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Abstract
Among the literary texts of Persian, there are ten poems called Vis and Ramin by
Fakhruddin Ass'ad Gurgani; Khosrow and Shirin, Haft paykar, Sharafnameh and
Eghbalnameh by Nezami Ganjavi; Gol and Nowrooz, Homay and Homayoun
Khwaju Kermani; Jamshid and Khorshid by Salman Savoji; Bahram and Golandam
by Amin al-Din Safi and Homayname which has features of the literary type of
romance. In this paper, based on the model of Claude Lévi-Strauss structuralism, we
extracted the minima of the narrative of Persian verse romances and studied their
structure.
In the narrative structure of Persian verse romances, the common minima have
always been repeated. The first step for understanding deep-structure the stories is to
explain the structure of their narrative. Based on the existence of dual oppositions in
the structure of these romances, the main elements of the structure of stories can be
extracted. These elements are Mytheme that stories structure based on them. From
the stroke of the stories mentioned above, six narrative minima can be extracted: 1)
The hero sees science and martial arts. 2) The hero, loves a beautiful girl. 3) The hero
travels to gain the demands. 4) The hero for gaining demands, tests or quests. 5) The
hero receives a reward. 6) The hero returns to his homeland. As Strauss extracted the
Mythemes on a sentence scale, these elements are also in the form of a sentence,
which can generally be summarized in single words; the elements of "education,
love, travel, test, reward, return."
According to the aforementioned minerals, the main structure of the Persian verse
romances is based on the initiation or the achievement of the championship.
Initiation and traditions of encouragement and passing on a series of ceremonies and
rituals and oral education, the purpose of which is to create a fundamental and
decisive transformation in the religious and social status of a person who is
mysterious, overlooked or strangled. In Persian verse romances, the hero with a
motive that is generally sought after by a beloved goes away from home and takes a
long journey with all kinds of hardships; Tests are difficult to survive and eventually
return home with victory over enemies and obtaining desires. These propositions are
the structural elements that illuminate the original structure of the romances based on
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the pattern of pagan rituals. In this template, the hero goes away from the
community, while at the same time differs from his previous state of affairs, in order
to achieve perfection and change his religious and social status. The findings of this
research show that the use of an initiation structure in the narration of Persian verse
romances is due to the importance of extra-family marriages in deep-structure these
stories.
Keywords: Verse romances, Structuralism, Initiation, Narrative minima, Deepstructure
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چکيده

در میان متون ادب فارسی ،ده منظومه به نامهای ویس و رامین ،اثر فخرالدین اسعدد رررعانی ،خسعرو و یعیرین ،هفعتپیکعر،
یرفنامه و اقبالنامة نظامی رنجهای ،رل و نوروز و همای و همایون خواجوی کرمانی ،جمشید و خوریید سعلمان سعاوجی،
بهرام و رلاندام از امینالدین صافی و هماینامه وجود دارد که دارای ویژریهای نعو ادبعی رمعانسانعد اخعت ف زمعانی در
روایت رمانسهای منظوم و رستردری جغرافیایی این منظومهها ،روساخت آنها را متنو ساخته است ایعن تنعو و تفعاور در
ییوة روایت رمانس ها ،چند ساختار را در آنها ایجاد کرده است؛ اما ساختار اصلی آنها مبتنی بر آیعین آیناسعازی یعا پارشعایی
قهرمانی است؛ پارشایی و آیینهای تشرف ،بر مجموعهای از مراسم و مناسک و آموزشهای یفاهی داللت دارد کعه هدفشعان
ایجاد تغییر و تحولی بنیادین و تدیینکننده در وضدیت دینی و اجتماعی آن فردی است که مشرف یا پارشا معییعود در ایعن
مقاله ،بر اساس الگوی ساختارررایی لوی استروس ،کمینههای روایی رمانسهای منظوم فارسی را استخراج و سعاختار آنهعا را
بررسی کردهایم یافتههای این پژوهش نشان میدهد استفاده از ساختار پارشایی در روایت رمانسهای منظوم فارسی ،به دلیعل
اهمیت ازدواج برونخانوادهای در ژرفساخت این داستانهاست که بر پایة تقابل سفر قهرمان به سرزمین بیگانه و بازرشت او
به زادراه خویش ،تقابل خواستة قهرمان و دستیابی به خواسته ،تقابل نبرد قهرمان و پیروزی او و در نهایعت ،تقابعل سعرزمین
پدری و سرزمین مدشوق یکل ررفته است
کليد واژهها :رمانس منظوم ،ساختارررایی ،آیین پارشایی ،کمینة روایی ،ژرفساخت
