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سیدحسین شرف الدین١، نعمت الله کرم اللهی٢
 علی وحیدی فردوسی٣

چکیده 
این پژوهش بر آن است تا با تبیین یک دستگاه نقد دینی به منظور تحلیل آثار نمایشی اقتباسی، 
از منظری انتقادی و با روش تحلیل مضمون، نحوۀ نمایش پیامبران در سریال یوسف پیامبر را 
تحلیل کند. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب مفهومی روایت شناسی و از مباحث مطرح 
شده در حوزۀ شخصیت پردازی استفاده شده است. با بهره گیری از «قرآن» به عنوان یک متن 
مرجع دینی، الگوی مفهومی اسوه پردازی یعقوب نبی(ع) و یوسف نبی(ع) که مشتمل بر نحوۀ 
روایت آنها در قرآن است تبیین و بر مبنای الگوی مفهومی تولید شده، نحوۀ شخصیت پردازی 
یوسف و یعقوب در سریال یوسف پیامبر، به عنوان یکی از آثار دراماتیک اقتباسی پربیننده 
نحوۀ  بگوییم که  می توانیم  سریال  یعقوب  شخصیت پردازی  درخصوص  است.  شده  تحلیل 
در  یعقوب  اسوه پردازی  در  محوری  مضامین  عنوان  به  توکل  و  صبر  مضامین  به  پرداختن 
روایت قرآنی، در سریال به  درستی انجام نشده و به این دلیل، یعقوب سریال را نمی توانیم در 
نهایت اسوۀ صبر و توکل بدانیم. همچنین مضمون تقوا که یکی از مضامین اصلی در الگوی 
اسوه پردازی یوسف در قرآن است، در یوسف سریال به  درستی نمایش داده نشده  است. اما 
قرآنی  روایت  در  مضمون  این  با  همسو  سریال،  یوسف  در  صبر  مضمون  به  پرداختن  نحوۀ 
یوسف(ع) است و این، یکی از نقاط قوت در شخصیت پردازی یوسف سریال به شمار می رود.
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یکــی از مؤلفه هــای زیرســاختی در فرهنــگ اســالمی‑ ایرانــی کــه برآمــده از اندیشــۀ شــیعی و 
در ســطحی دیگــر برآمــده از فرهنــگ اصیــل ایرانــی اســت، «الگومحــوری» و «اســوه محوری» 
اســت. ائمــه(ع) و بــزرگان دیــن و مذهــب، قهرمانــان ملــی و مبــارزان میهنــی در طــول تاریــخ، 
ــه در  ــتان ک ــران باس ــطوره گون ای ــخصیت های اس ــالمی، ش ــالب اس ــران انق ــهدا و ایثارگ ش
ــن  ــارز ای ــرای نمونه هــای ب ــی شــده اند و ...، همــواره ب ــی متجل ــار کالســیک ادب برخــی از آث
الگوســازی ها مــورد نظــر بوده انــد و همگــی ظرفیــت الگوبخشــی و الگودهــی در عرصــۀ 
ــم  ــی کــه می توانی ــا جای فرهنــگ عمومــی و گفتمــان غالــب رســانه ای کشــور را داشــته اند، ت

ــور فرهنــگ «الگومحــور» اســت. بگوییــم اساســاً «امامــت» در آموزه هــای شــیعی، تبل
از ســوی دیگــر رصــد حــوزۀ فرهنــگ عمومــی ایرانیــان نشــان می دهــد نمادهــا، چهره هــا و 
شــخصیت هایی کــه بــه وســیلۀ محصــوالت متنــوع فرهنگــی و قالب هــای مختلــف رســانه ای 
ــای عمــل و الگوگیــری  ــه مبن ــه مــرور زمــان ب ــان برجســته شــده و ب در زندگــی روزمــّرۀ ایرانی
عمومــی تبدیــل شــده اند، در مشــی و ســلوک فــردی و اجتماعــی ایرانیــان جریان ســاز و 
الگوســازند و در زندگــی روزمــّرۀ آنــان حضــوری دائمــی دارنــد. امــروزه و بــا فراگیــری 
ــانه ای  ــوع رس ــای متن ــه در قالب ه ــی ک ــردم از شــخصیت های مرجع ــری م ــانه ها، الگوگی رس
برجســته شــده اند، بیــش از گذشــته اســت. رســانه های جمعــی ایــن ویژگــی و قابلیــت را دارنــد 
کــه بــا برجسته ســازی الگوهــا و پرداختــن بــه زوایــای مختلــف زندگــی آنهــا، بــر شــهرت آنهــا 
بیفزاینــد و از ایــن طریــق «الگوبخشــی» آنهــا را در فرهنــگ عامــه تقویــت کننــد؛ تــا جایــی کــه 
ــا  ــوع محصــوالت فرهنگــی کــه ب ــدات متن ــر بازنمایی هــای رســانه ای و تولی ــر اث ســتاره ها، ب
ــد و در زندگــی  ــۀ «الگــو» می یابن ــرای هوادارانشــان جنب ــرد، ب ــان صــورت می گی محوریــت آن
روزمــّرۀ مخاطبانشــان حضــوری دائمــی پیــدا می کننــد و ســبک زندگــی ایــن ســتارها بــه مبنــای 

عمــل هوادارانشــان در عرصــۀ فــردی و اجتماعــی تبدیــل می شــود.
بگوییــم کــه  ســخن  از «اســوه پردازی  ای»  می توانیــم  قرآنــی  انسان شناســی  بــر  مبتنــی 
ریشــه ای اســالمی و رویکــردی قرآنــی دارد و طبیعتــاً بــا تعریفــی اســالمی هــم بایــد فهــم شــود. 
ــای  ــاالت و نمونه ه ــه ح ــان و ارائ ــار بی ــم، در انتظ ــخن می گویی ــوه پردازی» س ــی از «اس وقت
رفتــاری خاصــی هســتیم کــه بتوانــد سرمشــق و راهنمــای مترّبیــان باشــد. آنچــه از اســوه پردازی 
انتظــار مــی رود، تبییــن محســوس و ملمــوس زندگــی پیشــوایان در حیطه هــای مختلــف زندگی 

اجتماعــی و فــردی و نحــوۀ ســلوک عملــی ایشــان اســت (حاجی ده آبــادی، ١٣٨٠: ١٣٩).
در فرهنــگ اســالمِی شــیعی ـ کــه در آن «قــرآن» به عنــوان یــک متــن مرجــع مطــرح اســت 



تحلیل انتقادی روایت پیامبران در تلویزیون | ١۶٧

١٣
٩٧

یز 
پای

م، 
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
|د ــی  ــد دارای ســازوکار و مؤلفه هایــی باشــد؛ چراکــه هــم در قصه هــای قرآن ـ اســوه پردازی بای

ــرد  ــه رویک ــم اینک ــده و ه ــه ش ــا پرداخت ــه آنه ــده اند و ب ــی ش ــوه ها معرف ــخصیت ها و اس ش
«امام محــور» شــیعه، اساســاً رویکــردی «الگومحــور» اســت و ایــن رویکــرد، در تبییــن و 
ــن  ــر تبیی ــن منظ ــد. از ای ــته باش ــنی داش ــازوکار روش ــود می بایســت س ــای خ ــی الگوه معرف
«نحــوۀ الگوپــردازی قرآنــی» می توانــد بــه صورت بنــدی الگــوی مفهومــی اســوه پردازی دینــی 
کمــک کنــد و ایــن طــرح مفهومــی خواهــد توانســت در خلــق آثــار رســانه ای الگومحــورـ  کــه بــا 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــد می شــوند ـ م ــردازی تولی هــدف شخصیت ســازی و نمادپ
مبتنــی بــر مطالــب پیش گفتــه، تــالش خواهــد شــد تــا در ایــن پژوهــش، الگــوی مفهومــی 
اســوه پردازی در قــرآنـ  به عنــوان معتبرتریــن منبــع اســالمیـ  در روایــت یعقوب(ع) و یوســف(ع) 
اســتخراج و مؤلفه هــای مضمونــی و ســازوکارهای روایــت ایــن دو پیامبــر در قــرآن تبیین شــود 
و در گام بعــد، مبتنــی بــر ایــن مــدل، نحــوۀ روایــت «پیامبــران» در ســریال یوســف پیامبــر(ص) ـ 

به عنــوان یــک اثــر نمایشــی پرمخاطــب تلویزیونــیـ  از منظــر انتقــادی تحلیــل گــردد.
ایــن تحقیــق از آن رو کــه تــالش می کنــد تــا بــا بهره گیــری از مبانــی بومــی، بــه مدلــی بــرای 
الگوســازی رســانه ای دســت یابــد و نحــوۀ الگوســازی های تلویزیونــی را مبتنــی بــر ایــن مــدل 
ــه ایــن دلیــل  مطلــوب ارزیابــی نمایــد، یــک پژوهــش مهــم محســوب می شــود. همچنیــن ب
ــی،  ــخصیت پردازی های تلویزیون ــوب در ش ــی مطل ــن مبان ــن تبیی ــید ضم ــد کوش ــه خواه ک
زیرســاخت های هویت بخــش بــه روایــت تلویزیونــی پیامبــران ـ به عنــوان یکــی از انــواع 
ــات،  ــگ و ارتباط ــی فرهن ــات بوم ــۀ مطالع ــد، در عرص ــن نمای ــی ـ را تبیی ــای فرهنگ الگوه

مطالعــه ای مهــم خواهــد بــود.
منظــور از الگــو در ایــن پژوهــش، تبییــن نحــوۀ روایــت و نشــان دادن مضامیــن اصلــی و فرعی 
در اســوه پردازی پیامبــران در قــرآنـ  بــا تأکیــد بــر سرگذشــت یعقوب(ع) و یوســف(ع)ـ  و با اســتفاده 

از روش تحلیــل مضمــون و مبتنــی بــر کنش هــای گفتــاری و عملــی ایــن اســوه ها اســت.
 منظــور از مفاهیــم «نقــد» و «انتقــادی» در ایــن پژوهــش، تحلیــل وضــع موجــود و آنچــه کــه 
هســت، براســاس وضــع مطلــوب و آنچــه کــه بایــد باشــد، اســت. بــه عبــارت دیگــر، رویکــرد 
انتقــادی در بخــش تحلیلــی ایــن پژوهش، به تحلیل نحــوۀ روایت پیامبران در ســریال تلویزیونی 
یوســف پیامبــر براســاس مــدل مطلــوب چنین روایتــی در قــرآن می پــردازد که براســاس یافته های 

ایــن تحقیــق، از آن بــه الگــوی مفهومــی اســوه پردازی دینــی تعبیــر شــده  اســت. 
 مــراد از دیــن در ایــن پژوهــش، دیــن اســالم بــا قرائت شــیعی اثنی عشــری اســت و از بین متون 

و منابــع اســالمی، به طــور مشــخص «قــرآن» به عنــوان یک متــن مرجع مــورد نظر بوده اســت.
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ــد.  ــت) را روایت شناســی نامیده ان ــان روای ــع، دســتور زب ــا در واق ــت (ی ــۀ نظــری روای مطالع
ــم روســی  ــب فرمالیس ــم و مکت ــرن نوزده ــیۀ ق ــت از روس ــد روای ــای جدی ــتین نظریه ه نخس
نشــأت گرفتنــد. بعدهــا روالن بــارت ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه چگونــه می توانیــم 
روایــات را طبقه بنــدی کنیــم و «الگویــی» بــه وجــود آوریــم کــه ویژگی هــای عمــدۀ روایــت را 

ــتر، ١٣٨٢: ٨٢). ــد (وبس ــان ده نش
 روایــت زنجیــره ای از رویدادهاســت کــه در چارچــوب روابــط علــت و معلولــی و در 
زمــان و مــکان اتفــاق می افتنــد. ممکــن اســت اضافه کــردن «نمایــش» در ابتــدای ایــن تعریــف 
مفیــد باشــد، زیــرا روایــات پدیده هــای فرهنگــی و اســتداللی اند و نــه ویژگی هــای شــرایط و 

رویدادهــای جهــان واقعــی (کرنــر، ١٣٩٢: ٨٨).
یکــی از عناصــر مهــم در مطالعــۀ نظــری روایــت، عنصــر «شــخصیت١» اســت. شــخصیت 
عبــارت اســت از عامــل یــا عوامــل انســانی یــا غیرانســانی در داســتان کــه امــکان ایجــاد کنــش 
را می یابنــد. بنابرایــن، ایــن عنصــر منشــأ بــروز حــوادث در داســتان می شــود و آن را بــه پیــش 

