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چكيده
با آنکه رمانس نوع ادبی مختص فرهنگ غربی است ،در ادبيات شرق بویژه ادبيات ایران ردپاي آن را میتوان دید .باازخوانی
مؤلفههاي این نوع ادبی در ادبيات فارسی از منظر آراي نورتروپ فراي (9119 – 9191م) میتواند نشاانههااي ایان مادعا را
یعنی همپایگی برخی منظومههاي شرقی با رمانس غربی آشکار سازد .این جستار برمبناي آراي نظري فراي در تحليل و تفساير
چگونگی ظهور قهرمان تالش كرده است الگوي ساختاري سفر قهرمان را مطابق نظریة وي واكاوي كند .از نتایج تحقيق برمی-
آید كه در هماي و همایون واكنش قهرمان در مواجهه با رویدادهاي مختلف ،چگونگی تعامل با قهرمان زن ،محوریت عشق در
داستان ،سفر ،تعقيب و گریز ،نبرد دالورانه و سرانجام تعالی قهرمان ،معيارهاي رمانسگونگی منظوماة «همااي و هماایون» باه
شمار میآید
واژگان کليدی :رمانس ،همای و همایون ،خواجوی کرمانی ،کهنالگوی قهرمان ،نورتروپ فرای.

 .1مقدمه
كمالالدین ابوالعطا محمود بن علی بن محمود مرشدي كرمانی معروف به «نخلبند شاعران»« ،خالق المعانی» و «ملك
الفضال» از شاعران به نام قرن هشتم هجري است .لقب مرشدي را به سبب انتساب وي به فرقه مرشدیه یعنی پيروان
شيخ مرشد ابواسحق كازرونی به وي دادهاند .و تخلص شعري وي یعنی خواجو نيز باید مصغر كلمه «خواجه» باشاد
كه براي حب به كار میرود(.نك :صفا 111 :9631 ،و نفيسی )1 :9631 ،خواجوي كرمانی در ادبيات فارسی شااعري
بسيار اثرگذار است( .خرمشاهی )16-31 :9633 ،به طوري كه بسياري از غزلهاي او مورد اساتقبال شااعران بعاد از
وي قرار گرفته است .در اشعار عرفانی خواجو ،بسياري از واژه ها چون ساقی ،سااغر ،ميخاناه و ...در هماان معاانی
اصطالحی به كار رفته است كه شاعران بزرگی چون حافظ و موالنا به كار بردهاند .مثنويهاي خواجو را میتاوان باه
دو قسم تقسيم كرد :نخست مثنوي هایی كه شاعر در سلوک و مواعظ و حکم به سبك سنایی سروده و و قسم دیگار
مثنويهایی در مضمون داستانهاي عاشقانه و قهرمانیها به سبك نظامی .خواجاو در ایان منظوماه هاا كاامال سابك
نظامی را رعایت كرده است چنانکه می توان گفت از تمام شعرایی كه از نظامی تقلياد كارده اناد ،هاي كاس چاون
خواجو به سبك نظامی نزدیك نشده است( .نفيسی )31 :9631،آثار خواجو متعدد و كلياات وي مفصال اسات ،لاذا
خواجو در شعر فارسی شاعري پركار محسوب می شود .نگاه به فهرست آثار او اثبات كنندة این ادعاست:
 )9دیوان قصاید  ،غزليات و ...كه به دو قسمت «صنایع الکمال» و «بدایع الجمال» تقسيم شده است.
 )1مفاتيح القلوب كه منتخبی از اشعار خواجو است و وي به سال  141به نام امير مبارزالدین ترتيب داده است.
 )6رساله البادیه به نثر در سوانح سفر كعبه در سال . 141
 )4رسالة سبع المثانی در مناظرة شمشير و قلم.
 )5رسالة مناظره شمس و سحاب.
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 )3شش مثنوي به اوزان مختلف :سام نامه :منظومهاي حماسی و عشاقی در بحار متقاارب و باه تقلياد از شااهنامه
فردوسی گل و نوروز در بحر هزج كه خواجو آن را براي نظيره ساازي در برابار خسارو و شايرین ساروده اسات
روضه االنوار منظومه اي است در بحر سریع و به پيروي از مخزن االسرار كمال ناماه منظوماه اي اسات عرفاانی در
دوازده باب بر وزن سايرالعباد سانایی گاوهر ناماه یاا كماال ناماه در بحار هازج همااي و هماایون كاه از حيا
زمان«نخستين مثنوي خواجو است كه شاعر آن را در سال  161به نظم در آورده است»( .نفيسی)41: 9631،
در این ميان ،هماي و همایون ،مثنوي عاشقانهاي است در عشق هماي پسار منوشانگ پادشااه سارزمين شاام باه
همایون دختر فغفور چين .داستان ،با دیدن تصویر همایون توسط هماي و عاشق شدنش به تصویر شاروع مایشاود.
عمل گره افکنی این داستان ،سفر مخاطرهآميز هماي به سرزمين چين در پی یافتن همایون است و نقطة اوج داساتان،
رسيدن هماي به دربار فغفور چين ،دیدن همایون و دل و دین باختن وي است .نقطه عطف داستان زمانی اسات كاه
هماي به ایوان همایون رفته و باغبان و پاسبان درگاهش را میكشد و یك شب را با او سپري میكناد .باراي قهرماان
داستان یعنی هماي ماجراهاي پی در پی اتفاق میافتد ،خواننده با حوادث متعدد و پرماجرا سرگرم میشود .با وجود
اینکه محققانی چون شميسا ( ،)913: 9611خالقی مطلق ( )911 :9613و جمال ميرصادقی این مثنوي را بايش از هار
چيز به نوع رمانس شبيه میدانند اما سؤالی كه در ابتداي این پژوهش مطرح مای شاود ،ایان اسات كاه مؤلفاههااي
رمانسگونگی این منظومه كدام است؟ م  .بورا ( ( m.bowraمحقق اروپاایی رماانس را شاکل زوال یافتاه حماساه
میداند به اعتقاد وي حماسهها در تحول خود نه تنهاا دگرگاونیهاایی در درون خاود دیدناد ،بلکاه جااي خاود را
سرانجام به رمانس (منظومه هاي حماسی ،عشقی) و منظومههاي عاشقانه دادهاند .بورا این تحول را ابتدا در فرانساه و
سپس در حماسه هاي آلمان  ،ایتاليا و اسپانيا میداند .به نظر وي این تحول را در ایران نيز میبينيم .ایاران زماان دراز
حماسه سرایی را پشت سر گذاشته و آثار سترگی چون شاهنامه را آفریده است اما سرانجام از ایان هنار رویگاردان
می شود و به اغواي لطيف عشق و كشش نيرومند ماجراهاي خيالی روي می آورد .اگر به صورت تسامحی نظر باورا
را در تحول حماسه به رمانس در ایران بپذیریم  ،باید به این نکته نيز توجه كنيم كه جامعه ایران سده هااي ششام تاا
نهم ،یك جامعه «آریستوكراتی» است و از این گونه جوامع به عنوان« الزمه تحول حماسه به رماانس» یااد مایكنناد.
(خالقی مطلق )911-913 : 9613 ،در این جوامع وقتی شکل زندگی از حالت گله داري به كشاورزي تغيير پيدا كرده
و شهرها مركز حکومت و فرهنگ شوند ،شعر حماسی نيز لزوما ناپدید نمیشاود ،بلکاه چيساتی دیگاري باه خاود
گرفته و خود را با زندگی چند سویه تازه سازگار میكند.