 -1مقدمه
رمانس ،قصة منظوم یا منثور سدههای میانه است که بر مبنای افسانهها ،ماجراهای عشق و یوالیهرری یا مضامین فعوق ببیدعی یعکل
ررفته است و نیز منظور از رمانس ،داستانهای آرمانررایانهای است درباب یخصیتهای خیعالی در زمعانهعا و مکعانهعای پعرر و
دورافتاده که مدموالً از مضامین قهرمانی ،ماجرایی یا اسرارآمیز مایه میریرد بهبورکلی ،رمانسها ،آرمانهایی چعون آدابدانعی ،ثبعار
قدم ،وفاداری ،دالوری و عشق را بازرو میکنند و برحهای آنها تخیلی ،قالبی و رزافهآمیزند و بعر پایعة نبعرد یعوالیههعا بعا العوالن و
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیار فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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جادورران استوار است (رضایی )289 :1382 ،نورتورپ فرای ،نظریهپرداز کانادایی ،ویژریهای این نو ادبعی را در کتعابهعای نقعد
خود بریمرده است به نظر او ،رمانس ،جوهرة ساختاری ک م مخیّل است و ازآنجاییکه مستقیماً از قصههعای عامیانعه نشعگت ررفتعه
است ،ما را بیشتر از هر جنبة دیگر ادبیار به مفهوم ک م مخیّل نزدیک میکند (فرای )41 :1384 ،فرای ،رمانس را به دو یکل عمعده
تقسیم میکند :یکل الیرمذهبی مشتمل بر یوالیهرری و سلحشوری؛ و یکل مذهبی مختص افسانههای مردان خعدا در هعر دو نعو ،
به دلیل علقة داستانی ،تکیه بر مدجزار و نقض قانون ببیدی بسیار است (فرای)49 :1377 ،
هرراه بخواهیم ویژریهای عمومی رمانس را بر متون منظوم فارسی تطبیق دهیم و رمانسهای منظعوم ایرانعی را یناسعایی
کنیم ،به ده منظومة داستانی میرسیم که ساختارهای مشابهی دارند پرسش این است که رمانسهای منظوم فارسعی دارای چعه
ساختار یا ساختارهایی هستند در این مقاله ،ساختار این منظومهها را بر اساس الگعوی سعاختارررایی لعوی اسعتروس بررسعی
خواهیم کرد
 -2مبانی نظری
یکی از مطالدار بنیادینی که الگوی مهمی برای پژوهشهای ساختارررایانه یعد ،ریخعتیناسعی والدیمیعر پعراپ اسعت اثعر
مدروف پراپ ،یدنی ریختیناسی قصههای پریان ،منشأ تحوالر چشمگیری در بررسی داستانها ،افسانهها و اسطورهها یعد
دستاوردهای پراپ ،بهویژه دو ویژری مهم کار او ،یدنی استخراج نامتغیرهعا و نمایانعدن دو محعور هعمنشعینی و جانشعینی در
ساختار قصههای پریان ،سنگ بنایی برای ساختارررایی ید
ساختارررایی یکی از رسترده ترین نظریاتی است که مبنای کار پژوهشگران مختلف قعرار ررفتعه اسعت سعاختارررایی در
وسیعترین مدنا عبعارر اسعت از یعیوة جسعتجوی واقدیعت در روابعا میعان ایعیاو (اسعکولز)18 :1383 ،؛ بعهعبعارردیگعر،
ساختارررایی مطالدة دقیق یک اثر و کشف عناصر سازندة آن و دریافت روابا حاکم میان آن عناصر است این روش ما را بعه
کشف چارچوب کلی اثر راهنمایی میکند از نظر ایگلتون ،ساختارررایی رویی تحلیلی است نعه ارزیعابیکننعده؛ همننعین در
این روش ،مدنای آیکار اثر رد مییود تا ژرفساخت آن نمایان یود (ایگلتون)132 :1380 ،
نظریة مدون ساختارررایی با الهام از مبانی زبانیناسی سوسور در سال  1958با انسانیناسی سعاختاری اسعتروس مطعرح
ید سوسور ،زبان را نظامی از نشانههای قراردادی میدانست که ارتباط میان نشانهها مبتنی بر تضاد و تمعایز اسعت اسعتروس
نیز در بررسی هر اسطوره ابتدا سدی میکرد عناصر نامتغیر و ثابت را استخراج کند و برای این کار از روابعا مبتنعی بعر تضعاد
میان عناصر استفاده کرد او این عناصعر ثابعت را واحعد اسعطوره یعا اسعطوره-واج ( )mythemeنامیعد و پعس از اسعتخراج
واحدهای اسطوره ،به تحلیل روابا مبتنی بر تضاد میان این واحدها پرداخت این رابطههای متقابل و مبتنی بر تضاد ،یعبکه یعا
نظامی از روابا را تشکیل میدهند که «ساختار» نامیده مییود به نظر او ،واحدهای حقیقی سازندة اسطوره ،وابستههایی منفرد
و مجزا نیستند ،بلکه یبکههایی از وابستهها هستند و آنها را میتوان بهرونه ای با هعم تلفیعق کعرد کعه از ترکیعا آنهعا مدنعایی
صورر بندد
وابستههای متدلق به یک یبکه چهبسا از حیث درزمانی در فواصل نسبتاً بدیدی ظاهر یوند ،اما هنگامیکه موفق به ترکیا
و دستهبندی آنها رردیم ،اسطورة بررسییدة ما مطابق مرجدی زمانی تنظعیم معییعود کعه معاهیتی تعازه دارد و بعا ملزومعار
فرضیههای مقعدماتی معا همخعوان اسعت (لعویاسعتروس )140 :1373 ،و ازآنجاکعه از میعان آثعار و پدیعدههعای مختلعف بعا
دورهبندیهای تاریخی متفاور ،ساختار و کلیت مشترکی استخراج میکند ،تغییرار و درررونیهای نایی از تاریخ ،نقشعی در
تدیین ساختار ندارد؛ بهعبارردیگر ،در ساختارررایی آننه مهم است «همزمانی» است نه «درزمعانی» ایعن امعر نایعی از تعأثیر
زبان یناسی سوسور است سوسور مدتقد بود که نظام زبان پدیدهای همزمانی است و «در هعر مرحلعه از تکامعل تعاریخیاش،

بررسی ساختاری رمانس فارسی 79 /

کامل و بسنده است» (اسکولز )37 :1383 ،هدف استروس از دست یافتن به ساختار ،کشف و تحلیل ژرفساخت بود او ایعن
ژرفساخت را نه در امور عینی و قابل مشاهده ،بلکه در امور ناخودآراهی مییافعت کعه بعه سعاختار یعکل دادهانعد بعه نظعر
استروس ،ساختار نهایی اسطوره ،بیان ساختار نهایی ذهن آدمی است (احمدی )189 :1386 ،او مدتقعد بعود کعه ذهعن انسعان،
دارای سازوکاری ساختاری است که به هر مادة پیش روی خود یکل میدهد (همان )184 :و رمعز ایعتراو و تشعابه جهعانی
