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 فرکالف نورمن نظریه مبنای بر رامین و ویس در عشق مفهوم بررسی

 پور یوسفی پوران دکتر

 ساالری شهاب
 

  چکیده     
 

 اغل  که دارد وجود همسانی نوعی فارسی، ادبیات و زبان در عشق کلمه ماهیت و لفظ بین امروزه

 از .دانناد  مای  شاهوت  و شافقت  دلساوزی،  تعهاد،  نوعی با همراه داشتن دوست را کلمه این معنای

 منظوماه  ایان  .کرد اشاره رامین و ویس کتاب به توان می عشق معنای از ظاهری برداشت های نمونه

 باه  را رامین، نام به «موبد» شاه برادر با ویس نام به دختری هگسیخت افسار و شهوانی ،متقابل عشق که

 و ارزشاها  ورای دونفار  دلادادگی  از آن در کاه  است فارسی عاشقانه منظومه اولین کشد می تصویر

 باه  ویس دلدادگی حشر رامین و ویس موضوع واقعا آیا اما است. شده صحبت اجتماعی اخالقیات

 باا  رابطاه  در گفتمانی های همکاری و ها رقابت ، منظومه این پنهان های الیه در اینکه یا است رامین

 از حاضر تحقیق در مسأله این پاسخ یافتن برای است  شده پنهان زبان توسط فرد و سیاست جامعه،

 که ها یافته است. شده استفاده اِسنادی های آرشیوی و ای کتابخانه مناب  بکارگیری و توصیفی روش

 کاه  دهاد  مای  نشان آمده، بدست فرکالف نورمن انتقادی گفتمان تحلیل نظری چارچوب اساس بر

 و طبقااتی  سیاسای،  اجتمااعی،  مختلاف  عوامال  تاأثیر  تحات  راماین  و ویاس  منظوماه  در عشق واژه

 اجتمااع  و سیاسات  باا  رابطه در را کردن قربانی خیانت، داشتن، دوست معانی از ای گستره فرهنگی

  است. گااشته نمایش به پنجم قرن ایران

 عشق، ویس و رامین، سیاست و اجتماع، گفتمان، فخرالدین اسعد گرگانی، فرکالف کلیدی: واژگان

                                                           
 ایران -استادیار  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار  Pooran.yosefi2020@gmail.com 

  ایران –دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار 

       Shahan.salari@yahoo.ocm  
 21/02/31تاریخ پایرش:   29/82/32تاریخ دریافت:     

Archive Of SID

www.SID.ir

mailto:Shahan.salari@yahoo.ocm


 بررسی مفهوم عشق در ویس و رامین بر مبنای نظریه نورمن فرکالف* 
 پور، شهاب ساالریدکتر پوران یوسفی

 

 

   181          

 
 

  مقدمه

 یا .است ظاهری زیبایی آن موضوع که کنند می معنا مثبت لاتی را عشق کلمه یا واژه لغات فرهن 

 و موجاودات  در محادودیتی  کاه  اسات  شادید  ای جاذبه یا و لطیف ای قهعال عمیق، احساسی اینکه

 که است ایجابه عشق واق  در» .کند ظهور ،تصور غیرقابل هایی حوزه در تواند می و ندارد مفاهیم

 طاول  در عشاق،  کلماه  از معناا  ایان  آیاا  اماا  (2 :8913مدی، )ارژن  «دهد. می رخ معشوق و عاشق بین

 بایاد  پاساخ  در اسات   شاده  مای  برداشات  وراماین  ویس منظومه در صوصامخ و فارسی زبان تاریخ

 معناای  پاایرفتن  در تاوان  مای  هستند، خود کاربران تأثیر تحت کلمات و واژگان که آنجا از گفت

 لاوازم  دیگار  همانناد  واژگاان » کاه  چارا  نماود.  تردیاد  آن گاشته مفهوم برای عشق کلمه امروزی

  (28 :8922زاده، )عابدین «دهند. می معنا تغییر تاریخ، طول در انسانی زندگی

 ماوثر  واژگاان  دیگار  مانند به عشق کلمه معنای تغییر در مختلفی عوامل فارسی ادب تاریخ گار در

 اقتصادی عوامل مردم، همبستگی یا شکاف و پاشیدگی ازهم همانند اجتماعی انسجام نوع اند. بوده

 دیگار  و اندیشاه  و عقیاده  آزادی یاا  خفقاان  نناد هما سیاسای  شرایط اقتصادی، بحران یا رونق مانند

 در عشاق  واژه مفهوم مورد در» دیگر نکته اند. داشته تأثیر عشق کلمه مفهوم و معنا تغییر در عوامل،

 تااکنون  باساتان  دوره از واژه این برای شده گرفته نظر در معانی همه ذیل که است آن فارسی ادب

 کناون  تاا  گاشاته  از عشاق  کلماه  واقا   در (3 :8920وادی،)پورج «است. نهفته تمایل و خواست نوعی

 است. کرده می حمل خود کاربران نظر در را داشتن آرزو و خواستن مفهوم

 داللات  نفار  دو باین  دوستانه رابطه وجود به بیشتر مردم عام نزد عشق معنای برای دوطرف خواست

 ایان  گااهی  حتای  کاه  است شیء یا شخص یک به دادن اهمیت و توجه نوعی معموالً عشق» .دارد

 «.دارد وجاود  متفااوتی  نظارات  عشاق  مفهاوم  مورد در وجود ینا با .شود نمی خود به محدود عشق

 جدیاد  انتزاعای  مفهاوم  یاک  آنرا هم ای عده .کنند می نفی را عشق وجود ای عده (32 :8921)حساینی، 

 یاا  وساطی  قارون  طای  را آن اختاراع  واقا   در و هاا  انسان زبان به واژه این «ورود» تاریخ و دانند می

 بار  عاالوه  دارد ساعی  حاضار  مقالاه  دلیال  هماین  به (22ص:8922عابادین، ) .دانند می آن از پس اندکی

 بررسای  آن از را راماین  و ویاس  سُاراینده  نظر مورد مفهوم فارسی، زبان در کلمه این تاریخ مطالعه

 کاه  شاود  مای  مشاخص  رامین و ویس منظومه در عشق جایگاه بررسی با مقاله این در واق  به نماید.
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 لاات  کاردن،  محبات  داشتن، دوست» چون مفاهیمی ناآگاهانه و آگاهانه بکارگیری با اثر صاح 

 باین  مرزبندی چه به عشق، واژه ذیل «غیره و دروا دورویی، خیانت، مسئولیت، وفاداری، خواستن،

  است. پرداخته خود اثر در عشق واژه گفتمانی و ادبی کاربرد

 و ویاس  منظوماه  در عشاق  دوگاناه  بکاارگیری  از گرگانی اسعد فخرالدین هدف اختشن همچنین

 منظوماه  در عشاق  واژه پیراماون  اصالی  مساأله  و ابهام وجه است. حاضر پژوهش دیگر مسأله رامین

 در آن مختلاف  معاانی  و عشاق  مفهوم بین گرگانی که است ای رابطه بودن نامشخص ورامین ویس

 از سُاراینده  منظاور  یاافتن  و ابهاام  ایان  مختلف ابعاد شناخت برای است. کرده ایجاد خویش کتاب

 آن فرکالفای  قرائات  در گفتماان  انتقاادی  تحلیال  روش از مقالاه  ایان  در عشاق  مفهوم گیری بکار

 نحاوه  :عامال  دو ایدئولوژی بر عالوه ادبی متون از انتقادی گفتمان تحلیل در زیرا شود. می استفاده

 زباان  انتخااب  با نویسنده فرکالف نورمن نظر به است. اهمیت با نیز دهنویسن نقش زبان، بکارگیری

 ایان  با و کند می بیان خاصی مخاط  مناس  را خود افکار بیان ،واژگان از استفاده هنگام به خاص

 روبارو  چاالش  با را مخاط  ذهن در رسمی ایدئولوژی شده عادی و طبیعی مرزهای تواند می رفتار

 پیشاینه  مباحاث  در کاه  اسات  کرده طی را تجربه همین رامین و ویس منظومه سُرایش فرایند سازد.

