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چكیده
یکی از ویژگیهای داستان که نقش برجستهای در طرح داستان ،انسجام ،رشد و گسترش آن دارد ،شخصیّتپردازی است؛ زیرا
نویسنده باید بداند چگونه و با چه زبان و کارکردی ،شخصیّتی را بیافریند و به او نقش و تیپ دهپدش شپاهنااه از ایپت ج پت
سرآاد همۀ اتون داستانی انظوم و انثور فارسی است که علّت اصلی آن نه تن ا ارهون جذّابیّت اشخاص و ق راانپان شپاهنااه
بلکه اعلول دخالت شخصی و شخصیّت فکری و زبانی فردوسی نیز هستش «بیژن و انیژه» فردوسی ،انظواۀ عاشقانهای است
که عناصر داستانی آن به شیوایی پردازش شده است؛ چنان که برخی شاعران غناییسرای ،آثپار ارزشپمندی را بپه اقتيپای ایپت
داستان غنایی سرودهاند که یکی از آنها انظواۀ غنایی «همای و همایون» خواجوی کراانی استش شخصیّتپپردازی از عناصپر
اصلی روایت «بیژن و انیژه» است و خواجوی کراانی در «همای و همایون» از آن پیروی کردهاستش در ایت جستار سعی شپده
به روش توصیيی -تحلیلی ضمت بررسی و اقایسۀ شخصپیّت عاشپو و اعقپور در دو انظواپۀ «بیپژن و انیپژه» و «همپای و
همایون» ،اوارد تأثیرپذیری خواجوی کراانی از فردوسی در شیوههای شخصیّتپردازی بررسی و تحلیل گرددش نتپای تحقیپو
حاکی از آن است که خواجو در شخصیّتپردازی انظواۀ «همای و همایون» به شیوۀ فردوسی در داستان «بیپژن و انیپژه» نظپر
داشته استش از دیگر نتای تحقیو ایت است که شخصیّتها در ایت دو اثر حالتی ایستا ااّا نیك دارند؛ جز همایون که شخصپیّتی
پویا و اتحول داردش
ش
واژگان كلیدي :فردوسی ،بیژن و انیژه ،خواجوی کراانی ،همای و همایون ،شخصیّت عاشو و اعقورش

 .1مقدمه
یکی از عناصر ا م داستانی ،شخصیّت و شخصیّتپردازی است که تصوّر داستان بدون آن ،احال بپه نظپر اپیرسپد؛
بنابرایت شخصیّت ،داستان را و داستان ،شخصیّت را ایآفریند و رویپدادهای داسپتان از اپنش ق راپان و شخصپیّت،
اایهور است و انش او در جریان رویدادها پرداخته ایشود (سراای)377 :2731 ،ش
داستانهای شاهنااه از ج ت شخصیّتپردازی به نسبت داستانهای دیگر در فرهنگ ایرانی بسپیار قپوی و اسپتحکم
استش ایت درست نیست که بگوییم فردوسی شخصیّتهای شاهنااه را به گونهای که اا ااپروز در شپاهنااه اپیبینپیم
گرفته و بیهیچ گونه دخالتی آنها را وارد صحنۀ پ لوانیهای داستانی کرده است بلکپه علّپت اصپلی جپذّابیّتهپای
اشخاص شاهنااه ،ارهون و اعلول دخالت شخص و شخصیّت فکری و زبانی فردوسی در آنهاسپتش شخصپیّتهپا
چه خوب و چه بد در شاهنااه نخست به صورت عمیو پرورده ایشوند و سپس با نقش ویژه و اعناداری به صپحنۀ
داستان وارد و یا از آن خارج ایگردند چنان که داستان «بیژن و انیپژه» را از ج پت پپرورش شخصپیّت و ق راانپان
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قصّه ،ایتوان یکی از قویتریت داستانهای شاهنااه دانست زیرا شیوۀ طرح و پرورش اشخاص داسپتان بپه گونپهای
است که از آغاز ورود به صحنه ،تماای حرکات و سکنات و کردهها و گيتههای آنان اانند حلقههپای زنجیپر درون و
برون آنها را کاال ایکند و به هم پیوند ایزندش
همانگونه که گيته شد شخصیّتها در داستان های حماسی و غنایی شپاهنااۀ فردوسپی از انظپر تنپوّش و شپیوههپای
شخصیّتپردازی ،جایگاه ویژهای یافتهاند؛ چنانکه بسیاری از شاعران شعر و ادب فارسی بپه اقتيپای فردوسپی ،آثپار
داستانی حماسی و غناییای نگاشتهاند که شخصیّتهای ایت آثار از شخصپیّتهپای داسپتانی شپاهنااه فردوسپی اثپر
پذیرفتهاند که از جملۀ آنها ایتوان به «همپای و همپایون» خواجپوی کراپانی اشپاره کپرد کپه از «بیپژن و انیپژه»
فردوسی اثر پذیرفته استش
دو اثر غنایی «بیژن و انیژه« و «همای و همایون» دلدادگانی پاكباخته را توصیف ایکنند که بپه دلبرانپی نادیپده ،دل
سپرده و ااجراهای اتياوتی را سپری کرده ااّا با سرنوشتی اقپترك بپه سپرزایت ایپران بپاز اپیگردنپدش بنپابر ایپت،
شخصیّت های عاشو و اعقور در ایت دو اثر غنایی ،اوقعیّتی اقابه دارند که ایت اار نقان ایدهد ،خواجوی کراانی
از انش ،گيتار و کردار شخصیّتهای عاشو و اعقور انظواۀ «بیژن و انیژه» فردوسی ،برای پردازش شخصیّتهای
عاشو و اعقور (همای و همایون) در اثر داستانی خود ب ره برده استش نویسندگان در ایت اقال کوشپیدهانپد تپا بپه
روش توصیيی  -تحلیلی ضمت بررسی و اقایسۀ شخصیّت عاشو و اعقور در دو انظواۀ «بیژن و انیپژه» و «همپای
و همایون» ،اوارد تأثیرپذیری خواجوی کراانی از فردوسی در شیوههای شخصیّتپردازی را بررسی و تحلیل نمایندش
در ایران تحقیقاتی ارتبط با اوضوش بحث ،به رشتۀ تحریر در آاده است که به چند اپورد از ا پمتپریت آنهپا اشپاره
ایگردد :اظيّری و جابرینسب ( )2771در اقالهای با عنوان «فضای داستانی در انظواههای عاشپقانۀ بیپژن و انیپژه،
زال و رودابه و همای و همایون» به نقد ساختاری ایت سه اثر پرداختهاندش روحپانی و عنپایتی قپادیک یی ( )2711در
اقالهای با عنوان «بررسی ریختشناسانۀ داستان «بیژن و انیژه» شاهنااۀ فردوسی بر اساس نظریۀ والدیمیر پپرا » بپه
اثبات الگوی پرا در داستان بیژن و انیژه پرداختهاندش نیکوبخپت و نپوروزی ( )2711در اقالپهای بپاعنوان «اقایسپۀ
عنصر طرح یا پیرنگ ،در انظواۀ بیژن و انیژۀ فردوسی و خسرو و شیریت نظاای» عنصر داستانی طپرح یپا پیرنپگ را
در انظواۀ خسرو و شیریت نظاای و بیژن و انیژۀ شاهنااه فردوسی بررسپی وتحلیپل نمپودهانپدش اظيّپری و دیگپران
( )2771در پژوهقی با عنوان «بررسی ساختاری – اسطورهای همای و همایون خواجوی کراانی» کارکردها ،سپاختار
و ژرفساختهای اساطیری داستان همای و همایون را بررسی کردهاندش در آثار زیر نیز به صپورت پراکنپده اطپالبی
ارتبط با اوضوش تحقیو آاده است -2 :اجموعه اقاالت کنگرۀ بزرگداشت خواجوی کراانی  -1صورخیال در شپعر
فارسی از شيیعی کدکنی  -7درآادی بر اندیقه و هنر فردوسی از سعید حمیدیان  -1تجلّپی عرفپان در داسپتانهپای
شاخص شاهنااه از ااندانا هاشمی  -1از رنگ گل تا رن خار از قداعلی سراایش ااّا هیچ کپدام از تحقیقپات اپذکور
عنصرشخصیّت را در ایت دو اثر با رویکرد تطبیقی و اقایسهای ،بررسی نکردهاند که ایت پژوهش از ایت حیث تپازه و
بکر استش
نتای تحقیو حاکی از ایت است که فردوسی شخصیّتهای داستان «بیژن و انیژه» را بپه روش غیپر اسپتقیم پپردازش
کرده؛ بر خصلتهای باطنی آنها تأکید ایکند؛ به گونهای که جااعیّت آنها را بیان ایکند و شخصیّتها بپا زوایپایی
