادث هم به کمیت زمان پی برد. 
مثالً به لحاظ ترتیب نام گذاري براساس شرایط سني واژه »فتي« در مرحله ای باالتر از »غالم« قرار مي گیرد.

)یوسف/19و30(؛ 2. استفاده از اشارت هایی همچون: قبل، بعد، ثّم و.. که حاکی از ترتیب حوادث است؛ 3. 
خداوند برخالف سبک متداول کتاب های تاریخ زمان دقیقی را برای حوادث ذکر نکرده است؛ زیرا عبرت از 
حادثه مسأله ای انسانی است و شامل همه انسان ها در هر مکان و زمانی است؛ 4. زمان برحسب نیاز مکان 

طرح می شود؛ و 5. زمان در قّصه های قرآن به سوی آینده حرکت می کند)بابا عمی، 2000: 226و274(.
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جدول 1: داللت های زمانی و مکانی سوره یوسف، همراه با شماره آیه، تعداد تکرار در هر آیه و در کل سوره

داللتکلمه
 معنایی

شماره آیه های
 حاوی داللت مورد نظر

داللت کلمهجمع
معنایی

شماره آیه های
 حاوی داللت مورد 

نظر

جمع

1
زمانیلّما

)15(، )22(، )28(، )31دوبار(، 
 ،)63( ،)59( ،)54( ،)50(
 ،)69( ،)68( ،)66( ،)65(
 ،)94( ،)88( ،)80( ،)70(

)99( ،)96(

)25دوبار(مکانیالباب1918
)67دوبار(

4

)3(، )6(، )37(، )64(، زمانیقَبل2
 ،)100( ،)80( ،)77( ،)76(

)109دوبار(
10

19
2)36(، )76(مکانیفوق

)9(، )35(، )48(، )49(، زمانیبَعد3
)100(

3)25(، )27(، )28(مکانیِمن ُدبُر520

زمانی و اآلخره4
مکانی

1)26(مکانیِمن ُقُبل421)37(، )57(، )101(، )109(

1)68(مکانیِمن َحیث222)42(، )47(زمانیسنین5

3)62(، )70(، )75(مکانیرحل223)54(، )92(زمانیالیوم6

الساعه  7
بغته

3)25(، )54(، )102(مکانیلدی124)107(زمانی

3)76سه بار(مکانیوعاء125)45(زمانیأَُمه8

زمانی و الدنیا9
مکانی

غیابات 126)101(
الُجب

2)10(، )15(مکانی

2)21(، )23(مکانیَمثوی127)49(زمانیعام10

حتی 11
حین

1)30(مکانیالعرش128)35(زمانی

1)30(مکانیالمدینه129)51(زمانیاآلن12

1)31(مکانیمتکأ130)16(زمانیعشاًء13

عند 131)12(زمانیغدا14
متاعنا

1)17(مکانی

ِمن 15
البَدو

علی 132)100(مکانی
قمیصه

1)18(موضع

)9(، )21(، )55(، )56(، )73(، مکانیأرض16
)109( ،)105( ،)101( ،)80(

)33(، )36(، )39(، مکانیالسجن933
)100( ،)42( ،)41(

6

2)101(، )105(مکانیالسموات234)21(، )99(مکانیمصر17
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2-1- مکان در قّصه یوسف
در قّصه یوسف، آمیختگی و همراهی حوادث با مکان از دو منظر قابل توّجه است: 

1. دیدگاه عامی که مکان را توصیف می کند، مانند محیط بدوی زندگی یوسف قبل از انتقال به مصر که 
قرآن اشاره ای زودگذر به آن دارد و در ترسیمش از امکانات موجود در همان محیط مثل گرگ و تاریکی 

چاه نام می برد؛ 2. دیدگاهی خاص که به رابطه مکان با سایر مؤلفه های قّصه می پردازد.
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 می کند. در این سوره چند مکان 
نقشی اساسی در پیش برد کنش داستان و شخصیت پردازی افراد قّصه از جمله یوسف، برادران، زلیخا و 
یعقوب دارد. این اماکن به ترتیب پیدا شدن در سطح قّصه عبارت اند از: بیابان)کنعان(، چاه، مصر، منزل 
عزیز، زندان، خزانه داری، دروازه شهر و دوباره کنعان. در واقع مکان در سیری تسلسلی، از کنعان شروع و 
به کنعان ختم می شود. در کنعان اول، یوسف حسادت سایر برادران را برانگیخته است و به چاه می افتد 
و در مصر از بردگی به مهتری می رسد. خواننده تصوری از عمق، اندازه یا ارتفاع چاه قّصه دارد که در 
پایان با بلندی جایگاه یوسف در مصر مقایسه می کند. مکان هایی که یوسف خواسته یا ناخواسته به آن ها 
وارد می شود، هر یک بخشی از توانمندی و ویژگی شخصیت او را نشان می دهند: در ژرفای چاه، به یاد 
خداست، در خانه عزیز به پای شرافت خود می ایستد و در زندان شکیبایی به خرج می دهد، خواب تعبیر 
می کند و هوش و استعداد خود را در نشر یکتاپرستی به رخ می کشد)Mir, 1986: 1-15(. در کنعان 

دوم، یوسف به عنوان عزیز مصر شناخته می شود و خانواده اش به دیدارش می روند. 

2-1-1- تصاویر بیابان
1( »او را به سرزمینی بیندازید.«)یوسف/9(. »أَْرًضا«، اشاره به مکانی ناشناخته و به دور از آبادانی 
چاه  نهانخانه  در  را  »او  التا: 305(؛ 2(  است)الزمخشری،  آمده  نکره  به صورت  و  بدون وصف  دارد. 
«، مکانی عمیق و دور از چشم مردم است؛ 3( »ما رفتیم مسابقه دهیم  بیفکنید.«)یوسف/10(. »َغیَابَة الُْجبِّ
و یوسف را پیش کاالی خود نهادیم.«)یوسف/17(. تصویری که حاکی از مکانی باز و گسترده دارد؛ و 4( 
»شما را از بیابان ]کنعان 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، 1999: 41(.

2-1-2- تصاویر مصر
مکان اصلی دیگر قّصه، منطقه ای متمدن و مرفه که حوادث و ویژگی ها و صفات شخصیت های قّصه در 

ارتباط با آن شکل می گیرد:
 1( »او را از مصر خریده بود.«)یوسف/21(. اشاره ای آشکار بر مکان جدید دارد؛ 2( »آن ]بانو[ که وی در 
خانه اش بود. درها را ]پیاپی[ چفت کرد.«)یوسف/23(. زنان مرفه در مصر صاحب منازلی بودند و برای این 
منازل خدم و حشم و درهای بسیار بوده است.)الزمخشری، التا: 310(؛ 3( »]دسته ای از[ زنان در شهر 

مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف)ع(
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گفتند زن عزیز از غالم خود کام خواسته است.«)یوسف/30(. زنان مورد نظر از غیبت و نیرنگ ابایی ندارند؛ 
4( »به هر یک از آنان ]میوه و[ کاردی داد.«)یوسف/31(. حکایت از تمدن و فرهنگ دارد؛ 5( »به زندان 
درآمدند. دیگری به دار آویخته می شود.«)یوسف/36و41(. نمایانگر قوانین کیفری است؛ و 6( »خزانه های 

این سرزمین«)یوسف/55(. نشانی از نظام مالی حکومت است.

