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درباره نویسنده

لیلا حقپرسـت سـال 1362در مشـهد بهدنیا آمـد .دوره متوسـطه خـود را در دبیرسـتان فرهنگ الزهرا(س) مشـهد و
تحصیلات دانشـگاهی خـود را در مقاطع کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و دکتـری در رشـتهزبان و ادبیات فارسـی
در دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه اتمام رسـاند؛ ایشـان از رسـاله دکتـری خود با عنوان «بررسـی سـاختار اسـطورهای
حماسـههای پهلوانـان خانـدان سـام» در سـال  1395بـا درجـه عالـی دفـاع کـرد .وی بیـش از بیسـت مقالـه در
پژوهشنامههـای علمـی پژوهشـی ،علمـی ترویجی ،کتـاب ،مجموعه مقـاالت ،کنفرانسهـا و همایشهای علمی
ارائـه کـرده اسـت .ویراسـتاری مجلات علمـی پژوهشـی ،کتابهـا ،خالصـه مقـاالت همایشهـا ،مجموعـه 25
جلدی تفسـیر قرآن (دکتر محمدعلی انصاری) ،هزاره دوم شـاهنامه و  ...از جمله سـوابق علمی و پژوهشـی ایشـان
اسـت .تدریس در برخی از دانشـگاههای ایران از جمله دانشـگاه فردوسی مشهد ،دانشـگاه گلستان ،دانشگاه نیشابور
و دانشـگاه امـام رضـا(ع) از سـال  1388تـا کنـون از دیگـر فعالیتهای نامبـرده بهشـمار میآید.

چکیده اثر

روایتهـای اسـطورهمحور در پـس روسـاخت بـه ظاهـر مسـتقل خـود ،ژرفسـاختی واحـد دارنـد کـه در
اشـکال داسـتانی گوناگـون ،بهصورتهـای متفاوتـی ظاهـر میشـود .این رسـاله بـا بهرهگیـری از روش تحلیل
سـاختاری اسـطوره ،سـاختار اسـطورهای روایتهـای مرتبط بـا زندگانی پنج پهلوان نخسـت خاندان سـام یعنی
گرشاسـب ،نریمـان ،سـام ،زال و رسـتم را بررسـی میکنـد .روایتهـای منظـوم و منثـور متعددی ـ از اشـارات
اسـطورهای گرفتـه تـا روایتهـای متأخر شـفاهی ـ درباره ایشـان موجود اسـت که در این رسـاله ،ژرفسـاخت
آنهـا بـا دیدگاهی «همزمانی» نگریسـته و اسـطورهبنهای آنها کشـف شـده اسـت .بنابراین ابتـدا فرضیههایی
کـه پیـش از ایـن دربـاره منشـأ و ماهیـت تاریخـی ـ اسـطورهای داسـتانهای مرتبط با خاندان سـام مطرح شـده
اسـت ،در نظـر گرفتـه شـده و گروهـی از آنهـا کـه نماینـدگان خانـدان سـام را نمـوداری از ایـزدان نبـرد هند و
اروپایـی دانسـتهاند مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت .سـپس بـا دالیـل متنـی و بـا بهرهگیـری از ایـده نظام سـه
کنشـی هنـد و اروپایـی نشـان داده شـده کـه کنشهـای ایـن پهلوانـان بیهمتـای ایرانـی بیـش از هـر ایـزدی با
اینـدره متناسـب اسـت و میتـوان خویشکاریهـای او را در کنـار کنشهـای پهلوانـان در محـوری عمـودی و

بهصـورت همزمـان مطالعـه کرد.
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