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 مقدّمه

 هوش د م ی (اس ت ه ه   semiotique)یمعناشناس   -از نشانه یاشاخه یشناستیروا

 لی  تحل ةهن د  و وز   یرا بررس یمتن ادب کیاستفاده شده در  ییروا یفنون و ساختارها

( analyse narrative des discours)«انی  پر یهاهقّص یشناسختیر»ها در گفتمان ییروا

 ِیهست ةپراپ معتقد است هم یهنش ةیاست  نظر رپراپیمیاز مطالعات والد یادامة بخش

ش را   پ راپ مطالع ات  ش ود  یهه در داستان برعهده دارد، خالص ه م    یدر نقش تّیشخص

 تی  از روا یو یف  یپراپ تعر یها یشروع بررس ةانجام داد  نقط یبراساس قواعد صور

  دان د  یم گرید تّیوضع ایبه پاره  تّیوضع کیا یپاره  کیاز  رییرا تغ تیروا یو است 

 )پراپ، هس تند  ط ر   یو عناصر اص ل  یاهیپا یرخدادها ها،«یشکاریخو»از نظر پراپ 

هن د ت ا ب ه     لیپراپ را تکم یفرانسه تالش هرد الگو یمعناشناس -نشانه( 11ص ،1631

 یالگ و  نش ان ده د    تّی  را در هّل ییروا یها گفتمان یدههمک آن بتواند اصول سازمان

خ ت یده د، از ر  را گسترش  م ی  یشناس ساختارمند از نشانه یكه روش ماسیگر یشیزا

 گرفته است  سرچشمه  رپراپیمیوالد یشناس

-یزی  ربرنامه یهاهنش قیهه از طر شود یواصل م ینظام ساختارگرا معنا زمان در

معتقد اس ت ه ه در    ماسی  گرابدی دست یهثانو یتّیبه وضع هّیلاّو یتّیسوژه از وضع شده

نقص ان   کی  از  زی  است هه هم ه چ  یاها روند واهم بر ورهت متن به گونهاهثرداستان

گ ر در    بع د از عق د ق رارداد ه نش    شود یم ادو نقصان منجر به عقد قرارد شود یآغازم

ه نش   ةالزم، وارد مرول   یهاآوردن توانش دستو بعد از به ردیگ یمروله توانش قرارم

و ه  ورتز، ه  نش  م  اسیگر ةدی  ب  ه عق (111ص ،1631وهمک  اران، یاس   )عّبشود یم  

 امنظ   ای   ی ی هه خود به سبب استفاده از فرآیند روا ییروا یاق برنامهتحّق یعنی»یگفتمان

 (36ص ،1613 س،امیگر «)گردد یدر گفتمان واصل م ینیهمنش

-اب ر  کی  ب ر   ه ا  تی  نش ان دادن د ه ه اس اس تم ام روا      م اس یگر یها پژوهش

ط ر   ای ب ودن آن  به سبب پ ن  مرول ه  ( نهاده شده هه آن را super-structureساختار)

 فی  ص ورت تعر  نی  ب ه ا  تی  اساس روا نیبرا ،ندیگو یم ییتاطر  پن  ای تیروا یهّل
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شامل س ه عنص ر اس ت:     رییتغ نی  اگریوالت به والت د کیل از و تحّو ریی: تغشود یم

 ای بخشدیق مل را تحّقو تحّو رییهه تغ ییایقسمت پو هند،یم جادیرا ا رییهه تغ یعنصر

( 31، ص1635 ،یاس   )عّبدهدیل را خاتم ه م   ه ه تح وّ   یو عنص ر  بخش د یق نم  تحّق

 ماسیساخت گفتمان داللت دارد  ازنظر گربر ژرف ییع معناروساخت و مرّب یینحوروا

 ییبه تنه ا  تواند یساخت نماست  ژرف یاساخت مقولهو ژرف ینزما-یروساخت نحو

معن ا   ّی ة لاّو یگفتمان است هه آن را س اختارها  یسطح انتزاع» رایز جادهند،یداستان را ا

 (3ص ،1613 ،یریشع«)اند دهینام

 گ ر ید یها و در تعامل و چالش با نشانه یفرآیند ینشانه درنظام گفتمان،فرآیند در

ارتب ا    یمعناشناس  -نش انه  یموض وع اص ل   از اینرو هند؛ یمعنا ورهت م دیتول یبه سو

 یمعناس از    فرآین د هند یم دیمتن، معنا را تول نیریاست هه در سطح ز یدموّل یساختار

 د،ی  ثب ت ارزش، تول  و گفتم ان مح لّ   است یگفتمان یخود تحت نظارت و هنترل نظام

معنا نه  یگفتمان ةدر مطالع است  دیجد یارزش یل آن به سوو تحّو یبازساز ،یدگرگون

و ب ه   ینیمتن و در چ ارچو  فرآین د همنش     تّیبه صورت منفک و منقطع، بلکه در هّل

 رونهب یتا هماهنگ هاودیرا م ییمعنا یهاهیال یشناس  نشانهشود یم یبررس یشیزا ةویش

 را بسنجد  تیو درونه روا

درص دد پاس خ   یمعناشناس-نشانه کردیواضر با رو ةهه مقال یاالتؤاساس س نیبرا

 به آنهاست، عبارتند از: ییگو

را  ییاند انسجام معن ا گر توانستهمتناسب با قصد هنش یل هالمتحّو یفرآیندهاآیا 

را در ُبع د   یرات  ییچ ه تغ  یعامل فاعل گاهیقراردادن زن در جا جادهنند؟یا ییدر نحوروا

ب ه   یجبرگفتم ان  با داستان است؟چگونه جادهردهیا یگفتمان و محورتنش یسنجتّیواقع

 ؟خیزدمقابله برمی

 قیتحق نهیشیپ

اس ت و هنگ ام    ینق دادب  ةاز مباو   مط ر  در و وز    یمعناشناس  -نشانه دگاهید

  هن د یم   لیو تحل هیمعنا را تجز دیو سازوهار تول یگفتمان یهامتون، انواع نظام یبررس
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 کی  صمد:س  اختار » یه  ادر هت  ا  ک  ردیرو نی  ا ی  ِیب  ر بع  د روا دی  هأب  ا ت یاس  عّب

 پرداخت ه  یمت ون فارس    لی  حل( ب ه ت 1636)«یهاربرد یشناس تیروا»(، 1611)«اسطوره

-به نشانه یراه»(، 1611)«گفتمان یمعناشناخت-نشانه لیو تحل هیتجز»در  یری  شعاست

 هرده است    نییو تب یفگفتمان را معّر یادراه-ی( و   ابعادوّس1611)«الّیس یشناس

بلن د همت ر پرداخت ه     ةان  یعام یهاهبه قّص ،یمعناشناس-نشانه یهاپژوهش انیم در

-نش انه  دیتاهنون از د میمنوچهرخان وک ةها از جمله اسکندرنامشده است  اسکندرنامه

  نشده است لیوتحل یفمعّر آن یگفتمان یهاو نظام یبررس یمعناشناس

 

 بانونهیداستان سک

 میمنس و  ب ه منوچهرخ ان وک      اس کندرنامة  یه ا  ازداس تان  ب انو نهیسک داستان

اس  ت؛ هت  ا   هیعصرص  فو  ی  را یه  ا (  اس  کندرنامه ازداس  تان13-113است)ص   

واض ح براس اس    اتّی  با جعل ییاقوام گوناگون هندواروپا ةوافظ اتیاز محتو یا ختهیآم

 یپ   یه ا  داس تان  انی  داستان درم نیا پانزده( ، ص1611 ،ذهاوتیاست ) یتسّن یالگوها

ب ه گفتم ان از    یبرش در گفته و بازگشت جزئ   اتّیاسکندرنامه قراردارد و با عمل یدرپ

پرداز ب ا گفتم ان و و ذف    برش، قطع ارتبا  گفته ای  انفصال شود یمنفک م ها رگفتهیسا

گفتم ان ب ا    انی  پ رداز درجر گفت ه  ةوض ور زن د   یاتصال گفتمان اوست؛ میوضورمستق

ج ا و اهن ون وض ور را ب ه س ه      نیاست  هرگاه سه عامل من، ا یبانمختلف ز یها نشانه

و  ردی  گ یشکل م یانفصال گفتمان انیبدهند،جر گرید یاو، آنجا و زمان یعنی گریعامل د

 (13ص ،1611 ،یری )شعابدی یسوق م شود، یخوانده م یاهه نظام گفته یگریبه نظام د

 نیشمع عالم، اسکندر ذوالق رن  هند یم تیروا نیدلگشا، چن تیوکا نیا یراو ااّم»

 یگفتمان به سو یراو ایپرداز جا از گفتهنیدر ا یبرش عامل (13، ص1611)وکیم، «را   

ها،  داستان پس از وصال شهزاده انیدر پا  هند یورهت م دخترش()اسکندرو  عامل گفته

دو ش هزاده از وص ال مطل و     » :هند یگفته را ترک و به گفتمان رجعت م ةدوباره ووز

جوان  ان ب  ه مطل  و  خودش  ان برسند،انش  ا ا   عی  ش  دند ه  ه جم ا ی  خودش  ان هام
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 ،یاتص ال گفتم ان   ،ش نو تی  ال و رواوضور نّق لیداستان به دل نیدر ا (113)ص «یتعال

  ذه ر  ش ود  یگفت ه خ ارم م    ة ال از و وز بازگشت به زمان و مکان نقل گفته است؛ نّق  

او،آنجا و آن زم ان را   اند،تیروا دنیهه در وال شن یجوانانو  یراو گفتمان، یها نشانه

 نیواس   ب    یاش نو،ووزه ال و نقلوضور نّق ل هرده است زمان مبّد نیجا و انیبه من، ا

دو ب رش   نی  ا نیگفته و عوامل آن است  داستان ب ةبا ووز نیپرداز نخستگفتمان وگفته

 قراردارد 

 ش ود  یب اخبر م    یوقت    هن د  یم   یبا م ادر و پ دربزرگش زن دگ    زیدر تبر نهیسک

