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Abstract 
In this article, we decided to analyze motifs in the fiction of "Homay and 

Homayon" by Khajoye Kermani. In this research, the descriptive-analytic study 

was conducted to investigate if the poem of "Homay and Homayon can be 

classified as classical Persian literature, how close it is to folk tales, and what 

demonstrated classification of its motifs can be offered. After investigating and 

extracting all motifs, we classified and analyzed them in six classes: human 

motif, animal motif, thematic motif, place motif, wonder motif, munificence 

motif. The results showed that the absence of anything essential, fundamental, 

mythological, and epic such as snake, dragon, cow, elephant… and such 

elements as plants and transformation of creatures detracted from its appeal. 

Saints and masters play no important role. Thematic motifs showed the highest 

frequency, which indicates that the system is dynamic and fluid rather than 

static. The writer has reported the story by using only some issues that reduced 

its appeal. 
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  ةمنظوم در سازقصه هایمایهبُن تحلیل و بندیدسته
 کرمانيخواجوی همایون و همای

  فرعزيزي اميرعباس

  ايران ،کرمانشاه ،رازي دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان گروه ،ياراستاد 
  

 ايران ،کرمانشان ،رازي دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان دکتري دانشجوي پورکرمي زينب

 

  چکیده
 کرماني خواجوي همایون  و هماي  ةمنظوم  داسلللتاني  هاي (موتيف) مایه  بن تحليل  به  تا  برآنيم مقاله   این در

مي سلللت،ا رسللليده انجام به ايکتابخانه ةمطالع و تحليلي -توصللليفي روش به که پژوهش این در .بپردازیم
 چه ات گيرد؟قرارمي فارسلللي کالسللليک ادبي متن یک ذیل آیا همایون و هماي ةمنظوم که دریابيم خواهيم
 از پس .داد دسلللت به  توانمي آن هاي مایه  بُن از بندي دسلللته  چه  و دارد نزدیکي عاميانه    هاي قصللله با  اندازه 
سي  ستة  شش  در را هامایهبُن ،برر ساني،  هايمایهبُن د ضوعي،  حيواني، ان طبقه کرامت و شگفت  مکاني، مو
شان  پژوهش نتایج .ایمپرداخته هاآن تحليل به کرده بندي صر  نبود که داد ن ساطيري  بنيادین عنا س  و ا  يحما

 در پيکرگرداني نيز و هارستني  انواع و گياهان همچون عناصري  و ...و سيمرغ  فيل، گاو، اژدها، مار، همچون
 این در قشللين نيز معرفت اربابان تيپ .اسللت کرده سللسللت را قصلله پيرنگ و کاسللته آن گيرایي از قصلله این

ستان  ضوعي  ةمایبُن .دندار دا سامد  باالترین ،مو ست  آن بيانگر این و دارد را ب  آنکه از بيش منظومه این که ا
شد،  پویا صه  با ست  ايق ست  اای ستعمل،  موضوعات  برخي برحسب  تنها گوینده و ا ستان  م  ردهک گزارش را دا

 قرار يفارسلل کالسلليک مکتوب ادب ذیل در آنکه از بيش «همایون و هماي» گفت توانمي ،بنابراین .اسللت
 .است عاميانه مکتوب اثر یک گيرد،

 .عامیانه ۀقصّ مایه،بُن ،همایون و همای ،کرمانیخواجوی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ستين  «همایون و هماي» ست  کرمانيخواجوي ةگانپنج هايمثنوي از منظومه نخ  وعن از که ا

 و ایراني کهن يهاافسللانه از «همایون و هماي» داسللتان اصللل اسللت. عاشللقانه و بزمي آثار
ست  تلفيقي ص  چهآن از ا  و ختارسا  در خواجو اند.خواندهمي یا گفتهمي مجالس در گویانهق
  «ينرام و ویس» و «شيرین و خسرو» و «عّيار سمک» هايداستان عاشقانه، مثنوي این محتواي

ستان  در است.  آميختهدر را   ظاهري شکل  در هم است  کوشيده  خواجو ،همایون و هماي دا
ستان  گوناگون هايصحنه  تصویر  در هم و جنبي موضوعات  طرح و   هانآ دقيق نمایش و دا
شش  تهالب شود.  نزدیک گنجوي،نظامي خود، مقتداي به ستخدام  و ابداع در وي کو   يرتعاب ا

  را آن تواننمي که است امري تقليدي، چندان نه اثري پدیدآوردن در او سعي و بدیع و تازه
ما  گرفت،  نادیده   با    که  چنان  او کار  حال،  هر به  ا ند گفته  غال   -دارد اقرار گاهي  ،خود و- ا
 .(1382 )ميرهاشمي، است نظامي شاهکار براي اينظيره ساختن

سي  پژوهش این از هدف صه  هايجنبه برر ستان  ةپردازانق شقان  دا  از همایون و هماي ةعا
  کامل متن خوانش با نگارندگان اسلللت. امحتو حيث از عاميانه روایات از تأثيرپذیري جهت
ستان  شابهات  از مواردي به دا صر  برخي با شهير  ةمنظوم این ت صه  محوري عنا   يانهعام هايق
  عالوه اند.هکرد تحليل و بنديدسته  ،«مایهبُن» عنوان تحت را عناصر  نای تمام و یافتند دست 
 ردیگ منظري از همایون و هماي ةعاشلللقان ةمنظوم به نگریسلللتن ،پژوهش این هدف این، بر

 و بنديدسللته اسللتخراج، روایي، بلند داسللتان این به مخاطبان توجه عطف بر عالوه تا اسللت
 د.برسان انجام به را مایهبُن عنوان با عاميانه هايقصه محتوایي عناصر از یکي تحليل

 پژوهش ۀپیشین .1

 ؛)نک  اسلللت گرفته  صلللورت هایي پژوهش مایه  بُن یعني پژوهش؛ کُلي موضلللوع باب  در
  مقدمعلوي و جعفرپور و (1388) دهقان و تقوي ،(1388) پارسللانسللب  ،(1386) ذوالفقاري

  در که  اسلللت رسللليده  انجام  به  هایي پژوهش نيز همایون  و هماي  ةمنظوم  باب  در (.(1391)
 است. شده اشاره هاآن از برخي به ادامه

 به  «خواجو همایون  و هماي  ةمنظوم  نقد » عنوان با  خود ةنام  پایان   در (1391) پوراميناني 
 .است پرداخته منظومه این سبکي هايویژگي نيز و محتوایي و ساختاري بررسي
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 و هماي  ةمنظوم  در فانتزي  عناصلللر  کارکرد » عنوان با  پژوهشلللي در (1392) قرمياري 
  تخيلي و قعيوا هايشخصيت   شناسي  تخيل فانتاستيک،  شناسي  طرح داستان،  نوع به «همایون
 .است پرداخته و...

 شللعر درآینه عامه فرهنگ سلليماي» عنوان با خود پژوهش در (1394) ذاکري و چراغي
 .اندپرداخته خواجو اشعار تمام در عامه باورهاي برخي به «خواجو

بدیني   ل   در (1379) ميرعا  به  «خواجو رباي هوش دژ ،همایون  و هماي » عنوان با  ايهمقا
 رحط که گيردمي نتيجه و پرداخته مولوي ربايهوش دژ و همایون و هماي داسللتان ةمقایسلل
 است. یکسان داستان دو هر

 پژوهش روش .2

  به راجعهم با منظور بدین ؛اسللت ايکتابخانه مطالعه و کيفي روش مبناي بر حاضللر پژوهش
  ونهمای و هماي ةمنظوم به مراجعه با سللپس اسللتخراج، پژوهش نظري مباني مختلف، منابع

 است. شده تحليل و توصيف بندي،دسته استخرج، نظرمورد موارد ،کرمانيخواجوي

 بررسي و بحث .3
 تُپُس و مایهدرون مایه،بن .3-1

  چنانکه   و دارد اشلللاره ادبيات  و هنر از مختلفي هاي حوزه به  1موتيف یا  مایه  بن اصلللطالح
 علوم ای دیگر هنرهاي از برگرفته ادبيات حوزه در ادبي مکاتب و اصلللطالحات از بسلللياري
  این رد.گيمي دربر را علوم از ايگسللترده ةدامن مایهبن اصللطالح پذیرفت باید اسللت، دیگر

