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Abstract 

Discourse in stories is formed through a combination of meaningful and reciprocal 

relations between the narrator and listener and in association with socio-political and 

metatextual factors. This is constructed via the replacement of love-related themes 

rather than chivalry and heroic, as related to narrative links between the structure 

and functions of love. Dârâbnâmeh, due to its associations with social events and 

the listeners’ needs during the period of creating and recreating the stories (i.e., 

Sasanian, Ghaznavids, or Ghorian), prepares a good ground for this research. The 

present study was conducted at two levels, namely, the structure and function of 

love. The findings reveal that in replacing the love-related themes with those of 

chivalry, the representation of love is primarily shaped. This means that the story’s 

reliance on one of its reflective settings, such as epic-religious texts or the time of 

recreation, is revealed. The narrator, later, by focusing on that represented love, 

illustrates love affairs through the four main constructs, namely, lovers’ dates, 
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problems and troubles, lovers’ reunion, and death. As such, creating the meaning of 

the story becomes possible. Accordingly, in Dârâbnâmeh, this point has been 

achieved through the representation of religious love, the illustration of love affairs, 

and homogenous and suprematic national-royal discourse with a paternal 

perspective. 

Keywords: Persian folklore long stories, Love, Discourse, Tarsoosi’s Dârâbnâmeh 

(First Part). 

 



 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  523 -  501، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  شناسي معناي عشق درباز
  نامه طرسوسي داراب ةبلند عاميان ةگفتمان قص

  *عاطفه نيكخو
  ****سكينه عباسي ،***فرامرز خجسته ،**مصطفي صديقي

  چكيده
 شنو در بسـتر  ها، مجموعه معناداري از ارتباط دوسوية پردازنده/نقال با نقل گفتمان در قصه

است. اين امر از رهگذر جانشـيني   عوامل پيرامتني و رويدادهاي گوناگون اجتماعي سياسي
اي روايـي از ارتبـاط    هاي پهلواني و در قالـب زنجيـره   جاي ويژگي هاي عاشقانه به شاخصه

مندي  دليل بهره نامه طرسوسي نيز به ميان، داراب  گيرد. از اين مي د عشق شكلساختار و كاركر
 هاي خلق و بازآفريني قصه شنو در دوره از ارتباط تنگاتنگ ميان وقايع اجتماعي و نياز قصه

اسـت. ايـن مهـم در     (ساسانيان و غزنويان يا غوريان)، بستر مناسـبي بـراي ايـن پـژوهش     
دهـد كـه در جانشـيني     مـي   عشق بررسي شد. حاصل كار نشانسطح ساختار و كاركرد   دو

نحـوة بازنمـايي    ، ابتـدا هاي پهلواني، در سطح ساختار جاي ويژگي هاي عاشقانه به شاخصه
يكـي از بسـترهاي     معني كه وابستگي قصه در پرداخت عشق بـه  گيرد. بدين مي عشق شكل

 شـود.  بازپرداخت اثـر، آشـكارمي  ديني و يا زمان - اي بازنماينده، يعني متون مقدس اسطوره
قالـب   شده، به ترسيم روابط عاشقانه در ادامه، پردازنده با تمركز بر همان عشق بازنمايي  در
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پذيري اشخاص)، موانع و مشكالت، وصال  چهار سازه اصلي ديدار عاشق و معشوق(نقش
رهگـذر  سـازد. توليـد معنـاي قصـه از ايـن       پردازد و بخش خيالي قصه را مـي  و مرگ مي

عشق ديني و چگـونگي ترسـيم     نامه با بازنمايي امر در داراب رو، اين  شود. از اين مي  محقق
سـلطنتي بـا نگرشـي    - جويانه ملـي  روابط عاشقانه از رهگذر آن به گفتمان يكدست برتري

  است. انجاميدهپدرتبارانه 
 رسوسـي نامـه ط  هـاي بلنـد عاميانـه فارسـي، عشـق، گفتمـان، داراب       قصـه  هـا:  دواژهيكل

  .نخست)  (بخش
  
  مقدمه و بيان مسئله. 1

سياسي و خواسـت   - ها، همواره در بستري از شرايط و رويدادهاي گوناگون اجتماعي قصه
بخش از نيـاز و خواسـت ذهنـي و    اند. اينكه قصه، قرار است كدام  شنوهاي خود باليده نقل
را در كدام جهت ارزشـي   خواهد او گو نيز مي كند و اينكه قصه مخاطبان خود را تأمين عيني

خواهدشد. از اين رو  بخش تبديل مدارانه و جهت سازد، متن به محمل خاص ارزش هدايت 
مندي از دوسوية تعاملي نقش پوياي پردازنده/ نقـال و خواسـت و نيـاز     دليل بهره ها، به قصه
  اند. شده بدلشنوها ، به متوني كاركردمحور  نقل

در  )Romance(الوه بر اينكه مفهومي نزديك به رمـانس هاي بلند عاميانه فارسي، ع قصه
شده ذهني نيستند كه از سوي آفرينندگان  تعيين ادب اروپايي دارند، آثار بنيادين و ازپيش

هاي ذهني هستند كـه در   گستري هايي از درون باشند، بلكه فراورده شده مشخصي ساخته
انـد و در   شـده  گرايـي خلـق   سـازي و تيـپ   دوران رشد خودآگـاهي، در جهـت نمونـه   

 انـد  داده دهاي اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي تغييـر شـكل     اي باتوجه به رويدا دوره  هر
  ).26، 49، 539: 1395(عباسي؛ 

ها اگرچه در ساختار از الگوي مشابه و يكسـاني از حركـت قهرمـان از مبـدأيي و      قصه
بازگشت به همان نقطه در مسير نوزايي او نشان دارد اما نقش و كاركرد اين سـازوكار هـم   

هاي گونـاگوني از بـازآفرينش اثـر، در راسـتاي نظـام       زمان سوي پردازندگان مختلف در  از
است و هم نياز مخاطب درتمامي ادوار، كـاركرد و هـدف ثـابتي را از     ارزشي يكساني نبوده

رو، درست در همين نقطه است كه تحليل معناشناسـانه قصـه    است. ازاين متن انتظار نداشته
  يابد.  مجال بروز مي
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ها، تصـاوير و..... فراينـدي    هاي زباني، نمادها، نشانه ه دادهدر اين راستا است كه مجموع
دهد. ايـن امـر در تعامـل ميـان      مي دست پويا و معنا ساز از رابطة اجزاي گوناگون متن را به

نويسنده و مخاطب و در بستري از رويدادها، پيشينة ذهني، اطالعات فرهنگـي و مجموعـه   
هاي معنـايي مـتن، همـان     نظامند دستيابي به اليه گيرد. اين مسير مي متني شكل عوامل برون 

ناپـذير اسـت و مطالعـه روابـط      اش جـدايي  متن از زمينـه «. از اين منظر، 1گفتمان متن است
يابد و بـه   مي هاي موقعيتي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي آن پيوند متني با بافت درون

: 1393سـروري؛   حسيني »(انجامد ن ميها در مت اي از عقايد و نظامي از ارزش بروز مجموعه
). اين امر نيازمند واكاوي سطوح گوناگون و كشف روابـط ميـان آنهاسـت. از ايـن     69و 68

هاي بلند عاميانه فارسي، سـطوح صـوري و معنـايي گونـاگون، ارتبـاط ميـان        منظر در قصه
ـ         داده ساخت را شكل روساخت و ژرف ه انـد كـه دسـتيابي و كشـف فراينـد ايـن ارتبـاط ب

سـازي در   خواهد داد. بـه سـخن ديگـر، گفتمـان      گري عشق، كاركرد قصه را شكل ميانجي
ها، همواره به عنصري بنيادين و تطورساز نياز دارد تا هدف ارزشي متن، بدون مقاومت  قصه

افكند و هدف نهايي   شنو بر ذهنيت و خواست اجتماعي او سايه و بازدارندگي از سوي قصه
ها بر عهدة عشق و تطورات آن اسـت. بنـابراين منظـور از     مهم در قصه يابد. اين متن تحقق

شـنو در بسـتر    ها، مجموعه معنـاداري از ديالكتيـك پردازنـده/نقال بـا نقـل      گفتمان در قصه
ها و سـازوكار عاشـقانه    رويدادهاي گوناگون و عوامل پيرامتني از رهگذر جانشيني شاخصه

ره روايي از تعامـل سـاختار و كـاركرد در قالـب     هاي پهلواني است كه زنجي جاي ويژگي به
  سازد. عشق و روابط عاشقانه اشخاص در قصه آن را آشكار مي

 دو  رو عشق پيوندي چندجانبه و عميق با نوع ادبي قصه دارد. ارتباط دوسويه  اين از اين

هاي بلند عاميانه، از سويي عشق را عامل حركت حماسه سـاخته، و از سـوي    در بطن قصه
در ايــن رســانه جمعــي گــر، نــوع خــاص حماســي مــتن، معنــاي حاصــل از عشــق را دي

: 1394ها، نه براساس نگاه دوقطبـي ادب رسـمي(مختاري؛    سازد. عشق در قصه مي  متفاوت
ساز گذشتن از خود و رسيدن به حق است. عشقي است ملمـوس   ، نه زمينه گرفته  ) شكل33

دهـد. در ايـن ميـان     مي جويي قهرمان پاسخ ماندنيايي و آر و زميني كه به تجديد حيات اين 
اما بـا گـذر از سـوية جمسـاني و گـاه       2است برده اي بهره هاي اسطوره اگرچه از زيرساخت

 اسـت. مـاعي از ايـن رهگـذر انجاميـده     ساز اجت اروتيكي آن به تحقق نياز مردمي و جريان
سـش زيـر و بـا رويكـردي     گويي بـه سـه پر   شد برآنيم با پاسخ بنابراين باتوجه به آنچه بيان
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نامـه   معناشناسانه از متن، مسير دستيابي به گفتمان قصه را از رهگذر جايگاه عشق در داراب
  دهيم. نماييم و مسير تطورساز اين عنصر را نشانتبيين 