 آمد. خواهد بررسی و تحلیل و نظری چارچوب پژوهش،

 

 پژوهش هنپیشی

 هرکسای  که چرا دارد. انسان زندگی اندازه به تاریخی عشق، واژه و مفهوم مطالعاتی پیشینه بررسی

 داشاته  بیاان  شانونده  بارای  غیرمستقیم یا مستقیم را خود خاص دالیل کرده استفاده کلمه این از که

 باه  زبانشناسای  و فارسای  زباان  پاردازان  نظریه و منتقدین فارسی، ادب نقد معاصر دوره در اما است.

 تحقیقاات  مورد در که ای مطالعه مختصر با اند. پرداخته خود آثار در آنها کارایی و واژگان بررسی

 تحقیق که گشت مسلم مقاله این نویسنده برای حداقل شد، انجام عشق واژه پیرامون گرفته صورت

 قارات  در انتقاادی  گفتماان  تحلیال  منظار  از راماین  و ویاس  در عشاق  واژه مفهاوم  دربااری  خاصی

 اناد نماوده  بررسی را واژه این از خاصی بُعد مطالعات بیشتر بلکه است. نگرفته صورت آن فرکالفی

 گیرد. می قرار بررسی و بحث مورد ادامه در آنها اهم که
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 اسات.  نگاشاته  «حقیقای  و مجاازی  عشاق  معنایی تحوالت سیر» عنوان با ای مقاله 8920 پورجوادی

 واژگاانی  معناای  هام  را عشاق  و داده قرار مطالعه مورد عرفانی بعد از را عشق مقاله این در نویسنده

 مخاتص  را خاود  تحقیاق  پورجاوادی  واقا   در اسات.  آورده غیاره  و نور محبت، مستی، باده، چون

 در را واژه این شناسی مفهوم و شناسیلغت نظر از حتی و داده انجام اسالمی عرفان در عشق جایگاه

  است. ننموده مطالعه مختصر طور به غنایی ادب

 پانج  تااریخی،  روش یاک  باا  «عرفاانی  عشاق  و حقیقای  عشاق » عنوان با ای مقاله در 8920 رحیمیان

 باه  اسات.  داده قارار  مطالعه مورد ایرانی ادبیات و عرفان سفه،فل در را عشق مختلف معانی از مرحله

 عشاق  از قبال  کاه  هساتنده  ظاهری مفاهیمی عشق عقالنی و جنسی مجازی، معانی نویسنده این نظر

 کارده  حفاظ  انتهاا  تا ابتدا از را خود متن بر گرایی عرفان سایه مقاله این دهد. می رخ الهی و عرفانی

 ، شاعرا  نظار  ماد  کاه  عشاق  معاانی  دیگار  مختصار  طور به خود، اسیشن لغت بحث در اگرچه است.

 تاریخی نظر از را عشق واژه مستقل صور به نتوانسته اما است. آورده را عرفا و فالسفه و نویسندگان

 بکاود.

 منظار  از را واژه ایان  آن در کاه  نگاشاته  «عشق تقسیم عشق، تفسیر» عنوان با ای مقاله 8913 رودگر

 و هساتی  اسااس  و است الهی خاص امری عشق رودگر نظر به است. داده قرار سیبرر مورد عرفانی

 از نیست. ممکن آن هدف و معنا اصل یافتن و آن مورد در گفتن سخن لاا است. وابسته آن به دنیا

 مفهاومی  بااز  امار  آخار  در کاه  عقالنای  و حسای  خیاالی،  از عبارتند انسانی عشق اقسام رودگر نظر

 که است الهی امری چون نیست پایر تفسیر عشق مفهوم نویسنده نظر به د.شونمی محسوب عرفانی

 ساکون  امار  از خلق با که است ای جوهره عشق واق  به شناسد. برمی آنرا از ظاهری هم عرفان حتی

 دیگار  عشاق  کلماه  الهی و عرفانی مفهوم بر شدن متمرکز با نیز مقاله این است. درآمده جوشش به

  است. نموده طرد آنرا معانی

 نگااه  «مساتور  مصاطفی  نوشاته  رو پیااده  روی عشاق  کتاب در عشق تجربه» مقاله در 8938 نجومیان

 مصطفی نزد عشق نویسنده نظر به است. کرده بررسی عشق مفهوم به را ایرانی معاصر نویسی داستان

 متن لتحلی روش بردن بکار با نجومیان دارد. کردن تجربه ارزش که است استعالیی مفهومی مستور

 اسات  مادعی  و نماوده  تحلیل رو پیاده روی عشق داستان در را عشق مفهوم الکان ژان مدرن پست
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 معشاوق  و عاشاق  رابطاه  در که است استعال و غیاب نوعی کتاب این کوتاه داستانهای در عشق که

 دماور  در اماا  اسات،  کاویاده  را عشق مفهوم نوین ابزاری با گرچه مقاله این شود. می تجربه و خلق

 و ویاس  باه  هام  ایاشااره  و نگفتاه  سخنی حقیقت یا مجاز همچون عشق مفاهیم دیگر و کارکردها

  است. نکرده رامین

 رومئو و مجنون و لیلی در عشق ایمقایسه بررسی» عنوان با خود مقاله در 8938 زاده ملیحی و ممتن

 قارار  بررسای  ماورد  مااعی اجت و فلسفی ادبی، نظر از را عشق مختلف ابعاد اند کرده سعی «ژولیت و

 بررسای  آنارا  مفهوم سپس داده انجام عشق از شناسی واژه ابتدا خود مقاله در نویسنده دو این دهند.

 ادبیاات  در توان می را بندی تقسیم این آنها نظر به اند. نموده تقسیم مجازی و حقیقی به آنرا و نموده

 در کاه  اسات  جهاانی  و کلای  امری عشق هاان نظر به یافت. زبان انگلیسی و فارسی جامعه فرهن  و

 لیلای  ناکامی دالیل انها شود. می استنتاج آن از بردن لات و داشتن دوست برداشت جهان جای همه

 مختصار  باا  دانناد.  مای  اجتمااعی  رقابتهاای  و سیاسای  مساائل  بیشاتر  را ژولیات  و رومئاو  و مجنون و

 ایان  اکثار  کاه  شاد  مشاخص  رفات گ صاورت  عشق ماهیت و موضوع ادبی پیشینه در که ای مطالعه

 است، تکراری هم اکثراً که عشق مفهوم و شناسی واژه به خود متن از قسمتی اختصاص با تحقیقات

 توجه کمتر فارسی زبان در آن کاربرد نحوه و کلمه این معنایابی و شناسی واژه و تاریخی اهمیت به

 ویاس  در موضاوع  ایان  اختصاصای  صاورت  باه  مقاله این در شود می سعی دلیل همین به اند. داشته

 و بکاارگیری  در آن مابهم  جوانا   تاا  گاردد  بررسای  انتقادی تحلیل و شناسی زبان منظر از ورامین

  گردد. مشخص رامین و ویس در حداقل خوانش

 

 نظری چارچوب

 تشاکیل  را مختلف علوم اساسی ارکان ها نظریه که است آن علمی پژوهشهای اکثر اولیه فر  پیش

 قالا   در اجتمااعی  و طبیعای  هاای  پدیاده  از پژوهشاگر  هاای تحلیال  و تفسیرها تمام یراز  دهند، می

 از علمای  درک باه  قاادر  نظریاه،  به مسلح ذهن بدون پژوهشگر» واق  در .گیرد می صورت ها نظریه

 .دهاد  مای  دید میدان و ترتی  نظم، فرد هر مشاهدات و ها داده به نظریه «.نیست خود پیرامون جهان
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 رویدادها و تجارب از زیادی قطعات و ها تکه آوردن گردهم یعنی پردازی نظریه» 8ینگلسا گفته به

