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 چكیده

آن قهرمان داستان با تکیه بر نیروی عشق، تدبیر  های معروف آذربايجان است که در يکی از افسانه سارایاستان د

شناسی بخشی از  های معروف آذربايجان قرار دادا اسطوره اسطوره ةای انديشید که همین اراده او را در زمر شجاعانه

ها و  فرهنگ يعنی باورها، ارزش ةنهفته در اساطیر و شالود ةشناسی است که هدف آن يافتن انديش دانش گسترده نشانه

 استنباطی، –و شیوه تحلیلی  (1213شناسی بارت ) روحیات هر قوم استا پژوهش حاضر با استفاده از نظريه نشانه

در مل أهای پژوهش، ت داده و به نتايجی دست يافته استا براساس يافته اسطوره سارای را مورد بررسی و تحلیل قرار

های زيرين اين داستان همانند وفاداری، شهامت، پاکدامنی و آزادگی قهرمان آنکه در  ای نهفته در اليه عناصر اسطوره

د، راز ماندگاری اسطوره سارای بوده و مبین کرپايان داستان با سپردن جسم خويش به آرپاچای خود را جاودانه 

د که چطور برخی باورها در داستان تقويت شده و متعالی ده فرهنگ و روحیات مردم اين منطقه است و نشان می

 گردندا شوند و چگونه برخی باورها تضعیف می جلوه داده می
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 مقدمه

های فولکلور  از افسانه يکی يا سارا سارای داستان

در سرزمین آذربايجان است و بخشی از ادبیات 

رود که در میان شفاهی اين خطه به شماره می

های  های ايران و چه آذری ها )چه آذری آذری

جمهوری آذربايجان( بسیار مشهور استا اين 

افسانه، داستان کوتاهی است که سرنوشت 

 کشدا انگیز دختری زيباروی را به تصوير می غم

عالوه بر که در اين مقاله سعی بر اين است 

آذربايجان  ةمنطقای فولکلور از بازخوانی افسانه

 ،ايرانهای کهن داشتن افسانه به منظور زنده نگه

شناسی بارت اين افسانه نشانه ةبا تکیه بر نظري

تحلیل گردد و چرايی تبديل سارای به يک 

 اسطوره مشخص گرددا

افسانه را  ،شناس رومانیايیدين ،میرچا الیاده

-ای می واقعه راوی قدسی و سرگذشت ةکنند نقل

که در زمان نخستین، زمان شگرف بدايت  داند

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

کند که چگونه به برکت  افسانه حکايت می ،ديگر

، فراطبیعی موجودات ةکارهای نمايان و برجست

ی از آن پا ئواقعیتی، چه کل واقعیت، يا تنها جز

 افسانه بنابراين، ااست  نهاده وجود ةبه عرص

 يعنی است، خلقت  يک روايت متضمن همیشه

 خود هستی و آمده پديد چیزی چگونه گويد می

 به که چیزی از فقط افسانها است  کرده آغاز را

 گشته، پديدار تمامی هـب و داده روی یـراست

های افسانه موجودات  ا شخصیتدـگوي می سخن

و تنها به دلیل کارهايی که در زمان  اند فراطبیعی

اند، شهرت دارندا  سرآغاز همه چیز انجام داده

نمايانند و قداست  اساطیر کار خالق آنان را بازمی

 .سازند يا فراطبیعی بودن اعمالشان را عیان می

 شناسینشانه. 1

 فردينان را نخستین بار 1شناسیواژه نشانه

ايجاد  شناختی خودزبان اتر مطالعد دوسوسور

 درباره تحقیق به علم اين که و معتقد بود کرد

 يعنی ،باشد داشته وجود که جايی هر در 3نشانه

 روالن اپردازدمی بشری فرهنگ کل در عمل به

 امیل ديدگاه از استفاده با خود ةمقدم در بارت

 تحقیق به شناسی بايدنشانه که گويدمی دورکیم

 بارت که اکند اقدام «2نمودگارهای جمعی» درباره

 بنیاد علم است، اينگذاران بنیان نخستین ءجز

 سوسوری دوگانه بندیتقسیم بر را خود تحقیقات

 جمع سوسور اساخت استوار 0مدلول و 0دال میان

-می ما که زمانی المثلفی انشانه نامید را دو اين

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

 اما ،زنیممی کاغذ بر نقشی يا کنیممی خارج دهان

 ودـوجـم یـذهن رـتصوي هـب اـم الـح نـعی در

 اکنیممی ارهـاش ويیـپشمال ایـو پ اردستـچه

 تصوير آن و دال را نقش يا صدا آن سوسور

 در که را دو اين جمع و نامدمی مدلول را ذهنی

 اخواندمی نشانه ،اندسکه يک روی و پشت واقع

اختیاری  ،کندمی پافشاری آن بر سوسور آنچه

 و حکم هیچ ااست مدلول و دال رابطه بودن

 نامیدن برای ما که ندارد وجود طبیعی ضرورت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. semiology

2. sign

3. collective representations

4. signifier

5. signified

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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 میان ةرابط اکنیم استفاده سگ ةواژ از موجود آن

