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 چکیده
تیوان اسیطوره را نمیا     میی  شناسی کرد. در این شیووه  توان آن را نشانهای از زبان است که میه گونهاسطور

پوشیون نوی     ه   معنیا ییا نشیان   دو هشناسی اولوه  در مرحلی ای دانست که پس از نشانهشناسوک ثانویهشانهن

کیامً    ره کیه فت. مفهو  اسطواسطوره دست یا هتوان به مفهو  نهفتمی شود و از این طریقشناسی مینشانه

است  آن به وجود آمده های پنهان قومی که داستان درها  رسو  و رفتاردریافتنی نوست  ممکن است از آیون

هیای دگرگیون هیر    مبهم اسیطوره را بیا کمیک رواییت     توان مفهو از سوی دیگر می باشد. هایی داشتهنشانه

« بهرا  گور با زن پالو بان»ایم ضمن تطبوق داستان وه کوشودهاسطوره  ملموس کرد. با استفاده از همون شو

هایی متفاوت از این دو داستان صورت   نشان دهوم کهنامهمرزباناز « نما با بهرا خُره»با حکایت  شاهنامهاز 

شیناختی ایین دو   نشیانه  تحلویل  با. اندداستانی واحدند که به دلول تحوالت فرهنگی به دو شکل روایت شده

جا که در هص شد که این داستان ضمن برخورداری از ساختار منسجم روایی و براعت استهًل بوایت  مشخر

دربردارنده نکته مهمی دربیاره بهیرا    قرار دارد  « برخاستن برکت به دلول ستم پادشاه»یِ اختوار مضمون کل

  تواند رهاورد تربوتِ متفاوتِ او باشد.گور است که می
 

 نامهمرزبان  شاهنامهشناسی  اسطوره  نشانه واژگان کلیدی:
 

 

  رازی دانشجوی دکتری زبان و ادبوات فارسی دانشگاه. 1

 salemian@razi.ac.ir *  زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی دانشوار. 2

  زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی دانشوار. 3
 

  زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی استادیار. 4
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 مقدمه -1

انسیان بیرای    و دهندهای حوات فرهنگی آن قو  را تشکول میهر قومی  پایه (1)ایهاسطوره

اسطوره در دل خیود  »یافتن معنای زندگی و درک امور هستی به اسطوره نوازمند است؛ زیرا 

چو ی ناروشن  چو ی مبهم دارد و در عون حال قادر است آن چو  ناشناخته  غور عقًنی و 

ظلمات ژرف تمامی این فراینید اسیت  در تویاویری     هناپذیر  یعنی چو ی را که القاکنندوانب

تواند شما را به تواویر دیگر رهنمون شود و این تواویر نو  به تویاویر دیگیر   بگنجاند که می

هیای فکیری   ت ایین نویاز معنیوی بیا تیً      توجه به اهموی  (.191: 1311)برلون  « نهایتتا بی

جیا پیور رفیت کیه اقیوا  جیوان دنویا نوی  بیه فکیر           ان در قرن اخور تا بیدان شناساسطوره

پنیدارد   عا  که اسطوره را امری غورعقًنیی و درو  میی   برخًف نگاهسازی افتادند. اسطوره

توانید میا را در   هیا میی  بشر ذاتا  به اسطوره نوازمند است. از دیگرسو تحلول و بررسی اسطوره

شناسیی  تاریخ فرهنگی هر قومی یاری کند و این مسأله با نشیانه یافتن نکات نهفته در طول 

 پذیر است.اسطوره امکان

و  33: 1392)نیک. بیارت    دانید ای از زبان میاسطوره را گونه  روالن بارت که مانند لوی استروس

کنید و  فیی میی  شناسیی معر نشیانه  هسیی را زیرمجموعی  شنا  اسطوره(139: 1333نک. لوی استروس  

شناسی  به عنوان یک گفتار  در حقوقت چو ی نوست ج  بخشی از آن دانیر  اسطوره» گوید:می

)بیارت   « اسیت شناسیی مسیلم انگاشیته   ها که سوسور چهل سال پور با نا  نشیانه نشانه هگسترد

شناسی شود تیا  داند که دو بار باید نشانهای میشناسوک ثانویه. او اسطوره را نما  نشانه(33: 1392

هایی در پشت معنای اساطور رسیود  توان به نهفتهمفهو  آن دست یافت. با این رو  می بتوان به

ت در ایین نیوت تحلویل نبایید از اهموی     البته  توان آنها را دریافت.روایت و داستان نمی هکه در روی

آنهیا بیا    ههای دگرگون یک اسطوره و مقایسی ر واقع با کمک روایتجایی اسطوره غافل بود. دجابه

= ]سیحابی   هنیوعی سیتار  »شناختی اسطوره را کیه  توان مفهو  برآمده از دل تحلول نشانهمی هم 

ملمیوس   ( 91: 1313)بیارت  « ص نوعی دانر اسیت کمابور مبهم و نامشخ هچکود [و] [...غبارآلود

گیی و  هیا کیه حامیل عناصیر فرهن    کرد؛ زیرا در طول حوات فرهنگی هر قو   بسواری از اسیطوره 

های فرهنگیی و  ات و مسائل گوناگون آن قومند  متناسب با دگرگونییی از اجتماعوهاشامل نشانه

از روی ییک تعرییک کیامً     » نماینید. دهند و با شیکلی دیگیر روی میی   اجتماعی تغوور چهره می

ای از بازگویی است که با آیون بسیتگی ن دییک دارد و برداشیت مشیترک     توصوفی  اسطوره گونه

از ایین رو اسیطوره در    .کنید گروهی از مردمان را منعکس میی  هناآگاهانجمعی و شاید ذهن دسته
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ای دارد و در جریان زمان و در مرزهای متفاوت جغرافویایی و  هر زمان شکل و نقر و کاربرد ویژه

ای بپیذیرد  های تیازه هایی شود و نقردر موان مردمان گوناگون ممکن است دستخو  دگرگونی

هیای  گونیه   ی ناآگیاه  ییا از روی ییک دگرگیونی بنویادی و عمیدی      و در جریان یک تغوور تدریج

ای مانند افسانه  داستان حماسیی  تمیویل ییا نقیل عاموانیه      های تازهجدیدی پودا کند و به شکل

جیایی  تیوان جابیه  هیای متفیاوت را میی   پیذیری گونه تکوین و تغوورات و شکلدرآید. مجموت این

شناختی یک اسیطوره  مسیتل     . از همون روی بررسی نشانه(213: 1393)سرکاراتی  « اسطوره نامود

ه بیه  های گونیاگون آن اسیت. بیا توجی    وایتهای دگرگون آن اسطوره و تطبوق رگوری صورتپی