 درک دیگار،  زباان  به یا علل زنجیرة درک احتماالً و کنیم؛ مشاهده را ها آن الگوی که ای گونه به

 یجاه نت (1 :8912ساجودی، ) .«بشناسایم  را دارناد،  دالیلی چه و اند داده انجام چه آن برای مردم که این

 خااص  موضوع یک مورد در کردن مطالعه یا و پژوهش صحبت، خاص نظریه یک مبنای بر اینکه

 بکاارگرفتن  دلیال  هماین  باه  ساازد.  می فراهم را تکراری موضوع یک از جدیدتر دریافتهای امکان

 ابهامات از بسیاری تواند می رامین و ویس در عشق مفهوم برای برای فرکالف انتقادی تحلیل نظریه

  سازد. مرتف  را موضوع این در

 اسات.  انتقاادی  گفتماان  تحلیال  نظریاه  بکاارگیری  در مهام  های شخصیت از یکی فرکالف نورمن

 تاوجهی  کام  تصاحیح  به کمک» آنرا دلیل و نامد می زبان انتقادی  مطالعه را خود رویکرد فرکالف

 که را هدف دومین و «قدرت اجتماعی روابط تغییر و حفظ تولید، در زبان اهمیت به نسبت گسترده

 اندیگار  بار  بعضای   سالطه  در زباان  چگونه که این به نسبت آگاهی افزایش به کمک» تراست عملی

 ساطح  بردن باال روش این بکارگیری از فرکالف دوم هدف «گیرد.می کار به را واژگان و کلمات

 را خاصای  قادرت  رواباط  توانناد  می مردم گفتمان در» که است باور این بر وی است. افراد آگاهی

 آگااهی  دهناد  مای  انجاام  که کاری از که این بدون نشناسند، رسمیت به را آن یا بخشند مشروعیت

  .(18 :8913 ،هزاد )آقاگل «باشند داشته

 تاالش  کاه  اسات  2محاور ماتن  گفتماان  تحلیال  از نوعی انتقادی، گفتمان تحلیل در فرکالف روش

 -2 شناسای؛  زباان   حوزه در متن دقیق و مفصل تحلیل -8: کند تلفیق یکدیگر با را سنت سه کند می

 )شاامل  شناسای.  جامعاه  در خارد  و تفسایری  سانت  -99اجتماعی؛ کنش کالن شناختی جامعه تحلیل

 و زباان  کااربرد  نحوه فرکالف، نظر به سنت سه این براساس گفتگو( تحلیل و نگارانه قوم مطالعات

 هاایی  کانش  آیاد،  می شمار به افراد جتماعیا های کنش محصول مردم، روزمره زندگی در واژگان

 گیرناد.  مای  انجاام  مشاترک  «سالیم  عقال » هاای  رویاه  و قواعاد  از ای مجموعاه  پیاروی  اساس بر که
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 داشاتن  دوسات  و دلدادگی فهم گفت توانمی فرکالف منظر از مثال عنوان به (822 :8923 فرکالف،)

 است. حاکم واژه این پیرامون زبان بر که است گفتمان نوعی فارسی ادب در عشق واژه از

 ساه  ایان  هاای داده کاه  شود می قائل متن گفتمان تحلیل برای خود روش در را مرحله سه فرکالف

 باا  کاه  اسات  ای مرحلاه  توصایف:  -8 :اسات  متفااوت  ماتن  دربااره  موجاود  فرضهایپیش با مرحله

 کاراکترهاای  تعامال  وهنح و متن بین  رابطه به که تفسیر: -2 دارد؛ سروکار متن ظاهری های ویژگی

 فرایناد  در منبعای  همینطور و تولید فرایند محصول عنوان به متن مرحله، این در شود. می مربوق آن

 بافات  و تعامال  میاان  ارتبااق  بیاان  باه  کاه  اسات  ای مرحلاه  تبیاین:  -9شاود.  می گرفته نظر در تفسیر

 قارار  اجتمااع  تاأثیر  تحات  تفسایر  و تولید فرایندهای چگونه که صورت بدین پردازد. می اجتماعی

 (28 :8911سلطانی،) دارند.

 در تحلیال  است. متفاوت مرحله هر در آن ماهیت اما دارد وجود تحلیل روش این مرحله سه هر در

 در شایء  یاک  مانند به را متن و کند می بسنده متن ظاهری های ویژگی دهی برچس  به اول  مرحله

 هاا  آن میاان  تعامالت و 8کنندگان شرکت شناختی یندهایفرا تحلیل به دوم  مرحله در گیرد. می نظر

 ایان  بار  کاه  کناد  مای  اشااره  اجتمااعی  ساختارهای و تعامالت بین ارتباق به سوم  مرحله پردازد. می

 روش اسااس  بار  اداماه  در (38 :8911)بشایر،  پایرناد.  مای  تأثیر نیز ها آن از و گاارند می تأثیر تعامالت

 ساطح  در سپس شود،می بیان توصیفی صورت به رامین و ویس تنم کلی ویژگیهای ابتدا فرکالف

 گاردد می بررسی آن در عشق مفهوم بکارگیری و رامین و ویس متن کننده تولید فرایندهای تفسیر

 دهد.می توضیح را جامعه سطح در عشق شده ساخته معنای بازتولید چگونگی تبیین سطح در و

 

 وبررسی تحلیل

 ساه  از مقالاه  ایان  در فارکالف  الگوی مبنای بر رامین و ویس منظومه در عشق مفهوم بررسی برای 

 منظوماه  در شاعر که گرددمی مشخص روش این با کنیم.می استفاده تبیین و تفسیر توصیف، سطح

 و دلبااختگی  آن تارین عامیانه که داشته نظر در عشق مفهوم از را متفاوت معنای چند رامین و ویس

  است. قدرت کس  یبرا تالش آن ترینعمیق
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 داستان خالصه

 واقا   کردساتان  در کاه  اماروزی  مهابااد  همان یا «آباد ماه» یملکه «شهرو » به «مَرو» میانسال پادشاه

 پسار  فرزند یک دارای و متاهل که دهدمی توضیح مرو پادشاه به شهرو نماید.می عالقه ابراز است،

 و بازرگ  خانادان  باا  دوساتانه  رواباط  داشاتن  لیال د باه  شودمی ناگزیر شهرو باشد.می «ویرو»نام به

 همساری  باه  را او شاد  دختاری  صااح   روزی اگار  کاه  بدهاد  قول ایران شرقی شمال در قدرتمند

 از اما دهدمی را قول این آوردنمی بدنیا فرزندی دیگر کردمی فکر که شهرو بیاورد. در مرو پادشاه

 سپارندمی ایدایه به را ویس گردد.می یسو نام به دختری صاح  وی و نشد چنین روزگار قضای

 چناد  از بعاد  شاود.  تربیت است، بزرگان آموزش تحت که نام رامین پسری با خوزستان در را او تا

 در گاردد. باازمی  خاود  زادگااه  به نیز ویس و شودمی فراخوانده مرو به رامین تعلیم و آموزش سال

 ماادر  شهرو آید.می پیش مرو پادشاه با او اجازدو بحث است شده بال  دختری ویس که هنگام این

 پای اکنون و بود، داده پادشاه به گاشته در که قولی پی در را خود زیبای دختر که آن بدلیل ویس

 نمایاد. می مطرح اشکانیان پادشاهی رسم به را خودیغیر با ازدواج بهانه نیاورد، در گااشته، سن به

 ویس ولی شودمی شاهنشاهی کاخ وارد شهرو شهبانو قول ربارهد تاکر برای «زرد» شاه ناتنی برادر

 امتنااع   «زرد» اشنمایناده  و مارو  پادشااه  درخواسات  از نداشت ازدواجی چنین به تمایل هرگز که

  .گیرددرمی جن  خاندان دو بین و کند می

 اوناد نه دشات  در رامین و ویس عشق آغازین نقطه و بینندمی را همدیگر رامین و ویس جن  طی