  
  هاي پژوهش  . پرسش2

 است؟  گرفته  نامه چگونه شكل بلند عاميانه داراب  گفتمان در قصه. 1

 چيست؟   سازي در پيوند با حماسه در اين قصه تماننقش عشق در گف. 2

نامه باتوجه به بسترهاي متفاوت زمان خلـق و بـازآفريني بـه     آيا اين فرايند در داراب. 3
 است؟  شنو انجاميده گفتماني واحد با قصه

 

  نامه گيري داراب هاي شكل . زمينه3
بيان سرگذشـت داراب   هاي حماسي است در طرسوسي يا طرطوسي از رمانس» نامه داراب«

بـه اواخـر    و نواده او بوران دخت و نبردهاي ميان او و اسكندر. تـاريخ تـدوين ايـن قصـه    
بخـش  گـردد بـه سـه     زمـان ساسـانيان بـاز مـي    رسد. اصل اين داستان كه به  ششم مي  قرن

نامه؛ سرگذشت داراب پسـر بهمـن، داسـتان اسـكندر و بـه پادشـاهي رسـيدن او و         داراب
هـايش بـا اسـكندر اختصـاص دارد.      دخت و نبردها و كشـاكش  ت بوراندرنهايت سرگذش

نام دارا و بنت زرين، كتاب دارا و الصنم(الذهب) كـه در   النديم به كتابي پهلوي به اشاره ابن«
 »آن به سرگذشت دارا پرداخته، نشان از شيوع اين داستان در متون ايراني پيش از اسالم دارد

گزار و راوي اين داسـتان كـه    انر طرسوسي يا طرطوسي داست). ابوطاه16/ 1: 1344(صفا؛ 
شـهر   زعم حسين اسماعيلي از مردم طوس بوده؛ در آغـاز كشـور گشـايي اسـالم بـه دو      به

مـذهبي   - هـاي ملـي   طرسوس و طرطوس در مرز آسياي صغير سفركرده تا با ذكر داسـتان 
س از پايان نبردها به موطن يازد. وي پ نامه به تهييج روحيه مسلمانان دست چون ابومسلم هم
: 1380است(اسـماعيلي؛   سرايي دربار محمود غزنوي درآمده داستان سمتبازگشته، به  خود

). تحقيقات جديد ميالد جعفرپور باتوجه به يافتن قرايني از متن قران حبشـي كـه   84- 9/ 1
نامه به ابوطـاهر طرسوسـي متعلـق اسـت (همچـون منـار        گزاري آن همچون داراب داستان
ناقض فكري ميان دربار محمـود و نگـاه   نما و داليل ديگري از  وجود آبشخورهاي مت گيتي
هـاي خـود را در    د كـه وي روايـت  كنـ  مـي  گرايانه ابوطاهر) با رد نظر اسماعيلي اثبـات  ملي
احتمـاال آغـاز   «است. بـراين اسـاس   الدين محمد غوري پرداخته غوريان و دربار غياث  عصر
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سده پنجم هجـري  پرداز، ابتداي نيمه دوم  گزار و حماسه زندگاني ابوطاهر طرسوسي داستان
تر از اواخر دهـه اول نيمـه دوم سـده ششـم      كم قديم ق) و فرجام حيات ايشان دست450(

). در هرحـال بيـان سرگذشـت    192: 1395جعفرپور و همكـاران:  »(ق) نيست560( هجري
داراب و پادشاهي او و ريشه داشتن اين داستان در ادب پهلواني ساساني دركنار پرداخت و 

كند:  زمان سلسله غزنويان يا غوريان دو نكته را درمورد اين قصه گوشزد ميبازآفريني آن در 
بي ايـن نسـخه و يافـت شـدن تنهـا      يـا  كـم «يكي تبار سلطنتي و درباري اين داستان را كـه  

» ن گوركانيـان يـا مغـوالن هنـد    نسـخه موجـود از آن در دربارهـاي سـلطنتي همچـو       چند
صـبغه هرچـه بيشـتر سـلطنتي آن و     نشـان از  نظـر نگارنـدگان    ) نيز به23/ 1: 1344  (صفا؛
هـاي ايرانيـان    چرخش آن در ميان عامه مردم در زمان خلق اثر دارد. و ديگري از تالش عدم

يافتن به پيشينه درخشانشان كه از ورود اسالم به ايران بـه   براي احياي هويت خود و دست
بار نـه در برابـر اعـراب كـه در       دارد. البته اين بود پرده برمي شده ترين تالش آنان تبديل مهم

  رويارويي با تركان.

عرب يا  - تحقيري كه در اين مدت طوالني نسبت به ايرانيان از سوي حكام غير ايراني
نهادنـد در كنـار    ها را موالي(نوكران يـا بنـدگان) نـام مـي     شد؛ چنانكه آن مي - نژاد ترك
سـاز نهضـت    گذشته زمينـه  دوستي قاطبه ملت ايران و دلبستگيشان به مفاخر ملي ميهن

روز ايـران را   شود كـه فضـاي فرهنگـي و ادبـي جامعـه آن      سياسي فرهنگي و ادبي مي
نـوعي نشـان از    كند. اين امر به هاي حماسي ملي مي وجودآمدن منظومه مناسب براي به

هـاي ملـي و فرهنـگ     نديشـه مقاومت منفي داشت و آن تن ندادن بـه زدودن آثـار و ا  
  ). 242: 1385 و صفا؛ 86- 7: 1381(رزمجو؛ بود   قومي

ــ  دان ســلطنتي و دســتيابي بــه بــراين اســاس، موضــوع ايــن قصــه، تجلــي آرمــان خان
منظور تجلي هويت ملي ايرانيان در بسـتر   است كه مجالي تازه را براي پردازنده به  پادشاهي

 است. ساخته اجتماعي زمان خود فراهم

  
  ضرورت و اهميت پژوهش. 4

اجتمـاعي  - سـاز عشـق از رهگـذر تحـوالت سياسـي      تواند نقـش جريـان   اين پژوهش، مي
هاي بلند عاميانه را بكـاود. همچنـين بخـش مهمـي از      هاي گوناگون اثرگذار بر قصه دوران

ــه ايــن عنصــر    ــاريخ اجتمــاعي ســرزمينمان را نســبت ب ــان مختلــف در ت نگــرش مخاطب
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عشـق و سـازوكار تطـور سـاز آن بـراي       سازد. اين امر از سوي ديگر تطور خود مي   روشن
ساز عشـق   سازد. بنابراين تبيين كاركرد گفتمان دهي به كاركرد نهايي قصه را نمايان مي شكل

دهـي بـه آن،    هاي بلند عاميانه فارسي باتوجه به زمان و مكـان خلـق اثـر در شـكل     در قصه
شناختي آن در ساير  ههاي بنيادين در زمينه نقش جامع تواند راهگشاي بسياري از پژوهش مي

  آثار بلند داستاني عامه نيز باشد. 
  
  . پيشينة پژوهش 5

ها بـه   ترين آن روست كه نخستين و مهم هاي چندي پيش  در پيوند عشق و حماسه پژوهش
نـام پيونـد عشـق ميـان شـرق و       گردد. وي در اثري به آثار جالل ستاري در اين زمينه بازمي

تحقيقي در باب عشق شيفتگي و بازيابي خاستگاه مفهـوم   اي ) به تدوين رساله1354غرب (
است. وي همچنين مبحث حب عذري و عشـق خاكسـارانه را در كتـاب     اين عشق پرداخته

زن  )، سـيماي 1368شهرزاد( است. همچنين افسون كرده ) بررسي1366حاالت عشق مجنون (
) چند اثـر  1395رسي(فا عشق و عاشقي در چند عشقنامه ) و اسطوره 1373ايران( در فرهنگ

فرازمينـي و   هـا بـه مسـئلة عشـق از ديـدگاه       ديگر از اين پژوهشگر اسـت كـه تنهـا در آن   
است. همچنين در ادامه  واقعي و زميني و نقش كاركردي آنان پرداخته عذري بدون نگاه  حب
وان عن اي تحت سجاد آيدنلو در مقالهكرد.  هاي ديگري در اين زمينه اشاره توان به پژوهش مي

) هشت نمونه از مضـامين و  1387»(مايه و آيين مهم ازدواج در ادب حماسي ايران چند بن«
مرز همسري، سفر و جسـتجوي پهلـوان بـراي همسـريابي،      آيين مهم ازدواج از جمله برون

پرهيز پدر دختر از ازدواج او با مرد بيگانـه، آزمـون ازدواج و آيـين خويتوكـدس و... را بـا      
ها را در راستاي  است و بسياري از آن هاي تطبيقي، معرفي و تحليل كرده هبررسي برخي نمون

) در مقالـه  1393داند. عـالوه بـراين، ميالدجعفرپـور و همكـاران(     آيين زن/مادرساالرانه مي
پس از بازخواني بيست روايت منظـوم  » ساخت گونة عشق و پيوند در حماسه تحليل ژرف«

ام و ننگ در آفـرينش حماسـه، دگرديسـي قهرمـان در     و منثور حماسي به ارتباط عشق با ن
هـاي   عنوان شاخصه ها را به اند و اين ويژگي دخت بيگانه پرداخته چهره عاشق و پيوند با شاه

دانند. از نظرگاه ايشـان عشـق و پيونـد يكـي از      عشق حماسي و متفاوت با عشق غنايي مي
دوري از ننگ را بـراي قهرمـان در    هاي حماسي است كه دستيابي به نام و مايه ترين بن مهم

