عناصر ادبي و هنري در داستان يوسف (ع) از نگاه سيد قطب
دکترخليل پرويني
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يحيي اميني

2

چکيده

داستان يوسف(ع) در قرآن بر خالف ساير داستانهاي پيامبران تنها داستاني است که يکجا و به صورتي
تقريب ًا مفصل و کامل بيان شده و اين امر مفسران ،اديبان و ناقدان بزرگ چون سيد قطب را که کتاب
التصوير الفني او نقطۀ عطفي در مطالعات ادبي و هنري قرآن به شمار ميرود ،برآن داشته است تا در هنگام
تفسير اين سوره ،به گوشه هايي از جلوه هاي هنري وادبي اين داستان پرداخته ،زمينه را براي پژوهشهاي
مستقل در اين خصوص فراهم کنند ،لذا در اين مقاله سعي کردهايم به بررسي ،تحليل و طبقه بندي برخي
از عناصر ادبي وهنري داستان از جمله عنصر شخصيتپردازي ،صحنهپردازي و عناصري همچون گفتگو،
کشمکش ،پيرنگ و همچنين عناصرادبي آن مانند عنصر عاطفه ،خيال ،اسلوب و فکر بپردازيم تا مالحظه
شود قرآن در بيان داستانهاي خود تا چه حد از اسلوب و شيوۀ هنري وادبي بهره جسته و چگونه زبان هنرو
ادبيات را وسيلهاي مناسب و شايسته در خدمت اهداف تربيتي و هدايتي خود قرار داده است ،به طوري
که همين شيوۀ قرآن ،در چند دهه گذشته باعث شده تا نظريۀ هنر و ادب اسالمي در اشکال مختلف آن
مانند داستان اسالمي و نمايشنامۀ اسالمي با الهام از شيوۀ داستانپردازي قرآن پديد آيد ،از این رو مطالعۀ
ويژگيهاي هنري و ادبي بهترين قصۀ قرآن از زبان سيد قطب که خود با الهام از هنر قرآن از پيشگامان
نظريۀ هنر و ادب اسالمي ميباشد ،به فهم و ترويج اين نظريه که امروزه طرفداران فراوان پيدا کرده است،
بسيار یاری میرساند.
واژگان کليدي :عناصر داستاني ،عناصر ادبي ،سيدقطب ،سورۀ يوسف ،داستان يوسف.
 -1دانشيارگروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرسmail:kparvini@modares.ac.ir -
 -2کارشناس ارشد دانشگاه تربيت مدرس
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 -1مقدمه

10

همانگونه که ميدانيم هر متن ادبي داراي عناصر و ويژگيهايی خاص است که آن را از يک متن
غير ادبي متمايز ميکند و در واقع وجود اين اجزا و چگونگي به کارگيري آنهاستکه باعث اثرگذاري
و احساس لذت هنري در مخاطب ميشود .يعني به هر اندازه يک اديب به تناسب نوع اثري که عرضه
مي کند در درست استفاده کردن از اين عناصر توانمند باشد ،ميتوان کار ادبي او را در سطح عالي و
ماندگار به ارزیابی نمود.
اما يک نکته را نبايد از نظر دور داشت وآن اين كه صرف به کار بردن اين عناصر و پراکندگي آن
در اثر ،به تنهايي نميتواند باعث تأثيرگذاري در مخاطب شود ،چرا که انواع مختلف اين متون ادبي همچون
شعر ،مقالۀ ادبي ،خطابه وجزآن با توجه به اهدافي که از آفرينش آنها مورد نظر است ،در بهکارگيري
اين عناصر تفاوتهاي محسوسي با هم دارند .به عنوان نمونه ميتوان به عنصرعاطفه و خيال در شعر
اشاره کردکه مقدار و چگونگي کاربرد اين دو عنصر به مراتب متفاوتتر از مقاله بوده و برعکس
عنصر انديشه و وضوح در بيان موضوع ،در مقاله بيشتر از شعر است.
در ميان گونههاي مختلف آثار ادبي ،داستان با توجه به ساختار ويژه ،عالوه بر سهيم بودن در برخورداري
از اين عناصر ،به تنهايي داراي اجزا و عناصری خاص است که باعث تمايز اين نوع از ساير انواع ديگر
ميشود .در داستانپردازي معاصر ،با توجه به تکامل اين نوع داستان از قصههاي سنتي ،استفاده و بهکارگيري
صحيح و هماهنگ اين عناصر ،امري اجتناب ناپذير است و اثري ميتواند پايدار و ماندگار بماند که
به گونهاي شايسته از اين عناصر برخوردار باشد .از آن جا که قرآن کريم ،حدود يک ششم حجم خود را
به انواع و اشکال مختلف داستان ،اختصاص داده است ،لذا موضوع اين مقاله به «بررسي عناصر ادبي و هنري
داستان يوسف(ع) از ديدگاه سيد قطب« 1اختصاص مییابد و سعي خواهد شد ،تنوع و کيفيت بهکارگيري
اين عناصر در اين داستان مورد بررسي قرار گيرد تا شايد بتوان طرحي کلي از داستانهاي قرآن بر اساس
معيارهاي نوين ادبي ارائه داد و نقش اثر گذاري بينظير اين داستان را از اين زاويه نيز مورد توجه قرار داد.
نکتۀ ديگر اين که داستان در قرآن ،کار هنري مستقل و جداي از ساير موضوعات اصلي آن نيست و تنها
ابزاري از ابزارهاي موجود براي به تحقق رساندن هدف هدايتي و تربيتي آن است ،زيرا قرآن قبل از هر چيزي
ِ
دعوت ديني است و داستان نيز يکي از وسايل ابالغ اين دعوت و تثبيت آن به شمار ميآيد .قرآن
کتاب
داستانهايش را نه براي لذت هنري صرف ،بلکه آنها را زماني به کار ميبرد که به وسيلۀآن بتواند حقيقتي را
در ذهن تثبيت نماید و باطلي را از آن پاک کند ،اما اين امر هيچ گاه مانع از آن نميشود که ويژگيهاي هنري
داستانپردازي درآن ظاهر نشود ،بلکه در قرآن هم هدف ديني مد نظر است و هم طريق هنري در بيان آن
هدف .قرآن ،زيبايي هنري را وسيلهاي هدفمند براي تأثيرگذاري دروني قرار ميدهد و بدين طريق احساس
ديني با زبان شيوا و تأثيرگذار هنري به ديگران عرضه ميشود و اين زيبايي هنري ،زمينه را براي پذيرش داده
هاي ديني هموارتر ميکند و اين چيزي جز تأثير هنر در راستاي خدمت به عقيده و اداي رسالت زيباشناسانۀ
آن نیست(.قطب ،بیتا :ص / 117شيخ امين1994 ،م:ص / 227خلف اهلل1999 ،م:ص )172-154اما قبل از وارد
شدن به اصل موضوع ،ارائۀ تعريفی مختصر از عناصر ادبي و هنري مناسب است:

 -2عناصر ادبی

از ديد تمامي ناقدان معاصر ادبيات ،عناصر ادبي را مي توان در چهار عنصر خالصه کرد ،يعني نميتوان
متني را ادبي ناميد اما سهمي از اين چهار عنصر درآن نيافت و در واقع کميت و کيفيت بهکارگيري
اين عناصر است که باعث تفاوت يک متن ادبي از ديگرمتون و حتي يک نوع ادبي از انواع متفاوت
آن ميشود( .مقدسي1981 ،م :ص /17شايب1999 ،م :ص / 181امين1967 ،م :ص)38

 :1-2عنصر عاطفه

اين عنصر ،همان نيرويي است که ما به وسيلۀ آن احساسات دروني خود ،از جمله عشقها ،نفرتها،
خشمها ،ترسها ،اضطرابها و خالصه تمام خوشيها و ناخوشيها را به ديگران منتقل ميکنيم و ميتوان
آن را جزو اساسيترين پايههاي اثر ادبي به شمارآورد و شايد خود اين نيرو به تنهايي مهمترين آن
به شمار آيد (امين ،همان :ص )144و اين دقيق ًا همان چيزي است که باعث ميشود يک سخن و يا اثر،
جاودانه باقي بماند.