 فکر از را ( مرو پادشاه ) خویش برادر که افتاد اندیشه این به دیدار این از پس رامین خورد.می رقم

 مارو  شاه با ویس نمود. امتناع درخواست این قبول از مرو پادشاه ولی کند منصرف ویس با ازدواج

-می مرو شاه یدرگیر یک در شود.می جن  باعث او به رامین و ویس خیانت اما کندمی ازدواج

 بر را سلطنت تاج وی جانشین عنوان به و برادر نقش در رامین ، او مرگ خبر شنیدن از پس و میرد

 از پاس  ویاس  کاه  روزی تا کندمی آغاز ویس خود یمعشوقه با را رسمی زندگی و گااردمی سر

 کرده سپری سوی به رسیدن برای را رنجش از پر زندگی که رامین میرد.می طبیعی مرگ به هاسال

 باه  شااهی  تخت و تاج واگااری از پس و دهدمی قرار زمینی زیر در را او کالبد ویس مرگ با بود

 کند. می خودکشی رود، می زمین زیر به بزرگ مراسمی در اطرافیانش
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 توصیف 

 ، فارکالف  انتقاادی  تحلیال  مبناای  بار  رامین و ویس منظومه بررسی برای استفاده مورد سطح اولین

-مای  قارار  بررسای  ماورد  متنی ساختهای و زبان دستور واژگان، سطح این در است. صیفتو سطح

 پیراماون  پرسشهایی است، فرکالف گفتمان تحلیل شکل ترینابتدایی که توصیف سطح در» گیرد.

 دارد ساعی  آنهاا  به دادنپاسخ با گرتحلیل که شودمی مطرح متن سطح و دستوری مباحث واژگان،

 راماین  و ویس منظومه توصیفی تحلیل (13: 8919)یارمحمدی، «دهد. نشان را متن یشناختزبان اهمیت

 نشاان  ماتن  ایان  شاناختی زبان ویژگیهای مطالعه برای را فرکالف روش کارایی آیدمی ادامه در که

 : از عبارتند سواالت این دهد.می

 

 هستند؟ تجربی ارزشهای کدام واجد کلمات

 عاشاقی  دادن جلوه واقعی برای گرگانی که آیدمی بدست مهم این رامین و ویس منظومه مطالعه با

 خود، زندگی در آن واقعیات و اجتماعی زندگی در عاشقانه تجربیات از دارد سعی خود داستان در

 خیاالی  و ادبای  وجاه  داشاتن  بار  عاالوه  بارد می بکار که کلماتی لاا بگوید. سخن حکومت و مردم

 محبات،  دوساتی،  اسات.  شاده  پایرفتاه  همگاان  بارای  تقریبا  قمعشو و عاشق گفتمان در عاشقانه،

 براینکاه  عاالوه  کاه  هساتند  واژگاانی  همساان،  کلماات  دیگر و دورویی، دروا، خیانت، وفاداری،

 مثاال  عناوان  باه  اناد. شاده  تجرباه  جامعاه  افراد تک تک زندگی در سازند،می را ایعاشقانه فضای

 زیباایی،  مُلک، ستایش، چون کلماتی از منظومه ایابتد در او ستایش و خداوند وصف در گرگانی

 عشاق  ارزش حاال  زمان چه و پنجم قرن در چه ایران مردم همه برای که گویدمی سخن ما و گیتی

 :دارند تجربی

 را پادشاااااااا آن آفااااااارین و ساااااااپاس
 

 ماااااارا و آورد پدیاااااد را گیتااااای کاااااه 
 

 پادشااااااهی  ملاااااک  زیباسااااات  بااااادو
 

 جاااادایی ملکااااش از نایااااد هرگااااز کااااه 
 

 (28، انی)گرگ
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  است؟ شده استفاده ها طرح کدام از کلمات بندی طبقه در
 یاا  گویناده  توساط  کااربرد  هنگاام  و ماتن  در کلماات  بنادی  طبقاه  اهمیات  باه  پرداختن با فرکالف

 ساازد.  نمایان خود مخاط  برای را متن در حاضر کاربران بین رابطه چگونگی دارد سعی نویسنده،

 بگویاد.  ساخن  اقتصاادی  حتای  یاا  و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، وقعیتم از تواندمی بندیطبقه این

 به ایران اجتماعی ساختار مطابق عاشقانه کلمات کاربرد رامین و ویس منظومه در (23: 8932)قهرمانی،

 خاصای  کااربر  توساط  کلمه هر کند.می بازنمایی خوبی به را اجتماعی بندیطبقه که است ایگونه

 اهمیات  بکاارگیری  درصاورت  یاا  و کنناد  استفاده آنها از توانندنمی یگراند و شود برده بکار باید

 شاهرو  و پادشااه  توصایف  بارای  کلماات  از استفاده 21 و 29 صفحات در ندارد. افراد نزد گفتمانی

 نکاوبختی،  دهاد. مای  نماایش  خاوبی  باه  را سیاسی و اجتماعی بندیطبقه که است ایگونه به والی

 برای ناچاری و دروا خر، چون ماندن گل در ضعف، و شاه وصف ایبر مهی شادمانی، کامگاری،

 است. شده برده بکار شهرو همان یا والی طبقه وصف

 زشهنشاااااااااه شااااااااهرو باااااااااد درودت
 

 نکوخااااااااواه و نکوبخاااااااات زداماااااااااد 
 

 پاااااااارفتگاری بسااااااای باااااااا درودت
 

 کامگاااااااری و مهاااااای و شاااااااهی بااااااه 
 

 فروخواناااد و بگرفااات ناماااه شاااهرو چاااو
 

 فروماناااد لگااا در خاااری کااارده پااای چاااو 
 

 جاااویی کاااه خاااواهم راساااتی تاااو از مااان
 

 گاااااااویی و ورزی راساااااااتی همیشاااااااه 
 

 (21-29،)گرگانی

 

 لحطا   بطه  تضطادمعنایی(  معنطایی،  شطمول   معنطایی،  )هطم  معنطایی  روابطط  نوع چه

 دارد؟ وجود کلمات بین معنادار ایدئولوژیک

 باه  گاردد. برمای  او ظریهن در ایدئولوژی اهمیت و جایگاه هب فرکالف نظر در معنایی روابط اهمیت

 «د.ندهمی نشان را هاایدئولوژی رقابت تخاصم و تقابل یا همراهی و همسانی معنایی روابط» او گفته

 دیگار  و عشاق  واژه باین  معناایی  هم روابط رامین و ویس منظومه سراسر (22: 8912)سلطانی و دیگاران، 

 : کرد اشاره بیت دو این به توانمی نمونه برای .دارد وجود معنا هم واژگان

 مهااااااااارورزی و پیاااااااااروزی باااااااااه
 

 ارزیمااای کاااه کااان مهااای تاااو را جهاااان 
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 بلناااااادی دولاااااات در باااااااد چناناااااات
 

 ببنااادی دولااات در جمشاااید چاااون کاااه 
 

 (30، )گرگانی

 

 باشند؟ تعبیر قبح یا حُسن بر دال که دارند وجود عباراتی آیا

 نظار  باه  دهاد. مای  نشاان  را نزباا  در موجاود  دوگاانگی  شاوند می تعبیر قبح یا حسن به که عباراتی

 باشند. ایدئولوژی کننده توجیه که برندمی پیش ایگونه به را شرایط قبح و حسن عبارات فرکالف

 وفاور  باه  رامین و ویس منظومه عاشقانه فضای در توانمی را عبارات کارایی این (23: 8911)سالطانی، 

 شایر  اهریمن، دیو خورشید، عکس هرمن،ا داده زور، به نادانی راست، مه بهاری، باا کرد. مشاهده

 واژه ذیال  در را عبارات تقابل رامین و ویس عاشقانه که است آن نشانگر عبارات دیگر و نکوروی

