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چكیده
داستان سارای يکی از افسانههای معروف آذربايجان است که در آن قهرمان داستان با تکیه بر نیروی عشق ،تدبیر
شجاعانهای انديشید که همین اراده او را در زمرة اسطورههای معروف آذربايجان قرار دادا اسطورهشناسی بخشی از
دانش گسترده نشانهشناسی است که هدف آن يافتن انديشة نهفته در اساطیر و شالودة فرهنگ يعنی باورها ،ارزشها و
روحیات هر قوم استا پژوهش حاضر با استفاده از نظريه نشانهشناسی بارت ( )1213و شیوه تحلیلی – استنباطی،
اسطوره سارای را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به نتايجی دست يافته استا براساس يافتههای پژوهش ،تأمل در
عناصر اسطورهای نهفته در اليههای زيرين اين داستان همانند وفاداری ،شهامت ،پاکدامنی و آزادگی قهرمان آنکه در
پايان داستان با سپردن جسم خويش به آرپاچای خود را جاودانه کرد ،راز ماندگاری اسطوره سارای بوده و مبین
فرهنگ و روحیات مردم اين منطقه است و نشان میدهد که چطور برخی باورها در داستان تقويت شده و متعالی
جلوه داده میشوند و چگونه برخی باورها تضعیف میگردندا
کلیدواژهها :نشانهشناسی ،اسطوره ،بارت ،داستان سارای ،فرهنگا
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مقدمه

اساطیر کار خالق آنان را بازمینمايانند و قداست

داستان سارای يا سارا يکی از افسانههای فولکلور

يا فراطبیعی بودن اعمالشان را عیان میسازند.

در سرزمین آذربايجان است و بخشی از ادبیات
شفاهی اين خطه به شماره میرود که در میان

 .1نشانهشناسی

آذریها (چه آذریهای ايران و چه آذریهای

واژه نشانهشناسی

جمهوری آذربايجان) بسیار مشهور استا اين

دوسوسور در مطالعات زبانشناختی خود ايجاد

افسانه ،داستان کوتاهی است که سرنوشت

کرد و معتقد بود که اين علم به تحقیق درباره

غمانگیز دختری زيباروی را به تصوير میکشدا

نشانه 3در هر جايی که وجود داشته باشد ،يعنی

در اين مقاله سعی بر اين است که عالوه بر

در عمل به کل فرهنگ بشری میپردازدا روالن

بازخوانی افسانهای فولکلور از منطقة آذربايجان

بارت در مقدمة خود با استفاده از ديدگاه امیل

به منظور زنده نگه داشتن افسانههای کهن ايران،

دورکیم میگويد که نشانهشناسی بايد به تحقیق

با تکیه بر نظرية نشانهشناسی بارت اين افسانه

درباره «نمودگارهای جمعی »2اقدام کندا بارت که

تحلیل گردد و چرايی تبديل سارای به يک

جزء نخستین بنیانگذاران اين علم است ،بنیاد

اسطوره مشخص گرددا

تحقیقات خود را بر تقسیمبندی دوگانه سوسوری

1

را نخستین بار فردينان

میرچا الیاده ،دينشناس رومانیايی ،افسانه را

میان دال 0و مدلول 0استوار ساختا سوسور جمع

نقلکنندة سرگذشت قدسی و راوی واقعهای می-

اين دو را نشانه نامیدا فیالمثل زمانی که ما می-

داند که در زمان نخستین ،زمان شگرف بدايت

گويیم يا مینويسیم «سگ» ،در واقع يا آوايی از

همه چیز رخ داده استا (الیاده )0 :1122 ،به بیان

دهان خارج میکنیم يا نقشی بر کاغذ میزنیم ،اما

ديگر ،افسانه حکايت میکند که چگونه به برکت

در عیـن حـال مـا بـه تصويـر ذهنـی مـوجـود

کارهای نمايان و برجستة موجودات فراطبیعی،

چهـاردست و پـای پشمالـويی اشـاره میکنیما

واقعیتی ،چه کل واقعیت ،يا تنها جزئی از آن پا

سوسور آن صدا يا نقش را دال و آن تصوير

به عرصة وجود نهاده استا بنابراين ،افسانه

ذهنی را مدلول مینامد و جمع اين دو را که در

همیشه متضمن روايت يک خلقت است ،يعنی

واقع پشت و روی يک سکهاند ،نشانه میخواندا

میگويد چگونه چیزی پديد آمده و هستی خود

آنچه سوسور بر آن پافشاری میکند ،اختیاری

را آغاز کرده استا افسانه فقط از چیزی که به

بودن رابطه دال و مدلول استا هیچ حکم و

راستـی روی داده و بـه تمامی پديدار گشته،

ضرورت طبیعی وجود ندارد که ما برای نامیدن

سخن میگويـدا شخصیتهای افسانه موجودات
فراطبیعیاند و تنها به دلیل کارهايی که در زمان
سرآغاز همه چیز انجام دادهاند ،شهرت دارندا
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1. semiology
2. sign
3. collective representations
4. signifier
5. signified
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آن موجود از واژة سگ استفاده کنیما رابطة میان