كـرد كـه نويسـندگان بـا      خواهد زد. در ارتباط با اين مقاله بايد خاطرنشان قالب حماسه رقم
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مطلـق نيـز بـه     رمبنـاي نظـر خـالقي   ادغام آثار منظوم و منثور ذيل عنوان حماسه(كه حتـي ب 
بلند جز دسته  هاي شوند كه قصه بديهي تقسيم مي- هاي نوشتاري و گفتاري دسته حماسه  دو

آيند) بدون توجه به اينكه در آثار منثور، خصوصا نوع بلند آن يك ويژگي  حساب مي اخير به
اند. ويژگـي مـوردنظر، گـردش     بسيار مهم و تمايزدهنده وجود دارد، به تحليل آنان پرداخته

اگون، بديهي موردنظر خالقي مطلق در ادوار گون - هاي بلند عاميانه يا همان نوع گفتاري قصه
اي مشخص و نقش زمان بازپرداخـت و بـازآفريني اثـر و ارتبـاط و گفتمـان       بدون آفريننده

دهـي بـه همـان گونـة عشـق       شنو در بستر آن است. اين ويژگي در شكل راوي/نقال با نقل
حماسي نيز تفاوت ايجاد خواهد كرد. عدم توجه به اين مسئله از سويي ديگر، موجب شده 

هـا و   زمـان  ز عشق يا همان عشق حماسي در بستراركرد گفتمان سانگارندگان از نقش و ك
خواهي قهرمـان و   بخش نام هاي گوناگون در حماسه غافل بمانند و تنها عشق را تحقق مكان

هاي گونـاگون و درارتبـاط بـا     اي كه همواره درطول دوران خواهي دوري از ننگ بدانند. نام
اسـت و در   جهـت و مسـير نبـوده    ايشـان در يـك   البته درنوع بلند منثور انتخابي  - مخاطب

 هاي خاص و متفاوتي همچون عياري، وطني، مـذهبي و حتـي فـردي قـرار     راستاي انگيزه
است. همچنين نويسـندگان در   است. اين امر نيز از ديدگاه اين پژوهشگران بدورمانده  داشته

حركـت قهرمـان در ايـن    ارائه دو الگوي روايي درپايان مقاله نيز تنها بـه ذكـر آثـار و سـير     
انـد.   اند و تحليلي از كاركردهاي گوناگون اين الگوها ارائه نداده كرده مسيرهاي روايي بسنده

تـوان بـه    وند عشـق و حماسـه مـي   در ادامه، در ميان پژوهشگران غيرايراني نيز در بحث پي
از   ز آنا  هـايي  كـرد كـه ترجمـة بخـش     ) اثر ويليام هاناوي اشـاره love and war)1974  كتاب

) در 1392»(پـيش از دورة صـفويه   ايـران   عاميانـه  هـاي   رمانس«عنوان حرّي تحت  ابوالفضل
رو به شكل، عناصر روايي و زبان در  مقاله وجود دارد. نويسنده در نخستين ترجمة پيش  دو

مـورد   هاي عاميانه فارسي پرداخته و در بخش دوم به ترجمه ديدگاه هاناوي در ژانر رمانس
توان به دو اثر ديگر در  ژگي روايي در اين آثار نظر دارد. عالوه بر موارد ذكر شده ميچند وي

) از هادي يـاوري اسـت   1390»(از قصه به رمان«كرد. نخست، كتاب  ها نيز اشاره زمينة قصه
بودن متن اميرارساالن در حركت از قصه بـه   هاي گذاري كه نويسنده در آن به تبيين شاخصه

ست. و ديگري كـار مشـتركي از حسـن ذوالفقـاري و بهـادر بـاقري بـا نـام         ا رمان پرداخته
بـه بازشناسـي و تحليـل    ) اسـت كـه نويسـندگان در آن    1399»(هاي پهلواني ايـران  افسانه«

هاي  ها و ظرفيت افسانه پهلواني منظوم و منثور تا پايان دوره قاجار و بررسي ويژگي  شصت
  اند. ها اهتمام ورزيده آن
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گرفته كه از آن ميان كبري بهمني در سـاله   هايي انجام نامه نيز پژوهش داراب در ارتباط با
نامـه و   هاي بلند عاميانه فارسـي(داراب  كاركردهاي ساختاري روايي در قصه"خود با عنوان 

گيري از نظريه نشانه معناشناسي، به بررسي دستور زبـان ايـن    ) با بهره1395("نامه) ابومسلم
وي با بررسي نحو روايي و پيرنگ، درصـدد شـناخت قـوانين نظـام      است. قصه پرداخته  دو

ها برآمده و از طريق تمايز ميـان سـه سـطح روايـي رواي، مخاطـب و       محور در قصه برنامه
گـر راوي  بـه بررسـي كاركردهـاي روايـي در رسـاندن        گران و تأكيد بر نقش مداخله كنش
ين اساس، ايشان در پژوهش خويش بـا  پردازد. برا هاي كالمي از نداشتن به داشتن مي عامل

هـا را از   محور در قصـه  يابي به برنامه نظام معناشناختي، چگونگي دست تكيه بر روش نشانه
شـايان ذكـر اسـت كـه     انـد.   كـرده  رهگذر كاركردهاي روايي و عناصر وابسته به آن تحليـل 

و، وي هرگـز بـه   ر بر تمايز معنادار اين پژوهش در روش و مبناي كار با جستار پـيش  عالوه
محور و تبيين  برنامه  دهي به نظام بحث عشق و نقش آن در توليد معنا و جايگاه آن در شكل

است و از اين منظر هم در روش و هم رهيافت نهايي كار بـا   سازو كار در اين مهم نپرداخته
رو تفاوت دارد. نكته شايان توجه آن است كه بهمني در مقاله مستخرج خـود   پژوهش پيش

)، بـدون توجـه بـه    1395»(ها گريزگاه نقال از برنامه روايي روايت خرده«از اين رساله با نام 
ساز عشق در سير و برنامه روايي قصه، اين اتفـاق و ديگـر حـوادث     نقش و كاركرد گفتمان

ترين آن اسـت جـز حـوادث فرعـي و      جزيره عمان تا خطرش را كه حادثه عشق، از اصلي
. دانـد  قصه باتوجـه بـه حركـت قهرمـان از نداشـتن بـه داشـتن مـي        خارج از برنامه روايي 

يابي به سلطنت، تنها از طريق بروز  است كه حركت از نداشتن به داشتن در دست  ذكر شايان
گيرد كه  مي مندي صورت مندي از سوي داراب و تسلط بر مناطقي در مسير تأييد اين فره فره

  است. اين امر درنهايت بـه  گرفته ا شاهدخت صورتاين امر نيز تنها به بهانة عشق و پيوند ب
رو ما در اين جستار در مسير و رويكردي متفاوت  انجامد. از اين دهي گفتمان قصه مي شكل

اساس، چنانكه اشاره شـد   پردازيم. براين ساز عشق در اين قصه مي به تبيين سازوكار گفتمان
ساز عشـق در بسـتر    ركردي و گفتمانهاي پيشين به نقش و سازوكار كا كدام از پژوهش هيچ

رو  اند و مقاله پيش هاي بلند عاميانه فارسي و همچنين اثر موردنظر نپرداخته حماسه در قصه
  است. نخستين پژوهش در اين زمينه
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  . بحث و بررسي 6
هاي گوناگون تاريخي را  تواند نياز اجتماعي و زيسته مخاطبان خود در دوره كه قصه مي اين

هاي خرد آن را متأثر و دچار دگرگوني و  هاي خاص، برآورده سازد، سازه و آرمان با اهداف
). اين امـر در قالـب دو سـطح از سـازوكار عشـق، يكـي       107: 95(عباسي؛  سازد تطور مي

سازد كـه   ها با يكديگر، اين مسير را هموار مي ساختار و ديگري نقش و كاركرد و تعامل آن
هـا، ايـن مهـم را     ت. اينكه چرا عشق در ميان عناصر خرد قصـه پرداخ در ادامه بدان خواهيم

الگـويي در قالـب    كهـن  - اي برعهده دارد نكته ديگري است كه به داليل زيرساختي اسطوره
گـردد كـه در ايـن     زمين) و نمود آن به اشـكال گونـاگون بـازمي   - تقدس مادينة هستي(مادر

  ندارد.جستار مجال پرداخت به آن وجود
  

  شقار عساخت 1.6
در اين سطح، نما و شاكله كلي عشق، از رهگذر چگونگي بازنمايي آن بررسي خواهد شد. 