ــر، ١٣٩٣: ۶٨). ــرد. (فهیمی ف می ب
 آســابرگر آدمهــای حاضــر در یــک داســتان را کــه کنش هایــی انجــام داده و ایــن کنش هــا 
منجــر بــه بــاز شــدن گره هــای داســتان می شــوند شــخصیت می نامــد. بســیاری از نگره پــردازانِ 
روایــت چنیــن اســتدالل می کننــد کــه شــخصیت، اســاس کنــش در روایــات اســت، حــال آنکــه 
دیگرانــی هســتند کــه معتقدنــد کنــش، شــخصیت را آشــکار می کنــد (آســابرگر، ١٣٨٠: ٧٨).
ــپ» و «شــخصیت»  ــاوت «تی ــان تف ــا الزم اســت، بی ــه آن در اینج ــاره ب ــه اش ــه ای ک نکت
اســت. «شــخصیت» بــر تفاوت هــای افــراد تأکیــد دارد، در حالی کــه «تیــپ» بــر اشــتراکات 
ــی  ــارت اســت از همــۀ ویژگی هــای ظاهــری و باطن ــد. شــخصیت عب ــد می کن انســان ها تأکی
(طــرز تفکــر، ســالیق، اعتقــادات، عــادات، عواطــف، میــزان آگاهــی و غیــره) کــه ماهیــت 
هــر فــرد را می ســازد. از ســوی دیگــر در داســتان های کهــن ماننــد حماســه، مــا بــا قهرمانانــی 
ــه  ــان حماس ــتند. قهرم ــپ» هس ــوم «تی ــی از مفه ــه مصادیق ــتیم ک ــه رو هس ــه روب ــّرد نیافت تف
خصوصیات شــخصی و ویژۀ شــخص خود را ندارد و سرنوشــت او نیز سرنوشــتی شــخصی 
نیســت و انعــکاس دهنــدۀ سرنوشــت جماعــت و قــوم معینــی اســت. ریشــۀ ایــن تفــاوت را 
بایــد در تفاوت هــای «جهان شــناختی» و «انسان شــناختی» شــرق و غــرب و انعــکاس آن 
ــی  ــن مبان ــق شــخصیت ها در داســتان، نتیجــۀ همی ــم و خل ــی جســت وجو کنی ــار روای در آث
1. Character
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|د فکــری و فرهنگــی اســت کــه نویســنده براســاس آنهــا عمــل می کنــد. در داســتان های کهــن، 

معمــوًال بــر کلیــات یــک تیــپ یــا نوعــی از انســان تأکیــد می شــود تــا شــرح جزئیــات یــک 
ــر،  ــا یکدیگ ــان ب ــود شباهت هایش ــا وج ــه ب ــه شــخصیت های فیلمنام شــخصیت؛ درحالی ک
به دلیــل ویژگی هــای کامــًال فــردی، هــر کــدام یــک شــخص نمایشــی منحصــر بــه فــرد هســتند 

.(١۵١‑٠۵۴  :١٣٩۴ (فهیمی فــر، 
  مفهــوم دیگــری کــه الزم اســت در ایــن بخــش بــه آن پرداختــه شــود، «شــخصیت پردازی» 
اســت. در تعریــف شــخصیت پردازی می توانیــم بــه تعریــف ویلیــام اف تــرال و ادیســون هیبــارد 
اشــاره کنیــم. آنهــا شــخصیت پردازی را این گونــه تعریــف می کننــد: «ارائــه و توصیــف تصاویــر 
واضــح و روشــنی از یــک شــخص، اعمــال و طــرز تفکــر و زندگــی او در یــک نوشــتار. طبیعــت، 
محیــط، عــادات، احساســات، امیــال و غرایــز یــک انســان. تمــام اینها، مــردم را به آنچه هســتند، 
تبدیــل کرده انــد و نویســندۀ ماهــر بــا بــه تصویــر کشــیدن ایــن خصوصیــات، از مردمــی کــه بــرای 

او مهــم هســتند، تصویــر روشــنی بــه مــا ارائــه می دهــد» (چتمــن، ١٣٩٠: ١٣٩‑١٣٨).
ویلیام البوف١ (جامعه/ زبان شناس امریکایی) معتقد است که آنچه از جانب گوینده یا 
دیگران گفته می شود، هستۀ داستان نخواهد بود؛ بلکه آنچه انجام می گیرد هستۀ روایت را 
تشکیل می دهد (توالن، ١٣٨٣: ١٣٠). از این منظر می توانیم شخصیت پردازی را به دو نوع 

«مستقیم» و «غیرمستقیم» تقسیم کنیم:
در شــیوۀ ارائــه مســتقیم، نویســنده به طــور مســتقیم بــا طبقه بنــدی و تشــریح بــه مــا می گوید 
کــه شــخصیت شــبیه چیســت؟ یــا فــرد دیگــری در داســتان هســت کــه بــه مــا می گویــد قهرمــان 
شــبیه کیســت؟ امــا در روش غیرمســتقیم، نویســنده شــخصیت را حیــن عمــل بــه مــا نشــان 
ــم  ــد، می توانی ــر می کن ــا فک ــد ی ــا می گوی ــد ی ــام می ده ــه او انج ــا براســاس آنچ ــد و م می ده

اســتنباط کنیــم کــه او شــبیه کیســت (عبداللهیــان، ١٣٨٠: ۶٣‑۶٢) .
ــد  ــار می کن ــینما» اظه ــات و س ــت در ادبی ــر روای ــه ای ب ــاب «مقدم ــه در کت ــوب لوت یاک
ــه شــکلی مســتقیم و  ــه شــخصیت ب ــای آن اســت ک ــه معن ــه شــخصیت پردازی مســتقیم ب ک
خالصــه وار شــخصیت پردازی شــود. بــرای مثــال بــا اســتفاده از صفــت یــا اســم معنــا تــوان 
ــه بیشــترین  ــی ب ــه قاعــده، وقت ــا ب ــر اســت و بن ــوع توصیــف شــخصیت متغی ــن ن ــر ای و تأثی
حــد خــود می رســد کــه راوی ای کــه ایــن توصیــف را ارائــه می کنــد، مقتــدر یــا همه چیــزدان 
ــر اســت، به جــای  ــی مهمت ــوع قبل ــه از ن ــتقیم ک ــل شــخصیت پردازی غیرمس باشــد. در مقاب
اشــارۀ مســتقیم و آشــکار بــه ویژگــی شــخصیت، تــالش بــر ایــن دارد کــه آن ویژگــی بــه شــکلی 

1. W. Labov
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ــه، ١٣٨٨: ١١٠‑١٠٧).| د ــود (لوت ــان داده ش ــک نش دراماتی

موضــوع دیگــر در زمینــۀ شــخصیت پردازی، بحــث «رشــد و تحــول شــخصیت» اســت. 
از ویژگی هــای اصلــی شــخصیت نمایشــی، آغــاز از یــک نقطــۀ معرفتــی و روحــی و حرکــت 
بــه نقطــه ای دیگــر اســت کــه بــه اصطــالح از آن بــا عنــوان «تحــول شــخصیت» یــاد می کننــد. 
ــا ســعی و خطــا راه خــود را اصــالح می کنــد و بــه حقیقــت  شــخصیت در طــول فیلمنامــه ب
ــه  ــت ک ــتوار اس ــرض اس ــن ف ــر ای ــطویی ب ــخصیت در درام ارس ــول ش ــد. تح ــت می یاب دس
ــه اشــتباه خــود پــی  ــر هســتند کــه هــر لحظــه ممکــن اســت ب ــی خطاپذی انســان ها موجودات
ببرنــد و مســیر زندگــی خــود را تغییــر دهنــد. از ســوی دیگــر امــا «رشــد» شــخصیت بــه معنــای 
ارتقــای مرتبــت وجــودی اســت و در مــورد همــۀ انســان ها و به ویــژه در مــورد افــراد معصــوم 

ــر، ١٣٩۴: ٨۴‑٨٢). ــل بحــث اســت (فهیمی ف قاب

٣. روایت در قرآن
در قــرآن بــا تنــوع روایــات برخــورد می کنیــم. قالب هایــی مثــل «قصــه» یــا «مثــل»، نمونه هایــی از 
روایــات قرآنی انــد و از بیــن انــواع روایــت در قــرآن، در ایــن تحقیــق بــه قالب «قصه» اشــاره می کنیم:

قصــه در نــگاه قــرآن عبــارت اســت از بیــان ماجراهــای گذشــته، از حیــث عبــرت گرفتــن، 
یعنــی پیگیــری و بیــان یــک واقعیــت تاریخــی از زوایــای گوناگــون بــرای شــکوفایی انســان از 
ُبعــد هدایتــی. بدین ســان، قصــۀ قرآنــی پدیــده ای اســت روایــی کــه ســاختار هندســی ویــژه ای 
دارد. در ایــن ســاختار، خداونــد یــک یــا چنــد حادثــه یــا وضعیــت یــا شــخصیت یــا محیــط را 
برمی انگیــزد و آنهــا را بــا هــدف هدایــت و تــا جایــی کــه بــا مقاصــد هدایتــی ســازگار باشــد، 

بــه زبانــی روایــی بیــان می کنــد (حســینی ژرفــا، ١٣٩۶: ١٠).
یکــی از عناصــر مهــم در قصه هــای قرآنــی، عنصــر شــخصیت  اســت و ازجملــه طیفهــای 
شــخصیتی در قصــص قــرآن می توانیــم بــه «پیامبــران» اشــاره کنیــم کــه به طــور مشــخص نــام 

ــرآن ذکــر شده اســت (حاج منوچهــری، ١٣٩۵: ٧١‑٧٠). ــان در ق ٢۵ تــن از آن
ــرده  ــی ک ــنه» معرف ــوۀ حس ــوان «اس ــم(ع) را به عن ــالم(ص) و ابراهی ــر اس ــم پیامب ــرآن کری   ق
 اســت. مفهــوم اســوه کــه از اختصاصــات فرهنــگ اســالمی اســت، ســه بــار در قــرآن مطــرح 
شــده١ و در هــر ســه مــورد، بــا صفــت «حســنه» همــراه اســت. برجســتگی مفهومــی اســوه از 
ــودن را داراســت کــه ســبب  ــه نقیصــۀ آســمانی و دور از دســترس ب ــن جهــت اســت کــه ن ای
ــه نقــص خطاپذیــری زمینــی کــه امــکان  ــداری شــود و ن حــس افتــراق و عدم امــکان همزادپن

١. آیۀ ٢١ سورۀ احزاب و آیات ۴ و ۶ سورۀ ممتحنه
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|د ــیر، ١٣٩١: ١٩‑١٧). ــینی، بش ــتاند (حس ــوه می س ــی را از اس ــی و نقل ــری عقل اطاعت پذی

ــی  ــی در معرف ــح قرآن ــز تصری از دقــت در مختصــات و ویژگی هــای مفهومــی اســوه  و نی
ــوان  ــه عن ــران را ب ــم پیامب ــنه، می توانی ــوۀ حس ــوان اس ــه عن ــم(ع) ب ــالم(ص) و ابراهی ــر اس پیامب
اصلی تریــن اســوه های قرآنــی معرفــی کنیــم کــه سرگذشــت آنهــا در قالــب قصه هــای مختلفــی 
ــد  ــه بای ــوع مباحــث پیش گفت ــری از مجم ــا بهره گی ــن ب ــده  اســت. همچنی ــان ش ــرآن بی در ق
بگوییــم منظــور از اســوه پردازی در ایــن پژوهــش، نحــوۀ روایــت اســوه ها و چگونگــی پــردازش 
ــار و اعمــال اسوه هاســت. اســوه پردازی دینــی در واقــع تبییــن  ــر بازخوانــی گفت آنهــا مبتنــی ب
ــرآن اســت.  ــران در ق ــال پیامب ــا و اعم ــوع گفته ه ــده از مجم ــی برآم ــدی و معان ــن کلی مضامی
«مضامیــن کلیــدی» همــان «موضوعــات گفتارهــا و اعمــال» پیامبــران اســت و در اســوه پردازی 
دینــی، «نحــوه و فرایندهــای رســیدن بــه تفکــرات یــک اســوه از مجــرای اقــوال و افعــال او» 
تبییــن خواهــد شــد. بــه بیــان دیگــر، اســوه پردازی دینــی در پــی تبییــن تفکــرات، اندیشــه ها، 
ــار و  ــی گفت ــذاری و بازخوان ــردآوری، کنارهم گ ــران براســاس گ ــای پیامب ــا و گرایش ه بینش ه
اعمــال اســوه ها در قــرآن اســت. از ایــن منظــر، در الگــوی مفهومــی اســوه پردازی دینــی، 
اعمــال و گفتــاری کــه از یــک پیامبــر در سرتاســر قــرآن نقــل شــده گــردآوری و مضامیــن مندرج 
ــا هــم ـ تحلیــل می شــود و تفکــرات، بینش هــا و  ــار هــم و ب ــار ـ در کن در ایــن اعمــال و گفت
ــن  ــد. در ای ــد ش ــن خواه ــر تبیی ــار آن پیامب ــال و گفت ــای اعم ــر مبن ــران، ب ــای پیامب گرایش ه
ــل او ـ  ــول و عم ــای ق ــر مبن ــق ـ ب ــد و محق ــا حــرف می زن ــد ی ــل می کن ــوه عم ــرد، اس رویک

ــد. ــن می کن اندیشــۀ او را تبیی
امــا اینکــه چــرا از بیــن شــیوه های مختلــف ممکــن بــرای مطالعــۀ اســوه  پردازی، مطالعــۀ 
اقــوال و اعمــال اســوه ها و پایه گــذاری پژوهــش بــر تبییــن ایــن اقــوال و اعمــال برگزیــده شــده 
را می توانیــم این گونــه توضیــح دهیــم: الگــوی اســوه پردازی برآمــده از مطالعــۀ اقــوال و افعــال 
اســوه ها، نســبت بــه ســایر ابزارهــای ممکــن در مطالعــۀ شــخصیت پردازی پیامبــران ـ ازجملــه 
ــه در بررســی آثــار  ــران در قــرآن ـ در تحلیــل متــون تصویــری و ازجمل مطالعــۀ  صفــات پیامب
نمایشــی تلویزیونــی کارآیــی بیشــتری دارد، چراکــه ایــن رویکــرد، اســوه را در عمــل و در حــال 
گفتــن و عمل کــردن نمایــش می دهــد و روایــت می کنــد و فرایندهــای مضمونــی مســتخرج از 
بیانــات و رفتــار اســوه ها را بازخوانــی می نمایــد و از ایــن منظــر، نســبت بــه ســایر رویکردهــای 
ممکــن، به اصطــالح، «نمایشــی تر» و «تصویری تــر» اســت. بــا چنیــن رویکــردی امــکان 
بهره گیــری از الگــوی تولیــد شــده در ســایر رســانه ها (ازجملــه در تلویزیــون و ســینما) وجــود 
ــن رویکــرد، محدودیت هــای کاربســتِ الگــوی حاصل شــده از یــک رســانۀ  دارد و اتخــاذ ای
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مکتــوب [یعنــی قــرآن] در تحلیــل یــک رســانۀ غیرمکتــوب [ازجملــه تلویزیــون و ســینما] را به | د

حداقــل می رســاند و از ایــن منظــر، الگــوی حاصــل شــده را کاربردی تــر می کنــد.

