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 بازتاب آموزه توحید در سریال یوسف پیامبر

 
 )نویسنده مسئول( *سید احسان عابدی

 **عادل صادقی دهالن

 چکیده

در هاای توحیادی نشان دادن چهاونهی بازتااب آموزههدف از پژوهش حاضر  هدف:
 سریال یوسب پیامبر است.

های هلفاشناسای پیارس و باا توجاه باه مؤنشانهاز روش  این پژوهش با استفاده روش:
یوساب پیاامبر  بازتاب آموزه توحید در سریال توحیدی از منرر عالمه طباطبایی به چهونهی

 پردازد.می
های توحیادی هماراه باوده، همؤلفاهایی که با در سریال یوسب پیامبر سکانس ها:یافته

های درگیری یعقوب و یوسب مورد توجه قرار گرفته و داللت آن مشتص شده، مثل سکانس
هایی که به ادب های ابتالء و یا سکانسهای ارتبا  با غیب، سکانسر با کاهنان، سکانسپیامب

هاا، دورباین، صونه، نورپردازیحضور و عشق پرداخته شده و عناصری مثل صونه، وسایل
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ها بارای بیاان بازتااب امار توحیادی های آنشیدند، چهونهی داللتتوحیدی را به تصویر ک
صورت یک ها در تعامل با هر بهشناسی تبیین شده و مشتص گردیده که نشانهوسیله نشانهبه

 توانند توحید را بازتاب دهند. زنجیره می

های توحیادی، عشاق، ادب، همؤلفاتوحید در سریال حضرت یوسب در  گیری:نتیجه
و ارتبا  با غیب  از دیهران، صبر در ابتالئات، درگیری حق و باطل، مناجات و دعا دستهیری

در مواردی هر اتصال مضامون باه این امر بوده است، اما  بازتاب یافته که در مواردی موفق به
 با نارسایی مواجه بوده است. مبده

 .ب پیامبرشناسی، سبک زندگی، حیات طیبه، سریال یوستوحید، نشانه ها:کلیدواژه

 مقدمه

موتاوایی متعاارض باا نراام زائیده تکنولوژی غرب و ماروج ناوعی فرهناگ  فیلرزبان 
و غافال از معنویاات بازتاابی از هماین مادیاات اماروزی، غارق در  جمانو  استتوحیدی 

تولید فرهنگ صنعتی و استفاده از  ههاست. ابعاد فرمی نهرش فرهنهی سکوالر، دستمایرسانه
وی است  اما ماهیت بیانی فرهنگ دینای بارای تجسار بتشایدن باه حقیقات های دنیجاذبه

پارچه و انتزاعات و کثرات اعتباری را در وصول باه وحادت کاه ماالزم متعالی، جمان را یک
تاوانیر کند  اگر روی خطاب خویش را به فطرت المی برگردانیر، میتوحید است تصویر می

هاای اری آن بار روح و جسار تامال نمااییر. آماوزهدر ماهیت و عناصر بیانی و کیفیت اثرگذ
تجلی است که با استفاده از تکنیاک در فارم مناساب  هتوحیدی درقالب اسماء و صفات، آیین

ها»د. یابخود معنا می ماَء ُكلَّ َسن َم آَدَم اْلن  5«.َو َعلَّ
ه ههم  هنشان موجوداتی که در عالر هستند، هاند. چون اسر، نشانه است  همعالر اسر اللَّ

س حق ه هستندتعالی هستند. تمام عالر زنذات مقد  : ۱۹۸۸)خمینی،  ده است، همه هر اسر اللَّ

با توجه به فطرت المی،  حقیقت باشد و انسان همین تواند بازتابی ازنهرش توحیدی می. (۱6
سماء و معانی توحید و مفاهیر متعالی را از عالر او قلبی،  این فرایند را از رههذر امور درونی
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دسترسی باه عاالر چراکه رو است  بههایی رودهد. اما این امر با پیچیدگیمیصفات بازتاب 
پذیر است و شاتص مماذب بایاد بتواناد تجلیاات را اسماء و صفات با تمذیب نفس امکان

ای تبدیل به موسوسات کند که با استانداردهای متتصصین و فمار متاطاب بیهاناه گونهبه
 نباشد. 

بایاد  توحیادیای نشان دادن تمدن اساالمی و مقابلاه باا رساانه غارب، مکتاب لذا بر
تجلیات اساماء و صافات  ویژهبه ریزی نماید که بتواند مبانی توحیدی خود وای برنامهگونهبه

هاای های تلویزیونی به کاار بهیارد  ساریالخصوص سریالبه ای،خدا را در تولیدات رسانه
د و بیشتر با سبک زندگی نبیشتری برای پرداختن به موضوع دارفراغ  تلویزیونی به این دلیل که

مثل پیاامبران و اماماان را باه  لمیالهوهای ا د سبک زندگی  نتوان، میهستندجامعه در ارتبا  
تصویر بکشد  در این میان ضروری است که مبانی توحیدی برای نزدیاک شادن باه مفااهیر 

ی خاص خود بارای فیلمناماه، میزانسان، تادوین و هاهای تلویزیونی تکنیکخود در سریال
یابد و این ممار را باا زباان  دست مورد نررگیرد تا بتواند به هدف  کار دیهر عوامل تولید را به

تا بتواند جامعه را به سمت مبنای توحیدی خود رهبری نموده  نمایدهنری در جامعه منعکس 
باه ایان دلیال  حضارت یوساب قصاه در این پژوهشبتشد.  ءو باورهای جامعه را ارتقا

تاوان ها اشاره کرده باشد سااخته نشاده و میهای زیادی که قرآن به آنانتتاب شد که سریال
ترین سریالی که به زندگی یکی از پیامبران المی پرداخته شاده، ساریال یوساب گفت مفصل
 پیامبر است

 وزه توحیاد در ساریالبازتااب آماتببین چهونهی  در صدد در این راستا پژوهش حاضر
 است که:پرسش در پی پاسخ به این . همچنین تلویزیونی یوسب پیامبر است

 ال تلویزیونی یوسب پیامبر چهونه بازتاب یافته است؟ آموزه توحید در سری
 زیر پاسخ داده خواهد شد:پرسش و ذیل آن به 

هاای ب آماوزهبارای بازتاا یوساب پیاامبر ، شمایلی و نمادی ساریالتأویلیهای نشانه
 تواند باشد؟توحیدی چهونه می

 .نهارش آمده است نیمربو  به ا یچارچوب نرر ریمفاهدر ادامه 
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 بازنمایی
دادن جماان  شینماا یبرا ایمعنادار  یزیگفتن چ یاستفاده از زبان برامعنای به ییبازنما

 هنقطا ،فرهناگ معناا و یبارا یو نوشاتار یزبان گفتارجه، یدر نتاست  هریمعنادار به افراد د
نهاه  نیدر ا زبان. شودیموسوب م یفرهنه یو معان یفرهنه یهاارزش یبرا یو منبع یمرکز

طور قادر نیباشند و هم هرانیقادر به ترجمه گفتار د یآن است که افراد با زبان مشترکمعنای به
 .(۱۹-۱۱: ۱۹۸6)هال،  را بتوانند یبصر یماژهایباشند تا ا

نهااه  در مبنای تولیل بازتاب آموزه توحیاد هساتند. 5یبازتاب یهاهینرردر این پژوهش 
اسات کاه از قبال در  ییاز معناا یبازتاب، یااست که زبان به شکل ساده نیادعا بر ا، یبازتاب

 یبازتاب معناانه، ییآ کیکارکرد زبان مانند کرد، یرو نیوجود دارد. بر اساس ا یجمان خارج
باا نهااه  عرضهر  دگاهید نیا .(۱9: ۱۹۸6)هال، ان است منطبق از جم قیدقبه طور و  حیصو

  است. «mimesis»ممسیس  توت عنوان واژه نبه هنر و زبا هایونانی

 توحید
ت، یاخالق در وجود،او هانه شمردن ی یعنی  های ایمانی، توحید استاصل همه نهرش

ت یو اهل یا و سزاوارچون و چریاالطاعه بودن بواجب و ینم و امر و یگذارت و قانونیربوب
جودی در عالر هست که همه توحید یعنی و .(۹۸9: ۱۹۸۹)سبوانی تبریزی،  تیت و الوهیعبود

(. خدا َلم َیِلد َو َلم ُیوَلد( و چیزی غیر او یا جدای از او نیست )اللُه الَصَمُد ر کرده است )پ  چیز را 
طباطباایی، )( َن اللِه ااّل إلیِه ال َملَجأ مِ هست و تجلیات و متلوقات او  هر چه هست اوست. )

 (۱6۱، ۱1 :۱۹۱9  جوادی آملی، ۱9۱، 6 :۱۹۸۸
شود  توحید ذات، توحید اسماء و صفات، در کالم شیعه توحید به چمار قسر تقسیر می

هاای توحیادی قارار گرفتاه توحید افعال و توحید در عبادت. در این میان آنچه در صدر آموزه
 ی است. است، توحید اسمائی و صفات

اوصاف خود و جمان را از صفات حق، بلکه قائر  هدر توحید اسماء و صفاتی انسان هم
                                                      

1. the Reflective. 
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اللاه، یداللاه و تجلای شود عینتر او میبیند و به تعبیر لطیببه صفات حق، بلکه عین آن می
دیهر وقتی از خود و تمام عالر نفی صفت کرد و جز صافات  شود یا به عبارتالمی میاسماء

