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Abstract  

      The story of Mehr and Mah refers to the oriental love of Mehr for the western 

Mah and his departure to reach his beloved. The story is an extended sonnet pattern 

that adapts to the narrative structure of folk tales. It is a frozen discourse that has 

become a stereotype through repetitions over time and has found its reconstruction 

and revival in combination with another form. The story is an integration of the 

two literary types of sonnet and narrative, which can be independently defined 

despite their entanglements. In other words, the sonnets within the narrative are 

separated from the story, but the homogenates with meanings derived from the 

abstract data at the discourse level have complicated the relationships between the 

signs. The narrative plan is based on a plan-oriented action, and the sonnet is an 

emotional flow that pervades the entire discourse. Considering the sonnet as an 

emotional flow and the narrative as a plan-based system, the semiotic analysis 

examines their functions and interaction in the whole discourse. The questions to 

answer in this research are ‘How have the metaphors of the sonnet changed the 

syntactic layer?’ and ‘Has the emotional genre been able to produce new images 

by breaking language norms? The use of images and metaphors of sonnets in the 

narrative has objectified the discourse of the sonnets, but this sensitization is not 

consistent with the poetic tradition and literary criticism of the Timurid and 

Safavid eras; they seem to be devoid of myths, while the central core of the 

discourse is based upon mythology. 
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 چکيده
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 دهش نهنده اسطوره بر همچنن  گفامن  مرکزی هساۀ زیرا نيست، سوهم شده، ته  اسطوره از که استت مدع 

 .است

 

 .روایت همگنه، اکان ، غزل، معننشننس ،نشننه ،، نویسندة ننشنن منه و مهرکليدی: هنی واژه

 

 مهمقدّ

قصّة مهر و ماه، ماجرای عشق مهر شرقي به ماه غربي و عزیمت وی برای رسيدن به 

معشوق است. این داستان كه به قصّة مهر و ماه منثور شناخته شده است، از نویسندة 

( توجه داشته است. تاریخ ق. 315)  ناشناسي است كه به داستان مهر و ماه جمالي دهلوی

(. 00-3: 0903داستان،  ةمپناه، مقدّ اسلام) انداواخر قرن نهم دانستهتحریر آن را 

با مقدّمة ایرج افشار تصحيح و چاپ كرده  0903پناه داستان را در سال دحسين اسلاممحمّ

 است.

ان، گران داستداستان به دو شکل با غزل ارتباط تنگاتنگ دارد، یکي آن كه كنش

راني مثل مهر، ماه، بنفشه، نسيم و ... صورت انساني گاند؛ كنشهای غزل فارسياستعاره

های كامل یا ابياتي از یک غزل در طول داستان است. این اند و دیگر، كاربرد غزلگرفته

سياری های بنکته كه انواع، ظرفيت پذیرش عناصر یکدیگر را دارند در ادب فارسي نمونه

ت. اس ی دیگر را درون خود ادغام كردههاي، قالبقالب روایي بيشتر از هر نوع ادبي دارد.

لامي های كي بخشي از دیدگاهگوید یا حتّكند، شعر ميموعظه مي ،گو، در ميانة قصّهقصّه

ي صكه حركت از روایت به نوع دیگر تابع قانون مشخّ دهد؛ بدون آنخود را توضيح مي

 باشد.

-يفیيد توصأتکرار و تهای استفاده از شعر در روایت، یکي از پركاربردترین روش

در پي  ،گو با آوردن بخشي از شعر تغزّلي یا حماسي یا ...گوست. قصّههای قّصه

ود. در شبيان او محسوب مي فنّ وتأثيرگذاری بيشتر بر مخاطب است. این تکنيک جز

دارند و استلزامات نوع  غلبهق به روایت است، يي كه متعلّ، قراردادهای نوع ادباین موارد
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كنند. شعر، بُعد عاطفيِ همراه با ایجاز كلام است كه در ارتباط، انسجام و يين ميرا تع

یکپارچگي با مضمون پاراگراف منثورِ قبل است. در داستان مهر و ماه، پيوند غزل و 

تاب یيدهای كلامي یا كاستن از سنگيني و شأروایت بيشتر و فراتر از استشهادات راوی و ت

 حوادث است.

يده و كمال رس سرشار صورخيال، قبل از عصر تيموری و صفویه به ةگنجينغزل با 

 ناقدان ادبي» شده است.پردازی ميچنان تقليد و دوبارهخيال آن هممفاهيم شعری و صور

این شاعر و آن شاعر طلق با قيد این فرض كه مفاهيم شعری ميراثي مشترک نه ملک 

های قدیم و تقليد صاف و صریح كه درونمایهپردازیِ بهتر است، بر تفاوت ميان دوباره

-شمردند، در صورتي كه دوبارهكردند... تقليد را بد ميكيد ميأشد تبه انتحال منجر مي

درست ميراث پيشينيان  آمد كه بر كاربردِای به حساب ميروش سازنده ،پردازیِ بهتر

: 0939، (Zipoli) پولي)زی «های موروثای جدید از درونمایهیعني استفاده- مبتني بود

202.) 

 ب و دقيقند. نظام مرتّ اهرشد و تکامل یافت ،های ادبيتصورخيال در چارچوب سنّ 

 تر شد و به مرور زمان، بُعد عاطفيیافتهتر و سازمانشدهتثبيت ،رآنها با كاربردهای مکرّ

ثير أسخت تهای مرسوم و متعارف خود محتویات آثار ادبي از ویژگي. »آنها كاهش یافت

اح را به عنوان تمجيد و تحسين كس كلمات پرمدح و ثنای یک شاعر مدّپذیرند. هيچمي

آورد. همين طور، معدودند كساني كه شور و شيدایي عاشقي را صادقانه به حساب نمي

 de) رن)دوب «كه در قالب غزليات ابراز كرده، به عنوان بيان احساسات شخصي او بگيرند

Bruijn) ،0939 :21.) 

ا، ثابت ایست ةاند، جنبكيد كردهأپژوهشگران غربي بر آن ت ،صة دیگر، كه عمدتاًمشخّ

فنون بلاغي بيشتر نقش تزئيني دارند و  .عي صورخيال در شعر فارسي استو تصنّ

: 0939ولي، )زیپ صورخيال شعری در وضعيتي كه هستند متضمن هيچ بار عاطفي نيستند

كه از عواطفش سرچشمه بگيرد، معطوف به هنرمندان  (. هنر نویسنده به جای آن203
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 در مسير تجرید یا انتزاع جلو رفته است.شعر فارسي بيش از بيش »پيش از خود است. 

های آن خالي كند و آنها خيال را از معاني و ریشهل آن تدریجاً به این بوده كه صورتمای

ی هانثر و شعر فارسي سدهي لازم برای نوشتن یا فهميدن را در رنگ و لعاب ادب كلّ

 (.933: 0939)وان رومبکه،  «ای درآوردمياني به شکل دقيق شده

. گران روایت كرده استهای پرتکرار غزل را تبدیل به كنشداستان مهر و ماه استعاره

های مختلف، این باور را ایجاد با آوردن غزل در طول روایت و در موقعيت ،علاوه بر آن

 و مبتني هستندهای غزل و روابط عاشق و معشوق بر اصل روایي استعارهكند كه مي

ا شمرده هگفتماني ساخته شده و مرجع  استعارات و موقعيت اساس خلأ روایت كنوني بر

 شود. مي

 

 پيشينۀ پژوهش

(، داستان با الگوی 0931) «شناسيِ داستان مهر و ماهریخت»لو، عليرضا نبيدر مقالة 

بررسي شده. به غير از مقالة مذكور، پژوهش مستقلي راجع به این پراپ شناسي ریخت

 داستان انجام نشده است.