علی رغم برخی از خصوصيات حماسی چون وزن ،الفاظ سنگين و فاخر ،توصيف شاهان ،آرزوي داشتن فرزناد
ذكور ،اعمال طبيعی و استمداد از موجودات متافيزیکی و ...نمیتوان هماي و هماایون را حماسای باه حسااب آورد.
چون این منظومه صرفا توصيف یك ماجراي عشقی است نه ارزش ملی داشته و نه بحثی راجع به دفااع از ملات و
یا قومی خاص در آن شده است .به عالوه برعکس منظومههاي حماسی انسجام ساختاري نداشته و شامل قصه هااي
تو در تویی با حوادث مختلف است كه ماجراي عشق هماي به همایون چون رشته اي در آن تنيده است باه طاوري
كه اگر یکی از این داستان ها را حذف كنيم ،به كليت آن لطمهاي وارد نمای شاود .هام چناين در حماساه ،قهرماان
داستان ممکن است شکست خورده و كشته شود چنانکه سرانجام قهرمانان رویين تنی چون اسفندیار ،آشيل و بالادر
و...بسيار غمبار است اما در رمانس قهرمان هميشه پيروز است .حماسه متکی بر ستيز ناسازهاست .بزم و رزم ،مهر و
كين ،نوش و نيش ،ستایش و نکوهش و ...همواره رویاروي یکدیگرند .هم چنين این منظومه را نمایتاوان در زمارة
هي یك از انواع حماسه چون :حماسه راستين یا اسطورهاي ،حماسه هاي دروغين یا تاریخی ،حماسه هاي دینای یاا
ميانين قرار داد( .كزازي )915-919 :9611 ،یکی از موضوعات مهمی كه تقریبا در بيشتر حماسه ها یافات مایشاود،
وجود دیوان ،غوالن و پریان و موجودات شگفت انگيز دیگر است .شاعران حماسه سرا در عين توصيف پيکر زشت
و نيروي شگفت این موجودات ،سعی میكنند هستی غيرطبيعی آنها را به خواننادگان بباورانناد .از ایان موجاودات
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متافيزیکی مانند خوم بابا ( )chombabaدر حماسة گيلگمش ،كيکلپ( )kyklopدر اودیسه ،دیو سپيد و اكوان دیو
و امثالهم در شاهنامه غالبا به بدي یاد شده است اما تصویري كه خواجو در چند جاي این منظومه از پري ارائه می-
دهد ،چونان موجودات حماسی زشت و پليد نيست مثال هماي پس از سپري كاردن سانين نوجاوانی ،در اوان سافر
خود با «غراب» وارد سرزمين پریان می شود .پري بدون معرفی خود  ،همایون را وارد قصري كارده كاه دلگشااتر از
جنت ،داراي تختی از جنس زر و در رفعت نيز سر بر كيوان برآورده است.
كه از مهر دل شاه را مشتري است...
ندانست شهزاده كان خود پري است
تفاارج كااانان اناادر آن باارگاااه
روان گااشت با آن پااري چهره مااه
چو بسااتان جنت خوش و دلگشا
ز ناااگااه به كاخاای رساايد از قضاا
به كيوان برآورده ایوانش سر(...خواجوي كرمانی)111 :9613،
فکاانااده در ایوانااش تختاای ز زر
در این جاست كه پري عکس زیبایی از همایون به او نشان داده و به این وسيله دل و دین هماي را مایساتاند .پاري
می گوید براي رسيدن به معشوق الزم است ابتدا از خودي خود به درآیای و آنگااه باه سارزمين چاين -كاه ماوطن
معشوق است -رهسپار شوي:
به منزلگه بی خودي برگاذر
اگر مرد راهاای ز خاود درگذر
ز ماه رخش مهرت افزون شود (همان)113:
به چين شو كه فالت همایون شود
بنابراین با توجه به شاخصه هاي این نوع ادبی در این مثنوي  ،هماي و همایون را بيشاتر از هار چيازي باه ناوع
رمانس شبيه است .از این رو براي اثبات مدع ا ،این پاژوهش باا رویکاردي سااختارگرایانه و متکای بار آراي نظاري
نورتروپ فراي ( ،)9119 -9191شاخصههاي رمانسگونگی هماي و همایون را بازكاود.
 1-1پيشينة پژوهش
اگرچه تاكنون انجام پژوهش مستقل در باب «هماي و همایون» به تعداد انگشتان یك دست نمیرسد ،در مورد هماي
و همایون و سایر اشعار خواجو گاه پژوهشهایی در قالب مقاله یا پایان نامه صورت گرفته است مانندِ مقالة «كاركرد
عناصر فانتزي در منظومه غنایی هماي و همایون» ( )9611كه پس از معرفی اجمالی خواجو و آثارش ،به بررسی نوع
داستان ،نشانهشناسی عناصر داستانهاي فانتاستيك ،طرح شناسی فانتاستيك  ،تخيل شناسی شخصايتهااي واقعای و
تخيلی و ...پرداخته است .یا پایان نامة «نقد و تحليل هماي و همایون» ( )9619كاه نگارناده در آن تماامی جواناب
هنري ،ادبی و سبکی این منظومه را مورد تحليل قرار داده است .پایان نامة «بررسی و تحليل تطبيقی خسرو وشايرین
و هماي و همایون» ( )9611كه عالوه بر معرفی دو اثر تفاوت و شباهتهاي دو منظومه را بيان كرده است.
عالوه بر این ،در كتاب «نخلبند شاعران» ( ،)9611مقاالتی مستخرج از كنگره بزرگداشت خواجوي كرمانی در
مهرماه  9613عرضه شده است كه چند مقاله هم به هماي و همایون اختصاص یافته است از جمله لئو بائوزین( lio
 )baozinدر نوشته اي به نام «سيماي چين در هماي و همایون» رابطه ي دوستی دو ملت را بررسی كرده اسات .یاا
مقالة منصور رستگار فسایی با عنوان «یك داستان با دو نام» كه معتقد است دو منظومه سام نامه و همااي و هماایون
داستان واحدي هستند اما خواجو در هماي و همایون ابيات سست سام نامه را حذف كرده اسات .یاا مقالاة مهاين
دخت صدیقيان با عنوان «صفتهاي تركيبی در مثنوي هماي و همایون و مقایسه آن با حافظ» ثابت كارده اسات كاه
بارزترین صفت هاي به كاررفته در این مثنوي صفت مركب هستند .و مقالة سيد محمود طباطبایی باا عناوان «نقاد و
تحليلی بر هماي و همایون خواجو با توجه به خسرو وشيرین و ویس و رامين» كه در پی آن اسات كاه نشاان دهاد
اغلب منظومه هاي عاشقانه بر پاي خاصی بنا شده و اكثر این شاعران نيز به نظامی نظر داشتهاند .ابوطالب ميرعابادینی
در مقاله خود با عنوان «هماي و همایون دژ هوش رباي خواجو» طرح داستان هماي و هماایون را نياز باا دز هاوش
رباي مولوي یکسان دانسته است.
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همانگونه كه مشخص است ،هي كدام از پژوهشهاي انجام شده با نگرشی ساختاري و متکی بر نظریة فاراي نوشاته
نشده است .روشن است اتکا به این نظریه در تحليل منظومة «همااي و هماایون» مایتواناد زوایاایی دیگار از ماتن
منظومه را بازگو كند كه به خواننده در خوانش دیگرگونه منظومه كمك كند.
