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های پریان  های حماسی ایرانی و پيوند آن با قصههای اپيزودیک در روایتداستان

 ( نامهبهمنو  شاهنامه)بررسی موردی: 

 

  پناهیفردین حسين
 

  چکيده

ویژگی  از  داستانی  و  روایی  انسجام  و  به وحدت  دیرباز  از  که  است  از  هایی  یکی  عنوان 

ویژه با  هاي ایرانی به هاي حماسی مطرح بوده است. حماسه هاي مهم در نگاه به روایت مؤلفه 

آن  نگارش  زمان  متأخربودن  به  حماسه توجه  با  مقایسه  در  گاه  ها  یونانی،  و  هندي  هاي 

ها، اپیزودهایی بدون ارتباط منسجم با  ارند و درخالل سلسله داستان ساختاري اپیزودیک د 

گنجند و  که در ساختار کالن اثر حماسی نمی هاي پیش و پِس خود آمده است، چنان داستان 

ي خطی روایت حماسی افزوده  هایی فرعی هستند که به زنجیره روایت لحاظ ساختاري،  به 

هاي حماسِی ایرانی، شناخت الگوهاي روایی  در روایت اند. با توجه به بسامد این ویژگی  شده 

اسطوره  داستان و  بر  است.  اِي حاکم  این حوزه  در  پژوهش  از ضروریات  اپیزودیک  هاي 

یازده داستان اپیزودیک استخراج شده است؛    نامه شاهنامه و بهمن اساس با بررسی دو اثر  براین 

کمینه  استخراج  با  داستان سپس  این  روایِی  آن ها،  هاي  روایی  ساختار  تحلیل  تببین  ها، 

ها با ساختار کالن اثر در جریان  اي و بررسی چگونگی پیوند یافتن آن ساخت اسطوره ژرف 

اسطوره  و  روایی  الگوهاي  تبیین  پی  در  روایت حماسی،  داستان تکوین  بر  هاي  اِي حاکم 

روایت  در  تفاوت اپیزودیک  بیانگر  تحقیق  نتایج  هستیم.  حماسی  قاب هاي  توجه  ل هاي 
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اسطوره خاستگاه  و  روایی  ساختارهاي  و  اپیزودها   ايِ ها  روایت   این  کالن  ساختار  هاي  با 

 هاي پریان است.  ها با قصه حماسی و ارتباط آن 

   .هاي پریانهاي اپیزودیک، اسطوره، قصه حماسه، وحدت، داستان :ی کليدیهاواژه 

 

 . مقدمه و بيان  1

 و   فضاها  توصیف  ها،آن   هاي کنش  و  کنشگران  توصیف  ي غلبه  هاي حماسی،در روایت

رابطه  يماجراجویانه  بیان  ها،مکان اهمیت  و  علیرخدادها  زمانی، ي  توالی  و    ومعلولی 

آثاري چون    در  ساختار روایی  از  متفاوت  و  است  داده  حماسه  روایت  به  خطی  ايجنبه

سه است،  پردازي حمااست؛ لذا وحدت ساختاري رکنی اساسی در روایت  عرفانی  متون

  مورد   این  و  شود  ختم  غایی  هدف   به  و  باشد  پایان  و  میانه  آغاز،  داراي  که اثر حماسی چنان

در این حالت، بروز   (.47- 45:  1353،  ارسطورک.  )  است  بوده  نیز  ارسطو  تأکید  و  توجه

به حماسه  روایت  خطیِ  سیر  در  میگسست  چشم  به  بخشراحتی  به  به آید.  که  هایی 

شوند، قطعه یا داستان اپیزودیک  ي خطیِ کالن در ساختار اثر منجر میگسست در زنجیره

 شود.  گفته می

ها، ي پیرنگ منسجم بر روایتِ هر یک از داستانهاي ایرانی با وجود غلبهدر حماسه

اثر،ساختار کالنِ حاکم بر مجموعه داستان  در  اما    هایی داستان  به   مواردي  در  هاي یک 

  در   .ندارند  خود   پسِ  و  پیش   هايداستان  با   آشکاري  علیِ  نسبت  که   خوریمبرمی  اپیزودیک 

  این  فردوسی  يشاهنامهشویم. در  می  مواجه  روایی  سطوح  در  چندگانگی  با  ما  موارد  این

  عظیم   يمنظومه  این   مختلف   هايقسمت  که  است  معتقد   مبناي بحث بوده است. نولدکه 

  شاهنامه   هايقسمت  برخی  حذف  کهطوري  اند،شده  مربوط  هم  به  سُست  بسیار  گاهی

  مواردي   به  توجه   با  همچنین(.  128:  1384،  نولدکهرک.  )  کندنمی  وارد  اثر   کُل   به  آسیبی

  که   بود  معتقد  دانسته،  داستانی  گاه  و  تاریخی  هايتناقض  و  اشتباهات  را  هاآن  نولدکه  که

(.  139ـ 137:  رک. همان)  دارد  وجود  تناقض  محتوا  ازنظر  شاهنامه  هايداستان  برخی  در

  دانسته   شاهنامه  يویژه  ساختار  به  توجهی بی  در  را  او اشتباه نولدکه،  به  پاسخ  در  حمیدیان
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ننهاده    فرقی  هنري  تمامیت  و  روساختی  نماییِگسسته  میان  نولدکه  که  است  معتقد  او.  است

رک. )است    سُست   هم  با  ها داستان  پیوند   شاهنامه   در  که  کرده  تصور  اشتباه  به  است و

  اپیزودیک   ساختاري  ،شاهنامه  ساختار  که  است  معتقد  حمیدیان(.  144:  1387،  حمیدیان

  هاي داستان  این  بلکه  نشده؛  شاهنامه  ساختار  گسستگی  باعث  آن  بودن  اپیزودیک  اما  است؛

  ویژه رستم( با )براي مثال یک شخصیت خاص به  ویژه  محوري   حول  مستقل،  کمابیش

ضمن  مطلق خالقی(.  143ـ142:  همانرک.  )دارند    اشتراک  یکدیگر   ساختار   تأیید   نیز 

  مآخذ  به  مربوط   اصل  در  شاهنامه  هايروایت  که  داندمی  آن  در  را   علت  ،شاهنامه  اپیزودیک 

  و   هانامهيخدا  مانند  تريبزرگ  يمجموعه  در  چون  سپس  اند؛بوده  مستقل  و  گوناگون

- 163:  1390مطلق، یخالقرک.  )  است  آمده  پدید  هاییتناقض  ناچار  اند،یافته  راه  هاشاهنامه

  تطبیقی   يمقایسه  با   ،فردوسی ساختار و قالب  ي شاهنامه( در کتاب  1374)   هانزن  (.164

  و سهراب، رستم    داستان  پایان   تا  آغاز   از  ثعالبی  تاریخ   با  فردوسی   ي شاهنامه  هاي داستان

  بررسی   را  پیوندهایی   و  است  پرداخته  شاهنامه  هاي بخش  برخی   در   هاگسستگی  بررسی  به

  . است شاهنامه رواییِ هايگسستگی رفع براي فردوسی خودِ يآفریده او  نظر به که کرده

  مختلف   هايبخش  و  هاداستان  تمام،   هنرمنديِ  با  فردوسی  که   است   معتقد  دوستخواه

  ساختار   با  نیز  آن  اپیزودیک  هايبخش  و  است  درآورده  واحد  ساختاري  قالب  در  را  شاهنامه

رک.  )  دارد  ارتباط  نیز  خود  پسِ  و  پیش  هايداستان  با  و  است  هماهنگ  شاهنامه  يیکپارچه

  معتقد   او  داند.می  منسجم  ساختاري   را  شاهنامه  ساختار  ،مالمیر(.  70ـ 69:  1384،  دوستخواه

 دیگر  وجودآمدنبه   و  نخستین  ينمونه  مرگ  الگوي  بر  مبتنی   شاهنامه  ساختار  است که

  در   قهرمانی  حیاتِ   و  عمل  تداوم   باعث   قهرمان  مرگ  کهچنان  اوست،  پیکر  از  موجودات 

  پدر   يرابطه  صورتبه  قهرمانان  يبقیه  در  کیومرث  جزبه  رابطه  این.  شودمی  بعدي   قهرمان

  ي رابطه بعدي قهرمان و( نمونه پیش)=قبلی  قهرمان میان که   مواردي در و است  پسري و

 و  اند کرده  پیدا   پادشاهی  هايسرسلسله  کردار   و  حالت   نباشد،  برقرار   پسري   و  پدر   مستقیمِ

: 1387  مالمیر،رک.  ) است شده منتقل   پسر  به مرگ این نشود، کشته  اول  قهرمان هم، اگر

درباره(.  203-204 همچنین  دیباچهمالمیر  ارتباط  با ساختار کالن  ي  معتقد  شاهنامهها   ،
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دیباچه کارکردهاي  از  یکی  داستاناست  در  این  ها  میان  ارتباط  ایجاد  اپیزودیک،  هاي 

که مشاهده  چنان  (.240:  1388  ،رک. همان)است    شاهنامههاي  ها با دیگر بخشداستان

ها، در پی تبیین  ي داستانشود، برخی محققان با تکیه بر میزان انسجامِ رواییِ زنجیرهمی

ساختی،  و برخی دیگر از محققان با تکیه بر الگوهاي ژرف  شاهنامهبودن ساختار  اپیزودیک

