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 چكیده

بخش عظیمی از مطالب قرآن کريم به صورت داستان است و به  و است قرآن مهم و اساسی موضوعات از يکی داستان

 از جدای و مستقل هنری کار قرآن، در داستاننوعی مانند يک داستان بیان شده، تا اثربخشی آن بر مخاطب بیشتر باشدا 

 زمانی انداست قرآنا در است تربیتی و هدايتی هدف رساندن تحقق به برای ابزاری بلکه نیست، آن اصلی موضوعات ساير

 که شودنمی آن از مانع هیچگاه امر اين اما ،دهد تاییر را باطلی و تثبیت را حقیقتی بتواند آن ۀوسیله ب کهکاربرد دارد 

 نظر مورد هدف آن بیان در هنری ۀطريق هم و دينی هدف هم قرآن درا نشود ظاهر درآن پردازیداستان هنری هایويژگی

آيد و های بلند قرآن است که به نوعی يک رمان قرآنی به حساب میداستان حضرت يوسف)ع( از جمله داستان ااست

دربردارندۀ همۀ عناصر يک رمان است که با بیانی هنری به يک امر معنوی مهم پرداخته استا در اين داستان حوادث به 

جانبه از عناصر داستان ارائه دادا شناسی همهک ريختتوان يک تحلیل ساختاری جامع و يای طراحی شده که میگونه

شناسانه با بررسی عناصر رمان و تحلیل ساختاری آن در داستان حضرت يوسف، جلوۀ زيبايیتا کوشد پژوهش حاضر می

کريم پردازی را در قرآن های مهم داستانو اعجاز قرآن کريم را در بیان مطالب قرآنی بررسی کند و از اين طريق شاخصه

 پردازی در اين سورههای داستانهمۀ شیوهدهد های پژوهش نشان میبا تکیه بر اين سوره تبیین کندا اجماالً يافته

حوادث داستان دارای توالی منظمی  اآن طرحی دقیق و منظم دارددر پردازی شخصیت ا)داستان( رعايت شده است

شود و بین و رؤيا به طور کامل در اين داستان مشاهده میهستند، بازگشت زمانی و پیشواز زمانی بدر بخش خواب 

 جنبۀ دينی داستان و بعد هنری آن تلفیق منطقی صورت گرفته استا

  

 پردازی، داستان حضرت يوسف)ع(، تحلیل ساختاری داستاناقرآن کريم، داستان ها:کلیدواژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه

ها، پندها، اندرزها، انذارها و تـذشـرگـان سـبی

های مختلفی نمود تبشیرها در قرآن کريم به گونه

ها، با استفاده پیدا کرده استا در بسیاری از سوره

پردازی، اغراض و مقاصد قرآنی به داستان از

 قرآن در داستان ارائه شده استابهترين نحو 

 زندگی ،اپرستیـيکت هـب وتـدع برای ایوسیله

، عبرت از پیشینیان و پیشامدهای روی داده صال،

 بر بندگان از زمان خلقت آدم تا بعثت پیامبر

 و داستان قالب در را دينی اغراضخداوند ا است

 عناصر کارگیریبه و نظیربی هایتصويرگری با

 ارائه )عناصر ساختاری و هنری( داستانیمختلف 

 هدف انهد مخاطب بر را تأثیر ترينقوی تا دهکر

 مسیر در انسان دادن قرار قرآن، هایداستان از

 و عوانم نوع هر از او رهانیدن و بندگی هموار

 همان دقیقاً اين و است راه در گرفته قرار آفات

 تناسبیاستا در قرآن  قرآن نزول از اصلی هدف

 قرار آن تربیتی اهداف و هاداستان بین عجیب

 آن با متناسب و خود جای در چیزی هر و دارد

 ا است شده بیان هدف

های بسیاری وجود در قرآن کريم داستان

دارد که هر کدام از آنها به تناسب معنا و 

مضمونی که سوره دارد، در پی تبیین آن معنا و 

معناها را تبیین آيند و آن را تشري، و مضمون می

کندا در قرآن کريم حوادث مختلفی در قالب می

ها نوعی گنجانده شده و اين داستان داستان

بازگشت تاريخی به حوادثی است که از زمان 

آفرينش انسان تا زمان نزول قرآن رخ داده استا 

های مهم و تأثیرگذار قرآن، از جمله داستان

ی مختلف هاداستان پیامبران است که به صورت

به  های مربوطداستاندر قرآن آمده استا 

هايی پويا و دارای بافت داستان قرآن، در پیامبران

توان عناصر داستانی بسیار عمیقی است که می

های مختلف داستانی را بر آنها اطالق و جنبه

 هنری داستان را در آنها بررسی و تحلیل کردا

 حرکت در همیشهداستان پیامبران چون کاروانی 

است که سرگذشت گذشتگان  پیوسته هم به و

من و پیکار و مجاهدت ؤهای مصال، و انسان

طور معاندان و همین آنها با مشرکان و

های پیامبران و مشکالت آنها، دعوت مجاهدت

ا کشدآنها و مراحل دعوت آنها را به تصوير می

: 3551و قطب الف،  1/00تا: ج)قطب ب، بی

يوسف در قرآن يکی از  (ا سورۀ 115-110

هايی است که عالوه بر اهداف تربیتی آن، داستان

پردازی و ساختار از نظر شگردهای داستان

تا در ـررسی اسـروايی، درخور توجه و ب

تحلیل به  -ر با روش توصیفیـحاض ژوهشـپ

  بررسی کارکرد روايی عناصر داستان در سورۀ

 شودايوسف پرداخته می

 

 لهئبیان مس

های قرآنی با اغراضی مانند اثبات وحی و قصه

نبوت، بیان اينکه دين، واحد و از جانب 

يکی است، بیان نعمت  ءخداست، هدف انبیا

خداوند بر بندگانش، هشدار بندگان از وجود 

دشمنی ديرينه به نام شیطان، بیان قدرت الهی و 

: 3551)قطب الف،  شکل گرفته استجز اينها 

قرآنی در مورد  متعدد هایداستان (ا100-102
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ااا  وحاکمان،  پادشاهان،پیامبران،  انس، و جن

 در پیامبران داستانها، در بیشتر سوره است و

 اينبرخی از ا است شده بیان بسیاری آيات

ند ابا هم متفاوت بلندی و کوتاه نظر از هاداستان

های مختلف داستانی آنها را توان در قالبو می

 و زکريا داستانمانند ) داستانکگذاری کردا نام

 ،(اسماعیل صال،، هود،) کوتاه داستان ،(ايوب

 بلند داستان و( مريم و داوود) متوسط داستان

)يوسف،  رمان و (سلیمان و ابراهیم حضرت)