2-1-3- تصاویر دیدار یعقوب با یوسف در مصر
1( »کاروان رهسپار شد.«)یوسف/94(. در توضیح واژه »َفَصلَت« از همین آیه باید گفت: َمن َفَصَل 
ُفصوالً، یعنی از سرزمین و حدود آن خارج شد و در اینجا به معنی رهسپار شدن به سمت مصر است.

)الزمخشری، التا: 343(؛ و 2( »با ]امن و[ امان داخل مصر شوید.«)یوسف/99(؛ 3( »پدر و مادرش را به 
تخت برنشانید.«)یوسف/100(. »الَْعْرِش«، مکان جلوس حاکم.

2-2- زمان در قّصه یوسف
2-2-1- تصاویر زمان کودکی تا جوانی

1( یوسف زمان به چاه انداخته شدن در سنین کودکی قرار دارد: »فردا او را با ما بفرست تا ]در چمن[ بگردد و 
بازی کند.«)یوسف/12(. زمان چندانی نمی گذرد تا یعقوب، خواست برادران یوسف را اجابت کند: »می ترسم 
از او غافل شوید و گرگ او را بخورد.«)یوسف/13(. ترس یعقوب از ناتوانی یوسف در دفاع از خود دلیلی دیگر 
بر کودکی اوست؛ 2( یوسف مدت کوتاهی در چاه گرفتار بود: »مژده این یک پسر است.«)یوسف/19(. 
همچنان کودک )غالم( است و سالش از چهارده نمی گذرد)قطب، 1974: 2015(. بعضی گفته اند یوسف ده 
روز در چاه بود و بعضی گفته اند هفت شبانه روز و بعضی سه شبانه روز گفته اند)جامی، 1376: 197(؛ 3( 
زمانی که عزیز مصر او را خرید، همچنان کودک است: »او را به فرزندی اختیار کنیم.«)یوسف/21(. در منزل 
ُه«، نشان از سن یوسف، حدود 18  عزیز مصر سال ها زندگی می کند: »به حد رشد رسید«)یوسف/22(. »أَُشدَّ

تا 30 سال دارد، زمانی که همسر عزیز به یوسف ابراز عالقه کرد)بابا عمی، 2000: 27(.

2-2-2- تصاویر زمان جوانی
1( با رد درخواست نامشروع همسر عزیز)یوسف/23-25(: »چند سالی در زندان ماند.«)یوسف/42(. 
»بِْضَع ِسِنیَن«، در زبان عرب بین 3 تا 9 سال را شامل می شود)الزمخشری، التا: 322(؛ 2( بر این مدت 
زمانی، سخن ساقی پادشاه مصر نیز صدق می کند: »آن کس از آن دو ]زندانی[ که نجات یافته و پس از 
چندی ]یوسف را[ به خاطر آورده بود.«)یوسف/45( »أُمَّه« )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، 2000: 225(. 
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2-2-3- تصاویر زمانی خروج از زندان تا امیری
این دوره زمانی که مدت معلومی است، از خواب عجیب پادشاه مصر و تعبیر آن توسط یوسف آغاز 
می شود. حاکم که متوّجه هوش، استعداد و صداقت یوسف شده است، او را از خدمت کاری منزل زلیخا 
به مقام امیری دربار می رساند.)یوسف/43-54( در بخش تحلیل تصاویر شخصیت های سوره در این مورد 
توضیح بیشتری خواهیم داد: 1( تعبیر رؤیای حاکم: »هفت سال پی در پی می کارید. پس از آن هفت 
سال سخت می آید. پس از آن سالی فرا می رسد.« )یوسف/47-49(. یک نقشه زراعی و اقتصادی که 
مدت 15 سال را شامل می شود و می توان با کمک آن سن یوسف و ویژگی های شخصیتی او را در نظر 
آورد؛ و 2( در هفت سال قحطی، برادران یوسف به طلب آذوقه راهی مصر می شوند: »ای عزیز به ما و 
خانواده ما آسیب رسیده است و سرمایه ای ناچیز آورده ایم بنابراین پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق 
کن«)یوسف/88(. در این مدت یوسف، به مقام عزیزی مصر رسیده است و در مقابل برادرانش، به سختی 
مبتال شده اند. در این زمان یوسف خود را به برادرانش معرفی می کند.)یوسف/90( و به زمان تحقق 

رؤیایش و انتهای قّصه که به روایتی در حدود 49 سال است نزدیک می شود)أبوجندی، التا: 212(.

3- رؤیا
سوره یوسف با توّجه به ویژگي خاص این قّصه که در ابتدا با یک رؤیا آغاز مي شود و سرانجام با به 
حقیقت پیوستن آن رؤیا خاتمه مي یابد، مناسبتي ندارد که یک حلقه یا صحنه هایي از آن در یک سوره 
و صحنه هاي دیگري از آن در سوره اي دیگر بیان شود)قطب، 1974: 1951، 1962 و2037(. و این 

براساس اراده خداوند است.

3-1- تصاویر رؤیای یوسف)رؤیای اساس(
می توان گفت کلیت قّصه به همراه تمامی اجزاء آن و همچنین رؤیای پادشاه و دو جوان زندانی، در 
مسیر تعبیر و تحقق رؤیای یوسف است؛ رؤیایی که نقشی اساسی و پایه ای در شکل گیری قّصه و روند 

حرکتی آن دارد: 
1( خواب شگفت یوسف در کودکی، از یک سو خبر از جانشینی وی می دهد و از سوی دیگر بر اشتیاق 
شنونده در فهم معنای خواب و دنبال کردن قّصه می-افزاید: »]در خواب[ یازده ستاره را با خورشید و 
ماه دیدم، دیدم ]آن ها[ برای من سجده می کنند.«)یوسف/4(. تکرار واژه دیدن در این آیه، پاسخ به سؤال 
محذوف یعقوب از یوسف است، مبنی بر این که ستارگان را چطور دیده است؟ و همچنین تأکید یوسف 
بر این که چنین خوابی دیده است. جانبخشی به ستارگان با اختصاص سجده به آن ها، زمینه خیال انگیزی 
و تفکر را فراهم می آورد. عطف خورشید و ماه بر جمله قبل، به جهت اختصاص، تشخیص و برتری آن ها 

بر یازده ستاره است)الزمخشری، التا: 303(؛ 
 2( یعقوب فرزند را از بازگفت خوابش برحذر می دارد: »خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای 
لََک«: صدمه ای که  تو نیرنگی می اندیشند.«)یوسف/5(. کید به معنی نیرنگ پنهان است. »َفَیِکیُدواْ 

مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف)ع(
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برای تو اندیشیده اند در سرنوشتت خواهد بود در حالی که خیرش به تو می رسد و نگفت »َفَیِکیُدوَک«: 
صدمه پنهانی که بر ضد تو اندیشیده اند، آزارش به تو خواهد رسید. همچنان که خداوند می فرماید: »ِکْدنَا 
لُِیوُسَف«)یوسف/76( یعنی »ِکْدنَا لِصالِِحه«)الشعراوی، التا: 6854(؛ 3( خوابش در پایان قّصه تعبیر می شود: 

»پیش او به سجده درافتادند و ]یوسف[ گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من«)یوسف/100(.