اخ قی و انسانی به گونهای واقعیتر و الموستر در داستان حضور اییابند؛ چنانکه بسیاری از جنبههای شخصپیّت
پیران ویسه ،اانند عقل ،فرزانگی ،دانایی ،عاقبتاندیقی ،دلسوزی ،اصلحتاندیقی وششش از گيتارش آشکار اپیگپردد
ااّا خواجوی کراانی برای شخصیّت پپردازی از روش اسپتقیم (توصپیف شخصپیّت) و نیپز غیراسپتقیم (شناسپاندن
شخصیّت در گيتار و کردار) به یك ایزان ب ره ایجوید؛ به گونهای که گاهی در شخصیّتپپردازی اسپتقیم ،صپيات
بیرونی و ظاهری را بیش ازخصلتهای درونی توصیف ایکند؛ چنانکه در شخصیّتپردازی همایون ،زیبایی ظاهری
او را بیش از خصلتهای درونش شرح و توصیفکرده استش
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 .2بحث اصلی
 .1-2بیژن و هماي
بیژن فرزند گیوگودرز و بانو گقب ،دخت رستم است؛ یعنی نوۀ رستم و گودرز ایباشدش «چ پرۀ شپیردل و همیقپه
جوری است که از فرط ت وّر کمتر ،حزم و احتیاط در او راه دارد» (حمیدیان)703 :2717 ،ش او بیدرنگ آاادگی خود
را برای کقتت گرازان ابراز ایکند« و با آن که پدر و خویقان دیگر ،وی را برای انجپام ایپت کپار اناسپب تقپخیص
نمی دهند ،بر عزم خویش استوار ایااند و «سرانجام همیت انش عجول و خودنما او را تا ژرفای چاه گرگساران اپی
بردش» (سراای )111 :2737 ،چون بیژن علیرغم توان رزای ،جوانی خام و بی تجربه اسپت و گپرگیت کپه از بپدناای
خویش ترسیده است ،برای فریب وی به توصیف جقتگاه انیژه ای پردازد و او را به آوردن زیبارویپانی از تپوران و
احبوب شدن نزد پادشاه ایران (کیخسرو) ترغیب ایکند:
بپپه دل کپپپپارزار و خپپپپرد را روان
به بیژن چپپپنیت گپپيت کای پ لوان
به دو روزه راه انپپپپدر آیپپد به تپپور
یکی جقتگاهست از ایپپپدر نه دور
یکپپپپی جپپپپپایپگاه از در پپپپپ لوان
همپپپپپه بیقپپپپه و بپپپاغ و آب روان
به شپپپپادی نقستپپپه به هر سو گپروه
پری چپ ره بینی همی دشت و کپپپوه
درخپپپقان کپپپپند باغ چپون آفتاب (فردوسی)721 :2711 ،
اپنیژه کجپپپا دخپپپپپت افپپپپراسیاب
بیژن جوان به ااید نااجویی و کاایابی بر اساس سرشت جوانی عمل ایکند و به داداۀ گرگیت کینهساز و نیرنپگبپاز
روانه توران زایت ایگردد و به دام عقو انیژه دختر افراسیاب گرفتار ایآید:
بجپپپنبیپپدش آن گپپپپپپوهر پ لوان
چو گرگیت چنیت گيت ،بیژن جپوان
جپپپوان هم جپپپوانوار برداشت گام
گ ی نام جپپپست انپپدریت گاه کپام
یکی آز پیقپپپپه ،یکی کپپپپینهسپپاز ( همان)721 :
برفپپتنپپپپد هپپپپپر دو بپپپپپه راه دراز
همای فرزند انوشنگ قرطاس ،شاهزاده ای ایرانی ،نازپرورده و اتنعّم که زیباتریت ،قویتریت و داناتریت فپرد در ایپان
همساالنش ایباشد:
 زیبایی همای:که آاد ز اپپپ رش قمر اپپقتری
چپپنان داستپپان شپد به اه پیکری
شد آب حپیات از لب لعلش آب (خواجو)11 :2730 ،
ببرد آب سپرچقمپپپۀ آفتپپپاب
 قدرت همای:چپپپو بگذاشت از زندگانی سه پن
دریت شش رواقپپپی سپپپرای سپنپ
شپپپپه چپپپرخ را در ربپودی ز زیت
چنان شد که گر بر گپقودی کمیت
فپلك باز اپپانپپپدی ازو هيت ایل(همان)13 :
به اپپپیدان چپو در تاختی ژنده پیل
 دانایی و دانش همای:ز دانقوران گپپپوی دانپش ببپپرد
الك چپپت به آاوزگارش سپرد
که حپپاجت نبودش به آاپوزگار
چنان گپپقت در اندکی روزگار
چنان شد که شد داستان در علوم (همان)13 :
ز اقلیپپدس و نحو و طب و نجوم
همای در عنيوان جوانی چون نقش زیبای همایون دختر فغيور چیت را در خواب ایبیند ،عققی بررآسپا و ناگ پانی
بر دلش اینقیند و ادهوش ایگردد:
کپپپپپقیده برو پیکری چپپون نگار ششش
یکی نیلگپپپپپون دیبپپپه زرنپپپگار
نبینی اگر دخپپپپت فپپپپغيور چیت (همان)71 :
که نققی بریت گونه از کير و دیت
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بران صورت از دیده گوهر فقاند
همای اندر آن نقش حپیران بماند
کپپه از پا درافپپتاد و از دست شد (همان)77 :
چپپپنان از ای عقو سراست شپد
که از همان ابتدا به خاطر ظاهربینی و صورتاندیش بودن ،اورد نکوهش سروش قرار ایگیرد:
کپپه از دست دادی دل و دیت و هوش
به گپپپوشش فروگپپيت فرّخ سروش
تصوّر کپپت از نپپپقش صورت نپپپگار
که گپپپپيتت به هر صورتی سپر درآر
یقینم کپپه او جپپپپان اعپپپنیش نیست(همان)77 :
هر آن کو به دل صورتاندیش نیست
و از آنجا که هنوز انیّت و خودخواهی در اندیقۀ همای جپای دارد ،سپروش او را بپه گذشپتت از خپود و پپرورش
عققی راستیت و حقیقی با خویقتتسوزی وا ایدارد؛ تا بدیت وسیله بتواند به کوی دلبر راهی یابد:
ز سر در گذر تا به سر در رسپی
گذر کپت ز دل تا به دلپبر رسپی
ز اژگان نمك بر دل ریش کت
دم سپرد را همپدم خپویش کپت
به انزلگپپه بیخپودی برگپذر(همان)77 :
اگر اپرد راهی ز خپود در گذر
همای نیز چون بیژن ،بی آنکه عاقبت کار و اقک ت راه را در نظپر آورد ،بپی احابپا و پپر شپتاب بپرای جسپتجوی
همایون راهی سرزایت چیت ایشود:
به خون جگر شسته از خویش دست
به ناکپپپام بر پقت ارکپپپپب نقست
زده بر فپپپپلك ز آتش دل عپپپپپلم
به سپرو خپپپپپرااپان درآورده خپپپم
فپپپپرس رانپپپپده از شام تا وقت بام (همان)71 :
رخ آورده چپپون روز روشت به شام
خواجو از همان ابتدای داستان کوشیده است؛ تا همای را به عنوان شخصیّتی برجسپته بپه خواننپده اعرفپی کنپد؛ بپه
گونه ای که از هر نظر توان برابری با بیژن رزم جو را دارا باشدش اگر بیژن با زیبایی خویش ،از پوشیده روی تپوران دل
ای رباید ،همای نیز ،دختر فغيور چیت را ادهوش خویش ای سازدش اگپر بیپژن بپا یپاری رسپتم آرااپش و قپرار را از
دستگاه افراسیاب ایگیرد ،همای نیز ،شکوه دیرینۀ فغيور را در هم ایکوبد و اگر بیژن با اعقوقه تورانی خویش بپه
ایران باز ایگردد ،همای نیز با دلبر خود راهی دیار ایران ایشودش
ایت دو هر چند از نظر شخصیّتی گاه ،به هم نزدیك ایگردند؛ ااّا گاه انشهای اخ قی و کنشهای اتيپاوتی را نیپز
از خود نقان ایدهندش
بیژن پ لوانی رزم دیده است که برای انجام ااری ا م به سرزایت«اراان» و سپس با ترغیب و فریب گرگیت بپه دیپدار
انیژه ایرود ااّا پس از اندك زاانی که از دیدار آنها ایگذرد ،هوای بازگقت به سرزایت ایران در سپر اپیپرورانپد
که با حیله و تدبیر انیژه و خوراندن داروی هوشبر ،بیهوش ایگردد و به دربار افراسیاب برده ایشود:
به دیپپپپپدار بیژن نیپپپپپاز آاپپپدش
چپپپپپو هنپپپپگام رفتت فراز آادش
