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الف -ضوابط کلّی و محتوایی:

 -1مقالۀ ارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای علمی ـ پژوهشی باشد.
تبصره  :1ترجمۀ مقاله اگر همراه با نقد جامع علمی باشد میتواند در نشریۀ علمی-پژوهشی درج شود.
 -2الزم است نویسنده یا نویسندگان مشخّصات دقیق خود را شامل :نام و نام خانوادگی ،رتبۀ علمـی ،مؤسّسـۀ
متبوع ،شماره تلفن تماس ،نشانی دقیق پست الکترونیکی  e-mailدر صـفحهای جداگانـه ارسـاك کننـد (در
صورت ارساك از طریق سامانۀ فصلنامه ،نیازی به آن نیست).
 -3در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد ،نویسندۀ مسئوك مشخّص گردد.
تبصره  :2چنانچه نویسندۀ مسئوك مشخّص نشده باشد ،ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسؤولیّت مقاله با نویسـنده
اوّك است.
 -4مقاله قبالً منتشر نشده و نویسنده متعهّد به نشر آن در جای دیگر نباشد .ضـمناً مقالـههـای ارسـالی ،نبایـد
همزمان به فصلنامههای دیگر ارائه شوند.
 -5چنانچه مقالهای برگرفته از پایاننامه یا طرحی تحقیقاتی باشد ،یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.
 -6مسؤولیّت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
 -7حق ردّ یا قبوك و نیز ویراستاری مقالهها برای مجله محفوظ است.
 -8تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه ،پس از نظر داوران با هیأت تحریریّۀ فصلنامه است.
ب -ضوابط ساختاری و نگارشی:

 -9حجم مقاله حداکثر  26صفحه ،وهرصفحه 250کلمه ،دارای حداکثر  24خط باشد.
 -10مقاله بر یک روی کاغذ  A4با نرمافزار  Wordو قلم  B Compsetفونت  12حروفچینی شود.
با حاشیۀ باال و پایین  ،5چپ و راست  4/5و میان سطور  1سانتیمتر ،و چکیده ،پانویس و منابع با همان
قلم و اندازه  11باشد .قلم انگلیسی  Times New Romanبا یک فونت کمتر از قلـم فارسـی و قلـم
عربی  B Badrبا یک فونت بیشتر تایپ شود.
 -11هر مقاله باید دارای بخشهای زیر باشد:
 .1-11عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع پژوهش و کوتاه و رسا باشد.
 .2-11چکیده :حدود  200-150کلمه به زبان فارسی و انگلیسی کـه در بردارنـدۀ شـر مختصـر و
جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیّت پژوهش و نتیجه باشد.
 .3-11کلید واژه؛ هر مقاله باید دارای حدّاقلّ  4و حدّاکثر  7کلیدواژه باشد.
 .4-11مقدّمه؛ به تبیین موضوع مقاله ،ارتباط آن با پـژوهشهـای قبلـی و جهـات نـوآوری آن در

راستای حلّ مشکالت موجود میپردازد.
 :5-11متن اصلی :بخش اصلی مقاله است که بایـد پـاراگرفبنـدی شـده و هـر پـاراگرف دارای
موضوعی خاصّ باشد.
 -12نتیجه؛ حدود  200-150کلمه و دربردارندۀ جمعبندی و خالصه مهمّترین مسایل مطر شده در مقاله
است.
 -13منابع :منابع مقاله ،به ترتیب حروف الفبا مرتّب شده (ابتدا منابع فارسی و عربی ،سپس انگلیسـی) و
در انتهای مقاله آورده شوند .الزم است تمام مراجع در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.
ج -ارجاعات:

 -14ارجاعات درونمتنی؛ منابعی که در متن اصلی مقاله مورد ارجاع قرار میگیرد:
 : 1-14در صورت نقل قوك مستقیم از منبعی ،ابتدا و انتهای مطلب باید میان دو گیومه قرار گیرد .در
نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.
 :2-14ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگی نویسنده؛ ساك نشر :شـماره جلـد و صـفحه (مثـاك:
)35/1
 :3-14در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف ساك انتشار نیز پس از نام مؤلّف ذکر شود.
 :4-14چنانچه نویسندهای دارای دو یا چند اثر چاپ شده در یک ساك باشد به صورت (نام مؤلّـف،
ساك انتشارحروف الفبا :أ-ب-ج و ،....جلد/صفحه) ارجـاع داده مـیشـود :طوسـی1359 ،ب 452 ،و
طوسی1359 ،ج.125 ،
تبصرره  :3در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد ،پس از نام نخستین نویسنده ،عبارت
«دیگران» برای آثار فارسی و عبارت « »et al.یـا « »and othersبـرای آثـار انگلیسـی قـرار
میگیرد.
 :5-14دو یاچند استناد درونمتنی در کنار یکدیگر در یک جفت پرانتز ،با عالمت نقطه ویرگوك از
هم جدا میشوند.
 :6-14ارجاعات توضیحی ،مانند صورت التین کلمات در پانوشت و شر اصطالحات و مانند آن در
پینوشت آورده شود( .ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله روش درون متنی خواهد بود).
 :7-14در مواردی که بالفاصله یا با فاصله از ذکر منبع اصلی ـ اگر ذکر منبعی دیگر موجب ابهام یا
عدم شناسایی منبع مورد ارجاع نگردد ـ ،به همان منبع ارجاع داده شود و از کلمـه همـان و شـماره
صفحه و در صورتی که شماره صفحه نیز یکی باشد ،با همان شرط یادشده ،از واژه همـان اسـتفاده
شود.

 -8-14در ارجاعات آیات درون مقاله این گونه عمل می شود :اصـل آیـه ،شـمارۀ سـوره و آیـه:
( ،)65/1ترجمۀ فارسی آیه.
 -15شیوۀ ارجاع منابع پایان مقاله
 :1-15کتاب ها :نام خانوادگی/شهرت ،نام؛ (ساك انتشار)،عنوان کامل اثر بـه صـورت ایرانیـک یـا
ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود) ،مترجم /ویراستار /گردآورنده :نام و نام
خانوادگی ،ویرایش (در صورتی که نخستین ویرایش نباشد) ،نوبت چاپ ،جلد ،محلّ انتشار :ناشر.
تبصره  :4در آثاری با بیش از دو نویسنده تنها نام نویسندۀ اوك معکوس میشود و نـام نویسـندگان
دوم به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگوك و حرف ربط «و» پـیش از نـام نویسـندۀ آخـر
میآید.
تبصره :5در صورت عدم وجود تاریخ نشر ،از لفظ «بیتا» و در صورت عدم وجود محلّ نشر از لفظ
«بیجا» و در صورت عدم وجود ناشر ،از لفظ «بینا» استفاده شود.
 :2-15مقاالت :نام خانوادگی /شهرت ،نام( ،ساك انتشار) ،عنوان کامل مقاله درون گیومه ،نام مجلّـه
به صورت ایرانیک یا ایتالیک ،محلّ نشر ،دوره ،شماره ،ماه /فصل انتشار ،شماره صفحات مربوط بـه
مقاله.
تبصره  :6برای ذکر صفحات متوالی از صص استفاده میشود؛ مانند صص  28-25و برای صـفحات
متناوب از ص؛ مانند  43و  47و )50
 :3-15پایاننامه :نام خانوادگی ،نام (ساك انتشار) ،عنوان پایاننامه به صورت ایرانیک یا ایتالیک ،نام
دانشگاه ،سایت اینترنتی که پایان نامه مذکور در آن در دسترسی می باشد.
 :4-15سایت اینترنتی :نام خانودگی ،نام (ساك انتشار و یا روز آمـدن شـدن) ،عنـوان مطلـب درون
گیومه ،آدرس سایت به صورت کامل.
 :5-15پایاننامه و سایت اینترنتی جداگانه ذکر نمیگردد؛ بلکه در ترتیب الفبایی فهرسـت منـابع و
مآخذ آورده میشود.
 :6-15همۀ متون عربی اعمّ از آیات قرآن ،نهج البالغه ،احادیث و جز آن ها باید به طـور کامـل و
درست اعرابگذاری شود.
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داستان گرگ یوسف

بر اساس رویکرد گفتمانی فرکالف
سیّد اسماعیل حسینی اجداد
فاطمه سیرتی مهر

1
2

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی میان رشتهای است که در سه مرحلۀ توصیف ،تفسیر و تبیـین
متون به کمک عواملی چون قدرت ،تاریخ ،ایدئولوژی و جز آن به تجزیه و تحلیل متون میپـردازد
تا از الیههای مستتر در آنها پردهبرداری کند.
نورمن فرکالف ،از برجستهترین اندیشمندان در زمینۀ رویکرد تحلیل گفتمـان انتقـادی اسـت.
مقالۀ حاضر که با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف نگارش یافتـه اسـت ،شـامل بـازخوانی
داستان قرآنی در سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین میباشد و نشاندهندۀ گفتمانی انتقادی و تقـابلی
میان شخصیّتهای اصلی داستان و تفاوت سلیقه و ایدئولوژی آنها میباشد.
هدف این مقاله بهرهگیری از تحلیل گفتمان برای بازخوانی داستان «گـر

یوسـف

» اثـر

احمد بهجت از کتاب «قصص الحیوان فی القرآن» انتخاب شده است .ایـن پـژوهش نشـاندهنـدۀ
قابلیّتهای داستان برای نمایش درونمایههای سیاسی و اجتماعی و نیز نشان دادن مناسـبات قـدرت
در گفتمانهای متون ادبی است .همچنین این پژوهش نشان میدهد که واکاوی داستانهای قرآنـی
ظرفیّتهایی فراوان برای بیان گفتمانهای حاکم بر جامعه دارد.
واژگان کلیدی :تحلیل گفتمان ،گر

یوسف

 ،احمد بهجت ،نورمن فرکالف.

