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-1مقدّمه
همـای و همـايون ا ثركمـال الـدين ابوالعطـا محمـود بـن علـی بـن محمـود مشـهور بـه
خوا وی كرمانی در قرن هشتم هجری اسـ  .اصـل داسـتان از افسـانههـای كهـن ايرانـی و
تلفیقی اس

از نچه قصّهگويان در مجالس میخوانـدهانـد .خوا ـو در سـاختار و محتـوای

اين منیومة عاشقانه ،داستان سـمو عیـار ،خسـرو و شـیرين و ويـس و رامـین را در میختـه
اس

(عابدی .)93 :9991 ،اين اثر داستان عاشق شدن همـای ،شـاهزادة شـامی بـه همـايون،

شاهزادة چین اس

كه قهرمان داستان در راه رسیدن به معشوق با مسـائل و حـوادث زيـادی

روبرو میشود .اين اثر منیومهای غنايی و بزمی به شمار میرود و نییرهای اس بر خسرو و
شیرين نیامی مشتمل بر  0091بی  .اين مجموعه را شاعر در سی سالگی (سـال  )391غـاز

كرده و در سال  319يعنی پس از سیزده سال به پايان رسانده اس  .داستان همای و همـايون
به لحاظ نوع ادبی «رمانس» اس  .در ادبیّات داستانی ،رمانس قصّههايی خیالی اسـ
قهرمانهای اصیلزاده اختصا

كـه بـه

دارد كه از واقعیّ های زنـدگی روزمـره دور هسـتند و بـه

ما راهای عاشقانة اغراق میز دلمیبندند و برای رسـیدن بـه محبـوب ،بـه اعمـال سـورانه
دس میزنند (میرصادقی.)911 :9994 ،
-1-1بیان مسئله
ساختارگرايی يکی از گستردهترين نیريّاتی اس

كه ع وه بر ادبیّـات ،در ديگـر علـوم

نیز مبنای كار پژوهشگران قرار گرفته اس  .ساختارگرايی در وسیعترين معنا ،عبارت اسـ
از شیوة ستجوی واقعیّـ

در روابـط میـان اشـیاء (اسـکولز .)99 :9999،بـه عبـارت ديگـر،

ساختارگرايی ،مطالعة دقیق يو اثر و كشف عناصـر سـازندة ن و دريافـ

روابـط حـاكم

میان ن عناصر اس  .اين روش ،ما را به كشف چارچوب كلّی اثر راهنمايی میكند .از نیر
ايگلتون ،ساختارگرايی روشی تحلیلی اس

نه ارزيابی كننده؛ همچنین در اين روش ،معنای

شـــکار اثـــر ردّ مـــیشـــود تـــا ژرفســـاخ

ن نمايـــان شـــود (ايگلتـــون.)991 :9994،

«ساختارگرايان بر اين باورند كه ساز و كارهايی كه ا ـزا و قواعـد را بـه نیـامهـای معنـادار
تبديل میكنند ،نتیجة ذهن انسان اس » (كلیگز« .)11 :9999 ،بررسی ساختاری داسـتان ،بـه
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رغم میراثی كه از ارسطو تا به امروز به ا مانده ،تقريباً از كـاری كـه والديمیـر پـراپ روی
حکاي های روسی انجام داد شروع شده اس » (اسـکولز .)19 :9999 ،پـراپ از شـیوههـای
رايج طبقهبندی قصّهها در ن زمان انتقاد كرد (پراپ 19 :9919 ،و  .)01پراپ به دنبال شیوه
و طرحی بنیادیتر برای طبقهبندی و بررسی قصهها بود .وی با دستهبندی قصّـههـا بـر مبنـای
اشخا

قصّه مخالف بود؛ «زيرا يو عمل واحد در قصّههای مختلف میتوانس

به وسـیلة

شخصیّ های مختلف ،مث ً ديوی ،اژدهايی ،غولی و يا خرسـی انجـام گیـرد ،در حـالیكـه
عمل و كار ثاب

بود» (پراپ .)19-13 :9939 ،بـه نیـر او تقسـیمبنـدی براسـاس مضـمون و

محتوا به شفتگی میانجامد ،زيرا «قصّهها دارای يو ويژگی خا

هستند .ا زای سـازنده

يا سازههای يو قصّه میتوانند بیهیچ تغییری به قصّـة ديگـر منتقـل شـوند» (پـراپ:9919 ،
 .)11-19پراپ ،روش ريخ شناسی را برای استخراج طرح بنیادين قصههای روسی مربـوط
به پريان برگزيد ،ساختارگرايان پس از وی كوشیدند با كاسـتن از كاركردهـای مـورد نیـر
پراپ ،به اصولی امع و قابل تطبیق با ساير ثار ادبی دس

يابند؛ گرمـاس ،هـدف خـود را

كشف «دستور زبان هانی رواي » قرار داد و الگوی ديگری پیشنهاد كرد كه در برگیرنـدة
سه ف

تقابل دوتايی بود .تزوتان تودورف به مع بندی كار پراپ و گرمـاس پرداخـ ؛

واحد وا ی رواي

را «قضیه» نام نهادكه در سطح عالیتر ،قضـیّههـا« ،سلسـله» و سلسـلههـا،

متن را پديد می وردند (سلدن.)901 :9931 ،
 -2-1پیشینةتحقیق
در اين مقاله از ديدگاه های سـاختارگرايان پـس از پـراپ چشـم پوشـی شـده و الگـوی
پراپ كه بر اساس نیر وی با اين اثر سنخیّ

بیشتری دارد ،برگزيـده شـده اسـ  .بـه سـخن

ديگر بهرهگیری از اين الگو به دلیل ن اس كه همـای و همـايون تـا پـیش از گـرد وری،
زء ادبیّات عامیانة شفاهی بوده اس

و پـس از تـدوين ،ـزو ادبیّـات رسـمی شـده اسـ .

پراپ نیز تأكید میكند كه قصة ن و پـری از نیـر اصـول ريخـ شناسـی ،اسـطوره اسـ
(پراپ .)991 :9919 ،بر اين اساس ،همای و همايون با مجموعـه داسـتانهـای فولکلوريـو
نییر ن و پری سنخیّ

دارد .با سـاختار سـاده و كلیشـهای ايـن داسـتانهـا ،الگـوی پـراپ
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بیشتری دارد .با بهكارگیری الگو و روش پراپ ،كاركردها و شخصیّ های داسـتان

همای و همايون را استخراجكردهايم؛ ژرفساخ

و ساختار داستان را تحلیلكردهايم.