و باسمائک الت  مرت  اکكراَ كر  شود )ی چیزی ندید، عالر سراسر اسماءالله میحق تعال
نهرد و خود را هر پرشاده از اساماء المای و بعد به خود می .(۱۸۸ :۱3۱۸، )ابن طاووس (شیئ

ها»یابد می َم آَدَم اْلسماَء ُكلَّ کند کاه او و بعد از آن نسبت جدید خود را با عالر برقرار می 5«َعلَّ
 است رزاق یا غفار یا ...شده 

اساماء حسانی و اوصااف برتار، تماامی  حقیقات دربدان معناست که توحید اسمائی 
 هکنندتجلی موجودی که دارای اسماء یا اوصاف گوناگونی است، برای خداست و هر تنماییبه

ههمه » حسنای المی است. اسماء  چون اسر، نشانه است  هماه اند  تمام عالر.عالر اسر اللَّ
س حق هموجوداتی که در عالر هستند، نشان  .(۱6 :۱۹۸۸)خمینی« تعالی هستندذات مقد 

 هکماالت وجودی است، مت صب باه هما هحقیقت هم هو آن ذات، چون دربردارند »...
های او خواهند بود  زیرا اسر، ها نامآن شود، وها نامیده میآن هدرنتیجه، به همباشد  ها میآن

گاه که وجودهای آن و  اوصافش درنرر گرفته شده استای از همراه با پاره همان ذات است که
هاایی تراویده از ذات اقدس اله با او مالحره شوند، بین آن وجودها و اسماء ذاتای او نسابت

کنند، نه با خود هایی، آن وجودها را با اسماء المی، مرتبط میچون رابطهگردد که هرهویدا می
نات و نسبتیرا مقام ذات، از ذات اقدس اله  ز ه استهمه تعی   .(3۹ :۱۹۸۸)طباطبایی، « ها منز 

 یق آن در سبک زندگیادتوحید در قرآن و مص
 در کاردن عمال و یزیربرنامه تیفیک و ستنیز چهونهتجویز معنای به «یزندگ سبک»

 و یجزئا هاییدساتور یعنی  استی زندگ مشکالت از عبور و اهداف به دنیرس یبرا یزندگ
 کینزد خود حالت نیبمتر به روزروزبه بشر یزندگ تا ،یزندگ امور ههم اصالح یبرا یکاربرد

باورهای توحیدی روش و حاالتی خااص در زنادگی ایجااد  .(91۱: ۱۹۸4)ممدوی کنای،  شود
کند که تمام اعمال و رفتار انسان در این جمان و عوالر و قبلای و بعادی را متااثر از خاود می
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 با خادا خاودش سابک زنادگی اسات توحید و یهانه دانستن خدا یا یهانه شدن کند. پسمی
 .(9۱۱: ۱۹۸4)ممدوی کنی، 

های همؤلفبرای تطبیق مصادیق سبک زندگی پیامبران با قرآن کریر و سریال یوسب پیامبر 
باشند و در نرر گرفته شد که مبنای تولیل سریال می توحیدی با مبنای آراء عالمه طباطبایی

 گذرند.آن در قرآن کریر تعبیر به حیات طیبه هدایت شده که از نرر می از

 بینی توحیدی و احیای حق و باطل برای وصول به حیات طیبهجهان
ملاك بارای  نیاقت ایمکرر آمده که ملك عالر از خداست و حقمتعال در کالم خدای 

نوصار در ذات خادا گاذارد و اساتقالل را ماستقالل باقی نمای، هی  موجودی از موجودات
کند نریار تعابیر موکر دیهری که سبک زندگی قرآنی را موفوف به این باورها میو  .نددامی

(. ذلکم الله کبکم، ال اله اال هو، خالق ك  ش ء)ز یو ن( الّله ال اله اال هو، له االسماء الحسن )
 (1۱1، ۱9: ۱۹43)طباطبایی، 

فرمایاد او از هاران ندارناد، مییدارد و د ؤمنماخداوند در کنار علر و ادراکی که انسان 
هران نیستند. چنانچاه خادای یمند است که دای حق و ابطال باطل بمرهیای بر احقدرت ویژه
ِمِنیَن آنان فرموده: ) هتعالی دربار ُمؤن ُْ الن ا َعَلینا َنصن ََ َحقًّ ِْ ز: )یو ن 5(َو كا ِم اْلنِخ یون ِه َو الن َمنن آَمَن ِباللَّ

ََ  َو َعِمَ   َزُنو ٌف َعَلیِهمن َو ال ُهمن یحن د، انساان ماؤمن را یقدرت جد و این علر و 2(صاِلحًا َیت َخون
کای یکنناد، ر مییاء را به دو قسر تقسینند، و اشیاء را بر آنچه که هستند ببیکند تا اشآماده می

ر قلاب از ید، از صمیز دین دو را از هر متمایهری باطل و فانی. وقتی مؤمن ایحق و باقی و د
د، و یاجوا است، اعراض نموده، به عزت خدا اعتزاز مییباطل فانی که همان زندگی مادی دن

ش و یهااش، و نفس اماره با هوی و هوسیهاطان با وسوسهیهر شیوقتی عزتش از خدا شد، د
ت افتاه اسایرتی که یرا با چشر بصیل و خوار کنند، زیتواند او را ذلش نمییهابندگییا با فریدن

 .(3۱9، ۱9: ۱۹43)طباطبایی، ند یبهای آن را میا و فنای نعمتیبطالن متاع دن
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 علم توحیدی و صبر برای وصول به حیات طیبه  
بارای احیاای حاق بکوشاند، پیادا کردناد و توانساتند  اشتاصی که به علر المی دست

 لیاجم و سانح   جز زندگی آن ریمس طول در شان متعلق و مرتبط با پروردگار است، ویهادل
 آن جاز و اسات لیاجم و حسان دهیآفر خدا که را چههر آنان دید چهیدر از نند.یبنمی زییچ

 جز زندگی آثار نیا .)هماان( ستین زشت زیچ  یه گرفته خود به را او نافرمانی رنگ که کارها
 ربا را آثاار نیا خداوند ندارد، آن از ییبو مجازی زندگی و شودنمی مترتب قییحق زندگی بر
 .(3۱۹)همان:  دانسته صالح عمل دارای و مانیباا مردم به متتص را آن که کرده مترتب اتییح

 عزت و زندگی توحیدی 

ی از آن قصاودم شاکبی ر خدا انجام دهد،یهر عملی که انسان برای غواضح است که 
ی رویانترس از  دلیلها بیدست آورد  بهی و مقام که عزتاست ن یا برای ایعمل در نرر دارد، 

ر عزت را منوصر یقرآن کرحال  در امان باشد.دهد، تا از شر آن یرا انجام م آن کس یا چیزی
رو را منوصار در او کارده و یاو هار ن( لله جمیعرا هاَ العز: )در خدای سبوان کرده و فرموده

در هار یمان دارد، دین و معارف این دیکه به امعلوم است کسی (.اَ القوة لله جمیعا) :فرموده
ر خادا، بااقی یال و اعتمااد باه غیتما ،امید ،ای ریا و سمعه و ترس از غیر خدای بریدلش جا

 .(۹۱4، ۱۱: ۱۹43)طباطبایی، ماند نمی

 تسلیم در مقابل امر مولی و ادب برای وصول به حیات طیبه

را به اماور ضاروری ، اباحه در مقابل امر مولی در ناحیه کارهای کوچک و بزر تسلیر 
، جمات المای فطرت اقتضاء دارد، و ساپس باه آن گونه که، هماندهداختصاص میزندگی، 

انجام شود. سپس ایان شایوه را در تماام  فقط برای او و به امر او که کارهانوویبتشد. بهمی
ن یهانهی در این ید را در عیتوحکه در آن ای از زندگی ، سبک ویژهابعاد زندگی گسترش داده

کند، به ارمغان انت میید، صیاش در توحن گوناگونیین کثرت را در عیحفظ کرده، و اکثرت 
 (۹۸-۹۱: ۱۹۸۸)طباطبایی، آورد. می
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 هکید بار جلاوأترسد که دانیر، به نرر میترین مفموم به سبک زندگی را ادب مینزدیک
ادب همانی باشد که مراد از سبک زندگی است کاه  هوسیلصوری باورها و حاالت اخالقی به

شود و اصالح آن از ظاهر یاا بااطن ای بین ظاهر و باطن دیده میتنیدگی آن نیز یک درهردر 
هاا از مول اختالف است. اما اینکه کدام سبک زندگی صویح و نیکوست، به غرض انساان

اش داند که در راستای غایت اصلی زنادگانیزندگی بستهی دارد. انسان آن چیزی را نیکو می
رفتار کردن یکسان و جمانی اسات، اماا مصاادیق آن در هار شاتص و باشد  درست و زیبا 

تواند باشد. ادب و سبک ای از غایات افراد و جوامع میای متفاوت است. پس ادب آینهجامعه
شمارند و مقاصدشان چیسات؟ کند که چه چیزی را زیبا و ممر میزندگی اخبار از درون می

 .(۹66، 6: ۱۹43)طباطبایی، ند کغایات شتصی آداب هر فردی را مشتص می

 قصص قرآن و حیات طیبه
شان برای برای نشان دادن توحید باید به سبک زندگی و تممیدات پیامبران المی در زندگی

