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  چكيده
فردوسي در سطوح  ةشاهناممعيار  ، در عين تقليد از متنِشاهنامهپس از  حماسيِ منظومِآثار 

منظـور   بـه انـد. در ايـن پـژوهش،     زباني و ادبي، در سطح روايي دچار تغييرات عميقي شده
، نامه گرشاسپدر چهار متن ها  رفت پي بررسي اين تغييرات، الگوي روايي و كيفيت تركيب

مقايسـه و تحليـل شـده اسـت. در     نامـه   سام طور خاص به سرانجامو ، شهريارنامه، نامهبرزو
منظوم پرداخته شده و نتايج  اثر هاي هر رفت هاي تركيب پي بررسي شيوه  به ،مرحلة نخست

با درنظرگرفتن بسامد و كـاركرد   ،ارائه شده است. درادامهكلي تحليل در قالب چهار فرمول 
هـاي حماسـي در    كه تغيير اساسي كاركرد منظومه شد حاصل ن نتيجههاي فرعي اي رفت پي

گيـري گفتمـاني    بـه شـكل   گويي منجـر  سرايندگان بر قصهتر  بيش و تمركز رهاي متأخ دوره
آن تبـع   به يا مشابه وسان  يك هاي فرعي با كاركرد رفت هايي چون تكثر پي خاص با ويژگي
 افتـادن هرچـه   تعويـق  بـه  ي،ازسـوي  ،ون سا يك كاري هاي مختلف با خويش تكثر شخصيت

تـر   بـيش  اين مـوارد تأكيـد   .شده است ،نامه سام ويژه بهها،   گشايي در اين منظومه گرهتر  بيش
 نتيجـة مسـتقيمِ   احتمـاالً  و دهـد  را نشـان مـي   گويي هاي خاص و قصه سرايندگان بر كنش

  اصيل بوده است. شنوي آثار حماسي شنويي متفاوت با روايت درنظرگرفتن سليقة روايت
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  مه. مقد1
در  شاهنامهبعد از  منظوم حماسيِ آثار گرفته در الگوي روايي شكلتغييرات  ،اين پژوهشدر 

فاصلة  . تغييراتي كه دررسي شده استبر قمري بازة زماني قرن پنجم تا پايان قرن دهم هجري
ـ  تحـت شـدت   بـه كه ، زماني مذكور ساختار روايي حماسة ملي را از صورت اولية خود  ثيرأت

كـه   اي گونـه  بـه متفاوت تبـديل كـرده اسـت؛    كامالً  خارج كرده و به ساختاري، بوده شاهنامه
  د.دارن هاي خود نمت پيش بامتفاوت كامالً  هايي ازنظر ساختاري ويژگي متأخر هاي نمونه

 گـرفتن  فاصلهگويي و  بر قصه عصر هم هاي متون حماسيِ قرن فانِلت مؤيشدن ن معطوف
كاركرد روايت حماسي كلي  رضايت ممدوح درباري باعث تغيير جلباز اهدافي چون ها  آن
بينـيم، درنظرگـرفتن    مـي  كـه  چنان .آن تغييرات عمده در ساختار اين آثار شده استتبع  به و

شنويي  ردپاي روايت تا باعث شدهنامه  سام ي چونمتأخرهاي  مخاطب عام در حماسه سليقة
  آشكار باشد.شاهنامه  سنگي چون شنوي اثر گران متفاوت از روايتكامالً  هاي با ويژگي

آثاري كه سـرايندة واحـدي   درمورد  ، حتيمتأخرهاي حماسي  گيري منظومه روند شكل
هاي حماسي  مايه اي از بن پيوستن ملغمه، براثر گونه نيست) ينا نامه سام ددرمور اند (كه داشته
نام حماسي را  فقطچنان تغيير كاركرد داده كه  هاي ادبيات عامه است. روايتي كه آن مايه و بن

چنـدان فرهيختـة آن اسـت.     نـه درخدمت سراينده و مخاطب كامالً  كشد و با خود يدك مي
 سـاخته و پرداختـة گروهـي از    نامه سام كه اند داده احتمالگران  عضي پژوهشكه ب اي گونه به

  ).172: 1386 روياني است (محمدزاده ونقاالن 
اي از زندگاني اوست  سامِ نريمان در برهه نوعي بازگويي و نقل داستانِدرواقع،  ،نامه سام
 ،همـايون    و    همايبه آن پرداخته نشده است. اين اثر دراصل با جعل داستان شاهنامه  كه در

هايي به مـاجراي   برگ و شاخو افزودن  ،هستة اصلي داستان مثابة به ،خواجوي كرمانيتأليف 
پرداخـت داسـتاني    و سرايندگان اين اثر به ساخت ،اصلي داستان شكل گرفته است. بنابراين

هايي بـه آن   برگ و شاخ  فزودنااند و روشن است كه جعل داستاني كامل و  نداشته نيازجديد 
بوده است. از  پذيرفتنيو معلولي منطقي و ي لّعآفرينش ماجرايي جديد با روابط  تر از آسان

عناصـر فرهنـگ سـامي و     واردكـردن هاي پيشين خود،  نمونه از نامه ساموجوه تمايز عمدة 
، تـر  براي آگاهي بيشدر داستان آن است ( لطبيعيءاماوراهاي  شخصيتآفريني گستردة  نقش

نـام قهرمـان داسـتانِ     ،منظـوم اثـر  ). در ايـن  65 - 62 :1391 امهطومار نقالي شاهن بنگريد به
بـه  » شـاه  منوشـنگ «و سـرايندگان بـا تغييـر نـام      يافتـه تغييـر   »سـام «به » هماي«خواجو از 

دادن  جلـوه ساختن ماجراهاي داستان به دورة منوچهرشـاه و اصـيل    مرتبطدر  »شاه منوچهر«
اي جديـد جعـل    اثر را به حماسه ،درواقع ،و اند كوشيده ماجراهاي ساختگي قهرمان داستان
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كـه   آن ازتـر   بيش و تابد برميقد مخاطبي عام را  تماماي سيماي  اند. اثري كه چونان آينه كرده
هاي واالي قهرماني باشد، تمايل بـه شـنيدن روايتـي     اي فاخر با ارزش درپي شنيدن حماسه

 خواند دخواهي ،در ادامة بررسي دوم با روابط منطقي ساده و باورپذيري ضعيف دارد. دست
هـا و كاركردهـاي    قهرمـان كـاري   خـويش  گيري در شكلطور  چهشنو  روايت سليقةكه اين 

 شده نمود يافته است. افزودههاي  رفت خاص پي

كـه   ، چنانشود ديده مينقالي  شنو در مجالس كه شكل بارز توجه به روايت دانسته است
يا متن طومار را دگرگون  شاهنامه ، شكل اولية داستانبا دخالت خودنقالي،  گاهي شنوندگان

هـايي از   مخاطب بخـش  احساسات كه  نقاالن هنگامي كه آن ) يا31 - 29 :همان( اند كرده مي
انـد   پرداخته مي شاهنامه داستان بارةهايي در به ارائة توجيه ،تافته هاي حماسي را برنمي صحنه

اي بر  عدهحدي است كه  بهنقالي  روايت در آثار ). اين توجه مضاعف به مخاطب31ِِهمان: (
است كه در تغيير و دگرگوني داستان به نيـاز شـنوندگان آگـاه     كسينقال خوب  اين نظرند

 شـنو و تغييـر   روايـت  تـرِ  بيش ثيرأ). ت122: 1371 پيچ آلنخوبي به آن پاسخ دهد ( بهباشد و 
تغييـري  ؛ متفـاوت پيـدا كنـد   الً كـام  كيفيتي متأخر شود كه آثار حماسي ميسبب كيفيت او 

معنـاي روايتـي سـاده بـا      بـه الي، قـ اساسي كه حاصل آن روايتي با سـاختاري مشـابه آثـار ن   
  هاي خاص، است. كاركرد
  

  هاي پژوهش . سؤاالت و فرضيه2
چـه تغييراتـي در الگـوي روايـي و      :يـن قـرار اسـت   ا از در دست سؤاالت اصلي پژوهش

هـاي حماسـي    در مقايسه بـا منظومـه   متأخرهاي حماسي  بسط داستان در منظومههاي  شيوه
 متـأخر  هاي حماسـيِ  ؟ اين تغييرات چگونه به متمايزشدن منظومهشود ميتر مشاهده  قديمي

ر دمتنـي مـؤثر    عوامـل بـرون   مـورد ، اين تغييـرات در سرانجامانجامد؟ و  مي نامه سام ويژه به
  است؟ پذير هاي حماسي چگونه توجيه آمدن منظومه پديد

در الگـوي  كلي  ين قرار است كه پديدارشدن تغييراتا هاي اصلي اين پژوهش از فرضيه
هـاي پيشـين خـود     نمونـه  ازها  آن كليبه تمايز  )متأخر هاي حماسي روايي اين آثار (منظومه

ــ   كاركرد حماسه در فضاي فرهنگيكلي  تغيير كه رسد مينظر  چنين، به هم شده است.منجر 
محصـول آن اسـت و    بعـد)   (قرن دهم هجري به متأخرهاي حماسي  هاي كه منظوم اجتماعي
تـر،   هاي حماسي قديمي از اهداف سرايندگان منظومه گرفتن جدي سرايندگان اين آثار فاصله
بـه   متأخركه تمايل سرايندگان  چنان .تغييرات عمده و اساسي در ساختار اين آثار استعلت 
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پردازي  بر داستانها  آن تر بيش موجب تمركز معاصر خود هاي رضايت مخاطب عام قرن جلب
  شده است.منجر هاي اصيل  متفاوت با حماسهكامالً  گيري گفتماني شده و اين امر به شكل

 

  . پيشينة پژوهش3
گرفته است. ازجمله انجام هاي بسياري درحوزة بررسي ساختاري آثار در زبان فارسي  پژوهش
الگـوي  « )1387( يـل پروينـي و هـومن ناظميـان    مقالـة خل  در ايـن حـوزه،   هاي موفـق  نمونه

شناس  حقمحمد  عليو مقالة  »شناسي هاي آن در روايت گرايي والديمير پراپ و كاربرد ساختار
  است.» هاي جادوييِ ايراني شناسي افسانه هاي نو در ريخت يافته« )1387( و پگاه خديش

بـه  » مثنـوي شنو در  روايت هاي نقش« ةمقالدر  )1389( سميرا بامشكي و ابوالقاسم قوام
 مثنـوي هـاي او در   رنـگ و ديگـر نقـش    مخاطـب در بسـط و گسـترش پـي    تـأثير   بررسي
هايي بـا عنـاوين    نيز در مقاله) 1387(پور  و قدرت قاسمي )1391( يا يعقوبيؤاند. ر پرداخته

ش رو بهمروري،  ةشيو به ،»زمان و روايت«و » شناسي و تفاوت ميان داستان و گفتمان روايت«
  اند. پرداختهبراي تحليل گفتمان  )Genette( ژنتنهادي  پيش

بـه  » ة فارسـي عاشقانهاي  بندي داستان رده« ةدر مقال) 1395(زاده  عباس واعظ ،چنين هم
بندي آثار ادبـي   شناسي پراپ درجهت تحليل و دسته كاربرد دقيق و موفقي از الگوي ريخت

هاي حماسـي   هاي حوزة بررسي نظيره ژوهشپ غلباتمركز به  باتوجه اما ،دست يافته است
شناختي و بررسـي   شناسي و تحليل محتواي اين آثار، تحليل ريخت ، بر متنشاهنامهپس از 

آن در  ألخـ موضـوعي اسـت كـه     شـاهنامه الگوي ساختاري روايات متون حماسي پس از 
در رونـد   ،پـژوهش  ةشـيو كـارگيري ايـن    بـه شود و  احساس ميگران  پژوهش هاي پژوهش