به دنبال پ درش، اس کندر، ب ه ال گ ه ترهس تان       ردیگ یم میتصم ست،یپدرش ن نیآذربرز

توس   تره ان    یف خزان ه و بارگ اه و  اسکندر و تصّر راه ازشکست سپاه نیدر ب برود 

د، در بلخ ترک، سلطان محّم ةهزاددارند خزانه را به دست شا   ترهان قصدشود یم باخبر

ت رک   ة  شاهزادردیگ یخزانه و بارگاه اسکندر را پس م در نبرد با ترهان، نهیسک برسانند 

و ش اهزاده   افت د  یم   نهیدر ضمن جنگ، نقا  از ص ورت س ک   د؛یآ یم نهیبه نبرد با سک

و  دی  آ یم   نهیبه همک س ک  رانیو ترهان، سپاه ا نهیسک ینبردها ی  طشود یم یعاشق و

 ِنینماد ةبا صحن ظاهرًا نهیال سکجا به بعد وضور فّعنی  از ارسد یُبنه به دست اسکندر م

 انی  ا پا  اّم  رس د  یم انیپا ها اطراف او هستند، به هه هالغ یدروال ابانیدر ب نهیسک افتنی

 نی    اون دد یپ یوش هربانو م    دی  داستان عشق عبدالحم ِیانیبه قسمت پا نهیسرنوشت سک

همان  دنیو هش ییبا هنرنما دیبانو آغازشده است  عبدالحم نهیسک داستانداستان قبل از 

 یه ا  یبازو عشق یگساری  مابدییشهربانو را م یهمسر یستگیدر بارگاه شاه ترهان شا

 در ب اغ ش هربانو انج ام    ان ه یدر جنگ اس ت، مخف  انیرانیهه شاه ترهان با ا یدروال ،آنها

و  دی  را به داستان عبدالحم یشهربانو، داستان و هاو ب یو واگذار نهی  اسارت سکشود یم

خ ود و دف ع    ةتبرئ   ی  ش هبانو ب را  هنند یم   جاسوسان، شاه را باخبرونددیپ یشهربانو م

 یه ا    ش اهزاده رهردهیآنه ا را اس    هن د  یم   و وانمود هند یم هوش یخشم شاه، همه را ب

و ب ه   گذارن د  یارابه م   یاند، رورا در آن قرارداده نهیهه سک یرا به همراه صندوق یرانیا

را  نهیو ص ندوق س ک   هنن د  یم   ب ه اراب ه ومل ه    یرانیا ارانّی  عبرند یدربار شاه ترهان م
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 رانی  سپاه ا تینها هنند؛ یم   اسکندر و سردارانش جداگانه، گروه گروه وملهدارند یبرم

 هاو را ب   یس  یو ع ن د یب ی)ع( را میسیخورده خوا  عشکست ِنی  سبکتکشود یم روزیپ

    هند یم هیها توصدربرابر اسکندر و موافقت با ازدوام شاهزاده میتسل

 1یگردان  تی  ه ه ق باًل قط ع ش ده، از روا     یداستان ةادام یبرا یداستان راو نیدرا

ب ه م وازات    دهن د  یم   متف اوت ر   یه ا  وچند ماجرا را ه ه در ص حنه   هند یاستفاده م

 ی ی روا ةبرنام   کی  او طب ق   البته هند؛ یم تیروا (یگرید ةو ادام یکی)با قطع  گریکدی

ب انو،   نهیداستاِن سک انةی  در مونددیپ یهر دو ماجرا را به هم م یاو در نقطه رود یم شیپ

را ب ه اردو آورده دربن د    دی  عبدالحم یپس وال  : »آورد یرا م رزادیمحمدش یماجرا ةادام

نهیداستان س ک  یدر انتها بًایو تقر( 113، ص1611)وکیم،  «می   تا به داستانش برسدیهش

اه س پ  بهشده بود،  تیروا بانونهیسک ةهه درون قّص یاهقّص یهالم یها هه عامل بانوست

  هنند یمی و شکست شاه ترهستان را وتم وندندیپ یاسکندر م

 

 داستان ییروا یها ربیزن  یبررس

 ای  « نقص ان » ییابت دا  تّی  وض ع شود یم آغاز یعامل فاعل ییبا وضع ابتدا گفتمان

  یب ا ش    ب رد  یمی پ یعامل فاعل ییابتدا تّی  در وضعشود یم دهینام تیروا «ینابسامان»

  نامن د  یم   «یفاعل والت» یتّیوضع نیرا در چن یدروال انفصال است؛ عامل فاعل یارزش

  ش ود  لیتب د  «یفاعل عمل  »به  یاز فاعل والت دیبا ،«وصال»عبور از انفصال به  یاو برا

 ج اد یا ص ه یرف ع نق  یب را  یعامل ف اعل  یها هنش قیداستان ازطر یساختار یها ورهت

  ردهدییوضع موجود را تغ ،یلر فرآیند تحّوهند د یسع دیبا ی  عامل فاعلشوند یم

داس تان اس ت  فاع ل     ةص  یاز پ در نق  یدور یگفتمان طبق اطالعات راو نیدر ا 

قرارگرفتن در وال ت وص ال    یبالفاصله برا نیبنابرا برد؛ یمی به انفصال با پدر پ یوالت

راج ع   یابتدا اطالع ات  دیبا ی  عامل فاعلشود یم لیتبد یو به عامل فاعل ردیگ یم میتصم

پدربزرگش است ن ه پ درش،    نیآذربرز فهمد یم هه نیهند  به محض ا به پدرش هسب

ی جم ع آور  هّی  لاقدام ب ه ه نش اوّ   یو اطالعات الزم را برا پرسد یاز او راجع به پدر م
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آذر گف ت: پ در ت و ش اه هف ت هش ور و مل ک دادگ ر،          ست؟یپس پدر من ه: »هند یم

 بانو نهیاست  سک نیفکن گوش گردنکشان، اسکندر ذوالقرنولقه نشان وهشا یجهانگشا

 (31)ص«ا لگه ترهس تان رفت ه اس ت     ریگفت:واال پدر من هجاست؟ آذر گفت: به تسخ

 مرج ع » کی   یدارا ده د،  یم   یهه آذر به عام ل ف اعل   یافشرده یاطالعات درون هالم

وارد، تازه ی؛ تنها عامل فاعلشده داده ا یپرداز به گفتهاست و قباًل توس  گفته «گسترده

 بوده است   خبریاز آن ب

گف ت: در   نهیس ک : »ش ود  یگ ر آغ ازم  هنش یعمل تّیالاز هسب اطالعات، فّع پس

 )همانج ا( «نخ واهم مان د    زی  لشکر باش هه به خدمت پدر روم و ِمن بعد در تبر دیتمه

در  ریی  تغ ج اد یا یب را  رای  ز ش ود؛  یم  مشّخ یبا شاخ  مکان یعامل فاعل تّیوضع

را ت رک   «یخ ود » ای   «یتوانش   مکان»یعنیخارم شود؛  زیاز تبر دیبا اشیزندگ  وضع 

  آزمون شود یم است هه ورهت قهرمان از آنجا شروع یشامل مکان ی  مکان توانشدیگو

 ش ود،  یم   دور از وطن انج ام  یعنی ،یرخودیو غ گرید یدر مکان یساز و اصلسرنوشت

توانش قهرم ان ب ه    یرخودیدر مکان غ  نامند یم «یهنش» ای «یمکان خارج»مکان را  نیا

ل، در اهثرمواقع در فرآیند تحّو (111ص ،1631 وهمکاران، یاس )عّبشود یم لیهنش تبد

 کنواخ ت یو  یتک رار  ،یشگیمکان هم رایتوأم است؛ ز رمکانییفاعل با تغ یعمل تّیالفّع

 ،1631 ،یرین اممکن است )ش ع   یل در همان مک ان ت ا و دّ   و تحّو رییشده و امکان تغ

 (11ص

ب ه   دنیرس یبرا« قصد»  هندیورهت م هه ارزش است، یزیبه دنبال چ بانونهیسک

  یب را   »هن د یم   ج اد یرا ا ی ی و انس جام روا  هندیمدار مها را برنامههنش یارزش  یش

الزم اس ت ه ه بتوان د     یاست ارزش یهنش یهه جست وجوگر ییروا ةسوژ یریگشکل

اس ت ه ه در    یاس وژه  یهنش   وژهرا هه همان ابژه است، پرهن د  س    یزیچ یخال یجا

 یارزش   یرا ه ه دارا  یااب ژه  یتنش   ینیبشیبراساس پ یعنیاست؛  یزیچ یوجوجست

 یه ه خ ود مبتن     یری  گه دف  نی    ب دون ا ده د  یاست هدف قرارم یمعناشناخت-نشانه

 (31ص ،1613س، امیگر «)ردیگ ینم شکل یهنش ةبرارزش است، سوژ
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 یقهرمان داستان به انتخ اب  ایهه فاعل  نیدو موضوع است: نخست ا انگریب «قصد»

اس ت    یزیچ یورهت به سو ایمهم هشش  ةمسأل آن هه در هرقصد، گریدست زده ود

مقص د را مط ر     یاساس   ة  هرقص د مس أل  ردیگ یم را نشانه یهس ای یزیفاعل، چ ایگو

مقص د   کی  مب دأ و   کی   قص د دره ر   ش ود،  یشروع م یخاص ةو چون از نقط هند یم

 (11ص جا،نظراست )همانمّد

شک هرد(  مب دأ   توانیقصد م نی)به ا پدر است افتنی یقصد در نقل راو ای نشانه

 یگر قبل از نف وذ ب ه مک ان هنش     ا هنشو مقصد الگه ترهستان  اّم زیتبر ایورهت، خانه 

 دهی  نام «یاواس طه » ای  «یانیمکان م»است و  یراهه عبور از آن ضرور یگریمکان د دیبا