( 1112) استوری جان ااست دلبخواه مدلول و دال

 الگوی تا کندمی استفاده ساده مثال همین از

 شده بیان دشوار زبانی با که را بارت ةشناساننشانه

 در سگ دال، مقام در سگا سازد روشن ،است

 که گويدمی بارت اشودمی موجب را مدلول مقام

 سگ نشانه اينک ااست 2اولیه داللت مبین امر اين

 خود ،است آمده حاصل فرموالسیون اين در که

 1ثانويه داللت در دال مقام در سگ به تواندمی

 در مدلول مقام در سگ نتیجه در و شود بدل

 همان يعنی ؛شود موجب را ثانويه داللت مرتبه

 سر همه با که پرخاشگری و عصبی انسان

 خود بعدی کتاب در بارت ادارد ناسازگاری

 به را (denotation) واژه شناختینشانه عناصر

 به را (connotation) واژه و اولیه داللت جای

 مدعی بارت ابردمی کار ثانويه به داللت جای

 اسطوره که است ثانويه داللت سط، در که است

-نشانه نظام» اسطوره ،بنابراين اآيدمی وجود به

 ااست« دوم مرتبه شناسانه

-قیقات خود را بر تقسیمحروالن بارت ت

-پايهبندی دوگانه سوسور میان دال و مدلول 

دال  وی، ةشناسانولی در نظام نشانهکرد، گذاری 

تاییر عنوان  «مفهوم»به و مدلول  «شکل -معنا»به 

 گرددانشانه، داللت اطالق می به و پیدا کرد

 دال/»يعنی سوسور  بارت فرمول مشهور ،بنابراين

 مفهوم/ شکل/ معنا/»به فرمول  را «نشانه مدلول/

از نظر بارت اسطوره در  کنداتبديل می «داللت

نظام  بنابراينسط، داللت ثانويه به وجود آمده و 

 ،در واقع استا یمرتبه دوم وی ةشناساننشانه

شناسانه مرتبه دومی نظام نشانه ، بخشی ازاسطوره

های زبانی يا غیرزبانی است که با استفاده از نشانه

کند و جديدی خلق می تاريخ کامالً مرتبه اول،

 خوردااسطوره از اين طريق به جهان پیوند می

پويا بوده و در متن  رمزگشايی و قرائت اسطوره

گیرد که اين خود مبین گذر تاريخی صورت می

  شناسی به فرهنگ و ايدئولوژی استااز نشانه

سارازين ، داستان s/z روالن بارت در

رفت  پی 05، 5واحد معنايی 021را در بالزاک 

کند و  بررسی می 15يادداشت پراکنده 12و  1کنشی

مشخصات معنايی و زبانی آنها در پنج دسته جای 

دهد: می

11رمزگان پروآيرتیک ا1

13رمزگان هرمنوتیک ا3

12رمزگان معناشناسانه ا2

10رمزگان فرهنگی ا0

10رمزگان نمادين ا0

های  رفت رمزگان پروآيرتیکی، حرکات پی

توان  رمزگان را میگیردا اين  داستانی را دربرمی

ها در درآمدی بر تحلیل  معادل همان سط، کنش

ان ـزگـل رمـا دانستا در ذيـه تـاری روايـساخت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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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های صوری مختلفی را که به  هرمنوتیکی، حالت