بندِی هطبق» توان به مقالة حسن ذوالفقاری،های عاشقانه، ميدربارة ارتباط غزل و قصّه

-های عاشقانه را بسط( اشاره كرد. ذوالفقاری منظومه0930) «های عاشقانة فارسيمنظومه

های عاشقانه، همان مضمون غزل باز و داند و معتقد است در منظومهعر غنایي ميیافتة ش

 توان منشأ عناصر سيّال آن و مسير حركتنمي ،بستاني كه در واقعگسترده شده است. بده

 آنها را از یک نوع به نوع ادبيِ دیگر مشخص كرد.

معنا و  های توليدبه تقسيم متن به سطوح و لایه معناشناسي با توجههرویکرد نشان

ل و ای از تعامقادر است ابعاد تازه ها و ارتباط بين آنها در سطوح مختلفبررسيِ نشانه

 ها را آشکار كند.ارتباط بين نشانه
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 مبنن  نظری

به  ،نهاست. بنابرایمعناشناسي بررسي نحوة توليد و انتقال معنا از طریق نشانهة نشان

 پردازد و به دنبال روابط متقابلي استمي «معنا»دهي بررسي مفاهيم وسطوح اصلي سازمان

آید كه تقابل معنا زماني به وجود مي(. »05: 0939اسي،)عبّ افتدفاق ميها اتّكه بين نشانه

عنا متوانند به نوعي تغيير منجر شوند. لذا تقابل و تغيير در فرایند ها ميكار باشد. تقابل در

(. در نظام روایي كنش در 93: 0900)شعيری و وفایي،  «در صورت همبسته حضور دارند

مركز عمليات روایي قرار دارد و با ایجاد تغيير در معنای موجود، فرایند دگرگوني معنایي 

نطقي ای كاركردی قالبي، مگيری فرایند نشانهها در شکلنشانه ،كند. بنابراینرا هدایت مي

ی اشناخت كنشي، شناختي است كه دارای سير منطقي است، از جنبه»ارند. ي دو خطّ

(. علاوه بر 55: 0932)شعيری،  «استدلالي برخوردار است و دارای مراحل خاص است

 ست.)=هدفمند( نيز ه منداینها غایت

 هایي كه فرایند روایي را متحققدهندة گفتمان است. نيروها و نقشسازمان ،سير روایي

ای و اصلي دستور زبان اكتان، واحد نحویِ پایه» ( هستند.actant) هازند، اكتانسامي

روایي را گویند. اكتان به وسيلة رابطة محمولي یا همان رابطة پردیکایي و به كمک تركيب 

: 0935)عباسي،  «شودهای دیگر تعریف مياش با اكتانمدلي و همچنين به كمک رابطه

014.)  

ته یا ي است. در هر گفها در یک بافت كلّیافتگيِ نشانهبندی و سازماننظام ،گفتمان

ای دو عنصر پایه و اصلي وجود دارد: محمول یا پردیکا كه حالت یا عمل را توضيح گزاره

های گزاره های محمول. موضوع محمول همان اكتانها یا موضوعدهد و ظرفيتمي

 اند:تاری نشان داده شدههستند. در فرمول زیر دو محمول حالتي و گش
O)}⋂S2)  1{F1{S 
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يه لاند. این دو نوع كه از تقابل دوتایي اوّدو نوع اكتان قابل جداسازی ،بر این اساس

های عبارتند از اكتان ،اند و دارای دو نوع كاركرد هستندو اصلي روایت گرفته شده

دان شان در ميكمک جایگاههای موقعيتي تنها به اكتان»های گشتاری. موقعيتي و اكتان

ای موقعيتي هشوند: قصد و التفاتي كه این اكتانموقعيتي یا وضعيتي گفتمان تعریف مي

ر ؛ دگيری است كه طبيعتي هندسي و مکاني داردكند تنها در یک جهترا مشخص مي

شان در نيروهایي كه حالت چيزها های گشتاری به كمک حضور و مشاركتكه اكتان حالي

ری صة این كنشگران گشتامشخّ  شوند. قصد و التفات وجهِدهند، تعریف ميتغيير ميرا 

 ل بنا شده است، یعني رویاست. این قصد و التفات روی عنصری به نام تغيير و تحوّ 

 گيری گفتمان هستند،های موقعيتي تحت كنترل جهتها. در واقع، اكتاننظامي از ارزش

ابسته به ساختار معنایي پردیکاهایي هستند كه در آن های گشتاری ودر حالي كه اكتان

 (. 003)همان:  «كنندشركت مي

های موقعيتي و گشتاری روی تمایز ميان دنيای حضور و دنيای پيوند تمایز بين اكتان

ریزی شده است. مبنای این تمایز روی نمود فعل قرار دارد و دو نوع كاركرد دارد. پایه

د در ارتباط تبدیل. كاركرد پيون-ارتباط و كاركرد گشتار یا كاركرد پيوند یا كاركرد-كاركرد

تار، ا كاركرد گشست. امّ «حالت چيزها»با ثبات است و به سخني دیگر در پيوند با همان 

دو گزاره  توانپيوند مي-و پویایي است. در الگوی كاركرد در ارتباط با تغيير، دیناميک

( Uوضعيت انفصالي یا گسستي ) ةگزار -2 ؛(⋂گزارة وضعيت اتصالي ) (0داشت: 

 (. 211)همان: 

 یکي در قبل و یکي در بعد. :دو گزارة وضعيت پایدار دارد ،هر گزارة عاملي در خود

O) ⋂S2) ≠ (S1UO) 
گر صورتي پيچيده متشکل از نحوی است درحالي كه كنش اكتان صورتي كاملاً

فتماني ارتباط با نحو روایي و معنای گگر در تركيبات نحوی و تركيبات معنایي است. كنش

است. در ارتباط با معنای گفتماني است؛ زیرا مفهوم كنشگر نقشي مضموني دارد كه 
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شود. روند ي ميشده است و به شکل صورها و فيگورها متجلّشده و اجتماعيانساني

های معنایي تعریف شده است. بررسي الگوی گر سازی مطابق با دلایل و شاخصكنش

گران براساس چارچوبي ساختاری به دنبال شناسایي و تعریف موقعيت یا وضعيت كنش

 كنشي است. 

گر قرار ی كنشي دیهابين یک موقعيت كنشي با موقعيت ةاساس این تعریف بر رابط

 ان هرتوبين نقش فاعل و شي ارزشي است كه مي ةبه كمک رابط دارد. به عبارت دیگر،

هر پدیدار را باید در مناسبتش با مجموعة »ف كرد، زیرا یک از این دو نقش را تعری

هر  ،در واقع .(20: 0905احمدی، ) «هاست، بررسي كردپدیدارهایي كه خود بخشي از آن

ت نظام به دس عنصری معنای خود را از رابطه با عناصر دیگر نظام و از رابطة خود با كلّ

 شوند.انتهای سير روایي دریافت مياند و در ها لازمة مفهوم سير روایيآورد. نقشمي

ان معناشناختي داستتحليل نشانههای گفتماني، با وجود تداخل انواع و تعامل گونه

يت محور روایت را در كلّمهر و ماه، كاركرد و تعامل جریان عاطفِي غزل و نظام برنامه

نا چه بنيادین معهای بخشي به مقولههای غزل با صورتكند. استعارهگفتمان بررسي مي

ي گران هویت معنایها و كنشاند؟ اكتانتغييری در لایة نحوی و سطح زیرین ایجاد كرده

های غزل در روایت، ها و استعارهاند یا از روایت؟ كاربرد نمایهخود را از غزل گرفته

سو با تحليلي كه از شعر و سازی هما این محسوسگفتمان غزل را عيني كرده است، امّ

شود، از اسطوره تهي شده است یا هستة مركزی گفتمان بيات عصر تيموری و صفویه مياد

های عاطفي غزل چه نقشي در روایت دارند؟ داستان همچنان بر اسطوره قرار دارد؟ جریان

-خشیافته بين كل و بگيریم و به بررسي روابط سازمانرا به صورت یک كل در نظر مي

 پردازیم.های آن مي
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 ل و بررس تحلي