پرستنپپپپده آاپپپپیخت بر نپپپوشبر ششش
بيپپپپراپپپپود تپپا داروی هپپپوشبر
به بیپپپپگانگان هپیچ نگقپپپاد لب (فردوسی)710 :2711 ،
ن يتپپپپپه به کاخ اندر آاد به شب
چون بیژن هوشیاری خود را باز اییابد ،هر چند خود را در کنار دلبر ای بینپد ،نپه تن پا از ایپت عمپل انیپژه اسپرور
نمیشود؛ بلکه آن را اکر اهریمت ایداند و به کردگار پناه ایبرد و گرگیت را نيریت ایکنپد و بپدیت طریپو طینپت
پاك و بی آالیش و خویقتتداری خود را به خواننده اینمایاند:
نگپپپار سمنبر در آغپپپپوش یپپپپافت
چپپو بیپپپپدار شد بیژن و هوش یافت
همپپپپپان اپپپپاه رویش به بپپالیت بپرا
بپپه ایوان افپپپپراسیپپپپپپاب انپپپپپدرا
بپپپه یپپپزدان بنپالیپپپپپد از آهپرانپپپپا
بپیچیپپپپد بر خپپپپپویقتپت بیپپپژنپپپپا
رهپایپی نخپپپپواهپپد بُپپدن ز ایپپپپدرا
چپپپنیت گپيت کای کردگپار ار ارا
بپرو بپپپپقنوی درد و نيپپپریت اپپپپت
ز گرگیت تو خواهی اگر کپیت اپت
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همیخپپپواند بر ات هپپزاران فپپسون (همان)712 :
کپپپپپه او بُد بدیت بد اپپرا رهپنمون
ااّا همای از بازگقت به ایران سخت نمیگوید؛ بلکه چون دلبر او را نمیپذیرد ،به شیوه عقار عرب و اجنونوار سر
به کوه و بیابان ایگذارد:
پراکپپپنده احپپپوال آشيتپپه کار
همپپای جگر سوختۀ دل فگار
سرشکش روان رو به دریا ن پاد (خواجو)273 :2730 ،
عپپپنان برزد و سر به صحرا ن اد
و چون خبر دروغیت ارگ دلبر را ایشنود؛ همچون اجنون با ددان و درندگان همنقیت ایگردد:
که شد اونسش وحقی کوه و دشت (همان)210 :
در آن کپپپپوه و دریا بحپپپدی بگقت
«رستم» ،بیژن را از چاه انیژه بیرون ایآورد و«سپمت رخ» دختپر سپ یل ج انسپوز ،همپای را از زنپدان فغيپور آزاد
ایکندش رستم با حضور خود ،جلوهای ویژه به داستان بیژن و انیژه بخقیده است به گونهای که ایتوان وجه تمپایز و
برتری داستان بیژن و انیژه بر همای و همایون را حضور و اددرسانی رستم به بیژن دانست؛ در حپالی کپه همپای و
همایون از حضور چنیت پ لوانی در کار خویش بی نصیب ااندهاند و همای توسط سمترخ آزاد ایگردد که خود بپه
عنوان اعقوقهای دیگر در داستان حضور دارد؛ نه دالوری نامآور چون رستمش
عقو پاك و بیپیرایۀ ایت دو دلداده بعد از رهایی  -و بعد از برانپداختت دسپتگاه حکپواتی پپدر دلبپر خپویش -بپه
ازدواج در سرزاینی بیگانه ای انجااد؛ آن هم سرزاینی که از دیرباز دشمت ایرانیان بوده استش «ایت ویژگی که ق راان
داستان ،عاشو دختری از نژادی دیگپر اپیشپود و در سپرزاینی غیپر از وطپت خپود ازدواج اپیکنپد ،سپاختار عپام
داستان هایی است که در آن قاعدۀ برون همسرگزینی رخ ایدهد و انتقال از جااعۀ اادرساالری به پدرساالری اسپت؛
یعنی حو انتخاب همسر که از آن زنان بوده است ،به اردان انتقل ایشود» (اوسوی)11 :2731 ،ش در کنار تحلیلهای
اختليی که از ایت اوضوش شده ،ایتوان بر آن بود که «تعلّو آنان به دیار بیگانه از دید روانکاوی ،تعلّپو آنهپا را بپه
بخش ناخودآگاه پن ان و اخيی و ناشناخته نقان ای دهپدش ق راپان بایپد در سپير دشپوار تکااپل و تعپالی بپه دیپار
ناخودآگاه روان خود رفته و جنبه های اختلف آن را بقناسد و بر آنها غلبه ،آن را با خود هماهنپگ نمایپدش اجتمپاش
ضدیت و خویقی دو دشمت نیز همیت اعنا را دارد» (خسروی و طغیانی)21 :2717 ،ش البته تعصّب به کقپور اعقپور
که در عالم عقو ااری طبیعی است ،در ایت دو اثر دیده نمیشود و هر دو عاشو بعد از برانپداختت حکواپت پپدری
اعقور ،به ایران ،سرزایت پدری خود ،روی ایآورندش
ق راانان عاشو در دو داستان ،اوقعیّتهای اتياوتی دارندش اگرچه داستان بیپژن و انیپژه رویپدادی عاشپقانه و فپردی
است ااّا از حمایت جمعی یك کقور از جمله شاه ،پ لوان ،وزیر و ششش برخوردار است؛ زیرا ایت اار «ریقه در اعمپال
اصالتهای قوم ایرانی دارد؛ در حالی که در بسیاری از حماسههای پس از فردوسی ،فقدان ایت خپط ثابپت فکپری و
ج انبینی ،بی تردید و تغییر ،کاا ً اقخص و اقپ ور اسپت و شپاعرانی چپون اسپدی ،نظپاای و خواجپو در نظپم
داستانهایی که به تقلید از فردوسی ایپردازند ،نمیتوانند ایت بینش فرهنگی -اجتمپاعی را بپه وسپیله اثپر خپود بپه
خوانندگان خویش انتقل نمایند» (رستگار فسایی )211 :2711 ،اث ً آنجا که خواجو به توصیف همپای اپیپپردازد،
به جای آنکه او را با سرنوشت اردم ایران و کوشش برای اقکلگقایی سیاسی -نظپاای اپردم ایپت سپرزایت پیونپد
دهد و س م او را در اقاوات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگپی ایپت جااعپه بپه نمپایش بگپذارد ،او را در حادثپهسپازی
عاشقانه اییابد و از وی ،چ ره عاشقی ااجراجو ترسیم ای کند که از جااعه و اصالح آن بریده اسپت و بپه صپورت
ااجراجویی ت ی از همدردی اجتماعی و هدفهای بزرگ اجتماعی ،سیاسی و اعتقادی جلوهگر ایشود و خواجو بپه
جای آنکه تضاد ناشی از انافع گوناگون ،ج انبینی اختلف و خط اقی اتياوت التها را بنمایاند بپه بیپان اقاصپد
فردی ایپردازد(همان)211:ش
همای حوادثی را در ایت راه پقت سر ایگذارد«،تا بتواند هیجانی عاشقانه ،فردی و بپاور نکردنپی و غیرعپادی را بپه
جای همدلیهای همگانی بنقاندش»(همان) وی در سخنانش هیچ گاه از ایران ،رهپایی و آزادی آن سپخت نمپیگویپد؛
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بلکه در عقو اعقور خویش اجنون وار سر به کوه و بیابان این د و نالههای جانسوز سپر اپیدهپدش چنپان اشپك
ایریزد که چقمهها جاری ایگردد و ایتوان در آن زورقی به آب افکند:
و لیکت روان کپپپرده در ره رهپپا
روان کرده از چپپپقمها چپقمهها
گپه از سینه آتش زدی بر سحاب (خواجو)271 :2730 ،
گه از دیده زورر فکندی در آب
بیژن اهل توکّل است و آنگاه که خود را گرفتار چاه ایبیند ،دست دعا به درگاه یزدان برایدارد و از خدا ایخواهپد
تا بار دیگر او را به دیار ایران برساند:
که ای پاك و رخقنده و دادگر
سوی کپپپردگار ج ان کپرد سر
تو زن بر دل و پقت بدخپواه تیر
زهپپر غم توی بنپپپده را دستگیر
تو دانی غمپپان ات و داغ و درد
بپپپده داد ات زآن که بیداد کرد
بمانم به سنگ اخپپپپتر شپوم را(فردوسی)737 :2711 ،
اپپپپگر بپپپپازبینم بپپپر بپپپوم را
همای در واقع شخصیّتی آشيته است و آشيتگی درونی خپود را بپا اعمپالی چپون کقپتت باغبپان ونگ بپان همپایون
