Textual Criticism of Persian Literature, Vol. 10, Issue 1, Issue 2018

Layer Semiotics Reading in the Semantic Process of Nezami’s Khosrow and Shirin
Mohsen Zolfaghary
Professor of Persian language and literature, faculty of literature and humanities, Arak University, Iran,
m.zolfaghary@araku.ac.ir
Sakineh Ghanbarian shiadeh *
Ph.D student of Persian language and literature, Arak University, Iran, ghanbariyanmaryam@yahoo.com

Abstract
Layer semiotics with sign substructure, langue, parole, codes, context and so on aims to
provide an exact reading of text. In this procedure, the sign in discourse interaction will
change to text. In fact in this process, the contextual reading has resulted the signs in
form of codes which turn to textural layers. Although inter-text and inter-discourse
reading of addressee will direct these layers. Khosrow and Shirin poem had the
potential of this reading, so due to current research, some signs such as water, milk,
blood, tree, stone, sun and so on are seen as the main actors of a story around three
characters including Farhad, Khosrow, and Shirin so that phenomenological reading
considers the above-mentioned signs in parallel to every character in semantic process
in proportion with the implicit significations. Descriptive–analytic method of Layer
Semiotics indicated how a poet can use the story economy in form of signs to make the
volume of semantic-content structure of a literal work. So, some analysts with
structuralism view in addition to purgatory view of all signs in reading different codes
caused to the semantic reproduction, for example when the companion actors with
Shirin such as water, milk and blood are placed due to the signs processing in different
codes of mysticism, myth, psychology and so on. Finally, Shirin is placed in a way
confronting different implicit significations such as Gnosticism Early death when she
was punished.
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خوانش نشانهشناسی الیهای در فرایند معنایی منظومة خسرو و شیرین نظامی
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چکیده
یهای بازیرساختنشانه،النگ،پارول،رمزگان،بافتو...درپیخوانشیدقیقازمتن استت.نشتانهدر
نشانهشناسی ال 

نشانههادرقالبرمزگتان
یشود.درواقعای فرایندننیجةخوانشبافناری 
ای رویکرددرتعاملگفنمانیبهمن تبدیلم 
میدهد .
الیههاجهت 
میشود.البنهخوانشبینامننینیوبیناگفنمانیمخاطب،بهای  
الیههایمننیتبدیل 
استکهبه 
پژوهشبهنشانههاییمانندآب،شیر،ختون،

منظومةخسرووشیری تواناییچنی خوانشیرادارد؛بنابرای درای 
درخت،سنگ،خورشید و...درجایگاهکنشگراناصلیروایت،گرداگردسهشخصیتفرهادوخسرووشیری ،توجته
نشانههاراهمگامباهرشخصینیدرفرایندمعنایی،منناسبباداللتهتای
شد؛بهگونهایکهخوانشپدیدارشناخنی،ای  
درقالبنشانههتا

نشانهاینشاندادشاعرچگونهازشگرداقنصادداسنانی
یههای 
ضمنیدید.روشتوصیفیتتحلیلیال 
یکتهبتاوجتودنگترشستاخنارگراییبرختی
برایافزونیساخنارمعناییتمحنواییاثراسنفادهکتردهاستت؛بتهطتور 
هادررمزگانهایمخنلفخوانشتی،بتهافزونتی

یلگران،ای پژوهشبهسببدرنظرگرفن پیرنگبرایهمة 
نشانه
تحل 
نشانههتا
معناییداسنانانجامید؛برایمثالوقنیکنشگرانهمنشی شیری ،مانندآبوشیروخون،برپایةعملفراروی 
دررمزگانهایمخنلفعرفانواسطورهوروانشناسیو...قرارمیگیرند،پایانکارشیری ،درجایگاهداللتهایضمنی
منفاوتیقرارمیگیرد؛مانندفنایعارفانهویامرگزودهنگامیکهمجازاتاوست .
واژههای کلیدی 
الیهای؛پدیدارشناسی؛رمزگان 
نشانهشناسی 
نظامی؛خسرووشیری ؛ 
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1ـ مقدمه
زبانشناسانیمانندسوسور،اکو،بتارتوغیتره
یدگاههای 
یهای(،)Layer semioticsننیجةد 
نشانهشناسیال 
بیتردیدفرضیة 

شناسههایآنپرداخنهاست.درباوراندیشمندانای نظریته،وقنتی

استکهفرزانسجودیبهطورمنسجمبهای فرضیهو
میشود(ستجودی.)273:5937 ،ازستوییایت 
نشانهایهرچندمنفرد،درتعاملگفنمانیارتباطبرقرارکند،بهمن تبدیل 
رویکرد،توجهویژهایبهبافتدارد؛ زیراخوانشبافناری،نشانههایمن شتدهرادرگفنمتاندرونمننتیوبترونمننتیبته
الیههایمن تبدیلمیکندوهریکدرشکلگیریمعنانقشیبرعهدهمیگیرند.زباندرمفهتوماننزاعتیختوددرجایگتاه
النگ،رویکردی جهانیواجنماعیدارد؛امادرپارولیاگفناربااسنفادةکاربرانازالنگ،منشفردیوشخصیمتییابتد؛
ایکهبنابرسخ سجودی،پارولبرپایةبافتوشرایطیکهدرهرکنشارتباطیدارد،درجایگاهزایاییداللتیقترار
بهگونه 
میگیرد(همان.)517:5932،ای پژوهشنیزمنأثرازدیدگاهای اندیشمندایرانیاست .

نگارندگانای پژوهشباتوجهبهذه بینامننیوبیناگفنمانیودیدپدیدارشناخنیبرخاسنهازخوانشخوددریافنندکته
واژهاییدرقالبموضوعاتآشنایشاعر،بهقولاکو«نقشنشانهای»(اکو)3:5939،دارند.بنتابرنظریتةپدیدارشتناخنی،
یشود؛مانندخورشید،ماه،سنگو...کهخوانندهرابهتجربتهوآگتاهیشتاعرهتدایتمتیکنتد؛
تکرارهاییدرمن دیدهم 
یدانتد.
نشانهشناسیالیهایبهای تکرارهاوموضوعاتونشانههاتوجهداردوآنهارادرفرایندمعناییاثرگذارمت 
بیتردید 
الیهای،ننیجةبینامننینیهسنندکهبهنظرگراهامآل ،خودآننیزموضتوعیانعطتا پتذیر
نشانههایمن شدةاثربهصورت 
است.گفننیاستپساستاخنارگرایان،بینامننیتترابترایبترهمزدنتصتوراتموجتودازمعنتابتهکتارمتیبرنتدوحنتی
میکنند(آل  .)3:5937،
ساخنارگرایاننیزازآنبرایتثبیتمعناییاسنفاده 
بهنشانههتایبیشتنری

بنابرای باوجودواژههایاندکیکهبیشنردرجایگاهصنعتالنزامدرسخ شاعرکاربردداشنند،
بسندهشدکهدرشکلگیریمعناگرداگردسهشخصتیتفرهتادوشتیری وخستروکتاراییبستیاریداشتنند؛نمونتةآن،

نخسنی مالقاتخسروباشیری درچشمةآباست.نظامیباذکرواژة«حکیم»بی منظومتهوشتاهنامهبینتامننینیایجتاد
میکند؛بنابرای چهپیرنگیبراینشانةآبوجودداردکهارتباطآنرادرجایگاهالیةمننیبابافتتمحاکتاتیدرتتاریخو

شاهنامهنیزنشاندهد؟موبداندرشاهنامهدربارةشیری نظرخوبیندارندوپاسخبهپرسشبیانشدهمتیتوانتدبرختیاز
دشواریهارابگشاید؛همچنی وقنیفرهادبهداسنانواردمیشود،خوراکشیری فقطشتیراستت؛ایت واژهدرجایگتاه
یکالیةمننیچهرمزگانیرادرفرایندمعناییبهیاریمیگیردتاعشقخسروبهشیری رابهچالشکشد؟بتهطتوردقیتق
نشانةشیر،زمانیدرجایگاهنمادآگاهیوبصیرتدرداسنانآشکارمیشودکهشیری ازعشقخسروگلهمنتداستتودر
قصرسنگیبهسرمیبرد.ازسوییای پرسشمطرحمیشودکهبرپایةقاعدةطرحتوارهایستاخنارگرایان(قهرمتان،متانع،
ونقشنشانههاییماننددرختوسنگوخون،خسروقهرماناستیتافرهتاد؟ضتدکتنشگترفرهتاد