 :2-2عنصر خيال

وقتي سخن از عنصر خيال و خيالپردازي به میان میآید ،مقصود هر آن چيزي است که قوۀ تخيل ما
را به حرکت وا ميدارد و ناگفتهها و ناديدهها را در برابر ديدگانمان مجسم مینماید ،يا اين که يک صحنه
را به صحنۀ ديگر و يا يک موضوع را با استفاده از صورتگريهاي تشبيهي و مجازي به صورتهاي ديگر،
مرتبط ميکند و ميتوان آن را به سه دسته تقسيم نمود:
 -1خيال ساده که بيشتر با استفاده از عناصر تشبيه ،استعاره و کنايه که در دايرۀ علم بيان قرار دارند
و به تصويرگريهاي جزئي و ارتباط بين پديدهها ميپردازد(.مقدسي1981 ،م :ص / 26ابو حاقۀ،
1996م :ص)300
 -2خيال آفريننده که بيشتر نمايش گذاشتن جريانات و صحنههاي غير واقعي يا آميختهاي از آن با
برخي واقعيات است ،مانند فيلمها و داستانهای تخيلي (امين ،همان :ص /61-60مقدسي ،همان :ص)27
 -3خيال بالدار يا مجنح که معمو ًال گوينده با به صحبت درآوردن اشيای بيجان و همراز شدن با آنها
به دنبال ارزشها و حقايق روحي و معنوي ميگردد ،مانند بعضي از کارتن هاي کودکان و يا برخي از
اشعار و داستان ها از زبان حيوانات و يا اشيای موجود در طبيعت(.پرويني1379 ،ش :ص / 37مقدسي،
همان :ص)28

 :3-2عنصر اسلوب

اسلوب يا شيوۀ تعبير ،عبارت از روشي خاص است که يک هنرمند از طريق آن افکار و عواطف و
انفعاالت دروني خود را به ديگران منتقل ميکند يا به عبارت ديگر اسلوب يعني طريقۀ چيدن الفاظ در
کنار هم به طوري که با تغيير حتي يک لفظ از جاي خود ،شيوۀ تعبير شخص دچار تغيير شود واين راز
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آن چيزي است که بارها شنيده شده که يک اثر ادبي را نميتوان به صورت دقيق ترجمه کرد .بديهي
است که شخصيت اديب در هيچ چيز به اندازۀ اسلوب و شيوۀ نگارش ،نمود نخواهد داشت و اين سخن که
«اديب يعني اسلوب و طريقۀ بيان» (عبد اهلل1975 ،م :ص )231سخنی بسيار زيبا و به جا و يا به قول دکتر
کدکني ،اسلوب همچون رنگي است که امکان تشخيص آن جز با مقايسۀ ديگر رنگها امکان پذير نيست.
(شفيعي كدكني1368 ،ش :ص)37

 :4-2عنصر انديشه

معمو ًال هدف از سرودن شعر ويا نقل داستان و يا هر کدام از انواع ادبي ،لذت محض هنري نيست،
بلکه انگيزۀ اصلي از آنها ،بيان برخي حقايق و القاي بعضي مفاهيم است که اديب يکي از قالبهاي رايج
ادبي را به عنوان وسيلهاي براي القاي آن هدف به کار ميبرد .نبايد فراموش کرد که کاربرد عنصر انديشه
در يک کار هنري هميشه به يک اندازه نيست .به عنوان نمونه در کتابهاي نقد وامثال و حکم و بعضي از
انواع ديگر ادبي ،چون هدف لذت محض ادبي نيست پس طبيعي است که عنصر انديشه و معنا ،نمودي
بيشتر داشته باشد.

 -3عناصر هنري داستان

عالوه بر عناصر چهارگانۀ فوق که به تناسب در انواع ادبي از جمله داستان نيز يافت ميشود ،داستان با
توجه به ساختار ويژهاش ،دربردارندۀ عناصر و اجزايی ديگر است که بدون در نظرگرفتن و کاربرد صحيح
و مناسب آنها ،ارزش و تأثيرگذاري خود را از دست داده ،نميتواند نقش خود را به خوبي ايفا کند ،لذا
بسيار به جاست که در اينجا هر چند به صورت گذرا به معرفي اين عناصر اقدام نماييم.

 :1-3عنصر پیرنگ

پيرنگ در لغت ،همان نقشهاي است که مهندسان براي ساختن بناها و کارهاي عمراني بر روي کاغذ
طرحريزي و کارهاي خود را براساس آن به اجرا در مي آورند(معين1371 ،ش :ص )624و در اصطالح
داستانپردازي همان طرح و نقشهاي است که تمام عناصر داستان در آن خوب و محکم به هم مرتبط می شود
و داستان به وسيلۀ آن از يک نوع استواري و انسجام طبيعي و از نظام علي و معلولي برخوردار میگردد.

 :2-3عنصر شخصيت

هر داستان براي ادامة مسير خود به حرکت و جنب و جوش نياز دارد و اين تکاپو و حرکتها را چيزي
جز شخصيتها خلق نميکنند و در واقع داستان بدون شخصيت يعني هيچ ،لذا طريقه و چگونگي بهکارگيري
اين عنصر در داستان از مهمترين اسباب موفقيت آن داستان به حساب ميآيد و ميتواند تجليگاه نبوغ
داستان پرداز نيز باشد.
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 :3-3عنصر کشمکش

معمو ًالدر هرداستان ،جريانها و شخصيتهايي وجود دارند که هر کدام در جهتي مخالف ديگري در
حرکت هستند و نه تنها توافقي در نحوۀ انديشيدن و يا زيستن ندارند ،بلکه هر کدام خواهان حذف ديگري
میباشند و مدام به انواع ترفندها و نقشهها متوسل میگردند تا رقيب را از صحنه خارج نمايند ،بنابراین،
طبيعي است که اين امر منجر به درگيري و تضادهايي شود که صحنۀ داستان را معمو ًال بسيار داغ و ديدني
کرده ،مخاطب را با خود به اين سو و آن سو کشانده ،سپس بعد از قرار دادن او در اوج بحران و بالتکليفي،
ناگهان با پيروز شدن يک طرف بر طرف ديگر ،شعلۀ اين آتش افروخته به تدريج رو به خاموشي و سردي
میگذارد و باعث کاستن فشار رواني و اضطراب خاطر مخاطب گردد(.مير صادقي1376 ،ش:ص)295

 :4-3عنصر زاويۀ ديد

زاويۀ ديد که به آن در اصطالح ادبيات عربي «العرض القصصي» گفته ميشود ،همان شيوۀ روايت
داستان است ،بدين معني که داستان يا به وسيلۀ يکي از شخصيتهاي موجود در آن ،روايت ميشود يا توسط
شخصي خارج از آن ،که البته هرکدام از اين دو نوع داراي ويژگيهاي هنري خاص خود است که به
ويژگي نوع اول ،زاويۀ ديد دروني و به ويژگي نوع دوم ،زاويۀ ديد بيروني گفته ميشود.

 :5-3عنصر گفتگو

يکي از ابزارهايي که انسانها معمو ًال در شناخت شخصيتي و رفتاري يکديگر از آن بهره ميگيرند،
ت و اين گفتگو يکي از مهمترين عناصري است که در داستان براي بيان و معرفي
سخن گفتن و گفتگو اس 
شخصيتها به کار برده ميشود .داستانهايي كه در آنها عنصر گفتگو زياد به كار برده ميشود ،به نمايشنامه
شبيهتر و اغلب آنها انديشه محور هستند.

 :6-3عنصر صحنه و صحنه پردازي

انسان و تمامي موجوداتي که خداوند بر روي زمين آفريده است همگي ،بدون استثنا ،تابع شرايط ويژۀ
زيست محيطي خود هستند و هر حادثهاي که در زندگي آنها به وقوع ميپيوندد حتم ًا در محيطي خاص
و فضايي ويژه جريان مييابد و اين دقيق ًا همان چيزي است که در اصطالح داستاننويسي به آن عنصر
بيئه و يا صحنۀ حوادث و رويدادها گفته ميشود که معمو ًال از طريق آن ميتوان به برخي از ويژگيهاي
شخصيتهاي داستان نيز آگاهي يافت(.امين ،همان :ص)143به عبارت ديگر و بهتر ،عنصر صحنه يعني زمان
و مكان وقوع حوادث.

 -4ویژگیهای کلی سورۀ یوسف(ع)

سيد قطب معتقد است اين داستان در زمينۀ ويژگيهاي ادبي و اسلوب ارائۀ عناصر داستاني ،سورهای
منحصربه فرد در ميان تمام داستانهاي قرآن است ،زيرا معمو ًال هر سوره در برگيرندۀ بخشي يا بخشهايي از
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يک داستان است که دقيق ًا متناسب با آن سوره و در خدمت تبيين انديشۀ اصلي آن به کار ميرود ،اما سورۀ
يوسف با توجه به ويژگي خاص اين داستان که در ابتدا با يک رؤيا آغاز ميشود و سرانجام با به حقيقت
پيوستن آن رؤيا خاتمه مييابد ،مناسبتي ندارد که يک حلقه يا صحنههايي از آن در يک سوره بيان شود
و صحنههاي ديگردر سورهاي ديگر(.سيد قطب ،بیتا :ج ،4ص)2037 ،1962 ،1951
با توجه به اين خصوصيت ،داستان يوسف(ع) به صورت کامل و با ذکر تمام جزئيات در اين سوره
بازگو شده و همين امر باعث فراهم گشتن زمينهاي مناسب در چگونگي عرضۀ هنري آن شده است ،لذا
ميتوان اين داستان را نمونۀ کاملي از شيوۀ داستانپردازي اسالمي دانست که سرشار از عناصر متنوع ادبي
وداستاني است و سيد قطب آن را الگويي بسيار مناسب ،براي پايهگذاري مدرسهاي جديد به نام نظريه يا
مدرسۀ هنر و ادب اسالمي با ويژگيهاي خاص ،معرفي ميکند .در اینجا بيفايده نخواهد بود اگر به صورت
گذرا و سريع به بعضي از اين ويژگيها اشاره کنيم:
واقع گرايي نظيف و انسانيدر خدمت گرفتن ابزار هنري براي تبيين حقايق دينيايماژ هايي مناسب وآزادي مخاطب در تكميل آن (زودرنج1387 ،ش :ص)81اکنون پس از اين معرفي اجمالي ،بهتر است به طور مفصل ،به بيان عناصر ادبي و هنري نهفته در اين
داستان از زبان سيد قطب بپردازيم.

