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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و تنظیم و ارسال مقاالت

 ضوابط کلّی و محتوایی:  -الف

 پژوهشی باشد. ی ـ علمارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای مقالۀ  -1

 درج شود. یپژوهش-یعلم یۀتواند در نشر یباشد م یمقاله اگر همراه با نقد جامع علم ۀترجم :1تبصره 

ـ سّؤعلمـی، م  ۀشامل: نام و نام خانوادگی، رتب صات دقیق خود راالزم است نویسنده یا نویسندگان مشخّ -2  ۀس

)در  ای جداگانـه ارسـاك کننـد    در صـفحه  e-mail متبوع، شماره تلفن تماس، نشانی دقیق پست الکترونیکی

 .صورت ارساك از طریق سامانۀ فصلنامه، نیازی به آن نیست(

 ص گردد.مسئوك مشخّ ۀداشته باشد، نویسند هدر صورتی که مقاله بیش از یک نویسند -3

 یسـنده مقاله با نو یّتمقاله و تمام مکاتبات و مسؤول ۀص نشده باشد، ارائمسئوك مشخّ یسندۀچنانچه نو :2تبصره 

 اوّك است.  

 یـد نبا ی،ارسـال  یهـا  نباشد. ضـمناً مقالـه   یگرد یدر جا  د به نشر آنمتعهّ یسندهمقاله قبالً منتشر نشده و نو -4

 د.نارائه شو یگرد های فصلنامهزمان به  هم

 است. یمقاله الزام یآن در ابتدا یادآوریباشد،  یقاتیتحق یطرح نامه یا انیبرگرفته از پا ای چنانچه مقاله -5

 است. یسندهنو ۀبه عهد یو حقوق یصحّت و سقم مقاله به لحاظ علم یّتمسؤول -6

 .مجله محفوظ است یها برا مقاله یراستاریو یزقبوك و ن یاحق ردّ  -7

 است. فصلنامه ۀداوران با هیأت تحریریّ ، پس از نظرفصلنامهتأیید نهایی مقاله برای چاپ در  -8
 

 ضوابط ساختاری و نگارشی:  -ب

 خط باشد. 24حداکثر  یدارا ،کلمه250صفحه، وهرصفحه  26حجم مقاله حداکثر  -9

شود.  ینیحروفچ 12فونت  B Compsetو قلم    Wordافزار  با نرم A4روی کاغذ  یکمقاله بر  -10

و منابع با همان  یسپانو یده،و چک متر، یسانت 1 یان سطورو م 5/4، چپ و راست 5 یینباال و پا یۀبا حاش

و قلـم   سـی تر از قلـم فار  فونت کم یکبا  Times New Romanیسی باشد. قلم انگل 11قلم و اندازه 

 شود. یپتا تر یشفونت ب یکبا  B Badrی عرب

 های زیر باشد: هر مقاله باید دارای بخش -11

 و کوتاه و رسا باشد. پژوهشقاله؛ ناظر بر موضوع عنوان م. 11-1

شـر  مختصـر و    ۀدر بردارنـد  یسی کـه و انگل یکلمه به زبان فارس 200-150حدود . چکیده: 11-2

 باشد. یجهپژوهش و نت یّتمسأله؛ هدف؛ ماه یاننوشتار؛ شامل ب یاتجامع محتو

 کلیدواژه باشد. 7و حدّاکثر  4هر مقاله باید دارای حدّاقلّ واژه؛  یدکل. 11-3

هـای قبلـی و جهـات نـوآوری آن در      به تبیین موضوع مقاله، ارتباط آن با پـژوهش ؛ . مقدّمه11-4



 

 پردازد. راستای حلّ مشکالت موجود می

بنـدی شـده و هـر پـاراگرف دارای      : متن اصلی: بخش اصلی مقاله است که بایـد پـاراگرف  11-5

 موضوعی خاصّ باشد.

 ل مطر  شده در مقالهیمسا ینتر و خالصه مهمّ یبند جمعو دربردارندۀ کلمه  200-150حدود  یجه؛نت -12

 است.

( و یسـی سپس انگل ی،و عرب یب شده )ابتدا منابع فارسمنابع مقاله، به ترتیب حروف الفبا مرتّمنابع:  -13

 باشند.مورد ارجاع واقع شده مقاله تمام مراجع در متن  الزم استدر انتهای مقاله آورده شوند. 
 

 ارجاعات: -ج

 گیرد: متنی؛ منابعی که در متن اصلی مقاله مورد ارجاع قرار می ارجاعات درون -14

: در صورت نقل قوك مستقیم از منبعی، ابتدا و انتهای مطلب باید میان دو گیومه قرار گیرد. در 14-1

 نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

)مثـاك:   شـماره جلـد و صـفحه    ر:ساك نش یسنده؛نو ینوادگارجاعات داخل متن شامل نام خا: 14-2

1/35) 

 : در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف ساك انتشار نیز پس از نام مؤلّف ذکر شود.14-3

ـ  ساك  یکچند اثر چاپ شده در  یادو  یدارا ای یسندهچه نو چنان: 14-4 ف، باشد به صورت )نام مؤلّ

ـ  ج -ب-ساك انتشارحروف الفبا: أ ـ شـود  یو....، جلد/صفحه( ارجـاع داده م و  452 ب،1359 ی،: طوس

 .125ج، 1359 طوسی،

در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد، پس از نام نخستین نویسنده، عبارت : 3تبصرره  

بـرای آثـار انگلیسـی قـرار     « and others»یـا  « .et al»برای آثار فارسی و عبارت « دیگران»

 گیرد. می

متنی در کنار یکدیگر در یک جفت پرانتز، با عالمت نقطه ویرگوك از  دو یاچند استناد درون :14-5

 شوند. هم جدا می

شر  اصطالحات و مانند آن در  در پانوشت و کلمات ینمانند صورت الت یحی،ارجاعات توض: 14-6

 تنی خواهد بود(.آورده شود. )ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله روش درون م شتنو پی

یا با فاصله از ذکر منبع اصلی ـ اگر ذکر منبعی دیگر موجب ابهام یا  که بالفاصله  یدر موارد: 14-7

از کلمـه همـان و شـماره    و منبع ارجاع داده شود همان به عدم شناسایی منبع مورد ارجاع نگردد ـ،  

اسـتفاده   از واژه همـان  یادشده،، با همان شرط باشد یز یکیکه شماره صفحه ن یصفحه و در صورت

 شود.



 

 

شود: اصـل آیـه، شـمارۀ سـوره و آیـه:       در ارجاعات آیات درون مقاله این گونه عمل می -14-8

 (، ترجمۀ فارسی آیه.1/65)

 شیوۀ ارجاع منابع پایان مقاله -15

 یـا یرانیـک  صـورت ا  عنوان کامل اثر بـه ،، نام؛ )ساك انتشار(گی/شهرتنام خانواد ها: : کتاب15-1

/ گردآورنده: نام و نام یراستارجدا شود(، مترجم/ و یبا دو نقطه از عنوان فرع ی)عنوان اصل یتالیکا

 ناشر. :محلّ انتشار نوبت چاپ، جلد، ی، ویرایش )در صورتی که نخستین ویرایش نباشد(،خانوادگ

نـام نویسـندگان    شود و در آثاری با بیش از دو نویسنده تنها نام نویسندۀ اوك معکوس می :4تبصره 

پـیش از نـام نویسـندۀ آخـر     « و»دوم به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگوك و حرف ربط 

 آید. می

نشر از لفظ  و در صورت عدم وجود محلّ« تا یب»نشر، از لفظ  یخدر صورت عدم وجود تار:5تبصره 

 استفاده شود. «نا بی»و در صورت عدم وجود ناشر، از لفظ  «جا یب»

نام مجلّـه   یومه،، عنوان کامل مقاله درون گ(ساك انتشار)نام،  ،/ شهرتینام خانوادگ: مقاالت: 15-2

صفحات مربوط بـه   همحلّ نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمار یتالیک،ا یرانیک یابه صورت ا

 مقاله.

و برای صـفحات   28-25شود؛ مانند صص  برای ذکر صفحات متوالی از صص استفاده می :6تبصره 

 (50و  47و  43متناوب از ص؛ مانند 

، نام به صورت ایرانیک یا ایتالیک نامه یاننام )ساك انتشار(، عنوان پا ی،نام خانوادگنامه:  : پایان15-3

 باشد. یم یرس دست نامه مذکور در آن در یانکه پا ینترنتیا یتدانشگاه، سا

درون  روز آمـدن شـدن(، عنـوان مطلـب     یانام )ساك انتشار و  ی،نام خانودگ: سایت اینترنتی: 15-4

 به صورت کامل. یت، آدرس ساگیومه

گردد؛ بلکه در ترتیب الفبایی فهرسـت منـابع و    نامه و سایت اینترنتی جداگانه ذکر نمی : پایان15-5

 شود. مآخذ آورده می

ها باید به طـور کامـل و    تون عربی اعمّ از آیات قرآن، نهج البالغه، احادیث و جز آن: همۀ م15-6

 گذاری شود. درست اعراب



 مطالعات ادبی متون اسالمیفصلنامه  سیزدهمشماره 
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 بر اساس روییرد گفتدانی فرکالف داستان گرگ یوسف • 9

 فاطمه سیرتی مهر، سیّد اسماعیل حسینی اجداد 

 البالغه ها در فه  و زیباساز  تدابیر نهج الدثل بررسی نقش ضرب • 35

 مریم توکّلیان، محمّد میرجلیلی علی 
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 کلدات القرآن الیری  مصطفو 

 )بررسی مورد  بر ی واژگان قرآنی( 

 سیّد محمّد موسوی، مرتضی سازجینی، مصطفی عبّاسی مقدّم 

کلهـر  ها  شدر  محدّـد یوسـف   واکاو  تحلیلی بینامتنیّت سورة یوسف در تخلّص • 101

 کرمانشاهی

 علی سهامی، محمّدحسن امرایی 

 بررسی شبیۀ مدنایی حبّ در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن • 127

 فاطمه قربانی الکتراشانیابراهیم فلّا ،  

 ها  ابداعی در مضامین انفجار  قرآن کری  انقالب • 161

 انقالب مدنایی -1 

  یحیی علیزاده تیمورلویی 

 1398، بهار 13پیاپی ، اوكشماره ، چهارمساك 
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 بر اساس رویکرد گفتمانی فرکالف داستان گرگ یوسف
 1سیّد اسماعیل حسینی اجداد
 2فاطمه سیرتی مهر

