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 چکیده
 نظرر  از منظومه غنایی رابعه و بکتاش عطار و منظومه مهر و ماه از نویسنده ی گمنام قرن نهم هجرری قمرری    پژوهش این در

 بیشرتر  دربردارنرده  عطرار  عاشراانه  هرای  داستان ساختاری، نظر از. است شده بررسی و تحلیل اجتماعی و محتوایی ساختاری،
 پرردازی،  شخصریت  و شخصریت  گشرایی،  گرره  اوج، ناطه کشمکش، افکنی، گره منطای، پیرنگ و طرح قبیل از داستانی عناصر
 فار   هرا  داستان همه و است ضعیف بسیار آنها در مکان و زمان عنصر چه اگر. باشد می گو و گفت و پردازی صحنه و صحنه
 مطررح  آنهرا  در واالیی و لطیف عارفانه و عاشاانه مضامین محتوایی، نظر از. شوند می روایت( شخص سوم) دید زاویه یك از
 .کرد مشاهده ها داستان این در را عطار زمان جامعه چهره توان می اجتماعی نظر از.است شده
 

 . داستانی عناصر ، تحلیل ، عاشاانه های مهر و ماه، داستانمنظومه رابعه و بکتاش،منظومه   :واژگان کلیدی
 
 مقدمه. 1
های مهر و ماه و رابعه و کتاش، ترالش کررده اسرت کره از چنرد       پژوهش با انتخاب داستان های عاشاانه منظومه نیا

دریچه به بررسی و تحلیل آنها بپردازد: ساختاری، محتوایی و اجتماعی. سپس با توجه بره معیارهرای موجرود در هرر     
هرای   تری از شیوه و بتواند شناخت بهتر و روشن بدیك از حوزه های تحلیل، به محاسن و معایب داستان ها دست یا

در تحلیل ساختاری، عناصر داستانی حکایرات   .بیانی عطار در ارائه مضامین و نکات عارفانه و عاشاانه به دست دهد
رسد در این زمینه، اگر چره داسرتان    اند. به نظر می با توجه به تعاریف منتادان حوزه ناد داستان بررسی و تحلیل شده

های داستان در بیشرتر مروارد شخصریت هرای      فاقد عناصری از قبیل زمان و مکانی مشخص هستند و یا شخصیتها 
افکنری، کشرمکش، ناطره اوج،     است، اما دیگر عناصر داستانی از قبیل طرح و پیرنگ منطاری، گرره   اردادینوعی یا قر

ی تالش نگارنده بر این بوده است کره  گشایی، خصوصا گفت و گو نمود بارز و مشخصی دارند.در تحلیل محتوای گره
شود، نشران داده، در برخری مروارد برا      می ههای عرفانی، تعلیمی، یا عاشاان محتوای اصلی داستان ها را که شامل نکته

تعریف اصطالحات عرفانی به تحلیل آنها بپردازد.در تحلیل اجتمراعی، ترالش شرده اسرت برا نشران دادن مسرائل و        
ها، اقشار مختلف جامعه از قبیل شراه و درباریران و گردایان و... از     رفی آداب، عااید و سنتهای اجتماعی ، مع آسیب

 زیسته، ارائه شود. ای که عطار در آن می ها تصویری از جامعه انالبه الی این داست
 

 (plot)الف( پیرنگ
 موقعیت عوامل از یکی آن انسجام و استحکام و است شعر و نامه نمایش ، داستان اصلی عناصر از یکی پیرنگ طرح،
 .اسرت  ارسرطو  کند می مطرح را داستان در طرح که کسی اولین.است یافته واالیی جایگاه امروزه و است داستانی اثر
 دلیلری  چره  بره  حادثه هر دهد می نشان که ادبی اثر هر در معلولی و علی رواب  بر تکیه با است حوادث نال...طرح»

 کره  ای ضرابطه  و کنرد  مری  تنظریم  عاالنری  طور به را حوادث میان موجود وابستگی که معنی بدین تا افتد می اتفاق
 عاالنری  رابطه حوادث میان طرح، بنابراین (192: 2831 صادقی، میر.« )دهد می نظم را حوادث آن اساس بر نویسنده
 مری  هنرری  وحردت  آن بره  و رهاند می آشفتگی از  را وداستان شود می پراکنده وقایع اتصال باعث و کند می ایجاد
 حروادث  یعنری  اسرت،  سراده  بسریار  آنها طرح است، حوادث کردار بر فارسی سنتی داستان بنای که جا آن از».بخشد
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 شمیسرا، .« )نیسرت  پیچیرده  و استوار است، نهفته اعمال و  افکار پس در که منطای یا نیستند معلولی و علت بر مبتنی
 و اوج ناطره  ،(انتظرار  و شك) تعلیق کشمکش، افکنی، گره چون عناصری طرح، یك منطای ساخت در (122: 2838
 .شود آفریده یکپارچه و منسجم اثر یك تا دارند دخالت گشایی گره
 
 طرح ساختاری عناصر -2
 (complication) افکنی گره 2-1
 مری  متاابل نیروی کشمکش موجب و خورد می گره هم به کارها آن در که است داستان روایت از بخشی افکنی گره
 راه هرا،  برنامه و شود می ظاهر ناگهانی طور به اوقات بعضی که است دشواری موقعیت و وضعیت افکنی گره» .شود
 و هرا  شخصریت  خصوصیات شامل افکنی گره داستان در. دهد می تغییر دارد وجود که را هایی نگرش و ها روش و

 برابرر  در را اصرلی  شخصریت  و کنرد  مری  دگرگرون  را طررح  اصلی خ  که است هایی موقعیت و وضعیت جزئیات
 (21: 2831 میرصادقی،.« )آورد می وجود به را کشمکش عمل و دهد می قرار دیگر نیروهای
 روایرت  صرر   را خرود  قصره  از ماداری نویسنده: »نویسد می افکنی گره مورد در نویس قصه کتاب در براهنی رضا

 حالرت  ایرن . دهد قرار شد، خواهند رو روبه آن با قصه های آدم که هایی گره  برابر در را خواننده تا کند می حوادثی
.« کنرد  پیردا  مشرخص  طرور  بره  را خود اوج حوادث، تا دارد ادامه افکنی گره این است، نامیده «افکنی گره» ارسطو را
 (32: 2831 براهنی،)
 
 (conflict) کشمکش 2-2
 برخاسرته  او علیره  کره  نیروهایی با اصلی شخصیت که زمانی ویژه به است شخصیت دو یا نیرو دو ماابله کشمکش،»
 یرا  وموانرع  و اجسام یا دیگر اشخاص است ممکن نیروها این. پردازد می مجادله و نزاع به دارند، مخالفت او با و اند

.« دارد ناسرازگاری  سرر  او برا  کره  باشد داستان اصلی شخصیت خود خاص خصلت و خوی یا و اجتماعی قرارداهای
 فرد با است ممکن اصلی شخصیت ر2: »کرد تاسیم نوع سه به توان می را کشمکش بنابراین (28: 2831 میرصادقی،)
 طبیعرت،  یعنری  بیرونری  نیرروی  با شخصیت همین است ممکن ر1( انسان ضد بر انسان) شود درگیر دیگری گروه یا

 از برخی با جدال در شخصیتی چنین است ممکن ر8( طبیعت ضد بر انسان. )شود درگیر خویش سرنوشت یا جامعه
 (13: 2831 پرین، الرنس(. )خودش ضد بر انسان) باشد خودش درونی های خصلت یا و تمایالت

 
 ((suspense انتظار) و شک یا تعلیق 2-9

 تکروین  حرال  در داسرتان  در که وقایعی نویسنده که است کیفیتی» شود می نامیده نیز اندروای که وال و هول یا تعلیق
 دو بره  اسرت  ممکرن  وال و هول .کند مشتاق داستان، خواندن ادامه به نسبت و کنجکاو را خواننده تا آفریند می است
 یرا  دریافت مشتاق خواننده تا کند می مطرح داستان در را رازی نویسنده که ان یکی آید، وجود به داستان در صورت
 نسربت  را خواننده که طوری به دهد می قرار دشوار موقعیت و وضعیت در را داستان های شخصیت یا شود آن درک
 (193: 2822 میرصادقی،.« )می کند کنجکاو آنها سرنوشت به
 
 (climax)  بزنگاه یا اوج نقطه 2-4
 بره  را خواننرده  ذهرن  دیگرر  عنصرر  هر از بیش و است داستان طرح مهم و اساسی عناصر و اجزا از یکی داستان اوج
 برقررار  داستان با را حسی رابطه قویترین خواننده و است داستان عمده بحران ، حایات در و سازد می معطو  خود
 یرا  داستان اوج ناطه انجامد، می داستان گشایی گره به و رسد می خود نهایت به بحران آن در که اوج ناطه» .کند می
 جراری  و اسرت  مانرده  پنهران  نظرر  از و داشته جریان زیرزمین در آبی همچون که است پیشین حوادث منطای نتیجه
 (23: 2831 میرصادقی،.« )است آن ناگزیر پایان زمین، بر آب شدن
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 (rasoloution،denouement) گشایی گره 2-5
 معماهرا  و رازها گشودن نتیجه و است حوادث رشته نهایی نتیجه یا پیچیده موقعیت و وضعیت و پیامد گشایی، گره»
 بره  آنها و شود می تعیین داستان های شخصیت یا شخصیت سرنوشت گشایی گره در. سوءتفاهمات شدن برطر  و