 گاارد.می نمایش به عشق

 دینااااار همرناااا  شااااد گونااااه را یااااک
 

 گلنااااار همرناااا  شااااد چهااااره را یکاااای 
 

 پدیااااااادار دل باااااااد از برآماااااااد دالور
 

 یماااارت باااه آن بُاااد خرمااای باااا ایااان کاااه 
 

 (31)گرگانی؛

 

 باشند؟ ای محاوره یا رسمی آشکارا که دارند وجود کلماتی آیا

 و ویاس  منظوماه  در کناد. می شناسایی متن در را عامیانه و رسمی گفتمان دو سوال این با فرکالف

 احساسای  گفتماان  سااختاری  جبر بر فردی عقالنیت کمک با دارد سعی عاشقانه گفتمان که رامین

 درباار  دهد. نشان رسمی یا عامیانه کلمات بکارگیری در را گفتمان دو این تقابل نحوه شود، پیروز

 از او هواخواهاان  و راماین  و کنناد مای  صاحبت  ویاس  باه  خود عشق در رسمی کلمات از پادشاه و

 شاهوار،  گانج  پرمایاه، :شااهانه  عشاق  گاوهر :برندمی بهره خود عشق اثبات برای ایمحاوره کلمات

 ر.جوه شاهان، گوهر

 گااوهر اساات پرمایااه اشتخمااه در همااش
 

 جااااوهر شهوارساااات گاااانج در همااااش 
 

 اساااات ساااارفراز شاااااهان گااااوهر باااادان
 

 نیازسااااتباااای زمااااردم جااااوهر باااادین 
 

 (829، )گرگانی
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 است؟ شده استفاده سازی اسم فرآیند از آیا دستوری نظر از

 سااختارها  از را متن نویسنده یا گوینده نسبی استقالل که است فرایندی سازیاسم فرکالف نظر  از

 خالقیات  از جزئای  ساازی اسام  (18: 8919)تاجیاک،  ساازد. مای  آزاد ادبی یا اجتماعی فرضهای پیش و

 نحو بهترین به را عاشقانه فضای و تصاویر آن کمک به که است رامین و ویس منظومه در گرگانی

 : بیافریند

 باااه مغااازش پااار شاااد از دل آتاااش مهااار  
 

 هااار گاااون چ دمیااادش زعفاااران از اللاااه    
 

 پیااااام ماااان باااار گااااو بااااه آن ساااامنبر   
 

 بهاناااااه بااااایش از ایااااان پیشااااام میااااااور  
 

 مااااااان از تیماااااااار ویساااااااه چناااااااانم 
 

 شاااااابان از روز و روز از شاااااا  ناااااادانم 
 

 بتااار زیااان کااای نمایاااد بخااات کیاااانم     
 

 کااااه ویاااارو را هماااای در خااااواب بیاااانم  
 

 (8913)گرگانی، 

 

 مجهول؟ یا هستند معلوم جمالت

 از را گفتماانی  تقابلهاای  و زباانی  رواباط  واند می معلوم و مجهول جمالت حضور» فرکالف نظر به

 در (828: 8911)بشایر،  «دهاد.  نشاان  زباان  و ذهان  در حاضار  کلای  گفتمانهاا  تاا  جمله و عبارت سطح

 و گالیاه  باا  را معشوق و عاشق هایعاشقانه مجهول و معلوم جمالت کاربرد رامین و ویس منظومه

 :کشد می تصویر به صداقت و صراحت یا و کنایه

 است نامشخص فاعل که مجهول جمالت از ای نمونه: الف

 دارناااااد رام چیااااازی باااااه دل یکایاااااک
 

 داننااااد پاااادرام خااااود روز رامااااش بااااه 
 

 جوینااااد باااااز و یااااوز صااااید گروهاااای
 

 ساااااازند باااااربط و چنااااا  گروهااااای 
 

 (899)گرگانی 

 : معلوم جمالت: ب

 ساارو چااون هساات باااال بااه رامااین اگاار
 

 مااارد چاااون پیرایاااه هنااار و ماااردی باااه 
 

 باااااادا یاااااا خااااادایش باااااه را هماااااو
 

 بااااادا کااااار رامااااین مهاااار جااااز را تااااو 
 

 (893)گرگانی
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 منفی؟ یا هستند مثبت جمالت

-مای  نشان متن و جمالت در را هاگفتمان نزاع یا رقابت کلیت جمالت بودن منفی یا مثبت اهمیت

 دارد راماین  و ویس عاشقانه متن سُراینده هایخواسته با همخوانی مثبت جمالت با متن نتیجه دهد.

  انجامد.می معشوق و عاشق وصال به عاقبت که

 .رسدمی پایان به مثبت جمالت با که ابیاتی: الف

 هرسااااان بااااه زن باشااااد ماااارد شااااکار
 

 آسااااااان سااااااخت را او ماااااارد بگیاااااارد 
 

 فرابنااااد آرد گااااون گونااااه رناااا  بااااه
 

 سااااوگند  سااااخت  نویااااد و امیااااد  بااااه 
 

 (892گرگانی،)

 خاود  منظوماه  عاشاقانه  حوادو بودن واقعی دادن نشان برای نفیم جمالت با را ابیاتی گرگانی: ب

 برد:می بکار

 آزرم داردش وفاااااااباااااای ماااااارد نااااااه
 

 شاااااااارم دارد ازو نااااااااامردم در نااااااااه 
 

 دارد افساااااوس نیاااااز و مهااااار ناااااورزد
 

 برشااااامارد نااااانگش و خاااااوب نگویاااااد 
 

 (892)گرگانی

 

 است؟ شده استفاده امری( دستوری، پرسشی، ها،)خبری، وجه کدام از

 حاال  در گفتماان  یاک  آیاا  کاه  اسات  آن دهناده  نشاان  جمالت مختلف وجهای» فرکالف ظرن به

 را ویژگی این (32: 8911)سلطانی، «کند.می مقاومت گفتانها دیگر برابر در اینکه این یا است برساختن

 ابیات بررسی با کرد. مشاهده توانمی سازدبرمی گرگانی اسعد فخرالدین که ایعاشقانه گفتمان در

 رفتاه  بکاار  نسا   یاک  باه  آن در خباری  مختلف وجوه که گفت بتوان جر ت به شاید منظومه ینا

 است.

 آن سرودن بر دلیل و منظومه ابتدای در خبری وجه: الف

 رنااااااج باااااارد او در ایداننااااااده اگاااااار
 

 رنااااج یکاااای گااااوهر پاااار چااااو شاااوزیبا  
 

 نامدارانسااااات داساااااتان ایااااان کجاااااا
 

 شمارسااااتباااای عجایاااا  والشحااااا در 
 

 (90)گرگانی؛
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 : پرسشی وجه: ب

 گشااااتم جفاااات باااارادر بااااا ماااان کجااااا
 

 گشاااااااتم  یاااااااار دیگاااااااران زمهااااااار 
 

 شمشاااد و خااویش ساارو هساات تااا ماارا
 

 یاااااااد  دیگااااااران زبیااااااد آرم چاااااارا 
 

 (22گرگانی، )

 : دستوری وجه: ج

 گفاااات هماااای دایااااه بااااا زار خروشااااان
 

 جفااااات مااااان چااااو  نیسااااات زرای بااااه  
 

 گااااویم کااااه بااااا خااااود زاری ناااادانم
 

 جااااویم کااااه از خااااویش چاااااره ناااادانم 
 

 (21گرگانی،)

 : امری وجه: د

 داور داد از بخااااااااااردی ار بتاااااااااارس
 

 نکااااوتر را پیااااران تاااارس ایاااان کجااااا 
 

 دیناااااااار و دیباااااااا و پیرایاااااااه مااااااارا
 

 بساااایار شااااهر و گاااانج اساااات فااااراوان 
 

 (22گرگانی،)

 

 هستند؟ بیانی ارزشهای کدام واجد دستوری های ویژگی

 است. واقعیت به نسبت متن کننده تولید گااریارزش کننده تعیین بیانی ارزشهای» فرکالف نظر به