 .1-2چارچوب نظری تحقيق
رمانس گونة ادبی است كه در قرن دوازده ميالدي در فرانسه رونق گرفت و سپس به كشورهاي دیگر نياز راه یافات.
«در زبان فرانسه كهن  romanو romantبه معناي حکایت منظوم عشق درباري آماده اسات اماا معنای لغاوي آن
كتاب عامه پسند است( ».بير ) 1: 9611،این واژه را در فرهنگ هاي غربی این گونه معنی كرده اند« :یك داستان قرون
وسطایی بر اساس افسانه ،عشق و مااجراجویی دليراناه و یاا مااورابالطبيعی ( ،)Webster,2006داساتانی عاشاقانه
مخصوصا در شکل یك رمان ( ،)oxfordadvanced, 2005داستانی از هيجان و ماجراجویی كه اغلب در گذشاته
اتفاق میافتد ،عشق یا احساس عاشاق باودن( ،)oxford basic, 2006داساتان عشاق ،مااجراجویی( longman,
 )2000در تعریفی دیگر دربارة رمانس گفتهاند« :رمانس ،جهان با شکوه و با عظمت شوالهگري را باه نماایش مای-
گذارد و بر خالف حماسه فقط به جنگ اختصاص ندارد و بيشتر قصه هاي خيالی است كه جنبة سرگرم كنناده دارد
و به قهرمان هاي مهذب و اصيل زادهاي اختصاص مییابد كه از زندگی روزمره دور بودند و به ماجراهاي عاشقانه و
شگفت انگيز و اغراق آميز دلبسته بودند و در راه وصال محبوب ،قهرمان زن ،به اعمال جسورانه و سلحشورانه دست
میزنند و با جادوگران و شخصيت هاي شریر میجنگند( ».ميرصادقی ) 16 :9613 ،اغلب ،رمانس را قصههاي خيالی
آكنده از حادثهها و شخصيتهاي غير عادي با صحنههاي عجيب و غریب ،ماجراهااي شاگفت انگياز و عشاقهااي
احساساتی و پر شور دانستهاند كه همچون حماسه تنها به جنگ و ميدان كارزار اختصاص نادارد بلکاه بيشاتر شاامل
قصه هاي خيالی كه جنبه سرگرم كننده دارد و به قهرمانهااي اصايل و ناژاده اختصااص دارد كاه از واقعياتهااي
روزمرة زندگی دورند و به ماجراهاي اغراق آميز دل میبندند و براي رسيدن به محبوب به اعمال جسورانهاي دسات
میزنند( .نك :ميرصادقی)615 :9633،
اگرچه واژة رمانس در ادبيات كهن ما به كار نرفته و به جاي آن از تعابيري چون هوس نامه و عشق نامه اساتفاده
كردهاند( ،اسکندري )93 :9613 ،محققان متأخر به تازگی تقسيمبنديهایی از حي مضامون و محتاوا در ایان ماورد
انجام دادهاند از جمله«:رمانسهاي عاميانه مثل امير ارسالن نامدار ،رمانس عياري مانند داستان حسين كارد شبساتري
كه عياري است كه براي ترویج شيعه با پهلوانان دیگر درگير میشود و رمانس ادبی مثل هماي و همایون خواجاوي
كرمانی( .شميسا )913: 9611 ،ميرصادقی نيز دراین باب آورده است كه رمانس«قصه خيالی منثور یاا منظاومی اسات
كه به وقایع غيرعادي یا شگفت انگيز توجه كند و ماجراهاي عجيب و غریب و عشق بازي هاي اغراق آميز یا اعماال
سلحشورانه را به نمایش گذارد)11: 9613( ».
فراي زندگی قهرمان رمانس را به شش مرحلة والدت قهرمان (مرحلة زایاش) دورة نوجاوانی (عصار طالیای)
دورة سير و سلوک (طلب) مرحلة ابقاي انسجام دنياي معصوميت در مقابل هجاوم دنيااي عشاق جنسای و مرحلاة
پایانی یا سير از ماجراي فعال به ماجراي تأمل انگيز ،تقسيم میكند .وي هم چنين رمانس را یکی از چهار ژانر اصالی
ادبيات دانسته و معتقد است این چهار ژانر با چهار فصل سال منطبق هستند .در نظر او كمدي باا بهاار  ،تاراژدي باا
پایيز و آیرونی(طنز تلخ) با زمستان انطباق دارند .به همين ترتيب رمانس را با معاانی تابساتان منطباق دانساته و ایان
جهان تخيلی را «متيوس تابستان» می داند كه در این دنياي تخيلای ،قهرماان تاا پایاان دسات از تاالش برنداشاته تاا
سرانجام تالشهایش را به نتيجه مطلوب برساند .فراي دنياي قهرمان رمانس را دنيایی میداند كاه در آن قاانون هااي
معمولی طبيعت ناكارامد ب وده وشهامت ها و پایداري هاي غيرطبيعی دیگران باراي وي طبيعای اسات .وي همچناين
هنجارهاي حاكم بر رمانس را مثل قواعد شطرنج ثابت و غيرقابل تغيير و در رمانس هااي هماة ملال و فرهناگ هاا

شاخصههای رمانس در منظومة همای و همایون بر مبنای نظریة نورتوروپ فرای

5 /

یکسان میداند( .نك :فراي )31: 9614 ،سایر الگو هاي ارائه شده مانند داستانی با محوریت عشق و چگونگی وقاوع
آن ،خصوصيات و چگونگی تعامل قهرمان زن رمانس با قهرمان مرد ،تعقيب و گریز نبرد ،تعالی قهرمان و ...كه مبناي
كار این پژوهش قرار گرفته است ،با منظومة هماي و همایون قابل انطباق است.
 .2بحث اصلی
 .2-1بازنمایی مراحلششگانة رمانس در همای و همایون
فراي عالوه بر مراحل ششگانه براي رمانس ،این گونه ادبی را داراي خصایصی میداند كه بيشتر آن هاا باا منظوماه
هماي و همایون قابل انطباق است:
 .2-1-1والدت قهرمان :مرحلة نخست به والدت قهرمان مربوط است .براي نجات قهرماان در مرحلاه زایاش ،كاه
بسيار هم حياتی است ،دست به هراقدامی می زنند تا قهرمان رمانس را از چنگال مرگ نجات دهند مثال او را داخال
صندوقی گذاشته و به دریا میاندازند و چه بسا وي را به حيوانی سپرده تا از پستان او شير بنوشد .فاراي بار اسااس
اصل زایش و مرگ  ،ادبيات را داراي چهار اصل روایی می داند :دو اصل فرود یعنی فرود از جهان زبرین و فرود به
جهان زیرین و دو اصل صعود یعنی صعود از جهان زیرین و صعود به جهان زبرین .وي معتقد است كه در رماانس،
سر و كارمان با درون مایه فرود و به طور مشخص فرود به جهان خاكی است كه «در مسير معمول  ،فرود از خاواب
و رؤیا میگذرد یا هر آن چيزي كه به شدت یادآور حال و هواي خواب و رؤیاسات( ».فاراي )991 :9614،در اكثار
رمانسها تأكيد بر والدت فرزند پسر بوده است .دانته و سفر به كوه اعراف (بر اساس داللتهاي روح در این مرحلاه
نوزادي بيش نبوده است ).فردیناند ،آشيل ،بهرام در هفت پيکر نظامی و...همگی فرزند ذكور بوده اند .منوشانگ پادر
هماي ،پادشاهی است كه براي استمرار حکمرانی در خانواده خویش نياز به فرزند ذكور دارد .لذا تنهاا خواساتة او از
یزدان داشتن پسري است كه یادگاري نيکو برایش بوده و در نباود وي باه شاهریاري ناامور بادل شاود« .در مرحلاة
نخست ،به شخصيت اصلی در مقابل اشخاص دیگر باالترین مرتبة شأن و منزلت را میدهند .پدر در ایان مرحلاه در
نقش پرمردي حکيم و یا معلم نمود مییابد( ».فراي )134- 149 : 9611،این مرحله در تصویري حماسایگاون كاه
خواجو از همایون نشان می دهد از جمله :تعالی جسمی و عقلی قهرمان  ،مهارت در علوم رایج عصر مثال نحاو و
نجوم و طب ،آشنایی با بازي شطرنج ،فنون شکار و جنگ و در نهایت سرآمد هم ساالن شدن ،متبلور است:
ز یزدان همين حاجتش بود و بس
به فرزند بودیااش دائاام هااوس
مگاار نااامااور شااهریاااري باود
كزو در جااهان یااادگاري بااود
یکای طاافلی آمااد قااضا را پسر...
