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Abstract
Sign-semantic analysis checks the relationship between language signs in the Dialogue system and
beyond Sentence. This analysis shows that a sign associated with other discourse signs follow up what
process with a special meaning. In the meantime, checking the elements that underlie the formation of
meaning is crucial. Effective tools to analyze the sign-semantics include many elements such as:
Internal and external forms of discourse, the dynamic word of dialogue, the role of effective verbs in
the discourse, the word stress process, actors, types of actions, relationship of elements in succession
and juxtaposition Axis, etc. In this study, we have tried to find some of the elements of meaning in the
story of Layla and Majnun narrative Jami. And we check these elements show: first: signs of a
discourse on the story pass what process to the forming Semantic structure. Secondly, we explored the
types of discourse in this story. Third, we check the structure of narrative text to achieve the
superstructure or essence.
Methods based on classification and discourse analysis and semantic elements in the story of Layla
and Majnun. In the process of discourse analysis we take full advantage of the mode of Sha’iry in the
book Fundamentals of modern semantics. For this purpose, the general framework of analysis is
classified in four chains. Leili and Majnoon of meaning elements such as inside and outside of verbal
language factors, the word dynamic, active persuasion, the value of the word, of discourse factors,
stress the word, the word value, verbs effective role in the dialogue, the process of succession and
juxtaposition of word and so on in the form of the four chains were studied.
Leili and Majnoon of Jami’s sign-semantic analysis in four analytical chain in the context of this study
achieved the following results:
1) The basic narrative in the story of Layla and Majnun, based on the change from the unbalanced
situation (separation) to the balanced (Joiner).
2) The dominant discourse in the story of Layla and Majnun of induction or prescriptive discourse.
Persuasion activity in a few steps and two villages to assist the hero and create an obstacle to hero,
from both the opposition and anti-agent agent takes place. In this regard, the sensory-perceptual and
sensory-motor causes create cognitive structure in hero. Three "effective actions"_ desire, ability and
knowledge_ play a decisive role in the process of action of story elements. The agent knows that he
has the ability of union with the object value. Here we are faced with two current knowledge and
ability. Since the beginning of the story, asking a subject raises challenges and pave the way for future
events in the story. Hero catches up in every possible way to attain the object's value. Don'ts barrier of
traditional social and tribal prejudices is against the will of the subject. The protagonist in the conflict
between the desire and the traditional social norms, not the fate of the story. Prejudices tribal and clan
relations cause to preventing of Lily's father to her marriage to Majnoon. Here we face to "ought
verb". So two "effective verbs” "want" and "ought" are central verbs in the story of Layla and Majnun.
3) Subjective factor is In the case of discharge with true love and union with separation (injury).
Discourse and functioning with secondary factors story for the purpose of disjunction of separation
and union with true love and takes place.
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بررسی نشانهمعناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایة تحلیل گفتمان
سید احمد پارسا و منصور رحیمی