 پرس  (22: 2831 میرصرادقی، .« )ضررشان به یا باشد آنها نفع به موقعیت این خواه کنند، می پیدا آگاهی خود موقعیت
 و پرییرد  صورت گشایی گره بالفاصله باید رسد می اوج به وقتی داستان. است داستان گیری نتیجه واقع در ناطه این
 اوج برا  داسرتان  کره  مواردی در» .برد می بین از را آن تأثیر و کند می وارد لطمه داستان ساختار کل به درنگ و تعلل
 (12: 2829 یونسی،.« )گیارد می خواننده تخیل عهده به را گشایی گره وظیفه نویسنده شود، می تمام
  
 پردازی شخصیت و شخصیت 2-1

 کرل  که است محوری مانند شخصیت واقع در و است شخصیت عنصر داستان، دهنده شکل عوامل ترین مهم از یکی
 مری شروند،   ظراهر  نامره  فریلم  و نامره  نمایش داستان، در که ای شده ساخته اشخاص» .چرخد می آن مدار بر داستان

 نیرز  را دیگرری  چیرز  و شریء  حیروان،  و نباشرد  انسان همیشه است ممکن نویسنده ذهن مخلوق. می نامند شخصیت
 (199 ،2831 میرصادقی،.« )شود شامل
 یك ساده شخصیت. می شود تاسیم جامع شخصیت و ساده شخصیت به فورستر.ام.ای بندی تاسیم بر بنا شخصیت»

 خوب های خصلت و است بعدی چند جامع شخصیت.  دهد می نشان را مشخصی ویژگی و خصلت و است بعدی
 مری  مختلرف  های جنبه از را داستان های شخصیت  (199: میرصادقی.« )کند می تصویر توأم را خاص و عام و بد و

 .است پویا های شخصیت گروه و ایستا های شخصیت گروه ها، بندی تاسیم این جمله از کرده، بندی تاسیم توان
 بره . بپرییرد  را تغییرر  انردک  یرا  نکنرد  تغییر که است داستان در شخصیتی(  »static chrachter) ایستا شخصیت
 بکنرد،  ترأثیر  اگر یا نکند تأثیر او بر داستان حوادث و است بوده آغاز در که باشد همان داستان، پایان در دیگر عبارت
 (98: 2831 میرصادقی،..« )دارند ایستایی های شخصیت اغلب بلند چه و کوتاه چه ها قصه اصوال. باشد کمی تأثیر
 گردد تحول تغییر دستخوش داستان، در مداوم و درپی پی که شخصیتی( dynamic chrachter) پویا شخصیت»
 ممکرن  دگرگرونی  ایرن . شود دگرگون او خصوصیات و خصلت یا او بینی جهان و عااید او، شخصیت از ای جنبه و

 در یرا  کنرد  عمرل  شخصریت  سرازندگی  جهرت  در است ممکن محدود، یا باشد پردامنه سطحی، یا باشد عمیق است
 (92: 2831 میرصادقی،.« )آن ویرانگری جهت
 اشراره  «نروعی  شخصیت» و «قراردادی شخصیت» ،«قالبی شخصیت» به توان می شخصیت های بندی تاسیم دیگر از
 :کرد
 هری   خرود  از. اسرت  دیگرری  هرای  شخصریت  کلیشه یا بدل نسخه که شخصیتی( »streo type) قالبی شخصیت»

 الگرویی  طبرق  زیررا  اسرت  مشخص عملش نحوه است، بینی پیش قابل صحبتش است، آشنا ظاهرش ندارد، تشخصی
 (93: 2831 میرصادقی،.« )ایم بوده آشنا آن با قبال که کند می رفتار

 صرفات  ایرن . دارد جاافتاده و سنتی خصوصیت که ای شده شناخته فرد( »stock character) قراردادی شخصیت
 هرا،  جن ها، غول قدیمی های قصه در. است ای کلیشه و تکراری گفتارش و رفتار و نیست تازه قراردادی شخصیت
 آنها خصوصیات توصیف در که بودند قراردادی شخصیت های... و چپ و راست دست وزیران و عیارها جادوگرها،

 تغییرات با یا شوند نمی ظاهر امروزی های داستان و ها نامه نمایش در هایی شخصیت چنین البته. شد می مبالغه گاه
 (211ر99: میرصادقی. « )می شوند سازی دوباره قدیمی چارچوب همان در بسیار
 از را او کره  اسرت  مرردم  از طباره ای  یرا  گروه خصوصیات نشان دهنده( typical characher) نوعی شخصیت»

 یرا  طباره  آن خصوصریات  چره  چنران . خود امثال برای است ای نمونه(تیپ) نوعی شخصیت. کند می متمایز دیگران
 مصداق آن مورد در نمی تواند دیگر نوعی خصوصیات.شود تحول و تغییر دستخوش زمان مرور اثر بر مردم از گروه
 بره  را اشرخاص  کره  دارد وجرود  بسیاری شخصیتی الگوهای .می شوند قراردادی شخصیت های به تبدیل و کند پیدا

 لروح،  سراده  و عاقرل  مردمان بزدالن، دلیران، شاعران، یا سیاستمداران، نمونه برای. درمی آورد( تیپیك) نوعی صورت
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 نروعی  شخصریت  و کند استفاده آنها خصوصیات از می تواند نویسنده. الابالی ها و ها قشری معتادها، ها، پیشه عاشق
 (218 ر212: 2831 میرصادقی،) «بیافریند را خود
 
 (setting) پردازی صحنه و صحنه 2-7
 ماننردی  حایارت  اعتبار بر صحنه کاربرد. گویند می صحنه گیرد، می صورت داستانی عمل آن در که را مکانی و زمان»

 اسرت  دلیل همین به کند، می کمك حوادث بودن قبول قابل به داستان وقوع مکان درست انتخاب و افزاید می داستان
 برر  داسرتان  صرحنه  طبیعری،  مافوق و نمادین سوررئالیستی، های داستان یعنی وهمی و خیالی های داستان در حتی که
 و عمرل  بازتراب  خرود  صرحنه  ها، داستان برخی در»(222: 2831 میرصادقی،.« )دارد جریان قبولی قابل و واقعی زمینه

 از جرزوی   منزلره  بره  و اسرت  گسرترده  و عمیرق  معنای متضمن صحنه دیگر، برخی در... است داستان های شخصیت
 عمرل  ای مایره  درون چون ها ن آ در صحنه که هستند نیز هایی داستان و... کند می عمل داستان  سازنده و حیاتی عناصر
 (891: 2832 داد،.« )دارد تسل  داستان عناصر سایر به و کند می
 
 (tone) لحن 2-8
 آنهرا  زدن حرر   شریوه  و گرو  و  گفت  با که آنهاست لحن رمان و داستان قهرمانان گفتگوی در مهم مباحث از یکی» 

 هرا  قصره  لحن بگیرد، خود به گوناگون های صورت تواند می و است نویسنده بیان آهنگ لحن،. دارد تنگاتنگی ارتباط
 فردیرت  کوشرند  مری  نویسرندگان   درواقرع . نردارد  را امرروزی  های داستان لحن تنوع و یکسان است لحنی گیشته در

 طور به» ( 211: 2832 داد،.«)بدهند نشان تفکرشان طرز و آنها های صحبت لحن های ویژگی با را خود های شخصیت
 تکیره  کره  نویسنده عمومی لحن یکی. است شده ساخته لحن درباره برداشت دو مجموع از قصه هر زبانی وضع کلی
 از بیشرتر  کره  هرا  شخصریت  ترك  ترك  لحرن  دیگری و دارد کالم در او بینی جهان و نویس قصه عمومی سبك روی بر

 (812: 2831 براهنی،.« )است آمده وجود به کنند می پیدا ها شخصیت سایر و قصه عمومی متن با آنها که ای رابطه
 
 (dialoge) وگو گفت 2-3

 و می بخشرد،  سرعت را داستان شکل گیری حرکت و گیرد می عهده بر را داستان روایت از بخشی گو و گفت      
 در را خصوصریت  سره  که است این کامل گوی و گفت ویژگی های از. دارد ای عمده سهم ویژگی سازی روشن در
 معنرای  بره  وگرو  گفرت » (182: 2822 میرصرادقی، .« )اجتماعی و روانی جسمانی، خصوصیت: گیارد نمایش به خود
مری   کرار  بره ...و نمایش نامه و داستان منظوم، داستان در و است عااید و افکار مبادله و هم با کردن صحبت و مکالمه
درون  دهد، می گسترش را پیرنگ است، مهم عناصر از یکی داستان در اما. ریزد-می پی را تئاتر بنیاد وگو گفت. رود
: 2822 میرصرادقی، .« )مری بررد   پیش را داستانی عمل و می کند معرفی را شخصیت ها و می گیارد نمایش به را مایه
 نروع  مری دهرد،   اطالعات گو، و گفت. است عمل با شخصیت ترکیب و رسانی اطالع وگو، گفت اصلی ناش( »182
 (89: 2838 بیشاب، لئونارد.« )کند-می طرح را سؤالی و می کند بیان را واکنش می کند؛ افشا را نگرش
 

 رابعه و بکتاش خالصه داستاند( 
امیری دادگر و بخشنده دو فرزند داشت، یك پسر به نام حارث و یك دختر زیبا و هنرمند به نام رابعه، هنگرام مرر    
به پسر بسیار سفارش کرد که مواظب خواهرش رابعه باشد. یك روز که حارث مجلس شراب در باغ بر پا کرده برود.  