 «دهاد. مای  نشاان  را واقعیات  به خود ارزشی نگاه اثر خالق یا و نویسنده تجربی ارزشهای در واق  به

 در ارزشای  منظار  از را عشاق  واقعیات  ماتن  ساراینده  راماین  و ویس منظومه در (22: 8913زاده،)آقاگل

 سازد.برمی آنرا به نسبت فرهنگی و اجتماعی هنگا و کشدمی تصویر به مختلف گفتمانهای

 عشق به گونه قدر و قضا نگاه الف:

 شااااااهان شااااااه از پیاااااام دادش چناااااین
 

 تابااااان ماااااه ای کاااان خرسااااند دل کااااه 
 

 رساااااتن چااااارخ زبناااااد نتاااااوانی کاااااه
 

 رسااااتن کاااارد یاااازدان کااااه زتقاااادییری 
 

 (22)گرگانی؛

 معشوق و عاشق رابطه در عشق به استعاری نگاه ب:

 گاااال تااااوده گفتاااای هساااات رخااااانش
 

 ماااااااال قطااااااااره هساااااااات لبااااااااانش 
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 شاانگرف و کااافور رخ و مشااک دوزلفااش
 

 بااااارف در گشاااااته اوفتااااااده چاااااوزاغی 
 

 (802)گرگانی؛

  عشق به اخالقی نگاه: ج

 بماناااااده دیاااااده در دوسااااات خیاااااال
 

 برانااااده را نوشااااین خااااواب زچشاااامش 
 

 خاااوی پااار گشااات رخاااش دایاااه زشااارم
 

 مااااای سااااار بااااار فشاااااانده در بساااااان 
 

 (882)گرگانی؛

  عشق به عارفانه نگاه: د

 هوایاااات در جااااوانی شااااد گاااام ماااارا
 

 وفایااااااات در زنااااااادگانی همیااااااادون 
 

 تاااو شاااکری شااااخ کاااه باااردم گماااان
 

 تاااااو آوری باااااار شاااااکر تاااااا بکاااااارم 
 

 باااردم کاااه رنجااای آن از آرم یااااد چاااو
 

 خااااوردم تااااو زمهاااار کااااه دردی وزآن 
 

 کشااایدم خاااواری و ساااختی مایاااه چاااه
 

 دیااادم کاااه دیااادم آن تاااو از فرجاااام باااه 
 

 (  932گانی؛)گر

 

 تفسیر

 باشاد. مای  هاا داده تفسایر  سطح فرکالف، الگوی مطابق رامین و ویس منظومه بررسی سطح دومین

 مااجرا  درگیار  کسانی چه -2 چیست  ماجرا -8 سوال سه به دادن پاسخ با پژوهشگر سطح این در»

 از مختلف ائتهایقر بازتفسیر در زبان نقش است  چگونه ماجرا درگیر افراد بین روابط -9 هستند 

 بررسای  باا  که شودمی مشخص تبیین سطح این در (12: 8919)تاجیک، «دهد.می نشان را عشق مفهوم

 رامین و ویس منظومه اجتماعی مبارزه در حاضر گفتمانهای ایدئولوژیک رقابتهای و قدرت روابط

 است. شده عشق واژه بر تمرکز چرا

 

 چیست؟ ماجرا

 مفهاوم  کتااب  ایان  شاود. می خالصه «عشق» موضوع پیرامون مینرا و ویس منظومه اصلی موضوع

 گفتمانهاای  کشاد. می تصویر به ایران در هجری پنجم قرن مختلف گفتمانهای در را عشق چندگانه
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 مااه   هماان  یا ایدئولوژی و سلطه مقاومت، قدرت، احساس، عقالنیت، جنسیت، معشوق، عاشق،

 به مرو پادشاه گیدلداده واقعه یا حادثه یک طی مانهاگفت این دارند. عشق از خاصی تفسیر هرکدام

 صاورت  والای  گفتماان  و حااکم  قادرت  گفتمان دو بین رقابت اولین شوند.می فعال شوهردار زنی

 است گفتمانی مفهومی عشق اینجا در ورزد.می عشق خود والیان از یک زن به مرو حاکم گیرد.می

  شود.می منجر شهرو یا والی گفتمان مقاومت به قدرت صاح  گیدلداده آن طی که

 شاااااهان شاااااه روزی کااااه آمااااد چنااااان
 

 منیکااااان موبااااد هماااای خوانناااادش کااااه 
 

 را روان سااااااارو سااااااایمتن آن بدیاااااااد
 

 را باااااااانوان مااااااااه و خنااااااادان بااااااات 
 

 (91)گرگانی؛

 کاه  دارد حاکم قدرت گفتمان به اشاره منیکان موبد و خوانندش در ش ضمیر شاهان، شاه واژگان

 بات  روان، سارو  سایمتن،  واژگاان  کناد. می بیان عاشقی بوسیله دیگر بر شدن حاکم هب را خود میل

 ماجرای اصل پیچد.می حاکم اطاعت از سر که است مقاومت یا معشوق گفتمان بانوان ماه و خندان

 طای  گاردد. باازمی  گفتماان  دو ایان  رقابات  باه  رامین و ویس منظومه در عشق واژه پیرامون رقابت

 عاشاقی  و عشاق  گفتماان  چاون  گفتمانهاای  خرده در عشق واژه گفتمان دو این تخاصم و مقاومت

 مارو  شاه شخصی احساسی گفتمان و موبدان ماهبی گفتمان دایه، عقالنیت گفتمان رامین، و ویس

 باه  آفریناد. می دشمنی و رقابت معنادهی این منظومه سراسر در و شودمی معنادهی مختلف طرق به

 نحاوه  ساازند مای  معشاوق  و عاشاق  دوگفتماان  در را عشق معنای که گانیواژ بررسی با مثال عنوان

 کرد. شناسایی توانمی را دوگفتمان این پنهان رقابت و مقاومت

 

 گفتمان عاشقی رامین

 سااخت کااار شااد دلباای رامااین باار چااو
 

 بخاات شااد خااوار را ماارو اناادر عشااق بااه 
 

 جساااااتی انباااااوه بااااای جاااااای همیشاااااه
 

 گریسااااتی تنهااااایی بااااه بنشسااااتی کااااه 
 

 (889گرگانی،)

 عاشاق  گفتماان  در عشاق  معناای  باه  گریساتن  نشستن، تنهایی، انبوه، بی جای بخت، دل،بی واژگان

 دارد. اشاره
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 گفتمان معشوق 

 کااارد نگاااه راماااین رخ انااادر نیاااک چاااو
 

 کااااارد تباااااه را ویااااارو مهااااار و وفاااااا 
 

 گفاات هماای دل بااه کنااان اندیشااه پااس
 

 جفااات باااود راماااین مااارا گااار میشاااد چاااه 
 

 پیاااادا دایااااه باااار تیدوساااا ایاااان نکاااارد
 

 شاااایدا عشااااق از بااااود گشااااته اگرچااااه 
 

 (822گرگانی،)

 شایدا  و کاردن  پنهاان  کاردن،  آرزو گفتن، دل با اندیشیدن، وفا، کردن تبه نگریستن، نیک واژگان

 است. داده نشان رامین به نسبت عاشقی ابتدای در معشوق گفتمان که هستند هایینشانه همه

 

 هستند؟ درگیر کسانی چه

 ناوعی  باه  و اجتمااعی  بااالی  طبقاه  از گفتمانها در حاضر افراد همه تقریبا رامین و ویس ومهمنظ در

 ایادئولوژی،  قدرت، رابطه عشق مفهوم و واژه از استفاده با آنها از هرکدام هستند. قدرت به وابسته

 باه  نسابت  همکااری  و مقاومات  باه  خااص  شاکلی  به و کنندمی تفسیر خود نزد را مقاومت و سلطه

 گفتماان : از عبارتناد  گفتمانهاا  در حضور ترتی  به منظومه این در درگیر افراد پردازند.می راندیگ

 موباد،  )شاعر، عقالنیت گفتمان رامین(. و )شهرو: معشوق گفتمان رامین(. مرو؛ شاه یا )ویرو عاشق

     ویس(. رامین، )ویرو، گرااحساس گفتمان دایه(. زرد، شهرو،

 

 است؟ چگونه گفتمانها در ردرگی افراد بین روابط

 باا  کاه  شاود مای  دیده متن در حاضر افراد از متفاوتی رفتارهای رامین و ویس منظومه متن مطالعه با

 تاوان مای  ایران جامعه افراد رفتار در را هماهنگی این دارد. هماهنگی هجری پنجم قرن زمانه و فضا

 وصاال  یافتن رسمیت به نباید داستان نتیجه ایران جامعه بر حاکم فرهن  به باتوجه اینکه نکته دید.