عناوان ، باهءخودسازی و هدایت رجوع کرد که با کشب مقاصد المی در زنادگی متناوع انبیاا
جای الهاو ها بماره جسات. باهیبه از آنترین راه برای رسیدن به حیات طترین و نزدیکسریع

قارآن ه شاوند  چراکاه توان پیامبران المی الهو قارار دادهای غربی میسازیگرفتن از اسطوره
که این مسیر هایی از برترین کسانیکریر مسیر رشد و تعالی را به زبان فطرت در قالب داستان

 اند، بیان نموده است. ودهرا در شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و سیاسی متتلب پیم

هاای قصاص تنزل و تمثل، تذکر، تکرار و پرداخت متفاوت و تلقاین متاوالی از ویژگای
گذاری آن را در متاطب تأثیرها برجستهی صورات و موتوا و یک از ویژگی قرآنی است که هر

مطلاب را در هر دفعاه کاه اصال نهارد: باره چنین مین خمینی در ایآورد. امام به ارمغان می
 هنکت دفعه»  در هر نیست دیهران ر است که درتکرار کند، خصوصیات و لواحقی در آن مذکو

)خمینای، « دهادنرر قرار داده و قضیه را در اطراف آن چرخ می مورد ممر  عرفانی یا اخالقی را

۱۹۸۸: ۱۸1). 
به ا توجه های سبک زندگی توحیدی نیست و بهمؤلفتمام  شکهای اشاره شده بیمؤلفه



 

 

90 

وح
زه ت

مو
ب آ

زتا
با

 دی
سر

در 
ی الی

ف
وس

یپ 
مرب

ا
  

عمیاق و گساترده را  امار پژوهشایآیات دیهر دارد، این  ایی درریشه اللهآیه از کالماینکه هر 
را ماورد اعتقاادی ، اخالقای، عبادیهای توحیدی مثل همؤلفتوان طلبد. فارغ از اینکه میمی

تاأمین  د نرردر آثار دیهر پرداخت شده و اثرگذاری مور هابندیقرار داد، اما این دسته بررسی
شود و مصاادیق آن  که روح توحید در کل مجموعه دیده نشده است. این پژوهش بر آن است

های بیاان ند. با مؤلفههای خود را به جریان حقیقی توحیدی روانه کنداللت ،مثل یک زنجیره
و اصلی شوند  هاسماء و افعال متصل به مبد هتوان آثار توحیدی تولید کرد که نسبت هممیشده 

 در تمام اجزای داستان روح توحیدی حاکر باشد. 
ای به تصویر گونهای تنریر کرد که در آن اسماء و افعال بهتوان فیلمنامهاین اساس می بر

له بعاد از دنیاا را نشاان مستقیر اعمال انسان در این جمان و زندگی او در مرح تأثیردرآیند که 
خیر و شر است  گی در دنیا، انسان بر سر دو راهیهر لوره از زنددهد. همچنین نمایش اینکه 

جاا کاه انساان توانسات خیار را  زناد  هارکه سعادت و شقاوت ابدی را برای انسان رقر می
تواند حیات تابد که میاش میعلمی به سینه تشتیص دهد و به امر مولی به آن عمل کند، نور

انه و آیات باه سامت حاق ر بارای او نشاجزء این عالجزء لقاء را در همین دنیا تجربه کند.و 
 هکناد  دیهار هماحسان و جماال در  میبیند و همه عالر را او می چیز را ازشود، همه می

 فممد  دیهر زنادگی در دنیاا و دلای برای رشد خود میاتفاقات و ابتالئات و بالها را دریچه
شود  با این نهااه اب او میبازد و سراسر زندگی او امید به لقاء بدون حجبستن به آن رنگ می

توان مبنای توحیدی را در قالب فیلر به تماام بشار عرضاه کارد فارق از جنسیت و مذهب می
 طور که قرآن برای هدایت همهان آمده است.همان

 شناسی تحقیقروش

 تولیلو  توصیبها گردآوری و مورد داده، اسنادی روشگیری از با بمرهدر این پژوهش 
های قدسی در نرام توحیدی مورد نمود نشانه باز شناسیاز طریق روش نشانهد و گیرنقرار می

باه ها باا یکادیهر بارای رسایدن و ارتبا  آنها نشانهرو با بررسی ینا. ازدنگیرمی بررسی قرار
 ءای و نماادی، باا آراههاا در ساه مواور شامایلی، نمایا، داللت نشانهتجلی و ظمور توحید
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بررسای قارار ماورد یوساب پیاامبر تلویزیاونی  در فرم و موتوای سریالشناسی پیرس، نشانه
 گیرد.می

 هایافته

 بازتاب در آموزه توحید
ضاروری مواکات از اسماء المی در قالب لفظ، کاالم و تصاویر برای بازتاب توحید و 

هنرمناد مماذب بایاد در  صاویوی از حقیقات در قدم اول   است چند نکته رعایت شود
صورت موسوس و در قالب متناسب هنری و باا در ادامه بتواند آن معانی را به د ومتعالی بیاب

نماید. دومین نکته این است که معاارف توحیادی متاطاب خااص نمادهای مورد نرر ارائه 
طلبد و این متاطاب بایاد مسایر دریافات معاارف را بپیمایاد. خداوناد متعاال در قارآن می
َك َلُتَلقَّ »فرماید: می َن َحکیٍم َعلریٍم   َو ِإنَّ ََ ِمنن َلُد آ ْن ُق باه ایان معنای کاه ماا قارآن را پاایین  5«الن
ترین طور نیست که قرآن تا پایینکشیر تا این حقیقت را در  کنی، اینآوریر و تو را باال میمی

طور هستند  هنر نورانی و پا ، متاطاب پاا  مرحله نزول کند  معارف توحیدی هر همین
توان جای عالر می پا  هر یعنی فطرت پا  که حدودی ندارد و در همه خواهد  متاطبمی

گیر است. بنابراین آن را یافت  متاطب توحیدی انوصار در یک منطقه و مکتب ندارد و عالر
که تنزل نکند و قدسی بودنش را از دست ندهند، چراکه کند تجلی میمباحث اسمایی جایی 

شاود زل کند، دیهر حکایت از اسماء نیست، اثری مایموتوای توحیدی اگر از حدود خود تن
تفاوت هنر توحیدی و هنار غیرتوحیادی در ترین ممر اند.که مکاتب دیهر هر آن را بیان کرده

خواهاد دهد و میمتاطب قرار میرا ها است که هنر توحیدی فطرت انسان نمفتههمین نکته 
ماورد توجاه قارار را  اشته شده اساتاسماء و صفات المی که در همه متلوقات به ودیعه گذ

َم »  دهد ها َو َعلَّ ماَء ُكلَّ َسن هاای به تصویر کشیدن عالر در نهاه توحیدی و ساایر نهااه2.«آَدَم اْلن
ساطوی و  هتفاوت ماهوی و حقیقی دارد و به چند نکتغیرتوحیدی در فیلر و دیهر آثار هنری 

                                                      
 6. سوره نمل/ 5
 95. سوره بقره/ 2
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وحادت دارناد و از یاک  ،در کثارت  در هنر توحیدی اسماء المی شودظاهری خالصه نمی
و علار و حکمات او د، غضب المی عین رحمت المی است، نزننمایت حرف میجریان بی

ی در دل هر فعلالمی اسماء و صفات  هتنید هراین ارتبا  درپایان اوست. لذا عین رحمت بی
لمی است نمایت اسماء ابی هچیز است. جنبط بر همهیزند و مو، موج میاز افعال خداوندی

 .جذاب یا یک جنبه اخالقای از یک زیبایی فقط دهد، نهنمایت خبر مییک جریان بی که از

را موحداناه ایثاار عنوان مثاال به ی بسازد،توحیدی فیلملذا اگر یک هنرمند بتواهد با نهرش 
ی اگونه... را در کنار هر به و، اقتدار باید مجموع صفاتی مثل حیا، اخالص، حلر ،نشان دهد

ارتبا  ظاهر شود.  این مفاهیر، آن حقیقت متعالی اسمائی هتا از انتضمام هم به تصویر بکشد
طور رفته و در یک غایت که باهیک جمت را نشانه  ،و همهیاست این اسماء بیانهر وحدت 
کاه مارتبط باا  برای حکایت از اسماء المای یابد. لذاشود و معنا میمثال ایثار بوده، جمع می

ها نشانهبا اسماء  هباید این زنجیر دای متعال و تمام رفتارهای انبیا و اولیای المی است،افعال خ
 استتدام شود.آن  هو فرم مطلوب برای ارائمورد توجه قرار گرفته و نمادهای خاص 

نکته دیهری که در بوث مواکات از توحید باید مورد توجه قارار گیارد ایان اسات کاه 
حیدی، خواستهاه و علت اسمائی باید لواظ گردد، بلکه باید غایت بر آنکه در نهرش توعالوه

توحیدی در این زمینه هر و هدف برتر متعالی المی مورد توجه باشد  زیرا نهاه توحیدی و غیر
با یکدیهر تفاوت آشکار و فاحش دارند. نهرش پیروزی ماادی و غلباه و قمار بار دشامن یاا 