 -5عناصر اصلي تشکيل دهندۀ داستان حضرت يوسف(ع)
 :1-5پیرنگ (حبکه)

همانگونه که قب ً
ال نيز بيان کرديم ،پیرنگ یا حبکه همان انسجام و هماهنگي و رابطۀ علي و معلولي
بين اعضاي اصلي داستان يعني آغاز ،تنه و سرانجام آن از طرفي و ارتباط بين ساير عناصر تشکيل دهندۀ
داستان از طرف ديگر است ،يعني اين که تمام اين اجزا و عناصر در عين داشتن استقالل ،هماهنگ و
مرتبط با هم در داستان به کار روندكه در زير ميتوان به برخي از اين انسجامها و هماهنگيها اشاره كرد:

 :1-1-5تناسب و هماهنگي بين مقدمه ،تنه و پايان داستان
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در سه آيۀ آغازين اين سوره ،خبر از اين است که قرآن کار خداوند و نازل شده از سوي او ،آن هم
با زباني روشن و قابل فهم است تا شايد با توجه به بينظير و غيب بودن آن ،انسانها با اندیشیدن به وحي
بودن آن مطمئن شوند .سپس در آيۀ سوم ،نمونهاي از اين وحي بودن را با نقل کردن بهترين نوع داستان
و داستانپردازي که تاکنون انجام شده ،ارائه ميدهد و اشاره ميکند که اي پيامبر آنچه را که ما براي تو
بازگو ميکنيم همگي وحي و نهفته در پس پردة غيب بوده و تو از آن هيچ نميدانستي.
سپس تنۀ اصلي داستان ،بالفاصله با خواب عجيب و غريب حضرت يوسف(ع) ،و به دنبال آن تعبير
حضرت يعقوب(ع) از اين خواب ،شروع ميشود و بعد از اين واقعه ،جريانات وحوادث يکي پس از ديگري
به گونهاي صد در صد مخالف تعبير حضرت يعقوب(ع) به پيش ميرود تا جوي مبهم و نامعين را که

نشانهای ديگر از ناآگاهي شخص پيامبر(ص) و حتي خود يعقوب و يوسف(ع) ازاين جريانات و حوادث
است ،بهتر به تصوير بکشد و به عالوه نشانگر همان وحياني بودني باشد که در مقدمه بدان اشاره شد.
داستان اين حالت ابهام و سرگشتگي را به بهترين صورت به نمايش ميگذارد تا به آن نتيجۀ مطلوب
نایل آیدکه همان اثبات وحي بودن قرآن است و اين كه بر خالف ادعاي دشمنان خدا و پيامبر(ص) ،ساخته
و پرداختۀ خود پيامبر نميتواند باشد(قطب ،همان :ص )2031 ،1965 ،1962 ،1950و دقيق ًا پس از اتمام
داستان با آوردن آيهاي که نشان از تناسب مقدمه با تنه و بخش پاياني دارد ،دوباره به غيب و وحياني بودن
اين داستان اشاره ميکند و در آن اين عبارت ديده ميشود که« :اين داستان از خبرهاي غيبي است که ما
به تو وحي ميکنيم چرا که تو با برادران يوسف (ع) نبودي وقتي به توطئه چيني پرداختند و بر سر تصميم
خود به توافق رسيدند ،»2به هر تقدير ،داستان از همان نقطة شروع تا پايان در يك تسلسل منطقي و با يك
هماهنگي اعجاب انگيز ،حوادث را يكي پس از ديگري به طور تفصيل به تصوير ميكشد تا هم وحي بودن
قرآن را اثبات كند و هم ارزشهاي ديني مورد نظر در قصه را در ذهن و ضمير خواننده جاي دهد.

 :2-1-5انسجام بين تعبير حضرت يعقوب (ع) با کل داستان

در آيۀ پنجم همين سوره ،يعقوب(ع) پس از بيان خواب از سوي يوسف(ع) بالفاصله به او هشدار
ميدهد که اين خواب را براي برادرانش بازگو نکند ،زیرا آنها فورا ً به دسيسه چيني عليه او اقدام مینمایند
و شيطان نيز که دشمنی آشکار براي انسان است ،آنها را بر اين امر ،بيشتر تحريک ميکند.
سپس در آيۀ ششم ،يعقوب(ع) به تعبير خواب پرداخته ،آيندهاي بسيار درخشان را براي يوسف(ع)
نويد ميدهد ،چرا که خداوند نسبت به فردي که بر ميگزيند ،عليم و آگاه است و در انجام هر کاري
حکيم و آن را به شيوهاي مناسب و به جا محقق ميگرداند .پس از اين جريان است که برادران يوسف(ع)،
به صحنه میآیند و حوادث يکي پس از ديگري در راستاي مهيا کردن يوسف(ع) براي برگزيده شدن
و به تحقق پيوستن خواب ،روي ميدهند و سرانجام يوسف(ع) پس از گذر از تمامي آن مراحل و
آماده شدن براي پذيرش امر طاقت فرساي اصالح و تربيت ،به تعبير خواب خود ميرسد و داستان با
سخناني زيبا و متناسب با شأن پيامبري او و دقيق ًا هماهنگ با آنچه پدرش در انتهاي آيات پنجم و ششم
در مورد عليم و حکيم بودن خداوند و فتنه افکني شيطان گفته بود ،اين گونه به پايان ميرسد ( :همان:
ص  / 2029 ،1962بيتا :ص  ...« )135 ،134اي پدر! اين بود تعبير خوابي که در گذشته ديده بودم ،به
راستي که خداوند آن را محقق گردانيد ،و واقع ًا که خداوند چقدر به من لطف داشته ،آن هنگام که مرا از
زندان بيرون آورد و شما را بعد از اين که شيطان بين من و برادرانم دشمني افکند از صحرا به شهر کشاند،
همانا پروردگارم نسبت به آنچه که بخواهد انجام دهد بسيار دقيق و باريک بين است ،زيرا که او عليم و
حکيم است»3

 :3-1-5انسجام و هماهنگي در به صحنه درآمدن به هنگام شخصيتهاي داستان

طريقۀ به صحنه در آمدن شخصيتهاي داستان و تناسب و انسجام منطقي در ظهور اين شخصيتها ،همگي
نشان از پيرنگي زيبا و به هم پيوسته دارد ،بدين ترتيب که داستان درست بر اساس اهميت اصلي يعني
يوسف(ع) با به صحنه در آوردن او آغاز ميشود سپس پدرش نيز بر پایۀ جایگاه مهم خود در جهت دادن
به حوادث و صحنههاي بعد ،پس از ظاهر شدن در صحنه ،زمينه را براي ظهور برادران يوسف(ع) با هشدار
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در بازگو نکردن خواب براي آنها فراهم ميکند ،سپس برادران يوسف(ع) و ساير شخصيتها ،به تناسب
تأثيري كه در پيشبرد رؤيا و به تحقق رساندن آن دارند يكي پس از ديگري وارد صحنه شده ،پس از اداي
وظيفۀ خود از صحنه ناپديد ميگردند.

 :2-5عنصر شخصيت

سيد قطب به تحليل و معرفي شخصيتهاي داستان بسيار اهميت ميدهد ،زيرا هر کدام از آنها را نماد
و سمبل يک ويژگي از ويژگيهاي متنوع انساني و طبقهاي از طبقات مختلف اجتماع ميداند که اين
اختالف طبقاتي ،در شکل گيري شخصيتها و نحوۀ عملکرد آنها در برابر رويدادها ،نقشي بسيار مهم
ايفا كرده است .در زير به برخي از شخصيتهاي اصلي و فرعي داستان و نحوۀ عملكرد هر يك به صورتي
گذارا اشاره خواهيم كرد:

 :1-2-5يوسف(ع)