قصرنقان ای دهدش ذهت آشيته و اتوهّم او حتی وقایع طبیعی نظیر وزش باد ،سردی برف را عاال افزایش غم جانکاه
خود ایداند و از ایت که او را ایآزارند بر آنان طیره ایشود و بر ایآشوبد که:
چرا طیرهای با ات آخر بگوی
ایا ابپر تر دااپپپت تیپپپپره روی
ولی آتش از جپپانم انگیختی (خواجو)271 :2730 ،
به تر داانی آب خپود ریختی
نقستی و بر بپپپپاد دادی اپپپپرا
تو ای برف هم چون فتادی ارا
فپپپپپسرده دم کژ رو هرزه گرد
اکت تندی ای باد بی آب سرد
به بادم اپپپده وز سرم درگپپذر (همان)210 :
برو گرم و دم سردی از حد ابر
همای برخ ف بیژن همه چیز را برای خویش ایخواهد؛ در حالیکه بیژن حو شخصی ندارد و برای آراانهای الپی
سرزایت ایران از تماای حقور خویش ایگذرد؛ اث ً آنجا که رستم در صدد نجات بیژن از چاه بر ایآیپد ،انتقپام از
گرگیت که حو وی است ،از او گرفته ایشودش بیژن همواره ایکوشد تا ایان عقو و پ لوانی تعادل برقپرار کنپد ،وی
در حالی که از عقو انیژه دست نمیکقد ،هیبت و شکوه پ لوانی خود را حيظ ایکند و با وجپود اسپارت در چپاه
افراسیاب کمتریت تزلزلی به خود راه نمیدهد و با اتانت و بردباری صبر ایکندش او بر خ ف همای نه تن ا نالپههپای
عاشقانه و اشك خونیت و همدای با یوزان و پلنگان ندارد؛ بلکه فردوسی ناله و زاری و حسرت جپانسپوز رسپتم و
کی خسرو در غم گرفتاری او را از غم پریقانی او در فرار زیبارویی چون انیژه خوشتر ایدارد؛ چنپانکپه رسپتم از
غم بیژن ناله سرایدهد و پادشاهی بزرگ چون کیخسرو از غم او ک ه شاهی از سر این د و آشيته ایگردد:
همه کار گپپرگیت برو کپپپرد یاد
وز آن پس که نااه به رستم بپداد
همپپپه دل پر از کپپیت افراسیپاب
ازو نااه بستپپپد ،دو دیپده پر آب
فرو ریخت از دیده خون بر کنار (فردوسی)717 :2711 ،
پس از ب ر بیپژن خپپپپروشید زار
بر آشيت و بن اد فپرخ ک ه
غمی شد ز درد دل گیو شاه
ز تیمار بیژن دلش تنگ شد (همان)711 :
رخ شاه بر گاه بی رنگ شد
بیژن ،پ لوان شناخته شدهای است که شکوه نااش ،شکستها و رن های تورانیان را از رستم ،بیژن و دیگر پ لوانپان
ایرانی برای افراسیاب یادآوری ایکند؛ بنابرایت خقم و نيرت پادشاه را برایانگیزد:
برو بپپپرفپپپکند و بپرآورد خپپپپقم
چو از بیژن ایت گپپپيته بقنید ،چقم
کز ایران چه دید و چه خواهیم دیپد
به گپپپپرسیوز انپپپدر یکی بنگریپپد
فپپپپزونی سپپپپپگالد هپمی بر انپپپا
نبینی کپپپه ایپت بدکپپپپنش ریمنپپپا
همی رزم جپپپپوید به ننپگ و نبپرد (همان)713 :
بسنپپپپپده نپبودش همیت بد که کرد
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ااّا ت وّر و بی باکی بیژن صرفاً به دربار کیخسرو و حضور پدر احدود نمیشود ،وی هنگاای که دست بسته و بیپناه
از سوی افراسیاب سرزنش ایشود و شاه تورانی ایت روز را روز بدیُمنی وی اپیخوانپد کپه همچپون زنپان ،زار و
ناتوان اسیر دستگاه حکواتی او شده است:
که روز بپپپپدت کپپپپرد بر تو شتپاب
چپپپنیت داد پپاسخ پس افپپپپراسیپپاب
همپی رزم جپپپپستی و نپپپپام بلنپپپپد
تو آنی کپپپپز ایران به تیغ و کپپپپمند
همپپی خپپپواب گویی بکردار است (همان)711 :
کنون چون زنان پیش ات بسته دست
بیژن در ایت گيتمان سخت افراسیاب را بر نمیتابد و او را به کنایه ،بدسرشتی ایخواند که ناجوانمردانه وی را چپون
شیری شرزه گرفتار ساخته و قدرت دفاش جوانمردانه را از او گرفته است:
سخپپپت بقنو از اپت یکی هوشیپار
بدو گپپپيت بیژن کپپپه ای ش ریار
توانند کپردن به هر جای جنپپپگ
گرازان به دندان و شیران به چنگ
تپواننپپپد کپپپپوشید با بدگپپپپمان
ی ن هم به شمقیر و گرز و کمان
یکپپپی را ز پپپپپپوالد آهرانپپپپا
یکپپپی دست بستپپپپه برهپپپنه تنا
اگپپپپر چپپند باشد دلش پر ستیز (همان)711 :
چگونه چخپپد شیر بی چنگ تیز
افراسیاب چون پاسخ شجاعانه و تحکّمآایز بیژن را ایشنود ،برایآشوبد و به گرسیوز دستور ایدهد تپا او را بپه دار
آویزد:
که باشد ز هر سو بر و بر گذر
بيراپپپای داری زدن پیش در
و زو نیز با ات اپپگردان سخت (همان)713 :
نگون بخت را زنده بر دار کت
بیژن در اوقعیتهای اختلف واکنشهای اتياوتی از خود نقان ایدهدش وی هرچند که دالوری نپاای و رزاجوسپت
ااّا به سادگی فریب ایخورد و گرفتار بند و چاه ایشودش وی به خوبی ایداند که قبل از ایت ااجرا ،تورانیپان از وی
تیغها خورده و زخمها دیده اند و الجرم خود به خوبی آگاه است که کینهاش از دل افراسپیاب بپه عنپوان پادشپاه آن
سرزایت زدوده نقده است ااّا با ایت حال جانب احتیاط را رعایت نمیکند و بپه ایپت سپرزایت وارد اپیشپود ااّپا از
آنجا که جوانی بیتجربه و خام است ،بی س ح و تج یزات در بزم انیژه حضور اییابد و هنگپاای کپه بپه دسپتور
افراسیاب توسط گرسیوز احاصره ایشود ،از نگرانی بر خویش ایپیچد:
که چون رزم سازم برهنه تنا (فردوسی)717 :2711 ،
بپیچیپپپد بر خپپپویقتت بیژنپا
ااّا سریع جایگاه خود را باز اییابد ،بر هراس خود غلبه ایکند و به گرسیوز ایگوید:
همیقه بقپویم به خون چنگ را
اگر جنگ سازی و ات جنگ را
ببرم فپپپپراوان سپپپران را سپپرا (همان)711 :
ز تورانیپپپان ات بپپپدیت خنجپرا
بار دیگر خامطبعی بر وی چیره ایشود ،کینۀ دیرینه افراسیاب را با خویش فرااوش ایکنپد و بپه گرسپیوز پیقپن اد
ایکند که او را نزد پادشاه برده از وی شياعت کند:
بخپپپپوانم بپپپپرو داستپپپپپان ،آوری
گپپپپرم نپپپپزد ساالر تپپپوران بپپری
سپپپپزد گپپپپر به نیکی بود (همان)711 :
تو خواهشگری کت ارا زو به خون
و بدیت طریو گرسیوز از غيلت بیژن سود ایبردش با پیمان و سوگند ،خنجر را از او گرفته ،وی را فریب ایدهد:
به خپپپوبی بپدادش بسی پنپپپپپدها
وفا کپپپپرد با او بپپپپه سوگپپپپندها
به چپپپپربی کپپپقیدش به بند اندرا
به پیمان جپپپدا کپپپرد از او خنجرا
چه سود از هنرها چو برگپقت روز (همان)771 :
یکایپپپك ببستش به کپپپپردار یوز
همای نیز همچون بیژن از کید فغيور چیت در ااان نیست و فغيور برای اغيال وی بپه چپربزبپانی روی اپیآورد و
برای ایتکه همایون را از دست وی رها سازد و به سوی دربار چیت بکقاند ،طی نااهای همای را ایفریبد:
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که جپپز با تو پیوند کردن خطاست
تو فپپرزندی و تاج و تختم توراست
ز اا عيو کپپپپت زانك نقنپپپاختیم
وگپپپپر با تپو نردی دغپپپا بافپپپپتیم
ز یپزدان جپپپزینم نبپودست کپپپام
اپپپپرا تا برآاپپپد بدیت دخپپت نام
به ایپپوان اپپپپت بر فپپپپرازد ک ه