ها غایات دنیایی است که در نهرش این ه... هم ت ورسیدن به شموات و امنیت یافتن و رضای
آیند کاه بارای شوند و جزو اهداف میانی به حساب میتوحیدی، غایات نمایی موسوب نمی

توان قدر اهمیت دارد که میشود. این نکته آنپوشی میها چشروصول به اهداف نمایی، از آن
ی، با واقعیت و آنچه در بیرون اتفاق افتاده های اقتباسی و روایترین وجه تمایز فیلرگفت بزر 

ه فتح و غلباه بار دشامن قدر مسألهای دفاع مقدس، آنعنوان مثال در فیلرباشد. بهاست می
هاا و ها و معنویتشکسات ههای  فایلر ماوفقی دربااررنگ شده اسات کاه ماا کماابیش رپ  

 یا متتارنامه و علیاماماریتی مانند های متتلب تها نداریر. یا در سریالدستارودهای آن
ساز و تغییر سبک زنادگی و ارتقاای نهارش ... در داستان هی  التفاتی به دستارودهای انسان
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طور ، بهنقا  حساس و نقا  قوت خالف واقعیت،ها به حیات و ممات نشده است و برانسان
ن ابتدا و در هادف جدایی هنر توحیدی از هما لذا اند.مادی و دنیایی تعبیر و تفسیر شده کلی

مقابل مکاتب مادی است که جذابیت در جمت رسیدن به اهاداف  هگیرد و این نقطشکل می
در نمایت سقب دارد، در نمایت کننده باشد، اغناچقدر این جذابیت  است. هریا قشری پنمان 

آدم  راحتایکنند اصول اخالقی را رعایات کنناد، باههای مادی که سعی میالهوها و اسطوره
 گذارند.کشند و قواعد فطری را زیر پا میمی

شوند. توحید، کشتن رحمت و موبت است، رحمت و غضب با هر معنی می هدر آموز
جنهد، در همین حین حضرت سلیمان که با شیاطین میعنوان مثال در فیلر ملک سلیمان، به

کنر، اهداف تو نثار می جنهر و جانر را برایکند، که خدایا من برای تو میبا خدا مناجات می
البته جای یعنی جنگ المی است و مقابله با ظلر است و نیت جمادگر هر برای مولی است  

از روی رحمت است و دلسوز  ،زنداست که اگر این نبی المی به کسی تیغ میاین نکته خالی 
 اوست.

 ب اسماء الهی در بازتاب آموزه توحیدترت  
ااب اسااماء در روایاات فاایلر و تاااب توحیااد، نکتااه دیهاار حااائز اهمیاات در باز ترت 

خر هستند. عالمه طباطباایی در رساائل أاسماء المی دارای تقدم و ت  پردازی استشتصیت
مشتص کرده اسات. اولاین اسار اللاه  اب راسماء المی این ترت   هتوحیدی، با ترسیر درختچ

د باه علار و قادرت که جمیع اسماء را داراست  بعد از آن احدیت، بعد قیومیات و بعااست 
بایاد  ،کنادکه از اسما حکایت مایکند. کسیهر اسر را مشتص می هشود و ریشتقسیر می

غرب است که  یتاز عوامل موفقاین نکته نسبت اسمی که مدنرر دارد تا اسر الله را بشناسد  
 د تا آن صفت با تمام ابعاادکننرعایت میرا ها و جزئیات برای ظمور یک صفت، تمام نسبت

 به تصویر بیاید. 
اگر هنرمند موحد، بتواهد یکی از اسماء المی را به تصویر بکشد، باید جایهااه و رتباه 

عنوان مثاال آن اسر را در مجموعه اسماءحسنای المی بشناسد و با مالحره آن عمل نماید. به
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ثروتای تواناد فقیاری را باه گان  و خواهد رزاقیت خدا را به تصویر بکشد، آیا میکه میکسی
برساند و با یک دست بردن به آسمان، این اتفااق شانسای را توحیادی کناد؟! یاا آنکاه بایاد 

های فقیر را تا آن زمان روشان ساازد و در حکمت فقر، چرایی عدم اجابت دعاها و ناموفقیتی
قدم بعد با یک تبیین هنرمندانه از چرایی و چهونهی برخورد آن فقیار باا گان  را باه تصاویر 

آن شکر و توول پایانی، معنا و مفموم واقعی و غیرشعاری پیادا کناد و رزاقیات را در  بکشد تا
جایهاه اصلی خود، یعنی ذیل اسماء قادیر، علایر، رحایر، حلایر و... تعریاب کناد. تبیاین 
اسماء، بدون توجه به جایهاه و رتبه اسماء، تنما یک اتفاق شانسی و گتره است که هی  قاعده 

 و مبنایی ندارد.

 قد سریال یوسف پیامبرن
، یبکار معناو یهاهژکاه ساو یایروا یهاادهیاز نرر ا یرانیا-یات و فرهنگ اسالمیادب

اهمیات  یقرآنا یهادر قصاه یشیانداست. ژرف یار غنیداشته باشند، بس یو اخالق یحکم
کناد و سراسار حکمات و تربیات اسات. در چراکه با زبان فطرت صوبت می ای دارد ویژه

سااخته  و امام رضا زندگی امام علی هپیشوایان دین دربار هقتباسی که دربارهای اسریال
 بیتشده، نمایت تالش عوامل تولیدکننده بر این بوده که یک برهه از تاریخ در زندگی اهل

را نشان دهند و نکاتی اخالقی براساس منابع اصلی آورده شود که این خاود پیوساتهی سایره 
ها باه در ایان ساریال یطرفاکناد  و از دگی آنان را منقطع میک زنبیت و نشان دادن سباهل

رناگ شادن شود که این نکته باعث کرهای فرعی پیرامون و اطرافیان زیاد پرداخته میجریان
 شود. سیرو جریان اصلی مورد هدف می

 در. استپردازی شتصیت شود پرداخته آن به بتش این در است الزم که دیهری مفموم
. کنایر اشااره هیباارد ادیسون و ترال .اف .ویلیام تعریب به میتوانیر پردازیتصیتش تعریب

 از روشنی و واضح تصاویر توصیب و ارائه: کنندمی تعریب گونهاین را پردازیشتصیت هاآن
 عاادات، موایط، طبیعات،. نوشاتار یاک در او زنادگی و تفکار طرز و اعمال شتص، یک

 و انادکارده تبادیل هستند، آنچه به را مردم ها،این تمام. سانان یک غرایز و امیال احساسات،
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 تصویر هستند، ممر او برای که مردمی از خصوصیات، این کشیدن تصویر به با ماهر هنویسند
 .دهدمی ارائه ما به روشنی

دیهر حائز اهمیت این است که در بیشتر آثار اقتباسی مذهبی یک طرف خیر مطلق  هنکت
های روابط طلق است، در این صورت دیهر تعلیق وجود ندارد و پیچیدگیو طرف دیهر شر م

جوانب  هرسد. بازتاب یک جریان عمیق توحیدی نیازمند این است که در همهر به حداقل می
ارتبا  تجلی اسماء المی هر در کلیات و در جزئیات و هار در طارف  هبررسی گردد و زنجیر

شاود و نیاز الهاویی بارای تری میذابیت مطلاوبمقابل دیده شود که باعث پیچیادگی و جا
 تری بشناسند.طور عمیقه تفکرات اسالمی بهمتاطب جمانی باشد که ریش

هاایی دیاده در مواجمه با صبر مغایرت در سریال یوسب پیامبر در گفتار و رفتار یعقوب
صابری بای  بایاد گفات اینکه نووه نمایش یعقوب در دوران ابتال، صبورانه نیسات شود،می

رویای  ، با توجه به اینکه یعقوب نبیآوردپیامبر المی شأن او را مثل یک انسان عادی پایین می
، برگزیده بودن ایشان و صاحب عزت و مکنت و همچنین صاحب مقاام المای صادق یوسب

صبری در چنین شارایطی باه دور از شاأن یاک گونه بیتابی و بیاین، دانسترا می بودن ایشان
آورد که این گریه در فراق ولی می است که این پیامبر المی برای کار خود دلیل هر میپیامبر ال

اقارار از آن توبه کرده و  خداست )قسمت چمل و دوم، درون کلبه احزان( که در پایان داستان
شاود، حالات کند. در جریان حضرت یوسب حاالت متضاادی دیاده مایمیبه اشتباه خود 

کند، با رسد و خوابش را برای او تعریب میخدمت پدر می حضرت یوسب وقتی حضرت به
وحشات  حال افتادن به چاه اسات ترسایده و در کهوقار و متانت خاصی است، اما آن زمانی

فروشاند، بسایار نهاران اسات، یاا باو را خواهند میها فروشکرده، یا زمانی که در بازار برده
ه و نهران است، برای یک موحد یک حال بیشاتر کند، سراسیمزمانی که زلیتا به او حمله می

له نفی بازیهری و خنثی بودن بازیهر نیست، أوجود ندارد و آن هر حال توحید است، این مس
لارزد و در حین اینکاه دلاش نمایگونه باشد که توانست اینیوسب میتصویر به چاه افتادن 

ا همچنان باید وقار و متانت وجاود ببندد، ام به کاربرای نجات تمام تالش خود را ، ثبات دارد
 . داشته باشد
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حضارت  هتوکل و امداد المای جایهااه خاصای دارد  در قصا ،در سیر توحیدی داستان
 بااکند، این یک حرکت به سمت درهای بسته فرار می که حضرت یوسبوقتی یوسب

