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  چكيده

ساختارگرايي كه به دنبال دست يافتن به قوانين كليي است كـه بـر سـاختارها حاكمنـد در     
بررسيهاي ادبي به شكل اثر ادبي ميپردازد و در پي آن است تا اصول سـاختاري حـاكم بـر آثـار     

كند تا از اين طريق سبك و قـوانين  متفاوت را با توجه به روابطشان در كل عرصة ادبيات مشخص 
دانش نشانه شناسي نيز كه همچون ساختارگرايي بر اساس مباني . خاص انواع ادبي را توضيح دهد

زبانشناسي جديد شكل گرفته است در برخورد با متون ادبي به دنبال كشف ژرف سـاخت هـايي   
گونـاگون از ايـن نظـر توجـه      است كه در زير جنبه هاي به ظاهر متفاوت قرار دارند و داستانهاي

در ايـن  . بسياري از نشانه شناسان را براي دست يافتن به ساختارهاي منسجم جلب كـرده اسـت  
نشانه شناسي، نظام نشانه اي داستانهاي عاشقانه  مقاله سعي شده است تا بر اساس مفاهيم اصلي

. رد بررسي قـرار گيـرد  با توجه به سه داستان ويس و رامين، خسرو و شيرين و ليلي و مجنون مو
نشـانه بـر    بيست و چهاربنابراين با اعتقاد به قراردادهاي از پيش موجود در اين داستانها، نخست 

اساس روابط جانشيني مشخص و سپس با توجه به طرح داستان به تعيين محورهـاي  همنشـيني   
مطالعات درزمـاني   پرداخته شده است، به گونه اي كه امكان گسترش الگوي ارائه شده و در نتيجه

  .فراهم شود
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  :مقدمه
وسوسة كشف الگويي كه بتوان بر اساس آن حكايتهاي گوناگون را مورد بررسي قرار داد 

بــراي بررســيهاي اي بســيار عــالي  موجــب شــده اســت كــه عرصــة روايــت همــواره عرصــه
ميتوان گفت چنين بررسيهايي به طـور جـدي از كـار    . ساختارگرايان و نشانه شناسان باشد

پراپ با توجه به  قياس ميان ساختار روايت و نحو يك جمله . والديمير پراپ آغاز شده است
او با انطباق عناصر روايي، يعني شخصيت و . به بررسي عناصر صد قصة پريان روسي پرداخت

نقش ويژه پـي بـرد و    31شخصيت و  7ش ويژه، با عناصر دستوري زبان، فاعل و فعل، به نق
پس از او كلود لوي استروس بـه  . به اين ترتيب الگويي كلي براي قصه هاي پريان ايجاد كرد

او در بررسي خود روايتهاي . قياس ميان واج در زبان و واحد اسطوره اي در داستان پرداخت
جمالت كوتاه شكست و سپس اين جمالت را در رده هـاي مختلـف جـاي    اسطوره اي را به 

ديگـر روايتشناسـان از جملـه گرمـاس، برمـون و      . داد و كوشيد تـا سـاختار آنهـا را بخوانـد    
تودوروف نيز با توجه به يافته هاي پراپ و لوي استروس سعي در اعمال مقوله هاي دسـتور  

تردگي ايـن حـوزه بسـياري معتقدنـد كـه      امـا بـا وجـود گسـ    . زبان بر حكايت ادبي داشتند
بارت در مقالة خود بـا عنـوان   . روايتشناسان از تبيين پيچيدگي برخي متنهاي ادبي عاجزند

به رد نظر پراپ ميپردازد و معتقد است كه داستان » مقدمه اي بر تحليل ساختاري داستان«
در داسـتان  . نميشـود  فقط در مجموعه اي از نقش ويژه كه قابل انطباق با فعل باشد خالصه

به جز نقش ويژه با توصيف وضعيت اوليه و نهايي روبه روايم و همچنين با واحدهاي تكميلي 
او ايـن  . ديگري مواجه ميشويم كه گرچـه نقـش ثانويـه دارنـد ولـي بـراي داسـتان الزمنـد        

نـه  واحدهاي تكميلي را نشانه مينامد كه ميتوانند داللت بر معناي ويژه اي داشته باشـند و  
عالوه بر ايـن، روايـت هميشـه بـا     ) 63ص:دستور زبان داستان،اخوت. (فقط بر كنشي خاص

ممكن است داستان با پايان آغاز شود، يـا بـه عقـب و در ميـان     . وضعيت اوليه آغاز نميشود
داستان به حادثه اي در گذشته بازگردد و يا ميان زمان روايت و زمان داستان تفاوت وجـود  

پـيش  «ن مواردي كه در رمان نو پيش ميĤيد و ژنـت آنهـا را بـه ترتيـب     داشته باشد؛ همچو
)  317ص:سـاختار و تأويـل متن،احمـدي   . (مـي نامـد  » زمان پريشـي «و » بازگشت«، »بيني

بنابراين نظم، كه در روايت از عناصر بسيار بنيادين است، فقط بـر اسـاس تـوالي خطـي يـا      
ه يك محور همنشـيني واحـد رسـيد و آن را    زماني صورت نميگيرد تا با توجه به آن بتوان ب

ميتـوان ايـن مـوارد را ناشـي از سـعي بـيش از حـد        . قابل تعميم به ديگـر روايـات دانسـت   
روايتشناسان براي انطباق روايت با زبان دانست كه موجب محدوديتهايي در بررسيهاي آنهـا  

ه به حوزة وسـيعتر  براي رهايي از چنين محدوديتهايي مي توان داستان را با توج. شده است
نشانه شناسي مورد تجزيه و تحليل قرار داد كـه آن نيـز همچـون روايتشناسـي بسـياري از      
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مفــاهيم خــود را از زبانشناســي وام گرفتــه اســت و همچــون ســاختارگرايي در پــي تبيــين 
پيچيدگيهاي ظاهري با اتكا به تعداد محـدودتري از واقعيتهـاي زيربنـايي اسـت و بنـابراين      

ه عناصر بنيادي ديگري در داستان بپردازد كه از ديدگاه روايتشناسي ناديده گرفته ميتواند ب
  .شده است و در نتيجه قابليت انطباق بيشتري با داستانهاي ديگر داشته باشد

  شناسي داستانهاي عاشقانه نشانه
داستانهاي عاشقانه از آنجا كه از لحاظ ويژگيهاي ساختاري از قصه هاي عاميانـه نشـئت   

فته است و عالوه بر آن بازگوكنندة كنشهاي آييني است كه پيوند تنگاتنگي با ناخودآگاه گر
شگفت نيست اگـر دريـابيم   «) 82ص:صحيفه هاي زميني،فراي(به عقيدة فراي (انسان دارد 

) »جستجوهاي روان شناختيند كه در فضاي دروني صـورت ميگيرنـد  ...برخي از هوسنامه ها
بنـابراين در مقالـة حاضـر    . پيچيده ترين نظامهاي نشانه اي استيكي ازشگفت انگيزترين و 

سه داستان عاشقانة ويس و رامين، خسرو و شيرين و ليلي و مجنون با هدف دست يافتن به 
الگويي كلي كه بتوان آن را به ديگر داستانهاي عاشقانه نيز تعميم داد و بـه نتـايج مشـابهي    

نكتة مهمـي كـه در تحقيقـات نشـانه     . ررسي ميشودرسيد بر پاية يافته هاي نشانه شناسي ب
» تناسـب «شناسي بايد مورد توجه قرار گيرد اصل محدودكننده اي اسـت كـه بـارت آن را    

منظور از اين اصل توصيف و توضيح واقعياتي است كه فقط از يك نقطه نظـر جمـع   . مينامد
تـه ميشـود كـه در    بنـابراين در ايـن تحقيـق نيـز فقـط بـه واقعيـاتي پرداخ       . آوري شده اند