اسابیر در یکسان بودن کارکرد ذهن آدمی در همهجاست و بدوی یا پیشرفته بعودن جوامعع ،تعأثیری در آن نعدارد؛ بعر همعین
اساس ،استروس برای تبیین علت این ایتراوها به ساختار اسطورهها توجه کرد
 -3پيشينه
برخی پژوهشگران ،مطالدة ساختاری رمانسهای منظوم فارسی را در نظر دایتهاند که در این میان ،پعژوهشهعایی کعه دربعارة
هفتپیکر نظامی انجام یده است ،آمار باالیی دارد؛ ازجمله رلنین و پژومند ( )1388در پژوهشی ،اصول ساختاری حعاکم بعر
نو رمانس را بررسی کرده و این اصول را با داستان زندری بهرام در هفتپیکر و داستانهای درونهای آن سنجیدهاند؛ ناصعری
و همکاران ( )1391از الگوی ساختاری پراپ برای مقایسة ساختار رنبدهای سیاه و صندلی هفتپیکر اسعتفاده کعرده و نتیجعه
ررفته اند که نظامی با به کار بردن ساختار روایی مناسا با موضو  ،به ک م خود النا بخشیده اسعت؛ واععو و کعاردل ایلعواری
( )1394داستان رنبد اول از هفتپیکر را ابتدا از نظر یکل و ساخت داستانی و خا سیر رویدادهای داسعتان بعر اسعاس هعرم
فریتاگ بررسی کرده و سپس بر اساس آرکیتایپهای اسطورهای ،خوانشی دیگررونه از قصعه بعه دسعت دادهانعد؛ موسعوی و
همکاران ( )1395از الگوی سفر قهرمان وورلر برای تحلیل ساختارهای اسطورهای و سیر قهرمانان رنبد اول هفتپیکر استفاده
کردهاند؛ کاسی ( )1387ساختار داستان پیکر اول از هفتپیکر نظامی را ،از منظر بارر و رریماس ،دیده و کاویده است
دربارة رمانسهای دیگر ،چند پژوهش انجام یده است؛ ازجمله مشهدی و ثعواب ( )1393در مقالعهای ،بعا تطبیعق الگعوی
کنشی رریماس بر ساختار روایتی بهرام و رلاندام ،این منظومه را از منظر تقابلهای دورانعه بررسعی کعرده و دریافتعهانعد کعه
منظومه ،یامل دو الگوی کنشی مجزا با کنشگران متمایزی است که در دیگر روایتها کمتر مشاهده مییعود؛ همننعین ثعواب
( )1394در پایاننامة خود ،ساختار روایی منظومه های النائی (ویس و رامین ،خسعرو یعیرین ،جمشعید و خوریعید ،همعای و
همایون و لیلی و مجنون) را بر پایة همین نظریه بررسی کرده و الگوی کنشی رریماس را بر روایت این منظومهها (رمانسهعا)
مطابقت داده است؛ در مقالهای دیگر ،مظفری و همکاران ( )1395همای و همایون را بررسی ساختاری کرده و بعه ایعن نتیجعه
رسیدهاند که ساختار آن مبتنی بر آیین پارشایی قهرمانی است؛ فرضی و همکاران همای و همایون و س مان و ابسال را از نظر
ساختاری مقایسه کرده و رفته اند هر دو اثر ،ساختاری مشابه دارند؛ علیحوری ( )1394با تحلیل یخصعیتهعا و کارکردهعای
هماینامه بر اساس الگوی ساختاری پراپ ،به ساختار رمانس پهلوانی دست یافته است
درباره قصههای عامیانه فارسی به صورر عام ،کتابی تألیف یده که مبتنی بر یک بعرح سعاختاری -مدنعایی اسعت ازجملعه
مطالا این کتاب ،تدریف رمانس و تشریح مختصار آن ،مقایسه رمانس با حماسه ،بررسی سیر تاریخی رمانس در اروپا و ایعران،
توصیف مختصار سبکی و مدرفی رونههای آن و نیز تدریف عشق به عنوان عنصر اصلی رمانس است (←عباسی)1395 ،
 -4جامعة آماری
در میان متون ادب فارسی ،ده منظومه وجود دارد که دارای ویژریهای نو ادبی رمانس هستند و جامدة آماری معا را تشعکیل

میدهند این رمانسها عبارراند از :ویس و رامین ،اثر فخرالدین اسدد رررانی؛ خسرو و یعیرین ،هفعتپیکعر ،یعرفنامعه و
اقبالنامة نظامی رنجهای؛ رل و نوروز و همای و همایون خواجوی کرمعانی؛ جمشعید و خوریعید سعلمان سعاوجی؛ بهعرام و
رلاندام از امینالدین صافی؛ هماینامه
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 -5ساختار روایی
در ساختار روایی رمانسهای منظوم فارسی ،کمینههای مشترکی همواره تکرار یده است رام اول برای دریافعت ژرفسعاخت
داستانها ،تبیین ساختار روایی آنهاست بر پایة وجود تقابلهای دورانه در ساختار این رمانسها میتوان عناصر اصلی سعاختار
داستانها را استخراج کرد این عناصر ،اسطورهواجهایی هستند که ساختار داسعتان هعا بعر مبنعای آنهعا یعکل ررفتعه اسعت از
روساخت داستانهای مذکور ،یش کمینة روایی را میتوان استخراج کرد )1 :قهرمان ،آموزشهای علمی و رزمی معیبینعد )2
قهرمان ،عایق دختری زیبارو مییود  )3قهرمان برای رسیدن به خواسته ،سفر میکند  )4قهرمان بعرای رسعیدن بعه خواسعته،
آزمون یا آزمونهایی انجام میدهد  )5قهرمان به پاداش دست مییابعد  )6قهرمعان بعه سعرزمین خعود بعازمیرعردد چنانکعه
استروس ،اسطورهواجها را در مقیاس جمله استخراج میکرد ،این عناصر نیز هریک در حکم یک جمله هستند که عمومعاً آنهعا
را میتوان در واژههایی منفرد خ صه کرد؛ عناصر «آموزش ،عشق ،سفر ،آزمون ،پاداش ،بازرشت»
 1-5آموزش
قهرمانان در رمانسهای منظوم فارسی ،در همة زمینهها آموزش میبینند؛ چنانکه در انوا دانشها و هنرهای بزمی و رزمی،
سرآمد روزرار خود مییوند قهرمان که عموماً یاهزاده است در کودکی تحت تدلیم قرار میریرد و آموزش دانش و هنعر بعه
او ،یاهزاده را برای مسگولیت پادیاهی در آینده آماده میکند خسرو پرویز پعس از آمعوختن هنعر رزم و نبعرد ،معدرهعا نعزد
بزرگامید حکیم ،دانش و حکمت میآموزد (نظامی)146-145 :1392 ،؛ نقوماخس ،پدر ارسطو ،مسگول علمآموزی به اسکندر
در یرفنامه است و آداب یاهی ،هنرهای نیکو و رازهای ریتی را به او میآموزد (نظامی)118 :1393 ،؛ در اقبالنامه ،اسعکندر