-های مختلف داستانعیسی، موسی( از گونه

-125: 3551الف،  قطب) پردازی در قرآن است

 ا(120

ر ادبی در ـعناص نـتريی از مهمـه يکـقص

ها، عادات، مفاهیم، احساسات، تصويرگری ارزش

به کارگیری آن در  اتهذيب، تربیت و غیر آن است

قرآن کريم نیز در راستای همین اهداف استا از 

جهت ديگر پرداختن به مضامین تربیتی و دينی 

در قالب داستان، بر خواننده تأثیر بیشتری دارد و 

کند )ملبوبی، تر میآسانرا تأثیرپذيری از حوادث 

 نه قرآن، در داستاننکتۀ ديگر اينکه  (ا11 :1202

 راستای در بلکه ،مستقل موضوعی صورت به

 روند با متناسب و بخشی هدايت رسالت همان

 و موضوع توضی، و تبیین با مناسب و عمومی

)عبدالعال،  رودمی کارهب سوره اصلی محور

 داستان  ا(102: 3551و قطب الف،  00 /1 :1155

راستای بیان عناصر هنری آن و  در بايددر قرآن 

 و بررسی موردشناختی آن رمز و رازهای زيبايی

 چهارم يک به نزديک که چرا ؛گیرد قرار تحلیل

 قرآن ششم يک حداقل هابعضی تعبیر به و قرآن

 ،حسن فضل) است شده داده اختصاص داستان به

 (ا 15: 1150

های مهم قرآنی است سورۀ يوسف از سوره

های هنری و عناصر داستانی در که از لحاظ جنبه

سط، بسیار بااليی قرار دارد و همۀ عناصر 

پردازی در داستانی معاصر با بهترين شیوۀ داستان

 آن گنجانده شده استا 

 ۀبرگیرند درای در قرآن کريم هر سوره

 دقیقاً که ستا داستان يک از هايیبخش يا بخش

 ۀانديش تبیین خدمت در و سوره آن با متناسب

 با يوسف ۀسور ارودمی کارهبسوره  آن اصلی

 با ابتدا در که داستان اين خاص ويژگی به توجه

 حقیقت به با سرانجام و شودمی آغاز خواب يک

به همین دلیل  يابد،می خاتمه رؤيا آن پیوستن

 تمام ذکر با و کامل صورتهب( ع) يوسف داستان

 همین که است شده بازگو سوره اين در جزئیات

 در مناسب ایزمینه شدن فراهم باعث امر

ا بنابراين، است شده آن هنری ۀعرض چگونگی

 ۀشیو از کاملی ۀنمون را داستان اين توانمی

ا در داستان دانست اسالمی پردازیداستان

ای ناب از حضرت يوسف به نوعی شاهد گونه

گرايی هستیم که به صورتی کامالً ساده و به واقع

در اين  دور از هر نوع تکلف ارائه شده استا

 کاست و کمبیهای واالی انسانی داستان ارزش

برجسته شده است و عالوه بر آن در ترسیم 

ای ها، اعمال و رفتار آنها نیز شاهد گونهشخصیت

: 1150)فضل حسن،  گرايانه و ناب هستیمواقع

 (ا 15

اختار داستان حضرت يوسف)ع( در قرآن س
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توان يک تحلیل ساختاری ای است که میبه گونه

 1شناسی با توجه به الگوهای پرا و يک ريخت

را بر آن  2و گرماس 3پردازانی نظیر برمونو نظريه

آن با توجه به هماهنگی تامی  0تطبیق داد و پیرنگ

که بین اجزای داستان وجود دارد، بر يک رابطه 

علی و معلولی کامل استوار استا بر اين اساس 

با توجه به آرای پرا ، برمون و گرماس و به 

تحلیلی ابتدا پیرنگ و انواع آن و  -شیوۀ توصیفی

سپس ساير عناصر داستان به طور مختصر بررسی 

شناسی و ساختاری حلیل ريختو بعد از آن با ت

ها و داستان در سه سط، نمادها، شخصیت

ساختار حکايت به بررسی و تحلیل ساختاری 

داستان حضرت يوسف)ع( در سورۀ يوسف 

 شوداپرداخته می

 

 پیشینۀ تحقیق

حضرت  های مختلفی در زمینۀ داستانپژوهش

ها يوسف)ع( انجام شده است و در اين بررسی

يوسف)ع( در کتب مختلف به زندگی حضرت 

اندا همچنین در زمینۀ عناصر تفسیری پرداخته

هايی انجام داستان در سورۀ يوسف، پژوهش

توان به ها میاز جمله اين پژوهش گرفته است، 

 موارد ذيل اشاره کرد:

 هنری ساختار»( در مقالۀ 1250کاظمی )

ساختار عناصر   ،«يوسف ۀسور در کريم قرآن

های داستان را مورد شخصیت ويژهداستان و به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. prop 

2. Bremond 

3. A.g. Greimas 

4. plot 

عد بررسی قرار داده و بیشتر بر عنصر تربیتی و بُ

 اندا هدايتی اين عناصر تکیه ورزيده

 ۀمقال در  (1252) همکاران و یاللهتيآ

 در وسفي حضرت ۀقص یداستان عناصر لیتحل»

 یداستان عناصر لیتحل و یبررس به ،«ميکر قرآن

 و تم) شهياند ساختار، طرح، د،يد يۀزاو رینظ

 ،یپردازتیشخص ت،یشخص کشمکش، ،(موضوع

 ا پرداختند مکان و زمان گو،وگفت

 عنوان با ۀ خودمقال در (1211) پوریعل

 نويسىداستان عناصر پرتو در يوسف ۀسور»

داستان حضرت  در را داستان عناصر زین «معاصر

 ینقد يۀنظر یول ،کرده یبررس يوسف)ع(

 عناصر ذکر به تنها و نکرده دنبال را یديجد

 استا هکرد اکتفا آن یهایژگيو و داستان

 عنوان با ایمقاله در (1211) يیرضا

 در( ع) وسفي حضرت یداستان ساختار یبررس»

 در را پردازیداستان سبک و اهداف ،«ميکر قرآن

 ۀسور یداستان هاییژگيو به و کرده یبررس قرآن

 لیتحل ی،نقد لحاظ از لیو ،اندکرده اشاره وسفي

 استا نداده ارائه یديجد ینقد

 امین و حسن ذوالفقاری زواری، محمد

شناسی قصۀ يوسف و روايت»( در مقالۀ 1255)

های سه روايت از داستان مايهبه بررسی بن« زلیخا

اندا اين حضرت يوسف در ادبیات فارسی پرداخته

يوسف و زلیخای  :ند ازاسه روايت عبارت

يوسف و زلیخای  ،فردوسیمنسوب به  طاانشاهی

خواجه مسعود قمی و يوسف و زلیخای 

عبدالرحمان جامیا نويسندگان در پژوهش خود 

سازان به میزان پايبندی يا عدم پايبندی نظیره

داستان يوسف و زلیخا به اصل قرآنی آن 
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پژوهش حاضر در اين   اندا وجه ممیزۀپرداخته

ن پردازاهای نظريهاست که ضمن تطبیق ديدگاه

شناسی ساختارگرا به بررسی کارکرد روايی روايت

يوسف پرداخته و نشان  عناصر داستان در سورۀ 

داده است که بین ساختار روايی و هنری داستان 

به  و و محتوای آن رابطۀ معناداری وجود دارد

 همین دلیل اين پژوهش کامالً بديع و نو استا

 

 های غالبژگیطای، ویهطایطای درونمطدهطواح

 داستان

ها ای يا واحد روايی، انگیزهمايهواحدهای درون

هستند که ارتباطات بین  هايی1يا موتیف

ها را بر اساس ارتباط منطقیِِ بین افعال شخصیت

های ای مشخصهمايهبخشدا واحد درونتحکیم می

ای در آثار ادبی است که پیوسته در آن برجسته

ی، نوعی امايهشودا واحد درونآثار تکرار می

حادثه، تصوير يا صحنه است که در آثار متعلق به 

شودا واحدهای روايی هر گونۀ ادبی ديده می

يک جزء روايیِِ کوچک ار کل روايت است که »

)سبزيان و « مطرح استدر ساختار روايت 

 (ا220 :1255کزازی، 

نديشه و ا ،هر داستانی يک موضوع

ن درونمايه خاص خود را دارد که عنصر غالب آ

آيدا بیان واليت خداوند داستان به شمار می

نسبت به بندۀ مخلص خدا آگاهی و حقیقت 

ها، مدارا، جويی، رسیدن به ارزشطلبی، کمال

ترين مضامین بخشش، لطف خداوند و اااا از مهم

 ايناصلی سورۀ يوسف استا عالوه بر اين، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Motif (motive) 

 در همچنین و عرضه ۀشیو و اسلوب در سوره

کنندۀ شرايطی است که بیان معانی، و مفاهیم

الحزن پیامبر در محاصرۀ اقتصادی و بعد از آن عام

گیری او سوره جهت دلداری پیامبر و عبرت ابود

از داستان يوسف و برادرانش و اوضاع اقتصادی 

 خداوند ا(0: 1105 )قطب، ب، آن زمان نازل شد

 و مشکالت از پر داستان بیان و سوره اين نزول با

پیامبر  دلجويی به پیامبران، از يکی هایمحنت

-بن اين از رهايی برای هايییراهنماي و پرداخته

 يوسف همانند درست اکندمی الهام او به بست

 به شدن مبتال و پدرش از دوری از پس که( ع)