اسطوره ،بخشی از نظام نشانهشناسانه مرتبه دومی

دال و مدلول دلبخواه استا جان استوری ()1112

است که با استفاده از نشانههای زبانی يا غیرزبانی

از همین مثال ساده استفاده میکند تا الگوی

مرتبه اول ،تاريخ کامالً جديدی خلق میکند و

نشانهشناسانة بارت را که با زبانی دشوار بیان شده

اسطوره از اين طريق به جهان پیوند میخوردا

است ،روشن سازدا سگ در مقام دال ،سگ در

رمزگشايی و قرائت اسطوره پويا بوده و در متن

مقام مدلول را موجب میشودا بارت میگويد که

تاريخی صورت میگیرد که اين خود مبین گذر

اين امر مبین داللت اولیه 2استا اينک نشانه سگ

از نشانهشناسی به فرهنگ و ايدئولوژی استا

که در اين فرموالسیون حاصل آمده است ،خود

روالن بارت در  ،s/zداستان سارازين

1

بالزاک را در  021واحد معنايی 05 ،5پیرفت

بدل شود و در نتیجه سگ در مقام مدلول در

کنشی 1و  12يادداشت پراکنده 15بررسی میکند و

مرتبه داللت ثانويه را موجب شود؛ يعنی همان

مشخصات معنايی و زبانی آنها در پنج دسته جای

انسان عصبی و پرخاشگری که با همه سر

میدهد:

ناسازگاری داردا بارت در کتاب بعدی خود

1ا رمزگان پروآيرتیک

میتواند به سگ در مقام دال در داللت ثانويه

11

13

عناصر نشانهشناختی واژه ( )denotationرا به

3ا رمزگان هرمنوتیک

جای داللت اولیه و واژه ( )connotationرا به

2ا رمزگان معناشناسانه

جای داللت ثانويه به کار میبردا بارت مدعی
است که در سط ،داللت ثانويه است که اسطوره
به وجود میآيدا بنابراين ،اسطوره «نظام نشانه-
شناسانه مرتبه دوم» استا

0ا رمزگان فرهنگی
0ا رمزگان نمادين

12

10

10

رمزگان پروآيرتیکی ،حرکات پیرفتهای
داستانی را دربرمیگیردا اين رمزگان را میتوان

روالن بارت تحقیقات خود را بر تقسیم-

معادل همان سط ،کنشها در درآمدی بر تحلیل

بندی دوگانه سوسور میان دال و مدلول پايه-

ساختـاری روايـتهـا دانستا در ذيـل رمـزگـان

گذاری کرد ،ولی در نظام نشانهشناسانة وی ،دال
به «معنا -شکل» و مدلول به «مفهوم» تاییر عنوان
پیدا کرد و به نشانه ،داللت اطالق میگرددا
بنابراين ،بارت فرمول مشهور سوسور يعنی «دال/
مدلول /نشانه» را به فرمول «معنا /شکل /مفهوم/
داللت» تبديل میکندا از نظر بارت اسطوره در
سط ،داللت ثانويه به وجود آمده و بنابراين نظام
نشانهشناسانة وی مرتبه دومی استا در واقع،
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6. primary signification
7. secondary signification
8. lexia
9. sequence of action
10. divagation
11. proairetic code
12. hermeneutiv code
13. semantic code
14. cultural code
15. symbolic code
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هرمنوتیکی ،حالتهای صوری مختلفی را که به

تعريف متخصصان از اسطوره اشکاالتی ديده

وسیلة يک معما میتواند تشخیص ،پیشنهاد،

میشود و علت آن اين است که آنها به اسطوره از

تنظیم و در تعلیق قرار داده شود و در نهايت

سر اعتقاد و ايمان مینگرندا آنان دنبال اين

کشف شود ،قرار میدهیما اين حالتها همیشه

انديشة اشتروس که «برای درک انديشة وحشی

اتفاق نمیافتند ،آنها اغلب تکرار میشوند و در

بايد با او و مثل او زندگی کرد» نه تنها به ساختار،

هیچ نظم معینی پديدار نمیشوندا

بلکه به عملکرد جادويی اسطوره در جامعه و در

رمزگان معناشناختی ،شامل دالهايی است

واقع ،به اعجاز آن در ايجاد همبستگی قومی و

که به صورت پراکنده در متن موجود هستند و به

عقیدهای ايمان میآورند و به همین دلیل برای

شخصیـت ،مکـان يا چیزی مربوط میشوندا

آنها اسطوره يا نهاد زنده بسیار مهمتر از نهادهای

روانشناسی شخصیتها نیز در اين رمزگان جای

کهن است.