-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
در تحقیقــات ادبــی بــه صــورت مســتقل كــاری دربــارة همــای و همــايون انجــام نشــده
اشارههايی هم اگر هس

به صورت غیرمستقیم اس

و برای بیان زندگینامه و معرّفی شـاعر

يا داستان اس  .بنابراين ،موضوع و روش مقاله در بررسـی سـاختاری و اسـطورهای داسـتان
تازهاس .
-2بحث
 -1-2روساخت داستان
روساخ  ،بخش ظاهری و عینی داستان اس  ،به واقع نچه میخوانیم و قابـل دريافـ
اس  .روساخ

همای و همايون ساده و غیرپیچیده اس

و بیشتر در فضای معمولی زندگی

يا قهرمان اساطیری قرار دارد .همای و همايون ،داسـتانی عاشـقانه اسـ
برای دس

كـه سـفر همـای را

يـافتن بـه معشـوقش همـايون بیـان مـیكنـد .ايـن منیومـه شـامل تعـداد زيـادی

داستانها ی تودرتوی كوتـاه اسـ  .خوا ـو در ايـن اثـر تـا حـ ّد زيـادی تحـ تـأثیر سـ ّن
داستانپردازیِ ديگران اس ؛ همچنانكه در ثـار متقـدّم مـیبینـیم شـاعران پـیش از شـروع
طرح اصلی داستان به مقدّماتی غیر داستانی مـیپردازنـد سـپس بـه بیـان اصـل داسـتان روی
می ورند .طرح داستان اغلب به شیوة رواي

مستقیم و خطّی اس  .حوادث داستان به شـیوة

داسـتاننويسـی سـنّتی معمــوالً مــنیّم روايـ

مـیشــود و حركـ از گــرهافکنـی بـه ســم

گــرهگشــايی ،نقطــة اوج و ســرانجام فــرود داســتان اس ـ  .عشــق و عاشــقی افــراد از ملــه
انديشههايی اس

كه به وفور در داستان به چشم میخورد.
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 -2-2اهزای ساختار
داســتان همــای و همــايون ،دارای شــش شخص ـیّ
شخصیّ  ،كنشگران يا نقش فرينان داستان اسـ

و يــازده كــاركرد اس ـ  .منیــور از

و منیـور از كـاركرد ،اعمـالی اسـ

كـه

شخصیّ های داستان در طول شکلگیری ساختار به انجام میرسانند.
 -1-2-2تعریف شخصیّتها
-9قهرمان :شخصیّ

اصلی داستان اس  .در طول داستان قهرمان در نقطة اوج قرار دارد

و ساير شخصیّ ها با تو ـه بـه ارتبـاط بـا قهرمـان در داسـتان نقـش مـیيابنـد .در همـای و
همايون ،همای قهرمان اس  .برتری او از غاز تا پايان بـر ديگـران مشـهود اسـ

(خوا ـو،

.)13 :9934
كه در تضادّ با قهرمـان قـرار مـیگیـرد .در داسـتان همـای و

-1ضدّ قهرمان :فردی اس

همايون« ،فغفور چین» نقش كلیدی در تقابل بـا قهرمـان دارد .او بـا ايجـاد موانـع ،خواسـتار
لوگیری از رسیدن همايون به همای اس
انسانخوار اس

(همان .)919 :ضدّ قهرمان گاهی ديو يا انوری

كه قصد از میان بردن قهرمان را دارد ،مانند سمندونِ زنگـی دمخـوار كـه

همراه لشکرش ،خون افراد را مـیريزنـد و همـای را دسـتگیر مـیكننـد و بـه داخـل كشـتی
میبرند (همان .)04 :شخصیّ

ديگر از اين گروه ،زند ،ديـو ـادوگری اسـ

زندگی میكند و راه را بسته اس

كـه در دژی

و همای به نگش میرود و او را میكشد (همان.)31 :

 -9خواسته :شخصیّتی اس كه هـدف قهرمـان دسـتیابی بـه اوسـ ؛ سـتجو و حـوادث
داســتان نیــز بــرای رســیدن بــه اوسـ  .در ايــن داســتان ،همــايون خواســته و مطلــوب اسـ
(همان.)91:
-0ياريگر قهرمان :به شخصیّ

يا چیزی گفته میشود كه قهرمان را بـه طـور مسـتقیم يـا

غیر مستقیم برای رسیدن به هدف ياری میكند ،اين ياری ممکـن اسـ از انـب انسـان يـا
غیر انسان باشد.گاه ياريگر فردی اس

كه از بچگی همراه قهرمان بوده اس

و به اين خاطر
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(همـان .)99 :گـاه يـاريگر كسـی

كه زمانی با قهرمان بوده و به خاطر وابستگی كه به قهرمـان دارد بـه دنبـال او مـیرود،

لشـــکر فهرشـــه و بهـــزاد كـــه بـــه دنبـــال همـــای بـــه چـــین مـــیرونـــد از ايـــن زمـــره
هستند(همان.)909:گاهی ياريگر در عوض كمکی كه قهرمان به او كرده اسـ  ،قهرمـان را
ياری میكند .وقتی همای پریزاد را از دس

زندِ ادو نجات میدهد ،پـریزاد در عـوض

هنگامی كه نزد همايون می رود بـه توصـیف مـال و كمـال شـاهزاده همـايون مـیپـردازد
(همان.)91:گاهی ياری قهرمان به خاطر عشق اس كه اين عشق در مواردی عشـق بـه خـود
قهرمان اس

و در مواردی عشق به كس ديگر كه قهرمان در رسیدن به ن عشـق مـیتوانـد

كمو كند ،مورد ياری قرار میگیرد؛ در مورد اول ،عشق سمن رخ به همای باعث میشود
كه او همای را از زندان فغفور نجات دهد و با او بـه عشـق بـازی بپـردازد (همـان .)910 :در
مورد دوم ،عاشق شدن فرينوش پسر وزير بر پریزاد باعث میشود كـه محـلّ پنهـان كـردن
همايون را نشان دهد تا همای او را بـه پـریزاد برسـاند (همـان .)999:ممکـن اسـ

يـاريگر

قهرمان چیزی غیر از انسان باشد كه به طور غیرمستقیم و پنهان ،ياريگر قهرمان اسـ  ،ماننـد
طوفان كه در دريا باعث نجات همای و بهزاد از دس
و به رسال

سمندون زنگی میشـود (همـان)09 :

فرستادن باد صبا برای رساندن پیام همـای بـه همـايون (همـان .)939 :همچنـین

سروش نیز در چند مورد به ياری قهرمان می يد .در ابتـدای داسـتان هنگـامی كـه همـای بـا
ديدن عکس همـايون عاشـق او مـیشـود و از خـود بیخـود مـیشـود ،سـروش بـر او ظـاهر
میگردد و به همای میگويد كه برا ی يـافتن همـايون بـه سـرزمین چـین بـرود و پیشـگويی
می كند كه در ن ا سعادت در انتیار همای اس

و بـه وصـال همـای مـیرسـد .همچنـین

همای پس از كشتن زند ادو هنگامی كه میخواهد گنج خسروانی را بگشايد ،طلسم گنج
كه شیری اس