3-2- تصاویر رؤیای دو جوان)رؤیای سبب ساز(
1( مسیر آزادی یوسف از زندان و ادامه قّصه با تعبیر خواب دو جوان زندانی گره خورده است: »یکی از آن 
دو گفت من خویشتن را ]به خواب[ دیدم که ]انگور برای[ شراب می فشارم و دیگری گفت من خود را ]به 
خواب[ دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیرش خبر ده«)یوسف/36(؛ 
و 2( خواب دو جوان، توسط یوسف تعبیر می-شود: »ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده 

می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از ]مغز[ سرش می خورند.«)یوسف/41(.

3-3- تصاویر رؤیای حاکم)رؤیای آزادی(
1( خواب حاکم، سومین و آخرین خواب قّصه است: »هفت گاو فربه است که هفت ]گاو[ الغر آن ها را 
می خورند و هفت خوشه سبز و ]هفت خوشه[ خشکیده دیگر« )یوسف/43(؛ 2( معبران از تعبیر خواب، ناتوان 
هستند: »به تعبیر خواب های آشفته دانا نیستیم.«)یوسف/44(؛ 3( یوسف، خواب را تعبیر می کند: »هفت سال 
پی درپی می کارید و آن چه را درویدید جز اندکی را که می خورید در خوشه اش واگذارید. آن گاه پس از آن 
هفت سال سخت می آید که آن چه را برای آن ]سال ها[ از پیش نهاده اید جز اندکی را که ذخیره می کنید همه 
را خواهند خورد. آن گاه پس از آن سالی فرا می رسد که به مردم در آن ]سال[ باران می رسد و در آن آب میوه 
می گیرند.«)یوسف/47-49(. گرفتن آب میوه تأکید بر آغاز سالی پر از برکت، پس از هفت سال خشکی برای 
انسان ها و چارپایان است)الزمخشری، التا: 325(؛ و 4( خواب حاکم، قّصه را وارد مرحله نهایی خود، یعنی آغاز 

قدرت یوسف در حکومت مصر می کند: »او را نزد من آورید تا وی را خاص خود کنم« )یوسف/54(.
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3-4- تحلیل سه رؤیای قّصه
جدول 2: شباهت ها و تفاوت های سه رؤیای سوره یوسف:

نقش رؤیا در قّصه یوسف)ع(

وجوه شباهت رؤیای یوسف، دو جوان زندانی
 و حاکم مصر

وجوه تفاوت رؤیای یوسف، دو جوان زندانی 
و حاکم مصر

تفاوت رمزها: ستارگان در رؤیای یوسف، شراب 1متوّجه زمان آینده است.1
و نان در رؤیای دو جوان، گاو و خوشه گندم 

در رؤیای حاکم

تفاوت نوع احساسات: سجده در رؤیای یوسف، 2وجود احساسات انسانی2
فشردن و حمل کردن در رؤیای دو جوان و 

خوردن در رؤیای حاکم

با وجود تعابیر متفاوت سه رؤیا، رؤیای دو 3تحقق حتمی سه رؤیا3
جوان و حاکم در مسیر فراهم کردن زمینه 

تحقق رؤیای یوسف قرار دارند.

تفاوت زمانی در تحقق سه رؤیا: یوسف آینده 4اهمیت در قّصه و پیشبرد اهداف آن4
دور، دو جوان آینده خیلی نزدیک، حاکم 

آینده نزدیک

سه رؤیا موجب آگاهی و افزایش علم 5
بیننده های آن ها

 نسبت به آینده است.

بشارت به یوسف قبل از تعبیر شدن خوابش، 5
اما در مورد دو رؤیای دیگر، تا قبل از تعبیر 

شدن روشنگری نمی شود.

1( سجده ستارگان، خورشید و ماه در رؤیای یوسف، نشانه هایی از سروری و مهتری دارد؛ رؤیای 
مطابق با شخصیت یوسف و خاندانش است. 2( رؤیای جوان زندانی، واسطه آشنایی یوسف با حاکم 
می شود. پیشه او شراب سازی 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 می شود؛ و 4( تعبیر رؤیای یوسف برحسب انتظارآفرینی تا پایان 
قّصه به تأخیر می افتد، اما رؤیای دو جوان زندانی و رؤیای حاکم به جهت حرکت و پویایی حوادث قّصه 

به فاصله اندکی تعبیر می شود.

4- تحلیل شخصیت های قّصه یوسف با رویکردی هنری
شخصیت در تعریفی ساده فردی است که با انتخاب نویسنده پای به صحنه داستان می گذارد و 
کنش های مورد نظر نویسنده را اجرا می کند)براهنی، 1362: 242(. و شخصیت پردازي به شکل متداول 

مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف)ع(
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آن، »معرفي شخصیت ها با روایت مستقیم و شناساندن  شخصیت ها از طریق گفتگو و در قالب اعمال و 
کردار آن ها است.«)حنیف، 1384: 33(.  

شخصیت هاي قّصه کدامند؟ شخصیت هاي درجه یک: یوسف، زلیخا و برادران. شخصیت هاي درجه 
دو: یعقوب، حاکم و عزیز. شخصیت هاي فرعي: زنان شهر، رئیس کاروانیان، شراب دار حاکم و شاهد)نجم، 

.)100-98 :1966
مهمترین عنصري که قّصه یوسف را پیچیده تر از قّصه هاي هم ردیف خود مي کند؛ عنصر شخصیت 
است. معموالً شخصیت در قّصه به گونه اي تعریف مي شود که فاقد هرگونه چین خوردگي و بُعد است 
یا نهایتاً تک بُعدي است. »در قّصه کمتر به فضا و محیط معنوي و اجتماعي و خصوصیات ذهني 
و رواني و دنیاي تأثرات دروني شخصیت ها توّجه مي شود. در قّصه ها قهرمان وجود دارد؛ شخصیت 
تحسین برانگیزي که واجد برخي از آرمان هاي بشري است. موضوع قّصه است و در محور حوادث قرار 

مي گیرد«)میرصادقي، 1365: ص94(.
در قّصه یوسف، قهرمان کیست؟ یوسف است که با نامالیمات درمي افتد و سرانجام به سعادت و بهروزی 
مي رسد. او اندیشمند است، غرایزش اوج و فرود دارد که از طریق توصیف خصوصیت های رواني و ذهني 
او آشکار مي شود. زلیخا کیست؟ قهرمان یا ضد قهرمان؟ همه چیز را علیه یوسف تدارک مي بیند ولي 
نه از این جهت که یوسف دشمن اوست؛ بلکه از این جهت که یوسف را دوست دارد و سرانجام یوسف 
خواهي اش شکلي تطهیر یافته و جدا از تمنّیات جسمي به خود مي گیرد. این همه اوج و فرود در روحیات 
زلیخا نمي تواند در توصیف ساده اي که از قهرمان یا ضد قهرمان در قّصه داده مي شود بگنجد بلکه مربوط 
به انگیزه هاي اولیه قّصه است که شخصیت زلیخا در روند آن پیوسته شرایط جدیدي را تجربه مي کند. 
والدیمیر پراپ)Vladimir Propp( معتقد است: »انگیزه، سببي است که اشخاص را به انجام فالن یا بهمان 