 اند.  شاهنامهدر پی تبیین انسجام ساختار در  

گر انسجام در اثر باشد و  ینتواند تبیمی  شاهنامهساختی در سطح کالنِ  نگرش ژرف

بندي شده باشد، فرضِ وجود تر صورتساختِ مفروض در مقیاسی کالنهرچه این ژرف

دنبال تبیینِ ساختار  کند؛ اما اگر بهرا بیشتر تقویت می  شاهنامهیک ساختار یکپارچه در  

خطی  ي  هایی در زنجیرهها و گسستگیها باشیم، شکافي داستانرواییِ واحدي در همه

هاي اپیزودیک« اطالق شده  که بدان عنوانِ »داستانردیابی خواهد بود؛ چیزيقابل  شاهنامه

داستاناپیزودیکاست.   چونبودن  بیژن  رستم    هایی  و  سهراب  دیرباز  و  از  منیژه  و 

وجود   شاهنامهموردتوجه بوده است؛ البته غیر از این دو، قطعات اپیزودیک دیگري نیز در  

با وجود بر    دارد.  منتقدان  دیگر روایت  يشاهنامهتمرکز  اما در  هاي حماسی  فردوسی، 

یکپارچه با وجود  نیز  البته کوچکایرانی  )و  به  تربودن  نسبت  بودنشان(  اما  شاهنامهتر   ،

داستانهمچنان می در  توان  دقت  با  اپیزودها  این  را کشف کرد. کشف  اپیزودیک  هایی 

ي حاکم بر ساختار اثر  الگوي کالن و تکرارشونده  تفاوت میان الگوي حاکم بر اپیزودها با

میسر است. این قطعات همچنین در خط رواییِ اثر ارتباط منسجمی با پیش و پسِ خود  

می محسوب  اپیزودیک  و  فرعی  روایتی  و  تفاوت  می  اینشوند.  ندارند  بیانگر  تواند 

داستان این  داستانساختاريِ  دیگر  با  بسام ها  باشد.  حماسی  اثر  در  هاي  ویژگی  این  د 

دارد تا بتوان با  چراییِ آن وامی  ما را به کندوکاو در چیستی و  هاي حماسیِ ایرانیروایت

( انتقادي  پرسشCriticalرویکردي  به  روایت(،  ساختار  چیستیِ  چون:  هاي  هایی 

گیريِ  ايِ حاکم بر ساختار این قطعات؟ علت جاياپیزودیک؟ الگو یا الگوهاي اسطوره

ها  هاي حماسی؟ و چگونگیِ ارتباط آني روایتها در خالل ساختار کالن و یکپارچهآن 

ظور دستیابی به نتایج متقن  منهاي حماسی؟ پاسخ داد. بهبا ساختار کالنِ حاکم بر روایت
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  نامه بهمن  و  شاهنامهي مهم  اتکا و البته با توجه به محدودیت حجم مقاله، دو حماسهو قابل

 اند.  ي آماري تحقیق انتخاب شدهعنوان جامعهبه

ايِ قطعات اپیزودیک در  ساخت روایی و اسطورهیکی از مسائل مهم در بررسی ژرف

هاي پریان است. قبالً تحقیقاتی  ها با قصهتأمل آنرتباط قابلآثار موردبررسی این مقاله، ا

آفرینی  هاي حماسی انجام شده است. نقشهاي پریان در برخی داستاني نمود قصهدرباره

داستانپري در ژرف   ؛ خالقی 11:  1378و سهراب )رک. سرکاراتی،  هاي رستم  ساخت 

بیژن  71- 67:  1372مطلق،   (، و سیاوش )مادر  71:  1372مطلق،  و منیژه )رک. خالقی(، 

هاي دیگري  ( موردتوجه محققان بوده است. در مقاله28:  1384سیاوش( )رک. آیدنلو،  

الگوي »آنیما« در آراي یونگ، به بررسی شخصیت پري یا زن جادو در نیز براساس کهن

پرداخته حماسی  متون  برخی  اتونی،  روساخت  و  شریفیان  )رک.  ستاري  1392اند  و  ؛ 

(. آنچه در این تحقیقات موردتوجه بوده، 1398زاده،  ؛ علیمرادي و اشرف1396روي،  خس

دیدگاهبه خالقیجز  سرکاراتی،  روانهاي  خوانش  به  معطوف  آیدنلو،  و  ي  کاوانهمطلق 

هاست. داستان سیاوش نیز که موضوع  حضور آشکارِ پري یا زن جادو در روساخت داستان

شود؛ بلکه بخشی  محسوب نمی  شاهنامههاي اپیزودیک  اني آیدنلو است، جزء داستمقاله

مطلق  هاي سرکاراتی و خالقیمیان، دیدگاهاست. ازاین  شاهنامهاز ساختار کالنِ روایت  

اند،  شاهنامهو منیژه که از قطعات اپیزودیک  و سهراب و بیژن هاي رستم ي داستاندرباره

پیشینه میاز  محسوب  مقاله  این  اصلی  در  شوند  هاي  داستان،  دو  این  از  غیر  البته  که 

 آفرینی پري را واکاوي کرد. توان نقشساخت قطعات اپیزودیک دیگري نیز میژرف

 

 های اپيزودیک . عناصر ساختاری در داستان2

هاي اپیزودیک موجود در  ، داستاننامهبهمنو    شاهنامهدر این مقاله با بررسی کاملِ دو اثر  

 این آثار استخراج شده که به قرار زیر است:  
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هاي رستم و تهمینه، اکوان دیو، بیژن و منیژه، شاپور و دختر مهرک، داستان  :شاهنامهالف.  

پیرمرد   دختر  و  گور  بهرام  برزین،  دختران  و  گور  بهرام  خواهر،  چهار  و  گور  بهرام 

 گوهرفروش، بهرام چوبین و زن جادو؛ 

ر  هاي مالقات بهمن با پري، برزین آذر و دختر بوراسپ، رستم توداستان  : نامهبهمنب.  

 و دختر خاقان چین.  

هاي  این قطعات در هرکدام از این آثار، با وجود داشتن عناصري داستانی از دیگر داستان

اي فرعی  ي افزودهمثابهگنجند و بهپیش و پسِ خود، اما در ساختار کالن اثر حماسی نمی

یِ  ي خطی روایت حماسی هستند. در این بخش با نگاهی جامع به کلیت روایبه زنجیره

هاي تکرارشونده  ها، کمینهي ساختار آندهندهها و کارکردها و عناصر تشکیلاین داستان

   اند:ها به قرار زیر استخراج شدهدر ساختار داستان

( 6( نقض نهی؛ )5( نهی؛ )4( خبرگیري؛ )3( خبردهی؛ )2شدن یک موجود؛ )( گم 1)

تغییرشکل8( غیبت )دورشدن قهرمان(؛ )7گري؛ )واسطه کاري )شرارت(؛  ( فریب9؛ ) ( 

 ( بازگشت.   13( پیوند )عروسی(؛ )12( رفع شر؛ ) 11( کشمکش )نبرد(؛ )10)

ها هستند که  یافته در ساختار این داستانها عناصري تکرارشونده و تقلیلاین کمینه

ي مصالح و مثابههاي روایی بهتجزیه نیستند. کمینهبا توجه به ساختار، بیش از این قابل

  انتقال  و  گشتتکوین، جاي  در  بنیادینی  نقش  کنند وزگانی در ساختار اسطوره عمل میرم

  گزارش   و  ترجمه  قابل  اياسطوره  روایت  هر   است   معتقد   وینریچ   .دارند  ايروایت اسطوره

)  مجموعه  یا  رمزگان  به دیگر codeعالیم    و  ها شکل  است  ممکن  که چنان  است،  ( 

  اثر   یک   در  حتی  و  غنایی  اثر  یک  یا   داستان  در   را  اسطوره  یک  از   دیگري   هاي گزارش

  ویژگی   این(.  84:  1374  چ، ینریورک.  )  کرد  بازیابی  نقاشی  یک  یا  پیکرتراشی  هنري

  است   مختلف   هايفرم  و  ها قالب  در  اسطوره  پیکرگردانی  و  انتقال  براي  قابلیتی   سوازیک

  ، (هافرم  و  هاروساخت  تنوع  وجود  با)کدها    یا  رمزگان  این   ثبات  دلیلبه  دیگرازسوي  و

 . دهدمی  به ما   را   ساختارها  این  تحول   سیر  بررسی   و  اياسطوره  ساختارهاي   يمطالعه  امکان
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کمینه  اساس  زنجیره بر  استخراجی،  کمینه هاي  داستان ي  در  بررسی  ها  اپیزودیک  هاي 

ها را  اي داستان ساخت اسطوره ي بعد بر اساس این ساختار، ژرف اند تا بتوان در مرحله شده 

