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عناصر ادبي و هنري در داستان یوسف )ع( از نگاه سید قطب
 دکترخلیل پرویني1 

یحیي امیني2
چکیده

داستان یوسف(ع) در قرآن بر خالف سایر داستانهاي پیامبران تنها داستاني است که یکجا و به صورتي 
تقریباً مفصل و کامل بیان شده و این امر مفسران، ادیبان و ناقدان بزرگ چون سید قطب را که کتاب 
التصویر الفني او نقطۀ عطفي در مطالعات ادبي و هنري قرآن به شمار مي رود، بر آن داشته است تا در هنگام 
تفسیر این سوره، به گوشه هایي از جلوه هاي هنري وادبي این داستان پرداخته، زمینه را براي پژوهشهاي  
مستقل در این خصوص فراهم کنند، لذا در این مقاله سعي کرده ایم به بررسي، تحلیل و طبقه بندي برخي 
از عناصر ادبي وهنري داستان از جمله عنصر شخصیت پردازي، صحنه پردازي و عناصري همچون گفتگو، 
کشمکش، پیرنگ  و  همچنین عناصرادبي آن مانند عنصر عاطفه، خیال، اسلوب و فکر بپردازیم تا مالحظه 
شود قرآن در بیان داستانهاي خود تا چه حد از اسلوب و شیوۀ هنري وادبي بهره جسته و چگونه زبان هنرو 
ادبیات را وسیله اي مناسب و شایسته در خدمت اهداف تربیتي و هدایتي خود قرار داده است، به طوري 
که همین شیوۀ قرآن، در چند دهه گذشته باعث شده تا نظریۀ هنر و ادب اسالمي در اشکال مختلف آن 
مانند داستان اسالمي و نمایشنامۀ اسالمي با الهام از شیوۀ داستان پردازي قرآن پدید آید، از این رو مطالعۀ 
ویژگیهاي هنري و ادبي بهترین قصۀ قرآن از زبان سید قطب که خود با الهام از هنر قرآن از پیشگامان 
نظریۀ هنر و ادب اسالمي مي باشد، به فهم و ترویج این نظریه که امروزه طرفداران فراوان پیدا کرده است، 

بسیار یاری می رساند.

واژگان کلیدي: عناصر داستاني، عناصر ادبي، سیدقطب، سورۀ یوسف، داستان یوسف.
mail:kparvini@modares.ac.ir -1- دانشيارگروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس

2- کارشناس ارشد دانشگاه تربيت مدرس
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1- مقدمه
 همان گونه که مي دانیم هر متن ادبي داراي عناصر و ویژگیهایی خاص است که آن را از یک متن
غیر ادبي متمایز مي کند و در واقع وجود این اجزا و چگونگي به کا رگیري آنهاست  که باعث اثر گذاري 
 و احساس لذت هنري در مخاطب مي شود. یعني به هر اندازه یک ادیب به تناسب نوع اثري که عرضه
مي کند در درست استفاده کردن از این عناصر توانمند باشد، مي توان کار ادبي او را در سطح عالي و 

ماندگار به ارزیابی نمود.
اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت وآن این که صرف به کار بردن این عناصر و پراکندگي آن 
در اثر، به تنهایي نمي تواند باعث تأثیر گذاري در مخاطب شود، چرا که انواع مختلف این متون ادبي همچون 
شعر، مقالۀ ادبي، خطابه وجز آن با توجه به اهدافي که از آفرینش آنها مورد نظر است، در به کارگیري 
به عنصر عاطفه و خیال در شعر نمونه مي توان  به عنوان  دارند.  با هم  تفاوتهاي محسوسي   این عناصر 
از مقاله بوده و برعکس  اشاره کرد که مقدار و چگونگي کاربرد این دو عنصر به مراتب متفاوت تر 

عنصر اندیشه و وضوح در بیان موضوع، در مقاله بیشتر از شعر است.
در میان گونه هاي مختلف آثار ادبي، داستان با توجه به ساختار ویژه ، عالوه بر سهیم بودن در برخورداري 
از این عناصر، به تنهایي داراي اجزا و عناصری خاص است که باعث تمایز این نوع از سایر انواع دیگر 
مي شود. در داستان پردازي معاصر، با توجه به تکامل این نوع داستان از قصه هاي سنتي، استفاده و به کارگیري 
 صحیح و هماهنگ این عناصر، امري اجتناب ناپذیر است و اثري مي تواند پایدار و ماندگار بماند که
 به گونه اي شایسته از این عناصر برخوردار باشد. از آن جا که قرآن کریم ، حدود یک ششم حجم خود را
به انواع و اشکال مختلف داستان، اختصاص داده است، لذا موضوع این مقاله به »بررسي عناصر ادبي و هنري 
داستان یوسف(ع) از دیدگاه سید قطب1 »اختصاص می یابد و سعي خواهد شد، تنوع و کیفیت به کارگیري 
این عناصر در این داستان مورد بررسي قرار گیرد تا شاید بتوان طرحي کلي از داستانهاي قرآن بر اساس 
معیارهاي نوین ادبي ارائه داد و نقش اثر گذاري بي نظیر این داستان را از این زاویه نیز مورد توجه قرار داد.

نکتۀ دیگر این که داستان در قرآن، کار هنري مستقل و جداي از سایر موضوعات اصلي آن نیست و تنها 
ابزاري از ابزارهاي موجود براي به تحقق رساندن هدف هدایتي و تربیتي آن است، زیرا قرآن قبل از هر چیزي 
کتاب دعوِت دیني است و داستان نیز یکي از وسایل ابالغ این دعوت و تثبیت آن به شمار مي آید. قرآن 
داستانهایش را نه براي لذت هنري صرف، بلکه آنها را زماني به کار مي برد که به وسیلۀآن بتواند حقیقتي را 
در ذهن تثبیت نماید و باطلي را از آن پاک کند، اما این امر هیچ گاه مانع از آن نمي شود که ویژگیهاي هنري 
داستان پردازي درآن ظاهر نشود، بلکه در قرآن هم هدف دیني مد نظر است و هم طریق هنري در بیان آن 
هدف. قرآن، زیبایي هنري را وسیله اي هدفمند براي تأثیر گذاري دروني قرار مي دهد و بدین طریق احساس 
دیني با زبان شیوا و تأثیرگذار هنري به دیگران عرضه مي شود و این زیبایي هنري، زمینه را براي پذیرش داده 
هاي دیني هموارتر مي کند و این چیزي جز تأثیر هنر در راستاي خدمت به عقیده و اداي رسالت زیباشناسانۀ 
آن نیست.(قطب، بی تا: ص117 / شیخ امین، 1994م:ص227 / خلف اهلل، 1999م:ص154-172) اما قبل از وارد 

شدن به اصل موضوع، ارائۀ تعریفی مختصر از عناصر ادبي و هنري مناسب است:
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2- عناصر ادبی
از دید تمامي ناقدان معاصر ادبیات، عناصر ادبي را مي توان در چهار عنصر خالصه کرد، یعني نمي توان 
متني را ادبي نامید اما سهمي از این چهار عنصر درآن نیافت و در واقع کمیت و کیفیت به کارگیري 
 این عناصر است که باعث تفاوت یک متن ادبي از دیگرمتون و حتي یک نوع ادبي از انواع متفاوت

آن مي شود. (مقدسي، 1981م: ص17/ شایب، 1999م: ص181 / امین، 1967م: ص38)

2-1: عنصر عاطفه
این عنصر، همان نیرویي است که ما به وسیلۀ آن احساسات دروني خود، از جمله عشقها، نفرتها، 
خشمها، ترسها، اضطرابها و خالصه تمام خوشیها و ناخوشیها را به دیگران منتقل مي کنیم و مي توان 
 آن را جزو اساسي ترین پایه هاي اثر ادبي به شمار آورد و شاید خود این نیرو به تنهایي مهم ترین آن
به شمار آید (امین، همان: ص144) و این دقیقاً همان چیزي است که باعث مي شود یک سخن و یا اثر، 

جاودانه باقي بماند.