عمل)آکت( وادار مي کند و هم اهداف این اشخاص را از عمل شان شکل مي دهد.«)پراپ، 1368: 114(. 
قّصه یوسف سرشار از این انگیزه ها است. این انگیزه ها حرکت ایجاد مي کند، حادثه مي سازد و حادثه 
نیز در این قّصه فراوان است؛ انگیزه اي که برادران براي به چاه انداختن و نابودي یوسف دارند؛ نفرت آن ها 
از یوسف به خاطر محبوبیتش نزد یعقوب و تالش وی براي گرفتن مقام نبوت و جانشیني پدر است. انگیزه 
زلیخا به دست آوردن یوسف و عشق ورزي به اوست. انگیزه یوسف براي گذاشتن جام در بار و بنه برادران، 
نگاه داشتن بنیامین در مصر است. انگیزه شکیبایي یعقوب بر جدایي، قولي است که به او براي برگشتن 
یوسف داده اند. اما همه این انگیزه-ها براي شخصیت پردازي ناکافي است. در مورد شخصیت ها چیزهاي 
دیگري مطرح است؛ این که آن ها از بُعد رواني تغییر پذیرند یا خیر؟ قهرمان هاي قّصه یا خوبند یا بد، حّد 

وسطی وجود ندارد) میرصادقي، 1365: 110-99(.
یعقوب از میان فرزندانش، توّجه و عالقه بیشتری به یوسف دارد و تا آخر به احساسش نسبت به 
یوسف پایبند است. حال یعقوب در کدام سوي خط قرار دارد؟ زلیخا زیباست و همسري وفادار براي 
عزیز مصر است، هفت سال از یوسف چون مادر مهربان نگهداري مي کند، عاشق یوسف مي شود، علیه او 
دسیسه مي کند، او را به زندان مي اندازد، از کرده خود پشیمان مي شود، به خاطر یوسف از بت پرستي به 
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خداپرستي مي گراید. زلیخا در کدام سوي خط خوب ها و بدها ایستاده است؟ تغییر و تحول در روحیات 
و انگیزه هاي هر شخصیت به خوبي سویه هنري شخصیت ها را تقویت کرده و بر جذابیت داستان بیش 

از پیش افزوده است.
از دیگر ویژگي های قّصه یوسف وجود کشمکش هاي غني است. »کشمکش نوعي موقعیت است که بر 
اساس آن بحران پدیدار مي شود، گسترش مي یابد و به اوج مي رسد و خود مبنایي مي شود تا کشمکش 
بعدي از آن ناشي شود.«)مکي، 1371: 187-188(. این کشمکش ها حادثه مي آفرینند. بحران ها سرانجام 
به نقطه اوج مي رسند و آن گاه گره گشایي وجود دارد. کشمکش اولیه میان یوسف و برادرانش به بحران 
تصمیم به کشتن او مي انجامد. درگیري میان یوسف و زلیخا به بحران زندان مي انجامد و کشمکش 
خشکسالي و آباداني در مصر هر چند موقعیت رشد یوسف را فراهم مي آورد اما بحران آمدن برادران به 
مصر را ایجاد مي کند. فراواني این بحران ها جریان دیگري مي سازد و آن ایجاد انتظار در خواننده است. 
بدون انتظار، شکست داستان قطعي است، اگر انتظاري نباشد رغبتي وجود نخواهد داشت. بحران پایه 
و اساس انتظار است)یونسي، 1369: 427(. این بحران هاي رو به تزاید دوبار به اوج مي رسند، یک بار در 
تمناي زلیخا از یوسف که منجر به زنداني شدن یوسف مي شود و یک بار در اواخر قّصه؛ گفتگوي یوسف 

با برادران که منجر به کشف هویت وي مي گردد. 
با توّجه به مطالبی که ذکر شد شخصیت هاي قّصه، ایستا هستند یا پویا؟ شخصیت هاي ساده بر پایه یک 
ویژگي واحد بنا شده اند و گرایش شان بر این است که در اثر ایستا و ابتدایي باشند و شخصیت هاي جامع 
بسیار پیچیده تر و شایسته چندگونگي هستند و به موازات پیش رويِ  پیرنگ )طرح و نقشه قّصه(، متحول 

و دگرگون مي شوند)ریما مکاریک، 1388: ص192(.

مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف)ع(
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جدول 3: اسامی مرتبط با قّصه، همراه با شماره آیه، تعداد تکرار در هر آیه و در کل سوره

جمعشماره آیه و دفعات تکرار داللت معنایی مورد نظر در هر آیهداللت معنایيکلمه

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

)108( ،)107( ،)106( ،)99(

43

)4 دوبار(، )6 دوبار(، )8 دوبار(، )9(، )11(، )16(، )17(، )38(، )40(، )59(، )63 حضرت یعقوب به عنوان پدرأب
27دوبار(، )65(، )67(، )78(، )80(، )81 دوبار(، )93(، )94(، )97(، )99(، )100 دوبار(

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

25

اغلب منظور برادر تني یوسف، أخ
بنیامین است

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

19

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

18

5)43(، )50(، )54(، )72(، )76(حاکم، پادشاهالملک

منظور سرپرست یوسف و همچنین العزيز
خود حضرت است

)88( ،)78( ،)51( ،)30(4

3)6(، )38(، )68(پیامبريعقوب

3)30(، )36(، )62(بنده یا خادمفتي

النسوه في 
المدينه

7)28(، )30(، )31(، )33(، )34(، )50(، )51(زنان شهر

2)10(، )19(کاروانالسیاره

إمرأه 
العزيز

2)30(، )51(لقب همسر عزیز مصر:

او زلیخا همسر قطفیر )صدراعظم زمانی
مصر( بوده است )قطب، 1974: 

ص1978(.

)16(1

1)12(زمانیزمانی

1)100(مکانیمکانی

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

2)21(، )99(مکانیمکانی
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4-1- تحلیل تصویرآفرینی شخصیت ها در سوره یوسف
4-1-1- تصویر اهلل)فعال لما یرید(

معجزات و حوادث خارق العاده اي که بخشي از قّصه هاي قرآن را تشکیل مي دهد؛ عاملي در جهت 
تقویت اعتقاد به قدرت غالب خداوند در همه مکان ها و زمان ها است)قطب، 1993: 125 و پرویني، 
1378: 90(. قّصه یوسف به عنوان نیکوترین بیان، معجزه بیانی قرآن است: »ما در قالب بهترین بیان برای 
تو مطالب را حکایت می کنیم«)یوسف/3(. قّصه اي که سراسر پندآموزی است: »در ]سرگذشت[ یوسف و 
برادرانش براي پرسندگان عبرت هاست«)یوسف/7(. تصویر خداوند در قّصه یوسف، نماد جالل و جبروت، 
و یگانه مدبر و راهنماي جهان هستي به سوي نیکي و تعالي است: »کسانی را که مي خواستیم نجات 

یافتند و]لي[ عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد«)یوسف/110(.
یادآور مي شود ذکر کلمه اهلل و تصویري که از خداوند در این سوره ترسیم شده است، در پیوند با 
سایر شخصیت هاست. یعني نوع ارتباط بین خداوند و یعقوب یک تصویر است و ارتباط خداوند با یوسف، 