  ناپذير خواهد بود. تكوين نظرية شعر حماسي فارسي اجتناب
  

  حماسي در اين پژوهش منظومِ متون . گزينش4
مرحلة اول سه مـتن   انگيزه را برانگيخت تا در اين شاهنامه از پس گستردگي متون حماسيِ

(دورة نزديـك بـه    هجـري  قـرن پـنجم  كه از متون  ،شهريارنامهو  هنام برزو و نامه گرشاسپ
، متن شـاخص دورة گـذار   ،نامه سام درنهايتو  ،هجري است از قرن هفتم پسو  )امهشاهن

مـتن   منزلـة  بـه  نامه سام بررسيچنين،  هم .شوندانتخاب  ،و بعد از آن هجري قرن دهميعني 
فرد ايـن مـتن    به هاي منحصر ويژگي زيرا، استغايي اين پژوهش ت لعشاخص دورة گذار 

هاي اصيل خارج كـرده و   از دايرة حماسهكلي  آن را به گران پژوهش تاحدي است كه برخي
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گران  پژوهش هاي نظر. )172: 1386اند (محمدزاده و روياني  در دستة آثار عاشقانه قرار داده
يـن نظـر ايـن مـتن نـوعي      ا فراتر نرفته اسـت و از كلي  هاي باره از حد گزاره ينامذكور در

سـاختار آن درمقايسـه بـا سـاير     كلـي   طريـق تمـايز   تـا بـدين   داشت نياز اي خوانش حرفه
  سازي شود.  هاي حماسي عيني منظومه

  
  . مبناي نظري پژوهش5

يا  شاهنامه بخشي از  بسطبه بازآفريني و  اغلبكه  به اين علتشاهنامه  از پسآثار حماسي 
 علـت  به ،. ازسوييدارندخود   به منحصر يهاي ويژگي يكاند، هر هاي نخستين پرداخته اسطوره

اي پيش رفته كـه   گونه بههاي متفاوت سرايندگان، روند بازآفريني هر روايت  ف و انگيزهاهدا
 هـاي  ها ويژگـي  ها و پرداخت شخصيت كاري توزيع خويش و نظر محتوايي ازمنظوم  اثر هر

شناسي بـراي بررسـي و    هاي معمول ريخت كارگيري روش به. بنابراين، دارندمتمايز  تاحدي
 ،ايـن آثـار   زيـرا توانـد سـودمند واقـع شـود،      يز ساختار اين آثار نميهاي متما تعيين ويژگي

هـم دارنـد. انگيـزة     هاي اساسي با هاي زيرين ساختار تفاوت بر تنوع ظاهري، در اليه عالوه
دربرابـر رسـتم بـوده     هكردن قهرمان قصـ  ملَعدر پديدآوردن اثر خود  نامه گرشاسپسرايندة 

 جبران ضربة تراژيكي است كه نامه شهريارو  نامه هانگيرج و نامه برزو ناست و انگيزة سرود
 )sequence( رفـت  مرگ سهراب، روح و روان مخاطب را آزرده اسـت. بنـابراين، پـي   براثر 

در جهتـي تـازه    ، سپسشود آغاز مي شاهنامه هاي ميانة داستان از نخستين اين آثار در جايي
  كند. گسترش پيدا مي

 اين پژوهش، با موردبررسيِِ نظومآثار مهاي متمايز ساختاري  منظور تبيين عيني ويژگي به
 متـأخر هاي  باعث تغييرات اساسي در الگوي روايي منظومهچه  آن اين مهم كهدرنظرگرفتن 

ايـن   ،هاي متفاوت مخاطب اين آثار بـوده اسـت   گويي و نياز شده تمركز سرايندگان بر قصه
 ي با كاركرد خاصيها رفت ا و بسامد پيه رفت بررسي شيوة تركيب پي حاصل شد كه نتيجه

شـده و ارتبـاط مـوارد مـذكور بـا        فـزوده اهـاي   رفت هاي پي هاي شخصيت كاري و خويش
مناسـب   يديگـر روشـ   شنو ازسـوي  هاي سرايندگان ازسويي و نيازهاي خاص روايت انگيزه

خواهـد  بررسي اين موارد  ،درادامه روي، همين بهبراي رسيدن به اهداف اين پژوهش است. 
ربسامد چه كـاركردي  هاي پ رفت شنو چيست، پي به روايت شده منتقل كه الگوي روايتي شد

بـاال  طور  چه ها رفت پي اند و بسامد اين شنو بوده گوي كدام نياز روايت پاسخ دارند و احتماالً
 گوناگونهاي  هاي مختلف و شيوه رفت كاركرد و بسامد پيدرنظرگرفتن  با ،ازسويي .رود مي
  .خواهد شد بررسي وي براي بسط داستانهاي مختلف را ركيب، شيوهت
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هـاي هـر روايـت در     . گزارهشدنويسي  نظر گزارهدمنظوم م آثار در مرحلة اول پژوهش،
ايـن   .هاسـت  ص آنيتشـخ قـادر بـه     هر خواننـده  شَم كه شوند تركيب مي قالب واحدهايي
 ،رفـت را تكـرار ناكامـل يـا     پـي  شوند و حدومرز هر رفت ناميده مي تر پي واحدهاي بزرگ

كند. به ايـن   رفت تعيين مي همان پي ، تغيير شكل گزارة آغازينِ)Todorov( تودورفتعبير  به
كند و يك روايت آرماني با موقعيت  يك حالت پايدار را توصيف مي معني كه گزارة آغازينْ

است. در  يتعادل بي ي ازآن حالتمد آ پيشود كه نيرويي آن را آشفته كرده و  پايداري آغاز مي
شود. اين تعـادل   با عمل نيرويي در خالف جهت نيروي قبلي، تعادل برقرار مي ،مرحلة بعد

است  سببدوم از نظر تودورف شبيه تعادل نخست است، اما اين دو يكي نيستند، به همين 
 بنامد.» تغيير شكل«دهد آن را  كه تودورف ترجيح مي

هاي  مايه ميان بن )Tomaszewski( توماشفسكيتمايزي كه همان درنظرگرفتن  ازسويي، با
كـه دسـتة    دارد را دربـر رفت دو دسته گزاره  شود، هر پي هاي آزاد قائل مي مايه پيوسته و بن

 ةرابطـ اي بـه   ضـربه كـه   آن بـي  ،توانند از روايت حذف شوند مي ،هاي آزاد يعني گزاره ،دوم
 اغلـب هـاي دسـتة دوم    گـزاره  ،البتـه  .زده است ميهم پيوند   بهكه رخدادها را  بزند اي يعلّ

  اند. رفتي كالم اين چنين لحاظ ساختمان پي بهترين اهميت را در متن دارند و فقط  بيش
» گيـري  درونه«حالت نخست  :شوند تركيب ميبه سه شكل  ،از نظر تودورف ،ها رفت پي

شود. حالت دوم  ت ميرفت نخس اي از پي گزين گزاره رفتي كامل جاي است كه درطي آن پي
پوشاني شوند، يكي پس از  همكه  آن جاي به ،ها رفت پي ،است. در اين حالت» سازي زنجيره«

نوبـت   بـه ها  رفت پياست كه درطي آن اجزاي » تناوب« تركيب آيند. سومين نوعِ ديگري مي
رفـت   ز پياي ا نخست پس از گزاره رفت اي از پي معني كه گاه گزاره اين به ؛شوند روايت مي
 شود. رفت نخست واقع مي اي از پي رفت دوم پس از گزاره اي از پي آيد و گاه گزاره دوم مي

ديگـر   يك ممكن است در يك روايت باها  رفت پي اين سه صورت اصلي تركيب ،چنين هم
  ).95 - 91: 1379 آميزند (تودورف در

وايتـي را رقـم   هـاي مهمـي از هـر ر    ويژگـي ها  رفت پي بديهي است كه الگوي تركيب
اين نكته قـرار  تأثير  تحتاز عواملي است كه  گوناگونهاي  رفت زند. سرعت روايت پي مي
 رفـت  رفت ديگري قرار بگيـرد، گـزارش پـي    رفتي در دل پي نمونه، اگر پي . برايگيرد مي

 شـدن   گـيج  بـه  دو و هـر تـأخير  طور روايت متنـاوب بـه    افتد و همين ميتأخير  نخست به
هـاي   توان روايـت  مي ،ها آن و روابط ميانها  رفت پي با بررسي ،انجامد. بنابراين خواننده مي

گـاه دو   ، زيـرا كـرد مقايسـه  هـا   ة آنشـد  روايـت ظاهر متنوع و متفاوت را برپاية ساختار  به
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سـان برقـرار    روابـط يـك  ها  آن هاي متفاوت دارند، اما ميان گزاره ايِ گزاره محتوايِ روايت
  ).81 - 80: 1391 است (پرينس

 نخستهاي هر منظومه،  رفت منظور تفكيك پي به برگزيدة اين پژوهش، در بررسي متون
براسـاس ترتيـب    ،و درادامه، حروف الفبـاي انگليسـي  شد نويسي  نظر گزاره موردمنظوم آثار 

هـاي هـر    و بخـش داده شد شده اختصاص  تفكيكهاي  رفت از پيهريك به ، الفبايي حروف
 A1 بـا عنـاوين   Aرفـت   هاي مختلف پـي  بخش ،مثالً .اري مشخص شدگذ رفت با شماره پي
ترتيـب الفبـايي حـروف انگليسـي و     درنظرگرفتن  ترتيب، با . بدينه استمشخص شد  A2و

هـا،   تنيـدگي  درهـم ، نـوع  گونـاگون هـاي   رفـت  رفـت، ارتبـاط ميـان پـي     هاي هر پـي  شماره
در فرمـول   مـثالً، شـود.   خص مـي مشـ اثر و نظم يا آشفتگي الگوي روايي هر  ،ها گيري درونه

كـه ازنظـر    ،Gشده بـا حـرف    مشخصرفت  اي از پي كه تكهشود  ديده مي نامه سام مربوط به
حرف شمارة هفتم الفباي انگليسي است، در اواخـر فرمـول آمـده و دليـل ايـن امـر        ترتيب
مربوط  يرفت و جداافتادن بخشي از ماجرا هاي متعدد در دل اين پي رفت شدن پي گيري درونه

هـاي   حماسـه  به قلواد و مهرافروز است كه همين امر از داليل اصلي آشفتگي الگـوي روايـي  
كـه   ،رفـت اصـلي   هـاي پـي   تكهمتن منظوم در همين  ،چنين هم است. نامه سام متأخري چون

دخت و تالش براي ازدواج با اوسـت، تـا پايـان فرمـول پراكنـده       ماجراي عشق سام به پري
  بررسي آورده شده است.  و  بحثمربوط به اين موارد در بخش تر  بيش است. توضيحات

چهـار منظومـة موردبررسـي و     گونـاگونِ هـاي   رفـت  آمده از تركيب پي دست بهفرمول 
 مـتن  هـاي مختلـف هـر    اي كه شامل حروف اختصاري نمايندة گزاره چهارگانههاي نمودار

هـاي   گـزاره شـده، امـا   ارائـه   مـتن مقالـه   در اسـت ديگر  يكبا ها  آن منظوم و نحوة تركيب
  شده است. آورده از هر منظومه در بخش پيوست آمده دست به