 -1دانشیار زبان و ادبیّات عربی دانشگاه گیالن ،نویسندۀ مسئول d.hoseini54@gmail.com
 -2دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیّات عربی دانشگاه گیالن f.siratimehr@gmail.com
تاریخ دریافت1396/04/26 :

تاریخ پذیرش1398/07/25 :

9

سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،13بهار 1398

مقدّمه

تحلیل گفتمان انتقادی جدیدترین رویکرد در تحلیل گفتمان به شمار میآیـد .ایـن رویکـرد از
لحاظ فلسفی متأثّر از نظرات میشل فوکـو ،فرویـد و مـارکس اسـت( .آقاگـل زاده)139 :1385 ،
گفتمان ،شرایطی اجتماعی را مطالعه میکند که تحت تأثیر آن ،یک متن خلق می شود؛ هـمچنـین،
موقعیّت اجتماعی را که متن در آن قرار می گیرد ،تفسیر میکند .به این ترتیب ،گفتمان ازیک سو،
مطالعۀ زبان شناختی نظام اجتماعی و از سوی دیگر ،خوانش جامعه شناختی زبان است.
در این زمینه ،نورمن فرکالف که خود چهرهای شاخص در مباحث گفتمانی است ،عقیـده دارد
که میان ساختارهای خرد گفتمان (ویژگیهای زبانشناسی) و ساختارهای کالن جامعه (ایـدئولوژی
و ساختارهای اجتماعی) رابطهای دیالکتیک وجود دارد( .فرکالف)97-96 :1379 ،؛ از نظر او تحلیل
گفتمان شامل سه مرحلۀ توصیف ،تفسیر و تبیین است .در این طر پیشنهادی ،فرکالف توصیف را
پیشفرض تفسیر و تبیین میداند (همان.)21 ،
تحلیل گفتمان از مباحث مهمّ حوزۀ نقد زبان شناسی و ادبی محسوب میشود .حنفی معتقد اسـت
که «گفتمان ،نقدی بر کارهای ادبی و هنری به منظور بیان زیباییها ،تصویرگریها ،و روشهـای
آنها است تا قدرت اثرگذاری بر خواننده ،برانگیختن احساس وی ،و میزان ابداع و نوآوری آنها را
از جانب ادیب و هنرمند آشکار میسازد( ».حنفی )26 :1998 ،از آنجا که غرض از تحلیل گفتمان
انتقادی کاویدن در متون ارتباطی جهت هویدا ساختن پیام و معنای نهفته در آن است؛ بنابراین متون
ادبی را که مانند سایر متون در خدمت ارتباط میباشد ،میتوان بـا نگـرش انتقـادی تحلیـل کـرد.
«تحلیل گفتمان یک گرایش مطالعاتی میان رشته ای است که از اواسط دهۀ ( 1960تا  )1970در پی
تغییرهای گستردۀ علمی  -معرفتی در رشتههایی چون انسان شناسی ،قومنگاری ،جامعه شناسی خرد،
روان شناسی ادراکی و اجتماعی ،شعر ،معنای بیان ،زبانشناسی و نشانهشناسی و سایر رشتههای علوم
اجتماعی و انسانی عالقهمند به مطالعات نظاممند ساختار ،کارکرد ،فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور
کرده است» (فرکالف ،همان)3 :
درواقع ،محور و دادۀ اصلی مورد پژوهش در تحلیل گفتمان گرایش به متن میباشد و بـا توجّـه
به متن و تحلیل آن به ایدئولوژی و بافت موقعیّتی و بینامتنی پیمیبـریم .تحلیـل گفتمـان انتقـادی
راهکارها و شیوههای ملموس رابطههای گفتمانی و رویدادهای اجتماعی  -فرهنگی در زمینـههـای
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گوناگون را پیش روی خواننده میگذارد« .هدف عمدۀ تحلیل گفتمان ایـن اسـت کـه تکنیـک و
روشی جدید را در مطالعۀ متون رسانهها ،فرهنگها ،علوم سیاست و اجتماع به دست دهـد( ».بهـرام
پور )52 :1379 ،این رویکرد منعکسکنندۀ شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه و نشاندهندۀ
چگونگی پیوند آثار ادبی با قدرت مسلّط بر هر جامعه در سایۀ توصیف ،تفسیر و تبیین میباشد.
تحلیل گفتمان درصدد است تا بتواند به کشف روابط ساختارها و دیدگاههای فکری ،اجتماعی و
ساختارهای گفتمانی بپردازد «به کارگیری این رویکرد منجرّ به کشـف معـانی ظـاهری و مسـتتر
جریانهای گفتمانی میشود( ».بشیر )14 :1385 ،تحلیل گفتمان درواقع کشف ایدئولوژیهایی است
که ،مردم آگاهانه یا ناآگاهانه در زبان به کار میگیرند .رویکرد انتقادی تحلیل گفتمان بـا شـفّاف
سازی ،ابهام زدایی و آشکار ساختن ایدئولوژی حاکم بر متن به خـوانش عمیـق آثـار ادبـی منجـرّ
میشود.
جدای از همۀ تعاریف ،فرکالف که ارایه دهندۀ کاملترین تحلیل گفتمان از نوع انتقادی اسـت
تحلیل گفتمان را این گونه تعریف میکند« :من گفتمان را مجموعۀ به هـم تافتـهای از سـه عنصـر
کردار اجتماعی ،کردار گفتمانی (تولید ،توزیع و مصرف متن) و خود متن میدانـم و تحلیـل یـک
گفتمان خاصّ ،تحلیل هریک از این سه بعد و روابط میان آنها را طلب میکند .فرضیّۀ ما این است
که پیوندی معنادار میان ویژگیهای خاصّ متون ،شیوههایی که متون با یکدیگر پیوند مـییابنـد و
تعبیر میشوند و ماهیّت عمل اجتماعی وجود دارد» (فرکالف )98 -97 :1379 ،او در این رویکـرد
درصدد است تا نشان دهد که رخدادها و متون از دك مناسبات قدرت بیرون میآید و وارد مبارزات
آن میشود.
در مقالۀ ارایه شده به کمک تحلیـل گفتمـان انتقـادی فـرکالف ،بـه تحلیـل داسـتان گـر
یوسف

پرداخته میشود.

 -1ادبیّات نظری پژوهش
 :1-1پیشینۀ پژوهش

در زمینۀ تحلیل گفتمانی متون ادبی ،پژوهشهایی به صورت مقاله و پایاننامه انجام گرفته است،
از جمله به این پایاننامهها« :بررسی دیدگاه روایی در سه داستان کوتاه صادق چوبک؛ بـا رویکـرد
تحلیل گفتمان انتقادی» (علوی )1381 ،و «بررسی تحلیل انتقادی گفتمان داستانهای کوتاه معاصـر
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بزرگساالن و داستانهای کوتاه معاصر نوجوانان» (قنبری )1382 ،میتـوان اشـاره نمـود .از جملـه
مقاالت در این زمینه «موقعیّت متن در دو داستان کوتاه خسـرو نوشـتۀ عبـد الحسـین وجـدانی و
نخستین جام اثر مصطفی لطفی منفلوطی با رویکرد فـرکالف» (حسـینی« ،)1393 ،بررسـی رمـان
الصبار اثر سحر خلیفه براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف»« ،بررسی قصّـۀ یوسـف
بر اساس نظریّه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف» (حاجی زاده )1385 ،و «بررسی گفتمان در
نهج البالغه بر اساس نظریّه نورمن فرکالف ،مطالعه موردی :توصـیف کوفیـان» (محسـنی)1394 ،
میباشد .امّا در زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادی داستانهای احمد بهجت – که از داستاننویسـان موفّـق
در زمینۀ دینی میباشد  -تا کنون پژوهشی منتشـر نشـده اسـت؛ بنـابراین ضـرورت دارد کـه بـه
داستانهای این نویسنده به عنوان نمونهای از نویسندگان معاصر و کامیاب در زمینۀ نگارش ادبیّـات
قرآنی و دینی توجّه شود.
 :2-1پرسشهای پژوهش

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

» تطبیق مییابد؟

 -2این تحلیل زبان شناسی و مطالعۀ میان رشتهای تا چه اندازه به تحلیل متـون دینـی ،بـه ویـژه
داستانهای قرآن یاری میرساند؟
 :3-1فرضیّۀ پژوهش

بررسی ها و مطالعات زبان شناسی و میان رشتهای نوین از جمله تحلیل گفتمان انتقادی میتوانـد
گامی نو در راستای تحلیل و دستیابی به دادههای کاربردی در گسترده شناخت متون ادبی دینـی؛ از
جمله قصّههای قرآن بیانجامد.
 -2دربارۀ احمد بهجت و کتاب قصص الحیوان فی القرآن

کتاب «قصص الحیوان فی القرآن» بیان سرگذشت حیوانات موجود در قصّـههـای قـرآن ،بـه
کمک عنصر خیاك و جان بخشی به آنها ،توسّط احمد بهجـت بـا هـدف بـازآفرینی ایـن نـوع از
داستانها تألیف شده است .داستان «گر
است که برگرفته از واقعیّت میباشد.
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مصری در  15نوامبر  1932در قـاهره