 از سربلندی و عزت با سرانجام مشکالت انواع

 شد خارج موفق خطرناک هایآزمايش همه اين

 رفاه در بودن با را هاآزمايش از ديگری ۀمرحل تا

، خداوند هم کند آغاز قدرت داشتن دست در و

به پیامبر صبر کردن و نتیجه گرفتن را پیشنهاد 

  اکندمی

ر اينکه خداوند به پیامبر)ص( ـنکته ديگ

گونه که يوسف)ع( را از سرزمین گويد همانمی

اش دور کردند، او را اذيت کردند، به او پدری

ولی او سرانجام برادران خود  ،احترامی کردندبی

را نه تنها عفو نمود، بلکه آنان را اکرام کرد، تو 

هم دقیقاً همان شرايط يوسف )ع( را داری و بايد 

بر مخالفان راه عفو را پیش بگیری و از اين طريق 

(ا به جاهمان) آنان را به سوی خود جذب کنی

حضرت های داستان ترين ويژگیطور کلی مهم

 ند از:يوسف)ع( عبارت

 هر ۀعرض و مناسب پردازیشخصیت -

 به خدمت راستای در هاشخصیت از کدام

 ااصلی شخصیت
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 ايجاد و کشمکش عنصر کارگیری به -

 اهنری تأثیرگذاری قصد به داستان در نیکفاگره

 و عواطف نیروی از بودن سرشار -

 ااحساسات

 به منتظره غیر و ناگهانی هایصحنه ايجاد -

 ریتأث قدرت و مخاطب کردن غافلگیر قصد

 ااو برانگیزی

 عنوان به گووگفت عنصر کارگیریبه -

 اداستان بیان اصلی عنصر

 

 )پیرنگ( هاافعال و انگیزش

طرح يا پیرنگ از عناصر مهم داستان است و 

ست از ساختار رويدادهای روايی يا ا عبارت

نمايش که آگاهانه گزينش شده است و منطق 

 311 :1205)انوشه،  دهددرونیِِ آن را تشکیل می

(ا ارسطو در آثار خود که 01 :3515و العید الف، 

پردازد، پیرنگ را به بحث در مورد تراژدی می

 اداند: آغاز، میانه و پايانمتشکل از سه بخش می

يابد و سرانجام داستان از جايی شروع و ادامه می

(ا هر 00 :1115، ب )العید شودبه جايی ختم می

طرح و پیرنگ دارای اجزايی است که اين اجزاء 

 ند از:عبارت

: که در حقیقت نقطۀ آغاز داستان 1شروع -

 استا 

: وقايعی که از آغاز داستان تا 3افکنیگره -

دهد، زمان تاییر سرنوشت قهرمان داستان رخ می

 (ا1100 :1205 ه،ـوشـ)ان ام داردـی نـافکنگره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. start 

2. complication 

يا  وتعرض دو نیر :2برخورد و کشمکش -

دو شخصیت با يکديگر است و از عناصر مهم 

شود داستان جوی پیرنگ است که باعث می

و  310: 1222التهابی به خود بگیرد )میرصادقی،

 (ا303 :1215 داد،

: بالتکلیفیِِ پايان کار است که 0تعلیق -

 (ا312 :1215داد، )باشد میخواننده در پی آن 

وهای معارض و ای که نیر: نقطه0بحران -

 :1201)يونسی،  کندگر با هم تالقی میکشمکش

 (ا301

نکته و لطف داستان و جای بزنگاه : 2اوج -

 آن، اوج داستان استا

گشايی شامل حوادثی گره: 0گشايیگره -

دهد و به است که در پی اوج داستان رخ می

ها ها را برطرف و سرنوشت شخصیتنوعی ابهام

کند )انوشه، می و شخصیت اصلی را روشن

 (ا 1100 :1205

سرانجام و قصد و غرض اصلیِِ : 5پايان -

مايۀ اصلی آن در اين هر داستان و محتوا و درون

 (ا50 :1215)داد،  شودمرحله آشکار می

شناختی داستان به طور در تحلیل روايت

شناسی کلی وقتی به امر ساختارگرايی و ريخت

نظريات کسانی کنیم، همواره داستان رجوع می

کندا کارکرد نزد مانند پرا  به ذهن خطور می

پرا  يعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از 

-تعريف می ،نظر اهمیتی که در جريان قصه دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. conflict 

4. suspense 

5. crisis 

6. climax 

7. resolution 

8. end 
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او در کنار سی و يک کارکرد از هفت دسته شودا 

 ،«3بخشنده» ،«1شرور»: بردشخصیت نام می

، «0ندهدارگسیل»، «0شاهزاده خانم» ،«2گرياری»

: 1225)پرا ،  «0قهرمان دروغین» و« 2قهرمان»

ساز، ساختار  نیروهای آشفته» گويد:(ا وی می02

يک وضعیت متعادل آغازين را در روايت 

کندا اين آشفتگی به عدم  دستخوش آشفتگی می

انجامد، سپس برهم خوردن موقعیت می تعادل و

رويدادی به استقرار دوبارۀ تعادل که گونۀ اصالح 

 :همان) «شود منجر می، شدۀ تعادل آغازين است

نامیدا « 5رخداد»پرا  اين تاییر وضعیت را  ا(22

به نظر او اين تاییر وضعیت يا رخداد از عناصر 

 اصلی روايت استا 

از نظر برمون واحد پايۀ روايت کارکرد 

توالی منطقی چند کارکرد را به بلکه  ،نیست

داد که معادل  قرار مورد توجهعنوان واحد اساسی 

است و يک داستان کامل، هرچند که « 1رفتپی»

ها رفتتواند تلفیقی از پیبلند و پیچیده باشد، می

  رفت یبرمون هر پ (ا105 :1252)اسکولز،  باشد

ل به سمت را ناشی از حرکت از موقعیّت تعاد

د به سوی تعادل عدم تعادل و بازگشت مجد

 (:101 همان:) داند می

 اولیه ادلتع

 (1) فشار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. the Villain 
2. the Donor 
3. the Helper 

4. the Princess 

5. the Dispatcher 

6. the Hero 

7. the False hero 

8. event 

9. Sequence 

 تعادل عدم

 (3) فشار

 ثانويه تعادل

 تالش

به سه   رفت یبرای نشان دادن نقشۀ يک پ او

از نظر  اکنداشاره می مرحلۀ تدريجی تکاملی

های بنیادين روايی به مثابۀ  رفتبرمون، پی

با سه   و سه کارکرد اصلی است ای از زنجیره

مطابقت  مرحلۀ پديدار شدن هر فرايند روايی

يعنی موقعیتی که آغاز کنندۀ يک  15گی بالقو»: دارد

يک امکان؛  11مکان است؛ فعلیّت يافتن يا نیافتنِِ

 ا«13ناپذيریپذيری يا انجامانجام

 شوداايجاد میموقعیّت پايداری  نخست:

 آيدافرصت تاییر آن موقعیت پیش می دوم:

 کندکند يا نمیآن موقعیت تاییر می سوم:

 (ا125-105 :1203، )احمدی

 ، رفت یاز گسترش پ  در هر مرحله بنابراين،

حق انتخاب يا امکان دگرگونی وجود داردا 

گانه را مرحلۀ گذار مرحلۀ دوم از اين مراحل سه

ای  تواند دربرگیرندۀ سلسله اند که خود می نامیده

 جداگانه باشد هایرفت یها در قالب پ از کارکرد

ا يک ساختار هر روايتی را ب برمونا (105: همان)

کندا کافی  بردار يا با پرواز يک تیر مقايسه می

است کمان کشیده شود و تیر به سوی هدف 

نشانه رود تا موقعیّت پايه به وجود آيدا به فعل 

درنیامدن اين موقعیّت، همان خارج کردن تیر از 

امّا همین  ؛آنکه پرتابش کنیم بی ،چلِّۀ کمان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10. Virtuality  

11. None /Actualization 

12. None/Achivement 
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باد آن را که تیر از چلِّه رها شد، هرچند شايد 

نهايت در ببرد يا از اشیای گوناگونی کمانه کند، 

 :1252)اسکولز،  زند زند يا نمی به هدف می

 (ا105

ها طبق نظريۀ گرماس به مجموعه شخصیت

را  1گرهاتوان عوامل يا کنشو افعال آنها می

های دوگانۀ که براساس تقابلکرد اطالق 

 وند:شمعناشناختی به سه دستۀ دوتايی تقسیم می

 ارتباط خواستاری: فاعل/ هدف  -

 ارتباط اطالع رسانی: فرستنده/ گیرنده -

 ارتباط رقابتی: ياری دهنده/ بازدارنده -

 ا(51 :1115)العید، 

با توجه به آنچه در اين زمینه بیان شد، در 

ل پیرنگ و تحلیل ساختاری آن ابتدا ـتحلی

شود و عناصر ای از داستان بیان میخالصه

س با ـشود، سپص میـدر آن مشخرنگ ـپی

توجه به الگوهای مذکور داستان بررسی و 

 شوداتحلیل می

با ذکر سخنانی در مورد قرآن  يوسف سوره

، سپس به شودو نزول آن به زبان عربی آغاز می

شود و بهترين میاشاره داستان در قرآن  جايگاه

داستان يعنی داستان حضرت يوسف)ع( برای 

بعد از آن به  ،شودمعرفی میحکايت بر پیامبر 

 ترتیب حوادث داستان بدين قرار است:

برحذر داشتن ؛ خواب يوسف)ع(

برگزيده  ؛يوسف)ع( از گفتن خواب به برادران

 ؛تعبیر خواب يوسف)ع( ؛شدن يوسف)ع(

حسادت برادران و نقشه آنها مبنی بر طرد يا قتل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. actant 

 ؛زندانی کردن يوسف)ع( در چاه ؛يوسف)ع(

 ؛آمدن کاروانیان و گرفتن يوسف)ع( از چاه

راه يافتن  ؛فروختن يوسف)ع( به بهايی اندک

دلبستن زلیخا به او و مکر او  ؛يوسف)ع( به قصر

دعای  ؛زنان مصری نزد و رسوا شدن او

مستجاب شدن دعای او و رفتنش به  ؛يوسف)ع(

حضور دو جوان در کنار وی در زندان و  ؛زندان

خواستن از آنها مبنی بر ياد  تعبیر خواب آنها و

وری آخواب پادشاه و ياد ؛کردن از او نزد پادشاه

مکانت يافتن  ؛زندانی و تعبیر خواب يوسف)ع(

آمدن قحطی و حضور  ؛يوسف)ع( نزد پادشاه

آمدن برادران يوسف  ؛بردارن يوسف)ع( در مصر

و گروگیری وی از آنها و آشکار کردن راز آنها و 

 ؛)برادر( ر کیسه آنهاگذاشتن جام پادشاه د

آشکار شدن  ؛اندوهگینی مجدد برای يعقوب)ع(

فرستادن پیراهن  ؛راز يوسف)ع( بر برادران

 ؛اعتراف برادران ؛يوسف و بینا شدن يعقوب)ع(

راه يافتن خانواده يوسف)ع(  ؛بخشیده شدن آنها

  ابه قصر

شود بین حوادث گونه که مشاهده میهمان

 ابرقرار است داستان انسجام و نظم منطقی

علی و معلولی  حوادث داستان بر مبنای يک رابطۀ

استوار استا آغاز، میانه و پايان داستان مشخص 

چینی منظمی و هرکدام از آنها خود يک مقدمه

داردا هر جزئی از داستان، مکمل جزئی پیشینی 

مری هماهنگ با يا شرح و تفصیلی برای آن يا ا

فکری  تابع يک محور آن است و همۀ اجزا

 خبر سوره اين آغازين آيه سه استاواحدی 

 خواب نزول قرآن و سالمت وحی و بعد از آن

 حضرت تعبیر سپس و (ع) يوسف حضرت ديدن
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 اين از بعد و است خواب اين از( ع) يعقوب

 ایگونه به ديگری از پس يکی حوادث واقعه،

 به( ع)يعقوب حضرت تعبیر مخالف صد در صد

 ۀنشان که را نامعین و مبهم جوی تا رودمی پیش

 حتی و( ص) پیامبر شخص غفلت از ديگری

 است، حوادث اين از( ع) يوسف و يعقوب خود

 عالوه بر اين بیانگر و بکشد تصوير به بهتر

 شد اشاره بدان مقدمه در که باشد بودنی وحیانی

 ا(30 /0 :1105)قطب ب، 

 پس( ع) يعقوب سوره، همین پنجم ۀآي در

 او به بالفاصله( ع) يوسف سوی از خواب بیان از

 دهد که خوابش را به برادرانش نگويدامی هشدار

 انسجام و تناسب و داستان هایشخصیت ورود

 از نشان همگی هاشخصیت اين ظهور در منطقی

 ،ترتیب بدين ادارد پیوسته هم به و زيبا پیرنگی

 به اهتمام و اهمیت اساس بر درست داستان

 در صحنه به با( ع) يوسف يعنی اصلی شخصیت

 اساس بر پدرش سپس ،شودمی آغاز او آوردن

 هایصحنه و حوادث به دادن جهت در اهمیت

 برای را زمینه صحنه، در شدن ظاهر از پس بعدی

 بازگو در هشدار با( ع) يوسف برادران ظهور

و بعد از  کندمی فراهم آنان برای خواب نکردن

 پايان در و کنندنقش ايفا می هاآن بقیه شخصیت

 از شخصیت آخرين عنوان به که شخصیتی نیز

 شخصیت همان ،شودمی خارج داستان ۀصحن

ا بود آمده صحنه به بار اول که است( ع) يوسف

 هاشخصیت ظهور، در حوادث تمام دربنابراين، 

 ایگونه به منطقی هماهنگی و انسجام نوعی

پیرنگ هنری داستان، ا است شايسته و نیکو بسیار

اين  اکندمی وصل آن انتهای به را داستان ابتدای

نظم و هماهنگی داستان در قالب عناصر پیرنگ 

 :به شکل زير است

 

 نظم و هماهنگی داستان حضرت يوسف )ع( در قالب عناصر پیرنگ .5جدول 

 صحبت يعقوب )ع( مبنی بر در میان نگذاشتن آن با برادران -خواب يوسف)ع( شرو 

 نقشه برادران -برادرانحسادت  افكنیگره

)به چاه انداختن  کمکش میان يوسف)ع( با برادران و يعقوب)ع( با پسران در مرحله اول برخورد

 -)خريدار کشمکش میان يوسف بعد از فروخته شدن -برخورد يعقوب با پسران -يوسف(

 )مرحله دوم قحطی( کشمکش میان يعقوب و پسران -برادران( -زندان -قصر -عزيز

)مرحله  زندانی شدن -)مرحله دوم( فروخته شدن به عزيز -)مرحله اول( به چاه انداخته شدن تعلیق

 سوم(

تهمت زدن زن عزيز مصر به  -)مرحله اول( انداختن يوسف به چاه و آوردن پیراهن يوسف بحران

ای ماجر -)مرحله سوم( قحطی -)مرحله دوم( يوسف و دلدادگی او و به زندان انداخته شدن او

 )مرحله چهارم( برادر يوسف و جام پادشاه

برخورد برادران با  -راه يافتن يوسف)ع( به قصر داستان دلدادگی زن عزيز و زنان مصری اوج

 يوسف)ع( در قصر و نشناختن آن
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فرستادن  -مشخص شدن جريان جام پادشاه و نقشه يوسف)ع( -آمدن برادر يوسف به مصر گشاییگره

 برای يعقوبپیراهن يوسف)ع( 

رفتن خانواده يوسف)ع( به مصر و مشخص شدن تعبیر خواب  -شنیدن بوی پیراهن يوسف پایان

 يوسف)ع(

 

 داستان براساس تلفیقی از الگوهای پراب، برمون و گرماسنمادهای . 1جدول 

ت اولیه یا موقعیت وضعی 5

 پایدار

خواب حضرت  -زندگی عادی يوسف)ع( و پدر و برادرانش

برحذر داشتن او از -)ع( توسط يعقوب)ع( اکرام يوسف -يوسف)ع(

 (1-2 /)يوسف برادران

 يوسف)ع( بیم حضرت يعقوب)ع( بر -حسادت برادران تغییر وضعیت 1

 به چاه انداختن يوسف)ع( -نقشه برادران سرپیچی 9

 به چاه انداختن و سپس فروختن يوسف)ع( -نقشه برای قتل يوسف)ع( شرارت 1

 های شیطانیزن عزيز و وسوسه -برادران شر 1

 اجابت نکردن زن عزيز و انتخاب زندان -ظهور يوسف)ع( در قصر قهرمان 1

بخشش  -نجات مصر -تعبیر خواب -هامبارزه با پلیدی -زندانانتخاب  واکنش قهرمان 7

 برادران

 اشعزت يافتن يوسف)ع( و خانواده -مقابله با قحطی -بخشیدن برادران رفع شر 8

 

در جريان روايت  ،بر اساس نظريه پرا 

يک موقعیت  ،ها همیشه در ابتدای امرداستان

مشاهده پايدار وجود دارد مانند آنچه در جدول 

و بعد از آن اين موقعیت پايدار به هم  شودمی

زمینه  ،خورد و با ظهور عنصر شر و شراراتمی

شود که در برای ظهور موقعیتی جديد فراهم می

ر یداستان اين تای ۀنهايت با ورود قهرمان به عرص

 رسدامیوضعیت به صورتی زيبا به پايان 

 