با حکیمان و دانایان یونان ،همنشین مییود و دانش و خرد و حکمت از آنها میآموزد ،همننین ارسطو ،اف بعون و سعقراط،
سه خردنامه برای او مینویسند تا راهنمای او در سفر باید (نظامی)157-142 :1388 ،؛ هرمز ،پدر بهرام رعور ،او را از همعان
کودکی برای آموختن دانش و تربیت درست به یمن میفرستد و بهرام نزد ندمان و پسرش منذر ،انوا مهاررها و علوم و نیعز
سواری و جنگاوری را فرامیریرد (نظامی)125-124 :1389 ،
ویژری آموزشها ،جامع و کامل بودن آنهاست و قهرمان ،همة دانشها و فنون زمان خود را فرامیریرد و به حد کمعال معیرسعد
در همای و همایون ،پدر همای او را در کودکی به آموزرار میسپارد و او پس از روزراری اندو در دانعش و هنعر و سعپس در آداب
نبرد ،روی از همه میرباید (خواجوی کرمانی)27 :1349 ،؛ نوروز نیز در مکتا آموزش میبیند و در فضعل و دانعش ،یگانعة روزرعار
مییود ،سپس آداب میدانداری ،چوران ،تیراندازی و سواری را فرامیریرد و سرآمد معییعود (خواجعوی کرمعانی)29-28 :1350 ،؛
جمشید پیوسته با خردمندان همنشین است و هنر معیجویعد (سعاوجی)15 :1348 ،؛ کعودکی قهرمعان در بهعرام و رعلانعدام نیعز بعا
آموزشهای او در فراریری علم و سواد و سپس سلحشوری و نبرد و یکار سپری مییود (صافی)46 :1386 ،
 2-5عشق
عشق به دختر به یکلهای مختلفی در رمانسهای منظوم دیده مییود در برخی از آنها ،قهرمان ،خواب یاهدخت زیبارو
را میبیند و عایق او مییود قهرمان در جمشید و خوریید ،یک یا ،دختری زیبا را در خواب میبیند و عایق او معییعود
(ساوجی ،)18-17 :1348 ،سپس مهراب بازرران ،تصویر دختر را به او نشان میدهد و جمشید میفهمد دختری که در خواب
دیده ،خوریید دختر قیصر روم است
یکل دیگر عایق یدن قهرمان از راه دیدن تصویر مدشوق است بهرام رور ،تصویر یاهدختهای هفترانعه را در قصعر
خورنق میبیند و عایق مییود (نظامی)137-135 :1389 ،؛ قهرمان در بهرام و رلاندام ،با هدایت یک رور به رنبعدی بعاالی
کوه میرود و تصویر مدشوق ،دختر یاه چین را آنجا میبیند و عایق مییود (صافی)61-60 :1386 ،؛ همای نیز به راهنمعایی
یک رور به کاخی میرود و با دیدن تصویر همایون ،دختر فغفور چین در آن کاخ ،عایعق او و از خععود بیخععود مععییععود،
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سعروش بعر او ظعاهر می رردد و به همای می روید که برای یعافتن همعایون بعه سعرزمین چعین بعرود و پیشععگویی معی کنعد
که در آنجا سدادر در انتظار همای است و بعه وصعال همعایون معی رسعد (خواجوی کرمعانی )33 :1349 ،یعنیدن توصعیف
زیبایی مدشوق ،راه دیگر عایق یدن قهرمان رمانس است؛ چنانکه خسرو پرویز با یعنیدن توصعیف زیبعایی یعیرین از زبعان
یاپور ،عایق او مییود (نظامی)157-155 :1392 ،؛ نوروز نیز ،وصف زیبایی رل ،دختر قیصعر روم را از بارسعاالری بعه نعام
جهانافروز کشمیری میینود و عایق مییود (خواجوی کرمانی )39-33 :1350 ،در رمانسهعای دیگعری کعه عنصعر عشعق
آمده است ،قهرمان ،دختر زیبایی را رو در رو میبیند و عایق مییود؛ رامین که ویس را در کودکی دیده است ،سعالهعا بدعد
هنگامیکه او را به مرو میآورند ،میبیند و عایق مییود (رررانی)94 :1349 ،؛ همای ،رل کامکار را روبهروی قصری کعه در
آن زندری میکند ،میبیند و عایق مییود (هماینامه)8 :1383 ،
 )3-5سفر
انگیزة قهرمانان رمانس برای سفر ،متفاور است در بیشتر آنها ،قهرمان با هدف جستجوی مدشوق و بعه دسعت آوردن او،
از زادراه خود به سرزمین مدشوق که دور و پر از دیواری است ،سفر میکند؛ ازجمله ،سفر نعوروز بعه روم بعرای یعافتن رعل
(خواجوی کرمانی)125-119 :1350 ،؛ سفر همای به چین در بلا همایون (خواجوی کرمانی)37 :1348 ،؛ سفر جمشعید بعه
روم برای یافتن خوریید (ساوجی)35-34 :1348 ،؛ سفر بهرام به چین برای یافتن رلانعدام (صعافی)64 :1386 ،؛ همعای نیعز
برای یافتن همسر به سرزمینهای مختلف سفر میکند تا به یام میرسد و آنجا ،رل کامکار را میبیند (هماینامه)5 :1383 ،
اسکندر ،قهرمان یرفنامه و اقبالنامه به دور دنیا سفر میکند و انگیزة او ،جهانگردی ،کشوررشایی و دیعدن یعگفتیهعای
عالم است (نظامی)240 :1393 ،؛ هدف او از سفر در اقبالنامه ،دعور مردم به دین است او با دعوی پیغمبعری از روم ،راهعی
سفر به سرزمینهای دیگر مییود (نظامی)168 :1388 ،؛ در خسرو و یعیرین ،قهرمعان در جریعانی سیاسعی از پعدرش هرمعز
میرریزد و به ارمن سفر میکند (نظامی ،)183 :1392 ،سپس از بیم بهرام چوبین به ارمن و پعس از آن بعه روم سعفر معیکنعد
(همان)216 :؛ سفر بهرام رور در کودکی به یمن با دستور پدرش برای آموزش و پرورش در آنجا صورر معیریعرد (نظعامی،
)116 :1389؛ رامین برای دیدن ویس که از او دورش کردهاند ،به همدان سعفر معیکنعد؛ همننعین عشعق رامعین بعه ویعس و
ضرورر فاصله ررفتن از او ،دلیل سفر او به روراب و دور یدنش از خانه است (رررانی 186 :1349 ،و )324
 )4-5آزمون
آزمون ،کاری دیوار برای اثبار تواناییهای فردی است قهرمان خود را برای مبارزه و مقابلعه بععا آن آمععاده مععیکنععد و
تنهعا راه او بعرای تداوم زندری ،رذر از آن است آزمون های رامین ،نبرد با مخالفان و دیمنان در ررران و روراب و نیز نبعرد
با برادرش ،زرد و کشتن او و نجار ویس از کهندز است (رررانی 325 :1349 ،و )522؛ آزمون خسروپرویز ،نبرد او بعا بهعرام
