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چكیده
ساختارگرايی نوعی شیوۀ پژوهش است که به تحلی ساختارها میپردازد و قواعد کلّی حاکم بر آنها را مورد بررسی
قرار میدهد .يکی از رويکردهای ساختارگرايانه در ادبیات ،روايتشناسی ( )narratologyيا بررسی ساختاری روايت
است .نخستین مطالعات رسمی در اين زمینه ،تحقیقات والديمیر پـراپ بر روی يک صد قصّۀ عامیانۀ روسی بود که
منجر به انتشار کتاب ريختشناسی قصّههای پريان شد .وی ساختار روايی آن قصّهها را در هفـت حوزۀ عملیاتی و
سیويک خويشکاری خالصه کرد .منظومۀ همای و همايون سرودۀ کمالالدّين ابوالعطا خواجوی کرمانی ،ملّق

به

نخلـبند شعرا ،عارف و شاعر بزرگ قرن هشتم هجری از مهمترين روايتهای کهن فارسی به شمار میرود .در اين
مقاله ساختار افسانۀ يادشده برمبنای الگـوی ريخـتشناسی پـراپ و روش تحلی محتوا مورد تجزيه و تحلی قرار
گرفته و نتايج حاصله بیانگر آن است که اکثر خويشکاریهای مورد نظر پراپ در اين داستان موجود است و نظام
پیشنهادی و مدل روايتشناسی وی دربارۀ حوزههای عملیات و ساير اجزا و عناصر سازندۀ قصه نیز در تجزيه و
تحلی ساختاری همای و همايون و ديگر آثار روايی ادب کالسیک فارسی تا حدود زيادی قابلیّت تطبیق و کاربست
دارد.
كلیدواژهها :ساختارگرايی ،ريختشناسی ،پـراپ ،همای و همايون ،خويشکاری.
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مقدمه

بخشـد .علومی که به عقیـدۀ کريستوفر کادول بر

ساختارگرايی نوعی روش پژوهشی است که به

فرضهای مانعةالجمـع استوارنــد و يکديگر را

تجزيه و تحلی ساختارها میپردازد و قوانین کلّی

نقض میکنند يا ناديده میگیرند .علومی مانند

حاکم بر ساختارها را بررسی میکند .به سخـن

فیـزيک سببیّـت ،فیزيک کوانتـم ،مـردمشنـاسـی

ديگر ،ساختارگرايی يک نظام فکـری است که بر

و( .»...همان)12 :

مبـنای آن هر پديدهای خواه طبیعی ،خواه انسانی

اصطالح ساختارگرايی را برای نخستین بار

به عنوان مجموعهای از روابط در نظر گرفته می-

کلود لوی استروس در مقالۀ کالسیک خود به نام

شـود که میتـوان با تفکیک اجزای آن و تمايز

«تحلی ساختگرا در زبانشناسی و مردمشناسی»

قائ شدن بین آنها ،به يک الگو و فرمول رسید و

در سال  1100به کار برد .منظور او مکت

و

قواعـد حاکم بر آن را پديـده را تجزيه و تحلی

روشی است که با توجّه به ساخت ،به تحلی

کرد .ساختارگرايی نگاهش کلّی است و به پديده-

واحدهای يک نظام میپردازد .لوی استروس

های منفـرد توجّهی ندارد ،بلکه میخواهد

طرح اين روش را مديون آرای فردينان

قواعدی به دست آورد که همۀ نظامها را شام

دوسوسور میداند( .کالر)212:1255 ،

شود .ساختارگرايی علم نیست؛ بلکه روش

ريشۀ ساختگرايی به فرمالیسم و مکت

بررسی ساختارهاست .در ساختارگرايی «هرجزء

پراگ و نئوفرمالیسم و فوتوريسم میرسد و بعدها

يا پديده در ارتباط با يک ک بررسی میشود،

از نقد نو هم متأثر شده است .ساختگرايی در

يعنی هر پديدۀ جزئی از يک ساختار کلّی است».

هر يک از مکات

فوق به نحوی است( .شمیسا،

(شمیسا)111:1255 ،

« )111:1255ديدگاههای زبانشناختی سوسور

ژان پیـاژه ساختـارگرايی را چنیـن تعريف

فرمالیستها را تحت تأثیر قرار داد ،گرچه

میکنـد« :ساختارگـرايی عبـارت است از فاصله

فرمالیسم دقیقاً نوعی ساختگرايی نیست.