کناد و در تواناد عناایتی نهاه توحیدی است، چراکه درها بسته است و فقط خدای متعال مای
شود. اما سکانس فارار دود و درها به رویش باز میبسته را باز کند، پس او به سمت سبب می

اند که این جریان خدمت گرفته نشده یوسب از زلیتا در سریال، صونه و عناصر به شکلی به
، یوسب قرآن باا توکال، امیاد و اعاراض از عاالر حرکات به تصویر بکشندخوبی عمیق را به

کند و درها و یوسب سریال به شکل یک آدم ترسیده و دستپاچه شروع به فرار کردن می کندمی
 شوند.سر هر باز میپشت

در  حضارت یعقاوبشود که اباتالی با دقت در روایت قرآنی این مطلب آشکار می
 او یوسب را بیش از فرزندان دیهر دوسات داشاته و که حسادت دیهر برادران به یوسب است

یعقوب از فرزندان ابراهیر است  آل شدن بوث انتتاب در قرآن. دادت خود قرار میمورد عنای
 ماا  هدیاده نشادخوبی این مبوث ممر بهکه بر تمام عالمیان برگزیده شدند و در این سریال 

و یاک جماعات قلادر و  رندهی  ربطی به او ندا بیشتر با این مواجه بودیر که فرزندان پیغمبر
هاا حساد طور که در قرآن بیان شاده ایانهمان ست.هاآن این تنما ویژگیکه  هستندنیرومند 

ها به مورد توجه بودن در نرر دلیل تمایل آن، بلکه بهتاطر مسائل دنیایی و مادیورزیدن، نه ب
باه کاار نیرناگ همین دلیال کیاد و موروم بودند و به آن با وجود یوسب از  ولی خداست که

 ایی زورآزما. گیرند، نه عدهبه کار توانند می وشیارهای هگرفتند، کید را انسان
کااه داسااتان را بااه انوااراف کشااید،  یکاای دیهاار از انورافااات در سااریال یوسااب پیااامبر

در قارآن ایان جریاان ها باود  کاه شمار از حضور کاهنان و جزئیات جریان آنهای بیسکانس
 بال قباول پرداختاه شاده اسات.از حد قا نیامده است، ولی در سریال بیشتر چند سطری بیشتر

، فرصت پرداختن به عمق جریان حق پرداختن به جریان متالب در داستان حضرت یوسب
، بدون هی  پردازشای، را کاهش داده است. از طرفی دیهر سیره پیامبر خدا حضرت یعقوب

ست تاا تأثیر در تمام فیلر از او حکایت شده که فقط زنده اعنوان یک شتصیت بیرها شده و به
به پیغمبرش این است متعال در پایان کار حاضر شود و از این دیدار شاد باشد! آیا دستور خدای 
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کند؟! یا صبر جمیال او در فاراق فرزنادش، داستان تعریب پن  کود ، برای چمار که بنشیند و 
ی خاودش روباه در را ها را رها کند و به اتاقکی پنااه ببارد و گفتن برای بچهداستان این است که 

ها بارای ایان هماه ایان ساتافت !خواهر بروم و فقط با خدا حرف بزنرمن می :هویدببندد و ب
است که جایهاه رسالتی حضرت تبیین نشده است و حاال باید از یاک انساانی کاه شتصایت 

رسالت او اینکه ای ندارد، یک جریان اصلی را پیش ببرد و در فراق یوسب بهرید! با شدهتعریب
شت که از ولی بعدی خدا نهمبانی کند و برای آنکه در انجام ایان رساالت موفاق نباود، المی دا

گریست! از طرفی دیهر، او یقین داشت که یوسب زنده است و وعده المای موقاق خواهاد می
توانست از سر شوق و بیتابی نسبت باه زماان توقاق وعاده االمای های او میشد، پس گریستن

 تنهی  نه استیصال و شکایت! یا اضطرار و دل باشد  یا دعا برای تعجیل!
خواهیر نشان چیز را میچه پرسیده شود که پرسش های اقتباسی باید این در تمام سریال

؟ یاا در یک برهه خاص را نشان دهیر و یک روایت تاریتیخواهیر تاریخ ط میدهیر؟ آیا فق
ناب اساالم را ترسایر نمااییر. در  در جمت مبنای خود و با استفاده از منابع غنی خود، تفکر

کاه بار مبناای اساالمی صاویح  چیده شده ایگونهساخته شده نه سیر داستان بههای سریال
اند آن مبناای نااب را گرفتاه شاده توانساتهبه کاار نامه نوشته شود و نه در دکوپاژ عناصر فیلم

اند و در بیشاتر نشادهپرداخات  ،طور که بایدآن ها نیزپردازیبی نشان دهند، شتصیتخوبه
 به تصویر کشایدن دراند. زیست معرفی شدهآالیش و سادهبی های ممر،ها شتصیتسریال

باید به این نکته توجه کرد که سطح انسان المی به یک انسان عادی و معمولی  المی، اشتاص
 د. و دور از ذهن برای متاطب به تصویر نیایی نیافتنیدستتنزل نکند و از آن طرف هر 

 سکانس آتش زدن با منجنیق فاِرس 
پرستی است و در این بعد از برگزیده شدن یک پیامبر، اولین وظیفه، دعوت مردم به یکتا

اولاین ایان ساکانس دشمن قدرتمندی وجاود دارد کاه ساد راه ایان امار اسات.  شکبیراه 
س آتش ز حضرت یعقوب با کاهنان بر سرای که رویارویی حق با باطل است  صونه دن فاار 

 است: های توحید اشاره شدههمؤلف. در این سکانس به دو مورد از شودمی درگیر
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کند که آتش و منجنیاق هر به آن اشاره می . تقابل حق و باطل که حضرت یعقوب۱ 
ای دیرینه دارد و این ابتالئات از قدیر بوده و جریان پدربزرگش حضارت در خاندان ما پیشینه

  کشدمی را به رخ ابراهیر
 در امر مولی.ترس و جان بر کب بودن عدمو  مؤمنعزت . 9

 شناسی سکانس آتش زدن با منجنیق فارس. تحلیل نشانه1جدول 
 داللت نمادی ایینمایه شمایلی عناصر

یگر /  باز
حضرت 

 یعقوب
رمزهای 

 لباس

شمایلی برای 
آرامش  / خیر

 و طمانینه
 

 / سفید
عصای 

 ساده

  / خواهدادرس و ترلر
 ایمان قلبی

 پاکی و روشنی
 علر و فزانهی

یگر /  باز
 ایستر

رمزهای 
 لباس

شمایلی برای 
/   باطل و شر
 گستاخ

ورد خواندن همراه با 
 چرخاندن عصا روی آتش

قرمز، 
عصا با 
 جمجه

آویزهای 
 استتوانی

 / تقابل با پیامبر حق
 / تندخویی و تکبر

برفروختن آتش و 
داللت بر اینکه این 

ر آتش، آتش خش
 ایشتار است

 مر  خونریزی،
 لوازم جادوگری

یگر /  باز
 فارس

شمایلی برای 
خیر و 
 گراعتراض

بستن او به منجنیق و به 
 آسمان بردن

 
 مبارزه او با کاهنان
 آسمانی شدن او

  دیالوگ
: مجازات با یعقوب

آتش و منجتیق در خاندان 
 

 استقبال از ابتالئات
 هاین درگیری ادام
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ای دیرینه دارد. من پیشینه
به  پدربزرگر ابراهیر

بار در مرود یکدستور ن
 آتش انداخته شده است

 همان درگیری است

یگر /  باز
نظام 
 ایفاصله

 
فاصله بین فارس و ایستر و 

یعقوب با ایستر با زاویه 
 دوربین

 
جدایی بین حق و 

 باطل

  دوربین
حرکت از دور به نمای 
بسته چمره حضرت 

 یعقوب
 آمادگی مقابله 

 هافروشسکانس بازار برده
فروشند و او نیز عنوان برده میاهمیت این سکانس از این جمت است که پیامبر خدا را به

 . و خود را به دست او بسپارد این ابتال را باید به جان بترد

 هافروشبرده شناسی سکانس بازارتحلیل نشانه. 9 جدول
 داللت نمادی ایینمایه شمایلی عناصر

یگر / باز 
 یوسف

شمایلی برای 
خیر در ابتال 

 و آزمایش
  

نشستن بر تتت 
 بردگی برای فروش

یگر /  باز
 فرشته وحی

لباس و 
آرایی/ چهره

 فرشته

شمایلی برای 
 یارتبا  معنو

 هعبور کردن از ماد
سراسر سفید 

 پلور

نازل شدن او برای 
 /رساندن پیام المی

 
 /طمارت مطلق

تجرد فرشتهان و 
 جنس غیر مادی
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پردازی  تکاپو و حیات  رمایهپ  گرم و   نور