 نحو روای  -1

شود. این جریاِن در داستان مهر و ماه، مهر در حين شکار با دیدن عکس ماه عاشق وی مي

 شود و با پيشينه و معنای فرهنگييدیداری، رخدادی است كه منشأ برنامه روایي قلمداد مي

و نحای كه در دهد. رابطه، سوژه را به سمت گسست از وضعيت ثابت سوق مي0كه دارد

ر گگيرد، حركت فاعل به سمت شي ارزشي است. كنشروایي با این رخداد شکل مي

دار دارند. ای از نوع جهتگر شي ارزشي روی یک پایه ساختاری، رابطهفاعلي و كنش

ردیکاتيو( )پ تواند در صحنه محموليمند مياكتان گشتاری تنها با نيروی التفات یا نيت

كند. نيروی التفات كه از طریق گشتارهای جستجو حاصل یک گزاره یا یک گفته شركت 

وی سازد. با جستجگر شي ارزشي را به یکدیگر مرتبط ميگر و كنش، فاعل كنششده

  گيرد.قهرمان برای یافتن ماه نظام ارزشي در كلان روایت شکل مي

اطر ت ابزاری به خيت این روایداستان مهر و ماه دارای یک روایت ابزاری است. اهمّ

گيرنده است كه معرِّف بُعدی است كه در آن ارزش پيشنهاد، تعویض و دوگانه فرستنده/

ه از دید ك كند، ارزش راكه معادلي برای ارزش تعيين مي گر كنترليشود. كنشمبادله مي

ت كند. ماه ارزشي اسمهر دروني است، با واقعيت بيروني و شرایط خودش بازتعریف مي

شود. در این نوع معاوضه زهره و شکست دشمنِ شاه به مهر سپرده ميكه در قبال آزادی 

 حاكم است.« گاه....اگر... آن»ای از نوع رابطه

كند، سحاب و ابر فرنگي وقتي مهر با ماه به سمت شرق حركت مي ،در ادامة داستان

هند، دميها، كه ساختار جدلي روایت را شکل اكتان-كنند. این پادبرای مهر مانع ایجاد مي

ارتند ا عبهای و تقابلي بين اكتانهای قرینهاند. صورتنقش مضموني خود را از غزل گرفته

 (.014: 0935اسي، : عبّ.)ر.ک اكتان فرستنده-اكتان فاعل و پاد-از: پاد

در مسير رسيدن مهر به ماه ساختار جدلي در پي تغيير ارزش یا ایجاد ارزش تازه 

كند. سرو و دختر دیوزاد ست كه برای مهر مانع ایجاد ميماه ا جا رقيباست. در این
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كنند. مناقشه بر سر تصاحب ارزش خواهند مهر را به دست آورند و با ماه رقابت ميمي

دارد و از شي ارزشي دور راه بازمي ةگر را از ادامنيست؛ مانع چيزی است كه فاعل كنش

ق انگيزد؛ بنابراین ارتباط عاشو گاه غفلت مهر، خشم ماه را برمي ف ناخواستهكند. توقّ مي

شود و معنای خود را از گفتمان غزل های عاميانه خارج ميو معشوق از گفتمان قصّه

 گيرد. عارفانه مي

بار ناز عاشقيِ عاشق »كند: استناد مي (/مائده54) «یُحِب ونَه وَ هُمیُحِب ُ»این گفتمان به آیه 

تواند كشيد، چنانکه معشوق ناگذرانِ عاشق است عاشق هم ناگذرانِ معشوق  هم معشوق

معشوق را ... جامة عشق را  است. خواست معشوق عاشق را بيش از خواستِ عاشق بود

 (. 00: 0929)رازی،  «یُحِب ونَه»آمد و پود « هُمیُحِب ُ»تار 

خواهد كه نمي برند. غيرت معشوق استنام مي «غيرت»عنوان چيزی كه از آن به 

جز خودش، ارزش دیگری برای عاشق وجود داشته باشد، بنابراین جای عاشق و معشوق 

گر یکي است و خواستنِ او محمول كه در نحو روایي فاعل كنش در حالي ،ماندثابت نمي

یژگِي این و ،های روایت كاركرد و دلالت معنایيكند. با بررسي سازهپردیکا را متحقق مي

 یابيم. ي را  درمينحو روای

ر علاوه بر ثّمؤر است. افعال ثّل فرایند روایي وابسته به افعال مؤتحقق كنش و تکمي

( Performance) فرض اجرا یا پرفورمانسبخشند، پيشگران هویت ميآن كه به كنش

گوید: ( ميFontanille) دهند. فونتنيشوند و فضاهای عاطفي را شکل ميشمرده مي

برای توليد فضای عاطفي باید حداقل دو شرط داشته باشند: در تعامل با  ر،ثّؤافعال م

ار ارزشي یابد و ساختپذیر باشند. در این حالت تنش تحقق ميیکدیگر قرارگيرند و ميزان

 (. 051: 0932)شعيری،  سازدخود را نمایان مي

 ن/ یا /بودن/ استرا كه در ارتباط با فعل /انجام داد يهایتوانند گزارهر ميثّؤافعال م

شده فرضها كه هم چون شرایط پيشمدليته»كنند.  )الگودهي( تغيير دهند و آنها را مدليزه
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ق دارند، یعني به منطق گشتاری و تغييردهندة اند به منطق قدرت تعلّدر نظرگرفته شده

 (.043: 0935اسي، )عبّ  «باشندشده مربوط ميگفتمان گفته

ا ابد؛ امّیتحقق مي ،فعل ،ر را داراست، بنابراینثّؤگر افعال مدر بعد روایي، فاعلِ كنش

مدليزاسيون در غزل مربوط به منطق گشتارها نيست، زیرا در غزل عمل گشتار یا تبدیل 

(F,      اتفاق نمي ).خواهد. تنها، فعل خواستن اجرا و انجام عاشق، معشوق را مي افتد

روایي  ةشود. ارتباط مدلي در غزل فاقد برنامميغزل برجسته  شود و همين فعل در كلّمي

ش در حالي كه در روایت خواستن با توان ،است، زیرا مبتني بر خواستن و نتوانستن است

ر ا در غزل به خاطیابد. امّدست ميابژه مدلي همراه است و سوژه به كاميابي یا اتصال با 

واستن تركيب خ دهد. به عبارت دیگر،مينبودِ ابژه، حسرتِ كاميابي، بعد عاطفي را شکل

دوری  ل وسوژه را وارد ميدان تخيّ« خواستن»كند. مدليتة و نتوانستن، حسرت را ایجاد مي