 خورد و: –ش بکتا –رابعه از باالی پشت بام چشمش به غالم زیبای برادر 
 چررو دختررر روی او دیررد   برردان خرروبی  

 درآمرررررد آتشررررری از عشررررررق زودش  
 

 دل خررود وقررف یررك یررك مرروی او دیررد     
 برره غررارت برررد کلرری هررر چرره بررودش      

 (138 :2889عطار،)                          
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ای  نامره اش گفرت و   رابعه از عشق بکتاش بیمار شد و مداوا سودی نداشت باالخره ماجرای عشرق خرود را بره دایره    
همراه با تصویر خویش به دست او داد تا به بکتاش برساند، بکتاش نیز با خواندن نامه و دیدن تصویر رابعه، صرد دل  

شد. یك روز به طور اتفاقی بکتاش به رابعره برخرورد و در دامرنش     عاشق شد و تا مدتی میان آنها نامه رد و بدل می
ای بررای عشرق    اش اعتراض کرد و عشرق بکتراش را بهانره    د و به گستاخیآویخت اما رابعه او را با تندی از خود ران

حایای خودش بیان کرد. یکبار هم در حال شعر گفتن به ترک یغما اشاره کرد و برادرش در حق او بدگمان شرد. در  
شرد و نزدیرك برود بره      این میان حارث به همراه بکتاش به جنگ با سپاه دشمن رفت، در آن جنگ بکتراش زخمری   

ست دشمن بیفتد که دختری سرا پا غرق در سالح، رجز خوان به صف دشمن حمله کررد و بکتراش را نجرات داد.    د
گردد همان رابعه بروده اسرت، رابعره بعرد از ایرن       هویت این دختر در داستان نامعلوم می ماند اما خواننده متوجه می

شردن او بیران کررد. زخرم سرر بکتراش،        زخمری  ای عاشاانه به بکتاش نوشت و اوج نراراحتی خرود را از   ماجرا نامه
بهبودیافت. سپاه حارث به یاری امیر بخارا، پیروز شد و  مراوده میان دربار حارث و امیر بخارا، باعث آمردن رودکری   
به دربار حارث و مشاعره رودکی و رابعه با یکدیگر شد که در نتیجه آن، رودکی متوجه عشرق رابعره گردیرد و یرك     

متوجه حضور حارث باشد، جلوی امیر بخارا از اشعار رابعه خواند و داستان عشرق او بره بکتراش را    روز بدون آنکه 
فاش کرد. همین مساله باعث شد حارث بکتاش را در سیاهچال اندازد و خرواهرش را هرم در حمرام بیفکنرد و ر      

ای بر دیروار نوشرت و بعرد     انهدستش را بزند تا هالک شود. رابعه در همان حال با خون خود اشعار سوزناک و عاشا
 جان داد. پس از چندی بکتاش از زندان فرار کرد و حارث را کشت:

 بررره خررراک دخترررر آمرررد جامررره بررررزد  
 از ایرررن دنیرررای فرررانی رخرررت برداشرررت

 

 یکرررری دشررررنه گرفررررت و بررررر جگررررر زد  
 دل از زنرررردان و بنررررد سررررخت برداشررررت 

 (122: 2889)عطار،
 
 تحلیل ساختاری( 1د:

شرروع: داسرتان برا توصریف عردالت و داد و       مادمه ایست بررای رسریدن بره عشرای آسرمانی.     پیرنگ: عشق زمینی 
 شود: جوانمردی امیری به نام کعب شروع می

 امیررررری سررررخت عررررالی رای بررررودی  
 بعررردل و داد امیرررری پررراک دیرررن برررود  
 بمرررردی و بررره لشرررکر صرررعب برررودی  
 ز رایررش فرریف و فررر شررمس و قمررر را   
 ز عرردلش مرریش و گررر  انرردر حرروالی    

 

 انررردر حرررد بلخرررش جرررای برررودی  کررره  
 کرررره جررررد او ملررررك زاد زمررررین بررررود 
 بنررررام آن کعبرررره دیررررن کعررررب بررررودی 
 ز جرررودش نررررام و نررران اهررررل هنررررر را  
 بهررررم گررررر  آشررررتی کردنررررد حررررالی  

 (129نامه،  )الهی 
 افکنی: گره اصلی داستان عاشق شدن رابعه و بکتاش است: گره

 مگرررر برررر برررام آمرررد دخترررر کعرررب    
 چرررو لختررری کررررد هرررر سررروئی نظررراره 

 و عرررارض بکتررراش دیرررد او  چرررو روی
 جهررررانی حسررررن وقررررف چهررررره او   

 

 شررکوه جشررن در چشررم آمرردش صررعب     
 بدیررررررد آخررررررر ره آن مرررررراه پرررررراره
 چرررو سرررروی در قبرررا  بررراالش دیرررد او   

 چررررو یوسررررف بهررررره او همرررره خرررروبی 
 (138)همان، 

 های دیگر داستان: افکنی گره
 دیدن بکتاش رابعه را و روی تافتن رابعه از بکتاش: -2

 بگیشررت یررك روزبررر ایررن چررون مرردتی  
 بدیررردش نررراگهی بکتررراش و بشرررناخت  
 گرررررفتش دامررررن و دختررررر برآشررررفت 

 بررره دهلیرررزی بررررون شرررد آن دل افرررروز   
 کرره عمررری عشررق بررا ناررش رخررش باخررت 
 برافشررراند آسرررتین آنگرررره بررردو گفررررت   
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 ادب ایررن چرره دلیریسررت  هرران ای برری کرره
 بنرررارد گشرررت کرررس در پیررررامن مرررن  

 

 ترررو روبررراهی تررررا چررره جرررای شیریسرررت
 ی دامرررن مرررنکررره باشررری ترررو کررره گیرررر

 (132)همان، 
 بدبین شدن حارث به خواهر: -1

 گشررررت روزی در چمنهررررا مگررررر مرررری
 اال ای برررراد شررررربگیری گرررریر کرررررن  
 بگررررو کررررز تشررررنگی خرررروابم بررررردی
 مگررر حررارث از آن سررو در چمررن بررود    
 بجوشررررید و بررررر او زد بانررررگ ناگرررراه 

 

 خوانرررد ایرررن اشرررعار تنهرررا  خوشررری مررری 
 ز مررررن آن ترررررک یغمررررا را خبررررر کررررن

 خرررررونم بخررررروردیببرررررردی آبرررررم و 
 بگرررروش حررررارث آمررررد آن سررررخن زود 

 گررروئی ترررو گمرررراه بررردو گفترررا چررره مررری
 (133)همان، 

 جنگ حارث با سپاه دشمن: -8
 هرری  چررو الاصرره از ایررن بگیشررت مررا    

 سررررپاهی و شررررمارش از عرررردد برررریش
 سرررپاهی مررروج زن از تیررر  و جوشرررن   
 درآمررررد لشررررکری از کرررروه و شرررر  در

 

 درآمررررد حرررررب حررررارث را سررررپاهی    
 ر و حررد برریش چررو دوران فلررك از حصرر  

 جهررران از تیررر  و جوشرررن گشرررته روشرررن
 کرره شررد گرراو زمررین چررون خررر برره یرر  در 

 (133)همان، 
 زخم خوردن بکتاش در جنگ: -2

 وزان سرررروی دگررررر بکترررراش مهررررروی
 کررارگر گشررت   برره آخررر چشررم زخمرری  

 نزدیررك شررد کرران خرروب رفتررار    همرری 
 

 دو دسرررته تیررر  میرررزد از همررره سررروی     
 سرررش از زخررم تیغرری سررخت درگشررت    

 ان گرررررردد گرفتررررراربدسرررررت دشرررررمن
 (139)همان، 

 کشمکش: کشمکش رابعه با عشق بکتاش:
 درآمرررررد آتشررررری از عشررررررق زودش  
 چنررران آن آتشرررش در جررران اثرررر کررررد 
 دلررش عاشررق شررد و جرران مررتهم گشررت  
 ز دو نرررگس چررو ابررری خررون فشرران کرررد

 

 بغررررارت برررررد کلرررری هرچرررره بررررودش  
 خبرررر کررررد کررره آن آترررش ترررنش را بررری 

 ز سرررر ترررا پرررا وجرررود او عررردم گشرررت  
 سررراعت بسررری طوفررران کررررد   بررره یرررك 
 (138)همان، 

 کشمکش بکتاش با عشق رابعه:
 روی او روی جهررران دیرررد  چنررران بررری 

 پررای مضررطر  سررر و برری  چررو گرروئی برری 
 

 کرره گفترری نرری زمررین نرری آسررمان دیررد       
 کلرررره در پررررای کرررررده کفررررش در سررررر

 (133)همان، 
 کشمکش حارث با خواهر و بکتاش به خاطرعشق آنها:
 ازدل حرررارث برررر آترررش گشرررت از آن ر
 در اول آن غرررررالم خررررراص را شررررراه 

 

 هررررالک خررررواهر خررررود کرررررد آغرررراز   
 بررره بنرررد انررردر فکنرررد و کررررد در چررراه   

 (128)همان، 
 کشمکش سپاه حارث با سپاه دشمن:

 سرررررپه الاصررررره افتادنرررررد در هرررررم  
 غبررررراری از همررررره صرررررحرا برآمرررررد

 

 بکشررررتن دسررررت بگشررررادند بررررر هررررم  
 زمرررین چرررون آسرررمان زیرررر و زبرررر کررررد

 (133)همان، 
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این داستان تعلیق بسیار است ، از جمله بدبین شدن حارث به رابعه، جنگ حارث با سپاه دشرمن، مشراعره   تعلیق: در 
 رابعه با رودکی.