در حقوقت همیواره متشیکل از تمیامی    »همون نکته است که لوی استروس معتقد است اسطوره 

 (.11: 1394)هاوکس  « هایر استروایت

بهرا  گیور بیا   »ایم داستان تن همون نکات است که ما در این جستار کوشودهبا در نمر گرف

تطبوق دهوم و بیا نشیان    نامهمرزباناز « نما با بهرا خُره»را با حکایت  شاهنامهاز « زن پالو بان

فرهنگیی   همسیأل  هدارنید تیر داسیتان را کیه دربر   تان صورت کهنهای این دو داسدادن شباهت

 فی کنوم.تغوورات فرهنگی از بون رفته  معران است و به دلول خاصی در عور ساسانو

 

 تحقیق هپیشین -2
است. تنها پژوهر میرتب  بیا جسیتار میا      ی انجا  نشدهتا به حال پژوهر خاص مقالهدر موضوت 

  ضیمن  «بهرا  گور با زن پالو بان»است که وی در آن با تحلول داستان  (1394)االمونی روح همقال

رسید کیه سیاالری    ساسانی به این نتوجیه میی   های ایرانی در دوری از وضعوت خانوادهگ ارش هارائ

چرای شیوهرِ  وچونخانواده در آن دوره با زنان بوده و اختًف سنی زن و مرد موجب فرمانبری بی

 است.پور از زنِ جوان شده

 

 شناسینشانه  -3
اسیی میدرن )آثیار سوسیور( ییا      شنشناسی رو  علمی جدیدی نوست که با پودایر زباننشانه»

شناسیی را در  شک این همیه  نشیانه  زبان جدید پدید آمده باشد. بی ههمراه با آثار پورس  یا فلسف

تأکوید گفیت کیه    اند؛ اما باید بهاند و کار پوشرفت و تکاملر را آسان کردهمسوری جدید قرار داده

هیای بنویادین   دارد و هرچنید مقولیه   ای طوالنیرو  علمی و منطقی سابقه همیابشناسی بهنشانه

ا  بیه  اسیت  امیا پوشیونه   بنیدی منطقیی و کًمیی درآمیده    آن کمتر با دقت و ری بونی به قاعده
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 (.311: 1311)احمییدی  « رسییدهییای پوییدایی خییردورزی فلسییفی و علمییی مییی نخسییتون جوانییه

گون زنیدگی بشیر   هیای گونیا  هیا در سیاحت  نشانه هدانشی که کار آن مطالع همیابشناسی بهنشانه

شناسیی از هیم جداسیت.    آنهیا در نشیانه   هاست  در قرن بوستم دو بنوانگذار دارد کیه راه و شیوو  

هیر دو در قیرن بوسیتم بیدون       فردینان دو سوسور در سوئوس و چارل  سندس پورس در آمریکا

یین دو  راه ا» شناسیوم  بنویان نهادنید.   شناسی را به شکلی کیه امیروز میی   آگاهی از کار هم  نشانه

  شناسیی سوسیوری توسی   ت نشیانه گذار را دیگرانی در طول قرن بوستم ادامه دادنید. سین  بنوان

شناسیی  ه نشیانه اندیشمندانی چون یلم لک  یاکوبسن  بارت  کریستوا و بودریار ادامه پودا کرد و را

رانیی چیون میوریس  ریریادرز  آگیدن  سیبدوک و دیگیران ادامیه دادنید و          پورسیی را نوی  متفک  

هیای خیود   شناسی در تحلویل نشانه هعمد هشناسی چون اکو نو  از دستاوردهای هر دو شاخنهنشا

 (.  2: 1393)سجودی  « بهره گرفتند

ر تواند تووری از ییک واژه و میدلول تویو   است. دال مینشانه از دال و مدلول تشکول شده

ارز  اسیت و فقی    ذهنی از مفهو  آن واژه باشد. بارت معتقد است که دال تهی و خالی و بیی 

؛ از همیون روی دال و  (31: 1392بیارت    نیک. )یابد که بیه ییک میدلول برسیبد     زمانی ارز  می

ای در نما  زبان حضیور داشیته   اگر قرار باشد  نشانه»یعنی توانند از هم جدا باشند. مدلول نمی

 (.23 :1393صفوی  )« کند که یک دال به یک مدلول چسبوده باشدباشد  ایجاب می

شیود کیه بیه ییک میدلول برسیبد. پوونید و        یابد و پُر میباری یک دال زمانی ارز  می     

شود. دال خالی و تهی است و نشانه پُر است. بیارت  همبستگی دال و مدلول نشانه ناموده می

گویید دال گیل   او می (.31: 1392بیارت    نک.)زند برای این مسأله گل سرخ و عشق را میال می

های بسواری داشته باشد؛ اما میً  اگیر آن را بیرای میدلول    تواند مدلولو می سرخ تهی است

پذیر نوست. شوند که جدا کردنشان امکانرنان بسته میق به کار ببریم  این دو به هم آنعش

نشیانه نامویده   آن دو اسیت    هکه حالت پووند و همبست« گل سرخِ رنگ و بوی عشق گرفته»

وهر محسوسی است که توویر ذهنی آن در ذهن میا بیا تویویرِ    ک یا جنشانه محر»شود. می

  با هیدف  شود. کارکرد محرکِ نخست  برانگوختن محرک دودیگر تداعی می کیهنی محرذ

های نما  هشناسی علمی است که به مطالعنشانه»و   (39: 1392)گویرو   « برقراری ارتباط است

 (.13: همان)« پردازدمتی و غوره میهای عًها  نما ها  رم گانای نمور زباننشانه

بسوار وسوعی از تحقوقیات را   هتوان حوزمی»شناسی نو  بسوار گسترده است. نشانه هحوز

هنگ معنی داشته باشید  نشیانه و   شناسی نسبت داد؛ زیرا اگر هرچه در قالب یک فربه نشانه
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 دانشی مبیدل خواهید   شناسی بهشناختی به حساب آید  نشانهنشانه هنتوجه موضوت مطالعدر

هیای  گویرد. تمیامی حیوزه   میی  های علو  انسانی و علو  اجتماعی را در برشد که اکیر رشته

ات را   آداب و رسیو   تبلوی   مُید  ادبوی    جمله موسیوقی  معمیاری  آشیپ ی   آدمی  از فعالوت

 همسیأل نه تنها »از همون روی  (؛112: 1393)کالر  « شناسی بررسی کردتوان در قالب نشانهمی

هیایی در  ها  آداب و رسو  و غوره را نوی  همریون نشیانه   گردد  بلکه اگر آیونزبان روشن می