۴. روایت در رسانه های تصویری
ــد  ــا روایــت در رســانه ای مانن یکــی از تفاوت هــای عمــدۀ  روایــت در یــک رســانۀ مکتــوب ب
ــا  تلویزیــون و ســینما ایــن اســت کــه بــرای مثــال، نویســندۀ داســتان ایــن امــکان را دارد تــا ب
توصیــف کیفیاتــی کــه در درون قهرمانــان اثــرش می گــذرد، هــر حالتــی را کــه در نظــر داشــته 
باشــد بیــان کنــد؛ حــال آنکــه فیلمنامه نویــس، همچــون نویســندۀ هــر اثــر دراماتیــک، ناگزیــر 
ــی خــاص در  ــا ایجــاد ترکیبات ــا ب ــده اســت، ی ــه آفری ــار اشــخاصی ک ــال و گفت ــا اعم اســت ب
اشــیای موجــود در صحنــه، یــا از طریــق شــکل بــه هــم پیوســتن پاره هــای گوناگــون رویدادهای 
فیلمنامــه اش ـ البتــه بــه شــیوه ای کــه براســاس منطــق خــاص آن اثــر کامــًال طبیعــی و معقــول 

جلــوه کنــد ـ ایــن کیفیــت را بــه وجــود آورد (مکــی، ١٣۶۶: ٢٧).
ــی از عناصــر  ــوان یک ــی ـ به عن ــات تلویزیون ــن درخصــوص شــخصیت های روای همچنی
مهــم در ایــن نــوع از روایــات ـ بایــد بگوییــم چــون شــخصیت های تلویزیونــی معمــوًال یــک 
ــا صحبــت  ــل م ــا هســتند، مث ــا شــبیه م ــد و از آنجــا کــه آنه ــه خــود می گیرن قالــب انســانی ب
می کننــد و تــا حــدودی مثــل مــا رفتــار می کننــد، بــه ســادگی می شــود آنهــا را ورای مرزهــای 
ــر  ــر اگ ــن منظ ــت. از ای ــتباه گرف ــی اش ــای حقیق ــا زندگی ه ــی و ب ــردم واقع ــا م ــی ب تلویزیون
راســت نمایی تصویرهــا موفــق شــوند، مــا شــخصیت را به عنــوان یــک شــخصیت باورکردنــی 
می پذیریــم؛ امــا اگــر شکســت بخورنــد، واکنــش مــا چیــزی جــز رنجــش یــا نهایتــاً ســرگرمی 
نیســت. رنجــش از غیرواقعــی بــودن تلویزیون و «ســاختگی بــودن» آن، نخســتین گام در جهت 
گاهــی مقطعــی  تماشــای انتقــادی رســانه اســت؛ امــا بــرای تحلیــل نظام منــد تلویزیــون، بایــد آ
از طبیعــت ســاختگی و ســازماندهی شــدۀ آن  را بــه ســمت نقــدِ نظام منــدِ چگونگــِی عملکــردِ 
ایــن ســاختارهای روایتــی هدایــت کنیــم. بــرای ایــن منظــور، الزم اســت ازخــود بپرســیم کــه 
شــخصیت ها در تلویزیــون چگونــه ســاخته می شــوند و چگونــه مــا معانــی تداعــی شــده 

ــر، ١٣٨٨: ۴۵‑۴۴). ــم؟ (باتل ــا را درک می کنی توســط آنه

۵. دین در فیلم
فیلــم یکــی از ابزارهــا بــرای ارائــه مضامیــن دینــی در تلویزیــون و سینماســت. دنیایــی کــه فیلــم 
در برابــر دیــدگان انســان امــروز می گشــاید، می توانــد نوعــی معرفت شناســی خیالــی مبتنــی بــر 
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|د احســاس را جایگزیــن معرفت شناســی مــادی کنــد و مخاطــب را بــه افق هایــی از معنویــت و 

تدیــن راهنمایــی کنــد. می توانیــم بگوییــم امــروزه فیلــم فراهم کننــدۀ عرصــه ای منحصربه فــرد 
بــرای تحــول روحانــی دیگــران اســت. فیلــم نــه تنهــا می توانــد آشــکار کنــد و نجــات دهــد، 
بلکــه در عیــن حــال می توانــد علتــی باشــد کــه خداونــد از طریــق آن بــا بیننــده ســخن بگویــد.
رخــی حتــی معتقدنــد کــه خــدا از طریــق فیلمهــا بــا مــا مالقــات می کنــد و ســخن می گویــد 
و برخــی دیگــر هنــر و ایمــان دینــی را دارای یــک نیــت مشــترک می داننــد کــه همــان فراخواندن 
ــه  ــر مــی رود. ب ــی از آن فرات ــزی اســت کــه ســوای ذهــن بشــری اســت و حت ــه درون چی ــا ب م
ــه یــک  ــن تجرب ــم و ای ــدارک ببینی ــم ت ــر مقــدس را نمی توانی ــۀ ام ــد تجرب ــا هرچن ــاد آنه اعتق
موهبــت اســت، امــا به نظــر می رســد برخــی فیلمهــا تماشــاگران خــود را بــرای دریافــت چنیــن 

ــر، ١٣٩۴: ١٨۴‑١٨٣). ــد (فهیمی ف ــاده می کنن ــه ای آم تجرب
می توانیــم موضــوع بهره گیــری از تاریــخ زندگــی انبیــاء و امامــان را در تولیــد آثــار ســینمایی 
ــم و به طــور  ــوع فیل ــم. ایــن ن ــم «تاریــخ مقــدس» مطالعــه کنی ــر فیل ــوان ژان و تلویزیونــی باعن
کلــی «فیلــم تاریخــی» همچــون «فیلــم اقتباســی»، شــامل طیــف متنوعــی از فیلمهاســت. یکــی 
ــری نمایشــی اســت.  ــب اث ــخ مقــدس در قال ــان تاری ــاره، اهــداف بی ــم در این ب ــکات مه از ن
ــال چــه تأثیــری در مخاطــب اســت؟  ــه دنب ــان هنــری تاریــخ مقــدس ب ــارت دیگــر، بی ــه عب ب
ایــن پرســش همچنــان کــه در فیلــم مطــرح اســت، در بازگویــی تاریــخ رســوالن در قــرآن نیــز 
پرســیدنی اســت کــه چــرا در جــای جــای قــرآن، تاریــخ رســوالن و قــوم آنــان بیــان شــده اســت؟
داســتان آدم، نــوح، ابراهیــم، موســی و عیســی و دیگــر رســوالن الهــی(ع) می توانــد بــرای 
زمــان بعثــت و تاکنــون و تــا آینــده همچنــان موعظــه و ذکــر و تذکــر باشــد. تاریــخ رســوالن و 
امامــان(ع) یــک تاریــخ مســتمر اســت. بــر ایــن اســاس، فیلــم تاریــخ مقــدس نیــز بایــد از ذکــر 
تاریــخ انبیــاء و ائمــه(ع) در قالــب اثــر نمایشــی، موعظــه و تذکــر را وجــه نظــر خود داشــته باشــد 

(میرخنــدان،١٣٩٢: ١١١‑١٠٩).

۶. روش تحقیق
روش انجــام ایــن تحقیــق، تحلیــل مضمــون اســت کــه بــا توجــه بــه جهت گیــری پژوهــش 
ــن  ــن مضامی ــرورت تبیی ــز ض ــی و نی ــوه پردازی دین ــی اس ــوی مفهوم ــن الگ ــش رو در تبیی پی
منــدرج در ســریال یوســف پیامبــر(ع) کــه موضــوع بخــش تحلیلــی ایــن پژوهــش اســت، روشــی 

کارآمــد در تحلیــل داده هــای کیفــی و اســتخراج الگــوی موجــود در آنهاســت.
تحلیل مضمون، به چارچوبی نظری ـ که از قبل وجود داشته باشد ـ وابسته نیست و از آن 
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میتوانیــم در چارچوبهای نظری متفاوت و بــرای امور مختلف پژوهشــی استفاده کنیــم. ایــن | د

ــران،  ــری و دیگ ــدی جعف ــکار می رود (عاب روش هم برای بیان واقعیت و هم برای تبیین آن ب
 .(١۵١‑٢۵١٣٩٠: ٩

از بیــن رویکردهــای موجــود، ایــن تحقیــق بــه شــیوۀ ولــکات در تحلیــل مضمــون انجــام 
شــده کــه دارای ســه مرحلــۀ عمومــی «توصیــف داده هــا»، «تحلیــل داده هــا» و «تفســیر داده هــا» 

اســت (محمدپــور، ١٣٩٢: ۶٩‑۶٨).
ــی، روایــت  قــرآن از  جامعــۀ آمــاری تحقیــق در تبییــن الگــوی مفهومــی اســوه پردازی دین
سرگذشــت حضــرت یعقــوب و یوســف و مجموعــاً مشــتمل بــر ١٧١ آیــه اســت. همچنیــن 
جامعــۀ آمــاری در تحلیــِل مــوردِ مطالعــه در ایــن تحقیــق، ســریال یوســف پیامبــر(ع) و مشــتمل 

بــر ۴۵ قســمت اســت.
روش نمونه گیــری در ایــن تحقیــق کــه بــا رویکــردی کیفــی انجــام می شــود، غیراحتمالــی 

و هدفمنــد اســت.
از بیــن آیــات قــرآن کــه بــه سرگذشــت یعقــوب و یوســف در قــرآن پرداخته انــد، کنش هــا و 
واکنش هــای گفتــاری و عملــی یعقــوب نبــی(ع) و یوســف نبــی(ع) در روایــت قرآنــی کــه مجموعــاً 
در قالــب ۵٣ آیــه بیــان شــده اند، حجــم نمونــۀ تحقیــق در تبییــن الگــوی مفهومــی را تشــکیل 
می دهنــد. همچنیــن در تحلیــل مــورد مطالعــه، آن دســته از ســکانس های ســریال یوســف پیامبــر 

کــه یوســف یــا یعقــوب در آنهــا حضــور دارنــد، به عنــوان حجــم نمونــه تحلیــل خواهنــد شــد.
در تبییــن الگــوی مفهومــی اســوه پردازی در قــرآن، از دو شــاخص «کنــش و واکنــش 
ــه متغیرهــای شــخصیت پردازی  ــران کــه ازجمل ــاری» پیامب ــی» و «کنــش و واکنــش گفت عمل
ــادی اســوه پردازی در  ــن انتق ــن در تبیی ــد شــد. همچنی ــتند، اســتفاده خواه غیرمســتقیم هس

ــتفاده می شــود. ــر اس ــن دو متغی ــن ای ــر(ع)، از همی ــریال یوســف پیامب س
ــش  ــا واکن ــش ی ــک کن ــی، ی ــوه پردازی دین ــی اس ــوی مفهوم ــد الگ ــل در تولی واحــد تحلی
کالمــی یــا غیرکالمــی در هــر یــک از قصه هــای هــر یــک از پیامبــران در قــرآن اســت کــه در 
قالــب آیــه در قــرآن بیــان شــده اســت. همچنیــن واحــد تحلیــل در بررســی ســریال یوســف 

ــر(ع)، یــک ســکانس  اســت. پیامب

٧. تحلیل یافته های تحقیق
در ایــن بخــش ابتــدا یافته هــای حاصــل از تحلیــل مضمــون روایــت قــرآن کریــم از گفتــار و رفتــار 
یعقــوب(ع) و یوســف(ع) کــه براســاس کنش هــای گفتــاری و عملــی هــر کــدام از ایــن دو پیامبــر، در 
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|د ســه ســطح توصیــف، تحلیــل و تفســیر مطالعــه و در قالــب یــک الگــو ارائــه شــده اند و مضامیــن 

ــد شــد. در گام دوم، نحــوۀ  ــدی خواهن محــوری و فرعــی معــرف شــخصیت ایشــان صورت بن
شــخصیت پردازی یعقــوب و یوســف در ســریال یوســف پیامبــر، براســاس الگــوی تولیــد شــده 
تحلیــل خواهــد شــد. بــه جهــت پرهیــز از طوالنــی شــدن گــزارش، در تبییــن الگــوی اســوه پردازی 
قرآنــی یعقــوب نبــی(ع) و یوســف نبــی(ع)، جــداول مربوط بــه مراحل توصیف و تحلیــل در تحلیل 

مضمــون روایــت آنهــا و نیــز شــرح مضامیــن فرعــی منــدرج در ایــن الگوهــا آورده نشــده اند.
٧‑١. الگوی اسوه پردازی قرآنی یعقوب(ع)