-نهیپشت سر بگذارد  بلخ در داستان سک (113ص ،1631و همکاران،  یاس)عّب شود،یم

به خاطر « وجوجست  »رود یبه ترهستان به بلخ م دنیاست؛ قبل از رس یانیمکان م بانو،

دربردارن دة گ ذر از    رایز شود، یم هالم محسو  یایبعد پو یدر وضع عامل فاعل رییتغ

 است  رییتغ جادیا یبرا گرید ةبه مرول یارولهم

 ةو وارد پ ار  گ ذارد  یس رم  را پش ت  ییابت دا  ةپار تیقهرمان، روا متیاز عز پس

آزم ون   دی  با یقس مت عام ل ف رد    نی  در اشود یهالم است، م یایهه قسمت پو یانیم

 ت،ّی  بخشد  درص ورت موفق  امیرا الت صهیو سرنوشت ساز را به انجام برساند و نق یاصل

 ی  به عب ارت شود یهمراه است، م یابیارز اهه ب یوارد مروله آزمون سرافراز یعامل فرد

و ت الش عام ل    یدهن ده آش فتگ  سامان یروی  نردیگ یشکل م تیروا یپارة سوم و انتها

ه ه دوب اره    یاّما تعادل گردد؛ یبازم تیو دوباره تعادل به روا رساند یم جهیرا به نت یفاعل

را « ش دن »فرآیند  یلبلکه عامل فاع ست؛ین نیآغاز تّیهمان وضع گردد، یبازم تیبه روا

 پشت سرگذاشته است 

ه ه   تیهالم، روا یایبه قسمت پو یبانو پس از ورود عامل فاعل نهیداستان سک در

یرم  ییتغ گریقصد د یرا به سو رخودیمس گرید یپدر آغازشده بود، با نقصان افتنی یبرا

داس تان را از   نی  ا میقصد پس گرفتن ُبنه اسکندر از ترهان است  اگ ر بخ واه   نی  ادهد

 یهافرآین د  نی ی ب ه تع  گ ر ید یهابه داستان هتوّجیو ب میهن اسکندرنامه منفک ةمجموع
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  هن د  یج ادم یا ی ی روا رةی  ورهت قهرمان دو زنج م،یداستان بپرداز نیدر ا یل هالمتحّو

 دنیهه رس   یاصل ةریبارگاه اسکندر است در درون زنجگرفتن بنه و دوم هه پس ةریزنج

قص د عام ل    ای   یارزش ةبا سوژ ییمعنا وندیبدون آن هه پ ردیگ یبه اسکندر است، قرارم

ق ه نش  هم ک ب ه تحّق     یاب زار  تی  به عنوان روا تیدر هالن روا ایداشته باشد  یفاعل

 یگ ر یداس تان د  هه مربو  به یسوم ةریسرنوشت قهرمان در زنج یی  ازسودینما یاصل

 م ت یعز ةداستان هه دربردارند ةوارطر  نیاساس مهمتر نی  براشود ی  ماست، مشّخ

 :ردیگ یم شکل ریگر است به صورت زهنش یاصل

هه براس اس آنه ا    هند یم را هسب ی  اطالعاتهند یم یزندگ زیدر تبر یعامل فاعل 

 رهی  زنج نی    اش ود  یم م  پ در مص مّ   افتنی یبماند و ظاهرًا برا زیدر تبر تواند ینم گرید

تنه ا در وره ت    زین یانیم ةاست، ندارد  پار یشناخت یابیرا هه شامل ارز ییفرآیند انتها

 نه،یودس بزند سک تواند ی  پس از فتح ترهستان، خواننده مشودیم خالصه یعامل هالم

   است اوردهین انیاز مالقات آنها به م یسخن یراو رایز ند،یب یاسکندر را م

جاسوس  ان  قی  در راه ترهس  تان، از طر نیو آذرب  رز نهیدوم، س  ک ةری  زنج در

 میتص م  نهیان د  س ک  هه خزانه و بارگاه اسکندر را ترهان تص اوب ه رده   شوند یباخبرم

و ام وال اس کندر را    ده د  یم قاهرشاه را شکست رد؛یبگ خزانه را از ترهان پس ردیگ یم

 یروه ا یب ا موان ع ن   ردی  قرارگ یابی  ارز دم ور  ی  اّما قب ل از آنک ه عم ل و   ردیگ یم پس

 را با مشکل مواج ه  یعامل فاعل «یخوش»آنچه  رهیزنج نی  در اشود یبازدارنده مواجه م

گرفتن اس با  و خزان ه اس ت:    هه خواهان پس ییرویاست  ن «یفاعلعامل ضّد» هند، یم

ده و س لطان  پدر شود هه از جانب بل خ گردش    یبود هه روانه اردو مستّعد شده نهیسک»

در براب ر   نی  د یبا شصت هزار ه س ه افرب   دند،ید و قراخان و سگدندان هوش رسمحّم

و  یهمگان یرویدر ن یکی یفاعل صات عامل ضّدمشّخ (36)ص«فرودآمدند  نهیلشکرسک

 ش ده  انی  ب «نی  د یه افرب »آن:  یفیتوص   یه ا جنبه گریود« لشکر»منسجم تحت عنوان 

و عش ق   نهیزنان ة س ک   تّی  ب ه هو  بردنیپس از پ یفاعلقصد عامل ضّد یی  از سواست

 ةوازدوام او ب ا ش اهزاد   نهیس ک  یریخزانه، دس تگ  یریگد، عالوه بر بازپسسلطان محّم
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ه ه   یوقت   نیه ه در چن    یس ت ی! تو هدولتیب یبر او زد هه: ا یقراخان ه»ترک است: 

 یبرم تو آم د پادشاه ترهان  و به خدمت پسر مینما ریدختر اسکندر را دستگ خواستم یم

از طرف  یهمک یروینبرد، ن نیپس ازچند (33)ص«؟یهن یاسکندر م یبرا یفشانو جان

  افتد یخزانه به دست اسکندر م تیو در نها رسد یم رانیسپاه ا

ه ه برعه ده    یایبا هارهرد الزام یاست  راو گرید یاز داستان یسوم، بخش ةریزنج

سوم را در داس تان   ةریاساس زنج نیساختار است و برا ةهنندتیهننده و هدادارد، هنترل

-انی  پا کی  دو داستان در  هر یثانو تّی  وضعهند یم و شهربانو ادغام دیعشق عبدالحم

 یه ا ش هزاده  رهیزنج نی  دراشود یم  مشّخ دیعبدالحم نه با تمرهز بر داستاالبّت ؛یبند

 بی  در باغ ملکه مجل س نوش انوش ترت   بانونهیترهستان)شهربانو( وسک یبا شهبانو رانیا

به باغ است هه ش هربانو   یشاه دروال لشکرهش هند؛ یشاه را باخبر م ارترهان،ّیاند؛ عداده

-هردن شاهزاده هوشیو خشم شاه، با ب انتیفرار از انتسا  به خ یو برا شود یم لعمّط

دشمنانش  یریدستگ به شاه در نکرده، انتیهه خ نیعالوه برا هند یم وانمود یرانیا یها

 است  هرده همک

ب دون ارتب ا     رم رتب  یغ ةری  با س ه زنج  میهن یتلّق ییطر  داستان را پدرجو اگر

ب ه   توان د  یاست هه نم   یتنها عنصر رنگیپ» هه یشد؛ دروال میمواجه خواه یرساختیز

 یه ا  رن گ یوج ود دارد و پ  تی  در روا یاص ل  رنگیپ کی شهیهم شود  دهید ادیتعداد ز

آنه ا   دأیی  ت قب ل از  (15ص ،1613 ،یاسعّب«)هستند  یفرع ،یاصل رنگینسبت به پ گرید

 ییب ه س اختارروا   ینامنس جم و پراهن ده، الزم اس ت نگ اه     ی ی روا یهاعنوان برنامهبه

 س ه یمقا ییپدرجو یها و آنها را با طر  داستان میندازیاسکندرنامه ب ةعاشقان یها داستان

  میهن

 گریک د ی هیه الم ش ب   یلتح وّ  یهاعاشقانه، مراول مختلف فرآین د  یها داستان در

ه رده   ینیبشیها، آنها را آشنا و قابل پ داستان نیا یبرا کسانی یاست  استعمال ساختار

از:  بلن د، عبارتن د   ةان  یعام یها هشده در روندورهت قهرمان درقّصشناخته یاجزا است 

ه ه   یرم رد یپ ایپادشاه همراه بازرگان  او به دربار اسورود ناشن ،یعامل فاعل رمکانییتغ
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 یری  گبازپس ای دنیهشمثل همان ریچشمگ یانجام هار رفته،یپذ یاو را به فرزندخواندگ

شاه و ازدوام   یمتقاعدساز ایشکست  تیارزشمند، معاشقه با دخترشاه و در نها یایش

 )داس تان  هنند یم   تّی  تبع ینش  ه ِینینش  و ه م  یتوال نیاز ا زیاسکندرنامه ن یها داستان

 ی( در الگوه  ا113، 31-11، 33، ص   دی  و عبدالحم 11-13ص    ،رزادیدش  محّم

 نیب   یس از ب ه ص ورت ق رارداد    آزمون سرنوش ت  یبه عبارت ای ریهارچشمگ تر، یمیقد

: اگ ر هم ان را   ش ده  یم گر گفتهاست  به هنش شده یدخترش منعقد م ایخواستگار، شاه 

ش اهنامه   یها  از نمونه داستاندهند یرا به تو م دخترشاهو     یاگر اژدها را بکش ،یبکش

 ةنام  وبهم  ن از دارا  یداس  تان هم  ا  اس  ت، ونیداس  تان ازدوام گشتاس  ب وهت  ا 