شوند و این ضرورت احساس ای ظاهر میها به صورت تازهنمر بگوریم  به گمان ما این پدیده

کمک قوانون این دانیر بیه    شناسی گرد آوریم و بهدانر نشانه هگردد که آنها را در حوزمی

 شناسی کرد.توان نشانهاسطوره را نو  می بنابراین؛ (21: 1392)سوسور  « ها بپردازیمان آنبو

 

 شناسی اسطورهنشانه -4
برای شیناخت آن بایید آن   » و شناسان  اسطوره نوعی زبان استبسواری از اسطوره هبه عقود

ن دهیوم کیه   را بازگفت؛ اسطوره بخشی از گفتار آدمی است؛ برای حفظ ویژگی آن باید نشیا 

شناسان در اینجا نوی   زبان هگذشت هزبان است و هم چو ی ج  آن. تجرب هاسطوره هم از مقول

تیوان بیه عناصیری تج ییه کیرد کیه در عیون همسیانی          یاریگر ماست؛ زیرا زبان را نو  میی 

« اسیت قائل گشته 2و گفتار 1ناهمانندند. این دقوقا  همان تمای ی است که سوسور موان زبان
 (.131: 1333استروس  )لوی 

این نوت برخورد با اسطوره است که روالن بارت معتقد اسیت اسیطوره ییک نمیا       هبر پای

شناسوک وجود دارد که یکیی  در اسطوره دو نما  نشانه» درواقع .شناسوک ثانویه استنشانه

بیا  های بوانگری که شناسوک )یا اسلوبدر قواس با دیگری دچار ت ل ل است: یکی نما  زبان

از آن یاری  نامم؛ زیرا زبانی است که اسطورهموضوت می - اند( که آن را زبانآن آموخته شده

نامم؛ زیرا زبیان  ا فرازبان میخود  را بنا کند و خود اسطوره که آن ر گورد تا نما  خاصمی

 (. 31: 1392)بارت   «شودزبان اولی سخن گفته می همی است که در آن درباردو

اسیطوره نمیامی خیاص    »اسیت.  ی دارد که پور از آن قالب نو  وجود داشتهاسطوره قالب

شناسوکی ساخته شیده کیه پیور از خیود آن وجیود      نشانه هاست؛ به این معنی که از زنجور

 ریه در نمیا  نخسیت نشیانه اسیت     آن. شناسوک ثانویه اسیت این یک نما  نشانه: استداشته

. شیود   به دالی ساده تبدیل میی در نما  دو  (یعنی همبستگی تا  یک مفهو  و یک توویر)
                                                           
1. langue 
2. parole 
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النیگ بیه معنیی دقویق آن  عکیس       ) ایگفتیار اسیطوره   اینجا باید یادآوری کرد که مواد در

باشیند    هرقدر هم که در آغاز گاه متفاوت بوده( و غوره اشی پوسترها  مراسم آیونی  اشواءنق

 .شیوند لتیی فروکاسیته میی   به محض آنکه به چنگ اسطوره بوفتند  بیه کیارکردی صیرفا  دال   

رو  هیا از ایین  کند؛ وحدت آنخا  یکسان نگاه می هاسطوره به این مواد فق  به عنوان یک ماد

اسطوره در برخورد بیا نوشیتار الفبیایی ییا      .اندل یافتهصرف زبان تن  هست که همگی به پایا

یعنیی   را ببونید؛ یکسیره   هها و یک نشیان تی از نشانهتار توویری  فق  مایل است که کلونوش

 .(33)همان: « شناسوک نخست رانشانه هنهایی زنجور هفمؤل

شیماری  هیای بیی  هیا و میدلول  ای که در قالب زبان ریخته شیده از دال هر داستان اسطوره

اند؛ حیال  آن نشیانه   ای ایجاد کردههای به هم پووسته  نشانهها و مدلولتشکول شده و آن دال

ادیی  شیهریار کیه از     هگورد و باید مدلول آن را یافت؛ میً  اسطوریخود در جایگاه دال قرار م

هیای بسیواری اسیت کیه     ای از دال و میدلول جمًت و عبارات بسواری تشکول شده  مجموعه

 هکنند. این داستان  دالی است که باید در پی مدلول آن بود و مدلول آن به گفتی تولود معنا می

و ایین   خیودرویی انسیان   هرسمی دین یونانویان دربیار   همریلوی استروس  بوانگر تناقض بون ن

؛ از (133: 1311لیو،    نیک. )انید  واقع از یگانگی زن و مرد پدیید آمیده  ها درآگاهی است که انسان

هیا  کند که در پس معنای ظیاهری داسیتان  لوی استروس از قبل چنون فرض می»همون روی 

؛ بیه سیخن دیگیر  او همریون فرویید مسیلم       اسیت معنایی و پوامی به زبان رم  نهفتهنوعی بی

توان معنیی نهفتیه را از راه خیوابگ اری پویدا     گورد که هر اسطوره رؤیایی جمعی است و میمی

سیطوره ییا سیاختار    خیا  ا  اسیت  میواد  طیور کیه بیارت گفتیه    ه همیان البتی  (.93: همیان )« کرد

توانید  الکوبی نوی  میی  اشی یا یک خی بان نوست؛ بلکه یک نقاسطوره فق  ز هلوشناسوک اونشانه

س تواند تقید دارد که میپوست مدلولی میً  نقر عقاب بر پوشانی یک سرخ .همان کار را بکند

ییا  « اشی عقابنق»پووستن دال همکه حاصل به« سعقابِ مقد»حال  .ر آن قبوله باشدعقاب د

 هوک ثانویی شناساست  خود در نما  نشانه« س بودن عقابمقد»بر پوشانی و « خالکوبی عقاب»

 شود که باید به دنبال مدلول آن گشت.اسطوره تبدیل به دالی می

 شناسیی را انسیان   (1913ژانوییه  1) ا  در کلژ دوفیرانس کلود لوی استروس در سخنرانی»

انید:  شناسی نشیانه که پدیدارهای مورد بحث و پژوهر انسانشناسی خواند؛ چرابخشی از نشانه

آن اسیت  برابیر بیا ابی ار      هکه قادر به شیناخت میورد اسیتفاد   یک تبر سنگی که برای ناظری »

. به نمر لوی استروس بیرای  «روددیگری به همان هدف به کار می همتفاوتی است که در جامع
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ی شیناخته شیده   برای اعضای گروه خاص (کاربرد اینکه اب اری را نشان بدانوم  باید معنایر )

کیه بویانگر    غویره  داسیتان  تویویر  آییون و    نوی   به عقویده بیارت   (.433: 1311)احمدی  « باشد

تیوان  میپس شناسی شود تا معنای آن را دریابوم. نخست باید نشانه های است  در درجاسطوره