به سم

همـای حملـه مـی ورد ،سـروش همـای را از حملـة شـیر و طلسـم

بودنش گاه میكند (همان 39 :و .)99
 -1ياريگر ضدّ قهرمان :شخصیّ هايی هستند كه در راستای اهداف ضـدّ قهرمـان يـا بـه
طور اتفاقی مانع قهرمان میشوند و مشک تی را برای قهرمان ايجاد مـیكننـد .گـاه يکـی از
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مشاوران ضدّ قهرمان اس

كه به نحوی او را در رسیدن به هدفش ياری میكنـد ،كـه وزيـر

فغفورچین در داستان اين كاركرد را دارد و با پنهان كردن همايون در چالهای در خانة خود
باعث فريب همای مـیشـود (همـان .)931 :گـاه يـاريگر ضـدّ قهرمـان كسـی اسـ

كـه بـا

كارهايی باعث گرفتاری قهرمان و مانع او میشود :باغبان كه همای را در بازگش

از كـاخ

همايون میگیرد و باعث میشود همای او را بکشد (همان .)991 :يا يکی از مقیمان شاه كـه
رفتن همای به كاخ همايون و كشتن باغبان را به فغفور میگويد و باعث میشـود همـای بـه
زندان بیفتد (همان .)993:يا پاسبانی كه مانع از رفتن همای به داخل قصر همايون میشـود و
به طرفش تیراندازی میكند (همان.)911 :
 -1واسطه :شخصیّتی اسـ

كـه بـه طـور مسـتقیم يـا غیرمسـتقیم واسـطهای اسـ

بـرای

تحريو قهرمان برای شنايی با شاهزاده خانم يا واسطة رسیدن قهرمان به شاهزاده مـیشـود
يا قهرمان را به سوی مقصود سوق میدهد .واسطه گاهی ممکن اس

محرّ

اصلی قهرمان

برای كشاندن قهرمان به سوی معشوقه و غازگر داستان باشد ،ماننـد گـوری كـه در ابتـدای
داستان ظاهر میشود و همای را به كـاخی مـیكشـاند كـه در ن عکـس همـايون هسـ
همای با ديدن ن عاشق همايون میشود (همان .)11 :گاهی واسطه ،شخصیّتی اس

و

كـه بـه

طور غیرمستقیم قهرمان را به سوی مقصد سوق میدهد .ـوان غريـب شـامی كـه بـه دنبـال
رئیس خود كه به چین رفته ،میگشته اس

باعث تحريـو همـای -كـه در سـرزمین خـاور

مشغول امور پادشاهی ن سرزمین بـود  -و حركـ

بـه سـوی چـین مـیشـود (همـان.)19 :

همچنین ديدن سعدان ،بازرگانِ دخترِ فغفورِ چین (همايون) نیز واسطهای برای ورود به كاخ
فغفور اس

(همان .)39 :گاهی الهام يا خوابی ،واسطة تحريـو و عامـل حركـ

بـه سـوی

شاهزاده خانم اس  .خواب ديدن همای و سرزنش كردن همـايون او را در خـواب و گفـتن
اينکه عشق همای عشقی واقعی نیس  .همای را به رها كردن پادشـاهی و حركـ
چین وا میدارد (همان .)11 :واسطه ممکن اس

بـه سـوی

به صورت اتفاقی با قهرمان برخورد كنـد و

مستقیماً باعث رابطة قهرمان با شاهزاده خانم میشود .همای با از بین بردن زندِ ـادو و زاد
كردن پریزاد از دستش ،پریزاد را كه زند از كاخ فغفور ربوده اس

به كاخ برمیگرداند،
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و پریزاد بـا تعريـف خصـل هـايی از همـای باعـث عاشـق شـدن همـايون بـر او مـیشـود
(همان.)31:
 -2-2-2تعریف کارکردها
-9دور شدن :قهرمان بعد از اينکه به دورة بلوغ میرسد از خانه دور میشـود .همـای در
محیط خانه دچار م ل میشود و از شاه میخواهد كه برای رفتن به شکار به او ا ازه بدهـد
(همان .)13 :همچنین وان غريب شامی(فهرشه)كه دنبال رئیس گم شدهاش میگـردد كـه
گويا به سم

چین رفته اس

(همان .)11 :پریزاد نیز كه زند ـادو از كـاخ فغفـور ربـوده

اس  ،به گونهای از خانه دور افتاده اس

(همان.)31:

 -1گره :معضل يا حادثهای اس كه برای شخص قهرمان پیش می يـد و قهرمـان بـر ن
اس

كه ن معضل را حلّ كند و به رامش قبل از بروز ن برسد .قهرمان در راه رسیدن بـه

معشوق با موانع روبهرو میشود كه هر كدام به نوعی در روند رسیدن به معشوق او را دچـار
مشکل می كنند .ديدن گور وحشی كه در مقابل همای قـرار مـیگیـرد و دنبـال كـردن ن،
ســبب مــیشــود همــای عکــس همــايون را در كــاخ ببینــد و عاشــق شــود .موانــع ديگــر در
شخصیّ های داستان در ذيل عنوان ياريگر ضدّ قهرمـان توضـیح داده شـدهانـد (همـان،04:
.)931 ،911 ،993 ،991 ،31
 -9گاهی :قهرمان از و ود خواسته گاه می شود .همای بـا ديـدن عکـس همـايون در
كاخ ،عاشق او میشود و برای يافتنش به سم

سرزمین چـین مـیرود (همـان .)99 :فغفـور

چین از رفتن همای به قصر همايون گاه میشـود و همـای را بـه زنـدان مـیانـدازد (همـان:
 .)993همای از طريق فرينوش به زنده بودن همايون و فريب فغفور پی میبرد (همان.)991 :
 -0نهی كردن :فرد يا افرادی به مخالف

بـا عملـی كـه قهرمـان مـیخواهـد انجـام دهـد

می پردازند و قهرمان را از كاری كه میخواهد انجام دهد نهـی مـیكننـد .لشـکريان همـای
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وقتی از تصمیم او برای به دنبال معشوقه رفتن گاه میشوند ،او را از رفتن منع و به خیـاالتی
شدن منسوب میكنند (همان.)91:
 -1تدبیر :قهرمان برای حل كردن چالش يا رسیدن به معشوقه به ستجو میپردازد و در
مقابل عواملی كه قهرمان را از رسیدن به هدف باز میدارند ،عواملی هستند كه قهرمان را به
طرف هدف سوق میدهند و هر كدام بـه گونـهای راه را بـرای او همـوار مـیكننـد ،همـای
ستجو را برای يافتن همايون غاز میكند و به سم

سرزمین خطای میرود (همـان.)99 :

قهرمان در برههای از زمان به گونهای از ادامة حرك

به سوی معشوق بازمیماند و عـواملی
ادامه دهد .وان غريب شـامی (فهرشـه)