 های اصلیکنش شخصیت. 9جدول 

 انگیزش نو  ارتباط شخصیت نو  کنش

 کنشگر

 يعقوب)ع( ا1

 برادران ا3

 عزيز مصر ا2

 برادر تنی يوسف)ع( ا0

 زن عزيز مصر  ا0

 عشق -خواستاری

رقابتی:  ضدقهرمان 

 رقابتی: ياريگر

 محبت -عشق

 عشقرقابتی: 

 سعادت جامعه -هدايت

 مشارکت -مساعدت

 ياری  -مساعدت

 ياريگر

 معاند= ياريگر
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 پذیرکنش
 يوسف)ع(

 يعقوب)ع(

 قهرمان

 ياريگر

 مساعدت -مشارکت

 هدايت -وحدت -ارتباط

 دلداری پیامبر)ص( هدايتی سوم شخص راوی

 عبرت -هدايت جامعه پذيریعبرت جامعه بشری -پیامبر)ص( شنوروایت

 ،گونه که در اين جدول مشخص استهمان

های العمل شخصیتنوع کنش و عمل و عکس

بررسی شده است و يک شخصیت در عین اصلی 

هستا سیر  همپذير گر است، کنششحال که کن

ای است که ممکن گونههها نیز بیتشخصتطور 

 ،است در ابتدا رفتاری ضدقهرمانانه داشته باشد

 اشودولی بعد از آن به رفتاری متضاد تبديل می

مشاهده  مصر مانند آنچه در شخصیت زن عزيز

-(ا شخصیت05-02و  32-32 /)يوسف کنیممی

 ااندگونه های ديگر داستان مانند کاروانیان نیز اين

 ،آنها ابتدا يوسف)ع( را به بهايی اندک فروختند

شود و ولی بعد از آن رئیس کاروانیان پشیمان می

جريانی است که در ادبیات داستانی  ناين هما

-توان آن را نمونه واالی شخصیتمعاصر می

 آوردا راوی به طور کلیپردازی به حساب 

اول  جبرئیل و وحی الهی است و در وهلۀ

گیر پیامبر و سپس جامعه است که داستان روايت

ويژه زمانی که يتی و بهبا هدف ارشادی و هدا

پیامبر در آن قرار داشت، بر پیامبر نازل شده 

 استا

 (1) ساختار. 1جدول 

ای است، دقیقاً همان وضعیت اولیه را مطرح کرده اين عنوان که برمون آن تعادل اولیه)موقعیت اولیه(

است که پرا  ارائه داده و در حقیقت همان آيات اولیۀ سورۀ يوسف)ع( 

 استا

حسادت برادران و نقشه آنها و فروش يوسف)ع( به کاروانیان و بعد از آن  )زمینه تغییر( برهم خوردن تعادل

 فروش وی به عزيز مصر و دلداگی زن عزيز و به زندان انداختن يوسفا

 نجات مصر -آمدن قحطی -تعبیر خواب -های يوسفزندانیقضیه هم )تغییر یا عدم تغییر( تعادل مجدد

 

 (3) ساختار. 1جدول 

 خواب حضرت يوسف)ع(ا -زندگی عادی خانواده يعقوب)ع( اولیه تعادل

 به چاه انداختن و در نهايت فروختن ویا -حسادت برادران يوسف)ع( (5) فشار

 گم شدن يوسف و دروغ گفتن برادران مبنی بر اينکه يوسف را گرگ خورده استا تعادل عدم

 به زندان انداختن يوسف)ع(ا -فشار بر يوسف -برای اغفال يوسف)ع(تالش زن عزيز  (1) فشار

 آمدن قحطه و مقابله با آن با نقشه حضرت يوسف)ع(ا -تعبیر خواب پادشاه ثانویه تعادل

 اکرام آنهاا -بخشیدن برادران -تالش برای رهايی مردم از قحطی تالش
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جداول مربوط به ساختار و با بررسی 

ها در داستان حضرت نمادها و شخصیت

شويم: نمادهای يوسف)ع( متوجه چند نکته می

مذکور بر تمامی ساختار داستان به خوبی قابل 

اطالق است و با وجود اينکه تمام اين داستان 

پردازی آن در ولی داستان ،آيه است 155حدود 

عناصر که همۀ به طوری ؛حد يک رمان است

-شناسی بر روی آن اجرا میساختاری و ريخت

-شودا نکتۀ ديگر اينکه همۀ اين ساختارها بیان

کنندۀ اين اصل است که در داستان حوادث 

ند و بر اساس يک رابطۀ علی هست منطقی و منظم

يابند و مقدمه و میانه و پايان و معلولی ادامه می

است ای گانههای سهداستان دقیقاً همان موقعیت

شود که در که در جداول مطرح شد و مشاهده می

ابتدا يک موقعیت اولیه و حالت تعادلی برقرار 

است و بعد از آن اين موقعیت و يا تعادل برهم 

خورد و در پی آن و بر اساس يک سری می

ها آن موقعیت به تعادل اولیه ها و واکنشکنش

 گرددا خود بازمی
 

 پردازی( و شخصیتcharacter) شخصیت

(characterization)  

واژۀ شخصیت با توجه به موضوع گفتار يا 

گیرد، دارای  می نوشتاری که  اين واژه را به کار

ادبیات  معانی متفاوتی استا در متون روايی و

داردا اگر برای  یداستانی، اين واژه تعريف ديگر

داستان و  های روايی، اعم از حکايت، قصه،گونه

تعريف را بپذيريم که داستان در وهلۀ افسانه، اين 

توانیم بگويیم   نخست، بازنمايی رخدادهاست، می

فاعل و مفعول اين رخدادها، شخصیت استا در 

های حاضر در ها، آدمشخصیت»تعريفی ديگر، 

زنند که  هايی میداستان هستند که دست به کنش

)آسابرگر،  «شود منجر به حل قطعی داستان می

ها اشخاص طور کلی شخصیت به ا(30: 1255

 داستان و مخلوق ذهن نويسنده استا ساخته شده

 های داستان که نويسنده هرخلق شخصیت

يک را با خصوصیات اخالقی و روحی معینی در 

پردازی نام داردا در آفريند، شخصیتداستان می

تصويری اشخاص تخیلی  خلق عینی و»حقیقت، 

روايتی، قصه، رمان نامه، شعر در نمايشنامه، فیلم

پردازی نامیده یتـاه، شخصـان کوتـو داست

ا ـان بـاص داستـشودا در ادبیات، اشخ می

پردازی به عنوان اشخاص واقعی پیش شخصیت

 252: 1215 داد،) «يابند چشم خواننده تجسم می

های ترين روش(ا اصلی22: 1252مستور،  و

پردازی، توصیف گفتار وکردار، افکار تـشخصی

 ،انیعبداله) ظاهر اشخاص داستان است و

 (ا05 :1200
 

 پردازیشخصیت و شخصیت .1جدول 

 پردازیشخصیت شخصیت: نقش و کارکرد

 پویا( -فعال -)اصلی: یوس)) (حضرت 

 که است شخصیتیداستان،  قهرمان عنوانه ب( ع) يوسف شخصیت

و هیچ ابهامی در  شده عرضه کامل صورته ب داستان طول در

در اين سوره به دو شیوه مستقیم و غیر 

مستقیم و از طرق مختلفی شخصیت 

 از برخی در ايوسف)ع( تصوير شده است
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زندگی او وجود نداردا اگرچه او يک شخصیت واالست که خود 