قــرآن مجیــد در ســوره های (بقــره: ١٣٢‑١٣٣ و ١٣۶)، (آل عمــران: ٨۴ و ٩٣)، (نســاء: 
١۶٣)، (انعام: ٨۴)، (هود: ٧١‑٧٠)، (یوســف: ١٨‑٣ و١٠٠‑۵۶)، (مریم: ۴٩)، (انبیاء: 
٧٢)، (عنکبــوت: ٢٧) و (ص ۴۵ و۴٧)، بــه ذکــر نــام حضــرت یعقــوب(ع) یــا بیــان سرگذشــت 
ایشــان پرداختــه اســت. آنچــه مبنــای تحلیــل در ایــن پژوهــش اســت، تــالش بــرای تبییــن نحــوه 
ــاری ایشــان  ــاری و رفت ــای کنش هــای گفت ــر مبن ــی از حضــرت یعقــوب(ع) ب اســوه پردازی قرآن
اســت کــه از بیــن آیــات و ســوره های پیش گفتــه، آیــات ١٣٢و١٣٣ ســورۀ بقــره، آیــۀ ٩٣ ســورۀ 
آل عمران و آیات ۵، ۶، ١٣، ١٨، ۶۴، ۶۶، ۶٧، ٨٠، ٨٣، ٨۴، ٨۶، ٨٧، ٩۴، ٩۶ و ٩٨ سورۀ 

یوســف، به  طــور مشــخص بــه بیــان گفتــار و رفتــار آن جنــاب پرداخته انــد.
بررســی کنش هــای گفتــاری و عملــی روایــت شــده از حضــرت یعقــوب(ع) در قــرآن نشــان 
ــا ابتــال: صبــر  می دهــد کــه اســوه  پردازی از ایشــان، بــر مضمــون محــوری (نحــوۀ مواجهــه ب
و تــوکل) متمرکــز اســت و بیانــات و افعــال منقــول از آن جنــاب در مجمــوع در پــی تبییــن و 

شــرح ایــن مضمــون اصلــی هســتند. 
ــه  ــد: نخســت اینک ــن می کن ــه را روش ــی (ع) دو نکت ــوب نب ــی یعق ــت قرآن ــت در روای دق
ابتــالی آن حضــرت، ریشــه در «حســد» فرزنــدان یعقــوب بــه یوســف(ع) داشــته کــه بیــش از 
دیگــر فرزنــدان مــورد توجــه پــدر بــوده و نکتــۀ دوم اینکــه بــه تعبیــر قــرآن، فرزنــدان یعقــوب 
حســد خویــش علیــه یوســف(ع) را از طریــق «کیــد» و نیرنــگ عملــی کردنــد. از ایــن رو معنــی 

واژگان «ابتــال» و «کیــد» در تبییــن مضمــون محــوری راهگشاســت:
لغتنامــۀ دهخــدا واژۀ «ابتــال» را آزمــودن، بیازمــودن، آزمایــش، امتحــان، آزمایش کــردن، در 
بــال و رنــج افکنــدن، مبتــال کــردن، گرفتــار و دچــار رنجــی کــردن، در بــال افتــادن، گرفتــاری) 

معنــا کــرده  اســت (دهخــدا، ١٣٧٠: ج ١/ ٢٢٣).
ــردات ، كلمــۀ  ــم کــه راغــب در مف ــد بگویی ــد» بای ــای واژۀ «کی ــح معن ــن در توضی همچنی
«كیــد» را بــه معنــاى نوعــى حیلــه زدن دانســته اســت كــه گاهــى مذمــوم و گاهــى ممدوح اســت، 
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ــای كلمــۀ «مکــر» | د ــد اســتعمالش بیشــتر در مــوارد مذمــوم اســت و چنیــن اســت معن هــر چن

(طباطبایــی، ١٣٧٠: ج ١/ ١٢٣).
مضمــون نحــوۀ مواجهــه بــا ابتــال، به عنــوان مضمــون اصلــی مــورد نظــر قــرآن در 
اســوه پردازی یعقــوب نبــی(ع)، از طریــق چندیــن مضمــون فرعــی شــکل گرفتــه و هــر کــدام از 

ــد. ــی کمــک می کن ــون اصل ــود در مضم ــاد موج ــی از ابع ــن یک ــه تبیی ــی، ب ــن فرع مضامی
بــر مبنــای مضمــون محــوری منــدرج در کنش هــای قولــی و فعلــی حضــرت یعقــوب(ع) و 
نیــز مضامیــن فرعــی موجــود در کنش هــای آن حضــرت، اســوه پردازی قرآنــی آن جنــاب بــه 

ســه بخــش کلــی (پیــش از ابتــال)، (دوران ابتــال) و (پــس از ابتــال) قابــل تقســیم اســت. 
یکــی از نــکات موجــود در قصــۀ قرآنــی یعقــوب(ع) ایــن اســت کــه آن جنــاب دو بــار مــورد 
ابتــالی الهــی قــرار گرفــت. در مرحلــۀ نخســت آن حضــرت در فــراق یوســف(ع) آزمایــش شــد 

و در مرحلــۀ دوم، بــا فــراق بنیامیــن مــورد آزمایــش قــرار گرفــت.
ــم  ــار حضــرت یعقــوب(ع) در قــرآن، می توانی ــار و رفت ــر مضامیــن موجــود در گفت مبتنــی ب
الگــوی مفهومــی اســوه پردازی قرآنــی را در مــورد یعقــوب(ع) بــه شــرح زیــر صورت بنــدی کنیــم:

شکل ١. الگوی مفهومی اسوه پردازی یعقوب(ع) در قرآن
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|د ٧‑٢. الگوی اسوه پردازی قرآنی یوسف (ع)

قــرآن مجیــد در ســوره های (انعــام: ٨۴)، (یوســف: ١٠١‑٣) و (غافــر: ٣۴)، بــه ذکــر نــام 
حضــرت یوســف (ع) و یــا بیــان سرگذشــت ایشــان پرداختــه اســت. آنچــه مبنــای تحلیــل در این 
ــر  ــرای تبییــن نحــوۀ اســوه پردازی قرآنــی از حضــرت یوســف (ع) ب پژوهــش اســت، تــالش ب
مبنــای کنش هــای گفتــاری و رفتــاری ایشــان اســت کــه از بیــن آیــات و ســوره های فــوق، آیــات 
۴ و ٢۶‑٢٣ و ٣٣ و ۴٢‑٣٧ و ۵٠‑۴٧ و ۵٣‑۵٢ و ۵۵ و ۶٠‑۵٩ و ۶٢ و ٧٠‑۶٩ و 
٧٧‑٧۶ و ٧٩ و ٩٠‑٨٩ و ٩٣‑٩٢ و ١٠١‑٩٩ ســورۀ یوســف و آیــۀ ٣۴ ســورۀ غافــر بــه  

طــور مشــخص بــه بیــان گفتــار و رفتــار آن جنــاب پرداخته انــد.
بررســی کنش هــای گفتــاری و عملــی روایــت شــده از حضــرت یوســف(ع) در متــن روایــات 
قــرآن نشــان می دهــد کــه اســوه  پردازی از ایشــان در قــرآن مجیــد، بــر مضمــون محــوری (نحــوۀ 
مواجهــه بــا ابتــال: تقــوا و صبــر) متمرکــز اســت و بیانــات و افعــال منقــول از آن جنــاب در قرآن 

کریــم، در مجمــوع در پــی تبییــن و شــرح ایــن مضمــون اصلی هســتند.
آنچــه مضمــون محــوری مســتخرج از مجمــوع کنش هــای قولــی و عملــی جناب یوســف(ع) 
در قــرآن ـ یعنــی (نحــوۀ مواجهــه بــا ابتــال: تقــوا و صبــر) ـ را تأییــد می  کنــد، آیــۀ ٩٠ ســورۀ 
ــوان دو عنصــر  ــر» را به عن ــوا» و «صب ــاب یوســف(ع) «تق ــه، جن ــه در آن آی یوســف١ اســت ک
اصلــی در غلبــه بــر ابتالئــات مختلــف خویــش برشــمرده  اســت. در واقــع حضــرت یوســف(ع) 
بــه  وســیلۀ اعتمــاد بــه وعــدۀ الهــی کــه بــا ابــزار تقــوا و صبــر در آزمایش هــا تــوأم بــود، توانســت 

در ابتالئــات الهــی پیــروز شــود.
ــدرج در کنش هــای قولــی و فعلــی حضــرت یوســف(ع)  ــای مضمــون محــوری من ــر مبن ب
ــاب  ــی آن جن ــن فرعــی موجــود در کنش هــای آن حضــرت، اســوه پردازی قرآن ــز مضامی و نی
بــه ســه بخــش کلــی «پیــش از ابتــال»، «چیســتی ابتــال» و «پــس از ابتــال» قابــل تقســیم اســت. 
ــی(ع)،  ــدرج در اســوه پردازی یوســف نب ــن من ــال» در مضامی ــه نظــر می رســد منظــور از «ابت ب
«آزمایــش آن حضــرت در مواجهــه بــا خواســتۀ نفســانی همســر عزیــز مصر و اســتقامت ایشــان 
ــر  ــان دیگــر، اســوه پردازی قرآنــی از جنــاب یوســف(ع)، ب ــه بی ــر آن خواســته» اســت. ب در براب
ابتــالی ایشــان در حفــظ عفــت متمرکــز اســت و ســایر ابتالئــات آن جنــاب در روایــت قرآنی از 
ایشــانـ  ازجملــه فــراق پــدر و زنــدانـ  را می توانیــم در ایــن قالــب و بــر ایــن مبنــا صورت بنــدی 
ــر(ع) را براســاس کنش هــای روایــت شــده از آن جنــاب در  کنیــم و آن گاه قصــۀ یوســف پیامب

ْجَر  َه َلا ُیِضیُع أَ نَّ اللَّ إِ ْر فَ ِق َو َیْصبِ ُه َمْن َیتَّ نَّ ا إِ ْینَ ُه َعلَ دْ َمنَّ اللَّ ا أَِخی قَ ا ُیوُسُف َوَهذَ نَ اَل أَ َت ُیوُسُف قَ نْ كَ َلأَ نَّ إِ وا أَ الُ ١. یوسف/٩٠: قَ
ُمْحِسِنیَن  الْ
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قبــل، حیــن و بعــد از آزمایــش الهــی «اســتقامت بــر عفــت» مــورد مطالعــه قــرار دهیــم.| د

مبتنــی بــر مضامیــن موجــود در گفتــار و رفتــار حضــرت یوســف(ع) در قــرآن، می توانیــم 
ــدی  ــر صورت بن ــرح زی ــه ش ــورد یوســف(ع) ب ــی را در م ــوه پردازی قرآن ــی اس ــوی مفهوم الگ

کنیــم:

شکل٢. الگوی مفهومی اسوه پردازی یوسف(ع) در قرآن

٧‑٣. تحلیل انتقادی نحوۀ شخصیت پردازی یعقوب سریال
نکتــۀ مهمــی کــه پیــش از تحلیــل انتقــادی نحــوۀ شــخصیت پردازی پیامبــران در ســریال یوســف 
پیامبــر بایــد بــر آن تأکیــد کنیــم ایــن  اســت کــه ایــن تحلیــل، بــر اســاس الگویــی اســت کــه از 
ــه  ــی مرجــع ـ اســتخراج شــده اســت. از ایــن رو اســتناد ب ــن دین ــوان یــک مت ــرآن ـ به عن ــن ق مت
متــون حدیثــی و تاریخــی در تحلیــل انتقــادی ســریال یوســف پیامبــر در ایــن تحلیــل، خــارج از 
هدف گــذاری پژوهــش اســت. همچنیــن تحلیــل نحــوۀ شــخصیت پردازی براســاس یــک مــدل 
قرآنــی در ایــن پژوهــش، بــه معنــای بی اهمیــت دانســتن متــون حدیثــی یــا تاریخــی نیســت، بلکه 
تنهــا بــرای محــدود کــردن دامنــۀ پژوهــش و نیــز بــه دلیــل مســئلۀ اصلــی تحقیــق اســت. محقــق 
ــر  ــک اث ــی را در ی ــران اله ــن از پیامب ــا نحــوۀ شــخصیت پردازی دو ت ــوده  اســت ت ــی آن ب در پ
نمایشــی اقتباســی، بــا اســتفاده از الگــویِ روایــتِ همــان پیامبــران در قــرآن تحلیــل کنــد. بــه بیــان 
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|د دیگــر، محقــق بــه دنبــال ایــن بــوده تــا ببینــد قــرآن چگونــه یعقــوب (ع) و یوســف (ع) را روایــت 

می کنــد و ایــن دو پیامبــر الهــی، در ســریال یوســف پیامبــر چگونــه روایــت شــده اند؟
همان گونــه کــه در تبییــن الگــوی قرآنــی اســوه پردازی یعقــوب نبــی(ع) گذشــت، مضمــون 
محــوری در روایــت قــرآن از حضــرت یعقــوب(ع)، (نحــوۀ مواجهــه بــا ابتــال: صبــر و تــوکل) 
اســت. بنابرایــن، در ایــن بخــش از تحلیــل انتقــادی، نحــوۀ روایــت مضامیــن (صبــر) و 
(تــوکل) در کنش هــای گفتــاری و رفتــاری یعقــوب ســریال مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت.