  :1نامه گرشاسپ ـ
A₁→A₂→A₃→A₄→A₅→A₆(₁)→A₆(₂)→A₆(₃)→A₇→A₈→A₉→B₁→B₂→B₃→B₄→
C₁→C₂→D₁→D₂→C₃→C₄→C₅→C₆→C₇→C₈→C₉→E₁→E₂→C₁₀→C₁₁→C₁₂→
F₁→F₂→G₁→G₂→H₁→H₂→C₁₃→C₁₄→I₁→I₂→I₃→I₄→I₅→J₁→K₁→K₂→J₂→
J₃→L₁→L₂→J₄→M₁→N₁→N₂→N₃→N₄→O₁→O₂→N₅→N₆→M₂→P₁→Q₁→Q₂
→R₁→R₂→P₂→R₃→P₃→P₄→P₅→P₆→S₁→S₂→T₁→T₂→U₁→U₂→T₃→T₄→V₁
→V₂→T₅→W₁→W₂→W₃→T₆→X₁→X₂→T₇→Y₁→Y₂→Y₃→T₈→T₉→T₁₀→Z₁
→Z₂→AB₁→AB₂→AB₃→AC₁→AC₂→AC₃→AD₁→AD₂→AC₄→AE₁→AE₂ 
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  :2نامه برزو ـ
A₁→A₂→A₃→A₄→B₁→B₂→B₃→B₄→B₅→B₆→B₇→B₈→B₉→B₁₀→B₁₁→B₁₂→
B₁₃→C₁→C₂→ C₃→C₄→C₅→C₆→C₇→C₈  

  
  :3نامه شهريار ـ

A₁→A₂→B₁→B₂→B₃→C₁→C₂→C₃→D₁→D₂→B₄→E₁→E₂→B₅→E₃→B₆→B₇
→C₄→F₁→F₂→F₃→F₄→F₅→F₆→G₁→G₂→B₈→B₉→B₁₀→D₃→H₁→D₄→B₁₁→
H₂→H₃→I₁→B₁₂→B₁₃→B₁₄→B₁₅→B₁₆→B₁₇→H₄→H₅→H₆→I₂→B₁₈→B₁₉→
B₂₀→H₇→B₂₁→B₂₂→B₂₃→B₂₄→B₂₅→B₂₆→B₂₇→B₂₈→B₂₉→J₁→J₂→J₃→B₃₀→
B₃₁→B₃₂→B₃₃→B₃₄→K₁→K₂→L₁→J₄→J₅→B₃₅→B₃₆→B₃₇→B₃₈→B₃₉→M₁→
M₂→M₃→M₄→L2→B₄₀→B₄₁→B₄₂→A₃→I₃→I₄→N₁→L₃→N2→O₁→O₂  

  
  :4نامه سام ـ

A₁→A₂→B₁→B₂→A₃→B₃→A₄→A₅→C₁→C₂→A₆→A₇→C₃→C₄→C₅→C₆→C₇
→D₁→D₂→D₃→E₁→E₂→A₈→F₁→F₂→F₃→F₄→G₁→G₂→B₄→H₁→H₂→B₅→
B₆→B₇→B₈→B₉→I₁→I₂→I₃→I₄→H₃→I₅→H₄→H₅→I₆→A₉→A₁₀→J₁→J₂→J₃
→J₄→J₅→J₆→K₁→A₁₁→A₁₂→A₁₃→A₁₄→A₁₅→A₁₆→A₁₇→L₁→L₂A₁₈→A₁₉→
A₂₀→A₂₁→A₂₂→A₂₃→M₁→M₂→M₃→N₁→N₂→N₃→N₄→N₅→N₆→N₇→N₈→
K₂→O₁→O₂→O₃→O₄→O₅→O₆→O₇→O₈→O₉→P₁→Q₁→R₁→R₂→Q₂→S₁→Q₃
→Q₄→Q₅→Q₆→T₁→T₂→T₃→T₄→T₅→T₆→T₇→T₈→T₉→U₁→U₂→V₁→U₃→
W₁→W₂→X₁→X₂/V₂→X₃→U₄→U₅→U₆→R₃→Y₁→Y₂→Y₃→R₄→R₅→A₂₄→
A₂₅/ S₂→A₂₆→P₂→R₆→ A₂₇ →G₃ 

ديـده  ها  رفت پي بررسي، هرسه نوع تركيب موردهاي حماسي  در منظومه اساس، بر اين 
 نامـه  سـام و  شـهريارنامه ، يعنـي  متـأخر هاي  در منظومهها  رفت پي اما شيوة تركيب ،شود مي
تركيـب   هـاي نمودارهـا در   شـود و ايـن ويژگـي    گونة بارزي دچار تغيير و دگرگوني مي به
  .)2و  1(نمودار  مشاهده و بررسي است شكلي عيني قابل هاي هر منظومه به رفت پي
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  نامه گرشاسپو  نامه سامها در  رفت . تركيب پي1نمودار 
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  برزونامهو  شهريارنامهها در  رفت . تركيب پي2نمودار 
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  . بحث و بررسي6
هـاي روايـي    شـيوه  شود كـه  ده ميمشاه اثر منظوم چهار اين هاي رفت تركيب پي در فرمولِ

در فرمول مربوط به آن بازتابي عيني يافته است. در فرمول مربوط بـه الگـوي    اثرخاص هر 
 ةنماينـد تعـداد حـروف    كـه  شـود  مـي  سبباين اثر  ويژگي اپيزوديك نامه گرشاسپروايي 

انتخـاب   موجـب چـه   آن درواقع، ديگر باشد. منظوماثر از سه تر  بيش گوناگونهاي  رفت پي
 هـاي  ويژگي شد) هجري (قرن پنجم شاهنامه به متن شاخص دورة نزديك به نامه گرشاسپ

كـه   ،اما انگيـزة سـرايش اثـر    بود، يك اثر حماسي در حكمبودنش  مستقل و منظوم آن متن
روايت اين اثر همان  تا شده سبب)، 39 :1389اسدي بوده است ( شاهنامه نوعي رقابت با به

كـه روايـت ايـن      معنـي   اين  به .را داشته باشدشاهنامه  ر روايت اپيزوديكهاي مشابه د الگو
برند  را پيش ميها  آن هاي مشترك هاي مستقلي است كه شخصيت منظومه تركيبي از روايت

يعني گرشاسپ، ديگر تنها قهرمان اثر نيسـت و   ،محوري هاي اثر شخصيت ي در ميانهتو ح
  كند. مي قهرمان اصلي عمل درجايگاهها  رفت پيرخي شود و در ب نريمان وارد داستان مي

 هـاي  ، ازنظـر زمـاني در ميانـة داسـتان    شـد تر اشاره  كه پيش طور همان ،برزونامه داستان
بـا   »رسـتم و سـهراب  «تكـرار الگـوي داسـتان    درواقع  منظوم اثر اين .گيرد قرار مي شاهنامه
 فرمـول مختصـري دارد،   شـود  مـي  مشاهدهكه  طور همانبندي متفاوت است. بنابراين،  پايان
رفـت ديگـر    رفتـي در دل پـي   پـي   هـيچ اند و  هم وصل شده بهاي  شكل زنجيره بهها  رفت پي

و  يعلّاز روابط منطقي  برزونامههاي  رفت روابط ميان پيچنين،  هم گيري نشده است. درونه
 شود مشاهده مي، شنو را در اين روايت دنبال كنيم كند و اگر ردپاي روايت معلولي پيروي مي

داسـتاني كـه    ؛خط داستاني واحدي را دنبال كند تا تمايل دارد فقطشنوي اين اثر  كه روايت
بندي متفاوت در  راوي با پايان ،گونة ديگري پايان يافته كه مطابق ميل او نبوده و حال به قبالً
 رفـت  فزودن پيآورد و حتي با ا شنو را فراهم مي روايت رفت نبرد رستم و برزو رضايت پي

آورد تـا در ايـن بخـش،     داستان را فراهم ميتر  بيش ) فرصت بسطCرفت  (پي ديگريكلي 
  نمايي در نبرد با تورانيان را داشته باشد.  شنو فرصت قدرت روايت محبوبِ قهرمانِ

رسـتم و  «نوعي جبرانـي بـراي پايـان تراژيـك داسـتان       بهنيز  شهريارنامهانگيزة سرايش 
كـه   شـود  مشاهده مي هاي اين اثر رفت ا با بررسي دقيق فرمول تركيب پيام ،است »سهراب

هـاي پيشـين خـود دارد و     اي بـا نمونـه   هـاي برجسـته   تفـاوت  شـهريارنامه  الگوي روايـي 
الگـوي روايـي    زمانْ هاي داستانيِ هم شده و روايت متناوبِ حركت گيري درونههاي  رفت پي
  است. متمايز كرده كلي    منظوم را به متن اين
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  هاي بسط داستان ر شيوهدآن تأثير  تغيير كاركرد حماسه و 1.6
توانـد   ن اهميـت دارد كـه مـي   دهاي اصـلي در هـر اثـري چنـ     رفت كه كاركرد پي طور همان
توانـد عامـل اصـلي     ها نيز مـي  كنندة فضاي داستاني كل اثر باشد، كاركرد زيرمجموعه تعيين
اصـطالح   بـه دارنـد يـا   زمان  هم كه خطوط داستانيدر آثاري  كننده درنظر گرفته شود. تعيين

در بررسي نحـوة  طوركه  همان ها درنظر گرفته شود. ند بايد كاركرد تمام حركتا چندحركتي
ديـده   ،نامـه  سـام  ويـژه  بـه  ،)شهريارنامه و نامه سام( متأخرمنظوم  اثر هاي دو رفت تركيب پي

هـاي   درمقايسه با نمونه ،متأخرنة ويژگي تمايزبخش عمده در الگوي روايي دو نمو شود، مي
و ازديـاد   ،شده در دل حركـت اصـلي داسـتان    گيري درونههاي  رفت پيشين، بسامد باالي پي

هـاي متعـدد را    رفـت  شـود كـه راوي پـي    به اين مي منجر واست زمان  هم خطوط داستاني
نتيجـة   تـوانيم بـه   هـاي فرعـي مـي    رفت تناوب روايت كند. ازسويي، با بررسي كاركرد پي به

هاي مختلف بسـط داسـتان    هاي او در استفاده از شيوه اهداف راوي و انگيزه بارةروشني در
محتـواي داسـتاني   تـر   بيش در اين آثار اهميت داردچه  آن دهد اي كه نشان مي نتيجه ؛برسيم

  هاي حماسي خاص. مايه است تا بسط و ارائة بن يليتخ
اي نبـرد بـا شـتابي باورپـذير و منطقـي و      هـ  نمايانـة صـحنه   ، پرداخت واقعبرزونامهدر 

در  كنـد، امـا   دار مـي  قـوي اسـت كـه روايـت را ادامـه      و معلـوليِ  ية علّرابطماجراهايي با 
 علت،كند. به همين  هاي داستاني مختلف است كه فرمول را طوالني مي اپيزود نامه گرشاسپ

سـرعت بـاال    به امهن گرشاسپهاي مختلف داستان در فرمول  رفت شمارة حروف نمايندة پي
اي و در دو  زنجيـره اصلي با تركيب سـادة   رفت سه پي فقط برزونامهكه در  حالي در ؛رود مي

باعـث تمـايز اساسـي    چـه   آن با روابطي پيچيده داريم.د دمتعحروف  نامه سام و شهريارنامه
هـاي فرعـي    رفـت  شود اين نكته است كه پـي  مي متأخر منظوم دو حماسة از نامه گرشاسپ

جـا   اند و همان گيري شده رفت اصلي روايتي اپيزوديك درونه در دل پي امالًك نامه رشاسپگ
شوند، بلكـه   باره تمام نمي يك نامه سام و نامه شهريارهاي فرعي  رفت رسند، اما پي اتمام مي به

، نامـه  گرشاسـپ رفـت مقـدماتي    شوند. در پي تناوب روايت مي بهديگر شناور بوده و  همدر 
ـ توسپس راوي ماجراي  ،)A1شود ( رود و پيروز مي جنگ شاه كابل مي به طورگ ديگـر  د ل

گرشاسپ در چنين،  هم قهرمان اصلي برسد. تولدتا به  كند مي را روايت نياكان قهرمان اصلي
و  ،هـا، اژدهـا، كرگـدن    هندي و جنگ با مخالفان او با ببر بيان، نسـناس  مهراججريان ياري 