2-2: عنصر خیال
وقتي سخن از عنصر خیال و خیال پردازي به میان می آید، مقصود هر آن چیزي است که قوۀ تخیل ما 
را به حرکت وا مي دارد و ناگفته ها و نادیده ها را در برابر دیدگانمان مجسم می نماید، یا این که یک صحنه 
را به صحنۀ دیگر و یا یک موضوع را با استفاده از صورتگریهاي تشبیهي و مجازي به صور تهاي دیگر، 

مرتبط مي کند و مي توان آن را به سه دسته تقسیم نمود: 
1- خیال ساده که بیشتر با استفاده از عناصر تشبیه، استعاره و کنایه که در دایرۀ علم بیان قرار دارند 
و به تصویرگري هاي جزئي و ارتباط بین پدیده ها مي پردازد.(مقدسي، 1981م: ص26 / ابو حاقۀ، 

1996م: ص300)
2- خیال آفریننده که بیشتر نمایش گذاشتن جریانات و صحنه هاي غیر واقعي یا آمیخته اي از آن با 

برخي واقعیات است، مانند فیلمها و داستانهای تخیلي (امین، همان: ص60-61/ مقدسي، همان: ص27)
3- خیال بالدار یا مجنح که معموالً گوینده با به صحبت درآوردن اشیای بي جان و همراز شدن با آنها 
به دنبال ارزشها و حقایق روحي و معنوي مي گردد، مانند بعضي از کارتن هاي کودکان و یا برخي از 
اشعار و داستان ها از زبان حیوانات و یا اشیای موجود در طبیعت.(پرویني، 1379ش: ص37 / مقدسي، 

همان: ص28)

2-3: عنصر اسلوب
اسلوب یا شیوۀ تعبیر، عبارت از روشي خاص است که یک هنرمند از طریق آن افکار و عواطف و 
انفعاالت دروني خود را به دیگران منتقل مي کند یا به عبارت دیگر اسلوب یعني طریقۀ چیدن الفاظ در 
کنار هم به طوري که با تغییر حتي یک لفظ از جاي خود، شیوۀ تعبیر شخص دچار تغییر شود واین راز 
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آن چیزي است که بارها شنیده شده که یک اثر ادبي را نمي توان به صورت دقیق ترجمه کرد. بدیهي 
است که شخصیت ادیب در هیچ چیز به اندازۀ اسلوب و شیوۀ نگارش، نمود نخواهد داشت و این سخن که 
»ادیب یعني اسلوب و طریقۀ بیان« (عبد اهلل، 1975م: ص231) سخنی بسیار زیبا و به جا و یا به قول دکتر 
کدکني، اسلوب همچون رنگي است که امکان تشخیص آن جز با مقایسۀ دیگر رنگها امکان پذیر نیست.

(شفیعي کدکني، 1368ش: ص37)

2-4: عنصر اندیشه
معموالً هدف از سرودن شعر ویا نقل داستان و یا هر کدام از انواع ادبي، لذت محض هنري نیست، 
بلکه انگیزۀ اصلي از آنها، بیان برخي حقایق و القاي بعضي مفاهیم است که ادیب یکي از قالبهاي رایج 
ادبي را به عنوان وسیله اي براي القاي آن هدف به کار مي برد. نباید فراموش کرد که کاربرد عنصر اندیشه 
در یک کار هنري همیشه به یک اندازه نیست. به عنوان نمونه در کتابهاي نقد وامثال و حکم و بعضي از 
انواع دیگر ادبي، چون هدف لذت محض ادبي نیست پس طبیعي است که عنصر اندیشه و معنا، نمودي 

بیشتر داشته باشد.

3- عناصر هنري داستان
عالوه بر عناصر چهارگانۀ فوق که به تناسب در انواع ادبي از جمله داستان نیز یافت مي شود، داستان با 
توجه به ساختار ویژه اش، دربردارندۀ عناصر و اجزایی دیگر است که بدون در نظر گرفتن و کاربرد صحیح 
و مناسب آنها، ارزش و تأثیر گذاري خود را از دست داده، نمي تواند نقش خود را به خوبي ایفا کند، لذا 

بسیار به جاست که در این جا هر چند به صورت گذرا به معرفي این عناصر اقدام نماییم.

3-1: عنصر پیرنگ
 پیرنگ در لغت، همان نقشه اي است که مهندسان براي ساختن بناها و کارهاي عمراني بر روي کاغذ 
طرح ریزي و کارهاي خود را براساس آن به اجرا در مي آورند(معین، 1371ش: ص624) و در اصطالح 
داستان پردازي همان طرح و نقشه اي است که تمام عناصر داستان در آن خوب و محکم به هم مرتبط می شود 

و داستان به وسیلۀ آن از یک نوع استواري و انسجام طبیعي و از نظام علي و معلولي برخوردار می گردد.

3-2: عنصر شخصیت
 هر داستان براي ادامۀ مسیر خود به حرکت و جنب و جوش نیاز دارد و این تکاپو و حرکتها را چیزي 
جز شخصیتها خلق نمي کنند و در واقع داستان بدون شخصیت یعني هیچ، لذا طریقه و چگونگي به کارگیري 
این عنصر در داستان از مهم ترین اسباب موفقیت آن داستان به حساب مي آید و مي تواند تجلي گاه نبوغ 

داستان پرداز نیز باشد.
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3-3: عنصر کشمکش
 معموالً  در هر داستان، جریانها و شخصیتهایي وجود دارند که هر کدام در جهتي مخالف دیگري در 
حرکت هستند و نه تنها توافقي در نحوۀ اندیشیدن و یا زیستن ندارند، بلکه هر کدام خواهان حذف دیگري 
می باشند و مدام به انواع ترفندها و نقشه ها متوسل می گردند تا رقیب را از صحنه خارج نمایند، بنابراین، 
طبیعي است که این امر منجر به درگیري و تضادهایي شود که صحنۀ داستان را معموالً بسیار داغ و دیدني 
کرده، مخاطب را با خود به این سو و آن سو کشانده، سپس بعد از قرار دادن او در اوج بحران و بالتکلیفي، 
ناگهان با پیروز شدن یک طرف بر طرف دیگر، شعلۀ این آتش افروخته به تدریج رو به خاموشي و سردي 

می گذارد و باعث کاستن فشار رواني و اضطراب خاطر مخاطب گردد.(میر صادقي، 1376ش:ص295)

3-4: عنصر زاویۀ دید
 زاویۀ دید که به آن در اصطالح ادبیات عربي »العرض القصصي« گفته مي شود، همان شیوۀ روایت 
داستان است، بدین معني که داستان یا به وسیلۀ یکي از شخصیتهاي موجود در آن، روایت مي شود یا توسط 
شخصي خارج از آن، که البته هرکدام از این دو نوع داراي ویژگیهاي هنري خاص خود است که به 

ویژگي نوع اول، زاویۀ دید دروني و به ویژگي نوع دوم، زاویۀ دید بیروني گفته مي شود.

3-5: عنصر گفتگو
یکي از ابزارهایي که انسانها معموالً در شناخت شخصیتي و رفتاري یکدیگر از آن بهره مي  گیرند، 
سخن گفتن و گفتگو است  و این گفتگو یکي از مهم ترین عناصري است که در داستان براي بیان و معرفي 
شخصیتها به کار برده مي شود. داستانهایي که در آنها عنصر گفتگو زیاد به کار برده مي شود، به نمایشنامه 

شبیه تر و اغلب آنها اندیشه محور هستند.

3-6: عنصر صحنه و صحنه پردازي
انسان و تمامي موجوداتي که خداوند بر روي زمین آفریده است همگي، بدون استثنا، تابع شرایط ویژۀ 
زیست محیطي خود هستند و هر حادثه اي که در زندگي آنها به وقوع مي پیوندد حتماً در محیطي خاص 
و فضایي ویژه جریان مي یابد و این دقیقاً همان چیزي است که در اصطالح داستان نویسي به آن عنصر 
بیئه و یا صحنۀ حوادث و رویدادها گفته مي شود که معموالً از طریق آن مي توان به برخي از ویژگیهاي 
شخصیتهاي داستان نیز آگاهي یافت.(امین، همان: ص143)به عبارت دیگر و بهتر، عنصر صحنه یعني زمان 

و مکان وقوع حوادث.

4- ویژگیهای کلی سورۀ یوسف)ع(
سید قطب معتقد است این داستان در زمینۀ ویژگیهاي ادبي و اسلوب ارائۀ عناصر داستاني، سوره ای 
منحصر به فرد در میان تمام داستانهاي قرآن است، زیرا معموالً هر سوره در برگیرندۀ بخشي یا بخشهایي از 
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یک داستان است که دقیقاً متناسب با آن سوره و در خدمت تبیین اندیشۀ اصلي آن به کار مي رود، اما سورۀ 
یوسف با توجه به ویژگي خاص این داستان 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 بیان شود 

و صحنه هاي دیگردر سوره اي دیگر.(سید قطب، بی تا: ج4، ص1951، 1962، 2037)
با توجه به این خصوصیت، داستان یوسف(ع) به صورت کامل و با ذکر تمام جزئیات در این سوره 
بازگو شده و همین امر باعث فراهم گشتن زمینه اي مناسب در چگونگي عرضۀ هنري آن شده است، لذا 
مي توان این داستان را نمونۀ کاملي از شیوۀ داستان پردازي اسالمي دانست که سرشار از عناصر متنوع ادبي 
وداستاني است و سید قطب آن را الگویي بسیار مناسب، براي پایه گذاري مدرسه اي جدید به نام نظریه یا 
مدرسۀ هنر و ادب اسالمي با ویژگیهاي خاص، معرفي مي کند. در این جا بي فایده نخواهد بود اگر به صورت 

گذرا و سریع به بعضي از این ویژگیها اشاره کنیم:
-واقع گرایي نظیف و انساني

-در خدمت گرفتن ابزار هنري براي تبیین حقایق دیني
-ایماژ هایي مناسب وآزادي مخاطب در تکمیل آن (زودرنج، 1387ش: ص81)

اکنون پس از این معرفي اجمالي، بهتر است به طور مفصل، به بیان عناصر ادبي و هنري نهفته در این 
داستان از زبان سید قطب بپردازیم.

