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 و فرعون داستان قرآنی حضرت موسی معناشناسی ـ تحلیل نشانه
 1اکبر نورسیده علی

 2مسعود سلمانی حقیقی

 چکیده

یکی از مباحث نو در نقد ادبی است که در تجزیه و تحلیل انواع متون و نیـز  معناشناسی  ـ  نشانه

ـ فهم چگونگی ت هایی فراتر از  معناشناسی حوزه ولید و دریافت معنا کاربرد بسیار دارد. امروزه نشانه 

ها، اشـکا  روایـی گمتنـان     گیرد. یکی از این حوزه گرا را در برمی شناسی کالسیک و ساخت نشانه

 مجـددد ها، ویژگی نشانه پـییری   شود و در آن نشانه های گمتنانی آشکار می است که در قالب نظام

در ایـن مقالـه بـا     .شـوند  می نامعنو  و نوی ها ای وارد نشانه های معنو  و کلیشه یابند و از نشانه می

و  داسـتان حرـرم موسـی    در های میکور همؤلّمبررسی توصیمی به  -استماده از روش تحلیلی 

هـا و   شـوش  گمتنـان روایـی، حـاوی    ماهیدتبه دلیل داشتن  داستانشده است. این  پرداخته فرعون

های حاکم  نظام ۀاننشانه ـ معناشناس سی و ارزش محور است و از این لحاظ برای برر متعددد های کنش

 ؛حرـرم مطلـو    و اندیشۀ برتر و فرادست هژمونیدر این پژوهش باشد.  می توجدهدر آن درخور 

در ایـن   .گردد ارایه می ینشانه ـ معناشناس به کنک  و یگانگی خداوند حقانیدتیعنی ابالغ و ترویج 

ی، نظام عاطمی و نظام تنشی و شگردهای پردازش از قبیل نظام کنش ،های گمتنانی انواع نظام ،رجستا

بـا   حرـرم چگونـه   شـود  میارزیابی و نشان داده در داستان ممهوم، انتقا  پیام و ارتباط با مخاطب 

پردازد و گمتنـان   مینجام قومش و  داوندخ احدیدتو  حقانیدتهای گمتنان به تبیین  از نظاماستماده 

 .نناید را هژمونیک می توحید

 .  حررم موسی های گمتنان، هژمونی، معنا شناسی، نظام-نشانه: کلیدیواژگان 
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 همقدّم

گیـری و   ی یکی از ابزارهای علنی تحلیل نظام گمتنانی است که سازوکارهای شکلنشانه ـ معناشناس 

ـ  شناسی، رویکرد  کند. در مطالعام اخیر زبان تولید معنا در متون را بررسی و مطالعه می  ی،نشانه ـ معناشناس

هـای   و مـدلو  دا ّ  ها در سطح کرده است. در این رویکرد، دیگر نشانه تحود مطالعام مربوط به نشانه را م

و مدلو  اسـت، تنظـیم   دا ّ  میان ۀمانند و عاملی به نام جسنانه که رابط ای و مکانیکی زبان باقی ننی کلیشه

شناسـی   رو نشـانه  . از ایـن آیـد  شنار مـی به نشان  های میان و ارتقای نسبتها  آن پیوند میان معانی ۀکنند

شناسـی پدیـدار    را نشـانه  تـوان آن  شود که می شناسی می از مطالعام زبان ای جدید گرا، وارد حوزه ساخت

ند و هنین امر سـبب  گرد دار خود به خود ارزیابی می های معنا ها و مدلو  شناختی نامید. در این حوزه نشانه

در حقیقـت،   (.6-1: 1388شعیری، وفایی، . )ای کامل یا استعالیی تغییر یابنده ها به نشانه شود که نشانه می

شناسی و نشـان دادن   شناسی پدیدار شناسی ساختگرای محض به نشانه ی با عبور از نشانهنشانه ـ معناشناس در 

ی ای آثـار، فرصـت بـروز و رهـور     های استعالیی، عوامل معرفت شناسانه ها به نشانه مسیر حرکت نشانه

هـای گمتنـانی را در آن تعیـین     توان انواع نظام های قرآن از این دیدگاه می قصده یابد. با تحلیل می تر بیش

هـا و   هـای نهمتـه در کـنش    های زبانی آن و روشن شدن معانی متعـالی و آمـوزه   قابلیدتکرد و به تبیین 

اختصار و درنگ و ایجـاز   ها و حیف و ندگیکها و پرا ها پی برد، و دالیل برخی گسست قصده گمتارهای

 (.178 -177: 1393، مقددمدر قصص قرآنی را توجیه کرد )داودی 

شود عبـارم از نظـام    ها به کار گرفته می های گمتنانی که در تحلیل گمتنان از دید گرمس انواع نظام

هـر  (. 10-5، 1389)گرمس، است  گمتنانی کنشی، تجویزی، القایی یا مجابی، عاطمی و تنشی و رخدادی

مـا بـا    ،یابـد  تجلّـی  ،یابد و در کنش زبانی که حاصل آن متن است تحقّقی نشانه ـ معناشناس گاه فرآیند 

کنش گمتنـانی و در شـرایت تعـاملی، زبـان را      از نظر بنونست هرگاه فردی طید»گمتنان مواجه هستیم. 

 (. در این پژوهش بـا 266 :1947)بنونست،  «فردی قرار دهد، به تولید گمتنان پرداخته استۀ مورد استماد

هـای   نظـام  ،فرعـون  و معناشناسی داستان حررم موسـی  –نشانه  تحلیلی، -استماده از روش توصیمی

دارای طرحی هنرمندانـه   گمتنانی این داستان بررسی خواهند شد تا دریافت شود که این داستان تا چه حدد

های گمتنانی چگونه به نقـش گـیاران    و نظامباشد  برای ترسیم یک روایت با ساختار متعالی و معنایی می

اسـت و بـا    سـیدا  اند. این مقاله در پی آن است تا نشان دهد این داستان، داستانی  این داستان یاری رسانده

   رسد. چون کنشی، تجویزی، القایی و عاطمی به فرآیند تنشی می ؛های گمتنانی گیر از نظام
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 ادبیات نظری پژوهش -1

 ت پژوهشهدف و ضرور: 1-1

در  داسـتان حرـرم موسـی    ،گیری، تولید و دریافت معنا این پژوهش در جهت بررسی شکل

قـرار   کنکـاش انه و در سه نظام گمتنـانی مـورد   نشانه ـ معناشناس تعلینی را با رویکردی  ادبیدامزمینۀ 

در سـایۀ   کنـد تـا   را بررسی مـی خداوند  احدیدتو  حقانیدتو باور  1دهد و با این رویکرد، هژمونی می

و  متعـددد  زوایـای  معرّفیچون کنشی، عاطمی و تنشی، ضنن  ؛های گمتنانی گیری نظام چگونگی شکل

های گمتنانی و چگونگی فرایند هژمونیـک   گیری این نظام معنا، مخاطب را با منبع و منشأ شکل تکثّرم

کـت در جهـت   هدف این پژوهش حر .، آشنا سازدحررمکردن اعتقادام و باورهای دینی از منظور 

ی مخاطب با چگـونگی تولیـد و دریافـت معنـا     یی دین به منظور آشنااولیا کالم متعددد زوایای معرّفی

در هـا   آن تحلیل گمتنان بزرگان دین بر مبنای نظرام جدید موجب تبیین بهترکه  این باشد. نظر به می

لـیا ضـرورم بررسـی     ؛یدننا را کشف می آن مهمد گردد و زوایای پنهان و می یذهن مخاطبان امروز

 شود. میی احساس نشانه ـ معناشناس ۀنظریدبر مبنای  داستان های حررم موسیای از  ننونه

 های پژوهش : پرسش1-2

 باشد؟ به ساختار معناشناسی آن به مخاطب چگونه می توجدهانتقا  احساسام و افکار داستان با  -1

 ر چیست؟تحلیل نظام تنشی گمتنان در این داستان بیانگ -2

 شود؟ چگونه نظام عاطمی گمتنان در این داستان باعث تولید معنا می -3

 های پژوهش : فرضیّه1-3

افراد جاهل و ستنکاران وجود دارد و نیز با  ۀهایی که از سابق به تصویرها و حقیقت توجدهبا  -1

احساسـام، افکـار   های کالمی و عناصر موجود در این داستان  حقیقت ماجرا و با حرور ابزار توجده

 شود. داستان به مخاطب متبلور می

 عواطـف  بـر  مبتنـی  واژگان. رسند می رهور به و مطرح واژگان طریق از عواطف زبانی هر در -2

را تولیـد   عنـا تنام عناصر سازندۀ گمتنان عاطمی دو مباعث تولید معنا می شوند. در این داستان قرآنی 

 خداوند. احدیدتو  حقانیدت انتقا  گمتنان هژمونیک -  ؛تودیدبرنامۀ دین و عبتعلیم  -الف :کنند می

                                                           
1- Hegemony  
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، خـود  ۀحررم بـا معجـز   این مطلب است که بیانگر این داستانتحلیل نظام تنشی گمتنان  -3