 ةنام  زاد و به زاد در دارا  داستان عش ق ف ر    (3ص، 1م، 1613 ،ی)طرسوسیطرسوس

 نی  در ا اس ت   یس اختار  نیچن    ی  را یهاو   نمونه (39ص1م، 1931 ی،غمی)بیغمیب

ه نش   کی  در انج ام   یب ه طورض من   یوذف؛ ول یعقد قرارداد به طور صور ها تانداس

 مانده است: یباق ریچشمگ

 یوعمل یو قضاوت شناخت یابیارز      هنش       توانش      عقدقرارداد

 یعامل ف اعل  ی  به عبارتشود یگر انجام مدادن دختر شاه به هنش قیاز طر یابیارز

  آورد یم دسترا به یشده، مفعول ارزش روزیپ

 نی  هه ن ا  ِیاس ت  الگ و   ییب ا قص د پ درجو    ییه ا  ها، داستان داستان گرید نوع

الگو پدر و پسر به ص ورت ناش ناس ب ا     نیها، داستان رستم وسهرا  است  در ا داستان

مرگ پسر اگر به دس ت پ در ر     ة  سازشود یپسر هشته م تیو در نها هنند یم هم نبرد

ه ه   یها ممکن اس ت شخص   هقّص ی  در برخافتد یفاق مخره اّتر باألّخأم وتندهد، با تقّد

  از  رثّأمت   زی  هن د  اس کندرنامه ن   یف  معّر گریک د یمادر است، پدر و پس ر را ب ه    معمواًل

  5شاهنامه است یها یپردازداستان

  هن د  یم تّیتبع یابیهمسر یاز الگو رایعاشقانه است؛ ز یداستان بانونهیسک داستان

ب دون   رداده،ییورهت تغ هیتوج یبرا یازهیپدر را به انگ دنید یبرا نهیسک اقیاشت یراو

ب ا قص د    یداس تان را ب ه داس تان    زین انهیآنکه ساختار را براساس آن گسترش دهد  در م
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نظ ر   دی  به گردآفر نهیسک یها یقهرمان فیدرتوص ییسو از است  وندزدهیپ ییجوجفت

ه ه   یرا در ب افت  انی  رانیرایبرغ انی  رانیا یبرت ر  ةش  یاند دی    داس تان گردآفر است داشته

س هرا  و  « قص د »   در ش اهنامه هن د  یم   انی  خ تم ش ود، ب   ییجوبه جفت توانست یم

و  دی  گردآفر رنگیداستاِن نبرد و مواجهه آنها پس ن از اینرو ست؛ین یابیهمسر دیگردآفر

  بازد یرنگ م یو در برابر طر  اصلشود میف متوّق یفرار و

 یای  ا؛ بلک ه در فرآین د پو  مج زّ  یت  یدوم نه ب ه ص ورت روا   ةریاساس زنج نیبرا 

 یعق د ق رارداد )ق رارداد    یطبق الگ و  ایجلب نظر  یبرا رایز رد،یگ یل قرارماّو ةریزنج

    ییبزن د  هنرنم ا   ریچش مگ  یدس ت ب ه عمل     دی  گر باپدر دختر، هنش یناگفته( ازسو

و  یرهش  یه ه شمش  نی  جالب ا ةونکتاست  یارزش ی ش یریگجا بازپسنیگر در اهنش

ه و جل ب توّج    ییب ه دلرب ا   یاو اشاره است شده فیگر با هرشمة زنانه توصنبرد هنش

 ده،یاز غالف هش   ،مانند غمزه خوبان ،غیبانو با آن ترک در سخن بود و ت»معشوق دارد: 

 ةدرج   ِی؛ خزانه و بارگاه اسکندر عام ل ارزش   (35)ص«از دست من  ریاد هه بگد بینه

 هی  پا ییروا ةاست هه درخدمت برنام یابزار ییروا ةآن، برنام ییروا ةدوم است و برنام

بدانن د   « ارزش» یه ه آن را دارا  ن د یجو یرا م یزیچ یهالم یها عامل قرارگرفته است 

طب ق   تی  روا یانی  م ةراه و در پ ار  ةانیا در ماّم ست؛یتصاوب خزانه ن بانونهیسک  قصد 

 نهیترهان با س ک  یبعد یها جنگ بزند  ییهنرنما بهدست  دیبا ییها داستان نیچن یالگو

 یخزان ه و بارگ اه ارزش     زی  ا از نظ ر تره ان ن  است  اّم   یعامل ارزش یریگبازپس یبرا

هه فق     میمواجه هست یما با ارزش یاستعمال یدر نظام ارزش  »یادیدارند نه بن یاستعمال

ب ه م ا هم ک    یالهیوس یعنیاست؛  یادیتر و بنبزرگ یبه ارزش یابیدست یبرا یالهیوس

ف خزان ه  ( تص رّ 13ص ،1631 ،یریشع «)میق برسانرا به تحّق یارزش یاتا برنامه هند یم

 زی  آمتّی  موفق یی  پ س از هنرنم ا  شود یترک م ةبا شاهزاد بانونهیسک ییارویمنجر به رو

 دی  مش ابه، با  یدر الگوه ا  یل هالم  تح وّ  یهافرآین د  کسانیطبق مراول  یعامل فاعل

س لطان   یعن  ی ؛یعامل ف اعل ض دّ  یروه ا یاز ن یک  یبا  یعامل فاعل ةانیمخف یها معاشقه

و  ش ود  یم انیرانیا رید اسمحّم شود؛ یمروله از داستان وذف م نیا اد آغازشود؛ اّممحّم
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 نی    اابن د ی یان د، م   ها اطراف او جم ع ش ده   هه هالغ یدروال ابانیدر ب نرا متعّف نهیسک

را نش ان   یعوام ل گفتم ان   ةران  یگموض ع  دگاهی  است هه د یانیجر یعاطف یصحنه نما

هرص حنه، ن وع    ریی  صحنه باشند و با تغ یدارا کیهر توانند یم یواالت عاطف  دهد یم

گ ردد ه ه    یخاّص   یةسبب بروز نما تواند یصحنه م  »رهندییتغ زیاوساسات و عواطف ن

م رتب    یارزش   یب ا س اختارها   یعاطف یها باشد  صحنه یمتفاوت یعاطف یبارها یدارا

منفورواقع انگریهالغ ب یوانیو یةن و نماتعّف ة( صحن131ص ،1611 ،یریشع«)باشند  یم

ت عّل    است شده لیتبد یعاطف-یفرهنگ یابه صحنه نیاست؛ بنابرا یشدن و طردشدگ

 توان د  یص حنه م    نیا نیاست  همچن یو ةدر ورهت گستاخان بانونهیسک    یطردشدگ

بر س ر راه   نهیبا قراردادن سک ی  راوشدعاشقانه با یها سوم داستان ةریق زنجمعلول تحّق

 یه ا  معاش قه  زن د؛  یم   وندیآنها پ ةعاشقان یو شهربانو داستان را به ماجراها دیعبدالحم

بهت ر   یب ه عب ارت   افت د؛  یم فاقد اّتو بدون وضور سلطان محّم قهرمانان در باغ شهربانو

 ةعشق ش اهزاد  نآن به داستا ةو ادام شود یم قسمت از داستان سانسور نیا مییاست بگو

مت داول   یه ا  در نظ ام  ریی  ال موج ب تغ ال نّق  نقش فّعونددیپ یترهستان م ةبه ملک رانیا

نشانه در م تن و ب ا ق راردادن     افتیو در یریگشکل روند یاست و با بررس شده ییروا

ال نّق   ةش  یاز نگ اه و اند  یموجود هه انعکاس به خأل تیدر خوانش روا یگفتمان کیشر

  افتی دست توانیعصر است، م یجمع ةشیاند ةندیبه عنوان نما

 نی    ایابین ه پ در   هن د  یم   یرویپ ییجوبانو از ساختار ههن جفت نهیسک داستان

و نگ رش   یفرهن گ جمع    ةم رد، در هن ار وافظ     یقهرمان زن به ج ا  رییساختار با تغ

ة از چه ر  تّی  ب ه تبع  ان ه یعام یه ا  هدر قّص   یرانی  زنان اردیگ یبه زنان قرارم غیرتمندانه

  رن د یگ یم   سخره ترک را به اطرخواهانو خ هنند یم جلوه یوماس د،یگردآفر یریاساط

ه ه  »خالص ه ش ده اس ت:     دی  ها در گفتار گردآفر داستان نیدرواقع نگرش شاهنامه در ا

 نینگ رش، نخس ت   نی  س اختار در هن ار ا   نی  ا(513)بیت «جفت ابندین انیرانیترهان ز ا

با  متیبه عز ییجوجفت ةزیبا انگ متیعز لیتبد هند یم جادیهه در روساخت ا یرییتغ

از  ییپ درجو  یه ا  ه ه س اختار داس تان    یاست  دروال یدر سخنان راو یابیپدر ةزیانگ
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 یط ور ه ه در ت وال   هم ان  هند؛ یم تّیپدر و فرزند تبع ییارویاز جمله رو یگرید یتوال

 6و داس تان ش اهزاده اص غر    روزیف افتنیاسکندرنامه،  ةاز مجموع گریدو داستان د ِیهنش

 ییج و جف ت  یبراساس الگ و  بانونهیسک ستاندا یو ساختار یهنش یمشهود است  توال

اس ت    یقاب ل بررس    زی  ن یدر گفت ار راو  ،یتناقض عالوه بر نمودساختار نیاست و ا

اس کندر  » یراو ةو طب ق گفت    دهیرس   یب ه س ن چ ارده س الگ     نهیهه س ک  نینخست ا

 ة  نکت  ب ود  دهیبه سن بل وغ رس    یعنی؛ (13)ص«بود  دهیرس هم به یرا دختر نیذوالقرن

اس ت:   یو یونشان بلوغ جنس   پرسد یم از پدربزرگ خود نهیاست هه سک یسوال گرید

 ؟یخواب یمادر من نم 1پدر! چرا در فراش یبود، گفت: ا درهنار ّجد خود نشسته یروز»