به دنیا آمد .وی فارغالتحصیل رشتۀ حقوق از دانشگاه قاهره میباشد( ».نوروزی )19 :1390 ،ویژگی
برجسته و ممتاز آثار وی بهرهگیری از مضمون و محتوای داستانهای دینی و بـه ویـژه قصّـههـای
قرآنی است که با روشی نوین – استفاده از ضمیر اوّك شخص  -و با زاویۀ دید جدید به بیان آنهـا
اقدام نموده است« .این نویسندۀ بزر

در زمینههای فلسفی – عرفـانی ،داسـتانهـای آموزشـی –

قرآنی و ادبیّات طنز قلم زده است .او در ساك  2011میالدی براثر بیماری چشم از جهان فرو بست».
(نوکانی)1 :1391 ،
 -3تحلیل گفتمان انتقادی داستان «گرگ یوسف

»

 :1-3خالصۀ داستان

داستان «گر

یوسف

» روایت زندگی حیوانی است که درگیر حـواد

و نـاگواریهـای

جامعۀ بشری شده است .عدّهای به ظاهر انسان ،نقشۀ قتل و نابودی همنوع و برادر خود را میکشند و
این گناه خویش را به پای گر
خود نه یوسف

مینویسند .در حالیکه ،گر

را دیده و نه او را خورده است .متّهمشدن گر

سوگند یاد میکند در طـوك عمـر
به خوردن یوسف

و عمـل

غیر انسانی برادرانش با انداختن او در چاه ،منجرّ به نفرت فزایندهای نسبت به آنها میشود تا آنجا
که حتّی از شکار گوسفندانشان ،امتناع میورزد.
شخصیّت اصلی و راوی داستان ـ گر

ـ از انسان متنفّر است و در جای جای داستان به بیـان

فخر فروشی و تفاخر نسبت به جامعۀ انسانی مـیپـردازد؛ و برتـری خـود را در چگـونگی تغذیـه،
خانوادهدوستی و برادردوستی میداند .او که برای یافتن برادر گم شدهاش از مصر راهی کنعان مـی-
شود با مشاهدۀ حسادت و کینۀ برادران یوسف

دچار حیرت میشود .او در کنعـان بـا گرگـی

ازدواج میکند و مدّتی بعد صاحب فرزندانی میشود .بر فضای خـانوادگی او صـمیمیّت و مهربـانی
موج میزند و برای انس بیشتر با فرزندان با آنها همبازی میشود .تأمین غذا ،امنیّت و تهیۀ سرپناه
برای خانواده دغدغۀ اصلی او را تشکیل میدهد .او رییس گله نیز هست؛ بنابراین ،آموزش شکار به
گر های کوچکتر از برنامههای او میباشد .در شبی که به قصد شکار از خانه خارج میشـود بـا
شنیدن صدای برادران یوسف

مبنیّ بر نابودی آن حضرت ،دچار نفرتی شدید نسـبت بـه آنهـا

میشود.
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در جلسهای که گر ها قبل از شکار برگزار میکنند به سختترین و پرخطرترین گزینه برای
شکار رأی مثبت میدهند .گر

یوسف

را که شش سگ و ده

 ،گلۀ پسران حضرت یعقوب

مرد از آن محافظت میکردند ،برای شکار پیشنهاد داد که پذیرفته شد .بـا همسـر خـود و تعـدادی
گر

کارآزموده و چند گر

تحت تعلیم راهی شکار شدند .در هنگام شکار گـر هـای تحـت

تعلیم دچار خطر گشتند او برای نجات دو گر

در دامی که برادران یوسف

افتاد .آنها خود را به خواب زده بودند بنابراین ،با افتادن گر

پهن کرده بودنـد،

در دام به او حمله کردند و دست و

پایش را بستند.
در زمانی که گر
حضرت یعقوب

با دست و پای بسته بر روی دستان بـرادران یوسـف

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

شدن به خانۀ یعقوب
شدن یوسف

بـه سـوی خانـۀ

 ،پسران ناله و زاری سر دادند .با مشاهدۀ دهان خونآلـود گـر  ،خـورده

را قطعی شمردند .بنابر تقاضای حضرت یعقوب

و دست و پایش را باز کردند .در خلوت بین حضرت یعقوب

گر

به داخل خانه برده شـد

و گر

مشخّص گردید که پدر

بر خباثت و پلیدی باطن فرزندانش آگاهی دارد؛ و نقشۀ آنها برای سرپوش گذاشتن روی واقعیّـت
دارای نقص بوده است .عدم پارگی لباس یوسف

با وجود حملـۀ گـر

بـه آن حضـرت ،راز

ساختگی بودن داستان آنها را فاش کرد .با وجود اینکه دوری از حضرت یوسف

بـرای پـدر

غیرقابل تحمّل بود؛ امّا عمل غیر انسانی پسرانش بیش از بیش آزاردهنده بود .بنابراین گر
ساخت تا عدم پذیرش سخنان پسرانش را به آنها متذکّر شـود .گـر

را آزاد

آزاد شـده بـه سـرعت از

مسیرهای که به خاطر سپرده بود به سوی خانوادهاش میشتافت؛ و کنعانیان نیز با تیراندازی کردن و
پرتاب سنگ و چوب در تعقیب او بودند .در پی این تعقیب و گریزها تیری به گر
و سرنوشت گر

بیگناه به مر

اصابت کرد

ختم شد.

 :2-3تحلیل برخی از عناصر داستان

برادر دوستی و برادرکشی در دو جامعۀ متناقض حیوانی و بشری ،قضیّهای قابـل تأمّـل در ایـن
داستان است که انسانهای به ظاهر متمدّن در پشت نقابی از لبخند ،به مخفی کـردن بـاطن حیـوانی
خود اقدام مینمایند .گرگی با خوی درّندگی و ظاهری حیوانی؛ وفاداری ،نوع دوسـتی و محبّـت را
سرمشق زندگانی خود قرار میدهد و باطن و وجدان جامعۀ بشری را به چالش میکشد.
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راوی که خود را گرگی ستمدیده معرّفی میکند ،در سراسر داستان از برتری زندگی گـر هـا
بر انسانها گفتگو مینماید .فخرفروشی و تفاخر نسبت بـه نـاجوانمردان و بـه خصـوص بـرادران
یوسف

در این گتفگو موج میزند .او برتری خود را در نحوۀ زندگی زناشویی ،چگونگی تغذیه،

وفاداری ،صداقت و نوعدوستی برمیشمارد .این حکمران شبها ،لبخنـدهـای تصـنّعی انسـانهـا را
وسیلهای برای استتار چنگ و دندان طمع میداند .در حالیکه گر

با دارا بـودن چنـگ و دنـدان

ظاهری ،هیچگاه جوانمردی و مهربانی را به باد فراموشی نمیسپارد.
از شیوۀ زندگی و بدنامی و رسواییاش میان انسانها شـروع مـیشـود.

داستان با درد دك گر

حرف دلش را با گالیه و شکایت از وضعیّت نامساعد فرد در جامعۀ انسانی به واسطۀ گنـاه نکـرده
ادامه میدهد و از شرایطش مینالد (بهجت .)50 :2000 ،او در ادامه میگوید کـه حیلـهگـریهـای
 ،منجرّ به یدک کشیدن عنوان گر

برادران یوسف

درّنده تا ابد گردیده است .آنان برای صحّه

گذاشتن بر نابودی آن حضرت ،در طیّ اقدامی وقیحانه با آغشته کردن لباس یوسف

بـه خـون

گوسفند ذبح شده و همچنین آلوده کردن دست و پای گر  ،گنـاه نـابودی و خـورده شـدن آن
حضرت را به پای گر

نوشتند؛ امّا گر

این حیله را تهمتی بیش نمیشمارد.

شخصیّتهای این داستان متعدّد هستند و هرکدام براساس تفکّرات و عواطف اعماك و رفتاری از
خود بروز میدهند .نقشهای این داستان از این قرار میباشند :گر
همسر ،گر

در نقش پدر ،گر

یوسف و حضرت یعقوب

در نقش برادر ،گر

در نقش

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

 .نقشهای مذکور اعماك و رفتارشان بـه روشـنی گویـای افکـار و

عواطف آنها است و مخاطب از طریق گفتگوهای جاری بین نقشها قادر خواهد بود به مکنونات و
تیپ شخصیّتی آنان پی ببرد.
 -4تحلیل گفتمان انتقادی داستان در سطح توصیف

توجّه به واژگان ،دستور و ساختهای متنی از مباحـث عمـده در سـطح توصـیف مـتن اسـت
(فرکالف )171-170 :1379 ،در این سطح ،متن مورد نظر را جدای از زمینه و شـرایط اجتمـاعی و
بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر متون مورد بررسی قرار میدهیم.
داستان «گر

یوسف

» در مرحلۀ توصیف ،نشاندهندۀ گفتمـانی دوگانـه و تقـابلی در دو

جامعۀ متفاوت حیوانی و بشری است .شخصیّتهای این داسـتان کـه از دو دنیـای کـامالً متفـاوت
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انتخاب شدهاند ،دارای اعماك و کرداری متناقض با دنیای خود میباشند .گر

با دارا بودن ظـاهری

حیوانی و شهرت به درّندگی ،اصوك اخالقی چون نوعدوستی ،محبّت و وفاداری را فراموش نمیکند،
امّا برادران یوسف