ازین چاار ماادر و زان ناه پاادر
چنان شااد كه شد داستان در علوم...
ز اقليدس و نحو و طب و نجوم
ز هم شيرگان كس نبودش همال...
بدان برز و باال و نيرو و یال
(خواجوي كرمانی)115 -114 :9613 ،
 .2-1-2دورة نوجوانی :فراي از دورة نوجوانی با عنوان دورة بيگناهی قهرمان یاد میكناد و ایان مرحلاه را چوناان
داستان آدم و حوا در بهشت عدن پيش از هبوط دانسته است .این مرحله توام با قانون مطلوبی است كه در مركاز آن،
قهرمان نوجوانی است كه هنوز سایة پدر و مادر بر سر اوست و در حلقة معاشاران نوجاوان اسات .فاراي از مرحلاة
نوجوانی با عنوان «زمان خوش از دست رفته» « ،عصر طالیای» (فاراي )141-149 : 9611،ویاا دوران خوشابختی و
امنيت و صلح  .جهان شبانی نام برده و نمادهاي آن را بهار و تابستان ،گل و روشنی آفتاب مایداناد( .فاراي: 9614،
 ) 11این مرحله با كمی تعدیل در زندگی هماي وجود دارد :هماي در دانشوري ،یادگيري بازي شطرنج ،علوم متداول
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عصر ،شمشير زنی ،زربخشی و...همگی مدیون پدرش است .حتای اسابش نياز بایاد ناژاده باشاد راهاواري باه ناام
«غراب» كه شهریار عراق به منوشنگ هدیه داده است .به راستی كه عصر طالیی زندگی هماي دورة نوجاوانی اسات.
پس از این مرحله و همزمان با نشاندن منوشنگ هماي را بر غراب و روانه كردن به نخجير است كه توام باا مصاائب
و مشکالت قهرمان به نمایش درمیآید .انتقال از كودكی به نوجوانی براي هماي بيشتر سااختاري حماسای باه خاود
گرفته است توصيف خواجو از هماي مثل فردوسی از سهراب است:
نيارست زد چرخ با او دوچار
چو بگذشت از سال عمرش دوچهار
چو بگذشت از زندگانی سه پنج
در این شااش رواقی سااراي سپنج
شااه چاارخ را دررباودي ز زیان
چنان شد كه گر برگشااودي كمين
فلك بازماندي از او هفت ميال(...خواجوي كرمانی)115: 9613،
به ميدان چو در تاختی ژنااده پايل
 .2-1-9دورة سير و سلوك  :فراي از این مرحله با عنوان طلب ( (questنام بارده و معتقاد اسات كماال موفقيات
قهرمان با این مرحله آغاز میشود( .فراي )135 : 9611،آموختن شکار و علوم رایج زمان خاود ،آغااز رویاارویی باا
نيروهاي شرور و اهریمنی را میتوان نمودهاي این مرحله در زندگی هماي دانست.
مرحلة سير و سلوک را میتوان به مثابة دورة گذار از مرحلاة معصاوميت دورة نوجوانی(مرحلاه دوم) باه مرحلاه
هجوم دنياي تجربه (مرحلة چهارم) دانست .فراي  ،طلب را مشتمل بر جدال دو شخصايت اصالی یعنای قهرماان و
ضد قهرمان میداند .دشمن ممکن است انسان معمولی باشد ولی هرچه رمانس به اسطوره نزدیك تر باشد .به هماين
صورت صفات ملکوتی بيشتري آویزة قهرمان است و خصم او نيز صفات اسطوره اي دوزخی باه خاود مای گيارد.
صورت اصلی رمانس دیالتيکی است به طوري كه عطف كانونی همه چيز جدال قهرمان با خصم است و بار اسااس
همين ساختار دیالتيکی  ،شخصيتها به دور از هر گونه پيچيدگی چنان مهره هاي سياه و سفيد شطرنج هستند كه باه
صفاتی چون مردانگی و پاكی و یا خباثت و بزدلی متصف هستند(.فراي)163-111: 9611،
الف) شخصيتهای سفيد :این شخصيت ها در این داساتان ،همگای در نقاش یااریگران قهرماان(از ناوع یااریگران
انسانی)هستند« .اینان شخصيت هاي انسانی هستند كه به انگيزه هاي مختلف در جهت یاري رسااندن باه قهرماان در
كنار او بوده و ازخودگذشتگی و رشادت هاي فراوان در این زمينه از خود نشان میدهند( ».جعفري و صانع: 9614 ،
)914
-9بهزاد  :نقش وساطت گري دارد و همراه و راهنماي هماي در عشق همایون است.
 -1فهرشاه :شاه خاور زمين كه هماي را به خاور می برد.
 -6سعدان بازرگان :بازرگانی ایرانی نژاد كه در خدمت دخت فغفور چين بوده و هماي را باه فزرناد خوانادگی مای
پذیرد.
ب) شخصيتهای سياه :اینان ضد قهرمانانی هستند كه در برابر قهرمان قد علم كرده و مستقيم یا به كمك افرادش و
با نيتهاي مختلف به مبارزه با قهرمان می پردازند« .ضد قهرمان شخصايت شاریري اسات كاه مخاالف و معاار
شخصيت اصلی قهرمان است»(داد )919 : 9619 ،
 .9سمندون زنگی آدمی خوار :كارش كمين و غارت كاروانيان است.
 . 1پاسبان و پير باغبان :در مقایسه با قهرمان رمانس كه باید همه دشمنان خود را از سر راه باردارد  ،شخصايت هااي
سياه محسوب می شوند البته با یك شفقت گرایی به مراتب باالتري نسبت باه ساایر شخصايت هااي اهریمنای ایان
منظومه
 . 6فغفور :شخصيت مکار و حيله گر كه با جواب دروغين نامه هماي قصد فریب او را دارد.