 چکیده

 توصیف، تفسیر و تبیـین ۀ ای است که در سه مرحلمیان رشتهتحلیل گفتمان انتقادی رویکردی 

پـردازد  به تجزیه و تحلیل متون می جز آن به کمک عواملی چون قدرت، تاریخ، ایدئولوژی و متون

 برداری کند.پردهها  آنهای مستتر در تا از الیه

 نتقـادی اسـت.  رویکرد تحلیل گفتمـان ا ۀ ترین اندیشمندان در زمیننورمن فرکالف، از برجسته

شـامل بـازخوانی    ،اسـت نگارش یافتـه   که با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف حاضر ۀمقال

گفتمانی انتقادی و تقـابلی  ۀ دهند نشان وباشد میدر سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین  داستان قرآنی

 .باشد می ها و تفاوت سلیقه و ایدئولوژی آن های اصلی داستان شخصیّتمیان 

اثـر  « گـر  یوسـف  »  گیری از تحلیل گفتمان برای بازخوانی داستان هدف این مقاله بهره
ۀ دهنـد  انتخاب شده است. ایـن پـژوهش نشـان   « قصص الحیوان فی القرآن»احمد بهجت از کتاب 

های سیاسی و اجتماعی و نیز نشان دادن مناسـبات قـدرت    مایهبرای نمایش درون  های داستان تقابلیّ
های قرآنـی   داستان واکاوی دهد که این پژوهش نشان می چنین هم های متون ادبی است. در گفتمان
 های حاکم بر جامعه دارد. برای بیان گفتمان فراوان یهای تظرفیّ

 . نورمن فرکالف احمد بهجت، ،گر  یوسفتحلیل گفتمان، : واژگان کلیدی

                                                           

 d.hoseini54@gmail.comمسئول  ۀ، نویسندگیالنزبان و ادبیّات عربی دانشگاه  دانشیار -1
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 همقدّم

. ایـن رویکـرد از   آیـد  به شمار میتحلیل گفتمان انتقادی جدیدترین رویکرد در تحلیل گفتمان 

( 139 :1385)آقاگـل زاده،  . لحاظ فلسفی متأثّر از نظرات میشل فوکـو، فرویـد و مـارکس اسـت    

، چنـین  هـم کند که تحت تأثیر آن، یک متن خلق می شود؛ اجتماعی را مطالعه می یگفتمان، شرایط

ترتیب، گفتمان ازیک سو،  به اینکند. اجتماعی را که متن در آن قرار می گیرد، تفسیر می موقعیّت

 جامعه شناختی زبان است. خوانش، زبان شناختی نظام اجتماعی و از سوی دیگرۀ مطالع
ای شاخص در مباحث گفتمانی است، عقیـده دارد  در این زمینه، نورمن فرکالف که خود چهره

شناسی( و ساختارهای کالن جامعه )ایـدئولوژی  های زبانای خرد گفتمان )ویژگیکه میان ساختاره

(؛ از نظر او تحلیل 97-96: 1379 )فرکالف، .ای دیالکتیک وجود داردو ساختارهای اجتماعی( رابطه

را توصیف ف فرکالدی، پیشنهاتوصیف، تفسیر و تبیین است. در این طر  ۀ گفتمان شامل سه مرحل

 (.21، همانداند )میتبیین و تفسیر ض پیشفر

شود. حنفی معتقد اسـت  نقد زبان شناسی و ادبی محسوب میۀ حوز مهمّ تحلیل گفتمان از مباحث

هـای  ها، و روشها، تصویرگرینقدی بر کارهای ادبی و هنری به منظور بیان زیبایی ،گفتمان»که 

را ها  آن و میزان ابداع و نوآوری ی بر خواننده، برانگیختن احساس وی،اثرگذارقدرت  است تا هاآن

که غرض از تحلیل گفتمان  جا آن از( 26: 1998حنفی، )« .سازدانب ادیب و هنرمند آشکار میاز ج

انتقادی کاویدن در متون ارتباطی جهت هویدا ساختن پیام و معنای نهفته در آن است؛ بنابراین متون 

 .وان بـا نگـرش انتقـادی تحلیـل کـرد     تمی ،باشدکه مانند سایر متون در خدمت ارتباط میرا ادبی 

( در پی 1970 تا 1960)ۀ رشته ای است که از اواسط ده میانتحلیل گفتمان یک گرایش مطالعاتی »

نگاری، جامعه شناسی خرد، هایی چون انسان شناسی، قوممعرفتی در رشته -علمی ۀ گسترد یاهتغییر

های علوم شناسی و سایر رشتهشناسی و نشانهبیان، زبانروان شناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معنای 

مند ساختار، کارکرد، فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور مند به مطالعات نظاماجتماعی و انسانی عالقه

 ( 3 :همانفرکالف، )« کرده است

 توجّـه  بـا  و باشدبه متن می گرایش اصلی مورد پژوهش در تحلیل گفتمانۀ واقع، محور و داددر

بـریم. تحلیـل گفتمـان انتقـادی     میی و بینامتنی پیموقعیّتبه متن و تحلیل آن به ایدئولوژی و بافت 

هـای  فرهنگی در زمینـه  -های گفتمانی و رویدادهای اجتماعی های ملموس رابطهراهکارها و شیوه
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تکنیـک و  تحلیل گفتمان ایـن اسـت کـه    ۀ هدف عمد» .گذاردن را پیش روی خواننده میگوناگو

)بهـرام  « .ها، علوم سیاست و اجتماع به دست دهـد ها، فرهنگمتون رسانهۀ را در مطالع جدید یروش

ۀ دهندشرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه و نشانۀ کننداین رویکرد منعکس( 52: 1379پور، 

  باشد.تبیین میتوصیف، تفسیر و ۀ بر هر جامعه در سای مسلّطچگونگی پیوند آثار ادبی با قدرت 

 های فکری، اجتماعی وها و دیدگاهصدد است تا بتواند به کشف روابط ساختارتحلیل گفتمان در

مسـتتر   به کشـف معـانی ظـاهری و   منجرّ  به کارگیری این رویکرد»های گفتمانی بپردازد ساختار

هایی است ایدئولوژیکشف  واقعتحلیل گفتمان در( 14: 1385بشیر، )« .شودهای گفتمانی می جریان

اف گیرند. رویکرد انتقادی تحلیل گفتمان بـا شـفّ  که، مردم آگاهانه یا ناآگاهانه در زبان به کار می

منجـرّ   سازی، ابهام زدایی و آشکار ساختن ایدئولوژی حاکم بر متن به خـوانش عمیـق آثـار ادبـی    

 شود.   می

ترین تحلیل گفتمان از نوع انتقادی اسـت  کاملۀ دهندارایه  تعاریف، فرکالف کهۀ جدای از هم

ای از سـه عنصـر   به هـم تافتـه  ۀ من گفتمان را مجموع»کند: تعریف میاین گونه تحلیل گفتمان را 

دانـم و تحلیـل یـک    و خود متن می (تولید، توزیع و مصرف متن)کردار اجتماعی، کردار گفتمانی 

ما این است ۀ کند. فرضیّرا طلب میها  آن ن، تحلیل هریک از این سه بعد و روابط میاخاصّ گفتمان

یابنـد و  هایی که متون با یکدیگر پیوند مـی متون، شیوه خاصّ هایکه پیوندی معنادار میان ویژگی

او در این رویکـرد  ( 98 -97: 1379)فرکالف، « ت عمل اجتماعی وجود داردشوند و ماهیّتعبیر می

آید و وارد مبارزات از دك مناسبات قدرت بیرون می صدد است تا نشان دهد که رخدادها و متوندر

 شود.  می آن

گـر   شده به کمک تحلیـل گفتمـان انتقـادی فـرکالف، بـه تحلیـل داسـتان         ارایه ۀدر مقال

 شود.پرداخته می یوسف

 پژوهشنظری ادبیّات  -1

 پژوهشۀ پیشین: 1-1

 ،گرفته استانجام  نامهو پایانهایی به صورت مقاله تحلیل گفتمانی متون ادبی، پژوهشۀ در زمین

بررسی دیدگاه روایی در سه داستان کوتاه صادق چوبک؛ بـا رویکـرد   » :هانامهاین پایان ه بهاز جمل

های کوتاه معاصـر  بررسی تحلیل انتقادی گفتمان داستان»( و 1381)علوی، « تمان انتقادیتحلیل گف
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. از جملـه  تـوان اشـاره نمـود    می (1382قنبری، )« های کوتاه معاصر نوجوانانداستانبزرگساالن و 

عبـد الحسـین وجـدانی و    ۀ متن در دو داستان کوتاه خسـرو نوشـت   موقعیّت»مقاالت در این زمینه 

بررسـی رمـان   »، (1393حسـینی،  )« نخستین جام اثر مصطفی لطفی منفلوطی با رویکرد فـرکالف 

ـ  بررسی»، «دی فرکالفاساس الگوی تحلیل گفتمان انتقاسحر خلیفه براثر الصبار   یوسـف  ۀقصّ

بررسی گفتمان در »( و 1385)حاجی زاده،  «تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف نظریّه بر اساس

ـ  :مطالعه موردی ،نورمن فرکالف نظریّه نهج البالغه بر اساس  (1394 ،)محسـنی « ف کوفیـان یتوص

 موفّـق  نویسـان داستان از که –های احمد بهجت تحلیل گفتمان انتقادی داستانۀ در زمینامّا  باشد. می

 بـه  کـه  دارد ضـرورت  بنـابراین  ؛اسـت  نشـده  منتشـر  پژوهشی کنون تا - باشدمی دینیۀ زمین در

 ادبیّـات نگارش ۀ در زمین کامیابگان معاصر و نویسند از اینمونه عنوان به نویسنده این های داستان

 شود. توجّه قرآنی و دینی

 پژوهشهای  : پرسش1-2

گـر   »گفتمان انتقادی فرکالف چگونه در سه بستر توصیف و تفسیر و تبیین بر داسـتان   -1