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

نمودهاند( .بهجت)58 :2000 ،
در یک سوی این گفتمان ،گر

با وجود چنگ و دندان تیز ،حاکمیّـت محبّـت را در فضـای

خانوادگی خود سرمشق قرار میدهد و خصیصۀ خانوادهدوستی و نوعدوستی را در نقش پدر ،همسـر
و رییس گله فراموش نمیکند .در مقابل همسر او نیز براساس عشق و محبّت به گفتگو و تعامل بـا
گر

میپردازد؛ همچنین ،همدرد و غمخوارشریک زندگیاش است( .همان)
از سوی دیگر ،او شاهد توصیف برادرانی است که تحمّل لطف و عنایت ویـژۀ پـدر بـه بـرادر

کوچکتر را ندارند؛ حسادت و رقابت آنها ،برادردوستی را در وجودشان میخشکاند .بنابراین ،بـا
وجود ظاهر انسانی خود مرتکب عملی حیوانی میشوند .در گروه بـرادران یوسـف

 ،حسـادت،

دروغ و تزویر سرچشمۀ اخوّت و همنوعی را خشکانده است و بیهیچ تـرحّم وشـفقتی دسـت بـه
اقدامی بیشرمانه در طوك تاریخ بشری در عرصۀ زمین میزنند و بار دیگر برادرکشی هابیل و قابیـل
توسّط عدّهای از کنعانیان تکرار میشود.
گفتمان حاکم بر گر  ،گفتمانی براساس خانواده محوری ،برادردوسـتی ،عاطفـه و محبّـت و
تأسّف بر اعماك دور از شأن انسانی برادران یوسف

میباشد .گفتمان حاکم بر بـرادران یوسـف،

حیلهگری و فتنهانگیزی و دروغ و کینهتوزی است( .همان)57 ،
در گفتمان حاکم میان دو جامعۀ بشری و حیوانی ـ حضـرت یعقـوب

و گـر

ـ شـاهد

گفتمانی براساس شفقت و دلسوزی همچنین تحسّر و تأسّف به برادردوستی در دو جامعۀ حیـوانی و
انسانی هستیم( .همان)64 ،
 :1-4دستور

جمالت خبری بیشترین کاربرد را در این داستان دارد و از بسامدی باال برخوردار هسـتند کـه
این بیانگر شاهد بودن راوی ـ که دانای کلّ است ـ بر روند وقوع اتّفاقـات از نزدیـک مـیباشـد:
«بسامد باالی وجه اخباری ،قطعیّت متن را باال میبرد و مبیّن میزان پایبندی نویسنده به گـزارههـا
است( ».درپر )151 :1392 ،امّا بعد از جمالت خبری ،جمالت پرسشـی و اسـتفهامی افـزون تـرین
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داستان گرگ یوسف

کاربرد را دارد .در گفتگوی میان برادران یوسف
گر

و حضرت یعقوب

 ،گـر

بر اساس رویکرد گفتمانی فرکالف

و همسـرش ،گـر

و بـرادرش و

جمالت استفهامی بسیاری مشاهده میشود .این فراوانی شـاید بـه آن

دلیل است که عدم وجود اخالقیّات و برادردوستی در بین برادران یوسف

 ،مسألهای مبهم و غیـر

قابل هضم در جامعۀ گر ها میباشد؛ و با عمل ناجوانمردانۀ بـرادران یوسـف

نـوعدوسـتی در

جامعۀ بشری بیش از پیش زیر سؤاك میرود.
جمالت استفهامی گر  ،بیانگر نگرانی از چگونگی توانایی برادران یوسف

در رساندن خبر

خورده شدن آن حضرت به پدرشان میباشد( .بهجـت )55 :2000 ،ایـن سـؤاالت ،دشـواری انجـام
مأموریّت سخت را در ذهن مخاطب متبادر میکند.
جمالت استفهامی در گفتگوی گر
اندوه ناشی از فراق یوسف

و حضرت یعقوب

نزد حضرت یعقوب

 ،حاکی از آن اسـت کـه حـزن و

غیرقابـل تصـوّر و آن حضـرت بـه عـدم

صداقت و حیلهگری پسرانش واقف بوده است .امّا در جمالت استفهامی برادران یوسف

 ،ترس و

اضطراب ناشی از رویارویی با پدر مشاهده میگردد و از برمال شدن حیلهگریهـای خـود در مـورد
خورده شدن یوسف

توسّط گر

بسیار نگران میباشند (همـان) در ایـن جمـالت تشـویش و

اضطراب ناشی از چگونگی عملکرد و عکسالعمل یعقوب
میباشد .در عبارات استفهامی گر

بر فضـای گفتگـوی آنهـا حـاکم

و همسرش ،آگاهی از وضعیّت سالمت و تغذیۀ خانواده مشهود

است .او در قالب این جمالت استفهامی ،عشق و عالقۀ خود به همسرش را بـه صـورت نگرانـی از
وضعیّت جسمی و روحیاش بیان میکند .در جمـالت اسـتفهامی گـر

و بـرادرش صـمیمیّت و

دوستی حاکم بر روابط آنها در قالب طنز و تحقیر دیده میشود( .همان)58 ،
جمالت به کاررفته در داستان بیشتر مثبت میباشند و تنها ،در آغاز داستان که راوی در مـورد
وضعیّت زندگی گر ها به خصوص در بین انسانها ،صحبت میکند جمالت منفی مـورد اسـتفاده
قرار گرفته است و نشانگر دید منفی انسانها نسبت به گر ها و قضاوت بر اساس ظاهر درّندهشان
میباشد( .همان)50 ،
«أنا» ضمیر پرکاربرد در این داستان میباشد و ضمایری چون «أنت» و ضمیر جمع «هم» نیـز
استفاده شده است .گر

زمانی که به روایت زندگی خود میپردازد ،بیشتر از ضمیر «أنا» استفاده

میکند (همان) در زمان توصیف راوی از زندگی گر ها به دلیـل ایـنکـه در قالـب گلـهای و
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دستهجمعی زندگی میکنند از ضمیر جمع «نَحْن» استفاده میکند (همـان )52 ،در گفتگـوی بـین
گر

و همسرش ،به دلیل حاکمیّت عاطفه و صمیمیّت بر فضای خـانوادگی آنـان ،کـاربرد زیـاد

ضمیر «أنتِ» مشهود میباشد( .همان)54 ،
جملههای داستان از نوع معلوم است؛ زیرا راوی ـ که دانای کلّ ـ است ،عـالوه بـر آنکـه بـه
بازآفرینی داسـتان قرآنـی مـی پـردازد ،در نظـر دارد چیـزی را مجهـوك نگـذارد و نیـز عمـل و
عکسالعملها و پویایی شخصیّتهای داستان را به نمایش درآورد و هیچ مسألهای را پنهان نسازد.
یکی دیگر از ویژگیهای داستان «گر

یوسف

» به کارگیری جمالت کوتـاه و اسـتفادۀ

زیاد از افعاك میباشد که نشاندهندۀ اضطراب و شتاب شخصیّت اصلی داسـتان بـه شـمار مـیرود.
گر

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

در گریختن و ترس ازآنان ،عامل اصلی بریدگی و کوتاهی جمالت است.
در هنگام راهنمایی و نجات دو گر

کوچک از دامی که بـرادران یوسـف

پهـن کـرده

بودند ،فعلهای زیاد و جمالت کوتاه را به کار میبرد .ردیف شدن فعلها ،همچون ضـربآهنگـی
برای کوبیدن بر طبل ،در هنگام به مهلکه افتادن و تسریع در به وقوع پیوسـتن ،خطـر و حادثـهای
ناگوار را خبر میدهد « :کان الذئبان الصغیران الطائشان قد تقدما أ کثر مما ینبغي نحو الماشیی:
الماشی :بالخطر فاستیقظ فزع :بدأت تخور تضیطر ( ».همان« )59 ،دو بچه گر

أستی

ناشی ،بیش از

حد به گلّه نزدیک شده بودند و همین بود که گله احساس خطر کرد و گوسفندان از خواب پریدنـد
و سروصدا کردند ».در این عبارت ردیف شدن چند فعل پشت سر هم ،خبـر از تصـمیمی بـزر
برای به استقباك رفتن حادثهای ناگوار را نشان میدهد.
در نمونۀ زیر؛ به هنگام انتخاب محلّ شکار و برگزیدن پرخطرترین گزینـه از جمـالت کوتـاه
استفاده میکند؛ و لحظۀ خطر افتادن را با جمالتی بریده و آوردن افعاك پی در پـی بیـان مـیکنـد:
« إنحدرنا قبل المتاء نحو الصحراء /.سرت في المقدم ،:تجري إلي سواري ذئبتي تتبعنا القافلی :الطویلی/.:
یتواثب في نهایتها ذئبان صیغیران» (همان) «قبل از غروب بـه طـرف صـحرا سـرازیر شـدیم و مـن
پیشاپیش گر ها در حرکت بودم .همسرم هم مرا همراهی میکرد و در پشت ما صـف بلنـدی از
گر ها در حرکت بودند که در انتهای آن دو بچه گر
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داستان گرگ یوسف

بر اساس رویکرد گفتمانی فرکالف

 :2-4ساختهای متنی

انسجام و پیوستگی مطالب موضوعی است که در تحلیل درونی متن ،هم از دیدگاه بالغت سنّتی
و هم در مباحث زبانشناسی ،مورد توجّه بوده است« .هلیدی و حسن ،انسجام را عبارت از ابزارهـای
زبانشناختی گوناگون اعمّ از دستوری ،واژگانی و معنایی میدانند که باعث پیوند جملهها با یکدیگر
میشوند .اشر 1معتقد است اگر متنی بخواهـد یکدسـت باشـد لزومـاً بایـد معنـی دار ،هماهنـگ و
خوشساخت باشد( ».آقاگلزاده )9 :1385 ،ازاینرو ،متن این داستان نیز از انسجام و پیونـد هنـری
ویژه برخوردار میباشد .هیچ عبارت یا جملهای خارج از بافت موقعیّتی یا بیارتباط با آن ذکر نشده
است.
راوی در پی آن است که با برقراری ارتباطی صمیمانه و دوستانه بـا مخاطـب ،وی را بـه وادی
داستان بکشاند؛ بنابراین داستان «گر

یوسف

» را به شـیوهای محـاورهای روایـت مـیکنـد.