قصـد ازدواج بـا دختـر     بهكه  ،شود. در سفر خود به روم نيز مي جنگد و پيروز ها مي سگسار
  .)215 :همانشود ( جنگد و پيروز مي زنان و زنگيان مي ، با راهاستشاه روم 
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انـد و   گيـري شـده   كامـل درونـه   ،به همين شيوه ،هاي فرعي اين اثر رفت موارد ديگر پي
 نامـه  گرشاسـپ لگـوي روايـي   ا ،به همين دليـل  .پراكنده نيستها  رفت پي هاي مختلف تكه
 آن عامِخوانندة  ،شود. البته نمي سردرگمخواندن موارد متعدد  طياست و خواننده درب تمر

تعدد اپيزودهاي داستاني، جزئيات ماجراهـا را فرامـوش كنـد، امـا بـراي       راثرممكن است ب
ايـن   هندارد. الزم بـه ذكـر اسـت كـ     مشكلي ديگر ها به هم هاي مختلف ماجرا دادن تكه ربط

 يـا بـا   ايِ مرتب، مثل نبـرد او بـا اژدهـا    زنجيرههاي ديگر قهرمان با روابط  موارد غير از نبرد
  است. ،مخالفان مهراج هندي

كامالً  ،شناسي ازنظر مكانيكي و ريخت ه،چهار حماس اين درها  رفت پي بيترك ،بنابراين
ـ  شـنو و  شـدن كيفيـت روايـت    روشناي كه به  متفاوت است، اما نكته آن در پرداخـت  أثير ت

انجامد، بررسي كاركرد  مي ،شهريارنامه و نامه سام ، يعنيمتأخرمنظوم  آثار گفتماني متمايز در
براي بسـط روايـت   ها  آن هاي احتمالي سرايندگان در استفاده از هاي فرعي و انگيزه رفت پي

هـاي   و در دورهشـن  كه تغيير كيفيـت روايـت   برد  پيتوان  با اين روش مي آن، بر عالوه .است
  داشته است. هاي منظوم ههاي بسط روايت در حماس ر شيوهدچه تأثيري  گوناگون
اين حماسه را  ،انگيزة متفاوت قهرماندرنظرگرفتن  با ،نامه سام گران پژوهش برخي اخيراً
 رمـانس زيرمجموعـة آثـار عاشـقانه يـا      آن را و اند منظوم حماسي خارج كرده آثار از دستة

)romance( انـد  كـرده مطـرح   راشدن ايـن اثـر    سرودهبحث  ، نقاالنازسويي ،و اند رار دادهق. 
 يعنـي  ؛كـاركرد رفـع مـانع دارنـد     نامـه  گرشاسـپ هـاي   رفت از پي بسياري كه مشاهده شد

هـاي   رفـت  پـي درمـورد   رفـع مـانع اسـت و ايـن نكتـه     ها  آن گر اصلي كنشكاري  خويش
با ديدن قدرت بدني گرشاسپ او را مـأمور  ك اصادق است. ضحكامالً  شده نيز گيري درونه

يـاري مهـراج     بـه خواهد  بعدي از او مي رفت اصليِ در پي .)75 :همانكند ( كشتن اژدها مي
 نامـه  گرشاسـپ  قهرمـان  چنـين،  ). هـم 81: هندي برود و مخالفان او را سركوب كند (همان

چـه در   ،بنـابراين  .كنـد  را برطرف مـي  و مانع كند مي هاي فرعي نبرد رفت پي تر طي بيشدر
شده تنها كنش  گيري درونههاي  رفت چه در پي دارندهم  اي با باط زنجيرههايي كه ارت رفت پي

 ،رفت با كاركردي جز رفع مانع، مثل ازدواج قهرمان چند پي دركلقهرمان رفع مانع است و 
پـذير  نا كه آن هم براي بسط داستاني كامل ضروري و اجتنـاب  آمده است نامه گرشاسپدر 

 اين ترِ بيشكه  شود دريافته مي ،نامه شهريارهاي متناوب روايت  رفت بوده است. با بررسي پي
تـر ديـده    رفع مـانع ازسـوي قهرمـان كـم    ها  آن داستاني دارند و در كاركرد بسطها  رفت پي
توان به ماجراهاي قهرمان با مرجانة جادو، در طلسم افتـادن   شود. از جملة اين موارد مي مي
دسـت    بـه  رامدالشـدن   ربـوده شدن او اشاره كرد. حتي در مـوردي مثـل    زنداني و هرمان،ق
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 بوي حماسي ندارد و اين مورد و رنگديو نيز كاركرد رفع مانع ازسوي قهرمان ديگر  مضرابِ
 بوي حماسـي  و رنگبراي نه  و شده است فزودهاها  دادن ماجرا  كشبسط و  منظور هبتر  بيش
  ).144 - 116: 1377ختاري غزنوي مبه داستان ( دادن

ـ مؤهـاي   گـر  رفتن بسامد كـنش  باالشود  ديده مي نامه شهرياردر  مورد ديگري كه در ث ن
 اي است كـه در  مايه بنها  آن بازي قهرمان با و عشق آنزنان در فعال داستان است و حضور 

ن مـورد يكـي از   شود و ايـ  ترين شكل خود ظاهر مي ررنگبه پنقالي  آثار ويژه بهو  نامه سام
شـود و نقـش    منجر مي متأخر هاي فضاي داستاني در حماسهكلي  مواردي است كه به تغيير

كند و  اي و مادر فرزند او بود، بسط پيدا مي به معشوق قهرمان اسطوره  منحصر كه قبالً ،زنان
 و )نامـه  سـام و  نامـه  شـهريار دخت در  و پريرام دالجو (فرانك و  جنگ هايي چون در قالب

  آيد.  معشوق درمي

  در بسط داستاننامه  سام هاي متمايز راوي شيوه 1.1.6
هـاي پيشـين    را از نمونه ،شهريارنامهو  نامه سام، يعني متأخرالگوي روايي دو حماسة چه  آن

و روايت متناوب ماجراها ازسوي راوي زمان  هم كند، ازدياد خطوط داستاني خود متمايز مي
ـ عبخشد روابـط   مي تمايز خاص نامه سام به روايت چه آن براين، . افزوناست و معلـولي  ي لّ

خوبي در  بهو  اند دقيقهاي فرعي  رفت پي نامه شهرياردر  زيرا ،اين اثر است ناپخته در روايت
شدنش با بهزاد هنـدي آشـنا    طلسمشهريار در ماجراي  مثالً، .اند دل داستان اصلي تنيده شده

كه اسـير سـواري دالور شـده     ،را ،شيرافكن ،خواهد برادرش بهزاد هندي از او مي .شود مي
 ،شـاه  دختـر هيتـال   ،كه همان فرانـك  ،قهرمان او را از دست سوار دالور .نجات دهد ،است
هاي  كه در قسمت شود مي آشنايي قهرمان با فرانك سببدهد و اين ماجرا  نجات مي ،است

هاي بسـياري را   رفت كه راوي پي ،نامه مسا اما در .كند بعدي داستان نقش پايداري را ايفا مي
دقيق  شكل بهدهد،  دخت است، جاي مي كه همان ماجراي سام و پري ،رفت اصلي در دل پي

هـا   رفـت  پـي  هاي او منطقي نيست و روابـط ميـان   توجيه و كند اي عمل نمي شده حساب و
خـورد،   مـي  راوي هرجا براي توجيه موردي بـه مشـكل بـر    مثالً،نيست؛  و پذيرفتنيمحكم 

كند.  ارائه مي آن را سازد و ) ميcompleting( مكملنگري  ماجرايي سردستي در قالب گذشته
 ازقضـا ) اشـاره كـرد كـه    Iتوان به ماجراي آشنايي قهرمان با قلوش ( اين موارد مي ةجملاز 

كه عاشق  ،شاه شهر زنان ،شاه آيد يا ماجراي قهرمان با حوران پسرعموي نريمان از آب درمي
شـدن شـاپور مغربـي بـا قهرمـان نيـز       متحدانگيـزة   ،چنـين  هـم  ).Yرفت  هرمان است (پيق

  است. ديو ابرَهايِدخت گرفتار طلسم  راه با پري پري است كه هم  رضوانِبودن او به  عاشق
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در دل ماجراهـاي مربـوط بـه     Vرفـت   و پايـان پـي   X و W هـاي  رفـت  پيمجموعة 
رفت مربوط به يافتن  اند. پي يد تنيده شدهجوي قهرمان براي يافتن شمشير جمشو جست

افـزوده  هاي روايت نبرد قهرمان بـا شـداديان، بـا ايـن توجيـه       در ميانه ،شمشير جمشيد
 را، كـه  جمشيد تيغ جنّي رجمان نام  به داني چيز همه شخصيت قول از شود كه راوي مي
 جمشـيد  هكـ  شمشـيري  ؛كنـد  معرفي مـي  ،است ديو لجالجِ كشتن براي مؤثر سالح تنها
 كُشندة جـادوان  تنها و شده آن حك بر يزدان نام و است گذاشته جايي در طلسمراه  هم

  ).Uرفت  است (پي
 نتيجـة  احتمال بهكه  ،نامه سام قهرمان هاي نبرد از بسياري براي ديني هاي انگيزه شدن قائل
است  بوده معا مخاطب پسند و سليقهدرنظرگرفتن  وآن  سرايندگان يا سراينده كاري محافظه

كه سام  ،R رفت شود در ميانة پي مي سبب ،)1396و ديگران  به خادميباره، بنگريد   ينا  (در
ديو است، ناگهـان جريـان مبـارزه بـا شـداد عـاد و        دخت از چنگ ابرَهايِ راهي نجات پري

 گشاييِ ديو مطرح شود و قبل از گره يكي از موانع رسيدن به ابرَهاي منزلة برداشتن او به ازميان
آوري بـه تنـة اصـلي داسـتان      شكل سرگيجه بههاي فرعي  رفت از پي يرفت فعلي، بسيار پي

  پيوند بخورند و حجم زيادي از روايت را به خود اختصاص بدهند. 
ساختن ناشيانة داسـتان   مرتبطدر  را نامه سام هاي ناكام سرايندگان نكتة ديگري كه تالش

هاي  مايه كه در برخي موارد بن اين دهد نشان ميل حماسي هاي اصي متن منظوم با پيش اثر اين
پيوند  صورت ضعيف به به ماجراي اصلي داستان رفتي فرعي قالب پي هاي اصيل در حماسه
دخـت، بـه    براي رسيدن به وصال پـري  ،نمونه، قهرمان در راه سفر به چين راياند. ب خورده

اژدهـا را اژدهايي را بكشد و قهرمان  تا اهدخو رسد و شاه بربر از او مي بربر مي جايگاه شاه 
كاركرد رفع مـانع بـه دسـت قهرمـان را     درواقع  مواردي از اين دست .)E رفت (پي كشد مي

كه راوي ماجرايي مانند كشتن  توجه آندرخورانتظار مخاطب. نكتة  مورداما نه با توالي  ،دارند
اما در  .رساند پايان مي بهد و آن را زود كن كوتاه روايت مي ،اي اصيل است مايه كه بن ،اژدها را
شـود، بـا    كه در راه نجـات معشـوق انجـام مـي     ،هاي مربوط به نبرد قهرمان با ديوان بخش

هاي چندگانه، بخش زيادي از روايت  شدن تعليق قائلهاي فرعي متعدد و  رفت گنجاندن پي
خاص سـرايندگان   ايه ترجيحاين نكته نشانة  .دهد ها اختصاص مي را به گزارش اين بخش

فضاي داستاني خاص در ايـن   خلقر دمخاطب اين آثار است كه تأثيري مستقيم  و احتماالً
  گذارد.  آثار مي

 از را نامه سام تمايز الگوي روايي ،هاي فرعي رفت با بررسي كاركرد پي ،مورد ديگري كه
كرد مشـابه اسـت كـه    با كار يِيها رفت ، بسامد باالي پيدهد نشان مي هاي پيشين همة نمونه
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تـر   بـيش  انداختن هرچـه  تعويق بهها و  دادن ماجرا تفصيلبه  را تمايل سرايندگان اين منظومه
اي به سـاختار داسـتان    آنكه ضربه بي ،هايي از اين دست رفت . پيدهد گواهي مي گشايي گره
 ،هـاي آن  ازجملـه نمونـه   انـد.  شـدني  و هـرس  شـدني  حـذف  ، از تنـة اصـلي داسـتان   دنبزن
كنـد و از او   دخت به قهرمان ابـراز عشـق مـي    زني جز پريها  آن هايي است كه در رفت پي

هـاي   افزودن تعليق ، يا)B ،H، Yهاي  رفت پذيرد (پي اما قهرمان نمي ،كند تقاضاي وصال مي
دخـت   هاي قهرمان با موانع راه وصالش بـا پـري   مراتبي در ماجراهاي مربوط به نبرد سلسله
 داسـتان  رفت مشـخصِ  اي در دل يك پي هاي چندمرحله تعليق نامه سامدر چنين،  هم است.