برادران یوسف، زلیخا و.. هر یک تصویري متفاوت است؛ که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

4-1-2- تصاویر أب)پدر(
    1( پدري که نسبت به امنیت فرزندش، حساس - بیمناک - است: »مي ترسم از او غافل شوید و گرگ 
او را بخورد«)یوسف/13(؛ 2( با احساس: »این که او را ببرید سخت مرا اندوهگین می کند«)یوسف/13(. 
»بوی یوسف را می شنوم«)یوسف/94(؛ 3( آگاه به قضا و قدر و صاحب درکي عمیق نسبت به آن چه ممکن 
است در آینده رخ دهد: »خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی می اندیشند«)یوسف/5(؛ 
4( هوشیار است، فریب نمي خورد: »رفتیم مسابقه دهیم و یوسف را پیش کاالی خود نهادیم آنگاه گرگ 
او را خورد ولی تو ما را هر چند راستگو باشیم باور نمی داری. ]یعقوب[ گفت ]نه[ بلکه نفس شما کاری 
]بد[ را برای شما آراسته است«)یوسف/17و18(؛ 5( شکیباست، به درگاه پروردگار ناله می کند و ناتواني 
خود را از بندگان پنهان مي دارد: »صبری نیکو ]برای من بهتر است[ من شکایت غم و اندوه خود را 
پیش خدا می برم«)یوسف/18و86(. به خداوند توکل کرده و اسباب امور و خیر و شر تقدیر را بر حسب 
امر خداوند جاری مي داند)قطب، 1974: 1959(؛ 6( دانا به علمي مخصوص است که دیگر بندگان را 
از آن نصیبي نیست: »از ]برکت[ آن چه بدو آموخته بودیم دارای دانشی ]فراوان[ بود ولی بیشتر مردم 
نمی دانند«)یوسف/68(؛ 7( خشم و غم خود را فرو مي خورد، بسیار غمگین است و از شدت گریه و 
زاري برای یوسف، چشمانش کور شده است: »دریغ بر یوسف و در حالی که اندوه خود را فرو می خورد 
چشمانش از اندوه سپید شد«)یوسف/84(؛ و 8( از گذشت و رأفت در حق فرزندان خود دریغ نمي کند: 

»از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم«)یوسف/98(.

مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف)ع(
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4-1-3- تصاویر برادران
برادران یوسف، به نام های یهودا، روبیل، شمعون، الوي، زبالون، یشجر، دینه، دان، نفتالي، جاد و آشره 
)الزمخشري، بی تا: 304(، به جز  بنیامین، تنها از جهت پدري با وي نسبت پیدا مي کردند. قرآن به اسم 

ایشان نپرداخته؛ و بیشتر بر نیات و رفتار برادران تمرکز کرده است.
1( قرآن برادران را به قدرت، اتحاد و زیادي تعداد وصف کرده است. به جهت یک چنین امتیازاتي راه 
غرور و حرمت شکني نسبت به یعقوب را در پیش گرفتند: »یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعی 

نیرومند هستیم دوست داشتنی ترند قطعاً پدر ما در گمراهی آشکاری است«)یوسف/8(؛ 
2( اهل پچ پچ و نقشه کشیدن هستند: »رازگویان کنار کشیدند« َخلَُصواْ نَِجیا)یوسف/80(، کلمه »نَِجّي« 

مفید معناي درد دل، صحبت محرمانه و مصاحبت و صمیمیت در روابط است)الزمخشري، بی تا: 336(؛
3( براي جدا کردن یوسف و بنیامین از پدر، دلیل تراشي می کنند؛ در اجراي نیرنگ شان اصرار می کنند 
و به هر ابزار اطمینان بخشي متوسل مي شوند. از جمله متقاعد کردن یعقوب با در تنگنا گذاشتن وي: »ای 
پدر تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی دانی در حالی که ما خیرخواه او هستیم«)یوسف/11(. 
راضي کردن پدر با دالیل تحریک آمیز و تهییج کننده: »او را با ما بفرست تا ]در چمن[ بگردد و بازی 
کند«)یوسف/12(. توسل به میثاق و پیمان براي راضي کردن پدر: »نگهبان او خواهیم بود«)یوسف/12(. 
جلب رضایت پدر با دلیل منطقي: »اگر گرگ او را بخورد با این که ما گروهی نیرومند هستیم در آن صورت 
ما قطعاً ]مردمی[ بی مقدار خواهیم بود« )یوسف/14(. خود را در عملي کردن نقشه جدایي بنیامین از 
پدر مجاب مي کنند: »او را از پدرش خواهیم خواست و محققاً این کار را خواهیم کرد«)یوسف/61(. براي 
همراه کردن بنیامین با خود، جهت تهیه آذوقه بیشتر از مصر با یعقوب از در گفتگو درآمده و نسبت به 
بازگرداندنش پیمان می بندند: »برادرمان را نگهبانی می کنیم و ]با بردن او[ یک بار شتر می افزاییم. چون 

پیمان خود را با او استوار کردند ]یعقوب[ گفت خدا بر آن چه می گوییم وکیل است«)یوسف/66-65(؛
 4( توانایي بر انجام جرم و جنایت: »]یکی گفت[ یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی بیندازید«)یوسف/9(. 
با توّجه به آیات قرآن یکي از برادران که از بقیه بزرگ تر بود و قساوت قلب کمتري داشت از قتل یوسف 
ممانعت به عمل آورد: »یوسف را مکشید اگر کاری می کنید او را در نهان خانه چاه بیفکنید تا برخی از 
مسافران او را برگیرند«)یوسف/10(. آیه حاکي از اندکي شفقت در این برادر است که باعث شده نسبت به 
عملکردش در حق یوسف و پیماني که با پدر مبني بر حفظ سالمت یوسف بسته، شرمگین باشد)فارس، 

1989: ص100(؛
 5( تظاهر و تحریف واقعیت: »رفتیم مسابقه دهیم و یوسف را پیش کاالی خود نهادیم آن گاه گرگ 
او را خورد«)یوسف/17(. بعد از گذشت سالیان و روبرو شدن با یوسف همچنان دروغ می گویند: »اگر او 
]بنیامین[ دزدی کرده پیش از این ]نیز[ برادرش دزدی کرده است. خدا به آن چه وصف می کنید داناتر 

است«)یوسف/77(. به کارگیري فعل »تَِصُفون«، معناي عدم مطابقت با حقیقت را در بطن خود دارد؛ 
دزد  ما  و  کنیم  فساد  سرزمین  این  در  »نیامده ایم  سرقت:  نسبت  کردن  رد  و  خود  از  دفاع   )6
نبوده ایم«)یوسف/73(. اشاره برادران به کیفیت مجازات سارق و قوانین حاکم در کنعان: »کیفرش ]همان[ 
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کسی است که ]جام[ در بار او پیدا شود«)یوسف/75(؛ 
7( در آیه ها ي )78و88(، لحن برادران ملتمسانه است؛ فضاي حاکم بر آیه ها حاکي از پایان غرور و جاه 
طلبي ایشان است: »ای عزیز او پدری پیر سالخورده دارد«)یوسف/78(. عبارت »أباً َشْیخاً َکِبیراً«، جهت 
مبالغه در جلب شفقت و مهرباني عزیز مصر از سوي برادران گفته مي شود؛ و 8( اعتراف: »خدا تو را بر ما 

برتری داده است و ما خطاکار بودیم«)یوسف/91(.