صطالح  شي،  همچون هایيحوزه به ا سمه  نقا سيون،  معماري، سازي، مج سيقي  دکورا  و مو
  باني،ز معناشناسي ۀحوز در اصطالح سه این گرچها دارد. داللت نيز بافندگي و خياطي حتي

  که دارند معنایي ۀحوز یک بر داللت مفاهيم این همة یعني هسللتند؛ 2خوشللههم اصللطالحا 
 با فتراقا در دالیلي به و گيرندمي قرار حوزه یک در اشتراکي  وجوه داشتن  دليل به کدامهر
  ظریفي هايتفاوت اما (،Semantic Field ذیل :1372 دیگران، و )ریچارد هسللتند نيز هم

                                                           
1- Motif 

 براي) است شده گزارش ارزشمندي مقاالت زمينه این در و اندپرداخته( موتيف) مایهبن تعاریف مرور به پژوهشگران

 نگاه کنيد. (1388) پارسانسببه  آن انواع و مایهبن مختلف تعاریف

2 - Semantic Field 
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 یا  وممفه ،مایه  درون گفت  توانمي بنابراین،  دارند.  همدیگر  با  مصلللداقي و مدلولي  حيث  از
  قصه  یا داستان  عناصر  سایر  و گرفته قرار روایت محور که است  اثر اساسي   و اصلي  مفاهيم

شعب  آن از سبت  تريگسترده  شمول  اینکه بر عالوه مایهدرون .شود مي من   دارد، ایهمبن به ن
 بایدن نکته یک از البته .شللودنمي محدود داسللتان و قصلله در روایي ادبيات ۀحوز به اسللاسللا 
  قتضللاا ثابتي و تکرارشللونده خاص، يهامایهبن اي،قصلله هر مایةدرون کهاین آن و بود غافل
  عيّاري، ،عشق کشورگشایي، جنگ، دیني -حماسي  هايداستان  اصلي  بناي چنانکه کند؛مي

به   توجه با اسللت. گوناگون هايطلسللم شللکسللتن  و زادگانپري جادو، دیو، کفر، با مبارزه
چه   ته آن یه   بن توانمي، شللللد گف حد  ترینکوچک » کرد: تعریف چنين را ما   که  روایي وا

  جهت  آن از را «تکرارشلللوندگي » صلللفت  .«اسلللت آن ویژگي ترینمهم تکرارشلللوندگي 
ست  که گویيممي صه  در کمد ضوح  به تکرار این هاق   پنهان ربودن، مانند: شود؛ مي دیده و

  . و... عجيب موجودات و اشياء سفر، پوشيدن، مبدل لباس رزم، دیدن، خواب شدن،
 برخي هرچند مایه؛بُن تا باشللد داشللته ارتباط 1«تُپُس» با بيشللتر مایهدرون رسللدمي نظر به
  مایهدرون کنند،مي ذکر مثال شللاهد عنوان به که اينمونه اما دانند،مي موتيف همان را تپس

  هب  یوناني  ايکلمه  سپُتُ» گوید: مي سپُتُ تعریف در 2گري مارتين  چنانکه   موتيف؛ تا  اسلللت
ست  مبتذل و افتاده پا پيش معناي   دارد؛ شاره ا ادبيات معمولي و تکراري هايموتيف به که ا
 (.1382 )گري، «غنایي شعر در «باش خوش حالي» یا «تشبيب» نظير

 همایون و همای ۀمنظوم سازقصه هایمایهبُن تحلیل و بندیدسته .3-2
 انساني هایمایهبُن .3-2-1
 شاه .3-2-1-1

  این اب روایت و قصه  حرکت آغاز و هستند  ساز قصه  هايمایهبن و عناصر  اولين شاهان  غالبا 
ست.  مایهبن صر  ۀحوز در فرد این ا ستان  عنا صيت    به دا   يپيکت چون اما شود، مي تعبير شخ

  بررسلللي نيز مایه  بن عنوان به  زند مي سلللر او از مکرري و پذیر بينيپيش رفتارهاي   و اسلللت
  داشتن  آرزوي در غالبا  او است.  نشسته   تخت بر موروثي صورت   به موارد بيشتر  در شود. مي

 او سر، پ فرزند داشتن  و است  دختر فرزند داراي یا و باشد  او تخت وارث که است  فرزندي

                                                           
1- Topos 

2- Gary, M. 
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ستان  اغلب آغاز ةنقط شاه،  فرزنديبي است.  دیریاز آرزویي را ستان هماي  در است. ا هدا   دا
  سپ و است  پسر  فرزند داشتن  آرزوي در شام  ملک شاهنشاه   قرطاس، منوشنگ و همایون، 

 آید:مي پسري را او مدید هايمدت از

 شلللام ملک  در بود شلللاهنشلللهي  که ...
 نللژاد وي از نسلللللل شلللللاهللان کللي  
 بلله فللرزنللد بللودیللش دایللم هللوس     

 

یش نللام             بود قرطللاس  نوشللللنللگ   م
 مسللللخللّر مللر او را هللملله روم و ري 
بس            بود و  همين حللاجتش  یزدان   ز 

 

 (1370کرماني، )خواجوي

 ود در شللاه دو هاقصلله در معموال  کند.مي نذر اداي تمنایش، نشللسللتن بار به از پس شللاه
صل  و دارند حضور  اقليم طرف سو،  کندمي طي شاهزاده  را شاه  دو این ةفا   حرکت؛ از یک 
  تاس  جانان پي در که است  پرآوازه و جهانگير پسري  داراي که است  شاهي  سمت  از قصه 
  دارد هندید مهتاب آفتاب دختري ،اخير شاه  این است.  دیگر شاه  با قصه  ةخاتم ،سو  آن از و
 ود این حضور  ،بنابراین ؛بود خواهد او همسر  نخست،  شاه  سوي  از اعزامي ۀشاهزاد  تنها که
 است. اهميت حائز اقليم دو در شاه

 شاهزاده .3-2-1-2
  یاد قهرمان عنوان به او از 1پراپ والدیمير که است  قصه  محوري کُنشگر  هفت از« شاهزاده »

 پيروز معموال  اما شلللود،مي هاتوطئه قرباني گاه که اسلللت جوگروجسلللت دالوري کند؛مي
ست   ستند  شاهان  آرزوي غایت مجالي شاهزادگان  .(1368 )پراپ،ا   ةنکت تخت. وارث و ه
صيف  در اینکه جالب سه  بزرگان از شخصيت،    این تو   اهزادهش  کنند.مي یاد ایران ملي حما
 :است سعد طالع داراي و بوده منوچهر و کيقباد کيخسرو، مانند هيأت و يأر در نيز هماي

 اخللتللري نلليللک بللرج ملله طللالللع بلله
 آمللدسللللت  جهللان  در پري  گفتي    تو 

 

 ...مللنللظللري ملله درج دُر طلللللعللت بلله 
مان   ز مشلللتري یا  و مدسللللت   آسللل  آ

 

 (1370کرماني، )خواجوي

                                                           
1- Propp, V. 
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یه  به  تولد  از پس شلللخصللليت   این بایي  بر عالوه و شلللودمي سلللپرده دا  در حد بي زی
شي  االنس هم بر نيز ورزيدانش سالي  همان در او .گيردمي پي   يردگمي فرا را علوم تمام خرد

  ندارد: نياز مربي و معلم به دیگر و

 روزگللار انللدکللي در گشللللت چللنللان
 نلجلوم   و طللب و نلحلو   و اقللليللدس   ز

 

بودش    حللاجللت کلله  موزگللار   بلله ن  آ
 علوم در داسلللتان  شلللد که  شلللد چنان 

 

 (همان)

ستم،       دیگر کنش آموزيرزم و ورزيرزم تعليم، از پس سان ر ست که البته بر   لکفاو
 انگزارندگ معموال  کند.مي خود قدرت مسللخّر را فلک و زمين و نيسللت دسللتبردي او با را

 نظردارند: شاهنامه هايشخصيت به شاهزادگان، هيبت ستایش در داستان و قصه

 چار  دو عمرش سلللال از بگذشلللت  چو
 ببرد نریملان  از دسللللت پنجله  سلللر بله 
تي    چو  ميللدان  بلله خ  پيللل  ژنللده درتللا