تواند تشخیص، پیشنهاد،  يک معما می ةوسیل

تنظیم و در تعلیق قرار داده شود و در نهايت 

 ها همیشهدهیما اين حالت کشف شود، قرار می

شوند و در  افتند، آنها اغلب تکرار می اتفاق نمی

 شوندا هیچ نظم معینی پديدار نمی

هايی است  رمزگان معناشناختی، شامل دال

د و به هستن موجود که به صورت پراکنده در متن

شوندا  ان يا چیزی مربوط میـت، مکـشخصی

ها نیز در اين رمزگان جای  شناسی شخصیتروان

ارجاع متن به  ةگیردا رمزگان فرهنگی، زمین می

های دانش عمومی،  بیرون است و به شناخت نظام

شودا  پزشکی، هنر، سیاست و غیره مربوط می

متن و م جايگاه ـل ترسیـن، محـرمزگان نمادي

گرايانه بر  مخاطب آن است که در داستان واقع

های تقابلی شناسیک متکی استا نظام اصول روان

روز و گسترش ـزگان امکان بـن رمـنیز در اي

يابندا رمزگان پروآيرتیکی و هرمنوتیکی، باعث  می

ه ـد و سـان هستنـی داستـن خط روايـو رفتـجل

ی را رمزگان ديگر، ساير اطالعات و معانی ضمن

سازندا فراهم می

اسطوره. 1

از اسطوره تعاريف متعدد و متنوعی وجود داردا 

که چه در گذشته و چه امروزه   آن دسته از کسانی

 ها ورهـت اسطـاخـشن و اویـواک و ژوهشـپ هـب

ريف ـوره تعـرای اسطـون بـاکنـ، تاندپرداخته

اند،  مشخص، دقیق و پذيرفتنی برای همگان نیافته

های  بلکه هريک به میل و اشتیاق و وابستگی

در  یهااندا گ ی خويش آن را تعريف کردهاجتماع

تعريف متخصصان از اسطوره اشکاالتی ديده 

است که آنها به اسطوره از   علت آن اين و شود می

نگرندا آنان دنبال اين  سر اعتقاد و ايمان می

 وحشی ةبرای درک انديش»که  اشتروس ةانديش

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

 در و در جامعه اسطوره جادويی عملکرد به بلکه

 و قومی همبستگی ايجاد در آن اعجاز به واقع،

آورند و به همین دلیل برای  ای ايمان می عقیده

تر از نهادهای  آنها اسطوره يا نهاد زنده بسیار مهم

.کهن است

 افسانه به که هستند ديگری ةدر مقابل عد

نگرندا اين گروه افسانه را  سر انکار می از صرفاً

 ای کهنه و از يکی از الگوهای تاريخی يا سازواره

پیشرفت بشر آن را از رده  بینند که افتاده می کار

د ـرويـگ و فـونـر يـاستا در نظ  خارج کرده

است که از فرافکنی نمادين   شناسی دانشی افسانه

ااست  تجربیات روانی نوع بشر به وجود آمده

ست با خصلتی خاص، ا ای افسانه، قصه

يعنی نقل روايتی که در آن خدايان يک يا چند 

است که   علمی شناسی نقش اساسی دارندا افسانه

بندی و بررسی مواد و مصال،  کارش طبقه

شناختی بر حسب روش تحلیل و وارسی  افسانه

معمول  تاريخی علوم ديگر ةدقیقی که در هم

به عبارت ديگر، افسانه تالشی  اباشد، میاست 

  های پیرامونی با امور فراطبیعی برای بیان واقعیت

علتشان هايی که به  استا انسان در تبیین پديده

واقف نبوده به تعبیرات فراطبیعی روی آورده و 

 ةکننداست که هنوز دانش بشری توجیه  اين زمانی

 ديگر، عبارت بها نیست اش پیرامونی حوادث

 طبیعت میان روحی صلحی ايجاد تالش در انسان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 ديدگاه ازا است کرده  خلق را ها افسانه خودش و

 از است و تاريخ  افسانه ابتدايی، اصطالح به انسان

افسانه و تاريخ دو چیز  مدرن، انسان ديدگاه

 .اند متمايز و کامالً متفاوت

ه آن ـاس بـشن هـدان افسانـه دانشمنـا آنچـب

به تعريفی کامل ولی چندوجهی از  ،اند پرداخته

نقل  لوی استروس توان از رسیم و می افسانه می

ای داستان، حتی از  ارزش افسانه»ااا قول کرد که: 

ها نیز حفظ  ها و برگردان خأل بدترين ترجمه

و سیاق شودا ذات و مفهوم افسانه نه در سبک  می

آن و نه در موسیقی کالمی يا ترکیبی است که با 

ای  کند، بلکه ارزش افسانه در قصه اجزا ايجاد می

ها با همه  افسانه ،روو از اين« گويدااا است که می

شبیه  هایويژگی تفاوت در جزئیات، ساختار و

 :به هم دارند

های اولیه اتفاق  رويدادی که در زمان ا1

.افتد می

های تجربی  ت با واقعیتسامانی متفاو ا3

.دارد

 ها و شناخت انسان اولیه از جهان دغدغه ا2

.است 

 ها سرگذشت و زندگی خدايان و ابرانسان ا0

.ستا

 محدودة از و ماند می مردم ةدر حافظ ا0

.رود می فراتر واقعی دنیای

ها را  دنیايی آرمانی برساخته از واقعیت ا2

داده نشان می

سرگذشتی  ةکنندنقل اسطوره در اصطالح،

کند ای را روايت میقدسی و مینوی است و واقعه

زمان شگرف بدايت هر  که در زمان نخستین،

 ا(3/11: 1212 ،)انوشه رخ داده است چیز،

های ای است که طی توالی نسلگونهاسطوره قصه

پیدايش طبیعت  أمنش شوداانسانی در افواه نقل می

حوی ها و عقايد موروث را به نو همچنین آيین

کند و دخالت قوای مافوق لوحانه تبیین میساده

طبیعت را در امور طبیعی و انسانی همراه با 

هايی که بر اثر اين اسباب پیدايش دگرگونی

 کندبیان می آيد،ها در احوال حاصل میدخالت

ها همواره در اسطوره ا(20: 1251 ،)واحددوست

آفرينش آن و نیروهای خیر و  تاريخ بشر جهان،

اند و شايد براساس همین شر را توجیه کرده

-اسطوره خصیصه است که از نظر میرچا الیاده،

ترين مهم رومانیايی،-زرگ امريکايیـشناس ب

 «نمادين بودن»و « الگو بودن»ها ويژگی اسطوره

ها و قصه گفتار، آنهاست که همواره در رفتار،

 ،ه)الیاد ااندساير آثار ادبی مورد تقلید قرار گرفته

هايی که به در تحلیل اسطوره (100-100: 1223

اند، هدف از بررسی ادبیات ورود پیدا کرده ةحوز

های زيرين متن و شناختی پی بردن به اليهنشانه

کشف معناهای نهفته در آن استا جاناتان کالر 

شناسی را نوعی نظريه خواندن قلمداد چنین نشانه

آن خود شايد هدف که د است ـد و معتقـکنمی

يعنی  ؛پذيری آنها باشده فهمـآثار ادبی نباشد، بلک

رای کشف چگونگی معنادار ـشناسی بتالش نشانه

واسطة آن ههايی که بوهـها و شیشدن اين متن

: 1255بخشندا )کالر، خوانندگان به متن معنی می

151)