پیامبر و زير نظر پیامبری ديگر تربیت شده است، به صورت يک 

ممکن است در معرض خطا باشد، تصويرپردازی فرد عادی که 

های بشری است و از کسی است که دارای نقطه ضعف اشده است

بردا در تمام اينکه در سلک جاهالن قرار گیرد، به خدا پناه می

 اين که خداترس و مصمم است فردی( ع)يوسفجريان داستان، 

اينکه  ا او با وجودشودنمی جدا او از هم لحظه يک حتی هاويژگی

پیامبر است ولی در جريان داستان پس از چند سال به پختگی کامل 

 داردارسد و پیامبری خود را اعالم میمی

 سوی از مستقیم طورهب خداوند هاآيه

 و( ع) يوسف خود سوی از يا و خودش

 داستان فرعی هایشخصیت از ديگر بعضی

/ )يوسف پردازدمی او فیمعرِّ و توصیف به

 از ديگر برخی در و( 02-01، 31، 31، 2

 با و غیرمستقیم طوره ب خداوند نیز آيات

 خود هایگیریجهت و حرکات بر تکیه

 ۀدربار توضیحاتی  ارائه به( ع) يوسف

 اقدام او عقیدتی و اخالقی هایويژگی

 زبان از (ا02و  01، 01يوسف/ ) کندمی

 محسن ،خود سوی از و هايشسلولی هم

 اشوده میمخلص خواندو 

 پویا( -مكمل -حضرت یعقوب) (: )فرعی

 در که است داستان فرعی هایشخصیت از يکی( ع) يعقوب شخصیت

ا شويممی آشنا آن با( ع) يوسف از بعد درست و آغازين لحظات همان

 خدايی هایوعده تحقق ۀزمین در که قراربی و دوستدار است پدری او

ا وی کسی است دهدنمی راه خود به شک ایلحظه( ع) يوسف ۀدربار

 به امید از همواره آن با رويارويی و مصیبت هایصحنه تمام در که

 از که شناختی براساس فرزندانش ساير و( ع) يوسف بازگشت

بازگو  خداوند نزد را هايشرنج و درد تمام و زندمی دم ،دارد خداوند

شودا و کند و خوردن غصه و خودخوری باعث نابینا شدن وی میمی

 به متکی و ديدهرنج محبت، با دلسوز، شخصیتی به طور کلی وی

 استا هايشوعده به امیدوار و خداوند

-شخصیت ساير همچون نیز شخصیت اين

 و سخنان الی البه در بیشتر ،ها

 ؛شده گذاشته ديد معرض به عملکردهايش

 کردن نصیحت ضمن در و آيه يک در اما

 در يک از که فرزندانش به( ع) يعقوب

 دارای را او خداوند ،نشوند شهر وارد

 او به خود که فراوان و بزرگ دانشی

ه ب ا(20)يوسف:  کندمی فیمعرِّ ،بخشیده

 شخصیت هابخش ساير در ،مورد اين جز

 شده عرضه مستقیم غیر طريق به ايشان

 ا است

 پویا( -برادران: )فرعی

 ،های خود در مورد يوسف)ع(با توجه به واکنش( ع) يوسف برادران 

آنان کسانی  ادهندمی ارائه خود از متفاوت، حدودی تا هايیشخصیت

 راهورزند و در پی هستند که از محبت پدر به يوسف)ع( حسادت می

 اجرای به تصمیمو در ابتدا  آيندمی بر مشکل اين رفع برای حلی

 يکی شخصیت میان اين در ناگهان اما ؛گیرندمی خود هولناک جنايت

 وارد خطرتر کم حلیراه دادن پیشنهاد با متفاوت، ایگونه به برادران از

 به حرکت راستای در داستان ،ترتیب بدين و شودمی نمايش صحنه

 ا يابدمی جهت تاییر ،(ع) يوسف خواب شدن محقق سوی

 فقط نیز قسمت اين در هاشخصیت فیمعرِّ

 لذا گرفته، صورت غیرمستقیم صورت به

 به خود سوی از اينکه بدون خداوند

 گذاشتن نمايش به با کند اقدام آنها فیمعرِّ

 و مناسب تصويری آنها عملکرد و سخنان

 معرض در( ع) يوسف برادران از را کامل

 آنها معرفی به و داده قرار مخاطبان ديد

 ااست پرداخته
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 پویا( -مكمل -: )پیچیدهمصر عزیز زن

 در تصويرگری شخصیت که است هايیشخصیت از يکیعزيز  زن 

است و عالوه بر آن با  بوده تأثیرگذار و مهم بسیار( ع) يوسف

توان به شخصیت او و يوسف)ع( نیز بررسی اعمال و رفتار آن می

 نوع هر از چشم جنسی، شهوات گیرودار پی بردا او کسی است

از هیچ عملی سر  راستا اين در و بنددمی فرو اخالقی مثبت ارزش

زندا با وجود اينکه يک شخصیت مهم و در رأس مملکت باز نمی

اش را که رسیدن به يوسف)ع( است، بر هر چیزی است، خواسته

( ع) يوسف بودن زندانی هایسال مدت دردهدا او ترجی، می

و حتی به جرم خود و  نداده دست از او به تنسب را خود محبت

 (ا01)يوسف:  کنددروغ بودن اتهامش به يوسف)ع( اعتراف می

 و مصر عزيز زن شخصیت فیمعرِّ ۀشیو

 در او شخصیتی و روانی هایويژگی بیان

 و مستقیم غیر صورته ب فقط داستان اثنای

-عکس ۀنحو و گوهاوگفت الیهالب از تنها

 آمده پیش حوادث برابر در او هایالعمل

الی رفتار او، و از البه است شده عرضه

کند و اگرچه او شخصیتش را نیز مطرح می

به ظاهر يک مانع و مشکل برای 

يوسف)ع( بود، در حقیقت او يکی از 

عناصر ترسیم شخصیت يوسف)ع( بوده 

 استا

 ایستا( -عزیز مصر: )فرعی

 استا جامعه یباال ۀطبق مردان ۀنمايند که است شخصیتی عزيز

با  وی کسی است که در ماجرای همسرش با حضرت يوسف)ع(

)يوسف:  گذردزن خود می خطاکاریکند و از تساهل برخورد می

 سیاسی موقعیت حفظرای ب شخصیتی ظواهر به توجه ريا،(ا 30-35

-، از برخی ويژگیخانوادگی رفتارهای به توجهیبی و اجتماعی و

 های شخصیتی وی استا

شخصیت به صورت غیرمستقیم و در  اين

الی آياتی که در مورد خطای زنش و البه

شود، اتهام او به يوسف)ع( مطرح می

 حضوری فرعی و جزئی داردا

 ایستا( -زنان شهر: )فرعی

اش کسانی هستند که در ابتدای کار زن عزيز را به دلیل دلبستگی انآن

شود که مشخص می کنند؛ ولی بعد از ماجرابه يک برده، سرزنش می

 و جمال غرقگونه ويژگی شخصیتی آنها مانند زن عزيز استا آنها آن

و با تبعیت از شهوت،  بريده را خود دست نداسته که انديوسف زيبايی

ها به جرم جانب زن عزيز را گرفتند؛ ولی سرانجام و بعد از گذر سال

 خود اعتراف کردندا

پردازی اين ترسیم شخصیت و شخصیت

به شیوۀ غیرمستقیم و در جريان  زنان

ترسیم شخصیت زن عزيز مصر به آنها 

 اشودپرداخته می
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ها، در اين جدول به در مورد شخصیت