تواند دست به عمل بزند شدن به این دو فعل نميبا مجهزگاه كند. او هيچاز واقعيت مي

يت و كه موقعاست  ریثّؤو تنها به یک حالت عاطفي دست یافته است. خواستن فعل م

-روایي ایجاد نمي مةا چون با توانش همراه نيست، برنادهد امّحالت محمول را تغيير مي

 (.250)همان:  «2آنچه كه باید باشد تا چيزی بشود» كند. توانش یعني

اتصال یادآوری گذشته -انفصال قرار دارد. در نه-اتصال و نه-غزل در دو وضعيت نه

انفصال اميد به وصال و آینده است. بنابراین دو وضعيت -نهام وصال است و در و ایّ

 شود.سلبي در غزل تثبيت مي

ند. را ایجاد ك« خواستن»ر و متقاعد كند و فعل ثّأادراكي باید ابژه را مت-جریان حسي

گر شها را )فاعل كنگران رابطهسوژه شود. اگرچه منطق كنشبه عبارتي ابژه تبدیل به هم

داند و آنها را در اتصال و گيری و محاسبه ميشکل صوری قابل اندازهو شي ارزشي( به 

اسي بلکه بر احس ،شودبندی تعریف نميكند، غزل در این صورتبندی ميانفصال شکل

كه در اتصال یا انفصال جاری است و تنشي كه از هویت دروني سوژه و ابژه ناشي 

غزل تبدیل به عاشق و معشوق  شود، متمركز است. سوژه و ابژه براساس گفتمانمي
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شود، مي لارزشي در غزل برخلاف روایت كه كمترین تغيير را متحمّ ءشوند، ابژه یا شيمي

 كند.ثابت نيست و حول یک چيز تغيير مي

 

 هنهمگنه -5

ر متمایز ها از یکدیگها و هویتبه تبع مفاهيم اكتان و كنشگر، در گفتمان دو گونه از ثابت

-يم «همگنه»معناشناسي به آن ناميم، در نشانهمي «هویت»شوند. آنچه را كه ثابت یا مي

 گویند.

ق دارد. هویت در ها تعلّي از مضمونهمگنه تکرار معنایي است و به مقولة خاصّ

های محمولي و ها كه به كمک همگنهارتباط با همگنه است و دوگونه است: هویت اكتان

تعریف  ، عاطفي و...)مضموني( ک فيگورتيو، صوری، تماتيکيگران كه به كمهویت كنش

 ها و گروهگرها فقط با تکرار همان طبقه یا گروه محمولها و كنششود. هویت اكتانمي

(. براساس نقش موضوعي یا تماتيکي كه انساني و 010شود)همان: معنایي تعيين مي

کي نقش تماتي»شودميگر به صورت كسي یا چيزی متجلي اجتماعي شده است، كنش

همان: «)گر واقع شده استای است كه بين اكتان و كنشچون یک وضعيت واسطههم

 دهيها فضای عيني گفتمان را سازمانیابد و همگنهها تغيير مي(. معنا در صورت002

 كنند.مي

در داستان مهر و ماه، مهر در نحو روایي، در جایگاه فاعل كنشگر است كه غایتي را 

های غزل را شود و همگنهگيرد، شخصيت ميكند، وقتي صورت به خود ميدنبال مي

های كنند در حالي كه همگنهگر را تعریف ميهای متداول غزل، كنشپذیرد. همگنهمي

اند. در قّصه اكتان با كسب توانش، محمول های عاميانه اخذ شدهها از قصّهمحموليِ اكتان

 های عينيرسد در حالي كه جنبهو از نداشتن به داشتن ميكند پردیکا را متحقق مي

 ای تطبيقي بين غزل و روایتتوان در این روش رابطهشخصيت با غزل مرتبط است. مي

 یافت كه بعد دیگر آن تطبيق بين احساس و نظم روایي است.



 25 ة، شمنر1841بهنر ، سومبيست و  سنل ،ننمهکنو فصلننمۀ علم   24

 

مطابق يرند. گشده در یک برنامة روایي قرار ميعناصر غزل با پيشينه و معناهای تثبيت

با غزل دو مانع وجود دارد: یکي در عناصر طبيعت، زیرا طبيعت زیبایي معشوق را 

كند و دیگری رقيب دیوسيرت. در داستان مهر و ماه، سروآسا و بنفشه به محاكات مي

ورزند، دختر هاماوران دیو و دختر بوقلمون جادو نيز رقيب زیبایي معشوق حسادت مي

-قلمرو عشق علاوه بر دوگانة عشق، حضور رقيب جریانشوند. در دیوسيرت شمرده مي

كند. گونه عاطفي عشق، حسادتِ رقيبان و های عاطفي دیگری را به گفتمان اضافه مي

 آورد.حسادت، تنش را به وجود مي

های عاطفي است. اجزای بدن معشوق با طبيعت طبيعت در غزل مجرای جریان

-حسي؛ بنابراین فعاليت 9كنداكات ميشوند. طبيعت چهرة معشوق را محمقایسه مي

ه دهد و این رابطكند. معشوق به رابطه انسان با دنيا معنا ميادراكي از این زاویه بروز مي

 دهد.به توليدات زباني شکل مي

ترین مجموعه در بازآفریني معشوق و ایجاد فضایِ عاشقانه، باغ است. باغ و مهم

اند. فندة عواطشود با پيشينة فرهنگي خود دربردارزوایای مختلفي كه از آن گزینش مي

ا با هابتدا شباهت آن ،ا در غزلامّ . در معنای صوری سرو، سرو است و بنفشه، بنفشه و...

كنند؛ سپس زیبایي هاست، حمل ميابژه یعني معنای ضمني را كه دربردارندة ارزش

شوند، خوار و كوچک ه ميكنند و چون در برابر اصل، تقليد شمردمعشوق را محاكات مي

 گران رقيب. تبدیل به كنش ،شوند و در بعد روایيمي

اند، در داستان مهر طور كه در باغ همدم و نمادی از عشقعندليب و معشوقش همان

ها، و ماه، هم در هجران و هم در وصال حضور دارند. از ميان كاربردهای استعاری گل

غزل استعاره از زلف پرپيچ معشوق است. در بنفشه به شخصيت تبدیل شده است. در 

نفشه شود، بگونه كه عاشق در كمند زلف زیبارو گرفتار ميداستان، دایة سروآساست، آن

 كنند مهر را به بند بکشند.و شبرنگ تلاش مي
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ند، اا در بعد عرفاني سایهابر و سحاب در غزل عاشقانه مثل عاشق گریان یا خندانند امّ

سان رپوشاند. باد نيز در مجموعه عناصر باغ قرار دارد. در غزل پيامرا ميآنچه كه خورشيد 

 بين عاشق و معشوق است. 

آسمان صحنه و فضای دیگری است كه با ستارگان، انعکاس یا مدل آسماني باغ 

تبدیل  «ندیم ماه و پروین»خيال مربوط به آسمان به نشيني با گل و بلبل در صوراست. هم

خوابي عاشق و تخيّل او را از طریق كواكب نشان ه بر فضاسازی، بيشود كه علاومي

ترین اجرام فلکي آفتاب و ماه هستند و هر نيافتني است. مهمدهد. آسمان باغي دستمي

اند. آسمان و ستارگان به عنوان یک كل در ارتباط و تعامل با باغ دو یادآور چهرة معشوق

 برخلاف آسمان، زميني و فسادپذیر است.  دیگر، قرار دارند. باغ به عنوان كلّ 

گيری و توليد نظام عاطفي و جریان عاطفي گفتمان بررسي شرایط شکل ةمطالع

چگونگي ایجاد معنا از طریق آن است. معنا در تلاقي سوژه و ابژه با یکدیگر و یا در تلاقي 