بررسی و تحلیل کرد. با توجه به گستردگی موضوع و لزوم فشردگی مبحث در چارچوب  

 شود:  هاي اپیزودیک در جدول زیر گزارش می در داستان   ها ي کمینه مقاله، زنجیره 

 ها توالی کمينه های اپيزودیک داستان 

 13 12 11 10   7    3  1 و تهمینه  رستم

 13  11 10 9 8 7 6   3 2 1 اکوان دیو

 13 12 11 10 9  7  5 4 3 2 1 بیژن و منیژه 

 13 12      6 5 4 3   و دختر مهرک شاپور

 13 12     7 6   3   و چهار خواهر   گوربهرام 

 13 12     7 6   3  1 و دختران برزین  بهرام گور

 13 12     7 6   3 2  بهرام گور و دختر پیرمرد گوهرفروش

 13      7 6   3   جادو  بهرام چوبین در قصر زن

 13 12   9 8 7 6   3   مالقات بهمن با پري 

 13 12  10   7 6   3   بوراسپبرزین آذر و دختر 

  12 11 10 9  7 6   3   رستم تور و دختر خاقان چین 

 

 های حماسی. الگوی بنيادین در قطعات اپيزودیک در روایت3

هاي اپیزودیک  هاي خاصی با توالی همسان در داستان شود، کمینه گونه که مشاهده می همان 

هاي  ها همسان نیست و یا تمام کمینه ها در تمام داستان کمینه اند. هرچند تعداد این  تکرار شده 

ها حفظ شده است و هر کمینه در جاي خاص  مفروض در یک داستان نیامده؛ اما توالی آن 

هاي اپیزودیک در  خود در ساختار داستان آمده است و این بیانگر ساختار مشخِص داستان 

ویژگی روایت  ساختار  این  است.  حماسی  تفاوت هاي  هاي  و  دارد  را  خود  هاي  خاص 

هاي حماسی دارد.  ( در روایت Heroic Initiationتأملی با ساختار آشناسازي قهرمانی ) قابل 
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  گرفتنیاري   سرزمینی دیگر،   به   رفتن   قهرمان،   سفر   هاي حماسی، کارکردهایی چون در روایت 

  به   بازگشت   س سپ   و   فرسا سخت و طاقت   نبردهاي   ها، رنج   و   ها سختی   تحمل   راهنمایان،   از 

می   خود،   جایگاه   یا   سرزمین  شکل  را  قهرمانی  آشناسازي  بر  مبتنی  این  ساختار  در  دهند. 

  شود، می   روایت   قهرمانی   آشناسازي   چارچوب   در   معمواًل  قهرمان   پرورش   و   ها زندگی روایت 

  دست   به   زال   تربیت   مثل   نوآموز،   قهرمان   از   وحشی )=راهنما(   جانور   یک   نگهداري   ازجمله 

  شیر   از   تغذیه  با   رمولوس   و   رموس   پرورش  (؛ 168- 167: 1، ج 1386رک. فردوسی، )   سیمرغ 

  که   «ها سونگ   ول »   ي حماسه   در   نوآموز   دو   ماجراي   یا   و (  170:  1387رک. یونگ،  )   گرگ 

الیاده،  )   شوند می   ها گرگ   همچون   اختیار بی   مدتی،   براي   و   پوشند می   را   گرگ   پوست  رک. 

  دوران   از   تحول   و   وحشی   حیوان   با   قهرمان   همانی این   از   هایی شکل   همگی   که (  163:  1368

 . است   َاَبرمردي   و   قهرمانی   ي مرحله   به   نقصان   یا   ضعف 

اپیزودیک، با کمینههاي رواییِ مستخرج از داستانکمینه هاي روایی موجود در  هاي 

عیت توجهی دارند، ازجمله اینکه تغییر وضهاي قابلهاي حماسی تفاوتساختار روایت

شود، با  هاي اپیزودیک که به ایجاد حرکت در جهان داستان منجر میآغازین در داستان

گیرد. همچنین  ي شکاري(« صورت میشدن یک موجود )معمواًل اسب و گاه پرنده»گم

هاي اپیزودیک دارد و عاملی براي انتقال قهرمان  گري نقش مهمی در ساختار داستانواسطه

ها تقریباً همسان  یی دیگر( است. کارکرد شرارت در این داستانبه وضعیت دیگر )=دنیا

هاي حماسی، چندان مبتنی بر  کاري است و برخالف کارکرد شرارت در داستانبا فریب

از کشته دیو  اکوان  داستان  اگر در  نیست و  به دست یک  شدن اسبمبارزه و ستیزه  ها 

ي اژدهاکشی بر ساخت این  طورهخاطر تأثیر نسبیِ اسگورخرِ شگفت سخن رفته، این به

حسین و  مالمیر  )رک.  است  داستان155:  1391،  پناهیداستان  سایر  از  بیش  و  هاي  ( 

تر است. همچنین عنصر کشمکش یا  موردبررسی، به ساخت و محتواي حماسه نزدیک

  ها دارد و به استثناي نبرد با اکوان توجهی با حماسههاي قابلها تفاوتنبرد در این داستان

ها کشمکش مبتنی بر جنگ و نبرد نیست، درعوض مسائلی چون  ي داستاندیو، در بقیه

توجهی دارد. مسائل مذکور بیانگر وجود الگوها  ي زنانه سهم قابلعشق، عاطفه و جذبه



ـ ـپناهی فردین حسين  های حماسی ایرانی... / های اپيزودیک در روایت داستان  135 ــــــــــــــ

 

هاي اپیزودیک است که  هایی متفاوت از ساختار کالن حماسه در داستانساختو ژرف

حماسی منجر شده است. تکرار ساختاري مشابه در    ها از ساختار روایتبه گسست آن

ژرف وجود  بیانگر  نیز  قطعات  آناین  در  واحد  میساختی  که  به  هاست  را  ما  تواند 

هاي رواییِ متفاوتی با خاستگاه روایی حماسه رهنمون کند. در زیر به بررسی خاستگاه

 پردازیم: هاي موردبررسی میاي داستانساخت اسطورهژرف

 

 . داستان رستم و تهمينه1.3

معروف از  در  یکی  اپیزودها  رستمشاهنامهترین  داستان  داستان    ،  این  است.  سهراب  و 

هاي پیش و پسِ خود  لحاظ منطق داستانی و همچنین زمان داستانی، پیوندي با روایتبه

اپیزودیک همان  از  ناشی  امر  این  عدمندارد.  و  داستان  با بودن  روایی  و  خطی    پیوند 

هاي دیگر است. بخش دوم داستان یعنی لشکرکشی سهراب به ایران و نبرد با رستم،  بخش

گردد؛ اما بخش اول یعنی داستان رفتن رستم  ها برمیبه الگوي نبرد پدر و پسر در حماسه

به سمنگان  همانبه  تهمینه،  با  ازدواج  و  آشنایی  سپس  و  اسبش  محققان  دنبال  که  طور 

ویژه در هاي کهن دیدار پهلوان با پري است، بهدیگري از داستاناند، شکل  تر گفتهپیش

:  1372مطلق،  ؛ خالقی11:  1378ي سکاها )رک. سرکاراتی،  مقایسه با روایتی یونانی درباره

نیز وجود ژرف70- 67 داستان  این  بر قصه(؛ ساختار  مبتنی  نشان  ساخت  را  پریان  هاي 

پذیري تهمینه در اصل داستان  کنشگري و نقشتوان احتمال داد که  دهد؛ بنابراین میمی

ي رخش در ساختار اصلی داستان تهمینه  بیش از صورت کنونیِ آن بوده است. رباینده

کشاند. ربودن اسب یا شیئی از قهرمان و  است و با این حربه رستم را به جایگاه خود می

است. آمدن تهمینه به    هاي پریانهاي رایج در قصهمایهکشاندن او به جایگاه پري، از بن

خوابگاه رستم با ظاهر زیبا و اظهار عشق به او و تقاضاي وصلت با او، صورت دیگري  

ي پري در مقابل پهلوان و درخواست پیوند با اوست. از  کنندهاز تجسم زیبا و تحریک

 دیگر قراین ساختار اصلی داستان سه علت عشق تهمینه به رستم است:  

 امشــتهیکــی آنــک بــر تــو چنــین گ
 

 امخــــرد را ز بهــــر هــــوا کشــــته 
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ــار ــر کردگ ــو مگ ــه از ت ــر ک  و دیگ
 

ــاند یکـــی پـــورم انـــدر کنـــار   نشـ
مگــر چــون تــو باشــد بــه مــردي و  

 زور
 

 ســپهرش دهــد بهــره کیــوان و هــور 
 ســه دیگــر کــه اســپت بجــاي آورم 

 
ــاي آورم  ــر پـ ــه زیـ ــمنگان همـ  سـ

 (123: 2، ج1386)فردوسی،            

هاي پریان مرتبط است. علت اول با عشق  هاي پري در قصهاین سه علت با کارکرد

مفرط پریان به نزدیکی و آمیزش با پهلوان مرتبط است. علت دوم نیز با زایش و باروري  

عنوان  آفرینی بهکه نقشهاي پریان در اساطیر( ارتباط دارد، همچنانترین ویژگی)از مهم

ویژه پیش از  اي پریان، بههاي اسطورهویژه-ها و کاریندگی از نقشایزدبانوان باروري و زا

هاي داستانی،  (. بعدها در روایت24:  1378رواج آیین زرتشتی بوده است )رک. سرکاراتی،  

صورت میل به همسريِ پهلوان و تولد فرزندان از او آمده است. خصلت باروري پریان به

طور  اد تهمینه به رستم، یافتن رخش است. همانعلت سوم یا بهتر بگوییم وعده و پیشنه

خالقی ربایندهکه  ترکانِ  و  سمنگان  شاه  نقش  نیز  افزودهمطلق  را  مراحل  ي رخش  هاي 