باعث می شود كه دوباره به خود بیايد و به حرك

كه دنبال رئیس گم شدهاش میگردد كه گويا بـه سـم

چـین رفتـه و همـین عامـل باعـث

می شود تا همای به طرف همايون كه در چـین اسـ حركـ كنـد (همـان .)11 :همـای در
خواب ،همايون را میبیند و به او میگويد كه عشق تو ،عشق واقعی نیسـ

و عاشـق شمسـه

خاوری شـده ای و اگـر عشـقی واقعـی داشـتی در سـرزمین خـاور نمـیمانـدی و دنبـال مـن
می مدی(همان .)11 :شنا شدن با سعدان كه بازرگانِ همايون اس

نیز عـاملی اسـ

تحريو همای برای سوق يافتن به سوی همايون (همان .)39 :رهايی پریزاد از دسـ
ادوگر نیز با تو ه به اينکه پریزاد از افـراد خـانوادة همـايون اسـ
همــايون مــیبــرد ،يــو مح ـرّ

مركــزی اس ـ

بـرای
زنـد

و همـای را بـه سـم

(همــان .)31 :ســاير مــوارد نیــز در بخــش

شخصیّ ها در ذيل عنوان ياريگر قهرمان مـده اسـ

(همـان،909 ،910 ،91 ،09 ،99 ،93:

.)999 ،939
 -1درخواس  :قهرمان گاهی در مقابل چیزی قرار مـی گیـرد كـه ديگـران از انجـام ن
عا زنــد .ايــن وظیفــه گــاهی از قهرمــان درخواس ـ
درخواس

مــیشــود و گــاهی بــدون اينکــه از او

شود ،ن كار را انجـام مـی دهـد .همـای بـا و ـود منـع شـدن از طـرف سـعدان

بازرگان برای رفتن به قصر زند ادو تصمیم میگیرد كه به قلعه برود و به ن میماند كه از
او خوسته شده كه ديو را از بین ببرد و پریزاد و گنج كیخسـرو را نیـز بیـاورد (همـان.)31 :
همای از باد صبا میخواهد كه پیغام او را به كاخ همايون ببرد(همان .)939 :همای زمانی كه
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در زندان گرفتار اس از شب میخواهد كه با او تندی نکند و نپايد (همان)914 :؛ همای بـه
پپای قصر همايون میرود و از او میخواهـد كـه همـراهش بـرود (همـان .)911 :در عاشـق
شدنهای داستان نیز به گونهای خويشکاری درخواس

مشاهده میشـود .بهـزاد عاشـق ذر

افروز میشود (همان)19:؛ شمسه خاوری عاشق همای میشود و از همای میخواهـد كـه بـا
او باشد ،اما همای درخواس

او را رد میكند (همان)11 :؛ فهرشه عاشق شمسه میشود ،امـا

شمسه درخواستش را رد میكنـد (همـان)11 :؛ سـمن رخ عاشـق همـای اسـ
درخواس

و در عـوض

عشقبازی سه روزه همـای را از بنـد مـیرهانـد (همـان .)910 :گـاه شخصـیّتی از

قهرمان درخواستی دارد كه در صورت پاسخ مثب

شنیدن قهرمـان بـه سـوی هـدفش سـوق

داده میشود و به ن میرسد ،فرينوش از همای درخواس

میكند كه در صورت رسـاندن

او به پریزاد مخفیگاه همايون را به او نشان میدهد (همان.)919 :
 -3ا اب  :همايون پس از رفتن همای از نرفتن با او پشیمان میشود و به دنبالش میرود
(همان .)909 :پس از به تخ

نشستن در چین ،فرينوش (پسر وزير) را ولیعهد خود مـیكنـد

و پریزاد را به عقدش در می ورد (همان)191 :؛ همـای بـه قلعـة زنـد ـادو مـیرود و ن
اژدهاوش را نابود میكند و پریزاد و گنج كیخسرو را نیز از نجا می ورد (همان.)39 :
 -9زمون :زمون از مهمترين خويشکاریهای داستان اس  .مشخصة اصلی زمـايش،
تقابل اس  .قهرمان تح
صورت موفقیّ
خود معشوق اس

فشار قرار میگیرد؛ اين فشـار بـرای سـنجیدن قهرمـان اسـ

و در

در زمودن قهرمان ،قهرمان به هـدف مـیرسـد .گـاهی زمـودن از طـرف
و برای فهمیدن راستین بودن عشق اس  ،همانگونه كه همايون صـورت

خود را میپوشاند و سؤاالتی در مورد خود از همای میپرسـد و همـای ثابـ

مـیكنـد كـه

عشقش راستین اس  ،پس همايون صورت خود را به او نشان میدهد (همان.)909 :
 -1فريب :نشان دادن وضعیتی اس

غیر واقعی در لوة واقعیّـ

كـه بـه دو صـورت بـه

كار می رود .گاه فريب از انب قهرمان صورت میگیرد كه برای پیشـبرد اهـداف خـود از
اين و برای گمراه كردن و دس

به سر كردن طرف مقابـل حربـه اسـتفاده مـیكنـد .همـای
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هنگام رسیدن به سعدان بازرگان خود را تا ری معرفی میكنـد كـه دزد بـه قافلـة او حملـه
كرده اس

و تمام وسايل او را برده و به اين ترتیب با سعدان همـراه مـیشـود (همـان .)30 :

همچنین هنگامی كه با فغفور به شکار میرود برای برگشتن نزد همايون خود را بـه مريضـی
میزند و به اين صورت به كاخ همايون برمیگـردد (همـان .)949 :فريـب گـاهی از انـب
ضدّ قهرمان اس

برای بازداشتن قهرمان از هدفش اس  ،البته فريبکار ضـدّ قهرمـان معمـوالً

رسوا میشود :فغفور و وزيرش نقشه می كشـند كـه همـايون را در چـاهی پنهـان كننـد و بـه
دروغ برای او تعزيه بگیرند و بگويند كه مـرده اسـ  ،بـه ايـن ترتیـب همـای را مـیفريبنـد
(همان.)931 :
 -94موفقیّ  :قهرمان با غلبه بر ضـدّ قهرمـان بـه هـدف مـیرسـد (پـراپ.)941 :9919 ،
همايون با شکس

فغفور بر تخ

او مینشیند و همای را به عقد خود درمـی ورد (خوا ـو،

 144 :9934و  .) 194قهرمان پس از گذراندن زمون سـخ

و رسـیدن بـه معشـوق از سـفر

بازمیگردد و به سرزمین خـود روی مـی ورد .همـای پـس از رسـیدن بـه سـرزمین چـین و
رسیدن به همايون به باغی میرود و در نجا گورِ ابتدای داستان به او میرسد و بازگش

به

شام را از او میخواهد و به اين طريق به سوی شام بازمیگردد (همان.)119 :
 -99پاداش :قهرمان و ضدّ قهرمان در مقابل كارهايی كه انجام میدهند زايی میبینند،
كه گاه مثب