 بـه گمتـۀ  هـا   آن اینـان  به طور هنزماندهد و با افزایش شناخت  را افزایش می جادوگران شناخت

 حقانیدـت  ،توحیـد جۀ این افزایش اینان، دسترسـی بـه ممهـوم    کند و نتی ی الهی افزایش پیدا میاولیا

 .گردد های دینی است که در خال  گمتنان تأمین می هآموزو تعلیم  خداوند

 پژوهش  ۀپیشین: 1-4

( چـا  شـده در   1387از نـاموری راد )  "بررسی تطبیقی داستان والدم عیسـی و مـریم  " ۀمقال

در قرآن و انجیل را به صورم  حررم عیسیو والدم  فصلنامه بیان، داستان حررم مریم

 را بررسی کرده است.   تطبیقی مقایسه ننوده و وجوه افتراق و اشتراک آن

از داودی  "های گمتنانی و خرر از منظر نظام تحلیل ادبی زبانی داستان قرآنی موسی " ۀمقال

گرمس و  ۀنظریدر اساس قرآنی، داستان را ب -(، چا  شده در فصلنامه پژوهش های ادبی1393) مقددم

ـ ـ   نشـانه هـای   همؤلّمکورتز تحلیل و به پیاده سازی برخی از  ی از قبیـل )نظـام گمتنـانی    معناشناس

 تجویزی، رخدادی و تنشی در این داستان پرداخته است.  

 مقـددم از داودی  "حررم یوسف قصده ی درنشانه ـ معناشناس تحلیل "ای دیگر با عنوان  مقاله

به توصیف و تبیین  های قرآنی با تحلیل سرگیشت یوسف در فصلنامه آموزهچا  شده  (1393)

یابد که بر تعالی سـاختار   دست می ی جالبپردازد و به نتایج می قصده های گمتنانی در این انواع نظام

 کند.  می تأکید یوسف ۀقصد و معنای

از سـادام   "کریم در قرآن تحلیل روایت شناختی داستان حررم مریم"مقاله ای با عنوان 

( چا  شده در فصلنامه علنی پژوهشی تحقیقام علوم قرآن و حدیث 1397)"حسینی، مطیع و لطمی 

دید به این نتیجه دست یافتـه   ۀگران و زاویگر، کنششناسی از جنله روایت های روایت مهلّؤبه تحلیل م

رد اصو  این دانـش  کارب قابلیدتگر نشان است که بازنگری این عناصر در داستان حررم مریم

 حررم است. آن در فهم روایت قرآنی 

 حاصـل ی و پیوند آن با هژمـونی،  نشانه ـ معناشناس بنابراین می توان ارهار داشت طرح مباحث 

طرح و بررسی نشده است؛ لیا این مقالـه   اندیگر توسدتو تاکنون  رود به شنار میکار این پژوهش 

 «فرعـون  و اسـتان حرـرم موسـی   د»های گمتنان در نانشانه ـ مع با این رویکرد نو به تحلیل 

ـ  های ارزشی را آشکار سـازد.  ها و نظامنشانه ـ معنا گیری  های متماوم شکل پردازد تا جلوه می  ۀنکت
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این است که در این بحث عالوه بـر   مقددمدیگر در خصوص تماوم این پژوهش با پژوهش داودی 

گمتنانی القایی یا مجابی، و عاطمی نیز مورد بررسی و های گمتنانی تجویزی و تنشی، نظام های  نظام

 تحلیل قرار گرفته است.

 ینشانه ـ معناشناس -2

مطالعام مربوط به نشـانه را   ،شناسی دانشی است که در کنار سایر مباحث نشانه ،شناسیـ معنا نشانه

چو  گمتنان اسـت.  جنله و در چار ها فراتر ازنشانه ـ معنا ساخته که کارکرد آن بررسی  تحود دچار 

رود و کـارکرد   مناسبام النـگ و پـارو  فراتـر مـی    ۀ از محدود» شناسی پس از سو سور دانش نشانه

های زبـانی   داللت گیرد؛ یعنی دامنۀنشانه شناسی از حیطۀ ای دیگر را هم به پرسش می های نشانه دستگاه

(. در حقیقت ایـن  22: 1395 جه،)صافی پیرلو« یابد های معنا پرداز گسترش می به قلنرو دیگر دستگاه

شناسی پدیـدار شـناختی و    و به نشانه نهد می شناسی ساختگرای محض را پشت سر رویکرد نوین، نشانه

هـا در بافـت    هایی را که درونـه هـا و مـدلو     روحنند منتج می گرددکه دراثنای آن برونه ها و لمظ

را در بافت گمتنان به ارزش تبـدیل  ها  آن یزمحاسبه و ن -است  معنا تکثّری برای که محلّ -را گمتنان 

بلکـه   ؛ها نیسـت  سور گمته نظامی از نشانهگونه که سو زبان آن»به آن معنا است که  کند. این سخن می

شناسـی نـوین بـا     -رو در قیاس نشانه معنا ازاین .(2: 1395 )پارسا و رحینی،« ای معنادار است مجنوعه

شناسـی کالسـیک و    معناشناسـی بـرخالف نشـانه    –در نشـانه  »توان گمت:  شناسی کالسیک می نشانه

های معنو  با کارکردی رایـج بـه    ند و از نشانهبایها فرصت نشانه پییری دوباره می  نشانه ،ساختارگرا

: 1391 ،مقـددم )داودی « شـوند  ی نامعنو  و نو با کارکردی نا منتظر و زیباشناختی تبدیل مـی یها نشانه

ها تحت نظارم و کنتر  فرآیند گمتنانی بروز مـی  نشانه ـ معنا ی گمتنان، شناسنشانه ـ معنا  در (.108

، چند بعدی و تنشی تبدیل می شوند. ایـن  تکثّر، پویا، مسیدا یابند و در تعامل با یکدیگر، به گونه هایی 

ادراکی، وزیبایی شناختی قابل بررسی که است کـه دو بعـد    -یدیدگاه، در ابعاد عاطمی، شناختی، حسد

گمتنانی، وجود خود را وامدار این دو جریـان   الیدتفعددارد؛ به طوری که  تر بیش اهنیدتیی ادراکی حسد

 (64-62: 1392اسناعیلی، کنعانی،  )شعیری، است.
 

 گفتمان -3

برای تبیین ممهوم گمتنان در ابتدا باید به تعریف اصطالحام گمتـه پـرداز، گمتـه و گمتـه پـردازی      

ی است کـه بـر تولیـد    عنلیدات گمته پردازی .و  تولید متن استؤسی است که مسپرداخت. گمته پرداز ک
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می شود و گمته محصو  گمته پردازی است. در واقع در هر تولید زبانی، شخصی به نـام گمتـه    گمته منجرّ

 (39-38: 1394محسین زاده، شعیری، خراسانی، غال) متن تولید شده است. مسؤو پرداز هست که 

که معتقد است اگر در چهارچو  گمتنان رود  به شنار میی اناز جنله زبان شناسامیل بنونست »

زبانی بپردازیم بسیاری از مماهیم زباشناسی رنگ و رویی تازه خواهد یافت و دست  لیبه بررسی مسا

خوش تغییر خواهد شد. به نظر این زبان شناس در چهارچو  گمتنان، زبـان فرآینـدی اسـت کـه     

های فردی دخیـل در تولیـدام    ید آن می شود. در هنین مرحله است که شاخصکسی عهده دار تول

: 1385)شـعیری،   «.مطالعام زبانی راه می یابد ۀو تعیین کننده به حوز مهمد زبانی به عنوان عناصری

هرگاه رابطه ای کالمی در »د. ش قایل( برای هر ارتباط کالمی می توان یک فاعل و یک ممعو  11

وعی حرور رو به رو هستیم. اگر این حرور فاعلی باشد از حروری ممعولی حکایـت  میان باشد با ن

دارد و اگر این حرور ممعولی باشد از حرور فاعلی خبر می دهد. متن نیز نوعی حرور اسـت کـه   

جایگـاه  شـاهد  می شود؛ به هنین دلیل می تـوان   تلقّیدلیل ویژگی موضوعی آن، حروری ممعولی 

هنان جریانی است که عنوان گمته پـردازی بـه    ،گیری آن بود. این جایگاهدخیل در تولید و شکل 

 )هنان( «.گمتنانی می گنجد فعالیدت ۀخود گرفته است و در حوز

 فاعلی عاملیک  توسدت که است زبانی یفعالیدت ،اود  وهلۀ در گمتنان شد، گمتهچه  آن به توجده با

 وضـعیدت خـاصد   در و خـاصد  مکان و زمان در تفعالید این و گیرد می صورم پرداز گمته عنوان به

 به گمته پرداز با کههست  گمته یا  نام به نیز دیگر یعامل ،فعالیدت این در چنین هم. پییرد انجام می

 آن سر یک در که رود می شنار به پیچیده یگمتنان عنل لیا گیرد؛ می قرار ارتباط در تعاملی ای گونه

 پـردازی  گمتـه  عنلیدـام  تعامـل  این مجنوع گیرد و می قرار یا  تهگم آن دیگر سر در و پرداز گمته

 تولیـد  بـا  پرداز گمته آن در که آید می شنار به گمته تولید عنل پردازی، عنل گمته»شود.  می نامیده

از  ارتبـاطی  خوان گمته و گمته بین خواهد می است، شده تولید خوان گمته خوانش به منظور که گمته

 (.180: 1385)معین،  کند. ایجاد پیوستگی نوع

گمته پرداز، گمته یا  و گمتـه پـردازی و گمتـه دخیـل      در شکل گیری گمتنان عواملی چون

در هر ارتباطی یا رخدادی گمتنانی با فرآیند شکل گیری معنـا و خـوانش معنـا رو بـه رو     »است. 