میگیردا رمزگان فرهنگی ،زمینة ارجاع متن به

در مقابل عدة ديگری هستند که به افسانه

بیرون است و به شناخت نظامهای دانش عمومی،

صرفاً از سر انکار مینگرندا اين گروه افسانه را

پزشکی ،هنر ،سیاست و غیره مربوط میشودا

يکی از الگوهای تاريخی يا سازوارهای کهنه و از

رمزگان نماديـن ،محـل ترسیـم جايگاه متن و

کار افتاده میبینند که پیشرفت بشر آن را از رده

مخاطب آن است که در داستان واقعگرايانه بر

خارج کرده استا در نظـر يـونـگ و فـرويـد

اصول روانشناسیک متکی استا نظامهای تقابلی

افسانهشناسی دانشی است که از فرافکنی نمادين

نیز در ايـن رمـزگان امکان بـروز و گسترش

تجربیات روانی نوع بشر به وجود آمده استا

میيابندا رمزگان پروآيرتیکی و هرمنوتیکی ،باعث

افسانه ،قصهای است با خصلتی خاص،

جلـو رفتـن خط روايـی داستـان هستنـد و سـه

يعنی نقل روايتی که در آن خدايان يک يا چند

رمزگان ديگر ،ساير اطالعات و معانی ضمنی را

نقش اساسی دارندا افسانهشناسی علمی است که

فراهم میسازندا

کارش طبقهبندی و بررسی مواد و مصال،
افسانهشناختی بر حسب روش تحلیل و وارسی

 .1اسطوره

دقیقی که در همة ديگر علوم تاريخی معمول

از اسطوره تعاريف متعدد و متنوعی وجود داردا

است ،میباشدا به عبارت ديگر ،افسانه تالشی

آن دسته از کسانی که چه در گذشته و چه امروزه

برای بیان واقعیتهای پیرامونی با امور فراطبیعی

بـه پـژوهش و واکـاوی و شنـاخـت اسطـورهها

استا انسان در تبیین پديدههايی که به علتشان

پرداختهاند ،تـاکنـون بـرای اسطـوره تعـريف

واقف نبوده به تعبیرات فراطبیعی روی آورده و

مشخص ،دقیق و پذيرفتنی برای همگان نیافتهاند،

اين زمانی است که هنوز دانش بشری توجیهکنندة

بلکه هريک به میل و اشتیاق و وابستگیهای

حوادث پیرامونیاش نیستا به عبارت ديگر،

اجتماعی خويش آن را تعريف کردهاندا گاهی در

انسان در تالش ايجاد صلحی روحی میان طبیعت
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و خودش افسانهها را خلق کرده استا از ديدگاه

چیز ،رخ داده است (انوشه)11/3 :1212 ،ا

انسان به اصطالح ابتدايی ،افسانه تاريخ است و از

اسطوره قصهگونهای است که طی توالی نسلهای

ديدگاه انسان مدرن ،افسانه و تاريخ دو چیز

انسانی در افواه نقل میشودا منشأ پیدايش طبیعت

متمايز و کامالً متفاوتاند.

و همچنین آيینها و عقايد موروث را به نحوی

بـا آنچـه دانشمنـدان افسانـهشنـاس بـه آن

سادهلوحانه تبیین میکند و دخالت قوای مافوق

پرداختهاند ،به تعريفی کامل ولی چندوجهی از

طبیعت را در امور طبیعی و انسانی همراه با

افسانه میرسیم و میتوان از لوی استروس نقل

اسباب پیدايش دگرگونیهايی که بر اثر اين

قول کرد که« :ااا ارزش افسانهای داستان ،حتی از

دخالتها در احوال حاصل میآيد ،بیان میکند

خأل بدترين ترجمهها و برگردانها نیز حفظ

(واحددوست)20 :1251 ،ا اسطورهها همواره در

میشودا ذات و مفهوم افسانه نه در سبک و سیاق

تاريخ بشر جهان ،آفرينش آن و نیروهای خیر و

آن و نه در موسیقی کالمی يا ترکیبی است که با

شر را توجیه کردهاند و شايد براساس همین

اجزا ايجاد میکند ،بلکه ارزش افسانه در قصهای

خصیصه است که از نظر میرچا الیاده ،اسطوره-

است که میگويدااا» و از اينرو ،افسانهها با همه

شناس بـزرگ امريکايی-رومانیايی ،مهمترين

تفاوت در جزئیات ،ساختار و ويژگیهای شبیه

ويژگی اسطورهها «الگو بودن» و «نمادين بودن»

به هم دارند:

آنهاست که همواره در رفتار ،گفتار ،قصهها و

1ا رويدادی که در زمانهای اولیه اتفاق
میافتد.
3ا سامانی متفاوت با واقعیتهای تجربی
دارد.

ساير آثار ادبی مورد تقلید قرار گرفتهاندا (الیاده،
 )100-100 :1223در تحلیل اسطورههايی که به
حوزة ادبیات ورود پیدا کردهاند ،هدف از بررسی
نشانهشناختی پی بردن به اليههای زيرين متن و

2ا دغدغهها و شناخت انسان اولیه از جهان
است.
0ا سرگذشت و زندگی خدايان و ابرانسانها
است.