ي  (، نقش ترکان رباینده70:  1372مطلق،  داند )رک. خالقیبعديِ تکوین این داستان می

اي داستان،  اسطورههاي تحول این داستان است؛ چون در ساختار  ي دوره اسب، افزوده

ي اصلی تهمینه )= پري( است که درمقابل وصلت با پهلوان، اسبش را به او پس  رباینده

هاي پریان است؛ یعنی شاه پریان  دهد؛ اما نقش شاه سمنگان از عناصر مکرر در قصهمی

هاي پریان معمواًل در نقش یک پیرمرد ظاهر شده است، هرچند که به نظر  که در داستان

نیز از عناصر افزوده در دورهرمی اما  هاي تحول این قصهسد عنصر شاه پریان  هاست؛ 

هاي پریان، بیانگر قدمت طوالنی این عنصر داستانی است. فراخواندن  تکرار آن در قصه

اي است که در  هاي شب براي بستن عقد رستم و تهمینه نیز عنصر افزودهموبد در نیمه

ي گردآوري زیاد در دورهاحتمال ي ساسانی و یا بهدوره هاي بعد، شاید در اواخر  دوره 

هاي نخست اسالمی )پیش از فردوسی( به این داستان راه  هاي حماسی در سدهروایت

 یافته است.  
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و بازگشت سریع از سمنگان به ایران نیز    شاهنامه ي رستم با تهمینه در  زندگی یک روزه 

ان به جایگاه پري رفته، پس از توقف و نزدیکی  وار داستان است که قهرم ناشی از ماهیت پري 

هاي ساختاري،  گرفتن اسبش، از آنجا بازگشته است. درارتباط با این ویژگی با پري و پس 

 گوید:  توان نگاه انتقادي به ضبط ابیات نیز داشت. در این داستان تهمینه به رستم می می 

 بیند جزین مرغ و ماهی مرا  ن             ترایم کنون گر بخواهی مرا   

 ( 123: 2، ج1386)فردوسی،                                                         

، تصحیح  (175:  2، ج1388مصراع دوم این بیت که در ضبط چاپ مسکو )همان،  

)همان،   )ه  (123:  2، ج1386خالقی مطلق  به همین  252:  1385مان،  و ژول مل  نیز   )

ي »این« مشخص نیست و معلوم نیست که در  صورت آمده، مبهم است و مرجع کلمه

»این« چه  »جزین«،  تهمینه  به  با  رستم  ازدواج  به  این  بگوییم  اگر  دارد؟  اشاره  چیزي 

کس  چیز و هیچصورت که تهمینه گفته است بعد از ازدواج دیگر هیچاینگردد، بهبرمی

معنی و زائد خواهد بود و مصداق ضعف تألیف است  ي جز بیپس واژه  نخواهد دید؛مرا  

هاي دیگرِ این بیت  و بیت را تا حد یک بیت سست تقلیل خواهد داد؛ اما مراجعه به ضبط

نتیجه به  را  میما  دیگر  نسخهاي  در  واتیکان  کتابخانه  يشاهنامهي  رساند.  در  پاپ  ي 

 ( ضبط این بیت به صورت زیر است:  MS.Pers.118هجري( )نشانی نسخه:  848)مورخ

 مرغ و ماهی مرا دگر  ترایم کنون گر بخواهی مرا        نبیند 

نزدیک داستان  اصالت  و  ساختار  محتوا،  به  ضبط  بهاین  است،  با  تر  آنکه  ویژه 

اسطورهژرف قصهساخت  پرايِ  در  هاي  زیرا  دارد؛  بیشتري  انطباق  داستان  این  در  یان 

ماند و وصلت پایداري میان پهلوان و هاي پریان، پري مدت زیادي با پهلوان نمیقصه

گیرد؛ بنابراین، این ضبط منبعث از ساختار اصلیِ داستان است و نسبت  پري صورت نمی

 اعتمادتر است.  ها قابلبدل به دیگر نسخه
 

 ان دیو . داستان اکو2.3

 وان  ــ ت هاي فراوانی روي داده؛ اما همچنان میهرچند در روساخت این داستان دگرگونی
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هاي پریان را در آن ردیابی کرد. زیبایی گورخري که اکوان  ساخت مبتنی بر داستانژرف

ي طرح  شود، بازماندهرو میشکل آن درآورده و درنهایت رستم با او روبهدیو خود را به

دنبال آن،  بیند و با رفتن بههاي پریان است که پهلوان گورخر شگفتی میانرایجی از داست

که داستان اکوان دیو را نقل کرده    اساطیر من الشرقرسد. در کتاب  به جایگاه پري می

جاي اسم اکوان دیو، اکوان الجنی آمده است. این  (، به157- 155:  1420است )رک. مظهر،

به شباهتامر  اکواخاطر  نقش  ژرفهاي  در  پري  با  دیو  در  ن  که  است  داستان  ساخت 

ي این داستان معتقد است که  سن نیز دربارهي داستان نیز نمود یافته است. کریستنترجمه

: 1355،  سنستنیکررک.  )ي ملی ایرانیان راه یافته است  هاي عامیانه به حماسهاز داستان

هاي ساختاريِ پنهانِ این داستان  تخاطر همان تفاوسن بهدرواقع این دیدگاه کریستن  (.96

هاي عامیانه درواقع همان  است و این داستان  شاهنامههاي حماسی  با ساختار دیگر داستان

 هاي پریان است.  قصه

قصه مکاندر  یا  چشمه  پریان،  است  هاي  پري  جایگاه  سرسبز    مزداپور، رک.  )هاي 

،  1386در این داستان نیز اکوان در نزدیکی چشمه قرار دارد )رک. فردوسی،    (.290:  1371

هاي پریان معمواًل قهرمان در حین شکار به جایگاه پري کشانده  در داستان  (.291:  3ج

بهمی این طرح حفظ شده است،  نیز  دیو  اکوان  داستان  صورت که هرچند  اینشود. در 

با این دیو می نبرد  براي  با رسیدن به دشت سه روز به شکار میرود؛ ارستم  پردازد ما 

با دیو)رک. همان(. عمل غیرعاديِ پهلوان در داستان که در میانه نبرد  به    ،ي مأموریت 

از غلبهشکار می بر محتواي داستانی است و از  پردازد، درواقع ناشی  ي ساختار روایی 

ي تقابل داستان/ گفتمان هي گفتمان بر داستان در متن حماسه است )دربار مصادیق غلبه

دیگر وجود این عنصر داستانیِ  عبارت(، به130-127:  1395پناهی،  رک. مالمیر و حسین

ي طرح اصلی داستان است که  اي و بازماندهساخت اسطورهغیرعادي ناشی از تأثیر ژرف

 شود.  رو میاي از پري( روبهقهرمان در حین شکار با پري )یا پیکر تغییریافته

شدن اسب است. در این مانده، گم صر دیگري که از ساختار اصلی داستان برجايعن

بیند  گردد؛ اما میداستان رستم پس از رهایی از دریا، دوباره به محل همان چشمه بازمی
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کند و در مرغزاري در توران آن را در میان که اسبش نیست. بعد ردپاي اسب را دنبال می

گردد )رک.  گرفتن اسبش، به همان دشت برمییند و پس از پسبي اسبان افراسیاب میگله

ي شکل اصلیِ داستان است که  ها بازماندهدرواقع این  (.296- 293:  3، ج1386فردوسی،  

دزدد. این عنصرِ ساختاري را در بخش دیگري از داستان  در آن، پري اسب قهرمان را می

کیخسرمی نزد  چوپان  که  داستان  ابتداي  یعنی  میبینیم؛  میو  و  گورخري  آید  که  گوید 

. این شکلِ  (289کُشد )رک. همان:  ها را میي اسبان پیدا شده و آنعجیب در میان گله

رک. )دیگري از کارکرد دزدیدن اسب توسط پري است که مشابه آن را در داستان هراکل  

سرکاراتی،  68-67:  1372مطلق، خالقی رستم  (11:  1378؛  داستان  )رک.   و  سهراب  و 

 توان دید. می (120-119:  2، ج1386فردوسی، 

 

 . داستان بيژن و منيژه 3.3

آمیزه داستان  از عناصر و طرحاین  با خاستگاهاي  هاي روایی مختلف است. طرح  هایی 

ها را  هاي پریان در این داستان نمود خاصی دارد: پیداشدن گرازهایی بزرگ که دامقصه

ها، خبردارشدن از جشنگاه دختران تورانی و رفتن به  کشند، رفتن بیژن به شکار آنمی

هاي پریان است و  ي زیبارو از کارکردهاي آشنا در قصها منیژهبزمگاه دختران و دیدار ب

کشانده شکار،  به  قهرمان  رفتن  از  دیگري  )بهشکل  پري  جایگاه  به  او  ي  واسطه شدن 

ي شکاري( و سپس دیدار با پري  شدن اسب یا پرندهجانوري شگفت )=گرازها( یا گم 

به داستان  این  در  درهماست.  داسدلیل  طرح  چند  همآمیختگی  با  گاه  پوشانی  تانی، 