ید افزود این معناسازی و ن. باهستیم نه خود معنا به شکل ایستا، تثیبت شده، تنام شده و از پیش معید

 وضـعیدت معنا خوانی و به عبارتی معنا پردازی میان کسی یا کسانی شکل می گیرد که چیزی را در 
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تولید می کند و کسی یا کسانی که آن چیـز   خاصد فیزیکی، روانی، اجتناعی و فرهنگی موقعیدتو 

یا متماوم می فهنند و یا دست روانی، اجتناعی و فرهنگی مشابه  ،فیزیکی موقعیدتو  وضعیدترا در 

 (.6: 1389ساسانی، ) «کم سعی می کنند بمهنند

 و فرعون مختصری از داستان حضرت موسی -4

یک شب فرعون در عالم خوا  دید آتشی از سوی شام شعله ور شده زبانه کشان به طرف مصـر  »

را گرفت و هنـه را بـه خاکسـتر و    ها را ف ها و تاالر ها و باغ های اشراف افتاد و بعد کاخ آمد و به خانه

دود تبدیل کرد. فرعون در حالی که وحشتزده شده بود از خوا  برخاست و در غم و اندوه فرو رفـت  

 د و گمت: چنین خوابی دیدم تعبیرش چیست؟ یکی ازننو و دانشنندان تعبیر خوا  را به حرور طلب

خواهد برد. فرعون بـا شـنیدن ایـن جنلـه      آید که تو را از بین گمت: به زودی پسری به دنیا میها  آن

شد. چـه خواهـد    تر می آید را بکشند. یوکابد هر روز نگران دستور داد تا هر نوزاد پسری که به دنیا می

خدا می خواست فرزند یوکابد و عنـران زنـده   امدا  ادان سالم خواهد ماند؟شد؟ آیا فرزندش از دست جلّ

طبق الهام الهی  عون نجام بخشد. نوزاد به دنیا آمد. مادر موسیبناند تا در آینده مردم را از ستم فر

امواج نیل آن صـندوق را بـا خـود بـرد. خـواهر       نوزاد را در صندوق قرار داد و در رود نیل انداخت.

به دنبا  صندوق به راه افتاد و دورا دور آن را زیر نظر گرفت تا آن جا کـه دیـد یکـی از     موسی

چه را از آ  گرفت و نزد فرعون برد. فرعون با دیدن نوزاد دستور داد تـا او  خدمتکاران فرعون صندوق

ـ ؛ امدا را بکشند کـودک را   ۀآسیه هنسر فرعون که از نیکوکاران بود مانع شد و نگیاشت. خداوند عالق

فرعـون نیـز موافقـت     ،جا که به فرعون پیشنهاد داد تا او را به فرزندی بپییرند آندر د  او قرار داد تا 

کرد. طولی نکشید که احساس کردند که کودک گرسنه است و نیاز به شیر دارد. زنـان زیـادی را از   

در  چنـان  هم مورانأاو شیر هیچ یک از زنی را قبو  نکرد. م؛ امدا شهر دعوم کردند تا به او شیر بدهند

شناسـم   را می گمت من زنیها  آن جستجوی دایه بودند که در نزدیکی کاخ به دختری برخوردند. او به

بـا   شـناختند  موران او را ننـی أبود، م تواند به این کودک شیر بدهد. آن دختر خواهر موسی که می

 رفتند و او را به کاخ فرعون آوردند تا به نوزاد شیر دهـد. موسـی   راهننایی او نزد مادر موسی

دو سـا    ند. مـادر موسـی  حا  شدتنام شیر خورد. تنام حاضران خوش را به او دادند نوزاد با اشتیاق

 ،جـوانی رسـید   به سـنّ  ها گیشت موسی فرزندش را شیر داد تا زمان شیرخوارگی او تنام شد. سا 

چندین سا  از عنر خود را خارج از سرزمین مصر در مـدین زنـدگی کـرد. او در آن جـا بـا دختـر       
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گمـت مـن    ازدواج کرد و نزد شعیب ماند. در آخرین سا  سکونتش به شعیب حررم شعیب

که پیش شنا بودم چیزی دارم یا  مددم باید به سرزمینم برگردم و با مادر و خویشانم دیدار کنم. در این

وسـایل   ما  تو باشد. موسی ،اش ابلخ بود هید و بچدیگمت امسا  هر گوسمندی که زا نه؟ شعیب

ـ  را برداشت و به هنراه خـانواده  شعیب یزندگی،گوسمندان و عصای اهدای دین را بـه مصـر   اش م

مور کـرد بنـی   أرا به پیامبری برگزید و او را م ترک کرد. در راه بازگشت به مصر خداوند موسی

به مصر نزدیک شد. خداوند به هـارون کـه در مصـر     اسرائیل را از رلم فرعون نجام دهد. موسی

و نزدیکـی  به مصر را الهام کرد. هارون به اسـقبا  بـرادرش رفـت     آمدن موسی ،کرد زندگی می

دروازه مصر با او مالقام کرد. هندیگر را در آغوش گرفتند و با هـم وارد شـهر شـدند و بـه دیـدن      

خود آگاه ساخت و بعد با بنی اسـرائیل   نبودم برادرش هارون را از مادرشان رفتند. حررم موسی

سـتش خداونـد یکتـا    ام تا شنا را به پر فرمود من از طرف خدا به سوی شنا آمدهها  آن دیدار کرد و به

و برادرش هارون به پـیش   را پییرفتند. چندی بعد موسی هم دعوم موسیها  آن دعوم کنم.

فرمـود اگـر مـن     فرعون نپـییرفت. موسـی  ؛ امدا فرعون رفتند و او را به سوی خدا دعوم کردند

سـت تـا   گویی. فرعـون جـادوگران را خوا   بیاورم؛ فرعون گمت بیاور اگر راست می ای آشکار معجزه

 ،که تعدادشان هم زیاد بود و در شـعبده بـازی نیـز بسـیار مـاهر بودنـد      ها  آن را بترسانند. موسی

چیزهایی را به صورم مار و اژدها در آوردند و تنام تناشاچیان را مـام و مبهـوم کردنـد. در ایـن     

م دسـتی خداونـد بـه صـور    زمین انداخت، به قدرم خداونـد چوب عصای خود را به  هنگام موسی

جادوگران با دیـدن قـدرم خداونـد     های ساحران را بلعید. اژدها و مار ۀاژدهایی بزرگ در آمد و هن

رلـم   هنگی به سجده افتادند و گمتند ما به خدای دو عالم اینان آوردیم. بعـد از پیـروزی موسـی   

نـد.  تصنیم گرفت که با پیروانش از مصر به فلسطین هجرم کن شد، سرانجام موسی تر بیش فرعون

پرداخـت تـا   ها  آن و پیروانش شبانه از مصر خارج شدند، فرعون نیز با سپاه خود به تعقیب موسی

وحی کرد که با عصایت  اسرائیل ننی دانستند چه کنند، خدای مهربان به موسی به دریا رسیدند. بنی

زد. ناگهـان   با عصا به دریـا  بگشا. حررم موسی یخشکبه اسرائیل راهی  به دریا بزن و برای بنی

 .دریا شکافت؛ آ  دریا به روی هم قرار گرفت و راه خشکی برای عبور بنـی اسـرائیل درسـت شـد    

خداوند فرعـون و سـپاهش را در   ها  آن و پیروانش به سالمت از دریا گیشتند، پس از عبور موسی

 (.191 -159: 1382)نیشابوری،  «.دریا غرق کرد
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 ی داستاننشانه ـ معناشناستحلیل  -5

از این پس به بررسی اصل بحث و رویکرد محوری مقاله؛ یعنی تطبیـق نظریدـۀ تحلیـل نشـانه ـ      

 و فرعون خواهیم پرداخت. معناشناسی بر داستان حررم موسی

  یشکننظام گفتمانی : 5-1

گـرمس و   ۀبـه عقیـد  »گمتنان شوشی گمتنانی است که در تقابل با گمتنان کنشی قرار می گیـرد.  