 ههیا تولودکننید  اسیطوره »گوینید:  لوکیاف و جانسیون میی    ؛یافته دانسیت ای بس اسطوره را استعاره

هاینید. عامیه   خیود در خیدمت حفیظ اسیطوره     هنوبی ها و رم ها بیه  ها و رم ها هستند و نشانهنشانه

شناسان این واژه را ال اما  بیه ایین معنیی بیه     ا نشانهدانند که واقعوت ندارند  امایی را اسطوره میباوره

هیا بیه میا    ها نو  مانند استعارهیافته دانست. اسطورهای بس توان استعارهبرند. اسطوره را میکار نمی

 (.14: 1393)به نقل از سجودی  « بواتمان در دورن یک فرهنگ معنی بدهومکنند تا به تجرکمک می

شود  معنا را بایید  اسطوره که منجر به دریافت معنای آن می هشناسی اولوپس از نشانه

دیگیر سیخن     شناسی کرد. بهاین بار در مقا  دال در نمر گرفت و اسطوره را دوباره نشانه

شناسی قبل با نشانه ه  باید معنایی را که در مرحلدو هحلشناسی اولوه  در مرپس از نشانه

و به دنبال میدلول آن بگیردیم.    ایم  به عنوان دالی جدید در نمر بگوریمبه آن دست یافته

نامد. بیارت  جامع نو  می هواقع مدلول این دال  مفهو ِ اسطوره است که بارت آن را نشاندر

ه روشین و  اولوی  هاست و ماننید معنیا ییا نشیان     معتقد است که این مفهو  غبارآلود و گنگ

 .(31: 1392و  92: 1313)نک. بارت   آشکار نوست

 هشکسیته از پیس اعویار و قیرون  سیخنانی دربیار       هیک آینی  همیابتواند بهمفهو  اسطوره می

طیور کیه در مقدمیه نوی      ست؛ البته همانامردمی بگوید که آن اسطوره در درون آنها شکل گرفته

هیای  وجوی روایتتوان به جستتر کردن مفهو  اسطوره میاین آینه و روشن ی صوقلگفتوم برا

ها پرداخت و به کمک آنها مفهو  ناپایدار و دور از دسترس اسطوره را ملمیوس و  دگرگون اسطوره

رواییات ییک    هبه اعتقاد لوی اسیتروس تنهیا بیا گیردآوری و تلفویق همی      » .تا حدودی عونی کرد

ه به ایین نکیات داسیتان    با توج (.22: 1392)بارت   «نممی یافتم را در ورای بیتوان نماسطوره می

 کنوم.شناسی میآید  نشانهآن در ذیل می هبهرا  گور و زن پالو بان را که خًص

 

 نامهمرزبانی «نماخُره» هدر خان شاهنامهزن پالیزبانِ  -5

 داستان بهرام گور با زن پالیزبان هخالص -1 -5

کشد. زهیر اژدهیا موجیب تیار شیدن چشیمان بهیرا         ر که به شکار رفته  اژدهایی را میبهرا  گو

بونید و از او  رسد. در آنجیا زنیی میی   شود و به آبادجایی میشود. بهرا  با چشمان تار راهی میمی
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خیود   هشناسید  او را بیه خانی   خواهید. زن کیه همسیر پالو بیانی اسیت و بهیرا  را نمیی       یاری می

 خواهد که اسب بهرا  را کاه و آب دهد. زن پالو بان نو  غرولندکنان:از شویَر میخواند و فرامی
 آب شییید  آب بیییرد هسیییوی خانییی

 کییه اییین پوییر ابلییه نمانیید بییه جییای

 نباشییید چنیییون کیییار  کیییار زنیییان

 

 شییمردهمییی در نهییان شییوی را بر  

 هر آنگه که بونید کیس انیدر سیرای    

 کَنیییاندارِ دنیییدانمییینم لشیییکری 
 (113 /2 :1393وسی  )فرد                

 

ی کیه بیا کشیتن اژدهیا بیه او      شوید و از پلودیست  سر و تن میابهرا  با آبی که زن برایر آورده

است برای بهیرا   نیان   کند. پس از آن  پالو بان که در بورون خانه ایستادهرسوده  خود را پاک می

رود. زن پالو بیان بیاز هیم    میی  آورد. بهرا  پس از خوردن غذا به خوابه و سرکه و ماست میترو 

 گوید:تندی با شوی میبه
 ن از خواب بودار شد  زن به شویچو

 بییره کشییت باییید تییو را کییون سییوار 

 

رویگفت کیای زشیت ناشسیته   همی   

نامییییدار هب رگسییییت و از تخمیییی   

(جا)همان  
 

شیوی   ا زن بیه سیخنِ  ترساند؛ امآن و کمبود آذوقه می مرد  زن را از فرارسودن زمستان و سختی

کشد. بهرا  پیس از خیوردن بیره و نوشیودن شیراب از زن      ای برای بهرا  میدهد و برهنمیگو  

خواهد که برای او داستانی بگوید تا با آن داستان می بخیورد. ییا اگیر داسیتانی نیدارد  الاقیل       می

شیکایت  ه جای داسیتان  از سیواران پادشیا   ای از شاه دارد یا سپاسگ ارِ اوست؟ زن بهبگوید که گله

دهنید و بیر زنیان نیا  بید      گذرنید و میرد  را آزار میی   زندگی آنها می کند که از ن دیکی محلمی

سیتم بیه    هکنند. بهرا  با شنودن این سیخن بیا خشیم و اندیشی    درازی مینهند و به آنها دستمی

 رود. با فرارسودن روز:خواب می
 

 بوامد زن از خانه بیا شیوی گفیت   

 

ز نهفیت که هرکیاره و آتیر آر ا     

(111/ 2: همان)  

 

  سیتم خفتیه   هرود که از گاو شور بدوشد؛ اما از آنجا که پادشاه شیبِ پیور بیا اندیشی    زن نو  می

گیردد و  سیتم بیازمی   هشیود  از اندیشی  ه میاست. بهرا  که متوجشور خشک شده پستان گاوان از

ا  را گویید کیه تازیانیه   میبه شوهرِ زن   گردد. او پس از خوردن شورباشور به پستان گاوان برمی

آیید و  پالو بان گیرد میی   هخان بر در آوی د. پس از آویختن تازیانه بر درِ سرای  سپاهی گران بر در
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اسیت. بهیرا  نوی  میرز و بیو  و ده آن      شود که مهمان دوشون آنان پادشاه بیوده بر آنان آشکار می

 (2)جای پالو بانی  مو بانی بکن.گوید زین پس بهدهد و به او میمنطقه را به پالو بان می

 