که شپپپپاهی ز نسل انوشنگ شاه
شپپپپه نیم روزم ز شپام آادست (خواجو)210 :2730 ،
کنون خود همایم به دام آادست
چون نااه به همای ایرسد ،کسی او را از ا ر و دوستی با فغيور باز ایدارد و ایگوید:
کپپپپجا نقش آدم بپپود آداپپپپی
نیپایپپپپد ز اردمگپپپپیا اپپردای
اکت تکیه بر وی که رنجت دهد
اگپپپر اژدها تحيه گپپپنجت دهد
توقّع اپپپپدار از خپپطایی صواب (همان)211 :
ز گپپپيتار فغيور چپیت رخ بتپاب
ااّا سستی عقل و خرد بر همای چیره ایشود ،اوقعیّت از دست رفتۀ خود و همۀ رن و عپاری را کپه بپه بپار آورده
است ،فرااوش ایکند و با خوشدلی ساده لوحانه آشتی را به فغيور پیقن اد ایدهد:
که از جنگ اولیتر است آشتی (همان)211 :
تو ایپپپپت آخپپپپپپپر نپنپپپداشتی
بدیت طریو استی عقو نیز همای را به طمع خام ایاندازد و ناآگاهانه همایون را همراهی ایکند و بپه سپوی دربپار
فغيور ایرود:
که گقتی پری پیقش از دل بری
همایون اپپپه روی را چپپون پری
چو سرو روانش به بستپپان رساند (همان)211 :
به زرّیت عمپپپاری به ایوان رساند
ز اپستی ره قصر دلبر گپپپرفت (همان)213 :
برون آاد و دل ز جان برگرفت
 .2-2منیژه و همايون
انیژه دختر افراسیاب و داستان دلدادگی بیژن به او از زیباتریت داستانهای شاهنااه است «بپیپروایپی و هنجارشپکنی
انیژه اگر از آن ت مینه فراتر نباشد ،فروتر نیستش او هم کینهای به وسعت تاریخ ایپان دو کقپور اتخاصپم را نادیپده
انگاشته و هم با تحمّل تماای تنگناها و دشواریهای عققی امنوش بر زندگی پر ناز و نعمت خویش در دربپار پپدر،
پقت پا زده است؛ بدیت سان زیباتریت الگو از فداکاری زاانه را در سراسر عصر پ لوانی در طی اپیپزدی پرتحپرّك و
پرشور با افتادن از اریکۀ قدرت و نعمت تا کاسهگردانی برای زنده نگه داشتت دلپدار آورده اسپت» (حمیپدیان:2717،
)121ش
انیژه به هر در همی نپان چپپدی
چُت از کوه خورشید سر بر زدی
به سپپوراخ چپپپاه آوریدی فراز
همی گپپپرد کردی به روز دراز
بپپدیت شوربخپپپتی همی زیستی (فردوسی)771 :2711 ،
به بیپژن سپپپپردی و بپپپگریستی
ویژگی امتاز انیژه که از توران زایت برخاسته و در دربار افراسیاب رشد یافته ،وارستگی و آزادگیاست:
پیاده همی گام زدی بآرزوی (همان)727 :
سوی خیمۀ دخت آزاده خوی
همایون دختر فغيور ،پادشاه سرزایت چیت است که چون از عقو آتقیت همای آگاه ایشود ،عاشو وی ایگپردد و
همچون انیژه هستیاش را فدای همای ایکند؛ تا آنجا که از بارگاه پدر ،کسان و خویقان ایرود و با ترك سپرزایت
پدری (چیت) به سوی ایران رهسپار ایشود:
به زیرن عمپاری درآاد چو ا ر
همپایون اهروی خپپورشید ا ر
ز ره رفته و کرده رخ سوی راه (خواجو)117 :2730 ،
روان در رکاب همپپپپیون شپاه
دختران پادشاهان توران و چیت (انیژه و همای) شاهزادگانی نیكسیرت و نیكاندیقند که توان همسری و هپمشپأنی
جوانان ایرانی (بیژن و همای) را دارندش انیژه و همایون نمونۀ زنان شایستهای هستند که هپر چنپد بیگانپه باشپند ،بپه
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ایران ای پیوندند تا جایی که انیژه و همای خود در اار ازدواج پیشقدم ایشوند و از همان دیدار نخست غپم نپام و
ننگ در وجود آنان دیده نمیشودش
 .9-2دل باختن پیش از ديدار پدر
«یکی از جنبه های سنّتی عقو که به ویژه در عالم داستانهای شرقی دیده ایشود ،دل بپاختت پپیش از دیپدن دلپدار
استش صورت تعدیل یافتۀ آن را که دل باختت با نخستیت نگاه باشد ،در اورد انیژه اپیبینپیم ،نبایپد از یپاد بپرد کپه
پ لوانانی که در برابر زنان قرار دارند ،آنچنان زیبا ،خوشپیکر و شایستهاند که نادیده و یا نظر اوّل عاشپو شپدن بپر
آنها تا حدودی طبیعی جلوه ایکند» (حمیدیان)103 :2717 ،ش
بیژن با شنیدن توصیف زیبایی انیژه هوای دیدار او را در سر ایپروراندش ابیات زیر شاهد ایت اطلب است:
بجنبیپپپدش آن گپپپوهپر پ پپپلوان
چو گرگیت چنیت گيت بیژن جوان
جوان هم جپپوانوار برداشت گام(فردوسی)721 :2711 ،
گ ی نام جست انپپدریت ،گاه کام
ااّا پیش از آن که او را ببیند ،انیژه از خیمهاش بپه تماشپای او نقسپته و فریيتپۀ جمپال او اپیشپود و از آنجپا کپه
شخصیّتی برون گراست و در پی کتمان دلدادگی خویش نمیباشد؛ چپون بیپژن در زیبپایی از آدایپزاد برتپر بپه نظپر
ایرسد و انیژه او را پریزاده یا سیاوش صيتی زیبا و به اندام ایبیند که دل در عقو او به جوش ایآید:
کپپپپه رو زیر آن شپپپپپپاخ بلنپپپد
فپپپپرستاده ار دایه را چپپپون نوند
نیپپپپایی بدیت جقتگپپپپاه اندرا؟
بپرسش که چپپپون آاپدی ایدرا؟
کپپه دلها به ا رت همی بخقیا ششش
پری زادهیی گر سیپپاوخپپپپقیپپا؟
تپپرا دیدم ای سپرو آزاد و بپپس(همان)723 :
بریت جقنپپگه بر نپپپپدیپدم کس
بیژن خود را چنیت اعرفی ای کند که پ لوانی نپژاده از ایرانیپان اسپت کپه تیزچنپگ و قپوی بپازو اسپت و از جپنس
فرشتگان یا خاندان سیاوش نیست:
از ایپپپپرانپپپم از ش پپپر آزادگپپپپپپان
سیپپپپاوش نپپپیام نپز پریزادگپپپپپپان
به زخپپپپم گپپپراز آاپدم تیز چپپپنگ (همان)721 :
انم بیژن گپپپیو از ایران بپپه جپپپنگ
انیژه چون شیيته و عاشو زیبایی اندام بیژن است و روشنی جان خود را انوط به دیدار بیژن ایداند:
کپپپت آاد به دست آنچ بردی گپمان
فپپرستپپپپاد پاسخ هم انپپپپپدر زاپپپان
بیيپپپپروزی ایت جپپپپان تاریپپك ات (همان)727 :
گپپپپر آیی خپپپرااپپان بپپنزدیك ات
همایون نیز با اولیت دیدار در عقو همای اختیار از کف ایدهد ،پریزاد را چپاره کپار اپیدانپد و از او بپرای وصپال
همای یاری ایخواهد:
کنونم در ایت ورطه فریادرس (خواجو)71 :2730 ،
نپپدارم برون از تو فریاد رس
هنگاای که همای از نخچیرگاه فغيور ایگریزد و به قصر همایون ایرسد و نوایی سوزناك اپینپوازد؛ ایپت همپایون
است که پیش از همای برای وصال قدم بر ایدارد و پریزاد را به سوی او روانه ایکنپدش دلیپل ایپت عقپو سپوزناك
همایون به همای زیبایی اوست که در تقبی ات و استعارات شعری خواجو پن ان است:
بپپپپرو آب بپپر آتپپپپپش فپپپپپتنه ریز
پریزاد را گپپپپيت کای فپپپپتنه خپپپیز
چپو لعل بدخقپپپان به درجش در آر
چو خورشید رخقان ز برجش در آر
خپپپپرااان تپپپذروم در افپپتپد بپه بام(همان)221 :
بود کپپپآفتپپپپپابم در آیپپپپد ز بپپپام
پریزاد نیز به همایون قول ای دهد که او را به وصال همای برساند ااّا به زیبایی ظاهری همایون (بت حپورزاد) و نیپز