ای روایی که خود سبب استماده از فرآیند روایی یا نظام هننشـینی در   انی یعنی برنامهکورتز، کنش گمتن

کـنش مطلـو     (. در داستان حررم موسـی 11 :1388)شعیری و وفایی،  «گمتنان حاصل می شود

 و نجام یافتن قوم خودحقّ  خداوند، باطل بودن غیر احدیدتو  حقانیدتیک دستور الهی است برای اثبام 

به مصر آغـاز   کنشی با بازگشت حررم موسی موقعیدتیل( از دست فرعون و سربازانش. ئسرا)بنی ا

ـ  گردد و در میان مسـیر در  شود. موسی به هنراه خانواده خود به مصر باز می می  توقّـف کـوه سـینا    ۀدامن

رود تا بـرای اهـل خـود آتـش      میجا  آن بیند و سپس به بر روی کوه سینا آتشی می کند. موسی می

بیاورد تا از سرما در امان باشند. وقتی به کوه رسید از آتش صدایی بلند شد: ای موسی! من پروردگار تـو  

ترسیده بود. آن ندا دوبـاره بـه او گمـت: عصـایت را      هستم و تو را به پیامبری انتخا  کردم. موسی

ـ       تعجدبعصایش را انداخت و با  موسیبینداز.  تناکی شـد.  دید کـه عصـا تبـدیل بـه اژدهـای وحش

موسی گرفت و ایـن بـار    "نترس دم اژدها را بگیر. "خواست فرار کند که صدا دوباره گمت: موسی

هنین کـار را کـرد.    موسی "دستت را به زیر بغلت ببر.  "اژدها تبدیل به عصا شد. بعد خداوند گمت:

پیامبر مـن هسـتی و    موسی تو"درخشید. خدا گمت:  ای می وقتی دستش را بیرون آورد، دستش مثل ستاره

بـا   موسـی  "بیرون بیاوری.جا  آن باید به مصر بروی و مردم را از رلم و ستم فرعون نجام دهی و از

فرسـتاد و   را به مدین پـیش شـعیب  ها  آن اش برگشت و خوشحالی از کوه پایین آمد و پیش خانواده

مانـد.  جـا   آن رفت و چند روزمادرش ۀ خودش به تنهایی به طرف مصر رفت. وقتی به مصر رسید به خان

خوشـحا  شـدند. بعـد از     ،اسرائیل به او اینان آوردند و از این که خدا برای نجاتشان پیامبری فرستاده بنی

هنراه برادرم هارون به قصر فرعـون بـرو و او را بـه پرسـتش      "فرمان داد: چند روز خدا به موسی

به نزد فرعون رفت به او گمـت: خـدا    وسیم (.171-163: 1382)نیشابوری،  .خدای یکتا دعوم کن

 من را به پیامبری خودش انتخا  کرده، از من خواسته تو را به اطاعت او دعوم کنم.
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ِبِّ اْلَعاَلِميَن » ن َرِّ ي َرُسوٌل ِمِّ و موسی گمـت: ای فرعـون!   » ؛(104اعراف/) «وَقاَل ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن ِإِنِّ

 (.163: 1390)مکارم شیرازی،  .«انممن فرستاده ای از سوی پروردگار جهانی

بـا   عدم قبو  دعوم الهی از سوی فرعون است. حرـرم موسـی   ،ه در این گمتنانیدوضعیدت اودل

خداونـد بـر    احـدیدت یگانگی و  ۀلأمس تحقّقداشتن برنامه و با کنش انداختن عصا بر روی زمین در صدد 

َت ِجْئََت ُكْنَ اَل ِإْن َقَ»ای بیاور  گویی معجزه میگوید: اگر راست  آید. هنگامی که فرعون به حررم می  می
ِت ِبَها ِإْن 

ْ
فرعون گمت: اگر نشانه ای آورده ای نشان بـده اگـر   » ؛(106/)اعراف «اِدِقيَن َت ِمَن الص  ُكنْ  ِبآَيٍة َفأ

(. سپس حررم عصایش را بر روی زمین انداخت و به اژدهایی تبدیل شـد.  164 ،)هنان .«از راستگویانی

ِبيٌن »رسیدند و فرار کردند. هنه ت ْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِّ
َ
)موسـی( عصـای خـود را    » ؛(107/)اعراف «َفأ

برای کـنش دسـتور    حررم موسی ۀ(. بنابراین برنام164 هنان،).« افکند؛ ناگهان اژدهای آشکار شد

 او قرار گرفته است.  ایشان در اختیار  توسدتکنش انداختن عصا بر روی زمین  تحقّقالهی و 

 –کنشـی  کنشـی از قبیـل نظـام گمتنـانی     دو نوع نظام گمتنانی  در داستان حررم موسی
هـر نظـام بـه تحلیـل و بیـان گمتنـان        معرّفـی که ضنن  ،بازشناسی شد مجابی -کنشیو  تجویزی

 :خواهیم پرداخت ایشانهژمونیک 

 نظام گفتمانی القایی یا مجابی: 5-1-1

ن کنش یا ند و سبب تعیدهست و طرف کنش یا برنامه، در تعامل با یکدیگردر چنین نظامی هر د

شکل گرفتن آن می شوند. تعامل حاکم در این نظام، نظام ارتباطی از نوع القایی است؛ یعنی یکی از 

توانـد   فرآیند مجـا  سـازی مـی   دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجرای کنش متقاعد سازد. 

و  )شعیری ...«تشویق، تهدید، چابلوسی، رجز خوانی و تحریک و »باشد نظیر  متماوم یدارای اشکال

 .(18: 1388 ،وفایی

حررم با استماده از فعل انداختن عصـا بـر روی    در گمتنان موجود در داستان حررم موسی

ان و قبوالندن گمتنان هژمونیک خود با کنار زدن گمتنـان رایـج   شوشگر زمین در صدد مجا  سازی

د. بنابراین نوع بیان ایشان به طور قطع در این بخش از داستان نـوعی گمتنـان کـنش القـایی و     باش می

باشـد. بـرای    ها ننـی  منکر وجود گمتنان مجابی القایی در دیگر گمتنان ،مجابی است، اگر چه این امر

ن معجزه ای بیاورد که ای کند تا معجزه حررم را تحریک می ،آوردن معجزه ۀألفرعون با ذکر مسمثا  

 گردد:   عنصر القایی یا مجابی متبلور می حقّ، گشتن محقّقبا انداختن عصا بر روی زمین و 
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ِت ِبَها ِإْن ُكْنَت ِمَن الص  »
ْ
فرعون گمت: اگر نشـانه  » ؛(106/)اعراف «يَن قدِ اَقاَل ِإْن ُكْنَت ِجْئَت ِبآَيٍة َفأ

 (.164: 1390زی، )مکارم شیرا .«ای آورده ای نشان بده اگر از راستگویانی

عصایش را روی زمین انداخت و عصا تبدیل به اژدهایی وحشتناک شد. هنه ترسیدند  موسی

دم اژدها را گرفت و اژدها تبدیل به عصا شد. سـپس دسـتش را زیـر     و فرار کردند. بعد موسی

ـ "درخشید. فرعون با خودش گمت:  بغلش برد و بیرون آورد، دستش مثل ستاره می ه او نکند مردم ب

خواهی با جادویت حکومت مـن را از بـین ببـری.     تو جادوگری و می"پس گمت:  "اینان بیاورند.

َقَْوِِ   ِمَْن َقَاَل اْلَمََ ُ »(، 161: 1382)نیشـابوری،  دانـا  مهتران قوم فرعون گمتند: این جادوگری است 
این ساحری ماهر  بی شکد»گمتند:  اشراف قوم فرعون» ؛(109/عرافا) «َهََذا َلَساِحٌر َعِلَي ٌ  ِفْرَعْوَن ِإن  

 (.164: 1390)مکارم شیرازی،  «.و داناست

  ِإن   واَحَرُة ِفْرَعْوَن َقالُ الس   َوَجاءَ »
َ
ا ِإْن َلَنا َل ساحران نزد فرعـون  »؛ (113/اعراف) «ا َنْحُن اْلَغَاِلِبيَن ُكن   ْجر 

)مکـارم شـیرازی،    «.اهیم داشتی خومهند آیا اگر ما پیروز گردیم، اجر و پاداش» آمدند و گمتند:

 (.164: هنان

ْلُقوا َفَلم  »
َ
ْلَقْوا َسَحُرواَقاَل أ

َ
ْعُيَن الن   ا أ

َ
 گمتنـد: »(؛ 116 /اعراف) «وا ِبِسْحٍر َعِظيٍ  اِس َواْسَتْرَهُبوُهْ  َوَجاءُ أ

ـ     و« شنا بیافکنید» بنـدی کردنـد و    مهنگامی که ساحران وسایل خـود را افکندنـد، مـردم را چش

 (.164: 1390)مکارم شیرازی،  «و سحری عظیم پدیدآوردند. نددترسان

ـ   ۀ به دستور خدا عصایش را انداخت، عصا اژدها شد و هن بعد موسی ۀ مارهـا را خـورد. هن

ْن » نیست و به خدای یکتا اینان آوردند.جادوگران فهنیدند که کار موسی جادو 
َ
ْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى أ

َ
َوأ

وَن  ُُ ِف
ْ
ْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما َيَأ

َ
عصای خـود را  »ما به موسی وحی کردیم که: » ؛(117/اعراف) «أ

 .«را( بـه سـرعت بلعیـد   ها  آن )ناگهان به صورم مار عظینی در آمد( و )وسایل دروغین« بیافکن