چوبین است که تاج و تخت او را تصاحا کرده است خسرو پس از پیروزی بر بهعرام ،دوبعاره بعر تخعت یعاهی معینشعیند
(نظامی)257-255 :1392 ،؛ در یرفنامه ،اسکندر ابتدا با لشکر زنگ در مصر (نظامی )149-148 :1393 ،و سعپس بعا دارا در
ایران (همان ،)192 :میجنگد و بر آنها پیروز مییود او پس از رذیتن از هند و چین و دیدن یهرهای مختلعف بعا روسهعا
میجنگد و آنها را نیز یکست میدهد (همان)403-402 :؛ همننین او در اقبالنامه ،ابتدا در یک آزمون علمی به پرسعشهعای
حکیم هندی دربارة آفرینش و آفریننده ،زندری و مرگ ،جسم و جان و

پاسخ میدهد (نظامی)120-110 :1388 ،؛ نبعرد بعا

ستمگران ،رذیتن از سرزمینهای مختلف و دریاهای خطرناو و روبهرو یدن با موجعودار خطرنعاو و عجیعا ،رذیعتن از
زمین نقره خیزی که خطر مرگ ،اسکندر و یارانش را تهدید میکند و ساختن سدّی از پوالد در برابر قعوم دیوماننعد و سعتمگر
یأجوج و مأجوج (همان ،)226-222 :آزمونهای قهرمان در بول سفر هستند
ازجمله آزمونهای پرتکرار در رمانس های منظوم فارسی ،نبرد قهرمان با حیوانار بزرگجثه و بهویعژه اژدهاسعت آزمعون
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نبرد قهرمان با اژدها برای اثبار توانایی او در بسیاری از رمانسها آمده است بهرام رور زمانی که در یمن است ،ابتعدا یعیر و
روری را با یک زخم تیر میکشد (نظامی ،)129 :1389 ،سپس به راهنمایی یک رور ،به الاری میرود که اژدهایی در آن است
او اژدها را میکشد و بنة آن رور را ،که در یکم اژدها ررفتار است ،نجار میدهد (همان)133 :؛ هنگام بازرشعت بعه ایعران
برای اثبار یایستگی او در پادیاهی ،آزمونی ترتیا میدهند که بی آن ،باید تاج یاهی را از میان دو ییر برریرد بهعرام تعاج
را از میان آن دو ییر درنده میرباید و ییرها را میکشد (همان )156 :و به جای پدرش بر تخت یاهی تکیه میزند
همای در هماینامه ابتدا با یک زنگی مست میجنگد که جوانی ماهروی را در الار زندانی کرده است (همعاینامعه:1383 ،
 ،)14سپس با چند اعرابی و رروهی دزد نبرد میکند و آنها را یکست میدهد (همعان)31 -23 :؛ امعا یعرط اصعلی و آزمعون
نهایی یاه یام برای ازدواج همای با رل کامکار ،جنگیدن با قیصر روم و یکست اوست یاه با همای پیمان میبنعدد کعه ارعر
دیمن اصلی او یدنی قیصر روم را یکست دهد ،دخترش از آن اوست (همان )54 :در سفر به روم ،آزمونهای تعازهای بعرای
قهرمان پیش میآید :نبرد با چند ییر و کشتن آنها (همان )57 :و نبرد با زن جادو که به کمعک دوسعتش قعیس ،او را یکسعت
میدهد؛ همای در آزمون اصلی و پس از چند نبرد پیدرپی با قیصر روم یکست میخورد و به الاری میان کوه پناه میبعرد در
الار با تحمل سختیها ،رریستن ،بیهوشیدن ،ررسنگی و تشنگی به تقویت قوای روحی و مدنعوی معیپعردازد (همعان-97 :
)98؛ بدد از خارج یدن از الار ،سررشتگی او ادامه دارد تا اینکه به همراه قیس به خانة مردی جهود میرسند و به فریا او در
چاهی زندانی مییوند و انوا رنجها و کمبودها را تحمعل معیکننعد (همعان )103-102 :همعای پعس از رهعایی از چعاه بعه
هندوستان سفر میکند و در رام نخست ببری را میکشد (همان )110 :توان جسمانی و روحی او سبا مییود که عع وه بعر
اللبه بر ببر خشمگین ،در جنگ با مهراوه و پسران و لشکریان او نیز پیروز یود (همان)146 -114 :؛ سپس با لشعکری از هنعد
راهی روم مییود و قیصر را در چند نبرد یکست میدهد (همان )171 -164 :و آزمونهای او به پایان میرسد
قهرمان در رل و نوروز ،در آزمون اول در راه سفر به روم با دزدان برخورد میکند ،با آنها میجنگد و امیریان را میکشعد
(خواجوی کرمانی ،)169-167 :1350 ،سپس در نزدیکی روم با اژدهای سیاه واقع در کوه میجنگد ،اژدها را میکشد و سرش
را به روم میبرد تا اجازة ازدواج با رل را بگیرد (همان )175-171 :در آنجا ،قیصر در مقام یاه آزمونگر در آزمعونی دیگعر از
او میخواهد که ال می سیاه به نام یبل زنگی را یکست دهد تا با ازدواج او و رل موافقت کند (همان)185-179 :
در اینرونه داستانها« ،آن کسی که آزمون را بر قهرمان تحمیل میکند ،پدر یعاهزاده خعانمی اسعت کعه قهرمعان دلباختعة
اوست و یا با او ازدواج میکند» (اسماعیلی )168 :1370 ،پس از یکست دادن او ،فرخروز یامی ،خواستگار رل ،برای جنگ
به دروازة روم میآید ،نوروز بعا او نیعز معیجنگعد و او را یکسعت معیدهعد (خواجعوی کرمعانی )210-209 :1350 ،جلعوة
نجار بخشی قهرمان در آزمون نهایی نوروز نمایان است او با سفر به ارمنستان و رفتن به قصر یاپور ،رل را که اسعیر بوفعان
جادوست ،نجار میدهد و به روم برمیررداند (همان)226-222 :
قهرمان در همای و همایون ،در راه سفر به چین برای یافتن همایون ،ابتدا اسیر سمندون زنگی مییود که به کمک باد دریا
نجار مییابد (خواجوی کرمانی)40 :1348 ،؛ در ادامه از دریای آتشین عبور میکند ،سپس به زرینه دز میرود ،با زنعد جعادو
که پریزاد را اسیر کرده است ،مبارزه میکند و او را میکشد و پریزاد را آزاد میکند (همان)80 -75 :؛ هنگامی کعه بعه چعین
میرسد ،اسیر فغفور مییود (همان)117 :؛ پس از رهایی از زندان و مدرها دوری از همایون ،فغفور ،همایون را در زیعرزمین
مخفی میکند و آوازه میافکند که مرده است؛ همای با ینیدن خبر ،راه صحرا میریرد و به ناله و ییون میافتد (همعان-174 :
)180؛ با آیکار یدن حال همایون و زنده بودن او ،همای به جنگ فغفور میرود و او را میکشد (همان)197-193 :