متفـاوت را در ذهـن پردازنـده    بسترهاي عيني(تـاريخ و اجتمـاع)، مجـال ظهـور موضـوع      
يافته در ادامه، تمركز ذهن او بر زواياي گوناگون قصـه را    سازد. اين موضوع شكل مي  فراهم
سـازد.   مـي  نداز پرداخت اثر را بر حوادث و اشخاص خـاص متمايـل  ا دهد و چشم مي تغيير
هـاي هدفمنـد از اشـخاص و اتفاقـات      سوي ديگر تغيير تمركز بر رويدادها و بازنمـايي   از

انجامد. پس پردازنده باتوجه به وقايع اجتماعي و  مربوط به آن به تغيير موضوع در قصه مي
دهد. اين امـر بـيش از    ينان گوناگون نمايشآفر تاريخي قراراست موضوعي را از طريق نقش

اي از سـوي   طلبد كه اين تغيير بدون هيچ مقاومـت بازدارنـده   چيز بستر و محملي را مي هر
گـراي   رو اين بستر هم بايد با ذهن جمـع  شنو، تأثير هدفمند خود را بر او بگذارد. ازاين نقل

  سازد.  ه برطرفمخاطبان آشنا باشد و هم نياز آنان را در پيوند با حماس
حال، پردازنده بايد قهرمان را پس از بروز فاجعه آغازين قصه، با عشقي روبروسـازد تـا   

جـا   دهـد. در ايـن   ) قصه را شكلFantasticآيد و از رهگذر آن، بخش خيالي( آن بستر فراهم
سازي تغييـر   نكته مهم و اساسي پاسخ به اين سؤال است كه خود عشق از كدام مسير، زمينه

سازد؟ پاسخ به اين سـوال،   مي ركز و كانون روايت در راستاي موضوع موردنظر را فراهمتم
ايـن بسـتر از دو مسـير     كنـد.  سازوكار بازنمايي عشق و بستر اين بازنمايي را مشخص مـي 

و   ديني(محاكـات برتـر)   - اي شود: يكي وابستگي اثر بـه متـون مقـدس اسـطوره     مي  تغذيه
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ات فروتـر).و در ايـن ميـان انگيـزه قهرمـان قصـه بـراي        ديگري زمان پرداخت آن (محاكـ 
اي  كننده خواهد بود. به ديگر سخن اينكه قهرمـان بـا چـه انگيـزه     يابي به عشق، تعيين دست

سوي پردازنده در مسير عشق قراربگيرد و با آن روبرو شود و قرار باشد با چه هـدفي از    از
ونه خواهد بـود يـا بـه متـون مقـدس      برداري كند، نوع مسير بازنمايي عشق دوگ عشق بهره
ماند  مي هاي بنيادين كه همان محاكات برتر است وابسته ساخت در قصه ديني ژرف - اسطوره

هاي متأخرتر يا همان محاكات فروتر متكي است. هر كدام از  و يا به تاريخ پرداخت در قصه
نظام معنـايي مـتن،    دهي به اين دو نوع بازنمايي در تغيير كانون روايت و درنهايت در شكل

  اي خواهدداشت.  كننده نقش تعيين
اي است مربوط به زمـان ساسـانيان و ادبيـات آن دوره يـا      نامه قصه از اين منظر، داراب

همان پهلواني ساساني. از سوي ديگر دو ويژگي عمده حكومت ساسانيان كه ادبيـات آنـان   
درواقع «دوسويه دين و دولت است.محور بودن آنان و رابطه  نيز از آن متأثر است، يكي دين

د. دولــت از دســتگاه دينــي قــدرت شاهنشــاه و نيــروي موبــدان دو بعــد يــك پديــده بــو
كرد و دستگاه ديني از امتيازات اشراف، حق الهي شاهنشاه و اعتقاد بـه اطاعـت    مي  پشتيباني

ار بـه  ). و ديگري افتخـ 55و  36/ 3: 1392يارشاطر؛ »(نمود چون و چرا از او حمايت مي بي
جويي از اين رهگذر  است. آنان براي تثبيت اين برتري با رساندن نژاد  و برتري  نژاد آريايي

گذاران ساساني، موبد موبدان معابد آناهيتا و استخر  خود به هخامنشيان، باتوجه به آنكه بنيان
زدا اي از جانـب آناهيتـا و اهـورام    نيز بودند، مشروعيت و تقدس حكومت خود را نيز عطيه

ها و متون ديني و اسـاطيري خـود    كردند. و اين برتري جويي را نيز از ممر آموزه قلمداد مي
كردند. اين امر در تأسيس حكومت ساساني ازطريـق ازدواج دختـر بابـك؛ موبـد      تثبيت مي

بخش از آناهيتا داشت با شبان خود به نام  موبدان معبد آناهيتا؛ كه تباري مقدس و مشروعيت
بود. بابك كه طي خوابي، نسب ساسان را به داريوش سوم آخرين پادشاه  شده قساسان محق

خوانـدگي   دليل نداشتن پسر، او را بـه فرزنـد   بود و طبق سنت زرتشيان به هخامنشي رسانده
هـاي حكومـت    بـراي تحكـيم پايـه    هاي دينـي  پذيرفته، اين برتري نژادي را از مسير آموزه

/ 3: 1392و فـراي؛  292- 135،293: 1396الهيجـي،   ،117: 1350(لوكـونين؛   ساخت  محرز
رسد تحقق فرزندخواندگي ساسان از مسير پيوند با دختري از  ). در اين راستا، به نظرمي218

بانوان نيـز در راسـتاي تحقـق مشـروعيت پادشـاه از هـر دو        تباري مقدس و درپيوند با الهه
و  ران ساسـاني بـه حكومـت   گـذا  آبشخور اهـورامزدا و آناهيتـا در نگـرش نخسـتين بنيـان     

اساس قصه برآمده از اين بستر نيز به تثبيت اين نژاد برتر از بسترعشق و  است. براين  قدرت
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پيوند نيازمند و پايبند است. از سوي ديگر، حضور و چيرگي تركـان غزنـوي و غـوري در    
است.  كان واداشتهزمانة بازآفريني اثر، پردازنده را به تالش برتري جويانه ايرانيان در برابر تر

منـدي و نژادگـي    اي با موضـوعي سـلطنتي در قالـب بـروز فـره      اين امر به بازآفرينش قصه
است. از اين رو باتوجه به آنچه از بسترهاي قصـه و نقـش    پادشاهي ايراني(داراب) انجاميده

مندي خود از طريق  دهي به موضوع آن و همچنين نياز قهرمان به نمايش فره عشق در شكل
وكاري قدسي نمايان است، بهترين مسير بازنمود ايـن برتـري سـلطنتي، عشـقي اسـت      ساز

وابسته به ژرف ساخت قصه و محاكات برتر نه وابستگي بـه تـاريخ بازپرداخـت اثـر. ايـن      
هـاي   هـاي دينـي و تقـدس بخشـي الهـه      محاكات برتر، تكيـه پردازنـده بـر همـان آمـوزه     

بي بـه هـدف خـود بـا عشـقي مادرمحورانـه و       است كه داراب را در مسير دسـتيا   اي مادينه
رو  سـازد. از ايـن   نـام طمروسـيه بـه او روبـرو مـي      از دلبسـتگي شـاهدختي بـه    3مدارانه زن

ست. شايان ذكر است سلطنتي ا - برآمده از اين نوع وابستگي نيز ديني» شده بازنمايي  عشق«
ناسـب بـا آن را در   باتوجه به نوع بازنمايي عشق، پردازنده، اشخاصي با قدرت عمـل مت كه 

پذيرشدنشان در ايـن راسـتا در سـازه ديـدار عاشـق و       دهد كه چگونگي نقش مي قصه جاي
  يابد كه در بحث كاركرد عشق بدان خواهيم پرداخت.  معشوق بروزمي

  
  كاركرد عشق 2.6

ها از رهگـذر نقـش و كـاركرد عشـق در پيونـد بـا        ساز در قصه  مسير اصلي جريان گفتمان
رو، عشقي كه از مسـير وابسـتگي بـه محاكـات برتـر يـا فروتـر         بندد. ازاين مي حماسه نقش

دهي بـه كـاركرد قصـه، بخـش      شده، حال بايد در قالب روابط عاشقانه براي شكل بازنمايي
حركت در متن بايـد از بطـن     رو معنا و نظام معنايي درحال بخشد. از اين خيالي آن را سامان

شنو آشكار شود. حال سـوال اساسـي    معشوق براي قصه هاي عاشق و بستان ارتباطات و بده
هايي ثابت و  آن است كه آيا اين روابط همواره بدون تأثير از عوامل پيرامتني، در قالب سازه

همين سوال است كه گام دوم سازنده  خواهند برد؟ درپاسخ منفي به پيش اي قصه را به كليشه
نمايانـد. روابـط عاشـقانه در     مي درقصه رخهاي اصلي و تزئيني  گفتمان عشق در قالب سازه

هـا كـه شـامل ديـدار      دهند. اين سازه مي قالب چهار سازه اصلي، بخش خيالي قصه را شكل
دو و مرگ عاشق يـا   ها، موانع و مشكالت عشق، صال آن شدن آن عاشق و معشوق و عاشق

ز عناصر پيرامتنـي  ها مثأثر ا اي اند اما چگونگي بروز آن معشوق است همواره ثابت و كليشه
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سـان   گوييم. بدين مي 4هاي تزئيني شنو است كه بدان سازه مبتني بر گفتمان راوي/نقال با نقل
دهـي   ها و عناصر پيرامتني با شكل در اين مرحله، نگرش تأثيرپذيرفته پردازنده از زيرساخت

. اين عوامل و رساند سازي عشق را به سرانجام مي ن خوبي مسير گفتما هاي تزئيني به به سازه
هـاي ديگـر، ادبيـات رسـمي،      هاي نـو، آثـار سـرزمين    ها موارد گوناگوني از دين زيرساخت
گيـرد كـه همـواره بسـتر بـروز       هاي زيسته، نگاه عرفاني و .....را دربرمـي  ها، تجربه اسطوره

تواند از ايـن   گذارد. پردازنده مي نمايش مي چگونگي ارتباط دو سويه عاشق و معشوق را به
ببرد و يا درجهتي ديگرگـون بـه گفتمـان اثـر      بهره» شده عشق بازنمايانده«راستا با  اصر همعن

است. در  بخشد كه اين امر بيش از هرچيز به بسترهاي عيني زمانه بازآفريني اثر بازبسته شكل
  پردازيم. دهي به گفتمان متن مي لها درجهت شك ادامه به تحليل هر كدام از اين سازه

  ها) پذيري آن (نقش عاشق و معشوق ديدار 1.2.6
هـا   شـدن يـك يـا هـر دو آن     شـق نخستين سازه اصـلي بـه ديـدار عاشـق و معشـوق و عا     

افتد؛ اما اينكه در اين  ها و با هر موضوع اتفاق مي دارد. اين رويداد در تمامي قصه  اختصاص
و يـا چگونـه    قـدم شـوند   مسير، دليل ديدار آن دو چه باشد، كدام يك از زن يا مـرد پـيش  