شخصیّتهای داستان و همچنین گفتگوهای میان آنها ساده است .شیوۀ بیانی داستان به دلیل سادگی
گفتگوها نیز آسان بیان میشود و از لفّاظی و پرگویی در آن خبری نیست.
آغاز داستان به صورت گالیۀ گر

از ظلم و ستم انسانها ،نشـانگر درمانـدگی و بیـزاری وی

میباشد .آن حیوان از برادرکشی و کینهتوزی در جامعۀ بشری به ستوه آمده اسـت .گـر

اعتقـاد

دارد که ظاهر آنها با چنگ و دندان تیز موجب رسوایی و بدنامیشان در طوك تاریخ بشـری شـده
است؛ در حالیکه انسانها با ترفند و حیله دندانهای تیز طمع خود را در پشت لبخندهـای تصـنّعی
پنهان نمودهاند.
راوی داستان ـ گر
یوسف

ـ که از وضعیّت موجود در جامعۀ انسانها و به خصوص رفتـار بـرادران

نفرت دارد ،سوگند یاد میکند که در طوك زندگی خود حتّی یکبار هم یوسـف

را

ندیده است چه برسد به اینکه او را خورده باشد( .بهجت)54 :2000 ،
او به عنوان گرگی برادردوست که برای پیدا کردن برادر کوچک خود راهی دیار غربت شـده
است ،در صدد برمیآید تا خود را از اتّهام وارده مبرّی سازد .امّا تالش برادران یوسـف

صـرف

اندیشیدن در مورد چگونگی سربه نیست کردن آن حضرت میشود .در این داستان ،مواضع بـرادران
یوسف

و گر

در مورد برادرکشی و برادردوستی به نمایش در میآید .بنابراین ،در گفتگویی

1- Asher
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که میان او و حضرت یعقوب

رخ میدهد ،نوعدوستی و برادردوسـتی پسـران آن حضـرت بـه

چالش کشیده میشود( .همان)70 ،
 -5تحلیل گفتمان انتقادی داستان در سطح تفسیر

تفسیر ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیّت مفسّر (دانش زمینـه ای) اسـت .از منظـر مفسّـر
ویژگی های صوری متن در حقیقت به منزلۀ سرنخ هایی هستند که عناصر دانش زمینه ای ذهن مفسّر
را فعّاك میکنند .بنابراین تفسیر ،محصوك ارتباط متقابل و دیالکتیکی این سرنخها و دانـش زمینـهای
ذهن مفسّر خواهد بود .بافت یا زمینه و انواع گفتمان از مباحثی است که در این سطح مورد بررسـی
قرار میگیرند( .فرکالف)244 :1379 ،
 :1-5ماجرای داستان و مشارکان گفتمان

نویسنده ،با بیان درددك و گالیۀ شخصیّت اوّك داستان در آغاز متن ـ کـه نـوعی فضاسـازی و
ایجاد زمینه برای آشنایی مخاطب با دو جامعۀ متفـاوت اسـت ـ وضـعیّت شخصـیّتهـا و روابـط
ایدئولوژیک آنها را به تصویر میکشد .سـخنان حضـرت یعقـوب
ایدئولوژی دینی عمیقی دارد که سپردن یوسف

خطـاب بـه گـر  ،بـار

در پناه خداوند مقدّم و ارجح بر همۀ توکّلها و

بیمها است ،امّا آن حضرت بر این باور است که با عنوان کردن تـرس از گـر

مقدّمـهای بـرای

لغزش پسرانش فراهم کرده است« :قلت أخاف أن یأکله الذئب و أنتم عنه غافلون /.قـدمت خـوفی
منک علی حفظ اهلل له و رعایته فأصابنی ما تری /.عاقبنی اهلل و ضاع منّی و جاءوا بـک بـدال منـه»
(بهجت« )61 :2000 ،زمانیکه برادرانش از من خواستند که او را با خود ببرند گفتم :میترسـم از او
غافل شوید و گر

او را بخورد .من ترس از گر

را به دعا و سپردن او در پنـاه خداونـد مقـدّم

کردم ،میبینی چه بر سرم آمد! خداوند مرا مجازات کرد و یوسف

را از من گرفت و تـو را بـه

جای او برایم آوردند» .این عبارت نشاندهندۀ پررنگ و حاکم بودن دیدگاه مذهبی در این داسـتان
است.
بهجت ،تالش خود را صرف روایت ماجرایی میکند که نمایانگر گفتمان اجتماعی ،اخالقـی و
خانوادگی در دو جامعۀ کامالً متفاوت بشری و حیوانی میباشد .این داستان اخـالق و خـانواده را در
زندگی دو مخلوق از هر جهت متمایز از لحاظ تفکّر و خلقت به تصویر میکشد.
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در راستای فریفتن حضرت یعقوب

 ،نمایانگر شخصیّت

و افکار آنها و گفتمانشان بر مبنای حیله و نیرنگ میباشد .آنجا که میگویند« :قال أسدهم نقیول
لیعقو تاه یوسف منا /.قال الثاني هذه لعب :مکشوف /.:کیف یتوه منا المفر ض أنه معنا/.قیال الثالی
نقول أ کله الذئب» (همان« )55 ،یکی گفت :به یعقوب میگوییم یوسف گم شده است .دومی گفت:
این دلیلی موجّه نیست و تکراری است .چگونه امکان دارد یوسف
میباشد همراه ما بوده است؟ سومی گفت :میگوییم گر
تبلور شخصیّت گر

گم شود درحالیکه مشـخّص

او را خورد».

راوی در نقشهایی چون همسر ،پدر ،برادرو رییس گله به فراخور محیط

و نقشهایی که به عهده دارد ،متفاوت؛ امّا به دور از حیله است .ولی نیرنـگ و تزویـر بـر فضـای
گفتمان برادران یوسف

احاطۀ کامل داشت و در اتّخاذ تصمیمات و اجرای آن حیله و نیرنگ را

در اولویّت قرار میدادند( .همان)
در جای جای داستان ،راوی ـ گر
برادران یوسف

ـ به فخر فروشی نسبت به جامعـۀ انسـانی ،بـه خصـوص

میپردازد؛ زیرا نوع دوستی و خانواده دوستی در میان گر ها با وجود ظاهر و

خوی حیوانی عنصری مهمّ محسوب میشـود و ظاهرنمـایی ،حیلـهگـری ،دروغ و نـاجوانمردی از
اخالقیّات برادران یوسف

شده بود« :ما أروع أن یکون المرء ذئباً ثم یقف علـی بـاب کهفـه و

یعوی( ».همان« )52 ،چه خوب است که گر

باشی و بر در غار بایستی و زوزه بکشی ».رضایت

راوی از گر بودنش به کشف الیۀ عمیق این تفاخر متنهی میشود« :الحمداهلل الذی خلقنـا ذئابـاً»
(همان« )58 ،خدای را سپاس که ما را گر

آفرید».

از شاخصههای زبانی دیگر داستان ،استفادۀ مناسب از آرایههایی چون تشبیه ،کنایه ،استعاره و ...
است که در گفتگوی اشخاص برای شناخت بیشتر شخصیّتها و ملموس کردن رخدادها گنجانـده
شده است .آرایه هایی که عالوه بر زیبایی متن ،به خوبی ،درون متالطم نویسنده را آشکار میسـازد.
احمد بهجت ،توانسته از شگردهای ادبی ،صور خیاك و گاه زبانی شاعرانه برای رسـیدن بـه مطلـوب
مورد نظر خود بهره ببرد .او با بهرهگیری از این عناصر ،همگامی و همحسی مخاطب بـا داسـتان را
فراهم مینماید.
در جدوك زیر نمونههایی از آرایهها و فنون ادبی به کار رفته در این داستان آمده است:
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جدول آرایههای ادبی
«ینطلییج دتییدر الرمییا ر
فی الصحراء مثل قبض :می
البرق أضر ( ».بهجت،
تشبیه

« )52 :2000بدن خاک-
آلــود شــکار بــه ســمت
صحرا فرار میکند و مثل
برق ،بلکه تندتر میدود و

«ظهییر القمییر ،هییذا القییرف الفضییی
«عدوت مثل ذئـب یفـرّ
من ألف إنسان( ».همان،
« )56من ماننـد گرگـی
که از هزار انسـان فـرار
میکند ،دویدم».

من ضربه میزنم».
«کانیییی رسلیییی :سییییو اء»
حسّآمیزی (همان« )57 ،سفر سیاهی
بود».

الشاسب الذر نرر علی ضوئه أصغر
فئران الجبال( ».همـان« )52 ،مـاه
پیدا شـد ،همـان قـرص نقـرهای
زردرنگ کمنوری که ما گر ها
در ســایۀ نــور کــم آن حتّــی
کوچکترین موشها را در کوهها
میبینیم».