5- عناصر اصلي تشکیل دهندۀ داستان حضرت یوسف)ع( 

5-1: پیرنگ )حبکه(
 همان گونه که قباًل نیز بیان کردیم، پیرنگ یا حبکه همان انسجام و هماهنگي و رابطۀ علي و معلولي 
بین اعضاي اصلي داستان یعني آغاز، تنه و سرانجام آن از طرفي و ارتباط بین سایر عناصر تشکیل دهندۀ 
داستان از طرف دیگر است، یعني این که تمام این اجزا و عناصر در عین داشتن استقالل، هماهنگ و 
مرتبط با هم در داستان به کار روندکه در زیر مي توان به برخي از این انسجامها و هماهنگیها اشاره کرد: 

5-1-1: تناسب و هماهنگي بین مقدمه، تنه و پایان داستان
در سه آیۀ آغازین این سوره، خبر از این است که قرآن کار خداوند و نازل شده از سوي او، آن هم 
با زباني روشن و قابل فهم است تا شاید با توجه به بي نظیر و غیب بودن آن، انسانها با اندیشیدن به وحي 
بودن آن مطمئن شوند. سپس در آیۀ سوم، نمونه اي از این وحي بودن را با نقل کردن بهترین نوع داستان 
و داستان پردازي که تا کنون انجام شده، ارائه مي دهد و اشاره مي کند که اي پیامبر آنچه را که ما براي تو 

بازگو مي کنیم همگي وحي و نهفته در پس پردۀ غیب بوده و تو از آن هیچ نمي دانستي. 
سپس تنۀ اصلي داستان، بالفاصله با خواب عجیب و غریب حضرت یوسف(ع)، و به دنبال آن تعبیر 
حضرت یعقوب(ع) از این خواب، شروع مي شود و بعد از این واقعه، جریانات وحوادث یکي پس از دیگري 
به گونه اي صد در صد مخالف تعبیر حضرت یعقوب(ع) به پیش مي رود تا جوي مبهم و نامعین را که 
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نشانه ای دیگر از ناآگاهي شخص پیامبر(ص) و حتي خود یعقوب و یوسف(ع) ازاین جریانات و حوادث 
است، بهتر به تصویر بکشد و به عالوه نشانگر همان وحیاني بودني باشد که در مقدمه بدان اشاره شد.

داستان این حالت ابهام و سرگشتگي را به بهترین صورت به نمایش مي گذارد تا به آن نتیجۀ مطلوب 
نایل آیدکه همان اثبات وحي بودن قرآن است و این که بر خالف ادعاي دشمنان خدا و پیامبر(ص)، ساخته 
و پرداختۀ خود پیامبر نمي تواند باشد(قطب، همان: ص1950، 1962، 1965، 2031) و دقیقاً پس از اتمام 
داستان با آوردن آیه اي که نشان از تناسب مقدمه با تنه و بخش پایاني دارد، دوباره به غیب و وحیاني بودن 
این داستان اشاره مي کند و در آن این عبارت دیده مي شود که: »این داستان از خبرهاي غیبي است که ما 
به تو وحي مي کنیم چرا که تو با برادران یوسف (ع) نبودي وقتي به توطئه چیني پرداختند و بر سر تصمیم 
خود به توافق رسیدند2«، به هر تقدیر، داستان از همان نقطۀ شروع تا پایان در یک تسلسل منطقي و با یک 
هماهنگي اعجاب انگیز، حوادث را یکي پس از دیگري به طور تفصیل به تصویر مي کشد تا هم وحي بودن 

قرآن را اثبات کند و هم ارزشهاي دیني مورد نظر در قصه را در ذهن و ضمیر خواننده جاي دهد.
5-1-2: انسجام بین تعبیر حضرت یعقوب )ع( با کل داستان 

در آیۀ پنجم همین سوره، یعقوب(ع) پس از بیان خواب از سوي یوسف(ع) بالفاصله به او هشدار 
مي دهد که این خواب را براي برادرانش بازگو نکند، زیرا آنها فوراً به دسیسه چیني علیه او اقدام می نمایند 

و شیطان نیز که دشمنی آشکار براي انسان است، آنها را بر این امر، بیشتر تحریک مي کند.
 سپس در آیۀ ششم، یعقوب(ع) به تعبیر خواب پرداخته، آینده اي بسیار درخشان را براي یوسف(ع) 
نوید مي دهد، چرا که خداوند نسبت به فردي که بر مي گزیند، علیم و آگاه است و در انجام هر کاري 
حکیم و آن را به شیوه اي مناسب و به جا محقق مي گرداند. پس از این جریان است که برادران یوسف(ع)، 
به صحنه می آیند و حوادث یکي پس از دیگري در راستاي مهیا کردن یوسف(ع) براي برگزیده شدن 
از تمامي آن مراحل و از گذر  به تحقق پیوستن خواب، روي مي دهند و سرانجام یوسف(ع) پس   و 
آماده شدن براي پذیرش امر طاقت فرساي اصالح و تربیت، به تعبیر خواب خود مي رسد و داستان با 
سخناني زیبا و متناسب با شأن پیامبري او و دقیقاً هماهنگ با آنچه پدرش در انتهاي آیات پنجم و ششم 
در مورد علیم و حکیم بودن خداوند و فتنه افکني شیطان گفته بود، این گونه به پایان مي رسد : (همان: 
ص 1962، 2029 / بي تا: ص 134، 135) »... اي پدر! این بود تعبیر خوابي که در گذشته دیده بودم، به 
راستي که خداوند آن را محقق گردانید، و واقعاً که خداوند چقدر به من لطف داشته، آن هنگام که مرا از 
زندان بیرون آورد و شما را بعد از این که شیطان بین من و برادرانم دشمني افکند از صحرا به شهر کشاند، 
همانا پروردگارم نسبت به آنچه که بخواهد انجام دهد بسیار دقیق و باریک بین است، زیرا که او علیم و 

حکیم است3« 
5-1-3: انسجام و هماهنگي در به صحنه درآمدن به هنگام شخصیتهاي داستان

طریقۀ به صحنه در آمدن شخصیتهاي داستان و تناسب و انسجام منطقي در ظهور این شخصیتها، همگي 
نشان از پیرنگي زیبا و به هم پیوسته دارد، بدین ترتیب که داستان درست بر اساس اهمیت اصلي یعني 
یوسف(ع) با به صحنه در آوردن او آغاز مي شود سپس پدرش نیز بر پایۀ جایگاه مهم خود در جهت دادن 
به حوادث و صحنه هاي بعد، پس از ظاهر شدن در صحنه، زمینه را براي ظهور برادران یوسف(ع) با هشدار 
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در بازگو نکردن خواب براي آنها فراهم مي کند، سپس برادران یوسف(ع) و سایر شخصیتها، به تناسب 
تأثیري که در پیشبرد رؤیا و به تحقق رساندن آن دارند یکي پس از دیگري وارد صحنه شده، پس از اداي 

وظیفۀ خود از صحنه ناپدید مي گردند. 

5-2: عنصر شخصیت
سید قطب به تحلیل و معرفي شخصیتهاي داستان بسیار اهمیت مي دهد، زیرا هر کدام از آنها را نماد 
و سمبل یک ویژگي از ویژگیهاي متنوع انساني و طبقه اي از طبقات مختلف اجتماع مي داند که این 
 اختالف طبقاتي، در شکل گیري شخصیتها و نحوۀ عملکرد آنها در برابر رویدادها، نقشي بسیار مهم
ایفا کرده است. در زیر به برخي از شخصیتهاي اصلي و فرعي داستان و نحوۀ عملکرد هر یک به صورتي 

گذارا اشاره خواهیم کرد:
5-2-1: یوسف)ع(

یوسف(ع) به عنوان قهرمان و فرد شمارۀ یک داستان، شخصیتي است که در طول داستان و از زوایاي 
 مختلف به صورت کامل نشان داده شده و گوشه اي از زندگي او را نمي توان یافت که در پرده ابهام
باقي مانده باشد. شخصیتي که قرآن حتي یک بخش از آن را بدون واقعیت خارجي و در لفافه اي از مبالغه 

و وارونه نماییها، عرضه نکرده است.
او از یک سو، فردي تربیت شده در محیط پیامبري است، اما با وجود این ویژگي دیني، قرآن هیچگاه 
او را موجودي اسطوره اي و خالي از ضعفهاي بشري ارائه ننموده، بلکه ما به وضوح او را مي بینیم که در 
شرایط سخت تحریکات غریزي و در آن حالت حساس و نفس گیر، چگونه در یک لحظه، ضعف بشري 
بر او غلبه مي کند »و لََقد َهمَّ بِها« اما رحمت خداوند از راه مي رسد و او را با سرافرازي از مهلکه نجات 
مي دهد و یوسف(ع) »معاذ اهلل« گویان و با اقرار به بنده نوازي پروردگار، راه رسیدن امداد خداوندي را بر 

خود هموار مي کند.4 (همان: ص 1952، 1981 / بي تا: ص166)
یوسف(ع) در تمام صحنه هاي داستان، فردي مصمم و خداترس است که این ویژگیها حتي یک لحظه 
هم از او جدا نمي شود و این را مي توان در جریان تبلیغ پیام توحید و یکتا پرستي به هم سلولیهایش کاماًل 
مشاهده کرد، اما با وجود این تا رسیدن به مرحلۀ پختگي کامل و به تحقق پیوستن رؤیایش فاصله ای زیاد 
وجود دارد، زیرا در جریان آزاد شدن یکي از دوستان هم بندش از او مي خواهد که جریان او را نزد پادشاه 
بازگو کند، گویي از بودن در زندان به ستوه آمده است و البته این چیزي نیست که زیبندۀ او باشد، بنابراین 

تا رسیدن به آنچه شایستۀ او می باشد باید چند سالي دیگر را تحت مراقبتهاي خدایي در زندان باقي بماند.
در ادامه مي بینیم که چگونه یوسف(ع) پس از گذشت چند سال، چنان به پختگي مي رسد که وقتي 
 در جریان تعبیر خواب پادشاه، از او درخواست مي شود که به نزد پادشاه بیاید، بر خالف چند سال پیش، 
ذوق زدۀ خروج از زندان به نظر نمي رسد، بلکه قبل از هر چیز از پادشاه مي خواهد که جریان بي گناهي او 
در مأل عام به اثبات برسد و پس از آن است که آمادۀ خروج از زندان مي شود.(همان: ص 1955، 1956، 
1964، 1994، 2001، 2002، 2004). در یک جمله مي توان گفت شخصیت حضرت یوسف(ع)در قرآن، 
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مظهر یک مرد هوشمند و زیرک است که به نیروي اراده و تقوي بر هواي نفس غلبه مي کند و رفتن به 
زندان را بر آلوده ماندن ترجیح مي دهد.