بین قصه و اسطوره ارتباطی  ،از منظر روايت

ا اساطیر تـايی اسـاسـده و شنـقابل مشاهبنیادی 

طبیعت يا ذهن انسان  ريشه دررواياتی است که 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3
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و برآمده از رابطة دوسوية اين دو  داردبدوی 

تی است از تعامل انسان انیز رواي هاقصه و است

ر نخستین پندارها و ـاه بیانگـو طبیعت و گ

های انسان از کیهان و رخدادهای طبیعی  دريافت

تفسیر انسان باستانی  هر دو نوعی ،استا بنابراين

، هر چند اسطوره را شوندمحسوب می از هستی

اند که در زمان مقدس  روايتی مقدس دانسته

( و 32: 1212آغازين روی داده است )الیاده، 

قصه لزوماً دارای چنین پیرنگ مقدسی نیست و 

اهای اخالقی و اجتماعی است بیشتر ناظر بر جنبه

ت نیز میان اين دو در رابطه با خاستگاه و باورداش

قصه بر اساس باورهای مردم  اارتباط وجود دارد

شکل گرفته است و خاستگاه آن بیرون از ذهن و 

روان انسان نیستا اساطیر نیز باورهای آغازين و 

نخستین تراوشات ذهنی و انتزاعی بشر است که 

ای يافته استا ابهام در  به تدريج جايگاه ويژه

ط اشتراک قصه و زمان و مکان از ديگر نقا

اسطوره استا اين ويژگی دربارة تمامی اساطیر 

گونه ها اين ارتباط با قصه مشترک است، اما در

های  مايه نـه دارای بـايی کـه ا قصهـست؛ تنهـنی

اساطیری ـ حماسی ـ دينی هستند، اين ويژگی را 

ها و  دارندا بنا بر باور برخی پژوهشگران قصه

اندة اساطیر کهن هستند و های عامیانه بازم افسانه

توان برای پیدايش آنها زمان مشخصی را در  نمی

(03: 1215 )باستید، انظر گرفت

شدة تجربة اجتماعی بشر ها عینی اسطوره

ا ـوم يـک قـاست که در شکل آرزوهای جمعی ي

 ا(10: 1223رر، ـاسیـ)ک ودـش یـر مـاهـت ظـمل

نیز  های عامیانه قصهکه توان گفت  می ،بنابراين

يافتة تجارب اجتماعی و اشتراکی شکل تجسم

بشر است که بیانگر آرزوها و آمال آنان برای نیل 

 داباش به کمال مطلوب يا مدينة فاضله می

ها و  مايه دارای برخی بن سارای داستان

حماسی است  شناختی و، نشانهعناصر اساطیری

به برخی از آنها  بخش بحث و بررسی که در

اشود اشاره می

 بحث و بررسی

خالصه داستان .1

 دشت در کیشی سلطان نام به مردی دختر یسارا»

 داده دست از را مادرش تولد هنگام که بود ماان

-زندگی و نگرفته ديگری زن کیشی سلطان و بود

 دختر اينا بود کرده دخترش تربیت وقف را اش

 بها بود چوپانخان نام به پسری نامزد زيباروی

ا است بوده وی لقب چوپانخان زياد احتمال

 يک هایچوپان سرگروه به زمان آن در چون

 مردم گوسفندان جمعیدسته صورت به که منطقه

 و چراندندمی قشالق و يیالق در را منطقه آن

ماندند، می دور خود کاشانه و خانه از روزها

 کهن افسانه در واژه اين و شدمی گفته چوپانخان

 را نامزدش سارایا است آمده نیز قورقود دده

 منتظر اشخانواده بین در و کرده يیالق راهی

 از يکی خان روزها از يکی درا بود وی بازگشت

 منطقه به شکار و گردش حین در اطراف مناطق

 ديدن با و شودمی نزديک سارای خانواده زندگی

 بازگشت، از بعد خانا شودمی او عاشق سارای،

 سارای که فرستدمی خواستگاری برای را گروهی

 پیمانی و عهد به دیـپايبن دلیل به اشخانواده و

 رد جواب آنها به بودند، بسته چوپانخان با که

 و شودمی ناراحت جواب اين از خانا دهندمی
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 - سارای سکونت محل روستای به سوارانش با