 یابد؟ تطبیق می« یوسف

ای تا چه اندازه به تحلیل متـون دینـی، بـه ویـژه      این تحلیل زبان شناسی و مطالعۀ میان رشته -2

 رساند؟ های قرآن یاری می داستان

 : فرضیّۀ پژوهش1-3

توانـد   ای نوین از جمله تحلیل گفتمان انتقادی می العات زبان شناسی و میان رشتهها و مط بررسی

های کاربردی در گسترده شناخت متون ادبی دینـی؛ از   گامی نو در راستای تحلیل و دستیابی به داده

 .های قرآن بیانجامد جمله قصّه

 دربارۀ احمد بهجت و کتاب قصص الحیوان فی القرآن -2

هـای قـرآن، بـه    بیان سرگذشت حیوانات موجود در قصّـه  «وان فی القرآنقصص الحی»کتاب 

ها، توسّط احمد بهجـت بـا هـدف بـازآفرینی ایـن نـوع از       کمک عنصر خیاك و جان بخشی به آن

هـای قرآنـی   نیز بازآفرینی یکی از داستان« گر  یوسف»ها تألیف شده است. داستان  داستان

 باشد.است که برگرفته از واقعیّت می
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در قـاهره   1932نوامبر  15نگار بزر  مصری در احمد شفیق بهجت، داستان نویس و روزنامه»

( ویژگی 19: 1390)نوروزی، « .باشدالتحصیل رشتۀ حقوق از دانشگاه قاهره میبه دنیا آمد. وی فارغ

هـای  قصّـه های دینی و بـه ویـژه   گیری از مضمون و محتوای داستانو ممتاز آثار وی بهره برجسته

هـا   آن بیان به جدید زاویۀ دید با و - شخصاوّك  ضمیر از استفاده –قرآنی است که با روشی نوین 

 – آموزشـی  هـای داسـتان  عرفـانی،  –های فلسفی این نویسندۀ بزر  در زمینه»نموده است.  اقدام

 «بست. فرو جهان از چشم بیماری اثربر میالدی 2011 ساك در او. است زده قلم طنز ادبیّات و قرآنی

 (1: 1391 نوکانی،)

 «گرگ یوسف»داستان تحلیل گفتمان انتقادی  -3

 داستانۀ خالص: 3-1

هـای  روایت زندگی حیوانی است که درگیر حـواد  و نـاگواری   «گر  یوسف»داستان 

کشند و قتل و نابودی همنوع و برادر خود را میۀ ای به ظاهر انسان، نقشهبشری شده است. عدّۀ جامع

کند در طـوك عمـر   که، گر  سوگند یاد مینویسند. در حالیاین گناه خویش را به پای گر  می

و عمـل   شدن گر  به خوردن یوسفهمرا دیده و نه او را خورده است. متّ خود نه یوسف

 جا آنشود تا میها  آن ای نسبت بهبه نفرت فزایندهمنجرّ  غیر انسانی برادرانش با انداختن او در چاه،

 ورزد.شان، امتناع میاناز شکار گوسفندحتّی  که

ر است و در جای جای داستان به بیـان  اصلی و راوی داستان ـ گر  ـ از انسان متنفّ   شخصیّت

پـردازد؛ و برتـری خـود را در چگـونگی تغذیـه،      انسانی مـی ۀ فخر فروشی و تفاخر نسبت به جامع

-اش از مصر راهی کنعان مـی داند. او که برای یافتن برادر گم شدهدوستی میدوستی و برادرخانواده

شود. او در کنعـان بـا گرگـی    دچار حیرت می برادران یوسفۀ حسادت و کینۀ شود با مشاهد

و مهربـانی   صـمیمیّت شود. بر فضای خـانوادگی او  تی بعد صاحب فرزندانی میکند و مدّازدواج می

سرپناه ۀ ت و تهیشود. تأمین غذا، امنیّهمبازی میها  آن فرزندان با با تر بیش زند و برای انسموج می

یس گله نیز هست؛ بنابراین، آموزش شکار به دهد. او ریاصلی او را تشکیل میۀ برای خانواده دغدغ

شـود بـا   باشد. در شبی که به قصد شکار از خانه خارج میهای او میتر از برنامههای کوچکگر 

هـا   آن شدید نسـبت بـه   یبر نابودی آن حضرت، دچار نفرت مبنیّ برادران یوسفشنیدن صدای 

 شود.می
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خطرترین گزینه برای ترین و پرکنند به سختها قبل از شکار برگزار میای که گر در جلسه

که شش سگ و ده را  پسران حضرت یعقوبۀ ، گلدهند. گر  یوسفشکار رأی مثبت می

پیشنهاد داد که پذیرفته شد. بـا همسـر خـود و تعـدادی      ، برای شکارکردندمرد از آن محافظت می

هـای تحـت   گر  کارآزموده و چند گر  تحت تعلیم راهی شکار شدند. در هنگام شکار گـر  

پهن کرده بودنـد،   او برای نجات دو گر  در دامی که برادران یوسف گشتندتعلیم دچار خطر 

ودند بنابراین، با افتادن گر  در دام به او حمله کردند و دست و خود را به خواب زده بها  آن افتاد.

 پایش را بستند. 

ـ    در زمانی که گر  با دست و پای بسته بر روی دستان بـرادران یوسـف   ۀ بـه سـوی خان

رهسپار بود، تمام مسیر را به خاطر سپرد و امید به بازگشت داشت. با نزدیـک   حضرت یعقوب

آلـود گـر ، خـورده    دهان خونۀ ن ناله و زاری سر دادند. با مشاهد، پسرایعقوبۀ شدن به خان

گر  به داخل خانه برده شـد   را قطعی شمردند. بنابر تقاضای حضرت یعقوب شدن یوسف

گردید که پدر  مشخّصو گر   در خلوت بین حضرت یعقوب و دست و پایش را باز کردند.

 واقعیّـت روی برای سرپوش گذاشتن ها  آن ۀنقش؛ و داردبر خباثت و پلیدی باطن فرزندانش آگاهی 

ـ  . عدم پارگی لباس یوسفه استدارای نقص بود گـر  بـه آن حضـرت، راز    ۀ با وجود حمل

بـرای پـدر    دوری از حضرت یوسفکه  این را فاش کرد. با وجودها  آن بودن داستان ساختگی

گر  را آزاد  دهنده بود. بنابراینآزارا عمل غیر انسانی پسرانش بیش از بیش بود؛ امّ تحمّلقابل غیر

ر شـود. گـر  آزاد شـده بـه سـرعت از      متذکّها  آن ساخت تا عدم پذیرش سخنان پسرانش را به

شتافت؛ و کنعانیان نیز با تیراندازی کردن و اش میمسیرهای که به خاطر سپرده بود به سوی خانواده

ها تیری به گر  اصابت کرد یب و گریزپرتاب سنگ و چوب در تعقیب او بودند. در پی این تعق

 گناه به مر  ختم شد.و سرنوشت گر  بی

 تحلیل برخی از عناصر داستان: 3-2

ـ  همتناقض حیوانی و بشری، قضیّۀ برادر دوستی و برادرکشی در دو جامع ل در ایـن  ای قابـل تأمّ

ن در پشت نقابی از لبخند، به مخفی کـردن بـاطن حیـوانی    های به ظاهر متمدّداستان است که انسان

را  محبّـت  ندگی و ظاهری حیوانی؛ وفاداری، نوع دوسـتی و . گرگی با خوی درّنمایند میخود اقدام 

 کشد. بشری را به چالش میۀ دهد و باطن و وجدان جامعسرمشق زندگانی خود قرار می
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هـا  در سراسر داستان از برتری زندگی گـر   کند،می معرّفیدیده راوی که خود را گرگی ستم

فروشی و تفاخر نسبت بـه نـاجوانمردان و بـه خصـوص بـرادران      . فخرنماید گفتگو میها بر انسان

زندگی زناشویی، چگونگی تغذیه، ۀ زند. او برتری خود را در نحوموج میدر این گتفگو  یوسف

هـا را  عی انسـان هـای تصـنّ  ها، لبخنـد ن شبشمارد. این حکمرامیبر دوستیوفاداری، صداقت و نوع

که گر  با دارا بـودن چنـگ و دنـدان    داند. در حالیای برای استتار چنگ و دندان طمع میوسیله

 سپارد.گاه جوانمردی و مهربانی را به باد فراموشی نمیظاهری، هیچ

شـود.  ها شـروع مـی  انسانمیان ش ا نامی و رسواییزندگی و بدۀ وشیدك گر  از  داستان با درد

گنـاه نکـرده   ۀ انسانی به واسطۀ در جامع نامساعد فرد وضعیّتحرف دلش را با گالیه و شکایت از 

هـای  گـری گوید کـه حیلـه  او در ادامه می .(50: 2000نالد )بهجت، می شدهد و از شرایطادامه می

ه است. آنان برای صحّگردیده نده تا ابد به یدک کشیدن عنوان گر  درّمنجرّ  ،برادران یوسف

بـه خـون    اقدامی وقیحانه با آغشته کردن لباس یوسف نابودی آن حضرت، در طیّبر گذاشتن 

آلوده کردن دست و پای گر ، گنـاه نـابودی و خـورده شـدن آن      چنین همگوسفند ذبح شده و 

 شمارد. گر  این حیله را تهمتی بیش نمی؛ امّا حضرت را به پای گر  نوشتند

ات و عواطف اعماك و رفتاری از تفکّراساس هستند و هرکدام بر متعدّد های این داستانشخصیّت

: گر  در نقش برادر، گر  در نقش باشند این قرار می های این داستان ازدهند. نقشخود بروز می

بـرادران  گله، همسر گر ، فرزنـدان گـر ،    رییس همسر، گر  در نقش پدر، گر  در نقش

های مذکور اعماك و رفتارشان بـه روشـنی گویـای افکـار و     . نقشوبو حضرت یعقیوسف 

ها قادر خواهد بود به مکنونات و ست و مخاطب از طریق گفتگوهای جاری بین نقشا هاعواطف آن

 پی ببرد. نآنا یشخصیّتتیپ 

 تحلیل گفتمان انتقادی داستان در سطح توصیف -4

 مـتن اسـت   توصـیف  سـطح  در مباحـث عمـده   از متنی های ساخت و دستور، توجّه به واژگان