قهرمان در جمشید و خوریید تا وقتی با مدشوق ازدواج میکند ،هفتخوانی را پشت سر میرذارد که آزمونهای او هسعتند
او در راه سفر به روم ،ابتدا از سرزمین پریان عبور میکند ،سپس با اژدها و اکوان دیو مبارزه میکند و آنها را معیکشعد در مرحلعة
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بدد به دیر یک راها میرسد و از آموزشهای مدنوی او بهره میریرد در ادامه ،سوار کشتی در دریا معییعود کعه بوفعان ،آن را
خرد میکند و بهسختی از الرق نجار مییابد و به جنگلی پرر میافتد او در جنگل ،سررردان میماند تا اینکه بعه کمعک پریعان
نجار مییابد و در نهایت به روم میرسد (ساوجی )54-36 :1348 ،آزمونهای جمشید در روم با کشتن یک یعیر در نخجیررعاه
و نجار جان قیصر از دست او ،ادامه مییابد (همان )144-143 :و آزمون نهایی او ،نبرد با یادییاه یامی ،خواسعتگار خوریعید
و رقیا جمشید و نیز نبرد با پدر و سپاهیان او در یام است که با پیروزی پشت سر مینهد (همان)159-156 :
قهرمان در بهرام و رلاندام در اولین آزمون و پیش از سفر به چین ،یعیری را معیکشعد (صعافی)59-58 :1386 ،؛ در راه
سفر به چین ،او به قصر پریان میرود و با آنان نبرد میکند ،سپس از در دوستی با پریان درمیآید و به خواست آنعان بعا افعر
دیو در چاه مبارزه میکند و دختر پریزاد را که اسیر اوست ،آزاد میکند (همان )77-67 :بهرام پس از جدایی از پریعان ،چهعل
روز ،صبح و یام با رریه و زاری و بیخورد و خواب ،راه میپیماید (همان ،)80 :سپس به دریای خونخوار میرسعد و نهنعگ
الولپیکر دریا را میکشد (همان )85-82 :هنگامی که به چین میرسد ،برای رسیدن به مدشوق با رقیعا خعود بهعزاد بلغعاری
میجنگد او در این آزمون از مایههای جادورری بهره میریرد و با سعوزاندن معوی پریعان ،آنهعا را احضعار معیکنعد و بعرای
یکست بهزاد از آنها کمک میریرد (همان )95-90 :نبرد با نویاد بلغاری و یکست او ،آخرین آزمعون بهعرام در راه رسعیدن
به رلندام است (همان)180-165 :
 )5-5پاداش
هدف نهایی قهرمانان االلا رمانسهای منظوم فارسی ،ازدواج با مدشوق است و قهرمان پس از انجعام آزمعونهعا و اثبعار
یایستگی خود برای ازدواج با مدشوق ،با او ازدواج میکند که پاداش آنها برای تحمل رنجها و انجعام آزمعونهاسعت ازدواج
راه در سرزمین پدری مدشوق و راه پس از بازرشت قهرمان به زادراهش در آنجا انجام مییود؛ خسرو پرویز پس از بربرف
یدن مشک ر به پادیاهی می رسد و پس از مرگ مریم رومی ،ییرین را از قصر ییرین به معداین معیآورد و در آنجعا بعا او
ازدواج میکند (نظامی)449 :1392 ،؛ در یرفنامه ،زمانی که اسکندر ،ایران را فتح میکند ،دارا هنگام مرگ از او میخواهد که
با روینک ازدواج کند؛ ازینرو ،اسکندر در سپاهان با روینک ،ازدواج میکند و به جعای دارا ،یعاه ایعران معییعود (نظعامی،
 )235-229 :1393بهرام رور وقتی از یمن به ایران برمیرردد و پادیاه مییود ،یعاهدختهعای زیبعارو را از سعرزمینهعای
مختلف به پایتخت خود فرامیخواند و با آنها ازدواج میکند (نظامی)192-191 :1389 ،؛ یاه یام که پیر یده اسعت و همعای
را یایستة مقام پادیاهی میبیند ،در بازرشت او به یام به قول خود وفا میکند و ترتیا ازدواج او با رل کامکار را میدهعد و
همای را به پادیاهی میرساند (هماینامه )174 -173 :1383 ،نعوروز ،رعل را از دسعت بوفعان جعادو در ارمنسعتان ،نجعار
میدهد و به روم برمیررداند و در همانجا با او ازدواج میکند (خواجوی کرمانی)230-226 :1350 ،؛ همعای پعس از کشعتن
فغفور و نشستن بر تخت پادیاهی او ،در چین با همایون ازدواج میکند (خواجوی کرمعانی)211 :1348 ،؛ جمشعید بعا پایعان
یافتن آزمونها ،در روم ،سرزمین پدری مدشوق با خوریید ازدواج میکند (ساوجی)164-159 :1348 ،؛ بهرام با پایعان یعافتن
آزمونها با رلاندام در چین ،سرزمین پدری مدشوق ،ازدواج میکند (صافی )195-190 :1386 ،پادیاهی قهرمان در سعرزمین
مدشوق و یا پس از بازرشت او به سرزمین پدری ،پاداش دیگر آنها به پاس پایداری در انجعام آزمعونهاسعت همعة قهرمانعان
رمانسهای منظوم در نهایت به پادیاهی میرسند که عموماً در زادراه آنان به جانشینی پدر خویش بررزیده مییوند
 )6-5بازگشت
آخرین کمینة مشترو در ساختار رمانسهای منظوم  ،بازرشت قهرمانان به زادراهشعان پعس از دسعت یعافتن بعه خواسعته
است؛ رامین پس از مرگ موبد و آزاد کردن ویس از کهندز ،به همراه او به معرو برمعیرعردد (رررعانی)523 :1349 ،؛ خسعرو
پرویز که از خشم پدرش هرمز به ارمن رریخته بود ،هنگام مرگ او به مداین بازمیرردد و به جای او پادیعاه معییعود و نیعز
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وقتی که بهرام چوبین ،تاج و تختش را تصرف میکند و به روم میرریزد ،پس از چندی با سعپاهی کعه قیصعر روم بعه او داده
است ،به مداین برمیرردد و بهرام را یکست میدهد و دوباره بر تخت یعاهی تکیعه معیزنعد (نظعامی 212 :1392 ،و )255؛
اسکندر در یرفنامه در پایان سفرهایش به زادراهش روم بازمیرردد (نظامی)442 :1393 ،؛ او در اقبالنامه ،در انتهای سفرش
به یهری آراسته و پرندمت با مردمانی دیندار و درستکار میرسد (نظامی )231-227 :1388 ،کعه ببعق توصعیفار ،یعهری
آرمانی و یکلی از مدینة فاضله است وقتی اسکندر به این یهر میرسد و بعا معردم آن آیعنا معییعود ،هعدف از سعفرش را