 نما با بهرامحکایت خُره هخالص -2 -5
آید و پادشاه در آن تاریکی و آسیمان طوفیانی راه   رود که ابری توره برمیبهرا  گور به شکار می

شود. پس از پومودن راه به من ل دهقیان ب رگیی بیه    کند و از نخرورگاه دور میرا فرامو  می

شناسید  نُ لیی نیه    آید. مو بان که بهرا  را نمیی سد و ناشناس به من ل او درمیرنما مینا  خُره

دهد  نشان نمی در چهره ظاهر دگرگونوینهد. شاه نو  گرچه بهدر پور بهرا  می  اندرخور شاه

دهد کیه  نما خبر میآید. در این حال  چوپان به خُرهدر باطن از این پذیرایی ساده به خشم می

ت گوید که احتماال  علی خوی خود مینما به دختر دانا و نوکاست. خُرهان کم شدهشور گوسفند

ت پادشاه است؛ از همون روی بهتر آن باشد کیه  ن شور گوسفندان خشم و دگرگونی نوکم شد

جیا را  گوید که اگر قود رفیتن از این می نما به اواز این جایگاه به جای دیگری برویم. دخترِ خُره

های بسواری که داریم  مقداری به این مهمان بیدهوم  ها و نوشودنیست از خوردنیداری  بهتر ا

هیا بیه   پذیرد و از انوات شراب و خیوردنی نما پند دختر را میتا حملِ بار اندکی آسان شود. خُره

نمیا  کند و در اثنای نوشودن شیراب از خُیره  برد. بهرا  شروت به نوشودن شراب مین د بهرا  می

ای از او قیانع  بیه مشیاهده  »تا اگر کنو کی در خانه دارد  او را به نی د  بفرسیتد تیا     خواهدمی

نمیا  . خُیره (13: 1333)وراوینی   «باشوم و ساعتی به مؤانست او خود را از وحشت غربت باز رهانوم

آرزوی او »خواهد که به ن د بهیرا  بیرود و   دامنی دختر خود ایمان دارد  از او مینو  که به پاک

رود و بهرا  نوی  کیه   نما به ن د بهرا  میبنشاند. دختر خُره (جیا )همان« ای از لقای خودرا به لقوه

 گوید:کنان با خود میدختر شده  زم مه هشوفت
رد  به تو بی در دست منی دست نوار  

 

بایید مُیرد  دردا که در آب  تشنه میی    

(14: همان)  
 

نمیا  آید و خبر اف ون شدن شیور گوسیفندان را بیه خُیره    رسودن روز  چوپان از دشت میبا فرا

. بهیرا   گویند که اف ونی شور نشان برخاستن سوءالعنایت شیاه از ماسیت  دهد. پدر و دختر میمی

نمیا  هیای آن منطقیه را بیه نیا  خُیره     دییه  ههمی  هخود  قبالحکومت  نو  پس از برگشتن به محل

 آورد.نویسد و دختر  را با احترا  و اکرا  بسوار به عقد خود درمیمی
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 شناسی داستان بهرام و زن پالیزبان و روایت دگردیس آننشانه -3 -5
رواییت   هیای گونیاگونی  ها در طول تاریخ به صورتطورکه پور از این نو  گفتوم اسطورههمان

ر ییک  ای خاص از تاریخ تفکرهاورد دورههای گوناگونِ دگرگون که هریک شوند. این صورتمی

هیا نوی  دگرگیون    های فرهنگی در طول تیاریخ  اسیطوره  دهند که با دگرگونیقومند  نشان می

تواند بیا آرامشیی نسیبی در آن    اسطوره در آنِ واحد هم توویری است که ذهن می»شوند. می

کنید  همیراه بیا    د و هم چو ی است که فناناپذیر است  هر نسل از آدموان را دنبال میل کنتأم

نشدنی از تواویر مرتب  با هم است که ثابت ای تما شود و ذخورهدگرگونی انسان دگرگون می

از همون روی دور از انتمیار نوسیت کیه چنیدین داسیتان در      (؛ 191: 1311)برلون  « اندو جاودانه

بویانگر ییک موضیوت    های گونیاگون  ونی واحد قرار بگورند و یا یک داستان با روایتاختوار مضم

هیا  اسطوره»که ست. او معتقد است ا اصلی لوی استروس نو  در همون راستا هی باشد. فرضوکل

 هیافتی ها تغوور و تبدیلآیند. اسطورهوجود میدیگر به هبا فرایند تبدیل از یک اسطوره به اسطور

هیا در ارتبیاط   دیگری قابل تفسور است. اسیطوره  هدیگرند و یک اسطوره  با اسطور هایاسطوره

 (.43: 1391)جواری و رضائی  « کنندبا یکدیگر معنا پودا می

در اختوار مضمونی واحد هستند: برخاستن برکت و خشک شیدن شیور    نو  مذکوردو داستان 

ای کیه بیازگو شیود  در پیسِ     شیووه  اسطوره به هیر »حووانات شورده در پی خشم و ستم پادشاه. 

گویرد   تک و منفردِ آن یا پارولر و در پس النگی که این پارول از آن منشیأ میی  های تکبازگفت

ه این پوا  رمی ی اسیت   فرستد؛ البتامی بنوادین برون میشود که پوحس می 1ای سوپرالنگگونه

 (.  11: 1394)هاوکس  « دهداین رم  را در عمل نشان می« دسته»و 

هیای فرعیی آن   تاند که با تغوور شخوواستان بودههر دو روایت  در آغاز یک دتوان گفت می

اسیطوره   هاساسیی لیوی اسیتروس دربیار     هاند. تحلول ما از ایین داسیتان بیه فرضیو    دگرگون شده

ن فرهنگیی از فرهنیگ اییرا    هییک دور  هنماینید   گردد؛ از همون روی  هر روایت از دو روایتبرمی

و به رنگ فرهنیگ مردمیی درآمیده کیه در      شده استحالهی با دگرگون شدن فرهنگ ملاست که 

هیای دو رواییت   است؛ بنابراین  پس از این سعی خواهوم کرد  به بررسیی شیباهت  بون آنها زیسته

 شناختی داستان نو  بپردازیم.باال و در جنب آن به تحلول نشانه

دشیاه و نیاتوانی او در دییدن اطیرافر آغیاز      هر دو روایت  از آغاز با توره شیدن چشیمان پا  

کنید.  شود و پادشاه راه را گیم میی  چشمان بهرا  در اثر زهر اژدها تار می شاهنامهشوند. در می

                                                           
1 . super-langue 
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دهید.  شدن هوا در پی پوشوده شدن آسمان از ابر رخ میی فاق با تورهنو  همون ات نامهمرزباندر 