رو هستیم؛ براي مثال  ي ساختاريِ واحد روبه کارکردهاي داستانیِ مختلف در یک کمینه

کشاند، به چند کنشگر منتقل شده است:  اي که قهرمان را به جایگاه پري مینقش واسطه

ي  اي براي کشاندن بیژن به جایگاه پري هستند، گرگین که با اغواگرگرازهایی که واسطه

پري می به جایگاه  را  در قصهبیژن  که  باز شکاري  و  به  فرستد  را  او  بیژن،  دروغین  ي 

 کشاند.  جایگاه پري می
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طرح از  توجیه  یکی  براي  بیژن  دروغین  ماجراي  داستان،  این  در  درآمیخته  هاي 

گوید که در حین شکار، باز حضورش در کاخ منیژه است. بیژن خطاب به افراسیاب می

شود. او زیر درخت سروي  دنبال باز به مرز توران وارد میشود و بهمیاش گم  شکاري

سوي گروه طور خوابیده با خود بهآید او را همانبرد و در این حین، پري میخوابش می

گذارد و منیژه را نیز با افسون به ي منیژه میبرد و او را در کجاوهسواران همراه منیژه می

  (. 326ـ 325: 3، جشود )رک. همانه کاخ از خواب بیدار نمیبرد و تا رسیدن بخواب می

قصه این  گم در  بیژن،  به ي  باز،  پرندهکردن  پريدنبال  گرفتارِ  سرانجام  و  شدن، آمدن 

ي شکاري در شدن پرندهشدن اسب رستم و گمشدن اسبان هراکل، گممقایسه با گمقابل

اندن پهلوان به جایگاه خود است.  هاي پري براي کشداستان بهرام گور است که از حربه

از دیگر عناصر قصهزیر درخت خوابیدن و گرفتار پري این قصه،  در  پریان  شدن  هاي 

همچنان یافت میاست،  نیز  درختان  زیر  در  پریان  عامیانه،  باورهاي  در  رک. )شوند  که 

سخنان  و منیژه،  هاي درآمیخته در داستان بیژن  یکی دیگر از قصه  (.290:  1371مزداپور،

 شدن بیژن است:ي ماجراي گم دروغِ گرگین درباره 

یک گــبرآمد  مرغــی  آن  از   زار ــور 
 

خــک  نگار... وبــزآن  نبیند  کس   تر 
بیــب  آمــر  چــژن  پیلــد  بلند ــ و   ی 

 
ســب  کمندــه  بیژن  افگند  اندر   رش 

 انــردن همــ ان بود و بــفگندن هم 
 

گ  بیــدوان  و  دمانــور  اندر  پس   ژن 
تازی  گــز  گــدن  و  ســور   وار ــرد 

 
یکــبرآم  مرغــد  آن  از  دود   زارــی 

بردمیــا زمیــردار دریــ ه کــب   د ــن 
 

گ  و  شــکمندافگن  ناپــور   دید...ــد 
بی  ندیــز  بــژن  گیتــدم  نشانــه   ی 

 
 جزین اسپ و زین از پس اندر کشان...  

بازگشت  آن  چنیـــاز  ناامیـــم   د ـــن 
 

گــک  بــه  ژیان  دیــور  سپید ــ ود   و 
 (340-339: 3، ج1386)فردوسی،         

تغییر شکل دیو به گورخر، از  شود، نقشکه مشاهده میچنان هایی چون گورخر و 

هاي پریان است. وجود این عناصر داستانی ناشی از تأثیر طرح اصلیِ  عناصر آشنا در قصه

به قهرمان  رفتن  کارکردهاي  است:  درنتیجه داستان  و  شگفت  و  زیبا  گورخري  دنبال 



ـ ـپناهی فردین حسين  های حماسی ایرانی... / های اپيزودیک در روایت داستان  141 ــــــــــــــ

 

گم یا  دیگران  از  وجداماندن  او  موجود    شدن  )یا  زیبارو  دختري  با  رویارویی  سپس 

داستان در  ارجانی،  شگفت(،  )رک.  است  آمده  نیز  دیگري  ج1347هاي    ؛ 11-13:  1، 

(. اگر منظور از دیو سپید در  655-653 :1382؛ نظامی، 34-29: 1370کرمانی،  خواجوي

منطق علی و بیت آخر همان دیو سپید در هفت خان رستم باشد، این مصراع با توجه به  

دست رستم کشته شده است  داستانی تناقض دارد؛ زیرا دیو سپید قبالً در هفت خان به

امر شاهد    (43:  2، ج1386)رک. فردوسی،   و در صورت صحت ضبط دیو سپید، این 

)رک. صفا محققان  برخی  دیدگاه  بر  درباره179-177:  1363،  دیگري  زمانیِ  (  تقدم  ي 

 است.   شاهنامههاي  منیژه نسبت به دیگر داستان وي سرودن داستان بیژن دوره 

دهد که داستان  هاي مختلف نشان میهاي طرحپوشانیها و هموجود این درآمیختگی

دست فردوسی، روایتی همچنان درحال گذار بوده  شدن بهو منیژه در زمان سروده  بیژن

، شانس  شاهنامه  ، پیش از ظهور فردوسی و نظمشاهنامههاي  است و همچون دیگر داستان

شدن و انسجام ساختاري نیافته و همچنان ردّ درآمیختگیِ قطعات روایی مختلف  یکپارچه

عنوان واسطه  آفرینی یک پهلوان )=گرگین( به توان دید. عناصري چون نقشرا در آن می

ناشی از روساخت حماسیِ این  در فرستادن قهرمان به جایگاه پري در ساختار داستان،  

هاي پریان در این  شود. درواقع طرح قصهعنصري کامالً متأخر محسوب می  است و  اثر

به کهنداستان  قصهمراتب  زیرا طرح  است؛  آن  روساخت حماسیِ  از  در  تر  پریان  هاي 

هاي ساختاريِ ثابت اما پنهان و عمیق برجاي  صورت کمینهساختار این داستان همچنان به

که این داستان اند، چنانروساخت داستان مربوطمانده است؛ اما عناصر حماسی بیشتر به 

 ندارد.  شاهنامهاي با ساختار کالن پیوند ساختاري و یکپارچه

 

 

 های شاپور و بهرام. داستان۴.3

هاي اپیزودیکِ شاپور و دختر مهرک، بهرام گور و چهار خواهر، بهرام گور و  در داستان

هاي پریان را  گوهرفروش نیز طرح داستاندختران برزین و بهرام گور و دختر پیرمرد  
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: 6، ج 1386، ها رفتن قهرمان به شکار )رک. فردوسیتوان بازیابی کرد. در این داستانمی

شدن به مهمانی، باغ یا جشنگاه شبانه در کنار آسیاب  وارد  ؛(484-486  ،476  ،452،  207

: همانبارو )رک.  و مالقات با دخترانی جذاب و زی  (490  ،478  ،453  ،207:  مان)رک. ه

کمینه  ،(491  ،478  ،454  ،207 قصهاز  در  تکرارشونده  این  هاي  در  است.  پریان  هاي 

هاي مالقات با دختران زیبارو در باغ سرسبز یا کنار چاهی در  هاي اپیزودیک مکانداستان

هاي پریان، جاهایی که  که در باورهاي عامه و قصهباغ و یا کنار آسیاب است، همچنان

یا محل آب باشد )مثل آسیاب، چاه، قنات، سرداب یا زیر درختان( جایگاه پریان سرسبز 

:  1355هاست )رک. وراوینی،  ي آنوگو یا رقص و آواز شبانهشدن و گفتیا محل جمع

(. عناصري چون رویاروییِ اتفاقیِ بهرام )پس از شکار(  122:  1381دوست،  ؛ میهن96- 95

خواندند )رک.  ت که سرودهایی در وصف بهرام میبا جشنی شبانه کنار آسیابی در دش

یا رقص و آواز و نوازندگی دختران زیبارو در باغی   (453- 452:  6، ج1386فردوسی،  

خان    مقایسه با مالقات رستم و اسفندیار با پري در هفتقابل  (480سرسبز )رک. همان:  

ه یک باغ و دیدار با  دنبال آن و رسیدن بي شکاري و رفتن بهرام بهشدن پرندهاست. گم

دست  ي شکاري بهشدن پرندهدختر زیبارو و سپس پیوند با او، شکل دیگري از دزدیده

 که مشابه آن را در داستان بیژنپري براي کشاندن پهلوان به جایگاه خود است، همچنان

د  ها )=پیرمرنقش پیرمرد در این داستان  (.325:  3، جتوان دید )رک. همانو منیژه نیز می

هاي پریان، معروف  ي پیرمرد معروف قصهآسیابان، پیرمرد گوهرفروش، برزین( تغییریافته

 مقایسه با نقش شاه سمنگان در داستان رستم و تهمینه است.  به شاه پریان است و قابل

داستان است  معتقد  رضی  دختران  هاشم  و  آسیابان  دختران  با  بهرام  ازدواج  هاي 

گونه که  رسوم ازدواج در ایران باستان بوده است. این رسم آني یکی از  برزین، بازمانده

در برخی اسناد آمده، »واگذاري زن به میهمان ازسوي صاحبخانه یا میزبان« است )وندیداد،  

یادداشت1376 رضی،:  ازمنظر  (980ـ979  :2ج  هاي  باید  را  دیدگاهی  چنین  صحت   .