«عــاد الصــمت إلـــی «سفظ الطریج دیدا خالل الرسلی:
الرمــاك( ».همــان )60 ،الفادع ی( ».:همــان« )60 ،مــن در
«ســکوت بــه ماســههــا طوك این سفر دردناک سعی کردم
بازگشت».

مسیر راه را به خاطر بسپارم».

«أقوك ما أقوك من حرقتی،
«إبتلعت الصحراء أصـداء حین طفح الکیل( ».همان« ،إنکسر قلبی بعده فخرجـت مـن
کنایه

العـــواء» (همـــان« )57 )60 ،وقتی پیمانۀ ظرفیّتم مصر( ».همـان« )54 ،بعـد از آن
«دشــت وســیع انعکــاس پر میشود سوز دلـم را در قلــبم شکســت و از مصــر خــارج
زوزۀ مرا در خود بلعید».

قالــب جمالتــی بیــان شدم».
میکنم».

«ینعکس ضوء القمر علی
أنیابی و یرتد الشعاع نحو «أغرقتنییییی مودیییی :میییی
اغراق

أبعد الفـرائس( ».همـان ،الحزن( ».همان« )58 ،در
« )52شبهـا نـور مـاه موجی از غم و اندوه غرق
مســتقیم بــر ســفیدی شدم».
دندانهای من مـیتابـد و
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شفافیّت دندانهای نیش را
تا دورتـرین جـایی کـه
طعمه وجود دارد ،منعکس
میکند».
زبان داستان ،زبانی حقیقی و دارای واژگانی عادی و مورد استفادۀ عموم مـردم اسـت کـه ایـن
ویژگی در گفتمان گر

ملموستر است و منجرّ به نزدیکی مخاطـب بـا راوی در رونـد داسـتان

میگردد .دارا بودن زبانی سهل و قابل فهم همگانی موجب میشود که مخاطب خـود را بـا زبـان و
احساس راوی بیگانه نپندارد .این صمیمیّت و نزدیکی ،سبب برانگیختن انگیزۀ مخاطب در همراهـی
با راوی میشود« :إنفجرت الضیحک( »:همان« )58 ،از خنده منفجر شد».نویسنده بـا بـه کـارگیری
زبانی محاورهای و مورد استفادۀ عموم مردم توانسته است؛ تصاویر داستان را در ذهن مخاطب عینـی
و ملموس جلوه دهد .این خصیصه موجب همحسّی میان راوی و مخاطب داستان شده است.
استفاده از آیات قرآنی ،دوبارهخوانی داستان یوسف

از منظر گر

و به کارگیـری اشـعار

جاهلی در روند داستان نشانگر بهرهمندی احمد بهجت ،از متون میرا ادبی زبان خود و میرا دینی
میباشد .او توانسته است جانمایۀ میرا ادبی ـ ملّی و مذهبی را که در حافظۀ خـود اندوختـه ،بـه
نحوی شایسته در سراسر داستان بگنجاند.
در بخشی از داستان ،احمد بهجت به اشعار دورههای پیشین گریز میزند و به گذشـتۀ شـعری و
ملّی خود اشاره مینماید .او بیتی از صعالیک دورۀ جاهلی را در گفتگوی بـین گـر

و همسـرش

میآورد؛ و به رابطۀ بینامتنی ثابتبنجابر با متن داستان میپردازد و بیان میکند که گر
ناجوانمردانۀ برادران یوسف
یعقوب

از رفتار

به ستوه آمده است و از اینکه آنان با وجود پدری چـون حضـرت

دست به اقدامی ننگین میزنند افسوس میخورد .گر

با وجود خوی درّندگی از عمـل

حیوانی عدّهای به ظاهر انسان بیزاری میجوید .همان گونه که ثابتبن جابر از جامعۀ انسانی به ستوه
آمده بود و در بیابانها و صحراها و به دور از انسانها ،با حیواناتی چون گر

مـأنوس شـده بـود.

استفادۀ از اشعار گذشتگان به عنوان بینامتنیّت در بخش تفسیر ،خبر از احاطۀ نویسنده بر میرا

ادبی

میدهد .همچنین با بیان بیتی از ثابت بن جابر ملقّب به تأبط شـرا یکـی از شـاعران صـعالیک دورۀ
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جاهلی ،خصلت بشری برادران یوسف

 ،مورد تحقیر قرار گرفته و صداقت ،وفاداری و نوعدوستی

در دو جامعۀ کامالً متفاوت بشری و حیوانی به چالش کشیده شده است:
صوت إنتان فکدت أطیر» (بهجت)57 :2000 ،

«عور الذئب فاستأنت بالذئب إذ عور

«گرگی زوزه کشید و محبّت و دوستی مرا جلب کرد و انسانی نعره کشید و من از ترس از جا
پریدم».
از آنجا که نویسنده طبیعت را با کمک صور خیاك به زیبایی در داستان به تصویر کشیده است؛
بیان رنگهای موجود در طبیعت از دیدگاه نویسنده دور نمانده است« .رنگ از مهمّترین پدیدهها و
عناصری است که تصویر ادبی را تشکیل میدهد ،چرا که با تمام زمینههای زندگی پیوندی اسـتوار
دارد و با علوم طبیعی ،روانشناسی ،دین ،فرهنگ ،ادب ،هنر و اسـطوره سـخت در ارتبـاط اسـت»
(شریف )1 :1974 ،در واقع ،ذکر کردن رنگها در ضمن داستان ،تابلویی زیبا از طبیعـت و افکـار
موجود در ذهن نویسنده را برای مخاطب جلوه میدهد و در ورای بیان این رنـگهـا مـیتـوان بـه
حقیقت پنهان در فضای داستان پی برد« :هر رنگـی یـک معنـای روانـی دارد کـه نتیجـۀ تـأثیر
فیزیولوژیک آن بر انسان است( ».شاهر)2 :2002 ،
«إنسحب اللون األصفر مع انسحاب الشمس و تغطت األرض بلونهـا الرمـادی السـاب » (بهجـت،
همان« )50 :خط زرد حاشیۀ افق ناپدید شد .رنگ زرد خاکستری زمین را پوشاند» .در این عبـارت
رنگ زرد حاشیۀ افق که نشان پایان روز و غروب خورشید است ،مانند تابلویی زیبـا افـوك قـدرت
خورشید در هنگام فرا رسیدن شب را به تصویر درمیآورد .رنگ خاکستری و تیره کـه بـر زمـین
مسلّط میشود و آن را میپوشاند بیـانگر ابهـام و مستأصـل مانـدن گـر
بهخصوص زواك برادردوستی در سطح زمین و بهویژه برادران یوسف

در مـورد اخالقیّـات و
میباشد .همچنین ،از عنصر

رنگ در منعکس کردن تصاویر در ذهن مخاطب و نزدیکسازی صحنهها در نزد خواننده به خـوبی
بهره جسته است:
پاکی ،آرامش و مهربانی حضرت یعقوب

را با توصیف خانۀ آن حضرت به رنگ سفید بیان

میدارد« :زیرا رنگ سفید احساس آرامش و طمأنینـه را برمـیانگیـزد» (شـکری )185 :1985 ،در
واقع ،تصویر خانهای سفید که درختان سرسبز ،آن را در برگرفته است ،بیش از هر کلمۀ دیگر قادر
خواهد بود ،فضای حاکم بر آن خانه و نوع شخصیّت موجود در آن را به ذهن خواننده متبادر کنـد:
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تحیطیه سدیقی :مشیجرة» (بهجـت« )60 :2000 ،بـرادران

وقتی به خانهای سفیدرنگ که در محاصرۀ درختان سرسبز بود ،رسیدند ،ناله سر دادند».

رنگهایی چون زرد ،سبز ،سیاه ،خاکستری و سربی مجموعهای را تشکیل میدهند که با کمک
آنها میتوان مقصود نویسنده را دریافت .با توجّه به مفهوم رنگ زرد« ،رنگ زرد نمـاد فعّالیّـت و
سرور است» (شکری )50 :1985 ،میتوان گفت که در اینجا پنهان شدن رنگ زرد در واقع ،افـوك
قدرت و فعّالیّت در روی زمین را میرساند که با حیلهگری و نیرنگ برادران یوسف
شادمانی از زندگانی حضرت یعقوب

 ،سـرور و

و کنعانیان رخت بربست .کنعان دارای بـاغهـای سرسـبز

فراوان بود؛ بنابراین وفور نعمت و رفاه در آن موج میزد« :رنگ سبز به خاطر ارتباطش با باغهـا و
مزارع و درختان با بهشت و نعمت مرتبط است» (مختار عمر)1654 :1977 ،؛ امّا رفتـار بـیشـرمانۀ
برادران یوسف

در حقّ او موجب شد تا سیاهی گمراهی و گناه بـر آنهـا مسـلّط شـود .زیـرا

مستولی شدن رنگ سیاه شب در اینجا «ظلم و ضاللت ،خشـم و گنـاه ،کفـر و شـرک را تمثیـل
میبخشد» (زغربت )2 :2005 ،با چیره شدن رنگ خاکستری بر زمین گر
گمراهی و اقدام ناجوانمردانۀ پسران حضرت یعقوب

به خاطر تسلّط جهل و

 ،نابودی حضـرت یوسـف

و آزادای از

دست رفتۀ خود سوگواری میکند ،چون خاکستری «نماد سـوگواری و نجابـت و محبّـت اسـت»
(ستمی و طهماسبی)128 :1390 ،
داستان «گر
راویتگری گر