 

 دوچللار او بللا چللر  زد نلليللارسللللت  
بخشللللي  بلله یمللان    آب زر کر برد    از  ب

 ميللل   هفللت   ازو مللانللدي بللاز فلللک  
 

 )همان(

 از و کندمي ماللت احسللاس قصللر در بودن از آوريرزم فنون دریافت از پس شللاهزاده
 بپردازد: شکار به تا بدهد قصر از رفتن بيرون ۀاجاز او به خواهدمي پدر

يش    مرا ...   نمللانللد   بسللللتللان پرواي  ب
نگ  دلم ایوان در  سلللپس زین شللللد ت

 کلله فللرمللان دهللد نللامللور شللللهللریللار  
 

 نللمللانللد گلللسللللتللان  ملليللل و بللاغ دل 
مينسللللت      خللدمللت ز توقع    بس  و ه
يرون    کلله مم    ب  شللللکللار عزم  بلله خرا

 

 )همان(

 زا پس کرده، مان و خان جالي و آغاز محبوب به رسيدن براي را خود سفر که شاهزاده
  زا رهایي و دریا سفر  از پس هماي که گونههمان) رسد مي پادشاهي  مقام به زیاد هايسختي 
 .(همان)رسد مي شاهي مقام به خاور در زنگيان چنگ
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 و جادوگران با نبرد اسللت، قصلله محوري قهرمان که شللاهزاده هايکنش از دیگر یکي
زرینه نام به ايقلعه به چين به رفتن مسير در هماي چنانکه است؛ ایشان طلسمات کردن زایل
  طلسلللمات  ةهم  از خداوند   اعظم اسلللم مدد  به  او و جادوسلللت  زند  آنِ از که  رسلللدمي دژ

شتر  شاهزادگان  .)همان( کندمي نابود را جادوگر درگذشته،  شناس  صورت  به بي  مدد به و نا
  هايکُنش ،پسر  شاهزادگان  همچون نيز شاهدختان  یابند.مي راه شاهدخت  دربار به گریاري
 یا جووجسللت مورد فرد یک شللخصلليت،  این «پراپ» نظر از رسللانند.مي انجام به را مهمي
ست  کنندهاعزام شتن  همچون هایيکُنش در و ا شوار  کاري واگذا   شناختن  باز قهرمان، بر د
  .(1386 )پراپ، کندمي بروز و ظهور ،قصه قهرمان با عروسي و قالبي از اصلي قهرمان

 رد و شللده ربوده جادوگران توسللط سللرشللار زیبایي سللبب به شللاهدختان این از برخي
ريپدهد )همان(؛ مي رهایي بند از را او قصه  قهرمان تنها و شوند مي بربسته  طلسم  به ايقلعه
  کند. مي آزاد را او هماي و است جادو زند بند در خاقان دختر زاد

صه  هايخانم شاهزاده  ،یونگ نظر از صه ) پریان هايق سيار  نمودهاي از عاميانه( هايق  ب
 گرنهو کنند حل را معماهایش خواهدمي خود خواستگاران از که است منفي آنيماي ۀپيچيد
شته  صر  سان  بدین و شود مي پيروز خانم شاهزاده  همواره و شوند مي ک   هب را مرد مادینه، عن
 .(1392 )یونگ، کشاندمي مخرب ةروشنفکران بازي

 دایه. 3-2-1-3
گاه  یک  در ید    کلي ن یه  محوري نقش با يت  و پرورش در را دا   در دانسللللت. کودک ترب

سانه  شتر  که شود مي یاد کنيز یا سياه  دده و دده عنوان با دایه از عامه هاياف   منفي ياچهره بي
  ممه نقش .(1377 )بهرنگي، کشلللدمي را قهرمان و اسلللت خونخوار گاه؛ به طوري که دارد
  شلود مي معلوم» گوید:مي دایه باب در ندوشلن  اسلالمي  اسلت.  زادگانبزرگ پرورش ،دایه
شته  خصوصيتي    او که ست.  شده مي واگذار وي به بزرگان فرزندان تربيت که دا   هرحالبه ا
  نانهز هنرهاي دیگر و افسللونگري و آرایشللگري فن از کاردان، و زیرک بسلليار اسللت زني
  بيعتط کيف و کم و نيسلت  مایهبي و عامي زني داشلته،  تمکن و مال خود از اسلت...  باخبر
سان  سد...   مي خوب را ان سالمي  «شنا شن،  )ا   دایه از ة هماي و همایونمنظوم در .(1346 ندو
  به و راگرفته او دایه کودک تولد از پس درنگ بي دهد؛ مي ر  موردانتظار  هاي کُنش همان 
  پردازد:مي او تربيت و تغذیه
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 زرش مللهللد  بلله دایلله آورد در... 
 او شلللهللد شللللد پردختلله شلللير از چو

 

 پرورش سللللاختش شلللکر و شلللير ز 
 او مللهللد  مللطلللللع   از ملله بللرآمللد 

 

 (1370کرماني، )خواجوي

 بازرگان. 3-2-1-4
  ون،گوناگ سفرهاي ةواسط به را روزگار گرم و سرد اند،ثروت و دولت اصحاب« بازرگانان»

 و تفأل -اسللت ایشللان مایهبُن ترینمهم که- خود سللفر براي اند.کاردان بسلليار و اندچشلليده
  به را خود ةرفطُ کاالي نخسللت و دارد ارتباط درباریان با بيشللتر کنند،مي نگرياسللطرالب

 گریاري ها،قصلله بيشللتر در اسللت. شللریک تجارت امر در پادشللاه با گاهي و بردمي دربار
 دارد: هایيکُنش چنين نيز بازرگان سعدان چنانکه است؛ قهرمان

 سللللاالربللار  فللرخللنللده  پلليللر یللکللي...
 زر و سللللليللم ورا بلليللرون  انللدازه ز

 مللقللام  چلليللن  در و ایللران ز نللژادش
 

 روزگللار بللد و نلليللک دیللده بسللللي 
 کللمللر زریللن غللالمللان پلليشللللش  بلله
عد   چو لک  سللل عدانش   و پير ف  نام  سللل

 

 
 

 )همان(

صریح  باال ابيات در که گونههمان سب  سعدان  شده،  ت   يتجار ۀمراود اما دارد، ایراني ن
ر ب عالوه .اسللت بوده نامور ،رائعه ظرایف و طرایف داشللتن به چين زیرا اسللت؛ چين باوي 
 .است جهان نقاط اقصا به سفر ،تجارت ةالزماین، 

 حیواني هایمایهبُن .3-2-2
  در حيوانات حضللور ؛دارند ناپوشلليدني چشللم نقشللي هاقصلله در هاانسللان پاي به پا حيوانات
سریع  صه  رسيدن  و هاکُنش ت ست  تأثيرگذار 1اوج به ق سر   در و ا   حضوري  فارسي  ادب سرا

 دارند. چشمگير

 
 

                                                           
1- Climax 
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 اسب. 3-2-2-1
 گریاري و (1383 )هال، سللرعت و قدرت شللجاعت، نماد قهرمانان، مرکب عنوان به اسللب
ست  قهرمان ص  از گاه که ا سه  ةعر ص  به حما ست  تاخته غنایي ادبيات ةعر   ۀباردر یاحقي . ا
  مورداسلللتفاده  کهن هاي زمان  از گردونه  و اسلللب ایران، فرهنگ  در» گوید: مي حيوان این
ساسا    و است  نشسته   «مينو» گردونه بر که است  ایزداني از «مهر» اند،بوده   هند اقوام ذهن در ا
  در و چرندگان شللاه او اسللت، باد ایزد و ماه ایزد و آفتاب ایزد ویژه ةنشللان اسللب اروپایي، و

  از یک هر «شللاهنامه» در .(1386 )یاحقي، «اسللت شللده دانسللته نيکوتر همه از چارپایان ميان
سب  پهلوانان صوص  ا ست.  ممتاز که دارد خود به مخ سب  گفت توانمي ا  و ترینمحوري ا
  جامان اسب مدد به را خود کُنش نخستين شاهزاده و است  حماسه  و قصه  در حيوان ترینمهم
  که اسللت «غراب» نام به سللياه اسللبي ۀدارند هماي نيز ة هماي و همایونمنظومدر  دهد.مي