مقصدیامحبوب)
استیاخسرو؟البنهگفنمانتاریخگرایینوی وجهانبینیقدرتتاریخباپیرامننیتیاعنوانداسنان،هر لحظتهالیتههتای
نشانهها(آبشیرخون)کدامرمزگتانرا
هدایتمیکند؛سرانجامفراروی 

اثررابهسویداللتهایضمنیبیشنری
دالهاراشناورنگاهدارد؟ 
لگیرینهاییمعنا،حرفیراتثبیتکندویافقط 
یگیردتادرشک 
بهیاریم 
ازنشانههتاوپیرنتگداشتن 

یلیمیکوشدتاهوشیاریشاعررادراسنفادةدقیق

ای پژوهشباروشتوصیفی تتحل
درشکلگیتریمعنتاویتاافزونتی

کمکنشانههابازکاویکندوتأثیرآنهارا

یههایمننیرابا
آنهانشاندهد؛همچنی ال 
آواهانشاندهد .

شناسیالیهایدرفرایندمعناییمنظومةخسرووشیری


خوانشنشانه

نظامی 15 /

1ـ 1پیشینة پژوهش
بیشنرپژوهشهادربارةنظامیدرحوزةتطبیقمنظومههایاوباآثارمشابهاست.مقالتههتاییکتهدرجایگتاهپیشتینه
تمعناشناخنیفرهاددرمنظومةخسترووشتیری نظتامی»(نرماشتیری،
نشانه  
میتواندبیانشود؛درمقالة«تحلیلفرایند 

یابیهایعمیققرارگرفنهاست؛امافرهتادفقتطاز
نشانهپذیریمنکثرومعنا 
)5937نویسندهمعنقداستفرهاددرمسیر 
همانمقاماسطورهایعشقفراترنمیرود.درمقالتة«واکتاویشخصتیتفرهتاددرداستنانخسترووشتیری نظتامی»
(دهقانیانوفراشاهینژاد)5934،پسازبیانتاریخچةشخصیتفرهاددرآثارپیشازنظامی،از فرهاددرجایگتاهیتک
عاشققربانییادمیشودکهننیجةکنشمنقابلشیری دربرابرهوسرانیهایخسرواست.در«نقدوتحلیلستاخناری
داسنانهایعاشقانه»(تمیمداریو عباسی)5935،فقطازمنظرساخنارگراییبهقوانی کلیدربتارةچنتد

نشانهشناسی
و 
داسنانعاشقانهپرداخنهمیشود؛درای پژوهشعناصریبراینشانهمطرحشدهاستتکتهجتایبحت دارد؛بنتابرای 
واژههاییماننتدختون،شتیر،درختت،خورشتید،ستنگو...در
الیهایبه 
نشانهشناسی 
هیچیکازای مقالههاازدیدگاه 
جایگاهنشانههایاثرگذاردرفرایندمعناییتوجهینداشنهاند«.درمن ادبی،خوانندهنمیتواندبهپدیدههایمن آنطتور
میتواندبانشانههاوپدیدارهاوموتیفهایمن آشناگرددوآنگاهصداینویستندهرابشتنود»
کههسنندآگاهشود؛اما 
میشود .
(تسلیمی)575:5937،؛بنابرای ضرورتچنی پژوهشیاحساس 
2ـ نشانه ،نشانهشناسی ساختارگرا و پساساختارگرا
ترکیبمفهوموصورتآوایییامجموعدالومدلولرانشانهمیگویند(دینهس .)21:5937،وقنیپیترسدرطترحمفتاهیم
سهگانهاشبراینمایه«،دودنشانةآتشاست»رامثالمیزند،ازنشانهبهمعنیدالاسنفادهمیکنتد(چنتدلر.)15:5934،البنته
مرادازنشانهدرای پژوهشهماناستکهبارتدرآثارتحلیلیختودازآنبته«دالتیمحت »(هتاوکس)539:5934،یتاد
میکند؛بنابرای اثربارویکردیکهبارتازنشانهدرجایگتاهداللتتدررمزگتانمخنلتفدارد(ایت رویکتردختودحاصتل

یگیتردوبتهقتولایگلنتونرویکترد
ذهنیودرونیشدن(سوبژکنیو)قترارمت 

خوانشپدیدارشناسیاست)،بسیاردرمعرض
ساخنارگراییبهکنارگذاشنهمیشود؛درحالیکهای رویکردتنهانظامیازقوانی استواثردرآننهبهعینتیبتازمیگترددو
یکتهبترایذهت فتردی
نهتوصیفذه فردیاست(ایگلنون)511:5937،؛بنابرای مفهومذهنیشدنیاستوبژکنیوبتهطتور 
ارزشبگذارد،جایگاهویژهایدرساخنارگراییندارد؛بنابرای ایرادهاییبهساخنارگراییگرفنهشد؛ماننداینکته«متن چگونته
باتخطیازآنقراردادهاییکهتحلیلساخنارگرایانهشناساییمیکند،معنایخودرامیآفریند؟»(کتالر.)510:5932،ازطرفتی
اندیشههایبینامننیتاحدیباساخنارگراییخویشیداردوبهنوعیدرپیساخناریمنحدبی منوناستت؛امتااندیشتههتای
یکننتد؛
نشانههاراسرگشنهم 
بیناگفنمانیبرخاسنهازخوانشخوانندگانمخنلف،بسیارلگامگسیخنهاستوشناوریداللتها ،
یرود.بارت،فوکو،الکانودریداپساساخنارگرایانیبودنتد
یشهشدةساخنارگرایانبهکنارم 
بهگونهایکهقراردادهایازپیشاند 
یشههایساخنارگرایانرابهچالشکشاندند؛بهطوریکته«اندیشت هپساستاخنارگراییماهیتتاساستاناپایتدارداللتترا
کهاند 
کشفکردهاست»(سلدنوویدوسون .)517:5900،
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3ـ شناسههای نشانهشناسی الیهای
3ـ 1اهمیت روابط همنشینی
نشانهدرکنارروابطمجاورتباعناصردیگرمن جایگاهمییابد«.بههمتی ستببروابتطهمنشتینیدرنشتانهشناستی
یشوند»(سجودی .)512:5932،
یهایازاهمیتبیشنریبرخوردارندواساسدریافتوتفسیرمنونتلقیم 
ال 
3ـ 2تشکیل متن در هر کنش ارتباطی
نشانهاگردرکنشارتباطیبهکاررود،هرچندیکواژةتنهاهمباشدوارتباطبرقرارکند،بهمن تبدیلمتیشتودو
میگیرد .
درالیةمننیبابافتخودقرار 
3ـ 3اهمیت بافت
یدهد.ای رمزگانعبتارت
یشود.بافتبارمزگانخودمن رادرالیههایمخنلفقرارم 
بافتباع دریافتمن م 
اسطورهای ،فرهنگی،ادبی،تاریخی،مکانی،زمانی .

استاز:
3ـ 4ارتباط نشانهشناسی الیهای با بینامتنیت
الیهشدنداللتضمنینشانههامیانجامتد،دربردارنتدةبرختورد
وبرونمننیکهبهالیه 

درونمننی
افزونبررابطة 
من  
تعاملیگفنمانیبامنونپیشوپسازخوداست؛یعنیعناصرزبرمننیت،پیرامننیت،بینافرهنگی،بیناگفنمانو...نشانهرا
هدایتمیکنند .