اسرائیل ادامـه داد   عون قبو  نکرد و باز هم به آزار و اذیت بنیفرامدا  .(164: 1390)مکارم شیرازی، 

ایم. او مـا را خیلـی    ما از دست فرعون خسته شده "اسرائیل پیش موسی رفتند و گمتند:  بنیکه  این تا

 خواهم مردم را از من می"موسی پیش فرعون رفت و گمت: .کند. تو باید به ما کنک کنی ت میاذید

 (1382:191)نیشابوری، .کنم و  نکنی تنام رود نیل را پر از خون میببرم اگر قبجا  این
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نسبت به آوردن معجزه او را وادار به کنش می مجا  سازی حررم موسی و فرعون با القا

یعنی انـداختن عصـا بـر روی زمـین     ؛ حررم موسی توسدتترین کنش  مهمد ه ویداودل ۀکند. هست

 سته نوعی انگیزه کنش را در القاشونده ایجاد کند:گیرد. بنابراین القاگر توان صورم می

 فرآیند کنشی درخواست آورده شدن معجزه از سوی موسی ←القایی مجابی فرعون  عملیّات
آوردن معجزه )انداختن عصا بـر  یعنی  ؛در پاسخ به چنین گمتنانی، حررم با کنش مجابی خود

پاسخی القایی و مجابی به کنشـگران   یگر(روی زمین و تبدیل شدن آن به اژدها و بلیعدن مارهای د

  رساند. جای پاسخ شماهی، به انجام میه بفرعون ی مجابی خود را برخالف فعل یدهد و فعل القا می

 نظام گفتمانی تجویزی : 5-1-2

و فرعون نظام گمتنـانی تجـویزی    های گمتنانی موجود در داستان موسی یکی دیگر از نظام

گمتنانی از باال به پایین و بـر اسـاس میثـاق یـا قـرارداد       ۀجویزی، رابطدر نظام گمتنانی ت»است. 

ی برتـر  مـوقعیدت سـازد کـه در    بر این اساس گمتنان ما را با کنشگزاری مواجه می .گیرد صورم می

ـ  (.65: 1388)شـعیری،   «تواند او را وادار به انجام کنش کند نسبت به کنشگر قرار دارد و می  ۀنکت

اسـت؛   توانش و اجـرای کـنش   ۀاست که کنش خود دارای دو مرحل آنفرآیند  در این توجدهقابل 

و  حقانیدت شود. کند سپس وارد عنل می در اجرای کنش کسب میرا  گر ابتدا توانش الزمیعنی کنش

 توسدـت  از جنله جادوگر خوانده شـدن موسـی   ؛های فراوان پس از کش و قوس خداوند احدیدت

به  موسیاز جانب فرعون پس از آورده شدن معجزه از سوی لف های مخت فرعون و آوردن بهانه

اثبام رسید و حررم شروع به توصیه و ارشاد قوم خود کرد. در حقیقت حررم یـک کنشـگزار   

پردازد  میئیل اسرا شود به امر کردن قوم بنی می تلقّیاست و به عنوان مقامی ارشد که سخن او قولش 

ست و بـه هـر   ا جویید و صبر پیشه سازید که این زمین، ازآن خدااز خدا مدد گوید:  میها  آن و به

 .اران استکدهد و سرانجام نیک از آن پرهیز کس از بندگانش که بخواهد آن را به میراث می
  ِإن   ِه َواْصِبُرواَقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِبالل  »

َ
 «ِقَيَن اِدِه َواْلَعاِقَبَُة ِلْلُمت  َبَِمَْن ِع  َيَشَاءُ  ِه ُيوِرُثَها َمَْن ْرَ  ِلل  اْل

از خدا یاری بجویید و استقامت پیشه کنید که زمـین از  »موسی به قوم خود گمت:» ؛(128/)اعراف

آن خداست و آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد واگیار مـی کنـد و سـرانجام نیـک بـرای      

 (.165: 1390)مکارم شیرازی،  «پرهیزکاران است.
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 ادبیدـام »کـه گمتنـان   جا  آن یم و ازهست با نوعی تجویز منطقی یا عقالنی مواجه در این حالت

هـای انسـانی    گیرد و آن را در شکل پندهای اخالقـی و یـا نهـی    تعلینی از شرایت اجتناعی وام می

انداختن شـدن عصـا بـر    با دیدن صحنۀ  جادوگران(، بنابراین 86: 1395)یلنه ها، « کند بازننایی می

امدـا   ،نـد پـی برد  داوندخ احدیدتو  حقانیدتبه تبدیل شدن آن به اژدها و بلعیدن مارها  روی زمین و

  فرعون و سربازانش در رود نیل غرق شدند.

 نظام عاطفی گفتمان -6

در هر زبانی عواطف از طریق  کند فرای تنشی است. چه فرآیند عاطمی گمتنان را تنظیم می آن

ـ  تواند احسـاس و حـاالم   ژگان مبتنی بر عواطف میرسند. وا واژگان مطرح و به رهور می گر شوش

حساسی او به ما باشند. واژگان عاطمی گاه ا –ی شوش های عاطمی را به ما بشناسانند و بیانگر ویژگی

، عشق( و گاه در قالب صمت )وحشتناک، پریشان و خسـیس( و  محبدتدر قالب اسم )خشم، کینه، 

ابناک و مغرورانه( بیان شـوند. در ایـن جسـتار، هـدف از     یا منکن است در قالب قید )باعجله، شت

بررسی نظام عاطمی گمتنان بررسی صرف واژگان عاطمی نیست، درواقع بررسی فرایندی است کـه  

بایست عناصـر سـازندۀ    آیند. برای شناخت نظام عاطمی گمتنان، می این عواطف در آن به وجود می

 ریک پرداخت.ناخت و به تحلیل و ننونه آوری هشرا باز آن

 و فرعون داستان حضرت موسیدر گفتمان عاطفی در  مؤثّرنقش افعال  :6-1

در هـا   آن پس از تعریف نظام گمتنان عاطمی، در این بخش عناصر تشکیل دهنده و چگونگی رهور 

هسـتند کـه خـود     مـؤثّر گیرد. یکی از عناصر سازندۀ گمتنان عاطمی افعا   گمتنان مورد بررسی قرار می

انـد از خواسـتن، بایسـتن،     گیارند. این افعا  عبـارم  می اثریناً نقش کنشی ندارند و بر افعا  کنشی مستق

طـور   این افعا  در فرآیند گمتنان هم بـه  (.65: 1395)حسام پور، مهرابی،  دانستن، توانستن و باور داشتن.

در چالش بـا یکـدیگر قـرار     د در تعامل و یانتوان می چنین همگردند و  طور ضننی ذکر می صریح و هم به

داسـتان  یـۀ گمتنـان   اودل های ارزشی و بار عاطمی مختلمی را تولید کنند. برای مثـا  هسـتۀ   گیرند و گونه

فرعـون و و  و نابـاوری و عـدم اعتقـاد     حرـرم ، از چالش میان باور و اعتقاد عنیق حررم موسی

 احـدیدت و  حقانیدتطمی گمتنان مبتنی بر گیرد و از چالش دانستن و نادانستن بار عا صورم میاطرافیانش 

قبـو   دارد و فعل  حررمحکایت از باور عنیق حقّ  دعوم کردن به سوی گردد. فعل تثبیت می خداوند
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ِه  مُ  َبَعْثَنَا ِمَْن  ُثَ   »دارد،  فرعون و سربازانشحکایت از ناباوری  نکردن دعوم ِِ وَسَى ِبآَياِتَنَا ِإَلَى ِفْرَعَْوَن َبْعَ
يَن َظَلُموْا ِبَها َفانْ َوَمَلِئِه فَ  ِِ }پیامبران پیشـین   ها  آن سپس به دنبا »؛ (103/)اعراف «ُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسَ

)باعدم پییرش( به آن )آیـام(  ها  آن امدا موسی را با آیام خویش به سوی فرعون واطرافیان او فرستادیم،

 (.163: 1390ارم شیرازی، مک) «.رلم کردند. ببین سرانجام ممسدان چگونه بود

دینامیـک معنـایی   « قبـو  نکـردن  »و « دعوم به سوی حـقّ »ر ثّؤکه از چالش میان دو فعل م

تولیـد و   خداونـد  احـدیدت و  حقانیدـت  ترتیب گونۀ عاطمی یقین بربه این  شود و گمتنان تأمین می

 گردد .  تثبیت می

 گفتمان نمود در آهنگ وتأثیر  :6-2

در گمتنـان رـاهر و یـا     خاصد ای ههدف و برنام ن، ریتنی است که بامقصود از آهنگ گمتنا

گردد. درواقع هر ریتم حاکم بر گمتنان مسئو  ایجاد اثرام عاطمی گوناگون متناسب بـا   ناپدید می

هـایی را در   گر به هنگام احسـاس ریـتم در گمتنـان ننایـه    شوش که نحوی به ،موضوع گمتنان است