جمال زیبایی همای (پریچ ره ااه) اشاره ایکند:
ز ا ر رخت چپپپپقم بپد دور باد
پریپزاد گپپپيت ای بت حپور زاد
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اخور غم که او هم گرفتار تست
پری چ ره اپاهی که دلدار تست
جگر گپرای از آه سردت ابپپپاد
انپه درد بر دل که دردت ابپپپاد
و گر صبپح گردد به شام آراپش (همان)71 :
که گپپر ارغ باشد به دام آراپش
خواجو کوشیده است تا شخصیّت همایون را با ج ی وطت ،ترك نازش دربار و روانه شدن به ایپران بپرای پپذیرش
همای به شخصیّت انیژه نزدیك گرداند؛ ااّا گویی چندان اوفو نبوده است؛ زیرا تکدّی گری ،صبوری و ااتناش از گله
و شکایت انیژه اوجبات دلانگیزی و جذابیت داستان را فراهم ایآورد و همدردی سراینده داستان را برایانگیزد بپه
نحوی که از زبان شخصیّت های اختلف با اوصافی چون :خود دیده پرخون ،برهنه سر ،به یك چادرا ،دل پر ز درد و
رخساره زرد ،نان کقکیت چیت ،شوریده بخت و روان کاسته از او یپاد اپیکنپد؛ در حپالی کپه بپدبینی ،حسپادت و
کنایه های تلخ همایون نسبت به همای ،صمیمیّت داستان را کاهش ای دهد؛ اث ً همایون به ج ت عقپو یپك سپویه
«سمترخ» به همای ،بر همای خرده ایگیرد:
به زاری بسوز ار به خواری بساز
برو با نپپگاری که داری بسپپاز
به یك دل دو دلبر نقاید گرفت (خواجو)213 :2730 ،
اگو کز تو دل بر نقاید گرفت
همای راهی دراز را دراینوردد تا به سرزایت چیت ای رسپد و پریپزاد بعپد از دیپدار همپای ،در دیپدار بپا همپایون
ایکوشد تا وصف حال همای را برای او بیان کند؛ چنانکه با بیان اطالبی طوالنی در پی آن است تا رن هپای همپای
را در عقو همایون برایش بازگو کند و او را به پذیرش عقو همای ترغیب نماید ااّا همایون ایپت عقپو پیراسپته را
نادیده ایانگارد و پریزاد را عتاب کرده ،خطاب به او ایگوید:
وزیت پس دریت راه بیره اپوی
دگر باره زیتسان سختها اگوی
وزیت هیچ نگقپپایپپدت لب ببند ششش
خپپرد هرچپپه بپسندد آن را پسند
اکت آشنپپپپایی با بیگپپپانگپان(همان)70 :
تو گر عپپاقلی همچپو دیوانگان
آنجا که همای با بیا ری همایون روبرو ایشود ،از قصر باز ایگردد و اجنونوار سر به بیابان ایگذارد و از خقم
ابر ،برف و باران گله و شکایت ایکند؛ البته او از بخت و اقبال بد خود شکایت اپیکنپد و در اسپیر عقپو دچپار
لغزش ایگردد و پای تقدیر و سرنوشت شوم را به ایان ایکقد:
چپرا طیرهای با ات آخر بگوی
ایپپا ابر تردااپپپت تیپپپره روی
ولی آتش از جپپانم انگیختی
به ترداانی آب خپپود ریختی
چپو سایه چرا خوارم انداختی(همان)271 :
اگپپپر سایپپه بر کارم انداختی
شخصیّت همایون در تقابل شخصیّت از خود گذشته و ایثارگر انیژه است و تمثال شخصیّت انیژه ،باوفاتر و صبورتر
تصویر شده است؛ زیرا او غم بیژن را از غم پدر افزونتر ای بینپد و چپون از دسپتگاه پپدر رانپده و زوّار چپاه بیپژن
ایگردد ،قرار از کف نمین د؛ ناااید نمیشود و ترس و هراسی به خود راه نمیدهد و چون از کاروان ایرانی آگپاهی
اییابد ،برای نجات بیژن ت شها ایکند و خود را دوان به کاروان ایرساند:
یکایك به ش ر اندر آاد دوان
انیژه خپپپپبر یافت از کپپاروان
بر رستم آاپد دو دیده پر آب(فردوسی)731 :2711 ،
برهنپپپه نوان دخپپت افراسیاب
و چون رستم را نمیشناسد ،التمسانه به او ایگوید:
ز گپپپپپودرز کپپپپپقواد یپابی خپپپبر
کپپپپنون گرت باشپپپپد به ایران گذر
ببینپپپی و گپپپپر رستپپپپم نیپپپپپو را
به درگاه خپپپپسرو اگپپپپر گپپپیو را
اگپپپر دیر گپپپپیری شود کار پست
بگویی کپپپه بیژن بپه سختی درست
که بر سرش سنگست و آهت به زیر (همان)731 :
گپپپپرش دید خواهی ایپپاسای دیر
وی در غمبارتریت روزهای زندگی بیژن با وی همراه است و بیژن را تسلی ایدهد:
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همه کار نپپابوده را بپپپاد دار!
انیژه بدو گيت :دل شاد دار!
گ ی بزم و گه کپارزار آیدا(همان)712 :
به اردان ز هر گونه کار آیدا
ااّا همایون گویی از رن راه و درااندگی همای در راه وصال و عقو سخت بیخبر است و او را به خپاطر رسپوایی
خویش سرزنش ایکند:
برو باز شو کپپپپز تو باز آاپپدم
چپپپه گویی ز راه دراز آاپپدم
ازن بر زبانم چپو دادی ز چنگ(خواجو)213 :2730 ،
چه ناای که ناام بدادی به ننگ
بدیت خاطر چون همای از همراهی و همدردی همایون با خود اأیوس ایگردد و سر بپه کپوه و بیابپان اپیگپذارد،
همایون از اعمال خود شرانده و پقیمان ای شود و برای یافتت و وصال عاشو دلسوخته ،خویقتت را فرااوش ایکند
و در پی همای روانه ایشود:
خجل شد ز گيتار و کردار خویش
چو ا جور اانپپپد از وفادار خویش
پی برر کپپه کوب شه برگپپپرفت
همپپپه الك هستی ز ره برگپپرفت
برون شپپپد ز خود تا بدو در رسد(همان)212 :
بری شد ز دل تا به دلپپپبر رسپپپپد
ااّا در داستان بیژن و انیژه تن ا یك بار گلۀ انیژه از بیژن به چقم ای خورد؛ آن هنگاای که بیپژن از دیپدن انگقپتری
رستم و ااید به رهایی از چاه شاداان ایشود و انیژه راز شاداانی او را ایپرسد:
اگر بخپپت نیکت نمپودهست روی
چه رازست؟ پیش آر و با ات بگوی
بر اواپپپید آنپم که بگپپپقاد بخپت (فردوسی)731 :2711 ،
بدو گپپيت بیژن کپزیت کار سخت
و بیژن از انیژه ایخواهد که اسرار ایت شاداانی را پیش کسی فاش نکند:
چو با ات به سوگند پیمان کنی
کپپپنون گپر وفای ارا نقکنی
چو باشی به سوگند همداستان
بگویم تپپرا سر بپسر داستپپپان
زنپپپان را زبان هم نمانپد به بند (همان)731 :
که گر لب بدوزی ز ب ر گزند
ااّا انیژه ناراحت ایشود و از عدم اعتماد بیژن به خود ناله و زاری سر ایدهد:
که بر ات چه آاپد ز بدخواه بخت
اپنیژه خپپپپروشیپپد و نالیپد سخت
کنون گقت بر ات چنیت بد گمان
بپپدادم به بیپژن تت و خپپان و اپان
ج انم سیپپپپاه و دو دیپپپپده سپید
وز اایپپپپد بیپژن شپپپپده نا ااپپپید
تو آگپپپهتری ای ج پپان آفپریت (همان)733 :
بپوشپپپد همپی راز بر ات چپپپنیت
گله و گ یه انیژه از بیژن نه تن ا شخصیّت وی را زیر سؤال نمپیبپرد؛ بلکپه انتظپاری اعقپول و پذیرفتپه اپیباشپدش
فردوسی در داستان«بیژن و انیژه» و خواجو در داستان «همای و همپایون»« ،چگپونگی تطپور عقپو را بپه رابطپۀ دو
قدرت ایران و چیت و تأثیر انتخاب را در پیروزی یك قدرت و شکست قدرت دیگر نقان ایدهند؛ زیرا اسیر شپدن
بیژن و رفتت رستم برای نجات او به جنگی ایانجااد که به عمر سلطنت افراسپیاب و دسپتگاه وی پایپان اپیدهپد»