کشف معناهای نهفته در آن استا جاناتان کالر
چنین نشانهشناسی را نوعی نظريه خواندن قلمداد
میکنـد و معتقـد است که شايد هدف آن خود
آثار ادبی نباشد ،بلکـه فهمپذيری آنها باشد؛ يعنی

0ا در حافظة مردم میماند و از محدودة
دنیای واقعی فراتر میرود.
2ا دنیايی آرمانی برساخته از واقعیتها را
نشان میدهدا

تالش نشانهشناسی بـرای کشف چگونگی معنادار
شدن اين متنها و شیـوههايی که بهواسطة آن
خوانندگان به متن معنی میبخشندا (کالر:1255 ،
)151

اسطوره در اصطالح ،نقلکنندة سرگذشتی

از منظر روايت ،بین قصه و اسطوره ارتباطی

قدسی و مینوی است و واقعهای را روايت میکند

بنیادی قابل مشاهـده و شنـاسـايی اسـتا اساطیر

که در زمان نخستین ،زمان شگرف بدايت هر

رواياتی است که ريشه در طبیعت يا ذهن انسان
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بدوی دارد و برآمده از رابطة دوسوية اين دو

بشر است که بیانگر آرزوها و آمال آنان برای نیل

است و قصهها نیز رواياتی است از تعامل انسان

به کمال مطلوب يا مدينة فاضله میباشدا

و طبیعت و گـاه بیانگـر نخستین پندارها و

داستان سارای دارای برخی بنمايهها و

دريافتهای انسان از کیهان و رخدادهای طبیعی

عناصر اساطیری ،نشانهشناختی و حماسی است

استا بنابراين ،هر دو نوعی تفسیر انسان باستانی

که در بخش بحث و بررسی به برخی از آنها

از هستی محسوب میشوند ،هر چند اسطوره را

اشاره میشودا

روايتی مقدس دانستهاند که در زمان مقدس
آغازين روی داده است (الیاده )32 :1212 ،و

بحث و بررسی

قصه لزوماً دارای چنین پیرنگ مقدسی نیست و

 .1خالصه داستان

بیشتر ناظر بر جنبههای اخالقی و اجتماعی استا

«سارای دختر مردی به نام سلطان کیشی در دشت

در رابطه با خاستگاه و باورداشت نیز میان اين دو

ماان بود که هنگام تولد مادرش را از دست داده

ارتباط وجود داردا قصه بر اساس باورهای مردم

بود و سلطان کیشی زن ديگری نگرفته و زندگی-

شکل گرفته است و خاستگاه آن بیرون از ذهن و

اش را وقف تربیت دخترش کرده بودا اين دختر

روان انسان نیستا اساطیر نیز باورهای آغازين و

زيباروی نامزد پسری به نام خانچوپان بودا به

نخستین تراوشات ذهنی و انتزاعی بشر است که

احتمال زياد خانچوپان لقب وی بوده استا

به تدريج جايگاه ويژهای يافته استا ابهام در

چون در آن زمان به سرگروه چوپانهای يک

زمان و مکان از ديگر نقاط اشتراک قصه و

منطقه که به صورت دستهجمعی گوسفندان مردم

اسطوره استا اين ويژگی دربارة تمامی اساطیر

آن منطقه را در يیالق و قشالق میچراندند و

مشترک است ،اما در ارتباط با قصهها اينگونه

روزها از خانه و کاشانه خود دور میماندند،

نیـست؛ تنهـا قصههـايی کـه دارای بـنمايههای

خانچوپان گفته میشد و اين واژه در افسانه کهن

اساطیری ـ حماسی ـ دينی هستند ،اين ويژگی را

دده قورقود نیز آمده استا سارای نامزدش را

دارندا بنا بر باور برخی پژوهشگران قصهها و

راهی يیالق کرده و در بین خانوادهاش منتظر

افسانههای عامیانه بازماندة اساطیر کهن هستند و

بازگشت وی بودا در يکی از روزها خان يکی از

نمیتوان برای پیدايش آنها زمان مشخصی را در

مناطق اطراف در حین گردش و شکار به منطقه

نظر گرفتا (باستید)03 :1215 ،

زندگی خانواده سارای نزديک میشود و با ديدن

اسطورهها عینیشدة تجربة اجتماعی بشر

سارای ،عاشق او میشودا خان بعد از بازگشت،

است که در شکل آرزوهای جمعی يـک قـوم يـا

گروهی را برای خواستگاری میفرستد که سارای

ملـت ظـاهـر مـیشـود (کـاسیـرر)10 :1223 ،ا

و خانوادهاش به دلیل پايبنـدی به عهد و پیمانی

بنابراين ،میتوان گفت که قصههای عامیانه نیز

که با خانچوپان بسته بودند ،به آنها جواب رد

شکل تجسميافتة تجارب اجتماعی و اشتراکی

میدهندا خان از اين جواب ناراحت میشود و

تحلیا داستان سارای از دیدگاه نشانهشناسی بارت
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با سوارانش به روستای محل سکونت سارای -

تبديل به اسطورة وفاداری و پاکدامنی دختران

که اکثر مردان و پسران آنها به يیالق رفته بودند و

آذربايجان مینمايدا «سیلها سارا را بردند» يکی

جز زنان ،پیرمردها و کودکان کسی نبود -حمله

از اشعار فولکولور و معروف آذربايجانی میباشد

میکند و در صدد برمیآيد که سارای را به زور

که اين داستان را نقل میکند:

ببرد که اهالی و پدر سارای به رغم کهولت سن
با سواران خان درگیر میشوندا سارای که میبیند

سیاها سارا را بردند

سواران به قصد کشتن پدرش را کتک میزنند،

برويد و به خانچوبان بگويید

رضايت خود را برای عروسی با خان اعالم می-

که امسال به ماان نیايد

کند و اصرارهای پدرش که وی را از اين کار منع

اگر بیايد به خون ناحق فرو میرود

میکرد ،فايدهای نداردا در بین راه سارای -که با

سیلها سارا را بردند

خان و سوارانش به سوی کاخ خان میرفت-

يک فرزند چشم شهال را

پیوسته چشم به راه بود که خبر به نامزدش ،خان

رودخانة آرپا عمیق نیست

چوپان برسد و او برای نجاتش بیايد ،ولی چون

آب روانش سرد نیست

از آمدن وی ناامید میشود در نزديکی قصر خان

عروسی مانند سارا وجود ندارد

در حاشیه رودخانه و در جايی عمیق با استفاده از

سیلها سارا را بردند

فرصت از روی اسب خود را به رودخانه می-

يک فرزند چشم شهال را

اندازد و غرق میشودا خان و سوارانش هیچ

آرپا چای گذشت و طایان کرد

کاری نمیتوانند بکنند و حتی دستشان به جنازة

سیل سارا را قاپید و فرار کرد

سارای هم نمیرسدا بعد از اين واقعه ،سلطان

چشم هر بینندهای اشکالود است

کیشی که از ماجرا خبردار میشود ،به ساحل

قالی بیاور و در اتاق پهن کن.

رودخانه آرپا چايی میآيد و تصنیفهای حزن-

جای سارا خالی شد

انگیزی را میخواند که تا به امروز به عنوان ترانه

دست چوپان به نیستی رسید و خالی شد

توسط خوانندگان خوانده میشودا خانچوپان بعد

سیلها سارا را بردند

از خبردار شدن از ماجرا به سرعت خود را به

يک فرزند چشم شهال را

روستا میرساند ،ولی کار از کار گذشته بود و
دستش نه به سارای میرسد و نه به خان و

 .1تحلیا نشانهشناختی داستان

سوارانش»ا

در الگوی بارت ،اسطوره يک نظام نشانهشناسانة

بدينسان سارای زيباروی به واسطه قدرت

مرتبة دوم استا اسطوره از دو نظام نشانهشناختی

عشق جاودانه میگردد و داستانش نسل به نسل

تشکیل شده استا نظام مرتبة اول که میتوان آن

در بین مردم آذربايجان نقل میگردد و او را

را زبان نامید و در واقع نظامی زبانشناختی است
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و نظام مرتبة دوم که همان اسطوره استا نظام

استا در ادامه اين دال و مدلول آن با يکديگر

مرتبة اول نشانهای (ترکیبی از دال و مدلول) را

ترکیب میشوند و نشانة نظام مرتبة دوم را

تشکیل میدهد که در حکم دال نظام مرتبة دوم

تشکیل میدهندا

نشانهشناسی از دیدگاه بارت
نظام مرتبه اول (نظام زبانی)
دال
1

مدلول

سلطان کیشی زن ديگری تنها ماندن با هدف تربیت در نظام اسطورهای به وفاداری مرد به زن
نگرفتا

1

جواب

دخترشا
رد

دادن

خواستگاری خانا
3

(خدا يکی و همسر هم يکی)ا

به پايبند بودن سارای به عهد در نظام اسطورهای به پايبندی به عهد و
و پیمان با خانچوپانا

پیمان داللت داردا

حمله سواران خان به حمله يک گروه به گروه حمله در نظام اسطورهای نشانه زيادهخواهی
روستای سارایا

4

نظام مرتبه دوم (نظام اسطورهای)

ديگرا

خان و افرادش استا

درگیری اهالی و افراد مقاومت مردم در برابر در نظام اسطورهای درگیری افراد و
کهنسال با سواران خانا

حمله خارجیا

کهنساالن برای ممانعت از بردن سارای،
نشانه غیرت و ناموسپرستی استا

5

رضايت سارای به ازدواج تسلیم شدن سارای وقتی در نظام اسطورهای رضايت اجباری سارای
با خانا

میبیند سواران به قصد برای ازدواج با خان نشانه فداکاری و
کشتـن پـدرش را کتـک گذشت سارای از خود و زندگیش برای
میزنندا

9

نجات جان پدر و اهالی روستا استا

غرق شدن سارای در ناامیدی از آمدن خان در نظام اسطورهای سارای وقتی از آمدن
رودخانهت

چوپان و از بین بردن خانچوپان ناامید میگردد ،با اينکه مرگ
خودشت

امری ناپسند است ،در برابر ناپاکی انتخاب
میگردد که نشانه پاکدامنی ،تعهد و عشق
سارای به خانچوپان استا

7

بازگشت سريع خانچوپان خانچوبان با هدف نجات در نظام اسطورهای بازگشت سريع خان-
به روستاا