حررم بـه هنگـام دعـوم     کلنامبه عنوان مثا  دهد.  میخود بروز های جسنی و ادراکی  فعالیدت

است که  ر روی زمینب کوبش عصاتقلیدی از ضر  آهنگ و نجام قوم خویش  حقانیدتفرعون به 

 گردد:  تولید می مستنرّ و آهنگی کوبشیبا 
ْن »

َ
َّل   َحِقيٌق َعَلى أ ُقوَل َعَلَى الل 

َ
ُُ ْ   اْلَحَق  ِه ِإّل   أ ِْ ِجْئَُت َن ر  بِ  َقَ َنٍَة ِمِّ ْرِسَْ  َمِعََي َبِنَي ِإْسََراِ يَ  َبِيِّ

َ
َْ  َفأ ُُ  «ِبِّ

نگویم. من دلیل روشنی از پروردگارتان برای شنا حقّ  سزاوار است که بر خدا جز» ؛(105/اعراف)

 (.164: هنانمکارم شیرازی، ) «.یل را با من بمرستئآورده ام؛ پس بنی اسرا

و « ق»در قالـب حـروف   رفته در این بخـش  ه کار بص صوتی و آوایی انتهایی واژگان یخصا

 ضر  آهنگ گونه و محکمگر صدای کوبش  آن تداعی ۀدر کنار عبارام کوتاه و قطعه گون «ک»

 مسـتنرّ  را در ننـودی آهنگـی کوبشـی    باشد. به این ترتیب گمتنان حاضر، می بر روی زمین عصا

بردباری برای رسـیدن بـه   »چرا که  ؛کند را تولید می امید و گشایشسازد که اثر عاطمی  ننایان می

های دینی سابقه داشـته اسـت و در    نوعی انتظار و مقاومت برای گشایش است که در آموزه ،هدف

(، 103: 1391)افراسیا  پور،  «شود تعلینی فرایل اخالقی به شیوۀ هنرمندانه آموزش داده می ادبیدام

 گردد.  ن میتعلینی در گمتنان تأمی ادبیدامو بار دیگر رسالت 
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 ادراکی یا جسمار -جسمتأثیر  :6-3

هـای اعـالم    تـرین راه  مهـمد  گیرد، و در پیش می گوناگون یجهان عواطف برای بروز خود طرق

ـ  گردد. بـرای مثـا    عواطف بیان جسنی آن است که جانشین گمتار و بیان می گر عـاطمی در  شوش

برافروختگـی   چـون  هم بیان جسنی شود و گیرد که موجب شرم و خجالت وی می شرایطی قرار می

ترتیـب  به این  دهد. زیر افکندن این ننایۀ عاطمی را از خود بروز می صورم و یا لرزش دست، سربه

نوعی گمتنان هستند و به هنین دلیل است که  ،های عاطمی بروز یافته در جسم ننایه»توان گمت  می

یـابی   را مـورد ارزش هـا   آن توان لیا می ؛گمتنان صحبت به میان آید ،ادراکی ـ از ترکیبام جسنی

 (. 126 :1395 )شعیری، «را بررسی ننودها  آن سقم و  تقرارداد و صحد
از حـقّ   کوبـد و  آن لحظه که حررم عصا را بر روی زمین مـی  در داستان حررم موسی

ل را ئیاسـرا  زند و اطرافیان و قوم بنـی  سر باز می حقانیدتگردد و فرعون از پییرش  می مشخّصباطل 

و  شوند و موسـی  کند و در نهایت فرعون به هنراه اطرافیان خود در رود نیل غرق می تهدید می

گوید: این هنان عیا  الهی است کـه   کنند، حررم در خطا  به قوم خود می نجام پیدا می قومش

 یـر حـقّ  کنند. در حقیقت باطل شدن غ آورند و به دیگران رلم و ستم می به خداوند یکتا اینان ننی

َوَبَطَ  َما َكَاُنوْا  َفَوَقَع اْلَحق  » :با آوردن شدن معجزهحقّ  )سحر و جادوی جادوگران( و به اثبام رسیدن
 «.داد، باطل گشـت  انجام میها  آن چه آن آشکار شد؛حقّ  )در این هنگام(» ؛(118/اعراف) «َيْعَمُلوَن 

 (.164: 1390مکارم شیرازی، )

آورد و در نتیجه به دلیل عـدم  ان پدید میشوشگر را در جسم احدیدتو  حقانیدت، اینان، موسی

گردنـد.   به دنبـا  راه چـاره و پنـاه مـی     شوند و گویی أله وادار به حرکت میمقاومت در برابر این مس

هنین دلیل از او خواست به قصر بیایـد و    به ،فایده است فرعون دید مقاومت در برابر موسی بیسرانجام 

کشـم. هـر    چون اگر برگردی حتناً تو را می .از این شهر برو و دیگر هیچ وقت برنگرد "به او گمت:

خواهی با خودم ببر. موسی خوشحا  شد و از قصر بیـرون رفـت تـا خبـر را بـه       چیزی را هم که می

ـ انتظـار و امیدوارشـدن،    شوش این ؛ لیا(185-180: 1382نیشابوری، . )اسرائیل بدهد بنی  جسـنی  ۀننای

 آورد. پدید می( یلئجادوگران و قوم بنی اسراان )شوشگر جنب و جوش را در جسم و تحرّک
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 پردازی های عاطفی یا صحنه صحنه :6-4

ان شوشـگر  ای باشد کـه در آن  ان، منکن است دارای صحنهشوشگر ای عواطف بر جسم بروز جسنانه

ر شوند. در حقیقت بـرای بـروز   عنوان یکی از عناصر اصلی صحنه راه فرد به  به ای منحصر گونه عاطمی به

معنا است که بـرای بـه رهـور    به این  ای، بودن به چارچو  صحنه قایلعواطف و احساسام در گمتنان، 

: 1395)شـعیری،   رساندن احساسام، نیازمند قالبی زمانی و مکانی و عنوان بشری و غیـر بشـری هسـتیم   

و نجـام دادن قـوم   حقّ  دعوم فرعون بهحررم به هنگام  میکور داستان در تحلیل گمتنان (.132-130

هـای   مانند کوبیدن عصا به رود نیل که باعـث شـد تـا قورباغـه     ،گیرد های مختلمی بهره می خود از ننایه

به قصر فرعون بروند و یا بردن عصـا بـه طـرف    حتّی  زیادی از رود بیرون بیایند و هنه جا را پرکنند و

آمدند و هنه جا را پرکردند و به داخل دهان و گوش مـردم   های زیادی از آسنان آسنان که ناگهان پشه

 (.1382 :154 )نیشابوری، شد رفتند و یا زدن عصا بر روی زمین که ناگهان تنام شهر پر از ملخ می می
ْرَسََْلَنا َعَلََْيِهُ  الط  »

َ
َََفأ ََوَفََاَن َواْلَرَََراَد َواْلُقم  ِ  َ  َوالض  َََِ آَيََاٍت م  َفاِدَع َوالََ َبُروا َوَكََاُنوااَلٍت فَ َفص  ُْ ََا  اْسَََت َقْوم 

ناز  کردیم:( طوفان و ملخ و آفت ها  آن )سپس بالها را پشت سرهم بر»؛ (133/اعراف) «ْرَِرِميَن م  

فرستادیم؛ )ولـی بـاز بیـدار    ها  آن بر -نشانه هایی از هم جدا بودند -گیاهی و قورباغه و خون را که

 (.166: 1390مکارم شیرازی، ) «.بودند ت گناهکاریر ورزدیدند و جنعیدنشدند و( تکبد

ساختن کنش و برنامه  محقّقبر  تنامی این موارد نشان از حکنت، بینش و درایت حررم مبنید

خداوند را با ناز  شدن حـوادث غیرطبیعـی و    احدیدتو  حقانیدتخود دارد. حررم هژمونی باور به 

بـه مخاطبـان   شهر از قورباغه و ملـخ،  بال و مصیبت از جنله کوبیدن عصا بر روی زمین و پر شدن 

دهد.  کند و به کنک آن، قوم خود را از دست فرعون و اطرافیانش نجام می )جادوگران( منتقل می

بـه  ؛ امدـا  است افعا  و اقدامام میکور( اگرچه برای مردم مررّ) یعنی ؛ضننی داستان ۀاستماده از الی

ی که در نهایـت  ا مسأله خداوند اشاره دارد، احدیدت و حقانیدتخود به سودمندی  ۀثانوید ۀنوعی در الی

 از دست فرعون و اطرافیانش نیز شد. باعث نجام یافتن قوم حررم موسی

 انداز یا دورنما سازی چشم :6-5

پرداز است. درواقع  گیری گمته از دیگر عوامل بروز احساسام در فرآیند عاطمی گمتنان، موضع

ها  روند گمتنان نسبت به عوامل و پدیده کنند که عاملی در ا میعواطف و احساسام زمانی بروز پید