گرفتن از مطالعۀ در زمانی پديدههای گسسته

فرمالیسم متون ادبی را از ديدگاهی ساختاری می-

زبانشناختی که در سـدۀ نوزدهم رواج داشت و

نگرد و با رها کردن مصداق ،بررسی خود نشانه

روآوردن به پژوهش دربارۀ نظامهـای زبانی

را مورد توجّه قرار میدهد»( .ايگلتون:1215 ،

منـسجم و يکپارچه که به طور همزمان عم می-

 )120-120ساختگرايی ادبی در دهۀ 1125

کند»( .علوی مقدم )155:1211 ،بـه عبـارت

شکوفا شد و در آغاز کوششی بود به منظور به

ديـگـر« ،ساختـارگـرايـی در مفهوم وسـیـع آن،

کار بستن روشها و دريافتهای فردينان

روش جسـتوجـوی واقعـیـّت نه در اشیــای

دوسوسور بنیانگذار زبانشناسی ساختاری نوين

منفـرد ،که در روابـط میــان آنهـاست»( .اسکولز،

در عرصۀ ادبیات( .همان )123-122 :ساخت-

 )15:1252ساختارگرايـی پاسـخی است به

گرايی کمکم از حوزۀ اصلی خود که بررسی متون

نظـامی منسجم که علـوم مدرن را وحـدت

ادبی بود ،به نظامهای ديگر سرايت کرد و نوعی
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روش و متدولوژی شـد که در بسیاری از دانشها

بررسی ساختار روايت گرماس و برمون و نظريۀ

میتواند کاربرد داشته باشد( .شمیسا)151:1255 ،

ادبی بارت و تودورف تأثیر قاطعی داشت»

عالوه بر فرمالیستها و نئوفرمالیستها ،از میان

(احمدی )101:1255 ،و عالوه بر تأثیر فراوانی

ساختگرايان معروف میتوان لوی استروس،

که بر انديشههای ساختارگرايان نهاد ،نقطۀ عطف

تـودورف و از سـاخـتگـرايـان جـديـد يـا

پژوهشهای روايتشناسی گرديد.
پراپ روايت را متنی میداند که تلییر

پساساختگرايان روالن بارت ،میش فوکو ،ژولیا

وضعیّت از حالتی متعادل به حالتی غیرمتعادل و

کريستوا و ژاک درايدا را نام برد.
ساختارگرايی در پی آن است که الگويی از

دوباره بازگشت به حالت متعادل را بیان میکند.

خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثار

او اين تلییر وضعیّت را رخداد 3مینامد .به نظر

منفردی که بررسی میکند ،به دست دهد.

پراپ اين تلییر وضعیت يا رخداد از عناصر

ساختارگرايی با حرکت از مطالعۀ زبان به ادبیات

اصلی روايت است و تقريباً عمدۀ کار او در

و تالش برای تعريف اصول ساختاردهی که نه

ريختشناسی قصّههای پريان شناسايی اين

فقط در آثار منفرد ،که در روابط میان آثار در ک ّ

رخدادهـاست ،چیزی که وی آن را کارکـرد يا

عرصۀ ادبیات عم میکنند ،بر آن بوده و هست

خويشکاری يا نقـش ويـژه میخواند( .اخوت،

تا علمیترين مبنای ممکن را برای مطالعات ادبی

)15:1211
از چشمانداز پراپ ،داستان دربرگیرندۀ

فراهم آورد( .اسکولز)32:1252 ،
يکی از رويکردهای ساختارگرايانه در

تعداد معیّنی از واحدهای کوچک روايی به نام

يا بررسی

خويشکاری است که مطالعات ساختاری قصّهها

ساختاری روايت است .اگرچه تالش برای

بر مبنای آن واحدها صورت میگیرد .قصّهها

توصیف ساختارهای روايی از زمان ارسطو آغاز

با وجود تنوع بسیاری که دارند ،واحدهای

گرديده ،مطالعات ساختگرايانۀ والديمیر پراپ

ساختاری يا کارکردها و خويشکاریهايشان

دربارۀ قصّههای عامیانۀ روسی نخستین اقدام

محدود است .او در بررسی صد قصّۀ فولکلوريک

جدّی در اين زمینه به شمار میرود که منجر به

روسی نتیجه گرفت که «هرچند افراد و

انتشار کتاب ارزشمند او با عنوان ريختشناسی

شخصیّتهای اين قصّهها گوناگون و حرفه و

قصّههای پريان شد .اين اثر در سال 1135م ،به

کنشهای آنان متنوع است ،اما نقش ويژه يا

زبان روسی منتشر شد و در سال  1125انتشار آن

خويشکاریهايشان محدود و ثابت است».