٧‑٣‑١. نحوۀ مواجهه یعقوب سریال با مضمون صبر
در الگــوی اســوه پردازی قرآنــی یعقــوب(ع) و در توضیــح مفهــوم صبــر، بــه ایــن نکتــه اشــاره 
ــا  ــارت اســت از اینكــه انســان در قلــب خــود اســتقامتى داشــته باشــد ت ــر» عب شــد کــه «صب
ــرى از  ــات انســانى و جلوگی ــر حی ــه اســتقامت ام ــام نفــس خویــش را ـ ك ــرل نظ ــد كنت بتوان
اختــالل آن بســتگى بــه آن نظــام دارد ـ در دســت بگیــرد و دل خــود را از تفرقــه و فراموشــِی 
تدبیــر حفــظ و از خبــط فكــر و فســاد رأى جلوگیــرى كنــد (طباطبایــی، ١٣٧٠: ج ١١/ ١۶۴). 
بــه بیــان دیگــر، در روایــت قرآنــی، نــوع مواجهــۀ صبورانــۀ یعقــوب نبــی(ع) در دوران ابتــال بــه 

فــراق یوســف و بنیامیــن، مواجهــه ای از ســر اســتقامت و کنتــرل نفــس اســت.
اما در گفتار و رفتار یعقوبِ سریال، در مواجهه با مضمون صبر، دو انحراف دیده می شود:

نخســتین اینکــه نحــوۀ نمایــش یعقــوب ســریال در دوران ابتــال، اساســاً رویکــردی صبورانه 
نیســت و ماالمــال از بی تابــی و گریــۀ حاکــی از بی صبــری اســت. هرچنــد گریــه بــه خــودی 
خــود بــا صبــر منافاتــی نــدارد و حتــی می توانــد بــه عنــوان یــک ابــزار تربیتــی یــا اعتراضــی نیــز 
مــورد اســتفاده باشــد، امــا جنــِس گریــۀ برآمــده از صبــر یــا بــا هــدف اعتــراض، بــا گریــۀ برآمــده 

از ضعــف و از ســر بی تابــی و از دســت دادن عنــان نفــس متفــاوت اســت.
ــم کــه  ــن اشــاره کنی ــراق یوســف و بنیامی ــه ســکانس های مختلفــی در دوران ف ــم ب می توانی
یعقــوب را در حــال بی تابــی و گریــۀ بــر فــراق روایــت می کنــد. بــرای مثــال، یعقــوب ســریال 
در جایــی می گویــد: «تــا وقتــی ایــن فــراق پایــان نیابــد، ایــن گریــه هــم پایــان نخواهــد یافــت١».  
همچنیــن بــه جــای اینکــه صبــرِ حاکــی از اســتقامت روایــت شــود، ضــدّ صبــر که بی تابی اســت 
روایــت شــده و بــرای مّوجــه نشــان دادن ایــن «ضــدّ صبــر»، یعقــوب ســریال گهــگاه دلیل هایــی 
هــم ذکــر کــرده و توجیهاتــی آورده (ازجملــه اینکــه: ایــن گریــه در فــراق ولــی خداســت) کــه در 
پایــان داســتان، از آن نیــز توبــه کــرده و خــود بــر ناصــواب بــودن آن توجیه هــا تأکیــد می کنــد٢.

١.  قسمت پانزدهم، سکانس ٣۶١، روز، خارجی، زیر درخت وداع  
٢. قسمت چهل و دوم، سکانس ١٠٠٧، روز، خارجی،، درون کلبۀ احزان  
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یعقــوب ســریال در دوران فــراق، آنچنــان کم صبــر و بی طاقــت نمایــش داده می شــود | د

کــه حتــی تحمــل دوری کوتاه مــدت بنیامیــن را نیــز نــدارد١. چنیــن روایتــی از یعقــوب ســریال 
ــه او  ــر شــده و ب ــد خــود، از او دلگی ــر فرزن ــۀ پیرمــردی کــه حتــی بابــت مدتــی تأخی ‑ به مثاب
اعتــراض می کنــد‑ را نمی توانیــم بــه مثابــۀ اســوۀ صبــر در نظــر بگیریــم کــه مضمــون محــوری 
ــار او می بایــد ُمعــّرف اســتقامت درون باشــد. بی تابــی و کم صبــری یعقــوب  ــار و رفت در گفت
ی اســت کــه بــه نظــر می رســد جنــِس محبــت یعقــوب ســریال بــه  در تمنــای وصــال تــا حــدّ
ــا  ــه ب ــوب ســریال در مواجه ــوده  اســت. یعق ــه ب ــانی و خودخواهان ــن، نفس یوســف و بنیامی
فرشــتۀ الهــی در اعتــراف پایــان ســریال و در توبــۀ نهایــی اش، ایــن برداشــت را تأییــد کــرده و 

ــد٢. ســپس از آن اســتغفار می کن
از بیــن نمونه هــای فراوانــی کــه دربــارۀ بی تابی هــای یعقــوب ســریال در دوران فــراق 
می توانیــم ذکــر کنیــم، نحــوۀ مواجهــۀ او بــا فــراق بنیامیــن اســت کــه آن نیــز حاکــی از 
بی صبــری و از دســت دادن اختیــار نفــس بــوده و بــا صبــر تــوأم بــا اســتقامت متفــاوت اســت.
همچنیــن نحــوۀ مواجهــۀ رفتــاری یعقــوب ســریال بــا پســران خطــاکارش در دوران فــراق 
نیــز کــه بــر پایــۀ قهــر و کناره گیــری و تــرک آنهــا اســتوار اســت، برخــالف جهت گیــری صبــر 

و اســتقامت در روایــت قرآنــی اســت.
بــرای مثــال، پــس از آنکــه پســران یعقــوبِ ســریال، خبــر دزدی و بردگــی بنیامیــن را بــرای 
ــده  ــد، مــن زن ــن بیای ــر ســر بنیامی ــی ب ــم اگــر بالی ــه شــما گفت ــد، اوگفــت: «ب یعقــوب آوردن
نخواهــم مانــد. ای وای بــرای یوســفم! ای وای بــرای بنیامینــم! ای وای بــرای الوی ام٣! عزیزانم 

کجاییــد؟ چــرا تنهایــم گذاشــتید؟... مــرا بــه جهــان بــدون شــما نیــازی نیســت.۴» 
در روایــت قرآنــی، هــر چنــد چشــمان یعقــوب(ع) از شــدت حــزن ســفید شــد، امــا بــا ایــن 
ــور» و «كظیــم» روایــت شــده و خشــم خــود را فــرو می بــرد. امــا در  حــال آن حضــرت «صب
ــد، او ایشــان  ــذا می آورن ــراق برایــش غ ــوب ســریال در دوران ف ــان یعق ــی اطرافی ــل وقت مقاب
را از خــود می رانــد و از آنهــا می خواهــد کــه او را تنهــا بگذارنــد.۵ چنیــن مواجهه هایــی از 
ــرآن متفــاوت اســت. شــخصیتی  ــم۶» در ق ــارت «و هــو کظی ــا عب ســوی یعقــوب ســریال، ب

١. قسمت سی  و پنجم، سکانس ٨٢٩، شب، داخلی، کلبۀ احزان
٢. قسمت چهل و دوم، سکانس ١٠٠٧، روز، خارجی، درون کلبۀ احزان

٣. الوی: یکی از فرزندانِ یعقوبِ سریال است که پس از حبِس بنیامین، رویِ بازگشت به کنعان را نداشت و در مصر ماند.
۴. قسمت چهل و دوم، سکانس ١٠٠۶،روز، خارجی، جلوی کلبۀ احزان
۵. قسمت چهل و دوم، سکانس ١٠٠۶، روز، خارجی، جلوی کلبۀ احزان

۶. سورة یوسف: آیه 84
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|د کــه می گویــد «... مــرا بــه جهــان بــدون شــما نیــازی نیســت»، انــگار بــه کلــی عنــان نفــس از 

کــف داده و کاســۀ صبــرش لبریــز شــده   اســت و چنیــن شــخصیتی نمی توانــد اســوۀ صبــر و 
اســتقامت باشــد.

همان گونــه کــه پیــش از ایــن نیــز اشــاره شــد، اینکــه آیــا چنیــن روایتــی از یعقــوب ســریال، 
ــا احادیــث متقــن و متــون تاریخــی معتبــر همسوســت یــا نــه و اینکــه کیفیــت  در مجمــوع ب
روایــت متــون حدیثــی و تاریخــی از یعقــوب نبــی(ع) چگونــه اســت، خــارج از ایــن پژوهــش 
اســت و تحلیــل نحــوۀ روایــت یعقــوب ســریال بــر مبنــای روایــت قــرآن از ایــن پیامبــر الهــی، 

نظــر بــوده  اســت. در تحلیــل انتقــادی حاضــر مدّ
دومیــن انتقــاد در تبییــن مضمــون صبــر در گفتــار و رفتــار یعقــوب ســریال ایــن اســت کــه 
صبــر در گفتــار و در گفتمــان یعقــوب ســریال، بــه صــورت یــک انتظــارِ (خنثــی) روایــت شــده 
و نــه یــک انتظــار (فعــال و اســتقامت مدار)، و همیــن تفــاوت در مفهوم پــردازیِ شــخصیت  
یعقــوبِ ســریال، او را بــه یــک منتظــرِ بی عمــل تبدیــل کرده اســت. محصــول چنــان قرائتــی 
از صبــر در کنش هــای گفتــاری یعقــوب ســریال، بیشــتر یــک انتظــار قعودگرایانــه و منفعالنــه 

اســت تــا یــک انتظــار فعــال و محــرک.
مثــًال اگــر یعقوب ســریال در بســتر فعالیت هــای جدی روزانــه و در حین تبلیغ یکتاپرســتی 
و امــور طاقت فرســای رســالت نمایــش داده می شــد و در البــالی آن، بــه یــاد یوســف می افتــاد 
ــت و  ــه می گرف ــادی فاصل ــک شــخصیت ع ــرد، آن گاه از ی ــه می ک ــد و گری ــن می ش و غمگی
تبدیــل بــه یــک الگــو و اســوه می شــد. درواقــع از منظــر اســوه پردازی، مســئله اینجاســت کــه 
ــر تــرک  ــی ب ــراق فرزندانــش کــه مبتن ــا مســئله ف ــۀ شــخصیت یعقــوب ســریال ب ــوع مواجه ن

اطرافیــان و بی تابــی و قهــر و قعــود اســت، تفاوتــی بــا شــخصیت مــردم عــادی نــدارد.
بــرای مثــال در دوران فــراق و در پاســخ بــه لیــا١ کــه می پرســد او تــا کــی می خواهــد بــرای 
بازگشــت یوســف منتظــر بمانــد، یعقــوب می گویــد: «انتظــاری مــداوم تــا روزی کــه یوســف 
بازگــردد. تــا آن روز در ایــن کلبــه زندگــی خواهــم کــرد و بــر ایــن راهــی کــه روزی رفــت، دیــده 

خواهــم دوخت٢».
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مضمــون صبــر در کنش هــای یعقــوب ســریال، بــا «انتظــار 
منفعالنــه» متــرادف دانســته شــده و نیــز بــا توجــه بــه ایــن اســتدالل یعقوب ســریال کــه بی تابی 
در فــراق یوســف، در واقــع بی تابــی در فــراق یــک ولــّی خداســت، درواقــع مــدل ارائــه شــده از 

١. یکی از همسران یعقوب سریال
٢. قسمت دوازدهم، سکانس ٣٠۶، روز، خارجی ، بیرون کنعان
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انتظــار بــرای یــک ولــّی خــدا، تــوأم بــا قعــود و انتظــاری بی عمالنــه روایــت شــده اســت؛ هــر | د

چنــد در قســمت های پایانــی ســریال و در حضــور فرشــته الهــی مشــخص می شــود کــه ایــن 
روش و ایــن اســتدالل نادرســت بــوده و لــذا یعقــوب ســریال بابــت ایــن بی تابــی ـ حتــی در 

فــراق یــک ولــّی خــدا ـ توبــه می کنــد١.
رویکــرد بی عملــی و شــخصیت پردازی قعودگرایانــۀ یعقــوب ســریال به ویــژه پــس از اینکــه 
وی بــه غــم فــراق یوســف مبتــال می شــود، کامــًال مشــهود اســت. هرچنــد پیــش از تــرک شــهر 
فــدان٢ و عزیمــت بــه منطقــۀ کنعــان، یعقــوب ســریال هــدف خــود را از ایــن هجــرت، تبلیــغ 
یکتاپرســتی و هدایــت مــردم کنعــان و نیــز جانشــینی پــدرش ـ اســحاق نبــی ـ بیــان می کنــد٣ 
ــدان، در چندیــن جــا او در حــال انجــام  ــز در دوران اقامــت یعقــوب ســریال در شــهر ف و نی
فعالیت هــای تبلیغــی  بــرای دعــوت مــردم بــه یکتاپرســتی و مبــارزه بــا بت پرســتی روایــت شــده  
اســت، امــا پــس از فــراق یوســف، گویــی شــاکلۀ شــخصیتی یعقــوب ســریال و گفتــار و رفتــار 
او بــه کلــی دگرگــون می شــود و تحــت تأثیــر ایــن فــراق قــرار می گیــرد. در ایــن دوران یعقــوب 
ــراق انجــام نمی دهــد، همــۀ کارش را رهــا کــرده و  ــچ کاری به جــزء بی تابــی در ف ســریال هی
بــار ســنگین رســالت را بــر زمیــن نهــاده، از همــه کناره گیــری نمــوده و ابتــدا در زیــر درخــت 
وداع و در ادامــه و بــا ســاخت کلبــۀ احــزان، مــدام بــه یــاد یوســف و بعــد هــم بــا یــاد بنیامیــن 

١. در روایت قرآنی یعقوب نبی(ع)، به ابراز ندامت و توبه بابت بی قراری برای یوسف اشاره ای نشده و این بخش، ازجمله 
بخش هایی است که به روایت قرآنی حضرت یعقوب(ع) افزوده شده و صرف نظر از درستی یا نادرستی اصل ماجرا که خارج 
از موضوع این مطالعه است، می توانیم آن را از منظر نحوۀ شخصیت پردازی و با کمک نحوۀ پردازش مضمون توبه در روایت 