  صحنه
 / ارابه حمل اشراف

 فروشیبرده
 

داللت بر سطح 
ایدئولوژیک 

داری و اشرافیت برده
 قشر خاص

  دوربین
حرکت به سمت 
یوسب و فرشته و 

 رسیدن به نمای بسته
 

برقراری ارتبا  خاص 
یوسب  بین و فرشته و

 )وحی(

یگر /  باز
 پوتیفار

 دمهارابه و خ
/ 

چمره مغرور 
 و مصمر

  
شأن و عرمت 

 بزرگی جایهاه

  دوربین
 دوربین سر به پایین از

pov یوسب 
 

بر  ءبرتری انبیا
 فرشتهان

  نی و غمنا   موسیقی
همدردی آسمانیان 

 با یوسب

 دیالوگ
فرشته با 
 یوسف

 

زیبایی در وجود همه 
اما عیان نیست  ،هست

در تو گوهر وجود 
انسان به نمایش 

ها اصل و ده  ایندرآم
حقیقت یوسب وجود 
خود را به تماشا ایستاده

 اند

 

داللت بر اینکه این 
ها چون خود را انسان

اند و حال، گر کرده
تجلی انسان حقیقی 

گونه اند اینرا دیده
 اندمجذوب شده

کور بودن چشر  ها چرا خریدار این دیالوگ / 
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یوسف با 
 فرشته

ولی  ،زیبایی من هستند
به حقیقت درون خود 

 جه ندارند؟تو

 باطنی دیهران

 سکانس فرار یوسف از زلیخا
امتوانات المی و ابتالئاات و ادب در موضار رباوبی اسات کاه از  هاین سکانس دربار

گذار در سیر توحیدی هستند. درجه و مقام ساالکین الای اللاه در آزمایشاات تأثیرهای مؤلفه
به قبال و  ید گفت که سیر حضرت یوسبشود و در اهمیت این جریان نیز بامشتص می

تقابال نقاا  عطاب داساتان اسات. ایان ساکانس  شاود و ازبعد از این جریاان تقسایر می
معنای هاست که در آن شر و خیار باهها و سفیدیهاست  سکانس متضادها و سیاهیارزش

 واقعی کلمه پیداست.

 شناسی سکانس فرار یوسف از زلیخاتحلیل نشانه .9 جدول
 داللت نمادی ایینمایه شمایلی رعناص

یگر /  باز
حضرت 

 یوسف

شمایلی 
 برای حیا

 پشت کردن به بت
 باز شدن درها

 
 قدم برداشتن

 دارعفیب و خویشتن
 تنفر

 امداد غیبی
 سوی حقسیر به

یگر/  باز
 زلیخا

شمایلی 
برای امر 
 شیطانی

پارچه انداختن روی 
 بت

 سیلی زدن
 

ران و شموت
  کارخیانت

  متفی کردن
 خشر و تکبر

صحنه / 
رمزهای 

 لباس زلیخا

لباس سیاه 
لباس  روی

 / سفید
 مار 

لباس سفید روی 
معنای بهلباس سیاه 

زلیتا شر مطلق  اینکه
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تاج که دو 
 مار داشت

نیست و باطن سفید 
دارد که در نمایت هر 

عاقبت به خیر 
 شود.می

 شیطان
داللت بر تجمل و 
 خوی شیطانی دارد

صحنه / 
 آتش

  جلو آتش پشت و 
هشدار، جمنر، 

 مجازات
 بسته بودن راه

حرکت 
دوربین / 

نگاه دوربین 
 از سوراخ

 
قرار حرکت سریع ، بی

 و چرخش دور بازیهر
 قراریبی

حضورو ناظر بودن 
 شیطان

 

  صدا
صدای باد و صدای 

 مرموز
 حضور شیطان 

پردازی /  نور
حضرت 

 یوسف

مایه و کر
 تاریک

سفید نورپردازی 
 صورت

/ پرمایه و  ردرب آخ
 برجسته

 

فضای گناه و دوری 
 از خدا
 پاکی
سوی حرکت به

 روشنایی

 های زندان حضرت یوسفسکانس
ایی که در مسیر ادب سراسر توحید است. بنده جریان به زندان افتادن حضرت یوسب
خارد و در فروشد و صبر بر مصیبت را به جان میدر موضر المی عزت خود را به هوس نمی
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آورد و حتی مشتاق است بر این مصیبت، چراکه با فرار از امر مولی سر تسلیر فرود میمقابل 
جا که بروند همت به آباادی  رانان با خداوند خود تنما شده است  پیامبران المی هربند هوس

بینیر که پیامبر می . در جریان به زندان افتادن حضرت یوسبکنندجسر و جان دیهران می
کناد، شاده حمایات میپردازد و از زندانی مرلاوم واقعود به مبارزه با ظلر میخدا در بدو ور

پاردازد و های بعادی باه نرافات زنادان میانجامد. در قدمهرچند که به شالق خوردنش می
سازد و با توجاه مویط مادی را برای تزکیه نفوس و رسیدن به حیات طیبه در زندان مساعد می

نمایاد. در جریاان ر و نیکی، رذائل اخالقی را از زنادانیان مواو میپرستی و خیدادن به یهانه
دهاد و ایان از ماوارد حاائز قدرت او برای تعبیر خواب هر ارتبا  او با عالر غیب را نشان می

ایی بارای دهاد و مقدماهقرار می تأثیر توتکه سرنوشت خود و کشور مصر را اهمیت است 
 پرستی حضارت یوسابدعوت به یهانه هوظیفشود. جایهاه رفیع در حکومت مصری می

 شود.پرستی در اینجا علنی میشود و تقابلش به بتهر در زندان به او امر می

 های زندان حضرت یوسفشناسی سکانس. تحلیل نشانه4 جدول
 داللت نمادی ایینمایه شمایلی عناصر

یگر /  باز
حضرت 

 یوسف

شمایلی برای 
مرلومیت و 

 پاکی

 
 

 لباس سپید
 در زندان

قدم 
 برداشتن

گناه پیامبر المی که بی
 در زندان است

 پاکی و تمایز از دیهران
 سوی حقسیر به

یگر /  باز
 اینیکپتا

شمایلی برای 
 شر

  
ظالر و در تضاد با 

 یوسب پیامبر

 تمیز کردن زندان  صحنه

 زندان
 موش
 نان

 آتش

 تزکیه مادی و روح
 نفس و اسارت

 کثیفی و حقارت
 برکت

 مجازات
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  دوربین

نمای ناظر در 
 شالق

تر  عقب به 
 سمت باال

حرکت پشت 
 های زندانمیله

 

 گر بودن خدانراره
مناجات یوسب با خدا 

 رودکه به آسمان می
 اسارت یوسب

پردازی /  نور
 زندان /

یوسف در حال 
شالق خوردن 

/ 
یوسف در حال 

 مناجات

 

 مایهکر
نورپردازی گرم 

 صورت
 

نور سفید مایل 
وی به آبی ر

 دست و صورت

 
 

 تاریکی بند و اسارت
 ابتالء معنوی

 
 ارتبا  معنوی

موسیقی / 
زمان شالق 
خوردن و 
 مناجات

  نوای نی 
درام کردن و غمبار 

 بودن داستان

 سکانس اعتراض زلیخا در معبد
کاه از انساان تاا زماانی د،دهااسات کاه نشاان می از این جمات این سکانس اهمیت

ها که از آنبه معبود حقیقی راه یابد و زمانیتواند بور نکند، نمیخود ع همعبودهای خودساخت
 دل جای دهد. در معرفت هردر تواند خدای حقیقی را شود و میعبور کند از تعلقات رها می

که از آن نهذری به رهایی نتاواهی : زیبایی، قدرت، مقام و تا زمانیتواند معبود باشدچیز می
 رسید.
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 شناسی سکانس اعتراض زلیخا در معبدهتحلیل نشان .1 جدول
 داللت نمادی ایینمایه شمایلی عناصر

یگر / زلیخا  باز
شمایلی برای 

 اعتراض

 زمین خوردن
انداختن آمون با سند 

 بردگی یوسب
حس کردن بت با 

 دست

 

 یتأثیرگالیه از بت در بی
 حرکت در ظلمت هنتیج

 ی بت و عبور از آنتأثیربی
 معبود ساختهی و مادی

 صحنه / آمون
 معبد

 آمون
 تار عنکبوت

میز و 
صندلی 
 شکسته

 
 بت
 

 ی بتتأثیرپرستی، بیبت
 فراموش شده و مترو 

 متروکه

پردازی /  نور
 معبد
 زلیخا

 فضای بیرونی

 
 

 مایهکر
 پرکنتراست

 مایه و گرمرپ  
 

 ظلمت و انوراف
 هایی از بیدارینشانه

روشنایی در تضاد با 
 ظلمت معبد

  دوربین
ایی دور ایرهحرکت د

 زلیتا
 سردرگمی 

 فضای مبمر  ضرب آهنگ بلند  موسیقی

  دیالوگ

خدای یوسب او را از 
بردگی به عزیزی 

مصر رساند، اما تو 
من را از عزت به ذلت 

 کشاندی

 
ی بت و تأثیربی

 گذاری خدای یوسبتأثیر
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 تحلیل سکانس جوان شدن زلیخا
ی ممر داستان یوسب پیامبر است کاه ماوارد هاجریان بینا و جوان شدن زلیتا از جریان

مجزاسات.  هبسیاری از سیر توحیدی در این جریان بیان شده و خود این ساکانس یاک قصا
دسات آورد اماا را بهاش را در راه موبوب داده تاا او عاشقی که آبرو، جایهاه و زیبایی همواجم