و  اجتمـاعی  شـرایط  زمینه و از را جدای نظر مورد متن، در این سطح( 171-170: 1379، فرکالف)

  .دهیم می قرار بررسی مورد  متون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر

دو  گفتمـانی دوگانـه و تقـابلی در   ۀ دهندتوصیف، نشانۀ در مرحل« یوسفگر  »داستان 

متفـاوت  کـامالً  های این داسـتان کـه از دو دنیـای    شخصیّتمتفاوت حیوانی و بشری است. ۀ جامع
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باشند. گر  با دارا بودن ظـاهری  اند، دارای اعماك و کرداری متناقض با دنیای خود می انتخاب شده

، کندو وفاداری را فراموش نمی محبّتدوستی، ندگی، اصوك اخالقی چون نوعحیوانی و شهرت به درّ

خوی حیوانی و رذالت اخالقی خـود را در زیـر جلـد انسـانی خـود پنهـان        برادران یوسف امّا

 ( 58: 2000)بهجت،  .اند نموده

را در فضـای   محبّـت  حاکمیّـت در یک سوی این گفتمان، گر  با وجود چنگ و دندان تیز، 

دوستی را در نقش پدر، همسـر  دوستی و نوعخانوادهۀ دهد و خصیصخانوادگی خود سرمشق قرار می

به گفتگو و تعامل بـا   محبّتاساس عشق و کند. در مقابل همسر او نیز برگله فراموش نمی رییس و

 (همان) .اش است، همدرد و غمخوارشریک زندگیچنین همپردازد؛ گر  می

پـدر بـه بـرادر    ۀ لطف و عنایت ویـژ  تحمّلشاهد توصیف برادرانی است که او از سوی دیگر، 

خشکاند. بنابراین، بـا  می دوستی را در وجودشانها، برادرتر را ندارند؛ حسادت و رقابت آنکوچک

، حسـادت،  شوند. در گروه بـرادران یوسـف  وجود ظاهر انسانی خود مرتکب عملی حیوانی می

م وشـفقتی دسـت بـه    هیچ تـرحّ ت و همنوعی را خشکانده است و بیاخوّۀ دروغ و تزویر سرچشم

کشی هابیل و قابیـل  زنند و بار دیگر برادرزمین میۀ شرمانه در طوك تاریخ بشری در عرصاقدامی بی

 شود.ای از کنعانیان تکرار میهعدّتوسّط 

و  محبّـت دوسـتی، عاطفـه و   اساس خانواده محوری، برادرگفتمان حاکم بر گر ، گفتمانی بر

باشد. گفتمان حاکم بر بـرادران یوسـف،   می برادران یوسفشأن انسانی  ف بر اعماك دور ازتأسّ

 ( 57 همان،) .توزی استدروغ و کینهو انگیزی گری و فتنه حیله

و گـر  ـ شـاهد     بشری و حیوانی ـ حضـرت یعقـوب   ۀ گفتمان حاکم میان دو جامعدر 

حیـوانی و  ۀ دوستی در دو جامعف به برادرر و تأسّتحسّ چنین هماساس شفقت و دلسوزی گفتمانی بر

 ( 64 همان،) .انسانی هستیم

 دستور: 4-1

ند کـه  هسـت  برخوردار بسامدی باالین کاربرد را در این داستان دارد و از تر بیش جمالت خبری

ـ  است ـ بر روند وقوع کلّ  این بیانگر شاهد بودن راوی ـ که دانای  باشـد:  ات از نزدیـک مـی  اتّفاق

 هـا  بندی نویسنده به گـزاره ن میزان پایبرد و مبیّت متن را باال میقطعیّ ،اخباریبسامد باالی وجه »

ین تـر  افـزون  یبعد از جمالت خبری، جمالت پرسشـی و اسـتفهام  امّا  (151: 1392)درپر، « .ستا
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، گـر  و همسـرش، گـر  و بـرادرش و     کاربرد را دارد. در گفتگوی میان برادران یوسف

آن شـاید بـه   این فراوانی شود. استفهامی بسیاری مشاهده می جمالت گر  و حضرت یعقوب

 ی مبهم و غیـر ا، مسألهدوستی در بین برادران یوسفو برادر اخالقیّاتدلیل است که عدم وجود 

دوسـتی در  نـوع  بـرادران یوسـف  ۀ باشد؛ و با عمل ناجوانمردانها میگر ۀ قابل هضم در جامع

 رود.میبشری بیش از پیش زیر سؤاك ۀ جامع

در رساندن خبر  استفهامی گر ، بیانگر نگرانی از چگونگی توانایی برادران یوسف جمالت

انجـام   ایـن سـؤاالت، دشـواری   ( 55: 2000)بهجـت،   .باشدخورده شدن آن حضرت به پدرشان می

 کند.ت سخت را در ذهن مخاطب متبادر میمأموریّ

حاکی از آن اسـت کـه حـزن و    ، جمالت استفهامی در گفتگوی گر  و حضرت یعقوب

ر و آن حضـرت بـه عـدم    قابـل تصـوّ  غیر نزد حضرت یعقوب اندوه ناشی از فراق یوسف

، ترس و در جمالت استفهامی برادران یوسفامّا  .ه استگری پسرانش واقف بودصداقت و حیله

هـای خـود در مـورد    گریو از برمال شدن حیله گردد میرویی با پدر مشاهده اضطراب ناشی از رویا

( در ایـن جمـالت تشـویش و    همـان ند )باش می گر  بسیار نگرانتوسّط  یوسفخورده شدن 

حـاکم  هـا   آن بر فضـای گفتگـوی   العمل یعقوباضطراب ناشی از چگونگی عملکرد و عکس

خانواده مشهود ۀ سالمت و تغذی وضعیّتدر عبارات استفهامی گر  و همسرش، آگاهی از  باشد. می

خود به همسرش را بـه صـورت نگرانـی از    ۀ در قالب این جمالت استفهامی، عشق و عالقاو . است

و  صـمیمیّت کند. در جمـالت اسـتفهامی گـر  و بـرادرش     اش بیان میجسمی و روحی وضعیّت

 (58 همان،) .شوددر قالب طنز و تحقیر دیده میها  آن دوستی حاکم بر روابط

باشند و تنها، در آغاز داستان که راوی در مـورد  مثبت می رت بیش رفته در داستانجمالت به کار

کند جمالت منفی مـورد اسـتفاده   ها، صحبت میها به خصوص در بین انسانزندگی گر  وضعیّت

شان ندهاساس ظاهر درّها و قضاوت بر ها نسبت به گر قرار گرفته است و نشانگر دید منفی انسان

 (50همان، ) .باشدمی

نیـز  « هم»و ضمیر جمع « أنت»باشد و ضمایری چون می کاربرد در این داستانپر ضمیر« أنا»

استفاده « أنا»از ضمیر  تر بیش پردازد،استفاده شده است. گر  زمانی که به روایت زندگی خود می

ای و در قالـب گلـه  کـه   ایـن  ها به دلیـل در زمان توصیف راوی از زندگی گر ( همانکند )می
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در گفتگـوی بـین   ( 52 همـان، کند )استفاده می« نحْنَ»کنند از ضمیر جمع زندگی میجمعی  دسته

ت بر فضای خـانوادگی آنـان، کـاربرد زیـاد     یّعاطفه و صمیم حاکمیّتبه دلیل  گر  و همسرش،

 (54 همان،) .باشدمشهود می« أنتِ»ضمیر 

بـه  کـه   آن ، عـالوه بـر  ـ استکلّ   های داستان از نوع معلوم است؛ زیرا راوی ـ که دانای جمله

پـردازد، در نظـر دارد چیـزی را مجهـوك نگـذارد و نیـز عمـل و        نـی مـی  آبازآفرینی داسـتان قر 

 .پنهان نسازدای را و هیچ مسأله درآوردهای داستان را به نمایش شخصیّتها و پویایی  العمل عکس

ۀ به کارگیری جمالت کوتـاه و اسـتفاد   «گر  یوسف»های داستان یکی دیگر از ویژگی

. رود بـه شـمار مـی   اصلی داسـتان   شخصیّتاضطراب و شتاب ۀ دهندباشد که نشانزیاد از افعاك می

کند و شـتاب  گر  در پایان داستان، هنگام فرار از دست کنعانیان جمالت را کوتاه و بریده ادا می

 کوتاهی جمالت است.در گریختن و ترس ازآنان، عامل اصلی بریدگی و 

پهـن کـرده    در هنگام راهنمایی و نجات دو گر  کوچک از دامی که بـرادران یوسـف  

آهنگـی  ضـرب چون  همها، برد. ردیف شدن فعلرا به کار می های زیاد و جمالت کوتاهبودند، فعل

ای ثـه خطـر و حاد  ،وقوع پیوسـتن به برای کوبیدن بر طبل، در هنگام به مهلکه افتادن و تسریع در 

کثر مما ینبغي نحو الماشیی:    أستی  » :دهدناگوار را خبر می کان الذئبان الصغیران الطائشان قد تقدما أ
دو بچه گر  ناشی، بیش از »( 59 همان،« ).الماشی: بالخطر فاستیقظ  فزع:   بدأت تخور   تضیطر 

گوسفندان از خواب پریدنـد  ه نزدیک شده بودند و همین بود که گله احساس خطر کرد و حد به گلّ

در این عبارت ردیف شدن چند فعل پشت سر هم، خبـر از تصـمیمی بـزر      «صدا کردند.وو سر

 دهد.ای ناگوار را نشان میبرای به استقباك رفتن حادثه

خطرترین گزینـه از جمـالت کوتـاه    شکار و برگزیدن پر هنگام انتخاب محلّبه زیر؛ ۀ در نمون

کنـد:  خطر افتادن را با جمالتی بریده و آوردن افعاك پی در پـی بیـان مـی   ۀ لحظکند؛ و استفاده می

إنحدرنا قبل المتاء نحو الصحراء./ سرت في المقدم:، تجري إلي سواري ذئبتي   تتبعنا القافلی: الطویلی:./ »
قبل از غروب بـه طـرف صـحرا سـرازیر شـدیم و مـن       »( همان« )یتواثب في نهایتها ذئبان صیغیران

کرد و در پشت ما صـف بلنـدی از   ها در حرکت بودم. همسرم هم مرا همراهی میپیشاپیش گر 