4-1-4- تصاویر بنیامین)برادر تني یوسف(
بنیامین در بطن ماجراست اما سخني نمي گوید، حرکتي و اعتراضي از خود نشان نمي دهد، محور سخن 
میان یوسف و برادرانش است و گاهي میان برادران و پدرشان قرار مي گیرد. در مصر و کنعان حضور دارد.

1( اشتراک با یوسف در جلب عالقه پدر: »یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما دوست داشتنی ترند«)یوسف/8(؛ 
2( هر دو نفر در قّصه به سرقت متهم مي شوند: »اگر او ]بنیامین[ دزدی کرده پیش از این ]نیز[ برادرش 
دزدی کرده است«)یوسف/77(؛ 3( تحمیل درد فراق بر دو برادر: »آیا دانستید وقتی که نادان بودید با 
یوسف و برادرش چه کردید«)یوسف/89(؛ و 4( دیدار پس از تحمل سال ها جدایي: »]بنیامین[ را نزد خود 
جای داد ]و[ گفت من برادر تو هستم«)یوسف/69(. شیوه آیات به نیکي نشان گر نقشه آشکار و پنهان 

یوسف را براي نگه داشتن برادر نزد خود است.
اقدامات آشکار یوسف: غافل گیری و جلب اعتماد برادران: »برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند.. من 
پیمانه را تمام می دهم و من بهترین میزبانانم«)یوسف/58و59(. آوردن بنیامین شرط دریافت گندم: »اگر 

او را نزد من نیاوردید برای شما نزد من پیمانه ای نیست«)یوسف/60(.
اقدامات پنهان: اجبار برادران براي بازگشت مجدد همراه بنیامین با طرح و نقشه اي الهي: »سرمایه های 
آنان را در بارهایشان بگذارید شاید وقتی به سوی خانواده خود برمی گردند آن را باز یابند امید که آنان 
بازگردند.)یوسف/62( در نتیجه به طور حتم برادران باز خواهند گشت؛ چراکه به خودشان اجازه نمي دادند 

مالي که حق شان نیست نزد خودشان نگاه دارند و از سوي دیگر نیاز مبرم به گندم داشتند.
مرحله دوم از تالش هاي آشکار، نگه داشتن و اتهام زدن: »جام زرین را در بار برادرش نهاد، سپس ]به 
دستور او[ ندا کننده ای بانگ در داد ای کاروانیان قطعاً شما دزد هستید«)یوسف/70(. تعجب برادران: »چه 

گم کرده اید«؟)یوسف/71(.
یوسف به خواست خداوند جهت حفظ برادر دست به چنین اقدامي زد)قطب، 1974: 2011و2022(: 
»به یوسف شیوه آموختیم ]چرا که[ او در آیین پادشاه نمی توانست برادرش را بازداشت کند مگر این که 

خدا  بخواهد«)یوسف/76(. 

4-1-5- تصاویر کاروان
1( کاروانیان تشنه، سراغ چاهي مي روند که یوسف در آن زنداني است: »آب آور خود را فرستادند و دلوش 

مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف)ع(
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را انداخت؛ گفت: مژده این یک پسر است، و او را چون کاالیی پنهان داشتند«)یوسف/19(؛ و 2( یوسف را 
فروختند: »او را به بهای ناچیزی، چند درهم فروختند و در آن بی رغبت بودند«)یوسف/20(. فروش یوسف 
به قیمتي پایین حاکي از اضطراب کاروانیان نسبت به شخصیت و مقام وي بوده که گویا از آن مطلع بوده اند.

4-1-6- تصاویر عزیز
1( صدر اعظم و بزرگ وزیران مصر بوده است)قطب، 1974: 1978(، ارباب یوسف است: »او را از مصر 
خریده بود«)یوسف/21(؛ و 2( خونسرد است، حتی در صحنه خیانت همسرش: »یوسف از این ]پیشآمد[ روی 
بگردان و تو ]ای زن[ برای گناه خود آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده ای«)یوسف/29(. در این صحنه با 

لحني مالطفت آمیز و بدون استفاده از حرف ندا، یوسف را خطاب می کند و به همسرش تنها تذکر می دهد.

4-1-7- تصاویر همسر عزیز
1( به لطف همسرش، نامی آشنا دارد: »]دسته ای از[ زنان در شهر گفتند زن عزیز«)یوسف/30(. خدم 
و حشم دارد: »آن ]بانو[ که وی در خانه اش بود«)یوسف/23(؛ 2( ارزش بسیاري براي همسر خود دارد. 
مصداق یک چنین تصویري سخن عزیز است: »نیکش بدار شاید به حال ما سود بخشد یا او را به فرزندی 
اختیار کنیم«)یوسف/21(. عزیز در این آیه همسرش را در جریان نیت واقعی خود که همانا به فرزند 
خواندگي گرفتن یوسف است قرار مي دهد؛ 3( در تحقق نیازش مصمم است: »اگر آن چه را به او دستور 
می دهم نکند قطعاً زندانی خواهد شد«)یوسف/32(؛ »عصیان شهوت در زناني که صاحب ثروت، سلطه و 
جایگاه اجتماعي بودند به نسبت دیگر زنان بیشتر است«)حیدر، 1992: 130(. »درها را ]پیاپی[ چفت 
کرد آن دو به سوی در بر یکدیگر سبقت گرفتند و ]آن زن[ پیراهن او را از پشت بدرید«)یوسف/23-25(؛ 
4( در حالی که مظنون به خیانت است ناگهان با همسر خود روبرو می شود، اما لحنی تهدیدآمیز دارد: 
»کیفر کسی که قصد بد به خانواده تو کرده چیست«؟)یوسف/25(؛ 5( در انتقام-جویي از مخالفانش با 
مهارت عمل می کند: »چون ]زنان[ او را دیدند وی را بس شگرف یافتند و ]از شدت هیجان[ دست های 
خود را بریدند«)یوسف/31(؛ و 6( به حقیقت اعتراف مي کند هرچند که مورد طعن واقع شود: »حقیقت 
آشکار شد من ]بودم که[ از او کام خواستم«)یوسف/51(. این آیه از نشانه هاي ایمان است که در نهایت 

بر زبان زلیخا جاري مي شود. »َحْصَحَص«، وضوح و ثبات حقیقت را آشکار مي کند.