داستانهايي با مضامين عاشقانه كاربرد داشته باشد و در نتيجه نشانه هـا فقـط بـا توجـه بـه      
معناي خاصي كـه دارنـد و بـدون بـه ميـان آوردن عوامـل تعيـين كننـدة ديگـر همچـون           

)  132ص:عناصر نشانه شناسـي،بارت .(ميشوند بررسي...روانشناسي، جامعه شناسي، تاريخي و
عامل محدودكنندة ديگر در اين بررسي حضور هر نشانه حداقل در دو داستان  ميتوان گفت

است، زيرا تكرار يك نشانه در نظام است كه موجب ميشود بتوانيم آن را جـزء الگـويي قـرار    
براي تعيين چنين الگـويي قبـل از پـرداختن بـه     . دهيم كه قابل تعميم به هر داستاني باشد

نشـانه   بيست و چهـار در نظام ميپردازيم كه براساس آن  محور همنشين به محور جانشيني
پس از آن بـا توجـه بـه طـرح داسـتان بـه تعيـين محـوري بـر اسـاس           . مشخص شده است

شناسي داسـتان، عـالوه بـر     اما از آنجا كه در بررسيهاي نشانه. ها ميپردازيم همنشيني نشانه
تواننـد در حكـم نشـانه عمـل     كنشها با شخصيتها و موقعيتهايي نيز روبه رو ميشويم كـه مي 

هاي تودرتو باشد كـه   كنند و همچنين به اين دليل كه هر اثر ميتواند نظامي مركب از نشانه
در يكديگر تعبيه شده اند، نتيجة بررسي دست يافتن به محور همنشـيني واحـدي نخواهـد    

اند  شدههايي كه بر اساس محور جانشيني تعيين  بود، بلكه چندين محور همنشيني از نشانه
  .شكل خواهد گرفت
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  نشانه هاي داستانهاي عاشقانه بر اساس محور جانشيني
  )first position(ـ وضعيت اوليه 1

به عقيدة پراپ يك روايت كامل با يك وضعيت ثابـت آغـاز ميشـود كـه داراي تعـادل و      
سپس اين آرامش توسط نيرويي بر هم ميخورد و منجر به شـرايط نامتعـادلي   . آرامش است

امـا از نظـر تـودوروف    ). يـا نمييابـد  (شود و سرانجام دوباره تعادل اولية خود را بازمييابـد  مي
داستان الزاماً نبايد با يك وضعيت ثابت و متعادل آغاز شود، بلكه ميتوانـد بـا توصـيف يـك     
وضعيت نامتعادل شروع كند و به همين ترتيب پايان داستان نيز ضرورتاً رسيدن بـه تعـادل   

ــه  ــان برســد   نيســت، بلك ــه پاي ــادل ب ــرايطي نامتع ــا ش ــد ب ــت ميتوان ــان . (رواي ــتور زب دس
  ) 228ـ227ص:داستان،اخوت

وضعيتي كه تعادلِ آن . در هر سة اين داستانها وضعيتي مشابه شروع كنندة روايت است 
شـاه موبـد، هرمـز و شـيخ     (شخصي قدرتمند . در گرو حضور يكي از قهرمانان داستان است

يا آمدن عاشق يا معشوق را انتظار ميكشـد تـا بـا حضـور او بتوانـد بـه       به دن) قبيلة عامريان
شرايط دلخواه خود برسد؛ گرچه تا قبل از به دنيا آمدن قهرمان نيز همه چيز برايش مساعد 
است و تنها كمبود، نبود قهرمان است كه گويي حضـور او دليلـي جـز برطـرف كـردن ايـن       

لد قهرمان حاصل ميشـود، يكـي از عناصـر مهـم     اين وضعيت مساعد، كه با تو. كمبود ندارد
داستان است و ميتوانـد در حكـم يـك نشـانه درنظرگرفتـه شـود، زيـرا خوشـبختي و رفـاه          
غيرعادي كه گاه با پرداختن بسيار بر آن تأكيد ميشود ميتواند زمينه را براي نقطة مقابل آن 

بـراي ايـن شخصـيت اتفـاق      فراهم سازد؛ يعني خواننده را در انتظار بداقبالي كـه در آينـده  
حتي گاه خـود شـاعر   ) 172ص:ريخت شناسي قصه هاي پريان،پراپ. (خواهد افتاد قرار دهد

نيز به اين بداقبالي اشاره ميكند؛ همچون منظومة ليلي و مجنون كه نظامي آن را از طريـق  
  :تأكيد بر طلب نكردن آنچه  بر مصلحت نيست بيان ميكند

ــي ــان درنگـ ــه در چنـ ــه كـ ــه نـ واگـ
 هـــــرچ آن طلبـــــي و آن نباشـــــد

                    

 پوشــــــيده بــــــود صــــــالح رنگــــــي 
 از مصـــــــلحتي بـــــــرون نباشـــــــد  

  )823ـ  822ليلي و مجنون،ابيات (
بنابراين داستان درست برخالف انتظار او و البته به نفع شرايط قهرمانان داسـتان پـيش   

اشق و معشوق و خواستة شخص ميرود و اين ميتواند اولين تضادي باشد كه ميان خواستة ع
همين تضاد به نوعي بيان كننـدة الگـوي كلـي    . قدرتمند، در ابتداي داستان، به وجود ميĤيد

جدايي ـ تشرف ـ بازگشت؛ كـه جـوزف كمپبـل آن را      : سفر قهرمان در هر اسطوره اي است
كشـد و  با توجه به اين الگو قهرمان از زندگي روزمـره دسـت مي  . هستة اسطورة يگانه مينامد
در جريان اين سـفر بـا نيروهـاي شـگفتي رو بـه رو ميشـود و       . سفر پرخطري را آغاز ميكند
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پـس از  . سرانجام با دست يافتن به آنچه در جسـتجويش بـود بـه پيـروزي قطعـي ميرسـد      
قهرمان توانايي آن را مييابد كه به يارانش بركت ) يا رسيدن به خواسته(بازگشت از اين سفر 

در اين سه داستان نيـز، از آنجـا كـه كـار     ) 40ص:مان هزارچهره،كمپبلقهر. (و فضل بخشد
قهرمان كناره گيري از جهان موردپسند همگان است، آرزوي پادشاه يا پدر كامگار، ثروتمند 
و صاحب منصب زمينه را براي جدايي قهرمان از آنچه برايش پيش بيني شده اسـت فـراهم   

به اين ترتيب داستان براي شخص . ن قرار ميدهدميكند و او را در جريان كنش اصلي داستا
قدرتمند با وضعيتي نامتعادل، يعني نبود قهرمان، آغاز ميشود و با تولد او به تعادل ميرسـد،  
اما در انتها، عمل قهرمان كه برخالف انتظار اوست موجب بازگشت وضعيت نامتعـادل بـراي   

وضعيتي متعادل كـه بـا آشـنايي و    در مقابل براي قهرمان داستان . شخص قدرتمند ميگردد
سپس عشق همراه است شروع كنندة روايت اسـت، امـا بـا بـه وجـود آمـدن موانـع ارتبـاط         
شرايطي نامتعادل حاكم ميشود و سرانجام وصال نهايي عاشـق و معشـوق موجـب بازگشـت     

  . تعادل اوليه ميگردد
  )lover and beloved(ـ عاشق و معشوق 2

ق، يعنـي تحـولي كـه در نگـرش و رفتارشـان در جهـت       پويايي شخصيت عاشق و معشو
رسيدن به هدف ايجاد ميشود، هر دو را به قهرمانان داستانهاي عاشقانه تبديل كـرده اسـت   
كه ويژگيهايشان هم به صورت مستقيم، يعني از زبان شـاعر يـا واسـطه، و هـم بـه صـورت       