یوسف

» بازنویسی مجدّد قصّۀ قرآنـی حضـرت یوسـف

بـا محوریّـت

میباشد .نویسنده برای توجّه دادن مخاطب به اصل و واقعیّت قصّه ،آیههای قرآنی

مرتبط با آن را در ضمن بخشهای مختلف داستان وارد نموده است .بینامتنیّت این داستان بـا قـرآن
کریم در برداشت اوّك نشاندهندۀ واقعی بودن داستان است که استفاده از دو عنصر خیاك و تشخیص
موجب شده است تا داستانی جدید به نگارش درآید .در نگاه دوم میـزان آگـاهی و مـأنوس بـودن
نویسنده با قرآن کریم را برای مخاطب آشکار مـیکنـد .بهجـت قبـل از ورود بـه داسـتان بـرای
آمادهسازی ذهن مخاطب و حسن مطلع از آیات سیزدهم و چهاردهم سورۀ یوسف

استفاده کرده

است که نشاندهندۀ ارتباط بینامتنی متن اصلی و متن مرجع اسـت« :قیال إنیي لیحزننیي أن تیذهبوا بیه
أخاف أن یأ کله الذئب أنتم عنه غافلون قالوا لئ أ کله الذئب نح عصیب :إنیا إذا لخاسیر ن» (یوسـف/
« )14-13پدر گفت :من از دوری او غمگین میشوم و از این میترسم کـه گـر

او را بخـورد و
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شما از او غافل باشید ،گفتند :اگر او را گر

بخورد با ایـنکـه مـا گروهـی نیرومنـد هسـتیم از

زیانکاران خواهیم بود».
 :2-5نوع گفتمان

با دریافت چنین بافتهای بینامتنی داستان ،که احمد بهجت از آیات قرآنی مرتبط بـا زنـدگانی
حضرت یوسف

و همچنین بیتی از شاعر دورۀ جاهلی ـ تأبط شَرا ـ بهره برده است ،میتوان بیان

کرد که گفتمان حاکم بر این داستان ،اجتماعی و اخالقی میباشد و نویسـنده سـعی دارد در جـای
جای داستان ،مخاطب را به جوانمردی ،وفاداری و صداقت توجّه دهد.
در گفتمان میان برادران یوسف

 ،کینهتوزی ،نیرنگ و کذب حکمفرما است .صفات حـاکم

بر گفتمان آنان ،نشانگر بدذاتی و حیلهگری میباشد که بویی از برادری به مشامشان نرسیده اسـت.
تمام همّت و افکار خود را در راستای چگونه به اجرا درآوردن نقشۀ برادرکشی به کـار بسـتهانـد:
«کیف نثبت له أن هذا هو الذئب القاتل؟» (بهجت« )60 :2000 ،چگونه ثابت کنیم که ایـن همـان
گر

قاتل است؟»
آنان برای اثبات قضیّۀ حملۀ گر

به یوسف

و خوردن ایشان،دست به حیلهگری میزنند؛ و

تالش میکنند مستندی دروغین به پدر ارایه دهند که گفتگوی انجام شده میان آنان ،نشانگر جوالن
شیطان بر افکار و اجرای تصمیم پلید میباشد .در گفتمان میان گر

و همسرش ،عشـق و محبّـت

موج میزند و مسئولیّت و سرپرستی آن دو در نقش پدر و مادر نمـود مـییابـد .در گفتگـو میـان
حضرت یعقوب

و گر  ،شاهد جاری بودن گفتمانی بر اساس دینمـداری و اعتقـادات دینـی

هستیم که آن حضرت عدم توکّل بر خدا در هنگام سپردن یوسـف
عذاب الهی ـ نابودی یوسف

بـه بـرادرانش را ،موجـب

ـ به شمار میآورد (همان)61 ،

در سراسر داستان ،احمد بهجت سعی دارد مخاطب را به اصوك اخالقی ،خانوادگی و دینی توجّـه
دهد .این داستان متعلّق به دو جامعۀ انسانی و حیوانی است کـه در آن رو نـوعدوسـتی ،عاطفـه و
محبّت بی گرایش به ظاهر مخلوقات حکمفرما است؛ ونشان میدهد که رعایت اصوك خـانوادگی و
اخالقی اصل اساسی در بازآفرینی این داستان قرآنی بوده است.
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 -6تحلیل گفتمان انتقادی داستان در سطح تبیین
 :1-6مناسبات قدرت

تحلیل گفتمانی گر

یوسف

در مرحلۀ تبیین نشان مـیدهـد کـه گفتمـان در دو جامعـۀ

متناقض حیوانی و بشری به سمت برقراری اصوك اخالقی و خانوادگی و در جامعۀ برادران یوسـف،
بر عکس این قضیه به برتری جویی در نزد پدر میباشد.
گر

با لحن تأسفبار و اعتراضآمیز برادرکشی گـروه بـرادران یوسـف

را بـه چـالش

میکشد؛ و در ورای این گالیه و تأسّف ،مهربانی و نوعدوستی حاکم بر جامعۀ گر ها را با وجود
ظاهر و خوی درّندگیشان به تصویر مـیکشـد« :قلی مکیررا کالمیی ،المصییب :أن یوسیف شیقیقهم»
(همان« )57 ،کالمم را تکرار کردم و به او گفتم :مصیبت و بدبختی این است که یوسف

برادر

آنها است».
توجّه و عالقۀ بیش از اندازۀ حضرت یعقوب به یوسف

 ،منجرّ به ایجاد کینـهای عمیـق در

دكهای برادرانش شد .آنها که قادر به تحمّل عالقۀ وافر پدر بـه بـرادر نبودنـد؛ در صـدد گـرفتن
تصمیمی برای از سر راه برداشتن یوسف

بر آمدند تا بتوانند عامل اصـلی دوری جسـتن پـدر از

آنها را از بین ببرند« :لن یترککم یعقوب تأخذون یوسف ،یحبه الرجل و ال یطیق فراقـه» (همـان،
« )55یعقوب به این راحتی دست از سر ما برنمیدارد ،یوسـف
یوسف

را از مـا مـیخواهـد ،او خیلـی

را دوست دارد و طاقت دوریاش را ندارد».

فراوان بودن زمینهای زراعی ،وفور زیتون و فرآورده های آن و به مشام رسـیدن بـوی غـذای
مطبوع از خانههای آن سرزمین ،مسایل معیشتی قوم کنعان را تبیین میکند« :علـی مبعـدة خطـوات
تنتصب بیضاء یجلس أمامهیا عشرة رجاك حوك نار أوقدها /.و علی مبعدة خطوات مـنهم تنـام مئـات
الخراف و النعاج و البقر» (همان« )53 ،در چند قدمی من خیمۀ سفیدرنگی بر پا شده بـود و جلـوی
آن ده مرد دور آتش گرد آمده بودند و در چند قدمی آنها صدها گاو و گوسـفند نـر و مـادّه در
خواب به سر میبردند» .این عبارت ،برخورداری کنعانیان از ثروت و دارایی را با بیان میزان وفـور
ماك و حشم نشان میدهد؛ و وضعیّت اقتصادی آنها با دارا بودن صدها رأس گاو و گوسفند تشریح
میشود .در این داستان ،با توصیفی که از زمینهای زراعی و به مشام رسـیدن بـوی غـذای مطبـوع
صورت گرفته است ،چگونگی وضعیّت اقتصادی قوم کنعان در ذهـن مخاطـب متبـادر مـیگـردد.
زمینهای زراعی مطلوب حاشیۀ رود فلسطین ،منجرّ به کشت زیتون و فراوانی آن ،توانایی استحصاك
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روغن زیتون را سبب شده است ،که از آن برای روغن چراغ و روشنایی استفاده میگردید (همـان،
)68
از جنبۀ ارتباط با قدرت در این داستان ،تقریباً با دو طیف متضادّ شخصـیّتی روبـرو مـیشـویم.
برادران یوسف

که کمترین مسامحهای در کینهورزی و به کارگیری حقّه و نیرنگ برای از سر

راه برداشتن یوسف

از خود نشان نمیدهند .آنها در جلساتی که در صحرا و به دور از چشم پدر

برگزار میکردند ،نابودی یوسف

را محور اصلی گفتگوی خود قرار میدادند« :ینبغی أن نتخلص

من یوسف» (همان« )54 ،باید از شر یوسف
آنها با آگاهی از عالقۀ یوسف

خالص شویم».