. ادراک معناستشرط توليد گيرد. احساس و ادراک پيشانسان و دنيا با یکدیگر شکل مي

تغيير همگنه چيزی است كه بين دو نگاه معمولي و » گيرد.بر پایة صور شکل مي

 (. 29: 0903)گرمس،  «دهدغيرمعمولي به دنيا رخ مي

وند و ششده شکسته ميبينيهای رایج و از قبل پيشدر گفتمان، همگنه ،بنابراین

(. 210: 0932: شعيری، .)ر.ک گيردها شکل ميمعنایي تازه برپایة روابط جدید بين همگنه

 های موجودادراكي انسان با دنيا، صورت-نوع حضور دنيا بر انسان و نوع رابطة حسي»

سازد كه نتيجة آن تصویری است منحصر به فرد در های متفاوت تبدیل ميرا به نمایه

ا گر باید عواطف ر(. جسم شَوِش210: 0932)شعيری،  «خدمت جریان زیبایي شناختي

ود، شها كه باعث تغيير نمایه ميحس كند، زیرا ارزش عواطف و منحصر به فرد بودن آن

 گر وابسته است.به درک مستقيم جسم شوش

بت های بسته و ثاهایي كه به خاطر استعمال فراوان به قالبدر داستان مهر و ماه نمایه

ان كه اند. زبشناسانهاند، بيانگر عواطفي حس نشده و تهي از رخداد زیبایيتبدیل شده
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كند. هر احساسي ای را تجدیدنظر یا نوسازی نميکي بر احساس و ادراک است، نمایهمتّ

 ادراكي نيست. توليد-معنا حاصل بيداریِ حسي ،باید در قالب موروث بيان شود، پس

های هگيرد كه صحنای قرار ميدیدن متفاوت دارد، در فرایند بستهزباني كه ریشه در نوع 

ای را برای بيان احساس ایجاد ارچوب صحنهچاین  ،اند. روایتبينيعاطفي آن قابل پيش

ارچوب چای است در این كند و هویت عاطفي عاشق و معشوق كه ثابت و كليشهمي

است، های را كه مبتني بر حضور ثابت كليشههای صحنهگيرد. كنش، چارچوبقرار مي

 یابد.روایت مي قيدگونه برایكند و غزل كاركردی ایجاد مي

های عاشقانه نيز قابل بررسي است. شاعر در های این تداخل در منظومهنمونه

ا كه زماني رگونة بيف بيان حوادث و سير روایي، غزلهای عاشقانة روایي، با توقّمنظومه

(. با گنجاندن غزل درون این 0932كيش، :ذاكری.)ر.ک آوردساختار تغزلي دارد، مي

 شود.سو ميگفتمان، قالب ادبيي كه خود گرفتار تکرار است با روایت هم

ها و ادراكي پيوند دارد و وجه حماسي با توالي كنش-وجه غنایي با جریان حسي

ای قالبي است كه در آن هنرمند صورت خيال خود را در رابطه» نحو روایي. وجه غنایي

)حماسي( كه قالبي است كه در آن  كند؛ قالب روایتواسطه با خودش عرضه ميبي

 «كندواسطه با دیگران عرضه ميای بيهنرمند صورت خيال خود را در رابطه

-(. گفتمان حسي0903 :009، (Dobrev) به نقل از دوبرو (James Joyce) )جيمزجویس

ا هشوند و گفتمان روایي كه نشانهریزی ظاهر ميها بدون برنامهادراكي كه در آن نشانه

يرند گیابند، كنار هم قرار ميای پایان ميای آغاز و در نقطهبرنامة از پيش معين از نقطه طبق

اند. ها و عواطف دو عامل گفتمانها را تابع خود كند. كنشبدون آن كه عواطف كنش

دهد ما با دو گير كه نشان ميمحور و عاطفه عامل موضعدهنده و برنامهكنش عامل تغيير

 (.002: 0932: شعيری، .رویيم )ر.کمعنایي متفاوت روبهوضعيت نشانه
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« استنخو» ،دارند. در غزل ر قرارثّؤثير افعال مأعناصر عاطفي گفتمان تحت ت ،در غزل

-يت دارد، كنشكند. در روایت، توانستن اهمّت آن ارزش است و فشاره ایجاد ميو شدّ

ب گرفته قهرمان محسون شکلخواهد باید بتواند به دست آورد تا در گفتماگری كه مي

گر عاملي است كه حالت یا وضعيتي را از خود ، شوشمعناشناختيدید نشانهاز »شود. 

 د. شناختي، رواني، مفعولي و... باشتواند حالتي عاطفي، زیبایيدهد. این حالت ميبروز مي

كه او گردد دار ميال قرار دارد و عملي را عهدهگر كه در وضعيتي فعّبرخلاف كنش

 «گر با وضعيت یا حالتي دروني مواجه استشوِ كند، شَرا با ابژه یا دنيای بيرون مرتبط مي

ر گوضعيت حالتي است. فاعل كنش (. غزل كامل یا ابياتي از یک غزل92: 0903)گرمس، 

كند. غزل بر انفصال او طریق غزل بيان مي در طول سير روایي حالات روحي خود را از

 )اتصال درست در چارچوب روابط حالتي است»ي یا اتصالش دلالت دارد. از ابژه ارزش

معناشناسي عاطفي شکل های روحي و نشانهو انفصال( كه عواطف، احساسات و حالت

(. غزل در روایت، نقش قيد در جمله را دارد؛ یعني 252: 0935اسي، )عبّ «گيردمي

 است كه كاركرد تزیيني دارد.« وضعيتي» یا« موقعيت»

 

 سنخانرهنی بنيندین معنن -5

ية لي و انتزاعي است كه آن را ساختارهای اوّسطح زیرین سير زایشي، سطحي پنهان، كلّ 

 ای و یا گفتماني هستند.م بر عمليات نشانهاند، زیرا این ساختارها مقدّمعنا نيز گفته

ي در ي خاصّنشود تا این ساختار معنایي تحت كنترل شيوة بياای باعث ميعمليات نشانه»

 (.2: 0903، )گرمس «روساخت گفتمان ظاهر شود

 بلکه از روابط ،شان با واقعيتمعنای خود را نه از رابطه»ها شناسي، نشانهدر نشانه

 .(0930 :92، (Jorgensen) )یورگنسن «گيرندها ميدروني موجود در شبکة نشانه

ای كه به نظر آنان كنند و رابطهبه روابط دروني ميان عناصر توجه مي»ساختارگرایان 

(. تمام 024: 0903، دوبرو) «ای دوگانه استرترین رابطه است، رابطهترین و متکرّمهم
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هي و دگيرد. تقابل، جهانِ معنایي را سازمانای قرار ميگفتمان روی تقابل دوگانه و پایه

نایي كه با سلب مع كند. بر روی محور معنایي، تثبيت معنا برابر است باساختاربندی مي

ِی هاكه گرمس مبدع آن است، بر داده»معنای اول در حالت انفصالي است. مربع معنایي 

)شعيری  «استروس مبتني استشناسي لویهای مردمو پژوهش شناختيِ مکتب پراگزبان

 (.001: 0900و وفایي، 

سوژة هدفمند عد روایي داستان مهر و ماه حركت از نداشتن به داشتن را از طریق بُ

های عاميانه، به خاطر به كارگيری ا این نحو روایي برخلاف سایر قصّهامّ  ،دهدنشان مي

های غزل فارسي، تقابلي دیگر را ي استعارهعناصر طبيعي و اجرام آسماني و به طور كلّ

رود و با ماه از غرب های زیرین گفتمان شکل داده است. مهر از شرق به غرب ميدر لایه

 آور بين این دو است. ماه با مادر خود،گردد. نسيم یا باد صبا پيامرق نزد پدر بازميبه ش