 ايـن قهرمانـان از آنجـا   . ستغيرمستقيم، به وسيلة افكار، گفتگوها و اعمالشان، معرفي شده ا
ـ  ب منصـبي كـه در انتظـار    ويژه شـخص قدرتمنـد و صـاح   كه برخالف انتظارات ديگران و ب

برد عمل ميكنند، معموالً از سوي جامعه و يا خانوادة خود طـرد ميشـوند و   تولدشان بسر مي
چون ويژگيهاي شخصيتيشان وراي معيارهاي بشري اسـت، بـه جسـتجوي نيـروي متعـالي      

اين ويژگيهاي شگفت و خارق العادة عاشق و معشوق ميتوانـد گويـاي   . ميكنند عشق حركت
اند و قهرماني چيزي نيست كه  اين باشد كه قهرمانان چنين داستانهايي از پيش تعيين شده

در ويس و رامين و  خسرو و شيرين، نخست قهرمان مـرد بـا مطـرح كـردن     . اكتسابي باشد
پس از آن قهرمان زن با ابراز عشـق عاشـق نقـش     عشق خود در نقش عاشق ظاهر ميشود و

اما در ليلي و مجنون از آنجا كه عشق بدون حضور شخصـي بـه   . معشوق را بر عهده ميگيرد
عنوان واسطه مطرح ميگردد نه تنها همزمان در هر دو قهرمان به وجود ميĤيد، بلكه صـفات  

ر مستقيم توسط خود شـاعر  عاشق و معشوق و معرفي آنها نيز نه از طريق واسطه، كه به طو
بيان ميگردد و چون واسطه ميتواند با نحـوة توصـيف خصوصـيات قهرمانـان داسـتان تـأثير       
بسياري بر آنها بگذارد و عشق را در درون آنهـا برانگيـزد، در ايـن قسـمت از داسـتان نبـود       
واسطه موجب شده است كه ابيات كمتري نسبت به دو منظومة ديگـر بـه صـفات عاشـق و     
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در حالي كه در ويس و رامين توصـيف صـفات رامـين پـس از     . ق اختصاص داده شودمعشو
. مالقاتش با دايه صورت ميگيرد؛ يعني زماني كه در نقش عاشق عشق خود را اظهار ميكنـد 

اما ويـس  . دايه نيز در سخنان خود به ويس او را بسيار شجاع، زيبا و بخشنده معرفي ميكند
ن زيباييهاي بي مانندش به طـور مسـتقيم از سـوي شـاعر     به دليل تقدم حضورش در داستا

بيان ميگردد؛ همچون خسرو كه او نيز به دليل همين تقدم حضور پيش از شيرين توصـيف  
ميشود و واسطه، يعني شاپور شخصيتي است كه آشكار شدن صفات شيرين در گرو حضـور  

  .گيزداوست كه با بيان گيراي خود عشق را در دل هر دو قهرمان  برميان
  )acquaintance(ـ آشنايي  3

نشانة آشنايي، كه مقدمة عشق است، بـه طـرق مختلـف در داسـتانهاي عاشـقانه شـكل       
ميگيرد، اما آنچه در همة اين داستانها مشـترك اسـت تأكيـد بـر قضـاي آسـماني و دسـت        
 سرنوشت است كه گويي قهرمانان را با ندايي به خود ميخواند و آنهـا را بـدون درنظرگـرفتن   

در ويس و رامين كه آشنايي در . ميل و ارادهشان به سمت آچه در انتظارشان است ميكشاند
كودكي اتفاق ميافتد و شاعر آن را زمينة وصال عاشق و معشـوق در آينـده ميدانـد، قضـاي     

  :آسماني با چنين ابياتي مطرح ميشود
هنـــوز ايشـــان زمادرشـــان نـــزاده 
قضــا پردختــه بــود از كــار ايشــان 

  

ــاده     ــوم اوفتــ ــردو در بــ ــم هــ ــه تخــ  نــ
ــان    ــردار ايشـ ــك كـ ــه يـ ــك بـ ــته يـ  نبشـ

  )45،ص55ـ  54ويس و رامين،ابيات(
در خسرو و شيرين، آشنايي اوليه خسرو با شيرين پس از شنيدن وصـف او در خـواب از   

آشنايي اولية شيرين نيـز پـس از   . زبان نياي خود و سپس با توصيفات شاپور به وجود ميĤيد
تصوير خسرو، كه به دست قلمزني چابك كشيده شده بود، ايجـاد ميشـود و بـا شـرح      ديدن

اما در ليلي و مجنـون  . شاپور از خصوصيات خسرو، شناختش نسبت به خسرو كاملتر ميشود
آشنايي عاشق و معشوق بي واسطه، در دوران كودكي و در مكتب صورت ميگيرد؛ مكاني كه 

يهاي عشق قهرمانان داستان در روشنتر كردن نحوة عشق از طريق تقابل ويژگيهايش با ويژگ
  .ورزي آنها عامل مؤثري است

  )love(ـ عشق  4
اين نشانه، كه كنش اصلي داستانهاي عاشقانه را در پي دارد، معموالً با اولين نگـاه آغـاز   

شايد بتـوان گفـت توصـيفات    . ميشود و به اوج ميرسد و قهرمانان را دلباختة يكديگر ميكند
از حد شاعر از ويژگيهاي منحصر به فرد و  خارق العادة عاشق و معشوق نيـز در تأييـد    بيش

در ويس و رامين گرچه وقتي شاه از رامين براي رسـيدن بـه   . همين عشق در نگاه اول باشد
ويس چاره اي ميجويد، رامين با منصرف كردن برادر از تصميمش عشق خود را در داسـتان  
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ين شوريدگي زماني است كه در راه باد پـردة عمـاري ويـس را كنـار     آشكار ميكند، اما اوج ا
عشق ويس نيز با يك نگـاه آغـاز    . ميزند و رامين با ديدن ويس دل ميبازد و از هوش  ميرود

او با وجود مقاومت در برابر سخنان دايه سرانجام راضي ميشـود تـا از بـام رامـين را     . ميشود
در خسـرو و  . ميبندد و عشـق ويـرو را فرامـوش ميكنـد      ببيند و با اين ديدار دل در گرو او

شيرين نيز با وجود اينكه عشق خسرو و شيرين به يكـديگر پـس از توصـيفات شـاپور آغـاز      
ميشود، اما ميتوان گفت كه اوج عشق آنها بعد از اولين ديدارشان صورت ميگيرد و شاعر نيز 

  :در بيتي به عشق آنها در نگاه اول اشاره ميكند
ــم آن ــمه زد راه هــ  را روز اول چشــ

  
ــاه    ــاد در چـ ــمه اي افتـ ــن را چشـ ــم ايـ  هـ

  )70،ص12خسرو و شيرين،بيت(
در ليلي و مجنون نيز عشق پـس از نخسـتين ديـدار و آشـنايي اوليـه اي كـه در دوران       
كودكي و در مكتب حاصل ميشود شكل ميگيرد و شـاعر نيـز خـود بـه ايـن نـوع عشـق در        

  :نخستين نگاه اشاره دارد
 بـه نخسـت بـاده سـخت اسـتمستي 

  
 افتــــــادن نافتــــــاده ســــــخت اســــــت 

  )877ليلي و مجنون،بيت(
اما نكتة مهم درمورد اين نشانه تفاوت در چگونگي عشق قهرمانـان بـا توجـه بـه فـراز و      