 «کردند.خیز میوها در حرکت بودند که در انتهای آن دو بچه گر  جستگر 
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 های متنی ساخت: 4-2

تی انسجام و پیوستگی مطالب موضوعی است که در تحلیل درونی متن، هم از دیدگاه بالغت سنّ

هلیدی و حسن، انسجام را عبارت از ابزارهـای  »ه بوده است. توجّ شناسی، مورد هم در مباحث زبانو 

ها با یکدیگر  دانند که باعث پیوند جمله از دستوری، واژگانی و معنایی می شناختی گوناگون اعمّ زبان

اهنـگ و  دار، هم معتقد است اگر متنی بخواهـد یکدسـت باشـد لزومـاً بایـد معنـی       1شوند. اشر می

ز از انسجام و پیونـد هنـری   متن این داستان نی رو،ازاین (9: 1385زاده،  )آقاگل« .ساخت باشد خوش

ارتباط با آن ذکر نشده  ی یا بیموقعیّتای خارج از بافت  . هیچ عبارت یا جملهباشد میبرخوردار  ویژه

 .است
وادی بـه  راوی در پی آن است که با برقراری ارتباطی صمیمانه و دوستانه بـا مخاطـب، وی را   

کنـد.  ای روایـت مـی  ای محـاوره را به شـیوه « گر  یوسف»داستان بکشاند؛ بنابراین داستان 

بیانی داستان به دلیل سادگی ۀ ساده است. شیوها  آن گفتگوهای میان چنین همهای داستان و شخصیّت

 گویی در آن خبری نیست.پراظی و شود و از لفّبیان میآسان گفتگوها نیز 

ها، نشـانگر درمانـدگی و بیـزاری وی    گر  از ظلم و ستم انسانۀ آغاز داستان به صورت گالی

تقـاد  اعبشری به ستوه آمده اسـت. گـر    ۀ توزی در جامعکشی و کینهباشد. آن حیوان از برادرمی

شان در طوك تاریخ بشـری شـده   با چنگ و دندان تیز موجب رسوایی و بدنامیها  آن که ظاهردارد 

عی هـای تصـنّ  های تیز طمع خود را در پشت لبخندها با ترفند و حیله دندانانسان کهاست؛ در حالی

 اند.پنهان نموده

به خصوص رفتـار بـرادران   ها و انسانۀ موجود در جامع وضعیّتراوی داستان ـ گر  ـ که از   

را  بار هم یوسـف یکحتّی  کند که در طوك زندگی خودنفرت دارد، سوگند یاد می یوسف

 (54: 2000را خورده باشد. )بهجت،  اوکه  این ندیده است چه برسد به

دوست که برای پیدا کردن برادر کوچک خود راهی دیار غربت شـده  او به عنوان گرگی برادر

صـرف   تالش برادران یوسـف امّا  .سازدی هام وارده مبرّخود را از اتّ آید تارمیصدد ب در ،است

شود. در این داستان، مواضع بـرادران  اندیشیدن در مورد چگونگی سربه نیست کردن آن حضرت می

آید. بنابراین، در گفتگویی کشی و برادردوستی به نمایش در میو گر  در مورد برادر یوسف

                                                           
1- Asher 
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دوسـتی پسـران آن حضـرت بـه     دوستی و برادردهد، نوعرخ می حضرت یعقوبکه میان او و 

 ( 70 همان،) .شودچالش کشیده می

 تحلیل گفتمان انتقادی داستان در سطح تفسیر -5

 مفسّـر  منظـر  از. اسـت ( ای زمینـه  دانش) مفسّر تذهنیّ و متن خود محتویات از ترکیبی تفسیر

 مفسّر ذهن ای زمینه دانش عناصر که هستند هایی سرنخ منزلۀ به حقیقت در متن صوری های ویژگی

 ای زمینـه  دانـش  و ها سرنخ این دیالکتیکی و متقابل ارتباط محصوك، تفسیر بنابراین. کنند می فعّاك را

 بررسـی  مورد سطح این در که است مباحثی از گفتمان انواع و زمینه یا بافت. بود خواهد مفسّر ذهن

 (244: 1379، فرکالف) .گیرند می قرار

 گفتمانمشارکان ماجرای داستان و : 5-1

داستان در آغاز متن ـ کـه نـوعی فضاسـازی و      اوّك شخصیّتۀ دك و گالینویسنده، با بیان درد

هـا و روابـط   شخصـیّت  وضـعیّت متفـاوت اسـت ـ    ۀ برای آشنایی مخاطب با دو جامع ایجاد زمینه

خطـاب بـه گـر ، بـار      سـخنان حضـرت یعقـوب   کشد. را به تصویر میها  آن ایدئولوژیک

ها و توکّل ۀم و ارجح بر همدر پناه خداوند مقدّ ایدئولوژی دینی عمیقی دارد که سپردن یوسف

بـرای   ایمـه با عنوان کردن تـرس از گـر  مقدّ  بر این باور است که آن حضرت امّا  ،ها استبیم

قلت أخاف أن یأکله الذئب و أنتم عنه غافلون./ قـدمت خـوفی   »لغزش پسرانش فراهم کرده است: 

« ی و جاءوا بـک بـدال منـه   منک علی حفظ اهلل له و رعایته فأصابنی ما تری./ عاقبنی اهلل و ضاع منّ

ترسـم از او  می که برادرانش از من خواستند که او را با خود ببرند گفتم:زمانی»( 61 :2000)بهجت، 

م غافل شوید و گر  او را بخورد. من ترس از گر  را به دعا و سپردن او در پنـاه خداونـد مقـدّ   

را از من گرفت و تـو را بـه    بینی چه بر سرم آمد! خداوند مرا مجازات کرد و یوسفکردم، می

بی در این داسـتان  رنگ و حاکم بودن دیدگاه مذهپرۀ دهنداین عبارت نشان«. برایم آوردند اوجای 

 است.

کند که نمایانگر گفتمان اجتماعی، اخالقـی و  بهجت، تالش خود را صرف روایت ماجرایی می

باشد. این داستان اخـالق و خـانواده را در   متفاوت بشری و حیوانی میکامالً ۀ خانوادگی در دو جامع

 کشد.و خلقت به تصویر می تفکّرمتمایز از لحاظ از هر جهت زندگی دو مخلوق 
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 شخصیّت، نمایانگر در راستای فریفتن حضرت یعقوب برادران یوسفتوجیهات کالمی 

قال أسدهم  نقیول »گویند: که می جا آن باشد.و گفتمانشان بر مبنای حیله و نیرنگ میها  آن و افکار
  المفر ض أنه معنا./قیال الثالی    لیعقو  تاه یوسف منا./ قال الثاني  هذه لعب: مکشوف:./ کیف یتوه منا

کله الذئب گوییم یوسف گم شده است. دومی گفت: یکی گفت: به یعقوب می»( 55 همان،« )نقول أ

 مشـخّص که گم شود درحالی ه نیست و تکراری است. چگونه امکان دارد یوسفموجّ یاین دلیل

 «خورد.گوییم گر  او را همراه ما بوده است؟ سومی گفت: می باشد می

گله به فراخور محیط  رییس هایی چون همسر، پدر، برادروگر  راوی در نقش شخصیّتتبلور 

نیرنـگ و تزویـر بـر فضـای      ولی به دور از حیله است.امّا  ؛هایی که به عهده دارد، متفاوتو نقش

را خاذ تصمیمات و اجرای آن حیله و نیرنگ در اتّ و داشتکامل ۀ احاط برادران یوسفگفتمان 

 ( همان) .دادندت قرار مییّاولو در

ـ    ،در جای جای داستان انسـانی، بـه خصـوص    ۀ راوی ـ گر  ـ به فخر فروشی نسبت به جامع

ها با وجود ظاهر و زیرا نوع دوستی و خانواده دوستی در میان گر  ؛پردازدمی برادران یوسف

گـری، دروغ و نـاجوانمردی از   شـود و ظاهرنمـایی، حیلـه   محسوب می مهمّ خوی حیوانی عنصری

ثم یقف علـی بـاب کهفـه و     ما أروع أن یکون المرء ذئباً»شده بود:  برادران یوسف اخالقیّات

رضایت .« چه خوب است که گر  باشی و بر در غار بایستی و زوزه بکشی» (52 همان،« ).یعوی

« اهلل الذی خلقنـا ذئابـاً  الحمد»شود: عمیق این تفاخر متنهی می ۀبودنش به کشف الیراوی از گر 

 .«خدای را سپاس که ما را گر  آفرید»( 58 همان،)

 ... هایی چون تشبیه، کنایه، استعاره ومناسب از آرایهۀ های زبانی دیگر داستان، استفاداز شاخصه

ها و ملموس کردن رخدادها گنجانـده  شخصیّت تر بیش است که در گفتگوی اشخاص برای شناخت

سـازد.  هایی که عالوه بر زیبایی متن، به خوبی، درون متالطم نویسنده را آشکار میشده است. آرایه

احمد بهجت، توانسته از شگردهای ادبی، صور خیاك و گاه زبانی شاعرانه برای رسـیدن بـه مطلـوب    

حسی مخاطب بـا داسـتان را   گامی و همگیری از این عناصر، هممورد نظر خود بهره ببرد. او با بهره

 .نماید میم فراه

 ها و فنون ادبی به کار رفته در این داستان آمده است:هایی از آرایهدر جدوك زیر نمونه

  



 1398، بهار 13پیاپی ، اولشماره ، چهارمسال 

 

 

 
 

22 

 

 های ادبیجدول آرایه

 تشبیه

ینطلییج دتییدر الرمییا ر »
فی الصحراء مثل قبض: می  

)بهجت، .« البرق   أضر 

-بدن خاک»( 52: 2000

آلــود شــکار بــه ســمت 

کند و مثل صحرا فرار می

دود و تندتر می بلکه، برق

 «.زنممن ضربه می

 عدوت مثل ذئـب یفـرّ  »

)همان،  .«من ألف إنسان

من ماننـد گرگـی   ( »56

که از هزار انسـان فـرار   

 «.دویدم ،کندمی

هییذا القییرف الفضییی  ،ظهییر القمییر»
الشاسب الذر نرر علی ضوئه أصغر 

مـاه  ( »52)همـان،   «.فئران الجبال

ای  همـان قـرص نقـره    ،پیدا شـد 

ها نوری که ما گر  زردرنگ کم

ــای ــم آن ۀ در س ــور ک ــی  ن حتّ

ها ها را در کوهترین موش ککوچ

 «.بینیممی

 آمیزیحسّ

« کانیییی  رسلیییی: سییییو اء»