ر طور دای بر فراز كوه ساكن شده. مهر در مسير رسيدن به ماه و همينخورشيد، در قلعه

 جنگد. مسير بازگشت با سحاب، شبگون و بوقلمون جادو و... مي

ست كه معنای ضمني آن نور و تاریکي تقابل مکان در داستان تقابل شرق و غرب ا

بودن معاني ها ضمن داراها، آناست. در بررسي معنای ضمني و ارزشي هر یک از نشانه

وان تمعنای ضمني معنایي است كه نمي»اند. اساطيری، در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته

بازنمودی ها و نظام برای آن مرجع بيروني یافت. چنين چيزی شامل محتواها، مدلول

است كه فاقد مرجع در دنيای بيرون هستند. اگر بتوان معنای صوری را به واسطة احساس 

ای یا مفهومي آن قابل و ادراک تعریف نمود، معنای ضمني تنها به واسطة بعد درونه

 (. 001: 0932)شعيری،  «تعریف است

... عناصر زميني.  اند. سرو، بنفشه وماه، خورشيد، زهره، افلاک و ... عناصر آسماني

سحاب، ابر، نسيم و ... بين زمين و آسمان قرار دارند. این عناصر متعلّقات عناصر اربعه 

، 5،ج0902شواليه و گربران، ) «ماه نماد وابستگي و اصل زنانه شناخته شده است»هستند. 

 ، ذیل خورشيد(. 020
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)بازرگان و  شدهگرا، ماه عامل ریزش باران شمرده های كهن و طبيعتدر اندیشه

نماد » معناست. ماهماه با اصل زنانگي و زمين و خاک هم ،بنابراین ؛(019: 0932همکار، 

عبور از زندگي به مرگ و از مرگ به زندگي است، تجدید حيات هر دوره را، هم در 

 )شواليه و «كندقلمرو كيهاني و هم در قلمرو زميني، نباتي، حيواني و بشری اراده مي

 (. 022، 5: ج0902گربران، 

ود، شزماني كه گاو به وسيلة اهریمن شرور كشته مي ،به موجب روایات زرتشتي

-)سرخوش آیندهای فراوان حيوانات و گياهان پدید ميرود و گونهاش به ماه مينطفه

(.  واسطة بين مهر و ماه، نسيم عيار، انساني شدة باد صبا در غزل 21: 0909كریتس، 

ربي عيری عامل آفرینش است. از دید ابنهای عرفاني و اساطدر اندیشهفارسي است. باد 

 بد. یام ميها تجسّبرآوردن است كه در قالب حروف و واژهزدن و نفسای دمآفرینش گونه

اتي كه الرحمن اشاره دارد و آی« َنفَس»)ص( به  نا بر احادیثي كه پيامبربتِبا اِ»عربي ابن

شده، فرایندِ وجود دادنِ خدا به عالم را به تنفس یک متنفس خدا ذكر « تنفس»در آنها 

: 0904، (Chittick) کي)چيت «كند. نَفَس رحماني جوهر بنيادین همة اشياستتشبيه مي

(. در 019: 0909)راستگو،  (. َنفَس، رمز باد و نمادی از آفرینش همة هستي است90

 گوید: گلشن راز ميست. شبستری در « خط خدا» اندیشة اسماعيليان آفرینش

 از آن دم گشتتتتت پيتتدا هر دو عتتالم

 جهتتان خلق و امر از یتتک نفس شتتتد

 

 وزان دم شتتتتتد هتتویتتدا جتتان آدم 

 كتته هم آن دم كتته آمتتد بتتازپس شتتتتد

 

مزدا و انگره مينو، یعني ميان باد در ميان قلمروهای اهوره. »4باد واسطة ملکوت است

تر (. بر خلاف ارتباط قوی21: 0909، كریتسسرخوش) «راندروشنایي و تاریکي فرمان مي

 باد با ملکوت، آب با ماه و خاک پيوند دارد. ابرفرنگي و سحاب، خویشاوندان ماه هستند

 جنگد.ها ميو مهر هنگام بازگشت به شرق با آن
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عالم خاكي در تضاد با عالم روح یا ملکوت است. نفي ملکوت یا گذر از ملکوت به 

ي آب )سحاب و ابر( لازمة عبور از خاک و بازگشت مجدد خاک به واسطة باد است و نف

ینش مهر نظير داستان آفر شود.ا پادشاه مي. مهر باید نزد پدر برگردد؛ در آنبه ملکوت است

ند شکند. او مانای نهي را ميكردن به خط و تصویر منع شده است و نظير هر قصّهاز نگاه

های عارفانة داستان آفرینش، مطابق با برداشت آموزد به غير از عشق.علوم را مي ةآدم، هم

 آید تا عشق را تجربه كند.حضرت آدم به زمين مي

ق به تاریکي است؛ جهان خاكي كه به خاطر سفر مهر، سفر سالک روح است. ماه متعلّ

كند. گذر از نور به سمت تاریکي و شب و بازگشت مجدد اجسام، نور را منعکس نمي

چرخشي اساطيری است. موانع مهر، سحاب، ابرفرنگي و شبگون هستند از سياهي به نور، 

ساخت جایگاه سلبي كاهند. به عبارتي در ژرفت ميكه از قدرت نور به صورت موقّ

 دارند.

 

 
 

توان تمایزهای گوناگون خاک( مي  vs)آتش  ساختاز این روابط تمایزیِ ژرف

ود. شیيد ميأها تدر ساختارمندی مکان دیگری را به دست آورد. ساختارمندی دوگانة معنا

-مندی شرق و غرب منطبق ميدو قطب خاكي و ملکوتي یا آسماني و زميني بر جهت

و، نوعي به فراس به شرق نوعي سفر شرقِ جغرافيایي نيست؛ سفر» شوند. منظورازشرق،

 ( است.0: 0900)خسروی،  «سلوک آسماني شبيه معراج پيامبر
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 جا پيوند ميانرة آفرینش و سفر روح است. در اینبازگویي اسطوداستان مهر وماه 

ازد و ساسطوره هرگز واقعيت را به طور خام منتقل نمي» یابد.استعاره و اسطوره معنا مي

آنچه مهم است ارتباط  ،(. بنابراین909: 0900، مزداپور) «همواره از عنصر خيال بهره دارد

های لات عرفاني و آیينمّأوی آن دو است. تاستعاره و اسطوره و نمود قدسي و مين

طور كه صورخيال دهند. همانساخت اساطيری داستان را شکل ميرازآموزی، ژرف

های غزل به اند. داستان از طریق همگنهموجود در غزل عاشقانه، معاني عرفاني یافته

ها اساس لتقاب جا كه اینبخشد و از آنگونه ميانسان های بنيادین و فلسفي، شمایلتقابل

اند، از فشردگي استعاره خارج، و اصل روایي يری دارند و با استعاره در پيونداساط

توان دریافت آیا گاه نميكنند. آنگفتماني بازسازی مي اساس خلأ شده را برفراموش

اند یا داستان استعاره را تبدیل به اسطوره كرده و بسط های اساطيری بودهها روایتاستعاره

ساخت اساطيری و عرفاني آن است. آید ژرفشدن مجدد استعاره برمياده. آنچه از روایيد

 گویند.مي« قوس صعود»و « قوس نزول»در عرفان این حركت چرخشي را 

زماني كه از جایگاه برین خود به سوی  ،اند كه جانمهریان كهن بر این باور بوده

تا بتواند آمادگي زیستن در جهان خاک گذرد آید، از هفت آسمان ميجهان خاک فرومي

جوی از دروازة ماه كه آن را دروازة و تنگنای تن را بيابد، در این هنگام جان آلودة تن