الیههایمخنلفمننی
درراسنای 
3ـ 5اهمیت پیرنگ در نشانهشناسی الیهای و تحلیل داستان
از واژة پیرنگبیشنربهمعنایزنجیرهعلّیومعلولیحوادثداسنانیادشدهاست؛اماکادنآنرابهمعناینقشتهو
الگویرویدادهاییکنمایشیاشعریااثریداسنانیمیداندکهباسازماندهیحادثهوشخصتیت،حتسکنجکتاویو
دانسنهمیشودکته

تعلیقرادرمخاطببرمیانگیزد(کادن.)992:5937،درتعریفهاوکس،پیرنگمانندعنصریاندامی
بیتردیدنقشیشکلدهندهدرداستناندارد(هتاوکس.)31:5934،ایت ستخنانیتادآورانستجامووحتدتستاخناری
داسنانهایمدرناستوبنابرآنها،پیرنگبایدبههمةچراییهاباتوجهبتهمنطتقداستنانیپاستخدهتد؛بترایمثتالدر
داسنانخسرووشیری ،واژهها،شخصیتها،اشیاو...درجایگاهنشانه،خودیکالیةمننیتشکیلمیدهندوهریتکاز
ایشدننشانهاست .
الیه 
آنهادرخدمترابطةاندامواربایکدیگرودرخدمتکلهسنند؛پسپیرنگدرخدمت 

4ـ خسرو و شیرین و خوانش پدیدارشناختی
خلقکتردهکته
درباورویلفردگری وهمکارانش«ذه هنرمندیعنییکضمیرهوشیار،یکشیهنرییاچندی شیهنری 
ذه خواننده،یعنیضمیرهوشیاریمنفاوتبانویسندهبایددرفرایندپویایادراکباآنکتنشمنقابتلبرقترارکنتد؛فراینتدی
چنانپویاکهممک استاشتیا،دیگترشتینباشتندوجزیتیازواقعیتتذهنتیضتمیرهوشتیارخواننتدهشتوند»(گتری و
همکارانش.)213:5937،باچنی رویکردیواژههاییمانندآب،درخت،سنگ،خورشید،ماه،شتیر،ختون،شتیری ،خسترو،
یههایمخنلفژر ساخنیرادرخودنهاندارندوآنپیرنگاستت
واژههایروساخنی،ال 
فرهادو...درجایگاهنشانههسنند .
روانشناستی،استطوره
یههایمخنلفبافنیدرگفنمانپدیدارشناستی ،
یدهدوداسنانرادرال 
نشانهها،هوینیپویام 
کهبهای  
میشوند .
پدیدارها نیزطوردیگریتجربه 

هدایتمیکند.گفننیاستباخوانندگانمخنلف،

و...
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5ـ الیههای داستان
5ـ 1عنوان داستان
5ـ1ـ 1خسرو و کنشگران غنایی
عنواناثر،خسرووشیری ،درقالبپیرامن ()paratextنخسنی الیةمننیاست.خسرووشیری دوشخصیتتاریخی
رادریافنهاند؛درهمی جانخسنی کنشدرالیتةمننتیشتکل

هسنندکهازمیانهمةپادشاهانومعشوقان،مرتبةناماثر
میگیرد.خسروپرویزبیستوچهارمی پادشاهساسانیاستکهازسال137تتا123متیالدیحکومتتمتیکترد؛ایت 
نامگذاریدریکاثرتاریخیپذیرفنهشدهاست؛امانامخسرودرکنارشیری ،اورادریکاثریغناییقترارمتیدهتد.
ای نامگذارییکیازالیههایمننیاستکهدرمحورهمنشینیباعناصردیگرداسنان،مأمورینیرابرعهدهمتیگیترد.
ای ارزشنشانهایدرالیةمننیازبارتاریخیخسروپرویزمیکاهدوبرپایةسرمننیت()architextualityکمتابیشوارد
یشود؛یعنیکنشگرانحوزةتتاریخیماننتدبهترامچتوبی ،قیصترروم،هرمتزکتههمنشتینانتتاریخی
حوزةرمانسم 
درمحورنشانهایزبانیبودند،بهسویکنشگرانحوزهغناییتعشقی،یعنیفرهاد،شیری ،شاپور،باربتد،

خسروپرویز
یزنند.درننیجةای کفةترازو(غناییتعشتقی)هتمازنظترعتددیوهتم
مریموشکرمیرودووزنةتعادلرابرهمم 
یشود .
ازنظراهمیتکارکردسنگی ترم 

5ـ1ـ 2ارتباط بینامتنی اما تقابلی با شاهنامه
ای اثربهسبببینامننیتباشاهنامه،درتقابلبابارتاریخیشاهنامهقترارمتیگیتردوبتازهتمالیتةمننتیتقویتت
درارزشنشانهایاثردارد.ناماوشتکلحماستیرابته

کنندهای
میشود.ای بارنامنویسنده،یعنینظامینیزنقشتعیی  
یدهد.گفننیاستدرشاهنامهوقنیموبدان،خسروراازازدواجبتاشتیری 
یکندوارزشداللیبهمن م 
غناییتبدیلم 
بازمیدارند،اوبامثالتشتزهردرپیتوجیهپاکدامنیاوست :

چنین گفـت خسـرو کـه شـیرین بـه شـرر

چنــان بــد کــه آن بــیمــنش تشــت زهــر

کنــون تشــت مــیشــد بــه مشــکوی مــا

بــر ایــنگونــه پــر بــو شــد از بــوی مــا
(فردوسی)1081 :1311 ،

5ـ 2آب و چشمه
5ـ2ـ 1نگرانی نظامی دربارة شخصیت تاریخی شیرین
واژههتادرجایگتاه
اگرهمةخسرووشیری ،یکالنگدرنظرگرفنهشود،بایدبهای نکنهتوجهداشتتکتههمتة 
توجهبهارجاعاتتاریخیازشیوةمحاکاتوارجاعتات
افزونبرآنبا 
نشانهدرمحورهمنشینی،ارزشنشانهایدارند؛اما 
بینامننیازشیوةنشانهشناسی،برخیواژههادرداسناننقشاصلیدارند؛ازآنجملتهواژة«آب»بتا05بتاردرداستنان
تکرارمیشود.اگرفقطبهای واژهدرجایگاهیکداللتروش درمفهومسوسوریدقتشود،بیتردیدبتایتکمتن 
تکالیهایروبهروهسنیم؛بنابرای پیشازاینکهبخواهیمارجاعبینامننیراازشیوةنشانهشناسیبررسیکنیم،بهارجتاع
واردشدهایتم؛امتا

الیهای
نشانهشناسی 
تاریخیآنازمسیربافتمحاکاتیدقتمیکنیم.درهمی ارجاعدوگانهبهحوزة 
یشتود؛زیتراشتاعربارهتادرابنتدایاثتر،
قبلازدچارشدنبهتوهمارجاعی،خوانشتاریخیماباخودمن تقویتمت 
یکندکهنظامیختودبتاکتاربردواژة
یبرد؛پسای گفنمانتاریخیبرالیهایمننیتأکیدم 
هوسنامهرابهکارم 
ترکیب 
حکیم(فردوسی)ای گمانراقطعیکردهاست .
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شخصیتشیری درشاهنامهمنفیاستوموبداناو رازنیبدناممیدانند؛اماچرادرخسرووشیری شخصتیتاو
آشکارمیشود .