5-2-2: زن عزیز
چهرۀ  و  خاص  ویژگیهاي  بر  پرتوافکني  در  که  است  شخصیتهایي  مهم ترین  از  یکي  زن  این 
البه الي  در  عالوه  به  است.  بوده  تأثیرگذار  و  مهم  بسیار  یوسف(ع)  یعني  داستان  اصلي  قهرمان  واقعي 
و حرکات  و  رواني  خصوصیات  مورد  در  جالب  نکاتی  به  مي توان  نیز  او  خود  خاص   ویژگیهاي 

عکس العملهاي گوناگون این شخصیت در مراحل مختلف داستان پي برد.(همان: ص 1952، 1953)
اخالقي مثبت  ارزش  نوع  از هر  است که در گیرودار شهوات جنسي، چشم   زن عزیز، شخصیتي 
فرو مي بندد و در این راستا، نه به شرم و حیاي ذاتي زنانه اهمیت مي دهد و نه به ویژگي شخصي و اجتماعي 
خود به عنوان زن بزرگ ترین وزیر کشور، لذا او را مي بینیم که به هیچ نوع شرافت خانوادگي پایبند 
نمي باشد.  این شخصیت براي رسیدن به خواسته هاي خود هر آنچه را که از نقشه ها و مکرهاي زنانه در توان 
دارد به کار مي برد اما در عین حال در لحظات حساس، آن جا که در برابر سرزنشها و انتقادات دیگران قرار 
مي گیرد، آن پختگي و زیرکي الزم را نیز دارد که بتواند از پس تمامي سرزنشها بر آید.(همان:ص 1980، 
1984، 1985) شخصیتي که در هر لحظه توان آن را دارد که در برابر آنچه که خود مي خواهد عکس العمل 
شایسته و مناسب ارائه دهد چه در لحظۀ حساس مواجه شدن با عزیز و چه در لحظۀ انتقام گیري عاشقانه از 
یوسف(ع) و انتخاب خفیف ترین مجازات در ازاي اهانت به شرف و ناموس بزرگ ترین وزیر مملکت و 

فرستادن او به زندان و عدم مجازات مرگ. (همان: ص1982)
5-2-3: برادران یوسف)ع(

صحنۀ ظهور این شخصیتها، زماني است که آنها دور هم جمع شده اند و در زمینۀ محبت افراطي و بیش 
از حد پدرشان نسبت به برادر کوچک خود یوسف(ع) نگران به نظر مي رسند و به دنبال راه حلي براي 
رفع این معضل و مشکل بر مي آیند که ظاهراً پس از رایزنیهاي بسیار، آتش کینه و حسادت آنها را، چیزي 
جز از بین بردن یوسف(ع) خاموش نمي کند، یعني همین فرزندان تربیت یافته در محیط پاک پیامبري، به 
گونه اي ظاهر مي شوند که انگار کینه توزاني کودک اندیش بیش نیستند که در نظر آنها کشتن کودکی 
خردسال، گناهي بزرگ و نابخشودنی به نظر نمي رسد(همان: ص 1952، 1953، 1973) واین جاست که همان 
واقع گرایي ممتاز قرآني نمایان مي شود و با به نمایش گذاشتن ضعفهاي بشري در فرزندان انساني واال از تبار 
ابراهیم(ع) الگویي مناسب در داستان نویسي مبني بر واقع گرایي الهام گرفته از قرآن، فراروي ادیبان اسالمي 
قرار مي دهد. (همان: ص1953،1952).الزم به ذکر است که یکي از ویژگیهاي داستانهاي قرآن وبه تبع آن 
داستانهاي اسالمي، واقع  گرایي است که البته با واقع گرایي داستانهاي بشري که عموماً با تخیالت و توهمات 

داستان پرداز آمیخته است، تفاوت دارد.(براي اطالع بیشتر ر.ک پرویني:1379ش)
 به هر حال، آنها تصمیم به اجراي جنایت هولناک خود مي گیرند، اما ناگهان در این میان شخصیت 
یکي از برادران به گونه اي متفاوت، با پیشنهاد کردن راه حلي کم خطر تر وارد صحنۀ نمایش مي شود و 
بدین ترتیب داستان در راستاي حرکت به سوي محقق شدن خواب یوسف(ع) تغییر جهت مي یابد.(قطب، 

همان: ص 1974)
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5-2-4:یعقوب)ع(
آنچه که ما از این شخصیت به روشني در همان لحظۀ ناپدید شدن یوسف(ع) تا انتهاي داستان مشاهده 
مي کنیم تماماً همراهي با خداوند و اعتماد کامل بر او است، (همان: ص1976، 2016، 2025، 2026، 2028) 
زیرا این انسان بزرگ در جریان تمام صحنه هاي مصیبت و رویارویي با آن، همواره بر اساس شناختی که 
از خداوند دارد، به بازگشت یوسف(ع) و سایر فرزندانش امیدوار است و نکتۀ جالب تر این که تمام درد و 
رنجهایش را جز نزد خداوند پیش کسی دیگر بازگو نمي کند و سید قطب علت نابینا شدن او را در همین 
فروخوردن غصه هایش مي داند، (همان: ص 2025)یعني بر خالف آنچه ما از بي تابي یعقوب(ع) شناخته ایم او 

شخصیتي نبوده که در مأل عام و پیش عموم مردم به ابراز دردهاي خود به صورت همیشگي پرداخته باشد.
5-2-5: عزیز

شخصیت عزیز، شخصیتي است که سید قطب آن را نمایندۀ مردان طبقۀ به اصطالح سطح باالي جامعه 
مي داند که نسبت به مسائل ناموسي خود بي احساس و خیلي سرد و بي غیرت برخورد مي کنند. او براي 
روشن نمودن این قضیه، لحظۀ روبرو شدن با این مرد را در هنگام فرار یوسف(ع) از دست همسر وزیر 
بزرگ به عنوان مثال ذکر مي کند که چگونه بدون احساس، از کنار این مسئله مي گذرد و فقط با مشورت 
با یکي از بستگان زن مي خواهد از واقعیت قضیه آگاهي یابد و البته بعد از فاش شدن مقصر بودن زن، 

واکنشی خاص جز سرزنشي همراه با تشویق و تمجید از او نمي بینیم5.
5-2-6: زنان شهر

شخصیت این زنان چیزي جداي از ویژگي شخصیتي زن عزیز نیست، لذا آنها را کاماًل با همان حالت 
و ویژگي غریزي که در همسر عزیز بود مشاهده مي کنیم، آن زمان که زیبایي یوسف(ع) به حدي ایشان 
را پریشان و بیخود مي کند که آنها نیز جانب زن عزیز را می گیرند و او نیز با حالتي سربلند و رها از دست 
سرزنشهاي آنان، به عنوان افتخار و مباهات به چنین بردۀ زیبایي و گذاشتن مهر تأیید بر کارهاي شهواني 
خود در مقابل سایر زنان، یوسف(ع) را تهدید مي کند که اگر آنچه را که از او مي خواهد انجام ندهد، او را 

به زندان مي فرستد.(همان: ص1955، 1980، 1984، 1985، 1995)

5-3: عنصر صحنه و محیط
در این داستان مي بینیم که سید قطب به عنصر محیط و فضا و صحنه پردازي بسیار اهمیت مي دهد و در 
هر فرصتي و در ضمن نحوۀ گفتگو و رفتار شخصیتها به نقش تأثیر محیط بر آنها اشاره می کند و گاهي 
خود به استنباط زمان و مکان روي دادن حوادث بر اساس شواهد قرآني مي پردازد و البته به نتایج قابل 
تحسین هم مي رسد، لذا در این جا سعي خواهیم کرد به نمونه هایي از این نوع استنباط و معرفي محیط از 

نقطه نظر او اشاره اي هرچند گذرا داشته باشیم:
5-3-1: عنصر زمان

5-3-1-1: زمان و تاریخ وقوع حوادث 
سید بر اساس بعضي از اشارات قرآني معتقد است، حکامي که در زمان یوسف(ع) بر مصر حکومت 
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مي کردند، نمي توانند اصلیتي مصري داشته باشند، زیرا بعضي از الفاظ و تعبیراتي که در البه الي سخنان آنها 
به گوش مي رسد، بسیار متفاوت از واژه ها و تعبیراتي است که خداوند در هنگام صحبت از موسي(ع) و 
فرعون به کار مي برد، چون واژۀ فرعون رایج ترین واژه اي است که به وسیلۀ آن، پادشاهان مصرمعرفي 
مي شوند و این در حالي است که قرآن براي پادشاه حاکم بر مصر در زمان یوسف(ع) لقب »ملک« و یا 