 و بودند رفته يیالق به آنها پسران و مردان اکثر که

 حمله -نبود کسی کودکان و پیرمردها ان،زن جز

 زور به را سارایکه  آيدبرمی صدد در و کندمی

 سن کهولت رغم به سارای پدر که اهالی و ببرد

 بیندمی که سارایا شوندمی درگیر خان سواران با

 زنند،می کتک را پدرش کشتن قصد به سواران

-می اعالم خان با عروسی برای را خود رضايت

 منع کار اين از را وی که پدرش اصرارهای و کند

 با که- سارای راه بین درا ندارد ایفايده کرد،می

 -رفتمی خان کاخ سوی به سوارانش و خان

خان نامزدش، به خبر که بود راه به چشم پیوسته

 چون ولی بیايد، نجاتش برای او و برسد چوپان

 خان قصر نزديکی در شودمی ناامید وی آمدن از

 از استفاده با عمیق جايی در و رودخانه حاشیه در

-می رودخانه به را خود اسب روی از فرصت

 هیچ سوارانش و خانا شودمی غرق و اندازد

 ةجناز به دستشان حتی و بکنند توانندنمی کاری

 سلطان واقعه، اين از بعدا رسدنمی هم سارای

 ساحل به ،شودمی خبردار ماجرا از که کیشی

-حزن هایتصنیف و آيدمی چايی آرپا رودخانه

 ترانه عنوان به امروز به تا که خواندمی را انگیزی

 بعد چوپانخانا شودمی خوانده خوانندگان توسط

 به را خود سرعت به ماجرا از شدن خبردار از

 و بود گذشته کار از کار ولی ،رساندمی روستا

 و خان به نه و رسدمی سارای به نه دستش

 ا «سوارانش

زيباروی به واسطه قدرت سان سارای بدين

گردد و داستانش نسل به نسل عشق جاودانه می

گردد و او را در بین مردم آذربايجان نقل می

وفاداری و پاکدامنی دختران  ةتبديل به اسطور

يکی  «ها سارا را بردندسیل» نمايداآذربايجان می

باشد از اشعار فولکولور و معروف آذربايجانی می

:کندنقل میکه اين داستان را 

 ها سارا را بردندسیا

 چوبان بگويیدبرويد و به خان

 که امسال به ماان نیايد

 روداگر بیايد به خون ناحق فرو می

 ها سارا را بردندسیل

 يک فرزند چشم شهال را

 آرپا عمیق نیست ةرودخان

 آب روانش سرد نیست

 عروسی مانند سارا وجود ندارد

 ها سارا را بردندسیل

 فرزند چشم شهال رايک 

 آرپا چای گذشت و طایان کرد

 سیل سارا را قاپید و فرار کرد

 ای اشکالود استچشم هر بیننده

 .در اتاق پهن کن قالی بیاور و

 جای سارا خالی شد

ددست چوپان به نیستی رسید و خالی ش

 ها سارا را بردندسیل

 يک فرزند چشم شهال را

 شناختی داستانتحلیا نشانه .1

 ةشناسانالگوی بارت، اسطوره يک نظام نشانهدر 

شناختی دوم استا اسطوره از دو نظام نشانه ةمرتب

توان آن اول که می ةنظام مرتبا تشکیل شده است

 شناختی استرا زبان نامید و در واقع نظامی زبان
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نظام  دوم که همان اسطوره استا ةنظام مرتب و