قصـه را   دهـي بـه مسـير معناسـاز     دو و مقدمـه شـكل   پـذيري آن  شوند امكان نقـش   عاشق
منظر، داراب، از فاجعه آغازين قصه تا پيش از رويارويي با طمروسيه،  سازد. ازاين مي  فراهم

 خـود از مـادر خـويش    گيري سلطنت برحـق  هاي گوناگون درصدد بازپس قالب پهلواني در
در اين راه با عدم پذيرش از سوي بزرگان حكومت ايران و دربار هماي (هماي) است. وي 

هـايي   شود. اين عدم تأييد و استحقاق حتـي بـا نشـانه    و تهديد مرگ ازسوي آنان روبرو مي
)، 58/ 1: 1344چون گذاشتن اردشير، تاج شاهي بر سر هماي در خواب نيز(طرسوسـي؛  هم

در رسيدن به پادشاهي اسـت. و    بستري پيشبرندهدليلي بر نيازمندي هرچه بيشتر قهرمان به 
ديني نگرش ساسانيان در رابطـة ديـن و دولـت اسـت.      - اي اين بستر همان الگوي اسطوره

بخش و مالزم پادشاهي نياز دارد تا از مسـير آن بـه    اي مشروعيت رو، داراب به رابطه اين  از
. از ايـن رو پردازنـده بـا    يابـد  احراز توانمندي خود و درنهايت پادشاهي كـل ايـران دسـت   

مهـم دسـت    بـه ايـن  واردكردن طمروسيه به قصه و ابراز عشق از سوي او به قهرمان قصـه  
است. پس از آنكه داراب در نبرد با شـوي طمروسـيه(قنطرش) و بـرادرش، عامـل و       يافته
گـردد.   كار زنداني مي شود، توسط طمروسيه به مجازات اين ها مي ساز مرگ هر دو آن وسيله

گيـرد، دلباختـه    مـي  خواسـت خـود او صـورت    س از آن، طمروسيه درپي ديداري كـه بـه  پ
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شسـتن   شود. پردازنده با اظهار بيزاري طمروسيه از خون شوي و فرزندان و دست مي  داراب
دليـل   نت پـدرش پـس از او بـه   ها و همچنـين بـا تمركـز بـراين اسـتدالل كـه سـلط        از آن

 بـانوي آن سـرزمين خواهـد شـد     و او نيـز شـاه   پسر، به او(داراب) خواهـد رسـيد    نداشتن
كنـد. تحقـق ايـن     )، طمروسيه را به شاهدختي عاشق تبـديل مـي  1/107: 1344(طرسوسي؛

هـم   سـازد و  خواست از سوي شاهدخت، هم انتقال سلطنت به داراب را مسلم و محرز مي
سـازد.   مـي  مسير دستيابي به معشوق از طريق تثبيت سلطنت در خاندان طمروسيه را محقـق 

  رو ازاين

آنجا كه چنين آرا و اعمالي دركار باشد، بديهي است كه پادشاهي صرفا مالزم با زني از 
درنگ  يافت، بي تبار شاهي است. بنابراين هرآنكس كه وي، او را اليق بستر خويش مي

: 1383(فريـزر؛  ادشاهي و آغوش او در كنـار هـم بـود    سان عصاي پ شد. بدين شاه مي
209.(  

پـذيري، طمروسـيه را بـه عاشـقي      دهي به اين مسير نقـش  اساس پردازنده با شكل براين
 اسـت تبـديل كـرده    مـدار و مسـلط در روابـط عاشـقانه و حتـي جنسـي       پرتكاپو، قـدرت 

خـود، او را بـه    ساختن داراب بـه   ) كه قراراست با وابسته103- 104/ 1: 1344(طرسوسي؛ 
پهلواني پرقدرت و نژاده اما منفعـل در  - زاده پادشاهخواست پادشاهيش برساند. و اما داراب 

وري و  عشق و خواهندگي به او است كه گويي قرار است طمروسيه براي او تنها ابزار بهـره 
پذيري عاشق و معشوق است كه پردازنده به  مشروعيت باشد. درست درهمين نقطه از نقش

بـاري در راسـتاي ارتبـاط بـا     مندي از اسطوره مادرت بخش عشق از طريق بهره جهت گفتمان
  آورد.  مي شنو و اقناع نياز و خواست او روي قصه

پذير كردن طمروسيه در قالب شاهدختي عاشق كه قراراست عشق او  اساس، نقش براين
عصاي مالزم پادشاهي باشد الگوي جمعي ذهن مخاطـب را در راسـتاي زمانـه خلـق اثـر      

ر عينـي زمانـه بـازآفريني آن، خواسـت     كنـد. امـا نكتـه مهـم آنجاسـت كـه بسـت        مـي   اقناع
تواند  طلبد كه هرگز نمي اي را در برابر تركان چيره بر تماميت اين سرزمين مي جويانه برتري

جويي نژادي ساسـانيان در   مشروعيتش را از شاهدختي بيگانه دريافت كند. اين امر با برتري
اي توانمند اما منفعل دربرابر  زاده هپادشا  سو است. بنابراين داراب، نقش زمانه خلق اثر نيز هم
نيست  كند كه قرار شنو تثبيت مي گيرد و اين معنا را براي قصه خود مي عشق به طمروسيه به

سـازد. ايـن    وابستگي به طمروسيه و عشقش مسير دستيابي بـه قـدرت را  بـراي او محكـم    
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ش طمروسـيه در  بخ كردن كاركرد مشروعيت سازوكار بيش از پيش امكان روگرداني و خنثي
هـاي   راستاي ركن ديگر تفكر و نگرش ساسانيان كه همان برتري نژاد ايراني و تحكيم پايـه 

اساس نكته قابل تأمل اينجاسـت كـه    بخشد. براين مي مردتبارانه اين نژاد برتر است را تحقق
سوي پردازنـده در قصـه    سازي سلطنت از سوي شاهدختي غير ايراني، به اين دليل از زمينه

شكل مادرتبارانه، هم نياز  اي سلطنت به اسطوره - است كه با حفظ بستر دينيشده  دادهاي ج
الگويي ذهن جمع تطميع گردد و هم نظام ارزشي نوين قصه يعني نگرش مردتبـار بـه    كهن

شنو روبرو نگـردد.   سلطنت بدون نقش مؤثر زنان در اين امر، با مقاومت منفي از سوي قصه
تواند سلطنت بر ايران  تا قدرت پادشاهيش را تثبيت نكند، هرگز نميبه ديگر سخن، داراب 

گرداند؛ پـس بايـد در ابتـدا پادشـاهي منـاطق و       عنوان حق طبيعي و قانوني خود را مسلم به
مندي خود بتواند به هدف نهايي  ممالكي را از آن خود گرداند تا از رهگذر آن و با اثبات فره

است. اما اين عشق از ممر  شده ريق عشق مادرتبارانه محققيابد. اين هدف از ط  خويش دست
جويي نژاد ايراني هم در زمانه خلق و هم عصـر بـازآفريني    شاهزاده غير ايراني با نياز برتري

اثر همخوان و سازگار نيست. بنابراين به نگرش نويني براي تزريق به قصه براي تأمين ايـن  
بـانوان و   بخش الهـه  متفاوت به بينش مشروعيت خواست قومي نياز است. و اين همان نگاه

بخـش   ساختن نقـش سـلطنت   به تبع آن نگرشي نوين به زنان است كه پردازنده براي خنثي
كه  رو چنان است. ازاين برده شاهدخت غيرايراني(طمروسيه) از آن متناسب با هدف متن بهره

خـاص بـه موانـع و     دهـي  شد، چگونگي رويارويي عاشق و معشوق، در ادامه ، شـكل بيان 
  است. مشكالت را در قالب نگرش نوين بدور از نگاه مادرتبارانه هموارساخته

 موانع و مشكالت  2.2.6

چگونگي بروز موانع و مشكالت و نحوة برخورد قهرمان با آن در راه دستيابي بـه معشـوق   
راينـد  نيز از سوي پردازنده، متأثر از عناصر پيرامتني گونـاگوني اسـت كـه بخـش اصـلي ف     

نامه از دو آبشخور مهم بـراي ترسـيم    بخشد. پردازنده در داراب ساز اثر را تحقق مي گفتمان
جـويي ايرانيـان در هـر دو زمانـه      كند. يكي مربوط به نياز تفوق موانع و مشكالت تغذيه مي

برنده  خلق و بازآفريني اثر يعني ساسانيان و تركان غزنوي است و ديگري كه درنهايت برگ
نـو زرتشـتي برسـاختة متوليـان و حاكمـان       ر دست آن است به تأثر پردازنده از ديـن  نيز د

برداري از آن توانسته نظـام ارزشـي مـتن را در ايـن      گردد كه پردازنده با بهره ساساني بازمي
كند. در اين راستا بايد خـاطر نشـان كـرد كـه ديـن زرتشـتي منسـجم و         سازه عشق تثبيت
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عنوان اركان اساسي و محوريت  ن پس از برتخت نشستن، آن را بهاي كه ساسانيا يافته تدوين
  قراردادندحاكميت خود 

هاي نژادي و قدرت حاصل از آن بود. اين ديـن از   دين التقاطي نويني در جهت انديشه
ها و باورهاي مغان زمان هخامنشي و پرسـتش ايزدبـانوان و امشاسـپنداني چـون      آموزه

 بـود بهـره بـرده    هايي از شـاخه زروانـي زرتشـت    ار آموزهآناهيتا و سپنتئه آرمتي در كن
  ). 332و 326: 1396(الهيجي؛ 

ها به نفع حكومـت و سياسـت خـود     خوبي توانستند از هريك از اين آموزه ساسانيان به
راستا در دين نو خود، يكي از اركان مهم اديان پيشين كه همانا پرسـتش   جويند. دراين سود

اي زروانـي و در  هـ  س و مشروعيت بخشي او بود را با تأثر از آمـوزه آناهيتا و اعتقاد به تقد
  جهت اهداف خود به