»عزیز« را به کار مي برد که کاماًل حاکي از نحوۀ نام گذاري و القاب متفاوت در میان آنها دارد.
سید قطب پس از مراجعه به سندهاي تاریخي به این نتیجه مي رسد که در زمانهاي پیش ازیعقوب(ع) 
و نزدیک به رسالت ابراهیم (ع) اقوامي بوده اند بنام »ُرعاۀ يا چوپانان« که در نزدیکي محدودۀ استقرار و 
حاکمیت دیانت توحیدي ابراهیم(ع) زندگي مي کرده اند، در نتیجه مفاهیمي از دیانت توحیدي و یکتاپرستي 
به میان آنها سرایت کرده است وحتي عده اي نیز به پذیرش این دین روي آورده اند. این قوم در سالهاي بعد 
بنا به دالیلي در جریان لشکرکشیهاي خود، سرزمین مصر را تحت کنترل خود درمی آورند و بر مصریان 
غالباً بت پرست، غلبۀ دیني و فرهنگي مي یابند. ظاهراً این دین با ظاهري مشوه به میان مصریان رفته و پس 
از تأثیرپذیریهاي چشمگیر ازآیین بت پرستي، چهرۀ آن زشت تر و ناهمگون تر شده است، اما بنابر تعصبات 
دیني و نژادي این قوم نتوانستند در میان مصریان نفوذ کنند و در مقابل، مصریان نیز آنها را الیق فرمانروایي 
بر خود نمي دیدند و حتي از دید مصریان این قوم پست تر از آن بودند که بتوانند از آنها اطاعت کنند. در 
تاریخ آمده است که این قوم توسط مصریان »الهکسوس« بمعني خوک ویا خوک چران لقب گرفته اند 
که خود نشان از کینه و نفرت شدید آنها نسبت به این »رعاۀ« دارد.این قوم سرانجام بعد از یک قرن ونیم 
تسلط بر مصر، توسط مصریان مورد هجوم قرار می گیرند و از سرزمین مصر بیرون رانده مي شوند و از آن جا 
که فرزندان یعقوب(ع) نیز پس از به قدرت رسیدن یوسف(ع) در مصر ساکن شده و به عنوان هم پیمانان 
آنها در آمده اند، پس از اخراج آنها، بني اسرائیلیهاي هم پیمان نیز به دلیل دیانت توحیدي مخالف عقاید 
بت پرستي مصریان، مورد وحشتناک ترین شکنجه ها و تجاوزها قرار مي گیرند تا این که خداوند موسي(ع) 

را فرستاده، آنها را از دست جنایتهاي فرعون و حاکمان حق کش نجات مي دهد.
5-3-1-2: شرایط سني یوسف )ع( و همسر عزیز به هنگام بروز فتنۀ غریزي

سید قطب در این قسمت نیز بر اساس الهام از آیات قرآني و واژه ها و تعبیرات به کار برده شده در 
آن به برآورد سن یوسف (ع) و همسر عزیز مي پردازد تا به وسیلۀ آن شرایط بحراني و وخیم یوسف(ع) 
ئُب«  را به خوبي به تصویر بکشد. او در این زمینه از واژۀ »غالم« و عبارت »إِنّي أََخاُف أَن یأُکلَُه الِذّ
استفاده می کند و سن یوسف را در هنگام رسیدن به مصر قطعاً کمتر از چهارده سال مي داند، زیرا با توجه 
به گفته هاي او، از لحاظ ترتیب نام گذاري بر اساس شرایط سني، »فتي« در مرحله ای باالتر از »غالم« قرار 

مي گیرد و این مقطع فتوت، دقیقاً زماني است که یوسف در آن دچار فتنۀ غریزه مي شود.
با توجه به درخواست عزیز از همسرش براي نگهداري یوسف(ع)، سید به این نتیجه مي رسد که حتمًا 
مدت زماني از ازدواج آنها گذشته و هنوز این زوج، بچه دار نشده اند، لذا سن زن در این حالت نباید کم تر از 
بیست و پنج سال باشد و از آن جا که یوسف(ع) با گذشت دوران (غالمي) و رسیدن به مقطع فتوت باید 
نزدیک به بیست و پنج سال داشته باشد، این زن نیز باید در فاصلۀ سني سي تا چهل سالگي قرار گرفته باشد.
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5-3-2: عنصر مکان
 عنصر مکان، محیط و فضاي خارجي داستان را به نمایش مي گذارد، بنابراین در داستان، ما فضا 
ومحیطي وسیع داریم که تمام سرزمین مصر و کنعان را در بر مي گیرد و در حقیقت میدان تاخت و تاز 
حوادث و رویدادهاي داستان است. اما این محیط وسیع، خود به مکانهایي کوچک تر تقسیم مي شود که هر 
کدام نمایان گر ویژگي خاص آن محیط است، از جمله دشت سرسبز و با صفاي پیرامون محیط زندگي 
یعقوب(ع) و فرزندانش، آن جا که برادران یوسف(ع) به پدرشان مي گویند: »فردا یوسف(ع) را با ما 
بفرست تا براي خود لذت برده و جست و خیز کنان به بازي بپردازد« که از البه الي سخنان و گفتگوهاي 
آنان مي توان، این فضا را حدس زد. همچنین محیط خشک و کم آب صحرا، محیط قصر با اتاقهاي متعدد 
و درهاي متنوع آن، محیط زندان، بازار شهر وسایر مکانهایي که صحنۀ بروز بعضي از حوادث و جریانات 

موجود در داستان است و به آن حالتي خاص نیز مي بخشد.(همان: ص1962، 1975، 1979، 2015)

5-4: عنصر کشمکش
کشمکش یکي از عناصر مهم در تشویق مخاطب به پي گیري سرانجام داستان است و داستان بدون 
درگیري و نزاع یعني داستاني بي روح و بي تحرک، بنابراین از همان لحظات ابتدایي تا انتهاي داستان، به 
صحنه هاي بسیار از تضادها و تقابلها و درگیریها برمي خوریم که هر کدام پس از رسیدن به اوج بحران و 
گره افکنیهاي هنري بعد از چندي آرام می گیرد و قضیه در حالتهاي نفس گیر و حساس به پایان مي رسد. 

دراین جا مي توان به نمونه هایي از این صحنه ها اشاره کرد:
 - نبرد و درگیري یوسف(ع) با برادرانش تا انتهاي داستان و سپس گره گشایي به نفع یوسف(ع)

(یوسف/ 18-8، 62-58، 79-70، 92-88)
- در گیري و تضاد فراوان یعقوب(ع) با فرزندانش و رسیدن به مراحل حساس و سپس بحران زدایي و 

نتیجه به نفع یعقوب(ع)(همان: ص 18-5، 66-63، 87-80، 98-94)
-گره افکني و ایجاد تنش بین یوسف(ع) و زن عزیز و گره گشایي نهایي به نفع یوسف(ع) (همان/ 

(53-50 ،35-23
- نبرد و نزاع بین زنان شهر و زن عزیز و پیروزي زن عزیز در این درگیري(همان/ 32-30)

5-5: عنصر گفتگو
عنصر گفتگو، بارزترین عنصر یک رمان است که در این داستان مشاهده مي شود و درواقع از البه الي 
همین عنصر است که سید به عرضۀ ویژگیهاي خاص هر شخصیت می پردازد و محیط پرورش و فضاي 
حرکتي آنها را به تصویر مي کشد، زیرا نحوۀ گفتار و عکس العملهاي رفتار خاص متناسب با هر سخن، 
یکي از ابزارهاي مهم در داستان پردازي است که مي تواند باعث پرتو افکني بر نهانیهاي دروني اشخاص 
و پرده برداري از نحوۀ اندیشه و معتقدات آنها باشد که این عنصر در این جا به بهترین صورت ممکن و 

درست متناسب با هر شخصیت به کار رفته است.
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5-6: عنصر زاویۀ دید
از آن جا که خداوند سبحان به عنوان شخصیتي خارج از داستان (راوی) به بازگو کردن آن مي پردازد، 
لذا از همۀ جریانات و ویژگیهای شخصیتي افراد آگاه می باشد و به بهترین صورت به معرفي آنها مي پردازد، 

بنابراین زاویۀ دید از نوع بیروني است.