سارای از دست سواران چوپان به روستا برای نجات سارای نیز
خان برمیگرددا

نشانه عشق متقابل خانچوپان به سارای
است که با دير رسیدن وی به سارای اين
عشق ناتمام باقی میماندا

تحلیا داستان سارای از دیدگاه نشانهشناسی بارت
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 .3تحلیا اسطورهشناختی داستان

و پدر سارای به رغم کهولت سن با سواران خان

بـررسی سطـوح زيريـن داستـان سـارای نشان-

درگیر میشود»ا

دهنـده وجـود برخـی عنـاصـر و خصوصیـات

 -ايستادن و مقاومت اولیه سارای در مقابل

اسطورهای است که موجب شده اين داستان طی

زيادهخواهی خان و عواملش بسیار پررنگ است

قرنهای متمادی سینه به سینه نقل گرديده و به

که اين نماد شجاعت و ايستادگی سارای است:

عنوان يکی از معروفترين داستانهای تاريخ

«سارای و خانوادهاش به دلیل پايبندی به عهد و

آذربايجان تبديل شودا برخی از اين عناصر

پیمانی که با خانچوپان بسته بودند ،به آنها

عبارتاند از:

جواب رد میدهند»ا

 -عشق ناتمام سارای و خانچوبان يکی از

 -در رويارويی عشق و عقل در داستان که

داليلی است که اين داستان را همانند بسیاری

عالقه و عشق سارای به خانچوپان و عهدی که

داستانهای عاشقانة ناتمام ،جاودانه مینمايد:

با او برای ازدواج بسته است از يک طرف و

«خانچوپان بعد از خبردار شدن از ماجرا به

حفظ جان پدرش از طرف ديگر ،که برای

سرعت خود را به روستا میرساند ،ولی کار از

حفاظت از جان پدر تسلیم شد و از تمايل قلبی

کار گذشته بود و دستش نه به سارای میرسد و

خود گذشت (پیروزی اولیه عقل بر عشق):

نه به خان و سوارانش»ا

«سارای که میبیند سواران به قصد کشتن پدرش

 -رويارويی ظالم و مظلوم در داستان يکی

را کتک میزنند ،رضايت خود را برای عروسی

از ابعاد برجستة اسطورهای استا خان به عنوان

با خان اعالم میکند و اصرارهای پدرش که وی

سمبل قدرت و زورگويی و سارای و خانوادة او

را از اين کار منع میکرد ،فايدهای ندارد»ا

نماد مظلومیت هستندا طرفداری از مظلوم همواره

 -بعد از حرکت سارا به همراه عوامل خان،

در وجود مردم ايران و به خصوص آذربايجان

در تمامی لحظهها در فکر بازگشت خانچوپان و

بوده است« :خان از اين جواب ناراحت میشود و

امید به رهايی توسط او میباشد و بعد از ناامیدی

با سوارانش به روستای محل سکونت سارای -که

از بازگشت خانچوپان در نزديکی قصر خان

اکثر مردان و پسران آنها به يیالق رفته بودند و

خود را به آب میاندازد و اين نماد وفاداری

جز زنان ،پیرمردها و کودکان کسی نبود -حمله

دختران آذری می باشد« :در بین راه سارای  -که

میکند ااا»ا

با خان و سوارانش به سوی کاخ خان میرفت-

 -دستدرازی بیگ به عنوان عامل بیگانه به

پیوسته چشم به راه بود که خبر به نامزدش ،خان

روستا و خشم جمعی اهالی روستا به اين اتفاق

چوپان برسد و او برای نجاتش بیايد ،ولی چون

که نشانه غیرت و وطندوستی مردم است« :ااا و

از آمدن وی ناامید میشود در نزديکی قصر خان

در صدد برمیآيد سارای را به زور ببرد که اهالی

در حاشیه رودخانه و در جايی عمیق با استفاده از
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فرصـت از روی اسـب خـود را بـه رودخـانـه