شهرت جهانی نظريههای

(احمدی100 :1211 ،؛ پراپ )05:1252 ،بدين

تحلیلی روايتشناسی پراپ گرديد و «بر

ترتی

تعداد خويشکاریهای اشخاص داستان را

پژوهشهای اساطیری لوی استروس و گرماس،

سی و يک نقش ويژه دانسته و بر اين باور است

1. narratology

2. function

ادبیات ،موضوع روايتشناسی

به زبان انگلیسی موج

1
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که هیچگاه همۀ خويشکاریها در تمام قصّهها

روايت يعنی بررسی اجزا و عناصر سازندۀ قصّه و

نمیآيد.

روابط متقاب سازهها با يکديگر و با ک قصّه نیز

از ديدگاه پراپ ،خويشکاریها عناصر
بنیادی قصّه را تشکی

ريختشناسی قصّه است.

میدهند ،عناصری که

در واقع ،شیوۀ پراپ میتواند در درک

جريان عملیّات قصّه بر روی آنها ساخته میشود.

ساختار همۀ انواع روايتها به کار آيد .براساس

به عقیدۀ او اولین قدم در ريختشناسی قصّهها

تحلی های پراپ ،میتوان به مبنای جديدی برای

جدا کردن عناصر يادشده است و به اين منظور

طبقهبندی تیپهای قصّه ،نه براساس موضوع،

ابتدا بايد تعريفی از آنها ارائه نمود .بنابراين ،می-

بلکه براساس ويژگیهای دقیق ساختاری دست

شخصی از

يافت .آنچه از نگرش پراپ به دست میآيد ،يک

اشخاص قصّه از نظر اهمیّتی که در جريان

ديدگاه روشن کلّی دربارۀ قصّههاست و دريافتی

عملیّات قصّه دارد»( .همان )02 :نتايج بررسیهای

از اين است که استخوانبندی روايت چگونه

او در اين خصوص به چهار قانون کلّی منحصر

شک گرفته ،بستها و اتصاالت کجاست ،ممکن

میشود :الف) خويشکاریهای اشخاص قصّه،

و غیرممکن چیست و حرکت ک ّ سیستم به کدام

عناصر ثابت و پايداری را تشکی میدهند و از

سمت است( .خديش)05:1211،

نويسد« :خويشکاری يعنی عم

اينکه چه کسی آنها را انجام میدهد و چگونه
انجام میپذيرند ،مستق

هستند .ب) شمار

تجزيه و تحلی های پراپ منحصر به اين
نیست که کارکردها را گرد آورد و آنها را مرتّ

خـويشکاریهـا محـدود اسـت (سـیويـک

يا در همديگر ادغام کند ،بلکه نشاندهندۀ اين

خويشکاری در قصّههای پريان) .ج) توالی

واقعیّت هم هست که اين کارکردها و عناصر،

خويشکاریها همیشه يکسان است .نیامدن همۀ

اجزايی قاب

جانشینی هستند .بر اين اساس،

کارکردها در قصّه قانون توالی آنها را برهم نمی-

قصههای پريان يا هر متن ديگری که صاح

زند .د) تمام قصّههای پريان از ساختار يگانهای

طرح باشد ،هم مشخّصات ساختارگرايی

برخوردار هستند ،به طوری که میتوان آن

همنشینی دارد ،هم ساختار جانشینی( .همان)01 :