6-عناصر ادبي در داستان یوسف

6-1: عنصر عاطفه
وقتي صحبت از عواطف است، منظور تمام آن اموری است که خصوصیات مثبت یا منفي دروني ما را 
شکل مي دهد و باعث عکس العملهاي متفاوت در رفتارهاي ما مي شود. الزم به تذکر است که سید قطب 
در بیان نکات ادبي و هنري این داستان، هر کدام از نمودهاي عاطفي و احساسي را به عنوان یک عنصر 
مي نامد، مانند عنصر یأس، عنصر نفرت و غیره، سپس در اثناي توضیح بعضي از ویژگیها است که به بیان 
مفصل تر آنها اقدام مي کند.(قطب، همان: ص 1962)، لذا ما در این جا سعي خواهیم کرد بر اساس شیوۀ 

سید قطب در تعریف این عنصر به معرفي و عرضۀ هر کدام از این نمونه ها اقدام کنیم:
6-1-1: عواطف گوناگون تجلی یافته در یعقوب )ع( 

- عاطفۀ محبت و عالقۀ اونسبت به یوسف(ع).6 (همان: ص 1971)
- عاطفۀ ترس و اضطراب ناشي از بازگو کردن خواب از سوي یوسف(ع).7 (همان)

- عاطفۀ حزن و اندوه ناشي از فرستادن یوسف(ع) با برادرانش و بي اعتمادي نسبت به آنها و ترس از  
خورده شدن یوسف(ع) توسط گرگ.8 (همان: ص 1975، 1976)

- عاطفۀ ترس مبتال شدن پسرانش به چشم حسود.9 (همان: ص2018)
- حسرتها و غصه هاي عمیق منجر به نابینایي او در اثر از دست دادن یوسف(ع) و بنیامین.10(همان: ص 2025)

 - عاطفۀ وجد و سرور ناشي از پیدا شدن یوسف(ع).11 (همان)
6-1-2: عواطف گوناگون متجلي در یوسف)ع(

- عاطفۀ تعجب و سردرگمي از خوابي که دیده بود.12 (همان: ص1971)
- اضطراب و ترس و اندوه و وحشت ناشي از قرار گرفتن در چاهي دور افتاده.13(همان: ص1975)

- عاطفۀ خوشحالي از نجات یافتن از چاه.14 (همان:ص1977)
- عاطفۀ ترس و اضطراب از دچار شدن به گناه جنسي.15 (همان: ص1980، 1981، 1985)

- عاطفۀ امید در تأثیر گذاري بر هم سلولیهایش در القاي دین.16 (همان: ص 1989)
- عالقه مندي شدید به رهایي از زندان.17 (همان: ص1992)

- عاطفۀ تأثر شدید یوسف(ع) از دیدن برادرانش و مخصوصاً عالقه مندی به دیدن برادرکوچک تر.18 
(همان:   ص 215)                                                                                                         

- متأثر شدن شدید یوسف(ع) به وضعیت اقتصادي رقت بار برادران و خانوادۀ آنها و سرانجام معرفي 



22

خود.19 (همان: ص 2027)
- عاطفۀ خوشحالي و هیجان لحظۀ دیدار خانواده پس از سالیان دراز.20 (همان: ص 2029)

6-1-3: عواطف و احساسات متجلي در برادران یوسف)ع(
- احساس تنفر و حسادت نسبت به یوسف(ع)21 (همان: ص 1973)

- احساس بیزاري از عملکرد یعقوب(ع)22 (همان)
- حس انتقام جویي وکشتن یوسف(ع)23 (همان)

- عاطفه و ترس از عواقب گناه24 (همان)
- عاطفه و دودلي و تردید از کشتن یوسف(ع) توسط یکي از برادران25 (همان:ص 1974)

- احساس تعجب و شرمندگي بسیار شدید از پیدا شدن پیمانۀ شاهي در میان بار و بنۀ برادرآنها26 
(همان:ص2020)

- برانگیخته شدن حس تنفر وکینۀ آنها نسبت به یعقوب(ع) و یوسف(ع) به هنگام آه و فغان کردن 
یعقوب (ع) در غم از دست دادن فرزندانش و مخصوصاً یوسف(ع)27 (همان: ص 2025)

- احساس ضعف و فقر در پیشگاه یوسف(ع) و تالش براي به رحم آوردن او در بخشیدن آذوقۀ 
بیشتر28 (همان: ص 2027)

- احساس شگفتي و تعجب غیر قابل وصف در لحظۀ معرفي شدن یوسف(ع)29 (همان)
- شرمندگي و خجالت در پیشگاه یعقوب(ع) و طلب گذشت و پشیماني از کینه ها وحسادتهاي خود30 

(همان: ص2028)
6-1-4: عواطف و احساسات زن عزیز و سایر زنان

- محبت شدید و دیوانه وار زن عزیز نسبت به یوسف(ع)31 (همان: ص 1980)
- عدم احساس شرم و حیا در تحریکات شدید جنسي32 (همان)

- اصرار و تهدید شدید در صورت آماده نشدن یوسف(ع) در پاسخگویي به خواسته هاي او33 (همان:، ص 1985)
- احساس کینه و نفرت و انتقام گیري در لحظۀ استجابت نکردن یوسف(ع) به خواسته هایش34 (همان)

- عاطفۀ شگفتي و بهت زدگي در لحظۀ دیدن یوسف(ع)35 (همان)
- عاطفۀ عالقۀ شدید سایر زنان نسبت به یوسف(ع)36 (همان)

- اعتراف زن عزیز و سایر زنان به پاکي و عفت یوسف(ع)37 (همان: ص1995)
و نمونه هاي بسیار دیگري از حالت و وضعیت شخصیتهاي فرعي دیگر داستان، که هر کدام بیان کنندۀ 
حالتي از نمونه هاي عاطفي فراوان در این داستان است. عواطفي که واقعاً مخاطب را از اول تا پایان داستان با 
تأثر و تأسفها و گریه هایی دوگانه از غم و شادي همراه می سازند و به راستي لحظاتي پر از نوسانات عاطفي 
را از اول تا انتها به صورتي زنده به نمایش مي گذارند، مخصوصاً در لحظه هاي حساس و نفس گیر معرفي شدن 
یوسف(ع) به برادرانش و لحظۀ بسیار تأثر برانگیز و گریه آور خبر پیدا شدن یوسف(ع) به یعقوب (ع) و در 
نهایت لحظۀ در آغوش هم افکندنهاي اعضاي خانواده وگریه ها و بغضهاي ترکیدۀ سالهاي جدایي و بی گمان 

این داستان احسن القصصي است که خداوند آن را به بهترین شیوۀ تصویرگري بیان کرده است.
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6-2: عنصر خیال
با مورد توجه قراردادن نقش مهم نیروي خیال در تحریک عواطف و احساسات و همچنین با مالحظۀ 
عواطف و احساسات فراوان و تأثیرگذار در این داستان، مي توان فعال بودن نیروي خیال را در این راستا 
به وضوح مشاهده کرد. اما بهتر است به این نکته اشاره کنیم که سید قطب به عنوان عنصري مستقل و با 
معرفي مستقیم این نیروي شگفت انگیز، به بحث و بررسي در این زمینه نپرداخته است، ولي این نپرداختن 
حاکي از نبود جلوه هاي هنري دراین باره نیست، بلکه با مراجعه به یکا یک عبارات و صحنه هایي که به 
شدت او را تحت تأثیر قرار داده، مي توان به نمونه هایي از این مورد دست یافت که در این جا بهتر مي بینیم 

به گوشه هایي از آن اشاره کنیم:
- اولین نمونه اي که در این زمینه با آن مواجه مي شویم، مربوط به دیدن رؤیایي است که طي آن یازده 
ستاره به همراه ماه وخورشید به صورتي زنده و در سیمایي انساني، در مقابل یوسف(ع) به سجده مي افتند 
که مي توان آن را از جهتي، نوعي استعاره در نظر گرفت وجزو اقسام خیال ساده به حساب آورد و هم 
آن را با توجه به ترکیبي از ماه و خورشید بودن آنها به همراه بر خورداري از ویژگیهاي انساني، جزو 
خیال پردازي به شیوۀ آفرینندگی به حساب آورد. به هر حال تصویرگري در این جا به صورتي واضح و 
تأثیرگذار در معرض دید مخاطب قرار داده شده تا نیروي خیال با به نمایش گذاشتن آن به مخاطب لذتي 

هنري داده باشد38. 
- دومین مورد را در عبارت »َجاُؤوا َعلَي َقمیِصهِ بَِدمٍ َکِذٍب39« مشاهده مي کنیم که در آن براي واژۀ 
»دم« صفت »کذب« که مخصوص سخن یا شخص گویندۀ سخن است به کار رفته که طبق این معني 
واژه »دم« تشبیه به انسان شده و سپس یکي از ویژگیهاي انسان که دروغگویي است براي »دم« مورد 
استفاده قرار گرفته و سپس خود انسان حذف گردیده است، یعني این نوع از تصویرگري را مي توان در 

انواع تصویرگریهاي ناشي از استعارۀ تصریحیه جاي داد.
بنابر اشارات سید قطب، این تعبیر حکایت از مبالغه در ناشیانه به خون آلودن لباس یوسف(ع) دارد 
که گویي عین دروغ و به وضوح قابل درک و مشاهده است، یعني آنها در نهایت دستپاچگي اقدام به 
این کار نمودند و این عمل را به حدي ناشیانه انجام دادند که گویي خون است که به سخن آمده و دارد 
دروغ مي گوید (همان: ص 1976)طبق این بیانات، این تعبیر دقیقاً همچون تعبیر »ذلَِک الِْکَتاُب اَل َرْیَب 
فِیهِ ُهدًي« است که در آن، این کتاب به خاطر راهنما بودن فوق العاده اش، گویي خودش عین هدایت و 

رسیدن به مقصود است.