سفر سیاهی »( 57)همان، 

 «.بود

عــاد الصــمت إلـــی   »

ــاك ــان،  .«الرم ( 60)هم

ــه ماســه» هــا ســکوت ب

 «.بازگشت

خالل الرسلی:  سفظ  الطریج دیدا  »
ــان، .« :الفادعیی ــن ( »60)هم در م

طوك این سفر دردناک سعی کردم 

 «.مسیر راه را به خاطر بسپارم

 کنایه

إبتلعت الصحراء أصـداء  »

ــواء ــان،  «العـ ( 60)همـ

دشــت وســیع انعکــاس »

 «.مرا در خود بلعیدۀ زوز

أقوك ما أقوك من حرقتی، »

)همان،  .«حین طفح الکیل

تم ظرفیّۀ وقتی پیمان( »57

شود سوز دلـم را در  پر می

بیــان  قالــب جمالتــی 

 «.کنم می

إنکسر قلبی بعده فخرجـت مـن   »

بعـد از آن  ( »54)همـان،   .«مصر

قلــبم شکســت و از مصــر خــارج 

 «.شدم

 اغراق

ینعکس ضوء القمر علی »

أنیابی و یرتد الشعاع نحو 

)همـان،   .«أبعد الفـرائس 

هـا نـور مـاه    شب( »52

ســفیدی مســتقیم بــر  

تابـد و   های من مـی  دندان

أغرقتنییییی مودیییی: میییی  »
در ( »58)همان، .« الحزن

موجی از غم و اندوه غرق 

 «.شدم
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 های نیش را ت دندانشفافیّ

تا دورتـرین جـایی کـه    

منعکس  ،طعمه وجود دارد

 «.کند می

عموم مـردم اسـت کـه ایـن     ۀ زبانی حقیقی و دارای واژگانی عادی و مورد استفاد زبان داستان،

به نزدیکی مخاطـب بـا راوی در رونـد داسـتان     منجرّ  تر است وویژگی در گفتمان گر  ملموس

شود که مخاطب خـود را بـا زبـان و    . دارا بودن زبانی سهل و قابل فهم همگانی موجب میگردد می

مخاطب در همراهـی  ۀ و نزدیکی، سبب برانگیختن انگیز صمیمیّتاحساس راوی بیگانه نپندارد. این 

نویسنده بـا بـه کـارگیری    «.خنده منفجر شد از( »58 همان،« )الضیحک:إنفجرت »شود: با راوی می

عموم مردم توانسته است؛ تصاویر داستان را در ذهن مخاطب عینـی  ۀ ای و مورد استفادزبانی محاوره

 ی میان راوی و مخاطب داستان شده است.حسّو ملموس جلوه دهد. این خصیصه موجب هم

گیـری اشـعار   منظر گر  و به کاراز  داستان یوسفخوانی استفاده از آیات قرآنی، دوباره

مندی احمد بهجت، از متون میرا  ادبی زبان خود و میرا  دینی جاهلی در روند داستان نشانگر بهره

خـود اندوختـه، بـه    ۀ ی و مذهبی را که در حافظمیرا  ادبی ـ ملّ  ۀ مایباشد. او توانسته است جانمی

  شایسته در سراسر داستان بگنجاند. ینحو

شـعری و  ۀ زند و به گذشـت های پیشین گریز میز داستان، احمد بهجت به اشعار دورهدر بخشی ا

جاهلی را در گفتگوی بـین گـر  و همسـرش    ۀ نماید. او بیتی از صعالیک دوری خود اشاره میملّ

کند که گر  از رفتار پردازد و بیان میمیجابر با متن داستان بنبینامتنی ثابتۀ آورد؛ و به رابطمی

آنان با وجود پدری چـون حضـرت   که  این به ستوه آمده است و از برادران یوسفۀ ناجوانمردان

ندگی از عمـل  خورد. گر  با وجود خوی درّمی افسوسزنند دست به اقدامی ننگین می یعقوب

ستوه انسانی به ۀ بن جابر از جامعثابت گونه کههمان جوید. ای به ظاهر انسان بیزاری میهحیوانی عدّ

ها، با حیواناتی چون گر  مـأنوس شـده بـود.    ها و صحراها و به دور از انساننآمده بود و در بیابا

نویسنده بر میرا  ادبی ۀ در بخش تفسیر، خبر از احاط بینامتنیّتاز اشعار گذشتگان به عنوان ۀ استفاد

 ب به بن جابر ملقّ با بیان بیتی از ثابت چنین همدهد. می
 
ۀ ا یکـی از شـاعران صـعالیک دور   شـر   ط  ب  تأ
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دوستی ، مورد تحقیر قرار گرفته و صداقت، وفاداری و نوعجاهلی، خصلت بشری برادران یوسف

 متفاوت بشری و حیوانی به چالش کشیده شده است: کامالً ۀ در دو جامع

 ت  اس  ف   ب  ئ  ر الذ  و  ع  »
 
 إ   ت  و  ص        رو  ع   ذ  إ   ب  ئ  الذ  ب      ت  ن  أ

  ت  د  ک  ف   ان  ت  ن 
 
 (57 :2000)بهجت، « یر  ط  أ

و دوستی مرا جلب کرد و انسانی نعره کشید و من از ترس از جا  محبّتگرگی زوزه کشید و »

 «پریدم.

که نویسنده طبیعت را با کمک صور خیاك به زیبایی در داستان به تصویر کشیده است؛  جا آن از

ها و ین پدیدهتر مهمّ رنگ از»نویسنده دور نمانده است.  دیدگاههای موجود در طبیعت از بیان رنگ

 پیوندی اسـتوار های زندگی دهد، چرا که با تمام زمینهعناصری است که تصویر ادبی را تشکیل می

« و اسـطوره سـخت در ارتبـاط اسـت     شناسی، دین، فرهنگ، ادب، هنردارد و با علوم طبیعی، روان

ها در ضمن داستان، تابلویی زیبا از طبیعـت و افکـار   کردن رنگواقع، ذکر در ( 1: 1974شریف، )

تـوان بـه   هـا مـی  دهد و در ورای بیان این رنـگ موجود در ذهن نویسنده را برای مخاطب جلوه می

ـ      »حقیقت پنهان در فضای داستان پی برد:   تـأثیر ۀ هر رنگـی یـک معنـای روانـی دارد کـه نتیج

 ( 2: 2002شاهر، « )فیزیولوژیک آن بر انسان است.

)بهجـت،  « إنسحب اللون األصفر مع انسحاب الشمس و تغطت األرض بلونهـا الرمـادی السـاب    »

در این عبـارت   «.افق ناپدید شد. رنگ زرد خاکستری زمین را پوشاندۀ خط زرد حاشی( »50: همان

ت افق که نشان پایان روز و غروب خورشید است، مانند تابلویی زیبـا افـوك قـدر   ۀ رنگ زرد حاشی

آورد. رنگ خاکستری و تیره کـه بـر زمـین    میخورشید در هنگام فرا رسیدن شب را به تصویر در

و  اخالقیّـات پوشاند بیـانگر ابهـام و مستأصـل مانـدن گـر  در مـورد       شود و آن را میمی مسلّط

، از عنصر چنین همباشد. می برادران یوسفویژه خصوص زواك برادردوستی در سطح زمین و به به

ها در نزد خواننده به خـوبی  سازی صحنهرنگ در منعکس کردن تصاویر در ذهن مخاطب و نزدیک

 بهره جسته است:

آن حضرت به رنگ سفید بیان ۀ را با توصیف خان پاکی، آرامش و مهربانی حضرت یعقوب

در ( 185: 1985)شـکری،  « انگیـزد زیرا رنگ سفید احساس آرامش و طمأنینـه را برمـی  »دارد: می

دیگر قادر ۀ گرفته است، بیش از هر کلمسفید که درختان سرسبز، آن را در بر ایواقع، تصویر خانه

 خواننده متبادر کنـد: به ذهن  را موجود در آن شخصیّتخواهد بود، فضای حاکم بر آن خانه و نوع 
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بـرادران  »( 60 :2000)بهجـت،  « بی  أبیی  تحیطیه سدیقی: مشیجرةتصایح أخوة یوسف سی   صلوا ل  »

 «.رسیدند، ناله سر دادند ،درختان سرسبز بودۀ که در محاصر رنگسفید ای هوقتی به خان یوسف

 که با کمک دهند میای را تشکیل هایی چون زرد، سبز، سیاه، خاکستری و سربی مجموعهرنگ

ـ عّرنگ زرد نمـاد ف » ،به مفهوم رنگ زرد توجّه توان مقصود نویسنده را دریافت. بامیها  آن ت و الیّ

پنهان شدن رنگ زرد در واقع، افـوك   جا اینتوان گفت که در ( می50: 1985)شکری، « سرور است

سـرور و  ، برادران یوسفگری و نیرنگ رساند که با حیلهت در روی زمین را میالیّقدرت و فعّ

سرسـبز  هـای  و کنعانیان رخت بربست. کنعان دارای بـاغ  شادمانی از زندگانی حضرت یعقوب

هـا و  رنگ سبز به خاطر ارتباطش با باغ» :زد موج میبنابراین وفور نعمت و رفاه در آن  ؛بود فراوان

ۀ شـرمان رفتـار بـی  امّا  ؛(1654: 1977)مختار عمر، « مزارع و درختان با بهشت و نعمت مرتبط است

مسـلّط شـود. زیـرا    هـا   آن او موجب شد تا سیاهی گمراهی و گناه بـر  در حقّ برادران یوسف

ظلم و ضاللت، خشـم و گنـاه، کفـر و شـرک را تمثیـل      » جا اینمستولی شدن رنگ سیاه شب در 

جهل و  تسلّط با چیره شدن رنگ خاکستری بر زمین گر  به خاطر( 2: 2005)زغربت، « بخشد می

و آزادای از  ، نابودی حضـرت یوسـف  پسران حضرت یعقوبۀ گمراهی و اقدام ناجوانمردان

« اسـت  محبّـت نماد سـوگواری و نجابـت و   » خاکستری چون ،کندخود سوگواری میۀ دست رفت