درمییابد و به آن خاتمه می دهد از همین سرزمین ،زمان بازرشت را به اسکندر ،رویزد میکنند و او به عزم زادرعاهش روم،
روانه مییود که در راه بازرشت ،مرگ او را درمییابد (همان)237-236 :؛ بهرام رور که در یمن پرورش یافته اسعت ،پعس از
آراهی از مرگ پدرش یزدررد و پادیاهی یخصی دیگر به جای او ،به ایران لشکر میکشعد (نظعامی )144-139 :1389 ،و بعا
انجام آزمونی ،تاج و تخت را از آن خود میکند و پادیاه مییود (همان)157-156 :
همای پس از یکست دادن قیصر روم ،به یام بازمیرردد و ضمن ازدواج با مدشوق ،به پادیاهی یام میرسد (هماینامه،
)174 -173 :1383؛ نوروز پس از ازدواج با رل در روم ،همراه او به زادراهش خراسان بازمیرردد (خواجوی کرمانی:1350 ،
)257-254؛ قهرمان در همای و همایون ،پس از ازدواج با مدشوق در چین ،به هدایت روری که ابتدا او را به چعین راهنمعایی
کرده بود ،همراه همسرش به زادراهش یام بازمیرردد و بر تخت یاهی یام مینشیند (خواجوی کرمانی)228-227 :1348 ،؛
قهرمان در بهرام و رلاندام نیز پس از اینکه با مدشوق در چین ازدواج میکند ،همراه او به زادراهش روم برمیرعردد (صعافی،
)195 :1386؛ جمشید نیز پس از ازدواج با خوریید در روم ،همراه همسرش به زادراهش چین بازمیرعردد و بعه جعای پعدر،
پادیاه مییود (ساوجی)172-171 :1348 ،
 )6ساختار پاگشایی
چند الگوی ساختاری در ساختار روایی داستانها دیده مییود؛ ازجمله ساختار اسطورة اژدهاکشی که در نبرد قهرمان با اژدها،
کشتن اژدها و نجار دادن عنصر اسیر از دست او ،جلوه مییابد اما دقت در ژرفساخت آنها نشان میدهد که ساختار اصعلی
رمانسهای منظوم فارسی مبتنی بر آیناسازی یا پارشایی قهرمانی است آیناسازی ،پارشایی و آیینهعای تشعرف و رعذار ،بعر
مجموعهای از مراسم و مناسک و آموزشهای یفاهی داللت دارد که هدفشان ایجاد تغییر و تحولی بنیعادین و تدیعینکننعده در
وضدیت دینی و اجتماعی آن فردی است که رازآموخته ،مشرف یا پارشا مییود با تدابیر فلسفی ،رازآموزی و تشعرف مدعادل
با تغییری اساسی با وضدیت وجودی یخص است فرد نوآموز با موهبت هستی کام ً متفاوتی از آننه قبل از مراسعم تشعرف
دایته ،از آزمایش دیوارش بیرون میآید؛ او به فرد دیگری تبدیل یده است (الیاده )8 :1392 ،دور یدن از خانواده ،رذراندن
مراحل دیواری از خشونت ها ،نبردها ،تحمل ررسنگی و تشنگی ،یادریری اسرار و رموز آیینی قبیله تحت نظر راهنمایعانی بعا
خصوصیار ویژه و سرانجام بازرشت قهرمان تشرفیافته به جامده ،از مهمترین آداب مراسم آیناسازی در فرهنگها و جوامع
مختلف است (الیاده)161 :1368 ،
بر این اساس و مطابق کمینة اول ،این قهرمان نوآموز است که برای درسعت انجعام دادن مراحعل تشعرف ،آمعوزش معیبینعد
کارکرد علمآموزی به نوآموز در این سطح ،آموختن اسرار به اوست و یروعی است بعرای رعام نهعادن در جعادة دیعوار تشعرف
جدایی نوآموز از مادر ،مرحلة اول در آیناسازی بلوغ است در آیین پارشایی ،جوان بعا رسعیدن بعه سعن بلعوغ از خعانواده جعدا
مییود که نشانة ورود به رروه بزررساالن است دالیل و مناسبتهای دور افتادن یا هجرر رزیدن در داستانهعا متفعاور اسعت؛
در رمانس های منظوم ،چنانکه در عنصر دوم ساختار آنها آمده اسعت ،عمومع ًا عشعق قهرمعان ،دلیعل دوری او از خانعه و سعفر بعه
سرزمینهای دوردست است سفر و دور یدن قهرمان از خانه در تمام داستانهای مربوط به آیناسعازی قهرمعان دیعده معییعود

بررسی ساختاری رمانس فارسی 85 /

همعة ایعن آیعینهعا کعموبعیش از الگوی مدیّنی پیروی میکنند و آن رسستن از جامدعه و انععزوای نوآمععوز ،رذرانععدن مراحععل
سخت و دیوار با کمک راهنمایان ،تصوّر مرگ آیینی و سعپس بازرشت بعه جامدعه است (بیتس و پ گ)680 :1389 ،
آزمون های سخت تجربة مذهبی ،آیناسازی را تشکیل میدهند ؛ یدنی مواجعه یعدن بعا امعر مقعدس بیشعتر آزمعونهعای
آیناسازی ،ایاره بر مررعی آیینعی معی کننعد کعه رسعتاخیزی یعا زادن جدیعدی در پعی دارد (الیعاده )14 :1368 ،قهرمانعان در
رمانس های منظوم ،برای به دست آوردن مدشوق و ازدواج با او آزمونهایی دیوار انجام میدهند اهمیعت ایعن آزمعونهعا در
نظام کهن ،نه برای این است که دختر یاه همبستری دانا و توانا دایته باید ،بلکه برای آیکار یدن تواناییهای بایستة پادیعاه
آینده است پس برای دایتن پادیاهی هرچه یایستهتر ،زیباییهای یاهزادهخانم را هرچه فریبندهتر تا سرزمینهای دوردسعت
میپراکندند تا رییدترین جوانان را به سرزمین خویش بکشانند (اسماعیلی )169 :1370 ،یعاهزادران زیعادی بعه امیعد وصعل
دختر و رسیدن به پادیاهی ،در انجام آزمونها موفق نمییوند و جان خود را از دست میدهند تا اینکه جوان پادیاهزادهای بعا
یکست رقیبان ،رشودن بلسمها و نبرد با حیوانار درنده ،از عهدة آزمونها برمیآید و با یاهدخت زیبارو ازدواج میکنعد از
این رزاره به الگوی اسطورة آفرینش نیز در این داستانها میرسیم الیعاده مدتقعد اسعت کعه ازدواج در تمعام اقعوام بععدوی و
باسعتانی بعه نعوعی تعداعیرعر اسعطورة آفرینش است و «یادآور نکاح مقدّس ایزدان و بهویژه پیوند ازلی زمعین و آسععمان را
تجدیعد میکند» (الیاده)38 :1378 ،
از دیگر جلوههای آیین پارشایی ،مرگ آیینی است مرگ آیینی یا نمادین به وسیلة آزمونهایی سخت و راه باقععتفرسععا