قوس »چه صوفيان نو افتد كه با آنگذرد و از مينو به گيتي مياند، ميناميدهمردمان مي

ش به جایگاه نخستين خوی اند، برابر است. آرمان مهرپرست آن بوده است كهخوانده« نزول

قوس »شده است؛ همان كه صوفيان خوانده مي« آناباز»بازگردد. این گذار فراجویانه 

 (.012- 010: 0900)كزازی،  اندناميده «صعودی

روایي برای دستيابي به  ةماه در نحو روایي تکرار حركت هدفمند سوژ داستان مهر و

م ا طبق مفاهيكند. امّهای عاميانه تبعيت ميابژة ارزشي است و از الگوی یکسان قصّه

عرفاني سفر روح به عالم جسماني و بازگشت مجدد به ملکوت است. سفری كه در درون 

گنجد. مهر پس از سفر طولاني گيرد و شرق و غرب آن در جغرافيای مادی نميشکل مي
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عد دیگری رسد و ماه دختر خورشيد است. غرب خالي از شرق نيست و مهر بُبه ماه مي

 یابد. از خود را مي

استان شود؛ ددو نکته راجع به ادبيات عصر صفویه و داستان مهر و ماه  استنباط مي 

های تر دیگران بر وجه رمزی منظومهگونه كه پيشآن-مهر و ماه داستان رمزی نيست 

ند با اخيال را كه تجریدی شده. این داستان، صور5اندكيد كردهأعاشقانه عصر صفویه ت

ال خي، عيني و حسي كرده است و چون صورگفتماني ذائقة عمومي دوره و خلأ توجه به

ساخت قصّه، چرخش زدایي از شعر، به ژرفرا بر قّصه منطبق كرده در عين اسطوره

 اساطيری بخشيده است.

داستان مهر و ماه از دو نوع ادبي غزل و روایت تشکيل شده. عنصر اصلي غزل، 

صة اصلي اسطوره است. ساختار غزل غيرروایي، پيچيده و روایت مشخّ استعاره است و

محور متمركز است. منِ شخصي های برنامهاستعاری است، در حالي كه روایت بر كنش

ا در روایت او، سوم شخصي است كه كند امّغزل، صورت خيالي معشوق را تصویر مي

 معشوق است. « کتملّ»و « به دست آوردن»به دنبال  

ای غزل، معنا و های استعارهگران از حوزة ساختستان مهر وماه با انتخاب كنشدا

-كند و در این محسوسای را كه در یک واژه متراكم شده بود، باز و محسوس مياندیشه

زبان و اندیشة استعاره » شود. هرچندسازیِ عنصر خيال، ناآگاهانه وارد دنيای اسطوره مي

: 0903)نرماشيری،  «ه رو به سوی زبان و اندیشة اسطوره داردشناسانر غایتاز نظر تفکّ

های تصویری از اسطوره كه مبتني بر تشبيه یا استعاره است، جریاني گيری(. بهره053

 دهد.دار و سازگاریي پنهان بين این دو را نشان ميریشه

، قرار دهيماگر از تعاملات معنایي و بنيادین استعاره و اسطوره وجه روایي را ملاک 

پيراید؛ زیرا زنجيرة كنش هدفمند كه روایت را شکل استعاره، اسطوره را از كنش مي

-ترین ویژگي اسطوره، روایتكه مهم شوند در حاليسازی حذف ميدهند، در استعارهمي

برای رسيدن به تعریفي از اسطوره كه تمام تعاریف  (segal) بودگي آن است. سگال
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يز اسطوره، هر چ» كند.بودن اسطوره تکيه مياشته باشند، به روایيدیگر، آن را قبول د

(. در نتيجه با توجه به این كه 24: 0934)سگال،  «دیگری هم كه باشد، باز داستان است

 پایي استعارهماند. همساخت پنهان ميا اسطوره در ژرفكند امّاسطوره را از كنش تهي مي

و روایت است. استعاره دیگربودگي است و اسطوره  پای دو نوع ادبي غزلو اسطوره، هم

 روایت.

تي های تجریدی به روایت، معلول علّآوردن داستان مهر و ماه از غزل و جنبهروی

عمومي است. شعر فارسي بعد از حافظ تا ظهور مکتب وقوع، شعری صرفاً تقليدی است. 

اوت، ادبيات با یافتن مخاطبان متفاند و مخاطبان ادبيات عصر تيموری و صفویه عوام بوده

های بودن به محسوسات و واقعيتذهن عوام به جهت محدود» ای تازه یافت.چهره

ذوق عمومي (. »22: 0923)فتوحي،  «پسنددزندگي، هنر واقع را بيش از دیگر هنرها مي

-كند. شعر سبک هندی ميبيني عيني و محسوس گرایش پيدا ميعصر به سوی جهان

سازی آن با دنيای محسوس، به شکلي اهيم معقول ذهني را با استفاده از شبيهكوشد، مف

گرداند. در گرایي عرفاني روی ميمادی و ملموس درآورد. از نگرش متافيزیکي و كل

پردازد. ذوق و قریحه عوام بر رویِ خود ميهای هستي و واقعيت پيشنتيجه به تجربه

 ادبيات این عصر چيره است. 

در پي آن است تا مفهوم انتزاعي را به محسوس بدل كند و چون چنين  ذهن عوام

دراک كند تواند اهای تجریدی را فقط وقتي مير انتزاعي نيست، اندیشهذهني قادر به تفکّ

(. شعر فارسي كه مفاهيم انتزاعي 54 -59)همان:  «ایشان آورده شود كه معادل محسوس بر

كاهد. طبق قریحة های تجریدی خود مياز جنبه كمال رسيده، در این دوره آن به حدّ

عموميِ این عصر، تبدیل استعاره به روایت نيز به منظور گریز از مفاهيم انتزاعي و تبدیل 

در  اسو با جریان شعر، به نحو دیگری نمود یافته است؛ امّآنها به محسوسات است كه هم

دهد هرچند عصر تيموری و های بنيادین معنا اسطوره است كه معنا را جهت ميلایه

 شود.ها قضاوت و ارزیابي ميشدن از اسطورهيصفویه به ته
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لي، كه جای خالي آن در ادبيات عصر اسطوره نظامي است باز و گسترده و تخيّ  

 (.50 -44)همان:  محسوس است تيموری و صفوی كاملاً

. حدود رفتعمومي به سراغ تصویرهای روزانه و م ةدر عصر صفویه و تيموری ذائق

های عاميانه ماه برای درک شعر عصر حافظ آن را از طریق الگوی قّصه و داستان مهر

ن بدی كردن غزل است و اصلاًكردن و روایيكردن، نمایشيي كرده، لذا در حال عينيحسّ

خشيد، شناختي بزمان و ناخواسته به قصّه بُعد اساطيری و هستيا هممنظور پرداخته شده امّ 

 ت شعر نزدیکي با اسطوره است. هيزیرا ما

 

 گيرینايجه

فاهيم كردن ماند به دنبال پيچيدهتيموری و صفویه رمزی شمرده شده متوني كه در عصر

زاعي كردن مفاهيم انتنيستند؛ بلکه به تناسب ذوق و قریحة عصر در پي ملموس و ساده

ده اند. نویسنرسيدهفارسي به اوج خود  ل شعراند كه در طول تحوّو صورخيال تجریدی

مهر و ماه ان داست ،اند؛ بنابراینهایي است كه تبدیل به كليشه شدهدر پي گشودن استعاره