های اصلی داستان اشاره شده است و شخصیت

شود، به جز شخصیت گونه که مشاهده میهمان

اصلی داستان، بقیه به نوعی فرعی و نقش مکمل 

ها در گرو يکديگر دارند که ترسیم اين شخصیت

های چون پادشاه و گیردا شخصیتشکل می

های يوسف، اگرچه جز کاروانیان و هم زندانی

آيند، طرح شمار نمی های اصلی بهشخصیت

داستان بدون آنان ناقص استا برخی از اين 

ها در طول داستان ثابت و تحولی شخصیت

-های ايستا میندارند که از آنها تعبیر به شخصیت

شود، مانند عزيز مصر، زنان شهر و برادران و 

برخی از آنها نیز در طی روند داستان تحول پیدا 

تعبیر های پويا به شخصیتکنند که از آنها می

شود، مانند يوسف)ع(، زن عزيز، زندانی، می

پردازی اين حضرت يعقوب)ع(ا در شخصیت

های ۀ شیوهـن و همـدتريـز جديـان نیـداست

-پردازی داستان از جمله شخصیتشخصیت

ها پردازی مستقیم و غیرمستقیم، تصوير شخصیت

گو رعايت شده وو توصیف آنها در قالب گفت

 ااست
 

 زمان 

زمان به عنوان محور اصلی رمان و عنصری 

اساسی در عملیات روايی است و در روايات، 

شاخص فعل و انفعاالت رمان است و بر 

های روايت و عناصر مهم آن تأثیر  داللت

(ا در زمان ممکن 12: 1111 )المحادين، گذارد می

است اختالالت مختلفی در فرايند روايت داستان 

 به رو را داستان حوادثی داشته باشیما گاهی راو

 ریس در که کندیم انیب را یحوادث و بردیم جلو

 زمان در اي و اندنداده رخ هنوز داستان يیِِروا

که از آن تعبیر به پیشواز  داد خواهند رخ ندهيآ

شود و گاهی بر خالف پريشی میيا زمان 1زمانی

گردد که ای بازمیجريان روايت، راوی به حادثه

گذشته رخ داده است که از آن تعبیر به در زمان 

(ا در 15 :3553)زيتونی،  شودمی 3بازگشت زمانی

ادبیات داستانی از بازگشت زمانی و پیشواز زمانی 

شود و نیز تعبیر می 0نگریو پیش 2نگریبه پس

 اولین کسی که اين را وضع کرد، ژرار ژنت بود

 (ا02: 1250 )کنان،

دو امر  از نظر زمانی در داستان يوسف

شود: يکی زمان از نظر زمان واقعی و مطرح می

محیط اجتماعی داستان که با عنصر صحنه و 

عد شود و ديگر زمان از بُمکان با هم درآمیخته می

زمان روايت  ،هنری و روايی آن و به عبارت ديگر

مورد توجه استا از نظر زمان واقعی، به نظر سید 

 مصر بر( ع) يوسف زمان در که حکامی قطب،

 مصری اصلیتی توانندنمی کردند،می حکومت

 تعبیراتی و الفاظ از بعضی که چرا باشند؛ داشته

 رسد،می گوش به آنان سخنان الیهالب در که

 که است تعبیراتی و هاواژه از متفاوت بسیار

 فرعون و( ع) موسی از صحبت هنگام در خداوند

 آيات در یرخبا ديگر اينکه به بردمی کار هب

و  31ز جمله آيات ا) داستان حضرت يوسف)ع(

 ،دارند يکتاپرستی سورۀ يوسف( که مضمون 21

 بودن جدا برای دلیلی را آنها و کندمی اشاره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. prolepsis 

2. analepsis 

3. flash back 

4. flash forward 
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 با مصر بر مسلط اقوام اجتماعی و دينی فرهنگ

)قطب ب،  داندمی مصری فرمانروايان و فراعنه

 (ا1125

از نظر عنصر مکانی نیز با توجه به سیاق 

توان نوع مکان را تشخیص دادا در اين می متن،

توان معرفی داستان چند محیط متفاوت را می

اوالً با توجه به آيات اولیۀ سورۀ يوسف)ع(  اکرد

روند و و اينکه يوسف و برادرانش به صحرا می

ای است که يعقوب آنها را از محیط آن به گونه

دارد، اين محیط، محیطی ها برحذر میگرگ

ستا در مرحلۀ دوم که کاروانیان و بعد صحرايی ا

روند، خود از آن که برادران از آنجا به مصر می

 اکندبیابانی بودن محیط را تأيید می صحرايی و

کاخ عزيز و کاخ پادشاه نماد يک محیط سلطنتی 

است و بعد از آن زندان نمادی از يک  و پادشاهی

مکان است که در بافت مکانی داستان  انتقال

 گرفته استاشکل 

از نظر زمان روايی اين داستان يکی از 

اوالً بنای  اهای روايی را داردترين زمانمتنوع

داستان بر يک رؤيا است که اين رؤيا خود نوعی 

پیشواز زمانی يا جريان سیال ذهن است که 

حوادث آينده را در زمانی زودتر از زمان وقوع 

داردا تعبیر و تفسیری که خود اعالم می

قوب)ع( به اين آيه دارد، خود نمودی از يک يع

نوع پیشگويی و پیشواز زمانی استا عالوه بر 

آن در زندان و تعبیر خوابی که يوسف)ع( برای 

های خود دارد، نوعی ديگر از پیشواز زندانیهم

زمانی استا در اين داستان بازگشت زمانی، 

روند و زمانی است که برادران نزد يوسف می

 کنداشته آنها را بیان میخداوند گذ

 

  گووگفت عنصر

گو و خودگويی واز ديگر ابزارهای روايت، گفت

گو از عناصر اساسی در ايجاد واستا گفت

ارتباط بین اشخاص و پیش بردن وقايع و نیز 

های داستان استا بیان آنچه در درون شخصیت

ها را نويسنده با کمک اين عنصر، کار شخصیت

کند و کمتر به توضی، و می به خودشان واگذار

پردازد و با کمک همین عنصر تفصیل آنها می

نويسنده سعی در برانگیختن احساسات و 

(ا از 120: 1201)وستلند،  عواطف خواننده دارد

ها، گو نويسنده، حقیقت شخصیتوطريق گفت

دهدا فکر آنها و درونشان را به خواننده نشان می

و شخصیت )ديالوگ( د گوی خارجیودر گفت

ها با هم درگیرند و با هم يا تعدادی از شخصیت

 گوی داخلیوکنند و در گفتگو میوگفت

-)مونولوگ(، شخصیت با خود حديث نفس می

مان شخصیت، کند و نويسنده از طريق خود ه

)فرشوخ،  کندفی میوی را به خواننده معر

 (ا 10 :1112

 روايت عنصر بارزترين گو،وگفت عنصر

و از  شودمی مشاهده داستان اين در که است

ها های شخصیتبه ترسیم ويژگی همین طريق

 الیالبه از نمونه عنوان هپرداخته شده استا ب

 که اوست گویوگفت ۀشیو و يعقوب سخنان

 داستان جای جای در را او شخصیت توانمی

 برادران سخنان طريق از و دکر ارزيابی کامالً

 توانمی که است يکديگر با( ع) يوسف
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 آنان هایصداقت و هاکینه و روحی خصوصیات

ۀ نحو به اگر همچنین اکرد مشاهده وضوح به را

 توجه زنان ساير و( ع) يوسف با عزيز زن گفتار

 هایويژگی از درستی ارزيابی توانیمنمی ،نکنیم

 اين ۀمالحظ باا باشیم داشته اشعاطفی و فکری

 توانمی ،شده بدل و رد هایجواب و سخنان

 هایشخصیت از يک هر فکری و روحی شرايط

به  اکرد درک روشنی به را داستان اصلی و فرعی

گوهای موجود در داستان به دو وطور کلی گفت

)مونولوگ( تقسیم  )ديالوگ( و درونی نوع بیرونی

 شود:می

وگوهای يعقوب و گفت ال)( دیالوگ:

(، يوسف و زن 0-0يوسف علیهماالسالم )آيات 

وگوی (، گفت02-30عزيز )آيات  -مصرعزيز 

( به صورت 55 -11يعقوب با پسران )آيات 

ا زنان ـر بـز مصـوی زن عزيـوگتـاوب، گفـمتن

ف و ـوسـي ،رادرانـف)ع( و بـری، يوسـمص

 دانیاناـزن

اين شیوه خودگويی کمتر در  ب( مونولوگ:

ولی شايد بتوان سخنان  ،داستان اتفاق افتاده

خداوند متعال با يوسف)ع( را نوعی نجوای 

گوی درونی برای يوسف)ع( وداخلی يا گفت

 اگردددانست که از طريق وح جاری می

گو را بسیار ودر روند داستان آنچه گفت

دهد، يکی جنبۀ زنده بودن و مهم جلوه می

گو در ونقش گفت ینمايشی آن است و ديگر

هاستا در و ترسیم شخصیتپردازی شخصیت

گو واين داستان خداوند متعال از عنصر گفت

استفاده کرده تا در هر زمان داستان حضرت 

يوسف)ع( را تازه و به صورتی نو جلوه دهد و به 

ای آن را جلوه دهد که انگار نمايشی زنده و گونه

گو به ودر حال اجراست و در قالب گفت

ها شخصیت های جسمی، روحی و عاطفیويژگی

 بريماپی می

 

 گیرینتیجهبحث و 

پردازی يند داستان و داستانابا توجه به آنچه در فر

در سورۀ مبارکه يوسف گذشت، نتايج پژوهش 

 به شرح ذيل است:

در داستان حضرت يوسف )ع(، ساختار  -

داستان، پیرنگ داستان و ارتباط بین حوادث، بر 

داستان با اساس يک طرح دقیق و منظم است و 

وجود آنکه کوتاه است، به علت غنای مطالب و 

قوی در حد يک رمان بزرگ است  پردازیداستان

ای شناسی آن به گونهلی ساختاری و ريختو تج

توان همۀ عناصر داستان و روايت در است که می

 داکرعصر جديد را بر آن اطالق 

پیرنگ داستان بسیار قوی و همۀ عناصر  -

شخص و به صورتی دقیق در پیرنگ در آن م

قالب يک مقدمه و میانه و پايان قابل تحلیل 

 استا

پردازی در آن های داستانهمۀ شیوه -

-ها و شخصیتتـشخصی اتـده اسـت شـرعاي

م و به ـق و منظـی دقیـپردازی آن در طرح

های مستقیم، غیرمستقیم و وصفی به وهـشی

 اندانمايش گذاشته شده

دارای توالی منظمی حوادث داستان  -

گو در داستان، وهستند و به کارگیری عنصر گفت
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آن را به صورت يک نمايشنامه زنده درآورده 

 استا

ويژه در بازگشت زمانی و پیشواز زمانی به -

بخش خواب و رؤيا به طور کامل در اين داستان 

 شودامشاهده می

اصر و ـن عنـه ايـه از ورای همـآنچ -

جنبۀ دينی داستان و  ،شودها مشاهده میبحث

تلفیق بعد هنری داستان با جنبۀ دينی آن است 

که در اين داستان يکی از بهترين انواع ادبی در 

قالب يک عنصر هنری برای تأثیرگذاری بیشتر 

کار گرفته شده های دينی بهدر زمینۀ بیان ارزش

 استا

 

 نابع م

 قرآن کريما

گ روايت در فرهن(ا 1255آسابرگر، آرتور )

ترجمۀ  ، رسانه و زندگی روزمرهاعامیانه

 تهران: انتشارات سروشا امحمدرضا لیراوی

 ا(1252) اهلل و همکارانالهی، سیدحبیبآيت

 وسفي حضرت قصه یداستان عناصر لیتحل»

پژوهش زبان و ادبیات  ا«ميکر قرآن در

 ا1 -35، صص 5  شمارۀ ،فارسی

 المتخیل السردی(ا 1115) عبداهلل ابراهیم،

و  ه)مقاربات نقديۀ فی التناص و الرؤي

بیروت: المرکز الثقافی  اچا  اول ا(هالدالل

 العربیا 

 اساختار و تأويل متن(ا 1203احمدی، بابک )

 تهران: مرکزا جلد اولا چا  دوما

درآمدی بر (ا 1252اسکولز، رابرت )
ترجمۀ فرزانه  اساختارگرايی در ادبیات

 تهران: آگاها اچا  دوم اطاهری

 ادانشنامۀ ادب فارسی(ا 1205) وشه، حسنان

مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی دانشنامۀ  :تهران

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیا

 لیتحل بر یمدآدر ا(1250) روالن بارت،
 اراغب محمد ۀترجم اهاتيروا یساختار

 اصبا فرهنگ :تهران ااول چا 

ترجمۀ  ااسالم و هنر(ا 1201) بستانی، محمد

مشهد: بنیاد  اچا  اول احسین صارمی

 های آستان قدس رضویا پژوهش

های شناسی قصهريختا  (1225پرا ، والديمیر )
نشر   تهران: اایترجمۀ فريدون بدره اپريان

 توسا

 افرهنگ اصطالحات ادبی ا(1215) داد، سیما

 اتهران: مرواريد اچا  پنجم

اهداف و سبک » ا(1211رضايی، خداداد )

 ساختار یبررسقرآن )پردازی در داستان

 ا(«ميکر قرآن در( ع) وسفي حضرت یداستان

 ا0، ص 11  شمارۀ ،جوان  روزنامۀ

: یداستان تيروا ا(1250) تیشلوم کنان، مونير

 ایحر ابوالفضل ۀترجم امعاصر یقایبوط

 الوفرین: تهران ااول چا 

 ا(1255)، حسن زواری، محمدامین و ذوالفقاری

مجلۀ  ا«زلیخاشناسی قصۀ يوسف و روايت»

-20، صص 11، سال دهم، شمارۀ کاوشنامه

 ا21
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 نقد مصطلحات معجم ا(3553) فیلط ،یتونيز
 اناشرون لبنان همکتب :روتیب ا1اط اهيالروا

(ا 1255میرجالل الدين ) ،کزازیسبزيان، سعید و 

تهران:  اچا  اول افرهنگ نظريه و نقد ادبی

 مرواريدا

المیزان فی (ا 1010) طباطبايی، سیدمحمد حسین

قم: انتشارات جامعه  اچا  دهم اتفسیر القرآن

 مدرسین حوزه علمیه قما

نظرات فی (ا 1155) عبدالعال، محمد قطب
 العالم اإلسالمیا همکه: رابط اقصص القرآن

پردازی در شخصیت(ا »1200عبدالهیان، حمید )

، 101، شمارۀ مجلۀ کیهان فرهنگی «اداستان

 ا32 -01صص 

يوسف در پرتو  ۀسور» (ا1211) علیپور، صاری

مجلۀ لسان  ا«نويسى معاصرعناصر داستان
 ا135 -125، صص 1  شمارۀ ،مبین

بین  هالعربی هفنِّ الرواي(ا 1115العید، يمنی )
چا   او تمیّز الخطاب هالحکاي هخصوصی

 اول، بیروت: داراآلدابا

تقنیات السرد الروائی (ا 3515) ــــــــــــــ 

، بیروت: اچا  سوم البنیویفی ضوء المنهج ا

 دار الفارابیا

 اجمالیات النص الروائی ا(1112) فرشوخ، أحمد

 اداراألمان :الرباط اچا  اول

القصص القرآنی (ا 1150) عباس ،حسن فضل
 ا چا  اولا أردن: مکتبهإيحاءه و نفحاته

 دارالفرقانا

چا   افی ضالل القرآنتا(ا قطب، سیّد )بی

 بیروت: دارالشروقا  اپانزدهم

 االتصوير الفنی فی القرآن(ا 3551) ــــــــــــ

 : دارالشروقاهالقاهر اچا  پانزدهم

های هنری در جلوه» ا(1250) شهاب ،یکاظم

 ،5 ۀشمار ،دانيجاو امیپ «ايوسف )ع(  سورۀ

 ا100-120 صص

 هالتقنیات السردي ا(1111) عبدالحمید المحادين،
 اچا  اول افی روايات عبدالرحمن منیف

 اللدراسات و النشر هالعربی هالمؤسس :بیروت

 امبانی داستان کوتاه (ا 1252مستور، مصطفی )

 تهران: نشر مرکزا

تحلیلی نو از قصص (ا 1202) ملبوبی، محمدتقی

 تهران: انتشارات امیرکبیرا اقرآن

 ادبیات داستانی ا(1222) میر صادقی، جمال

 اچا  اول ا(رمانس، داستان کوتاه)قصه، 

 اشفا :تهران

 انويسیهای داستانشیوه ا(1201) وستلند، پیتر

چا   اتمیجانی پورعباسترجمۀ محمدحسین 

 اتهران: نشر مینا ااول

چا   انويسیهنر داستان(ا 1201) يونسی، ابراهیم

 تهران: انتشارات نگاها اششم
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Abstract 

Stories are among the most basic and important contents of Qur'an and a major 

proportion of the content of Qur'an is in the form of stories in order to enhance its 

efficacy as well as its aesthetic manifestation for the audience. Above all, its main 

role which is guiding mankind is shining together with its other contents. Therefore, 

stories in Qur'an are not artistic works independent of other main contents, but only 

tools among available tools to implement its guidance and educational purposes.    

Qur'an uses stories when it can prove a truth or change a falsity using them. But at no 

time does this prevent artistic story features appearing in it. Instead, in Qur'an, both 

religious and artistic style in it's expression is taken into consideration. Joseph's story 

is one of the long stories in Qur'an which to some extent is regarded as a historical 

novel and includes all the elements of a novel which using an artistic expression has 

dealt with an important spiritual issue. In this story, incidents have been designed in 

such a way that a comprehensive structural analysis as well as a full-scale 

morphology can be presented. This study attempts to investigate Qur'an's aesthetic 

manifestation and miracle in the expression of Qur'an's contents applying the 

elements of a novel to and structurally analyzing the Joseph's story and to delineate 

important features of stories in Qur'an relying on this Sura.  

 

Key words: Qur'an, Narration, Joseph's Story, Structural Analysis of Story and its 

Aesthetic Manifestation. 
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