بررسی دیگر سنجید؛ اما  هاي قابل( و یافتن نمونهAnthropologyشناسی )تاریخی و مردم
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هاي ایرانی،  ها و بررسی تطبیقی با دیگر روایتساخت این داستانبررسی ساختار و ژرف

 دهد. ها را نشان میهاي پریان در این داستانساخت مبتنی بر قصهوجود ژرف

 

 . داستان بهرام چوبين و زن جادو ۵.3

خورد و آن را تعقیب  ین در شکارگاه به گورخر زیبایی برمیدر این داستان، بهرام چوب

بیند. در کاخ با زنی بسیار زیبا که  رسد و در آنجا کاخ مجللی میکند، به بیابانی میمی

کند. در پایان مالقات، بهرام با چشمانی  کنیزانی زیبارو در خدمت او هستند، مالقات می

فتار و گفتارش دگرگون شده و بسیار نیکو شده که رآید، درحالیگریان از کاخ بیرون می

آید و به  بود. بهرام دوباره ازطریق تعقیب گورخر، با همراهانش از آن بیابان بیرون می

این داستان نیز ساختاري مشابه    (.587-584:  7، ج1386گردد )رک. فردوسی،  شهر بازمی

ا و شگفت پهلوان را به  صورت که پري ازطریق گورخري زیباینهاي پریان دارد، بهقصه

شود. دیدگاه موبدِ  کشاند و با تجسمی زیبا و جذاب دربرابر او ظاهر میجایگاه خود می

 ،(591:  همانرک.  )دربار هرمزد، دربارة دیو دانستن گورخر و جادوگر دانستن آن زن  

  هاي پریان در این داستان و همچنین بیانگر دیدگاه منفی آیین زرتشت مؤید ساختار قصه

جادوپیشهدرباره اهریمنی،  موجودي  پري  زرتشت  دین  در  است.  پریان    دشمن   و  ي 

  (.56: 1390رک. بندهش،  ) است  مینوي آفریدگان

 

 . داستان مالقات بهمن با پری ۶.3

جنگ گزارش  درخالل  اپیزودیک  داستان  است. این  آمده  رستم  خاندان  با  بهمن  هاي 

باره با گریز  شود، یکبا فرامرز گزارش می  که ماجراهاي مختلف نبرد چهارم بهمندرحالی

آید و ماجراي رفتن بهمن به شکار  ها سخن به میان میبه داستانی فرعی، از توقف جنگ

بهروایت می زیبایی دید و  بهمن در حین شکار، آهوي  داستان،  این  در  دنبال آن شود. 

م و سرسبز رسید.  شد و در تعقیب آهو به حصاري خر که از لشکریانش دور  تاخت، چنان

نام اسلم و دختر زیبارويِ او دیدار کرد. پیرمرد خود را شاه پریان  در آنجا با پیرمردي به  
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شکل  معرفی کرد و از عشق دخترش به بهمن سخن گفت و اینکه دخترش خود را به

(،  283- 281:  1370آهویی درآورده بود و بهمن را به آن باغ کشانده بود )رک. ایرانشاه،  

میچنان مشاهده  پريکه  ساختار  و  ماهیت  و  شود،  است  مشهود  کامالً  داستان  این  وار 

، داستانی اپیزودیک است و پیوند منسجمی با پیش  نامهبهمنحال در ساختار روایی  درعین

 و پسِ خود ندارد.  

 

 آذر و دختر بوراسپ . داستان برزین۷.3

که بانوگشسپ را در رأس سپاهی  آذر در اوج تقابل با بهمن، درحالی در این داستان، برزین

باره  اش یکفرستد، روایت داستان از خط اصلیبیست هزار نفري به جنگ با بهمن می

شود و از خط اصلیِ  آذر به شکار نقل میشود و داستان فرعی رفتن برزینمیگسسته  

گیرد. در این داستان، بُرزین در حین شکار چشمش به  فاصله میکامالً   نامهبهمنماجراي  

باره گورخر ناپدید شد. پس از تعقیب زیاد یک  دنبال آن تاخت وگورخري زیبا افتاد و به

برزین و همراهانش راه را گم کردند. پس از چهار روز، دختر زیبایی را بر اسب دیدند،  

ها را به دشتی سرسبز با  راه را پرسیدند و او آنکه شیري را شکار کرده بود. از او  درحالی

بهسراپرده پیرمردي  مهمان  همراهانش  و  برزین  کرد.  رهنمون  مجلل  بوراسپ    هاي  نام 

ر سال مهتران شدند و دیدند که آن سوارکار زیبارو، دختر بوراسپ است و طبق عادت ه

ا دخترِ بوراسپ با هم براي ازدواج ب  هاي پهلوانیآیند تا با شرکت در آزمونزیادي می

برزین عالقه به  آن دختر  کنند.  توانست  رقابت  برزین  تنها  نیز  مهتران  میان  از  مند شد. 

چرده و سپس نبرد با دختر را با موفقیت پشت سر بگذارد هاي کُشتی با پهلوانی سیهآزمون

همان:   )رک.  کند  ازدواج  او  با  ژرف520ـ508و  بر  (.  مبتنی  نیز  داستان  این  ساخت 

ي موجودي جادو پهلوان  وسیلههاي پریان است. پري در کالبد گورخري زیبا یا بهداستان

شود. بوراسپ  کشاند و سپس با تجسمی دلربا دربرابر او ظاهر میرا به جایگاه خود می

 ي شاه پریان است.  نیز شکل تغییریافته
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 . داستان رستم تور و دختر خاقان چين ۸.3

هفته براي شکار  آذر، همراه با گروهی از سربازان یکشکر برزینرستم تور، پهلوان بزرگ ل

می دور  لشکرگاه  میاز  زیبایی  آهوي  شکار،  حین  در  بهشود.  و  میبیند  آن  تازد،  دنبال 

اي  کند. روي تپهماند و البته آهو را نیز گم میکه با تعقیب آهو از یارانش جدا میچنان

رود و آنجا با  بیند. رستم تور به بزمگاه میو خرم میرود و ناگاه بزمگاهی بسیار زیبا  می

شود. روشنه که دختر خاقان چین )متحد بهمن و دشمن  دختري زیبا به نام روشنه آشنا می

آذر( بود، رستم تور را شناخت و با نیرنگ از او پذیرایی کرد. رستم  رستم تور و برزین

اثر داروي بیهوشی که در مَی ریخته بودند، بیهوش شد و او را به شهر ساري    تور در 

تور و بهمن صلح شد و در مجلس صلح   بردند و زندانی کردند. سرانجام میان رستم 

(. رفتن پهلوان به شکار، دیدن  582-571روشنه به رستم تور ابراز عالقه کرد )رک. همان:  

و آهویی زیبا، تعقیب آهو و دورشدن از یارانش، رسیدن به جایگاهی پُر آب و درخت  

ي دختر به پهلوان، کارکردهایی است که این داستان را  دیدن دختري زیبا و ابراز عالقه

این داستان هاي پریان قرار مینیز در ردیف داستان دهد. خباثت و جادوگري پري در 

صورت نیرنگ روشنه به رستم تور تحول یافته است. رفتن قهرمان به بزمگاه دختران  به

کردنش، عناصري است که شبیه آن را در داستان می و بیهوشزیبارو در دشت، خوردن  

می نیز  منیزه  و  داستان  بیژن  دو  هر  مشترک  ساختار  به  نیز  شباهت  این  و  دید  توان 

 گردد. بازمی

ژرفچنان شد،  مشاهده  بر که  مبتنی  موردبررسی  اپیزودیک  قطعات  تمام  ساخت 

قصه است.  ساختار  پریان  ویژگی  یکیهاي  کارکراز  و  داستانها  در  پریان  هاي  دهاي 

موردبررسی، حضور خیلی کوتاه دختران )=پریان( است. پس از ازدواج قهرمان با این  

خاطر  شود و این امر بهها برده نمیدختران و احتمااًل فرزندزاییِ آنان، دیگر نامی از آن

با    تريهمبس  هاي پریان، قهرمان پس ازهاست. در شکل کهن داستانوارِ آنکارکرد پري

هاي پریان، حتی اگر قهرمان براي  هاي دیگري از داستانشود. در شکلپري از او جدا می

شود. اي مقدر پري براي همیشه از قهرمان جدا میمدتی با پري زندگی کند، طی حادثه
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ها، اما در مدت حضور خود نقشی  مدت دختر )پري( در این داستانبا وجود حضور کوتاه

هاي  که معمواًل قهرمان درمقابل دختر نقشی منفعل دارد. در دیگر قصهفعال دارد، چنان

- پریان در جهان نیز کنشگري فعال دختران و انفعال پدران گزارش شده است )رک. لوفلر

هایی چون بیژن و (. کنشگرِي فعال دختر و انفعال قهرمان را در داستان 114: 1386دالشو، 

توان دید. تم تور و دختر خاقان، و بهمن و پري می منیژه، بهرام چوبین و زن جادو، رس 

هاي رستم و شدن قهرمان در داستان گري زیبا و افسونگِر دختر و مجذوب همچنین جلوه 

هاي بهرام گور، شکل دیگري از کنشگرِي فعال دختر تهمینه، شاپور و دختر مهرک و داستان 

 ِر پري در مواجهه با پهلوان است. ي نقش فعال و افسونگو انفعال قهرمان است که بازمانده 

داستاننکته این  در  که  دیگري  موجود  ي  )یا  پري  با  پهلوان  دیدار  دارد،  وجود  ها 

ي پري( در حین شکار است. رستم، بیژن، شاپور، بهرام گور )در هر سه داستان  یافتهتحول 

آذر و رستم تور همگی در حین شکار یا پس از  موردبررسی(، بهرام چوبین، بهمن، برزین

)یا   با پري  که  یا جانور شگفت( مواجه میشکار است  زیبارو  این  نشان  دختر  شوند. 