 ( 128: 1390)ستمی و طهماسبی، 

ـ   قرآنـی حضـرت یوسـف   قصّۀ د بازنویسی مجدّ «گر  یوسف»داستان  ت بـا محوریّ

های قرآنی ، آیهقصّهواقعیّت دادن مخاطب به اصل و  توجّه باشد. نویسنده برایراویتگری گر  می

این داستان بـا قـرآن    بینامتنیّتهای مختلف داستان وارد نموده است. مرتبط با آن را در ضمن بخش

واقعی بودن داستان است که استفاده از دو عنصر خیاك و تشخیص ۀ دهندنشان اوّك برداشتکریم در 

میـزان آگـاهی و مـأنوس بـودن     دوم  نگاهموجب شده است تا داستانی جدید به نگارش درآید. در 

کنـد. بهجـت قبـل از ورود بـه داسـتان بـرای       نویسنده با قرآن کریم را برای مخاطب آشکار مـی 

استفاده کرده  یوسفۀ سازی ذهن مخاطب و حسن مطلع از آیات سیزدهم و چهاردهم سور آماده

ی»ارتباط بینامتنی متن اصلی و متن مرجع اسـت:  ۀ دهنداست که نشان ن    إ 
یال  یه  ق  وا ب  ب  ه  یذ  ن  ت 

 
یي أ ن  ن  ز  ح  ی  ي ل 

یا إ  
ن   إ 

 : یب  ص  ح    ع  ن  ئ ب      
ه  الذ  ل  ک 

 
ئ    أ

وا ل  ال  ون  ق  ل  اف 
ه  غ  ن  م  ع  ت  ن 

 
أ ئ ب      

ه  الذ  ل  ک 
 
أ ن  ی 

 
اف  أ خ 

 
أ یر  ن     اس  خ  ا ل  / یوسـف )« ذ 

ترسم کـه گـر  او را بخـورد و    شوم و از این میپدر گفت: من از دوری او غمگین می( »13-14
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ـ  کـه   ایـن  گفتند: اگر او را گر  بخورد با ،شما از او غافل باشید نیرومنـد هسـتیم از    یمـا گروه

 «.کاران خواهیم بود زیان

 نوع گفتمان: 5-2

ـ تهای بینامتنی داستان، که احمد بهجت از آیات قرآنی مرچنین بافت دریافت با زنـدگانی   ابط ب

 ت  جاهلی ـ  ۀ بیتی از شاعر دور چنین هم و حضرت یوسف
 
توان بیان ا ـ بهره برده است، می ر شَ ط  ب  أ

باشد و نویسـنده سـعی دارد در جـای    اجتماعی و اخالقی می ،کرد که گفتمان حاکم بر این داستان

 دهد. توجّه جای داستان، مخاطب را به جوانمردی، وفاداری و صداقت

است. صفات حـاکم  ا توزی، نیرنگ و کذب حکمفرمکینه ،در گفتمان میان برادران یوسف

باشد که بویی از برادری به مشامشان نرسیده اسـت.  گری میذاتی و حیلهبر گفتمان آنان، نشانگر بد

: انـد  به کـار بسـته  کشی برادرنقشۀ آوردن اجرا دردر راستای چگونه به ت و افکار خود را تمام همّ

ت کنیم که ایـن همـان   چگونه ثاب»( 60: 2000)بهجت، « ل؟کیف نثبت له أن هذا هو الذئب القات»

 «؟گر  قاتل است

زنند؛ و گری میو خوردن ایشان،دست به حیله یوسفگر  به ۀ حملۀ آنان برای اثبات قضیّ

شده میان آنان، نشانگر جوالن انجام  دهند که گفتگوی ارایه به پدر دروغینکنند مستندی تالش می

 محبّـت باشد. در گفتمان میان گر  و همسرش، عشـق و  تصمیم پلید می اجرایشیطان بر افکار و 

میـان  گفتگـو  یابـد. در  ت و سرپرستی آن دو در نقش پدر و مادر نمـود مـی  مسئولیّ زند وموج می

مـداری و اعتقـادات دینـی    و گر ، شاهد جاری بودن گفتمانی بر اساس دین حضرت یعقوب

بـه بـرادرانش را، موجـب     یوسـف بر خدا در هنگام سپردن  توکّل آن حضرت عدم هستیم که

 ( 61 همان،آورد )ـ به شمار می یوسفعذاب الهی ـ نابودی 

 توجّـه  در سراسر داستان، احمد بهجت سعی دارد مخاطب را به اصوك اخالقی، خانوادگی و دینی

دوسـتی، عاطفـه و   نـوع انسانی و حیوانی است کـه در آن رو   ۀ ق به دو جامعدهد. این داستان متعلّ

دهد که رعایت اصوك خـانوادگی و  ست؛ ونشان میا به ظاهر مخلوقات حکمفرما بی گرایش محبّت

 اخالقی اصل اساسی در بازآفرینی این داستان قرآنی بوده است.
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 مان انتقادی داستان در سطح تبیینتحلیل گفت -6

 مناسبات قدرت: 6-1

ـ    تبیین نشان مـی ۀ در مرحل یوسفتحلیل گفتمانی گر   ۀ دهـد کـه گفتمـان در دو جامع

برادران یوسـف،  ۀ متناقض حیوانی و بشری به سمت برقراری اصوك اخالقی و خانوادگی و در جامع

 باشد.برتری جویی در نزد پدر می بهبر عکس این قضیه 

را بـه چـالش    بـرادران یوسـف  آمیز برادرکشی گـروه  بار و اعتراضگر  با لحن تأسف

ها را با وجود گر ۀ دوستی حاکم بر جامعف، مهربانی و نوعدر ورای این گالیه و تأسّ کشد؛ و می

« کالمیی، المصییب: أن یوسیف شیقیقهم قلی  مکیررا  »کشـد:  شان به تصویر مـی ندگیظاهر و خوی درّ

برادر  یوسفکه  و بدبختی این استکالمم را تکرار کردم و به او گفتم: مصیبت »( 57 همان،)

 «.استا هآن

عمیـق در   ایبه ایجاد کینـه منجرّ  ،حضرت یعقوب به یوسفۀ بیش از اندازۀ ه و عالقتوجّ

 گـرفتن صـدد   وافر پدر بـه بـرادر نبودنـد؛ در   ۀ عالق تحمّلها که قادر به آن های برادرانش شد.دك

 بر آمدند تا بتوانند عامل اصـلی دوری جسـتن پـدر از    یوسفتصمیمی برای از سر راه برداشتن 

همـان،  « )یحبه الرجل و ال یطیق فراقـه  ،لن یترککم یعقوب تأخذون یوسف»را از بین ببرند: ها  آن

خواهـد، او خیلـی   را از مـا مـی   یوسـف دارد، یعقوب به این راحتی دست از سر ما برنمی»( 55

 «.را ندارد اش را دوست دارد و طاقت دوری یوسف

آن و به مشام رسـیدن بـوی غـذای     های فرآوردهوفور زیتون و  های زراعی،زمین فراوان بودن

خطـوات   ةعلـی مبعـد  »کند: های آن سرزمین، مسایل معیشتی قوم کنعان را تبیین میمطبوع از خانه

  تنتصب بیضاء یجلس
 
 رجاك حوك نار  ةعشر مامهیاأ

 
خطوات مـنهم تنـام مئـات     ةمبعدوقدها./ و علی أ

پا شده بـود و جلـوی    ررنگی بسفیدۀ در چند قدمی من خیم»( 53 همان،« )الخراف و النعاج و البقر

در مـادّه   صدها گاو و گوسـفند نـر و  ها  آن مده بودند و در چند قدمیده مرد دور آتش گرد آ آن

این عبارت، برخورداری کنعانیان از ثروت و دارایی را با بیان میزان وفـور  «. بردند به سر میخواب 

با دارا بودن صدها رأس گاو و گوسفند تشریح ها  آن اقتصادی وضعیّتدهد؛ و ماك و حشم نشان می

های زراعی و به مشام رسـیدن بـوی غـذای مطبـوع     شود. در این داستان، با توصیفی که از زمینمی

. گـردد  مـی اقتصادی قوم کنعان در ذهـن مخاطـب متبـادر     وضعیّتچگونگی  ،صورت گرفته است

آن، توانایی استحصاك  فراوانیبه کشت زیتون و منجرّ  رود فلسطین،ۀ های زراعی مطلوب حاشی زمین
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 همـان، گردید )برای روغن چراغ و روشنایی استفاده میاز آن روغن زیتون را سبب شده است، که 

68 ) 

شـویم.  ی روبـرو مـی  شخصـیّت  تضادّم با دو طیف ارتباط با قدرت در این داستان، تقریباً جنبۀاز 

ه و نیرنگ برای از سر ورزی و به کارگیری حقّای در کینهترین مسامحه که کم برادران یوسف

در جلساتی که در صحرا و به دور از چشم پدر ها  آن دهند.از خود نشان نمی یوسفراه برداشتن 

 ینبغی »دادند: را محور اصلی گفتگوی خود قرار می یوسفکردند، نابودی برگزار می
 
ن نتخلص أ

 «.خالص شویم یوسفباید از شر ( »54 همان،« )من یوسف

در چـرای   اوبـرای همراهـی    و عدم اعتمـاد یعقـوب   یوسفۀ ها با آگاهی از عالقآن

ـ    یوسـف مندی گوسفندان با برادران، زردی رنگ و عدم بهره ه جلـوه  از آفتـاب را دلیلـی موجّ

بـه بـرادر کوچـک، اعتمـاد     دوستی و دلسوزی نسـبت  دهند تا از این طریق با نشان دادن برادر می

تا اجرایی کردن آن ـ  گرفتن را جلب کنند. در سراسر این مراحل ـ از تصمیم   حضرت یعقوب

 شود. حیله و تزویر و عدم رعایت اصوك اخالقی و خانوادگی به وضو  مشاهده می

 قاك »عبارت: 
 
التی سنلطخ بها قمـیص یوسـف و نـذهب     ةو نلطخه بدم الشا نصطاد ذئباًکبرهم سأ

 بالذئب إلی 
 
کنـیم و  تر بود گفت: گرگی را شکار میبرادری که از همه بزر »( 56 همان،« )بیناأ

را به خون همان گوسـفند آلـوده    یوسفکنیم؛ و لباس دهانش را به خون گوسفندی آغشته می