6-3: عنصر اسلوب
در این زمینه، سید قطب بر این باور است همان گونه که اعجاز، در تمام زمینه هاي موضوعي قرآن به 
وضوح یافت مي شود، اسلوب و شیوۀ بیان داستان در قرآن نیز، یکي از راه هاي اعجاز و اعجاب برانگیزي 
این کتاب آسماني است و حتي به هنرمندان اسالمي توصیه مي کند، براي بنیان نهادن روشی نوین در 
داستان پردازي اسالمي از الگوي هنري قرآن استفاده کنند، زیرا در این شیوه هر حرکت و تحرکي و هر 
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عاطفه و عنصر، دقیقاً در زمان خود و متناسب با خصوصیتي که در تأثیرگذاري آن انتظار مي رود، مورد 
استفاده قرار گرفته است و هر شخصیتي نیز درست متناسب با لحظه اي که باید ظاهرشود و یا از صحنه ناپدید 
گردد و هماهنگ با نقشي که بر عهده دارد، در داستان حضور مي یابد. او حتي در این راستا به لحظات حساس 
جنسي اشاره مي کند که چگونه متناسب با رسالت اصلي داستان و به اندازه اي که بر شخصیت اصلي داستان 

پرتوافکني کند و ویژگیهاي رفتاري او را به نمایش گذارد، مورد توجه قرار گرفته است.(یوسف/ 102)
از آن جا که این عنصر در ارائۀ داستانهاي قرآن نقشی بي نظیر ایفا مي کند و سید قطب نیز تالش کرده 
در هر فرصتي و متناسب با آنچه که از توضیح و معرفي داستان در نظر دارد به عرضه و بیان آن اقدام کند، 
بهتر است به گوشه هایي از نکاتي که مجسم کنندۀ پاره اي از ویژگیهاي اسلوبي این داستان است، اشار اتي 

داشته باشیم:
1)ذکر مقدمه اي کوتاه براي تشویق مخاطب در اهتمام و پي گیري داستان با این موضوع که این 
داستان، بهترین داستاني است که خداوند بر پیامبر بازگو مي کند در حالي که او قباًل از آن هیچ نمي دانسته 

است.(همان: ص1962) پس حتماً حاوي نکات فراواني است که بی شک باید مورد توجه قرار گیرد؛
2)گره افکني در همان لحظات آغازین داستان؛

3)واقع گرایي کنترل شده و متناسب با درس عفت آموزي و محنت پذیري در راه خدا. (همان: ص 
1952، 1954، 1956، 1983)؛

4) ایجاد فضاهاي خالي بسیار در داستان براي مشارکت دادن مخاطب در روند رویدادهاي آن (همان: 
ص 1962، 1975، 1977، 1987، 1992، 1994، 2005، 2014، 2015، 2016، 2018، 2025، 2028)؛
5) هماهنگي بین مقدمه و دیگر اجزاي اصلي داستان (همان: ص 1950، 1962، 1965، 1966، 2002)؛

6) پرتوافکني بر شخصیتهاي فرعي به مقدار الزم و در راستاي خدمت به معرفي بیشتر قهرمان داستان؛
7) هماهنگي الفاظ با تصویرگري آنها همچون:

- انسجام لفظ »لطیف« و حالت تصویرگرانۀ آن با موقعیت یوسف(ع) و حالتي که در آن خداوند را 
با این واژه مي ستاید؛ (همان: ص 2029)

- هماهنگي بین داستان و به کار بردن لفظ »َقَصص« قبل از شروع آن، براي نشان دادن اهمیت توجه 
به داستان؛ (همان: ص 1970)

- نمایش دادن و به تصویر کشیدن روح تردید در کشتن یوسف(ع) و انتخاب راه چارۀ آسان تر با 
تعبیر »إن ُکنُتم فاعِلین« ؛ (همان: ص 1974)

- تصویرگري »أَْکِرمِی َمثواُه« براي مبالغه در رفاه و آسایش، زیرا »مثوي« به معني »جاي استقرار و 
آرام گرفتن« است نه خود شخص؛ (همان:ص 1978)

- به نمایش گذاشتن صحنۀ آمادگي همه جانبۀ زن براي بهره دهي جنسي با عبارت »َهیَت لَک« اما 
همراه با نزاکت و دوري از هرزه گویي؛ (همان: ص 1981)

- کاربرد جملۀ »فاسَتَبَقا الباَب« براي به تصویرکشیدن عزم جدي و شدید یوسف(ع) در خالصي یافتن 
از زن و تحریکات غریزي او؛
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- نمایش اطمینان و آرامش ناشي از اعتماد بر خدا و مأیوس نشدن از رحمت او با واژۀ »َروح« . (همان: 
ص1982)

و سایر کلمات و عباراتي که با مالحظۀ گفته هاي سید قطب، مي توان به بسیاري از آنها دست یافت.

6-4: عنصر فکر و معنا
همان طور که مي دانیم، هدف اصلي از داستانهاي قرآن و سایر موضوعات مطرح شده در آن چیزي جز 
هدایت انسان در زمینه هاي مختلف زندگي فردي و جمعي نیست و بسیار  واضح است که انسان هر لحظه و 
در هر شرایطي با مسائلي مواجه است که موضع گیري خاص خود را مي طلبد و چگونه موضع گیري کردن، 

همان نکته اي است که قرآن براي روشن کردن و بیان آن آمده است.
 ناگفته پیداست، این داستان نیز باید براي اندیشه ای مهم در مسیر حرکت دیني و توجیه مسلمانان و 
مخصوصاً شخص رسول(ص) فروفرستاده شده باشد که در حقیقت این توجیه چیزي جز توصیۀ ایشان و 
گروه مؤمنین به صبر در برابر مصیبتها نیست، زیرا خداوند علیم و حکیم است و هیچ امري از جمله سختیها 
و شکنجه هاي آنها، از او پنهان نمي ماند، و همچنین نوید به آینده اي روشن که درآن بتوانند آزادانه به عبادت 

و یکتاپرستي مشغول شوند و نداي توحید را در همین شهر مکه طنین اندازند. (همان: ص 1950، 1951)
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نتیجه گیري
کوتاه سخن این که داستان یوسف(ع) با توجه به ویژگي خاص آن حاوي نکات هنري و ادبي فراوان 
است و آنچه که گذشت تنها بخشهایي از مسائل متنوع ادبي و هنري موجود در این داستان بود که از دو 
اثر گران قدر سید قطب (تفسیر في ظالل القرآن و التصویر الفني) به صورت دسته بندي شده و متناسب با 
معیارهاي شناخته شده و در قالب عناصر ادبي و و هنري، به شرح، توضیح و تحلیل آنها پرداخته شد وگرنه 
احصا و استقصاي تمام نکات هنري و ادبي این داستان شگرف قرآني، فراتر از حوصلۀ یک مقاله مي باشد 
و علت این که ما در این مقاله به بررسي آرای هنري و ادبي سید قطب در بارۀ داستان یوسف پرداختیم، 
ادای دین به طالیه دار بودن او در طرح مسائل نوین ادبي و هنري در قرآن، در عصر حاضر است، به طوري 
که با تألیف کتاب »التصویر الفني في القرآن« انقالبي عظیم در نوع نگاه به مسائل ادبي و هنري ایجاد 
کرد تا جایي که اغلب کساني که پس از او به پژوهش در جنبه هاي هنري و ادبي قرآن پرداخته اند، ریزه 
خوار سفرۀ او بوده و برخي ازاین مؤلفان به پیش قراول بودن سید قطب تصریح کرده و برخي دیگر از 
آن چشم پوشیده ، اما در واقع حرفهاي او را به نوعی تکرار کرده اند. به هر تقدیر سید قطب پس از تألیف 
کتاب التصویر الفني، اقدام به تألیف تفسیر گران سنگ في ظالل مي کند و در آن جا به تطبیق عملي اصول 
نظري یاد شده مخصوصاً در زمینۀ داستان پردازي در قرآن می پردازد و داستان حضرت یوسف(ع) از میان 
سایر داستانهاي قرآني بیشتر مورد اهتمام و توجه ایشان واقع مي شود، به طوري که با در نظر گرفتن عناصر 
ادبي و هنري یاد شده در این داستان، مي توان از آن به عنوان الگویي مناسب براي داستان پردازي متعهد 
اسالمي بهره برد، زیرا به تصریح قرآن ، این داستان هم بهترین داستان به شمار  می رود و هم به بهترین شیوۀ 

داستان پردازي، ارائه شده است.
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پي نوشتها
1- سيد قطب يکي از اديبان و انديشمندان نام آشناي دنياي اسالم و عرب است که در سال 1906م در مصر چشم به جهان گشود و پس 
از حفظ قرآن و انتقال به قاهره و آشنايي با اديبان نامداري چون عباس محمود عقاد به خلق آثار ماندگار در ادبيات قرآني و انديشه 
ديني هم چون »التصوير الفني في القرآن« وتفسير »في ظالل القرآن« پرداخت ودر نهايت به سبب افکار اصالحي و انقالبي اش در سال 

1966م به دار آويخته شد.)رجوع شود به سيد قطب ناقدا ص5-21 وسيد قطب از والدت تاشهادت، صفحات مختلف کتاب(
2- »ذلَک ِمن أنباِء الغيِب نُوحيِه إِليَک و ما کنَت لََديِهم إِذ أَجَمعوا أَمَرُهم و ُهم يمُکرون« )يوسف /102(

جِن َو جاَء بُِکم ِمَن البَدِو، ِمن بَعِد أَن  3- »... قاَل يا أَبَِت هذا تَأويُل ُرؤياي ِمن قَبُل، قَد َجَعَلها َربّي َحقًا َو قَد أَحَسَن بي إِذ أَخَرَجني ِمَن السِّ
َُّه ُهَو الَعلِيُم الَحکيُم« )همان/ 100( يطاُن بَيني َو بَيَن إِخَوتِي، إِنَّ َربِّي لَطيٌف لِما يشاُء، إِن نََزَغ الشَّ

4- البته سيد قطب در اين جا واژۀ »رّب« رابه خداوند هستي معني و تفسير کرده است، اما بعضي از مفسرين آن را به عزيز مصر که زمینۀ 
آسايش يوسف)ع( را فراهم کرده، تفسير مي کنند.