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 .2-1-4مرحلة چهارم« :ابقاي انسجام دنياي معصوميت در مقابل هجوم دنياي تجربه است كه شکل تمثيال اخالقای
به خود میگيرد(».به نقل از گلچين و پژومناد )16: 9613 ،فاراي از جهاان دیگاري غيار از جهاان معصاوميت دورة
كودكی و نوجوانی ،نام می برد كه سرشار از ماجراهاي هيجان انگيز است .ماجراهایی كه با جدایی ،تنهایی ،خاواري،
درد و خطر همراه است .وي این جهان را جهان اهریمنی یا جهان شب ناميده اسات( .فاراي )11: 9614،نموناة ایان
مرحله را می توان در رهسپار شدن هماي به سرزمين چين ،پشت سر گذاشتن مشکالت و مصائب فراوان ،حركت باه
سمت دربار فغفور ،كشتن و خاتمه دادن ستمگري وي و نشستن بر تخت فغفور دید:
ز تيغم چشيد آن چه باید چشيد...
اگر زانااکه بد كرد فغفااور دیااد
شده مار همخواب و همخانه مور
شد اكنون چو بهرام محبوس گور
نخست او در آن چاه گيرد قرار (خواجوي كرمانی)46: 9613،
هر آن كس كه چاهی كند برگذار
ه مچنين بازگشت دوبارة هماي و همایون به شام و نشستن بر تخت پادشاهی منوشنگ پس از مرگ وي و برپاایی
حکومت بر پاي عدالت:
برافراخت از چرخ اطلس كاله
برآمد به تخت منوشنگ شاه
باارون برد رساام تطاول ز دور
فروبساات راه تعادي و جاور
به عهدش شده كبك با باز خویش ز عدلش شده گرگ چوپان ميش
فلك نام جور از جهان برگرفت(...همان)453:
جهان رسم ظلم از جهان برگرفت
این قسمت از منظومة «هماي و همایون» بیشباهت به رمانسهاي شواليهگري قرون وسطی نيست كه در آن قهرماان
با نيزه بر پشت اسب سوار شده و پس از زورآوري دالورانه به مركز دربار حركت میكند و در این راه از غول هاا و
جانوران وحشی یاري میگيرد.
 .2-1-5مرحلة پنجم « :در این مرحله تمایل به طبقه بندي كردن اخالقی شخصيت ها در كار است .عشق جنسای در
این مرحله به چشم میخورد و عشاق راستين در آن از عشق به مرحله شهوت نزول میكنند ( ».به نقال از گلچاين و
پژومند )11: 9613 ،عشق جنسی در چند مرحله از زندگی هماي تبلور كرده است )9 :ابياتی كاه در توصايف فارود
آمدن هماي از بام قصر و ورود به قصر همایون است ،نشان میدهد كه ضمن غير اخالقی و خالف عرف بودن ناوع
ورود هماي به قصر معشوقش ،در پایان داستان دو طرف زیاد پایبند اصول اخالقی نيستند:
سبك چون دلش تنگ در بر گرفت
روان مهر ماهش به جان درگرفت
دل خسته در زلف مشکينش بست...
به سيب زنخش اندر آورد دست
دو مرجانش در لو لوي تر گرفت
سر درج لو لااوش را برگاارفاات
ز لب در دهانش شکر می نهاد
ز مشك از ميانش كمر مایگشاد
به یاقوت مرجانش را می مزید...
ز گلبرگ ریحانش را میكشاايد
وليکن زنامحرمان دور بود(...خواجوي كرمانی)639: 9613،
شابسااتان بهشتی پر از حااور بود
 ) 1نمونة دیگر زمانی است كه ملك هماي در بندي كه فغفورشاه پدر همایون ترتيب داده است ،گرفتار شده و بر
دردهایش میگریست كه ناگاه «ماهی فروزنده» داخل بند شده شاهزاده را ستایش كرده و بند از دسات و پاایش مای
گشاید .دختر -كه خود را سمن رخ ،دخت سهيل جهانسوز ،معرفی میكند -مایگویاد«:دلام چاون آهاو در دام تاو
گرفتار است .اگرچه من جمالی همانند همایون ندارم ،وليکن سه روز با من بساز ».پس از سه روز  ،سمن رخ مركبی
بادپا به او میدهد و بدرودش میگوید .در پایان این قسمت  ،وقتی هماي از بند نجات پيدا میكند:
گرفتش در آغوش و پدرود كرد(همان)631 :
لبش را به لب شکر آلود كرد
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علی رغم موارد مذكور  ،كليت داستان مبتنی بر عشق عذري است چونکه هماي و هماایون سارانجام باه عقاد هام
درآمده و به طریق حالل به هم میرسند(.همان)441 :
به نظر فراي براي قهرمان زن رمانس ،بکارت هم چون نام و ننگ براي مرد اسات و زنای كاه بکاارت خاود را – از
سوي غيرهمسر -از دست داده باشد ،در وضعيت تحمل ناپذیري قرار دارد .فراي تأكيد بر بکاارت زن را از واقعيات
هاي جوامع مردساالر می داند در این گونه جوامع انگاره هر مردي این است كه باید كسی را كه باه همساري برمای-
گزیند ،باكره باشد وگرنه احساس میكند دارایی دست دوم به دست آورده است( .فراي)939: 9614،
 .2-1-1مرحلة پایانی« :رمانسها خواننده را درون هزارتوي پيچيده اي از ماجراها هدایت میكنند اما این هزارتاوي
پيچيده باع اضطراب خواننده نمیشود .آن ها تقریبا هميشه داراي پایانی خوشاند .پایاانی خاوش ویژگای معماول
رمانس ها باقی مانده است( ».بير )49: 9611 ،مرحلة پایانی ،سرانجام كار قهرمان است .به عقيدة فاراي ،ایان مرحلاه
رمانس باع آسایش خواننده شده و تأملش را برمیانگيزد .فراي چنين شيوه اي در رمانس را بر خالف تراژدي می-
داند كه وقایع را درمقابل ما به تصویر میكشاند اما رمانس بیآنکه حوادث را در برابر ما قرار دهد ،سرگرم مان مای-
كند« .رمانس از خواننده میخواهد كه با تمام وجود با داستان درگير شود چون كودكی كه قصهاي را می شنود .بدین
مفهوم لذتی كودكانه در خواندن رمانس نهفته است(.همان )94:مرحلة ششم ،پایان سير از ماجراي فعاال باه مااجراي
تامل انگيز است در این مرحله توصيفی كه از قهرمان رمانس نمایانده میشود ،تصاویر پيرماردي غارق در مطالعاات
علوم باطنی  ،از دنيا دست شسته و از پادشاهی امتناع كارده اسات(.فراي  )5-444 : 9611 ،در ایان مرحلاه و پایاان
زندگی هماي می بينيم كه قهرمان پس از تعالی و كمال  ،دست از دنيا شسته و به بيغولهاي پنااه بارده و صاوفی وار
عزلت نشينی پيشه گرفته است :هماي پس از آن كه بارها و بارها مورد امتحان قرار میگيرد ،سرانجام مس وجاودش
خالص میشود و به وصل جانان نائل میآید .پس از این وصل توصيفهایی كه خواجو از فصل بهار و ریاحين مای-
كند  ،بيانكنندة حاالت صوفی و عارفی است كه شاهد مقصود را در آغوش كشايده و مسات از دریااي معناا اسات.