اصلی و قدرت حاکم در گـروه  ۀ گرداننددهد که نشان می« بریمکنیم و گر  را نزد پدرمان میمی

ـ     ، برادر بزر برادران یوسف ت بـرادر  تر بوده است. ریاسـت و سرپرسـتی گـروه بـا محوریّ

انجـام   بـرادران دیگـر  توسّـط  پذیرش تصمیمات و اجرای نقشه امّا  ؛تر صورت پذیرفته است بزر 

 گرفت. می

این گر  با وجود ایـن   است.یوسف هم به خوردن ، گر  متّتیپ مخالف برادران یوسف

-؛ وفاداری، عشق و برادربودندگی زیست و دارای خوی درّبشری میۀ که در دنیای متفاوت از جامع

با دارا بودن ظـاهری   برادران یوسفکه دهد. در حالیخود قرار می اخالقیّاتۀ دوستی را سرلوح

ی برادر کوچـک  وجود تفاوت سنّاست. با ا حکمفرمها  آن بر اخالقگری  وحشیندگی و انسانی، درّ

همراهی گـر  بـا بـرادرش در شـکار،     امّا  ورزند.حسادت می یوسفپدر به ۀ با آنان، به عالق

باشد: دوستی او میترک دیار برای یافتنش، نشانگر وفاداری و برادرحتّی  جستجوی برادر گمشده و
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ا و لم یعـد./  معی./ ثم خرج أخی یومًا و لم أکن أخرج للصید إال و هو ا عظیمًکنت أحب أخی حبًّ»

وقت بدون او من برادرم را خیلی دوست داشتم، هیچ»( 54 همان،« )ا حاولت البحث عنه فی مصرعبثً

هرچه سراسر مصر را گشتم تـا   رفتم. روزی برادرم از خانه خارج شد و دیگر برنگشت.به شکار نمی

 «.ای نرسیدماو را پیدا کنم به نتیجه

باشـد. ایـن   خانواده به عنوان سرپرست، مسئوك تأمین سـرپناه و خـوراک مـی   گر  در سطح 

« هـل أکـل األوالد؟  »یابد: فرزندان نمود میۀ تغذی وضعیّتشناسی او در قالب ابراز نگرانی از وظیفه

 «.اندها چیزی خوردههآیا بچّ( »58 همان،)

مطلوب نقش پدری، همسـر  حاکم بر فضای خانوادگی گر  و ایفای  محبّتبه عشق و  توجّه با

 ال » شمارد:انگیز میش را بسیار غمبار و نفرتشوهر شکار شدن ر از دست دادن ووی تصوّ
 
ظن أن أ

بارتر از این وجود داشته باشد کنم چیزی نفرتگمان نمی»( 56 همان،« )هناک ألعن من إصطیادک

 «.که بخواهند تو را شکار کنند

در سطح خانواده، همسر گر  به عنوان مدیر داخلی خانه، قدرت حاکم و مناسبات قدرت را در 

ـ  ... تغذیه، تنظیم خـواب و چون  همدست گرفته است. بر امور مختلف زندگی  هـا را مـدیریت   هبچّ

 (.57 همان،کند ) می

ـ  ریـیس  باشد. او به عنوانعازم شکار به دست گر  میۀ مناسبات قدرت در گلّ ه و قـدرت  گلّ

دیواري  ی، تجیرر إلی:سرت في المقدم»حمایت و دفاع از گروه را به عهده داشت: ۀ وظیف برتر گروه،
ها در من پیشاپیش گر ( »69 همان،« )ذئبتي   تتبعنا القافل: الطویل:./ یتواثب في نهایتا ذئبان صغیران

هـا در حرکـت   گـر  کرد و در پشت ما صف بلندی از حرکت بودم. همسرم هم مرا همراهی می

 «.کردندخیز میوبودند. در انتهای آن دو بچه گر  جست

یابـد زمـانی کـه    انتقاك می برادران یوسفداستان، مناسبات قدرت از گر  به ۀ در ادام اامّ

شوند، قـدرت را  به فریب و شکار گر  می موفّقبا گستردن دام و به خواب زدن خود، او برادران 

 سازند.خود می از آن

گیـرد. بـا دسـتور    آرامش وجود گر  را فرا مـی  حضرت یعقوبۀ با ورود گر  به خان

گـر   »(، 61 همان،« )دعوا الذئب لی و انصرفوا» کهبر این به فرزندانش مبنیّ حضرت یعقوب

بـا   شود. حضرت یعقوببه پدر منتقل می حاکمیّت، قدرت و «بگذارید و بیرون بروید جا اینرا 
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گرداند. او در حضـور  اش را به وی باز میها از دست و پای گر  آزادی سلب شدهنمودن طنابباز

 یوسفعدم پارگی لباس حضرت ۀ با مشاهد کند؛ وگناه بودن خود اعتراف میبه بی یعقوب

 ( 61همان، گردد )گر ، آشکار میتوسّط بر خورده شدن یوسف  پسران یعقوب مبنیّۀ تناقض گفت

ـ  حضرت یعقوبتوسّط سازی گر  با آزاد ـ حیلـه ۀ و برمال شدن نقص نقش بـرادران  ۀ گران

شود و دروغ و مکرشان با عدم وجود پـارگی لبـاس آن   ، قدرت از دست آنان خارج مییوسف

 گردد.حضرت تثبیت می

 از منظر ایدئولوژی، بر اساس کردار گفتمانی در این داستان واژگـان و مفـاهیمی چـون امیـد،    

فرزندان در جای جـای ایـن داسـتان     میاندوستی و عدم تبعیض دوستی، خانوادهبه خدا، برادر توکّل

ـ  یوسف، ابتال به عذاب الهی ـ گم شدن  رخنه کرده است. حضرت یعقوب  عـدم ۀ ـ را نتیج

 (.61 همان،امور را به خدا سپرد )ۀ شود که باید همر میداند و متذکّبر خدا می توکّل

  



 بر اساس رویکرد گفتمانی فرکالف داستان گرگ یوسف

 
  

31 

 

 گیرینتیجه

از احمـد بهجـت بـا رویکـرد      یوسفدر پژوهش حاضر تالش شده است تا داستان گر  

هـای  ، ماجراهای مربوط به ساكداستان گر  یوسفکلّی  ساختژرف خوانی شود.فرکالف باز

گـری آنـان در جهـت    با برادرانش در سرزمین کنعان و نمایش حیله زندگانی حضرت یوسف

اسـت   یوسفهم به خوردن هایی از زندگی گر  متّگوشهساخت آن نابودی آن حضرت و رو

 باشد.می همراهل خانوادگی او یکه با مسا

یابند؛ داستان حضور میۀ ی خود در پیکرشخصیّتبه تیپ  توجّه در این داستان هر کدام از افراد با

تعیـین  ، چگونگی حرکت و روند داستان را اجرای نقشه برای از سر راه برداشتن یوسفۀ و نحو

 کند.می

ـ  یوسفبهجت، در این داستان زندگی گر  متهم به خوردن  بـرادران  انسـانی  ۀ را در جامع

کنـد کـه دیـدگاهی اخالقـی و     روایت مـی کلّ  کشد. او از دیدگاه دانایبه تصویر می یوسف

محوری از اصوك اساسی در زنـدگی  به خدا و خانواده توکّل اجتماعی دارد. او معتقد است که امید و

های داستانی به نمـایش  شخصیّتداستان ابعاد فکری خود را در تعامل با دیگر کلّ  دانایالبتّه است. 

 گذارد.می

بشری و  تضادّم ۀدر سطح توصیف، بیانگر گفتمانی تقابلی در دو جامع یوسفداستان گر  

حیـوانی و گفتمـانی بـر    ۀ اخالقی از سوی جامعت مراعات اصوك حیوانی است؛ و گفتمانی با محوریّ

در جریان است. از زبانی سهل و قابل درک و مورد  برادران یوسفتوسّط ه و نیرنگ اساس حقّ

شخص و دوم شخص خبـر   اوّك شود؛ کاربرد ضمایر به صورتکاربرد اقشار عادی جامعه استفاده می

شـتاب،  ۀ دهندالت کوتاه و بریده نیز نشاندهد. جماز همگامی مخاطب با راوی در روند داستان می

 آشفتگی و سردرگمی راوی داستان از شرایط موجود است. 

ماجرایی اجتماعی و  «یوسفگر  »دهد که داستان تحلیل داستان در سطح تفسیر نشان می

متفاوت بشـری و  کامالً ۀ دوستی در دو جامعدوستی و برادرخانوادگی دارد. ماجرایی که در آن نوع

گر   حاکم بر فضای خانوادگی زندگی و جوّۀ شود. در این ماجرا، نحوحیوانی به چالش کشیده می

ـ  مطالعه و آگاهی نویسنده از طبیعت و زندگی گـر  ۀ دهندشود. و این نشانبه خوبی روایت می ا ه

ـ  نقش اصلی داستان محسوب می یوسفهم به خوردن است. گر  متّ ث نیـز  شود. از جـنس مؤنّ
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قوم کنعان و همسر گر  در داستان حضور دارند. تأثیر همسر گر  بر پرورش و نگهـداری  زنان 

 ها به خوبی مشهود است.هبچّ

ل و عنصر جان بخشـی توانسـته اسـت داسـتانی واقعـی و      تخیّۀ احمد بهجت با به کارگیری قوّ

ـ  کوشـد رونـد   یبرگرفته از قرآن را در قالب و پوششی نوین عرضه کند. نویسنده در این داستان م

برای نابودی آن حضرت و چگونگی به کارگیری انـواع دروغ و   برادران یوسفتصمیم گیری 

 حیله را نشان دهد.

باشد؛ کـه بـه   محوری در تمامی شرایط از موارد ایدئولوژیک این داستان میامیدواری و خانواده

 محبّت حاکمیّت، یوسفبرادران توسّط خاطر سپردن مسیر بازگشت به خانه با وجود اسیر شدن 

های بارز امید داشـتن و در رأس قـرار   و عاطفه در سطح خانواده و انس با همسر و فرزندان از نمونه

 باشد.دادن خانواده در روند داستان می
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