در الگـوي   و دارنـد سان  يك هاي فرعي كاركردي رفت پي ةهمكه  درصورتي ؛شود ايجاد مي
هاي مربوط به نبردهـاي   رفت نمونه، در پي راي. ببررسي است قابل اين موارد نامه سام روايي

 هـاي چندگانـه در دل   شـدن تعليـق   قائـل  ،و يـا شـداديان  دي  ديو يا نهنگال قهرمان با مكوكالِ
سان  يك كاري فراواني با خويشهاي  مراتب طوالني نبرد قهرمان به معرفي شخصيت سلسله

  انجامد. شود و به تفصيل داستان مي ميمنجر (رقيب جنگي) 
در ارتبـاط بـا مخاطـب    نقـاالن   مشابه شـيوة بسيار ها  دادن به ماجرا برگ و شاخاين شيوة 

شـنو   نامرتـب روايـت   كه روايت شفاهي و حضور احتماالً اي ويژگي ؛روايت شفاهي است
فضا و  فقطهايي كه  ماجرا ؛داشته است مي واسان  يك هايي با كاركرد راوي را به تكرار ماجرا

 ؛نيسـت هـا   آن شنوي عام را دارند، اما هيچ منطقـي در پـس   بويي مطابق مذاق روايت و طعم
 كـاري  خويش در دو متن مختلفسان  يك هاي شخصيت شود ي مشاهده ميكه حت اي گونه به

شـكل دائـم بـه     بـه هـا   هـاي خـاص شخصـيت    كاري كنند و خويش متضادي پيدا ميكامالً 
  شود. هاي ديگر منتقل مي شخصيت

برخي  داشتن اين متون و اهميت يِمحور توان گفت ويژگي كنش بنابر موارد ذكرشده، مي
دهـد كـه    هـا نشـان مـي    شخصـيت  بودن اهميت كم درمقابل، هاي خاص و ها و كنش مايه نب
قبـولِ   قابلي و معلولي ها در دل ماجرايي با روابط علّ نمايانة شخصيت جاي پرداخت واقع به

تنهـا   شـاهنامه و ، نامـه  گرشاسپ، نامة كهن برزواي چون  برجستههاي  متن شنوي پيش روايت
خاص  سليقةشنو اهميت داشته است و اين امر بيش از هرچيز  روايت هاي داستاني براي تم

كاركرد حماسه در  واضحتغيير به  باتوجه كه رسد مينظر  به البته، دهد. را نشان مي شنو روايت
ها  آن هاي اصيل و بازآفريني مايه گويي (با استفاده از بن هشدن قص تبديلو  عصر همهاي  دوره

شـنو امـري    اهميـت روايـت  درنظرگـرفتن   نوعي حرفـه و شـغل،   بهدر دل ماجراهايي تازه) 
دادن صـفحات   اختصـاص منظوم پيشـين نيـز    آثار درطوركه  همان ناپذير بوده است، اجتناب

  گواه بر اين مدعاست.شده  د به مدح ممدوحي كه اثر به او تقديم ميدمتع
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در  آن هـاي  رفـت  پـي شـناوربودن   نامه سامالگوي روايي  فرد و مهمِ به منحصر ويژگياما 
قدر زياد  آن نامه سامهاي  هاي فرعي و شخصيت رفت معني كه تعداد پي اين ديگر است. به هم

 ،ماجراي طوطي، دختر شداد ، مانندها را پي نگيرد شود راوي برخي ماجرا مي باعثاست كه 
اي نبـرد  شود يـا مـاجر   به آن پرداخته مينقالي  گرفته نشده و در متون  كه در متن منظوم پي

  سام با شاه مازندران و ديوان مازندران.
هـم يكـي كنـد.     ها را با ناچار پايان برخي ماجرا بهشود راوي  گاهي باعث مي ،چنين هم

ديـو و در طلسـم افتـادن قلـواد      دست نهنگال  بهشدن قلوش  ربودهنمونة اين مورد ماجراي 
بـراي پـرداختن بـه مـاجراي      برهم ديگر به راوي فرصتي و درهمهاي  است كه تراكم ماجرا

قلوش  كه خواننده انتظارش را ندارد، وقتيدهد و درست  را نميها  آن رهاشدة مربوط به نيمه
رسـد   مـي  شـاهي   بـه شـود و   آزاد مـي  ،دسـت قهرمـان    بـه  ،فغفور چـين  شدن هكشتاز  پس
بـر بـود   خ در طلسم افتاده بود و خواننده از سرنوشـت او بـي   كه قبالً ،)، و قلوادS  رفت (پي
كه او  ،رضوانراه  هم دست قهرمان به  بهشدن ارقم، دشمن سيمرغ  كشته)، بعد از V رفت (پي

شود. در  نزد ارقم پيدا مي باره يك بهدست ابرَها ربوده شده بود،   بهدخت  پريراه  هم هم قبالً
ن امر كنند و اي ديگر نشت مي همشمار روايت در  هاي بي رفت هاي پي گويي تكه ،اين موارد

 ،هاي پيشـين را فرامـوش كـرده    رفت شلوغي روايت جزئيات پي راثركه ب ،شنو براي روايت
هاي مختلـف روشـن نيسـت و     رفت هاي پي مرز كند. در اين موارد، حدو مشكلي ايجاد نمي

هاي خاص، مشكلي بـا ايـن آشـفتگي     دادن كنش ترجيحبا  ،شنو گويي هم راوي هم روايت
از حـد   نامـه  سـام  هـاي  رفـت  توان نتيجه گرفت كه الگوي تركيب پي مي ،ين نظرا ندارند. از

هـم اسـت؛    در هـاي شـناورِ   رفت اي از پي ملغمهتر  بيش تركيب تناوبي منطقي خارج شده و
 داند كجا و به چه شـكلي  را روايت كرده و حال نميها  آن هايي كه راوي بخشي از رفت پي
  هاست. رفت بندي اين پي ودن پاياننب منطقيرا تمام كند و همين نكته دليل ها  آن

بررسي است ديرش منفـي در روايـت   درخور نامه سام نكتة ديگري كه در الگوي روايي
هـاي   هاي فرعي است كه اين ديرش منفيِ موارد فرعي دركنار بسامد بـاالي مـاجرا   رفت پي

 وشـود   يگشايي داستان منجر مـ  در گرهتر  بيش هاي چندگانه به تأخير هرچه فرعي و تعليق
 گونـاگون هـاي   شدن روايـت بخـش   ديگر و متوقف روايت متناوب ماجراهاي شناور در هم

تـر   بـيش سـردرگمي   د و بـه وش ميت لماجراها براي روايت ماجراهاي ديگر نيز مزيد بر ع
در  و نيسـت  بـاره  ايـن  در مجالي براي پرداختن بـه جزئيـات   ،جا انجامد. در اين خواننده مي

  آن پرداخته خواهد شد.پژوهشي جداگانه به 
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  گيري . نتيجه7
ايـن نتيجـه حاصـل     ،شـاهنامه  از پس منظوم پهلوانيِ آثار در بررسي تغييرات الگوي روايي

 داشـته  تاريخي يا تعليمـي  و سياسي ـ  ملي هاي كه هدف، كه كاركرد حماسة منظوم شود مي
گـزين   بـودن اثـر جـاي    كننـده  سرگرمو تأكيد بر يافته كلي  هاي متأخر، تغيير در دوره، است

سـوق  سوي فضاي افسانه و نقل نمايشي  بههاي حماسي  مايه بسط بن و اغراض پيشين شده
 بازتوليد درجهتشنوي خاص اين آثار  شده است و سرايندگان در پاسخ به نياز روايت داده

هـاي   خاص سرايندگان به شـكل  رادماين  .اند كوشيدهشنوي عام  گفتماني موردپسند روايت
هـا   رفـت  پي تركيب ،اين موارد ةجملاز  .في در الگوي روايي اين آثار نمود يافته استمختل
در روايـت ايـن آثـار اسـت و     زمـان   هم هاي داستاني دليل ازدياد حركت بهشكل متناوب  به

 و شدن چند داستان كه از سنت نقل نمايشي به منظومة حماسي راه جسته اسـت  تنيده درهم
  نظمي كرده است. اغتشاش و بي دچاروايت را هاي ر رفت گاه تركيب پي

كـه كـاركرد    حاصـل شـد   ايـن نتيجـه   ،هـاي فرعـي روايـت    رفت با بررسي كاركرد پي
 ،همانند كاركرد حركت اصلي داسـتان ، نامه سام ويژه به ،متأخرمنظوم  آثار هاي فرعي رفت پي

ـ ، نامـه  سـام  با بررسي الگـوي روايـي   سرانجام،دور از اهداف حماسي است.  مـتن   منزلـة  هب
هاي داستاني و روايت  بر ازدياد حركت عالوه ،كه حاصل شداين نتيجه  ،شاخص دورة گذار

متمـايز  كـامالً   هـاي پيشـين خـود    را از نمونه نامه سام متناوب، موارد متعدد ديگري روايت
هـاي ضـعيف راوي بـراي     و معلولي ناپخته، توجيهي لّعروابط  ،از جملة اين موارد .كند مي
 و ،هاي فرعي بـا كـاركرد مشـابه    رفت هاي جديد به داستان، بسامد باالي پي رفت دن پيافزو
 تمايـلِ  ايـن كيفيـت  ، نخسـت اسـت.  سـان   يـك  كـاري  هايي با خـويش  آن شخصيتتبع  به

نشانة  دوم، دهد. را نشان مي گشايي انداختن گره تعويق سرايندگان به بسط افراطي داستان و به
شـنوي جديـد    متأخر اسـت. ايـن روايـت    منظوم آثار شنوي اين ايتتغيير بنيادين كيفيت رو

از روابط منطقي ميان تر  بيش هاي داستاني خاص كنش اوازنظر  داشته است وسليقة خاصي 
ميـان او بـراي شـنيدن     در حضور يـك  اند و احتماالً هاي مختلف روايت اهميت داشته بخش

وده است؛ كيفيتـي كـه محصـول نزديكـي     تأثير نب گيري موارد مذكور بي شكلروايت نيز در 
به روايت شفاهي نقاالني است كه با مخاطبان خـود رابطـة رويـاروي     نامه سام بسيار روايت

هـاي مربـوط بـه     اين نتيجه حاصل شد كه شتاب منفي روايت در بخش ،چنين هم اند. داشته
ي باعـث  هـاي فرعـ   رفـت  اي در دل پـي  هاي چندمرحله هاي فرعي و تعليق رفت پي روايت