ناطه اوج: ناطه اوج داستان، فاش شدن عشق رابعه برای حارث است که از زبان رودکی در مجلس امیرر بخرارا بیران    
 شود: می

 چرررو شرررد برررر رودکررری راز آشرررکارا    
 ترررا پررریش آن شررراهبخررردمت شرررد دوان 

 

 از آنجررررا رفررررت تررررا شررررهر بخررررارا     
 کرررره حررررارث را مرررردد او کرررررد آنگرررراه

 (121)همان، 
 شود: می داستان ناطه اوج دیگری هم دارد و آن زمانی است که بکتاش در جنگ زخمی

 چررو تیرررش سرروی چررره نیلگررون شررد   
 وزان سرررروی دگررررر بکترررراش مهررررروی

 

 ز چشرررم سررروزن عیسررری بررررون شرررد     
 سررروی دو دسرررته تیررر  میرررزد از همررره   

 (139)همان،  
گشایی: گره اصلی داستان با کشتن رابعه به وسیله برادر به طرز دلخراش و زندانی شدن بکتاش به وسیله حرارث   گره

 شود: گشوده می
 اگررررر شمشرررریر بررررران برکشررررم مررررن
 چرررو تیررر  آترررش افشرررانم دهرررد تررراب 
 چرررو مرررار رمرررف را در کرررف بپررریچم   
 اگررررر سررررندانم آیررررد پرررریش نیررررزه   

 نمانرررررردز زخمررررررم زور سررررررندانی 
 

 جگررررر از شرررریر غررررران برکشررررم مررررن  
 ز بررررریمش زهرررررره آترررررش شرررررود آب
 نیایرررد هررری  کرررس در صرررف بررره هررریچم
 شررررود از زخررررم زخمررررم ریررررزه ریررررزه
 ز سررررررررندانی سررررررررپندانی نمانررررررررد

 (139)همان، 
 های دیگر: گشایی گره
کره ترو    دهد که در درون من چیزی است رابعه با دیدن بکتاش و گستاخی او علّت روی تافتن خودرا توضیف می -2

 یی برای گشوده شدن آن هستی: بهانه
 غالمررش گفررت ای مررن خرراک کویررت    
 چررررا شرررعرم فرسرررتادی شرررب و روز   
 چررررو در اول مرررررا دیوانرررره کررررردی  
 جرررروابش داد آن سرررریمین بررررر آنگرررراه
 مرررررا در سررررینه کرررراری اوفتادسررررت  
 چنرران کرراری چرره جررای صررد غالمسررت  

 

 چرررو میرررداری زه مرررن پوشررریده رویرررت   
 دلررررم بررررردی برررردان ناررررش دل افررررروز

 را در آخررررررم بیگانررررره کرررررردی  چررررر
 ای زیررن سررر تررو آگرراه    کرره یررك ذره نرره  

 ولرررریکن از تررررو آن کررررارم گشادسررررت  
 بترررو دارم ترررو را ایرررن خرررود تمامسرررت   

 (132)همان، 
 کند   رابعه برای از بین بردن بدبینی برادر لحن مخاطب شعر خود را عوض می -1

 برره پیشررش دختررر عاشررق زمررین رفررت    
 اال ای برررراد شررررربگیری گرررریر کرررررن  

 تشرررنگی خررروابم ببرررردی  بگرررو کرررز  
 یکررری سرررااش برررودی سرررره روئررری   
 بجررای ترررک یغمررا خاصرره چررون مرراه     

 

 بگردانیررررد آن شررررعر و چنررررین گفررررت   
 ز مررررن آن سررررره سرررراا را خبررررر کررررن
 ببرررررردی آ برررررم و خرررررونم بخررررروردی 
 کررره برررر وقرررت آبرررش آوردی سررربوئی   
 نهررررراد آن سرررررره سررررراا را همانگررررراه

 (133)همان، 
 دهد: آید و بکتاش را از دست سپاه دشمن نجات می جلو می دختری ناشناس در هیبت مردانه سوار بر اسب -8

 در آن صرررف برررود دخترررر روی بسرررته  
 برره پرریش صررف درآمررد همچررو کرروهی   

 برررر نشسرررته   سرررالحی داشرررت اسررربی    
 وزو افترررررراد در هررررررر دل شررررررکوهی 
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 نمیدانسررت کررس کرران سرریمبر کیسررت    
 مررن آن شرراهم کرره فرررزینم سررپهر اسررت  

 

 زبرران بگشرراد و گفررت ایررن کرراهلی چیسررت 
 رکررررابم مرررراه و مهررررر اسررررت پیرررراده در
 (139)همان، 

 بررررر بکترررراش آمررررد تیرررر  در کررررف  
 نهرررادش پرررس نهررران شرررد از میانررره    

 

 وز آنجرررا برررر گررررفتش بررررد در صرررف    
 کسررررش نشررررناخت از خلررررق زمانرررره   

 (139)همان، 
 یابد. هایش و استفاده از دارو بهبود می های عاشاانه رابعه به او و دلداری زخم بکتاش بر اثر استراحت و نامه -2

 سرررر بکتررراش برررا چنررردان جراحرررت    
 

 ز نرررررام مررررررهم دل دیرررررد و راحرررررت  
 ( 21)همان،

 رسد: پایان: داستان با مر  رابعه و کشته شدن حارث به دست بکتاش و نیز خودکشی بر سر قبر رابعه به پایان می
 دریغررررا نرررره دریغرررری صررررد هررررزاران 
 برره آخررر فرصررتی مرری جسررت بکترراش    
 نهررران رفرررت و سرررر حرررارث سرررحرگاه 

 جامرررره برررررزدبخرررراک دختررررر آمررررد 
 از ایرررن دنیرررای فرررانی رخرررت برداشرررت

 یررررار یگانرررره  نبررررودش صرررربر برررری  
 

 ز مرررررررر  زار آن تررررررراج سرررررررواران  
 کررره ترررا از زیرررر چررراه آمرررد ببررراالش     
 ببرّیرررررد و روان شرررررد ترررررا سرررررر راه  
 یکررری دشرررنه گرفرررت و برررر جگرررر زد    
 دل از زنررردان و بنرررد سرررخت برداشرررت   
 بررردو پیوسرررت و کوتررره شررردن فسرررانه    

 (122)همان، 
 
 پردازی شخصیتشخصیت و (2د:

پردازی او به صورت مسرتایم و غیرر    امیر )پدر رابعه( که شخصیتی ایستا است و شخصیت -2های داستان:  شخصیت
مستایم صورت گرفته است. راوی صفاتی چون عالی رای بودن، عدالت، پاک دینری، مردانگری، شرجاعت، مهربرانی،     

باشرد. و از طریرق    تان فا  در توصریف صرفات وی مری   بیت اول داس 22دهد.  بردباری و بخشش را به او نسبت می
اش  دوست و بسیار نگران دختر دردانره  شویم که وی فردی خانواده گفتگو با حارث درباره رابعه در داستان متوجه می

 است.
شخصیت حارث که شخصیت وی تاریباً پویاست چرا که در ابتدای داستان نسبت به خواهرش مهربان اسرت امرا    -1

کنرد. شخصریت    شدن بیر شك در دلش و بعد از اطمینان از شك خود به خواهرش اقدام به کشتن وی مری  با کاشته
 پردازی او به صورت مستایم و در دو بیت صفت زیباروئی وی بیان شده است:

 آن پسرررر داشرررت رخررری چرررون آفترررابی 
 نهررررراده نرررررام حرررررارث شررررراه او را  

 

 کرره کمتررر بنررده  پرریش خررود قمررر داشررت    
 مرررراه او را کمررررر بسررررته چررررو جرررروزا 

 (129)همان، 
شرویم کره وی شخصریتی متعصرب،      و همچنین به صورت غیرمستایم از طریق عملکررد  او در داسرتان متوجره مری    

 سرسخت و نیز در جنگ دالور و شجاع است.
 پردازی رابعه نیز به صورت مستایم و غیر مستایم صورت گرفته است: رابعه: شخصیت -8

 جمررالش ملررك خوبرران در جهرران داشررت 
 خرررررد در پرررریش او دیوانرررره بررررودی  
 کسرررری گررررر نررررام او بررررردی بجررررائی
 مررره نرررو چرررون بدیررردی ز آسرررمانش   
 اگررررر پیشررررانیش رضرررروان بدیرررردی   
 سرررر زلفرررش چرررو در خررراک اوفترررادی 

 در جهررران او برررود کررران داشرررت  بخررروبی  
 در جهررررران افسرررررانه برررررودی بخررررروبی 

 ای یوسررررف نمررررائی  شرررردی هررررر ذره 
 زانرررو هرررر زمرررانش  زدی چرررون چنرررگ  

 بهشرررررت عررررردن را بیشررررران بدیررررردی 
 از او پیچرررررری در افررررررالک اوفتررررررادی 
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 دو نررررگس داشرررت نررررگس دان ز برررادام
 

 چررررو دو جررررادو دوزنگرررری بچرررره در دام
 (131)همان، 

شرود  وی دخترری    اش به بکتراش معلروم مری    های عاشاانه این ابیات توصیف زیبائی ظاهری اوست و از طریق نامه 
 شاعر، نااش و در عشق بسیار وفادار است.