در ويس و رامين گرچه ويس در ابتدا در برابر پذيرفتن عشق رامين . فرودهاي داستان است
در . ن به رامين تا پايان داستان بر سر عشق خود ميمانـد مقاومت ميكند، اما پس از دل بست

مقابل رامين، پس از نصيحت به گوي، معشوقش را ترك ميكند و با دل بستن بـه زيبـارويي   
در خسرو و شيرين نيز  شيرين بيش از خسرو بـه  . ديگر ويس را براي مدتي فراموش ميكند

اما خسرو وقتي . در دل  نمينشاند عشق خود وفادار است و هرگز مهر كسي غير از خسرو را
. نميتواند از شيرين كام برگيرد دل به ياري ديگر ميبندد و معشوق خود را فرامـوش ميكنـد  

اما در ليلي و مجنون كه برخالف دو منظومة ديگر آتـش عشـق همزمـان در وجـود هـر دو      
ش از هـر چيـز   قهرمان شعله ميكشد و آنها خود مستقيماَ به ابراز عشق ميپردازند، آنچه بـي 

ايـن ويژگـي عشـق آنهـا را     . دربارة عشقشان بيان مي شود پاك و بي غرض بودن آن اسـت 
بسيار قابل شباهت به عشق عذري در ميان قبايل عرب ميكند كه در نهايت منجر به عشـق  

  .به نفس عشق ميشود
  )relation preventives(ـ موانع ارتباط  5

شاه موبد براي رامين و گل (ه صورت حضور رقيب موانع ارتباط، كه در اين سه داستان ب
براي ويس، فرهاد و شيرويه براي خسرو و مـريم و شـكر بـراي شـيرين و ابـن سـالم بـراي        

و همچنـين   ممنوعيتهـاي شـرعي و اجتمـاعي ظـاهر ميشـود، موجـب درگيـري         ) مجنون
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روني خـويش  قهرمانان داستان با فردي ديگر، با جامعه و همچنين با تمايالت و خصلتهاي د
وجود اين دو مانع به قدري اهميت دارد كـه موانـع ديگـري كـه امكـان حضـور در       . ميگردد

چنين داستانهايي را دارند، ناديده گرفته ميشوند؛ موانعي مانند هـم شـأن نبـودن قهرمانـان     
اين مانع را مي تـوان بـه وضـوح در داسـتان ليلـي و      . داستان از لحاظ اجتماعي يا اقتصادي

پدر مجنون شيخ قبيلة عامريان است و ثروت و حشـمت بسـيار دارد،   . اهده كردمجنون مش
ايـن مـانع در حـالي بـراي     . در حالي كه پدر ليلي فردي معمـولي از قبيلـه اي ديگـر اسـت    

شخصيتهاي اصلي اين داستان بي اهميت است كه در عشق زيد به دخترعمويش به عنـوان  
شايد بتوان گفت علت اصلي همشأن دانستن . مهمترين عامل جداييشان درنظرگرفته ميشود

شيرين با خسرو از سوي نظامي و رامين با ويس از سوي گرگاني نيـز برجسـته نشـان دادن    
در حالي كه در منابع ديگر . اين دو مانع، يعني رقيب و ممنوعيتهاي شرعي و اجتماعي است

ملوك الفرس ثعالبي و المحاسن و االضداد جاحظ بصري، غرر اخبار (شيرين كنيزكي ارمني 
و رامين فردي خشن، عياش و دائم الخمر است و نه از خانداني سلطنتي ) شاهنامة فردوسي

نكتة ديگري كه بايد درمورد اين نشانه به ). محبت نامة فقيه كرماني و ويسه و رامين المعي(
تا بتواند جريان آن اشاره كرد اين است كه همواره يكي از موانع تا پايان داستان باقي ميماند 

حذف . داستان را به پيش برد و نشانه هاي ديگري را كه بايد حضور داشته باشند شكل دهد
اين مانع كه براي يكي از قهرمانان داستان مطرح ميشود و قدرت آن ميتواند گوياي شـرايط  
جامعه اي باشد كه داستان در آن شكل گرفته است، بايد توسط خود قهرمان انجام شود تـا  

گرچه قهرمان ديگـر نيـز   . به اين وسيله توانايي و لياقتش براي رسيدن به هدف آشكار گردد
در ويس و رامين، ويس براي حذف رقيب بـه  . در رفع آن به طور غير مستقيم كمك ميكند

رامين ياري ميرساند و در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نيز خسرو به شـيرين و مجنـون   
  .ممنوعيتهاي شرعي و اجتماعي كمك ميكنندبه ليلي براي غلبه بر 

  )intermediate(ـ واسطه  6
واسطه كه در ويس و رامين دايه، در خسرو و شيرين شـاپور و در ليلـي و مجنـون پـدر     
مجنون، نوفل، پير قاصد و زيد نقش آن را ايفا ميكنند،  با چاره جويي و اعمال خود موجـب  

يشود و پايانبندي خوش داسـتان را بـا شخصـيت    برقراري ارتباط و ديدار عاشق و معشوق م
واسطه زماني در جريـان داسـتان حضـور مييابـد كـه قهرمانـان       . حمايتگر خود پيش ميبرد

داستان به دليل موقعيت خاصي كه دارند نميتوانند به راحتي شرايط وصال را فراهم كننـد،  
شـق و معشـوق را بـه    در نتيجه دست به دامن شخصي ميشوند كه با تدابير خود ميتوانـد عا 

عالوه بر اين واسطه در ابتداي داستان ميتواند با سخنان خود و حتـي  . خواسته شان برساند
با بهره بردن از مكر و فريب و طلسم و جادو به درخواست يكـي از قهرمانـان در بـرانگيختن    
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مـة  عشق در وجود قهرمان ديگر داستان نقش مهمي ايفا كند؛ همچون دايه و شاپور كه از ه
هنر و توان خود فقط در راه وصال عاشق و معشوق بهره ميگيرند و حتي گاه در اين راه جان 

امـا  ). مانند شاپور(و يا مورد سرزنش قرار ميگيرند ) مانند دايه(خود را نيز به خطر مياندازند 
در منظومة ليلي و مجنون از آنجا كه نشانة آشـنايي و عشـق بـدون حضـور شخصـي ديگـر       

رد واسطه ها در داستان فقط در لحظاتي بحرانـي و زمـاني كـه هـيچ كـاري از      صورت ميگي
  .عاشق و معشوق ساخنه نيست دست به كار ميشوند

  )uniting(ـ وصال  7
  )separation(ـ هجران  8

نشانة وصال و هجران با تمام اشتياقها و حسرتهايش رنج هميشـگي عشـاق اسـت، زيـرا     
وي آرمان خود حركت ميكنند، در برابر نيروهايي قـرار  زماني كه قهرمانان داستان در جستج

امـا  . ميگيرند كه آنها را از رسيدن به مقصود بازميدارد و تلخي هجران را نصيبشـان  ميكنـد  
بي باكي و پافشاري قهرمانان آنها را براي دست يـافتن بـه وصـالي بـي هجـران بـه حركـت        

ر اين لحظـات اسـت كـه همـه چيـز      د. واميدارد و عشق را در وجودشان قدرتمند تر ميكند
بنابراين نشانة . دست به دست هم ميدهد تا معجزة وصال در دل تاريكي هجران آشكار گردد

وصال و هجران كه موجب تحرك و پويايي داستانهاي عاشقانه  ميگردد و همواره در پي هم 
صورت پيروزي ميĤيند، در نتيجة مقابلة عاشق و معشوق با موانع ارتباط شكل ميگيرد كه در 

اما در لحظـات وصـال حـاالتي كـه بـراي      . وصال و در صورت شكست هجران را در پي دارد
فكـر  : قهرمانان داستان ايجاد ميشود و گوياي وصال و سرخوشـي آنهاسـت عبـارت اسـت از    