 کند:مي توصيف گونهاین را آن خواجو

 نللورد هللامللون  بللرق بللادپللا  یللکللي 
 زاغ سللليمللاچو    وبلله چومرغ   پویلله  بلله
فتللار  بلله ينلله    بلله و کبللک  ر  عقللاب  ک

 

ين     م  گرد  چر   و بر  دریللا کوب  ز
 بللاغ چو  دریللا بلله و ميغ   چو  بللاال بلله
 غراب نللامش و طللاووس چو جلوه بلله

 

 (1370کرماني، )خواجوي

 گورخر .3-2-2-2
  ردیف در حماسه  و قصه  در حضور  و کنش منظر از که است  ایراني بومي حيوان «ورخرگ»

  يچاالک در حماسه  و قصه  در حيوان این گيرد.مي قرار شير،  و اسب  از پس حيوان، سومين 
ست.  نامور صلي  قهرمان ةوظيف ا ست  گورخري صيد  ،ا سي  کمتر که ا  ردنک شکار  توان ک
 ویانپ صحرا  ةگوش  از ناگاه به که است  صورت  این به او حضور  ترتيب معموال  دارد. را آن
شان  و  کردن منفک او مأموریت گویي شود. نمي صيادي  هيچ صيد  و شود مي ظاهر گرداف

 سازد: رهنمون قصه 1دیگر بخش به را او تا است همراهانش از قهرمان

 گللرد تلليللره یللکللي بللرآمللد را قضللللا
 دشللللت پهن   انللدران دیللد گور  یکي  

 کرد  گرد  آن سلللوي ر  زاده ملللک  
 برگللذشللللت نخجيرگلله طرف بر کلله

                                                           
1- Episode 



 17 |پور فر و کرميعزيزي

 

تراک   ...  ف يچللان    بگشللللاد   ز منللد    پ  ک
 گللور نللره چللنللبللرش  از رفللت بللرون

 

 فکنللد   وحشلللي گور  بلله و کرد  گره 
 بللر آورد بللر چللر  گللردنللده شللللور  

 
 

 

 )همان(

صري  به قهرمان هدایت با حيوان این نهایت در شته  آنِ از که ق ست  رویيفر ص  از ا  ةعر
 .)همان(است  محبت ةدالل او گویي؛ شود مي خارج داستان

  موضوعي هایمایهبُن .3-2-3
  عنصللري عنوان به قصلله سللراسللر در که اسللت هایيمایهبُن موضللوعي، هايمایهبُن از منظور

 يرد.گ قرار روایت محور و هسلته  تواندمي تنهایي به که محوري نقشلي  ؛دارد نقش پربسلامد 
 مایه  بُن همين ذیل  تنها  که  دارد وجود محتوایي عناصلللر  برخي ة هماي و همایون  منظوم  در
 گيرد. قرار تواندمي

 عشق .3-2-3-1
شق » صه  ةمحرک موتور« ع ست.  ق صلي  عامل ،مایهبن این واقع در ا ست.  قهرمان تالش ا   ةطنق ا

ستان  آغازین   هب شاهدختي  تصویر  ۀمشاهد  راه از شاهزاده  که است  ايگونه به عاشقانه  هايدا
  شود مي شاهدخت  ةدلباخت وي، اوصاف  شنيدن  راه از یا و خواب حالت در یا نقاشي  صورت 

  هب قهرمان براي عشللق منظومه، این در رسللد.مي کام به موانع رفع و مشللکالت تحمل از پس و
  او رکتح عامل و بنددمي دل چين فغفور دختر تصویر  به هماي است؛  گرجلوه تصویر  شکل 

  معشوق و عاشق پيوند و عشق داستان آن، در که مأخذي ترینقدیم است. مایهبن این داستان و
  شاه  تردخ آن در که است  طوسي  اسدي  اثر« هنامگرشاسب  » شود،  مي مطرح تصویر  دیدن با

  .(1391 مقدم، علوي و )جعفرپور شودمي او عاشق جمشيد تصویر دیدن با زابلستان

 شکار .3-2-3-2
  است قصه هر ممه هايمایهبن از و داشته جامع بازتابي فارسي ادب در آن ابزار و هاشيوه و شکار
  عنوان هب نخست ؛دارد نقش دو قصه و حماسه در شکار است. ایران ملي ةحماس به ناظر بيشتر که

  جهت در شکار  واقع در قهرمان. ۀدهندتوان عاملوم، د و قهرمان شجاعت  ابراز براي مؤثر عاملي
  و طبيعي نيروهاي بر شلللاهزادگان( و پادشلللاهان )اغلب بشلللر تسللللط و قدرت پرشلللور نمایش
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سطور  جانوران و گاو یا شير  چون حيواناتي قالب در که افتدمي اتفاق طبيعيمافوق صویر  ايها   ت
  رب است،  داشته  ايویژه نقش هاانسان  زندگي در دور هايگذشته  از شکار  که آنجا از .شدند مي
  به کارش مایهبُن از و پرداختندمي هنري آثار در شکار هايصحنه بازنمایي به هنرمندان اساس این

  نمایان را خود سللرپنجگي اینکه براي شللاهزاده غالبا  بردند.مي سللود تصللویري و مفهومي لحاظ
ضاي  و شکار  طالب کند، سيع  ف صر  از بيرون و ست  ق شان  را خود قدرت عيار تا ا   صل ف دهد. ن
   :شود مي شکفته طبيعت «گل از گل» که است اردیبهشت ویژه به و بهار نيز شکار

 نللورد هللامللون بلله بللرآمللد جللهللانللجللو 
 سللللپللاه سللللران از صللللد دو و هللزار

 اردیللبللهشلللللت  مللاه و بللد بللهللاران 
 

 کرد  نخجير     سلللوي ر  و گفللت  ثنللا  
يرگللاه        بلله شلللله بللا آورده ر  ج خ  ن
 بهشلللت همچون کشلللت لب  سلللبزه ز

 

 (1370کرماني، )خواجوي

 رامش و بزم. 3-2-3-3
  این اسللت. شللده وارد ادبيات و قصلله بسللتر به که اسللت حماسللي هايمایهبن از بزم و رامش

 یا البا غ که است  فارسي  پهلواني -حماسي  هايداستان  سراسر   در قالبي هايگزاره از مایهبُن
  جمله از مضللمون این دشللمن. بر پيروزي هنگام یا گيردمي صللورت معشللوق دیدار هنگام

 مقدم،وعلوي )جعفرپوراسللت  فارسللي کالسلليک هايداسللتان در موجود اشللرافي تصللاویر
 نزد رزم و بزم که گویي؛ نشللينندمي رامش به شللبانگاه بيشللتر شللاهزادگان و شللاهان .(1391
  سپ جمله از نشيند؛ مي بزم به خوشایندي  رخداد هر از پس هماي دارد. یکسان  اهمّيتي آنان
  از پس ،همایون دیدار از پس ،زمين خاور پادشلللاهي به رسللليدن  از پس فهرشلللاه، یافتن  از

  فغفور انسپاهي  شکست   هنگام نهایت در و همایون قصر  به رفتن هنگام فغفور، بند از آزادي
  است: بوده بزم مجلس رویدادهاي از طرب و رقص و خواريمي همایون. با ازدواج و

ین  بلله يجللاده     لعللل   قللدح زر  رنللگ ب
یي    تو   بود  جمشلللليللد  جللام قللدح گو

 زده مسللللتللان نللاي در چللنللگ طللرب
 يسلللللرا پلللرده سلللللرایلللان تلللرنلللم

 

نگ   شلللو  سللللاقي کف بر روان   شللل
 بود  خورشلللليللد   فروزنللده   مي  یللا و

تان   دسللللت صللللد به  مغني  زده دسللل
 سلللراي پرده  گشلللتلله  سلللرا پرده  بلله

 
 

 (1370کرماني، )خواجوي
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 سفر .3-2-3-4
سطوره،  الزامات از سفر  سه  ا صه  و حما ست  ق صي  1دایره یک از که ا به   کند؛مي پيروي خا

 این صورت که:

  ادگاهز به مبارک بازگشت ←)تشرف( مهالک و مسالک نوشتن در ←)عزیمت( زادگاه از جدایي

  امهنگ و اسللت خنثي قصلله روند هسللتند، قصللر داخل در قصلله عناصللر و قهرمان وقتي تا
  کهچنانت؛ اس  رفتن شکار  به سفر  دقص  گاه کند.مي حرکت قصه  که است  سفر  به عزیمت
 و چين به رفتن هماي ممه و دوم سللفر ،(ت )هماناسلل شللکار قصللد به هماي سللفر نخسللتين
  زیادي مهالک از باید راه این در قهرمان ؛اسللت چين( فغفور )دختر جانان حضللور دریافت
  گاهي علف. و آببي هايبيابان قطع و زنگيان با نبرد و دریا سللفر برسللد: جانان به تا بگذرد
 رسللاند.مي سللرزميني شللاهنشللهي مقام به را شللاهزاده که افتدمي ناغافل اتفاقي سللفر ةميان در

سير  و بيابان و دریا سفر  از پس هماي که طورهمان ست  به شدن  ا   اگهانين طور به زنگيان د
  رگذشته د تازگي به آنان پادشاه  چون و آمده او استقبال  به مردمش که رسد مي سرزميني  به

ست،    لگواکهن یک که سفر  واقع در .)همان( گزینندميبر خود فرمانرواي عنوان به را وي ا
 و دیگر ةمرحل به مرحله یک از گذار ؛است  تشرف  آیين نوعي بيانگر شود، مي محسوب  نيز
  رهایي به نياز نماد ،مضمون  این رسد. مي تکامل و بلوغ به سفر  این با مسافر  و نابالغ فرد البته
 .(1392 )یونگ، است آموزش آیيني ةتجرب طریق از

 گنجینه و گنج .3-2-3-5
شد  ايشاهزاده  و شاه  جا هر   ست د در گاه گنج این ؛دارد وجود نيز ايگنجينهبه تبع آن،  با
  شترک م ویژگي هستند.  گنجينه این صاحب  جادوگرانبه طوري که  است  ضدقهرمان  افراد
 رمانانقه از یکي نام به و اسللت اسللاطيري ،گنجينه این که اسللت این ضللدقهرمانان ةگنجين

 اسللت. مشللهور کيخسللرو گنج به جادو زند ةگنجين چنانکه اسللت؛ اسللاطيري و حماسللي
  لوحي به جادوگر نابودي از پس قهرمان که اسللت این ممه ةنکت .(1370 ،کرمانيخواجوي)

  را وي او، بر تتحيّ و سلللالم از پس و شلللده حک آن بر قهرمان نام که رسلللدمي سللليمين
 .)همان(دریابد  را گنج تا کندمي راهنمایي

                                                           
1- Cycle 
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 طلسم .3-2-3-6
سم » صلي  هايمایه از یکي «طل صه  هر ا ست.  ق سمات  ا   بانمخاط که اندبوده خفيه علوم از طل

ند بوده راغب  بسللليار  دیرین ند. بوده معتقد  بدان  خود و یابند   آگاهي  آن از ا   طلسلللم ۀواژ ا
  یا اخترشللناسللي عالئم با اينوشللته» :از اسللت عبارت آن وبوده  1یوناني تلسللماي از برگرفته
  را ایياشللي ویژه به باشللد؛ آن بر هایينوشللته چنان که اسللت شلليئي یا جادویي عالئم دیگر
  انعنو به جانوران از تصللاویري و البروجدایرة یا فلکي صللور از اشللکالي هابرآن که گویند

سيب  ماندن امان در براي جادویي ترفندهاي شم  ازآ شد  شده  نقش زخم چ سي  «با پور،  )مو
صة هماي و همایون  در(. 1387 سم  دژ،زرینه در جادو زند ،ق   از یکي که برده کاربه هایيطل
  شللليري و دارد دسلللت در آبگون خنجري که  اسلللت آزري پيکر طلسلللم ها آن ترینمهم

  هوش از ترس از که )هماي( قهرمان کند. نابود را قهرمان تا اوست  خدمت در نيز سهمناک 
 ابودن را او آهنين گرز ةضللرب با و شللودمي آگاه پيکر این احوال از سللروش کمک به رفته
 است: گنج طلسم حقيقت در پيکر این کند.مي

 پلليللکللري  آزري بللام بلله سللللتللاده ... 
ين     م کي    در بر  کرده  ک ير  نره  ی  شلللل
 دل هوش دل خسلللتلله شلللله از برفللت
 مللانللوي پلليللکللر کلليللن دار هللش کلله

 

 خللنللجللري  گللون الللمللاس بللرآورده 
 زیللر بلله نللهللاده  ر  کلله بللاالي ز

 دل گوش  در فروگفللت   سلللروشلللش 
 ...  کيخسلللروي گنج بر اسلللت طلسلللم

 

 

 (1370کرماني، )خواجوي

 آتش .3-2-3-7
  از طلسم  ابزار عنوان به جادوگران بيشتر  و است  قصه  روند در تأثيرگذار و ممه عناصر  از« آتش»
  ارعاب ضمن  است  تالش در سهمناک  آتشي  ایجاد با جادوگر زند چنانکه کنند.مي استفاده  آن

  يباز قصلله در را مختلف نقش دو عنصللر این .(همان)کند  جلوگيري قلعه به وي ورود از هماي
ست  در ابزاري گاهي کند؛مي شخاص  و جادوگران د صه  منفي ا ست  ق   هب آن خالف بر گاه و ا

صري  عنوان صه  قهرمانان گرفته، قرار ستایش  مورد پاک، عن   نانکهچ خورند؛مي سوگند  بدان ق
  »... پاید:يم پيمان بر که کندمي ایفا تعهدآور نقشي  و خورندمي سوگند  بدان سمک  داستان  در

                                                           
1- Talisman 
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  هک نيکان اصلللل و مردان قدح و آتش و نور به و یکتا  خداوند   به  که  خوردند  سلللوگند  سللله هر
 .(1388 خداد، )فرامرزبن «نورزیم... خيانت یکدیگر با و باشيم یار هم با هميشه

 مکاني هایمایهبُن .3-2-4
 صحرا و بیابان .3-2-4-1
بان   1کمپبل  اعتقاد  به  يا ند   ب نه،   قلمروهاي  و ژرف دریاي  جنگل،  مان   آزادي هاي حوزه بيگا

ند   یات  که  هسلللت گاه    محتو کارمي   ها آن در ناخودآ بل،  شلللودآشللل   از یکي .(1387 )کمپ
 ویژگي این از نيز هاقصللله اسلللت. طبيعي فرا  اندازهايچشلللم ،حماسللله ذاتي هايویژگي

 قهرمان طرف یک از آن بستر  در تا است  شطرنج  ةعرص  گویي بيابان و صحرا  برخوردارند.
  از تا یابند حضور  مجال حيوانات همچون طبيعت عناصر  ،دیگر طرف از و یابد حضور  قصه 
  وجوداتم بگيرد. پویا روندي قصلله بيابان، ةعرصلل در حيوانات و قهرمان وگریز سللتيز ق بَل

 هستند: ساکن بيابان در معموال  نيز غوالن و دیوان چون فراواقعي

 دیللو مللأواي و خللوار خللون بلليللابللان 
 

 غللریللو غللوالن بللرآورده سللللو هللر ز 
 
 

 (1370کرماني، )خواجوي

 وصف  در زبان که رسد مي مخرّ جویباري به نورديبيابان از پس قهرمان اینکه ممه ةنکت
صر  آن ست.  قا صري  ناگاه به راغ و باغ و جویبار این ميان در ا شکوه  ق   این شود. مي ظاهر با

  روي دو انمک دو این گویي اسللت. الزامي قصلله براي البته و ايکليشلله بسلليار مکاني تقابل
  سللختي، هر همراه همانا که رسللدمي پندار این به خواننده ناخودآگاه و هسللتند سللکه یک
  وردينبيابان از پس هماي ؛(همان)ت اس روشن صبح ۀسپيد سياه، شب از پس و است آساني

 رسد.مي فضایي چنين به گاهانصبح ناگاه به

 قصر .3-2-4-2
 و شده  آغاز آن از جهان که مرکزي ؛آوردمي حساب  به «جهان مرکز» نماد را «قصر » 2الياده
  ياده،)ال گذردمي آن از جهان محور که است مکاني قصر ،او نظر از .یابدمي گسترش ازآنجا