شـود. ايـن مـوارد دركنـار روايـت       مي نامه سام گشايي در روايت گرهتر  بيش افتادن تعويق به



 59   ... شاهنامههاي پهلواني بعد از  تغييرات الگوي روايي منظومه

ـ ع ةرابطكه  ،ديگر شمارِ شناور در هم هاي بي رفت متناوب پي نيـز  هـا   آن و معلـولي بـين  ي لّ
منظـوم بـراي خواننـده     اثـر  هاي ايـن  كردن ماجرا دنبالشود  چندان محكم نيست، باعث مي

هـاي   رفـت  تنيدگي پـي  اين تمايل به تناوب و كثرت و درهم كه رسد مينظر  به شد.دشوار با
كـه در خلـق    ،متن حماسي، جدا از ظرفيت گسـترش نامحـدود حجـم منظومـة حماسـي     

بـوده  گـذار  اثرنيـز   است،بيت  هزار60حدود در كهجديد  ةمبرزوناهاي بلندي چون  منظومه
توانسـته در اسـتحاله و فروپاشـي سـاختار      اين گسترش توأم بـا اغتشـاش مـي    ،است. البته

گزينـي آن بـا آثـاري كـه      هاي حماسي و پايان اين نوع از خلق آثار حماسي و جاي منظومه
هـاي پهلـواني و    چون رمانس، تر با طبيعت روايت شفاهي دارند خوان ريخت متفاوت و هم

تري  هاي گسترده گذار باشد؛ موضوعي كه تحقيق دربارة آن به پژوهشاثر ،هاي منثور حماسه
  هاي بعدي است. براي پژوهش  نهادي يافت پيش كه ره دارد نياز

  
  ها پيوست

  :نامه گرشاسپ .1
فرزنـد   تور ،A2 كند يبا دختر شاه زابل ازدواج م ديجمش ،A1 زديگر يم حاكاز ض ديجمش
بل به تخت شاه زا دسبيش ،A4يد آ يم ايدن بهفرزند تور  دسبيش ،A3 ديآ يم ايدن به ديجمش

بـه جنـگ شـاه كابـل      گطـور ، A6 يـد آ يمـ  ايـ دن بـه  دسـب يپسـر ش  طورگ، A5 دنينش يم
پسـر   شـم  ،A6(3) رسـد  يمـ  يشـاه  به طورگ، A6(2) شود يم روزيپ طورگ ،A6(1)  رود يم

پسر  گرشاسپ ،A8 رسد يم يشاه بهو  ديآ يم ايدن بهپسر شم  اثرط، A7 ديآ يم ايدن بهطورگ 
 ضـحاك  ،B1 نديب يو گرشاسپ را م رود  يماثرط  يبه مهمان اكحض، A9 ديآ يم ايدن بهاثرط 

پاداش  قهرمان ،B3 دكش ياژدها را م قهرمان ،B2دهد  فرمان ميكشتن اژدها  هبگرشاسپ را 
 يعاص ،يمهراج هند سردارِ ،بهو ،B4 دهد يرا به او م يپهلوان جهان لقبضحاك و  رديگ يم
مهــراج  ياريــشاســپ را بــه گر ضــحاك ،C1 خواهــد يمــ ياريــشــود و از ضــحاك  يمــ
 دو ،D2 كشد يرا م انيببر ب گرشاسپ ،D1 رود يم انيبه جنگ ببر ب گرشاسپ ،C2  فرستد يم

  بـه  قهرمـان  ،4C فرسـتد  يكردن قهرمان مـ رياس يبرا بهورا  يزنگ ،C3 جنگند يسپاه با هم م
مهراج  با سپاه گرشاسپ ،C6 خورد يبهو شكست م سپاه ،C5 كند يم ريبهو را اس يزنگ ياري

كننـد و   يمـ  دايـ راهانش گنج پ و هم قهرمان ،C7 درو يم بيجنگ با پسر بهو به سراند يبرا
كننـد و   يمـ  دايراهانش دوباره گنج پ و هم قهرمان ،C8 بخشد يمهراج گنج را به گرشاسپ م

 ،E1 رود يهـا مـ   به جنـگ نسـناس   قهرمان ،C9 بخشد يدوباره مهراج گنج را به گرشاسپ م
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با مهـراج   گرشاسپ ،C10 شود يبهو به شاه زنگبار پناهنده م پسر ،E2 شود يم روزيپ قهرمان
 كنـد  يگـو مـ  و و با او گفـت  داريبا برهمن د قهرمان ،C11 پردازد يگذار در هند م و گشتبه 

C12، رود يبه جنگ كرگدن م قهرمان F1، شود يم روزيپ قهرمان F2، به مكان اژدهـا   قهرمان
هـا   آن رسد و بـا  يسگسارها م گاهيبه جا قهرمان ،G2 كشد يا مقهرمان اژدها ر ،G1 رسد يم
شكند و  يطهمورث را م ةدخم ةقلع طلسمِ قهرمانْ ،H2 شود يم روزيپ قهرمان ،H1 جنگد يم

بـه   دنيدر راه رس گرشاسپ ،C14 فرستد يم رانيگرشاسپ را به ا مهراج ،C13 ابدي يگنج م
 ،I1 كشد يبستگانش م ةهمراه  هم  رض است بهرا كه به اعمال او معت يباغبانضحاك بارگاه 
 ،I3 رسـد  ينزد ضـحاك مـ   به گرشاسپ ،I2 رود يم يروينزد ش يدادخواه يباغبان برا برادر

و  رديـ گ يجانـب گرشاسـپ را مـ    ضـحاك  ،I4 كنـد  يعدالت تالش م ياجرا يبرا يرويش
 قهرمـان  ،J1 ودش يروم م يازدواج با دختر شاه روم راه يبرا قهرمان ،I5 كشد يرا م يرويش

بـا مـرد بازرگـان آشـنا      قهرمـان  ،K2 كشـد  يزنـان را مـ   راه قهرمان ،K1 جنگد يزنان م با راه
 رانيكند و به ا يازدواج م با او دختر شاه رومية مرد بازرگان و دا ياري  به قهرمان ،J2  شود يم

 ،L2 شـود  يمـ  روزيـ پ قهرمـان  ،L1 جنگـد  يمـ  انيبا زنگ رانيدر راه ا قهرمان ،J3 گردد يبازم
 سـتان يس ديساختن شهر جد به قهرمان ،J4 شود يم برگزاررسد و جشن  يم رانيبه ا قهرمان

جنگـد و   يزابـل بـا سـپاه كابـل مـ      سـپاه  ،N1 شود يم يشاه كابل عاص پسر ،M1كوشد  يم
شود و شـاه   يم روزيپ قهرمان ،N3 رود يسپاه زابل م ياري  به قهرمان ،N2 خورد يشكست م
اش  خانهو او  قهرمان ،O1 قهرمان را بكشد تا كند يم يسع گرجادو زن ،N4 دكش يكابل را م

و بـا دختـر شـاه كابـل ازدواج      ندينشـ  يبـه تخـت كابـل مـ     قهرمان ،O2 كشد يآتش م بهرا 
امـا قهرمـان او و مـادرش را     ،كنـد  يدر كشتن قهرمـان مـ   يشاه كابل سع دختر ،N5   كند يم
بـه   ضـحاك  ،M2 كند يردد و ساختن شهر را تمام مگ يبرم ستانيبه س قهرمان ،N6 كشد يم
  بـه  قهرمان در راه ،P1 فرستد يم ويد منهراسِو  يقيرود و قهرمان را به جنگ افر يم ستانيس
ساكن  افراد ،Q2 شود يم روزيپ قهرمان ،Q1 جنگد يو با شاه القطه م رود يشاه طنجه م ياري

 ،به جنگ كوشمار، شاه قاقره قهرمان ،R1 كنند يرا غارت م ميغنا يحاو يقاقره كشت ةزيجز
رسـد و او را   يمـ  ويـ د منهراسِ گاهيقاقره به جا ةريجزبه  دنيدر راه رس قهرمان ،R2 درو يم
 روانيبه ق قهرمان ،R3 شود يم روزيجنگد و پ يرسد و م يبه قاقره م قهرمان ،P2 كند يم رياس
بـه   رانيـ در راه برگشـت بـه ا   گرشاسپ ،P3 شود يمپيروز جنگد و  يم يقيرود و با افر يم

كنـد و بـا او    يم داريد يروم با برهمنِ قهرمان ،P4 پردازد يها م يشگفت دنيگذار و د و گشت
 ،S1 رسـد  يمـ  يپادشـاه  بـه  دونيـ فر ،P6 ددگر يبازم رانيبه ا قهرمان ،P5 كند يگو مو گفت
ـ  مانيگرشاسپ و نر دونيفر ،S2 فرستد يكاوه را به جنگ خاور م دونيفر گـرفتن   يرارا ب
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رسند و او  يم غريبه محل خاقان  مانيو نر گرشاسپ ،T1 فرستد يم انيخراج به جنگ توران
، U1 جنگـد  يمـ  غـر يخاقـان   ةبـا بـرادرزاد   مانينر ،T2 دشو يمتحد م مانيبا گرشاسپ و نر

 شـاه  ،T3 رونـد  يبه جنگ فغفور مـ  مانيو نر قهرمان ،U2 شود يم روزيپ نريمان در اين نبرد
مرد دورنـگ   گرشاسپ ،V1 رود يبه جنگ مرد دورنگ م گرشاسپ ،T4 شود يم مياول تسل

نام قباد   به يپهلوان ،T5 جنگند يم انشيبا فغفور و سپاه مانيو نر گرشاسپ ،V2 كشد يرا م
قباد را  مانينر ،W2برند  يم وهكش مانيشهر به نر ياهال ،W1 كشد يرا م يا خانه نگهبانان بت

رسـاندن بـه    ياريـ  يبرا مانينر ،T6 شود يمتحد م مانيغنشور با نرشهر ف شاه ،W3 كشد يم
بـا   جنگ ،X2 شود يم روزيپ ، نريمان در اين نبردX1 جنگد يشاه شهر فغنشور با دزدان دژ م

 انياز سـپاه  يكـ ي ،T7 شـوند  يمـ  روزيـ پ مانيو گرشاسپ و نر يابد ميفغفور ادامه  انيسپاه
 گرشاسـپ  ،Y2 كنـد  يمـ  وهكشبه گرشاسپ  زكيكن صاحب ،Y1 دزدد يرا م يزكيكن يرانيا

 گاهيبه جا مانيو نر گرشاسپ ،Y3 فرستد ينزد صاحبش م بهرا  زكيكشد و كن يرا م يسپاه
 رانيـ به ا مانيو نر گرشاسپ ،T8 كنند يم ريجنگند و فغفور را اس يبا او م و رسند يفغفور م

 ،T10 شـود  يمـ  دهيفـور بخشـ  كند و فغ يم يگر يانجيفغفور م يبرا مانينر ،T9 گردند يبرم
 تيكـاوه از شـاه شـكا    قبـاد  ،Z2 ديـ آ يمـ  ايـ دن بـه  مـان ينر سـام  ،Z1 كند يازدواج م مانينر
ــ ــ يعصــبان شــاه ،AB1  كنــد يم ــاد، AB2 شــود يم ــ يعــذرخواه قب كنــد و شــاه او را  يم
افتد  مياختالف  به يم امانتيسر غنا شاه سابق طنجه بر نِيبا جانش گرشاسپ ،AB3  بخشد يم

AC1، شود يم روزيجنگد و پ يبا شاه طنجه م گرشاسپ AC2، طنجـه   يدر حـوال  گرشاسپ
 ،AD1 رود يبـه جنـگ دد مـ    گرشاسـپ  ،AC3 پردازد يها م يشگفت دنيگذار و د و گشتبه 