توجه به آب يکی از عناصر اصلی اسطورهای

میاندازد و غرق میشود»ا

داستان استا به همین دلیل در اين قسمت به

 ادامة رويارويی عقل و عشق که درمرحله اول ظاهراً عقل برنده میشود و سارای

برخی از ويژگیهای اسطورهای آب که ريشه در
فرهنگ مردم اين منطقه دارد پرداخته میشودا

ازدواج اجباری با بیگ را میپذيرد ،ولی در
نهايت با به انداختن سارا توسط خودش ،عشق

سیاها سارا را بردند

برنده میدان میشود (پیروزی نهايی عشق بر

برويد و به خانچوبان بگويید

عقل)« :در نزديکی قصر خان در حاشیه رودخانه

که امسال به ماان نیايد

و در جايی عمیق با استفاده از فرصت از روی

اگر بیايد به خون ناحق فرو میرود

اسب خود را به رودخانه میاندازد و غرق می-

سیلها سارا را بردند

شودا خان و سوارانش هیچ کاری نمیتوانند

يک فرزند چشم شهال را

بکنند و حتی دستشان به جنازه سارای هم نمی-

رودخانة آرپا عمیق نیست

رسد»ا

آب روانش سرد نیست

_ آب رودخانه سمبل پاکی و پاککنندگی

آب يکی از عناصر چهارگانهای است که به

است و خود رودخانه به دلیل جاری بودن و

اعتقاد قدما در آفرينش جهان به کار رفته استا

اتصال به دريا ،سمبل جاودانگی و اتصال به بی-

ايرانیان از گذشتههای دور به نقش آفرينندگی آب

نهايت است« :در نزديکی قصر خان در حاشیه

معتقد بودهاند و آن را عنصری مقدس و ايزدی

رودخانه و در جايی عمیق با استفاده از فرصت از

میدانستندا معنای نمادين آب را میتوان در سه

روی اسب خود را به رودخانه میاندازد و غرق

مضمون اصلی چشمة حیات ،وسیلة تزکیه و مرکز

میشودا خان و سوارانش هیچ کاری نمیتوانند

حیات دوباره خالصه کردا آب عنصر نخستین

بکننـد و حتـی دستشان به جنازه سارای هم

است که همه چیز از آن آفريده شده و بنابراين

نمیرسدا بعد از اين واقعه ،سلطان کیشی که از

يک نماد باستانی برای باروری به شمارمیرودا

ماجرا خبردار میشود به ساحل رودخانه آرپا

آب منشأ همة مخلوقات و نماد مادر کبیر و در

چايـی میآيد و تصنیـفهـای حـزنانگیـزی را

واقع ،مايع شده نور استا ما اغلب از نور معرفت

میخواند که تا به امروز به عنوان ترانه توسط

مثال میزنیما در اين صورت است که آب ويژگی

خوانندگان ،خوانده میشود»ا

حکمت نور را به ارث میبردا برای همین کسانی

 -در همه تصنیفها و ترانههايی که در

که به نور معرفت يا حکمت دست يافتهاند به

اندوه از دست دادن سارای سروده شده است،

نحـوی تصـور میشونـد کـه از روی آب

سیل رودخانه و آب مورد خطاب است و اين

رد میشونـد .آب سمبـل تطهیر استا در بیشتر
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اديـان بـه خصـوص ديـن اسـالم ،طهـارت با

در داستان سارای همانند وفاداری مرد به

آب انجام میشودا از آنجا که طهارت بازگشت

خانواده و همسر ،پايبندی به عهد و پیمان،

بـه پـاکی است ،آب نماد نوزايی هم به شمار

مقاومت و ايستادگی در برابر زيادهخواهی و ظلم

میرودا

و ستم ،حمايت از مظلوم ،تکیه بر نقش آب در

آب برای سارای نقطه رجعتی به سمت

زندگی مادی و معنوی انسان ،گذشتن از جان

کودکی و سمبل عشق او به مادرش استا از

خود برای رسیدن و جز اينها شناسايی شده

ديدگاه باشالر (فیزيکدان ،شاعر ،فیلسوف و

اسـتا تـأمل در عنـاصری همـانند وفـاداری،

معرفتشناس قرن بیستم میالدی اهل فرانسه)،

شهامت ،پاکدامنی و آزادگی ،قهرمان آنکه در

عنصر آب عنصری زنانه است که حاالت روحی

پايان داستان با سپردن جسم خويش به آرپاچای،

و احساسات را مینماياندا «آب» نسبت به آتش،

خود را جاودانه نمود ،مبین فرهنگ و روحیات

عنصری است زنانهتر و يکپارچهترا عنصری است

مردم منطقه آذربايجان استا

ثابتتر که با قدرتهای پنهانی انسانی ،قدرت-
های ساده و سادهکننده را به تصوير میکشدا