مثبتاست؟دراینجاالیةمننیدیگری
پیشمن اثریانویسندهبهنظرژننیوبیشنرنظریهپردازانادبیمانندبارتبامسئلةمرگنویسندهمطرحنمیشود؛اماباخنی ازجملهکسانیاستکهبهروابطفرازبانوفرامن درتحلیلتوجهمیکند؛بنتابرای توجتهبتهنویستندهالزم
استوهمی الیةمننیدرخوانشنسبتبهمن بیتأثیرنیست؛نظامیشتاعریدینتداراستت؛درجتایجتایداستنان
نگرانیاودربارةاننخابای داسنانوشخصیتشیری دیدهمیشود.باوجتودروابتطبینتامننیمیمسیستیشتیری بتا
میکند :
هوسنامهوافسانهیاد 
واقعیتبیرونی،نظامیازای داسنانبه 
نرــــاد تکیــــهگــــاه افســــانهای را

برشــــتی کــــرد آتــــشخانــــهای را

نیســت

نیســت

ولــیکن در جرــان امــروز کــ

کــه او را در هــو نامــه هــو

(نظامی)141 :1310 ،

«آب»درای داسنانکارکردهایویژةخودرادرقالباسنعاره،تشبیه،مجازو...دارد؛امانکنهاینجاستتکتهآبدر
درچشمه،نشانهایمعناداراست؛همچنتانکتهبتهقتولبابتکاحمتدیدررمتان

آبتنیشیری 
بخشیازداسنانیعنی 
یتابد،کلیدمعناییونشانةاصلیاست(احمتدی.)3:5903،
داسنایفسکی،نورمالیمخورشیدکهازروزنهایبهدرونم 
یکند؛اماآبچشمهچهپیرنگیرابهدنبالدارد؟بتادقتت
اوحنیازاصطالحکدیارمزنیزدرچنی تحلیلیاسنفادهم 
مکنبخانتهبتود؛امتاچترامالقتات

میتواندریافتمالقاتلیلیومجنوندرمسیر
بهروابطدرون تمؤلفیآثارنظامی 
خسروباشیری درچشمةآبرخمیدهد؟درای بارهپیرنگداسنانیبایدپاسخگوباشد.پیشنربیتانشتدکتهنظتامی
بهطورمسنقیمازشخصیتمنفیشیری درشاهنامهودیگرآثارسخنیبهمیاننمیآورد؛امتانگرانتیوبتیآرامتیاواز
یشود :
سخ راویانقدیمی،آشکارادریافتم 
چـــو داری در ســـنان نـــو خامـــه
مســی را زر برانــدودن غــر چیســت
چــرا چــون گــن قــارون خــا

برــری

در توحیـــــــد زن کـــــــاوازه داری

کلیـــد قفـــل چنـــدین گـــن نامـــه
زر انـدر سـیم تــر زیـن مـیتـوان زیســت
نـــه اســـتاد ســـخنگویـــان دهـــری
چــــرا رســــم مغــــان را زنــــده داری
(نظامی)144 :1310 ،

5ـ2ـ 2پیرنگ نخستین مالقات خسرو با شیرین و نشانة آب
نظامیهوشمندانه،نخسنی مالقاتخسروباشیری رادرزمانآبتنیشیری درچشمةآبقرارمتیدهتد.پیترس
معنقداستآبدرنقش«تأثیرداللنگرنشانه»(احمدی)29:5903،کارکردیمهمدارد؛شخصیتتاریخیشتیری پتاک
میشودوزنگاربدنامیازاوزدودهمیشود؛همةاینهاننیجةبینانشتانهایآبدربافتتاستطورهایآناستت؛شتایدبته
یکنی؟بهگمانبسیارمنظتورآنهتااز
همی سبباستکهوقنیراویانکه بهنظامیمیگویند:چرامسیرازراندودم 
مس،شیری تاریخیوداسنانعاشقانةپرمسئلةاوباخسروپرویزبودهاست؛بنابرای نظامیآگاهانهمأموریتویتژهایرا
بهنشانةآبدادهاست(درمبح پیشی نیزبهآناشارهشد) .
5ـ2ـ 3آب در النگ اسطوره
گفننیاستنشانةآبدرقالببافتاسطورهای،درالیةمننیدیگرینیزقرارمیگیرد.اسطورهازنظتربتارت،یتک
نظامنشانهایثانویهاست؛یعنیآنچهدرنظامنخسنی ،نشانهاست،درنظامدومبهدالیسادهتبتدیلمتیشتود (بتارت،
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 .)90:5932


دال



مدولول

آبنشانهدال 
آب
نشانه


داللتپرداز

ینششتدةالنگتیاستطورهای،
درنظامنشانهایخودنوعیالنگاست.واژةآبدربی عناصرگز 

اسطورهای

رمزگان
داللتپردازاست؛آبچشمه،حیاتووسیلةتزکیهومرکززندگیدوبارهاست.نزدیتکچشتمههتاوچتاههتا

نشانهای

مالقاتهایمهمانجاممیشدهاست.نزدیکآب،عشقمنولدمیشود؛«آبتاریخراپاکمتیکنتد؛زیتراموجتودرادر
میدهد»(شوالیهوگربران .)59:5900،
مرحلهایجدیدقرار 

5ـ 3شیر
درمیآمیزد :
الیةدیگرداسنان،نشانةشیراست.شخصیتفرهادباسهنشانةداسنانی 


شیر

فرهاد 

سنگ




درخت

یکند.بینامننیتت
کهبهنوعیپیرنگحوادثداسنانیرارقممیزندوفرهادرابهداسنانواردم 
شاپورشخصینیاست 
ای اثرباشاهنامهای گونهاستکهنظامی،فرعان(مهندسرومیایوانمدائ )رادرمقاممهندسوستنگتتراش،پترو
سربرمیکشد .

میدهدودرستوقنیشیری هیچخوراکیجزشیرندارد،فرهاد
بالی 
شیری باوعدههایعقبافنادةخسرووبنابردسنوراودرقصریسنگیبهسرمیبرد؛امامهمتری الیتةداستناندر
همی قسمتمانندلنگریتثبیتکنندهاستکهباپرسشهاییآشکارمیشتود؛مثتلپیرنتگحضتورفرهتاددرداستنان
چیست؟شیرنمادچیست؟ 
مناظرهایبی خسرووفرهاددرمیگیردکهننیجةحضورفرهتاداستت.منتاظرهاینیتزبتی خسترووشتیری روی
میدهدکهآننیزننیجةحضورفرهاددرداسناناست.فرهادمیآیدتاعشقخسرورابهچالشکشاند.وقنیشتیری در
محورجانشینی،ازقصرسنگیبانامهایصبورآبادوسنگسنانوگلخ وعبرتگهیادمیکند،بهپیرنتگنمتادی شتیر
پاسخدادهمیشود؛زیرابهقولشعیریوقنیازچیزینشتانهمتیستازیم،بعضتیازکارکردهتایمعمتولآنراازبتی 
میبریموویژگیهایآنراازنوبازسازیمیکنیم(شتعیری.)11:5932،نظتامینیتزازترکیتب«نشتانشتیر»استنفاده
میکند :

هــــو کــــاری آن فرهــــاد مســــکین

نشـــان جـــوی شـــیر و قصـــر شـــیرین
(نظامی)142 :1310 ،

ابنداخوراکشیری درقصرسنگیشیربود؛امافرهادبرایاوجویشیرمیسازد.شیرنمتادعلتموآگتاهیاستت؛
یکند؛یعنیشیری باتغذیةکمازشیردرمفهتوم
اسطورهایآنواردم 

بانشانهایشمایلی،زبانرابهرمزگانویژة

نظامی
نمادی آنبهاندکبصیرتیدستیافنهبود؛امافرهادباعشقینابوشدید(درمناظرةبی فرهادوخسروکفةترازوی
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عشقفرهادسنگی تراست)اورادرتقابلباعشقخسروقرارمیدهدوباستاخن جتویشتیر،آگتاهیاوراافتزایش
مینماید .
عبرتگه(قصرسنگی)رخ 

اسنعارهایوادبیزباندرقالب

میدهد؛بههمی سبباستکهکارکرد

ویژهایاست؛اگرشیردررمزگاناستطوره،نمتادآگتاهیو
ازنظرریشهشناسینیزواژةشیری دربردارندةبارمعنایی 

میشود :
بصیرتبهشمارآید،ای الیهمننیاینچنی کامل 
شیری یعنیسرتاپاآگاهیشیر+ی 
5ـ 4گوشواره
نشاندهندةساخنارتقابلیعشقخسرووفرهادبهشیری است :
گوشوارهنشانةدیگریاستکه 
عشقخسرودیداری 