و گاه منفی اس  .گاهی ضدّ قهرمان چیزی را به قهرمـان مـیدهـد كـه باعـث

پیشبرد اهدافش میشود و گاه ضدّ قهرمان از طرف قهرمـان بـه مکافـات كـارش مـیرسـد.
قهرمان بعد از غلبه بر ديو به گنج او دس

مـیيابـد و واسـطهای نیـز بـه دسـ

او مـیرسـد:

همای پس از كشتن زند ـادو گـنج كیخسـرو را مـیگشـايد (همـان .)99 ،31 :قهرمـان بـه
مبارزه با ضدّ قهرمان مـی پـردازد و او را از میـان برمـیدارد :همـای پـس از چالـه در وردن
همايون به قصر فغفور حمله میكند ،با او می نگد و در نهاي

او را میكشد (همان.)911 :

قهرمان به ياريگران كه راه را برای رسیدن به شاهزاده خانم هموار كردهاند پاداش میدهـد:
پس از به تخ

نشستن در چین فرينوش (پسر وزير) را ولیعهد خود میكند و پـریزاد را بـه

عقدش درمی ورد (همان .)191 :قهرمان بعد از رسیدن به همايون و بازگش

به طرف شـام
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در سرزمین خاور ،شمسة خـاوری را بـه عقـد فهرشـه در مـی ورد و بهـزاد را بـه ذرافـروز
میرساند (همان.)110 :
 -3-2ساختار داستان

با معبندی و دقّ در شخصـیّ هـا و كاركردهـايی كـه در داسـتان همـای و همـايون
و ود دارد ،تأثیر انديشههای زرتشتی و اسطورهای شکار اسـ  .بـا تعمّـق در اسـاطیر ملـل
میتـوان تشـابهات فراوانـی بـین نهـا مشـاهده كـرد .ايـن شـباه هـا باعـث شـده ردّپـای
اسطورههای يو ملّ

در داستانهای ملّتی ديگـر نیـز يافـ

شـود .اسـطورههـا در فرهنـگ

ايرانی نقش مهمی ايفا میكنند و در اغلب داستانها ردّپايی از نهـا ديـده مـیشـود .يـین
پاگشايی مهمترين انديشه ای اسـ

كـه سـاختار داسـتان بـر ن اسـتوار اسـ  .انديشـههـای

ديگری نییر انسان -خدا ،نیروهای متافیزيکی و حماي

خـدايان ،ايـزد بـانوان ،عشـق ،نبـرد

خوبی و بدی نیز در داستان هس .
 -1-3-2آیین پاگشایی
شناسازی ،پاگشايی و يین های تشـرّف و گـذار؛ بـه مجموعـه زمـونهـا ،هنجارهـا و
يینهايی گفته می شود كه طیّ ن فرد از دوران پیشین (دوران خامی) فاصله میگیرد و بـه
بلوغ فکری ،سمی و روحی میرسد .دورشدن از خانواده؛ گذرانـدن مراحـل دشـواری از
خشون ها ،نبردها ،تحمّل گرسنگی و تشنگی؛ يادگیری اسرار و رموز يینیِ قبیله تح نیـر
راهنمايـانی بـا خصوصـیّات ويـژه و ســرانجام بازگشـ

قهرمــان تشـرّفيافتــه بـه امعــه ،از

مهمترين دابِ مراسـم شناسـازی در فرهنـگهـا و وامـع مختلـف اسـ

(الیـاده:9919 ،

.)919
داليل و مناسب های دور افتادن يا هجرت گزيدن در داستانها متفـاوت اسـ  .در ايـن
داستان ،همای با رسیدن به سن بلوغ ،از پدر میخواهد كه بـه او بـرای رفـتن از قصـر ا ـازه
بدهد (خوا و .)13 :9934 ،میتوان اين سن را مبتنـی بـر يـین زرتشـتی ،نمـادی از نیـروی
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كـه بـه رگـة مـردان وارد مـیشـود (بهـار ،)14 :9993 ،همچنـین در اوسـتا

«تیشتر ،ايزد باران ساز ،گاه چون پسری پانزده ساله با چشم درخشان و باالی بلند در روشنی
پرواز میكند» (بهار 99 :9991 ،نیز ر : .كـرتیس .)99 :9999 ،مرحلـة اوّل در شناسـازی
س ـنّ بلــوغ ــدايی نو مــوز از مــادر اس ـ
ويژگیهای پاگشايی اس

(الیــاده .)99 :9919 ،ــدايی از م ـادر از ديگــر

كه در اين داسـتان لـوه دارد(خوا ـو .)93 :9934 ،راهنمايـان،
يینــی

نو مــوز را بــه محلــی دورتــر از قبیلــه مــیبرنــد .ايــن ايگــاههــا از ارزش و اهمیّ ـ

برخوردارند .انتقال نو موز به اين ايگاهها به معنای انزوای نو موزان از امعـه اسـ  .گـاه
نو موز به كلبه ای مخصو

برای گذراندن دوران انزوا انتقال داده میشـود (الیـاده:9919 ،

 .)93 ،99همای با ديدن گور و دنبال كردن ن ،وارد قصری میشود كه باعث دلباختگی و
نوعی بريدن از ا تماع میشود (خوا و .)99 :9934 ،همان گور همانند راهنمايـان در يـین
پاگشايی در پايان داستان در مقابل همـايون ظـاهر مـیشـود و از همـای مـیخواهـد كـه بـه
سرزمین شام برگردد كه نشانة بازگش

نو موز اسـ

(همـان .)113 :يـاريگران داسـتان نیـز

میتوانند نمونـههـايی از راهنمايـان باشـند كـه در قالـب شخصـیّ هـای داسـتان نمـود پیـدا
كردهاند.
نکته قابل تأمّل در مراسم شناسازی در برخی وامع بدوی حضور زنـان در مراحلـی از
شناسازی پسران اس  .مسلماً حضور زنـان ،حضـور معنـا داری اسـ

و صـرفاً نبايـد ن را

حضور معمولی فـردی از اعضـای قبیلـه بـه حسـاب ورد .در مراسـم شناسـازی پسـران در
برخی وامع بدوی يو زن از نو موز نگهداری میكند (الیـاده .)991 :9919 ،همـای پـس
از وارد شدن به كاخ در غاز داستان كه به منزلة ورود به محل شناسازی اسـ  ،زنـی زيبـا
روی به سوی همای می يد و او را به سوی كاخی كه عکس همای در نجاسـ

راهنمـايی

میكند همچنین زنان در طول داستان ،هريو به نوعی در پیشبرد داستان مؤثر هستند.
از ديگر لوههای يین پاگشايی ،مرگِ يینی اس  .همـة ايـن يـینهـا كـم و بـیش از
الگوی معیّنی پیروی میكنند و ن گسس از امعـه و انـزوای نو مـوز ،گذرانـدن مراحـل
سخ