پردازی وی در داستان به صورت مستایم و غیر مستایم صورت گرفته است. ابیات بسریاری در   یتبکتاش: شخص -2
هرا و سرخنان او بره     های عاشاانه رابعه به او حکایت از زیبایی او دارد و از طریق نامه جای جای داستان در میان نامه

ع و دالور و شخصیت او نیز مثل رابعره  شویم که وی در عشق صداقت دارد؛ در جنگ نیز بسیار شجا رابعه متوجه می
 شخصیتی پویا است. حاالت عاشاانه رابعه و بکتاش نیز بیان شده است.

 
 پردازی صحنه و صحنه( 9د:

 صحنه جشن و شراب نوشی است که بکتاش ساقی است:
 هررررزاران یوسررررف گلشررررن رسرررریده   
 فکنررررده در چمررررن مرغرررران خروشرررری
 بوقررررت صرررربحگاهی برررراد مشررررکین  

 زره یافرررررت مگرررررر افراسررررریاب آب  
 ز هرررر سرررو کررروثری دیگرررر روان برررود 
 شرره حررارث چررو خورشرریدی خجسررته    
 چرررو جررروزا در کمرررر دسرررت غالمررران  
 سررررتاده صررررف زده ترکرررران سرررررکش 
 ز بیررررداری بخررررتش فتنرررره در خررررواب

 

 برررره کنعرررران برررروی پیررررراهن رسرررریده   
 بررره صرررحرا زان خرررروش افتررراده جوشررری
 چرررو سررروهان کررررده روی آب پررررچین   
 کرررره آب از برررراد نرررروروزی زره یافررررت 

 ب خضرررر کمترررر رشرررف آن برررود   کررره آ
 سررررررلیمان وار در پیشرررررران نشسررررررته  
 ببررررراال هریکررررری سرررررروی خرامررررران  
 بخررردمت کررررده هریرررك دسرررت در کرررش
 ز بررریم خشرررمش آترررش چشرررم پررررآب   

 (131)همان، 
 صحنه جنگ: صحنه جنگ سپاه حارث با سپاه دشمن:
 سرررررپه الاصررررره افتادنرررررد در هرررررم  
 غبررررراری از همررررره صرررررحرا برآمرررررد
 خررروش کرروس گرروش چررره کررر کرررد   

 از خرررون خصرررمان اللررره زاری  زمرررین 
 جهررررران را پررررررده برغررررراب جسرررررته
 اجرررل چنگرررال برررر جررران تیرررز کررررده  
 هویرررردا از قیامررررت صررررد عالمررررت   

 

 بکشرررررتن دسرررررت بگشرررررادند بررررررهم  
 فغررررران ترررررا گنبرررررد خضررررررا برآمرررررد
 زمرررین چرررون آسرررمان زیرررر و زبرررر کررررد
 هرررروا از تیرررررر بررررراران  الررررره بررررراری 
 ز کشررررته پرررریش برغرررری برررراز بسررررته   
 قضررررا بررررر کینرررره دنرررردان تیررررز کرررررده

 فتررررره دیرررررو قامرررررت زان قیامرررررت  گر
 (133)همان، 

 
 لحن( 4د:

 های او به بکتاش مشخص است: لحن عاشاانه رابعه که در میان نامه
 اال ای غایررررررب حاضررررررر کجررررررایی 
 بیررررا و چشررررم و دل را میهمرررران کررررن
 بررره نارررد از نعمررررت ملرررك جهررررانی   

 

 ز چشررررم مررررن جرررردا آخررررر چرائرررری   
 وگررر نرره تیرر  گیررر و قصررد جرران کررن      

 جرررانی بیرررنم کنرررون جرررز نررریم     نمررری
 (132)همان، 

 گفت و گو: گفت و گوی رابعه با دایه:
 کرره ای دختررر چرره افتررادت بگررو راسررت      بصررد حیلررت از آن مهررروی درخواسررت  
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 آمررررد ماررررر البترررره آن مرررراه    نمرررری
 کررره مرررن بکتررراش را دیررردم فرررالن روز

 داشررت در بررر  چررو سررر مسررتی ربررابی   
 

 مگررررر آمررررد زبرررران بگشرررراد آنگرررراه    
 بزلررف و چهررره جرران سرروز و دل افررروز    

 دسررت بررر سررر   از وی چررون ربررابی مررن 
 (132)همان، 

 گفت و گوی رابعه با بکتاش و بکتاش با رابعه:
 ادب ایررن چرره دلیریسررت  هرران ای برری   کرره

 نیرررارد گشرررت کرررس در پیررررامن مرررن    
 غالمرررش گفرررت ای مرررن خررراک کویرررت  
 چرررررا شررررعرم فرسررررتادی شررررب و روز 
 چررررررا ز اول مررررررا دیوانررررره کرررررردی  
 جرررروابش داد آن سرررریمین بررررر آنگرررره   

 

 تررررا چررره جرررای شیریسرررت ترررو روبررراهی 
 کررره باشررری ترررو کررره گیرررری دامرررن مرررن 
 چرررو میرررداری ز مرررن پوشررریده رویرررت   
 دلررررم بررررردی برررردان ناررررش دل افررررروز
 چررررررا در آخررررررم بیگانررررره کرررررردی   

 ای زیررن سررر تررو آگرراه    کرره یررك ذره نرره  
 (132)همان، 

 کند: گفت و گوی امیر بخارا با رودکی و پاس  رودکی که در آن عشق رابعه به بکتاش را آشکار می
 شررهش گفتررا بگررو تررا ایررن کرره گفتسررت  
 ز حرررارث رودکررری آگررراه کررری برررود    
 ز سرررر مسرررتی زبررران بگشررراد و آنگررراه  
 بصرررد دل عاشرررق اسرررت او برررر غالمررری

 

 کررره مرواریرررد را مانرررد کررره سفتسرررت      
 بررود  کرره او خررود مسررت شررعر و مسررت مرری

 کرررره شررررعر دختررررر کعبسررررت ای شرررراه
 در افتادسرررت چرررون مرغررری بررره دامررری   

 (121)همان، 
 

 مهر و ماهز(خالصه داستان 
فهمد تنها با ازدواج با یك پری صراحب  پادشاهی به نام خاورشاه پس از چهل سال حکومت به واسطه منجمانش می

گیارد. پرس از آنکره   زاهد قدم در راه وصال پری میشود. بنابر این به یاری وزیرش و فردی به نام فیلسو فرزند می
–کنرد و فرزنرد او   ای ازدواج مری  دهد، برا پرری  گیارد، شکست میمی جادو را با تمام موانعی که بر سر راه اونرگس

است. مهر برر حسرب اتفراق،    کاغی ثبت شدهسالگی به واسطه پارهآید. در طالع مهر نیز رنجی در هژدهبه دنیا می -مهر
اهری سرفری   یابی بره او ر است، برای دستبیند و در حالی که دل از کف دادهتصویری از شاهدخت زیبای مغربی می

کننرد. او در  اختر و نسریم او را همراهری مری   شود، که در راه یاورانی همچون عندلیب، نیكطوالنی به دیار مغرب می
هرا و  ها دچار سرختی طول سفرش به مغرب، هم به واسطه غوالن و موجودات عجیب و غریب و هم به واسطه انسان

هرای بسریار   دهد. در پایان پس از تحمل سختیو او را یاری می شود که هربار یاریگری به کمك او شتافتهموانعی می
 رسد.  به وصال ماه می

 
 وماهقصه مهر ( بررسی ریخت داستان 1ز:

قصه مهروماه ، به واسطه داشتن ساختار قصه، حضور پریان و همچنین حضور بیش از بیست شخصیت پرر عملکررد،   
دهند و حضور پریرانی کره در جریران پیشربرد     غیر حایای ره میاست. در حایات اتفاقاتی که در جهانی فراهم شده