و من در فراش دختر خ ود   ؛یمن ةجیملکه! دختر من است مادر تو و تو نت یا گفت: آذر

پدر است و  دنید ورهتاز  نهیآن هه قصد سک با وجود ییازسو (35)ص«چون خوابم؟

 یس خن  گ اه چیه یول هند؛ یم تالش اریبس نهیآوردن صندوق سک به دست یاسکندر برا

در قال ب س اختار معم ول     ییج و جف ت  ةزیانگ نی  بنابرادیآ ینم انیاز مالقات آنها به م

وج  ود دارد و آن را مش  ابه داس  تان  زی  ب  انو ننهیس  ک در داس  تان  ییه  ا داس  تان نیچن  

داس تان   یر از جبرگفتم ان س اختار مت أثّ   نی  ا ااست؛ اّم   هرده رزادیدشو محّم دیعبدالحم

ت رک و   ةضربه زدن به شاهزاد بانو،نهیسک یو جنگاور یدالور بنابرایناست؛  دیگردآفر

داس تان   یه ا  یزن است، از هم ان ش گفت   دانیهه مبارز م نیافتادن هالهخود و دانستن ا

م انع از   یعص ر راو  یو مس ائل فرهنگ    یرگ  یچ نی  است و باز ا شدهگرفته  دیگردآفر

سوم داس تان و ذف و در داس تان     ةریو زنج شود یترک م ةبا شاهزاد بانونهیسک ةمعاشق

 انی  رانیاساس هه تره ان ز ا  نیداستان، هرچند برا ی  جبرگفتمانابدی یم نمود دیعبدالحم

 انی  پا را درد؛ اّم  دا دنب ال  سفر را ب ه  ةزیو هتمان انگ بانونهیسک ةجفت، منع معاشق ابندین

 ای  پو یو گفتم ان  ش ود  یم   جب ر شکس ته   نی  ترک ا ةو شاهزاد نهیداستان با ازدوام سک

ه ه   ییه ا یگفتار؛ انرژ یمندعبارت است از جهت یجبرگفتمان»  ردیگ یم شکل دیوجد

هه براساس آن  یاندازچشم د؛ید ةدامن دهند، یقرارم ریتأث پرداز را تحتگفته یزبان دیتول

 بیرق ای کیپرداز از خود، شر هه در هرلحظه گفته یریتصو رد؛یگ یم شکل یزبان دیتول
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س خن ه ه براس اس     یفرد ةویش ایروش  راست؛ییخود دارد و دائمًا دروال تغ یگفتمان

     ش  کلیو مک  ان یزم  ان ،یزب  ان یه  اتّی  قابل ،یو اجتم  اع یفرهنگ   یه  انهیش  یپ

 (11ص ،1611 ،یریشع «)رندیگ یم

 ینیگزیهه با جا یایترک جبرگفتمان ةو شاهزاد نهیداستان با ازدوام سک یانتها در

  ع ادت  ش ود  یم شکسته بود،مقابله برخاسته به  انهیجومرد در ساختارجفت یزن به جا

 انی  رانیو تره ان از ا  ش ود  یم   دگرگون یرانیا ةانیجویو برتر یو نگرش نژاد یفرهنگ

 !ابندی یجفت م

ه رد  هنت رل    هتوّج یو یو بافت اجتماع یراو گاهیبه جا دیارزش با رییتغ نیا در

 ،یراو یو الزام   یاص ل  ةفیوظ  »ردیگ یصورت م «یراو» قیاز طر ییروا ةونظارت برنام

ه ارهرد   ای   یب ا ه ارهرد هنترل     ش ه یه ارهرد هم  نیاست  ا یراو ینقش هارهرد یفایا

 ول ت،  ن ت یل «)هن د  یم   را هنترل یساختار متن یراو رایز شود، یم ادغام یهنندگتیهدا

 یه ه در راس تا   یدتی  عق–یفک ر  یری  گو موضع ها زهیبا انگ ی( و13-13ص  ،1631

ه ه   یفرهنگ  -یاجتم اع  یها شنوندگان/خوانندگانش است و براساس سازه یریگموضع

  از زن د  یم   یه ار یها دست به مخف ت هنشعّل ةدربار هنند، یم لیعادات، سنن و   تحم

ان دک از   یری  گو ب ا فاص له   ندهیم یدگرگون و بازسازرا  یاشکال ثابت داستان ییسو

 نی  ا ج ة ی  نترس د  یم   حیرص ر یغ یزیهنج ارگر  یش ده ب ه ن وع    ش ناخته  یساختارها

 بلند است  ةانیعام یها هبر قّص ریاساط ةسلط دنیهش به چالش یزیهنجارگر

و  ییفردگرا ةاست  با غلب هیعصر صفو اتّیادب یها صهاز مشّخ ییگرااسطوره افول

 ،1633 ،ی )فتوواب د ییم   ه اهش  یریاس اط  یه ا ارزش یو جمع   یقوم یةضعف روو

را ه ه   یبانو، نظ ر هس ان   نهیداستان سک یمعناشناس-فرآیند نشانه لیتحل از اینرو( 13ص

مس تدل   دانن د،  یم   دی  جد یه ا رمانبلند و  ةانیعام یهاهوس  قّص ةاسکندرنامه را ولق

انتق ال ب ه    ةا در آس تان اّم   ش د یاند یم   یقهرمان داستان اسکندرنامه هنوز جمع»  هند یم

ع و امک ان تن وّ   یگفتمان یشدن جبرها ( با شکسته15ص، 1616 م،یوک«)است  تّیفرد

  دیآ یوجودمبه ییروا یر در ساختارهاتکّث
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 یمعناشناس عمرّب

 یااز مقول  ه یداری  ب  ازنمود د یس  اخت و ن  وعژرف انگری  ب یمعناشناس   عمرّب  

را  یب ازنمود  نیب ه چن    یابیهالم دست یایپو فرآیند ةجانبهمه ةاست  مطالع یمعناشناخت

و قادر به فش رده   شود یم گفتمان محسو  یمرهز ةنقط یع معناشناسمرّب  سازد یرمّسیم

ج امع در   اریآنچه به طور گسترده و بس  ستهالم ا لیوتحل هیو ساده هردن مباو  تجز

ع ب ه هم ک مرّب     رد،یگ یقرارم یهالم مورد بررس ییبا ساختار روبنا یهالمبح  فرآیند 

ع مرّب   نیر و اهم ب را    تفّک  ش ود  یم   لیخالصه تبد اریو بس یبه ساختار هّل یمعناشناس

آن  متض ادّ ب ه س مت    میتوانینم م،یینگو« نه» یزی  تا به چداند یم« نه»اساس ورهت را 

 (153-151ص  ،1631 ،یری )شعمیهن ورهت

 ةری  ب ا س ه زنج   میه رد یم   یتلق   ییاگ ر قص د را پ درجو    بانونهیداستان سک در

 ییج و   با درنظرگرفتن ط ر  جف ت  میشدیم مواجه یرساختیبدون ارتبا  ز رمرتب یغ

ع   مرّب  ش ود  یم جادیا یو انسجام درون یمنطق ةرابط (FIGURE) هاهیساختار و نما نیب

   ةی  د در نماتج رّ  ی  نف  ده د  یم   نش ان س اخت داس تان را   به صورت فش رده ژرف  ریز

 است: قرارگرفته «مکان واسطه» درطر  در یابیو معشوق شود یآشکارم یابیمعشوق

 تجرد                       ازدواج     

 

 

  ازدواج-تجرد                  نه-نه                               

 

 کالم یسن  ّیبعد واقع

ع را ب ه ن ام مرّب     یعهالم، مرّب یسنجتّیواقع ةجنب وهورتز براساس چهار ماسیگر

ع مرّب   یدو قطب باال شده؛ لیع از چهارقطب تشکمرّب نی  اهردند شنهادیپ یسنجتّیواقع

  نامند یمتضاد م ینف یهاآن را قطب نییمتضاد و دو قطب پا یهارا قطب
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اگر من به » :شود یم مردانه ظاهر راقینقابدار و با  نهیسک بانو،نهیداستان سک در

هه اگر فلک  رود؛ یمبادا دشمنان بشنوند هه دختر اسکندر به ترهستان م نمیهودم نش

 بازد، پدر من در مجمع پادشاهان سرشکسته بماند  پس مصلحت بر یاباز شعبدهشعبده

نبرد  نیدرو( 31)ص«افکنم  ر  نقا  به دهیمردانه پوش راقی زیاست هه من ن نیا

  با برمالشدن شود یم آشکار یو ةو رخسار زنان یو مو افتد یهالهخود از سرش م

بعد  نی  بنابراشود یم آغاز یفاعلهنش عامل ضّد داستان در ةعاشقان یها جنبه تّیواقع

 :شود یم  صورت مشّخ نیبه ا ریهالم در نمودار ز یسنجتّیواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروغ نشان  ریرا در مس نهیهستند هه ورهت سک یع خطوطمرّب ةوستیرپیخطو  غ

 د دهن یم
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 نمود-نه

 تواقعیّ

 رمز دروغ

 قالبی

 بود-نه
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به پدر  انتیخ وندد؛یپ یو شهربانو م دیعشق عبدالحم یبه ماجرا بانونهیسک داستان

و  نهیشهربانو ضمن مراقبت از س ک  ،ماجرا نیشهبانوان دشمن است  در ا یها یژگیاز و

چ ون   است  او ه م  انیرانیدشمن و بدخواه ا هند یم به پدر وانمود دیمعاشقه با عبدالحم

 و ض دّ  یه ا   ه نش هن د  یجنگ با برادر خود شرهت م درو  زند ینقا  مردانه م نهیسک

جنب ة   ردی  گ یم شیپ پدر در بیفر یهه بارها برا ییو ترفندها هالهیشهربانو و و ضینق

ه الم در م ورد    یس نج تّی  ع واقعمرّب   نی  بنابراسازد یم انیرا نما یو تّیشخص ةدوگان

ب ه س مت    بانونهیسک دو مانن ردیگ یم فاصله تّیاز محور واقع زیافعال و ظاهر شهربانو ن