و دشوار با كمو راهنمايان ،تصوّر مرگ يینی و سـپس بازگشـ

بـه امعـه اسـ
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(بیتس و پ گ .)194 :9991 ،مرگ نمادين به وسیلة زمونهايی سخ
انجام می گیرد .باور وامع بدوی بر اين اس

و گاه طاقـ فرسـا

كه در مراسم شناسازی ،مو ود برتـر (خـدا

يا خدايان قبیله ،هیوال ،كروكوديل و )...نو موز را میبلعـد (الیـاده .)01 ،00 :9919 ،مـرگ
يینی میتواند در سادهترين شکل خود دور شدن از ا تماع باشد كه همای با دور شـدن از
سپاهیانش در غاز داستان و دنبال كردن گور و ورود به قصر ،اين مطلب را به نـوعی نشـان
می دهد« .گويی مرگ نمادين قهرمان سر غاز دوران پختگی اسـ » (يونـگ)910 :9933 ،
يکی از عناصر مو ود در يین پاگشايی ،انور بلعنده اس

كه از میاهر مرگ يینی اس

(اسماعیلی .)991 :9930 ،وارد شدن همای به قصر میتواند نمادی از اين بلعیده شدن باشـد.
گذر از ب نیز از لوههای معتبر مرگ يینـی اسـ  « .ب در اسـاطیر ،در اسـطورةگذر از
ب ( زمون ب) و شستشوی نمادين توسط ن (اسطورة تعمید) لوهگر شده اس كه بـه
عنوان زمونی از مادّه برای پااليش روح ،عبـور از مرحلـة كهـن و ورود بـه مرحلـة متعـالی
ديد را در قالب كهن الگوی مرگ و تولد دوبـاره ،نمادينـه مـیكنـد» (قـائمی و ديگـران،
 .) 03 :9999همای پس از گرفتار شدن توسـط سـمندون زنگـی ،همـای و بهـزاد را بـه دريـا
میبرند دريا طوفانی میشود و نها نجات میيابند.
يکی ديگر از اصول پاگشايی ،زمون اس ؛ نچه بر اين بنیـاد در داسـتان رخ مـیدهـد
شامل زمون و غالباً ازدواج و پادشاهی اس  .زمون ،كاری دشوار برای اثبات توانايیهـای
فردی اس  .قهرمان خود را برای مبارزه و مقابلـه بـا ن مـاده مـیكنـد و تنهـا راه او بـرای
تداوم زندگی ،گذر از ن اس  .زمونهای شناسازی در داستانها اغلب دشوار اس  ،امـا
گاهی از دشواری ن در بعضی نمونهها كاسته میشود؛ اما در هر حال پش

سـر نهـادن ن

به تأيید ا تماعی يا تکامل و احراز ويژگیهای دامادی و همسر گزينی اس

كه حدّ اع ی

ن ازدواج با دختر شاه پريان يا شاهزاده اس  .يین پاگشايی ،مقدّمهای برای ازدواج اس .
الیاده معتقد اس
فرينش اس

كه ازدواج در تمام اقوام بـدوی و باسـتانی بـه نـوعی تـداعیگـر اسـطورة
و «ياد ور نکاح مقدّس ايزدان و بهويژه پیوند ازلی زمین و سـمان را تجديـد
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میكند» (الیاده .) 99 :9939 ،همای پس از پش

سر گذاشـتن مراحـل مختلـف سـرانجام بـا

همايون ازدواج میكند.
از لوههای ديگر زمون ،اژدهاكشی اس
يین اس  .اژدهايی كه به دس

كه همراه با نجات بخشی از بازتابهای اين

قهرمان كشته مـیشـود .همـای پـس از شـنايی بـا سـعدان

بازرگان از و ود اژدهايی به نام زند ادو گاه میشود و با و ود منـع سـعدان از رفـتن بـه
نجا ،تصمیم به مبارزه با زند میگیرد (خوا و .)31 :9934 ،اين مورد میتواند از نمونههای
شناسازی قهرمان باشد .مبارزه همای با همايون نیز از لوههای زمون اس
را با موفقی

پش

الگوی بازگش

سر میگذارد (همان.)901 :
كه نو موز با پش

ديگر نشانههای شناسازی اس
همايون و بر تخ

كه همـای ن

سر گذاشتن مراحـل شناسـازی انجـام مـیدهـد از

كه در اين داستان به چشم می يد .همای بعـد از ازدواج بـا

نشستن پس از ديدن گور ابتدای قصّـه كـه از او مـیخواهـد بـه شـام بـاز

گردد ،تصمیم به بازگش

میگیرد و به شام باز میگردد (همان)119 :

 -2-3-2ازدواج
داســتان همــای و همــايون از الگــوی ازدواج بــرون خــانوادهای( )Exogamyتبعیّــ
می كند .در اين نوع ازدواج مرد با زنی از طايفهای ز طايفة خود ازدواج میكنـد ،قهرمـان
زادگاهش را تر

میكند و با اقوام همسرش زندگی میكند .طبق اين الگو پسـران پادشـاه

نیز مانند ديگر مردم به هنگام وانی ،خانوادة خود را تر میكردند و با دختـری از تبـاری
ديگر ازدواج مینمودند و تا خر عمر نزد خانوادة همسر خود زندگی مـیكردنـد .دختـران
شاه در خانة پدر در انتیار خواستگاری اليق باقی میماندنـد و بـه ايـن ترتیـب انشـینی بـه
ای پسر پادشاه به داماد او میرسید (فريزر .)141 :9999 ،در اينگونه داستانها پسـر يـو
پادشاه ،عاشقِ دختر زيبـارویِ پادشـاه سـرزمینی ديگـر مـیگـردد و بـرای بـه دسـ
معشوق خود به سفر طوالنی میرود و گاهی اوقات ناگزير اس  ،برای به دسـ
پدر معشوق خود ،با اژدها نبرد كند يا به اعمال عجیب و خارقالعاده دس

وردن
وردن دلِ

بزنـد .در همـای
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و همايون ،همای با ديدن تصوير همايون دختر فغفور چین عاشق او میشود و برای يـافتن و
ازدواج با او راهی سرزمین چین میشود و با او ازدواج میكند و بر تخ شاهی مـینشـیند؛
البته همای در نهاي

به سرزمین خود باز میگردد و فرينوش را ولیعهد خود میكند.