و مدلول( را ای )ترکیبی از دال اول نشانه ةمرتب

دوم  ةدهد که در حکم دال نظام مرتبتشکیل می

استا در ادامه اين دال و مدلول آن با يکديگر 

دوم را  ةنظام مرتب ةشوند و نشانترکیب می

 دهنداتشکیل می

 شناسی از دیدگاه بارتنشانه

ای(نظام مرتبه دوم )نظام اسطوره نظام مرتبه اول )نظام زبانی(

مدلول دال

 ديگری زن کیشی سلطان 1

انگرفت

 تربیت تنها ماندن با هدف

ادخترش

ای به وفاداری مرد به زن در نظام اسطوره

او همسر هم يکی()خدا يکی 

جواب رد دادن به  1

اخواستگاری خان

پايبند بودن سارای به عهد 

 اچوپانو پیمان با خان

ای به پايبندی به عهد و در نظام اسطوره

 پیمان داللت داردا

حمله سواران خان به  3

اروستای سارای

حمله يک گروه به گروه 

 اديگر

 خواهیای نشانه زيادهحمله در نظام اسطوره

 خان و افرادش استا

درگیری اهالی و افراد  4

اکهنسال با سواران خان

مقاومت مردم در برابر 

 احمله خارجی

ای درگیری افراد و در نظام اسطوره

کهنساالن برای ممانعت از بردن سارای، 

 پرستی استانشانه غیرت و ناموس

رضايت سارای به ازدواج  5

ابا خان

 سارای وقتیتسلیم شدن 

 قصد به سواران بیندمی

 کـکت را درشـپ نـکشت

 ازنندمی

ای رضايت اجباری سارای در نظام اسطوره

برای ازدواج با خان نشانه فداکاری و 

گذشت سارای از خود و زندگیش برای 

 نجات جان پدر و اهالی روستا استا

غرق شدن سارای در  9

ترودخانه

ناامیدی از آمدن خان 

چوپان و از بین بردن 

 تخودش

ای سارای وقتی از آمدن در نظام اسطوره

گردد، با اينکه مرگ چوپان ناامید میخان

امری ناپسند است، در برابر ناپاکی انتخاب 

گردد که نشانه پاکدامنی، تعهد و عشق می

 چوپان استاسارای به خان

چوپان بازگشت سريع خان 7

ابه روستا

چوبان با هدف نجات خان

سواران سارای از دست 

 اگرددخان برمی

-ای بازگشت سريع خاندر نظام اسطوره

چوپان به روستا برای نجات سارای نیز 

چوپان به سارای نشانه عشق متقابل خان

است که با دير رسیدن وی به سارای اين 

 مانداعشق ناتمام باقی می
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 شناختی داستانتحلیا اسطوره .3

-نشان ارایـسان ـن داستـوح زيريـررسی سطـب

ات ـر و خصوصیـاصـی عنـود برخـده وجـدهن

اين داستان طی شده ای است که موجب اسطوره

های متمادی سینه به سینه نقل گرديده و به قرن

های تاريخ ترين داستانعنوان يکی از معروف

آذربايجان تبديل شودا برخی از اين عناصر 

 ند از:اعبارت

چوبان يکی از عشق ناتمام سارای و خان -

ست که اين داستان را همانند بسیاری ا داليلی

: نمايدجاودانه می ،ناتمام ةهای عاشقانداستان

 به ماجرا از شدن خبردار از بعد چوپانخان»

 از کار ولی ،رساندمی روستا به را خود سرعت

 و رسدمی سارای به نه دستش و بود گذشته کار

ا«سوارانش و خان به نه

رويارويی ظالم و مظلوم در داستان يکی  -

عنوان ه خان ب ای استااسطوره ةاز ابعاد برجست

او  ةسارای و خانواد سمبل قدرت و زورگويی و

طرفداری از مظلوم همواره  نماد مظلومیت هستندا

آذربايجان خصوص به ايران و در وجود مردم 

 و شودمی ناراحت جواب اين از خان: »بوده است

 که- سارای سکونت محل روستای به سوارانش با

 و بودند رفته يیالق به آنها پسران و مردان اکثر

 حمله -نبود کسی کودکان و پیرمردها زنان، جز

اااا«کند می

به  درازی بیگ به عنوان عامل بیگانهدست -

 و خشم جمعی اهالی روستا به اين اتفاق روستا

 و»ااا دوستی مردم است: که نشانه غیرت و وطن

که اهالی  ببرد زور به را سارای آيدبرمی صدد در

 خان سواران با سن کهولت رغم به سارای پدر و

ا«شودمی درگیر

در مقابل  سارای اولیه و مقاومت ايستادن -

 بسیار پررنگ است خواهی خان و عواملشزياده

که اين نماد شجاعت و ايستادگی سارای است: 

 و عهد به پايبندی دلیل به اشخانواده و سارای»

 آنها به بودند، بسته چوپانخان با که پیمانی

ا«دهندمی رد جواب

در رويارويی عشق و عقل در داستان که  -

ان و عهدی که چوپخان عالقه و عشق سارای به

با او برای ازدواج بسته است از يک طرف و 

که برای  از طرف ديگر، پدرش حفظ جان

و از تمايل قلبی  شدتسلیم  پدرحفاظت از جان 

)پیروزی اولیه عقل بر عشق(:  خود گذشت

 پدرش کشتن قصد به سواران بیندمی که سارای»

 عروسی برای را خود رضايت زنند،می کتک را

 وی که پدرش اصرارهای و کندمی اعالم خان با

ا«ندارد ایفايده کرد،می منع کار اين از را

بعد از حرکت سارا به همراه عوامل خان،  -

ان و چوپها در فکر بازگشت خاندر تمامی لحظه

باشد و بعد از ناامیدی امید به رهايی توسط او می

ان در نزديکی قصر خان چوپاز بازگشت خان

نماد وفاداری اندازد و اين به آب می خود را

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

 -رفتمی خان کاخ سوی به سوارانش و خان با

خان نامزدش، به خبر که بود راه به چشم پیوسته

 چون ولی بیايد، نجاتش برای او و برسد چوپان

 خان قصر نزديکی در شودمی ناامید وی آمدن از

 از استفاده با عمیق جايی در و رودخانه حاشیه در
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 هـانـرودخ هـب را ودـخ بـاس روی از تـفرص

ا«شودمی غرق و اندازدمی

رويارويی عقل و عشق که در  ةادام -

شود و سارای عقل برنده می مرحله اول ظاهراً

ولی در  ،پذيردازدواج اجباری با بیگ را می

عشق  با به انداختن سارا توسط خودش، نهايت

)پیروزی نهايی عشق بر  شودمیمیدان برنده 

 رودخانه حاشیه در خان قصر نزديکی در»عقل(: 