يوسف(ع) به عنوان قهرمان و فرد شمارۀ يک داستان ،شخصيتي است که در طول داستان و از زواياي
مختلف به صورت کامل نشان داده شده و گوشهاي از زندگي او را نميتوان يافت که در پرده ابهام
باقي مانده باشد .شخصيتي که قرآن حتي يک بخش از آن را بدون واقعيت خارجي و در لفافهاي از مبالغه
و وارونه نمایيها ،عرضه نکرده است.
او از يک سو ،فردي تربيت شده در محيط پيامبري است ،اما با وجود اين ويژگي ديني ،قرآن هيچگاه
او را موجودي اسطوره اي و خالي از ضعفهاي بشري ارائه ننموده ،بلکه ما به وضوح او را ميبينيم که در
شرايط سخت تحريکات غريزي و در آن حالت حساس و نفسگير ،چگونه در يک لحظه ،ضعف بشري
بر او غلبه ميکند «و ل َ َقد َه َّم بِها» اما رحمت خداوند از راه مي رسد و او را با سرافرازي از مهلکه نجات
ميدهد و يوسف(ع) «معاذ اهلل» گويان و با اقرار به بنده نوازي پروردگار ،راه رسيدن امداد خداوندي را بر
خود هموار ميکند( 4.همان :ص  / 1981 ،1952بيتا :ص)166
يوسف(ع) در تمام صحنههاي داستان ،فردي مصمم و خداترس است که اين ويژگيها حتي يک لحظه
هم از او جدا نميشود و اين را ميتوان در جريان تبليغ پيام توحيد و يکتاپرستي به هم سلولیهايش کام ً
ال
مشاهده کرد ،اما با وجود اين تا رسيدن به مرحلۀ پختگي کامل و به تحقق پيوستن رؤيايش فاصلهای زياد
وجود دارد ،زیرا در جريان آزاد شدن يکي از دوستان هم بندش از او ميخواهد که جريان او را نزد پادشاه
بازگو کند ،گويي از بودن در زندان به ستوه آمده است و البته اين چيزي نيست که زيبندۀ او باشد ،بنابراین
تا رسيدن به آنچه شايستۀ او میباشد بايد چند سالي ديگر را تحت مراقبتهاي خدايي در زندان باقي بماند.
در ادامه ميبينيم که چگونه يوسف(ع) پس از گذشت چند سال ،چنان به پختگي ميرسد که وقتي
در جريان تعبير خواب پادشاه ،از او درخواست ميشود که به نزد پادشاه بيايد ،بر خالف چند سال پيش،
ذوق زدۀ خروج از زندان به نظر نميرسد ،بلکه قبل از هر چيز از پادشاه ميخواهد که جريان بيگناهي او
در مأل عام به اثبات برسد و پس از آن است که آمادۀ خروج از زندان ميشود(.همان :ص ،1956 ،1955
 .)2004 ،2002 ،2001 ،1994 ،1964در يك جمله ميتوان گفت شخصيت حضرت يوسف(ع)در قرآن،
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مظهر يك مرد هوشمند و زيرك است كه به نيروي اراده و تقوي بر هواي نفس غلبه ميكند و رفتن به
زندان را بر آلوده ماندن ترجيح ميدهد.

 :2-2-5زنعزيز

اين زن يکي از مهمترين شخصيتهايي است که در پرتوافکني بر ويژگيهاي خاص و چهرۀ
واقعي قهرمان اصلي داستان يعني يوسف(ع) بسيار مهم و تأثيرگذار بوده است .به عالوه در البهالي
ويژگيهاي خاص خود او نيز ميتوان به نکاتی جالب در مورد خصوصيات رواني و حرکات و
عکس العملهاي گوناگون اين شخصیت در مراحل مختلف داستان پي برد(.همان :ص )1953 ،1952
زن عزيز ،شخصيتي است که در گيرودار شهوات جنسي ،چشم از هر نوع ارزش مثبت اخالقي
فرو ميبندد و در اين راستا ،نه به شرم و حياي ذاتي زنانه اهميت ميدهد و نه به ويژگي شخصي و اجتماعي
خود به عنوان زن بزرگترين وزيرکشور ،لذا او را ميبينيم که به هيچ نوع شرافت خانوادگي پايبند
نميباشد .اين شخصيت براي رسيدن به خواستههاي خود هر آنچه را که از نقشهها و مکرهاي زنانه در توان
دارد به کار ميبرد اما در عين حال در لحظات حساس ،آنجا که در برابر سرزنشها و انتقادات ديگران قرار
ميگيرد ،آن پختگي و زيرکي الزم را نيز دارد که بتواند از پس تمامي سرزنشها برآيد(.همان:ص ،1980
 )1985 ،1984شخصيتي که در هر لحظه توان آن را دارد که در برابر آنچه که خود ميخواهد عکسالعمل
شايسته و مناسب ارائه دهد چه در لحظۀ حساس مواجه شدن با عزيز و چه در لحظۀ انتقامگيري عاشقانه از
يوسف(ع) و انتخاب خفيفترين مجازات در ازاي اهانت به شرف و ناموس بزرگترين وزير مملکت و
فرستادن او به زندان و عدم مجازات مرگ( .همان :ص)1982

 :3-2-5برادران يوسف(ع)

صحنۀ ظهور اين شخصيتها ،زماني است که آنها دور هم جمع شدهاند و در زمينۀ محبت افراطي و بيش
از حد پدرشان نسبت به برادر کوچک خود يوسف(ع) نگران به نظر ميرسند و به دنبال راه حلي براي
رفع اين معضل و مشکل برميآيند که ظاهرا ً پس از رايزنيهاي بسيار ،آتش کينه و حسادت آنها را ،چيزي
جز از بين بردن يوسف(ع) خاموش نميکند ،يعني همين فرزندان تربيت يافته در محيط پاک پيامبري ،به
گونهاي ظاهر ميشوند که انگار کينهتوزاني کودک انديش بيش نيستند که در نظر آنها کشتن کودکی
خردسال ،گناهي بزرگ و نابخشودنی به نظر نميرسد(همان :ص  )1973 ،1953 ،1952واينجاست که همان
واقعگرايي ممتاز قرآني نمايان ميشود و با به نمايش گذاشتن ضعفهاي بشري در فرزندان انساني واال از تبار
ابراهيم(ع) الگويي مناسب در داستان نويسي مبني بر واقعگرايي الهامگرفته از قرآن ،فراروي اديبان اسالمي
قرار ميدهد( .همان :ص.)1953،1952الزم به ذكر است که يكي از ويژگيهاي داستانهاي قرآن وبه تبع آن
داستانهاي اسالمي ،واقعگرايي است كه البته با واقعگرايي داستانهاي بشري كه عموم ًا با تخيالت و توهمات
داستانپرداز آميخته است ،تفاوت دارد(.براي اطالع بيشتر ر.ك پرويني1379:ش)
به هر حال ،آنها تصميم به اجراي جنايت هولناک خود ميگيرند ،اما ناگهان در اين ميان شخصيت
يکي از برادران به گونهاي متفاوت ،با پيشنهاد کردن راه حلي کم خطر تر وارد صحنۀ نمايش ميشود و
بدين ترتيب داستان در راستاي حرکت به سوي محقق شدن خواب يوسف(ع) تغيير جهت مييابد(.قطب،
همان :ص )1974
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:4-2-5يعقوب(ع)

آنچه که ما از اين شخصيت به روشني در همان لحظۀ ناپديد شدن يوسف(ع) تا انتهاي داستان مشاهده
ميکنيم تمام ًا همراهي با خداوند و اعتماد کامل بر او است( ،همان :ص)2028 ،2026 ،2025 ،2016 ،1976
زیرا اين انسان بزرگ در جريان تمام صحنههاي مصيبت و رويارويي با آن ،همواره بر اساس شناختی که
از خداوند دارد ،به بازگشت يوسف(ع) و ساير فرزندانش امیدوار است و نکتۀ جالبتر اين که تمام درد و
رنجهايش را جز نزد خداوند پيش کسی ديگر بازگو نميکند و سيد قطب علت نابينا شدن او را در همين
فروخوردن غصههايش ميداند( ،همان :ص )2025يعني بر خالف آنچه ما از بيتابي يعقوب(ع) شناختهايم او
شخصيتي نبوده که در مألعام و پيش عموم مردم به ابراز دردهاي خود به صورت هميشگي پرداخته باشد.

 :5-2-5عزيز

شخصيت عزيز ،شخصيتي است که سيد قطب آن را نمايندۀ مردان طبقۀ به اصطالح سطح باالي جامعه
ميداند که نسبت به مسائل ناموسي خود بياحساس و خيلي سرد و بيغيرت برخورد ميکنند .او براي
روشن نمودن اين قضيه ،لحظۀ روبرو شدن با اين مرد را در هنگام فرار يوسف(ع) از دست همسر وزير
بزرگ به عنوان مثال ذکر ميکند که چگونه بدون احساس ،از کنار اين مسئله ميگذرد و فقط با مشورت
با يکي از بستگان زن ميخواهد از واقعيت قضيه آگاهي يابد و البته بعد از فاش شدن مقصر بودن زن،
واکنشی خاص جز سرزنشي همراه با تشويق و تمجيد از او نميبينيم.5

 :6-2-5زنان شهر

شخصيت اين زنان چيزي جداي از ويژگي شخصيتي زن عزيز نيست ،لذا آنها را کام ً
ال با همان حالت
و ويژگي غريزي که در همسر عزيز بود مشاهده ميکنيم ،آن زمان که زيبايي يوسف(ع) به حدي ايشان
را پريشان و بيخود ميکند که آنها نيز جانب زن عزيز را میگیرند و او نيز با حالتي سربلند و رها از دست
سرزنشهاي آنان ،به عنوان افتخار و مباهات به چنين بردۀ زيبايي و گذاشتن مهر تأييد بر کارهاي شهواني
خود در مقابل ساير زنان ،يوسف(ع) را تهديد ميکند که اگر آنچه را که از او ميخواهد انجام ندهد ،او را
به زندان ميفرستد(.همان :ص)1995 ،1985 ،1984 ،1980 ،1955

 :3-5عنصر صحنه و محيط

در اين داستان ميبينيم که سيد قطب به عنصر محیط و فضا و صحنهپردازي بسيار اهميت ميدهد و در
هر فرصتي و در ضمن نحوۀ گفتگو و رفتار شخصيتها به نقش تأثير محيط بر آنها اشاره میکند و گاهي
خود به استنباط زمان و مکان روي دادن حوادث بر اساس شواهد قرآني ميپردازد و البته به نتايج قابل
تحسين هم ميرسد ،لذا در اين جا سعي خواهيم کرد به نمونههايي از اين نوع استنباط و معرفي محيط از
نقطه نظر او اشارهاي هرچند گذرا داشته باشيم:

 :1-3-5عنصر زمان
 :1-1-3-5زمان و تاريخ وقوع حوادث
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سيد بر اساس بعضي از اشارات قرآني معتقد است ،حکامي که در زمان يوسف(ع) بر مصر حکومت

ميکردند ،نميتوانند اصليتي مصري داشته باشند ،زیرا بعضي از الفاظ و تعبيراتي که در البهالي سخنان آنها
به گوش ميرسد ،بسيار متفاوت از واژه ها و تعبيراتي است که خداوند در هنگام صحبت از موسي(ع) و
فرعون به کار ميبرد ،چون واژۀ فرعون رايجترين واژهاي است که به وسيلۀ آن ،پادشاهان مصرمعرفي
ميشوند و اين در حالي است که قرآن براي پادشاه حاکم بر مصر در زمان يوسف(ع) لقب «ملک» و يا
«عزيز» را به کار ميبرد که کام ً
ال حاکي از نحوۀ نامگذاري و القاب متفاوت در ميان آنها دارد.
سيد قطب پس از مراجعه به سندهاي تاريخي به اين نتيجه ميرسد که در زمانهاي پيش ازيعقوب(ع)
«رعاۀ يا چوپانان» که در نزديکي محدودۀ استقرار و
و نزديک به رسالت ابراهيم (ع) اقوامي بودهاند بنام ُ
حاکمیت ديانت توحيدي ابراهيم(ع) زندگي ميکردهاند ،در نتيجه مفاهيمي از ديانت توحيدي و يکتاپرستي
به ميان آنها سرايت کرده است وحتي عدهاي نيز به پذيرش اين دين روي آوردهاند .اين قوم در سالهاي بعد
بنا به داليلي در جريان لشکرکشيهاي خود ،سرزمين مصر را تحت کنترل خود درمیآورند و بر مصريان
غالب ًا بتپرست ،غلبۀ ديني و فرهنگي مييابند .ظاهرا ً اين دين با ظاهري مشوه به ميان مصريان رفته و پس
از تأثيرپذيريهاي چشمگير ازآيين بتپرستي ،چهرۀ آن زشتتر و ناهمگونتر شده است ،اما بنابر تعصبات
ديني و نژادي اين قوم نتوانستند در ميان مصريان نفوذ کنند و در مقابل ،مصريان نيز آنها را اليق فرمانروايي
بر خود نميديدند و حتي از ديد مصريان اين قوم پستتر از آن بودند که بتوانند از آنها اطاعت کنند .در
تاريخ آمده است که اين قوم توسط مصريان «الهکسوس» بمعني خوک ويا خوک چران لقب گرفتهاند
که خود نشان از کينه و نفرت شديد آنها نسبت به اين «رعاۀ» دارد.اين قوم سرانجام بعد از يک قرن ونيم
تسلط بر مصر ،توسط مصريان مورد هجوم قرار میگیرند و از سرزمين مصر بيرون رانده ميشوند و از آنجا
که فرزندان يعقوب(ع) نيز پس از به قدرت رسيدن يوسف(ع) در مصر ساکن شده و به عنوان هم پيمانان
آنها در آمدهاند ،پس از اخراج آنها ،بنياسرائيليهاي هم پيمان نيز به دليل ديانت توحيدي مخالف عقايد
بتپرستي مصريان ،مورد وحشتناکترين شکنجهها و تجاوزها قرار ميگيرند تا اين که خداوند موسي(ع)
را فرستاده ،آنها را از دست جنايتهاي فرعون و حاکمان حقکش نجات ميدهد.

 :2-1-3-5شرايط سني يوسف (ع) و همسر عزيز به هنگام بروز فتنۀ غريزي

سيد قطب در اين قسمت نيز بر اساس الهام از آيات قرآني و واژه ها و تعبيرات به کار برده شده در
آن به برآورد سن يوسف(ع) و همسر عزيز ميپردازد تا به وسيلۀ آن شرايط بحراني و وخيم يوسف(ع)
خاف َأن ُ
را به خوبي به تصوير بکشد .او در اين زمينه از واژۀ «غالم» و عبارت «إِن ّي َأ ُ
ئب»
يأکلَ ُه ال ّ ِذ ُ
استفاده میکند و سن يوسف را در هنگام رسيدن به مصر قطع ًا کمتر از چهارده سال ميداند ،زيرا با توجه
به گفتههاي او ،از لحاظ ترتيب نامگذاري بر اساس شرايط سني« ،فتي» در مرحلهای باالتر از «غالم» قرار
ميگيرد و اين مقطع فتوت ،دقيق ًا زماني است که يوسف در آن دچار فتنۀ غريزه ميشود.
با توجه به درخواست عزيز از همسرش براي نگهداري يوسف(ع) ،سيد به اين نتيجه ميرسد که حتم ًا
مدت زماني از ازدواج آنها گذشته و هنوز اين زوج ،بچهدار نشدهاند ،لذا سن زن در اين حالت نبايد کمتر از
بيست و پنج سال باشد و از آنجا که يوسف(ع) با گذشت دوران (غالمي) و رسيدن به مقطع فتوت بايد
نزديک به بيست و پنج سال داشته باشد ،اين زن نيز بايد در فاصلۀ سني سي تا چهل سالگي قرار گرفته باشد.
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 :2-3-5عنصر مکان

عنصر مکان ،محیط و فضاي خارجي داستان را به نمايش ميگذارد ،بنابراين در داستان ،ما فضا
ومحيطي وسيع داريم که تمام سرزمين مصر و کنعان را در برميگيرد و در حقيقت ميدان تاخت و تاز
حوادث و رويدادهاي داستان است .اما اين محيط وسيع ،خود به مکانهایي کوچکتر تقسيم ميشود که هر
کدام نمايانگر ويژگي خاص آن محيط است ،از جمله دشت سرسبز و با صفاي پيرامون محيط زندگي
يعقوب(ع) و فرزندانش ،آنجا که برادران يوسف(ع) به پدرشان ميگويند« :فردا يوسف(ع) را با ما
بفرست تا براي خود لذت برده و جست و خيز کنان به بازي بپردازد» که از البهالي سخنان و گفتگوهاي
آنان ميتوان ،اين فضا را حدس زد .همچنين محيط خشک و کم آب صحرا ،محيط قصر با اتاقهاي متعدد
و درهاي متنوع آن ،محيط زندان ،بازار شهر وساير مکانهايي که صحنۀ بروز بعضي از حوادث و جريانات
موجود در داستان است و به آن حالتي خاص نيز ميبخشد(.همان :ص)2015 ،1979 ،1975 ،1962

 :4-5عنصر کشمکش

کشمکش يکي از عناصر مهم در تشويق مخاطب به پيگيري سرانجام داستان است و داستان بدون
درگيري و نزاع يعني داستاني بيروح و بيتحرک ،بنابراين از همان لحظات ابتدايي تا انتهاي داستان ،به
صحنههاي بسيار از تضادها و تقابلها و درگيريها برميخوريم که هر کدام پس از رسيدن به اوج بحران و
گره افکنيهاي هنري بعد از چندي آرام میگیرد و قضيه در حالتهاي نفسگير و حساس به پايان ميرسد.
دراين جا ميتوان به نمونههايي از اين صحنهها اشاره کرد:
 نبرد و درگيري يوسف(ع) با برادرانش تا انتهاي داستان و سپس گره گشايي به نفع يوسف(ع)(يوسف)92-88 ،79-70 ،62-58 ،18-8 /
 در گيري و تضاد فراوان يعقوب(ع) با فرزندانش و رسيدن به مراحل حساس و سپس بحرانزدايي ونتيجه به نفع يعقوب(ع)(همان :ص )98-94 ،87-80 ،66-63 ،18-5
گره افکني و ايجاد تنش بين يوسف(ع) و زن عزيز و گرهگشايي نهايي به نفع يوسف(ع) (همان/)53-50 ،35-23
 -نبرد و نزاع بين زنان شهر و زن عزيز و پيروزي زن عزيز در اين درگيري(همان)32-30 /

 :5-5عنصر گفتگو
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عنصر گفتگو ،بارزترين عنصر يک رمان است که در اين داستان مشاهده ميشود و درواقع از البهالي
همين عنصر است که سيد به عرضۀ ويژگيهاي خاص هر شخصيت میپردازد و محيط پرورش و فضاي
حرکتي آنها را به تصوير ميکشد ،زيرا نحوۀ گفتار و عکسالعملهاي رفتار خاص متناسب با هر سخن،
يکي از ابزارهاي مهم در داستانپردازي است که مي تواند باعث پرتو افکني بر نهانيهاي دروني اشخاص
و پردهبرداري از نحوۀ انديشه و معتقدات آنها باشد که اين عنصر در اينجا به بهترين صورت ممکن و
درست متناسب با هر شخصيت به کار رفته است.