سپس خواجو به این نکته اشاره میكند كه وقتی انسان به تمام معنا به وجود حق عارف شد  ،باید مقام عاالی انساانی
خود را دریابد و سعی كند در روي زمين به معنی واقعی خليفه اهلل باشد .همان طور وقتی هماي به همایون رسيد ،به
سرزمين اصلی خود شام برمیگردد در آنجا عدل و داد پيشه می كند و ظلم را از بين میبرد و بدین ترتيب خواجاو
حقيقت انسانی را به انسان گوشزد میكند( .نك :واحد دوست)911 :9631 ،
در افااتاد بر خاااک ره سوگوار
هااماي از ساار تخت گااوهر نگار
به بيغوله اي رفت ودرخون نشست
به خون دل از مملکت شسته دست
و زو سایه اي مانده و آن هم خيال...
رخ آورد روزش به حاااد زوال
(خواجوي كرمانی)451: 9613،
 .2-2خصایص تكميلی در رمانسگونگی همای و همایون
 .2-2-1عشقمحوری :این ویژگی رمانس در هماي و همایون به خوبی دیده میشود .اسيرشادن در دسات زنگياان
آدمی خوار ،نبرد با پاسبان قصر و پير باغبان ،نبرد با زند جادوگر ،شنيدن خبر دروغين مرگ هماایون ،نبارد و كشاتن
فغفور چين و ...آزمونهایی است كه در مسير این عاشقی طی میگردد .مقامی كه بیشباهت به آخارین مرحلاة سافر
قهرمان مورد نظر كمپبل نيست« .جوزف كمپبل» آخرین آزمون قهرمان را مالقات با خدا بانو (كه در تاك تاك زناان
تجلی یافته است) دانسته وآن را موهبتی براي لاذت باردن از زنادگی و نموناهاي كوچاك باراي جااودانگی مای-
دانست(.كمپبل)913 : 9611 ،

شاخصههای رمانس در منظومة همای و همایون بر مبنای نظریة نورتوروپ فرای

3 /

خواجو بر آن است تا در البالي داستان و به تناسب ،از زبان برخی از قهرمانان تصاویري جاذاب و پرشاور از
عشق ارائه دهد .صدق ،وفاداري و یکدلی صفاتی برجسته از عشق به شمار میآیند .از نگاه او عاشاق راساتين كسای
است كه جز به یك معشوق -كه قبله آمال اوست -نمیاندیشد( .نك  :ميرهاشمی  )11 :9611 ،فاراي تاریاك تارین
لحظة زندگی قهرمان زن رمانس را زمانی میداند كه نرم خویی و بیگناهی وي در تقابل با خباثت نيروهاایی هسات
كه در برابر وي صف آرایی كرده اند .از این رو زنی كه از دیدگاه اسطوره اي در جایگاه ایزدباانویی قارار دارد ،بایاد
در جهانی كه پست تر از آنچه كه شایسته اوست ،زندگی كند( .فراي  )931 :9614،آذر افروز و سامن رخ كاه قصاد
دلربایی از هماي را دارند و یا فغفور كه همایون را در زیر زمين پنهان كرده و آوازه میافکند كه وي مرده است ،می-
توانند در ردیف همان نيروهاي خبي و اهریمنی قرار گيرند كه در تقابل با پاكی و صداقت همایون هستند چنانکاه
همایون بعد از آن كه درمییابد هماي ،دل به عشق سمن دخت داده و به یاري وي از بند رها شده اسات ،وي را باه
سبب اینکه دلش با دیگران بوده و نام معشوق را به ننگ داده است ،شماتت میكند .پس از گفت و گویی كه باين دو
طرف اتفاق می افتد ،هماي ناامياد از كناار قصار هماایون بازگشاته و سار باه صاحرا مایگاذارد( .ناك :خواجاوي
كرمانی)619 : 9613،
با وجود این شماتت و سرزنش ،سرانجام همایون از كار خود پشيمان میشود و در جستجوي همااي و عاذرخواهی
كردن از وي برمیآید .به نظر فراي در جوامع مرد مدار ،قهرمان زن رمانس موظف است شيوه ها و شاگردهاي خاود
را آرام و بی غل و غش به كار بندد به عبارت دیگر ،با با فروتنی و شرم و آزرمی كه شایسته اوست ،رفتار كند .اگار
قهرمان زن نقش فعال تري بر دوش گيرد ،ممکن است قواعد و ضوابط واقع گراتر و سنت شاکن تار و انقالبای تار
دیده شود.
 .2-2-2ميتوس تابستان :فراي براي اشاره به الگوهاي روایی كه اصول ساختاري نظام دهندة ماتن ادبای هساتند ،از
اصطالح ميتوس استفاده میكند« .بنابر ادعاي وي این ميتوسها مبانی ساختاري هستند كه انواع ادبی بر آن ها اساتوار
است(».به نقل از تایسن )651-653 :9611 ،فراي رمانس را با ميتوس تابستان مطابق میداند« .وجه رمانس دنياایی را
اراده میكند كه آرمانی شده است .در رمانس قهرمانان دالورند و قهرمانان مؤن زیبایند و آدمهاي خبي هم خباثات
میكنند .از این رو ،تصاویر آن قياس انسان دنياي بهشتی را عرضه مایكناد( ».فاراي 911: 9611،و هماو)13: 9636،
فراي ،براي پایان كار قهرمان از تعابيري چون«تعالی قهرمان»« ،پایانی خوش» استفاده می كند.
نمونه عالی خباثت نيروهاي شریر ،فغفور پدر همایون است كه با اغواگري ،شایعة مرگ دخترش را در دهاانهاا
میافکند .فغفور در نقش ضد قهرمان ،با تکيه بر خباثت و شرارت خود در برابر هماي قد علم میكند« .ضاد قهرماان
عالوه بر نقش خود میتواند در نقش اغواگر و جدالگر نيز ظااهر شاود( ».یوسافی )51 : 9614 ،اماا از حيا بياان
زیبایی قهرمان مؤن  ،خواجو تشبيهات بسيار زیبایی براي تبيين زیبایی قهرمان آورده است .ماه ،خورشيد ،آهو ،پاري،
مشبه به هاي زیبایی در این منظومه هستند .ماه به عنوان یکی از خدایان هماواره ماورد ساتایش آریااییهااي سااكن
سرزمين ما باوده اسات( .صامدي )91: 9631،خواجاو در ابياات ،1463 ،1649 ،1113 ،1111 ،1116 ،1131 ،1133
 1149 ،1354و ...ماه را به عنوان استعاره مصرحه از همایون آورده است .خواجو ،هم چهارة همااي را باه خورشايد
تشبيه میكند و هم چهرة همایون« .دوگانگی مذكر-مون كه براي خورشيد و ماه انگاشته می شود یك قانون مطلاق
نيست .در بعضی اقوام خورشيد مون است و ماه مذكر  ،و مون بودن خورشيد به دليل باروري آن است( ».شواليه،
 )919: 9611خواجو از واژظ «آهو» در سه بيت استفاده كرده است كه یك مورد استعاره از همایون و دو مورد تشبيه
چشمان وي به آهو بوده است .دیگر مشبه به زیبایی واژة «پري» است .پري الهة زیبایی است .بيشتر ماردم پاري را از
جنس مؤن و مترادف با حوري ،فرشته و یا جن دانسته و میگویند «غالبا در چمنزار ،جنگلها و كنارههاي رودها به
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سر میبرد و آن را رب النوع طبيعت دانسته اند( ».شميسا )41 :9654،عالوه بر بيان زیبایی ،یکای از دالیال هماننادي
معشوق به پري را باید به نادر و كم یاب بودن و نرسيده عاشق به وي دانست.