 روی از فرصت از استفاده با عمیق جايی در و

-می غرق و اندازدمی رودخانه به را خود اسب

 توانندنمی کاری هیچ سوارانش و خانا شود

-نمی هم سارای جنازه به دستشان حتی و بکنند

ا«رسد

 کنندگیآب رودخانه سمبل پاکی و پاک _

و  جاری بودن به دلیل و خود رودخانه است

-ه بیجاودانگی و اتصال ب سمبل اتصال به دريا،

 حاشیه در خان قصر نزديکی در»نهايت است: 

 از فرصت از استفاده با عمیق جايی در و رودخانه

 غرق و اندازدمی رودخانه به را خود اسب روی

 توانندنمی کاری هیچ سوارانش و خانا شودمی

 هم سارای جنازه به دستشان یـحت و دـبکنن

 از که کیشی سلطان واقعه، اين از بعدا رسدنمی

 آرپا رودخانه ساحل به شودمی خبردار ماجرا

 را زیـانگیزنـح ایـهفـتصنی و آيدمی یـچاي

 توسط ترانه عنوان به امروز به تا که خواندمی

  ا«شودمی خوانده خوانندگان،

هايی که در ها و ترانهدر همه تصنیف -

 ،اندوه از دست دادن سارای سروده شده است

مورد خطاب است و اين  بسیل رودخانه و آ

ای اصلی اسطوره يکی از عناصر توجه به آب

داستان استا به همین دلیل در اين قسمت به 

ای آب که ريشه در اسطورههای برخی از ويژگی

 اشوداين منطقه دارد پرداخته میفرهنگ مردم 

 بردند را سارا هاسیا

چوبان بگويیدبرويد و به خان

که امسال به ماان نیايد

روداگر بیايد به خون ناحق فرو می

ها سارا را بردندسیل

يک فرزند چشم شهال را

آرپا عمیق نیست ةرودخان

 آب روانش سرد نیست

ای است که به چهارگانه آب يکی از عناصر

اعتقاد قدما در آفرينش جهان به کار رفته استا 

 آب آفرينندگی نقش به دور های گذشته از ايرانیان

 ايزدی و مقدس عنصری را آن و اند بوده معتقد

 سه در توان می را آب نمادين معنایا دانستند می

 مرکز و تزکیه ةوسیل حیات، ةچشم اصلی مضمون

آب عنصر نخستین  اکرد خالصه دوباره حیات

است که همه چیز از آن آفريده شده و بنابراين 

رودا يک نماد باستانی برای باروری به شمارمی

در و  نماد مادر کبیر و مخلوقات ةهم أآب منش

لب از نور معرفت اغ، مايع شده نور استا ما عواق

زنیما در اين صورت است که آب ويژگی مثال می

بردا برای همین کسانی مت نور را به ارث میحک

اند به که به نور معرفت يا حکمت دست يافته

ه از روی آب ـد کـشونور میـوی تصـنح

ل تطهیر استا در بیشتر ـآب سمب .دـشونمی رد
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ارت با ـطه الم،ـن اسـوص ديـخصه ـب انـادي

شودا از آنجا که طهارت بازگشت آب انجام می

آب نماد نوزايی هم به شمار اکی است، ـه پـب

 رودامی

آب برای سارای نقطه رجعتی به سمت 

از استا به مادرش  او عشق و سمبل کودکی

فیلسوف و  شاعر، فیزيکدان،) ديدگاه باشالر

(، شناس قرن بیستم میالدی اهل فرانسهمعرفت

آب عنصری زنانه است که حاالت روحی  عنصر

 ،به آتش نسبت« آب» نمايانداو احساسات را می

عنصری است  اترتر و يکپارچهعنصری است زنانه

-قدرت های پنهانی انسانی،تر که با قدرتثابت

ا کشدکننده را به تصوير میهای ساده و ساده

(1: 1103 )باشالر،

 گیرینتیجهبحث و 

ها جزء اصلی فرهنگ بشری هستندا از اسطوره

ما  ةنظر بارت، اساطیر به وفور در زندگی روزمر

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

به عبارت ديگر، فرهنگ  ادانشی ناخودآگاه است

های ای و تقابلهای اسطورهداستان ةعامه بر پاي

با بررسی و  موجود در آنها استوار شده استا

نهفته در  هایانديشهتوان به تحلیل اسطوره می

ها و ارزش و شالوده فرهنگ يعنی باورها، آن

وجود برخی  دست يافتاروحیات هر قوم 

های زيرين داستان شناختی در اليهعناصر نشانه

موجب گرديده است که اين داستان به  سارای

های مردم آذربايجان تبديل شودا يکی از اسطوره

ای نهفته برخی از عناصر اسطوره ،در اين تحقیق

وفاداری مرد به همانند  سارایدر داستان 

و همسر، پايبندی به عهد و پیمان، خانواده 

خواهی و ظلم مقاومت و ايستادگی در برابر زياده

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

زندگی مادی و معنوی انسان، گذشتن از جان 

ناسايی شده جز اينها شخود برای رسیدن و 

 اداری،ـوف انندـهم یاصرـمل در عنأـتتا ـاس

که در قهرمان آن ،آزادگی پاکدامنی و شهامت،

 پايان داستان با سپردن جسم خويش به آرپاچای،

فرهنگ و روحیات  مبین خود را جاودانه نمود،

 استا آذربايجان مردم منطقه

 منابع

ا ترجمه پیام روالن بارت (ا1213) آلن، گراهام

 تهران: مرکز نشرا اچا  دوم ايزدجو

 اايرانتاريخ اساطیری  (ا1255) آموزگار، ژاله
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم تهران: 