در برخی داستانهای اساطیری ،ديـوی ـادو ،دختـری را مـیربايـد و قهرمـان داسـتان،
دختــر را از دس ـ

ن ديــو نجــات مــیدهــد .در اســطورة رامايانــا( ،)Ramayanaراونــا

( )Ravonaتصمیم به ربودن سیتا ( ،)Sitaهمسر راما ( )Ramaمیگیرد تا بـه ايـن وسـیله
راما را از پا در ورد و نابود كند .راما پس از يو سـری نـگهـا ،ركشاسـاها را شکسـ
داده و راونــا را مــیكشــد و ســیتا را زاد مــیكنــد (روزنبــرگ .)113 :9991 ،در همــای و
همايون ،همای ،پریزاد ،دختر خاقان چـین را از دسـ

ديـوی بـه نـام «زنـد ـادو» نجـات

میدهد.
 -3-3-2انسان -خدا
در اغلب داستانهای اسطورهای پهلوانان و خدايان در كنار هم در صحنههای گونـاگون
حضور دارند .گروهی از خدايان بهتدريج از هان خدايی بیرون مـده و بـه عنـوان پهلـوان
وارد هان حماسهها گشتهاند« .ع وه بر نقشی كـه خـدايان در اغلـب حماسـههـا بـر عهـده
دارند ،بسـیاری از خـدايان اقـوام كهـن بـه صـورت شـاهان و پهلوانـان در حماسـههـا ظـاهر
میشوند» (بهار« .)930 :9993 ،مردم بر ايـن اعتقـاد بودنـد كـه تـا در رويـدادهـای كیهـانی
شرك

نداشته باشند ،بقای حیات تضمین نمیشود و به واسطهای میان انسان و خـدايان نیـاز

بود و اعتقاد داشتند كـه شـخص شـاه چنـین نقشـی را بـر عهـده دارد» (هینلـز.)919 :9991 ،
مسئلة ورود خدايان به حماسه ها دربارة خدايان هند و ايرانی نیز صـادق اسـ « .ايـن تحـوّل
شايد از عصر اوستا غاز میگردد ،در عصر اشکانیان و ساسانیان كمال مـیپـذيرد و بخشـی
از ن در شاهنامه متبلور اس » (بهار « .)019 :9993 ،نچه از همه بیشـتر در خـدايان ريـايی
به چشم میخورد ،قدرت ايشان اس  .خدايان قادر به انجام هر عملـیانـد و تنهـا ايشـانندكه
قادر به بر وردن رزوهای مردمانند» (همان .)011 :اسطورة هانی قهرمان همواره به مـردی
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بسیار نیرومند و يا نیمچه خدايی اشاره دارد كـه بـر بـدیهـايی در قالـب اژدهـا ،مـار ديـو و
ابلیس پیروز میشود و مردم خود را از تباهی و مرگ میرهاند» (يونگ« .)991 :9933 ،شاه
خوب ،تجلّی «روح نیکوكار» خدا و نماد فرمانروايی او بر زمین اس » (هینلز.)919 :9991 ،
در داستان همای و همايون ،همـای دارای نسـبی واالسـ  .او فرزنـد منوشـنگ قرطـاس
كه نسبش به كیانیان میرسد (خوا و )11 :9934 ،دارای قدرت فوق انسانی اس

اس

از كودكی نمايان اس

به گونهای كه در هش

سالگی از قـدرت سـمی شـگف

برخوردار اس  .از دانشوران زمان خود گوی سبق

كـه

انگیـزی

را میربايـد و در انـواع علـوم نمونـه و

داســتان مــیشــود (همــان .)13:همــای چنــدان نیرومنــد اس ـ
نمیهراسد؛ با زند ادو مبارزه میكند و او را شکس
اندام ،خوش سیما و بسیار شجاع اس  .زيبايی و ـذابیّ

كــه از ديــوی درش ـ پیکــر

میدهد (همـان .)31 :همـای خـوش
ظـاهری او ،دختـران ـوان را بـه

خود لب میكند و اين امر باعث میشود كه او دلباختگان فـراوان داشـته باشـد .همـة ايـن
موارد گويای اين امر اس كه همای ،پهلوانی فوق انسانی و دارای مايههای الهی اس .
 -0-3-2نیروهای متافیزیکی و حمایت خدایان
نیروهای متافیزيکی و غیبی در داستانهای اسطورهای و ـود دارد .نیروهـای متـافیزيکی
در حماســههــای ايرانــی نیــز و ــود دارد« .قهرمــان بــا خــدايان مربــوط اسـ

و بــا او ســخن

میگويد» (شمیسا .)11 :9939 ،در داستان های ايرانی اين امر به صـورت راز و نیـاز قهرمـان
با خدا نمود پیدا كرده اس  .همای قبل از نگ با زند ادو نـام خـدا را مـیخوانـد و از او
استعان

می ويد (خوا و .)31 :9934 ،در ابتدای داستان هنگامی كه همای با ديدن عکس

همايون عاشق او میشود و از خود بیخود میشود ،سروش بر او ظاهر میگردد و بـه همـای
می گويد كه برای يافتن همايون به سرزمین چین برود و پیشـگويی مـیكنـد كـه در ن ـا
سعادت در انتیار همای اس

و به وصال همای میرسد (همان .)99 :همچنین همای پـس از

كشتن زند ادو هنگامی كه میخواهد گنج خسروانی را بگشـايد ،طلسـم گـنج كـه شـیری
اس  ،به سم

همای حمله می ورد و سروش همای را از حملة شیر و طلسم بـودنش گـاه
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میكند (همان .)39 :از نبـههـای ديگـر حضـور نیروهـای متـافیزيکی در اسـاطیر ،حمايـ
خدايان از قهرمانان اس  .اين مسئله در بیشتر داسـتانهـای اسـطورهای قابـل مشـاهده اسـ .
«اسطورة قهرمان ،ويژگی بسیار مهم ديگری نیز دارد كه در واقع كلید دستیابی بـه در

ن

اس  .در بسیاری از اين افسانهها ،قدرتهای پشتیبان يا «نگهبانان» ،نـاتوانی اولیـة قهرمـان را
بران میكنند و وی را قادر میسازند تا عملیات خود را كـه بـدون يـاری گـرفتن از نهـا
نمیتواند انجام دهد به سرانجام برساند» (يونـگ .)910 :9933 ،سـمندونِ زنگـیِ دم خـوار
پس از گرفتار كردن همای و بهزاد نها را به دريا میبرد ،اما دريا طوفانی میشود و نهـا
را از دس

سمندون نجات میدهد (خوا و« .)09 :9934 ،وَيو ( )Vayuخدای بـاد نیـز بـه

صورت خدای نگجويی تصوير شده اس

كه با زوبین تیز و س حهای زرّين خـود ارواح

شرور را دنبال میكند تا از فريدههای خوب اهـورا مـزدا حمايـ كنـد» (كـرتیس:9999 ،
 .)99همچنین به رسال

فرستادن باد صبا نیز میتواند مؤيّد اين مطلب باشد (خوا و:9934 ،

.)934
 -9-3-2ایزد بانوان
همای و همايون اثری عاشقانه اس  .در اين اثـر زنـان ،حضـوری مـؤثّر دارنـد و گـاهی
اوقات سم