َِّک ُکنِت ِمَن الَخاِطئِيَن«  ، إِنَّ َکيَدُکنَّ َعظيٌم، يوُسُف أَعِرض َعن َهذا َو استَغِفِري لَِذنبِِک إِن َّه ِمن َکيِدُکنَّ 5- »فََلّما َرءا قَميَصُه قُدَّ ِمن ُدبٍُر قاَل إِن
)همان/28، 29( 

6- با بيان واژۀ »يا بُنَي« به معناي »پسر عزيزم«، »قال يا بُنَي...« )همان/ 5(
7- »... ال تَقُصص ُرؤياَک َعلي إِخَوتَِک فَيکيدوا لََک َکيداً...« )همان/ 5(

ئُب...« )همان/13( ِّي لَيحُزنُني أَن تَذَهبُوا بِِه َو أَخاُف أَن يأُکَلُه الذِّ 8- »قاَل إِن
قَه...« )همان/ 67(  9- »و قال يا بُنَي التَدُخُلوا ِمن باٍب واِحٍد وادُخُلوا ِمن أَبواٍب ُمتََفرِّ

ت َعيناُه ِمن الُحزِن...« )همان/ 84( 10- »... و قال يا أََسفي علي يوسَف وابيضَّ
11- »فََلّما أَن جاَء البَشيُر أَلقاُه َعلي َوجِهِه فَارتَدَّ بَصيراً قاَل أَلَم أَقُل لَُکم إنِّي أعَلُم ِمن اهلل ِما ال تَعلمون« )همان/ 96(

مَس َو الَقَمَر َرأَيتُُهم لي ساجديَن« )همان/ 4( 12- »... يا أَبَِت إنِّي َرأَيُت أََحَد َعَشَر َکوَکبًا َو الشَّ
13- »... أَن يجَعلوُه فِي َغيابَِت الُجبِّ َو أَوَحينا إلَيِه لَتُنَبِئَنَُّهم بَِأمِرِهم َهذا..« )همان/ 15(

14- »... فََأدلَي َدلَوُه َو قال يا بُشَري َهذا ُغالٌم...« )همان/ 19(
جُن أََحبُّ إلَي ِمّما يدعونَني إلَيِه...« )همان/ 33( 15- »... قال َمعاَذ اهلل...« )همان/ 23(، »قاَل َربِّ السِّ

جُن...« )همان 23 و 41( 16- »يا صاِحبَي السِّ
17- »و قاَل لِلَّذي نَجا ِمنهما اذُکرنِي ِعنَد َربَِّک...« )همان/ 42(

18- »... َو جاَء إخَوُه يوُسَف فََدَخلوا عليه فََعَرفَُهم...« »... قال ائتُونِي بَِأٍخ لَُکم ِمن أَبيُکم...« )همان/ 58، 59(
...« )همان/ 88( رُّ نا َو أَهَلنا الضُّ 19- »... قالوا ياأيها الَعزيُز َمسَّ

20- »فَلّما َدَخلوا َعَلي يوسَف ءاوي إليِه أَبََويِه و قاَل ادُخُلوا ِمصَر إن شاء اهللُ ءاِمنين« )همان/ 99(
21- »إذ قالوا لَيوسُف َو أَخوُه أَحبُّ إلي أبينا منّا و نحن ُعصبَه...« )همان/ 8(

22- »... إنَّ أبانا لَفي َضالٍل ُمبيٍن« )همان( 
23- »أُقتُلوا يوسَف أَواطَرحوُه أرضًا...« )همان/ 9(

24- »... و تکونوا من بعده قَومًا صالحيَن« )همان/ 9(
... إن کنتم فاعليَن« )همان/ 10( 25- »قال قائل منهم ال تَقتُُلوا يوسَف و أَلقوُه في َغيابَِت الُجبِّ

26- »قالوا إِن يسِرق فََقد َسَرَق أٌَخ لَه ِمن قَبل...« )همان/ 77(
27- »قالوا تاهللِ تَفتَؤا تَذُکُر يوسَف َحتي تَکوَن َحرضًا أَو تَکوَن ِمن الهالکيَن« )همان/ 85(

رُّ وِجئنا بِبِضاَعٍه ُمزجاۀ فََأوفي لَنا الَکيل...« )همان/ 88( نا َو أَهَلنا الضُّ 28- »قالوا ياأيها الَعزيُز َمسَّ
29- »قالوا أَئِنََّک َلَنَت يوسف...؟« )همان/ 90(

30- »قالوا يا أبانا استَغِفر لَنا ُذنوبَنا إنا کنّا خاطئين« )همان/ 97(
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َّتي هو في بَيتِها عن نَفِسِه و َغلََّقِت اَلبواَب و قالت َهيَت لَک...« )همان/ 23( »... قَد َشَغَفها ُحبًّا...« )همان/30(  31- »و راَوَدتُه ال
32- »... ولقد راَودتُُه عن نَفِسِه فاستعصم و إن لم يفَعل ما آُمُره لَيسَجنَنَّ و لَيُکونًا ِمن الّصاغرين« )همان/ 32(

33- )همان(
ت قََميَصُه ِمن ُدبُر...« )همان/ 25( 34- »واستَبََقا الباَب َو قَدَّ

عَن أَيِديُهنَّ و قُلَن حاَش هلِلِّ ما هذا بَشراً إن َهذا إال َمَلٌک َکريٌم« )همان/ 31( 35- »... فلّما َرأَينَُه أَکبَرنَُه َو قَطَّ
36- )همان(

37- »... قُلَن حاَش هلِلِّ ما َعلِمنا َعليِه ِمن سوٍء، قالِت امَراُه الَعزيُز اآلَن َحصَحَص الَحّق أنا راودتُُه َعن نَفِسه...« )همان/ 51(
38- )قطب،همان: 1971(

39- )يوسف/ 18(



29

منابع و مآخذ
1- قرآن کريم.

2-احمد، محمد البدوي)2002م(، سيد قطب ناقداً، چاپ دوم، الدار الثقافيۀ للنشر، قاهره.
3- امين، احمد)1967م(، النقد االدبي، چاپ اول، دار الکتاب العربي، بيروت.

4- بستاني، محمود)1989م(، دراسات فنية في قصص القرآن، چاپ اول، دار البالغۀ، بيروت.
5- ابوحاقۀ، احمد)1996م(، البالغة و التحليل االدبي، چاپ دوم، دار العلم للماليين، بيروت.

6-پرويني، خليل)1379ش(، تحليل عناصر ادبي و هنري داستانهاي قرآن، چاپ اول، انتشارات فرهنگ گستر، تهران.
7- خلف اهلل، محمد احمد)1999م(، الفن القصصي في القرآن، چاپ چهارم، مؤسسۀ االنتشار العربي.

8- زود رنج، صديقه)1387ش(، تحليل انتقادي نمايشنامه اسالمي در ادبيات معاصر عربي )رسالۀ دکترا(، به راهنمايي خليل 
پرويني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

9- شايب، احمد)1999م(، اصول النقد االدبي، چاپ دهم، مکتبۀ النهضۀ المصريۀ، قاهره.
10- شفيعي کدکني، محمد رضا)1368ش(، شاعر آيينه ها)بررسي سبک هندي و شعر بيدل(، چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران.

11- شيخ امين، بکري)1994م(، التعبير الفني في القرآن، دارالعلم للماليين، بيروت.
12- خالدي، صالح عبد الفتاح)1983م(، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، چاپ اول، دارالفرقان، عمان. 

13- قطب، سيد )بی تا(، التصوير الفني في القرآن، دارالشروق، بيروت.
14- ______، )بی تا(، في ظالل القرآن، چاپ پانزدهم، دارالشروق، بيروت.

15- حمود، عادل )1386ش(، سيد قطب از والدت تا شهادت، ترجمۀ سيد فضل اهلل مير قادري، چاپ اول، انتشارات کوشا مهر، شيراز.
16- عبداهلل، محمد حسن)1975م(، المقدمة في النقد االدبي، دار البحوث العلميۀ، کويت.

17- معين، محمد)1371ش(، فرهنگ معين، چاپ هشتم، انتشارات اميرکبير، تهران.
18- مقدسي، انيس)1981م(، المختارات السائرۀ من روائع االدب العربي، چاپ پنجم، دارالعلم للماليين، بيروت. 

19- ميرصادقي، جمال)1376ش(، ادبيات داستاني، چاپ سوم، انتشارات علمي، تهران.



30