ايزد بانوان و امشاسپنداني خنثي در انديشه نوين زرتشتي تبديل كردند و كاركرد آنان را 
اقتصادي متكي بر كشاورزي  - تغيير دادند تا قدرت مردانه حاكمان در ساختار اجتماعي

گردد. بنابراين ديگر بيهوده بود كه در اين دستگاه دينـي كـه از   در حكومت آنان تثبيت 
زرتشت تنها نام او را داشت، محوري زنان، قدرت آناهيتا و خرد چيسـتا و رمـز و راز   

  ). 332: 1396(الهيجي؛ جستجو كنيم  سپنته آرمئيتي را

ز بـر  جويانه نژاد ايراني بـا تمركـ   توجه به اين نگرش، در راستاي تحقق خواست برتري
شنو با اين بستر در هر دو زمانه خلق  سو كردن ذهن قصه مردانه، پردازندگان را به هم  قدرت

عنـوان عنصـري    نـو بـه   است. تمركز پردازنده بر اين جنبه از دين  و بازآفريني اثر فراخوانده
كـه در ادامـه    اسـت  پيرامتني در زمانه خلق اثر به نـوع نگـرش بـه زنـان در قصـه بازبسـته      

پردازيم. همچنين اين تغيير كاركرد با بستر عيني زمانه بازآفريني اثر در عهد تركـان   مي  بدان
هاي مذهبي  دليل گرايش سو است. در اين راستا به غزنوي و غوري نيز بسيار همخوان و هم

  تابيدند. و متعصب، آنان حضور زنان حتي زنان مؤثر در اداره امور را نيز برنمي

ترين  عنوان يكي از مهم وره ميانه اسالمي، همچون تاريخ بيهقي بهتصوير زنان در آثار د
ي سياسـي و اجتمـاعي    شـده  عنوان تهديـدي بـراي سلسـله مراتـب تثبيـت      اين آثار، به

اي منفي از زنان  ها چهره ها و احاديثي كه در آن شدند و دائما با نوشتن داستان مي  قلمداد
  ) 98: 1390(اميرسليماني؛ كنند  د ميشود اين تهديد را به مردان گوشز ترسيم مي
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نامه با مژدة بـه پادشـاهي رسـاندن     شد، موانع و مشكالت در داراب باتوجه به آنچه بيان
شـود. در   آغـاز مـي   دو شدن بر ممالـك روم بـا فـرار آن     داراب از سوي طمروسيه و مسلط

وجود طمروسـيه و    جاي تمركز پردازنده بر حوادثي كه داراب براي رفع آن به سازه، به  اين
قدرت سياسي او وابسـته باشـد(همچنان كـه دربيـنش اوليـه دينـي ساسـانيان از همراهـي         

گرفت)، با چرخش ظريف  بخشي به پادشاهي ميتوان نشان اهورامزدا و آناهيتا در مشروعيت
اي مسـتقل و   عنـوان عطيـه   منـد او بـه   هاي فره سوي داراب و خويشكاري  و نامحسوسي به

تنها از  سازد. اين حوادث نه مي حوادثي خاص متمايل  شنو را به كانون ذهن قصه اهورامزدايي،
دينـي   - برداري سياسي وابستگي داراب به اين شاهدخت و تالش براي وصال او براي بهره

سازد.  صربه فرد او متمركز ميمندي منح شنو را بر فره نشاني ندارد كه از دو طريق، ذهن نقل
واسطة خويشـكاري خـود او در ايجـاد رويـدادهاي خطرآفـرين       حوادثي است كه به يكي
شده و ديگري رويـدادهايي اسـت كـه از مسـير      گذاشته نمايش  منظور تأييد توانمنديش به به

انـد.   شـده  كشيدن مشروعيت ايزدي او تعبيه رخ امداد نيروهاي غيبي و الهي براي تأييد و  به 
سازد كه رساندن داراب به پادشاهي و نشان دادن  مي تمامي اين سازوكارها اين معنا را منتقل

مندي ايـزدي   برتري او بيش از وابستگي به عشق طمروسيه و اتصال به تبار شاهي او به فره
مند ايزدي داراب  تنها بر نژادگي و قدرت فره شنو نه خود او متكي است. از اين رو ذهن نقل

بـراي تحقـق خواسـت شـاهي در      شود كه حتي شاهدخت را نيز به اين قدرت متمركز مي
دهي به موانـع و مشـكالت از سـوي     نماياند. اين نحوه خط سير شكل خاندان او وابسته مي

گسترش اسـت. روايـت اصـلي، همـان      پردازنده، در دو مسير روايت اصلي و فرعي درحال
ساختن موانع بدون نقش ياريگر طمروسيه است. اين  مندي داراب در مرتفع مسير نمايش فره

اسـت.   ريزي شـده  امر در راستاي هدف اصلي قهرمان قصه براي دستيابي به پادشاهي برنامه
جويانـه نـژاد ايرانـي امـا نـه از ممـر سـلطه         شده ، گفتمان برتـري  دنبال همين مسير تعبيه به
بـازآفريني اثـر    مدارانه كه ازمسير نگرشي مردساالر در رابطه با بسـترهاي عينـي خلـق و    زن

پذيري  مند در برابر شاهدختي وابسته، برخالف نقش اي فره زاده تصوير پادشاهگردد.  ميمسلم 
دو، نتيجـه تمركـز هدفمنـد پردازنـده بـر رويـدادها در جهـت هـدف          آغازين در ديدار آن 

هـاي ديـن    پدرساالرانه از  بستر پيرامتني انديشه - است. اين امر بينشي ديني مدار قصه برنامه
دهـي   است. در اين راستا جهـت  ساخته دهي به قصه فراهم ماننوين زرتشتي را در جهت سا

شده در حوادث فرعي، در بطن مشكالت و موانع، نگرش  پردازنده به دومين سازوكار نمايان
كند. اين حـوادث فرعـي    جويانه را به قصه تزريق مي نوين اما باروركننده اين گفتمان برتري
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ها؛ گريزگـاه نقـال از برنامـه     روايت خرده«له اگرچه همانطور كه بهمني و همكارانش در مقا
)، گريزگاهي از برنامه مكانيكي در جهت جلب مسـتمعان  220: 1395كنند( مي اشاره» روايي

هـا يـا همـان     روايـت  سوي نقال است اما بايد خاطر نشان كـرد كـه كـاركرد ايـن خـرده      از
قش و كاركرد اصـلي  شنوها نيست بلكه ن روايدادهاي فرعي، تنها همراهي و جلب نظر قصه

سازي در قصه است. به ديگر سخن، تأمل در حـوادث فرعـي در    آنان معنابخشي و گفتمان
مسير موانع و مشكالت از دربـار عمـان تـا رسـيدن بـه جزيـره خطـرش، تزريـق نگـرش          

مدارانـه زنـان در پيشـبرد اهـداف خـود را از سـوي پردازنـده در قصـه          مكرگرايانه و حيله
بخشي از اين نگرش كه برگرفته از شاخه انحرافي زرتشتي يعنـي  «رو  ينكند. از ا مي  گوشزد

شـنو را بـا خواسـت     ) بـيش از هرچيـز ذهـن قصـه    28و 25: 1359(رضي؛  »زرواني است
مدارانـه و   سازد. گـويي نگـرش زن   پدرساالرانه حاكمان ساساني در بستر خلق اثر همراه مي

اوليه ساسانيان در مقايسه با دين نـوين بـه   سياسي  - گونه الهه بانوان در انديشة ديني تقدس
ان مــوردنظر حاكميــت جديــد را اســت كــه همــواره گفتمــ شــده رقيبــي تبــديل«گفتمــان 

يـن مسـير   خـوبي در حـوادث فرعـي ا    ). اين نگـرش بـه  66: 1394(مالمير؛  »كند مي  تهديد
ن چنـي  و كپيـان و هـم   ميان حوادث گونـاگون از جزيـره طنبلـوس    پيگيري است. دراين قابل
روايت فرعي جداشـده از آن كـه  بـه ناپديـد شـدن دو يـار داراب يعنـي طمروسـيه و           دو

شـدن   پردازد، بيش از هرچيـز بـا مقدمـه روبـوده     مهراسب و حوادث ازسرگذرانده آنان مي
گرانـه و   طمروسيه از جزيره طنبلوس و ورود به جزيره نگار، امكـان تزريـق نگـرش حليـه    

مندي طمروسيه از عشـق شـاپور    گذارد. فريب و بهره مي نمايشبدبينانه نسبت به زنان را به 
گونه و همچنين خيانت دختر آبي به شوهرش با عشق به مهراسـب در   بازرگان و مرد انسان

است. اين  شده جزيره كپيان در اين راستا و براي پيشبرد همين نگرش از سوي پردازنده تعبيه
درپـي ناپديـد شـدن دوبـاره      - زن داراب- يسـا كل امر درنهايت با روبروشدن طمروسيه با زن

خوبي نمايان اسـت.   كليسا در انداختن طمروسيه به دريا به گرانه زن طمروسيه و اقدام توطئه
دهي به مرگ طمروسيه در ادامه و در سازه مـرگ   سازي شكل تر از آن، زمينه اين امر كه مهم

فمندي اين رويـدادهاي فرعـي را   ساخته، هد واسطة اين ديدار را فراهم كليسا به از سوي زن
  سازد. بيش از پيش آشكارمي

شايان ذكر است كه اين نگرش در عهد ساسانيان بيش از هرچيز تقدم آفرينش اهـريمن  
سـازد و نقـش    و شر را كه زن در قالب ديـو جهـي، بخشـي از نمـاد آن اسـت، آشـكارمي      