تواند از  هاي پریان است و حتی میدهد که شکار یکی از عناصر کلیدي در داستانمی

تأملی با  تواند ارتباط قابلکه میهاي پریان نیز باشد، چناندالیل قدمت بسیار کهن قصه

 هاي جوامع بدويِ شکارچی داشته باشد.  اسطوره

 

 های اپيزودیک با ساختار کالن حماسه ی داستان. عناصر پيونددهنده۴

ها با  هاي اپیزودیک، چگونگی پیوند این داستاني داستانمهم درباره  هاي یکی از پرسش

به است،  کالن حماسه  ویژگیساختار  از  روایی  انسجام  و  آنکه وحدت  مهم  ویژه  هاي 

ها متفاوت از ساختار  ساختار این داستانهاي حماسی است و این درحالی است که  روایت

روایت افزودهکالن  و  عناصر  در  باید  را  پرسش  این  پاسخ  است.  حماسی  هایی  هاي 

داستان میان  رابط  نقش  که  دارند،  پیونددهنده  را  اثر  کالن  ساختار  و  اپیزودیک  هاي 

ی، در  وجو کرد. عامل این پیوندِ )هرچند نامستحکم( با ساختار کالن روایت حماسجست

هاي اپیزودیک است، ولی  وجود عناصر و کارکردهایی از آشناسازي قهرمانی در داستان
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هاي اپیزودیک هستند تا پیوندي نسبی با ساختار کالن  ها عناصري افزوده به داستاناین

ها مشهود است و این خود ناشی از تفاوت  بودنِ آنحماسه برقرار کنند؛ اما همچنان افزوده

هاي  هاي پریان با اسطورههاي حماسی است. داستانهاي پریان با داستاننماهیت داستا

هاي  تأملی دارند؛ اما داستانها و باروري و سرسبزي ارتباط قابلي موکلِ آبایزدانِ مادینه

حماسی ریشه در الگوهایی چون آشناسازي قهرمانی دارند. ورود این عناصر پیونددهنده  

ها صورت  هاي پریان به این روایتحماسی و ورود داستانهاي  در جریان تحول روایت

هاي  ها در جریان بازپیکربنديهایی ازجانب راویانِ حماسهسو افزودهگرفته است که ازیک

روایت این  دورهشفاهیِ  در  ازسويها  و  هستند  کتابت  از  پیش  مختلفِ  به  هاي  دیگر 

ارهاي منسجم و یکپارچه مربوط  سازوکار خودکار و طبیعیِ روایت حماسه در ایجاد ساخت 

هاي حماسی، هاي پریان با داستانکه با وجود تفاوت خاستگاه رواییِ داستانشود، چنانمی

به گرفتهاما  جاي  حماسه  کالن  ساختار  دل  در  و  تدریج  عناصر  گاه  آنجاکه  تا  اند، 

قصهشخصیت ساختار  در  نیز  گور(  بهرام  و  شاپور  )همچون  تاریخی  پریان هایی    هاي 

 اند.  بازپیکربندي شده

و سهراب در اصل از دو ساختار مجزا شکل گرفته است: ساختار اول،  داستان رستم  

داستان مالقات و همبستري پهلوان با پري و متولدشدن پسري از اوست و ساختار دوم، 

شدن یکی به دست دیگري است. درواقع  داستان رویاروییِ تراژیک پدر و پسر و کشته

پیوند داده، همین بخش دوم آن  شاهنامهو سهراب را به ساختار کالن  ن رستم  آنچه داستا

است. وجود    شاهنامهاست؛ وگرنه بخش اول کامالً اپیزودیک و گسسته از الگوي روایی 

حملهویژگی چون  دختر  هایی  حضور  تورانی،  لشکري  رأس  در  ایران  به  سهراب  ي 

شدن سهراب، از  و نبرد با رستم و کشته گشایی )= فتح دژ سپید(،  )=گردآفرید( و قلعه

  شاهنامه هاي اساسی بخش دوم داستان است که آن را با ساختار قهرمانیِ غالب بر  ویژگی

نیز از عناصر مرتبط با اسطورهپیوند داده است. حضور دختر و قلعه ي  گشایی سهراب 

راب دیده و سه اژدهاکشی است. عناصر حماسی پُررنگی که در بخش دوم داستان رستم 

که  هاي حماسی دیگري نیز شده است، چنانگیري روایتشود، منبع الهام براي شکلمی
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ادامه دوستدار  که  ایرانیان  حماسیبعدها  ادبیات  در  رستم  نسل  و  نام  بودهي  اند،  شان 

، آثار دیگري چون  فرامرزنامهاند و عالوه بر اثر مهمی چون  نوادگانی براي رستم آفریده

هاي  را در شرح پهلوانی  جهانگیرنامهو    شهریارنامه ،  برزونامه،  نامهبانوگشسب،  نامهبهمن

ي  اند. در داستان اکوان دیو نیز آنچه داستان را به پیکرهفرزندان و نوادگان رستم سروده

ویژه حضور  ي رستم با دیو و سربازان افراسیاب است، بهحماسه پیوند داده، نبرد قهرمانانه

 ي اژدهاکشی را نیز دربردارد. ر چشمه که عناصري از اسطورهاکوان دیو در کنا

آذر و دختر بوراسپ، از عوامل مهم پیوند  ي اژدهاکشی در داستان برزینمایهوجود بن 

رود و او را  صورت که روزي برزین نزد بوراسپ میایني حماسه است، بهآن با پیکره

ن هنگام باید دخترش با ظاهري کامالً  گوید هر سال در اییابد. بوراسپ میاندوهگین می

گردد آید و گرد دختر می آراسته در دشت بایستد. در این هنگام ابري سیاه از باالي کوه می

شود؛ اما پس از آن واقعه دخترش تا  رود. هرچند آسیبی به دختر وارد نمیو سپس می

یاه با دمیدن آتش  سال که دخترش را نفرستاده بود، ابر سشود و یکهفته بیمار مییک

پذیرد که این  (. برزین می522-520:  1370اش را نابود کرده بود )رک. ایرانشاه،تمام گله

د  گردگذارند و ابر گرد او میابر سیاه را نابود کند. در موعد مقرر که دختر را در دشت می

به کوهی میو می ابر  تعقیب  برزین و همراهانش در  بررود،  آنجا همراهان  زین  رسند. 

کنند. سرانجام  خاطر دشواري راه و ترس از آن موجود سهمناک، برزین را همراهی نمیبه

به اژدهایی سهمگین است و در  یابد و میتنهایی محل آن موجود را میبرزین  بیند که 

کند و ي آبی پیدا میبرد؛ سپس چشمهکشد و سرش را میاي سخت اژدها را میمبارزه

(. این  525- 522کند )رک. همان:  و به درگاه خداوند نیایش میشوید  در آن سروتن می

هاي اژدهاکشی است. تجسم اژدها در قالب ابر سیاه  وضوح از مصادیق روایتداستان به

ها را در خود اسیر کرده  ي اژدهاکشی است که ابر سیاه آبي شکل اصلیِ اسطورهبازمانده

ي  مان سالح کهن اژدها در اشکال اولیهاست و دمیدن آتش )=صاعقه( از ابر سیاه نیز ه

ها  دادن دختر، شکل دیگري از آزادکردن آباین اسطوره است. عناصر دیگري چون نجات

ویژه آنکه در این داستان به وجود چشمه در محل اژدها  در شکل کهن اسطوره است، به
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راي رفتن  نظامی نیز در ماج  هفت پیکرنیز اشاره شده است. همسان با این داستان، در  

به گنج  بهرام گور به یافتن  اژدها و دست  دنبال گورخر و رسیدن به یک غار و کشتن 

(، درآمیختن داستان  655-653  :1382)=آب؛ دختر در اساطیر اژدهاکشی( )رک. نظامی،  

توان دید. در داستان برزین آذر ماجراي اژدهاکشی پس  پریان با داستان اژدهاکشی را می

ي  از داستان آشنایی با دختر )پري( آمده است و این عامل اصلی پیوند داستان اول با پیکره

 است.   نامهبهمنحماسی 

 

 های اپيزودیک های رواییِ داستان. خاستگاه۵

ها در خالل  ها باید توجه داشت که قرارگرفتن آنهاي رواییِ این داستاناستگاهدر باب خ 

اسطورهداستان یا  آیینی  آنکه داللت  از  پیش  باشد، یک ویژگی  هاي حماسی،  داشته  اي 

درباره است.  قصهروایی  خاستگاه  دیدگاهي  پریان  و  هاي  است  مطرح  مختلفی  هاي 

میان آراي تئودور بِنِفی  هاست که ازاین این داستاني هنديِي ریشهها فرضیهترین آنرایج

اند  ها را تمدن بابل و برخی نیز سومر دانستهمعروف است. برخی دیگر خاستگاه این قصه

ها در سراسر  (؛ اما تنوع و تکثر این قصه32-31:  1396؛ فرانتس،  58:  1389)رک. برفر،  