 :6-5عنصر زاويۀ ديد

از آنجا که خداوند سبحان به عنوان شخصيتي خارج از داستان (راوی) به بازگوکردن آن ميپردازد،
لذا از همۀ جريانات و ويژگيهای شخصيتي افراد آگاه میباشد و به بهترين صورت به معرفي آنها ميپردازد،
بنابراين زاويۀ ديد از نوع بيروني است.

-6عناصر ادبي در داستان يوسف
 :1-6عنصر عاطفه

وقتي صحبت از عواطف است ،منظور تمام آن اموری است که خصوصيات مثبت يا منفي دروني ما را
شکل ميدهد و باعث عکسالعملهاي متفاوت در رفتارهاي ما مي شود .الزم به تذکر است که سيد قطب
در بيان نکات ادبي و هنري اين داستان ،هر کدام از نمودهاي عاطفي و احساسي را به عنوان يک عنصر
مينامد ،مانند عنصر يأس ،عنصر نفرت و غيره ،سپس در اثناي توضيح بعضي از ويژگيها است که به بيان
مفصل تر آنها اقدام ميکند(.قطب ،همان :ص  ،)1962لذا ما در اينجا سعي خواهيم کرد بر اساس شیوۀ
سید قطب در تعریف این عنصر به معرفي و عرضۀ هر کدام از اين نمونه ها اقدام کنيم:

 :1-1-6عواطف گوناگون تجلی یافته در يعقوب (ع)

 عاطفۀ محبت و عالقۀ اونسبت به يوسف(ع)( 6.همان :ص )1971 عاطفۀ ترس و اضطراب ناشي از بازگوکردن خواب از سوي يوسف(ع)( 7.همان) عاطفۀ حزن و اندوه ناشي از فرستادن يوسف(ع) با برادرانش و بياعتمادي نسبت به آنها و ترس ازخورده شدن يوسف(ع) توسط گرگ( 8.همان :ص )1976 ،1975
 عاطفۀ ترس مبتال شدن پسرانش به چشم حسود( 9.همان :ص)2018 حسرتها و غصههاي عميق منجر به نابينايي او در اثر از دست دادن يوسف(ع) و بنيامين(10.همان :ص )2025 -عاطفۀ وجد و سرور ناشي از پيدا شدن يوسف(ع)( 11.همان)

 :2-1-6عواطف گوناگون متجلي در يوسف(ع)

 عاطفۀ تعجب و سردرگمي از خوابي که ديده بود( .همان :ص)1971 اضطراب و ترس و اندوه و وحشت ناشي از قرارگرفتن در چاهي دور افتاده( .همان :ص)1975 عاطفۀ خوشحالي از نجات يافتن از چاه( 14.همان:ص)1977 عاطفۀ ترس و اضطراب از دچار شدن به گناه جنسي( 15.همان :ص)1985 ،1981 ،1980 عاطفۀ اميد در تأثير گذاري بر هم سلوليهايش در القاي دين( 16.همان :ص )1989 عالقه مندي شديد به رهايي از زندان( 17.همان :ص)199218
 عاطفۀ تأثر شديد يوسف(ع) از ديدن برادرانش و مخصوص ًا عالقهمندی به دیدن برادرکوچکتر.(همان :ص )215

 متأثر شدن شديد يوسف(ع) به وضعيت اقتصادي رقت بار برادران و خانوادۀ آنها و سرانجام معرفي12
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خود( 19.همان :ص )2027
 -عاطفۀ خوشحالي و هيجان لحظۀ ديدار خانواده پس از ساليان دراز( 20.همان :ص )2029

 :3-1-6عواطف و احساسات متجلي در برادران يوسف(ع)

 احساس تنفر و حسادت نسبت به يوسف(ع)( 21همان :ص )1973 احساس بيزاري از عملکرد يعقوب(ع)( 22همان) حس انتقام جويي وکشتن يوسف(ع)( 23همان) عاطفه و ترس از عواقب گناه( 24همان) عاطفه و دودلي و ترديد از کشتن يوسف(ع) توسط يکي از برادران( 25همان:ص )197426
 احساس تعجب و شرمندگي بسيار شديد از پيدا شدن پيمانۀ شاهي در ميان بار و بنۀ برادرآنها(همان:ص)2020
 برانگيخته شدن حس تنفر وکينۀ آنها نسبت به يعقوب(ع) و يوسف(ع) به هنگام آه و فغانکردنيعقوب (ع) در غم از دست دادن فرزندانش و مخصوص ًا يوسف(ع)( 27همان :ص )2025
 احساس ضعف و فقر در پيشگاه يوسف(ع) و تالش براي به رحم آوردن او در بخشيدن آذوقۀبيشتر( 28همان :ص )2027
 احساس شگفتي و تعجب غير قابل وصف در لحظۀ معرفي شدن يوسف(ع)( 29همان)30
 شرمندگي و خجالت در پيشگاه يعقوب(ع) و طلب گذشت و پشيماني از کينهها وحسادتهاي خود(همان :ص)2028

 :4-1-6عواطف و احساسات زن عزيز و ساير زنان

 محبت شديد و ديوانهوار زن عزيز نسبت به يوسف(ع) (همان :ص )1980 عدم احساس شرم و حيا در تحريکات شديد جنسي( 32همان) اصرار و تهديد شديد در صورت آماده نشدن يوسف(ع) در پاسخگويي به خواستههاي او( 33همان ،:ص )1985 احساس کينه و نفرت و انتقامگيري در لحظۀ استجابت نکردن يوسف(ع) به خواستههايش( 34همان) عاطفۀ شگفتي و بهتزدگي در لحظۀ ديدن يوسف(ع)( 35همان) عاطفۀ عالقۀ شديد ساير زنان نسبت به يوسف(ع)( 36همان) اعتراف زن عزيز و ساير زنان به پاکي و عفت يوسف(ع)( 37همان :ص)1995و نمونههاي بسيار ديگري از حالت و وضعيت شخصيتهاي فرعي ديگر داستان ،که هر کدام بيان کنندۀ
حالتي از نمونههاي عاطفي فراوان در اين داستان است .عواطفي که واقع ًا مخاطب را از اول تا پایان داستان با
تأثر و تأسفها و گريههايی دوگانه از غم و شادي همراه میسازند و به راستي لحظاتي پر از نوسانات عاطفي
را از اول تا انتها به صورتي زنده به نمايش ميگذارند ،مخصوص ًا در لحظههاي حساس و نفسگير معرفي شدن
يوسف(ع) به برادرانش و لحظۀ بسيار تأثر برانگيز و گريهآور خبر پيدا شدن يوسف(ع) به يعقوب (ع) و در
نهايت لحظۀ در آغوش هم افکندنهاي اعضاي خانواده وگريه ها و بغضهاي ترکيدۀ سالهاي جدايي و بیگمان
اين داستان احسن القصصي است که خداوند آن را به بهترين شيوۀ تصويرگري بيان کرده است.
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 :2-6عنصر خيال

با مورد توجه قراردادن نقش مهم نيروي خيال در تحريک عواطف و احساسات و همچنين با مالحظۀ
عواطف و احساسات فراوان و تأثيرگذار در اين داستان ،ميتوان فعال بودن نيروي خيال را در اين راستا
به وضوح مشاهده کرد .اما بهتر است به اين نکته اشاره کنيم که سيد قطب به عنوان عنصري مستقل و با
معرفي مستقيم اين نيروي شگفت انگيز ،به بحث و بررسي در اين زمينه نپرداخته است ،ولي اين نپرداختن
حاکي از نبود جلوههاي هنري دراين باره نيست ،بلکه با مراجعه به يکايک عبارات و صحنههايي که به
شدت او را تحت تأثير قرار داده ،ميتوان به نمونههايي از اين مورد دست يافت که در اينجا بهتر مي بينيم
به گوشههايي از آن اشاره کنيم:
 اولين نمونهاي که در اين زمينه با آن مواجه ميشويم ،مربوط به ديدن رؤيايي است که طي آن يازدهستاره به همراه ماه وخورشيد به صورتي زنده و در سيمايي انساني ،در مقابل يوسف(ع) به سجده ميافتند
که مي توان آن را از جهتي ،نوعي استعاره در نظر گرفت وجزو اقسام خيال ساده به حساب آورد و هم
آن را با توجه به ترکيبي از ماه و خورشيد بودن آنها به همراه بر خورداري از ويژگيهاي انساني ،جزو
خيالپردازي به شيوۀ آفرينندگی به حساب آورد .به هر حال تصويرگري در اينجا به صورتي واضح و
تأثيرگذار در معرض ديد مخاطب قرار داده شده تا نيروي خيال با به نمايش گذاشتن آن به مخاطب لذتي
هنري داده باشد.38
اؤوا َعلَي َق ِ
«ج ُ
ميص ِه ب ِ َدمٍ َک ِذ ٍ
ب »39مشاهده ميکنيم كه در آن براي واژۀ
 دومين مورد را در عبارت َ«دم» صفت «کذب» که مخصوص سخن يا شخص گويندۀ سخن است به کار رفته که طبق اين معني
واژه «دم» تشبيه به انسان شده و سپس يکي از ويژگيهاي انسان که دروغگويي است براي «دم» مورد
استفاده قرارگرفته و سپس خود انسان حذف گرديده است ،يعني اين نوع از تصويرگري را مي توان در
انواع تصويرگريهاي ناشي از استعارۀ تصريحيه جاي داد.
بنابر اشارات سيدقطب ،اين تعبير حکايت از مبالغه در ناشيانه به خون آلودن لباس يوسف(ع) دارد
که گويي عين دروغ و به وضوح قابل درک و مشاهده است ،يعني آنها در نهايت دستپاچگي اقدام به
اين کار نمودند و اين عمل را به حدي ناشيانه انجام دادند که گويي خون است که به سخن آمده و دارد
دروغ ميگويد (همان :ص )1976طبق اين بيانات ،اين تعبير دقيق ًا همچون تعبير «ذل ِ َ
ب
ک ال ْ ِک َت ُ
اب لاَ َر ْي َ
دي» است که در آن ،اين کتاب به خاطر راهنما بودن فوق العادهاش ،گويي خودش عين هدايت و
فِي ِه ُه ً
رسيدن به مقصود است.