ت ازه   یال ه یخ ود دس ت ب ه و    ةتبرئ   ی  او هربار براهندیم و دروغ  ورهتی بکاریفر

نظرآورد، آه از نهاد او برآم د  پ س    و آن هارزار را به دیرس یکینزد چون به آن: »زند یم

 ب ه  دن،یت ا رس   »، (113)ص   «دیب ه خ اطر او رس     یفکر غوطه خورده، مکر یایبه در

ش هربانو ب ه    )همانج ا(      «امدهیشیاند یهه دست به بنده ده هه مکر دیرسان دیعبدالحم

  آن را هتمان هند دیپس با ورزد؛ یدشمن عشق م

نداشته اس ت؛   تّیسنخ یجامعه راو یزنان با بافت فرهنگ یابیعشق و همسر انیب

ض من آنک ه     ش ود  یم   داده دشمنان به دختران و زنان آنان نس بت  ریتحق یبرا بنابراین

 یو اجتم اع  یان د  باف ت فرهنگ    ب وده  رن گ یل به نشهبانوان مجبور به هتمان آن و توّس

خ ود، نم ود متف اوت و    « قص د » ب رد شیپ   یهشانده تا برا یزن را به سمت رانیا ةجامع

  ردی  گی ه دف خ ود را پ     «ل ه یو» ای« وانمود هردن»دهد و با  از خود نشان رمنتظرهیغ

خ ارم ش ده    زیپدر از تبر افتنیبه قصد  هند یم در واقع وانمود تریهّل یدر نگاه نهیسک

ه ه در   تاس   ییه ا  و َلَل ه  ه ا  هیدا ادآوری ن،یآذربرز زیبرانگو سخنان شک ها یاست  نه

  در ش وند  یش هبانو م    ةخواست جس وران  رشیمجبور به پذ تیعاشقانه نها یها داستان

 عالوه بر نی  آذربرزگذارند یه مصّح یو« قصد» ةمتظاهران یها سخنان بر جنبه نیجا انیا

 ای  « دس ت دادن ن اموس   از» رف تن ب ه ترهس تان ب ه خ اطر      را از نهیه ه دائ م س ک    نیا

 رس ند؛  یبلخ م یبه ووال یوقت هند، یمی نه «پادشاهانشدن اسکندر درمجمع شکستهسر»

آذر گف ت:  »نشود:  به بلخ وارد ردیگ یم قول نهیترک است، از سک ةشاهزاد هه مقّر ییجا
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 و  رف معق  ول اس  ت و م  را در بل  خ چ  ه مه  ّم نی  پ  س ب  ه بل  خ م  رو  ب  انو گف  ت: ا

آذر ش ده و او ه ه هم دم شهبانوس ت      ینگران ةنیزمشیپ یزیچ نیبنابرا (31)ص«است!

 یه ا  عام ل  گ اه یجا ش هربانو در  و نهیباخبر شده است  س ک  یو یاز خواست نهان بهتر

 ری  درغ رندیقرارگ یرواقعیباشند هه در محور غ گرهنش توانند یم یداستان تا زمان یفاعل

ه الم و ذف    یای  پو یه ا  و از پ اره  ش وند  یم یارزش یها به مفعول لیصورت تبد نیا

  شود یم در مؤّهثّؤافعال م یینانقش مع یموضوع با بررس نی  اشوند یم

 

 آنها در کالم ییر و نقش معنامؤّث افعال

وض ع   ای   تّیا موقعاّم شوند؛ یق عمل نمباع  تحّق میهه خود به طور مستق یافعال

 ی( شر  هافverb modalر)  افعال مؤّثهنند یرمییرا دستخوش تغ گرید یها اگزارهیافعال 

دارد  فع ل   یبه آنه ا بس تگ   یل وضع عوامل هالمق عمل هستند هه تحّوتحّق یاریاخت ای

ل را ق عمل دارد، تمام فرآیند تحّوتحّق  یشرا وردنهه در فراهم آ ینقش ةر به واسطمؤّث

 (113ص ،1631 ،یری )شعدهد یقرارم ریتحت تأث

موضوع هه  نیالع و دانستن اق هرچهار فعل با هسب اّطتحّق بانونهیداستان سک در

 خواه د  یم   نهی  س ک ش ود  یم   یو هجاست، موج ب وره ت عام ل هالم      ستیپدر ه

 یورهت، درون   یاو را ملزم نکرده؛ بلکه اجبار برا یرونیب ی  الزامابدیپدر/همسرش را ب

 اّی    اس با  وره ت را مه  س ت هم راه ا  گ ر ید یعامل هالم دینبا و یبا نه یاست و وت

 نیت ر تازه ریمس ةادام یبرا دیدر هرمروله با نهیهند؛ سک یمنازل را ط تواند یو م هند یم

ه ه   یهشاورزان بل خ و جاسوس ان   ن،یبعد از آذربرز بنابرایناطالعات را به دست آورد؛ 

در ه نش    دهن د  یاو قرارم   اری  به اردوگاه پدر فرستاده اس ت، اطالع ات الزم را در اخت  

بانوست هه نهیسک یخزانه، فعل توانستن قدرت مبارزه و دالور یریگبازپس ای ییرنماهن

  شود یمنجر به شکست ترهان م
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خ ود   ریرا ه م تح ت ت أث    یر عوام ل هالم   ثّؤش د افع ال م     ه ه گفت ه   طورهمان

اس ت ه ه    یعامل هالم یژگیر همان وثّؤافعال م ییمعنا یمحتوا ی  به عبارتدهند یقرارم

 :اندینقش ارزش یدارا ییاوست  از سو یریگهتوضور و قدرت ج ةویش ةهنندنییتع

 تّیاز ارزش، اهم گریر دثّؤبا افعال م اسیر در قثّؤفعل م کی یهالم در فرآیند گاه

  ده د  یم   خود ق رار  ادیرا تحت انق گریر دثّؤاست و فعل م برخوردار یشتریو قدرت ب

( 116ص ،1631 ،یریدر افعال است )شع یبندهمان موضوع سلسله مراتب و درجه نیا

ر ب ا  ثّؤ  هرگاه دو فعل م  شود یم یعاطف یضاف جادیر باع  اثّؤافعال م نیب یتعامل ةرابط

 یدرپ   یپ   ای  زمان گزاره را به طور هم کیآنها  یو هردو رندیدر چالش قرارگ گریکدی

 مس  اعد یع  اطف یو ب  روز فض  ا ج  ادیا یب  را ن  هیدهن  د، زم خ  ود ق  رار ریثأت   تح  ت

 (111ص ،1631همکاران، و ی اس )عّبشود یم

ر، فعل ثّؤورهت هند، فعل م ردیگیم میتصم بانونهیسک یل هالم، وقتاّو ةریزنج در

از فعل خواستن مطر  است هه عام ل   ییایشکل پو ،ییجادر جابه» رایخواستن است، ز

 یب ه مفع ول ارزش     یابیدس ت  لی  ح است  از آنجا هه نقل مک ان ب ه دل  به آن مسّل یفاعل

( 113ص ،1631 ،یریش ع «)ه رد   اس تنبا   را «ییای  جو»از آن  توان یم رد،یگ یصورت م

ا در ظاهر است؛ اّم ییجوهه جفت یارزش  یرا به دنبال ش یقدرت خواستن، عامل فاعل

اس ت ه ه    یر و ق و ثّؤم   یفعل به وّد نی  ادارد یشده، به ورهت وام انینما ییپدرجو

خ روم   قبا وجود آن هه مواف نیآذربرز آورد؛ یم خود در ادیرا به انق گرید یعامل هالم

س رهش و جس ور    یشخص   یفع ل از عام ل ف اعل    نی  اردیپذ یناچار م ست،ین زیاز تبر

گفت:  نیآذربرز: »هشدیم ر  خود را به ةهمچنان غلب گرانید «ینه» ساخته هه در برابر

 شده وقت هه شکست به پدر تو واقع نیهه در چن میبرو زیبه تبر دهیبرگرد ایملکه! ب یا

چ ه ه الم اس ت ه ه ت و       نیّجد! ا یا گفت: نهیندارد  سک یرفتن در نزد او خوب ،است

ه ب ه  ب ا توّج    (31)ص «روم یمحال عقل است؛ البته به خدمت پ در م    نی    ا؟ییگو یم

 یخواس تن  قی  ق فعل رفتن از طربر تحّق شتریب دیتأه« هالبّت» دیر، قثّؤافعال م یریپذدرجه

ب ه عن وان    رد؛ی  گ یم دهیرا ناد نیآذربرز ینه نهیهم سک گرید یهااست  در نمونه یقطع
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 نیه ار م ا ب د    ،یدیورف مرا نشن ملکه! یگفت: ا نیآذربرز»ترهان،  ةمثال پس از ومل

د س لطان محّم    یام وال و اس با  را ب را    نی  ا دیشنو ی! واال اگرسخن مرا مدیروز رس

 دست م ا خواهن د   اموال را از نیا یو به آسان وجه میزخمداربفرست  من و تو هر دو 

و  ردی  گ یم دهیرا دائمًا ناد «دهاینبا» یعامل فاعل (31)ص«ناموس ما را هم  یگرفت، وّت

ت خواس تن را نش ان   ش دّ  یو «یسرهش  » تّی    هوبرد یم شیخود را پ ةجسورانه برنام

د، فع ل خواس تن ن زد    ّم  و عش ق مح  نهیسک شدنیترهان و زخم ة  پس از وملدهد یم

ت، به تناسب باف ت  یسوم روا ةری  در زنجشود یم ترفیضع اریوبس فیضع یعامل هالم

و عش ق  یگس ار یم   نةیزم دیبا نهیعاشقانه، سک یهاو ساختار متداول در داستان یهالم

ر، او ن ه تنه ا   ثّؤا با سلب تم ام افع ال م    هند؛ اّم اّیترک مه ةشاهزاد یدر خفا را برا یباز