چکیده
تحلیل نشانهمعناشناختی ،به بررسی نحوة ارتباط نشانههای زبانی در نظام گفتمانی و در سطححی رراتطر از لملطه مطیپطردازد .ایط
تحلیل نشان میدهد که یک نشانه در ارتباط با سایر نشانههای گفتمانی و در نظام کلی گفتمان چه ررایندی را طی میکند تا دارای
معنای خاصی شود .در ای میان بررسی عناصری که زمینهساز شطللگیطری معنطا هنطتند ،اهمیطا اساسطی دارد .عناصطری ماننطد
شللهای بیرونی و درونی گفتمان ،بعد پویای کالم ،انواع گفتمان ،نقش رعلهای مؤثر در گفتمان ،ررایند تنشطی کطالم ،کنشطنران،
انواع کنشها ،ارتباط عناصر در محور لانشینی و همنشینی و مانند آن ،ابزارهای مؤثر در تحلیلهای نشطانهمعناشطناختی بطه شطمار
میآیند .در ای پژوهش کوشیدهایم برخی از ای عناصر معناساز را در داستان لیلی و مجنون به روایا لطامی بیطابیم و بطا بررسطی
ای عناصر ،نخنا نشان دهیم ،نشانههای گفتمانی در ای داستان چه ررایندی را طی میکنند تطا منجطر بطه شطللگیطری سطاختار
معنایی داستان شوند؛ دوم ،انواع گفتمان در ای داستان را بلاویم؛ سوم ،با بررسی ساختار روایی داستان به ابرساختار یطا لطانمایط
مت دسا یابیم.
کلید واژهها :گفتمان ،نشانهمعناشناسی ،لامی ،لیلی و مجنون
 -1مقدمه
نشانهمعناشناسی علم بررسی نشانههای زبانی در نظامی رراتر از لملطه اسطا کطه گفتمطان خوانطده مطیشطود .از نظطر بنطیاری از
نظریهپردازان ای عرصه« ،محالع واحدهای کوچلتر از لمله ،وظیف دستور زبطان و محالعط واحطدهای بزرگتطر از لملطه وظیفط
تحلیل گفتمان اسا» (صاحبی و هملاران « .)67 :9831 ،در مقابل دیطدگاه تحلیطل گفتمطان ،نظریط زبانشناسطی صطورتنرا محطر
میشود که با تحلیل و توصیف زبان در سحح لمله سروکار دارد» (آقاگلزاده .)2 :9819 ،امطا تحلیطل نشطانهمعناشناسطانه بطر پایط
گفتمان صورت میگیرد .گفتمان حاصل ترکیب چند لمله در کالم اسا .گفتار یا کالم ،ترلم پارول در تقابطل بطا زبطان 9شطلل
سیال و پویای نظام زبانی به شمار میآید .گفتار ،سحح رراتر از لمله و در واقع مجموعهای متشلل از چند لمله اسا که در یک
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نظام کلی ،گفتمطان را تشطلیل مطیدهطد« .گفتمطان 9مشطت از رعطل " "discourirاسطا کطه در قطرن دوازدهطم از رعطل تطی
" "discourereوارد زبان رراننه شد .در معنای بنیار کلی ،ای واژه به مجموعهیی سازمان یارته از لمالتی اطالق میشطود کطه
یک کل مننجم و یلپارچه را تشلیل میدهند» (کهنمویی و هملاران.)288-1 :9839 ،
بنابرای  ،نشانهمعناشناسی به تحلیل روابط نشانههای زبانی در سححی رراتر از لمله تحا عنوان گفتمان میپردازد تا نشان دهد
هر نشانه ،در ررایند معناسازی چه نقشی در ارتباط با سایر نشانههای زبانی درون گفتمانی ایفا میکند و ارتبطاط ایط نشطانههطا بطا
یلدینر چنونه سبب حصول معنا میشود .به عبارت دینر« ،نشانه-معناشناسطی بطه ظطاهر شطدن معنطایی مطیپطردازد کطه از میطان
شللهای زبانی دریارا شده اسا» (عباسی و معطی  .)15:9833 ،در واقطع« ،در بررسطیهطای نشطانهمعناشناسطی گفتمطانی ،دینطر
نمیتوان با نشانهها به مثاب گونههای منفک ،واحدهای کمینهیی لدا ارتاده و عناصر از هطم گننطته برخطورد کطرد .بللطه بایطد بطا
دیدگاه گفتمانی به محالع آنها پرداخا» (شعیری .)13 :9833 ،ای سخ بدان معناسا که زبطان آنگونطه کطه سوسطور گفتطه اسطا،
نظامی از نشانهها نینا؛ «بلله مجموعهیی اسا از ساختارهای معنادار» (معی « .)996 :9832 ،نشانهمعناشناسی ،ابطزاری علمطی اسطا
که با آن میتوان سازکارهای شللگیری و تولید معنا را در گفتمانهطا بررسطی و محالعطه کطرد» (داوودیمقطدم .)917:9812 ،بطه ایط
منظور ،عناصر متعددی که در ررایند معناسازی و در تحلیلهای نشانهمعناشناختی گفتمان شرکا دارند ،باید مورد توله قرار گیرند.
ای عوامل شامل انواع کنشها ،کنشنران (مشارکها) ،شللهای برونه و درون کالم (معنای ظاهری و معنای ضمنی) ،نیروهای
یارینر ،نیروهای مخالف ،ررایند تنشی کالم (رشارة عاطفی و گنترة شناختی) و مانند آن اسا .با بررسی هر یطک از ایط عوامطل
معناساز در یک کل نظاممند و تحلیل نحوة ارتباط ای عوامل با یلدینر در نظام معنایی ،میتوان نشان داد که یک نشان زبانی چطه
ررایندی را طی میکند تا دارای معنا شود .به همی منظور ،شعیری و ورطایی در ققنوس ،راهی به نشانهمعناشناسی سییا (:9833
 )2معناسازی را لریانی میدانند که «طی آن نشانه تغییر میکند ،پیچیده میشود ،لابهلا میگردد و به شطلل سطیال و ناپایطدار بطه
پیش میرود ».بنابرای  ،در نشانه معناشناسی ،یک نشان زبانی دارای ارزش از پیش تعیی شده و قراردادی نینا؛ بلله در ارتباط با
سایر الزای گفتمان اسا که معنا پیدا میکند .نشانه تنها دارای یک د لا معنایی نینا بلله معنای نشانه میتواند هطم در شطلل
ظاهری (بیرونی) کالم هم در شلل درون کالم (د لا ضمنی) مورد توله قرار گیرد .به ای معنا کطه «نشطانه ،سطاختاری دوتطایی
دارد؛ هم د لا معنایی دارد و هم د لا ضمنی» (احمدی.)51 ،9838 :
بر همی اساس ،آلژیرداس ژولی گرماس ( )76 :9831نیز معتقد اسا در تحلیلهای نشانهمعناشناسانه با زبطان ضطمنی موالطه
هنتیم .در ای میان نقش گفتمان روایی ،تعیی کننده خواهد بود .در واقع «کارکرد گفتمان روایی ،نه تحلطم بطه ینطاننی واقعیطا
بلله آشناسازی مخاطب با للوههای گوناگون واقعیا و آموزش شیوههای مختلف مشاهده و بیان وقطایع در بارطاهطای متفطاوت
اسا» (صاریپیرلوله و ریاضی .)58 :9836 ،بر ای اساس ،معناشناسان معتقدند ،نشطانه ارزش و معنطای واحطد و منفطک از سطایر
نشانه های نظام زبانی ندارد؛ بلله در تعامل و تقابل با سایر الزای نظام گفتمانی معنا پیدا میکند« .معنطی نشطانه ،بطه تنهطایی و بطه
صورت مجرد نمیتواند مورد نظر باشد بلله در ارتباط با سایر نشانهها و شاید با تمامی لمله باید مد نظطر باشطد» (پطالمر:9836 ،
 .)68شعیری نیز معتقداسا «اصل ،در تجزیه و تحلیل معناشناختی ای اسا که کالم ،ررایندی معنایی اسطا کطه بطر اثطر گفتمطان
(رعالیا گفتمانی) شلل میگیرد .یعنی ای که گفتمان منئول ایجاد کالم اسا .پس نباید به کالم به چشم مجموعهیی از نشطانههطا
نناه کرد بلله باید آن را یک واحد معنایی یا یک کل معنادار داننا» (شعیری)956 :9819 ،
 -2روش و مواد
روش کار به شیوة توصیفی-تحلیلی و بر پای طبقهبندی و تحلیل گفتمان و عناصر معناشناختی در داستان لیلی و مجنون اسطا .در
ررایند تحلیل گفتمان از شیوة شعیری در کتاب «مبانی معناشناسی نوی » بهره لنتهایم .به ای منظطور چطارچوب کلطی تحلیطل در
discourse
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چهار زنجیره طبقهبندی شده اسا .عناصر معناساز داستان لیلی و مجنون از لمله :عوامل درونکالمی و برونکالمطی ،بعطد پویطای
کالم ،رعالیا متقاعدسازی ،بعد ارزشی کالم ،انواع عاملهای گفتمان ،ررایند تنشی کالم ،بعد ارزشی کطالم ،نقطش ارعطال مطؤثر در
نظام گفتمان ،بررسی ررایند لانشینی و همنشینی کالم و مانند آن در قالب ای چهار زنجیره مورد بررسی قرار گررتهاند.
پرسشهای پژوهش
در ای پژوهش کوشیدهایم تا به چند سؤال اصلی پاسخ دهیم:
 -9روایا پایه در داستان لیلی و مجنون چنونه اسا و نقش عاملهای کالمی در شللگیری ساختار روایی داستان چینا؟
 -2گفتمان غالب در داستان لیلی و مجنون از چه نوع اسا و ساختارِ شناختی عامل راعلی چنونه در ارتباط با گفتمان غالطب
داستان شلل میگیرد؟
 -8نقش رعلهای مؤثر در شللگیری ساختار معنایی داستان چینا؟
 -1-1پیشینة پژوهش
پیش از ای  ،در قلمرو روایاشناسی ،پژوهشهایی دربارة «لیلی و مجنون» لامی انجام شده اسا که به آنها اشاره میکنیم:
یوسفی در «بررسی تحلیلی و تحبیقی لیلیومجنون نظامی ولامی» چند شخصیا داسطتان را برشطمرده و شطیوة ننطاه لطامی و
نظامی به شخصیاها را بررسیلردهاسا .خدیور و شریفی در «اشتراکات لیلیومجنون لامی ،لیلیومجنون نظامی و مجنطونولیلطی
امیرخنرودهلوی» مضامی مشترک و متفاوت ای سه منظومه را به روشی توصیفی مقاینهکردهاند .حن ذوالفقاری با تحبی چهار
روایا لیلی و مجنون نظامی ،امیرخنرو دهلوی ،لامی و ملتبی ،نشاندادهاسا که مضامی یا به تعبیر ایشان «نقشمایه»ها در ایط
چهار روایا به چه صورت آمده اسا.
با ولود ای  ،پژوهشی در حطوزة تحلیطل هطای معناشطناختی بطر داسطتان لیلطی و مجنطون لطامی نیطارتیم .از آنلطا کطه تحلیطل
نشانهمعناشناختی از لمله دانشهای نوی در حوزة نقد ادبی به شمار میآید و در شناخا و تببی لنبههطای معنطایی متطون ادبطی
حائز اهمیا بنیار اسا؛ لذا مقال حاضر در ای راستا پژوهشی نو و باینته به نظر میآید.
 -2داستان لیلی و مجنون به روایت جامی
مجنون در اوان لوانی به دنبال یاری شاینته میگردد تا وی را به همنری برگزیند .پس از لنتجوی بنیار ،وصطف لمطال لیلطی
سبب میشود تا به دیدار وی بشتابد .مجنون با دیدن لیلی به وی دل میبازد و هر روز به دیدار وی میرود .خبرچینان پدر لیلی را
از ای موضوع آگاه میکنند .پدر لیلی ،وی را از دیدار با مجنون منع میکند .از آن پس ،لیلی و مجنون ،شبانه دیدار مطیکننطد .پطدر
لیلی از ای دیدارهای شبانه نیز آگاه میشود و لیلی را سیاسا میکند .مجنطون از دوری یطار آرام نطدارد و پریشطان خطاطریش بطه
گوش پدر و خویشان قبیلهاش میرسد .پدرش ابتدا باب نصیحا را میگشاید؛ اما پندهایش در مجنون نمیگیرد .عامریان پیشنهاد
میکنند یلی از خوبان قبیله را به نلا مجنون درآورند تا شاید آتش سودای وی بنشیند؛ اما مجنون تنها به دنبال راهی میگردد که
به لیلی برسد.
وی در پاسخ نصایح پدرش میگوید کاری لز عاشقی ندارد و به اصل و ننب نیز کاری ندارد .غمازی کردن غمازان نیز اثطری
نمیبخشد و عش لیلی و مجنون به یلدینر هر روز بیشتر میشود .مجنون به قصد نزدیک شدن به کوی لیلی در خان پیرزنطی در
نزدیلی کوی لیلی ساک میشود .پدر لیلی از ای موضوع آگاه میشود و پیرزن را تهدید به مرگ میکند و از مجنون به نزد خلیفه
شلایا میبرد .مجنون ،آوارة بیابان میشود و به پدرش پیغام میررستد که لیلی را برای وی خواستناری کند .پدر مجنون لیلطی را
برای وی خواستناری میکند؛ اما پدر لیلی مانع ای وصلا میشود .باز مجنون آوارة کوه و صحرا میشود ،نام لیلطی را بطر ریط
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بیابان مینویند و با گردباد سخ میگوید و  ...با عش لیلی روزگار میگذارد.
روزی نورل حال زارش را میبیند و عزم میکند به وی یاری برساند .لیلی را از پدرش برای مجنون خواستناری میکنطد؛ امطا
پدر لیلی باز مانع وصلا آنها میشود .مجنون بار دگر سر به بیابان میگذارد و به خیطال روی لیلطی بطا آهطوان و وحطوش زنطدگی
میکند .روزی در بیابان با شبان لیلی دیدار میکند و آگاه میشود که مردان قبیل لیلی به غارت بیرون ررتهاند؛ پس بطه دیطدار لیلطی
میشتابد .لیلی عازم حج میشود .مجنون در کعبه و در مناسک حج لیلی را میبیند و با وی عش میبازد .در ایام حطج ،لطوانی از
قبیل ثقیف عاش لیلی میشود و وی را به نلا خود در میآورد .مجنون با شنیدن خبر ازدواج لیلی به کلی از اننیان میبطرد و بطا
وحشیان میپیوندد .لیلی به عش مجنون ،الازه نمیدهد همنرش از وی کام بنیرد و به مجنون نامه مینویند کطه ازدواج وی بطه
اختیار او نبوده بلله تللیف والدی بوده اسا .همنر لیلی بیمار میشود و باناکامی از دنیا میرود .روزی مجنون پوسطا گوسطفند
میپوشد و در میان رم لیلی به نزدیک کوی وی میآید و ای گونه ،دیداری صورت میگیرد.
دیدار مجنون با س