نمایرد. حاصرل   ناپرییر مری  شناسی ایرن داسرتان را اجتنراب   عملکردها در داستان بسیار موثرند، نگارش الگوی ریخت
شناسی اشخاص و عملکردهای آنان در قصه، آشنایی بیشتر با ساختار قصه و دست یافتن بره زوایرای   نگارش ریخت

 آن است.  پنهانی
وضعیت آغازین در این داستان، با ماجرای تولد قهرمان همراه است که به صورت نسبتا گسترده در قالب یك بخرش  

است. همچنین پیشگویی در باب سرنوشت قهرمان به عنوان اولین اهرم گسترش داستان اصرلی بره نظرر    پرداخته شده
شود؛ امرا روزی  سالگی از این امر منع می 23افتد؛ پس تا سن یرسد. از نظر پیشگو، مهر با نظر به کاغی در خطر ممی
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گردد و همین شیفتگی او بیند و صد دل شیفته او میبه صورت کامال اتفاقی، تصویری از دختری زیبارو به نام ماه می
و « و سررزمین انتاال مکانی میان د»کند. گسترش داستان به واسطه دو عامل  را تبدیل به قهرمان جستجوگر داستان می

های متعدد زمینه مسراعدی را بررای   افتد. سفر و رسیدن به سرزمیناتفاق می« های مختلف به داستانورود شخصیت»
 آورد. تنوع داستان به واسطه حضور شخصیت های مختلف فراهم می

 . جاودانست برای رسیدن به عشای ا پیرنگ: عشق زمینی مادمه ای
شروع قصه به تأسی از قصه ی سمك عیار با این گره می خورد که پادشاهی قصد دارد برای جانشرینی خرود فرزنرد    
دار شود و این نخستین نمود بهره گیری پدیدآورنده ی متن از متون پیش از خود است ، پادشاه فرزنددار می شرود و  

 حال عشق پسر او مهر است که قصه را به پیش می برد . 
ه با موانع و خطرات بسیاری همراه است . در قصه ی مهر و ماه نیز مهر با دیدن تصویر ماه بیهوش می شرود  سفری ک

 و برای رسیدن به وصال معشوق پای در جاده ی سفر می گیارد .سفری چهار ساله که با 
مشررق( برر    عاشرق شردن مهرر )پسرر پادشراه      .اسرت مهر بر شاهدخت ماه افکنی: گره اصلی داستان عاشق شدن  گره

 ماه)دختر پادشاه مغرب( با دیدن تصویری از او صورت می گیرد :
 های دیگر داستان:  افکنی گره

 مشکالت بسیاری همراه است .مهر برای رسیدن به ماه عزم جزم می کند و طوالنی بودن و خطرات راه را بر جان می
 خرد:
 دلباختگی دختران بر مهر به سبب زیبایی اش: -2
مهر در سفرهای خود که به نحوی نمادین هفت خوانهای رستم شراهنامه را فررا یراد مری     غوالن.با  مهرجنگ  -1

آورد با زنانی از جنس ایده ال و جادو برخورد می یابد رستم در برخورد با سودابه نماد زنی فتنه گرر ، او را  
و یا از چنگ آنها فرار مری   از بین می برد ، و مهر این بار در ناش عاشق زنانی را از سر راه خود برمی دارد

کند و این همسانی موتیف وار نشان روشنی است از تأثیر بی نظیر و زیبای شراهنامه برر فرهنرگ عامره کره      
 قرنها در نهانگاه جمعی برجای مانده است.

در صفحات پایانی قصه سحاب پسر عموی ماه بر آن می شود تا ماه را توس  ظلمت عیار بدزد.در این قصره   -8
 سعی بر ربودن ماه دارند اما به جای او زهره ندیمه اش ربوده می شود .  عیارانی

 :مهر با عشق ماهکشمکش: کشمکش 
   پدرشبرای  مهرناطه اوج: ناطه اوج داستان، فاش شدن عشق 

 سحاب قصد دزدیدن ماه را دارد.داستان ناطه اوج دیگری هم دارد و آن زمانی است که 
 کشتن غوالن و اغواگران و توس  مهر و وصال او با ماه گشوده می شودا گشایی: گره اصلی داستان ب گره

 پردازی شخصیت و شخصیت
کننرد، برا ایرن وجرود، در برخری مروارد از یرك شخصریت، دو         های بسیاری در این داستان ایفای ناش میشخصیت

برخروردن بره چنرین    هرای ایرانری،   هرای قصره  شود. چنانکه گفته شرد یکری از ویژگری   عملکرد متفاوت مشاهده می
هایی است که در ابتدا یکی از یاوران قهرمران بره نرام    یکی از شخصیت« نسیم»هایی است. به عنوان نمونه، شخصیت

کنرد، بره   کرده او را به فرزندی قبول مری « توبه»آید اما در ادامه به حساب می« شریرشخص»دزدد و را می« اخترنیك»
ای از داستان، به دلیل جنگ با پیر دروغگرو و  گیرد. همچنین در پارهنام می« اریگری»پیوندد و جمع یاوران قهرمان می
اسرت کره   « شبرنگ»های دیگر این ویژگی، شخصیت گیرد. از نمونهرا به عهده می« قهرمان»شیاد و مبارزه با او، ناش 

ت اما در ادامه به سبب آزادسازی اس« شریرشخص»دلیل تعایب قهرمان و دستگیری او،  در ابتدای ورود به داستان، به
 شود. قهرمان نامیده می« یاریگر»او، 
نکته ی دیگر آن است که نامگیاری شخصیتهای این قصه به صورتی نمادین صورت گرفته است و شامل نامهایی از  

 ستارگان و سیارات است . جالب توجه است که از دو سریاره ی مرری  و زحرل کره در صرفحه ی اندیشره قردمایی       
ی مرری  اشراره    سیاراتی نحس اند نامی در میان نیست . و تنها در یك جا که از تی  و قتل صحبت می شود به سیاره
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شده است . اما نامگیاری دو شخصیت اصلی افزون بر اینکه به نوعی الااء کننده ی زیبایی گردش نمرادین خورشرید   
 . صله ای که با گردش معمولی پر نخواهد شدفاصله باشد فاو ماه است ، می تواند بیانگر بعد مسافت و 

 ها استفاده شده عبارتند از:ها که در داستان نیز از آنبرخی از این راه
 ها: دختر هامون، بوقلمون جادو و پیرمرد غول(ظاهر شدن متعدد شریر در داستان )به شکلهای مختلف. نمونه-2
 دلیب در داستان(ظاهر شدن بخشنده به صورتی کامال اتفاقی )ورود عن-1
بره مهرر   -یراریگر -شود )مهره جادوئی که بره واسرطه نسریم   ای به قهرمان داده مییاریگر جادوئی به صورت هدیه-8

 رسید(
 ظاهر شدن شاهزاده خانم در داستان )ورود ماه به داستان به واسطه یك تصویر(-2

یرا   نارش »های ایرانری، همچرون   ارتباط با قصه شناس در های دکتر علی محمد حقهایی از یافتهدر این داستان، نمونه
 شود.  دیده می« بروز و ظهور میهب در جریان قصه»و همچنین « عملکرد گوناگون یك شخصیت

 مشخص است: مهر و ماه در ال به الی گفتگوی آن دولحن: لحن عاشاانه 
 

 نتیجه بحث
 :تحلیل ساختاری

 پردازیم. شد می عطار بر اساس آنچه گفته های مهر و ماه و رابعه و بکتاش اکنون به ماایسه تحلیل ساختاری داستان 
تروان ناطره اتکرایی را     این نتیجه به دست آمد که در ساختار همه  داستان ها می این دو داستانر اساس: با بررسی  2

داستانی است. ناطه اسراس   یافت که اساس داستان بر آن بنا شده است. این ناطه اتکا معموالً مبتنی بر یکی از عناصر
 شود.  وگو می افکنی است که باعث ایجاد گفت های عاشاانه عطار، گره بیشتر داستان 

از مهرر   ر بیشتر  داستان رابعه و بکتاشپیرنگ: درجه عاالنیت و پییرش منطای در  داستان های تاریخی ر به ویژه در  
اقعی باشد، جنبه نمادین و سمبلیك دارد، بنابراین پیرنگ داستانی که بیشتر از اینکه و مهر و ماهداستان در است.  و ماه

کشد. در  داستان  در آن ضعیف است. طرح داستان ساده است، چرا که برشی از یك ماجرای عاشاانه را به تصویر می
 رو هستیم. تری روبه و کامل  های پیچیده نامه با طرح رابعه در الهی

ه عطار، داستان را یا با توصیف )توصیف طوالنی از چهره معشوق ر که بیشرترین   توان گفت ک شروع: به طور کلی می
کند یا اینکه بدون مادمره   کاربرد را دارد ر یا شخصیت و حالت عاشق، یا به ندرت توصیف صحنه داستان( شروع می 

الی که در منظومره  در ح شود. افکنی در همان ناطه شروع بیان می رود که در این صورت گره به سراغ اصل مطلب می
 مهرو ماه گره افکنی با بروز یك کمبود شروع می شود.