ــوس ــه و ه ــت نخســتين در معت  زيانكاران ــا خلق ــاط ب ــة او در ارتب ــي را بازان ــدات زروان ق
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رو اين ويژگـي   ). ازاين45- 46و 31- 32: 1359و رضي؛  293: 1374(زنر،  بخشد مي  تجسم
شـنو در   رو در ارتباط ميان پردازنده و قصـه  عنوان عنصري پيرامتني از دين نو در اثر پيش به

ر مسـير  است و پردازنده را د برداري پردازنده قرارگرفته زمان خلق و بازآفريني اثر مورد بهره
رو، بنـابر آنچـه    است. ازاين ساخت پيرامتني زرواني و گنوسي قصه قرارداده پايبندي به ژرف

گيري  تاكنون از سازوكار پيشبرد منابع و مشكالت از سوي پردازنده آشكار است وي با بهره
سلطنتي متكي بر بينشي - جويانه ملي از بستر پيرامتني دين نوين زرتشي گفتمان غالب برتري

رتبارانه را از بطن اثرگذارترين سازه عشق يعنـي موانـع و مشـكالت و از بسـتر عشـقي      پد
  است.   ساخته ديني در اثر ثبت و جاري - سلطنتي

پس از اينكه فرايند گفتمان از مسير بروز موانع و مشكالت، معناي اثـر را درارتبـاط بـا    
است. اين دو سازه اگرچـه  ظهور رساند، نوبت به دو سازه تأييدي وصال و مرگ  شنو به نقل
آيند اما در روند كاركرد عشق، نقـش تأييـدي و    شمار مي هاي بنيادين و اصلي عشق به سازه

  دارند.  يافته را برعهده مكمل و تأييدي گفتمان شكل

  وصال 3.2.6
بود، پس از  سوي جزيره خطرش از طمروسيه دورافتاده  داراب كه در بخشي از سفر خود به

امـا طمروسـيه از    شـود.  و شناخت دوباره طمروسيه، خواستار پيوند با او مـي ورود به آنجا 
دارد تـا پـس از آن مـادر و     نگـه  خواهد كه تا تسليم كردن حصار جزيره به او، دسـت  مي  او

گونة مسـير وصـال    ). پيشبرد اين230/ 1: 1344او دهند(طرسوسي؛  پدرش، او را به زني به 
كننـده   دهي به اين كـنش تصـديق   بار نيز پردازنده با شكل اين سازد تا  مي اين امكان را فراهم

پادشاهي از سوي طمروسيه، دوباره ذهن مخاطب را با حركت ميان گفتماني مادرمحورانه و 
ساالرانه به چالش توليد معنا وادارد. اما در ادامه با دربند شدن طمروسيه توسط عنقرهود  مرد

نفع  به پادشاهي بود، چگونگي دستيابي به وصال را بهكه پس از كشتن پدر او درپي دستيابي 
اي مخفيانه  است. طمروسيه كه دربند عنقرهود اسير بود طي نامه ساخته تغييرداده گفتمان پيش

به داراب، خواستار نجات خود توسط او از اين مهلكـه شـد. داراب كـه بـا دريافـت نامـه،       
عنـوان   شود، اين بار نيز به يه ميمقتدرانه، موفق به شكست حصار خطرش و نجات طمروس

 نشـيند  كنش پاياني بدون ياري و مهـر تأييـد طمروسـيه بـر تخـت سـلطنت خطـرش مـي        
ــان: ــاهي، ط  256- 266  (هم ــه پادش ــتيابي ب ــس از دس ــاليس  ). وي پ ــيه را از هرنق مروس

  آورد.  و او را به همسري خويش درمي كند مي  خواستگاري



 519   و ديگران) عاطفه نيكخو( ... ةبازشناسي معناي عشق در گفتمان قص

 

گونه،  به پادشاهي خطرش و ترسيم وصالي اين پيوند داراب با طمروسيه پس از دستيابي
از آنكه از انديشه مادرتبارانـه و ازدواج بـا شـاهدخت درجهـت مسـجل كـردن حـق         بيش 

به خاندان شـاهدخت    باشد، تفويض قدرت ازسوي نژاد برتر داراب پادشاهي حكايت داشته
كـز بـر دو كـنش،    رو، وصال بـا تمر  و تثبيت نگرش پدرساالرانه از اين رهگذر است. ازاين

است. نخست آنكه داراب با خويشكاري نهايي  خواهانه پدرتبار را تثبيت كرده گفتمان برتري
خود در راستاي تأييد توانمنديش با نجات طمروسه از خطر و نـه بـا كمـك و تـدبير او و     

حصــار خطــرش و دســتيابي بــه  درســت درتقابــل بــا نقشــه قبلــي، موفــق بــه شكســت 
امر با تكيه پردازنده بر نقـش مسـتقيم داراب و بـه حاشـيه رانـدن و      شود. اين  مي  پادشاهي

رنگ كردن نقش پيشـبرندة طمروسـيه در برداشـتن آخـرين مـانع در مسـير پادشـاهي،         كم
شـنو، غيـر كـاركردي و     بخش را در ذهن نقل بانوان مشروعيت درنهايت نقش تأثيرگذار الهه

كنش، داراب بـا ازدواج بـا طمروسـيه    نمايد. ازسوي ديگر و در راستاي دومين  كمرنگ مي
سازد.  ميخود وابسته كند و سلطنت را در آن خاندان به  پادشاهي را در خاندان او تثبيت مي

مندي اهورامزدايي داراب و اتكا هرچه بيشتر بر آن، هم  ساختن بعد فره اين امر نيز با برجسته
و هم نگرش پدرتبارانه اين نيـاز  سازد  شنوهاي ايراني را اقناع مي جويانه قصه خواست تفوق

شـايان ذكـر اسـت كـه      نمايـد.  شـنوها تثبيـت مـي    را در راستاي هدف قصه در ذهـن نقـل  
داراب به پادشاهي جزيره عروس پيش از وصـال بـا طمروسـيه و همچنـين مـرگ        رسيدن

  طمروسيه پيش از بازگشت داراب به ايران نيز تأييدي بر اين گفتمان است.

  مرگ 4.2.6
هـا دارد   سـاز عشـق در قصـه    ازه اصـلي كـه كـاركرد تأييـدي در مسـير گفتمـان      واپسين س

است. مرگ، عالوه بر برخورداري از تعابير و تفاسـير فلسـفي و روانشـناختي، بـا بـه        مرگ
دهـد.   مقصد رساندن معناي متن، قهرمان را درگذار رويدادهاي تحولي پس از خود قرارمـي 

ز يك از عاشق و معشوق باشد و يا چگونه اين اتفاق كه پردازنده، بازآفرين مرگ كدام ا اين
جلو راند، درجهت گفتمان  راند و پس از آن، طرف ديگر عشق را درچه مسيري به پيش را به
شنو نيازمنـد اسـت.    ايست كه به مهر تأييد نهايي براي باورداشت آن در ذهن قصه يافته شكل

نامـه، پـس از پيونـد     ود.در دارابشـ  مي اين امر توسط واپسين سازه عشق يعني مرگ محقق
ماهه حامله است توسط رقيـب اصـلي     را هشت» داراب«طمروسيه و داراب، طمروسيه كه 

شود. وي كه پيش از آن در سـير موانـع و مشـكالت بـا فـرار       مي كشته» كليسا زن«خويش، 
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 بـود، دوبـاره   كشي نسبت به طمروسيه را از دسـت داده  طمروسيه و هرنقاليش، فرصت كينه
سازد. درايـن ميـان امـا     مي شود و نقشه خويش را عملي سوي پردازنده به داستان واردمي  از

سـالم و بـدون صـدمه، نويـدبخش ادامـه مسـير پـدر        » بـن داراب  داراب«فرزند طمروسيه، 
بود. براين اساس، مرگ عاشـق توسـط توطئـه رقيـب شـاهدخت، دركنـار وجـود          خواهد
است نشـان از همـان    قصه براي تأييد و تثبيتش تالش كردهاي از همان نژاد برتر كه  بازمانده

سلطنتي  - جويانه سلطنتي دركنار نگرش منفي به زن و تثبيت همان گفتمان ملي معناي توفق
  شنوها و زمانه آنان دارد. پدرتبارانه در ارتباط دوسوية با قصه

  
  گيري . نتيجه7

دهي بـه گفتمـان    پهلواني، سازوكار شكلهاي  جاي ويژگي هاي عاشقانه به جانشيني شاخصه
طرسوسي است كه در دو سطح ساختار و نقش و كـاركرد عشـق   » نامه داراب«بلند    در قصه

اي متعلق به  عنوان قصه ، به»نامه داراب«است. در سطح ساختار و در نخستين گام، يافته  نمود
 - اي متون مقدس اسـطوره عهد ساسانيان، از سازوكار بازنمايي عشق از رهگذر وابستگي به 

سـلطنتي در ايـن قصـه     - ساخت اثر متأثر است. ايـن ويژگـي، بـه عشـق دينـي      ديني ژرف
دهـي بـه بخـش خيـالي      بـراي سـامان   شده در ادامـه  است. اين نوع عشق بازنمايي  انجاميده

پذيري اشخاص)،  سوي پردازنده در قالب چهار سازه اصلي ديدار عاشق و معشوق(نقش  از
است. شايان ذكر است  رانده پيش مشكالت، وصال و مرگ، ساختمان كلي قصه را بهموانع و 

گيري و پيشبرد روابط عاشقانه در بطن هر كدام از اين چهار سازه اصلي،  كه چگونگي شكل
ري اسـت كـه از رهگـذر       تحت عنوان سازه هاي تزئيني، وابسته به عناصر پيرامتنـي و متغيـ

شـكل   دو در قصـه مـوردنظر   در ارتباط دوسـوية ميـان آن   شنو و نگرش جمعي نقال با نقل
است. اين امـر بـا ترسـيم نقـش و كـاركرد عشـق، گفتمـان و معنـاي مـوردنظر در            گرفته