4-1-8- تصویر شاهد
1( منتسب به زلیخاست، سّید قطب معتقد است که مرد شاهد از نزدیکان همسر عزیز بوده که براي 
شهادت فراخوانده شده است، اما این نزدیکی مانع از شهادت صادقانه وي نمي شود. اسباب برائت زلیخا 
را قبل از یوسف بیان مي کند)قطب، 1974: 2011-2022(: »اگر پیراهن او از جلو چاک خورده زن 
راست گفته و او از دروغگویان است و اگر پیراهن او از پشت دریده شده زن دروغ گفته و او از راستگویان 

است«)یوسف/27-26(.
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4-1-9- تصاویر زنان شهر
1( اهل غیبت و اتهام زدن هستند: »زن عزیز از غالم خود کام خواسته و سخت خاطرخواه او شده 
است به راستی ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم«)یوسف/30(. یوسف از پایین ترین خدمه در مقابل 
بزرگ ترین زنان قرار گرفته است، تصویري از دو شخصیت با دو مقام کامالً متفاوت که سبب افزایش 
ریشخند، مسخرگي و سرزنش است؛ 2( زناني مرفه که به مهماني زني از سطح خود فراخوانده شده اند: 
»محفلی برایشان آماده ساخت«)یوسف/31(؛ 3( شیفته زیبایی هستند: »وی را بس شگرف یافتند و 
]از شدت هیجان[ دست های خود را بریدند«)یوسف/31(. درجه حیراني به حدي بود که براي لحظاتي 
هیچ چیز حس نمي کردند)قطب، 1974: 1984(؛ 4( اهل روابط ناهنجار هستند، یوسف براي نجات از 
دام ایشان دست به دعا برداشت: »پروردگارا زندان برای من دوست داشتنی تر است از آن چه مرا به آن 
می خوانند«)یوسف/33(؛ و 5( زنان برخالف سابق بر حق شهادت دادند: »منزه است  خدا، ما گناهی بر او 
نمی دانیم«)یوسف/51(. »حاش هلل«، یعنی خداوند ناتوان از خلق زیبایي مثل او نیست و این تعبیر نشانه 

حیراني گوینده آن است)قطب، 1974: 1984(.

4-1-10- تصاویر دو جوان زندانی
گفته شده ساقي و نانواي حاکم بودند و به تالش براي مسموم کردن وي متهم شدند)زمخشري، 
با او به زندان درآمدند«)یوسف/36(؛ 2(  بي تا: 322(: 1( در زندان با یوسف آشنا شدند: »دو جوان 
رؤیاهایی دیدند و تعبیرش را از یوسف خواستند، یکي از آن ها در آینده زمینه ساز رهایي یوسف از زندان 
شد)یوسف/36(؛ 3( بت پرست هستند: »جز نام هایی ]چند[ را نمی پرستید«)یوسف/40(؛ و 4( خادم 
فراموشکار است: »]یوسف[ گفت مرا نزد آقای خود به یاد آور. و]لی[ شیطان یادآوری به آقایش را از یاد او 
برد«)یوسف/42(. بعد از گذشت چند سال، چون کار حاکم به تأویل رؤیاي مبهم و رازناکش افتاد، جوان 

از یوسف نام برد: »مرا به ]زندان[ بفرستید تا شما را از تعبیر آن خبر دهم«)یوسف/45(.

4-1-11- تصاویر ملک
1( رؤیایی عجیب مي بیند که باعث اضطراب وي مي شود)یوسف/43(؛ 2( برای کشف حقیقت ماجراي 
یوسف و زنان اقدام مي کند: »وقتی از یوسف کام ]می[خواستید چه منظور داشتید«)یوسف/51(؛ و 3( 

شایسته ساالر است: »با ]یوسف[ سخن راند گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستی«)یوسف/54(.

4-1-12- تصاویر یوسف
1( بسیار زیبا است: »این جز فرشته ای بزرگوار نیست«)یوسف/31(؛ 2( با عفت است: »بیا که از آن 
توام ]یوسف[ گفت پناه بر خدا«)یوسف/23(؛ 3( با عنایت خدا از بدي دوری کرد: »اگر برهان پروردگارش 
را ندیده بود آهنگ او می کرد«)یوسف/24(؛ 4( امانت دار است: »آقای من است به من جای نیکو داده 

مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف)ع(
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است قطعاً ستمکاران رستگار نمی شوند« )یوسف/23(؛ 5( برگزیده و عالم به تعبیر خواب: »پروردگارت 
تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب ها به تو می آموزد« )یوسف/6(؛ 6( در دعوت زندانیان به توحید، ذکاوت 
نشان می دهد. برهان را با توّجه به فهم مخاطب ارائه می کند و به سوي اقناع وي گام برمي دارد. بعد از 
جلب اعتماد دو جوان زندانی، از توانایي خود در تعبیر رؤیا مي گوید: »غذایی را که روزی شماست برای 
شما نمی آورند مگر آن که من از تعبیر آن به شما خبر می دهم پیش از آن که ]تعبیر آن[ به شما برسد« 
)یوسف/37(. بعد از آن به وصف کافران مي پردازد، بدون این که مستقیم به آن دو جوان اشاره اي داشته 
باشد و اسباب رنجش ایشان را فراهم کند: »آیین قومی را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند رها 
کرده ام«)یوسف/37(. سپس کیش شایسته پرستش را بیان مي کند: »آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب را پیروی نموده ام«)یوسف/38(. بعد از مشخص کردن کیش الهي، از یکتاپرستی می گوید: »سزاوار 
نیست که چیزی را شریک خدا کنیم«)یوسف/38(. فطرت و عقل، دو جوان را به چالش مي کشد: »آیا 
خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه مقتدر«)یوسف/39(. بت ها قدرتی ندارند: »شما و پدرانتان آن ها را 
نام گذاری کرده اید«)یوسف/40(. سپس، آن ها را به یکتا پرستی می خواند: »فرمان جز برای خدا نیست؛ 
دستور داده که جز او را نپرستید«)یوسف/40(. در پایان، خواب دو جوان را تعبیر مي کند)یوسف/41(. 
یوسف به نیکی شیوه دعوت به توحید را اجرا مي کند؛ وي همان ابتدای آشنایی، خواسته دو زنداني را در 
رابطه با تعبیر رویایشان اجابت نمي کند؛ چراکه دو جوان احتماالً بعد از برآورده شدن مطلوب و دریافت 
تعبیر خواب خود به سخنان یوسف چندان توّجهي نمي کردند؛ 7( خواب حاکم را بدون چشم داشت )آزادی 
از زندان( تعبیر می کند)یوسف/47-49(؛ 8( قبل از آزادی، خواهان اثبات بی گناهی خود است: »فرستاده 
نزد وی آمد ]یوسف[ گفت نزد آقای خویش برگرد و از او بپرس که حال آن زنانی که دست های خود را 
بریدند چگونه است«)یوسف/50(؛ 9( قدرتمند و با نفوذ در حکومت: »یوسف را در سرزمین ]مصر[ قدرت 
دادیم«)یوسف/56(؛10( مسئولیت پذیر و درستکار است: »مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار که من 
نگهبانی دانا هستم«)یوسف/55(؛ 11( خوددار است: »پیش از این برادرش ]یوسف[ دزدی کرده است 
یوسف این ]سخن[ را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد«)یوسف/77(. در سخت ترین 
شرایط عنان کار را از دست نمي دهد)قطب، 1974: 2020(؛ 12( با گذشت است، بعد از سرزنشي نرم 
از گناه برادرانش می گذرد: »وقتی که نادان بودید با یوسف و برادرش چه کردید«)یوسف/89(. خطاي 
برادرانش را توجیه می کند و به نوعي درصدد تبرئه ایشان است: »خدا شما را می آمرزد، شیطان میان من 
و برادرانم را به هم زد«)یوسف/92و100( و حرمت خانواده اش را حفظ می کند: »پدر و مادرش را به تخت 

برنشانید«)یوسف/100(.