و سویِ ريان داسـتان را تعیـین مـیكننـد .زنـانی كـه توصـیف مـیشـوند ،از

خصوصیات الهگان و ايزدبانوانِ داستانهای اساطیری بهرهمند هستند .زنانِ داسـتان همـای و
همايون عموماً زيبا ،خردمند ،سور و نگاور هستند .توصـیفاتی كـه از زيبـايی و م حـ
نان مده اس  ،بیشباه
خاوری شده اس

به خصوصیّات ايزدبـانوان نیسـ  ،مثـل توصـیفی كـه از شمسـة

(خوا و )11 :9934،يا نچه از توصـیف زنـان نقـل شـده كـه عـ وه بـر

داشتن ظاهری دلپسند از خردمندی و نگاوری نیز برخوردارند؛ مثـل اينکـه همـايون بـرای
زمودن همای با او می نگد تا صداق

او را در عشـق اثبـات كنـد (همـان )909 :و ايـن بـا

توصیف و ويژگیهای ناهیتا و ايزدبـانوان ديگـر يکسـان اسـ

(دوسـتخواه-914 :9991 ،

 .)941زنان نیو سرش ِ داستان همای و همايون قادرند در هنگام سـختی ،تصـمیمات مهـم
اتّخاذ كنند و با ترفندهای زيركانه ،هم خود را از مهلکه نجات دهند ،هم بـه همـای كمـو
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كنند .در داستانهای اسطورهای برخی الهگان و ايزدبانوان ،قهرمان داستان را ياری میدهنـد
و برخی علیه اوكارشکنی میكنند .شخصیّ های زن همای و همايون عـ وه بـر برخـوردار
بودن از ويژگیهای ظاهری الهگان ،از كاركردهای عملی نان نیز بیبهره نبودند .سمن رخ
دختر سهیل هانسوز ،همـای را از بنـد مـیرهانـد و او را فـراری مـیدهـد (خوا ـو:9934،
.)911
 -6 -3-2تضادّ خوب و بد
«تضادّ خوب و بد ،مشخصة دين زرتشتی اس  ،و ن به و ود دو نیـروی اساسـاً متضـاد
اس

كه دس اندركار عالمند» (هینلز .)13 :9991 ،قهرمان داسـتانهـا و حماسـههـای كهـن

همواره با يو ضدّ قهرمان موا ه اس  .در داستانهای اساطیری ضـدّ قهرمانـان عبارتنـد از:
اژدها ،غول ،ديـو ،ـادوگر ،حیوانـات عجیـبالخلقـه ،اهـريمن و يـا يـو حريـف انسـانی
زورمند.
هراكلس در هر يو از خوانهای خود با يو ضدّ قهرمان موا ه اس  .شیرنیمیايی ،مار
بی چند سر (هودره لرنا) ،گراز هولنا  ،پرندگان انسان خوار و ...از مواردی هستند كه او
بايد برای گذشتن از خوانها بر نها فـائق يـد (بـرن .)11 :9999 ،در اوسـتا «در میـان ايـن
مو ودات ناخوشايند ،هیوالهای افسانه ای نیز بودند كه پهلوانان انسـانی بـا نهـا بـه ـدال
برمیخاستند .نها غالباً هیأت مار يا اژدها داشتند» (كرتیس.)10 :9999 ،
در همای و همايون نیز همای در طول سفر خـود بـا مو ـودات اهريمنـی موا ـه اسـ .
سمندون زنگی دمخوار و زند ادو ضدّ قهرمانان اين داستان هستند .به وسیلة باد از دسـ
سمندون رهايی میيابد (خوا و )09 :9934 ،و همای به مبارزه با زند ـادو مـیرود و او را
میكشد (همان .)31 :او با كمو گرفتن از راهنمايیهای سروش و استفاده از امداد غیبی بر
نها پیروز می گردد .همچنین فغفور چین نیـز از ملـه نیروهـای بـد و منفـی اسـ كـه در
مقابل همای كه نیروی خوب داستان اس

قرار میگیرد.

316

شماره04

نشریّة ادب و زبان

-3نتیجهگیری
روساخ

همای و همايون ساده و غیرپیچیده اس

و بیشتر در فضـای معمـولی زنـدگی

يا قهرمان اساطیری قرار دارد .طرح داستان اغلب بـه شـیوة روايـ

مسـتقیم و خطـی اسـ .

توصیفات ساده و كوتاه نقدر طوالنی نیستند كه بـه تـوالی و تسلسـل منطـق داسـتان لطمـه
بزند .در زمینة نوع داستان همای و همايون بايد گف

كـه بیشـتر بـه رمـانس شـبیه اسـ  .در

خ ل حوادث اين داستان ،انديشههای اسطورهای به چشم میخورد.
ساختار داسـتان همـای و همـايون ،دارای شـش شخصـ ّی

و يـازده كـاركرد مـیباشـد:

شخصـیّ هــای داســتان عبارتنــد از -9 :قهرمــان -1 .ضـدّ قهرمــان -9 .خواســته -0 .يــاريگر
قهرمان -1 .ياريگر ضد قهرمان -1 .واسـطه .خويشـکاری هـای داسـتان عبارتنـد از -9 :دور
شدن -1 .گره -9 .گاهی -0 .نهی كردن -1 .تدبیر -1 .درخواس  -3 .ا اب  -9 .زمون.
 -1فريب -94 .موفقی  -99 .پاداش.
ساختار اصلی داستان همـای و همـايون بـا نشـانههـايی كـه در ن اسـ
پاگشايی اس

براسـاس يـین

و نشانهها از اين قرارند :سـنّ بلـوغ ،ـدايی از مـادر ،راهنمـا ،حضـور زنـان،

مرگ يینی ،زمون و بازگش  .داستان همای و همايون از الگوی ازدواج برون خانوادهای
تبعیّ

میكند .با تو ه به ويژگیهای همای میتوان گف  ،همای ،پهلـوانی فـوق انسـانی و

دارای مايه های الهی اس  .همچنـین از نیروهـای متـافیزيکی و حمايـ

خـدايان برخـوردار

اس  .همای و همايون اثری عاشقانه اس  ،در اين اثر زنان حضـوری مـؤثر دارنـد و گـاهی
اوقات اين زنانند كه سم

و سوی ريـان داسـتان را تعـین مـیكننـد .زنـانی كـه توصـیف

می شوند ،از خصوصیات الهگان و ايزدبـانوان داسـتانهـای اسـاطیری بهـرهمندنـد .از ديگـر
مشخصات داستانهای اساطیری اين اس

كه غالباً زنـان عاشـق قهرمانـان مـیشـدند .تقريبـاً

تمامی زنانی كه در داستان حضور دارند ،شیفتة همای هستند .در همای و همايون نیز همـای
در طول سفر خود با مو ـودات اهريمنـی موا ـه اسـ  .سـمندون زنگـی دمخـوار و زنـد
ادو ،ضدّ قهرمانان اين داستان هستند .و اين میتواند از لوههای تضادّ خوب و بد باشد.
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