 .2-2-9حضور خواب و رؤیا؛ مانند دیدن شاهزاده در خواب :كهن الگوي خواب و رؤیاا هام گاونی آشاکار باا
حقایق ذهن بشر دارد .به باور یونگ خواب هاي نمادین و با ساختار یکسان ،گواه ما فی الضمير و ناخودآگاه فردي و
جمعی قومی است كه حقایق و اميال نهفته فرد را آشکار میسازد( .یونگ .)11: 9614،در اغلب داستان هاي نماادین
از خواب و رویا به عنوان مقدمة فهم و كشف و شهود نام برده شده است .كه به شکل براعت استهالل گوناه اي هام
در مسير زندگی اشخاص گره افکنی میكند و هم خود راه گره گشایی و رسيدن به تولدي دوباره را برمال می ساازد.
(نك :قاسم زاده و دیگران )919: 9616،در رمانسها (نوع داستانهاي عاشقانه) قهرماان باا دیادن شااهزاده خاانم در
خيال یا در خواب عاشق او می شود و پس از سپري كردن موانع و مشکالت زیاد (گره افکنی) سرانجام به او رسايده
و با او ازدواج می كند( .گره گشایی) این ویژگی نيز در این منظومه دیده میشود چون هماي پس از دیادن هماایون
در خواب ،براي یافتن او رهسپار سرزمين چين میشود .اولين گفتگو و رویارویی هماي و هماایون در عاالم خاواب
است .در این ابيات –كه خواجو آن را به زیباترین شکل پيراسته است -همه آن چيزهایی كه براي یك عشق راساتين
نياز بوده ،ازیك عاشق صادق خواسته میشود .همایون شرط رسيدن باه وي را در اعماال نياك ،قلاب نقاد و ساره،
آگاهی به رموز عشق ،ترک خودپرستی و شاهی می داند:
ولی كااس نبيند به شااب آفااتاب
خوشا طلعت دوست دیدن به خواب
رساان بازي دل به شااب هاي تااار...
خوشااا با خاايال ساار زلااف یااار
چه ارزدكه قلب است و بس نادرست...
به بازار ما دل كه آن نقد توست
ندانسااته رماازي ز دعااوي عشاااق
تو بر تخت شاهی و دعوي عشق
به خاون دل خاود گااواهای باده...
اگر عاشااقی ترک شااهی بده
(خواجوي كرمانی)616: 9613،
 .2-2-4تعقيب و گریز :پی رنگ اغلب رمانسها از نوع پی رنگ هاي تعقيب و گریز است و معماوال ميال قهرماان
براي وصال و یا باز وصال معشوقه انگيزة اصلی این تعقيب و گریز محسوب میشود .این امر مایطلباد كاه قهرماان
سرزمينهاي پهناور را زیرپا بگذارد و براي رفتن به سرزمينهاي دوردست دریانورديهاي طوالنی كند و در سار راه
خود ماجراها و و چيزهاي عجيب و غریب فراوان میبيند .بارها به وصال محبوب نائل میآید اما سرنوشت آنهاا را
از هم جدا كرده و باز ناز و نيازها از سر گرفته میشود( .هاناوي )9611:1 ،الزمة تعقيب و گریز حركت از یك نقطاه
به نقاط دیگر است .در دین ما آموختن علم در دورترین نقطه نيز توصيه شده است و در ادبياات ماا سارزمين چاين
رمز دوري است .موطن معشوق بسيار دور است پس هماي باید براي رسيدن به وي ،سفر مخاطره آمياز را باه جاان
بخرد .سفرو تعقيب معشوق تا سرزمين چين  ،ممکن است به قيمات از دسات دادن مهام تارین هساتی وي یعنای
جانش تمام شود.
سفر به چين و به تبع آن ،ترک تعلق ،نمود عشق عرفانی است« .از خصایص زبان عرفانی ایرانی  ،نگرش نمادین به
شرق و غرب و به تبع آن تفسير و تعبير نمادین از كشاورهایی مانناد چاين و روم اسات كاه در گذشاته باه دالیال
اقتصادي یا فرهنگی و علمی ،مركزیت داشتند .از آن جا كه در نگاه ادباي قدیم چون نظامی ،ایران مركز عاالم تصاور
میشد ،چين و روم حاشيه جانبين آن به شمار میرفت .لذا این دو كشور در نگاه ایرانيان قدیم به ویاژه متاون ادبای
رمزي از دورترین مکان ها بود»(قاسم زاده و دیگران)919 : 9616،
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 .1 -1-5قوانين متافيزیكی :قهرمان رمانس در دنيایی سير میكند كه در آن قانون هاي معمولی طبيعت تاا انادازه اي
كارآیی ندارد :عجایب شهامت و پایداري ا كه براي ما طبيعی نيست ا براي او طبيعی است و هماين كاه مفروضاات
رمانس جا بيفتد  ،سالح جادو یی و حيوانات سخنگو و غول ها و ساحره هاي ترسناک و طلسام هااي معجازه آساا،
قانون احتمال را نقض نمیكنند .در این جا از اسطوره ،در مسماي درست آن ،فاصله میگيریم و وارد دنيااي افساانه،
داستان پریان و وابسته ها و مشتقات ادبی آن ها میشویم( .فراي  )41-41 : 9611مقدمة آشنایی و زمينة عشق همااي
به همایون  ،تمثالی است كه «پري» به همایون نشان می دهد:
كشيده بر او پيکري چون نگار
یکاای نيلااگون دیاابه زر نااگار
نبشته كه اي شاه روشن روان
ز باااالي آن نايلاگااون پاارناايان
نظاار كان در این پيااکر مانوي
در این كاخ فرخانده چون بغنوي
نبينی مگر دخت فغفور چين(...همان)111،
كه نقشی بر این گونه از كفر و دین
نمونه دیگر از دخالت موجودات متافيزیکی زمانی است كه هماي و بهزاد به دست زنگيان آدمی خاوار گرفتاار شاده
اند كه ناگهان بادي سخت وزیده و دریا طوفانی میشود و از این تالطم سمندون زنگی باه دریاا مایافتاد و كشاتی،
هماي و بهزاد را به ساحل و مرغزاري خوش و خرم میرساند( .همان)111 :
 .2-2-1مبارزة سرنوشت ساز :اصوال رمانسها بر اساس كشمکش و حادثه پردازي و ماجراي عاشاقانه خلاق مای-
شوند و قهرمان داستان بدون شخصيتپردازي الزم در طی داستان با انواع مختلفای از حاوادث و مخااطرات مواجاه
میشود و البته در همه آنها پيروز ميدان ،قهرمان داستان است( .اسکندري )3: 9613،هماي نيز-آنگون كه از قهرماان
رمانس انتظار می رود -در همه نبردها پيروز است .مبارزات سرنوشت ساز هماي عبارتند از:
 )9نبرد با زند جادوگر  :اولين مانع جدي هماي در زندگی وجستجوي همایون  ،نبرد با «زند جاادوگر» اسات .ایان
زند سهمگين دندانی چون نيش گراز ،قدي به درازاي شب تيره روزان ،جثه اي چون پيل و اژدهایی ساياه در دسات
دارد .خواجو با این توصيفات حماسی در پی آن است تا دالوري و رشادت خواجو را نشان دهد كه چگونه به كمك
غراب كوه پيکر دیو جادوگر را كشته و پري زاد (دخترعموي همایون) از دستش نجات می دهد آن گونه كه فلاك و
ملك به این شجاعت او احسنت میگویند.