کوی لیلی و مقا ت وی با آن س  ،نشانی از عش وی به لیلی اسطا .یطک روز هطم ،مجنطون بطه طفیطل

گدایان به خیمهگاه لیلی در میآید و لیلی کاس وی را میشلند و مجنون از ای موضوع شاد میشود .دیدار دینطری میطان لیلطی و
مجنون شلل میگیرد و آن در راه شلار اسا .مجنون وعدة دوباره از لیلی میطلبد .لیلی میگوید در راه بازگشا از همطی لطا مطی-
گذرد و اگر در ای ملان باشد به دیدارش شاد خواهد شد .مجنون آنقدر بر سر آن راه میاینتد که مرغان بر سرش آشطیان مطیکننطد،
تخم میگذارند ،تخمها لوله میشوند و به پرواز در میآیند .لیلی در راه بازگشا ،مجنون را همان لا میبیند و آوازش میدهد کطه:
«منم آرام لانا» .اما مجنون به عش الهی رسیده و از صورت مجاز رسته اسا ،به لیلی میگوید برو که عشقا آتشطی لهاننطوز در
لانم انداخا .پس از آن مجنون با آهوان میزید و شعر میگوید .یک اعرابی به زیارتش میرود و شعر میآموزد تطا اینلطه روزی وی
را میبیند که آهویی بغل کرده و هر دو مردهاند .با شنیدن خبر مرگ مجنون ،لیلی سخا بیمار میشود و لان میسپارد.
 -3تحلیل نشانهمعناشناختی داستان لیلی و مجنون
 1-3زنجیرة یکم
 1-1-3عوامل دورنکالمی و برونکالمی
در داستان لیلی و مجنون ،گفتمان با توصیف وضعیا اولیه آغاز میشود .در ای لا تعادل در داستان برقرار اسا .سپس ای تعادل
به سبب نیروی عش به هم میخورد و «هجران» را تحق میبخشد .از ای لا به بعد ررایند پویایی کالم آغاز میشود؛ چراکه حرکطا
از عدم تعادل به سما بازگشا تعادل آغاز میشود .قهرمان تالش میکند تا بر اساس «ررایند بهبودی» ایط وضطعیا را تغییطر دهطد.
آسیب یا نقصان در داستان لیلی و مجنون «هجران» یا انفصال از معشوق اسا و تالش قهرمان به منظور عبطور از آسطیب و حرکطا از
انفصال به وصال با معشوق صورت میگیرد .از آن نظر که راعل در وضعیا اولیطه بطه سطر مطیبطرد مطیتطوان وی را «راعطل حطالتی»
(شعیری )61 :9819،نامید .وی به منظور ررع نقصان وارد عمل میشود و به منظور رهایی از هجران راهی دیار یار میشود:
بطططططططر ناقططططططط رهنطططططططورد دم زد

و انطططططططدر ره بیخطططططططودی قطططططططدم زد

مطططیرانطططد نشططططید شطططوق خوانططططان

تططططا سطططططاحا خیمططططهگطططططاه لانطططططان
(لامی)662 ،9831:

در ای لا ما با راعل عملی مواله هنتیم .تالش راعل در لها تغییر وضعیا سبب شللگیری اشطلال درونطه و برونط کطالم
میشود .در داستان لیلی و مجنون شلل درونه کالم ،تقابل هجران و وصال اسا .اشلال برون کالم ،نشانههای معنایی دال بر ایط
دو مفهوم هنتند که در شلل درون کالم ،حرکا راعل را لها میدهند .به عبارت دینر برای هطر یطک از اشطلال درونط کطالم
میتوان معناهای صریح (صورت برونه) یارا که در پیوند با شلل درونه کالم حضور پیطدا مطیکننطد .در داسطتان لیلطی و مجنطون
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اشلال برون کالم بنیار گنترده اسا (از آن روی که ذکر بیاهای داستان سبب بطه درازا کشطیدن مطت مطیشطود ،از ذکطر ابیطات
خودداری کردهایم و تنها مضمون ابیات را در قالب اصحال یا مصدر یا عبارتی کوتاه به شلل نمطودار نشطان خطواهیم داد ).و بطه
همی لها تنها برخی از مهمتری صورتهای برون کالم در ای داستان را در نمودار زیر نشان دادهایم.
در منزل خود ماندن ≠ عزیما به منزل لیلی
دردمندی مجنون ≠ شاد شدن مجنون به دیدار لیلی
اشطططلال برونط ط

اشک ریخت و خاک بر سر بیخت ≠ نشید خواندن و شوق وصال

کالم

بیخواب شدن و بیقطراری مجنطون≠ خطواب بیخطودی در لحظط
وصال لیلی
طو نی شدن شب هجران≠ کوتاهی روز وصال
کام ننررت از لب یار≠ هننام عاشقی نهادن

شلل درونه

هجران ≠ وصال
نمودار شماره 9

 2-1-3بعد پویایی کالم
در داستان لیلی و مجنون ،تال ش عامل راعلی در لها رسیدن به وصطال بطا مفعطول ارزشطی ،رراینطد گطذر از آسطیب را شطلل
میدهد« .پویایی کالم ارتباط منتقیم با ررایند گذر از آسیب و تغییر از وضعیتی به وضطعیا دینطر دارد» (شطعیری .)39 :9819،در
واقع ،کنشها و گفتمان عامل راعلی در لها ررع نقصان حرکا رو به للو داستان را تحقط مطیبخشطد و بعطد پویطایی کطالم را
ارزایش میدهد« .شدن ،پایه و اساس معناشناسی گرمس را تشلیل میدهد» (عباسی و یارمند .)953 :9811 ،تغییطر از وضطعیتی بطه
وضعیا دینر ،مبحث «شدن» را پیش میکشد« .شدن» در معنی عام آن ،پیوستنی و استمراری اسا که در تغییطر و دگرگطونی بطه
ثبا میرسد ( .)39 :9819شدن ،وضعیا پایدار تغییر یارتهای اسا که دارای خاصیا استمرار و پیوستنی باشد .در داسطتان لیلطی
و مجنون مبحث «شدن» با رسیدن مجنون به عش حقیقی (عررانی) نشان داده میشود .البته مبحث شدن تنها در روایا لطامی بطا
ای عنوان آمده اسا .در روایا نظامی و امیرخنرو ،تغییر صورت نمیگیرد و وضعیا شِوشی عامل راعلی در آغاز و پایان قصطه
ثابا اسا .به همی لها از بعد پویایی کالم در ای دو روایا کاسته میشود .اما در روایا لامی از آنجا کطه عامطل رطاعلی در
نهایا به وصال با مفعول ارزشی میرسد ما شاهد تغییر هنتیم؛ چراکه وی از «صورت مجاز» به « معنی» رسیده اسا.
هطططان تطططا نبطططری گمطططان کطططه مجنطططون

بطططططر حنطططط مجطططططاز بطططططود مفتطططططون

در اول اگططططر چططططه داشططططا میلططططی

بططططا لرعططططه کشططططی ز لططططام لیلططططی

انطططدر آخطططر کطططه گشطططا از آن منطططا

ارلنططططد ز دسططططا و لططططام بشلنططططا
(لامی)317 ،9831:

در ررایند تغییر ،نیروهایی دخیل هنتند .برخی از ای نیروها در لهطا تحقط  ،برخطی دینطر در لهطا ایجطان نشطدن تغییطر،
کنشهایی انجام میدهند .بر ای اساس ،نیروهایی دخیل در گفتمان را میتوان در دو گروه تقابلی تعریف کرد -9 :نیروهای موار :
در راستای خواسا عامل راعلی و به منظور کمک به وی ایفای نقش میکنند .ایط نیروهطا از نیروهطای مثبطا در مطت بطه شطمار
میآیند -2 .نیروهای مخالف :علس لها حرکا راعل ظاهر میشوند و قصد آنها ایجاد مانع بر سر راه قهرمان و در لها عطدم
تحق تغییر اسا .ای نیروها از نیروهای منفی در مت تلقی میشوند ( .)32 :9819بنابرای  ،یلی از راههای شطناخا بعطد پویطای
کالم ،شناسایی شخصیاهای مت اسا .به طور کلی در داستان لیلی و مجنون ،یازده شخصیا حضور دارند .کطنشهطا و گفتمطان
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هر یک از ای عامل به گون اسا که میتوان آنها را لزء یلی از نیروهای موار یا مخالف مت داننا .در واقطع ،کطنش عطامالن
مت اسا که سبب میشود ما آن عامل را لزء نیروهای مثبا تلقی کنیم یا لزء نیروهای منفطی .عطامالن داسطتان لیلطی و مجنطون
شامل :مجنون ،لیلی ،پدر مجنون ،نورل ،پیرزن همنای لیلی ،شبان قبیل لیلی ،خویشان قبیل لیلی ،پدر لیلی ،لوانی از قبیل ثقیطف،
مادر لیلی و خلیفه هنتند .در ای میان ،مجنون به عنوان عامل راعلی ،شش عامل بعدی (لیلی ،پدر مجنون ،نورطل ،پیطرزن همنطای
لیلی و شبان قبیل لیلی) به عنوان نیروهای موار و پنج عامل بعدی (خویشان قبیل لیلی ،پدر لیلی ،لوانی از قبیل ثقیف ،مادر لیلی
و خلیفه) لزء نیروهای مخالف مت به شمار میآیند .در نمودار زیر نیروهای حاضر در روایا لیلی و مجنون را نشان دادهایم:

نمودار شماره 2
تقابل کارکردی شخصیاهای داستان لیلی و مجنون و طبقهبندی آنها در دو دست منفی و مثبا یا موار و مخالف ای املان را
به ما میدهد تا نوعی اشتراک در بی عامل مربوط به هر یک از ای دو دستهها بیابیم« .وله اشتراک» از دیدگاه معناشناسی تعریف
خاصی دارد« .گرماس ابداعکنندة وله اشتراک در معناشناسی ،ای مفهوم را با عنوان مجموعهای تلراری از مقولههای معنطادار کطه
قرائا همشلل یک اثر را مینر میسازد معرری میکند( ».همان .)981 :وله اشتراک به ما املان لداسازی مقولههای همن را در
گفتمان میدهد؛ برای مثال ،در ای لا که سخ از عامالن و نیروهای دخیل در گفتمان اسا ،میتوان تمام نیروهطای موارط را بطه
عنوان مقولههای همن در تقابل با نیروهای مخالف قرار داد .وله اشتراک نیروهای موار آن اسا کطه همنطی در لهطا یطاری
رساندن به عامل راعلی حرکا میکنند و در مقابل ،نیروهای مخالف در لها علس آن ،کنشهایی صطورت مطیدهنطد .بنطابرای ،
میتوان دو گروه تقابلی نیروهای موار و مخالف را در نمودار زیر به تفلیک مقو ت همن نشان داد:
مقو ت همن
پدر مجنون ≠ پدر لیلی

بعد صوری

قبیله مجنون ≠ قبیله لیلی
پیرزن همنایه لیلی ≠ خلیفه
نورل ≠ لوانی از قبیله ثقیف
لیلی ≠ مادر لیلی
موار ≠ مخالف

بعد ضمنی

مثبا ≠ منفی

بعد ارزشی
نمودار شماره 8

 3-1-3فعالیت متقاعدسازی
در رعالیا متقاعدسازی ،گفتمان از نوع القایی (تجویزی) اسا« .در گفتمان القایی ،هر دو طرف کنش یطا برنامطه در تعطادل بطا
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یلدینر ،سبب تعیی کنش با شلل گررت آن میشوند؛ یعنی یلی از دو طرف تعامل ،باید طرف دینر را به الرای کنش ،متقاعطد
سازد( ».شعیری .)93 :9833 ،در داستان لیلی و مجنون ،ما با انواع رعالیا متقاعدسازی مواله میشویم .به منظور بررسطی رعالیطا
متقاعدسازی در داستان لیلی و مجنون ،باید انواع ای رعالیاها را طبقهبندی کرد و به دنبال آن به تحلیل آنهطا پرداخطا .شطعیری
( )77-6 :9831گونههای القایی را در چهار دسته طبقهبندی کرده اسا -9 :گون القایی مبتنی بر تشوی  -2گون القایی مبتنطی بطر
اغوا  -8گون القایی مبتنی بر تهدید یا ایجاد رعب و وحشا  -1گون القایی مبتنی بطر تحریطک .گفتمطان عطامالن داسطتان لیلطی و
مجنون را میتوان در دو دسته مخالف و موار لای داد؛ یعنی گفتمانی که در لها متقاعدسطاخت عامطل رطاعلی مبتنطی بطر رهطا
کردنِ مفعول ارزشی صورت میگیرد و دینر گفتمانی که از لانب عامالن یارینر یا خود عامطل رطاعلی در لهطا متقاعدسطاخت
دینر عامالن مبنی بر وصالِ راعل به مفعول ارزشی صورت میگیرد .در ای لا ما با دو نوع رعالیا متقاعدسازی مواله هنتیم کطه
هر کدام ،گونههای متفاوت گفتمان القایی را به کار میگیرند تا طرف مقابل را متقاعد سطازند .لهطا روشط شطدن بحطث ،انطواع
رعالیا متقاعدسازی در لیلی و مجنون را به صورت نمودار نشان میدهیم:

نمودار شماره 1
عش مجنون به لیلی ،لریانی حنی -ادراکی را در ولود مجنون تحق میبخشد که شلل تلامل یارت آن را میتوان شطناختی
داننا که مجنون از عش و معشوق در پایان داستان پیدا میکند .ای ررایند شناختی از گفتمطان القطایی آغطاز مطیشطود .گفتمطان
القایی ،منجر به بروز کنشهایی میشود که عامل راعلی را ننبا به توانایی خود در گذر از آسیب و وصال با مفعول ارزشی آگطاه
میسازد .ای کنشها سبب خل تصوری ذهنی از مفعول ارزشی در ذه راعل میشود .مجنون عشط لیلطی را بطرای خطود تفنطیر
میکند و ما در روند تلاملی ای شناخا شاهد ارزیابی و تفنیر وی از عش لیلی به عنوان عشقی حقیقی هنتیم .در واقع لریطان
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حنی -ادراکی در ررایند گذر از آسیب ،سبب شللگیری ساختارشناختی مجنون میشطود .شطعیری (همطان )61 :بطه نقطل از ژاک
رونتنی مینویند« :ساختارهای شناختی از لریان حنی -حرکتی نشأت میگیرد که املان هدایا کنش از طری احناس و ادراک
را رراهم میسازد ».در داستان لیلی و مجنون ،شناخا مجنون از عش  ،در پارهی نهایی داستان و پطس از ططی کطردن رراینطد گطذر
شلل میگیرد .روزی مجنون لیلی را با قوم میبیند که عازم شلار اسا .دیدار صورت میگیرد و دلداده و دلدار از یلطدینر لطدا
میشوند .مجنون از وی میپرسد دوباره کی میتواند وی را ببیند؟ لیلی در پاسخ میگوید:
گفتططططا کططططه بططططه وقططططا بازگشططططت

خطططواهم هطططم از ایططط زمطططی گذشطططت

گطططر زان کطططه در ایططط مقطططام باشطططی

از دیطططططدن مططط ط بطططططه کطططططام باشطططططی
(هفا اورن ،لیلی و مجنون)336 -3:

مجنون به انتظار دیدار دوباره آنقدر در همان لا میاینتد که مرغی بر سرش آشیان میکند ،تخم میگذارد و تخمهایش لوله
میشوند .لیلی در راه بازگشا به سراغ وی میآید:
بلنطططد کطططه ای ورطططا کطططیش

بننططططر بططططه ورططططا سرشططططت خططططویش

زد بانططط

گفتططططا تططططو کططططهیططططی و از کجططططایی

بیهطططوده بطططه سطططوی مططط چطططه آیطططی؟

گفتططططا کططططه مططططنم مططططراد لانططططا

کططططططططام دل و رونطططططططط روانططططططططا

یعنططططی لیلططططی کططططه منططططا اویططططی

اینجططططا شططططده پططططای بنططططا اویططططی

گفتططططا رو رو کططططه عشططططقا امططططروز

در مططط ط زده آتشطططططی لهطططططان سطططططوز

بطططططرد از نظطططططرم غبطططططار صطططططورت

دینطططططر نشطططططوم شطططططلار صطططططورت
(همان)331 -11:

بنابرای ساختارِ شناختی مجنون بر اساس ارزیابی وی و برپای کنشهایی اسا که در ررایند وصال به معشوق صورت میگیرد.
در توضیح کارکرد ارزیابیکننده باید ارزود ای نوع گفتمان ،حاصل نوع برداشا ذهنی شخصیا از حوادث و گفتمانهطای القطایی
اسا .ژپ لینا ولا ( )71 :9811گفتمان ارزیابیکننده را نوعی قیاس و تفنیر میداند که شخصیا به واسح آن حلمی ذهنی را
در مورد داستان یارینر کنشنران ارائه میکند .در ای میانه ،وله کاربردی ای ارزیابی نیز میتواند مرگ مجنون و عطروج معنطوی
وی باشد که ای ررایند را به صورت نمودار زیر نشان دادهایم:

نمودار شماره 5
 4-1-3بعد ارزشی کالم
در هر مت روایی ،عامل راعلی به دنبال چیزی اسا که دارای ارزش باشد .شعیری ( )36 :9819از دو نوع نظام ارزشطی سطخ
گفته اسا :نظام ارزشی بنیادی و نظام ارزشی استعمالی .در ای میان ،نظام ارزشی استعمالی ،وسیلهای برای رسیدن به نظام ارزشی
بنیادی اسا .در داستان لیلی و مجنون ،برخی از ارزشها تنها ابزار و راهی برای رسیدن عامل رطاعلی بطه ارزش بنیطادی اسطا .در
ای داستان –به روایا لامی -وصال با لیلی ،نوعی ارزش برای مجنون به شمار میآید .تمام تالش عامل راعلی به قصد وصال بطا
لیلی اسا .وصالی که اندکی بیش نمیپاید .ای وصال های مقحعی ،ابطزاری بطرای رسطیدن عامطل رطاعلی بطه ارزش بنیطادی تلقطی
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میشود .در روایتی که لامی از داستان لیلی و مجنون به دسا داده اسا ،مجنون در نهایا ،بطه عشط عررطانی و وصطال بطا حط
میرسد .به عبارتی ،در روایا لامی ،عش مجازی پلی شده اسا برای رسیدن مجنون به عش حقیقی .بنابرای  ،مطیتطوان عشط
مجازی را ارزش استعمالی و عش حقیقی را ارزش بنیادی داننا.
 2-3زنجیرة دوم
 1-2-3عامل ضدفاعلی
در تعریف معناشناسان از نیروهای دخیل در مت  ،عامل ضد راعلی به عنوان یلی از نیروهای منفی در مطت تلقطی شطده اسطا.
عامل ضدراعلی میتواند همان شریر (شخص خبیث) باشد که در محالعات منتقد ساختارگرای روس ،و دیمیر پراپ توصیف شده
اسا .عامل ضدراعلی ،نقش تخریبکننده را در داستان ایفا میکند .گفتمان عامل ضد راعلی در تقابل با عامل رطاعلی و در لهطا
منفی صورت میگیرد .گرماس از عامل ضد راعلی تحا عنوان تخریب کننده یاد میکند و معتقد اسا ای عامل ،نیرویی اسا که
تعادل اولیه را بر هم میزند و با ایجاد موانع بر سر راه عامل راعلی مانع رسیدن وی به مفعطول ارزشطی مطیشطود و مطیکوشطد از
بازگشا تعادل اولیه خودداری کند .در داستان لیلی و مجنون ما با چند عامل ضدراعلی مواله هنتیم که هطر یطک بطه نحطوی در
نرسیدن مجنون به لیلی و پدید آمدن هجران ،اثرگذار بودهاند .سخ چینان و غمازان ،مادر لیلی ،پدر لیلطی و قبیلط لیلطی ،از لملطه
نیروهایی هنتند که با توله به نوع گفتمان و کنشی که انجام میدهند در ای داستان به عنوان عامل ضدراعلی میتوان نام برد.
 2-2-3انفصا عامل فاعلی از مفعو ارزشی
در هر مت داستانی ،کنشهای عامل ضدراعلی سبب ایجاد عدم تعادل در داستان میشود .هدف عامل ضطدراعلی آن اسطا کطه
عامل راعلی را ننبا به مفعول ارزشی در وضعیا انفصال قرار دهد .در ای وضعیا ،تالش عامل راعلی بر آن اسا تا دوباره بطه
وصال با مفعول ارزشی دسا یابد و از وصال با آسیب یا عدم تعادل رهایی یابد .در داستان لیلی و مجنون ،عطدم تعطادل ،هجطران
اسا و وصال نیز بازگشا تعادل را نشان میدهد .وصال راعل با معشوق واقعی ،ارزش بنیادی داستان لیلطی و مجنطون بطه شطمار
میآید .به منظور شناخا هر چه بیشتر مبحث وصال و انفصال ،عامطل رطاعلی بطا مفعطول ارزشطی از مربطع معنطایی گرمطاس مطدد
میلوییم .به ای منظور دو حالا انفصال و وصال را با دو وضعیا تعادل و عدم تعادل ترکیب میکنیم تا حا ت تقابلی و ترادری
میان ای چهار عنصر را نشان دهیم .سیر منحقی داستان بدی گونه اسا که ابتدا عامل راعلی دچار هجران میشود .یعنی راعطل از
حالا وصال با عدم هجران و انفصال از هجران ،به انفصال با عدم هجران و وصال با هجران میرسد .ای چهار عنصر بطه عنطوان
چهار قحب مربع معنایی گرماس به شلل زیر نشان داده میشود:
رابح تقابلی
وصال با هجران

انفصال از هجران

رابح تقابلی
رابح ترادری

رابح ترادری

رابح تقابلی
انفصال از عدم هجران

وصال با عدم هجران

رابح تقابلی
نمودار شماره 6
مهم تری نتیج نحلیل عناصر معناساز بر مبنای مربع معنایی گرماس ،بررسی روابط تقابلی و ترادری مطابی مؤلفطههطای معنطایی
چهار قحب مربع اسا .از مربع روق میتوان دوازده حالا ارتباطی استنتاج کرد .در ای میان چهطار نطوع رابحط ترادرطی و هشطا
حالا رابح تقابلی بی عناصر چهار قحب مربع برقرار اسا.
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بررسی فرایند تنشی در گفتمان
ررایند تنشی کالم به بحث در خصوص لنبههایی از گفتمان میپردازد که در آن نوسان ارتباط نشطانههطای زبطانی هطم در «حطوزة
احناسات» و هم در «گنترة شناختی» (شعیری )88 :9831 ،بررسی میشود تا نشان دهد «بر اسطاس نشطانه -معناشطناختی نطوی ،
دینر در رابحههای معنایی نمیتوان رقط عناصر گفتمانی را تابع رابحط تقطابلی تثبیطاشطدهای مثطل رابحط شطب بطا روز داننطا»
(شعیری .)81 :9833 ،ای سخ بدان معناسا که در نشانه-معناشناسی نوی  ،بی نشان زبانی ،دینر رابح تثبیطاشطدة سوسطوری
حاکم نینا بلله روابط عناصر زبانی چیزی رراتر از تقابلی دوسویه بی نشانههای زبانی اسا .در ررایند تنشی کالم دو اصطحال
رشاره و گنتره ،نحوة ارتباط بی نشانههای زبانی را تعیی میکنند .در ای بیان« ،رشاره» با احناسات در ارتباط اسطا و «گنطتره»
با شناخا پیوند مییابد .شعیری ( )85 :9831اشاره کرده اسا که بر اساس نظری ژاک رونتنی ( )913-911 :9113طرحوارة تنشی
ررایند گفتمان ،چهارگونه دارد .وی برای نشان دادن ای چهار طرحواره از نمودار دو محوری  χو  بهطره لنطته اسطا .محطور χ
همان محور رشاره اسا که با احناس و عواطف پیوند دارد و محور  نیز بنط (گنتره) اسا کطه بطا شطلل درونط کالم و لنبط

شناختی آن ارتباط دارد .در طرحوارة نخنا از رشارة عاطفی کاسته میشود و بر گنترة عناصر شناختی ارزوده میشود .طرحطوارة
ررایند دوم بدی شلل اسا که از قدرت گنترة شناختی کاسته میشود و رشارة عاطفی به اوج میرسد .در طرحوارة سوم هم بطر
گنترة شناختی ارزوده میشود هم رشارة عاطفی اوج میگیرد و طرحوارة چهارم نیز بدی شلل اسا که هم گنترة شناختی و هم
رشارة عاطفی سیر نزولی دارد .در دو طرحوارة نخنا که رشاره و گنتره در لهات علس سیر میکنند ،رابح ناهمنطو یطا واگطرا
برقرار اسا و در دو طرحوارة دینر که لها حرکا هر دو محور  χو  یلنان اسا رابح همنو یا همنرا حاکم اسا و آن را
به صورت نمودارهای زیر نشان دادهاند:




فشارۀ عاطفی

فشارۀ عاطفی




گسترۀ شناختی








گسترۀ شناختی
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گسترۀ شناختی





فشارۀ عاطفی

فشارۀ عاطفی







گسترۀ شناختی

نمودار شماره  :8رابطة ناهمسو یا واگرا
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در داستان لیلی و مجنون ،مجنون با دیدن لیلی به وی دل مییازد .عش مجنون به لیلی ،وی را با نوعی آسطیب یطا نقصطان بطه نطام
«هجران» روبهرو میکند .تالش عامل راعلی در لها رسیدن به وصال با معشوق و رهایی از هجران اسا .نشانههای زبانی در ططول
گفتمانهای داستان حاکی از ارزایش رشارة عاطفی و همچنی گنترة شطناختی مجنطون اسطا .وی در آغطاز بطه عشط لیلطی روزگطار
میگذارد و به قول لامی با عش مجازی سرخوش اسا اما ساختارِ شناختی مجنون به تدریج شلل مطیگیطرد ،ططوری کطه در پایطان
داستان وی به عش معنوی و وصال با ح میرسد .بنابرای  ،ساختار کلی داستان را به صورت نمودار زیر میتوان نشان داد:

ارزش :عشق الهی و
حقیقی
عامل فاعلی

عامل ضد فاعلی :غمازان ،پدر و مادر لیلی ،قبیلة
لیلی
گسترهی شناختی

عشق مجازی

نمودار شماره  :9رابطة همسو یا همگرا

از آنلا که داستان لیلی و مجنون دارای حرکاهای 1درونی و اپیزودهای ررعی اسا ،هر کدام از ای حرکطاهطا را مطیتطوان بطر
اساس ررایند تنشی میان نشانههای زبانی ،بررسی کرد .داستان لیلی و مجنون دارای هفا حرکا ررعی اسا .در برخی از حرکطاهطا،
وضعیا شوِشی در آغاز و پایان قصه یلنان اسا و ما شاهد تغییر نینتیم .در ای گونه حرکاهطا ،تطالش عامطل رطاعلی بطا شلنطا
مواله میشود .بنابرای  ،وضعیا شوشی عامل راعلی در آغاز و پایان قصه گویای آسیب و مصیبتی اسا که راعل بطا آن موالطه شطده
اسا .در ای گونه حرکاها رشاره و گنتره در لها منفی سیر میکنند؛ به عبارتی دینر ،در حلایاهای ررعطیای کطه بطا شلنطا
عامل راعلی به پایان میرسند ،حداقل یلی از دو محور  χو  در لها منفی حرکا میکند؛ یعنی از مقدار رشطاره یطا گنطتره کاسطته

میشود .گاهی هر دوی ای نیز سیری نزولی دارند .به عنوان مثال در حلایا سخ چینی غمطازان (لطامی .)611 ،9831:کطه یلطی از
حرکاهای ررعی داستان لیلی و مجنون اسا بر مقدار گنترة شناختی ارزوده میشطود امطا رشطارة عطاطفی در لهطا منفطی حرکطا
میکنند .در ای حلایا ،مجنون به خاطر دیدارهای روزانهاش در وضعیا تعادلی قرار دارد ،سپس سخ چینی غمازان ،آنهطا را دچطار
آسیب میکند در نهایا تالش عامل راعلی ،در نقش ساماندهنده ،سبب ارزایش گنترة شناختی مجنون مطیشطود و تعطادل اولیطه بطاز
میگردد .گذشت از ای آسیب و پی بردن عاش و معشوق به ای نلته که سخ چینان به غرض غمازی سخ در کطار کطردهانطد ،بطه
نوعی به شللگیری ساختار شناختیِ عامل راعلی یاری میرساند .ای وضعیا را به صورت نمودار زیر میتوان نشان داد:
ارزش :عشق الهی و
حقیقی

ارزش:
هجران
فرایند گذر از آسیب

عامل فاعلی

عامل ضد فاعلی :غمازان ،پدر و مادر لیلی ،قبیلة
لیلی
عشق مجازی

نمودار شماره  :11رابطة ناهمسو یا واگرای حکایت سخن چینی غمازان

 / 92رنون ادبی ،سال نهم ،شماره ( ،9پیاپی  )93بهار 9817

در حلایا مالقات مجنون با شبان لیلی (هفا اورن  ،لیلی و مجنون )323-89 :که در نهایا با خویشلاری پیروزی به پایطان
میرسد و مجنون با تغییر شلل به دیدار لیلی نایل میآید ،ما شاهد لریانی علس نمطودار رطوق هنطتیم .بطدی معنطا کطه در ایط
حلایا وصال صورت میگیرد و رشارة عاطفی به اوج میرسد اما به همان اندازه از مقدار گنترة شناختی کاسته میشود؛ چرا کطه
هجران و بیاباننردی مجنون اسا که بر گنترة شناختی وی میارزاید و ساختار شناختی وی را کامطل مطیکنطد .بطه همطی لهطا
میتوان پذیررا که وصال ،مرگ عش اسا و ای وصالهای مقحعی و زودگذر از کمیا گنترة شناختی میکاهد .ایط وضطعیا
کنشی با نمودار زیر نشان داده میشود:
ارزش :وصال به عشق
مجازی

عشق حقیقی



عامل فاعلی




نمودار شماره  :11رابطة ناهمسو یا واگرا

در برخی از حلایاهای ررعی نیز شاهد کاهش همزمان رشاره و گنتره هنتیم .به عنوان مثال ،در حلایطا ررطت مجنطون بطه
خان پیرزنی در همناینی لیلی (هفا اورن  ،لیلی و مجنون)311-1 :که در نهایا با خویشلاری شلنا بطه پایطان مطیرسطد و
وصالی صورت نمیگیرد ،رشارة عاطفی در لها منفی سیر میکند .همچنی از آنلا که تالش عامل رطاعلی در ایط حلایطا بطه
مقصد وصال با عش مجازی اسا لذا میتوان برای گنترة شناختی نیز حرکتی در لها منفی متصور شد .به عبارت دینر در ای
حلایا ،هنوز ساختار شناختی مجنون شلل ننررته اسا و در شناخا عش حقیقی ناپخته اسا .ای وضعیا را هم میتوان بطه
شلل زیر نشان داد:

ارزش :عشق حقیقی
عامل فاعلی


 

عشق
مجازی

نمودار شماره  :12رابطة همسو یا همگرا
زنجیرة سوم
 9-8-8بعد واقعیا سنجی کالم
در نشانه -معناشناسی نوی بعد واقعیا سنجی کالم از چهار لنب «واقعی»« ،منتور»« ،تطوهمی» و «قالبطی» بررسطی مطیشطود.
«گرمس و کورتز بر اساس ای چهار لنب واقعیا سنجی ،مربعی را به نام مربع واقعیا سنجی پیشنهاد میکنند .ای مربع از چهطار
قحب تشلیل شده اسا (ولود ،ظهور ،ولود نداشت  ،ظاهر نبودن) دو قحب با ی مربع را قحبهای متضاد و دو قحب پطایی آن
را قحبهای نفی متضاد مینامند( ».شعیری)919 :9819 ،به اعتقاد گرمس و کورتز حرکا از یک متضاد به متضاد دینر تنهطا از راه
نفی کردن آن تضاد ممل اسا؛ به عنوان مثال برای رسیدن به ولود باید آن را با ظاهر نبودن نفی کرد .به طور کلی چهطار لنبط
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ولودی مورد بحث به شلل زیر پدید میآیند:
 -9لنب توهمی (ظهور  +ولود نداشت )
-2لنب منتور (ولود  +ظاهر نشدن)
-8لنب واقعی (ولود  +ظهور)
 -1لنب قالبی (ولود نداشت  +ظاهر نشدن)
در داستان لیلی و مجنون،حرکا شناختی مجنون از لنب توهمی آغاز میشود و در نهایا به لنب واقعی مطیرسطد .در ابتطدای
داستان ،مجنون صورتی از عش مجازی را برمیگزیند و تصورش از عش  ،وصطال بطا معشطوق و راز و نیازهطای عاشطقانه بطا وی
اسا .ای امر از ابتدا تا میانههای داستان به صورت دیدارهای روزانه ،شبانه ،آشلارا و پنهانی حاصل میشود؛ چیزی کطه در ظطاهر
پدید میآمد .اینجا ما با «ظاهر شدن»مواله هنتیم؛ اما ای عش واقعی نبود ،بلله تنها مرحل گذاری بطود بطرای دسطا یطارت بطه
عش حقیقی .بنابرای  ،ما با «ولود نداشت » مواله هنتیم؛ لذا از همنشینی «ظهور» و «ولود نداشت » لنبط تطوهمی کطالم شطلل
میگیرد .از طرری ،عش معنوی و حقیقی در باط مجنون ولود دارد اما تا بخشهای پایانی داستان ،ظاهر نمیشود .حاصل ولود
 +ظاهر نشدن لنب منتور کالم را شلل میدهند .از طرری ،اگر مجنون به وصال با لیلی میرسید و بر اثر هجران ،در عشط پختطه
نمیشد ،عش حقیقی و معنوی وی ظاهر نمیشد و البته در آن صورت داستان شلل نمیگررا و عشقی ولود نداشا تطا ظطاهر
گردد .حاصل ظاهر نبودن و ولود نداشت نیز لنب قالبی کالم را تشلیل میدهد؛ اما عامطل رطاعلی در نهایطا بطه عشط حقیقطی
میرسد و در پایان داستان آنچه ولود دارد ظاهر میشود .نتیج ترکیب ولود و ظهور ،لنب واقعی کالم اسا .ایط چهطار لنبط
ولودی را از طری نمودار زیر نشان میدهیم:
واقعی
ظهور