نكردن به آينده و بي باكي از هرآنچه وصالشـان را تهديـد ميكنـد، بـاده نوشـي و فراموشـي       
آن، سير نشدن از حضور هم و نازش و رامش يكديگر، كاميابي خـود را   گذشته و مصيبتهاي

درنتيجة ارادة كردگار پنداشتن و توصيف عشق و نياز خـود بـه يكـديگر؛ و حـاالتي كـه در      
شكايت از بخت و قضا و قدر، : لحظات هجران بر عاشق و معشوق غلبه ميكند عبارت است از

دا، همصحبت شدن با طبيعت، سرزنش كـردن يـار،   قرعه زدن به نام يار، ياري طلبيدن از خ
بي همدمي و بي ميلي به خوشـيهاي زنـدگي، سرگشـتگي و خوانـدن سـرودهاي عاشـقانه،       
مالمت ديدن از ديگران، راضي بودن به رضاي يار و همنشيني و همصحبتي با حيوانات كـه  

  .در ليلي و مجنون ابيات بسياري به آن اختصاص داده شده است
  )hidden visitation(پنهاني  ـ مالقات 9

هـاي شـرعي و   گاه به دليل طوالني شدن هجـران كـه بـر اثـر حضـور رقيـب و ممنوعيت      
ميĤيد و موجب بيقراري عاشق و معشوق ميگردد، نشـانة مالقـات پنهـاني     اجتماعي به وجود

 مطرح ميشود كه معموالً به ياري افرادي كه به طرفداري از قهرمانان داسـتان برميخيزنـد و  
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در ويـس و رامـين بـه دليـل تـرس از      . در رساندن آنها به هم تالش ميكنند صورت ميگيرد
خشم و مجازات شاه، عاشق و معشوق يا در غياب شاه به وصال هم ميرسند و يا در صـورت  

دو بـار در داسـتان و در   ايـن مالقاتهـا      . حضور او به طور پنهاني با يكديگر مالقات ميكنند
در ليلي و مجنون نيز مجنون پس از جدايي از . فرصتي كه شاه در خواب است اتفاق ميافتد

يار شبهنگام با چندتن از ياران عاشق خود بيت گويان و مست از خيمة ليلي ميگـذرد و بـه   
ه پيـام  تماشاي او از دور رضايت ميدهد و پس از آن نيز در اواسط داستان به ياري پيري كـ 

  .آن دو را به يكديگر ميرساند مالقات  پنهاني شكل ميگيرد
  )advice(ـ نصيحت  10

نشانة نصيحت كردن كه در ويس و رامين از سوي دايه، شاه موبد و به گوي، در خسرو و 
شيرين از جانب مهين بانو و شاپور و در ليلي و مجنون از طرف خويشان پدر و مادر مجنون، 

د و حتي ليلي به مجنون صورت ميگيـرد، در داسـتانهاي عاشـقانه زمـاني     سالم بغدادي و زي
حضور مييابد كه اين افراد به قصد كمك كردن به قهرمانان براي انتخاب بهترين راه و يـا از  

بنابراين چنين افرادي . ميان برداشتن موانع ارتباط خود را موظف به پند و اندرز آنها ميدانند
به آنچه در جريان است سعي ميكننـد عاشـق و معشـوق را در     بر اساس ديدگاهشان نسبت

به . هر چند ممكن است اين مسير برخالف ميل واقعي عشاق باشد. مسير درستي قرار دهند
همين دليل عكس العمل عاشق و معشوق در برابر نصايح يا پذيرش آن و يا مقاومت كـردن  

بر روند داسـتان تـأثير بگذارنـد و     در برابر آن است كه در صورت پذيرش، ناصحان ميتوانند
جريان داستان را مطابق با آنچه در نظر دارند تغيير دهند؛ همچون نصايح دايـه بـه ويـس و    

  . شاپور به خسرو و شيرين
  )imprisonment(ـ محبوس شدن  11

نشانة محبوس شدن كه از سوي رقيب صورت ميگيرد نه تنها موجب جدايي هميشـگي  
بلكه عشق آنها را پرشورتر و تالششان را براي وصال بيشتر ميكند  عاشق و معشوق نميشود،

اين نشانه كه همچون بسياري از نشانه هاي ديگر به . و در نتيجه بر هيجان داستان ميافزايد
منظور نماياندن سختيهاي راه عشق و به دنبال آن شـيريني وصـال اسـت، بـه گفتـة فـراي       

ي كنندة معشوق باشـد كـه بـه شـكل پـدر متعصـبِ       ميتواند نمونة جا به جا شدة غول زندان
حسدورزي كه قهرمان زن را در خانه زنداني ميكند نيز وجود دارد و در بيشتر موارد مهارت 
و ابتكاري كه شخصيت رهايي جو نشان ميدهد همراه با تزوير و دورنگي و مكر و حيله است 

نـابراين در داسـتانهاي   ب) 151ص:صـحيفه هـاي زميني،فـراي   .(كه منجر به پيروزي ميگردد
عاشقانه نشانة فرار همواره به دنبال محبوس شدن قرار ميگيرد؛گرچه بايد گفت فرار ميتواند 
به دليل وجود ممنوعيتهاي شرعي و اجتماعيي باشد كه در داستان خسرو و شيرين در فرار 
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ق رخ نشانة محبوس شدن در ويس و رامين دو بار براي معشو. شيرين نشان داده شده است
ميدهد و در هر دو بار هم هنگامي كه شاه قصد ترك كردن مرو را دارد بـراي جلـوگيري از   

در ليلي و مجنون نيز نظـامي ليلـي را بـا    . ديدار او با رامين چاره اي جز حبس ويس نميابد
  .توجه به شرايطي كه دارد در خانة شوي خود محبوس ميداند

  )escape(ـ فرار  12
جمله ديگر نشانه هايي است كه به دليل وجـود موانـع ارتبـاطي شـكل     نشانة فرار نيز از 

ايـن نشـانه   . ميگيرد كه براي عشاق چاره اي جز گريختن از وضعيت نادلخواهشان نميگذارد
كه معموالً به ياري واسطه صورت ميگيرد به منظور آشكار كردن عشـق آتشـيني اسـت كـه     

عواقـب كـارِ خـود موانـع را پشـت سـر        عاشق و معشوق را وادار ميكند بدون درنظرگـرفتن 
بگذارند و با خطر كردن، شجاعت و در نتيجه لياقت خود را براي رسيدن به پيروزي قطعـي  

. فرار ويس و رامين با هم دوبار در داستان و آن هم به ياري دايه اتفاق مي افتد .نشان دهند
ت نامساعدي كه پيش ميĤيد عالوه بر آن رامين نيز سه بار به تنهايي براي رها شدن از وضعي

در خسرو و شيرين نيز شيرين در ابتـداي داسـتان متـأثر از سـخنان     . مجبور به فرار ميشود
شاپور از نزد مهين بانو به اميد ديدار خسرو ميگريزد و در ليلي و مجنون، ليلي شب هنگـام  

  .در آرزوي شنيدن خبري از يار از خانة ابن سالم فرار ميكند
  )wandering(ـ سرگشتگي  13

همانطور كه محبـوس شـدن معمـوالَ بـراي معشـوق پـيش ميĤيـد، سرگشـتگي نيـز در          
داستانهاي عاشقانه براي عاشق مطرح ميشود و از اين طريق مصيبتهايي كه بر سر راه عشاق 

اين نشانه در ويس و رامـين پـس از فـرار رامـين از دژ بـراي      . وجود دارد نشان داده ميشود
ه شكل ميگيرد و در ليلي و مجنون كه پس از نااميدي مجنون از وصال رهايي از مجازات شا