 :3-6عنصر اسلوب

در اين زمينه ،سيد قطب بر اين باور است همانگونه که اعجاز ،در تمام زمينههاي موضوعي قرآن به
وضوح يافت ميشود ،اسلوب و شيوۀ بيان داستان در قرآن نيز ،يکي از راه هاي اعجاز و اعجاب برانگيزي
اين کتاب آسماني است و حتي به هنرمندان اسالمي توصيه ميکند ،براي بنيان نهادن روشی نوين در
داستانپردازي اسالمي از الگوي هنري قرآن استفاده کنند ،زيرا در اين شيوه هر حرکت و تحرکي و هر
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عاطفه و عنصر ،دقيق ًا در زمان خود و متناسب با خصوصيتي که در تأثيرگذاري آن انتظار ميرود ،مورد
استفاده قرارگرفته است و هر شخصيتي نيز درست متناسب با لحظهاي که بايد ظاهرشود و يا از صحنه ناپديد
گردد و هماهنگ با نقشي که بر عهده دارد ،در داستان حضور مييابد .او حتي در اين راستا به لحظات حساس
جنسي اشاره ميکند که چگونه متناسب با رسالت اصلي داستان و به اندازهاي که بر شخصيت اصلي داستان
پرتوافکني کند و ويژگيهاي رفتاري او را به نمايش گذارد ،مورد توجه قرار گرفته است(.يوسف)102 /
از آنجا که اين عنصر در ارائۀ داستانهاي قرآن نقشی بي نظير ايفا ميکند و سيد قطب نيز تالش کرده
در هر فرصتي و متناسب با آنچه که از توضيح و معرفي داستان در نظر دارد به عرضه و بيان آن اقدام کند،
بهتر است به گوشههايي از نکاتي که مجسمکنندة پارهاي از ويژگيهاي اسلوبي اين داستان است ،اشاراتي
داشته باشيم:
)1ذکر مقدمهاي کوتاه براي تشويق مخاطب در اهتمام و پيگيري داستان با اين موضوع که اين
داستان ،بهترين داستاني است که خداوند بر پيامبر بازگو ميکند در حالي که او قب ً
ال از آن هيچ نميدانسته
است(.همان :ص )1962پس حتم ًا حاوي نکات فراواني است كه بی شک بايد مورد توجه قرار گيرد؛
)2گره افکني در همان لحظات آغازين داستان؛
)3واقعگرايي کنترلشده و متناسب با درس عفت آموزي و محنت پذيري در راه خدا( .همان :ص
)1983 ،1956 ،1954 ،1952؛
 )4ايجاد فضاهاي خالي بسيار در داستان براي مشارکت دادن مخاطب در روند رويدادهاي آن (همان:
ص )2028 ،2025 ،2018 ،2016 ،2015 ،2014 ،2005 ،1994 ،1992 ،1987 ،1977 ،1975 ،1962؛
 )5هماهنگي بين مقدمه و ديگر اجزاي اصلي داستان (همان :ص )2002 ،1966 ،1965 ،1962 ،1950؛
 )6پرتوافکني بر شخصيتهاي فرعي به مقدار الزم و در راستاي خدمت به معرفي بيشتر قهرمان داستان؛
 )7هماهنگي الفاظ با تصويرگري آنها همچون:
 انسجام لفظ «لطيف» و حالت تصويرگرانۀ آن با موقعيت يوسف(ع) و حالتي که در آن خداوند رابا اين واژه ميستايد؛ (همان :ص )2029
 هماهنگي بين داستان و به کار بردن لفظ « َق َصص» قبل از شروع آن ،براي نشان دادن اهميت توجهبه داستان؛ (همان :ص )1970
 نمايش دادن و به تصوير کشيدن روح ترديد در کشتن يوسف(ع) و انتخاب راه چارۀ آسانتر باتعبير «إن ُکن ُتم فاعِلين» ؛ (همان :ص )1974
 تصويرگري َ«أ ْک ِرمِی َمثوا ُه» براي مبالغه در رفاه و آسايش ،زيرا «مثوي» به معني «جاي استقرار و
آرامگرفتن» است نه خود شخص؛ (همان:ص )1978
َ
يت لک» اما
 به نمايش گذاشتن صحنۀ آمادگي همهجانبۀ زن براي بهره دهي جنسي با عبارت « َه َهمراه با نزاکت و دوري از هرزهگويي؛ (همان :ص )1981
الباب» براي به تصويرکشيدن عزم جدي و شديد يوسف(ع) در خالصي يافتن
 کاربرد جملۀ «فاس َت َب َقا َاز زن و تحريکات غريزي او؛

 نمايش اطمينان و آرامش ناشي از اعتماد بر خدا و مأيوس نشدن از رحمت او با واژۀ « َروح» ( .همان:ص)1982
و ساير کلمات و عباراتي که با مالحظۀ گفتههاي سيد قطب ،ميتوان به بسياري از آنها دست يافت.

 :4-6عنصر فکر و معنا

همان طورکه ميدانيم ،هدف اصلي از داستانهاي قرآن و ساير موضوعات مطرح شده در آن چيزي جز
هدايت انسان در زمينههاي مختلف زندگي فردي و جمعي نیست و بسيارواضح است که انسان هر لحظه و
در هر شرايطي با مسائلي مواجه است که موضعگيري خاص خود را ميطلبد و چگونه موضعگيريکردن،
همان نکتهاي است که قرآن براي روشن کردن و بيان آن آمده است.
ناگفته پيداست ،اين داستان نيز بايد براي انديشهای مهم در مسير حرکت ديني و توجيه مسلمانان و
مخصوص ًا شخص رسول(ص) فروفرستاده شده باشد که در حقيقت اين توجيه چيزي جز توصيۀ ايشان و
گروه مؤمنين به صبر در برابر مصيبتها نیست ،زیرا خداوند عليم و حکيم است و هيچ امري از جمله سختيها
و شکنجههاي آنها ،از او پنهان نميماند ،و همچنين نويد به آيندهاي روشن که درآن بتوانند آزادانه به عبادت
و يکتاپرستي مشغول شوند و نداي توحيد را در همين شهر مکه طنين اندازند( .همان :ص )1951 ،1950
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نتيجهگيري

کوتاه سخن اين که داستان يوسف(ع) با توجه به ويژگي خاص آن حاوي نکات هنري و ادبي فراوان
است و آنچه که گذشت تنها بخشهايي از مسائل متنوع ادبي و هنري موجود در اين داستان بود که از دو
اثر گرانقدر سيد قطب (تفسير في ظالل القرآن و التصوير الفني) به صورت دسته بندي شده و متناسب با
معيارهاي شناخته شده و در قالب عناصر ادبي و و هنري ،به شرح ،توضيح و تحليل آنها پرداخته شد وگرنه
احصا و استقصاي تمام نكات هنري و ادبي اين داستان شگرف قرآني ،فراتر از حوصلۀ يك مقاله ميباشد
و علت اين كه ما در اين مقاله به بررسي آرای هنري و ادبي سيد قطب در بارۀ داستان يوسف پرداختيم،
ادای دین به طالیهدار بودن او در طرح مسائل نوین ادبي و هنري در قرآن ،در عصر حاضر است ،به طوري
كه با تأليف كتاب «التصوير الفني في القرآن» انقالبي عظيم در نوع نگاه به مسائل ادبي و هنري ايجاد
كرد تا جایي كه اغلب كساني كه پس از او به پژوهش در جنبههاي هنري و ادبي قرآن پرداختهاند ،ريزه
خوار سفرۀ او بوده و برخي ازاين مؤلفان به پيش قراول بودن سيد قطب تصريح كرده و برخي ديگر از
آن چشم پوشیده ،اما در واقع حرفهاي او را به نوعی تکرار كردهاند .به هر تقدير سيد قطب پس از تأليف
كتاب التصوير الفني ،اقدام به تأليف تفسير گرانسنگ في ظالل ميكند و در آن جا به تطبيق عملي اصول
نظري ياد شده مخصوص ًا در زمينۀ داستانپردازي در قرآن میپردازد و داستان حضرت يوسف(ع) از ميان
ساير داستانهاي قرآني بيشتر مورد اهتمام و توجه ایشان واقع ميشود ،به طوري كه با در نظرگرفتن عناصر
ادبي و هنري ياد شده در اين داستان ،ميتوان از آن به عنوان الگويي مناسب براي داستان پردازي متعهد
اسالمي بهره برد ،زیرا به تصريح قرآن ،اين داستان هم بهترين داستان به شمارمیرود و هم به بهترين شيوۀ
داستانپردازي ،ارائه شده است.
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پينوشتها