رو کرده هاي فراوان روبهرا با دشواريها  جهان، تعیین دقیق خاستگاه رواییِ این داستان

حال قدمت بسیار زیاد  ها و درعیني جهانی این قصهاست؛ اما آنچه مشخص است گستره

هایی از  هاي ستونیِ مصر باستان نیز نمونهنوشتهها و سنگکه در پاپیروسهاست، چنانآن 

رک.  )افت شده است  آفرینی پري( یهاي پریان )منتها با روایتی دیگر و بدون نقشقصه

ي آن و همچنین  هاي ماجراجویانههاي پریان و ویژگیجذابیت قصه  (.28:  1396  فرانتس،

کنش اصلی آن، یعنی دیدار با دختر )یا پري( زیبارو، از عوامل جذابیت این داستان از  

ان  ها در ادبیات داستانی کودک و نوجوترین گونهکه از مهمدیرباز تا کنون بوده است، چنان

می مادینهمحسوب  ایزدان  با  پریان  این  ارتباط  در  شوند.  باروري  و  سرسبزي  موکل  ي 

ویژه پیش از آیین زرتشت( مؤثر بوده است؛ اما  ها )بهدوران باستان نیز در رواج این قصه

:  1377ها، بعدها با رواج دین زرتشتی و اهریمنی خواندن پریان در این آیین )رک. یشت
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 :1390؛ بندهش،12بند یشت،  رام   ؛ 50، 26،  22،  13بند یشت،  آبان  ؛ 10  ، 6هرمزد یشت، بند

هاي پریان در ادبیات رسمی کاسته شد و ي ساسانی از رسوخ داستان ویژه در دوره ، به ( 56

ها نیز مؤثر ساخت داستان هاي پریان از روساخت به ژرف این قضیه در انتقال الگوي قصه 

ي جهانی آن، باعث شد که این هاي پریان و گستره بوده است؛ اما قدمت بسیار زیاد قصه 

هاي مردم همچنان جذابیت خود را حفظ کنند. درواقع منشأ اصلی ها در میان توده قصه 

هاي مردمی بوده است و معمواًل به دور هاي حماسی، قصه هاي پریان به روایت ورود قصه 

ها و ساختارهاي قدرت حاکم بر جهان باستان، هاي مستقیِم ایدئولوژي از دخل و تصرف 

ازطریق روایت به صورت سینه به  آثار حماسی شده هاي شفاه سینه  وارد  مردمی  اند و ی و 

ها نیز ناشی از تفاوت ماهوِي ساختار و ها در ساختار کالن حماسه علت اپیزودیک بودن آن 

داستان ساخت قصه ژرف  با  پریان  این هاي  پیونددادن  براي  هاي حماسی است که راویان 

به  حماسه،  منسجم  ساختار  به  پیوندد اپیزودها  عناصر  ایجاد  به  بر هنده ناچار  مبتنی  ي 

 اند. هاي حماسی مبادرت ورزیده ي پریان با دیگر داستان آشناسازي قهرمانی میان قصه 

 

 گيری . نتيجه۶

اساسی در    يعنوان عنصرمحتوا ویژگی مهمی است که از دیرباز به  و  موضوع  وحدت

هاي حماسی موردتوجه بوده است. باوجوداین در ساختار روایی برخی بوطیقاي روایت

در ماسهح ایرانی    علیِ   نسبت  که  خوریمبرمی  اپیزودیک   هایی داستان  به  مواردي   هاي 

با بررسی ساختار روایی و داستانی دو   .ندارند  خود  پسِ  و  پیش   هايداستان  با  آشکاري

ي  ، یازده داستان اپیزودیک استخراج شده است. بررسی زنجیرهنامهبهمنو    شاهنامهاثر  

ها  هاي خاصی با توالی همسان در آنها نشان داد که کمینههاي روایی در این داستانکمینه

شده کمینهتکرار  این  تعداد  هرچند  داستاناند.  تمام  در  تمام  ها  یا  نیست  همسان  ها 

ها حفظ شده و هر کمینه در جاي  ا توالی آنهاي مفروض در یک داستان نیامده؛ امکمینه

هاي اپیزودیک  خاص خود در ساختار داستان آمده و این بیانگر ساختار مشخصِ داستان

لحاظ نوع  هاي خاص خود را دارد و بههاي حماسی است. این ساختار ویژگیدر روایت
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کمینه  ساختارِي  جایگاه  تفاوت و  روایی،  قابل هاي  ساختار هاي  با  بر    توجهی  حاکم  کالن 

ها )بر اساس ساختار استخراجی(،  ساخت این داستان هاي حماسی دارد. تحلیل ژرف روایت 

 دهد.   ها نشان می هاي پریان را در این داستان ساخت مبتنی بر قصه وجود ژرف 

هاي حماسی و  هاي پریان درخالل روایتتوجه اپیزودهاي مبتنی بر قصهبسامد قابل

با ساختار کالن روایتساختیِ آنو ژرفهاي ساختاري  تفاوت بیانگر  ها  هاي حماسی، 

مراتب  هاي پریان است که قدمت آن به وجود یک سبک یا سنت رواییِ خاص حول قصه

کهن دورهبسیار  از  حماسهتر  دیگر  و  فردوسی  زندگی  است.  ي  اسالمی  عصر  سرایان 

ها با روساختشان دارند،  ساخت این اپیزودتوجهی که ژرفهاي قابلدیگر تفاوتازسوي

ها،  لحاظ نقشکه بهاي است، چنانهاي اسطورهساختبیانگر قدمت بسیار کهنِ این ژرف

هاي مربوط به ایزدبانوان موکل  تأملی با آیینهاي پریان، پیوندهاي قابلها و کنشویژگی

آن رواییِ  و  داستانی  شکل  اما  دارند؛  سرسبزي  و  دورهباروري  تا  متأخرِ ها    هاي 

هاي حماسی همچنان استمرار  موازات تحول روایتهاي ایرانی، بهپردازي حماسهروایت

که با رواج دین زرتشتی و اهریمنی خواندن پریان در این آیین، از نمودِ  داشته است، چنان

ي ساسانی تا حد زیادي کاسته شد و این  هاي پریان در ادبیات رسمی دورهآشکارِ داستان

هاي اپیزودیک  ساخت داستانهاي پریان از روساخت به ژرفالگوي قصه  قضیه در انتقال 

ي جهانی  هاي پریان و گسترهمؤثر بوده است؛ اما بنیان اساطیري و قدمت بسیار کهن قصه

هاي  ها در سنتهاي مردم، در دوام این داستانها در میان تودهها و جذابیت این قصهآن 

هاي  هاي پریان به روایتکه منشأ اصلی ورود قصهانرواییِ ایرانی مؤثر بوده است، چن

و تصرفحماسی، قصه از دخل  دور  به  معمواًل  و  بوده است  مردمی  مستقیمِ  هاي  هاي 

بهایدئولوژي حاکم،  قدرتِ  ساختارهاي  و  سینهها  روایتبهصورت  ازطریق  هاي  سینه 

ها در ساختار کالن  اند و علت اپیزودیک بودن آنشفاهی و مردمی وارد آثار حماسی شده

ازیکحماسه نیز  غیررسمیها  از  ناشی  روایتسو  جریان  داستانبودن  این  و پردازيِ  ها 

ساخت  هاي پریان با ژرفساخت قصهدیگر ناشی از تفاوت ماهويِ ساختار و ژرفازسوي

 هاي حماسی است.  مبتنی بر آشناسازي قهرمانی در داستان
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ها  هاي حماسی، راویان حماسهدر ساختار روایتبا توجه به اهمیت وحدت و انسجام  

ها با ساختار  منظور پیونددادن این داستانسینه، بهبهپردازي شفاهی و سینهخالل روایت  در

اند  هایی پیونددهنده استفاده کردههاي حماسی، از عناصر و افزودهکهن و مرسوم در داستان

ها  ار کالن اثر را دارند. این پیونددهندههاي اپیزودیک و ساختکه نقش رابط میان داستان

ي اژدهاکشی است؛ اما  مشتمل بر برخی عناصر آشناسازي قهرمانی یا عناصري از اسطوره

ها  پیوند ساختاريِ آنها و عدمهمچنان افزودگیِ این عناصر و اپیزودیک بودن این داستان

 با ساختار کالنِ اثر حماسی مشهود است.  

 

 منابع 
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ـ   154  ( 50 پياپی)  1400 زمستان ،4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــ

 

ي جالل ستاري،  . ترجمههاي پریوارزبان رمزي قصه(.  1386دالشو، مارگریت. )-لوفلر
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  مقاالت،   مجموعه:  رمز  و  اسطوره   .اسطوره«  یِنقل  يساختارها »  .(1374).  هارالد  وینریچ،

 .99-81صص  سروش،: تهران  ،يستار جالل  يترجمه

( هاینریش.  کورت  قالبشاهنامه(.  1374هانزن،  و  ساختار  فردوسی  ترجمه ي  ي  . 

 کیکاووس جهانداري، تهران: فرزان روز. 

 ، تهران: اساطیر. (. ترجمه و تفسیر ابراهیم پورداود1377. )هایشت

  فرانتس   لوئیز فن-ماري همکاري با .هایشسمبل  و انسان  .(1387)گوستاو.  کارل یونگ،

 جامی. : تهران  سلطانیه، محمود ي ترجمه دیگران، و