                                                           
1-Campbell,  J. 
2- Elliade, M. 
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  نگه خود در را درباریان و قهرمان همچون مظروفي که است قصه ممه ظرف« قصر» .(1372
 و یابدمي رشد  آن در قهرمان که قصري یکي،  ؛مواجهيم قصر  نوع دو با هاقصه  در دارد.مي
ضاي  داراي البته ستي  ف ست  رئالي صري و دوم،  ا شرف  ةمرحل به آن در قهرمان گویي که ق   ت
  این هب قهرمان تشللرف و رفتن دیگر ةزین به زینه یک از براي اسللت داالني گویي؛ رسللدمي

 و دنش  گم و نورديبيابان از پس قهرمان دارد. قرار سوررئالي  و غيرواقعي فضایي  در مکان
  هماي؛ ودش مي مواجه رایع و رایق راغي و باغ ميان در باشکوه  قصري  با ناگاه به سرگشتگي  

 به که تاس صورتي پري آنِ از که رسدمي قصري چنين به بيابان ةعرص در شدن  گم از پس
بال  ید مي او اسلللتق ماني خواجوي) آ  همان  به  و ندارد  واقعي وجود قصلللر این .(1370 ،کر
  از بعد  چنانکه   رود؛مي ميان  از نيز السلللاعه خلق شلللود،مي ظاهر  السلللاعه خلق که  صلللورت

 رود:مي ميان از قهرمان گریستن و سربرآوردن

 سلللربرگرفللت    خللاک از شلللهزاد   چو 
 بلللللنللد قصللللر نلله و دیللد گلللللزار نلله

 

هر    ز  خش  م هره    ر  گرفللت   زر در چ
تان   نه  ند  کحلي نه  و سلللراي بسللل  پر

 
 

 (همان)

 چین .3-2-4-3
ستبعاد  نماد و زیبارویان سرزمين  و گريصورت  مظهر چين ست  دوري و ا  آن هب رسيدن  و ا
 و اصللطالحات ترکيبات، حاوي غنایي شللعر از ايعمده بخش اسللت. طالب کوشللش غایت

  از اقليم آخرین «چين» قدیم، جغرافياي در اسللت. بدان منسللوب و چين پيرامون صللورخيال
ست.  گانههفت اقاليم ستان  در ا شقانه  هايدا شوق  اغلب عا ست  سرزميني  به متعلق مع   دورد
  در ایستادگي  یاراي اندازه چه تا شود  معلوم که عاشق  براي است  آزمایشي  خود این و بوده
  هايصلللحنه خلق براي شلللاعر ةمایدسلللت ضلللمنا  درازي این و دارد را راه مشلللکالت  برابر
  برآنکه عالوه چين ة هماي و همایون،منظوم در .(1386، )ذوالفقاري اسللت نيز جویانهحادثه
 قهرمان جانان و بوده مقصللود و مطلوب نماد اسللت، صللعب مقصللدي و دور سللرزمين نماد

 است. سرزمين این در )هماي(
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 دژ و قلعه .3-2-4-4
  شناختي زیبایي نيازهاي ایمني، همچون اغراضي  با که است  بشري  تمدن مظاهر از دژ و قلعه
  اندرباری و شللاه جایگاه آنکه بر عالوه دژ و قلعه اسللت. شللده سللاخته دفاعي کارکردهاي و

  چنانکه؛ سللتا نيز قصلله شللریر عناصللر و جادوگران ملجأ عاميانه هايقصلله در گاه اسللت،
  منازعه به عناصللر این با بيشللتر قهرمان و زیندمي هاقلعه این در زنگيان و معزمان جادوگران،
  دژزرینه ،ة هماي و همایون منظوم  در کند. مي نابود  را قلعه  درون جادویي  عناصلللر  پرداخته، 
 .(1370 ،کرمانيخواجوي) نيست چاره او از را کسي که است زند نام به جادوگري مأمن

 انگیز()شگفت شگرف هایمایهبن. 3-2-5
 پری .3-2-5-1
  ار انسللان ،خود جمال با که غيرمرئي عالم از زیبا، لطيف، اسللت موجودي اسللاطير در «پري»

 يروانپ تا مأمورند اهریمن طرف از که هسللتند جادو مؤنث جنس پریان اوسللتا، در فریبد.مي
  ونافسلل را آنان و شللوندمي پهلوانان ةدلباخت ،پریان کنند. منحرف راسللت راه از را مزدیسللنا

 پري به مربوط هاياشاره  ةمجموع از .(1350 )سرکاراتي،  دارند سروکار  زایش با و کنندمي
ستان  و «شاهنامه » در   برخالف پري اسالمي،  ۀدور ایران در که آیدبرمي چنين عاميانه هايدا
 و نيکویي از هک است  شده  پنداشته  زیبا بسيار  اثيري زن صورت  به زرتشت  آیين پيروان باور
ست؛  برخوردار فرّ حتي ساني    سبب  به گاهي حتي ا  و دیو لمقاب زیبایي، و مردمان به سودر

  ة هماي و همایون،منظوم در پرينشللسللتنگاه    .(1380جلودار، )قنبري گيردمي قرار اهریمن
صري  ست  ق شته  راغ و باغ ميان در که ا ست.  شده  برافرا صفي زاید زیبایي ،پري ا  و دارد الو
  اردو او قصللر به خشللک بيابان از گذشللتن از پس قهرمان واقع در اوسللت. ةدلباخت قهرمان
 براي ویيگ و شاهزادگانند عاشق غالبا  پریان گيرد.مي قرار استقبال مورد گرمي به و شودمي

  مأمور گورخر، رسد مي نظر به اینجا در و گيرندمي بهره هایيدالله از محبوب این به رسيدن 
  .(1370، کرمانيخواجوي) است پري این

 زنگي .3-2-5-2
  معموال  هایشلللان قلعه  در اند. سلللاکن ها قلعه  ميان  در و شلللهرها  و ها آبادي  از دورها  «زنگي»

  زيانگيرعُب و سللترگي هيبت، ةواسللط به گاه موجودات این دارد. وجود زیادي هايگنجينه
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سمات  ارکان از فيزیکي ستند  هایيقلعه نگهبان معموال  و اندطل سم  که ه  و دارد رارق آن در طل
 بدون باید قهرمان و کنندمي پرتاب مني چند هایيسنگ  آینده پيش فرد  سوي  به قلعه فراز از

نه  بر مسلللتقيم تيري واهمه،  و ترس عدي  ةمرحل  به  تا  بزند  زنگي این سلللي   گيان زن .برسلللد ب
  با همراه زنگي سللمندون ،همایون و هماي ةمنظوم در زیند.مي دریا سللاحل در و خوارندآدمي
  زیور و زر داشللتن .(همان) مسللافرانند و کاروانيان مترصللد و مترقب دریا بر دیگر زنگي چهل
  در آزمند حال عين در و طلعت زشللت دختران و زنان داشللتن شللهوت، تيزي و تندي فراوان،
  اساحتب و زیبا دختران و شللاهدختان ربودن ایشللان، احتباس و بازرگانان غارت راني،شللهوت
 است. زنگيان هايویژگي از بودن طرب و وجد عاشق و پرداختن طرب و وجد به ایشان،

 دیو .3-2-5-3
 و سلللنگدلي خوارند.آدمي و گرحيله رو،زشلللت دار،شلللا  موجوداتي دیوان روایات، مطابق

سونگري  شکل،  تغيير العاده،خارق توانِ ستمکاري،    اینان هاييویژگ دیگر از چهره تغيير و اف
  رد شلليطان معني به گاه و ایراني ةاندیشلل در اهریمن مرادف گاهي دیو پارسللي ادب در اسللت.
  بيشلللتر در که  اسلللت خيالي  موجودات و عفریت  و غول مفهوم به  زماني  و اسلللالمي فرهنگ 
  اسلللت یافته تجلي «ارسلللالن امير » و «نامهداراب»، «عيار سلللمک» جمله از عاميانه هايروایت
  با مذکر است  موجودي اغلب» گوید:مي وهمي موجود این ۀدربار 1مارزلف .(1386 )یاحقي،
صه  در متلون و متعدد و مختلف هايجنبه صویري  آن براي سهولت  به تواننمي که هاق   ثبت ت
- شد کومي و ربایدمي را آدميان باکره دختران اغلب و است  آدميزاد بدخواه اصلي  دیو کرد.
جه  بدون  لت  به  را او -نتي لب   .درآورد خود وصللل که  توجه  جا هد نمي ظاهرا   دیو این   یا  خوا
  با که کندمي این به موقوف را خود بلکه برسلللد، خود مقصلللود به زور به توسلللل با تواندنمي