رو در اين قصه، ديدار عاشق و معشوق، به تجسـم   است. از اين را نمايان ساخته» نامه داراب«
سـاز   ق امـا مـالزم ومشـروعيت   اي عاشـ  زادگي و پهلواني داراب در برابـر طمروسـيه   پادشاه

ايـن عصـاي پادشـاهي بـه شـاهدختي      است. ايـن درحـالي اسـت كـه واگـذاري      اميده انج
كـردن   از پـيش امكـان روگردانـي و خنثـي     اي، بيش  اي حماسه عنوان شاخصه ايراني، به  غير

بخش طمروسيه را در راستاي ركن ديگر تفكر و نگرش ساسانيان يعنـي   كاركرد مشروعيت
اسـت. ايـن امـر     بخشيده هاي مردتبارانه اين نژاد برتر، تحقق د ايراني و تحكيم پايهبرتري نژا
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دهي خاص به موانع و مشـكالت را در قالـب نگـرش نـوين بـدور از نگـاه        درادامه، شكل
جاي تمركز  رو و در سازه موانع و مشكالت، پردازنده به است. از اين ساخته مادرتبارانه ممكن

وجود طمروسيه و قدرت سياسي او وابسته باشـد بـا     راي رفع آن بهبر حوادثي كه داراب ب
عنـوان   مند او بـه  هاي فره سوي خود داراب و خويشكاري  چرخش ظريف و نامحسوسي به

دار  سـوي حـوادثي خـاص و جهـت      شـنو را بـه   اي اهورامزدايي، كـانون ذهـن قصـه    عطيه
مسير موانع و مشكالت از دربـار   راستا، تأمل در  حوادث فرعي در سازد. در اين مي  متمايل

مدارانه زنان در پيشبرد اهداف  عمان تا رسيدن به خطرش، تزريق نگرش مكرگرايانه و حيله
كند. اين امر بـا نگـرش هـر دو زمانـة خلـق و       خود را از سوي پردازنده به قصه گوشزدمي

سوي پردازنده رو سازو كار پيشبرد موانع و مشكالت از بازآفريني قصه همخوان است. ازاين
سـلطنتي  - جويانه ملي گيري از بستر پيرامتني دين نوين زرتشتي، گفتمان غالب برتري با بهره

است. در ادامه، دو سازه  متكي بر بينشي پدرتبارانه را در اثر مورد بحث، ثبت و جاري ساخته
انـد   فتهگر  نهايي وصال و مرگ نيز، نقش تأييدي و مكملي گفتمان برآمده در قصه را برعهده

شـنو بـا آن يـاري رسـانند. بنـابراين،       تا به تثبيت، باورپذيري و همراهي هرچه بيشتر قصـه 
نامـه بـيش از    ساز در داراب هاي اصلي در جهت فرايند گفتمان دهي به سازه چگونگي شكل

است. نگرشي از  وان عنصري پيرامتني وابستهعن هرچيز بر بستر نگرش دين نوين زرتشتي به
  .بانوان شده الهه پادشاه و جايگاه خنثيقدرت الهي 

  
  ها نوشت پي

زاده، تحليـل گفتمـان انتقـادي، تهـران: علمـي و       براي اطالعات بيشتر بنگريد به فردوس آقاگـل . 1
 . 1397شناسي كاربردي، تهران: نشر علم، چاپ پنجم،  و فرزان سجودي، نشانه 1385 فرهنگي،

ــالل    . 2 ــه ج ــد ب ــتر بنگري ــات بيش ــراي اطالع ــطوره  ب ــتاري، اس ــاي  س ــق ه ــقي در و  عش عاش
 . 1395فارسي، تهران: ميترا، چاپ دوم،  نامه  عشق  چند

مايه و آيين مهم  چند بن«براي اطالعات بيشتر درمورد نگرش مادرتبارانه بنگريد به آيدنلو، سجاد، . 3
انسـاني  ،  جستارهاي نوين ادبي ، مجله دانشكده ادبيات و علـوم  »ازدواج در ادب حماسي ايران

 . 87، بهار 16مشهد، شماره 

ـ    منظور از سازه. 4 ط عاشـقانه در بطـن چهـار سـازه     هاي تزئيني در عشق، چگـونگي پيشـبرد رواب
مندي از عناصر پيرامتنـي در ارتبـاط و گفتمـان بـا      است كه از سوي پردازنده ازطريق بهره  اصلي
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ها اگرچـه حذفشـان    سازه ندد. اينب هاي گوناگون بازآفريني اثر در قصه نقش مي شنو در دوره نقل
سـازي و   سازد اما بخش مهم و اصـلي فراينـد گفتمـان    خللي بر چارچوب اصلي قصه وارد نمي

 بخشد. د معنا در قصه را تحقق ميتولي

  
  نامه كتاب
  )، تحليل گفتمان انتقادي، تهران: علمي و فرهنگي.1385زاده، فردوس( آقاگل

، جسـتارهاي نـوين   »و آيين مهم ازدواج در ادب حماسي ايرانمايه  چند بن«)، 1387آيدنلو، سجاد(
)، 160در پـي  (پـي 1، شـماره  41ادبي، مجلـه دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني مشـهد، دوره       

  .1- 20صص
  نامه، طرطوسي، جلد اول، تهران: قطره.  )، مقدمه بر: ابومسلم1380اسماعيلي، حسين(

، ترجمه فرزانه قوجلو، بخـارا، سـال چهـاردهم    »بيهقيزنان در تاريخ «)، 1383اميرسليماني، سهيال(
  .98- 116، صص83شماره 

، دوماهنامـه  »ها، گريزگاه نقال از برنامه روايي روايت خرده«)، 1395بهمني، كبري و ذوالفقار عالمي(
  .  199- 224)، صص34( 6، شماره 7علمي جستارهاي زباني، دوره 

طـرح يـك فرضـيه در تـاريخ     «)، 1395نجاريان( جعفرپور ميالد، محمدكاظم كهدويي و محمدرضا
، 8، دوماهنامه علمي فرهنگ و ادبيات عامه، سال چهـارم، شـماره   »زندگاني ابوطاهر طرسوسي

  .169- 194 صص
نامـه   ، دوفصـل »اي از سنايي عزنـوي  تحليل انتقادي گفتمان قصيده«)، 1393حسيني سروري، نجمه(

، سـال پـنجم،   نسـاني و مطالعـات فرهنگـي   نامـه ادب پارسـي؛ پژوهشـگاه علـوم ا     علمي كهن
  . 67- 89اول، صص   شماره

)، قلمرو ادبيات حماسي ايران، جلد اول، تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    1381رزمجو، حسين(
    مطالعات فرهنگي. 

 )، زروان در قلمرو دين و اساطير، تهران: انتشارات فروهر.1359رضي، هاشم(

  گري، ترجمة تيمور قادري، تهران: فكر روز.  ) زروان يا معماي زرتشتي1374زنر، آر. سي(
 هــاي عشــق و عاشــقي در چنــد عشــقنامه فارســي، چــاپ دوم، )، اســطوره1395ســتاري، جــالل(

  ميترا.   تهران:
  شناسي كاربردي، چاپ پنجم، تهران: نشر علم.  )، نشانه1397سجودي، فرزان(

  نامه، طرسوسي، جلد اول، تهران: بنگاه ترجمه و نشركتاب. )، مقدمه بر: داراب1344اهللا( صفا، ذبيح
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)، تاريخ ادبيات ايران، خالصه جلد اول و دوم، زيرنظـر سـيد محمـد ترابـي،     1385اهللا، ( صفا، ذبيح
  چاپ نهم، تهران: فردوس. 

ن: بنگـاه ترجمـه و   اهللا صفا، جلـد اول ،تهـرا   )، تصحيح ذبيح1344نامه(  طرسوسي، ابوالطاهر، داراب
  كتاب.   نشر

  هاي بلند عاميانه فارسي(رمانس عام)، تهران: روزگار.  )، بوطيقاي قصه1395عباسي، سكينه(
ترجمـه   ، در: تـاريخ ايـران كمبـريج،   »تـاريخ سياسـي ايـران در دوره ساسـانيان    «)، 1392فراي،ر.ن(
  انوشه، جلد سوم، قسمت اول، چاپ هفتم، تهران: انتشارات اميركبير.    حسن

ـ    1383فريزر، جيمز جرج( ن)، ترجمـة كـاظم فيروزمنـد،    )، شـاخة زرين(پژوهشـي در جـادو و دي
  آگاه.   تهران:

(درگسـترة تـاريخ)، تهـران:    2)، شـناخت هويـت زن ايرانـي   1396الهيجي، شهال و مهرانگيز كار، (
  مظالعات زنان.  انتشارات روشنگران و

تهـران: بنگـاه ترجمـه و    اهللا رضـا،   )، تمـدن ايـران ساسـاني، ترجمـه عنايـت     1350لوكونين، و.گ(
  كتاب.  نشر

تحليل تأثير گفتمان حاكميـت در ترجمـة الذريعـه إلـي     «)، 1394مالمير، تيمور و غالمرضا شمسي(
م انسـاني و مطالعـات   نامة ادب پارسي؛ پژوهشگاه علو نامه علمي كهن ، دوفصل»مكارم الشريعه

  .59- 78فرهنگي، سال ششم، شماره سوم، صص
ت غنــايي معاصــر و برگزيــدة )، هفتــاد ســال عاشــقانه؛ تحليلــي از ذهنيــ1394مختــاري، محمــد(

  ، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات بوتيمار.1300- 1370چهار شاعرو دويست
رجمـه حسـن انوشـه، جلـد سـوم،      )، پيشگفتار بر: تاريخ ايـران كمبـريج، ت  1392يارشاطر، احسان(

  اول، چاپ هفتم، تهران: انتشارات اميركبير.  قسمت