 دیگاری  هاای منظومه در معشوق و عاشق رابطه مثال عنوان به بیانجامد. رامین و ویس بین ازدواج و

 انجاماد. مای  ناکاامی  باه  دیگار  داساتانهای  و فرهااد  و شایرین  مجنون، و لیلی زلیخا، و یوسف چون

 باه  را معشاوق  و عاشق رابطه ناکامی بینی پیش عشق، مضمون از استفاده با اسعدگرگانی فخرالدین

 رواباط  همانناد  داساتان  حاوادو  و است نامشخص داستان پایان تا شاعر رویکرد این بکشد. چالش
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 باه  دسیساه  باا  و کنناد مای  خیانات  ورزناد، می عشق یکدیگر به افراد کند.می جلوه واقعی اجتماعی

 باه  عشاق  واژه بار  تمرکاز  با متن در حاضر راداف رفتار ادامه در رسند.می خود آرزوهای یا یکدیگر

 : آیدمی اختصار

 و ویاس  باا  دایاه  مارو،  شاه با موبد ویس؛ با شهرو بین دوستانه رفتار در دوستی معنای به عشق واژه

  زرد. و شاه رامین،

 باااااادى شااااااد زردا گفااااات شهنشاااااه
 

 باااااادى یااااااد را دوساااااتان نیکاااااك باااااه 
 

 آبااااااد مااااااه از آمااااادى چاااااون بگاااااو
 

 شاااااد یااااا خااااویش پیااااام از شااااادى نااااه 
 

 (822گرگانی،)

 ویس. با شاه رامین، و ویس با موبد شاه، با شهرو رابطه در دشمنی معنای در عشق

 بااازادم طاااال  چاااه باااه و روز چاااه باااه
 

 اوفتاااااادم ساااااختك باااااه زادم تاااااا کاااااه 
 

 قااااارن پااایش  نااادادم  جااااان مااان  چااارا 
 

 دشاااامن کااااام دیاااادم آنکااااه از پاااایش ز 
 

 (821)گرگانی؛

 رامین. و ویس بین رابطه در عاشقانه همان یا یاصالح معنای در عشق

 آساااامانك قصاااااى آمااااد تناااا  چااااو
 

 شااااادمانك آیااااد ساااار رامااااین باااار کااااه 
 

 فااااروزد آتااااش دلااااش اناااادر عشااااق ز
 

 بسااااوزد را صااابرش  و عقااال  آتاااش  بااار  
 

 (802)گرگانی 

 شاه. با زرد رامین، و ویس با دایه مابین همکاری معنای در عشق

 بیاراسااات چوناااان را ویاااس دایاااه چاااو
 

 خواساات مااك نااور او رخ از خورشااید کااه 
 

 نیاساااااود گریاااااه از ویاااااس چشااااام دو
 

 بفاااازود درد زمااااانش هاااار گفتااااك تااااو 
 

 (282گرگانی، )

 

 تبیین

 ،قادرت  مناسابات  یاا  مباارزه  روناد  ،سااختار  یاا  روند بر تأکید نوع به نظر فرکالف تبیین، سطح در

  کند.می مشخص را متن بر حاکم گفتمان مفهوم
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 بار  گفتمان اجتماعی تأثیرات نگرش نوع این .اجتماعی مبارزة از جزئی نبعنوا گفتمان -1

 توانمی رامین و ویس منظومه مصداقی بررسی در داد. خواهد قرار تأکید مورد را آینده و خالقیت

 پانجم  قرن در را اجتماعی مبارزه وجود خود زمانه عاشقانه گفتمان سرودن با آن سُراینده که گفت

 باه  بررسای  باا  اسات  نهفته منظومه این ظاهر و درابتدا که خیالیبی و آرامش ت.اس برساخته هجری

 اساعد  فخرالادین  خالقیات  دارد.برمای  اجتمااعی  مبارزات بودن فعال از پرده انتقادی گفتمان روش

 مباارزات  و رواباط  کاه  کناد  بازنمایی ایگونه به را عشق موضوع توانسته که است آن در گرگانی

 تحاوالت  آیناده  کاه  رویکاردی  کشاد. می تصویر به خواننده برای ناخودآگاه صورت به را قدرت

 مقصاود  باه  رسایدن  جهات  اجتماعی ساختارهای شکستن و خیانت و عشق همراهی در را اجتماعی

 اجتماعی مبارزه از جزئی عشق رامین، و ویس عاشق گفتمان در مثال عنوان به داند.می ممکن افراد

 و دادار تان،  جاان،  تبار،  سانان،  تیار،  تی ، واژگان مثال عنوان به است. قدرت آوردن بدست جهت

 دارد. قدرت از خاص برداشتی عشق واژه کنار در شاعر که است آن نشانگر ذیل ابیات در مردم

 آب چاااون تیااا  شاااد زره انااادر گهاااك
 

 خااواب چااون تیاار شااد دیاادگان در گهااك 
 

 بااار در عشاااق چاااون سااانان رفتاااك گهاااك
 

 سااار در هاااوش چاااون تبااار رفتاااك گهاااك 
 

 خونخاااوار تیااا  گفتاااك دانسااات هماااك
 

 دادار بنهاااااد کجااااا تاااان در جااااان کااااه 
 

 شاااد انااادرون تیااا  کجاااا راهاااك بااادان
 

 شاااد بااارون جاااان ره بااادان هااام ماااردم ز 
 

 (982گرگانی،) 

 

 آن بازتولیاد  و قادرت  رواباط  ،تبیاین  ساطح  ایان  در گفتمطان   نطوع  کنندةتعیین درتق -2

-نتیجاه  باه  تبیاین  از ساطح  این است. گاشته مبارزات ایجنت بر و گفتمان اجتماعی تعیین بر تأکیدی

 جامعاه  ناخودآگاه ذهن در که پردازدمی تاریخی تجربیات به باتوجه اجتماعی روابط از متن گیری

 برقرای برای را شاه و خداوند مطلقه قدرت تاریخی حضور این رامین و ویس عاشقانه دارد. حضور

 روشنی به منظومه نتیجه در مهم این نماید.می بازسازی ارهدوب هجری پنجم قرن در امنیت و عدالت

 عاشاقانه  رابطه که اجتماعی روابط و ساختارها همه شکستن از بعد رامین و ویس است. شده مطرح

 گارفتن  بدسات  هنگاام   آنها رسند.می دربار ملکه و پادشاهی مقام به خود کنندمی کنترل را نفر دو
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 هجاری  پنجم قرن اجتماع الزمه که اموری دانش و علم پرورش و امنیت ایجاد دادگری، به قدرت

  آورند.می روی است گرگانی اسعد فخرالدین نظر در

 شاااد دادگااار و دادجاااوى راماااین چاااو
 

 شااااد تاااار آسااااوده خفتگااااان از جهااااان 
 

 رفتنااااد کااااه جااااا هاااار او سااااپهداران
 

 گرفتناااااد گیتاااااك هماااااه او فااااار باااااه 
 

 باااار بااااك بااااود دشاااامنانش رنااااج چااااو
 

 بربااار باااه تاااا چاااین از دشااا را او جهاااان 
 

 (221)گرگانی؛

 