 )1کشتن پاسبان قصر و باغبان همایون :اولين مانع عشق هماي پاسبان قصر است كه هماي براي برداشتن این ماانع
خشن ترین و بدترین راه ممکن یعنی كشتن پاسبان را برمی گزیند و پس از آن از سمت باام وارد قصار شاده و باه
معاشقه با همایون میپردازد .ابياتی كه خواجو در عشق ورزي دو نفر سروده ،نشان می دهد كه دو نفر چندان در پای
رعایت عشق عذري نيستند .اقدام بعدي هماي از سر راه برداشتن پير باغباان اسات وي كاه از تماام حاوادث مطلاع
است ،هنگام صبح با هماي درگير میشود و هماي چاره اي جز كشتن وي ندارد كه این كار مقدماه گرفتارشادن وي
در بند فغفورشاه است:
بر این قصر خرم كرا بوده اي
كه امشب بگو تا كجا بوده اي
ز قصر همایون برون آمدي...
من از دور دیدم كه چون آمدي
به زورت كشم گر نيابی برون
بگيرم برم پيش شاهت كنون
بغل برگااشود و بيازید دساات
بغرید شهزاده چون پيل مست
بيفشاند و بر خاک راهش فکند(...خمسه خواجو)631: 9613،
سرش را بپيچيد و از تن بکند
 )6نبرد همای و همایون :از نظر ترتيب زمانی حوادثی كه قبل از این نبرد اتفاق می افتد عبارتند از.9 :آمدن هماي باه
قصر همایون و مخاطبه كردن با وي  .1مناظره و پرسش و پاسخ طوالنی این دو به هم  .6بازگشت همااي از قصار
همایون به نوميدي  .4پشيمان شدن همایون و رفتن در عقب هماي  .5منظرة كوتاه  .3نبرد :دليل اصالی ایان نبارد
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مشخص نيست اما از محتواي این ابيات می توان چنين نتيجه گرفت كه این نبرد نوعی جنگ مصلحتی بوده و هدف
همایون نه كشتن هماي بلکه رسيدن به وي و جبران اشتبهات گذشته است:
سرش را زتن خواست ببرید پست
به كردار برق از تکاور بجست
پري چهره مغفر ز سر برگرفت...
شه مهرپرور چو خنجر گرفت
همایون منم دخت فغفور چين
بخندید و گفت اي شه پاک دین
ندانم كه با دیگران چون كنی(...همان)611 :
اگر زانکه این با همایون كنی
)4کشتن فغفور  :به نظر می رسد نبرد هماي و فغفور فراتر از نبرد بر سر قدرت یا منافع شخصی باشد .تاأثير نگااه و
كالم فردوسی به شدت در این ابيات سنگينی میكند .خواجو بيشتر از هر جاي دیگر این منظومه در ایان قسامتهاا
میكوشد تا آداب و رسوم و فرهنگ ایرانيان را به حد اعالي بالندگی و پویاایی خاود رساانده اسات و برتاري قاوم
ایرانی بر سایر اقوام را به بهترین زبان بيان كند:
گشااودند بر قلب دشاامن ز كين
ز ناگااه دلاايران ایااران زمااين
بشد كارتركان به یك ره زدست...
به خيل شه چين درآمد شکست
به خنجر ساارش را ز تن در ربود...
بيازید چنگ و بغال برگشااود
علاام زد در ایااوان فغافور چااين...
سر شااهریاااران ایاران زمااين
ز هيبت چو پسته فرو بسته لب(...همان)466-411:
در آن رسته شاهان ترک و عرب
 .2-2-7تعالی قهرمان :در رمانس ،قهرمان ،از هي به همه چيز و از سير طبيعی و عادي به فردي ویژه و ممتاز بادل
میشود .فراي پایان خوش براي قهرمان رمانس را نوعی كليشة ساختگی و آرزویای مایداناد كاه باراي خواننادگان
رمانس بیاندازه عميق است .وي بر این عقيده است كه هرچه مفهوم سازي اصالتی رمانتيك داشته باشد ،پایان بنادي
سنتی خوش معموال گزینه مناسبی است( ».فراي )954-951 :9614،سير تعالی و پيشرفت هماي از تولد تا مرگ ایان
گونه است :والدت ،آموختن راه و رسم زندگی ،شکار و نبرد ،علوم رایج زمان خویش ،رهایی از دسات زنگياان آدم
خوار ،دیدن تصویر همایون در خواب و عاشق شدن بر وي ،نبرد و كشتن پاسبان و باغبان همایون ،براي خاود خادم
و حشم مهيا كردن ،كشتن زند جادوگر و نجات افراد در بند ،تصاحب تخت پادشاهی فغفاور ،بازگشات باه وطان و
نشستن بر جاي پدر ،تولد پسر و واگذاري حکومت به وي ،مرگی صوفيانه .به عقيده «بير» رمانسهاا گوناه اي ادبای
هستند كه زندگی را به صورت آرمانی ترسيم كرده  ،با این پيش فر كه نمایانكنندة واقعی زنادگی هساتند( .ناك:
بير )65: 9611،
نتایج تحقيق
با كاربست آراي نورتروپ فراي در منظومة هماي و همایون نتایج حاصل شدة ذیل قابل توجه است:
 )9بر اساس مراحل شش گانة زندگی قهرمان رمانس ،مرحلة نخست (والدت قهرمان) كه در آن ،پدر نقاش پيرماردي
حکيم را دارد ،با تولد هماي و آموختن علوم و فنون مقتضی این دوره ارتباط دارد .مرحلاة دوم یاا باه عقيادة فاراي
عصر طالیی ،با دورة نوجوانی هماي مرتبط است .مرحله اي كه پدر و مادر در حلقة معاشران اویند و سایه شاان بار
سر اوست .به همين ترتيب مرحلة سير و سلوک(طلب) با آغاز رویارویی هماي باا نيروهااي شار و اهاریمن هماراه
است .مرحلة چهارم كه مرحلة برخورد دنياي معصوم در مقابل دنياي تجربه است ،با رهسپار شدن هماي به سارزمين
چين و مصائب و مشکالتی كه در این سفر میبيند ،نمود پيدا كرده است .مرحلة پنجم كه متبلور شدن عشاق جنسای
است در رویارویی هماي با همایون و سمن رخ رخ ماینمایاد .و در نهایات مرحلاة پایانی(ششام) باا دوران پياري
هماي-كه به بيغوله اي رفته و عزلت نشين شده است -هم خوانی دارد.
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 ) 1عالوه بر این هماي و همایون با سایر الگوهاي مطرح شده فراي چون داستانی با محوریت عشق  ،سفر و تعقياب
و گریز ،نبردي پيروزمندانه ،تأكيد بر بکارت قهرمان زن تا قبل از اردواج  ،تعالی قهرماان و ...قابال باازخوانی اسات.
تحليل این منظومه با رویکردي نظریه محور ،منجر به درک و فهم بهتر آن خواهد شد .حضور فعال عناصر و مؤلفاه-
هاي یادشده میتواند به این نتيجه منجر گردد كه بایست منظومة هماي و همایون را در ادبيات كالسيك ایران ناوعی
رمانس یا شبه رمانس به سبك غربی آن دانست.
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