 )سمت(ا هاانسانی دانشگاه

روالن بارت، اسطوره و » (ا1211) اباذری، يوسف

انتشار در  افصلنامه ارغنون «امطالعات فرهنگی

پورتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 ا121-101 صص، 15فرهنگی، شماره 

-ای بر نظريهمقدمه (ا1211) استريناتی، دومینیک

 انظرا ترجمه ثريا پاکهای فرهنگ عامه

 تهران: گام نوا

 نمادهای و هاآيین(ا 1221) اـرچـمی اده،ـالی
 آگها: تهرانا زنگويی نصراله ترجمها آشناسازی

یا فارس زبان دانشنامه (ا1212) حسن نوشه،ا
اانتشارات و چا  سازمان :تهران
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ا «حاضر اسطوره در زمانه» (ا1255) بارت، روالن

 ا15 شماره ،ارغنون اترجمه يوسف اباذری

ترجمه اسطوره، امروزا  (ا1213ـــــــــــ )

تهران: نشر  اششم ا چ ادخت دقیقیانشیرين

 مرکزا

ترجمه  ادانش اساطیرا (1215) باستید، روژه

 تهران: توسا اجالل ستاری

جهان  (ا1251) ارانـوسیال و همکـرن، لـب

ترجمه عباس مخبرا تهران: نشر  هاااسطوره

 مرکزا

 اپژوهشی در اساطیر ايران (ا1215) بهار، مهرداد

 نشر آگهاتهران:  اسوم ا چ

ا ترجمه اساطیر ژاپن (ا1212) پیگوت، ژولیت

 تهران: گلشنا اجالل فرخی

تاريخ ادبیات ايران پیش  (ا1215) تفضلی، احمد
 اانتشارات سخن تهران: اسوم ا چ ااز اسالم

 افرهنگ اصطالحات ادبی(ا 1210) سیما داد،

 انشر مرواريدتهران: 

ا شناسی کاربردینشانه (ا1253) سجودی، فرزان

 تهران: قصها ادوم ا چ

 یشناسنشانه» (ا1215) زرگر، محمد یسرور
 یبازرگان یهایخانواده در آگه يیبازنما

ص ص ،21شماره  ،دوره هجدهم ،«ونيزيتلو

 ا22 – 23

شناسی دوره زبان (ا1251) سوسور، فرديناند
ترجمه کوروش صفوی تهران:  عمومیا

 انتشارات هرمسا

درآمدی بر مطالعات  (ا1252) فیسک، جان

تهران: دفتر  اترجمه مهدی غبرايی ارتباطیا

 هاامطالعات و توسعه رسانه

ترجمه  اافسانه دولت (ا1223) کاسیرر، ارنست

 تهران: خوارزمیا انجف دريتا بندری

ها، جوی نشانهودر جست (ا1255) جاناتانکالر، 

ترجمه لیال شناسی، ادبیات و واسازیا نشانه

 تهران: نشر علما اصادقی، تینا امرالهی

ا ترجمه اساطیر چین (ا1250) کريستی، آنتونی

 جالل فرخیا تهران: اساطیرا

رويا، حماسه،  (ا1212) الدينکزازی، میرجالل
  امرکزنشر تهران:  ااول ا چ ااسطوره

 لیتحل» (ا1213)اهلل روح ی،نصرت ؛محمد ر،یمالم

 یهایآگه رمصرف د یالگوها یشناختنشانه

 یشناسانسان یهاپژوهش«ا ونيزيتلو یبازرگان
 ا05 -11ص ص ،3شماره  ،دوره سوم ،رانيا

 (ا1210) نیحس ،ریبش ؛نیفرد، حسیمهربان

 یشناسنشانه لیو اقناع؛ تحل یتجار ااتیتبل»

 تيريمد ا«یجشرکت ال یتجار ااتیتبل
 ا01-22 صص ،13سال سوم، شماره  ،رسانه

نگاری نمادها در فرهنگ (ا1215) هال، جیمز
ا ترجمه رقیه بهزادیا تهران: غرب و شرق

 فرهنگ معاصرا

 علمى رويکردهاى (ا1251) شمهو واحددوست،

 انتشارات ن:تهرا ااول چا ا شناسىاسطوره به

 اسروش

 استراتژيک رآوردـب (ا1253) اسـدی، الیـواح 
 اسی،ـسی ی،ـسرزمین اول دـجل) آذربايجان

 هـسسؤم ا تهـران:(اعیـاجتم و گیـفرهن

 ابرار المللی بین وتحقیقات مطالعات فرهنگی

معاصرا
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Analysis of Sarani's Story from Barthes's Semiotics Theory 
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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. 
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