 ،AC4 شود يم گزاربر يگردد و جشن يبرم رانيبه ا گرشاسپ ،AD2 شود يم روزيپ گرشاسپ
  .AE2 دهد يم مانيپ (سپهبد) را به نرگرشاس لقب دونيفر ،AE1 رديم مي گرشاسپ

  
  :برزونامه. 2

 سـهراب  ،A1 رديگ يم بارشود. شهرو از او  يرود و با شهرو آشنا م يبه شنگان م سهراب
، A3شود يرود و كشته م يبه جنگ رستم م سهراب ،A2 رود يدهد و م يبه شهرو م يا نشانه
بـه   ابيافراسـ  ،A4 شـود  يمشغول م يشود و به كار كشاورز يبزرگ م و ديآ يم ايدن به برزو

 ،B2 فرسـتد  يمـ  انيـ رانيبرزو را به جنـگ ا  ابيافراس ،B1 نديب يرسد و برزو را م يشنگان م
 شـود  يتن م به با رستم وارد جنگ تن برزو ،B3رسد يم انيپا به انيتوران يروزياول با پ جنگ

B4، شود يم واگذاشته گريد يشكند و جنگ به مهلت يرستم م دست B5، نام رسـتم را   برزو
 يگـر  يجـ  انيـ بـرزو م  يبـرا  رستم ،B6 ديگو يبه او نم ابياما افراس ،پرسد يم ابياز افراس
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 يبرزو بـرا  مادرِ ،B8 فرستند يارگ م ةقلعرا به  برزو ،B7 دكشن ياو را نم جهيكند و درنت يم
و را از فروش بـرز  گر و بهرام گوهر رامش ياري به مادر ،B9د شو يم رانيا ينجات پسر راه

هـا   آن رسـند و بـا   يراهـانش مـ   بـه رسـتم و هـم    انيـ فرار گروه ،B10 دهد يم يزندان فرار
شـوند و در   يشـاد مـ   انيـ رانيا ،B12 كنـد  يبرزو را آشكار مـ  تيهو شهرو ،B11 جنگند يم
كردن رياسـ  يرا بـرا  لسـم يگـر و پ  سوسـن رامـش   ابيافراس ،B13 رنديگ يجشن م ستانيس

 مـه يخ ابـان يرسند و در ب يم رانيبه ا لسميو پ سوسن ،C1 فرستد يم رانيبه ا يرانيپهلوانان ا
روند و  يم ابانيبه ب يگريپس از د يكيكنند و  يهم مجادله م با يرانيا پهلوانان ،C2 زنند يم
سـپاه   ،C4 جنگـد  يمـ  لسميو با پ ديآ يدنبال پهلوانان م  بهفرامرز  ،C3 شوند يسوسن م رياس
 انيـ رانيا ،C6 شـوند  يمـ  روزيپ انيرانيا ،C5 جنگند يهم م سند و بار يو توران از راه م رانيا

  .C8 دده يرا به برزو م يپهلوان مقام جهان خسرويك ،C 7 رنديگ يجشن م
  

  :شهريارنامه. 3
شـود و بـه هندوسـتان     يناراحت مـ  اريشهر ،A1 خواند يپدر م يرا ب اريفرامرز شهر سامِ

شـاه   دهـد و بـا دختـر ارژنـگ     يخود را نشان مـ  يدر هندوستان دالور اريشهر ،A2 رود يم
شاه از  تاليه ،B2 شود يشاه آغاز م تاليشاه و ه ارژنگسپاهيان  نيب جنگ ،B1 كند يازدواج م

 اريشهر ،C1 روند يم به شكار اريشاه و شهر ارژنگ ،B3 كند يم ياريجمهورشاه درخواست 
ـ  ،C3 ابـد ي يشد و گنج مك يرا م يزنگ طلسم ةقلعدر  اريشهر ،C2 افتد مي در طلسم  ةمرجان

درخواسـت او را رد   اريشـهر  ،D1 دارد ييجـو  و درخواست كام رود يم ارينزد شهر بهجادو 
از  شاه ارژنگ ،B4 كنند ينم دايو را پاروند و  يم اريدنبال شهر بهشاه  افراد ارژنگ ،D2 كند يم

 كشـد  يپسر او را مـ  هشا تاليه يجا به عاس ،E1 ديجو يم ياريشاه  تاليكشتن ه يعاس برا
E2، رود  يمشاه  تاليه ياري بهجمهورشاه  سپاهB5، كنـد  يمـ  يپسرش زار سوگ هبشاه  تاليه 
E3، شود يدوباره آغاز م جنگ B6، خـورد  مـي  قهرمان شكست ابيدر غ شاه ارژنگ B7، ِِدر 

 مالقـات  يبـا بهـزاد هنـد    اريشـهر  ،C4 ديآ مي رونيب اريشود و شهر مي قلعة طلسم گشوده
با  اريشهر ،F2 خواهد مي ياري ارياز شهر رشينجات برادر اس يبرا يهند هزادب ،F1 كند يم

عاشـق فرانـك    اريشـهر  ،F4 شـود  يفرانـك آشـكار مـ    يواقعـ  تيهو ،F3 جنگد مي فرانك
فرانك  درقبال رافكنيش ،F6 كند يآزاد م اريشهر را ،يبرادر بهزاد هند، افكنريش، F5  شود يم

شـاه بـه    ارژنـگ  يفـرار  سپاه ،G2 كشد يم بهزاد را رافكنيش ،G1ند چي يمتوطئه  اريو شهر
دوبـاره   جنگ ،B9 شود يم يراهها  آن شاه با ارژنگ ياري يبرا اريشهر ،B8 رسد يم اريشهر

 اريهرنـزد شـ   بـه آورد و  يمـ صـورت فرانـك در   بهجادو خود را  ةمرجان ،B10 شود يآغاز م
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و كشـته   ييشناسا مرجانه ،H1ورزد  يم حسادت ،كه عاشق فرانك است ،عاس ،D3  رود يم
ـ  سـد ينو يشـاه نامـه مـ    شـاه بـه ارژنـگ    تـال يه ،D4 شود يم و  اريكشـتن شـهر   نهـاد  شيو پ

شـاه   تـال يه نـزد  بـه  كنـد و  يمـ  رياسـ  عـاس  را اريشهر ،B11 دهد يمتحدشدنشان را به او م
د و از او فرسـتن  يزال نامـه مـ   يبـرا  ،H3 كنـد  يمـ  يرا زنـدان  اريشاه شهر تاليه ،H2  برد يم
شاه شكست  كند و ارژنگ يم دايادامه پ جنگ ،I1رود ببه هند  اريبردن شهر يخواهند برا يم
 ياريـ  بـه  شبا سـپاه  نسناس ،B13 خواهد يم يارياز شاه زنگبار  شاه ارژنگ ،B12 خورد يم

بـا   شـنگاوه  ،B15 ديـ جو يمـ  ياريـ از سلطان كجـرات   شاه ارژنگ ،B14رود   يمشاه  ارژنگ
شاه دوباره قصد كشـتن   تاليه ،B17 شود يدوباره آغاز م جنگ ،B16رود   يم ياري به شسپاه
را دوبـاره   اريشـهر  ،H5 كشـد  يرا م ميكند و دژخ يبند پاره م اريشهر ،H4 كند يرا م اريشهر
شـود و   يدوبـاره آغـاز مـ    جنـگ  ،I2 فرسـتند  يزال نامه مـ  يبرا دوباره ،H6 كنند يم يزندان

و شـنگاوه بـا سـپاه     ديـ جو يمـ  ياريـ شـاه از اكـره    تـال يه ،B18 شـود  يمـ  روزيشاه پ تاليه
را آزاد  اريپسر نگهبـان قلعـه، شـهر    ،رياردش ،B20 شود يم ازسر گرفته جنگ ،B19  رسد  يم
ادامـه   جنـگ  ،B21 رود يشـاه مـ   ارژنـگ  ياريـ   به يبا سپاه بهزاد هند اريشهر، H7سازد  يم

حكمـت و جـام    نـة يآ شـاه  ارژنگ ،B22 )است خالصه شدهها در اين بخش  گزاره(يابد  مي
 شنگاوه ،B24 شود يم رياس ،شاه تاليهمتحد ، شنگاوه ،B23 دهد يم اريرا به شهر ينما انجمن

بـا او ازدواج   و شـود  ي(زردپوش) آشنا م با دالرام اريشهر ،B25 شود يشاه متحد م با ارژنگ
 ،B27 زديگر يم بيبه سراند شاه تاليه ،B26 شود يشاه متحد م كند و جمهورشاه با ارژنگ يم

دوباره آغاز  جنگ ،B28 روند يم بيشاه به سراند تاليبا ه نبرد يراهانش برا و هم شاه ارژنگ
دنبـال    بـه نجـات دالرام   يبـرا  اريشـهر  ،J1 ديـ ربا يدالرام را مـ  ديـو  مضراب ،B29 شود يم

در ايـن بخـش    هـا  گـزاره ( گـذارد  يسر م  پشته خوان را نُ اريشهر ،J2 رود يم ويد مضراب
شـاه   بر تخـت ارژنـگ   شاه تاليه ،B30 خورد يشاه شكست م ارژنگ ،J3 )است خالصه شده

كشـد و   يشـاه را مـ   تـال يه بهـزاد  ،B32 كنـد  يم ريشاه را اس تاليپوش ه سرخ ،B31 ندينش يم
كنـد و خـودش بـر تخـت      يمـ  ريارژنـگ را اسـ   فرانـك  ،B33 ندينشـ  يارژنگ بر تخت مـ 

 ياريـ شاه درخواسـت   لهراسپكند و از  يم وهشك ويد سيابلاور از خ پادشاه ،B34  ندينش يم
بـه   يتـوران  ارجاسپِ ،K2 فرستد يشاه خاور م ياري يشاه رستم را برا لهراسپ ،K1 كند مي
 ريجنگـد، او را اسـ   يمـ  ويد مضرابكند، با  يدالرام را آزاد م اريشهر ،L1 كند يحمله م رانيا
 ةادامـ  يبرا اريشهر ،J5 زديگر يو م گسلد ميبند  ويد بمضرا ،J4 برد يو به مغرب م ،كند يم

 ،B35 دهـد  يشكسـت مـ   اريشـهر  پـوش را  هيپوش و س سرخ ،B34 رود يم بيبه سرند نبرد
فرمان و  سدينو يبه فرانك نامه م اريشهر ،B36 شود يپوش آشكار م هيوش و سپ سرخ تيهو
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 كنـد  يم ريو جمهورشاه را اس رايشهر نيرنگبا  فرانك ،B37 دهد يشاه م كردن ارژنگآزاد به
B38، كند يحمله م ستانيبه س ويد ارهنگ M1، خـورد  يزابـل شكسـت مـ    سپاه M2، از  زال
جنـگ   ،M4 خورد يشكست م ويد ارهنگ ،M3 كند يدرخواست كمك م ژن،يپسر ب ر،ياردش

ـ    اريشهر دالرام ،L2 كند ادامه پيدا مي انيرانيارجاسپ و ا ك را را از بنـد فرانـك آزاد و فران
 ريتوپـال را بـه اردشـ    دختـر  ،B40 نشاند يتخت م بهشاه را  ارژنگ قهرمان ،B39 كند يم رياس
 سـتان يسـمت س  بـه بـا سـپاه    اريشـهر  ،F7 دهنـد  يشاه مـ  را به ارژنگ فرانك ،B41 دهند يم
شود  يم يعصبان اريشهر ،I3 رسد يم اريفرامرز به شهر يجا به اشتباه به زال ةنام ،A3  رود يم

ادامـه   رانيتوران با ا جنگ ،N1 كند يبه توران حمله م اريشهر ،I4 گردد يبرم بياندو به سر
شكار  با جمهورشاه به اريشهر ،N2 شود يم آغاز نبردرسد و  يبه توران م اريشهر ،L3 ابدي يم
 .O2 شود يكشته م رگاهيدر نخج اريدست شهر  به يريش ،O1 رود يم
  