انجام میریرد باور جوامع بدوی بر این است که در مراسم آیناسازی ،موجود برتعر (خعدا یا خدایان قبیله ،هیوال ،کروکودیعل
و ) نوآموز را میبلدعد (الیعاده )45-44 :1368 ،در رمانس های منظوم فارسی ،قهرمعان بعا خشعم و یعوریدری بعا حیوانعار
بزرگجثه و خطرناو مبارزه میکند و آنها را یکست میدهد که جلوهای از مرگ آیینی قهرمان است مرگ نمادین نوآموز بعه
نوعی حاکی از بازرشت او به وضدیت جنینی خواهد بود این نوعی تکرار و بازسازی نخستین حاملگی یعا تولعد جسعمانی از
مادر نیست ،بلکه ضمناً بازرشتی موقتی به وضدیت بالقوة پیش از نظام کیهانی یا هرج و مرج ازلی است که تولعد دوبعارهای را
در پی دارد که میتواند با آفرینش ریتی همانند و منطبق رردد (الیاده )89 :1392 ،مرحلة پایانی آیناسازی ،بازرشعت قهرمعان
آموزشیافته است (الیاده )143 :1368 ،قهرمانان در رمانس های منظوم فارسی پس از انجام آزمونها و دستیابی بعه خواسعته
به زادراه خود بازمیرردند که یکلی از بازرشت قهرمان نوآموز به خانه پس از انجام مراحعل پارشعایی اسعت در روسعاخت
داستانها ،کمینههای یشرانه ،راه به صورر کامل و راه با حذف برخی از آنها آمده است این کمینهها در برخی داستانها از
توالی خطی برخوردارند و در برخی دیگر ،توالی خطی ندارند و عناصر در محور همنشینی روایت ،جابهجا یدهاند کمینههای
مشترو به صورر کامل ،با همین ترتیا و بدون جابعهجعایی در رمعانسهعای رعل و نعوروز ،همعای و همعایون ،جمشعید و
خوریید ،بهرام و رلاندام آمده است؛ همننین عناصر سفر و آزمون قهرمان در همة رمانسها ذکر یدهاند
مهمترین تقابل در ساختار داستانها ،تقابل سفر قهرمان به سرزمین بیگانه و بازرشت او به زادراه خویش اسعت؛ حرکعت
قهرمان همواره از سرزمین پدری خود آالاز مییود و به سرزمین بیگانه میرسد این تقابل در ژرفساخت ،بعه دلیعل اهمیعت
ازدواج برونخانوادهای و انتخاب همسر از سرزمینی بیگانه است در این نو ازدواج ،مرد با زنی از بایفهای جعز بایفعة خعود
ازدواج می کنعد ،قهرمعان ،زادراهش را ترو و با اقوام همسرش زندری می کند ببق این الگو ،پسعران پادیعاه نیز مانند دیگعر
مردم به هنگام جوانی ،خانوادة خود را ترو و با دختعری از تبعاری دیگر ازدواج می کردند و تا آخر عمر نزد خعانوادة همسعر
خود زندری معیکردنعد دختعران یاه در خانة پدر در انتظار خواستگاری الیق باقی میماندنعد و بعه ایعن ترتیععا جانشععینی
بعه جای پسر پادیاه به داماد او میرسید (فریزر )206 :1388 ،این الگو بدون جابهجایی در هماینامه و با چند جابهجعایی در
ساختار االلا رمانسهای منظوم دیده مییود؛ در مورد اول ،قهرمان پعس از ازدواج بعا دختعر پادیعاه ،در سعرزمین پعدری او
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میماند و به پادیاهی می رسد و در مورد بقیه ،قهرمانان در رل و نعوروز ،همعای و همعایون ،جمشعید و خوریعید و بهعرام و
رل اندام پس از ازدواج با یاهدخت در سرزمین بیگانه به سرزمین پدری خعود برمعیرردنعد در ویعس و رامعین و خسعرو و
ییرین ،ازدواج قهرمان با مدشوق پس از بازرشت به زادراهش صورر میریرد این الگو در اقبالنامه دیده نمییود
نتيجه
در رمانسهای منظوم فارسی ،قهرمان با انگیزهای که عموماً جستجوی مدشوق است ،از خانه دور مییود و سفری بعوالنی بعا
تحمل انوا سختیها در پیش میریرد آزمونهایی دیوار از سر میرذراند و در نهایت بعا پیعروزی بعر دیعمنان و بعه دسعت
آوردن خواسته ،به خانه برمیرردد این رزارهها ،اجزای روساختی هستند که ساختار اصلی رمانسها را کعه مبتنعی بعر الگعوی
آیینهای پارشایی است ،روین میکند در این الگو ،قهرمان برای رسیدن به کمال و ایجاد تغییر در وضدیت دینی و اجتمعاعی
خود ،دورهای دیوار از آزمونها را بهتنهایی و به دور از اجتما بی میکند و درحالیکعه بعا وضعدیت پیشعین خعود متفعاور
است ،به میان جامده بازمیرردد در کنار ساختار اصلی ،چند ساختار فرعی ازجمله اژدهاکشی ،بعاروری و آفعرینش نیعز دیعده
مییود ،اما الگوی ساختاری آیناسازی با وجود دورههای مختلف تاریخی ظهور رمانسهای منظوم ،در همة آنها ثابت است و
با چند جابهجایی در روساخت داستان ،تکرار مییود عناصر «آموزش ،عشق ،سفر ،آزمون ،پاداش ،بازرشت» ،راه به صعورر
کامل و راه با حذف برخی از آنها در روساخت داستان آمده است این عناصر در برخی داسعتانهعا تعوالی خطعی دارنعد و در
برخی دیگر ،توالی خطی ندارند و عناصر در محور همنشینی روایت ،جابهجا یدهاند کمترین تغییر و جابعهجعایی مربعوط بعه
رمانسهای عشقی رل و نوروز ،همای و همایون ،جمشید و خوریید و بهرام و رلاندام اسعت و بیشعترین جابعهجعاییهعا در
رمانسهای تاریخی یرفنامه ،اقبالنامه با محوریت کارکردهای اسکندر دیده مییود بررسیها نشان میدهعد کعه اسعتفاده از
ساختار پارشایی در ژرفساخت رمانسهای فارسی به دلیل اهمیعت ازدواج بعرونخعانوادهای و انتخعاب همسعر از سعرزمینی
بیگانه است؛ زیرا ژرفساخت همة داستانها مبتنی بر تقابلهایی ازجمله تقابعل سعفر قهرمعان و بازرشعت او ،تقابعل خواسعتة
قهرمان و دستیابی به خواسته ،تقابل نبرد قهرمان و پیروزی او و در نهایت تقابل سرزمین پدری و سرزمین مدشوق اسعت بعا
اینکه در برخی رمانسها سفر قهرمان با انگیزة رسیدن به مدشوق نیست ،با بررسی تطبیقی داسعتانهعا ،معیتعوان ژرفسعاخت
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