رید ها را از تجكوشيده رمزها و استعارهسرایندة آن اثری سمبليک و رمزی نيست بلکه 

د از بخشيدن به رمزها و حذف معناهای متعدّكند و به دنبال عينيتخارج و محسوس

های غزل از طریق برنامة روایي از انتزاع و تجرید خارج شده و هویت ست. استعارهآنها

 اند. كنشي یافته

از این منظر، غزل وضعيتي عاطفي است كه نتيجه روایتي محذوف است و ارجاع به 

-ماقبل گسترده دارد؛ داستان مهر و ماه، غزل را به وضعيت ارجاع شده و محذوف برمي

های )وضعيت های عاطفيگر وضعيتهای كامل یا ابياتي از یک غزل، بيانغزلا گرداند. امّ 

اتصالي و انفصالي( است و نقش قيد را در گفتمان دارد. در سطح رویي، هویتِ معنایي 

ست به د» ها وابسته به غزل است. سطح مياني، اكتاني است با محمول پردیکایاكتان

ها گرفته است؛ لایة زیرین، كه لایة از قصّه ؛ این سطح، الگوی روایي خود را«آوردن
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ای عرفاني است؛ گذر از شرق به غرب و از غرب به شرق؛ بنيادین معناست، تکرار چرخه

 عبور از عناصر خاک و آب و پيوستن مجدد به نور یا آتش است.

 

 هننوشتپ 
 فته تصویر پيکر هفت شاه بهرام. هاستقصّه در رایجي موضوع عکس طریق از شدنعاشق -0

 .شودمي تاهفت هر عاشق و بيندمي را خانم شاهزاده

2- etre fair 
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 بتتيتتنتتد تتتو رخ هتتمتته بتتاغ در

 

 بتتيتتنتتاستتتتت كتته آن گتتل ورق هتتر از 

 (عراقي)                                           

4-  

 آرزومندی حدیث گفتممي باد با ستتحر

    

 خداوندی الطاف به شو واثق كه آمد خطاب 

 (حافظ)                                           

 فویص و تيموری عصر به مربوط تمثيلي و رمزی عاشقانة هایمنظومه رواج و گویينظيره -5

 . (003: 2102 ذوالفقاری،: .ک.ر) است

 

 مننبع

 هنالف( کانب

 ساختار و تأویل متن. تهران: مركز. ،(0905) احمدی، بابک. 0

لة اختلاف ادیان، ترجمة قاسم أعربي و مسعوالم خيال، ابن ،(0904) چيتيک، ویليام. 2

 .هرمس تهران: ،كاكایي



 25 ة، شمنر1841بهنر ، سومبيست و  سنل ،ننمهکنو فصلننمۀ علم   54

 

امين ریاحي، تهران: دمه: محمّمرصادالعباد، انتخاب و مقدّ  ،(0929) ینالدّرازی، نجم. 9

 علمي.

 عرفان در غزل فارسي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. ،(0909) دمحّمدراستگو، سيّ. 4

 پور. تهران: مركز.اسطوره. ترجمة ابوالقاسم اسماعيل ،(0934) روتون، ک.ک.. 5

 راني، ترجمة عباس مخبر، تهران: مركز.های ایاسطوره ،(0909) سرخوش كریتس، وستا. 0

 تهران: بصيرت. (، اسطوره، ترجمة فریده فرنودفر،0934) رابرت آلن سگال،. 2

 ، تهران:معناشناسي سيالراهي به نشانه ،(0900و ترانه وفایي ) شعيری، حميدرضا. 0

 علمي و فرهنگي.

 تهران: انتشارات معناشناختي گفتمان،وتحليل نشانهتجزیه، (0905) _________. 3

 سمت.

 معناشناسي مکتب پاریس، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.نشانه ،(0935) عباسي، علي. 01

 شناسيِ كاربردی، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.روایت ،(0939)  _________. 00

 نقدخيال، تهران: روزگار. ،(0923) فتوحي، محمود. 02

ای دیگر: جستارهایي در فرهنگ و ادب ایران، از گونه، (0900) الدّینكزازی، ميرجلال. 09

 مركز. تهران:

 علم. شعيری، تهران: ترجمة حميدرضا ،نقصان معنا، (0903) آلژداس ژولين گرمس،. 04

 پناه، تهران: چشمه.دحسين اسلامقصة مهر و ماه، به كوشش محمّ ،(0903ناشناس ). 05

، ترجمة نظریه و روش در تحليل گفتمان، (0930) یورگنسن، ماریان و لوئيز فيليپس. 00

 هادی جليلي، تهران: ني.

 مقنلنت (ب

-های اسطورههوم عابد در شاهنامه و ریشه»(، 0932) دنوید و مریم ترابيبازرگان، محمّ. 0

 .001-010، صص 05، سال نهم، ش «ای آن



 51 ... صفوی و تيموری عصر ادبينت در اسطوره و اساعنره همراه 

 

 

 

 عرفان و ،«تمثيلات سهروردی در نگاهي به نمادخورشيد»، (0900) حسين خسروی،. 2

 .00-0صص، 05شماره ، 5، سالشناسياسطوره

ها در نقش پادگفتمان»، (0930) مقدم، فریده، حميدرضا شعيری، ثریا قطبيدیوداو. 9

 .00-0صص ،0، شماره 0، سال«تحليل گفتماني سورة كهف

 ، تاریخ ادبيات ایران، زیرنظر«ت ادبيات فارسي كلاسيکسنّ»، (0939) دوبرن، ی.ت.پ.. 4

: ین كيواني، تهراناحسان یارشاطر، ویراستة یوهانس توماس پتردوبرن، ترجمة مجدالدّ

 .22 -99صص، سخن

پژوهي ، متن«های عاشقانهتحليل وجه غنایي در داستان»، (0932) ذاكری كيش، اميد. 5

 .200-242، صص 20، شماره 22ادبي، سال 

، تاریخ ادبيات «شقانة فارسيهای عابندی منظومهطبقه» ،(0930) ذوالفقاری، حسن. 0

 .33-22صص  ،2شماره دانشگاه شهيد بهشتي، 

، «های عاشقانه از منظر عناصر داستانهای داستانویژگي» ،(0930) _________ .2

 .023 -002، صص 4، شماره 22نامه، سال ایران

تة ویراس ، تاریخ ادبيات ایران، زیرنظر احسان یارشاطر،«خيالصور»(، 0939) ر. زیپولي،. 0

 -200صص ، 0ج، یوهانس توماس پتردوبرن، ترجمة مجدالدین كيواني، تهران: سخن

202. 

بيناژانریت: سپهرنشانة تغييردهندة »، (0931) د هاتفيشعيری، حميدرضا و محمّ. 3

 ،شناسي فرهنگ)ی(، به كوشش اميرعلي نجوميان، تهران: سخن، نشانه«مرزهای فرهنگ

 .00 -99صص

، پژوهش زبان و ادبيات «شناسِي داستان مهر و ماهریخت» ،(0931) يرضالو، علنبي. 01

 .022-010صص ،29فارسي، شمارة  

های های اساطيری ساختتحليل هرمنوتيکيِ جنبه» ،(0903) نرماشيری، اسماعيل. 00

 .002-042، صص21، شمارة0سال شناسي، ، ادبيات عرفاني و اسطوره«ایاستعاره



 25 ة، شمنر1841بهنر ، سومبيست و  سنل ،ننمهکنو فصلننمۀ علم   55

 

، تاریخ «ثيرات هلنيستي در ادبيات فارسي كلاسيکأت»، (0939كریستين ) وان رومبِکِه،. 02

ادبيات ایران، زیرنظر احسان یارشاطر، ویراستة یوهانس توماس پتردوبرن، ترجمة 

 .402 -903صص ، 0ج، ین كيواني، تهران: سخنمجدالدّ