آورد و دست مایشود، او را بهمییوسب  هگذارد و آیینکه خود را کنار مینتوانسته، ولی زمانی
کند. زلیتای زیبا و مقتدر در جوانی نتوانست یوسب توحید یعنی همین، تو نباش او جلوه می

های دیهری از توحید همؤلفدست آورد، اما در پیری و فرتوتی توانست  در این سکانس با را به
با عشق چه کاردی؟ یعنای رسد که پآخری که یوسب از زلیتا میپرسش رو هستیر مثل روبه
زد و فقاط ورچیز فرع است و عاشق شدن اصل است، چراکه عاشق به مازد عشاق نمایهمه 

گاذارد. معجازات المای یوساب پیاامبر و چیز و خود را کناار میتمنای موبوب دارد و همه 
 های دیهر توحیدی در این جریان است.استجابت دعا و ارتبا  عمیق با خدا از جلوه

تنماایی یاک قصاه گیارد و باهدر ملودرام قرار می طور کلیه این سکانس بهباید گفت ک
رسد. البته کند و با یک آرامش به پایان میمینیمال پیوسته است. قصه یک آغاز دارد، سعود می

کشاد، ایان مانتال رفته است و متاطب را به اشاک و آه مینوع روایت کمی به سمت سانتی
ضربه به جریان  شود،ب است، اما چون از اصل جریان دور میگذاری برای متاطب جذاتأثیر

 کند. اصلی وارد می

 شناسی سکانس جوان شدن زلیخاتحلیل نشانه .6 جدول
 داللت نمادی ایینمایه شمایلی عناصر

یگر /  باز
حضرت 

 یوسف
 دستار سبز

شمایلی برای 
 حمایت

 سجده
 حجاب
 سجده

 حیات

پیامبر المی که برای التیام 
 مدهدرد آ

عجز در مقابل پرورگار 
 برای درخواست

دستار حجابی از یوسب 
که در این حجاب زلیتا 
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 حیات پیدا کند
خضوع برای مناجات و 

 درخواست

یگر /  باز
 زلیخا

شمایلی برای 
 طلب

 پیر و فرتوتی

 به پای یوسب نشستن
بو کشیدن و جلو 

 آمدن
 

عاشقی که برای وصال 
 آمده

از دست دادن جوانی و 
 زیبایی

 / ه پای یوسبب
شکستن و کوچک کردن 

 خود
 جستجو موبوب

یگر /  باز
 آخناتون

شمایلی برای 
 حمایت

 برداشتن تاج و
 نشستن بر دو زانو

 
 
 

حامی یوسب و خدا 
 پرستی

کوچک کردن خود و 
 احترام

همراه شدن و حمایت 
 یوسب

 کاهنان
شمایل کفر و 

 عناد با حق
  

ایمان نیاوردن بعد از 
 معجزات المی

 جایهاه و مقام صندلی   صحنه

پردازی  نور
 

 

ر  مایه و گرمپ 
نورپردازی سفید 

زلیتا بعد از جوان 
 شدن

 

برای القای فضایی معنوی 
 و درام

حیات یافتن معنوی و 
 مادی

ها نزدیک شدن به درون آن نمای بسته از یوسب و   دوربین
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برای ایجاد فضای  زلیتا
 خصوصی و درام کردن

 عاشقانه و درام کردن لقای  غمنا   موسیقی

  دیالوگ

/ روزی من بودم  زلیتا
 و االن همه تویی

با عشق  / یوسب
 یوسب چه کردی؟

 
 خالی بودن از خود

همه چیز فرع است عشق 
 اصل است

 سکانس سجده پدر و برادران یوسف
ای را کاه بار های المی است  خداوناد بنادهسکانس پایانی فیلر، سکانس توقق وعده

ستمرار دارد و در احیای حق کوشایده، از ذلات رهاا کارده و عازت باه او عطاا عمل صالح ا
ای که تسلیر امر مولی بوده و در ابتالئات صبر کرده و تجلی ظمور خلیفه المای کند. بندهمی

است  یوسب با خاوبی جاواب بادی  بر روی زمین است. این سکانس ثمره قصه یوسب
کنااد و تساالیر اماار مااوالی خااویش اساات، در یدهااد، در ابتالئااات صاابر مباارادران را می

آورد، از بندگان خادا دساتهیری جای میلوره زندگی ادب در حضور پروردگار را بهبهلوره
ها فقط به کند و در زمان ستتیکوشد، با جریان باطل متالفت میکند و در تربیتشان میمی

رساند و لوق را به ظمور تمام میبرد و از او طلب مسألت دارد  عشق به خالق و متاو پناه می
همیشه شکرگزار اوست. این ظمورات از یوسب به چشر خاورد و در آخار داساتان حضارت 

دهنده سایر توحیادی راناد کاه نشاانیعقوب بعد از سجده به یوسب ستنی در مادح او می
 یوسب در این داستان است.

 شناسی سکانس سجده پدر و برادران یوسفتحلیل نشانه .7 جدول
 داللت نمادی ایینمایه شمایلی عناصر

یگر /  باز
حضرت 

شمایلی برای 
 نبوت

 بستن چشمان
لباس 
 طالیی

 اجابت وعده المی
 شوق و شکر
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 یوسف
 

بوسیدن  گریستن
دست 

 پدر

 توجه تام
 زیبایی و معنویت

 
 تواضع و خودشکنی

یگر /  باز
 یعقوب

شمایلی برای 
معنویت و 

 وصال
 سجده سجده

 وصال
 اریزشکرگ

ویل خواب أت
 یوسب

یگر /  باز
 آخناتون

شمایلی برای 
 بزرگی

 چمره شاد
 

 بلند شدن از صندلی
بردن 
دست 
 به باال

جایهاه عریر و 
 حمایت

 اشتیاق وافر
 احترام و اکرام

 سکوت

 زلیخا
شمایلی برای 

 معنویت

توجه در زمان صوبت 
 فرشته با یوسب

لبتند زلیتا در دیدن 
 یوسب با لباس زیبا

 

 شنوا انسان متصل و
 ارتبا  او با وحی
گاه بودن از امر  آ

 المی

شمعون و 
 یهودا
 

شمایلی برای 
عناد و 
 انوراف

ژست حرص 
 خوردن

 و تقبیح کردن زمزمه
 

 
عناد ورزی، 

 لجاجت و انوراف
 عنادورزی

صحنه / 
 حاهران

 
 سر تکان دادن و شادی 

 صندلی
ابر و 
 باران

احترام و اشتیاق 
 برای دیدار

 جایهاه و مقام
 کتبر
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پردازی  نور
 

 

های رمایه در پالنگرم و پ  
 اول

نورپردازی تتت و سفید 
 یعقوب و یوسب

 

ایجاد بستر 
 صمیمیت

مقام معنوی و 
 نورانیت

  دوربین
Eye God در پالن اول 
pov یعقوب 

 رو به باال یعقوب و یوسب
 

ناظر بودن حق 
تعالی و فضای 

 معنوی
 حس صمیمیت

مرتبه بلند پیامبران 
 المی

  قیموسی
 حماسی ابتدای سکانس

 نی
 

درام کردن دیدار و 
 لقاء

 ارتبا  وحیانی

 بندیترکیب
 گذاریفاصله

 

پرسپکتیو به حالت نو  
 پیکان

در حاشیه نهه داشتن 
 برادران

 

معطوف کردن توجه 
 به جایهاه ویژه

تفاوت بین مقام 
دیهران و حضرت 

 یعقوب

  دیالوگ

: حضرت یعقوب
خداوند صفات جمال و 

خود را در وجود  جالل
انبیای خویش به نمایش 

 گذاردمی
: همه حضرت یوسب

ها عنایاتی است که این

 

تجلی اسماء و 
صفات المی توسط 

 بندگان متلص
ندیدن خود و نسبت 
مالکیت به خدای 

 تعالی
اشاره به مقام خلیفه 
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 خدایر ارزانی داشته
خداوند به  :خضر نبی

وسیله تو حکومت یکی از 
ای از صالوان را در گوشه

زمین به نمایش گذاشت 
تا زیبایی حکومت المی را 

 به آیندگان نشان دهد.
: ولی حضرت یوسب

بسیاری از مردم دنیا هنوز 
در گمراهی و ذاللت و فقر 

 برند.به سر می

اللمی حضرت 
 یوسب

 
دلسوز و نهرانی 

 برای دیهران

 گیری نتیجه

نسبت باه  است، ۱۹۸9خت آن که سال شروع سا سریال یوسب پیامبر با توجه به زمان
ها پردازیغنی و صونه هتوان در قصدارد و این برتری را می های دیهر برتریبسیاری از سریال

ه باید را بازتااب دهاد و توانسته توح قبولیآن جستجو کرد. این سریال به میزان قابل  و دکوپاژ
 چند جریان اصلی توحیدی بپردازد. 

ها پرداخته شاده اسات. به تضاد در این درگیری حق و باطل های درگیریدر سکانس
باا کاهناان تضاادها از نرار لبااس و  و حضرت یوسب در درگیری حضرت یعقوب

های گذاری و دیاالو  باین شتصایتاکسسور، ژست و لون بازیهر، نورپردازی، فاصاله
یاری حضارت اند. بارای مثاال در ساکانس درگها نشاان داده شادهحق و باطل، این تقابل

رود با ایستر حضرت یعقوب جان برکب و با طمانیه به تقابل با جریان باطل می یعقوب
است استفاده شده  و از وسایل صونه منجنیق که یادآور قمرمان توحید حضرت ابراهیر

پرستی زنده شود. با پرداختن به جزئیات و تضاادها در کناار دار توحید و بتتا تقابل ریشه
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های زیادی جریان توحید در اند در سکانسو دکوپاژ متناسب با هدف توانسته داستان غنی
 این سریال را به تصویر درآورند.