واقع حیاکی از نیاتوانی شیاه در    ان است و دردر حکم براعت استهًلی برای کل داست این نشانه

تشخوص امور و نشانی از کور شدن پادشاه در دیدن حقایق است؛ به دیگرسیخن  بنید آغیازین    

تیوان بیه   های آن بند آغازین میداستان را دارد و با بررسی نشانه هداستان حکم فشرده و گ ید

ی تحلویل کیرد. از همیون    طور کل دست یافت و داستان را به سخن اصلی و پوا  نهایی داستان

گونه که در آغاز  بهرا  در اثر زهر اژدها یا ابرهای توره از دیدن اطراف خیود نیاتوان   روی  همان

 شیاهنامه ت ناتوان است و از همون روی  هیم در  اصل داستان نو  او از دیدن واقعوشود  در می
ر پیی فیراهم نکیردن خیوراکی     د- نامیه مرزبیان و هم در  -که در اثر شکایت زن از سواران شاه-

 اندیشد.گورد و به ستم میت  بوهوده خشم میبه دلول ناتوانی در دیدن واقعو -مناسب

( نامیه مرزبان( و پدر  )در شاهنامهت زن داستان از شوهر  )در در هر دو روایت  شخوو

بیان  همسیر    است؛ به شکلی که زن پالو آشکارتر بوان شده شاهنامهداناتر است. این نکته در 

)نیک. فردوسیی    گویید  کند و به او سخنان تنید میی  را چندین بار نکوهرِ آموخته به توهون می

نما   اما کاردانی دخترِ خُرهنوامده نامهمرزباناین نکته گرچه به این صراحت در  (.113/  2: 1393

برای مهمان بویاورد   های درخورِ ب رگانها و نوشودنیدهد که از خوردنیو اینکه پدر را پند می

االمونی نو  بیه ایین   روح رساند.کند  دانایی او را میفاجعه جلوگوری می هو از این طریق از ادام

پالو بیان   هروز که فردوسی ما را به خانی در یک شبانه»است: آن گفته هربارنکته دست یافته و د

توانید  و بان است و ایین میی  اندیشی و مدیریت با زن پالبونوم که فرماندهی  درستبرد  میمی

 (.231: 1394االمونی  )روح« ساالری باشددوران کهن زن هبازماند

دوره از  گوینید کیه زنیان در ایین    ساسیانی بیه میا میی     هدور ههای تاریخی دربیار ه دادهالبت

رئوس خانیه  »اند. در این دوره نتوجه از حقوق گوناگونی برخوردار بودههای متفاوت و درجایگاه

منید  سیرداری دوده( بهیره   -ای دودگریاست دودمان )سرداریه   کدخدا( از حقخودای )کدگ

پادشیایوها )پادشیاه   ایزن بود. یکی از زنان سوگلی و صاحب حقوق کامل محسوب شیده و او را 

تر زنی بیود کیه عنیوان خیدمتکاری داشیت و او را زن      خواندند. از او پستزن( یا زن ممتاز می

ایین دو نیوت زوجیه مختلیک بیود. ظیاهرا         گفتند. حقوق قیانونی اریها( میای چگخدمتکار )زن

العمیر  ک بود کیه میادا   شوهر مکل [...]اندچاکرزنان بوده هزرخرید و زنان اسور ج و طبق کنو ان

 (.233: 1331)کریستنسن  « زن ممتاز خود را نان دهد و نگاهداری نماید
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 هر دورگور با زن پالو بان معتقد به برتیری زنیان د  داستان بهرا   هاز همون روی نباید بر پای

این برتری حاصل تفاوتِ سنی پالو بان با زنیر اسیت کیه در اصیل داسیتان نوی         ساسانی بود؛

 (.111-113/ 2: 1393فردوسیی    نیک. )اسیت  بودنِ زنِ او اشاره شدهچندبار به پوربودنِ مرد و جوان

ت شیوهر بیه پیدر  کیامً  آشیکار و      یل شخویو نما نو  بیا تبید  کایت خرهاین تفاوت سنی در ح

آییا فرمانیدهی زن و فرمیانبری    »است: االمونی نو  گفتههویداست. از همون روی است که روح

« ت نوست کیه میرد پویر اسیت و زن جیوان؟     ای به این علپالو بان تا اندازهچرای مرد وچونبی
 (.233: 1394االمونی  )روح

نشیونی بیا زن   بودن بهیرا   خیواهر بهیرا  بیرای هیم     های دیگری مانند ناشناس شباهت

شیود؛ امیا   در دو داسیتان دییده میی    غویره  های منطقه به مرد داستان وداستان  بخشودن دیه

س آن اسیت  ایین اسیت کیه ابتیدا      ت اصلی دگرگونی داستان نو  در پترین شباهت که علمهم

دختیر غیذا و   یا ه سفار  زن آورد و سپس بت مردِ داستان برای بهرا  غذایی ساده میشخوو

جاست کیه بهیرا  بیا نوشیودن     اصلی داستان آن هکند. نکتاهم میشراب ارزشمند برای بهرا  فر

افتید. بیه   میی  -نامیه مرزباندر - یو کنو ک -شاهنامهدر - شراب به فکر مواحبت با زن پالو بان

گیرفتن  و شیکل   در همون بخر باید به دنبال علل دگرگیون شیدنِ داسیتان    گمان نگارندگان

 روایتِ دیگری از آن بود.

خواهد که داستانی برای او بگویید  زن از  پس از اینکه پادشاه از زن پالو بان می شاهنامهدر 

نو  بهیرا  بیا    نامهمرزباندهد. در داستان رخ می هگوید و فاجعستم سواران حکومتی سخن می

آنریه از تطبویق دو    هشود. بر پایمی داستان گشوده هشود و گره فاجعدیدن دختر  عاشق او می

شود که آیا بهیرا  گیور در ایین داسیتان بیا زنِ      آید  این پرسر مطرح میداستان به دست می

های بعد باعیث نشیده کیه    آیا قُبح فرهنگی همون مسأله در دوره است؟داستان ارتباطی داشته

ان در داسیتان رسیتم و تهمونیه    نما تبدیل شود و مانند کاری که کاتبزن پالو بان به دختر خُره

نما برای بهرا  گور  یکسیره آن را بیا پسیند زمانیه و فرهنیگِ      اند  با عقد شرعی دخترِ خُرهکرده

 خود سازگار کرده باشند؟

 سخنی با زن پالو بان است:   خواهان همشاهنامه هبه دیگرسخن  بهرا   بر پای
 

 سیخن بدو گفت شاه: ای زن کیم 

 مَیی خیوریم   بدان تا به گفتار تیو 

 