قرآنی برخی دیگر از پیامبران مانند آدم(ع)، یونس(ع) و سلیمان(ع) تحلیل کنیم. 
به نظر می رسد کمترین نتیجه ای که از این نوع شخصیت پردازی از یک پیامبر الهی و یک الگوی قرآنی در یک اثر نمایشی 
می توانیم بگیریم، معرفی او به عنوان فردی است که بیش از چهل سال در یکی از بخش های مهم زندگی خودکه دوران بی تابی 
در فراق یوسف و بنیامبن است ـ به خطا رفته و به رفتاری نادرست مبتال بوده است. از این جهت چنین شخصیتی نمی تواند 
حداقل برای دیگران اسوه باشد و در بهترین حالت، او شخصیتی زمینی است که در مسیر تطّور درام، دچار تحول شخصیتی 
شده و تغییر کرده و به این دلیل توبه کرده است. در مواجهه با این نوع از شخصیت پردازی از یعقوب سریال، جای این پرسش 
وجود دارد که چگونه می توانیم به پیامبری که به مدت چهل سال از زندگی اش در حال خطاست اعتماد کنیم و چگونه می توانیم 
به سایر آموزه های چنین رسولی ایمان بیاوریم و طبیعتاً رفتار و گفتار یعقوب سریال که در بخش مهمی از دوران زندگی اش، 

دچار بدفهمی و خطاست، نمی تواند الگوی مناسبی برای مخاطب باشد.
هر چند در الگوی اسوه پردازی قرآنی پیامبرانی مانند یونس(ع)، سلیمان(ع) و آدم(ع) به مضمون (لغزش و توبه) اشاره شده 
است، اما اصلی ترین تفاوت آنها با نحوه روایت مضمون (خطا) در یعقوب سریال این است که در روایت قرآنی یونس(ع) 
و سلیمان(ع) و آدم(ع)، پس از ارتکاب لغزش، آن پیامبران خیلی زود متوجه خطای خود شده و توبه می کنند، اما در نحوه 
روایت یعقوب سریال، خطایی بزرگ در مدتی طوالنی از زندگی وی وجود داشته و تمام شئون زندگی او و از جمله رسالت 
او را در مدت قریب به چهل سال تحت تاثیر قرارداده و از این جهت، با نحوه روایت لغزش های یونس(ع)، سلیمان(ع) و 

آدم(ع) در روایت قرآنی اساساً متفاوت است.
٢. یکی از شهرهای جنوبی بین النهرین که یعقوب سریال، پیش از عزیمت به کنعان در آنجا ساکن بود.

٣. قسمت دوم، سکانس ۴٨، روز، خارجی، حیاط خانۀ یعقوب.



تحلیل انتقادی روایت پیامبران در تلویزیون | ١٨٣

١٣
٩٧

یز 
پای

م، 
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
|د مویــه می کنــد و نالــه ســر می دهــد و در فــراق آنهــا بی تابــی می کنــد و انجــام رســالت الهــی او 

در هدایــت مــردم کنعــان، بــه برگــزاری برخــی حلقه هــای تعلیمــی دربــارۀ برخــی مفاهیــم دینــی 
بــرای فرزنــدان و نوه هایــش محــدود شــده و جایــگاه پیامبــری او در کنعــان و در دوران فــراق 
ــاً مغفــول مانــده  ـ کــه می توانســت بســتر روایــت سرگذشــت او در دوران فــراق باشــد ـ تقریب
 اســت. همچنیــن در ایــن دوران نشــانه ای مبنــی بــر اعتراضــی بــودنِ گریه هــای یعقــوب ســریال 
یــا نشــانه ای مبنــی بــر ابعــاد تربیتــی بی تابی هــای او در البــالی مضامیــن منــدرج در گفتــار و 
رفتــار وی مشــاهده نمی شــود و در نتیجــه تنهــا برداشــت ممکــن از رفتــار و گفتــار یعقــوب 

ســریال در دوران فــراق، بی صبــری و از دســت دادن اســتقامت درون اســت.
بــه نظــر می رســد ریشــۀ اصلــی فاصلــه گرفتن یعقــوب ســریال از روایــت قرآنــی آن حضرت 
و از الگــوی مفهومــی اســوه  پردازی دینــی در ایــن بخــش را بایــد در ترجمــان مضمــون صبــر و 
تهــی بــودن صبــر یعقــوب ســریال از اســتقامت و در عــوض، سرشــار بــودن از انتظــار منفعالنه 
جســت وجو کنیــم کــه در نتیجــه و بــر خــالف اســوه پردازی قرآنــی، در گفتــار و رفتــار یعقــوب 
ســریال و در شــخصیت پردازی او، هیچ گونــه اســتقامتی کــه حاکــی از قــوت درونــی و صبــری 
ــد  ــه بازتولی ــار منفعالن ــک انتظ ــاً ی ــورد و صرف ــم نمی خ ــه چش ــد، ب ــده باش ــال و پیش برن فع
شده اســت، در صورتــی کــه مضمــون صبــر در اســوه پردازی قرآنــی آن جنــاب ـ آنچنــان کــه از 
ــان کــه در تفســیر  ــز برمی آیــد و آن چن ــارۀ یعقــوب نبــی در قــرآن نی صفــت (اولی االیــد١) درب
المیــزان و در توضیــح مفهــوم صبــر آن حضــرت نیــز آمــده اســت ـ صبــری اســت فعــال کــه 
بیانگــر اســتقامت درونــی اســت و چنیــن صبــری بــا بی تابــی و قهــر و قعــود به عنــوان ویژگــی 

محــوری شــخصیت در یعقــوب ســریال در تضــاد اســت.
٧‑٣‑٢. نحوۀ مواجهۀ یعقوب سریال با مضمون توکل

ــون  ــد، بخــش دوم مضم ــان ش ــوب(ع) بی ــی یعق ــوه پردازی قرآن ــوی اس ــه در الگ ــه ک همان گون
محــوری و راهبــرد آن حضــرت در مواجهــه بــا ابتــالی فــراق فرزنــدان، توجــه آن جنــاب بــه درگاه 
الهــی و درخواســت مــدد از پــروردگار اســت کــه در قالــب مضمــون تــوکل تبییــن شــده  اســت.

نحــوۀ روایــت مضمــون تــوکل در شــخصیت پردازی یعقــوب ســریال، بــا نحــوۀ پــردازش 
ــاوت اســت، چراکــه پیــش از  ــی یعقــوب(ع) متف ــن مضمــون در الگــوی اســوه پردازی قرآن ای
ابتــِالی یعقــوب ســریال بــه فــراق یوســف، وی یوســف را بــه یکــی از برادرانــش٢ می ســپارد 

ْبَصارِ (و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را  ی َواْلأَ ْیدِ وَب أُوِلی اْلأَ ْسَحاَق َوَیْعقُ ْبَراِهیَم َوإِ ا إِ ُكْر ِعَباَدنَ ١. سورۀ ص: ۴۵ َواذْ
كه نیرومند و دیده ور بودند به یادآور).

٢. الوی
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و از او می خواهــد کــه از یوســف مراقبــت کنــد و بــه او می گویــد: «یوســف را بــه دســت تــو | د

می ســپارم. نگــذار او آســیب ببینــد و بــه او ســخت بگــذرد١». در ادامــۀ ســریال معلــوم می شــود 
کــه موضــوع ســپردن یوســف بــه بــرادرش، بــه معنــای عــدم توجــه و تــوکل یعقــوب ســریال 
ــار یعقــوب ســریال آن گاه تأییــد  ــوده  اســت. ایــن برداشــت از گفت ــه خداونــد در آن زمــان ب ب
ــه ســوی مصــر،  ــرادران خویــش ب ــه همــراه ب می شــود کــه پیــش از رهســپار کــردن بنیامیــن ب
یعقــوب ســریال بــه پســرانش می گویــد: «مــن ایــن بــار فرزنــدم را نــه بــه شــما، کــه بــه خداونــد 
ــی آن  ــه الوی ســپردم، ول ــن را از او می خواهــم. پیشــتر یوســف را ب ــا می ســپارم و بنیامی یکت
شــد کــه شــما می دانیــد و مــن از آن بی خبــرم. امیــدوارم ایــن بــار بــه او گزنــدی نرســد٢». از 
اینجــا می توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه یعقــوب ســریال، در ماجــرای رهســپار کــردن یوســف، بــه 
خداونــد تــوکل نکــرد و توکلــش بــه یکــی از پســرانش بــود، حــال آنکــه در ماجــرای بنیامیــن، 
توجــه خویــش را بــه ســمت خداونــد برگردانــد و بــه پــروردگار تــوکل کــرد کــه چنیــن تفکیکــی 
ــگاه  ــا جای ــدارد و ب ــی(ع) وجــود ن ــوکل یعقــوب نب ــارۀ مضمــون ت ــی درب در اســوه پردازی قرآن

اســوه بــودن یــک پیامبــر نیــز در تضــاد اســت.
ــون  ــا مضم ــریال ب ــوب س ــۀ یعق ــی در نحــوۀ مواجه ــای مضمون ــر از تفاوت ه ــی دیگ یک
ــا نحــوۀ اســوه پردازی قرآنــی یعقــوب نبــی(ع)، در قالــب مضمــون (رفــع  تــوکل در مقایســه ب
نســبی نگرانــی اّولیــه) روایــت شــده و دربــارۀ زمانــی اســت کــه بی صبــری و بی تابــی یعقــوب 
ســریال در فــراق یوســف، بــا مشــاهدۀ پیراهــن ســالم او و بــا پرســش از گرگ هــای بیابــان و 

نیــز از فرشــتۀ مــرگ کمــی تســکین می یابــد. 
آنچــه در پاســخ بــه چرایــی تســکین بی صبــری یعقــوب در اینجــا مهــم اســت ایــن اســت 
کــه آرامــش نســبی یعقــوب ســریال، نــه به دلیــل تــوکل و توجــه بــه خداونــد و نــه بــه دلیــل صبــر 
و اســتقامت، بلکــه بــه ایــن دلیــل بــود کــه فهمیــد یوســف(ع) را گــرگ نخــورده و او زنــده  اســت. 
چنیــن روایتــی از یعقــوب ســریال، او را بــه مثابــۀ یــک اســوه معرفــی نمی کنــد، چراکــه افــراد 
عــادی نیــز در چنیــن وضعیتــی، چنــان واکنشــی خواهنــد داشــت و تفــاوت یــک اســوه بــا یــک 
شــخصیت عــادی، اتفاقــاً در همیــن اســت کــه یــک اســوه بــا تــوکل و صبــر تســکین می یابــد 
و ابتــال را تحمــل می کنــد، در حالــی کــه یــک شــخصیت معمولــی ـ هماننــد یعقــوب ســریال ـ 
وقتــی آرام می شــود کــه قرائنــی برخــالف ادعــای پســرانش بیابــد و بــا کمــک آن قرائــن، از زنــده 

بــودن فرزنــدش اطمینــان یابــد.

١. قسمت ششم، سکانس ١٣٣، روز، خارجی، بیرون کنعان
٢. قسمت چهلم، سکانس ٩۶١، روز، خارجی، کنار کلبۀ احزان
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|د ٧‑۴. تحلیل انتقادی نحوۀ شخصیت پردازی یوسف سریال

همان گونــه کــه در تبییــن الگــوی قرآنــی اســوه پردازی یوســف نبــی(ع) گذشــت، مضمــون 
ــا ابتــال: تقــوا و صبــر)  محــوری در روایــت قــرآن از حضــرت یوســف(ع)، (نحــوۀ مواجهــۀ ب
ــدا نحــوۀ روایــت مضامیــن تقــوا و  اســت. بنابرایــن، در ایــن بخــش از تحلیــل انتقــادی، ابت
صبــر در کنش هــای گفتــاری و رفتــاری یوســف ســریال مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت و 
در ادامــه، نحــوۀ نمایــش ســایر مضامیــن فرعــی منــدرج در الگــوی اســوه پردازی یوســف(ع) در 

قــرآن تحلیــل خواهــد شــد.

٧‑۴‑١. نحوۀ مواجهۀ یوسف سریال با مضمون تقوا

مضمــون محــوری تقــوا در روایــت سرگذشــت یوســف نبــی(ع) در قــرآن، ناظــر بــه عفــت  و 
پاکدامنــی آن حضــرت در مواجهــه بــا درخواســت زلیخــای جــوان بــرای برقــراری یــک رابطــۀ 
نامشــروع اســت کــه در دوران جوانــی و ســکونت آن حضــرت در قصــر عزیــز مصــر روی داد.