منابع

(باشالر)1 :1103 ،

آلن ،گراهام ()1213ا روالن بارتا ترجمه پیام
يزدجوا چا

بحث و نتیجهگیری

دوما تهران :مرکز نشرا

آموزگار ،ژاله ()1255ا تاريخ اساطیری ايرانا

اسطوره ها جزء اصلی فرهنگ بشری هستندا از

تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم

نظر بارت ،اساطیر به وفور در زندگی روزمرة ما

انسانی دانشگاهها (سمت)ا

حضور دارند؛ هر چند اغلب ،دانش ما به آنها،

اباذری ،يوسف ()1211ا «روالن بارت ،اسطوره و

دانشی ناخودآگاه استا به عبارت ديگر ،فرهنگ

مطالعات فرهنگی»ا فصلنامه ارغنونا انتشار در

عامه بر پاية داستانهای اسطورهای و تقابلهای

پورتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

موجود در آنها استوار شده استا با بررسی و

فرهنگی ،شماره  ،15صص 121-101ا

تحلیل اسطوره میتوان به انديشههای نهفته در

استريناتی ،دومینیک ()1211ا مقدمهای بر نظريه-

آن و شالوده فرهنگ يعنی باورها ،ارزشها و

های فرهنگ عامها ترجمه ثريا پاکنظرا

روحیات هر قوم دست يافتا وجود برخی

تهران :گام نوا

عناصر نشانهشناختی در اليههای زيرين داستان

الیـاده ،میـرچـا ()1221ا آيینها و نمادهای

سارای موجب گرديده است که اين داستان به

آشناسازیا ترجمه نصراله زنگويیا تهران :آگها

يکی از اسطوره های مردم آذربايجان تبديل شودا

انوشه ،حسن ()1212ا دانشنامه زبان فارسیا

در اين تحقیق ،برخی از عناصر اسطورهای نهفته

تهران :سازمان چا

و انتشاراتا

دوفتلنامه تیتتی مطالعات داستانی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1315
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بارت ،روالن ()1255ا «اسطوره در زمانه حاضر»ا
ترجمه يوسف اباذریا ارغنون ،شماره 15ا
ـــــــــــ ()1213ا اسطوره ،امروزا ترجمه
شیريندخت دقیقیانا چا

ششما تهران :نشر

باستید ،روژه ()1215ا دانش اساطیرا ترجمه
جالل ستاریا تهران :توسا

بـرن ،لـوسیال و همکـاران ()1251ا جهان
اسطورههاا ترجمه عباس مخبرا تهران :نشر

نجف دريتا بندریا تهران :خوارزمیا

کالر ،جاناتان ()1255ا در جستوجوی نشانهها،
صادقی ،تینا امرالهیا تهران :نشر علما
کريستی ،آنتونی ()1250ا اساطیر چینا ترجمه
جالل فرخیا تهران :اساطیرا

کزازی ،میرجاللالدين ()1212ا رويا ،حماسه،
اسطورها چا

مرکزا
بهار ،مهرداد ()1215ا پژوهشی در اساطیر ايرانا
سوما تهران :نشر آگها

پیگوت ،ژولیت ()1212ا اساطیر ژاپنا ترجمه
جالل فرخیا تهران :گلشنا

تفضلی ،احمد ()1215ا تاريخ ادبیات ايران پیش
از اسالما چا

سوما تهران :انتشارات سخنا

داد ،سیما ()1210ا فرهنگ اصطالحات ادبیا
تهران :نشر مرواريدا
سجودی ،فرزان ()1253ا نشانهشناسی کاربردیا
چا

کاسیرر ،ارنست ()1223ا افسانه دولتا ترجمه

نشانهشناسی ،ادبیات و واسازیا ترجمه لیال

مرکزا

چا

مطالعات و توسعه رسانههاا

دوما تهران :قصها

سروری زرگر ،محمد ()1215ا «نشانهشناسی
بازنمايی خانواده در آگهیهای بازرگانی

اولا تهران :نشر مرکزا

مالمیر ،محمد؛ نصرتی ،روحاهلل ()1213ا «تحلیل
نشانهشناختی الگوهای مصرف در آگهیهای

بازرگانی تلويزيون»ا پژوهشهای انسانشناسی
ايران ،دوره سوم ،شماره  ،3صص 05 -11ا
مهربانیفرد ،حسین؛ بشیر ،حسین ()1210ا
«تبلیاات تجاری و اقناع؛ تحلیل نشانهشناسی

تبلیاات تجاری شرکت الجی»ا مديريت
رسانه ،سال سوم ،شماره  ،13صص 01-22ا

هال ،جیمز ()1215ا فرهنگنگاری نمادها در
غرب و شرقا ترجمه رقیه بهزادیا تهران:
فرهنگ معاصرا

واحددوست ،مهوش ()1251ا رويکردهاى علمى

تلويزيون» ،دوره هجدهم ،شماره  ،21صص

به اسطورهشناسىا چا

22 – 23ا

سروشا

اولا تهران :انتشارات

سوسور ،فرديناند ()1251ا دوره زبانشناسی

واحـدی ،الیـاس ()1253ا بـرآورد استراتژيک

عمومیا ترجمه کوروش صفوی تهران:

آذربايجان (جلـد اول سرزمینـی ،سیـاسی،

انتشارات هرمسا

فرهنـگی و اجتمـاعی)ا تهـران :مؤسسـه

فیسک ،جان ()1252ا درآمدی بر مطالعات
ارتباطیا ترجمه مهدی غبرايیا تهران :دفتر

فرهنگی مطالعات وتحقیقات بینالمللی ابرار
معاصرا
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Abstract
Sarani stoy is one of the famous legends of Azerbaijan, in which its protagonist,
based on the power of love, followed a courageous thought as made him one of the
most famous myths of Azerbaijan. Mythology is part of the broad knowledge of
semiotics, which seeks to find an underlying thought in mythology and the foundation
of culture refers to the beliefs, values and morals of every nation. The present study,
using Barth's semiotic theory (2013), has studied the myth of Sarani and gained some
results. According to the findings of the study, contemplating the hidden/underlying
mythological elements in the basic layers of this story, such as the loyalty, courage,
virtue, and the freedom of its protagonist which immortalized his body to Arpachai at
the end of the story, is the secret of Sarah's myth survival and reflects the culture and
morals of the people of this region. It shows how some certain beliefs in the story are
reinforced and will be manifested as the transcendental ones and how some of certain
beliefs are weakened.
Keywords: Semiotics, Myth, Barrett, Sarani's Story, Culture
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