 یکی داستان گیوی بیا مین کهین      

هییا بشییکَریم  ز دل رنییا اندیشییه   

(111/ 2: 1393)فردوسی    
 



 119 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی ... شناختی داستان بهرام گور باتحلیل نشانه

 

نمیا  شود. در آنجا بهرا  از خُرهتری دیده مینما به شکل روشنهمون بخر در حکایت خُره

نسیت او  ای از او قانع باشوم و ساعتی به مؤابه مشاهده» تا خواهد که کنو کی برای او بواوردمی

 هنمیا بهیرا  شیوفت   و با آمدن دختر خُره (13: 1333)وراوینی  « خود را از وحشت غربت باز رهانوم

 انجامد.شود که سرانجا  به ازدواج آنها میدختر می

ارتباط بهرا  گور و زن پالو بیان و   هنگارندگان این سطور با مفروض گرفتن گمان خود دربار

ویری روایتیی دیگرگیون از    گملی مهم در تغوور داستان و شیکل تکوه بر این گمان  به عنوان عا

چون نوسیت  در  کنند. نخستون علت که خیالی از چنیدو  ر بهرا  مطرح میت برای کاآن  دو عل

هیایی از  توان نشیانه شود: آیا در داستان بهرا  گور و زن پالو بان میقالب این پرسر مطرح می

 دید؟   (3)ازدواج استقراضی

ت این نوت ازدواج با موقعویت  کند  تقابل ماهورو می ل ل روبهرا اندکی با ت این حدس آنره

ون در ایین بیاره چنی    ماتوکیان ه اردادسیتان  در داستان است. بارتولومه با توجیه بیه   بهرا  گور 

  ه در میورد ازدواج استقراضیی ایین نکتیه اسیت کیه در انجیا       شایان توج»است: استنباط کرده

ت تعیاونی و خورخواهانیه الز    اری موقت زن بیه دیگیری ییک علی    تشریفات آن به جهت واگذ

کور بدون تقوور و گناه بیه خیاطر کودکیان خیود داشیته       است؛ مانند نوازی که یک همبوده

اسیت.  یعنی میً  نوازی که بر اثر مرگ زن یا بوماری سخت او برای شوهر به وجود آمیده بیوده  

هیای موقیت احوانیا  و ییا حتیی تنهیا در مویان        واجط کرد که این نیوت ازد توان استنباضمنا  می

است؛ چون در این طبقات مردان غالبا  دارای بور از ییک  گرفته  اجتمات صورت میطبقات دو

 (.11: 1333)بارتلمه  « استهمسری در موان آنان بودهزن نبوده و سوستم یک

و نوسیتوم و زن پالو بیان از   رای روبیه ما در داستان بهرا  گور و زن پالو بان با چنون پدیدها

زند کیه مهمیان   گوید و حتی یک بار حدس میبودن بهرا  با شوهر  سخن میب رگی و نژاده

 آنها باید بهرا  باشد:
 

 بره کشت باید تیو را کیون سُیوار   

 کییه بُییرزِ کوییان دارد و فییر مییاه  

 

نامییییدار هب رگسییییت و از تخمیییی   

همییی جیی  بییه بهرامشییاه   نمانیید  

(311/ 2: 1393)فردوسی    
 

گیردد. در  هیرا  گیور برمیی   ب ایین مسیأله بیه شخویوت خیاص      هرندگان دربارحدس دو  نگا

 ه به زنان را از دوران کودکی دید:توان توجشخووت بهرا  می
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 به منذر چنون گفت روزی جوان

 داریییمبهانییه همییی چنییون بییی 

 همی هرکه بونی تو انیدر جهیان  

 از انیییدوه باشییید رخِ میییرد زرد 

  ای و بیس افی رخ رامرتنِ خوب

 بییه زن گوییرد آرا  مییرد جییوان  

 همان زو بود دینِ ی دان به پیای 

 کنویی ک بفرمییای تییا پیینا شییر

 مگییر زآن یکییی دو گیی ین آییید 

 

روانکه ای مردِ باهنگِ روشین    

 زمییانی بیییه تومیییار نگیییذاریم 

هاننِ دلی نوست اندر جهان بی  

 بییه رامییر فَ اییید تیینِ زادمییرد

 که زن باشید از درد فرییادرَس  

رسییت  اگییر پهلییواناگییر تاجدا  

 جوان را به نوکی بود رهنمیای 

 بوارند با زییب و خورشیودفر  

بییرفرین آییید   ههییم اندیشیی   

(411/ 2: 1393)فردوسی    
 

شیود   های دیگری نو  که بیه او مربیوط میی   بهرا  به زنان را در داستان هاین مول و عًق

)نیک. فردوسیی    انگو د را برمی ید؛ به شکلی که حتی یک بار انتقادِ روزبه  وزیرِ بهرا دتوان می

1393 :2 /119) 

شاید این ویژگی  حاصل تربوت متفاوت بهرا  گور باشد. همون تربوت متفیاوت بهیرا  بیود    

دان بود  بهرا  را به دلویل شکسیتن   که موجب شد ی دگرد  پدر بهرا  که پادشاهی بسوار آداب

و ج  در جشن نوروز و مهرگان او را به کند آدابِ بار و چرت زدن در حضور شاه از دربار اخراج 

 رای دربییاری هییانیییوآ شکسییتن و بییود دانآداب اروبسییی پادشییاه  دگییردی»دربییار راه ندهیید. 

 گ ار  به ای و رودیم درگاه به اجازه یب جاحظ گ ار  به که بهرا  گر یدی سو از. تافتیبرنم

 دربیار  دری نوجیوان  وی ودککی  گذرانیدن  سیبب  به زند یم چرت پادشاه بار مجلس دری فردوس

 مخالفیت  علت کی خود نیا و نبود دانآداب چندان  یجوان بندوباریبی زندگ و رهوح پادشاهان

 بهیرا   هدربیار   دگیرد ی دربیار  ب رگیان  سیخن  ازی طبر. بود اوی پادشاه با  دگردی دربار ب رگان

 پیرور   آنان انوم در چون و استآموخته را عرب آداب بلکه ان ورانیا آداب نه بهرا : سدینویم

 .(214 /3 :1319)خالقی مطلق  « استآمده بار آنانی خو به افتهی

تیوان چنیون   دهیوم: آییا میی   آنره گذشت  این جستار را با این پرسیر پاییان میی    هبر پای

پنداشت که این داستان بر اساس قُبح فرهنگوی کیه داشیته  دگرگیون شیده و بیه دو صیورت       

هایی از داستان که با فرهنیگ جامعیه ناسیازگار    در یک روایت بخراست؟ مختلک روایت شده

زن  نامیه مرزبیان  است. در روایتآمده  تبدیل شده شاهنامهبوده  حذف شده و به شکلی که در 