 احـدیدت و  حقانیدت در سرتاسر گمتنان و داستان حررم موسیگیری از خود نشان دهد.  موضع
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ن ن  » شود: خداوند مطرح می ْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة ِمِّ
َ
َسَاءِ ِبٍَيِّ ِإّل  َوَما أ

ْ
ْهَلَهَا ِباْلَبأ

َ
َْذَنا أ ََ َ

َ  أ ََلَعل   اءِ ر  َوالض   «ُعوَن ر  ُهَْ  َيض 

اهـل آن را بـه سـختی و    که  این و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نمرستادیم مگر»(؛ 94/اعراف)

مکـارم  ) «.ع کننـد ها گرفتار ساختیم؛ شاید )به خود آیند و به سوی خـدا( بازگردنـد و ترـرّ    رنج

 (.162: 1390شیرازی، 

ْلُقْوا»
َ
ْلقَ َفَلم   َقاَل أ

َ
ْعُيَن الن   ْواا أ

َ
 گمتنـد: »؛ (116/اعراف) «وا ِبِسْحٍر َعِظَيٍ  اِس َواْسَتْرَهُبوُهْ  َوَجاءُ َسَحُروْا أ

ـ     و« شنا بیافکنید» بنـدی کردنـد و    مهنگامی که ساحران وسایل خـود را افکندنـد، مـردم را چش

 (164هنان: مکارم شیرازی، ) «.و سحری عظیم پدیدآوردند ندترساند

ْوَحْيَنا »
َ
وَن َوأ ُُ ِف

ْ
ْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما َيَأ

َ
ْن أ

َ
ما به موسـی وحـی   »(؛ 117/اعراف) «ِإَلى ُموَسى أ

 )ناگهان به صورم مار عظینی در آمـد( و )وسـایل دروغـین   « عصای خود را بیافکن»کردیم که: 

 (164هنان: )مکارم شیرازی،  .«را( به سرعت بلعیدها  آن

 چـه  آن آشـکار شـد؛ و  حقّ  )در این هنگام(»(؛ 118/اعراف) «َطَ  َما َكاُنوْا َيْعَمُلونَوبَ  َفَوَقَع اْلَحق  »

 (164هنان: مکارم شیرازی، ) «.انجام می دادند، باطل گشتها  آن

چشـم   ،ترتیببه این  باشد و موضع حررم در این گمتنان یک موضع دینی و نجام محور می

دهد. باید گمت مکـر و حیلـه    یا  انتقا  می لید و به گمتهخود را در خال  گمتنان تویاد شده انداز 

و  حقانیدتفرصتی برای اثبام جایگاه ایشان و اثبام  فرعون و اطرافیانش در نزد حررم موسی

یل از دست فرعون و سربازانش شد و در نتیجه حررم توانست دورننایی ئاسرا آزادی قوم بنی تحقّق

 را ترسیم کند. حقانیدتو لزوم حرکت به سنت  از مبانی اعتقادی خویش تحقّققابل 

 کنش زایی و سکون :6-6

زایی و سکون عنصر عاطمی اسـت.   سازد، مبحث کنش آخرین موردی که گمتنان را عاطمی می

نامیم و بالعکس هرگاه  آن عنصر را عنصر زایا می ،درواقع هرگاه عنصر عاطمی موجب کنش گردد

مانع بروز کنش دیگری نیز شود ما با نوعی سرکو  و سکون خود،  توقّفعنصر عاطمی؛ عالوه بر 

 شوشی مبتنی بـر یقـین را در   ،کوبیدن عصا بر روی زمین و تبدیل شدن آن به اژدها یم.هست مواجه

و این ننایۀ عاطمی تولید شده آنان موجبام کنش بعدی را در آن ها فـراهم   ان پدید آورد.شوشگر

کـردن مایـه مـی     از دنیا است و تولیدام زبانی از شیوۀ حسد زبان بازننودی». در حقیقت سازد می

تواننـد، منشـأ    عبور کند؛ بنابراین هر یک از حواس می تواند از صافی حواسد ای می گیرد و به گونه
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(. در واقع در این گمتنان مالحظه می 14 :1392راد منش و شعیری، ) «تولیدام زبانی به شنار روند

و نیـز   احـدیدت و  حقانیدـت به ، آن توسدتاژدها و بلعیده شدن مارها هدۀ مشااز پس  جادوگرانکنیم 

 :راستی قو  حررم پی بردند و به سجده وادار شدند و در آن لحظه گمتند

 «.ما به پروردگار جهانیان اینـان آوردیـم  »وگمتند: »(؛ 121/اعراف) «ا ِبِرِبِّ اْلَعَاَلِميَن َقاُلوْا آَمن  »

 (.165: 1390)مکارم شیرازی، 

هـایی   ام کنشمقددم و راستی حررم انیدتحقّپیوستن معجزه و اثبام شدن  واقعیدتبه  به این ترتیب

. این گمتنان، گمتنانی زایا اسـت  کند ان ایجاد میشوشگر را در و عدم مقاومت حند ،بندگی ،چون عبادم

 آن می دارد پـس از  ان را برشوشگر زا است و ، گمتنانی انقالبی و کنشحررمنه عقیم؛ چرا که گمتنان 

و  بیش از پیش باورمند شوند خداوند احدیدتو  حقانیدت ت و راستی کالم حررم بهبه وقوع پیوستن عینید

های حررم یعنی آزاد ساختن قـوم   شدن یکی از برنامه محقّقفرعون و سربازانش نتوانند در جلوگیری از 

ـ   تـوان گمـت   می خود از دست آنان پیروز شوند. ادوگران و عـدم مقاومـت فرعـون و    اینـان آوردن ج

تـوان   می باشد. در کنار عناصر زبانی دخیل در تولید گمتنان می خداوند حقانیدتاثبام  به خاطر سربازانش

هستند. عواملی چـون شـرایت    مؤثّرهای خارج گمتنانی هم در تشکیل گمتنان دخیل و  مهلّؤگمت دیگر م

و  دارد از گمتنـانی مخمـید   آن می ان جور حررم را برحاکن ۀاجتناعی موجود در آن زمان در کنار غلب

دسـتور الهـی    انتخـا  گمتنـان   موقعیدتبر آن  کنایی برای بیان مقاصد خود بهره برد و در شرایت حاکم

)کنش زایـی و   توان گمت که عناصر سازندۀ گمتنان عاطمی باشد در مجنوع می بسیار ممید و سودمند می

در حرـرم   و آهنگ، چشم انداز، صحنه پردازی و نقش جسنی ادراکـی( ر، ریتم ثّؤسکون، نقش افعا  م

پیرامـونی دخیـل در    ۀهای شش گان مؤلّمه .است احدیدتو  حقانیدتجهت تعلیم و انتقا  گمتنان هژمونیک 

 د.ای نزدیک به هم و برابر در این امر دخیل هستن گیری گمتنان هژمونیک به گونه شکل

 نظام تنشی  -7

: 1395 ،)شـعیری  «ار استزگ تنش چاشنی اصلی کنش و حرکت کنش» تنشی در نظام گمتنان

از دو جریان است یکی به حالت روحی و دیگری به حالت عاطمی کنشگر  متشکّل(. این نظام 481

هـای   کـه هنـان گسـتره    از دو بعد شناختی متشکّللیا تنش موجود در فرای این نظام  ؛ق داردتعلّ

باشد. درواقع از تعامـل   می -آورند های عاطمی را پدید می که فشاره-و بعد عاطمی  -گمتنانی هستند

تنشی  مربدع ماهیدتشود.  تنشی گمتنان ترسیم می مربدعی( دو بعد عاطمی )کیمی( و بعد شناختی )کند
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کند. محور  پیروی می yو  xشده است، که از اصل محور   بر مبنای دو محور عنودی و افقی تشکیل

y های عاطمی و محور  ای یا درونه ههنان منطقۀ فشارx هـای   ای و یـا برونـه   گسـتره  ، هنان منطقـۀ

اگر فرای تنشی بسیار قدرتنند و پرانرژی باشد، سوگیری »شناختی است. بنابراین در فرای تنشی، 

اگر سوگیری تنشی با افت عاطمی هنـراه و کـم   ؛ امدا عاطمی است بودن درونۀقوید  تنشی به سنت

کـه   جا بر این اساس ازآن .(68: 1395 )نایبی و شعیری، «تنشی هم ضعیف است انرژی باشد، فرای

های  گمتناناز نوع خود  ۀساختن دستور الهی و برنام محقّقدر   حررم موسی گمتنان و داستان

ان را در شوشـگر  تـوان حـاالم   می ،حاکم استها  آن ای در ای و فشاره گستره است و رابطۀ نوسانی

دچـار   خداونـد  حقانیدتو  معجزه ان پس از مشاهدۀشوشگر کهرا  این ویر کشید وتنشی به تص مربدع

 درجۀ اینـان آنـان بـه    جادوگران در واقع با افزایش میزان شناختبررسی کرد.  ،شوند چه حالی می

تنشی به طور مسـاوی رشـد مـی     مربدعترتیب عواطف و شناخت در به این  یابد. افزایش می خداوند

 شکل تصویر کرد:به این  آن را توان یابند که می

 + افزایش اینان      احدیدتو  حقانیدتازرش: 