با معشوق به وجود ميĤيد، با شكايت از سرنوشت و همصـحبتي بـا طبيعـت همـراه اسـت و      
موجب ميگردد كه مجنون تا پايان داستان در چنين وضعيتي باقي بماند و خود را همچـون   

  . ردسرشان ميشودوحشيي بداند كه حضورش در جمع دوستان باعث د
  )deceit(ـ فريب  14

فريب از جمله نشانه هايي است كه شخصيتهاي داستانهاي عاشـقانه، بـه ويـژه عاشـق و     
معشوق، زماني كه به دليل وجود موانع ارتباط چاره اي براي رسيدن به هدف خود نمييابند، 

ب موفق ميشوند شـرايط را  گاه با گفتار و گاه با رفتار خود، از آن بهره ميگيرند و به اين ترتي
بنابراين از آنجا كه در اين داستانها شخصـيتهاي منفـي كمتـر بـه     . به نفع خود تغيير دهند
شاه موبد فقط يكبار به پيشـنهاد زرد بـراي بـه دسـت آوردن ويـس      (فريب متوسل ميشوند 

ابي ميتوان گفت اين نشانه بيشتر در خـدمت كاميـ  ) شهرو را با مال و ترس از دوزخ ميفريبد
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عاشق و معشوق قرار ميگيرد و در نتيجه جنبه اي مثبت مييابد، به گونه اي كه به دنبال آن 
براي رسيدن به پاياني خوش حتي منفيترين اعمال نيز موجه جلوه ميكند؛ همچون كشـتن  

در ويـس و  . زرد به دست برادرش كه براي وصال ويس و رامـين ضـروري بـه نظـر ميرسـد     
يتي است كه پس از پذيرفتن وساطت از سوي رامين از ايـن نشـانه   رامين، دايه اولين شخص

كمك ميگيرد و  با سخنان خود به صورتهاي مختلف ويس را آمـادة پـذيرش عشـق رامـين     
  :ميكند

ــد  ــتان ش ــس دلس ــيش وي ــه پ ــو داي چ
ـــيراست  ـــده بپـــ ـــاي فريبنــ  سخنهـــ

  

 چــو جــادو بــدگمان و بــد نهــان شــد      
 يـــرنگش بپيراســـتبـــه دســـتان و بـــه ن

  )13،ص2ـ 1ويس و رامين،ابيات(
  

يكبـار  . در خالل داستان نيز، ويس براي جلـوگيري از خشـم شـاه دوبـار او را ميفريبـد     
هنگامي كه دايه را به جاي خود در بستر ميخواباند و خود نزد رامين ميرود و پـس از بيـدار   

يگـر زمـاني اسـت كـه بـا      شدن شاه با فريب دادن او مانع خشمگين شدنش ميشود و بـار د 
ترفندي از شبستان خارج ميشود و به باغ نزد رامين ميرود و پس از آگاه شدن شاه دوباره به 

در . دروغ متوسل ميشود و سروش ايزدي را در اين فرار  ياري دهندة خـود معرفـي ميكنـد   
به رامين پايان داستان نيز ويس با سخنان خود زرد را ميفريبد و موفق ميشود پيغام خود را 

فريب در خسرو و شيرين نيز از سوي واسـطه و بـراي بـرانگيختن عشـق در وجـود      . برساند
معشوق به كارگرفته ميشود و شاعر نيز در چندين بيت به بيـان ايـن حيلـه و فسـونگري او     

  : ميپردازد
 فســـونگر در حـــديث چـــاره جـــويي

  
ــاپور   ــت ش ــت ياف ــتن فراغ ــو از گف  چ

  

ــتگويي    ــد از راســـ ــه نديـــ ــوني بـــ  فســـ
  )58،ص20خسرو و شيرين،بيت(

ــور  ــه در حـ ــه گرفـــت و حيلـ  دمـــش در مـ
  )61،ص16خسرو وشيرين،بيت(

شيرين نيز پس از متأثر شدن از سخنان شاپور مهين بانو را ميفريبد تا بتوانـد بـه بهانـة    
فريب در ليلي و مجنون از سـوي ليلـي و در مقابـل    . شكار با شبديز به مشكوي خسرو برود

او تا هنگامي كه ابن سالم در برش نيست از غم معشوق مينالد . يشودشوهرش به كار برده م
  .و ميگريد و تا او را ميبيند ديده از اشك پاك ميكند و غم خود را به او نشان نميدهد

  )magic(ـ جادو  15
نشانة جادو كه موجب اوج بخشيدن به داستانهاي عاشقانه ميگردد و به آن رنگي افسـانه  

انة فريب به منظور وصـال عاشـق و معشـوق و يـا رسـاندن آنهـا بـه        اي ميدهد، همچون نش
در نتيجه ميتواند نشان دهندة وخامـت اوضـاع باشـد كـه     . خواسته شان به كار برده ميشود
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قهرمانان داستان يا حاميان آنها را وادار ميكند براي رهايي از آن دست به دامن جادو شـوند  
موانع استفاده كنند؛ همچون دايـه كـه دوبـار بـه     و از آن به عنوان آخرين حربه براي حذف 

يكبار در اوايل داستان به قصد بكر ماندن ويس تا قبـل  . درخواست ويس از آن بهره ميگيرد
از وصال با رامين و بارديگر براي سنگين كردن خواب شاه تا ويس بتواند بـا خيـالي آسـوده    

يان برداشتن رقيب خود، مريم، كه در خسرد و شيرين نيز شيرين براي از م. نزد رامين برود
مانعي بزرگ بر سر راه او به حساب ميĤمد و شايد حتي به تالفي كاري كه خسرو انجام داده 

  .و موجب مرگ فرهاد شده بود، از نيروي خود در جادوگري بهره ميگيرد
  )disloyalty(ـ  بي وفايي  16

يم يا غيرمستقيم تحت تـأثير  نشانة بي وفايي از جمله نشانه هايي است كه به طور مستق
اين نشانه، كه در ويس و رامين . موانع ارتباطي كه بر سر راه عشاق وجود دارد شكل ميگيرد

از سوي رامين، در خسرو و شيرين از سوي خسرو و در ليلي و مجنون از سوي ليلي صورت 
د، زيـرا  ميگيرد، موجب ميگردد كه قهرمان ديگر در سختترين لحظات زندگي خود قرار گير

در نبود معشوق عالوه بر احساس تنهايي، از يك سو با بيهوده پنداشتن عشق خود، شـكايت  
از يار، اظهار بيقراري و فارغ پنداشتن او از غم عشق دچار پشيماني ميشود و از سوي ديگـر  

در نتيجه خـود  . نميتوانند عشق را كه با تمام نيرو بر وجودش چيره شده است فراموش كند
اما در نهايـت  . سر دوراهي اي ميبيند كه انتخاب هركدام از نظرش غيرقابل قبول استرا بر 

  .با صبر و پذيرش سرنوشت خويش در مسيري قرار ميگيرد كه وصال را برايش به دنبال دارد
  )messenger(ـ پيام رسان  17

از اين نشانه زماني در جريان داستانهاي عاشقانه مطرح ميشود كه عاشـق و معشـوق يـا    
يكديگر دورند و يا در صورت نزديك بودن به هم، عاملي مانع آگاهي آنهـا از حـال يكـديگر    

بنابراين در هر دو صورت قهرمانان داستان به دليل دسترسي نداشتن به هم به ياري . ميشود
شخص ديگري درخواست هاي خود را مطرح ميكنند و حتي گـاه بـا بهـره بـردن از حضـور      