ولود

توهمی
ولود نداشت

مستور
ظاهر نبودن

قالبی
نمودار شماره  :13واقعیتسنجی
لها پیلان ،منیر حرکا ساختارِشناختی مجنون را نشان میدهد؛ یعنی منیر ای حرکا از لنب توهمی به واقعی اسا.
 2-3-3نقش افعا مؤثر «خواستن»« ،توانستن»« ،دانستن» و «بایستن»
«ارعال مؤثر ،ارعالی هنتند که به طور منتقیم سبب تحق عمل نمیشوند؛ بلله بر رعلی کنشی تأثیر مطیگذارنطد و در واقطع در
تحق عمل و رعل کنشی به عنوان رعلهای کملی ،ظاهر میشوند» (شعیری .)912 :9819 ،بنابر ای  ،تعریف میتوان گفا منظطور
از رعل مؤثر ،همان رعل ناقص در دستور زبان اسا .در کتابهای دستور انوری ،گیوی ( )58-1 :9866و خیطامپور (،)61-9837:1
رعلهای زیادی به عنوان رعل ناقص شناخته شدهاند .اما در اغلب ای کتابها چند رعل به عنوان رعلهای ناقص ،تلرار شطدهانطد.
از لمل ای رعلها میتوان به پنج رعل مؤثری که شعیری برشمرده اسا اشاره کرد :خواست  ،باینطت  ،تواننطت  ،داننطت و بطاور
داشت  .در داستان لیلی و مجنون ،هریک از ای رعلهای مؤثر به نحوی در شللگیری ساختار معنایی داستان تأثیرگذار بودهانطد .از
ابتدای داستان ،خواست عامل راعلی اسا که چالشهایی را پیش میکشد و زمینهساز رخدادهای آینده در لریان داستان میشطود.
مجنون میخواهد به وصال با لیلی برسد .در اینجا ما با رعل مؤثر خواست مواله هنتیم .ای خواسته ،به سبب برخطی هنجارهطای
التماعی به سما نوعی کشملش پیش میرود .سدی از نبایدهای سنتی و التماعی به نام تعصطبات قبیلطهای در مقابطل خواسطا
عامل راعلی قرار دارد تا قهرمان داستان در کشملش میان خواسا و ارادة خود با هنجارهای سطنتی التمطاع سرنوشطا داسطتان را
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رقم بزند .تعصبات قبیلهای و مناسبات عشیرهای سبب میشود تا پدر لیلی مانع ازدواج وی با مجنون شطود .در اینجطا مطا بطا رعطل
باینت مواله میشویم .بنابرای  ،دو رعل مؤثر خواست و باینت  ،رعلهای محوری در داستان لیلی و مجنون هنتند .ارتبطاط بطی
ای دو رعل و ررایند تنشی حاصل از تقابل آنها ،حضور رعل مؤثر داننت و تواننت را آشلار میکند .مجنون به عش خود ننبا
به لیلی واقف اسا و لز عش  ،هیچ چیز دینر نمیشناسد .ساختارِ شناختی مجنون در بخشهای پایانی داستان شلل میگیرد؛ اما
وی از همان نخنا عش لیلی را برمیگزیند و میداند که لز عش  ،منللی نمیشناسد .بنابرای  ،تالش وی به منظور وصطال بطه
ای عش از مرحل توانشی به مرحل کنشی وارد میشود تا اینله در نهایا ،داستان با خویشلاری پیروزی به پایان مطیرسطد و از
آنجا که لامی ،تأویلی عررانی از عش مجنون به دسا داده اسا ،لذا میتوان ای خویشلاری را در روایا لامی متصطور شطد.
مجنون در نهایا به مفعول ارزشی میرسد و حال وی تغییر میکند .همی نلته کاری اسا تا ما خویشلاری پیروزی را برای ایط
داستان لایز بشماریم .بنابرآنچه گفته شد ،میتوان ارتباط چهار رصل مؤثر را در داستان لیلی و مجنون بنیار تعیی کننده خواند .در
ای میان ،نقش دو رعل مؤثر خواست و باینت به مراتب پررن تر از دو رعل داننت و تواننت اسا؛ اما بطه ططور کلطی ،ارتبطاط
میان ای چهار رعل اسا که ساختار معنایی روایا لامی از داستان لیلی و مجنون را شلل میدهند.
 3-3-3بررسی فرایند جانشینی و همنشینی در گفتمان
بررسیهای ساختاری در یک مت روایی نشان می دهد که ساختار کلطی روایطا بطر پایط یطک تغییطر اسطتوار اسطا« .در تمطام
نظریههای روایا ،یک ساختار ثابا و تغییرناپذیر دیده میشود که همان سه پارة ابتدایی ،میانی و انتهایی اسا .ای سه پاره حتمطا
باید در خود تغییر و تحولی داشته باشند( ».عباسی .)12:9812 ،به عبارتی دینر ،مقصود روایاشناسی چون گرماس از ابرسطاختار،
شلل کلی نظام روایی اسا که تغییر از وضعیتی به وضعیا دینر را در بر میگیرد .در داسطتان لیلطی و مجنطون نیطز مطا بطا تغییطر
سروکار داریم .مجنون عاش لیلی میشود و ایام به خوبی میگذرند تا اینله بر مبنای خویشلاری «خبرگیطری» ،پطدر لیلطی از ایط
مالرا آگاه میشود و آسیب رخ میدهد و نیاز آشلار میشود .مجنون از وصال با لیلی منع و بطه هجطران محلطوم مطیشطود .از آن
پس ،تمام تالشهای عامل راعلی در لها وصال با معشوق و رسیدن به عش اوسا تا اینلطه در نهایطا ،اگرچطه وصطال مطادی
صورت نمیگیرد ،اما مجنون به عش معنوی و حقیقی میرسد .ای تغییر وضعیا شوشی عامل راعلی ساختار کلی روایا لیلطی و
مجنون را شلل میدهد .بنابرای  ،در داستان لیلی و مجنون سه اپیزود اصلی ،پیلرة روایطی داسطتان را سطامان مطیدهنطد :وضطعیا
پایدار اولیه (نیاز) ،ررایند گذر از آسیب ،و در نهایا ررع نیاز یا آسیب.
وضعیا آغازی عدم
تعادل :هجران

ررایند گذر از آسیب:

وضططعیا پایططدار ثططانوی

تططالشهططای مجنططون بططه

(بازگشا تعادل) :رسیدن بطه

قصد وصال با معشوق

عش حقیقی و الهی

نمودار شماره  :14فرایند همنشینی در داستان لیلی و مجنون
در تقابل با اپیزودهای اصلی« ،موتیفهای آزاد یا اپیزودهای ررعی» (اخطوت )59: 9869،قطرار دارنطد کطه رو ن بطارت آنهطا را
کاتالیزور میخواند (بارت .)61 :9836 ،موتیفهای آزاد غالبا رخدادهای حالطامحطور در مطت هنطتند و بطر خطالف هنطتههطای
کارکردی که عامل پیشبرندة روایا به شمار میآیند ،کاتالیزورها نشانههای روایی ررعی هنتند که گرد هنته لمطع مطیشطوند و
میتوانند تا بینهایا ،رضاهای خالی روایا را پر کنند .به عبارت دینر ،موتیفهای آزاد در ارتباط با موتیفهای پیوسته در محور
عمودی ،لانشی یلدینر میشوند .به ای ترتیب ،در هر روایا میتوان برای هر موتیف پیوسته n ،رویداد حالطامحطور متصطور
شد .در علم معناشناسی ،ریفاتر ،گرد آمدن نشانههای روایی در ارتباط با یک موتیف اصلی را انباشا مینامد« .منظطور از انباشطا،
واژههای انباشه در یک زنجیره اسا که بر یک عنصر معنایی مشترک د لا دارند( ».پاینده .)915 :9836 ،به منظور روشط شطدن
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بحث ررایند همنشینی و لانشینی ،داستان لیلی و مجنون را بر پای انباشا به وسیل نمودارهای زیر نشان میدهیم .چنانکطه گفتطه
شد ،داستان شامل سه موتیف اصلی عدم تعادل ،گذر از آسیب و بازگشا تعادل اسا .بر ای اساس ،سه نمودار زیر نشان دهنطدة
مبحث «انباشا» در داستان لیلی و مجنون اسا:
عدم تعادل (آسیب) گررتار آمدن به عش لیلی و محلوم شدن به هجران

نمودار شماره 95
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 -2ررایند گذر از آسیب