ضایت  سد  اشمحبوبه به ر شه    در دیو این روح .بر ست  ايشي   یک ای حيوان یک بدن در که ا
  چيره دیو بر وانتمي آن، شکستن   و شيشه   این یافتن با فقط که نحوي به است  پنهان دیگر شئ 

  که اوسللت خود این همواره پس اسللت، ذهن کُند موجودي العاده،فوق نيروي وجود با شللد...
  برمال را خود عمر ةشلليشلل نهانگاه و خورده فریب اش،محبوبه هايزبانيچرب و هاتملق اثر در
  مارزلف،) شود مي نيز داستان  قهرمان خيرخواه دیو گاه اصلي،  صفات  این از غير البته .کندمي

                                                           
1- Marzolph, U. 
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  از گذشلللتن  از پس رود،مي دژزرینه  به  هماي  که  آنجا  همایون  و هماي  منظورمة  در .(1376
 جادوگر: زند نام به شودمي ظاهر مقابلش در دیوي آتش، دریاي

 کللوهسلللللار  دامللن از آمللد دیللدپلل
يره   شللللب چون  قللد بلله  دراز روزان ت

 

 قللار مللانللنللد  پللتلليللاره  دیللو یللکللي  
يش    چو  دنللدان کرده  برون   گراز  ن

 
 

 (1370کرماني، )خواجوي

 پا از را او و کرده حمله او به خواند،مي را خداوند اعظم اسللم دیو آن کشللتن براي هماي و
 آورد.درمي

 جادو .3-2-5-4
ست  عبارت «جادو» شياء  واقعي صورت  و ماهيت گردانيدن یا تغيير از ا   قيقيغيرح امري به ا
  مثال  آموزاند؛مي را آن سلللروش که اسلللت ایزدي و مثبت یا «شلللاهنامه» در جادو خيالي. یا

ند مي فریدون  ند مي را آن اهریمن که  اسلللت منفي یا  و شلللود تبدیل   اژدها  به  توا  و آموزا
ست؛  سياب  مانند ناروا شکر  بر برف و باران و شود مي نهان سنگ  در جادو به که افرا  ایران ل

 .(1383 )رستگارفسایي، باراند مي
 و باران بارش طوفان، برق، و رعد ایجاد ها،قصله  در جادوگران بسلامد  پر اعمال از یکي
 ناموس» به آن از کاشللفي که اسللت مردم چشللم از خود کردن پنهان نيز و جادویي تگرگ
  از گرگت و باران  و برف بارش  و برق و رعد  ایجاد » کاشلللفي،  نظر به  .کنمي تعبير «اکبر

صرف  علم بدین که ست ا «سيميا » علم ذیل «اکبر ناموس» تدخينات   خياالت در کرد توان ت
  هب مجلس متخيله در اعيان انقالب و روحانيات اسللتحضللار  و ایشللان بر وهم تسلللط و مردم
 .(1302 )کاشفي، «صواعق و بروق و رعود و مطر و سحاب نمایش

 رازی است؛  الزم جادوگري ايقصه  هر براي اساسا    و است  قصه  شریر  عناصر  از جادوگر
  این برند.مي لذت آن وجود از مخاطبان که اسللت بندانهچشللم و العادهخارق اعمال از جادو

صه  اغلب در جادوگران   نمابي سرزميني  در جادو زندیند؛ زمي ایران از غير سرزميني  در هاق
 .(1370 ،کرمانيخواجوي) کندمي زندگي چين و ایران
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 براي سهمناک  مارهاي و عقاب شير،  آتش، همچون آوررعب ابزار و عناصر  از استفاده 
ساندن  ست  جادوگر شگردهاي  جمله از دیگر افراد تر   اند؛ومموه گویي موارد این البته که ا
 گذرد:مي طلسمات این از راحتي به هماي چنانکه

ظم    اسللللمللاء بلله را خللدا ع خوانللد     ا  ب
تش  در هم  جهللانللد   آ کش     اد ت  دسلللل
 سللرکشللان  سللر آتش از بگذشللت چو

 

 برانللد سلللرکش اسللللب و برزد عنللان 
 وش سللليللاوخش   آتش  ز کرد  گللذر
 نشلللللان آتللش فللروزنللده  از نللدیللد 

 

 

 (1370کرماني، )خواجوي

 نيز و اسللت رنگ سللياه و ترسللناک ابرهاي جادوگر، اسللتفاده مورد ابزارهاي دیگر از
  ؛ یکي،دارند  همسلللان کُنش دو جادوگران  معموال  .(همان ) زنگيان  و دیوان از گيريبهره

ساطيري  گنج از نگهداريو دیگري،  شاهدختان  و شاهزادگان  ربودن  ندزکياني؛  شاهان  ا
 .)همان( استا دار را کيخسرو گنج نيز و خاقان دختر زادپري جادو،
قاد  به  نان  الگویيکهن نظر از 1یونگ  اعت ياي  و مرموز نيروهاي  با  اغلب  جادوگر  ز   دن
 و ندارند   منفي نقش همواره ،قصللله در جادوگران  .(1392 )یونگ،  دارند  سلللروکار  ارواح
  نقش ونگ ی ةگفت  به  چنانکه   ؛یابد  مي مثبت  کارکردي  منفي ةمادین   عنصلللر مظهر این گاهي 
  .(همان) گيردمي عهدهبر )خود( درون دنياي و )من( ميان را ميانجي و راهنما

 کرامت هایمایهبن .3-2-6
صر  از یکي صه  در مهّم عنا صر  ظهور ایراني، ةعاميان هايق صه  جریان در مذهبي عنا ست.  ق   در ا

تان  نه  هماي و همایون،    داسللل ته    که  مذهبي  هاي خویشلللکاري  و ها نشلللا    فرهنگ  از برخاسللل

  هب توجه با» است:  معتقد خدیش آیند.مي قهرمان مدد به گریاري قالب در است  اسالمي  -ایراني
  امامان به توسل نياز، و نذر مناجات، دعا، دارد، مذهبي فرهنگي و بافت ایراني ةجامع که نکته این
  ها نآ العاده خارق  نيروي بر تأکيد   با  ایراني گويقصللله که  هسلللتند  رفتارهایي   از معصلللومان  و

   (.1388 )خدیش، «کندمي تشویق دیني اعتقادات تقویت به را شنوندگانش
 

                                                           
1- Yung, C. G. 
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 رؤیا و خواب. 3-2-6-1
سيار  عناصر  از رؤیا و خواب سطوره،  در ممه ب   .است  روانکاوي مطالعات حتي و قصه  حماسه،  ا

  منظر از سلللّرامي. (1374 )قشللليري، داند مي کرامت  نوعي را خواب ،عرفاني  منظر از قشللليري
  در هاخواب .(1368 )سللرامي، داندمي حماسللي رویدادهاي پرورش زهدان را خواب ،حماسللي
  تبع به هک اسللت قهرمان «عزیمت» عامل گاه و دارند بينيپيش یا پيشللگویي نقش معموال  هاقصلله
ستان  غایت به را او شده،  عارض قهرمان بر گوناگون رخدادهاي آن،   هماي کند.مي رهنمون دا
  جالب ةنکت .(1370 ،کرمانيخواجوي) بيندمي خواب در را همایون شبي  چين، به سفر  ةادام در

  ذشللتهگ عاشلق  بر آنچه از معشلوق  و آیدمي پيش مباحثه معشلوق  و عاشلق  بين خواب، در آنکه
  سبب  واقع، در و بخشد مي تسریع  را معشوق  وجويجست  روند خواب این .()همان است  باخبر
شياري  و بيداري   و کرده مالقات همایون با خواب در هماي همچنانکه شود، مي پویندگي و هو
  ةروان کسبي و تنها و جسته خواب از نيز هماي اي؟آرميده چرا که کندمي مالمت را او همایون