در ويس و رامـين دايـه، مشـكين و آذيـن، در     . ل را فراهم ميكنندچنين شخصي زمينة وصا
خسرو و شيرين شاپور و در ليلـي و مجنـون پيرقاصـد و زيـد در نقـش پيـام رسـان ظـاهر         

اما عالوه بر اين اشخاص، گاه قهرمانان داستان هنگام جدايي از يكديگر، زماني كـه  . ميشوند
ياري ميطلبند تـا پيغامشـان را بـه ديگـري      چاره اي براي وصال نمييابند، از عوامل طبيعي

در اين نوع پيام رساني، باد بيش از هر عامل ديگري ايفاي نقش ميكنـد و عاشـق و   . برساند
معشوق با مخاطب قرار دادن آن ميخواهند تا به كوي دوست رفتـه و او را از حـال زارشـان    

  :باخبر كند
ـــي  ــن زمانــ ـــدي كـ ــاد، تنــــ ـــي  اال اي بـ ــرزن جهانــ ـــم ب ــه ه ــدي ب  در آن تن
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 بـــــه گوشـــــــش در فكـــــن آواز زارم
  

ـــگارم   ــون دل ف ــن چ ــه م ــا وي ك ــو ب  بگ
  )226،ص149ـ148ويس و رامين،ابيات(

اما در ليلي و مجنون به جز باد، از آنجا كه مجنون با حيوانـات همنشـين شـده اسـت از     
  .گوزن و زاغ نيز ميخواهد كه يار را از حال او باخبر كنند

  )supplication(ـ اظهار نياز  18
  )love – airs(ـ ناز كردن  19

اظهار نياز و به دنبال آن ناز كردن عاشق و معشـوق، كـه در ويـس و رامـين و خسـرو و      
شيرين بارها به وجود ميĤيد، از جمله نشانه هاييند كه ميتوان آنها را در بيشـتر داسـتانهاي   

ي بيان نحـوة عشـقورزي عشـاق و همچنـين بـه اوج      اين دو نشانه برا. عاشقانه مشاهده كرد
رساندن عشق آنها با وجود موانع بسيار در داستان گنجانده ميشود، زيـرا از يـك سـو نشـان     
دهندة تمايل شديد عاشق و معشوق به وصال و از سـوي ديگـر گويـاي شـرايط نامسـاعدي      

واقعـي خـود رفتـار     است كه قهرمانان را در تنگنا قرار ميدهد و منجر ميشود برخالف ميـل 
اين در حالي است كه وقتي يكي از قهرمانـان داسـتان از اظهـار نيـاز دسـت ميكشـد       . كنند

. ديگري از ناز كردن بيش از حد خود پشيمان ميشود و اين بار او بـه اظهـار نيـاز ميپـردازد    
عاشق  بنابراين، اين دو نشانه همواره در پي هم ميĤيند، تا اينكه سرانجام پس از تسليم كامل

در هنگـام اظهـار نيـاز قهرمانـان داسـتان از      . و معشوق در برابر عشق وصال محقق ميشـود 
يكديگر وفا و مهرباني ميخواهند، خود را براي دوري از معشوق ناتوان ميدانند، به معشوق در 
صورت وصال وعدة مهر و وفا ميدهند، براي تأثير گذاشتن بر او كار معشوق را در حق خـود  

دانه ميدانند و در لحظه هاي نازكردن قهرمانان داستان ادعا ميكنند كه ديگر فريب ناجوانمر
سخنان معشوق را نخواهند خورد و عشق او را فراموش خواهند كرد، از يار شكايت ميكنند و 

  .خواهشهاي او را براي وصال دوباره بيهوده ميدانند
  )displease(ـ رنجاندن  20
  )regret(ـ پشيمان شدن  21

نشانة رنجاندن زماني در داستان حضور مييابد كه عاشق و معشوق تحت تـأثير شـرايط    
اين شرايط در پي مصـيبتهايي  . حاكم قرار  ميگيرند و ناخواسته موجب آزار يكديگر ميشوند

است كه رقيب با استفاده از قدرت خود براي قهرمانان داستان ايجاد ميكند، يا در نتيجة بي 
ق و يا به دليل وجود ممنوعيتهاي شرعي و اجتماعي است كـه موجـب   وفايي عاشق و معشو

نكتـة  . ميشود قهرمانان نتوانند بدون درنظر گرفتن عواقـبِ وصـال، شـجاعانه آن را بپذيرنـد    
ديگر در مورد اين نشانه حضور نقطة مقابل آن، يعني پشيمان شدن عاشق و معشوق، اسـت  

زيرپـا گذاشـتن غـرور و خودخـواهي و در نتيجـه      كه ميتواند نشان دهندة توانايي آنها براي 
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بنابراين اين دو نشانه نيز كه همچون نشانة . تسليم بودن بي چون و چرا در برابر عشق باشد
وصال و هجران و يا اظهار نياز و ناز كردن همواره در پي هم ميĤيند جلوه هـاي تـازه اي بـه    

. هاي عاشقانة ديگري فراهم ميكننـد عشق قهرمانان داستان ميبخشند و زمينه را براي رفتار
اما آنچه براي عاشق و معشوق پيش ميĤيد و داللت بر رنجيدن آنها از يكديگر دارد، سرزنش 

آنها با بـه يـاد آوردن رنجـي    . خود و اظهار خرسندي از فرصتي است كه به وجود آمده است
اميدوار بودن به چنين كه در راه عشق متحمل شدند، آن را بيهوده ميپندارند و خود را براي 

اما در كنار اين سرزنش، از اينكه توانسته اند با چنين فرصتي از غم . عشقي سرزنش ميكنند
در هنگام پشيماني نيـز عاشـق و   . و اندوه عشق رها شوند خود را راضي و خوشحال ميدانند

ه بتواننـد  معشوق خود را براي آزاري كه به يكديگر رسانده اند، سرزنش ميكنند و براي اينك
رضايت و بخشش يكديگر را به دست آورند به توجيه عمل خود ميپردازند و شرايط موجـود  

  .را عامل اصلي رنجاندن يكديگر ميدانند
  )praise(ـ نيايش  22

در داستانهاي عاشقانه گرچه ياري طلبيدن از خـدا در لحظـات هجـران در كنـار ديگـر      
ميĤيد مطرح ميشود، اما از آنجا كه گاه بخشـي از  حاالتي كه براي قهرمانان داستان به وجود 

داستان به نيايشهاي عاشق و معشوق اختصاص داده ميشود به طوري كه پـس از آن، آنچـه   
طلب كرده اند برآورده ميشود، مي توان اين نشانه را به طـور مسـتقل درنظرگرفـت و آن را    

از سـوي شـيرين و در    نيايش در خسـرو و شـيرين  . زمينة كاميابي عاشق و معشوق دانست
صورت ميگيرد و پس از آن است كه ايزد با برانگيختن عشق » باليي جاودانه«شبي همچون 

نيـايش در ليلـي و مجنـون نيـز در دو     . در دل خسرو، شيرين را بـه خواسـته اش ميرسـاند   
موقعيت، يكبار از سوي عاشق و يكبار از سوي معشوق و البته هردو در شب صورت ميگيـرد  

شـب مجنـون كـه همچـون روز روشـن      . ورده شدن حاجت را در صبح به دنبال داردكه برآ
اما شب ليلي بسيار تاريك . توصيف ميشود ميتواند خود نشانه اي از صبحي خوش خبر باشد

و طوالني و جانفرساست و پس از پشت سرگذاشتن آن است كه وصال به ياري زيـد فـراهم   
بيشتر از آنكه زمينه اي براي حضور نقطة ) رينهمچون شب شي(شب ليلي بنابراين . ميشود