بلکه از وض ع   شود؛ یم خاموش و مهار اشیو سرهش ابدی یاعمال را نم نیق اتوان تحّق

 ةش اهزاد  رای  تره ان اس ت، ز   یبرا یعامل ارزش شود؛ یم مفعول منتقل گاهیجا به یفاعل

 رای  و اس کندر اس ت؛ ز   رانی  س پاه ا  یب را  یعامل ارزش ییشده، ازسو یترک عاشق و

ه رد   نیب ه آذرب رز   ینقابدار س بزپوش رو : »فتدیبه دست دشمن ب دیناموس اسکندر نبا

دختر به دست تره ان   نیاگر ا ار؟یب تانبه ترهس بود هه دختر وگفت: اسکندر به تو گفته

داس تان ن زاع برس ر     انی  در پا (111)ص«را چه هند؟ یپادشاه گراسکندریباشد، د افتاده

 نیب ه عن وان مهمت ر    ن د بر یبه دربار م اند ورا در آن قرارداده نهیهه ترهان سک یصندوق

 ش من آن را از چن گ د  هوشند یهه افراد اسکندر و خود اسکندر از جان م یعامل ارزش

 است    ریپذگر به هنشهالم از هنش یعامل فاعل لیتبد انگریبه دربرند ب

   یه ا  یگس ار یو در م   افت د  یب ه دس ت ش هربانو م      تی  هنش قسمت سوم روا 

 یس اختار  ةبخش ادام نیا ااست  اّم بیغا نهیمعشوق سک دهد، یم بیهه ترت یاانهیمخف

و نگاه خ اص ب ه زن، ب ه     یاجتماع یباورها ،ی  مالوظات فرهنگبانوستنهیداستان سک

 ده د  ینم   اج ازه  ان د، ینگ  و فره یباف ت فک ر   کی  در  یو شنوندگان هه همگ یراو

ه ه   یزنان ّیةافزا و بقرو  ز،یشهربانو، مهرانگ رینظ زیو او ن ابدی ادامه نهیسک یها یسرهش

 ه ا «دی  نبا»در براب ر  زی  زن ان ن  نی  اند، معشوق را به خلوت فراخوان د  ا در جبهه دشمن
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 دی  اهنش زنان تقابل دو فع ل خواس تن و نب   ی  به عبارترندیگ یقرارم دیشد یها«ینه»و

را به  یت، عامل فاعلشّد نیو خواستن در باالتر  شود یم گرفته دهیناد دینبا یاست  وقت

از خواس ت   یریو جلوگ دیق نباول تحّقئهه مس هنندهینه برد، یسمت ورهت و هنش م

 را ره ا  نهیاز ترس مجازات اس کندر س ک   نی  آذربرزهند یم گر بود، صحنه را ترکهنش

پا به عقب نه اد و ب ه    زیآمسخنان عتا  نیاز ا بعد نیربرزآذ: »گردد یبرم زیبه تبر هرده،

 زی  از شب گذشت، لشکر خود را برداشته به طرف تبر یآرامگاه خود رفت و چون دانگ

 (111)ص«رفت 

دس ت ب ه    دیاو نبا یاند، ولشهربانو سه فعل خواستن، توانستن و دانستن جمع نزد

 ی  نه  ش ود   لی  تحم یبر عام ل ف اعل   یرونیب یها عامل یاز سو دیبزند  نبا یعمل نیچن

  هن د  یم   ج اد یرا ا رن گ یو ن یبک ار یت خواستن، فع ل فر و شّد جانیدر برابر ه دیشد

  شود یم نهیو سک دیو نجات عبدالحم یشهربانو بارها منجر به آزاد یبکاریفر

مح ور   از ،یف اعل  یه ا عام ل « ب ودِ »و « نمود»شدن  یکیاثر با  یسنجتّیواقع ُبعد

ه زن ان باتوّج    ةدربار« خواستن»فعل دهد یم و نشان هند یرمییتغ تّیدروغ به محور واقع

  رود یم شیپ یبکاریپرداز تنها با  تظاهر و فرگفته ةجامع یفرهنگ یهاانیبه بن

 

 کالم یفرآیند تنش ةوارطرح

ه ه در   یت  یروا پ ردازد؛  یم   الّیر و سمتکّث یها تیروا یبه بررس ییپساروا دگاهید

 لیتب د  یدی  جد یارزش   ةبه گون   یابیدست یبرا یدیبه هنش جد ییروا ةمرول نیآخر

فاق د آن اس ت     ییع معن ا است و مرّب   یفرآیند تنش یها یژگیاز و یساز  ارزششود یم

همس و و ناهمس و را    یفیو ه یهّم یها انیرمعنا را دربردارد و ج تّیالّیس ،یفرآیند تنش

 یو متع  ال یمرام   ،یااس  طوره یه  ا ارزش دی  باع    تول ه  اانی  جر نی    ان  دیآفر یم  

س بب   ،معن ا  ِتّیالّیر وسبا تکّث یتنش فرآیند (131ص، 1631وهمکاران، یاس )عّبشوند یم

  شود یارزش م تّیالّیس
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 گریک د یدر ارتب ا  ب ا    یو ش ناخت  یدو گون ة ع اطف   ،یتعام ل تنش    نیهم   براثر

است  براس اس منط ق    یاو گستره یادو ُبعد فشاره یدارا یتنش ةوار  طر رندیگ یقرارم

برخوردار اس ت   تّیاساست هه از وّس یفشاره همان بعد عاطف ،یفرآیند نیواهم بر چن

 نی  تعامل ب  شود ید و فاصله متعّد ش،یگشا باع و گستره همان بعد هوشمند است هه 

 یباال در فرآیند تنش ة  فشاریگسترة شناخت ایاست  یبه سمت فشار عاطف ایدو بعد  نیا

 ،یری )ش ع یق ُبعد شناختتحّق یعنیان فرآیند باال در هم ةو گستر یق بعد عاطفتحّق یعنی

 (  11ص ،1611

 یگ ر یارزش د برند، یابه ماّر یرا بر رو نهیصندوق سک یوقت بانونهیداستان سک در

فش اره   شیخ ود را ب ه اف زا    یجا یشناخت یهاو گسترة گونه ردیگ یم در گفتمان شکل

تن د   یج ان یو ه یعاطف یها به تکانه ییهه گذر از انبسا  معنا یفرآیند دهد؛ یم یعاطف

نقط ه   کی  بودند در  د پراهندهمتعّد یمکان یها ترههه در گس یدمتعّد یروهاین است  هّل

م ردم   دی  د یا ُب رق فرنگ   اّم: »روند یاسرا م دنید ی  ابتدا مردم شهر براشوند یمتمرهز م

ب ه   زی  ُب رق ن  (116)ص «دوند یو سرعتانه م ندینما یها را تخته م دهان وار مهیشهر سراس

و صندوق  شوند یم عدر آن محل جم زیاسکندر ن ارانّیع ری  سارساند یسرعت خود را م

اس کندر ب ه    ش ود  یم   موضوع باع  تّیاهم آورند؛ ی  ترهان هجوم مندیربا یرا م نهیسک

ه آن و تنه ا س وار ش ده متوّج      ّک ه یغرض، اس کندر  »خود را به معرهه برساند:  ییتنها

به همک  دنشنو یخبر را م وزادیو فرهنگ د ابانویسیاز آن طرف گ (111)ص«معرهه شد 

 دون،ی  سام ابن فر ،یبا طورثان زیاو ن رسد؛ یسپهساالر م رخانیخبر به ام  ندیآ یاسکندر م

ه زار ه س خ ود     ی  نقابدار سبزپوش با سرسند یو ابن آلوس به معرهه م وزادهیبهزاد د

نماند هه همه خ ود را در آن معره ه    یهس گرین دترها یدر اردو»از آن طرف   رسد یم

در غضب ش ده   یوال: »رساند یبه سرعت خود را م زیترهان ن یوال (111)ص «دندیرسان

 رس د؛  یب ه اوم م    یتنش ع اطف )همانجا(  «دیبه سرعت تمام خود را به آن معرهه رسان

تکان ة   ایانفجار  ةنقط یهه داستان به سو هنند یم عمل یاها به گونه عناصر و نشانه ّیةهّل

 تیمتمرهز، محدود و بس ته ه دا   یانقطه یر به سوو تکّث دتعّد ،یبرسد  گستردگ یینها
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 ةب ا گس تر   یباع   مح ور   یش ناخت  یه ا  گس تره  یفضا تّیو محدود ش  هاهشود یم

 ةت و فش ار ب ه زن ب ر ش دّ    یهالم   یهاعامل «یناموس»  نگرش شود یم نییپا یشناخت

ر ب ه  د و متکّث  گسترده، متع دّ  یانگاه خواننده را از صحنه یراو د؛یافزا یم یعاطف محور

اوم » یبه سو تیهدا فرآیند ،فرآیند نی  ابرد یمتمرهز، محدود و بسته م یاصحنه یسو

مح ور خ ود خ ارم و    و برنام ه  یش ناخت  ،یاست  گفتمان از ورهت منطق «یفشارعاطف

و واد    یبندبه جمع یزیررنامهو ب یشناخت یریبدون قرارگرفتن در مس یعاطف انیجر

دفع ه   کی   ،نهی  پس از فتح شهر و برداشتن ص ندوق س ک  پردازد یطر  م افتةیگسترش

 لش کر مانن د بن ات ال نعش پراهن ده     : »ش ود  یم لیابد و به گستره تبدی یم فشاره هاهش

 (113)ص«شدند 

 xواره مح ور ط ر   نی  در ا  شود یم داده نشان ریداستان به صورت ز یمحور تنش

)برون ه(  ة گس تر  ای  محور بس    y است و محور  یعاطف )درونه(ة فشار ایمحور قبض 

 است  یشناخت
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است  یعاطف یاشدن فشاره یا عصباّم» شود؛ یم عمل در طول زمان هسب ییتوانا