 عشق است.    داستان دو  افکنی: گره اصلی در این گره
ها کشمکش درونی است؛ کشمکش عاشرق برا عشرق معشروق. گراه       کشمکش: در بیشتر داستان های عاشاانة منظومه

 های بیرونی نیز وجود دارد؛ دربند کشیدن یا کشتن معشوق به دست عاشق قدرتمند که در ماام شاهی است    کشمکش
 رابعه و بکتاشرسد. در  داستان به ناطه اوج میداستان طوالنی گاه دو یا چند بار  جاهای این دو ناطه اوج: در بیشتر 

 شود.   گشایی یکی می افکنی، کشمکش، یا گره گاه این ناطه اوج با گره
گشرایی    گشایی و پایان: این دو عنصر داستانی در بیشتر مواقع با یکدیگر همرراه هسرتند، یعنری بره محرف گرره       گره

با وصرال  مهر و ماه فا  با مر  عاشق گشوده می گردد. اما در  شرابعه و بکتلعشق در   رسد. گره داستان به پایان می
 شود.  گشوده می

شخصیت پردازی معشوق معموال به صورت مستایم و غیر مستایم و در مورد عاشق به ندرت مستایم و بیشرتر غیرر    
 مستایم صورت گرفته است.

ز  داستان های تاریخی که آن هم به ندرت به داستان ر به ج  این دو  صحنه و صحنه پردازی: معموال زمان و مکان در
های بزم و شراب درباری، لحظه دیدار عاشق و معشروق   مکان اشاره شده است ر  مشخص نیست. پرداختن به صحنه 

 شود.   یکی از موارد عالقه عطار در داستان ها است که پیوسته تکرار می
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ها به  ور دارند. انواع مختلف لحن که در بیشتر داستانهای  داستان ها ، با لحن ویژه خود حض لحن: معموال شخصیت
صورت مشترک نمود یافته است عبارتند  از: لحن پر از غرور و تکبر پادشاه، لحرن عاشراانه و پرسروز عاشرق، لحرن      

 تحایر و تمسخر اطرافیان عاشق، لحن گستاخانه غالم )معشوق پادشاه( در برابر پادشاه )عاشق(.
 خورد.. داستان به چشم می این دو نصر داستانی به ندرت دروگو:. نبود این ع گفت
 

 تحلیل محتوایی
در  و نویسرنده س مهرر و مراه    بسیار گسترده و متنوع است. عطرار  این دو منظومهمضامین و محتوای مطرح شده در  

کند و از طریق بیران همرین نکرات عاشراانه، پلری بره        ورزی انسانی را بیان می ترین نکات عشق این داستان ها ظریف
 خواند. زند و سالك را به سوی آن فرامی سوی عشق حایای می

عشروق،  شود. جاودانه شدن با عشق، جانبازی در راه م دیده می هر دو داستانمسایل و نکات مربوط به عشق در       
ایرن  ندیدن خود پیوسته به یاد معشوق بودن، داشتن شایستگی و ظرفیت در راه عشق از جمله محتواهای مشترک در 

 .نامه با ادغام شدن در محتوای عاشاانه  بیشتر نکات زاهدانه الهی مهر و ماهاست. اما در  دو اثر
 تحلیل اجتماعی
زیسته، مسرائل جامعره    مسائل اجتماعی عصری است که در آن میدادن  ، نشانمنظومه های غناییهای   یکی از ویژگی

درباری، مردم کوچه و بازار، نوع نگاه و اندیشه هر یك از اقشار اجتماع نسبت به مسائل مهم زنردگی چرون عشرق ر     
 خورد.  مسائل اجتمراعی کره بره    به چشم می  منظومه این دو در  داستان های عاشاانه ر از جمله مواردی است که در 

 مطرح شده است، عبارتند از: دو اثر صورت مشترک در هر 
بندی جامعه به دو قطب فایر و غنی، شاه و مرردم؛ معمروال طباره مرفره و واال همران طرور کره دارای بهتررین          طباه-

شود. ابراز عشق از سوی فرد طباره   موقعیت اجتماعی است، از نظر زیبایی نیز در اوج است و اغلب معشوق واقع می
 انجامد.   ر معموال به مر  عاشق می رابعه و بکتاشر به فرد طباه واال ر به ویژه فای

 ر حضور افرادی از مشاغل مختلف جامعه ، 
 ر اشاره به نحوه مجازات مجرم در آن روزگار.

یرر  ( و گاه با همره ایرن تحا  رابعه و بکتاشکنند ) ر نوع نگاه مردم به شخص عاشق، که گاه او را تحایر و سرزنش می
 (مهر و ماهاحساس ترحّم و دلسوزی نسبت به او دارند. )

 
 ( تولد قهرمان2جدول 

 کارکردها هاشخصیت
نوووووووووع 

 شخصیت

 قهرمان راند.  در دیار مشرق حکم می : پادشاهیوضعیت اولیه خاورشاه

 
 
 

 : نداشتن فرزند  کمبود  -

 نداشتن نشان خاتم برای تسل  بر پریان   کمبود:  -

 یاریگر ورود وزیر به داستان     روشن رای

 قهرمان : خاورشاه از وزیر خود درباره نشان خاتم سلیمانپرس و جو خاورشاه
 شخص شریر شرّ: دیو زنی که پریان و کتاب نشان خاتم را در حصار خود دارد جادو نرگس
 قهرمان : بادانستن اسم اعظم حرکت کردند.  وجواولین حرکت برای جست خاورشاه

 شاهدخت : پیدا کردن قمری و آزادسازی اوتدارک یا دریافت شی جادو قمری
 شریرشخص : حمله جادوان به شکل حیواناتشرارت جادو نرگس

 قهرمان : در حلاه نشستن و مداومت بر اسم اعظم  مبارزه خاورشاه
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 : فرو ریختن یك برج از حصار نرگس جادو پیروزی

 شخص شریر آید. به شکل ا دها در می: نرگس جادو تغییر شکل جادو نرگس

 خاورشاه
 : مداومت بر اسم اعظممبارزه

 قهرمان
 : ا دهای ظلمت در حصار شدپیروزی

 جادو نرگس
 فریبد.   را می شکل نابینا درآمده قهرمان : نرگس جادو بهتغییر شکل

 شریر شخص
 آورد. : نرگس جادو قهرمان و یارانش را به شکل حیوانات در میشرارت

 قهرمان : غیبت حصار و چشمه و افتادن به بیابان. انتقال مکانی میان دو سرزمین خاورشاه
 

 یاریگر کنند.  : دو مرغ بدون درخواستی خدمتی را عرضه میخویشکاری بخشنده دو مرغ

 خاورشاه

 گردند.  : خاورشاه و یارانش به شکل اولیه بازمیپیروزی

 شود.  جادو از قصه خارج می: نرگس رفع شرّ قهرمان

 ازدواج با روزافزون)پری طلسم شده به شکل قمری( عروسی:

 
 ( ادامه داستان با حضور قهرمان9جدول 

 نوع شخصیت کارکردها هاشخصیت

 
 
 مهر

 

 قهرمان : با ازدواج خاورشاه مهر به دنیا میآید.  وضعیت اولیه
 سالگی منع نظر بر کاغی و کتاب23در سن  نهی: 

 دارنده گسیل ورود مشتری در داستان

 : نظر بر عکس ماه از سوی قهرمان به واسطه مشتری.  نقض نهی
 سواالت مهر از مشتری در باب رسیدن به ماه.   پرس و جو: قهرمان

 قهرمان حرکت مهر برای یافتن ماه عزیمت:
 دختر دیوی شیفته او شده استفهمد مهر میخبرگیری: 

دهد و مری مهر برای خالصی از دختر دیو او را فریب می فریبکاری: قهرمان
 کشد.  

 دختر هامون
 افکند.  : روغن برتن مالیده خودرا در آتش میهمدستی ناآگاهانه

 قربانی

 قهرمان حرکت مهر برای یافتن ماه عزیمت: مهر

 ارمیا
: همراه شدن ارمیا برامهر و تعلریم دعرا    بخشندهنخستین خویشکاری 
 برای حفاظت او. 

 بخشنده

 قهرمان ادامه دادن راه عزیمت: مهر

 بخشنده داستان ورود عندلیب بهدومین خویشکاری بخشنده:  عندلیب

 مهر

عامرل جرادویی پرر بره قهرمران داده      تدارک یا دریافت شی جوادو:  
 میشود. 