(رستگار فسایی ) 712 :2717 ،و حضور و جنگ همای در چیت نیز اوجب شکسپت فغيپور و ان پدام حکواپت وی
ای گرددش بنابرایت حضور انیژه و همایون به عنوان دو زن در دربار ایران نقانه اسارت کانون ارکپزی قپدرت جااعپه
ترك و غلبه قدرت ایران تلقی ایشودش
بنا بر آن چه گيته شد؛ اگرچه شخصیّت ق راانان زن (انیژه و همایون) در دو داستان ،بسیار به یکدیگر شبیه است ااّپا
انیژه از ابتدا تا انت ای داستان ،شخصیّتی یکسان و ثابت دارد ،او در همراهی بیژن ،هیچگاه از رن و سپختی روی بپر
نمیتابد بلکه تا پای جان ایکوشد و بار اصائب را بر دوش ایکقد و چون شمع بر سپر چپاه بیپژن اپیسپوزدش او
اگرچه بی گمان غم پریقانْ روزگاری پدر را بر دوش دارد ،بعد از کش و قوسهای فراوان همراه بیژن به سوی ایران
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رهسپار ایشود و پادشاه ایران (کی خسرو) او را به پاس رن هایش نوازش اپیکنپد و بیپژن را بپه ا طيپت بپا وی
سيارش ایکند:
ببپپر سپپپوی تپپپرك روان کاستپپپه
به بیپپژن بيپپپراود کپپپپیت خپپواسته
نگر تا چپپپه آوردی او را بپپه روی
به رنجش ايرسای و سردش اگوی
نگه کپپپپت بدیت گپپردش روزگار (فردوسی)771 :2711 ،
تو با او جپپپ ان را به شپپادی گذار
ای توان گيت که عقو بیژن به انیژه اگرچه با عققی زاینی و توصیف جذابیتهای جسمانی آغپاز اپیشپود ااّپا در
ن ایت ویژگی صبر و شکیبایی در شخصیّت ا نیپژه او را چنپان تنپدیس اقدّسپی در برابپر بیپژن قپرار اپیدهپد کپه
خواهندگی او را از ارحلۀ عقو زاینی فراتر ایبرد؛ چنان که بیژن خود را سپاسگزار و ادیون او ایداندش از ایپت رو
ایت دلداده ،شخصیّتی است که شایستۀ تحسیت و همدردی است؛ زیپرا کپه فپردی قدرشپناس اسپت و ارزش غپم و
ضجرت اعقور در راه خود را به خوبی ای داند؛ هرچند به خاطر انش پ لوانی از توصیف وی به صورت رو در رو
ابا دارد ااّا او را به خاطر رن هایش دلداری داده و به آیندهای روشت نوید ایدهد:
فدی کرده جان و دل و چیز و تت
تو ای دخپت رنپ آزاپوده ز اپت
غمپان اپپرا شپپپپادی انپپپگاشپتی
بپدیت رنپ کپز اپت تپو برداشتی
جپ اندار و خپپویقان و اام و پدر
بپپدادی به ات گن و تاج و گ ر
بپپپپدیت روزگار جپپپوانی رهپپپا
اگر یابم از چپپپنگ ایت اژدهپپا
نپویم به پای و نیپپپازم بپپه دست
بکردار نیپپپکان یپپزدان پرست
به پپپپاداش نیکپپپت ببنپدم اپیان (همان)737 :
بسپپپپپان پرستپپپار پیش کپپیان
ااّا همایون بر خ ف انیژه ،شخصیّت دوگانهای داردش او گاهی برای وصال همپای و همراهپی او گپام بپر اپیدارد و
گاهی از پذیرش سختی های راه عقو ابا داردش او دلبری پرخاشگر و برتپریجوسپت از ایپت رو عاشپوو خپود را بپا
خواری و زاری ایراند و از اغلب کارهایش ایرنجد و بارها او را عتاب ایکند؛ اگرچه سرانجاای اقترك بپا انیپژه
دارد و با پذیرش همای به سوی ایران رهسپار ایشود و برخ ف انیژه که در همراهی با بیپژن کمتپریت تزلزلپی بپه
خود راه نمی دهد و چون شوکت افراسیاب ،پدر انیژه توسط رستم و بیژن برانداخته ایشود ،نالهای سر نمپیدهپد و
غمی از خود بروز نمیدهدش همایون نالهها سر ایدهد و خویقتتداری از دست ایدهد:
که کپپپپقتند فغيور چیت را به ق ر
همان دم که آگاهی آاپپپد به ش ر
به خون در شد و چاك زد پیرهت
چپپپپو غنچه همپپایون نسریت بدن
بپپپپپاشیپپپپد عنپپپپاب بر یاسمپت(خواجو)273 :2730 ،
بنيقپپپپه برافقپپپپانپپپپد بر نسترن
فردوسی «در وصف شمایل زنان یك نحوه اقکلپسندی و زیباییشناسپی اردانپه دارد؛ بپدیت اعنپی کپه زنپان
شاهنااه (و به تبع آن بیژن و انیژه) آن طنّازی و لطافت روحآسا را که دیگران از زنان ایپسپندند ،ندارنپد و آن سپان
سرشك گرم ،گونههای آنها را تر نمیکند» (صورتگر)11 :2713 ،ش در ایت اثر ،زن به طرز عجیبی جسپارت عاشپقانه
را با پاکداانی ایآایزد و ناخجستگی ش وت پرستی هم از سپوی عاشپو و هپم از سپوی اعقپور ،دیپده اپیشپود؛
علی رغم ایت فردوسی در کنار خصال درونی شخصیّتی اانند انیژه به زیبایی ظاهری او نیز اشاره اپیکنپد و هنگپاای
که انیژه را از زبان گرگیت توصیف ایکند ،او را آفتاب تابان عالمآرایی ایخواند که رخساری گلگون ،لبی ایگون و
زليی درخقان چون آفتاب دارد:
درفپپپقان کپپند زلف چپپون آفتاب
انیژه کجپپپا دخپپپت افپپپپپراسیپپاب
زنپپپپد بپپا کپپپپپنیزان بپپپا آفپپپپریت
ستپپپپپاره سپ پپدار دخپپت گپپپزیت
همپپه سرو باال همپپه اقپپپكبپپوی
همپپه دخپپت تپوران پوشیپپده روی
همپپپه لب پپر از ای به بپوی گ ب (فردوسی)731 :2711 ،
همه رخ پر از گل همه چقم خواب
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زیباتریت جلوۀ انیژه در داستان ،پوشیدگی و استوری وی استش ایت اار چنان برای انیژه قابل اهمیّت است که چپون
رستم از نسبش ایپرسد ،بعد از نام پدر ،به پوشیدگی خود اشاره کرده ،ایگوید:
برهنه ندیپدی رخم آفتاب (همان)737 :
انیژه انم دخت افراسیاب
فردوسی نیز او را دخت پوشیدهروی خوانده است:
بجوشد ا رش دگپر شد به خوی(همان)723 :
به پرده درون دخت پوشیده روی
ااّا خواجو در توصیف همایون ،گاهی راه افراط ای پیماید؛ به وجوه جسمانی همپای بپیش از جنبپههپای اخ قپی و
روحانی او توجه ایکند و توصیفهای فراوانی در وصف زیبایی ظاهری او ،بدن و اندامهایش دارد:
به خپپپوشاب بگرفپت عنپپاب را (خواجو)10 :2730 ،
ز عنپپپاب بنمپود خپپپوشپپاب را
ز ابرو کپپپمان کرده وز غمزه تیر (همان)12 :
چپپپو آهوی استان شده شیر گیر
سر اویش انپدر سخت او شکاف (همان)11 :
به گپپرد گلش سنبلپش را طواف
بر خ ف انظواههای عاشقانۀ دیگر نظیر «لیلی و اجنون» که در پرداختت تصویر چ رۀ عاشو و اعقور ،تن پا چ پرۀ
عاشو برجستگی دارد و کمتر سخنی از اعقور به ایان ایآید ،در «همای و همایون» هم به دلپدادگی عاشپو و هپم
اعقور پرداخته ایشودش
زنان ق راان در هر دو اثر نمایندۀ طبقۀ برتر و حاکم جااعه و غیر از اشخاص اعمولی هستند که هر دو با سرنوشپتی
اقترك و با عقّار پاكباخته (بیژن و همای) همراه ایشوند و درواقع هم انیژه و هپم همپایون ،نپه تن پا بپه عنپوان
اعقوقی زیبا و دلربا بلکه به عنوان عنصپری اصپلی بپرای تحپوّالت اجتمپاعی و سیاسپی در دورۀ اتيپاوت اعرفپی
ای شوندش هر چند ایت دو در اار ازدواج با دلدادۀ خویش پیشقدم ایشوند ولی هیچگپاه عيّپت و پاکپداانی خپود را
فدای هوی و هوس نمیکنند و هر دو اطابو آییت اعمول وقت ،ازدواج ایکنندش