و عدم اعتمـاد یعقـوب

گوسفندان با برادران ،زردی رنگ و عدم بهرهمندی یوسـف

بـرای همراهـی او در چـرای
از آفتـاب را دلیلـی موجّـه جلـوه

میدهند تا از این طریق با نشان دادن برادردوستی و دلسوزی نسـبت بـه بـرادر کوچـک ،اعتمـاد
حضرت یعقوب

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

حیله و تزویر و عدم رعایت اصوك اخالقی و خانوادگی به وضو مشاهده میشود.
عبارت« :قاك أکبرهم سنصطاد ذئباً و نلطخه بدم الشاة التی سنلطخ بها قمـیص یوسـف و نـذهب
بالذئب إلی أبینا» (همان« )56 ،برادری که از همه بزر تر بود گفت :گرگی را شکار میکنـیم و
دهانش را به خون گوسفندی آغشته میکنیم؛ و لباس یوسف

را به خون همان گوسـفند آلـوده

میکنیم و گر

را نزد پدرمان میبریم» نشان میدهد که گردانندۀ اصلی و قدرت حاکم در گـروه

برادران یوسف

 ،برادر بزر تر بوده است .ریاسـت و سرپرسـتی گـروه بـا محوریّـت بـرادر

بزر تر صورت پذیرفته است؛ امّا پذیرش تصمیمات و اجرای نقشه توسّـط بـرادران دیگـر انجـام
میگرفت.
تیپ مخالف برادران یوسف

 ،گر

متّهم به خوردن یوسف است .این گر

با وجود ایـن

که در دنیای متفاوت از جامعۀ بشری میزیست و دارای خوی درّندگی بود؛ وفاداری ،عشق و برادر-
دوستی را سرلوحۀ اخالقیّات خود قرار میدهد .در حالیکه برادران یوسف

با دارا بودن ظـاهری

انسانی ،درّندگی و وحشیگری بر اخالق آنها حکمفرما است .با وجود تفاوت سنّی برادر کوچـک
با آنان ،به عالقۀ پدر به یوسف

حسادت میورزند .امّا همراهی گـر

بـا بـرادرش در شـکار،

جستجوی برادر گمشده و حتّی ترک دیار برای یافتنش ،نشانگر وفاداری و برادردوستی او میباشد:
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«کنت أحب أخی حبًّا عظیمًا و لم أکن أخرج للصید إال و هو معی /.ثم خرج أخی یومًا و لم یعـد/.
عبثًا حاولت البحث عنه فی مصر» (همان« )54 ،من برادرم را خیلی دوست داشتم ،هیچوقت بدون او
به شکار نمیرفتم .روزی برادرم از خانه خارج شد و دیگر برنگشت .هرچه سراسر مصر را گشتم تـا
او را پیدا کنم به نتیجهای نرسیدم».
گر

در سطح خانواده به عنوان سرپرست ،مسئوك تأمین سـرپناه و خـوراک مـیباشـد .ایـن

وظیفهشناسی او در قالب ابراز نگرانی از وضعیّت تغذیۀ فرزندان نمود مییابد« :هـل أکـل األوالد؟»
(همان« )58 ،آیا بچّهها چیزی خوردهاند».
با توجّه به عشق و محبّت حاکم بر فضای خانوادگی گر

و ایفای مطلوب نقش پدری ،همسـر

وی تصوّر از دست دادن و شکار شدن شوهرش را بسیار غمبار و نفرتانگیز میشمارد« :ال أظن أن
هناک ألعن من إصطیادک» (همان« )56 ،گمان نمیکنم چیزی نفرتبارتر از این وجود داشته باشد
که بخواهند تو را شکار کنند».
در سطح خانواده ،همسر گر

به عنوان مدیر داخلی خانه ،قدرت حاکم و مناسبات قدرت را در

دست گرفته است .بر امور مختلف زندگی همچون تغذیه ،تنظیم خـواب و  ...بچّـههـا را مـدیریت
میکند (همان.)57 ،
مناسبات قدرت در گلّۀ عازم شکار به دست گر

میباشد .او به عنوان ریـیس گلّـه و قـدرت

برتر گروه ،وظیفۀ حمایت و دفاع از گروه را به عهده داشت« :سرت في المقدم ،:تجیرر إلیی دیواري
ذئبتي تتبعنا القافل :الطویل /.:یتواثب في نهایتا ذئبان صغیران» (همان« )69 ،من پیشاپیش گر ها در
حرکت بودم .همسرم هم مرا همراهی میکرد و در پشت ما صف بلندی از گـر هـا در حرکـت
بودند .در انتهای آن دو بچه گر

جستوخیز میکردند».

امّا در ادامۀ داستان ،مناسبات قدرت از گر

به برادران یوسف

انتقاك مییابـد زمـانی کـه

برادران او با گستردن دام و به خواب زدن خود ،موفّق به فریب و شکار گر

میشوند ،قـدرت را

از آن خود میسازند.
با ورود گر
حضرت یعقوب

به خانۀ حضرت یعقوب

آرامش وجود گر

را فرا مـیگیـرد .بـا دسـتور

به فرزندانش مبنیّ بر اینکه «دعوا الذئب لی و انصرفوا» (همان« ،)61 ،گـر

را اینجا بگذارید و بیرون بروید» ،قدرت و حاکمیّت به پدر منتقل میشود .حضرت یعقوب

بـا
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بازنمودن طنابها از دست و پای گر
یعقوب

آزادی سلب شدهاش را به وی باز میگرداند .او در حضـور

به بیگناه بودن خود اعتراف میکند؛ و با مشاهدۀ عدم پارگی لباس حضرت یوسف

تناقض گفتۀ پسران یعقوب مبنیّ بر خورده شدن یوسف توسّط گر  ،آشکار میگردد (همان)61 ،
با آزادسازی گر
یوسف

توسّط حضرت یعقوب

و برمال شدن نقص نقشـۀ حیلـهگرانـۀ بـرادران

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

حضرت تثبیت میگردد.
از منظر ایدئولوژی ،بر اساس کردار گفتمانی در این داستان واژگـان و مفـاهیمی چـون امیـد،
توکّل به خدا ،برادردوستی ،خانوادهدوستی و عدم تبعیض میان فرزندان در جای جـای ایـن داسـتان
رخنه کرده است .حضرت یعقوب

 ،ابتال به عذاب الهی ـ گم شدن یوسف

ـ را نتیجـۀ عـدم

توکّل بر خدا میداند و متذکّر میشود که باید همۀ امور را به خدا سپرد (همان.)61 ،
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نتیجهگیری

در پژوهش حاضر تالش شده است تا داستان گر

یوسف

از احمـد بهجـت بـا رویکـرد

فرکالف بازخوانی شود .ژرفساخت کلّی داستان گر

یوسف

 ،ماجراهای مربوط به ساكهـای

زندگانی حضرت یوسف

با برادرانش در سرزمین کنعان و نمایش حیلهگـری آنـان در جهـت

نابودی آن حضرت و روساخت آن گوشههایی از زندگی گر

متّهم به خوردن یوسف

اسـت

که با مسایل خانوادگی او همراه میباشد.
در این داستان هر کدام از افراد با توجّه به تیپ شخصیّتی خود در پیکرۀ داستان حضور مییابند؛
و نحوۀ اجرای نقشه برای از سر راه برداشتن یوسف

 ،چگونگی حرکت و روند داستان را تعیـین

میکند.
بهجت ،در این داستان زندگی گر
یوسف

متهم به خوردن یوسف

را در جامعـۀ انسـانی بـرادران

به تصویر میکشد .او از دیدگاه دانای کلّ روایت مـیکنـد کـه دیـدگاهی اخالقـی و

اجتماعی دارد .او معتقد است که امید و توکّل به خدا و خانوادهمحوری از اصوك اساسی در زنـدگی
است .البتّه دانای کلّ داستان ابعاد فکری خود را در تعامل با دیگر شخصیّتهای داستانی به نمـایش
میگذارد.
داستان گر

یوسف

در سطح توصیف ،بیانگر گفتمانی تقابلی در دو جامعۀ متضادّ بشری و

حیوانی است؛ و گفتمانی با محوریّت مراعات اصوك اخالقی از سوی جامعۀ حیـوانی و گفتمـانی بـر
اساس حقّه و نیرنگ توسّط برادران یوسف

در جریان است .از زبانی سهل و قابل درک و مورد

کاربرد اقشار عادی جامعه استفاده میشود؛ کاربرد ضمایر به صورت اوّك شخص و دوم شخص خبـر
از همگامی مخاطب با راوی در روند داستان میدهد .جمالت کوتاه و بریده نیز نشاندهندۀ شـتاب،
آشفتگی و سردرگمی راوی داستان از شرایط موجود است.
تحلیل داستان در سطح تفسیر نشان میدهد که داستان «گر

یوسف

» ماجرایی اجتماعی و

خانوادگی دارد .ماجرایی که در آن نوعدوستی و برادردوستی در دو جامعۀ کامالً متفاوت بشـری و
حیوانی به چالش کشیده میشود .در این ماجرا ،نحوۀ زندگی و جوّ حاکم بر فضای خانوادگی گر
به خوبی روایت میشود .و این نشاندهندۀ مطالعه و آگاهی نویسنده از طبیعت و زندگی گـر هـا
است .گر

متّهم به خوردن یوسف

نقش اصلی داستان محسوب میشود .از جـنس مؤنّـث نیـز
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زنان قوم کنعان و همسر گر

در داستان حضور دارند .تأثیر همسر گر

بر پرورش و نگهـداری

بچّهها به خوبی مشهود است.
احمد بهجت با به کارگیری قوّۀ تخیّل و عنصر جان بخشـی توانسـته اسـت داسـتانی واقعـی و
برگرفته از قرآن را در قالب و پوششی نوین عرضه کند .نویسنده در این داستان مـیکوشـد رونـد
تصمیم گیری برادران یوسف

برای نابودی آن حضرت و چگونگی به کارگیری انـواع دروغ و

حیله را نشان دهد.
امیدواری و خانوادهمحوری در تمامی شرایط از موارد ایدئولوژیک این داستان میباشد؛ کـه بـه
خاطر سپردن مسیر بازگشت به خانه با وجود اسیر شدن توسّط برادران یوسف

 ،حاکمیّت محبّت

و عاطفه در سطح خانواده و انس با همسر و فرزندان از نمونههای بارز امید داشـتن و در رأس قـرار
دادن خانواده در روند داستان میباشد.
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