 است.نما تبدیل شده و به صورت شرعی و رسمی با بهرا  ازدواج کردههپالو بان به دختر خُر
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های کهن در تاریخ فرهنیگ ایرانیی بیاز هیم نمونیه دارد و      نهایی در داستاچنون دگرگونیاین

تیر ایین داسیتان     در ساخت کهین »ها داستان مادر سواو  باشد. ترین نمونهشاید یکی از مهم

تر چون عشق موان مادر و پسر را نپسندیده بودند  مادر سواو  همان سودابه بوده؛ ولی سپس

ای که دیدیم  برای سیواو  میادر   افسانه هه وسولسوادبه را مادر ناتنی سواو  کرده و سپس ب

 (.321: 1311)خالقی مطلق  « انددیگری بدون نا  ساخته

 

 گیرینتیجه -6

اند کیه در حویات فرهنگیی    های فرهنگی هر قو ترین سرمایهمای مههای کهن و اسطورهداستان

ت ایین  شیوند. اهموی  گون میرهنگی نو  دگرهای فن قو  فناناپذیرند و از سویی دیگر با دگرگونیآ

اسیت؛ از سیوی دیگیر    های فکری بشر بور از پیور شیده  ها در دوران معاصر با پوشرفتاسطوره

د فرهنگی و اجتمیاعوی  تواند ما را از امور متعدنها میها و تحلول و بررسی آوجو در اسطورهجست

رسمی کمتر از آنها سیخن   اند و در تواریخ و کتبآگاه کند که در طول تاریخ هر قو  وجود داشته

بیا توجیه بیه     شیناختی سطوره  تحلول نشیانه های گوناگون تحلول ااست. از موان رو گفته شده

و بیواطن   متعیدد هیای  تواند ما را با الییه اسطوره که در متن مقاله بدان پرداختوم  می نما  خاص

 اسطوره آشنا سازد.

تی داستان بهیرا  گیور بیا زن پالو بیان     شناخاز همون روی  با همون شووه به تحلول نشانه

  در نامیه مرزبیان در « نمیا بیا بهیرا    خُره»آن با حکایت  هپرداختوم. تحلول این داستان و مقایس

توانند دو روایت مختلک از یک داستان واحد باشیند  اول نشان داد که این دو داستان می هدرج

ضمن برخورداری از سیاختار منسیجم    این داستان .استکه به دالیلی به این دو صورت درآمده

برخاسیتن برکیت بیه دلویل سیتم      »یِلی جا کیه در اختوارمضیمون ک  هروایی و براعت استهًل ب

تر از ارتباط بهرا  گیور بیا زن پالو بیان نوی  در آن     های کهنقرار دارد  احوانا  در روایت« پادشاه

داسیتان بیه دو صیورت     بعد  هایاست که به دلول قُبح فرهنگی این مسأله در دورهسخن رفته

بیرد و زن پالو بیان   پالو بان پناه می هبهرا  خسته و تنها و ناشناس به خان -1است: روایت شده

کند تیا روز  نوازی از بهرا  پذیرایی میکند و با مهمانبر خًف همسر  بسوار به او خدمت می

دهید. در ایین   پالو بیان میی   های آن منطقه را بیه رسند و بهرا  دیهبعد خول و حشم بهرا  می

روایت بخر قبوح داستان که احوانا  در صورت کهن آن وجود داشته و آن همانا ارتبیاط بهیرا    

نمیا  خُیره  هبهیرا  خسیته و تنهیا و ناشیناس بیه خانی       -2است. با زن پالو بان است  حذف شده
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شیود   میا از او میی  ننوازی خوبی که به سفار  دخترِ خُیره آید و پس از پذیرایی و مهماندرمی

نمیا را بیه عقید خیود     شود و پس از برگشتن به تخت فرمانروایی  دختیر خُیره  دختر می هشوفت

آورد. در این روایت ازدواج بهرا  با زنِ داستان صورت شرعی و رسمی پودا کرده و مطابق درمی

 است.با فرهنگ نو شده

ت داشیته  توانید دو علی  میی  اسیت  داستان شده این مسأله که به گمان ما موجب دگرگونی

دوسیت و بوگانیه بیا    باشد: یکی نوتِ پرور  خاصِ بهرا  که او را تبدیلی به شاهی متفیاوت  زن 

اجتماعیِ ازدواج استقراضی که البته در آن نوی  چنید و    هاست و دیگری پدیدبعضی آداب کرده

لم واقیع اتفیاق   داننید کیه در عیا   چون بسوار است و بسواری آن را فق  حکمی فقهی و شاذ می

 است.افتادهنمی

 

 نوشتپی
. او (33: 1392)بارت  « اسطوره اسلوبی از داللت است  یک فر  است»بارت معتقد است که  -1

تواند بنواد دیگیری جی    های دور و چه امروز  نمیشناسی چه در مورد زماناسطوره»گوید: می

. او اسیطوره را ییک   (31)همیان:  « اریختی  هتاریخ داشته باشد؛ زیرا اسطوره گفتاری است برگ ید

شیناختی ییک   از همون روی است که بیرای تحلویل نشیانه    .داندشناسوک ثانویه مینما  نشانه

را مییال   میا  پیاری  هاسطوره  توویر یک سواهپوست جوان با اونوفور  فرانسوی بیر روی مجلی  

ایم وگرنیه آشیکار اسیت    بردهرا در همون معنا به کار « اسطوره» هزند. در این جستار نو  واژمی

 است.برگرفته شده شاهنامهاز بخر تاریخی « بهرا  گور با زن پالو بان»که داستان 

این بخر از شاهنامه در پورایر دو  شاهنامه خالقی مطلق تفاوت اندکی با توحوح نخسیت   -2

ا  سیی گیردد و در  دارد. در پورایر دو   بهیرا  پیس از کشیتن اژدهیا بیه سیراپرده خیود برمیی        

شیود. گرچیه بیه دالیلیی کیه      افتد و در اول خرداد به خانه پالو بان وارد میی اردیبهشت به راه می

اکنون مجال طرح آنها نوست  ماجرای اف وده به داستان در پورایر دو   روند روایت را با اخیتًل  

وی  مشیکل خاصیی    کند و الحاقی بودن آنها دور از انتمار نوست  امّا با وجود این بخر نایجاد می

آید. از همون روی  داستان را بر اساس توحوح نخست نقل کردیم؛ امیا  در تحلول ما به وجود نمی

 .به پورایر دو  ارجات دادیم

؛ خسیروی   231: 1331؛ کریستنسین   11  1333در مورد ازدواج استقراضی: نیک. بارتلمیه     -3

1319 :31. 
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