نمودار شماره 16
 -8رهایی از آسیب :رسیدن مجنون از عش مجازی به عش حقیقی

نمودار شماره 17
نتیجه
با تحلیل نشانه-معناشناختی داستان لیلی و مجنون لامی در قالب چهار زنجیرة تحلیلی در مت ای پژوهش بطه نتطایج زیطر دسطا
یارتیم:
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 )9در داستان لیلی و مجنون ،روایا پایه بر مبنای تغییر از وضعیا نامتعادل (هجران) به وضعیا سطامانیارتطه (وصطال) شطلل
گررته اسا .عامل راعلی به قصد وصال با مفعول ارزشی وارد مرحل کنشی میشود .در ررایند تغییر ،سخ چینان ،پدر لیلی و قبیل
لیلی در نقش نیروی تخریبکننده ،تعادل اولیه را بر هم زدهاند .لیلی ،پدر مجنون ،قبیل مجنون ،نورل ،شبان لیلی و اعرابی به اعتبار
یاری رساندن به راعل داستان ،عامل پویایی کالم به شمار میآیند و عامل راعلی (مجنون) از آن لها که سبب بازگرداندن تعطادل
اولیه میشود به عنوان نیروی سامان دهنده شناسایی شد.
 )2گفتمان غالب در داستان لیلی و مجنون از نوع گفتمان القایی یا تجویزی اسا .رعالیا متقاعدسازی طی چنطد مرحلطه در دو
راستای یاری رساندن به قهرمان و ایجاد مانع بر سر راه قهرمان ،از لانب دو عامل تقابلی راعلی و ضدراعلی صورت میگیطرد .در
ای راستا ،لریان حنی-ادراکی و حنی-حرکتی سبب ایجاد نوعی سطاختار شطناختی در قهرمطان شطده اسطا .سطه «رعطل مطؤثر»
خواست  ،تواننت و داننت نقشی تعیی کننده در ررایند کنشی عناصر داستان ایفا میکنند .عامل راعلی به توانایی خود در وصطال
به مفعول ارزشی آگاه اسا .در ای لا با دو رعل داننت و تواننت مواله هنتیم .از ابتدای داستان ،خواست عامل راعلی اسا که
چالشهایی را پیش میکشد و زمینهساز رخدادهای آینده در لریان داستان میشود .قهرمان میکوشد تطا بطه هطر نحطو مملط بطه
وصال با مفعول ارزشی برسد .سدی از نبایدهای سنتی و التماعی به نام تعصبات قبیلهای در مقابل خواسا عامل راعلی قرار دارد
تا قهرمان داستان در کشملش میان خواسا خود و هنجارهای سنتی التماع ،سرنوشا داستان را رقم بزنطد .تعصطبات قبیلطهای و
مناسبات عشیرهای سبب میشود تا پدر لیلی مانع ازدواج وی با مجنون شود ،در اینجا ما با رعل باینت مواله میشطویم .بنطابرای ،
دو رعل مؤثر خواست و باینت رعلهای محوری در داستان لیلی و مجنون هنتند.
 )8راعل در حالا انفصال از عش حقیقی و وصال با هجران (آسیب) اسا .گفتمان و کنش وی بطا عوامطل ررعطی داسطتان بطه
غرض وصال با عش حقیقی و انفصال از هجران صورت میگیرد .در بی چهار عنصر انفصال از هجران ،وصال با هجران ،انفصال
از عش حقیقی و وصال با عش حقیقی به عنوان چهار قحب مربع معنایی ،دوازده حالا ارتباطی برقرار مطیشطود .در ایط میطان،
چهار مورد از رابحهها از نوع ترادری اسا و هشا حالا دینر ارتباطی تقابلی با یلدینر دارند.
پینوشت
« -9حرکا ( )xodاصحالحی اسا که و دیمیر پراپ در کتاب ریخاشناسی قصههای پریان از آن بهره لنته اسا .وی هطر قصطه
را دارای یک یاچند حرکا میداند .تعداد حرکاهای مولود در هر قصه با تعطداد شطرارتهطای مولطود در قصطه ارتبطاط دارد .وی
حرکا را ایننونه تعریف میکند« :حرکا ،بنط و تحوری اسا که از شرارت آغاز میشود و با گذشا از خویشلاریهطای میطانجی
به ازدواج یا خویشلاریهای دینری که به عنوان سرانجام و خاتم قصه بهکار گررته شده اسا میانجامد( ».پراپ)932 ،9837:
منابع
 .9آقاگلزاده ،رردوس ( .)9819تحلیل انتقادی گفتمان ،تهران :علمی و ررهننی.
 .2احمدی ،بابک ( .)9838از نشانههای تصویری تا مت  ،تهران :مرکز.
 .8احمدیگیوی ،حن و حن انوری ( .)9866دستور زبان رارسی ج ،9تهران :راطمی.
 .1اخوت ،احمد ( .)9869دستورزبان داستان ،اصفهان :نشر رردا.
 .5بارت ،رو ن ( .)9836درآمدی بر تحلیل ساختاری روایا ،ترلم محمد راغب ،تهران :رخداد نو.
 .7پاینده ،حسین (« .)9836نقد شعر «آی آدمها»سرودهی نیمایوشیج از منظر نشانهشناسی» ،نام ررهنننتان ،سال دهم ،شماره،1
صص 998-15
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 .6پراپ ،و دیمیر ( .)9837ریخاشناسی قصههای پریان ،ترلم رریدون بدرهای ،تهران :توس.
 .3لامی ،عبدالرحم ( .)9831مثنوی هفا اورن  ،تصحیح مرتضی مدرس گیالنی ،تهران :مهتاب.
 .1خدیور ،هادی؛ شریفی ،راطمه (« .)9831اشتراکات لیلی و مجنون لامی و لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیطر خنطرو
دهلوی» ،زبان و ادبیات رارسی ،دوره ،9شماره ،2صص 57-86
 .91خیامپور ،عبدالرسول ( .)9837دستور زبان رارسی ،تبریز :ستوده.

 .99ذوالفقاری ،حن (« .)9833مقاینه چهار روایا لیلی و مجنون نظامی ،امیر خنرو دهلوی ،لامی و ملتبی» ،پژوهشهای زبان
و ادبیات رارسی ،شماره  ،9صص 32-51
 .92داوودیمقدم ،رریده (« .)9812تحلیل نشانه-معناشناختی شعر آرش کماننیر و عقاب ،تحول کارکرد تقطابلی زبطان بطه رراینطد
تنشی» ،لنتارهای زبانی ،دورة چهارم ،شمارة اول(پیاپی ،)98صص 921-915
 .98ر.پالمر ،ررانک ( .)9836نناهی تازه به معناشناسی ،ترلم کورش صفوی ،تهران :انتشارات کتاب ماد.
 .91شعیری ،حمیدرضا و ترانه ورایی ( .)9833ققنوس ،راهی به نشانهمعناشناسی سیال ،تهران :علمی و ررهننی.
 .95شعیری ،حمیدرضا ( .)9831تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناسی ،تهران :سما.
 .97ططططططططططططططططططط ( .)9819مبانی معناشناسی نوی  ،تهران :سما.
 .96ططططططططططططططططططط (« .)9833از نشانهشناسی ساختارگرا تا نشانهمعناشناسی گفتمانی» ،نقد ادبی ،سطال دوم ،شطماره  ،3صطص
59-88
 .93صاحبی ،سیامک ،محمدهادی رالحتی و ننترن توکلی (« .)9831بررسی و نقد روایی گلنتان بر اساس نظری تحلیل گفتمان»،
پژوهش زبان و ادبیات رارسی ،شماره ،97صص 988-911
 .91صاری پیر لوله ،حنی و مریم سادات ریاضی (« .)9836نناهی گذرا به پیشین نظریطههطای روایطا» ،نقطد ادبطی ،سطال اول،
شماره ،2صص 971-915
 .21عباسی ،علی (« .)9812بررسی زایش معنا در ساختار روایی «حلایا نمازرروش» از هزار و یک شب و روایطا «سطه تطار» از
لالل آل احمد» ،لنتارهای زبانی ،دورة ،1شماره اول(پیاپی ،)98صص 911-31

 .29عباسی ،علی و بابک معی (« .)9833شهید اسحوره از منظر نشانهمعناشناسی» ،پژوهش در ررهن

و هنر ،)9(9 ،صص 55-15

 .22عباسی ،علی و هانیه یارمند (« .)9811عبور از مربع معنایی به مربع تنشی :بررسی نشانه-معناشطناختی مطاهی سطیاه کوچولطو»،
پژوهش زبان و ادبیات تحبیقی ،دورة دوم شماره سوم (پیاپی ،)6صص 962-916

 .28کهنمویی ،ژاله ،ننری دخا خحاط و علی ارخمی ( .)9839ررهن

توصیفی نقد ادبی ،تهران :انتشارات دانشناه تهران.

 .21گرماس ،آلژیرداس ( .)9831نقصان معنا ،ترلمه و شر حمیدرضا شعیری ،تهران :نشر علم.
 .25معی  ،بابک (« .)9832معناشناسی روایا» ،پژوهشنام علوم اننانی ،)9(86 ،صص 982-996
 .27ولا ،ژپ لینا ( .)9811رسالهای در باب گونهشناسی روایا ،نقح دید ،ترلم علی عباسی و نصرت حجازی ،تهران :نشطر

علم یوسفی ،حنی علی (« .)9868بررسی تحلیل و تحبیقی لیلی و مجنون نظامی و لامی» ،ادبنتان ررهنط
 ،55صص 35-63

و هنطر ،شطماره