عشقفرهادشنیداری 

نخسنی دیدارخسروباشیری ،بهصورتحضوری،هرچندناشناس،هنگامحضورشیری درچشمهرخمتیدهتد؛
یبیند؛پسدیداریاست؛امانخسنی دیدارفرهادباشتیری ،ازراهگتوشوفقتطشتنیدنصتدایشتیری 
یعنیاورام 
عاشقشدنخسروبهشیری باشنیدنوصتفزیبتاییاو
واسطهایاست؛البنهماجرای 

است؛پسشنیداریوبدونهیچ
است؛یعنی باواسطهاتفاقمیافند؛ زیرابارنخستشاپورنزدخسروازشیری سخ میگوید؛شیری نیزبادیدننقش
آشکارمیکند :

میشودکهبعدهاای مسئلهرا
چهرةخسروعاشقاو 
در ایــن صــورت بــدانســان مرــر بســتم

کــه گــویی روز و شــ

صــورتپرســتم
(همان)111 :

یکنتدوپیرنتگمصترع«بتتستنگی دل
شایدبههمی ستبباستتکتهنظتامیآگاهانتهواژههتاراجتایگزی مت 
یبرد؛زیراواژةسنگی (ماننتدستنگ)وگتوش
سیمی بناگوش»رادرستدرابندایعشقفرهاد،دربارةشیری بهکارم 
ارتباطیباگوشوارهوکوهبیسنوندارندوپیرنگای عمتلداستنانی،یعنتیگوشتوارهازگتوشبتهدرآوردنواینکته
شیری آنرابهفرهادبهپاسساخن جویشیرهدیهمتیدهتد،متیتوانتدنشتانپاداشتیباشتددرمقابتلبتهگتوش،
عاشقشدنفرهادوای عشقشنیداریبسیعمیقترازعشقدیداریاست؛منظورازدیداری،نخسنی دیدارحضتوری
خسروباشیری ودیدنباچشماستنهعاشقشدناوازپیشکهباوصفشاپورازشیری رخدادهبود.گفننیاستت
یشنود .
گونهکهفرهادخودصدایشیری رام 
نخسنی برخوردفرهادباشیری ازراهگوشاست؛ای  
5ـ 5سنگ
الیةمننیدیگرسنگاست.ای نشانةمعنادار532باردراثرتکرارشده است.گهرجسن ازسنگ؛ستخ بتاستنگ
سوراخکردنو ....

خاراگفن ؛چونگوهردرسنگپایبسنهبودن؛بهامیدگهرباسنگساخن ؛نفیرشسنگرا
بسیارنشانمیدهد :

بهکارمیبردوبارمعناییآنرا

الیههایمخنلفمننی
شاعرای نشانهرادر 
میخواهدلعلعشقراازسنگسنانوجودشیری اسنخراجکند؛ 
فرهاد روبهروست؛ 
سنگالخهایناهموارعشقوغمآن 

فرهاددرراهعاشقیبامیگوید؛ 
نمییابد؛بارهاباسنگرازدل 
میداندکهبهشیری دست 
فرهاد فرهاددرمییابدکهرقیبشخسرو،حریفیقدرتمنداست؛بنابرای بهنقشچهرةشیری برستنگبستندهمتیکنتدو ....
همةژر ساختهاینامبردهکههمچنانادامهدارد،فقطازنشانةستنگدربافتتهتایمخنلتفازیتکروستاخت
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سنونکردنای کوهبودومایةآنراداشت؛زیراخستروختودهمتان
ی 
برمیخیزد؛فرهادباکندنبیسنونگوییدرپیب 
یشد؛اماتقدیرداسنانچنی نبتود؛زیتراعنصترپیرامننتیایمثتلنتامداستنان
کوهسنگیبودکهبایدازمیانبرداشنهم 
یکبینانهدرقالتب
داسنانبهطوربسیارریزوبار 

یزند.اگرای 
یهایمننی،فرهادراکنارم 
(خسرووشیری )درجایگاهال 
یشد،فرهاددرمقامیکشخصیتداستنانیبرمتیخاستتوبتهنویستندهاجتازةچنتی 
مکنبپستمدرنیسمروایتم 

یکند .
یداد؛زیراحنیدرجاییازداسنان،نظامیاوراهوسناکخطابم 
سرنوشنیرانم 
یدانسنندکهازآسمانافنتادهانتد؛
گفننیاستسنگدرمفاهیممللجایگاهیویژهدارد؛سنگهاراموجوداتیزندهم 
بنابرای نقشمهمیدرارتباطمیانآسمانوزمی دارند.سنگنمتادزمتی وبتاروریوبنتابرویژگتیتغییرناپتذیریو
سکوننمادحکمتوفرزانگیاست(شوالیهوگربران)141:5900،؛بیتردیدفرهادسنگتراشکهباسنگترکیبشده
میشود .
است،خودنمادای اسطورهوفرزانگی 
فرضهایفرهنگیدرزیرساختمن ونقشاساسیآنهادرپیوسنگی،بایدگفتدرواقعبتدون
یش 
باوجودچنی پ 
فرضدانشمشنرکیازجهانخارج،برخیمنونکامالبیمعنیاند؛بنابرای پنداشتهایفرهنگیبتهفراینتدارجتاعبته
یمیفرد .)11:5932،
بیرونازمن اشارهدارد(عظ 
اسطورهایعبارتاستاز:شیرنمادعلموآگاهی؛سنگ،نمادبتاروری؛درختت،

نشانههایهمنشی فرهاددربافت
نمادباروری(درادامهبهآنپرداخنهمیشود).سنگافزونبرنمادباروریدرمفهومریشهدوانتدن وبتارورشتدنعشتق
نابفرهادنیزبهکاررفنهاست؛درواقعبهسببانسبسیارفرهادباسنگ،ای نشانه،نمادحکمتوفرزانگیاستکته
بهطورآگاهانهدرمناظرةفرهادباخسروآشکارکردهاست .
شاعرای ویژگیرا 
5ـ 1درخت
واژةپربسامددیگردرای داسنان،درختاست.ریشةدرختدرزمتی استتوستربتهستویآستماندارد؛پتس
یانناپذیروبانمتادجتاودانگی
پیونددهندةتاریکیوروشناییاست.درکنابفرهنگنمادها،درختبهمعنایزندگیپا 
برابراست(سرلو.)930:5933،کارکردادبیدرختدرای اثردرنقشاسنعاره،تشبیه،کنایه،نیازیبهتکرارندارد؛امتا
یشود؛فرهادباشتنیدنخبترمترگشتیری ازدنیتا
یکجابهمفهومویژهایبهنشانهومننیحجمیتبدیلم 
درختدر 
یکندوآندسنه
یشنودآنراازکوهپرتابم 
یکهسخنانیجگرتابرام 
یرود؛دسنةتیشةفرهادازچوبناربود؛زمان 
م
یرودوبهدرخنیپربارتبدیلمیشود.برپایةکنابدانشنامةاساطیرجهاناثتررکتسوارنتر،انتار
نمناکفروم 

درخاکی
نمادباروریاست(وارنر)223:5903،؛خونفرهادپایمالنمیشود؛زیرابهبادافتراهآن،متریممتیمیتردوبتهواستطة
یشود .
یکشدوشیری درخونغرقم 
یشود؛شیرویه،خسرورادرخونم 
درختانار،جویخونجاریم 
باتوجهبهاینکه«ایرانیاندرخنانراتجسمانسانهاینیکوکاریمیدانسنندکهپسازمرگبهدرختتبدیلشتدهانتد
تازندگیجاویدپیداکنند»(بهرامی،)97:5932،نشتانةدرختتدرمفهتوممانتدگاریعشتقاستطورهایفرهتادنمتود
آشکاریمییابد .