ــز مضمــون تقــوا در بخــش «سرگذشــت یوســف در قصــر  ــر نی در ســریال یوســف پیامب
پوتیفــار» و نیــز در بخــش «سرگذشــت یوســف در زنــدان زاویــرا»، در قالــب مضمــون حفــظ 
عفــت و فــرار از گنــاه بــه خوبــی روایــت شــده   اســت. در ایــن دو بخــش از ســریال، پاکدامنــی 
ــر  ــب نظ ــال جل ــه دنب ــد ب ــع و تهدی ــا تطمی ــه ب ــا درخواســت زلیخــا ک ــه ب یوســف در مواجه

یوســف و برقــراری رابطــۀ نامشــروع بــا وی بــود روایــت شــده  اســت.
ــی  ــت قرآن ــه در روای ــن محــوری ک ــی از مضامی ــوان یک ــوا به عن ــر می رســد تق ــه نظ ــا ب ام
ــا  ــه رابطــۀ نامشــروع ب یوســف(ع)، ترجمــان حفــظ عفــت و پاکدامنــی و پرهیــز از آلودگــی ب
نامحــرم اســت، در بخش هــای پایانــی ســریال و در ماجــرای مواجهــۀ مجــدد یوســف بــا زلیخــا 

و پیــش از ازدواج بــا او، دچــار انحــراف شــده اســت.
ــده از  ــا او، آکن ــش از ازدواج ب ــا در دوران پی ــا زلیخ ــۀ مجــدد یوســف ب ماجــرای مواجه
توجــه بیــش از حــد یوســف بــه زلیخــا و فاقــد مؤلفه هــای پرهیــزکاریِ دوران جوانــی یوســف 
در مواجهــه بــا زلیخــای جــوان اســت. به رغــم اینکــه در ماجــرای مواجهــۀ مجــدد بــا زلیخــا، 
یوســف ســریال در جایــگاه پیامبــری و حکمرانــی مصــر اســت و بــا آثنــات١ ازدواج کــرده و در 
ســنین میانســالی قــرار دارد و برخــالف اینکــه هنــوز بــا زلیخــا ازدواج نکــرده اســت، امــا نــوع 
مواجهــه اش بــا زلیخــا قابــل مقایســه بــا دوران قصــر پوتیفــار و بــا دوران زنــدان زاویــرا نیســت 
و ایــن در حالــی اســت کــه در آن دوران، یوســف ســریال هنــوز بــه پیامبــری مبعــوث نشــده و 

١. همسر یوسف سریال
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جوانــی مجــرد بــوده کــه در جایــگاه پیشــکار قصــر پوتیفــار خدمــت می کــرده  اســت. | د

ــوان و  ــا زلیخــای ج ــه ب ــی و در مواجه نحــوۀ شــخصیت پردازی یوســف در دوران جوان
ــه در آن دوران و به رغــم  ــن شــخصیتی ک ــی اســت. چنی ــا و پاکدامن ــال از حی ــاری، ماالم درب
فراهــم بــودن تمــام شــرایط، در مقابــل درخواســت اربــاب خــود مقاومــت کــرده و بــه زنــدان 
ــگاه ســابق خــود را از دســت داده و از تمــام  ــزکاری، جای ــر پرهی ــل اصــرار ب ــه دلی ــاده و ب افت
امکانــات مــادی و رفاهیــات محــروم می شــود، امــا در دوران حکمرانــی و پیامبــری و میانســالی 
خــود کــه بــا همســری جــوان و زیبــا همچــون آثنــات ازدواج کــرده اســت، در مواجهــۀ مجــدد 
بــا زلیخــا گویــی اختیــار از کــف داده و دائــم بــه او سرکشــی می کنــد و به  رغــم ابــراز بی میلــی 
ــا او اصــرار  ــر مالقــات ب ــان ب ــه او در ایــن دوران١، یوســف ســریال همچن تلویحــی زلیخــا ب
مــی ورزد، تــا جایــی کــه حتــی ســینی غــذا را از ندیمــۀ زلیخــا٢ می گیــرد و خــودش بــرای زلیخــا 
غــذا می بــرد٣ و ایــن درحالــی اســت کــه در ایــن مقطــع زمانــی، هنــوز بــا زلیخــا ازدواج نکــرده 
اســت. در ایــن دوران زلیخــا را دائمــاً در حــال عبــادت در پیشــگاه الهــی مشــاهده می کنیــم و 
انــگار در ایــن دوران ـ بــر خــالف دوران قصــر ـ زلیخاســت کــه بــه یوســف بی رغبــت اســت و 

گویــا یوســف اســت کــه بــر وصــال زلیخــا اصــرار مــی ورزد.
زلیخــا در دوران پیــش از ازدواج، بــه یوســف بی توجــه اســت و حتــی تــا مدتــی به پیشــنهاد 
یوســف ســریال مبنــی بــر ازدواج پاســخی نمی دهــد، در حالــی کــه رفتــار یوســف ســریال، بــر 

خــالف رویــۀ دوران جوانــی در مواجهــه بــا یــک نامحــرم روایــت شــده اســت. 
برای مثال: 

یوسف(ع): حال او ]زلیخا[ چگونه است؟ بهبود یافت؟
آثنات: خوب است؛ به هوش آمد.

یوسف(ع): می توان او را مالقات کرد؟
آثنات: فعًال نه، او شما را نمی پذیرد.

یوسف(ع) متعجب به آثنات می نگرد و می گوید: یعنی نمی خواهد مرا ببیند؟!
آثنات: او می گوید فعًال از دیدار با شما معذور است۴. 

ــراب  ــا در مح ــای زلیخ ــغول تماش ــره، مش ــه یوســف از پشــت پنج ــر۵ ک ــی دیگ در جای
١. قسمت چهلم، سکانس ٩۴۴، روز، داخلی، راهروی قصر آخناتون

٢. تاما
٣. قسمت چهلم، سکانس ٩۵۵، شب، داخلی، قصر آخناتون

۴. قسمت چهلم، سکانس ٩۴۴، روز، داخلی، راهروی قصر آخناتون
۵. قسمت چهل و یکم، سکانس ٩۶٨، شب، داخلی، اتاق زلیخا، عبادتگاه زلیخا
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|د ــم. ــاهده کنی ــا را مش ــه زلیخ ــتیاق یوســف ب ــم اش ــت، می توانی ــادت اس عب

در مجمــوع بــه نظــر می رســد تفــاوت موجــود در نحــوۀ روایــت مضمــون محــوری تقــوا در 
دو دوران از زندگــی یوســف ســریال، این همانــی شــخصیت یوســف را در قبــال مضمــون تقــوا 
زیــر ســؤال می بــرد؛ بــه طــوری کــه مخاطــب نمی توانــد بپذیــرد یوســفی کــه در دوران جوانــی 
ــودن تمــام شــرایط،  ــده نشــده، به رغــم فراهــم ب ــری برگزی ــام پیامب ــه مق ــوز ب و تجــرد کــه هن
ــه ای از خــود بــروز می دهــد، امــا همیــن  ــار عفیفان ــان رفت ــا زلیخــای جــوان چن در مواجهــه ب
یوســف و در دوران میانســالی کــه در مقــام پیامبــری و حکومــت قــرار داشــته و صاحب همســر 
ــوی عفــت و  ــا او، رنــگ و ب ــا زلیخــا پیــش از ازدواج ب ــه اش ب ــوع مواجه ــد اســت، ن و فرزن

پرهیــزکاری ســابق را نــدارد.

٧‑۴‑٢. نحوۀ مواجهۀ یوسف سریال با مضمون صبر

درخصــوص مضمــون صبــر بــه عنــوان یکــی دیگــر از مضامیــن محــوری در اســوه پردازی قرآنی 
یوســف نبــی(ع)، می توانیــم بگوییــم در مجمــوع ایــن مضمــون به خوبــی در شــخصیت پردازی 
یوســف ســریال نمایــش داده شــده  اســت. می توانیــم یوســف ســریال را هماننــد یوســف قــرآن، 
یــک شــخصیت صبــور ببینیــم کــه به  رغــم مبتــال بــودن بــه فــراق پــدر و اشــتیاق بــه مالقــات بــا 
او، در طــول ســریال هیــچ گاه اســتقامت خــود را در مقابــل فــراق از دســت نــداده و غــم فــراق 

پــدر مانــع از انجــام وظایــف او در دوران مختلــف زندگــی اش نمی شــود.
هــر چنــد یوســف در جــای جــای ســریال، گاه بابــت دوری از پــدر و خانــواده اش اندوهگین 
شــده و بــا یــادآوری آنهــا، از فراقشــان متأثــر می شــود، امــا ایــن ناراحتــی و غــم درونــی هیــچ گاه 
باعــث نمی شــود کــه او اســتقامت خــود را در انجــام وظایــف پیامبــری و نیــز در دوران 
حکومــت از دســت بدهــد و انجــام وظایفــش در تبلیــغ توحیــد و در ادارۀ امــور مصــر، تحــت 

تأثیــر انــدوه فــراق پــدر قــرار گیــرد.
شــخصیت پردازی مناســب یوســف ســریال در قبــال مضمــون صبــر آن گاه بهتــر مشــخص 
می  شــود کــه بــا نحــوۀ روایــت مضمــون صبــر در شــخصیت پردازی یعقــوب ســریال مقایســه 
شــود. همان گونــه کــه گذشــت، رفتــار و گفتــار یعقــوب ســریال در دوران مواجهــه بــا فــراق 
ــام  ــراق، انج ــس از ف ــه پ ــوری ک ــود؛ به ط ــری ب ــی و بی صب ــی بی تاب ــی از نوع یوســف، حاک
وظایــف ســنگین رســالت یعقــوب ســریال، بــه چنــد حلقــۀ موعظــه بــرای کــودکان محــدود 
ــرای او  ــراری ب ــرای یوســف و بی ق ــه ب ــه انتظــاری منفعالن ــات را ب ــود و او ســایر اوق شــده  ب
می گذرانــد. امــا درخصــوص یوســف ســریال، نحــوۀ روایــت صبــر بکلــی متفــاوت اســت. هــر 
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چنــد یوســف ســریال گــه گاه دلتنــگ پــدر می شــود و در فــراق پــدر می گریــد، امــا بــر نفــس | د

خویــش مســلط اســت و اجــازه نمی دهــد ایــن دلتنگــی، او را بــه ورطــۀ بی تابــی بکشــاند و از 
انجــام وظایفــش بــازدارد.

همچنیــن صبــرِ یوســفِ ســریال بــر گنــاه و اســتقامت او در آلوده نشــدن به رابطۀ نامشــروع 
بــا زلیخــا، در دوران قصــر پوتیفــار و در دوران زنــدان و به  رغــم تطمیع هــا و تهدیدهــای 
زلیخــا و ایجــاد شــرایط ســخت بــرای تمکیــن یوســف نیــز به خوبــی روایــت شــده و از نقــاط 

قــوت در شــخصیت پردازی یوســف ســریال اســت.
٧‑۵. نحــوۀ مواجهــۀ یعقــوب و یوســف ســریال بــا ســایر مضامیــن در الگــوی قرآنــی  

اســوه پردازی  
ــرآن،  ــوب و یوســف ق ــه در شــخصیت یعق ــر ک ــوا و صب ــوکل، تق ــن ت ــر مضامی عالوه ب
جنبــۀ محــوری دارنــد، ســایر مضامیــن فرعــی موجــود در الگــوی قرآنــی اســوه پردازی یعقــوب 
نبــی(ع) و یوســف نبــی(ع)، در شــخصیت پردازی یعقــوب و یوســف ســریال مــورد توجــه 
قــرار گرفته انــد. اهمیــت توجــه بــه ایــن نکتــه از آنجاســت کــه هــر چنــد در شــخصیت پردازی 
یعقــوب و یوســف ســریال بــه کنشــهای گفتــاری و رفتــاری منــدرج در الگــوی اســوه پردازی 
یعقــوب و یوســف نبــی(ع) در قــرآن پرداختــه شــده  ، امــا پرداخــت نامناســب برخــی از مضامیــن 
محــوری، در نهایــت شــخصیت یعقــوب و یوســف ســریال را از یعقــوب و یوســفِ قــرآن دور 
کــرده اســت. در نتیجــه هــر چنــد یعقــوب و یوســف ســریال بــا یعقــوب و یوســف قــرآن در 
بســیاری از کنش هــای گفتــاری و رفتــاری مشــابهت هایی دارنــد، امــا در نهایــت نمی توانیــم 
یعقــوب ســریال را اســوۀ صبــر و تــوکل بدانیــم و یوســف ســریال را اســوۀ تقــوا بــه حســاب 
آوریــم، چراکــه نحــوۀ پــردازش ایــن مضامیــن درشــخصیت پردازی یعقوب و یوســف ســریال، 

ــر شــده اند. دســتخوش تغیی
توجــه بــه ایــن نکتــه بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه صــرفِ پرداختن بــه مضامیــن موجــود در 
الگــوی اســوه پردازی قرآنــی در یــک اثــر نمایشــی اقتباســی ماننــد ســریال یوســف پیامبــر، منجر 
بــه بازتولیــد یــک اســوه نخواهــد شــد و همان گونــه کــه نشــان داده شــد، «کیفیــت» پرداختــن 
بــه ایــن مضامیــن و  به ویــژه مضامیــن محــوری و اصلــی در یــک اثــر نمایشــی اقتباســی نیــز 

بســیار مهــم اســت.