 -1سيد 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 همچون «التصوير الفني في القرآن» وتفسير «في ظالل القرآن» پرداخت ودر نهايت به سبب افکار اصالحي و انقالبياش در سال

1966م به دار آويخته شد(.رجوع شود به سيد قطب ناقدا ص 21-5وسيد قطب از والدت تاشهادت ،صفحات مختلف كتاب)
َ
َ
مر ُهم و ُهم ُ
الغيب نُوحي ِه إ َ
َ
ِ
يمکرون» (يوسف )102/
«ذلک ِمن أنبا ِء
-2
ِليک و ما َ
کنت ل ََديهِم إِذ أ َ
جمعوا أ َ
السجنِ و جاء ب ُِکم ِم َن البدوِِ ،من بع ِد أنَ
َ
َ
َ
خر َجني ِم َن ِّ
َ
َ َ
َ
 ...« -3قالَ يا أب َ ِت هذا تَأويلُ ُرؤياي ِمن قَبلُ  ،قَد َج َعلَها َربّي َحق ًا َو قَد أ َ
حس َن بي إِذ أ َ
کيم» (همان)100 /
الح
َطيف لِما
ِخوتِي ،إ َِّن َربِّي ل ٌ
ن َ َزغَ الشَّ ُ
يطان بَيني َو ب َ َ
يشاء ،إِن َّ ُه ُه َو َ
ُ
ين إ َ
يم َ ُ
الع ِل ُ
«رب» رابه خداوند هستي معني و تفسير كرده است ،اما بعضي از مفسرين آن را به عزيز مصر که زمينۀ
 -4البته سيد قطب در اينجا واژۀ ّ

آسايش يوسف(ع) را فراهم کرده ،تفسير ميكنند.
َ
َّک ک ِ
ِک إِن ِ
يوس ُف أعرِض َعن َهذا َو استَغ ِفرِي لِذَنب ِ
ين»
ُنت ِم َن َ
َميص ُه قُ َّد ِمن ُدب ُ ٍر قالَ إِن َّه ِمن کَي ِدک َُّن ،إِ َّن ک َ
« -5فَل َّما َرءا ق َ
الخا ِطئِ َ
ظيمُ ،
َيدک َُّن َع ٌ
(همان)29 ،28/

 -6با بيان واژۀ «يا بُنَي» به معناي «پسر عزيزم»« ،قال يا بُنَي( »...همان)5 /
ک فَيکيدوا ل َ
ِخوتِ َ
قصص ُر َ
َک کَيدا ً( »...همان)5 /
 ...« -7ال تَ ُ
ؤياک َعلي إ َ
َ
َ
َ
خاف أن يأ ُک َل ُه ِّ
ئب( »...همان)13/
« -8قالَ إِن ِّي ل َيح ُزنُني أن تَذ َهبُوا ب ِ ِه َو أ ُ
الذ ُ
باب ِ
وادخلُوا ِمن أَ ٍ
دخلُوا ِمن ٍ
بواب ُمتَف َِّرقَه( »...همان)67 /
واح ٍد ُ
« -9و قال يا بُنَي التَ ُ
الحزنِ( »...همان)84 /
 ...« -10و قال يا أَ َسفي علي
َ
يوسف وابيضَّ ت َع ُ
يناه ِمن ُ
َ
َ
لقاه َعلي َوج ِه ِه فَارتَ َّد بَصيرا ً قالَ أَل َم أَقُل ل َُکم إن ِّي أعل َُم ِمن اهلل ِما ال تَعلمون» (همان)96 /
شير أ ُ
« -11فَل َّما أن َ
جاء البَ ُ
َ
َ
َ
َ
ساجدين» (همان)4 /
مس َو ال َق َم َر َرأيتُ ُهم لي
 ...« -12يا أب َ ِت إن ِّي َرأ ُ
َ
يت أ َح َد َع َش َر کَوکَب ًا َو الشَّ َ
 ...« -13أَن يجعلوه فِي غَياب ِت الج ِّب و أَ
وحينا إل َي ِه لَتُنَبِئَنَّ ُهم ب َِأم ِر ِهم َهذا( »..همان)15 /
َ ُ
ُ َ َ
َ
َ
ُالم( »...همان)19 /
ب
يا
قال
و
ه
شري َهذا غ ٌ
ُ
 ...« -14فَأدل َي َد َلو َ
ُ َ
جن أَ َح ُّب إل َي ِم ّما يدعونَني إل َي ِه( »...همان)33 /
 ...« -15قال َمعا َذ اهلل( »...همان« ،)23 /قالَ َر ِّب ِّ
الس ُ
« -16يا ِ
جن( »...همان  23و )41
صاحبَي ِّ
الس ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ند َرب ِّ َ
ک( »...همان)42 /
ع
ي
ن
ُر
ک
اذ
نهما
م
جا
ن
ذي
ل
« -17و قالَ ل
َ
َ
َ
َ
يوس َف ف ََد َخلوا عليه ف ََع َرفَ ُهم ...« »...قال ائتُونِي ب ِأ ٍخ ل َُکم ِمن أ ُ
بيکم( »...همان)59 ،58 /
َ ...« -18و َ
إخو ُه ُ
جاء َ
العزي ُز َم َّسنا َو أَهلَنا الضُّ ُّر( »...همان)88 /
ياأيها
 ...« -19قالوا
َ
َ
صر إن شاء اهللُ ءا ِمنين» (همان)99 /
َلما َد َخلوا َعلَي
َ
يوسف ءاوي إلي ِه أب َ َوي ِه و قالَ ُ
« -20ف ّ
ادخلُوا ِم َ
َ
َ
حب إلي أبينا منّا و نحن ُعصبَه( »...همان)8 /
أ
خوه
أ
و
َيوسف
ل
قالوا
« -21إذ
ُ ُّ
ُ َ
 ...« -22إ َّن أبانا ل َفي َض ٍ
الل ُمبينٍ » (همان)
َ َ
حوه أرضاً( »...همان)9 /
« -23أُقتُلوا
واطر ُ
يوسف أ َ
صالحين» (همان)9 /
 ...« -24و تکونوا من بعده قَوم ًا
َ
َ
ِ
فاعلين» (همان)10 /
کنتم
إن
...
ب
الج
ت
َياب
غ
في
لقوه
أ
و
يوسف
« -25قال قائل منهم ال تَقتُلُوا
َ
ُ ِّ
َ
ُ
َ
َ
« -26قالوا إِن يسرِق فَ َقد َس َر َق أ ٌخ ل َه ِمن قَبل( »...همان)77 /
ِ
الهالکين» (همان)85 /
ن
م
کون
« -27قالوا تاهلل ِ تَفتَؤا تَذک ُُر
َ
کون َحرض ًا أَو تَ َ
يوسف َحتي تَ َ
َ

العزي ُز َم َّسنا َو أَهلَنا الضُّ ُّر وجِ ئنا بِبِضا َع ٍه ُمزجاة ف ََأوفي ل َنا َ
الکيل( »...همان)88 /
« -28قالوا ياأيها َ
ک أَ َ
« -29قالوا أَئِنَّ َ
نت يوسف...؟» (همان)90 /
ل َ
« -30قالوا يا أبانا استَغ ِفر ل َنا ذُنوبَنا إنا کنّا خاطئين» (همان)97 /
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فس ِه و َغلَّ َق ِت َ
راو َدت ُه الَّتي هو في بَيتِها عن ن َ ِ
يت ل َک( »...همان ...« )23 /قَد َش َغفَها ُحبّاً( »...همان)30/
بواب و قالت َه َ
األ َ
« -31و َ
ِ
ِ
ِ
ُ
الصاغرين» (همان)32 /
َيسجنَ َّن و ل َيکون ًا من ّ
آم ُره ل َ
راودتُ ُه عن نَفسه فاستعصم و إن لم َ
 ...« -32ولقد َ
يفعل ما ُ
( -33همان)
ِ
َميص ُه من ُدبُر( »...همان)25 /
الباب َو قَ َّدت قَ َ
« -34واستَبَ َقا َ
للِِهّ
َ
َ
َ
َّ
ِ
ٌ
ً
َريم» (همان)31 /
ک
َک
ل
م
إال
ذا
ه
إن
ا
شر
ب
هذا
ما
حاش
ُلن
ق
و
ن
ه
ي
د
ي
أ
عن
ط
ق
و
ه
ن
ر
کب
أ
ه
َ
َ
َ
ُ
ُ َّ
َ
َ
َ
َ
فلما َرأينَ ُ َ َ
َ
ّ ...« -35
ٌ
( -36همان)
للِِهّ
الح ّق أنا راودتُ ُه َعن ن َ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
فسه( »...همان)51 /
ص
صح
ح
اآلن
ز
زي
الع
اه
امر
قالت
،
ء
سو
ن
م
ه
لي
ع
منا
ل
ع
ما
حاش
ُلن
َ
َ
َ
 ...« -37ق َ
َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ
( -38قطب،همان)1971 :
( -39يوسف)18 /
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