( 135ص ،1611 ،یریش ع  «)هن د  یم جبران است، افتهین قهه آنچه را در طول زمان تحّق

  شود یم قمحّق یعصب یابا فشاره افتی قبر ترهان هه در طول چند داستان تحّق یرگیچ

 ةری    در زنجاس ت  ش ده  لیر تش ک ثّؤافعال م زاست هه ا یاسازه یدارا یعاطف ةهرفشار

  دارد یخ ود وام    ةق برنام  را ب ه تحّق    یفعل خواس تن، عام ل ف اعل    ِیعاطف ةل فشاراّو

ا در اّم   س ت؛ یق آن بدون فع ل خواس تن ممک ن ن   است هه تحّق یتّیهو نهیسک یسرهش

ی ع اطف  ةدر مره ز گفتم ان ب ا فش ار     دی  جد یارزش   یری  گش کل  تیآخر روا ةریزنج

 ةان دک ب ه خ اطر فش ار     ةاست گس تر  یآن   «دینبا»ِی زمان ةگستر است  راههم «ستنینبا»

 انشی  و در برخورد اسکندر ب ا اطراف  ردیپذ یچون وچرا نم «دینبا» ِتّیاست  قطع یعاطف

دش من   رای  ز ده د؛  یم   است از خود بروز یفکر ةهه فاقد پشتوان یتند وناگهان یواهنش

  ابدی اسکندر دست «ناموس»به  «دینبا»

 

 یریگ  هینت

معن ا و وج وه پنه ان     دی  س ازوهار تول  بانونهیداستان سک یمعناشناس-نشانه یةتجز

 یش کل  ،یهالم   عام ل  «قص د » ریی  داستان با تغ ییروا یها رهیداد  زنج گفتمان را نشان

ه ه   یس اختار اص ل   قیطر نیو از ا هنند یرا تکرارم یابیهمسر یمیقد ِیمنسجم از الگو

ب ا قص د    یفرهنگ   یه ا ص ه براساس مشّخ وگفتمان است  یکپارچگیضامن انسجام و 

اس ت   یابزار یتیروا ساختار نقصان دوم، نی  در اردیگیبود، شکل م پنهان شده یابیپدر

از  ی ی روا نح و  ای ینینشمحور هم از اینرو   ردیگیقرارم هیپا تیق رواهه در جهت تحّق

د ب ه س مت ازدوام   هه ورهت از تجّر تیساخت روامنسجم برخوردار و با ژرف یتوال

    شودیم هماهنگ است،

و  «دی  نبا» رثّؤت نش افع ال م     ،یعام ل ف اعل   گ اه یب ا ق راردادن زن در جا   داستان

نشان داده و ب ا   شود، یرا هه در مورد زنان باع  قرارگرفتن در محور دروغ م« خواستن»
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را ه ه   یدیو ارزش جد هند یعبورم ییع معناداستان، از مرّب انیدر پا دیشد یتنش عاطف

  ندیآفر یبه زن متمرهز شده، م یبر نگاه ناموس

را ه ه اس کندرنامه    یهسان نظر بانو،نهیداستان سک یمعناشناس-فرآیند نشانه لیتحل

در  رای  ز هند؛ یم مستدّل دانند، یم دیجد یهابلند و رمان ةانیعام یهاهوس  قّص ةرا ولق

و با ورهت جس ورانة خ ود    ردیگیمرد را م یجا یداستان، زن به عنوان عامل فاعل نیا

ازدوام ب ا دش من    یو نف   دی  گردآفر یریس لطة اس اط   ازاس ت   یمبتن یابیهه بر همسر

 ییروا یر در ساختارهاع و تکّثامکان تنّو یگفتمان ی  با شکسته شدن جبرهاهندیعبورم

  دیآ یم به وجود

 

 یادداشتها

گفتم ان   ریی  موض وع از تغ  رییوتغ است «تیروا رموضوعییتغ»ی گردانتیمنظوراز روا -1

 ،1631،یعوامل صحنه همراه است )ص اف  ینیگزیجا با هه خود معمواًل ردیگیم هیصحنه ما اِدیبن

 ( 11ص

رس تم در   یهاه هامل به داستانتوّج یالنّق اتیو روا ی/ شفاهانهیغالب اد  عام وةیش -5

 (11ص ،1631 دنلو،یشاهنامه است )آ

 ارش ده یبس یگتو آش ف  فیدستخوش تحر یاسالم-یرانیاسکندر در منابع ا تّیشخص -6

 هیو نگ رش مخاط ب در عصرص فو    قهیدهن دة س ل  ها نش ان و هاربرد نام یگذار  نحوة ناماست

       میاس کندرنامة منوچهرخ ان وک     تّیابو اس با  ج ذّ   ه ا یژگ  یاز و یذه اوت  دةی  است  ب ه عق 

 ،1636 ،یاس ت )ذهاوت  هیب ه آن در دورة ص فو   یعیش نِگو افزودن ر یاسالم ةیما ترشدنظیغل

 تریمیقد یهادر اسکندرنامه هیجدا از عصرصفو یاسالم یها( ارتبا  اسکندرنامه با نام116ص

هه  ییهاه مشهود است  از پژوهشسفر اسکندر به مّک انیدر جر یاز جمله اسکندرنامة طرسوس

 است  ملیش یاثر آنه مار «یماسال یهانام»موضوع اختصاص دارد، هتا   نیبه ا

 بستر -1
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 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

، چ اپ دوم ،  صفا ا حیبه هوشش ذب، نامهدارا ، (1611د)موالنا محّمی، غمیب -1

 ی و فرهنگ یعلم، انتشارات تهران

     دونی  فرة ترجم   ان،ی  پر یه ا هقّص   یشناس  خ ت یر، (1631)ریمیوالد پراپ، -5

 توس ، انتشارات تهرانی، ابدره

 رض ا یب ه هوش ش عل  ، اس کندرنامه)بخش خت ا(  ، (1611)منوچهرخ ان  م،یوک -6

 مکتو   را یم، انتشارات تهرانی قراگزلو، ذهاوت

ب  ه هوش  ش ، اس  کندرنامه)ازفرنگ تاهندوس  تان(، (1611)____________-1

  سخن، نشر تهران، قراگزلو یذهاوت رضایعل

هف  ت ة اس  کندرنام  یتلخ   اران،ّی  ع و اس  کندر، (1616)____________-1

 ی ن، نشر تهران ،ی قراگزلوذهاوت رضایعل نشیگز ،یجلد

 5، 1مجلد اول)شامل جل د  ، چاپ مسکو( ی)از روشاهنامه(، 1633فردوسی، )-3

  نشر قطره، تهران ،چاپ پنجم ،انیدیوم دی(به هوشش سع6و 

 سمت ، انتشارات تهران، نینو یمعناشناس یمبان، (1631)درضایوم ،یریشع -3

 ،ته ران  ،گفتمان یمعناشناخت-نشانه لیوتحل هیتجز، (1611___________) -1

 انتشارات سمت 

 ب ا  الّیس   یمعناشناس  -به نش انه  یراه، (1611)ییوترانه وفا___________-3

 ی وفرهنگ یعلم، انتشارات تهران ،ماین «ققنوس»ی مورد یبررس

انتش ارات   ن،ی  آر یت  یترجم ة گ  ،یاس الم  یه ا نام ،(1633)یآنه مار مل،یش -11

  یاسالم یجمهور یهتابخانة مّل

دانش گاه  انتش ارات   ،ته ران  ی،ه اربرد  یشناس   تیروا ،(1636)یعل ،یاسعّب -11

  یبهشت دیشه

 روزگار ، نشر تهراناپ دوم، چ، الیخ نقد، (1633)محمود ،یفتوو -15
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 ،یریش ع  درض ا یومة ترجم نقصان معنا،، (1613)نیژول رداسیَالژ س،امیگر -16

 علم ، نشر تهران

، ا  ص فا  حیهوشش ذببه ی، دارا  نامة طرسوس، (1613ابوطاهر)ی، طرسوس -11

  یوفرهنگ یعلم، انتشارات تهران

، اس طوره  کی   س اختار  ص مد: ، (1611)یاس  عّب یوعل یدهادمحّم ،یدمحّم -11

  ستایچ، نشر تهران

 ب(مقاالت:

 ،«بازشناسی روایات اهوان دیو در سّنت باس تانی ای ران  »، (1631)ادسّج دنلو،یآ -1

  3-63ص  ،61ش ،13 سال ، نامههاوش

، 33ش، هت ا  م اه  ، «نام ه ابومسلم بر ینظر»، (1615)رضایعل قراگزلو، یذهاوت -5

  11-36ص 

معن ا   اف ت یدر و دیتول  یشرا یبررس»، (1631)یتراب تایب و درضایوم ،یریشع -6

  56-11ص ، 6سال ،3ش دانشگاه الزهرا، ی،پژوهزبان ،«یارتبا  گفتمان در

    و ان  هیعام یه  اهدرقّص   یگردان  تی  روا»، (1631) نیوس   رلوچ  ه،یپ یص  اف -1

  33-115ص ، 13ةشمار، 1سالی، نقدادب ،«یفارس نینو یهاداستان

زب ان   یه ا پ ژوهش ، «ش ازده هوچول و   یگفتمان لیتحل»، (1613)یعل ،یاسعّب -1

  31-11ص ، 1ش، 1دورة ی،قیتطب اتّیوادب

 :یتنش  ع ب ه مرّب    ییع معن ا مرّب   از عب ور »، (1631)ارمن د ی هیهان و_______ -3

ی، ق  یتطب اتّی  زب ان وادب  یه ا  پژوهش، «هوچولو اهیس یماه یمعناشناخت -نشانه یبررس

  113-135ص ، (3یاپی)پ6ةشمار، 5دورة

 تی  وکا»ی  ی روا س  اختار در معن  ا شی  زا یبررس  »، ( 1635)________-3

ورة دی، زب ان  یجس تارها ، «اومدسه تار از آل تیروا شب و کی و از هزار «نمازفروش

 .13-111ص ، 1ش، 1