مقابل خود، يعني صبحي بصارت افروز، باشد با توجه به ويژگيهايي كه از زبـان ليلـي بـراي    
ليلي است؛برخالف شب مجنون كه چنين شبي وصف ميشود نشان دهندة غم و اندوه بسيار 

  .شار از كامروايي استطور مستقيم با توصيف درخشندگي و تابناكي آن گوياي آغازي سرب
  )marriage(ـ  ازدواج 23

ازدواج عاشق و معشوق پس از غلبه بر موانع متعدد، در چارچوب نظمي از طبيعت كه با 
در واقع ازدواج قهرمانان داستان نمايانگر . جهان انساني سازگار شده است نشان داده ميشود
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ابر همة نيروهايي كه سعي در جدايي تسلط كامل آنها بر زندگي است، زيرا توانسته اند در بر
آنها با قدرتي كه در اين مبـارزه بـه دسـت    . شان داشتند مقابله كنند و سرانجام پيروز شوند

مي آورند توانايي آن را مييابند تا جامعه را بار ديگر حيات بخشند و زندگي باشكوه و سرشار 
ن زندگيي است كـه فـراي آن را   اي. از بركتي را كه تداعي گر بهشت است  به جريان اندازند

بازگشت دوباره به جهان شباني ميداند كه فراتر از سطح عادي تجربه است و با خوشـبختي،  
امنيت و صلح پيوند دارد و نمادهاي آن بهـار، تابسـتان، گـل و روشـني آفتـاب و همچنـين       

س از كه در ويس و رامين پ) 77ص:صحيفه هاي زميني،فراي(ازدواج قهرمانان داستان است
شكست موبد و در خسرو و شيرين پس از آشكار شدن حقيقـت عشـق خسـرو و شـيرين از     

  .زبان باربد و نكيسا صورت ميگيرد
  )death(ـ مرگ 24

داستانپردازان با وجود اينكه در نهايت به موفقيت عشاق براي حذف موانع اشاره ميكنند، 
توانـد موجـب هجـران گـردد از     با مطرح كردن مرگ ميخواهند تا آخرين مانع را نيز كـه مي 

در واقـع آخـرين مرحلـه از    . ميان بردارند و عاشق و معشوق را به وصـالي جـاودان برسـانند   
داستانهاي عاشقانه، كه به ظاهر پايان زندگي عشاق است، بـا تعبيرهـاي ويـژه اي كـه دارد     

در ويـس  . ميتواند نشان دهندة آزادي، فناناپذيري و سكونت دائمي قهرمانان در بهشت باشد
و رامين، رامين كه پس از مرگ ويس انگيزه اي براي ادامة    پادشاهيش نمييابد، سه سـال  

در خسـرو  . در اندوه هجران معشوق در دخمه اش ميگريد تا اينكه جان را به يزدان ميسپارد
و شيرين، حضور شيرويه به عنوان رقيبـي بـراي خسـرو موجـب كشـته شـدن او ميشـود و        

نار دخمة خسرو با فروبردن خنجري بر پهلـوي خـود بـه وصـال هميشـگي      شيرين نيز در ك
در ليلي و مجنـون، عاشـق و معشـوق، بـرخالف دو منظومـة ديگـر، بـدون        . معشوق ميرسد

رسيدن به كاميابي وصال تن به مرگ ميدهند و به همين دليل شاعر پـس از آن بـه وصـف    
؛ به ويژه اينكه عشاق عذري خود طالـب  وصال آنها، آنگونه كه خواننده انتظار دارد، ميپردازد

به طوري كه گويي بدون حضور چنين نشانه اي عشق آنها به . مرگ در راه عشق و معشوقند
  .فرجام خود نميرسد

  هاي داستانهاي عاشقانه در محورهاي همنشيني نشانه
پس از مشخص كردن نشانه ها بر اساس محور جانشيني به تعيين محورهاي همنشينيي 

زيم كه با توجه به آن، نشانه ها در پي هم قرار ميگيرند و از آنجا كه هر نظـام مركـب   ميپردا
از نشانه هاي تودرتويي است كه در يكديگر تعبيه شده اند در داسـتانهاي عاشـقانه نيـز هـر     

در اين محورها هر نشانه زمينـه را  . نشانه ميتواند در بيش از يك محور همنشيني قرار گيرد
بنابراين همچون نقش . نة ديگر فراهم ميكند و موجب شكلگيري آن ميگرددبراي حضور نشا
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ويژه هاي پراپ نشانه ها بر پاية يك ضرورت منطقي و هنري تكامل مييابند و ترتيب خود را 
  :اين محورها عبارت اند از. در هر داستاني حفظ  مي كنند

  
  

  آشنايي        عشق        موانع ارتباط      وضعيت اوليه        عاشق و معشوق                   
  وصال ازدواج         واسطه                                       

  وصال مالقات پنهاني                                                 
  هجران   محبوس شدن                                                 

  هجران/ وصال     فرار                                                  
  هجران سرگشتگي                                                 

  هجران/ وصال  موانع ارتباط                             صيحت         
  وصال ريب         ف                                               

  وصال جادو                                                        
  هجران                                                

  وصال مرگ                                                         
  

  وصال رنجاندن        پشيمان شدن         زكردن         نا اظهارنياز                               
  نيايش         وصال                            

  وصال     رنجاندن          پشيمان شدن           بي وفايي         هجران                     
  پيام رسان          وصال                             

  
  نشانه هاي داستانهاي عاشقانه در محورهاي همنشيني. 1ـ  5ل شك

  
همانطور كه مشاهده ميشود همة محورها در نهايت به نشانة وصال ختم ميشوند كـه در  

اي كه بيانگر فراز و فـرود داسـتان اسـت و بـا هـم       دو نشانه. تقابل با نشانة هجران قرار دارد
، بنيان مينهند و در پايان داستان نشـانة مـرگ   كنند تماميت راهي را كه قهرمانان بايد طي

زيرا مرگ به ظاهر هجـران  . در واقع براي از بين بردن اين تقابل در داستان گنجانده ميشود
گـويي در   دهندة اين باشد كه وصال و هجران و در واقع وصالي جاودان است و ميتواند نشان

  . اي عاشقانه حضور دارندهاي داستانه حقيقت يكيند و به عنوان اصليترين نشانه
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  :نتيجه
از آنجا كه يكي از مسائل عمده در مطالعات همزماني ادبيات تفسير مجدد آثار ادبـي بـه   
روشي تازه است، داستانهاي عاشقانه نيز قابليت اين را دارند كـه از ديـدگاه نشـانه شناسـي     

ه به نحو تجربي و بـا  نشان بيست و چهاربرطبق اين ديدگاه، نخست . مورد بررسي قرار گيرند
نوعي اختيار با توجه به محور جانشيني مشخص شده اند و پس از آن محورهاي همنشينيي 

اين چنين بررسيي قابليت ايـن را  . اند تعيين شده است ها براساس آنها ترتيب يافته كه نشانه
؛ البته تغييري دارد كه با توجه به ديدگاه درزماني در ساير داستانهاي عاشقانه نيز تغيير يابد

كه تابع محدوديتهاي خاصي باشد و همين مسئله اهميت نقد چنين داسـتانهايي را آشـكار   
زيرا كاركرد يك عنصر ممكن است در ضمن آنكه تغيير ميكند همچنان باقي بماند و . ميكند

ت كـه فـراي آن را   اين چيزي اسـ . يا با واگذاشتن كاركرد خود به عنصري ديگر از بين برود
و منتقد نيز بر همين اساس در پي ) 60ص:هاي زميني،فراي صحيفه(نامد مي» به جاييجا «

  .اي عمل ميكنند مندي است كه در زنجيرة گسترده بازيابي دگرگونيهاي  قاعده
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