ازدواج در پیوند بیژن و انیژه با رضایت طرفیت صورت گرفته و رسمیّت ایت ازدواج ابتنی بر انتخاب انیژه است:
که دختت ز ایران گزیدست جيت (فردوسی)711 :2711 ،
بیااپپپد بپر شپپپاه ترکان بپپپپگيت
همچنیت رستم خطاب به افراسیاب ،در شبیخون به کاخ او که پس از رهایی بیژن از چاه صورت گرفت ،بیژن را داااد
افراسیاب ایخواند:
به داااد بر کس نسپازد گزند(همان)711 :
رها شد سر و پای بیژن ز بند
در اناکحۀ همای با همایون نیز بستت پیمان و عقد به شیوهۀ الوك عجم همچنیت ا ر و کابینی اعیّت و دینی درسپت
تصریح شده است:
به رسم الپوك عجم عقپپد بست
پس آنگه گرفتش بلورینه دست
رخ خپپپاطر از گرد اندوه بقست (خواجو)122 :2730 ،
بپه ا ری اپپپعیّت به دینی درست
نتیجهگیري
با توجّه به بررسی به عمل آاده ایتوان اذعان کرد کپه خواجپوی کراپانی در شخصپیّتپپردازی انظواپۀ «همپای و
همایون» اتاثّر از داستان «بیژن و انیژه» فردوسی بوده و به شیوههای فردوسی در شخصیّتپردازی توجه داشته اسپتش
یکی از ا متریت اشتراکات ایت دو انظواه ،سرنوشت اقترك شخصیّت عاشو است؛ چنان که بیژن و همای با پقپت
سر ن ادن حوادث اختلف و برانداختت دستگاه حکواتی پدر اعقور در سرزایت بیگانه ازدواج ایکننپد و بپه ایپران
باز ایگردندش
روند اقترك داستان و کنش و انش شخصیّتها نقان ایدهد که خواجو کوشیده است تا شخصیّتهپای داسپتانی و
سیر داستان «همای و همایون» با شخصیّتهای داستانی و سیر داستان «بیژن و انیژه» نیز یکی گردد ااّا داستان غنپایی
«بیژن و انیژه» در بطت حماسۀ سترگ شاهنااه از زبان یك حماسهسرای بزرگ سروده شپده اسپت کپه غلبپه زبپان و
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روح حماسی در آن آشکار است ولی «همای و همایون» یك داستان غنپایی بپا زبپان و روح غنپایی اسپتش بنپابرایت
شخصیّت بیژن و انیپژه ،جلپوه ای پ لپوانی و حماسپی ااّپا شخصپیّت همپای و همپایون ،جلپوهای عاشپقانه دارنپدش
شخصیّت ها در ایت دو اثر حالتی ایستا ااّا نیك دارند؛ جز همایون که شخصپیّتی پویپا و اتحپول دارد ،او از عملکپرد
خود پقیمان ایشود و گذشته را جبران ایکندش
فردوسی شخصیّتهای داستانی داستان «بیژن و انیژه» را به روش غیر استقیم پردازش کرده؛ بر خصلتهپای بپاطنی
آنها تأکید ایکند؛ به گونهای که جااعیّت آنها را بیان ایکند و شخصیّتها با زوایایی اخ قی و انسانی به گونپهای
واقعیتر و الموستر در داستان حضور اییابند؛ چنانکه بسیاری از جنبههای شخصپیّت پیپران ویسپه ،ااننپد عقپل،
فرزانگی ،دانایی ،عاقبتاندیقی ،دلسوزی ،اصلحتاندیقی وششش از گيتارش آشکار ایگردد ااّا خواجوی کراانی برای
شخصیّت پردازی از روش استقیم (توصیف شخصیّت) و نیز غیراستقیم (شناساندن شخصیّت در گيتار و کپردار) بپه
یك ایزان ب ره ایجوید؛ به گونهای که گپاهی در شخصپیّتپپردازی اسپتقیم ،صپيات بیرونپی و ظپاهری را بپیش
ازخصلتهای درونی توصیف ایکند؛ چنانکه در شخصیّت پردازی همایون ،زیبایی ظاهری او را بیش از خصلتهای
درونش شرح و توصیفکرده استش
شخصیّتهای داستانی «بیژن و انیژه» نمایندۀ جااعۀ ایرانی هستند که کمتریت حقّی بپرای خپود قائپل نیسپتند؛ بلکپه
عقو به ایران در کردار پ لوانی و رفتار پ لوانانش آنها نمود یافته است؛ شخصیّتهای داستانی «همپای و همپایو»
به دلیل نتای غمانگیز و اسف بار حملۀ اغوالن (آسیب دیدن غرور الّپی) چنپدان از روحیّپۀ سلحقپوری برخپوردار
نیستندش فردوسی داستان «بیژن و انیژه» را علیرغم فضای غنایی آن ،به لحت حماسی سپروده و غنپا و حماسپه را در
هم تنیده است؛ چنان که بیژن ،پ لوان دالور و عاشقی است که در عقو به انیژه ،گرفتار و در چاه زندانی ایشود ااّپا
همای عاشو ااجراجویی است که به گونهای غیرعادی به توران ایرود و با رسیدن به دلدادۀ خود(همایون) بر فغيور
و دستگاه حکواتی او چیره ایگرددش
فردوسی شخصیّتها را در حدّ ایجاز توصیف کرده و جز بپه ضپرورت  -آن هپم تن پا در چنپد بیپت  -بپه اطنپاب
نگراییده است؛ به گونه ای که از توصیف دلبر طنازی چون انیژه چنان کپه در آثپار غنپایی آاپده اسپت ،ابپا دارد ااّپا
خواجو جزئیات انداایك ،دیدنیها ،کردار و رفتار شخصیّتهای داستانش را توصپیف اپیکنپد؛ چنپان کپه اوصپاف
ظاهری همایون را چنان توصیفکرده که سایر ویژگی های اخ قی و روحی او در ایان انبپوه تقپبی ات و اسپتعارات
پن ان اانده استش از دیگر نتای تحقیو ،اثبات ایت نکته است که کاایابی دو عاشو در بپه دسپت آوردن اعقپور ،بپه
گونهای غلبۀ قدرت ایرانی بر کانون قدرت ترکان تورانی استش
منابع:
تودوآ ،ااگالی؛ از پانزده دريچه نگاه به فردوسی و شاهنامه؛ زیر نظپر احمپدکاظم یوسپفپپور ،انتقپارات دانقپگاه گپی نش
()2733ش
حمیدیان ،سعید؛ درآمدي بر هنر و انديشۀ فردوسی ،ت ران :ارکزش ( )2717ش
خسروی ،اشرف و طغیانی ،احمود؛ «تحلیل روانكاوانۀ شخصیّت سودابه و رودابه (يگانههاي دو سويۀ شاهنامه)» ،فصلنااۀ
علمی  -پژوهقی کاوشنااه ،سال یازدهم ،)2717( ،شماره12ش
خواجوی کراانی ،احمود بت علی؛ هماي و همايون؛ به تصحیح کمال عینی ،ت ران :اطالعات و تحقیقات فرهنگیش ()2730ش
رزاجو ،حسیت؛ انسان آرمانی و كامل در ادبیات حماسی و عرفانی ،ت ران :اایرکبیرش ()2731ش
رستگار فسایی ،انصور؛ فردوسی و شاعران ديگر ،اقاالتی در اقایسه انشهپا و روشهپای فردوسپی و چنپد شپاعر بپزرگ،
ت ران :طرح نوش ()2711ش
_____________؛  21گفتار درباره شاهنامه فردوسی؛ شیراز :نویدش ( )2717ش
_____________؛ فرهنگ نامهاي شاهنامه؛ ت ران :پژوهقگاه علوم انسانی و اطالعات فرهنگیش () 2737ش

تحلیل تطبیقی شخصیّت در «بیژن و منیژه» فردوسی و «هماي و همايون» خواجوي كرمانی

سراای ،قداعلی؛ از رنگ گل تا رنج خار (شكل شناسی قصههاي شاهنامه)؛ ت ران :علمی فرهنگی ،چا
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دومش ( )2731ش

صورتگر ،لطيعلی؛ ادبیات توصیفی ايران؛ ت ران :کتابخانۀ ابت سیناش ()2713ش
فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه؛ به تصحیح ج ل خالقی اطلو ،ت ران :ارکز دایره المعارف بزرگ اسپ ای (ارکپز پپژوهشهپای
ایرانی اس ای)ش ( )2711ش
احبّتی ،ا دی؛ پهلوان در بن بست؛ چا اوّلش ت ران :سختش 2712ش
اوسوی ،اصطيی؛ بیژن و منیژه ،داستانی بر گرفته از شاهنامه فردوسی ،ت ران :سروش ،چا
ایرصادقی ،جمال؛ عناصر داستان ،ت ران :سختش ()2711ش

اولش ()2731ش