 حرکت مهر بر روی دریاانتقال مکانی میان دو سرزمین:  قهرمان

 پایانمبارزه با دوالکشمکش: 

 پایان با خواندن دعای ارمیا: هالک دوالپیروزی
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 قهرمان جانب عدن: حرکت بر روی دریا بهانتقال مکانی میان دو سرزمین مهر

 شیر

 ورود شیر به داستان

 کشته شدن مظفر به دست شیر و متهم شدن مهر به قتل او شرارت: شریر شخص

 مشتری
 یاریگر شود.  : قهرمان محکوم به مر  توس  مشتری آزاد میمیانجیگری

 سروآسا
 ورود سروآسا)خواهر مظفر( به داستان

 شریرشخص
 فرستد.  : برادرش شبرنگ را برای کشتن مهر میشرارت

 قهرمان رود. رهایی از سروآسا به مکه می: مهر برای مقابله آغازین مهر

 شبرنگ

 

: تعایب مهر و دستگیری او)او در ایرن  :تعقیب قهرمان1خویشکاری 
 بخش از داستان دو خویشکاری متفاوت دارد.(

 شریرشخص

: آزادی مهرر )بعرد   تعقیب کننده :رهایی قهرمان از شر2خویشکاری 
 کند.( آزاد میاش مهر، او را به سبب زیبایی از دستگیری

 یاریگر

 نیك اختر
اخترر بره    : دوست قهرمان بره نرام نیرك   سومین خویشکاری بخشنده

 شود.  میواسطه چند شخصیت به او ملحق 
 یاریگر

 شریرشخص اسارت مشتری در دست شبرنگشرارت:  شبرنگ
 قهرمان : جنگ نسیم با شبرنگ  کشمکش نسیم

 قهرمانیاریگر  آزاد شدن مشتریپیروزی: مشتری

 قهرمان :حرکت به سمت مصرانتقال مکانی میان دو سرزمین نسیم

 پیرمرد
 شناسد: پیر در باغی نشسته و نسیم را میخبرگیری شریر

 : به شکل راهبان نشسته، تسبیف بر گردن دارد. فریبکاری شخص شریر
 قتل دوستان نسیم درون چاه شرارت:

 نسیم
 کشدجنگد و اورا می:نسیم با پیر میمقابله آغازین

 قهرمان
 : به دست آوردن مهره جادوییتدارک یا دریافت شی جادو

 قهرمان اصلی :رسیدن به دریای مغربانتقال مکانی میان دو سرزمین مهر

 ظلمت عیار
)ظلمت  : دزدیده شدن زهره)به جای ماه( توس  نوکر سحابشرارت
 عیار(

 شریرشخص
 مختال

بوقلمون جادو )دیو کنار دریای مغررب( زهرره   : پسر خبرگیری شریر
 دزدد.  را می

 قهرمان : جنگ مهر با سحابمقابله آغازین مهر
 شریرشخص قصد ربودن مهر توس  ظلمت عیار شرارت: ظلمت عیار

 یاریگر پیدا شدن یاریگر نسیم
 یاریگر : ورود صندوق ماران به لشکر سحاب  رفع شر نسیم
 شریرشخص شود.  سحاب به دست مهر کشته می مجازات: سحاب
 شخص شریر :تهدید به قتل زهره در صورت عدم رضایت به ازدواجشرارت مختال
 قهرمان نجات زهره پیروزی: مهر
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 منابع

 ( مهر و ماه. چاپ اول، تهران: نشر چشمه.  2839اسالم پناه، محمدحسین ) -
 (، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان: نشر فردا.2822ر اخوت، احمد، )
 (، قصه نویسی، تهران: نشر نو.2831ر براهنی، رضا، )
 ی، چاپ سوم، تهران: سوره مهر.(، درسهایی درباره داستان نویسی، ترجمه محسن سلیمان2838ر بیشاب، لئونارد، )
 (، تأملی دیگر در باب داستان، ترجمه محسن سلیمانی، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.2831ر پرین، الرنس، )

 ( ساختار و تأویل متن. جلد اول: نشانه شناسی و ساختارگرایی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.  2821احمدی، بابك ) -

 ( درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمه فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران: نشر آگاه.  2838اسکولز، رابرت ) -

 ( پیش درآمدی بر نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.  2833ایگلتون، تری ) -

 ان: انتشارات توس.  ای، چاپ اول، تهرهای پریان. ترجمه فریدون بدرهشناسی قصه(ریخت2833پراپ، والدیمیر ) -

انتاادی. ترجمه فاطمه علروی و فاطمره نعمتری، چراپ اول،      –شناختی( روایت شناسی، درآمدی زبان2833توالن، مایکل ) -
 تهران: انتشارات سمت.  

 های روسی. چاپ اول، تهران: نشر اختران. هایی از فرمالیست( نظریه ادبیات: متن2832تودورو ، تزوتان ) -

 فرهنگی.  -های جادویی. چاپ اول، تهران: انتشارات علمیشناسی افسانه( ریخت2832خدیش، پگاه ) -

( زمان و حکایت؛ پیکربندی زمان در حکایت داسرتانی. ترجمره مهشرید نونهرالی، چراپ اول، تهرران:       2832ریکور، پل ) -
 انتشارات گام نو. 

 شریرشخص : پیدا شدن بر  و یخبندان در لشکر مهرشرارت جادوبوقلمون
 قهرمان دمد.  : با دعای ارمیا آفتاب میرفع شر مهر

 شریرشخص : پدید آمدن نهنگ و ا دها بر روی دریاشرارت جادوبوقلمون
 قهرمان : ناپدید شدن آنها با دعای ارمیارفع شر مهر

 شریرشخص پدیدآمدن شیر و ا دها بر روی دریا شرارت: جادوبوقلمون

 مهر
  ناپدید شدن آنها با دعای ارمیا رفع شر:

 )ماهی(: کشتن بوقلمون جادو مجازات قهرمان

 شبگون
 کند دختر بوقلمون خود را شبیه ماه می تغییر شکل:

 شود: شبگون رسوا میرسوایی شریرشخص

 گردد.  : به شکل اولیه خودش برمیتغییر شکل

 مهر
 شود : شبگون توس  مهر کشته میمجازات

 قهرمان
 رسیدن به کوهسار مکانی میان دو سرزمین: انتقال

 شریرشخص دستگیری مهر توس  میالد)مهتر قوم عاد(: شرارت میالد
 شریرشخص : حمله ابرفرنگی به سپاه مهرشرارت ابرفرنگی

 یاریگر کشندپیدا شدن یاریگر: به مشورت او مهر را نمی ثریا
 یاریگر دادن مژده آزادی در خواب خویشکاری بخشنده: امام علی)ع(

 بخشنده سوزاندن پر و آمدن او خویشکاری بخشنده: عندلیب

 ماه
شود. مشتری زهره، ماه و خورشید : طلسم گلعیار شکسته میرفع شر
 شوند.  آزاد می

 شاهدخت

 مهر و ماه
اختر با زهرره و عنردلیب و   : مهر با ماه، مشتری با عیار، نیكعروسی

 کنند.  گلعیار هم با هم ازدواج می
 قهرمان
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 -های شاهنامه. چاپ اول، تهران: انتشرارات علمری  شناسی داستان( از رنگ گل تا رنج خار: شکل2833سرامی، قدمعلی ) -
 فرهنگی.  

 . 2( ناد ادبی قرن بیستم. دره ارغنون ترجمه هاله الجوردی، سال اول، شماره 2828کادن، رابرت و الری فینك ) -

 ( فرهنگ اصطالحات ناد ادبی از افالطون تا عصر حاضر. چاپ اول، تهران: نشر فکر روز. 2823مادادی، بهرام ) -

های ادبی معاصر. ترجمه مهران مهراجر و محمرد نبروی، چراپ اول، تهرران:      ( دانشنامه نظریه2832ریك، ایرنا ریما )مکا -
 انتشارات آگه. 

 ( ادبیات عامیانه ایران. به کوشش حسن ذوالفااری، چاپ اول، تهران: نشر چشمه.  2831محجوب، محمد جعفر ) -

 م، تهران: انتشارات سخن. ( عناصر داستان. چاپ چهار2831میرصادقی، جمال ) -

 ( مهر و ماه. چاپ اول، تهران: نشر چشمه. 2839اسالم پناه، محمدحسین ) -

( درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افالطون تا بارت. گروه مترجمان زیرر نظرر شراپور جرورکش،     2832هارلند، ریچارد ) -
 چاپ دوم، تهران: نشر چشمه.  

 (، درباره رمان و داستان کوتاه، ترجمه کاوه دهگان، تهران: قانوس.2821موام، سامرست، )  -
 (، عناصرداستان، چاپ چهارم، تهران: سخن.2831میرصادقی، جمال، ) -
 (، ادبیات داستانی، چاپ چهارم، تهران: سخن.2831رررررررررررررررر ، )  -
 داستان نویسی، تهران: مهناز.(، وا ه نامه هنر 2822میرصادقی، جمال و میمنت، ) -
 (، هنر داستان نویسی، چاپ ششم، تهران: نگاه.2829یونسی، ابراهیم، ) -

 
 مااالت

اثر جویس، کتاب ماه ادبیات، « اولین»( پراپ، پیشگام نظریه روایت: سه دیدگاه، با نگاهی به داستان 2832حرّی، ابوالفضل ) (2
 .  12شماره

های جرادویی ایرانری. مجلره دانشرکده     شناسی افسانههای نو در ریخت( یافته2832حاشناس، علی محمد و خدیش، پگاه ) (1
 .  233ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره

های سحرآمیز. مجله دانشکده ادبیات و علروم انسرانی،   ( بازتاب و کارکردهای سحر و جادو در افسانه2833خدیش، پگاه ) (8
 . 32، شماره 22سال

 .  3شناسی هزار و یك شب. فصلنامه پژوهشهای ادبی، شماره( ریخت2838)خراسانی محبوبه  (2

 .  282( پراپ و قصه پریان. ترجمه محبوبه خراسانی؛ ماه نامه کلك، شماره2832یاکوبسن، س. پ ) (2
 