5- نتیجه
 در پاسخ به سؤال اول پژوهش باید گفت: نماهای متنوع و گستره وسیع از تصاویر بدیع و خیال انگیز 
و ظرفیت های فنی و هنری، بیشترین امکان الهام و برداشت های بصری، سینمایی و تلویزیونی را از این 
قّصه فراهم می آورد: 1. تصاویر مکان و زمان )کنعان، چاه، مصر، منزل عزیز، زندان، فردا، شامگاه، سال(؛ 2. 
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تصاویر شخصیت ها )پدر، فرزند، همسر، حاکم، وزیر، شاهد، زنان، کاروانیان و زندانیان(؛ 3. تصاویر روانی 
)عشق، غیرت، نفرت، غرور و تسلیم(؛ 4. تصاویر حرکتی )مسابقه و سفر( و 5. تصاویر خاص )رؤیای یوسف، 

دو جوان و حاکم، پیراهن دروغ، بی گناهی و شفا(.
    تصاویر روشن از اجتماع و جامعه آن زمان، همچون: 1. اعتقادات دینی )یکتاپرستی و بت پرستی(؛ 
2. مظاهر اجتماعی )تجارت برده، خوش گذرانی و فحشاء(؛ 3. ویژگی های اخالقی )خیانت، دروغ، صداقت، 
نیکی، عفت، امانت داری، عشق، اعتراف به گناه، شکیبایی و عفو(؛ 4. تمدن و اقتصاد )منازل، خدم و حشم، 
نقشه زراعی، امنیت غذایی، انبارداری و خزانه داری(؛ 5. سیاست )حکومت، دادگاه و مجازات(؛ و 6. تفکر 

)اعتقاد به رؤیا و تعبیر و تحقق آن(.
در پاسخ به سؤال دوم باید گفت: تحلیل عنصر مکان و زمان از یک سو به نیاز خواننده در این که 
می خواهد بداند کجاست و چه زمانی است پاسخ می دهد و از سوی دیگر به نسبت سن و سال شخصیت 
قّصه و قرار گرفتنش در یک مکان خاص می توان 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 نمی شود. زندان 
و زمان طوالنی آن پایبندی یوسف به اعتقادات، فراست در نشر توحید و توانایی وی درتعبیر خواب را 

می نمایاند.
 در پاسخ به سؤال سوم باید گفت: قّصه با رؤیایی شگفت آغاز می شود. یوسف می بایست کینه برادران، 
رنج بردگی و زندان را به جان بخرد تا به مرحله تعبیر رؤیایش برسد. در این میان رؤیای دو جوان زندانی، 
بهانه ای می شود تا توانایی یوسف در تعبیر خواب، به گوش حاکم برسد، حاکمی که مضطرب از رؤیای 

شگفت خود است و با دریافت معنای خوابش، زمینه ساز نفوذ و قدرت یابی یوسف در مصر می شود.
در پاسخ به سؤال چهارم باید گفت: یکی از مهمترین ویژگي های قّصه یوسف، دربرداشتن انواع 
طبیعت های انسانی است؛ یعني هر کدام از شخصیت هاي قّصه عالوه بر رویه ظاهري، نماینده گروهي 
از افراد جامعه هستند. شخصیت هاي منفي در پایان به  هر ترتیب به راه راست هدایت مي شوند و وجهه 

اخالقي و تربیتي قّصه را تقویت می کنند.

منابع
قرآن کریم.

أبوجندی، خالد محمد)التا(؛ الجانب الفنی فی القّصة القرآنیة، باتنه، دار الشهاب، الطبعه الثانیه.
بابا عمی، محمد بن موسی)2000(؛ مفهوم الزمن فی القرآن الکریم، بیروت، دار الغرب اإلسالمی، الطبعه األولی.

براهنی، رضا)1362(؛ قّصه نویسی، تهران، نشر نو، چاپ سوم.
پراپ، والدیمیر)1368(؛ ریخت شناسي قّصه، م. کاشیگر، تهران، نشر روز، چاپ اول.

پرویني، خلیل)1378(: تحلیل ادبي داستان هاي قرآن )داستان حضرت نوح، یوسف و موسي(، دانشگاه تربیت 
مدرس، رساله دوره دکتراي تخصصي، رشته زبان و ادبیات عربي.

مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف)ع(



دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، سال سوم،  شماره دوم، پاییز و زمستان 1391 26

توالن، مایکل جی)1383(؛ درآمدی نقادانه - زبان شناختی بر روایت، ابوالفضل حری، تهران، بنیاد سینمایی فارابی، 
چاپ اول.

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

ُحری، ابوالفضل)1388(؛ مؤلفه های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی، ادب پژوهی، 7و8، 125-141.
حنیف، محمد)1384(؛ قابلیت هاي نمایش شاهنامه، تهران، سروش، چاپ اول.

حیدر، فواد)1992(؛ المرأه في اإلسالم و في الفکر العربي، بیروت، دارالفکر العربي، الطبعه األولی.
الخطیب، عبدالکريم)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.
ریما مکاریک، ایرنا)1388(؛ دانشنامه نظریه هاي ادبي معاصر، مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران، نشر آگاه، چاپ سوم.

الزمخشری، أبوالقاسم جار اهلل محمد بن عمر)التا(؛ الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل، 
ج2، بیروت، دار المعرفه، الطبعه الثانیه.

الشعراوی، محمد متولی)1411(؛ تفسیر الشعراوی، مج11، قطاع الثقافه، أخبار الیوم، الطبعه األولی.
شیخ امین، بکري)1994(؛ التعبیر الفني في القرآن، بیروت، دارالعلم للماليین، الطبعه األولی.

غالمرضا، علی اصغر)1389(؛ ساختار روایت در قّصه های قرآن مجید، پژوهش های ارتباطی، 31-64،50. 
فارس، أحمد محمد)1989(؛ النماذج اإلنسانیة في القرآن الکریم، بیروت، دارالفکر العربي، الطبعه الثانیه.

فضل، حسن عباس)1992(؛ القصص القرآني ایحاوه و نفحاته، اردن، دارالقرآن، الطبعه الثانیه.
قبرانی، لیال)1382(؛ جلوه های هنر قرآنی، مجله بشارت، 39، 64-75.

قطب، سیّد)1974(؛ فی ظالل القرآن، مج4، بیروت، دار الشروق، الطبعه السابعه عشر.
................)1993(؛ التصویر الفني في القرآن، بیروت، دار الشروق، الطبعه الثالثه.
مکي، ابراهیم)1371(؛ شناخت عوامل نمایش، تهران، نشر سروش، چاپ دوم.

ملبوبي، محمد تقي)1376(؛ تحلیلي نو از قصص قرآن، تهران، امیر کبیر، چاپ اول.
میرصادقي، جمال)1365(؛ ادبیات داستاني )قّصه، داستان کوتاه و رمان(، تهران، ماهور، چاپ دوم.

نجم، محمد يوسف)1966(؛ فن القّصة، لبنان، دارالثقافه، الطبعه الخامسه.
نوفل، احمد)1999(؛ سورة یوسف دراسة تحلیلیه، الجزائر، دار الفرقان للنشر، الطبعه الثانیه.

یونسي، ابراهیم)1369(؛ هنر داستان نویسي، 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.