 :نامه سام. 4
افروز پري  عالمسام با ، A2 ندك سام نريمان گوري را تعقيب مي ،A1 ودر شكار مي سام به
دخت را  پري تصويرسام ، B2 دكن سام ابراز عشق مي  بهپري  زِوافر عالم، B1 كند مالقات مي

 سـروش  قهرمـان را ، B3 شـود  پـري ناپديـد مـي    افروزِ عالم ،A3 شود بيند و عاشق او مي مي
سام بـا قلـواد راهـي چـين      ،A4 دخت در چين است يگويد پر كند و به او مي راهنمايي مي

 ،C2 شود قلواد اسير زنگيان مي ،C1 جنگد ميها  آن رسد و با سام به زنگيان مي، A5 شود مي
سـام  ، A7 كنـد  بينـي مـي   فريدون اتفاقات آينده را پيش ،A6 بيند خواب مي سام فريدون را به

كاروانيان چيني بـا  ، C4 شود سير گرداب ميسام ا ،C3 درو دنبال قلواد مي  بهشود و  بيدار مي
كاروان بـه جايگـاه   راه  هم سام ،C5 شود راهي ميها  آن رسند و سام با نزد سام مي  بهكشتي 
 نـد ك و قلواد را آزاد مي ،شود جنگد، پيروز مي سام با سمندان مي، C6 رسد زنگي مي سمندانِ

C7، رسند ه بربر ميراهانش به فيل رميدة شا سفر، سام و هم ةدر ادام D1 ،  سام فيل رميـده را
شاه بربـر قهرمـان را بـه جنـگ اژدهـا       ،D3 دهد شاه بربر به قهرمان پاداش مي ،D2 گيرد مي
، A8 گيرد سوي چين را پي مي بهقهرمان سفرش ، E2 كشد قهرمان اژدها را مي، E1 فرستد مي

، F2 شـود ها  آن شاهپاد ات خواهند مردم خاورزمين از سام مي، F1 رسد سام به خاورزمين مي
قلواد با مهرافروز ديـدار  ، F4 گيرند مردم خاور جشن مي، F3 پذيرد اجبار شاهي را مي بهسام 
سـام را   پري افروزِِ عالم ،G2 نالد قلواد از عشق مهرافروز مي ،G1 شود كند و عاشق او مي مي
گـو  و ا هـم گفـت  خاوري ب ةو شمسآذرافروز  ،H1 دشو شمسه عاشق سام مي ،B4 ربايد مي
 ايـن درخواسـت را   سـام ، B5 افـروز پـري از سـام تقاضـاي وصـال دارد      المع، H2 كنند مي
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در آينـده   را وصـال  ةافـروز وعـد   سام به عـالم ، B7 كند افروز تهديد مي عالم ،B6پذيرد  نمي
سام با  ،I1 رود شكار مي سام به ،B9 گرداند افروز سام را به مجلس بزم برمي عالم، B8 دهد مي

 ،I3 كند گو ميو عشق گفت ةسام با قلوش دربار ،I2 شود قلوش، پسرعموي نريمان، آشنا مي
شمسـه بـه قلـوش    ، H3 كنـد  شمسه به سام ابراز عشق مي، I4 شود قلوش عاشق شمسه مي

 ،H5 رود و مـي  گريـد  مـي شمسه  ،H4 دهد رد مي پاسخسام به شمسه  ،I5 دهد رد مي پاسخ
 شـود  بيند و راهي چـين مـي   دخت را مي سام خواب پري ،I6 نالد قلوش از عشق شمسه مي

A9، ِشـود  راهـي مـي  هـا   آن رسـد و بـا   بازرگان مي سام به كاروان سعدان A10،   قهرمـان و
نـوش را نجـات    جنگد و پري قهرمان با ژند جادو مي ،J1 رسند دژ مي ةگنجينراهانش به  هم
شدن ژند جادو  كشتهخبر  ،J3 دبيا شكند و به گنج دست مي قهرمان طلسم را مي ،J2 دهد مي

مراتبي با ديوهاي  شكل سلسله بهقهرمان  ،J4 آيد رسد و او به جنگ سام مي ديو مي به مكوكالِ
هـا در ايـن    گـزاره ( كشـد  جنگد و او را مـي  ديو مي قهرمان با مكوكال ،J5 جنگد متعددي مي

د و خود به چـين  فرست به خاور مي قهرمانقلواد و قلوش را  ،J6 )است خالصه شدهبخش 
نوش  ازطرف دربار به استقبال پري ،A11 رسند راهانش به چين مي قهرمان و هم ،K1 رود مي
دخت به سام  عشق پري ،A13 دنكن گو ميو دخت با هم گفت نوش و پري ريپ ،A12روند   مي

خبـر بـه    ،A15 كنـد  گـو مـي  و رود و بـا او گفـت   نزد فغفور مـي   بهسام  ،A14شود  زنده مي
 ،A16 شـود  و بيش از پيش عاشق سام مـي  رود  ميرسد و او هم به ديدن سام  خت ميد پري
قهرماني بـه نـام فـوالد بـه      ،A17 ندك تابي مي خواهد و بي نوش كمك مي دخت از پري پري

بينـد   دخت را مي سام پري ،L2 كشد سام فوالد را مي ،L1 كند و رجزخواني مي رود  ميدربار 
  بـه كند و  سام تمارض مي ،A19 رود شكار مي فغفور بهراه  هم مسا ،A18 شود هوش مي و بي

 كنـد  گير مـي  رسد و او سام را دست خبر به فغفور مي ،A20 (وصال) رود دخت مي نزد پري
A21 ،ِدارد  ميبـاز ين كـار  ا ولي وزيرش او را از ،چين قصد كشتن سام را دارد فغفورA22، 

قمررخ و سام  ،M1 كند بان، سام را آزاد مي زنداندختر  ،قمررخ، A23 كنند سام را زنداني مي
 رود دخـت مـي   سراغ پري  بهكند و  سام با قمررخ وداع مي ،M2 كنند بازي مي سه شب عشق

M3، ِرسـد  دخت مي قصر پري سام به در N1،  ـكوه دخـت از سـام    پـريكنـد و او را   مـي  ش
دخت و  پري ،N4 رود ام ميدنبال س  بهدخت  پري ،N3 رود سام از در قصر مي ،N2 پذيرد نمي

هـوش   سـام بـي   ،N6 كنـد  مـي شـكار  آدخت هويت خود را  پري ،N5 جنگند هم مي سام با
نـزد سـام و     بـه قلواد و قلوش بـا لشـكر    ،N8 دخت و سام پري ةدوباروصال  ،N7 شود مي
دخـت را   درخواسـت ازدواج بـا پـري    اي نامـه  در سام بـه فغفـور   ،K2 رسند دخت مي پري
ـ   ،O2 كنـد  دخت مشـورت مـي   فغفور با مادر پري ،O1نويسد  مي  دسيسـه دخـت   ريمـادر پ
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ديـو   سـام را بـه جنـگ نهنگـال    ، O4 كند فغفور سام را به قصر خود دعوت مي ،O3  كند  مي
 جنگـد  مراتبي با ديوهـا مـي   شكل سلسله بهسام  ،O5دخت) (شرط ازدواج با پري فرستند مي

جنگـد و او را اسـير    م بـا نهنگـال مـي   سـا  ،O6 )است خالصه شدهها در اين بخش  گزاره(
سام سـر بـه    ،O8 پراكند كند و خبر مرگ او را مي دخت را پنهان مي فغفور پري ،O7  كند مي

قمرتاش از مكـر فغفـور بـاخبر     ،P1 شود نوش مي قمرتاش عاشق پري ،O9 گذارد بيابان مي
دخت و رضوان را  يديو پر ابرَهاي ،R1رود   ميدخت  ياري پري  بهپري  رضوانِ ،Q1 شود مي
و قلـوش را   گسـلد  مينهنگال بند  ،Q2 روند دنبال سام مي  بهقلواد و قمرتاش  ،R2 ربايد مي
قلـواد و   ،Q3پرسند  ميرسند و دربارة سام از او  قلواد و قمرتاش به برهمن مي ،S1 ربايد مي

سـام   قلـواد و قمرتـاش بـه    ،Q4 گيرنـد  رسند و از او اطالعـات مـي   قمرتاش به ساربان مي
دخت راهي  سام براي نجات پري ،Q5 دهند دخت را به او مي بودن پري زندهرسند و خبر  مي
كشد و  شاپور دهقاني را مي ،T1 شوند قلواد و قمرتاش و سام با شاپور آشنا مي ،Q6 شود مي

خواهـد بـا    شـاه از سـام مـي    سـقالب  ،T2 شـوند  شاه درگير مي راهانش با سقالب سام و هم
سـام و قلـواد و    ،T4 گيـرد  جـادو اطالعـات مـي    سام از عاق ،T3 رآزمايي كندجادو زو عاقِ

سـام و   كـه  دهـد  شـاه دسـتور مـي    پريـان بـه سـقالب    شاهT5،  افتند قمرتاش در طلسم مي
شـود و   طلسم باطـل مـي   ،T7 دكش فرهنگ ديو مي جادو را عاق، T6 راهانش را آزاد كند هم

كشـد و قمرتـاش را بـه     مـي  شـاه را  هرمان سقالبق ،T8 شوند راهانش آزاد مي قهرمان و هم
جنگد و پيروز  قهرمان درطي سلسله نبردهايي با ديوان و شداديان مي، T9 نشاند تخت او مي

قهرمان بهشت و دوزخ شـداد   ،U1)است خالصه شدهدر اين بخش ي آن ها گزاره( شود مي
ر رجمان جنّي (شمسه) براي قهرمان با دخت ،V1 افتد قلواد در طلسم مي ،U2 كند را ويران مي

ديـو را   پلنگـان  ،W1 كنـد  ديو به شمسه حمله مي پلنگان ،U3 رود گشودن طلسم جمشيد مي
جنگد و رضـوان و   سام با ارقم مي ،X1 خواهد سيمرغ از سام ياري مي ،W2 كشد مي شمسه

 ةمـ اداسـام بـراي    ،X3 بندنـد  هم پيمان مي سيمرغ و سام با ،X2/V2 دهد قلواد را نجات مي
كند و قصـد   د را اسير مياسام شد ،U4 كند گردد و جنگ ادامه پيدا مي جنگ با شدادان برمي

كـوه فنـا جايگـاه    سوي  به سام ،U6 دهد ديو شداد را نجات مي ابرَهاي ،U5 كشتن او را دارد
هـا در ايـن    گـزاره ( رسـند  راهانش به شهر زنان مـي  سام و هم ،R3 شود ديو راهي مي ابرَهاي
 ،Y2 كنـد  به سام ابراز عشـق مـي   ،شاه، شاه شهر زنان حوران ،Y1 )است ه شدهخالص بخش

جنگـد و   سـام بـا ديـوان و ابرَهـا مـي      ،R4 رود كوه فنا ميسوي  به سام ،Y3 پذيرد سام نمي
سـام بـه چـين     ،R5 )اسـت  خالصه شـده  ها در اين بخش گزاره( كند دخت را آزاد مي يپر
سام پادشاهي چين  ،A26/S2 كشد م فغفور چين را ميسا ،A25 جنگد رود و با چينيان مي مي
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قمرتـاش بـا    ،A27 گـردد  سـپارد و بـه ايـران بـازمي     را به قمرتاش و خاور را به قلوش مي
جنگد و او را  ديو مي ابرَهايسام در دربار منوچهرشاه دوباره با  ،P2 كند نوش ازدواج مي پري
 .G3 كند مي عروسيواد با مهرافروز قل ،A28 كند دخت عروسي مي سام با پري ،R6 كشد مي
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