1ـ تحلیل نشانهشناسی ساختارگرایانه یا پساساختارگرایانة اثر
پیشازپرداخن بهنشانههایدیگر،ابندابارویکردیساخنارگرایانهبهاثر،البنهباتوجتهبتهحضتورفرهتادبحثتیارائته
میشود.اساسمکنبساخنارگراییبرروابطتقابلیاست؛اماجداازساخنارهایریزودرشتتقتابلیعناصترداستنان،
بیتردید تقابلرمزگانقدرتخسرودربرابررمزگانعشقفرهاد،مرکزوکتانونستاخنارتقتابلیداستناناستت.البنته
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هاوروساختهایظاهریروایتتاستتA:قهرمتاناستتکتهدرپتی


توجهبهطرحواره
رویکرددیگرساخنارگرایان،
رسیدنبهCاست؛اماBمانعاست.پرسشاینجاستکهاگرAخسرووCشیری باشد،آیتاBفرهتاداستتونقتش
یکند؟ایت الگتویدلختواهوقانونمنتدگرایانتةستاخنارگراییاستت؛امتانکنتهاینجاستتوقنتیبرپایتة
مانعرابازیم 
یبپذیریای جریانفکریآشکارخواهتد
یهالیةهرشخصیتکنشگربررسیشود،آس 
نشانههایال 
یهای ،
نشانهشناسیال 

داللتهایآشکار،شناوردیتدهمتیشتود.نشتانههتای

شد؛درای حالتفرهادمانعنیستوجریانافکارمنسجمبرای
یدانند؛بلکهاوراعمیقوحنیعاملوصتلخستروو
درختوشیروسنگ،شخصیتفرهادراضدقهرمانومانعنم 
شیری معرفیمیکنند؛زیرابرپایةقاعدةتبدیلنشانهها(آبشیرخون)شیری باآبپاکمیشتود؛بتاشتیربته
آگاهیمیرسدوباخونبهوصالیعرفانیوواالدستمییابد.عشقفرهادنیزبانماددرختاناربتهعشتقیمانتدگار
یشود.باتوجهبهاینکهدرخت،زندگیپویادرتقابلباسنگ(حیاتساک )است(کوپر)544:5937،وبادقت
تبدیلم 
مجاوراننشانهایفرهاددرای دنیاوپسازمرگ،متیتتواندریافتتعشتقفرهتاددر

درنشانةسنگودرخت،یعنی
تاریخ،نامدارترازعشقخسرواست؛اماوجودنویسنده،خوانشیدیگراستکهالیةمننیدیگریمیگشایدونشانههتا
میشود .
میکند؛درادامهدربارةآنصحبت 
راطوریدیگربرجسنه 

1ـ خسرو و گفتمان قدرت فوکو باتوجهبه نشانهها
عبارتانداز :

نشانههاییکههمنشی کنشگراصلیداسنانیعنیخسروهسنند،


خسرو 



خورشید
اسب

باربد

یکیدوبارهمیشهدروصتفخستروبتهکتاررفنته
لفظخورشید15باردرداسنانتکرارشدهاستوکمابیشجز 
یکیدوبارفقطبرایشیری استنفادهشتده
یبردوای کلمهنیزبهجز 
است.ازطرفیشاعر223بارواژةماهرابهکارم 
است.گفننیاستواژةقمرجزیکباربهکارنرفنهاست؛زیراازنظت رزیبتاییشناستیواجگتانی،وقنتیواژةمتاهتلفتظ
میمانتد؛امتادرواژةقمترایت کتارآییوجتودنتدارد؛ازستوییشتاعربتارمعنتایی
یشود،دهانبهحالتتعجبباز 
م
یاهرنتگیتاشتبدیزاوقتراردادهاستت؛امتاهتد از
زیباییشناسیرابهماهچهرةشیری دربرابرگیسواناوواسبس 
یادکردخورشیدوماهبهسببدودیدگاهاست :
 )1نگاه آگاهانهودیداساطیریشاعربهای دو واژه:برپایةگفنماناساطیری،خورشیدنمادشاه،منبعگرماونتورو
تهانمادمذکراست؛دربرابرآن،همچنانکهخورشیدنمادمذکراستت،متاهنیتزدربیشتنر
زندگیاستونزدبیشنرمل 
یگیترد،
غمانگیزدارد؛«افزایشمییابتد،کتاهشمت 
ملتها،نمادعنصرزنانهومؤن است.شیری نیزمانندماهحکاینی 
یشود»(شوالیهوگربران)525:5931،؛وقنیخسروبامریموشکربهسرمیبرد،شیری مانندماهدرسنگسنان
ناپدیدم 
میشود .
میشودوزمانیدیگرباعشقفرهاد،آشکار 
مخفی 
)2بهنظرفنوحیدرنگاشتاسنعاری«،هرنگاشتشبیهیکگزارهدرذه مشخصاستکهبرنگرشوینستبت
دارد...نگاشتهاحاصلدیتدگاههتایایتدئولوژیکوبرآمتدهازفرهنتگوحافظتةجهتانی

بههسنیوپدیدههاسیطره
هسنند» (فنوحی.)923:5935،دیدگاهجهانشناسانةنظامیازبی ای همهعناصترخلقتت،آگاهانتهخورشتیدرابترای
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خسرودرالیةمننیاسنعارهبرگزیدهاست؛زیرانورماهنیزازخورشیدسرچشمهمیگیترد؛پتسخسترواستتکتهبته
وصالشیری میرسدنهفرهاد؛زیرافرهادبهخورشیدتشبیهنشدهاست.هاوکسمتیگویتد:نشتانهازدیتدگاهبتاخنی 
کانونمبارزهوتناق

بود،نهعنصریخنثیدرساخناریمشخص.مسئلهفقطای نبودکهبدانیممعنینشانهچیستت؛

چگونهگروههایاجنماعی،طبقتات،افترادوحنتیگفتتو

بلکهای بودکهبهبررسیتاریخمنغیرآنبپردازیموببینیم
یدهاندآنرابگیرندوبارمعناییمطلوبخودرابهآندهند؛ودرواقعزبانعرصتةمجادلتةجهتانشناستانه
شنودهاکوش 
جهانشناسانه،خورشیدبایددرزباننظامیگتزینششتود
بودنهنظامییکپارچه(هاوکس)515:5934،؛بنابرای ازدید 
یکنتد،
یشناخنیاست...بهگفنةهایدگر،فهممقتوالتشرابتهجهتانتحمیتلنمت 
وچون«فهم،زبانیوتاریخیوهسن 
یشود»(پتالمر)212:5932،؛همچنتی بتهگفنتة
یکندوفهمباآنهمسانم 
محنوایجهان،خودشرابهفهمتحمیلم 
شودبهافقهایجهانخودشواقفمیشتودونحتوةنگریستن اوبته

پالمر«،وقنیآدمیبااثرهنریبزرگیمواجهم 
ی
جهانومعرفتبهنفسشوسعتمییابد»(همان.)212:خورشیدوماهپدیدههاییهسنندبابارمعناییویژةختود؛امتا
میشود(جمادی .)00:5931،
بهقولهوسرل،مهم،پدیداراست؛یعنیآنچهدرآگاهیحاضر 
بنابرای خوانشدیگر،الیةبیناگفنمانینشانةخورشیددرکنارخسرو،باگفنمتانقتدرتونقتدخردبتاوریمتدرن
قدرتهایمنکثردرجامعهکهفقطیکیازآنهاقدرتدولنییتاحکتومنیاستت

میشلفوکواست.درباورفوکو«میان
یتترخواستت
رابطهایمحکموجوددارد...کهخواستدانایی(بتهصتورتیکلت 
بابرداشنیخردباورانهازعلمودانایی 
حقیقت)همانخواستقدرتاست»(احمدی .)42:5935،
خورشیددروجهشمایلی،درمقاماسنعارهجاخوشمیکند؛امااگرازطرفیبهقولپییرگیتروقتراردادیبتودنو
اجنماعیبودننشانهها،امرینسبیبهشمارآید(گیرو،)30:5937،افزونبرتوجهشاعربهوجهشمایلینشانههادرمقتام
اسنعارهای،بیشنروجهنمادی آنهامنظورخواهدبود؛خورشیدنمادمنبعنورآسمانی،مانندقدرتیشاهوارمیدرخشدو