   .)همان( شودمي دیارجانان

 اعظم اسم .3-2-6-2
سامي  از معموال  تعاویذ و طلسم  گشایش  براي سم  و شده  برده بهره خداوند مبارک ا   ظماع ا

 فر،ي)عزیز دارد کاربرد بسيار  عاميانه هايقصه  در که است  طلسم  نوع مشهورترین  خداوند
 و اولياء فقط و اسللت نشللده آشللکار کسللي بر خداوند اعظم اسللم ،برخي اعتقاد به .(1392
 وضللوح به که اسللت اسللمي اسللم، این بنابراین ؛(1387 پور،)موسللي آگاهند آن از پيامبران
  سم ا این مدد به قصه  قهرمان است.  جادوشکن  و گشا طلسم  هست  هرچه اما نيست،  مشخص 

 .(1370 ،کرمانيخواجوي) نيست اثرگذار او بر جادویي هيچ و آیدبرمي طلسمات ۀعهد از

 گیرینتیجهبحث و 
  ار،م همچون هاقصلله بنيادین و بایسللته عناصللر از برخي ،منظومة هماي و همایون بررسللي با

 و نشللد دیده آن در )پيکرگرداني( موجودات ةاسللتحال نيز و و... سلليمرغ فيل، گاو، اژدها،
  نقشي  يزن معرفت اربابان همچون مهمي کُنشگر  تيپ .است  کاسته  آن گيرایي از عامل همين
سامد  باالترین موضوعي  ةمایبُن ندارند.  و ست( ا مایهبُن این به مربوط عنصر  )هفت دارد را ب
ست  آن بيانگر این شد،  سيّال  و پویا آنکه از بيش منظومه این که ا صه  با س  ايق ست ا تای  و ا

  ددتع اسللت. کرده گزارش را داسللتان مسللتعمل، موضللوعات برخي برحسللب تنها گوینده



 (1400بهار )| 87شماره  | 25سال | متن پژوهي ادبي | 28

 

 به روایت ۀگویند که است این ۀدهندنشان عيّاري هايمایهبُن فقر و وجود ندارد هاشخصيت 
 ملي هايحماسه  و «شاهنامه » از متأثر غالبا  که- را قصه  ةتام هايویژگي است  نتوانسته  خوبي
ست  سالن  همچون قهرمان کند. بازنمایي -ا صویري  به اميرار سيد  براي و بازدمي دل ت   به نر
  وريِسلحش   و «بهادري بزن» قهرمان ،بنابراین گذرد؛مي ترآسان  بس مهالکي و مسالک  از او

  ندارد.، است «شاهنامه» از متأثر کهرا  ايعاميانه هايقصه قهرمانان
 ةمحرک موتور دارند؛ حضللور قصلله معمول عناصللر همان انسللاني هايمایهبُن بحث در
  یعني دارد؛ را هاقصله  دیگر شلاهان  اغلب ویژگي شلاه  منظومه، این در و اسلت  شلاه  قصله 

 داراي او سللرانجام فراوان نيازهاي و نذر از پس فرزند. داشللتن آرزوي و فرزند نداشللتن
 ادتمند،سع فردي نيز او که است ممه بسيار و انساني عنصر دومين ،شاهزاده شود.مي فرزند

  از قصللله مهم هاي مایه  بُن از یکي عنوان به  «سلللفر» و اسلللت درخور و آوررزم نيرومند، 
  اوست. گریزناپذیر هايکُنش

 مورد در گورخر. و اسللب دارند؛ حضللور مشللهور حيوان دو ،حيواني هايمایهبن درباب
 دانب قصله  این در که دیوي اسلت؛  منوال همين به وضلع  نيز شلگفت  یا شلگرف  هايمایهبن

شاره  صه  در که تکراري هايویژگي همان شده،  ا ست؛ ا دار آمده، هاق   تنومند و درازباال او ا
  لسم ط عوامل از یعني دارند؛ تکرار ينقش  نيز زنگيان یشک.  چون هایيدندان با است  سياه  و

ستند  شان  نام حتيو  ه ست  معهود نام همان نيز ای   ،صه ق در نيز جادوگران زنگي. سمندون  ؛ا
 آنان، ۀاسللتفاد مورد ابزارهاي .ندارند آزاررسللاني خوي چندان و ندارند منفي نقش همواره
  رودمي انتظار جادوگران از که معهودي کنش دو اسللت.ا هقصلله دیگر در معهود ابزارهاي

صه  این در ست:  شده  گزارش نيز ق   از نگهداري -2و شاهدختان  و شاهزادگان  ربودن -1 ا
   کياني. شاهان اساطيري گنج
 مکسلل کتاب از خواجو رونویسللي برانگيز تأمل نکات از شللگرف هايمایهبُن ۀحوز در
شکُن و جادوگران او، هيأت و صورت حتي او نقش و پري او، کارکرد دیو، نام است؛ عيّار
  است. عيّار سمک داستان از برگرفته کُلي به جادوگر نام حتي ایشان، هاي

 و طالب   بين خواب، این در گاه  و کند مي عمل  «کننده گسللليل » عاملي  همچون خواب
 سریع ت شود، مي حل مشکالت  از برخي عامل، همين ق بَل از و گيردمي انجام مباحثه مطلوب

   .است قصه این در خواب نتایج از دیگر یکي او تنبيه و )قهرمان( «جوینده» حرکت در
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سأله  به توانمي شد  گفته بدانچه توجه با سخ  چنين پژوهش این محوري م  این که داد پا
 و خالقيت حاصللل و باشللد فارسللي کالسلليک مکتوب ادب ذیل در آنکه از بيش منظومه
  گزارشللي همایون و هماي منظومة ،بنابراین اسللت؛ عاميانه ةقصلل یک شللاعر، هنري آفرینش

  .شاعر هنري کار حاصل تا است سازقصه عناصر محوریت با شده گردآوري
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 .83-100 ،17پ (1)49 ،فارسي ادب
شيري،  سالة  (.1374) هوازن. بن عبدالکریم ق شيریه  ر صحيح  .ق   هران:ت فروزانفر. الزمانبدیع ت
 فرهنگي. -علمي
صغر)  جلودار، قنبري ساطير  در پري سنجش  . (1380ا سي    نامةپایان .جن با ایراني ا شنا   کار

 فرهنگي. مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه باستاني: زبان و فرهنگ ارشد
صطالحات  فرهنگ (.1387) آنتوني. جان کادن،   :تهران فيروزمند. کاظم از برگردان .ادبي ا

 شادگان.
 الکریم. فتح چاپخانه سنگي: چاپ .قاسمي اسرار ه(.1302) . مالحسين کاشفي،
بل،  مان  (.1387) جوزف. کمپ ناه.   شللللادي از برگردان .چهره هزار قهر هد:   خسلللروپ    مشللل

 آفتاب. گل
  منصللوره از برگردان .انگليسللي زبان در ادبي اصللطالحات فرهنگ (.1382) مارتين. گري،

 فرهنگي. مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه تهران: زاده.شریف
  :تهران جهانداري. کيکاوس ترجمة .ایراني هايقصه  بنديطبقه (.1376 ) اولریش. مارزلف،

 سروش.
  تهران: ذوالفقاري. حسلللن کوشلللشبه .ایران عاميانه ادبيات (.1387) محمدجعفر. محجوب،
 چشمه.
  .جادو و تعویذ طلسللم، دربارۀ پژوهش سلليزده دوازده+یک؛ (.1387) ابراهيم. پور،موسللي

 مرجع. کتاب تهران:
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 و ادبيات (.همایون و هماي به اي)اشللاره آفتاب سللایه (.1382) مرتضللي. سلليد ميرهاشللمي،
 .75-108 ،43و 42 ،هازبان
  بهزادي. رقيه از برگردان .غرب و شرق هنر در نمادها اينگاره فرهنگ (.1383) جيمز. هال،

 معاصر. فرهنگ تهران:
  تهران: .فارسللي  ادبيات در هاوارهداسللتان  و اسللاطير  فرهنگ (.1386) محمدجعفر. یاحقي،

 معاصر. فرهنگ
ستاو.  کارل یونگ، سان  (.1392) گو   تهران: سلطانيه.  محمود از برگردان .هایشسمبول  و ان

   .جامي
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