 

 

  -       تشناخ افزایش
 

+   -  
 وارۀ افزایش همزمان قدرت فشاره و گستره : طرح1 نمودار شماره

بـا رشـد عنصـر     معجـزه و دیدن صـحنۀ  جادوگران  در واقع با افزایش میزان دانستن و شناخت

 هـای  هیجـان  جادوگران و اطرافیان فرعون ن با افزایش شناختیچن و همبود یم خواه جهشناختی موا

 روند: سجده مییابد و یک صدا  آنان نیز افزایش می

َحَرَة َس » لِقَي الس 
ُ
)مکـارم   «وساحران بـی اختیـار بـه سـجده افتادنـد.     »؛ (120/اعراف) «يَن ِِ ِج اوأ

 (.164: 1390شیرازی، 

ما به پروردگار جهانیان اینان »وگمتند: »(؛ 121اعراف/ ) «ِبِّ اْلَعَاَلِميَن ا ِبَر آَمن  َقاُلوْا » :گویند میو 

 (.165: هنان)مکارم شیرازی،  «.آوردیم
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 گیرینتیجه 

به ایـن   و فرعون در داستان حررم موسی گمتنان هژمونیک ۀمعناشناسان ـتحلیل نشانه  از 

 رسیم: می ها یافته
یۀ اودل هستۀ -الف :لب است کها، بیانگر این مطحررم موسیتحلیل نظام کنشی گمتنان  -1

به عنوان کنشگر بـا در دسـت    حررم موسی -دهد   تشکیل می دستور الهیروایت را کنش 

بـر اثبـام   دهد و نتیجـۀ برنامـه مبتنـی     انجام می انداختن عصا بر روی زمین را ،داشتن برنامۀ کنش

پـس از نجـام   حرـرم   -گـردد. ج  می محقّقئیل ی اسراخداوند و آزادی قوم بن احدیدتو  حقانیدت

می پردازد. این گونۀ گمتنان کنشی، مبتنـی   آنان ۀتوصی به گونۀ تجویزیبه  یلئیافتن قوم بنی اسرا

دهد که حند الهی  تعلیم می به آنان، معجزهشدن  محقّقپس از  حررماست که  شناخت و منطقبر 

ی الهـی را بشناسـیم و بـه آن    اولیا حقّ گردد که می قمحقّالزمۀ هر نعنت است و این حند زمانی 

 و تحریک اغوااز طریق گونۀ گمتنانی  فرعون حررم را در ابتدای گمتنان، چنین هممعترف باشیم. 

ایجاد سازد و هنین انگیزه موجب شد که  ایشانرا در  انگیزۀ کنشتوانست  آوردن معجزهمبتنی بر 

  ؛کندمعجزه آوری درخواست حررم از 
اسـت کـه تنـام    آن بیـانگر   داسـتان در این  حررم موسیتحلیل نظام عاطمی گمتنان  -2

ـ  تعلیم  -الف :عناصر سازندۀ گمتنان عاطمی دو ممهوم را تولید می کنند  -ت  برنامۀ دیـن و عبودید

 ؛خداوند احدیدتو  حقانیدت انتقا  گمتنان هژمونیک
، خـود  ۀحررم با معجـز که: دهد  میرا نشان این مطلب  حررمتحلیل نظام تنشی گمتنان  -3

 به گمتۀ جادوگران اینان به طور هنزماندهد و با افزایش شناخت  را افزایش می جادوگران شناخت

 حقانیدـت  ،توحیـد کند و نتیجۀ این افزایش اینان، دسترسـی بـه ممهـوم     ی الهی افزایش پیدا میاولیا

تنشـی   مربدعبنابراین در  ؛گردد تأمین می های دینی است که در خال  گمتنان هآموزو تعلیم  خداوند

 هستیم. محور گستره و فشارهشاهد رشد هنزمان  گمتنان



 و فرعون داستان قرآنی حضرت موسی تحلیل نشانه ـ معناشناسی
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 خذآم منابع و

كبر افراسياب پور، -1 ات تعليمى»(، 1391) على ا ، سال چهَارِ، ادبّیات تعلیمی هپژوهشنام، «فضيلت در ادبيِّ
 .130-103 شانزده ، صص هشمار 

داستان ليلى و مرنون جامى بر بررسى نشانه َ معناشناسى » ،(1396پارسا، سيِ احمِ و رحيمى، منصور ) -2
 .18-1صص  ،پژوهشى(-)علمى فنون ادبی، «تحلي  گفتمان ۀپاي

"ج  شَفيعى تحليَ  نشَانه َ معناشناسَى شَعر  حَالِّ  ترزيَه و( »1395) حساِ پور، سَعيِ، مهرابَى، امَين -3
ِكنى   .70-50، شماره چهارِ، صص فصلنامه ایران نامگ، «ك

بررسََى نظََاِ گفتمََانى »(، 1394شََعير) ) حميِرضََاغالمحسََين داده، غالمحسََين انى، فهيمََه، َراسََ -4
 .53 -35، شماره چه  و هشت ، صص فصلنامه پژوهش های ادبی، «شوشى در داستان سياوش

ِ، فريِه ) -5 ِِّ ل كَاركرد »تحلي  نشانه َ معناشناَتى شعر »(، 1391داود) مق آرش كمَانیير و عقَاب تحَوِّ
 .124-105 يُ ، صصه ، شمار جستارهای زبانی فصلنامۀ، «ىبه فرآينِ تنشتقابلى دبان 

و َضَر اد منظَر  ترزيه و تحليَ  ادبَى دبَان داسَتان قرانَى موسَى» (،1393) َََََََََََََََََََََََََ، -6
 .133-59، صص: قرآنی - های ادبی فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش، «ها) گفتمانى نظاِ

معنَا شَناَتى رابطَۀ عنَوان و -بررسَى نشَانه»(، 1392حميِ رضا شَعير) )راد منش، شبن  السادات و  -7
تخّصصلی ندل   هفصللنام ،«اثر سالوادر دالى و جيَ  اثَر ادوارد مَونش ۀنقاشى: مطالعۀ مورد) تِاوِ َاطر 

 .30-7، صص: ادبی
 عل . :، تهرانمعناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی(، 1389ساسانى، فرهاد ) -8
 هفصللنام، «اد نشَانه شناسَى سَاَتارگرا تَا نشَانه َ معناشناسَى گفتمَانى»(، 1388) شعير)، حميِرضا -9

 .51-33، صص: تخّصصی ند  ادبی
ه و روش تحلیل  فتتملان ادبلی (،1395) َََََََََََََََََََََََََ، -10 تهَران: ، نشانه ل معناشناسی ادبّیات: نظریّ

 .سر آثار علمى، دانشیاه تربيت مِرِّ مركز نش
 سمت. :چاپ چهارِ، تهران ،معناشناختی فتتمان-تحلی  نشانه و تجزیه(، 1395) َََََََََََََ،ََََََََََََ -11
معناشَناَتى شَعر  –تحليَ  نشَانه »(، 1392) كنعَانى عصمت اسماعيلى و ابَراهي  ،َََََََََََََََََََََََََ -12

 .89-59، شماره بيست و پنچ ، صص فصلنامه تخّصصی زبان و ادبّیات فارسی، «باران
معناشناسی سلّیا  بلا بررسلی ملورد قدنلو   –راهی به نشانه (، 1388) ، وفايى، ترانهَََََََََََََََََََََََََ -13

 شركت انتشارات علمى و فرهنیى. :، تهراننیما
 .تهران: نشر نى، درآم ی بر تحلی  انتدادی فتتمان روایی(، 1395صافى پير لوجه، حسين ) -14
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 عل . :، ترجمه و شرح حميِرضا شعير)، تهرانن معناندصا(، 1389) گرمس، آلژيرداس، دولين -15
، تهَران: فتته پردازی در تبلیغات، مداالت دومین هم ان یشی نشانه شناسی هنر(، 1385) معين، بابَ  -16

 .194 -179فرهنیستان هنر، صص 
ک انِيشه.ژ چاپ پنر ، ق : انتشارات پ، ترجمۀ قرآن کریم(، 1390) مُارِ شيراد)، ناصر -17  وا
تحلي  بادنمايى سُوت بر اساس كاركرد تنشى گفتمَان در »(، 1395شعير) ) حميِ رضاا و نايبى، سلم -18

 .79-65 ، صصپژوهشی دانشگاه هنر -علمی  ۀدوفصلنام، «سينما) كيشلوفسُى
، تهَران: شَركت اپ سَوِ، به اهتمَاِ حبيَی يغمَايى، چَقصص األنبیاء(، 1382) نيشابور)، ابواسحاق -19

 انتشارات علمى و فرهنیى.
ََات تعليمََى نظََوِ و سََير تطََور آن در ايََران»(، 1395) ه هََا، احمََِ رضََايلمَ -20  ،«بررسََى َاسََتیاه ادبيِّ

 . 90-61 صص ،شماره بيست و نه ، پژوهشنامۀ ادبّیات تعلیمی