یشود؛اسب،نمادتاختوتازمیدانزمینیازعناصرهمنشی خسرواستت؛
خسروپرویزدرسخ نظامیبهآنتشبیهم 
یکنتدوایت ستمبلهتایقتدرتدرکنتارباربتد،مظهتر
یعنینقشساخنارقدرتفوکوییدرقالبخسروسربتاالمت 
همنوازبودنداسنانعشقشیری باقدرتشاهانةاومیشودودرقلمشاعرچنتانحکمفرمتاییمتیکنتدکتهخواستت
یزندبهقولفوکو«انسانبردةمکانیستمقتوانی قتدرتدرجامعتهوقتدرتتعیتی کننتدة«ستخ »
داناییرانیزقلمم 
یرفنهشدهدرجامعهاست»(مقدادی.)935:5903،ای گونهبرپایةتاریخگرایتینتوی ،شتاعرازنمادهتاینتامبردهدر
پذ 
یکندتاجاییکهقدرتتاریخیتشاهیخسروبرساخنارداسنانیآننیزاثتر
نشانههایمعنادارقدرتاسنفادهم 
جایگاه 
یگذاردوناماثر«خسرووشیری »میشود؛امارسالتزبانادبیاثرپنهاننمیماندوبهقولهتاوکس،استنعارهاگتر
م
یکندودرحقیقتخلتقواقعینتیجدیتدرادربتردارد(همتان:
آگاهانهبهکارگرفنهشود،فعالیتویژةزبانراافزونم 
بارنشانههایمعنادارداسنانکهدرمفهومنخسنی اسنعارهدرمحورافقتیبیشتنرابیتاترخنمتودهبتود،

)591؛زیراای 
یشود .
نشانههادیدهم 
آشکارمیشودوالگوهایفکریپساساخنارگراییدرتحلیل 

یهایجدید
هرباردرال 

0ـ قاعدة تبدیل نشانهها در خوانش روانشناسی
درخوانشروانشناسیبررسیشودو

نشانهها(آبشیرخون)وقنیساخنارشخصینیشیری 
دررویکردتبدیل 
نهادیالیبیدوشخصیتاو،خسرووفرام شخصینیاونیزفرهاددانسنهشتود،بتیتردیتدفتراروینشتانةآبمنفتاوت
کننرلکنندةنهادشیری ،آببهشیر(درمفهومعلموآگتاهی)و
خواهدبود؛یعنیباغلبةنقشفرامنیفرهاددرجایگاه 

،دورةجدید،سالدهم،شمارة(،5پیاپی)90بهار 5930

شناسیادبفارسی،سالپنجاهوچهارم

 / 17من 

یشود؛امااگترغلبتةنقتشزیستتمایتة(لیبیتدو)
سپسبهخون(درمفهوممایعیکاملوعارفانهوفنایالهی)تبدیلم 
رنگپذیر،
یرنگوپاک،بهشیر،یعنیمایعی 
شخصیتشیری ،درقالبخسروبررسیشود،بیتردیدآبمایعزاللوب 
بهطورکاملدورشتده
رنگپذیرتری ،قرمزتری و 
یرنگیوزاللیآبوسپسبهخوندرمفهوم 
کمیکدر،دورشدهازب 
بیرنگیآبتبدیلشدهاست؛خالصهاینکهنشانههادربافتهتایمخنلتف،شتناورومتدلولهتاسترگردان
اززاللیو 
میشوند .
همنوا 
اندیشههایپساساخنارگرایانهبیشنر 

یمانندکهبا
م

9ـ بازی نشانهها ،رمزگان ،افزونی معناها
میکندکههمداسنانرابهوحتدتستاخناری
یرهدسنی 
نشانههاچنانچ 
شاعربااسنفادهازشگرداقنصادداسنانیوبازی 
یختشناسیروایتساخنارگرایانرابرآناجراکردوهمباخوانشبافناری،نشتانهرادریتکمعنتا
یتوانکشاندور 
م
میتوانسامانداد؛برایمثال بااسنفادهازخوانشدررمزگانعرفان،رمزگانقتدرترادرخستروبتهرمزگتانعرفتان
نشانههادرآنرمزگان،خوانشعرفانیرا
عناصرروانشناسیبااسنفادهازخوانشنمادی  

میتوانتبدیلکردویابرپایة
میتوانبهچالشکشاندویاتقویتکرد؛اگربههمةاینهابرپایةفلسفةذه وپدیدارشناستیهوسترلتوجتهکنتیم،در
کردهایمتابتهآگتاهینویستندهدستتیتابیم؛امتاهایتدگربترخال 
همةای موارد،من راباآگاهیذهنیخودهمراه 
ینامد«.درننیجه،بینامن یتکشتبکةمننتیدر
یداندوروالنبارتهرخوانشیرابینامننیتم 
هوسرل،معناراتاریخیم 
یکند؛زیرامناسباتوارتباطتاتمننتیمخاطتبدرطتولتتاریخدگرگتون
هنگامخوانشاستکهباگذرزمانتغییرم 
یخگرایتینتوی ،اگتربته
یگردد»(نامورمطلق)202:5937،؛بههمی ترتیبتاریخیوبرپایةختوانشمعاصتروتتار 
م
نشانههایاثرنگریسنهشود،زیرکینظامیرامیتواندریافت؛اینکهاوچگونهازشگردتوانشادبتیبترایآشتکارکردن

تاریخوفهمتاریخگذشنهاسنفادهکردهاست؛اودرپوشتشقتدرتادبتیستخ ،بتهنشتانههتایدرختت،ستنگو...
میدهدتاشخصیتواقعیفرهادرانشاندهد؛هرچندبهظاهراورا«هوسکار»میخواندوالبنهختود
مأموریتویژهای 
ای مسئلهنیزنشانمیدهدکهقدرتتاریخدرقدرتداناییسخ نیزحکمفرماییداردوناماثتر(،خسترووشتیری )
نشاندهندةای حکمفرماییاست.باوجودهمةای شواهدوشناوریدالها،راهبرافزایشمعناییگشتودهمتیشتودو
یهایاثتردر
مودارنشانهشناسیال 

چیرگینظامیبرسخ ،پیرنگداشن همةعناصرداسنانیونشانههاراپاسخگوست.ن
ادامهکشیدهشدهاست :
شیری

آبشیرخون
فرهاد

سنگ
درخت
شیر

خورشید
ماه
اسبشبدیز

نشانهها

رمزگان

رمزگان

رمزگانروان

رمزگان

عرفان

اسطوره

شناسی

قدرت
تکثرمعنایی

خسرو
شیری
ازشیری بهخسرو

رمزگانعشق



شناسیالیهایدرفرایندمعناییمنظومةخسرووشیری


خوانشنشانه

نظامی 15 /

18ـ نتیجهگیری
یآورد.ایت 
یههایدیگرمن بتهدستتمت 
نشانهدرنظام،مفهوممییابدوجایگاهخودرادرمن بهسببهمنشینیباال 
جایگاهدرواقعبهسببمقامارزشمندیاستکهدرنبودعناصرجایگزی خودبهدستآوردهاست .
برپایةنشانهشناسیالیهای،نشانهدرتعاملگفنمانی،بهالیهایمننیتبتدیلمتیشتودوایت فراینتدننیجتةختوانش
بافناریمخاطباستکهای نشانةمن شدهرادرارتباطبینامننیوبیناگفنمانیقرارمیدهد.بتیتردیتدمتن بتودنایت 
الیههاننیجةقراردادها،سنتهایادبی،فرهنگیو...استکهرمزگانبهآنهادادهاند؛پسمعنایبرخاسنهازای الیههای
مییابد .
برونمننیمن  
درونمننیو 
داللتگریخودراازرمزگانوارجاعات 