باا توجاه باه اسات و در سریال یوسب پیاامبر  های توحیدیترین مؤلفهیکی از ممر عشق
خوبی پرداخته شده اسات  جریاان عشاق یعقاوب نبای باه اش به جریان عشق بهقصه عاشقانه

، جریان عشق زلیتا به یوسب، جریان عشق یوسب به پروردگار، جریان عشق به یوسب یوسب
جریاان عشاق در ساریال یوساب پیاامبر باا کاه باا او ماراوده دارد. از طرف همهان و هر کسی

کنتراسات، هاای پرگذری، نورپردازیتممیداتی مثل خصوصی کردن فضای دونفاره باا فاصاله
اند بازتاب مناسابی از امار توحیادی رقار ونه متناسب توانستهموسیقی درام، دیالو  دقیق و ص

 بزنند.
ارتبا  بنده با خالق  هها در جریان توحیدی است و نقطهمؤلفارتبا  با غیب یکی دیهر از 

صورت خواب و رویای صادقه، تنزل فرشته برای اباالغ در این سریال، این ارتبا  را به است.
فروشی یوسب دیدیر که این ارتبا  هر با تنازل فرشاته ردهوحی و ارتبا  درونی در سکانس ب

ترین راه تجلای فرشاته همراه بود. باید گفت برای ابالغ وحی در فیلر شاید بمترین و ملموس
صورت انسان است که این سریال با صونه، نورپردازی و دوربین درست، موفق به این امار به

جماال  هوحی و خواب خالصه شود. عاالر جلاو بوده است. اما ارتبا  با غیب نباید فقط در
توان از این ها نمفته است و میالمی است و تمام موجودات شعور دارند و قابلیت ارتبا  در آن

 ارتبا  بمره برد. 
های توحیدی در جریان سیر داستان ادب است  ادب یوسب مقابال یکی دیهر از مؤلفه

دب در نوع دیالو  در مناجات با خادا، تعرایر پروردگار در جریان تمنای زلیتا از یوسب، ا
کنناد، ادب یوساب در ها آن را حمال مینکردن مقابل دیهران، سوار نشدن بر تتتی که برده

زمان بردگی مقابل پوتیفار، زلیتا و دیهران و ادب در زمان عزیز مصر بودن باا دیهاران. ادب 
ای از ادب را در ابعادگستردهیوسب در این سریال متناسب با هدف پرداخت شده و متاطب 

کند، اگر این ادب مثل زنجیاره در تماام رفتاار و نسابتش باه تواند در  یک نمونه انسانی می
کشاد و در ساریال یوساب خالق رعایت شود، بازتاب توحید را به نوو عمیقی به تصویر می
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باازی مناسابی  پردازی وهای سریال است که با صونهپیامبر جریان پرداختن به ادب از قوت
 ارائه شده است.

های توحیدی است که در این ساریال باه آن پرداختاه شاده صبر در ابتالئات هر از مؤلفه
در فاراق یوساب از ابتالئاات  است. صبر یوسب در ابتالء زندان و صابر حضارت یعقاوب

باد و خداوند متعال برای تربیت اولیاء خود است، که هر تسلیر بنده نسبت باه خادا آزماایش یا
های رشد معنوی در ابتالء شکوفا گردد. بارای نشاان دادن صابر در ابتالئاات در ایان هر زمینه

 پردازی، دیالو ، موسیقی و نورپردازی شکل گرفته است.سریال با تضادها در صونه
های توحید در سریال یوسب پیامبر دعا و ارتبا  با خدا و مناجات با همؤلفیکی دیهر از 

تری نسبت به دیهر آثار تولیدی در ن سریال به آن پرداخته شده و ابعاد گستردهاوست که در ای
خورد. دعای یوسب در زندان افتاادن بارای زلیتاا و پوتیفاار، آن به چشر می در ،این جریان

دعاهاای های زنادان، دعای یوسب برای بینا شدن زلیتا، مناجات یوسب در هنهام مشاقت
یعقوب در ابتالء، دعای زلیتا در اواخر فیلر. ارتبا  با خادا شبانه یعقوب و یوسب، دعاهای 

که زندگی خود را وقب مولی کارده، هار عملاش ر توحیدی فقط با کالم نیست و کسیدر فیل
 تواند ظمور نماید.گونه توحید میعبادت و مناجات است و این

ه گیری عمال اگار باا مباده مشاتص شاود و زنجیارطور که گذشت نسبت و جمتهمان
توانند بازتااب توحیاد را در قااب راستا در کنار هر چیده شوند، میصفات و عوامل فنی در یک

تلویزیونی منعکس کنند. در جواب پرسش و هدف توقیق درباره چهونهی بازتااب توحیاد در 
سریال یوسب پیامبر در این توقیق، موضوعات تقابل حق و باطل، عشق، ادب، مناجات، صبر 

های هیری از دیهران و ارتبا  با غیب از نرر گذشت و مشاهده شد چهونه نشاانهدر ابتالء، دست
توانند داللت خود را بر یک امار توحیادی نشاان دهناد کاه ایان ای و نمادی میشمایلی، نمایه

ها هر در بوث موتوا و هر در عناصر روایی و میزانسن مکمل همدیهر باوده، تاا در ایان نشانه
تری از توحید را به تصویر کشند. برای تولید یک اثر توحیادی ایان های عمیقارتبا  بتوانند الیه

تواند یاک داساتان ارتبا  باید در  شود و در فیلمنامه و دکوپاژ منعکس شود، در این شرایط می
توانند به کمک فیلمنامه و توحیدی را در پی داشته باشد. در این صورت قواعد فرمی در فیلر می
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های بصری فیلر را ساامان دهناد، اماا اگار فقاط باه عناصار درون قااب و جلوهدکوپاژ آمده و 
شاود و از نرار اند، میمیزانسن دقات شاود، مثال هازاران فایلر اخالقای کاه دیهاران سااخته

 گیری آن توحید نبوده است.متتصصان قابل قبول است، اما جمت
یا زندگی عارفان که  زندگی پیامبران المی و و بیتدر قصص قرآنی، سیره اهل توحید

در قادم اول  موتاوای بسایار غنای دارد. ها در آثاار ماذهبی موساوس اساتجای خالی آن
های آن نیاااز اساات کااه انجااام بهیاارد، همؤلفااهااای تتصصاای بااا مبنااای توحیااد و پژوهش
های قشری عبور کرده و المام گرفته از موتوای توحیدی باشند  این همؤلفهایی که از پژوهش
تارین نکتاه در قصص قرآنی و زندگی امامان، پیامبران و عرفا قابل وصول اسات. ممرممر از 

ای بایش از آثاار است که اگر رعایت نشود، نتیجاه هاینجا رعایت نسبت اسماء و افعال با مبد
دست نتواهد آمد. در قدم بعد توقیقاتی نیاز است که چهونهی اجرا شادن روز به مذهبی ام

ای آن را در فیلمنامه و دکوپاژ ترسیر نماید تا جزئیات امر توحیادی در ههمؤلفامر توحیدی و 
 طلباد و از فارمهای دینی مشتص شود. این امار فارم خااص خاود را میسبک زندگی اسوه

، چراکه هر سبک برای القای مفااهیر خاود باه ابازار نیستبرداری کپی قابلهای دیهر سبک
این امر، راه آزماون و خطاا را بایاد پیماود تاا  خاص خود نیاز دارد و برای کسب تتصص در

اسماء المای و  هتربیت شوند که با توجه به قواعد فیلر بتوانند زنجیر متتصصانی در این زمینه
 نسبت هر عمل به مبداء آن را به تصویر درآورند. 
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Abstract 

Aim: The present paper seeks to show how monotheistic teachings are 

reflected in Prophet Joseph TV Series.  

Method: Using Peirce's Semiotics and considering monotheistic 

components from Allamah Tabatabaii's view, the paper reviews how 

monotheism teaching has been reflected in Prophet Joseph TV Series.  

Findings: The sequences of the Series including monotheistic 

components, such as the sequences of Prophets Jacob and Joseph's struggle 

with pontiffs, relation with Unseen world, affliction, and those dealing with 

love and courtesy of presence as well as elements like scene, stage equipment, 

lighting, camera, actor, voices, dialogs, music, and compositions that together 

have portrayed a monotheistic flow have been considered and their 

implications have been identified. Using semiotics, the implications of these 

sequences and elements to show the reflection of the monotheistic fact have 

been explained, and it has been shown that these signs can reflect monotheism 

through interacting as a chain. 

Conclusion: In Prophet Joseph TV Series, monotheism has been 

reflected in monotheistic components, love, courtesy, helping others, patience 

in afflictions, conflict between the truth and falsehood, prayer, supplication, 

and relation with Unseen world. The Series is successful in some cases but 

has some deficiencies in connecting the content to the origin in other cases.  

Key words: monotheism, semiotics, lifestyle, goodly life, Prophet Joseph 

TV Series.  
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