٨. بحث و نتیجه گیری
مطالعــۀ نحــوۀ اســوه پردازی پیامبــران در قــرآن نشــان می دهــد اســوه های قرآنــی از ویژگی هــای 
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|د منــدرج در مفهــوم «شــخصیت » فاصلــه می گیرنــد و بــه عنــوان «تیــپ» ظاهــر می شــوند و از 

ــر می رســد  ــه نظ ــود. ب ــاوت می ش ــا «شــخصیت پردازی» متف ــوه پردازی» ب ــت، «اس ــن جه ای
در اســوه پردازی قرآنــی، بــا مجموعــه ای از تیپ هــای شــخصیتی  مواجــه هســتیم و ایــن 
اصلی تریــن تفــاوت اســوه پردازی قرآنــی بــا شــخصیت پردازی در متــون روایــی غربــی اســت. 
در روایــات قرآنــی، پیامبــران در قالــب مظاهــری از «انســان کامــل» و بــه صــورت مجموعــه  ای 
از تیپ هــای عــام جلــوه کرده انــد و بیشــتر اســتعاره هایی از برخــی خصلت هــای الهــی هســتند 

تــا یــک شــخص و یــک فــرد خــاص. 
ــا از توصیــف کنش هــای یــک شــخصیت، ویژگی هــای   شــخصیت پردازی بــر آن اســت ت
او را معلــوم ســازد، امــا در اســوه پردازی دینــی، کنش هــای یــک اســوه، در نهایــت مخاطــب را 
بــه ویژگی هــای نظــام توحیــدی رهنمــون می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، در شــخصیت پردازی، 
ــق  ــا اســوه ها از طری ــد، ام ــی می کنن ــق کنش هایشــان معرف شــخصیت ها خودشــان را از طری
ــن  ــدی و دی ــام توحی ــی از نظ ــاد مختلف ــان، ابع ــاری و عملی ش ــای گفت ــا و واکنش ه کنش ه
ــا شــخصیت ها  ــالش می شــود ت ــد. در شــخصیت پردازی ت ــن می کنن ــی و تبیی ــی را معرف اله
خودشــان را معرفــی کننــد؛ امــا در اســوه پردازی قرآنــی، اســوه ها خداونــد را معرفــی می کننــد. 
ایــن دو نــوع انســان پردازی متفــاوت، ریشــه در دو نــوع نــگاه فلســفی دارد کــه اّولــی ریشــه در 

اندیشــۀ اومانیســتی فردگــرا و دومــی ریشــه در اندیشــۀ خداگــرا و خدامحــور دارد. 
هرچنــد در الگــوی مفهومــی اســوه پردازی دینــی کنش هــای اســوه ها و اقــوال و افعــال آنــان 
ممکــن اســت در برخــی موقعیت هــا بــا هــم متفــاوت باشــند، امــا مبانــی ایــن کنش هــا ریشــه 
در خدامحــوری و در دیــن الهــی و جهانبینــی توحیــدی دارنــد و از ایــن جهــت همــۀ اســوه ها 
بــا کنش هــای گفتــاری و رفتاری شــان، وجــوه مختلفــی از دیــن (عقایــد، اخــالق، احــکام) را 

تبییــن می کننــد. 
ــی بگیریــم ایــن  ــم از الگــوی مفهومــی اســوه پردازی دین نتیجــۀ مهــم دیگــری کــه می توانی
اســت کــه در ایــن الگــو، هــر پیامبــری معــرف یــک مضمــون محــوری و یــک خصیصــۀ واالی 
الهــی ـ انســانی اســت کــه آن مضمــون محــوری، در قالــب قصــۀ آن پیامبــر در سراســر قــرآن 
تبییــن شــده  اســت. بــرای نمونــه صبــر و تــوکل، به عنــوان مضمــون محــوری در اســوه پردازی 
یعقــوب نبــی(ع)، ماحصــل روایــت قــرآن از سرگذشــت آن جنــاب اســت یــا تقــوا و صبــر، بــه 
عنــوان خصیصــه ای الهــی در روایــت قــرآن از سرگذشــت یوســف پیامبــر(ع) مدّ نظر بوده اســت.

ــده  ــمرده ش ــرای شــخصیت برش ــی ب ــش روایت شناس ــه در دان ــی ک ــن ویژگی های همچنی
ــران صــدق  ــت ـ درخصــوص شــخصیت پیامب ــول روای ــه موضــوع «تحــول» در ط ـ از جمل
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نمی کنــد. در مقابــل در اســوه پردازی دینــی پیامبــران و در تیپ  پردازی هــای صــورت گرفتــه از | د

آن حضــرات در روایــات قرآنــی، هــر چنــد آنهــا «رشــد» می کننــد و پــس از پشــت ســر گذاشــتن 
ابتالئــات، رفعــت مقــام می یابنــد (ماننــد یونــس(ع)، ایــوب(ع) و ...)، امــا آنچنــان کــه از یــک 
شــخصیت زمینــی در یــک فیلمنامــه انتظــار مــی رود، هیــچ یــک از پیامبــران، در طــول روایــت 

قرآنــی، دچــار «تحــول» شــخصیتی نمی شــوند.
دربــارۀ بخــش دوم ایــن پژوهــش در تحلیــل انتقــادی نحــوۀ نمایــش پیامبــران در ســریال 
ــرآن انجــام  ــر کــه براســاس الگــوی اســوه پردازی یعقــوب(ع) و یوســف(ع) در ق یوســف پیامب
ــردازش  ــم شــخصیت  پردازی یعقــوب و یوســف ســریال، محصــول پ ــم بگویی شــد، می توانی
نامناســب برخــی از مضامیــن محــوری در الگــوی قرآنــی اســوه پردازی ایــن دو پیامبــر  اســت، 
به طــوری کــه دربــارۀ یعقــوب ســریال، مضامیــن صبــر و تــوکل کــه محــور اســوه پردازی 
یعقــوب در روایــت قرآنی انــد، بدرســتی نمایــش داده نشــده اند و بنابرایــن، یعقــوب ســریال را 
نمی توانیــم در نهایــت، اســوۀ صبــر و تــوکل بدانیــم. همچنیــن درخصــوص یوســف ســریال، 
ــرآن، بدرســتی نمایــش داده  ــی یوســف ق ــای اصل ــوان یکــی از ویژگیه ــه عن ــوا ب مضمــون تق
نشده اســت، هــر چنــد نحــوۀ پرداخــت مضمــون صبــر در یوســف ســریال، همســو بــا نحــوۀ 
روایــت ایــن مضمــون در روایــت قرآنــی یوســف (ع) اســت. آنچــه در طــول مطالعــه بارهــا بــر 
آن تأکیــد شــد ایــن اســت کــه تحلیــل انتقــادی صــورت گرفتــه، مبتنــی بــر روایــتِ «قرآنــی» 
پیامبــران اســت و نحــوۀ روایــت پیامبــران در متــون حدیثــی و تاریخــی در ایــن پژوهش بررســی 
نشده اســت. نپرداختــن بــه متــون حدیثــی و تاریخــی در ایــن تحقیــق، بــه هیــچ وجــه بــه معنــای 

نادیــده گرفتــن و بــی اهمیــت دانســتن آن متــون نیســت.
ــر  ــه شــخصیت پردازی یعقــوب در ســریال یوســف پیامب یکــی دیگــر از انتقــادات وارد ب
ــر اســاس الگــوی مفهومــی اســوه پردازی قرآنــی ایــن اســت کــه شــخصیت پردازی یعقــوب  ب
ــی اســت  ــای شــخصیت پردازی غرب ــه از ویژگی ه ــول شــخصیتی» ک ــۀ «تح ــر پای ــریال، ب س
ــا شــده  ــپ اســت، بن ــه از ویژگی هــای یــک اســوه و تی ــه براســاس «رشــد شــخصیتی» ک و ن
 اســت. بــر اســاس روایــت ســریال، در طــول داســتان، یعقــوب بــا خطــای «وابســتگی بیــش از 
حــد بــه فرزنــدش» و «قربانــی نکــردن اســماعیل هایش» مواجــه بــوده و در پایــان ســریال، بــه 
ایــن اشــتباه پــی بــرده و شــخصیت او دچــار تحــول می شــود و توبــه می کنــد و آن گاه فــراق 
پایــان می یابــد. چنیــن روایتــی را از یعقــوب ســریال کــه در مــدت بیــش از ۴٠ ســال در حــال 
ــه ویژگی هــای  ــای «رشــد» شــخصیتی کــه ازجمل ــر مبن ارتــکاب یــک خطاســت نمی توانیــم ب
ــوی  ــات دنی ــا ابتالئ ــه ب اســوه های الهــی و بیانگــر ارتقــای مرتبــت وجــودی اســوه در مواجه
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|د اســت توضیــح دهیــم؛ بلکــه قرائــت ســریال از خطــای یعقــوب، او را در حــدّ یــک شــخصیت 

معمولــی فروکاســته و دیگــر نمی توانیــم او را یــک تیــپ شــخصیتی و یــک اســوۀ الهــی قلمــداد 
ــه در یعقــوب ســریال  کنیــم. ریشــۀ ایــن انتقــاد، در «کیفیــت» روایــت موضــوع خطــا و توب
اســت و نــه در اصــل ارتــکاب خطــا و توبــۀ او. بــا دقــت در نحــوۀ پــردازش مضامیــن «خطــا و 
توبــه» در پیامبرانــی ماننــد یونــس(ع) و آدم(ع) می توانیــم تفــاوت موجــود در چگونگــی پــردازش 
ایــن مضمــون و نقــش آن را در فروکاســتن یعقــوب ســریال از یــک اســوه بــه یــک شــخصیت  

مالحظــه کنیــم.
الگــوی مواجهــۀ یوســف ســریال بــا فــراق پــدر می توانســت در مــورد یعقــوب ســریال نیــز 
پیاده ســازی شــود. یوســف ســریال در البــالی کارهــا و فعالیت هــای روزانــه و در میــدان عمــل 
ــارۀ  ــا درب ــد. ام ــود و می گری ــن می ش ــد و غمگی ــدر می افت ــاد پ ــه ی ــود و ب ــش داده می ش نمای
ــن نحــوۀ  ــی اســت کــه روایــت می شــود و همی ــی و بی تاب ــود و بی عمل یعقــوب ســریال، قع
ــد یوســف  ــم مانن ــریال ه ــوب س ــر یعق ــد. اگ ــارج می کن ــوه گی خ ــاز او را از اس ــت، ب روای
ــش داده  ــالت نمای ــای رس ــور طاقت فرس ــه و ام ی روزان ــدّ ــای ج ــتر فعالیت ه ــریال در بس س
ــه یــک اســوه  ــل ب ــود و می گریســت، تبدی ــن ب ــراق هــم غمگی ــالی آن، در ف می شــد و در الب
می شــد و نــه اینکــه بنشــیند و ماننــد یــک ضعیــف، مــدام نالــه کنــد و رفتــاری بــر خــالف «و 

هــو کظیــم١» از خویــش بــروز دهــد.
آنچــه در الگــوی مفهومــی اســوه پردازی دینــی و در روایــت پیامبــران الهــی در قــرآن مهــم 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــک م ــار دراماتی ــی در آث ــوه های اله ــد در شــخصیت پردازی اس اســت و بای
ــد مراقــب دو انحــراف باشــیم:  ــی، بای ــه در نمایــش شــخصیت های اله ــن اســت ک ــرد ای گی
نغلطیــدن بــه ورطــۀ «تحقیــر شــخصیت و انســان نمایی، معمولی نمایــی و خاکســتری نمایی» 
ــد  ــواره بای ــی و فرشــته نمایی». هم ــه ورطــۀ «دســت نیافتنی نمایی و قدیس نمای ــدن ب و نغلطی
بتوانیــم از میــان ایــن افــراط و تفریــط، مســیر وســط را کــه همانــا «اســوه نمایی» اســت انتخــاب 
ــن  ــت می شــود و در عی ــن دو انحــراف مراقب ــی در خصــوص ای ــوه پردازی قرآن ــم. در اس کنب
حــال کــه بــه برخــی وجــوه انســانی پیامبــران اشــاراتی شــده و تــالش شــده تــا از ایــن رهگــذر، 
ــان  ــودی آن ــی وج ــی و تعال ــد الگوی ــا ُبع ــوند، ام ــته ش ــته نمایی دور نگه  داش ــوه ها از فرش اس
ــی و  ــان هایی معمول ــم انس ــه نمی توانی ــه هیچ وج ــا را ب ــتند و آنه ــگ هس ــر رن ــواره پ ــز هم نی
شــخصیت هایی خاکســتری قلمــداد کنیــم و بعــد الگویــی در همــۀ آنهــا، بعــدی غالــب اســت.

ــه  ــت ب ــن شــخصیت در نهای ــه ای ــم ک ــد بگویی ــارۀ یعقــوب ســریال بای ــن منظــر درب از ای

١. یعقوب(ع) در دوران فراق با صفت «کظیم» در قرآن توصیف شده  است.
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ســمت انحــراف دوم کــه همــان «تحقیــر شــخصیت و انســان نمایی و معمولی نمایــی و | د

ــه و از ویژگــی «الگویــی» اش کــه الزمــۀ یــک اســوه  خاکســتری نمایی شــخصیت» اســت رفت
اســت دور شــده  اســت.

نکتــۀ دیگــر اینکــه از مقایســۀ الگــوی اســوه پردازی قرآنــی بــا الگــوی مســتخرج از 
شــخصیت پردازی یوســف و یعقــوب در ســریال یوســف پیامبــر، مشــخص می شــود کــه 
ــا حــدّ زیــادی مشــابه  چارچــوب کلــی ایــن الگوهــا در روایــت ســریال و در روایــت قــرآن، ت
ــات و در طراحــی ســاختمان  ــا در کلی ــی فیلمســاز تــالش کــرده ت یکدیگــر اســت و ایــن یعن
شــخصیت ها، بــه روایــت قرآنــی پایبنــد بمانــد و اقتباســی وفــادار را در معــرض دیــد 
مخاطــب قــرار دهــد. امــا نکتــه اینجاســت کــه به  رغــم ایــن تــالش، بویــژه در خصــوص نحــوۀ 
شــخصیت پردازی یعقــوبِ ســریال، شــخصیت ها نســبت بــه نســخۀ اصلی شــان اتفاقــاً 
متفــاوت و بعضــاً متضادنــد و ایــن یعنــی اینکــه ِصــرف پایبنــدی بــه برخــی کنش هــای گفتــاری 
و رفتــاری در یــک اثــر اقتباســی، لزومــاً بــه معنــای شــخصیت پردازی موفــق و موافــق نیســت.
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