 باه  تااریخی  و اجتمااعی  هاای پدیده راهبرد، این در فرکالف نظر به ؛سازی جاودانه راهبرد -3

 انعطاف و سخت دلیل همین به شوندمی داده نشان تکرارشدنی و همیشگی دائمی، هایپدیده شکل

 فخرالادین  را رامین و ویس ، شهرو و شاهپاد مابین عشق دادن رخ نیستند. فروپاشی قابل و ناپایرند

 و زباان  در ساخت  و تکرارشادنی  و همیشگی دائمی، امری رویکرد این از استفاده با گرگانی اسعد

 مختلاف  معاانی  ذیال  ابیاات  در ماثال  نیستند. تغییر و فروپاشی قابل که داندمی ایرانی فردیت اندیشه

 دنیاا،  از گسستن و معرفت معنای در عشق ت.اس آورده گرگانی را رامین و ویس سرانجام در عشق

 دادن نتیجاه  باه  امید معنای در عشق خردورزی، و هوشیاری معنای در عشق قناعت، معنای در عشق

 قراری.بی معنای در عشق مهرورزی،

 پااک  جهاان  از بگسسات  طما   کاو آن هر
 

 بااااااک جهاااااان از را او هرگاااااز نیایاااااد 
 

 زناااادگانك گاااااارد رنجااااك بااااك بااااه
 

 زیاااااانك نااااایم از ودسااااا جویاااااد ناااااه 
 

 هوشااااایارى و بخاااااردى ار نیاااااز تاااااو
 

 نااادارى  دل در غااام  و باشاااك  مااان  چاااو  
 

 نماااااااایك خرساااااااندى و خاااااااردورزى
 

 پادشاااااایك بهتااااار خرسندیسااااات کاااااه 
 

 مهرکااااارى تخاااام سااااال صااااد اگاااار
 

 نااااادارى باااااادى جاااااز دسااااات در ازو 
 

 نیاساااااود ورزیااااادن عشاااااق از کساااااك
 

 نپیمااااااود دشااااااوارى راه از غیاااااار بااااااه 
 

 کااس جهااان ناادرا ساار بااه ره ایاان نباارد
 

 بااااس مناااات پنااااد لكقعااااا تااااو اگاااار 
 

 (321)گرگانی، 
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 گیری نتیجه
 بدسات  هاا  یافتاه  ایان  توان می رامین و ویس در عشق مفهوم پیرامون شده بررسی مطال  به باتوجه
 .آمد
 چاون  مبااحثی  رامین، و ویس رابطه بین عاشقانه بحث بر عالوه رامین، و ویس منظومه سراینده -8

 روش باه  کاه  خامی هایداده تحلیل با مهم این است. داشته نظر مد را اجتماع و یایدئولوژ قدرت،
  گرفت. صورت شد، استخراج رامین و ویس منظومه متن از تصادفی بردارینمونه و هدفمند
 شاد.  بررسای  بیناامتنی  عوامال  و زبان دستور واژگان، معنایی و تجربی ارزش توصیف سطح در -2

 کاه  آن واژگاانی  ارزشاهای  راماین  و ویاس  ماتن  توصیفی بررسی با که بود آن آمده بدست نتیجه
 منظومه این در را گفتمانها بین همراهی و همکاری تضاد، تقابل، وجود هستند عشق واژه بر متمرکز

  دهد.می نشان
 برسااختن  بارای  زباان  از اساتفاده  هماناا  کاه  رامین و ویس عاشقانه اصلی ماجرای متن تفسیر در -9

 ذیال  عشاق  واژه کاه  رسانید اثبات به تبیین سطح گرفت. قرار بررسی مورد است گفتمانی رقابتهای
 و دهاد مای  نشاان  را جامعاه  از برخاسته ایدئولوژیک رقابتهای رامین و ویس منظومه در خود معنای

 حال زمان تا باستان دوره از ایران مردم ناخودآگاه ذهن در که است مفهومی رامین و ویس عاشقانه
 متفاوت آن از برداشت و تفسیر نوع مختلف، مکانی و زمانی شرایط اساس بر و است داشته حضور
 خواهاان  فاردی  عقالنیات  بار  تمرکاز  باا  گرگاانی  گرفات  نتیجاه  توانمی روی همین از است. بوده

 انتخااب  حاوزه  در حتای  را فردی تالش هیچگونه اجازه که است اجتماعی روابط از ساختارشکنی
 کاه  اجتمااعی  سااخته پایش  الگوهاای  منظوماه  ایان  در شااعر  نظر به دهد.نمی معهجا افراد به همسر

 همیشاه  ایران اجتماع و فرهن  تاریخ در هستند، عقالنیت برابر در احساسات از استفاده بر متمرکز
 شاده  منجار  جما   برابار  در فردیات  شادن  قربانی به که اندتراشیده فرد انتخاب راه سر بر را موانعی
  است.
 

 نامهکتاب
 البرز ،تهران ،«عشق و شعر» ،8918؛رحیم اصغرپور. 

 8ش ی،پژوها  ادب فصالنامه  ،«یاتادب و یانتقاد گفتمان یلتحل» (،8913فردوس؛) زاده، گل آقا، 

  .بهار
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 انتشاارات  تهاران،  ،«هاا  ناگفتاه  کشاف  یبارا  ای یچاه در گفتماان  یال تحل» . (8911) حسن؛ یر،بش 

 صادق)ع(. امام دانشگاه

 91 شماره دانش، نشر مجله« عشق یمعنا تحوالت یرس» ،8920هلل؛نصرا یپورجواد. 

 توسعه و یقاتتحق موسسه تهران: ،«یاستس و پادگفتمان گفتمان،» (8919) محمدرضا. یک،تاج 

 .یانسان علوم

 سخن تهران، ،«عشق ینظر یاتادب» ،8921قاسم؛ ینیحس. 

 92 شماره یشهاند یهانک ،«یمجاز عشق یقیحق عشق» ،8920 ید،سع یمیانرح. 

 19 شماره ، کتاب نقد مجله ،«عشق یمتقس عشق یرتفس» ،8913 محمدجواد، رودگر. 

 قصه. ، تهران ،«یکاربرد شناسی نشانه» . (8912) ؛ فرزان ، یسجود 

 ،در قادرت  جریاان  ساازوکارهای  زباان،  و گفتماان  قادرت، » (،8911اصاغر،)  علی سید سلطانی 

 .نی نشر تهران، ،«ایران اسالمی جمهوری

 گلستانه تهران، ،«یانسان روابط یفتعار و لغات فرهنگنامه» ،8922محمدرضا؛ زاده ینابدع. 

 ،یعلا  شاعبان  یاران، پ یساته شا فاطماه  ترجمه ،«گفتمان یانتقاد یلتحل» (،8923نورمن؛) فرکالف 

 پور. بهرام

 تهاران،  ،«یشاناخت  نشاانه  یکاردی رو گفتماان:  یانتقااد  یلتحل و ترجمه» (،8932) یم؛مر یقهرمان 

 .مولف

 انتشاارات  تهاران،  دوگاا،  الکساندر تصحیح به ،«رامین و ویس» ،8913اسعد، فخرالدین گرگانی 

 .الکترونیک نسخه ایران، فرهن  بنیاد

 فرهنگی تحقیقات و مطالعات موسسه تهران، ،«فارسی ادب در عشق» ،8913 ارژن ؛ مدی. 

 و مجناون  و یلای ل عشاق  تهیفشا  دو در عشق سنجش» ،8938 طاهره، زاده یحیمل و یمهد ممتحن 

 .29 شماره یقی،تطب مطالعات فصلنامه ،«یتژول و رومئو

 مساتور  یمصاطف  نوشاته  رو یااد پ یرو عشاق  کتااب  در عشق تجربه» ،8938 یرعلی،ام یاننجوم»، 

 .81 شماره ی،ادب نقد فصلنامه

 هرمس. تهران، ،«یانتقاد و یجرا شناسی گفتمان» (.8919) اهلل؛ لطف ،یارمحمدی 
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