لگامگسیخنهنیست؛بلکهجایگاه
نشانهای ،

برپایةخوانشای پژوهش،نشانههاییمانندآب،درخت،سنگ،شیر،خورشید،ماه،کنشگراناصلیروایتهستنند؛
آنهادرالنگرمزگانخود،ننیجةپیرنگیبودندکهشاعربهآنهادادهبود؛بنابرای آگاهانهگزینششتدهبودنتد .ختوانش
نشانههتا(آبشتیرختون)،اگتربرپایتةرمزگتانروانشناستی،
یهاینشانداد،برپایةقاعدةتبدیل 
نشانهشناسیال 

عناصرلیبیدو(زیستمایگی)وفرام شخصیتشیری ،بهخسرووبهفرهاددادهشود،ای سهنشانهدرقاعدةفراروی،
برایهرشخصیت(فرهادوخسرو)منفاوتفهمیدهمیشوند؛دررمزگانعرفاننیزختون،نمتادوصتلیعارفانتهودر
یدهد؛امادررمزگانتوانشادبیواسطوره،بادرختکتهازنشتانههتایهمنشتی فرهتاداستتطتور
مفهومفنامعنام 
میشود؛پتسختونبتادافره
میرویدونمادجاودانگیناماو 
یشود؛زیرابعدازمرگفرهاد،درختنار 
دیگریمفهومم 
سنمیاستکهبراورفنهاست.ازسویدیگرباخوانشبیناگفنمانیبتاتتاریخگرایتینتوی ،گتویینظتامینیتزبرپایتة
جهانبینیقدرتحاکم،چارهایجزخورشیدخواندنخسرونداردونشانةاسبرابااوهمنشی میکندتابنازد؛ناماثتر

رانیزخسرووشیری میگذارد؛اماشگردوهوشیاریبسیارشاعرباکمکگرفن ازنشانههاییمانندشیر(نمتادعلتمو
میکنتد؛هرچنتد
یکندوباچنی نمادیدرسخ ،شیری رابهچالشعشقخسروآگاه 
آگاهی)،آنراهمنشی فرهادم 
مجبوراستبهظاهرفرهادراهوسکاربنامد؛زیراخواستدانتایی،خواستتقتدرتاستت.بتهایت ترتیتب

شاعرگویا
یدهندوای مسیرخوانشهمچنانادامهمییابتدونشتانمتیدهتدکته
نشانههادرداسنان،الیهالیهکارخودراانجامم 
طرحوارههایساخنارگراییدرای تحلیلکاراییندارند؛راهبرافزایشمعناییگشودهاستتوتحلیتلبتهاندیشتههتای
میشود .
پساساخنارگرایینزدیک 
منابع
یزدانجو،تهران:مرکز .
-5آل ،گراهام(.)5937بینامننیت،ترجمةپیام 
-2احمدی،بابک(.)5903ساخناروتأویلمن ،تهران:مرکز،چاپچهارم .
.)5935(--------- -9ساخناروهرمنوتیک،تهران:گامنو،چاپدوم .
نشانهشناسی،ترجمةپیروزایزدی،تهران:نشرثال ،چاپسوم .
-4اکو،امبرتو( .)5939
-1ایگلنون،تری(.)5937نظریةادبی،ترجمهعباسمخبر،تهران:مرکز،ویراستدوم .
-1بارت،روالن(.)5932اسطوره،امروز،ترجمةشیری دختدقیقیان،تهران:مرکز،چاپدوم .
-0بهرامی،وحیده(.)5932درخنانمقدس،تهران:برداشت .
-3پالمر،ریچارد(.)5932علمهرمنوتیک،ترجمهمحمدسعیدحناییکاشانی،تهران:هرمس،چاپدوم .

،دورةجدید،سالدهم،شمارة(،5پیاپی)90بهار 5930

شناسیادبفارسی،سالپنجاهوچهارم

 / 12من 

یههایادبیوکاربردآنهادرادبیاتفارسی)،تهران:کنابآمه،چاپدوم .
-3تسلیمی،علی(.)5937نقدادبی(نظر 

-57تمیمداری،احمد؛عباسی،سمانه(«.)5935نقدوتحلیلساخناریونشانهشناستیداستنانهتایعاشتقانه»،نشتریه
ادب،دورة،1شمارة23،5ت .41
-55جمادی ،سیاوش(.)5930زمینهوزمانهپدیدارشناسی (جسناری درزنتدگی واندیشتههتایهوسترلوهایتدگ ر)،
تهران:ققنوس،چاپدوم .
نشانهشناسی،ترجمةمهدیپارسا،تهران:سورهمهر،چاپپنجم .
-52چندلر،دانیل(.)5934مبانی 
نشانهشناسی،ترجمةمظفرقهرمان،تهران:پرسش .
ینهس ،آنهماری(.)5937درآمدیبر 
-59د 

-54دهقانیان،جواد؛فراشاهینژاد،یاسر(«.)5934واکاویشخصیتفرهاددرداسنانخسرووشتیری نظتامی»،نشتریه
بوسنانادب،دورة،0شمارة09،2ت .37
نشانهشناسیکاربردی،تهران:قصه .
-51سجودی،فرزان( .)5932
نشانهشناسی.نظریهوعمل،تهران:نشرعلم،چاپدوم .
 .)5937(---------- -51
-50سرلو،خوانادواردو(.)5933فرهنگنمادها،ترجمهمهرانگیزاوحدی،تهران:دسنان .
-53سلدن،رامان؛ویدسون،پینر(.)5900راهنماینظریادبیمعاصر،ترجمهعباسمخبر،تهران:طرحنو،چاپدوم .
-53شعیری،حمیدرضا(.)5932نشانهتمعناشناسیدیداری،تهران:سخ  .
-27شوالیه،ژان؛گربران،آل (.)5931فرهنگنمادها،ترجمهسودابهفضایلی،تهران:جیحون .
نشانهشناسی،تهران:نشرعلمی .
یمیفرد،فاطمه(.)5932فرهنگتوصیفی 
-25عظ 
روشها)،تهران:سخ  .
یهها،رویکردهاو 
سبکشناسی(نظر 
-22فنوحی،محمود( .)5935
علییف،تحتنظرع.آذر،تهران:سوره .
-29فردوسی،ابوالقاسم(.)5900شاهنامه،بهتصحیحرسنم 
-24کادن،جی.ای(.)5937فرهنگادبیاتونقد،ترجمهکاظمفیروزمند،تهران:شادگان .
-21کالر،جاناتان(.)5932نظریهادبی،ترجمهعباسمخبر،تهران:مرکز،ویرایشدوم .
-21کوپر،جی.سی(.)5937فرهنگمصورنمادهایسننی،ترجمةملیحهکرباسیان،تهران:فرشاد .
-20گری ،ویلفردودیگران(.)5937مبانینقدادبی،ترجمةفرزانهطاهری،تهران:نیلوفر،چاپدوم .
نشانهشناسی،ترجمهمحمدنبوی،تهران:آگاه .
ییر( .)5937
-23گیرو،پ 
-23مقدادی،بهرام(.)5903فرهنگاصطالحاتنقدادبی،تهران:فکرروز .
نظریههاوکاربردها،تهران:سخ  .
-97نامورمطلق،بهم (.)5937درآمدیبربینامننیت :
ی»،
-95نرماشیری،اسماعیل(«.)5937تحلیلفراینتدنشتانه تمعناشتناخنیفرهتاددرمنظومتهخسترووشتیری نظتام 
من پژوهیادبی،دورة،54شمارة95،43ت .12
-92نظامیگنجوی،الیاسب یوسف(.)5903کلیاتنظامیگنجوی(،مطابقبانستخهوحیتددستنگردی)،بتهاهنمتام
پرویزبابایی،تهران:نشرعلم،چاپسوم .
اسماعیلپور،تهران:نشراسطوره .

-99وارنر،رکس(.)5903دانشنامةاساطیرجهان،ترجمهابوالقاسم
-94هاوکس،ترنس(.)5900اسنعاره،ترجمهفرزانهطاهری،تهران:مرکز .
نشانهشناسی،ترجمهمجنبیپردل،مشهد:ترانه .
ساختگراییو 

.)5934(---------- -91