ساختار نهايی و ريخت اصلی را کشف کرد.
پراپ با الهام از روش علم گیاهشناسی،

ری تشناسی داستان هماي و همایون

شیوۀ مطالعات و پژوهشهای خود را در زمینۀ

 .1معرّفی اثر

تجزيه و تحلی قصّههای عامیانه ،ريختشناسی

کمالالدين ابوالعطا محمود بنعلی ،خواجوی

نامید .همانگونه که بررسی و شناخت اجزا و

کرمانی ملقّ

به نخلبند شعرا ،عارف بزرگ ايران،

عناصر سازندۀ يک گیاه و روابط متقاب آنها با

در قرن هشتم هجری میزيست .منظومۀ همای و

يکديگر و با مجموعه ،ريختشناسی آن گیاه را

همايون مثنوی عاشقانهای در بحر متقارب است

میدهد ،پژوهش ساختاری دربارۀ يک

که خواجو آن را به سال  123هجری در 0051

تشکی
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بیت به اتمام رسانید .وی نظم همای و همايون را

دامن افشان و پرانديشه ،اس

مدّتی پیش از اين تاريخ در زمان اقامت خود در

بامدادان به نخجیرگاه نزد سواران و همراهان خود

بلداد آغاز کرد ،به تصور اينکه هنگام ورود به

میرسد .سرگذشت خود را برای همراهانش

آذربايجان ،آن را به ابوسعید بهادرخان (متوفی

بازگو میکند؛ اما آنان میگويند :آنچه ديدهای،

 )122تقديم کند .در آغاز آن ،ايلخان مذکور و

خیال و جادويی بیش نبوده و تو را ديو پتیارهای

وزيرش غیاثالدين محمد را مدح گفت ،امّا

از راه برده است .همای که از عشق دختر فلفور

چون هنگام ورود خود به آذربايجان با مرگ

قرار از کف داده و در آرزوی وصالش بیتاب

ابوسعید بهادر مواجه گرديد ،به تشويق خواجه

گشته ،سواران خويش را نزد پدر بازمیگرداند و

تاجالدين احمد ،آن را به نام شمسالدين صاين و

خود با همزاد و رفیق ديرينش بهزاد ،راهی چین

پسرش عمیدالملک رکنالدين درآورد( .صفا،

میشود و در راه با حوادث زيادی مواجه می-

 :1215ج ،2بخش )552-515 :3

گردند .آنها در کنار دريا ،به دست سمندون زنگی

میتازد تا اينکه

آدمخوار و چه زنگی خونخوار زيردستش اسیر
 .3خالصۀ داستان

میشوند؛ ولی به طرز معجزهآسايی نجات می-

منوشنگ قرطاس پادشاه سرزمین شام از خدا

يابند .سپس ،با سواران و بندگان پادشاه خاور

درخواست فرزندی میکند .دعای وی اجابت

زمین برخورد میکنند که مطابق رسم خود همای

میگردد و خداوند به او فرزندی عطا میکند که

را -چون نخستین کسی است که از راه میرسد-

نامش را همای میگذارند .او در ايام جوانی،

جانشین پادشاه در گذشتۀ سرزمین خاور میکنند.

روزی با اجازۀ پدر به شکار میرود .در شکارگاه

او بر تخت مینشیند و بهزاد را وزير خود میکند؛

گوری ،از بوستانی خرّم سر درمیآورد

اما در حسرت ديدار يار ناآرام است و به کار

با تعقی

که درآن قصر باشکوهی وجود دارد .چون قدم به

ملک نمیپردازد.

ايوان مینهد ،پری رويی به استقبال او میآيد و او

شبی که همای و درباريان بزمی آراسته

را به درون قصر فرا میخواند ،غاف از آنکه او

بودند ،بهزاد از مجلس عیش بیرون رفته ،قدم در

پری است و آنجا متعلّق به پريان است .به

باغ مینهد و زيبارويی آذرافروز نام را میبیند و

راهنمايی آن پری همای در آن باغها و کاخ به

اسیر کمند عشق او میگردد .ازسوی ديگر،

گردش و تفرّج میپردازد .بر ديوار کاخ تصوير

شمسه خاوری دختر ملک شاوران پادشاه در

همايون دختر فلفور چین را میبیند و از هوش

گذشتۀ سرزمین خاور همای را در گذر میبیند و

میرود .چون سر از خاک برمیدارد ،ديگر نه

عاشق او میشود .روزی فهرشاه فرزند پیروزبخت

گلزاری میبیند و نه قصری.

برادرزادۀ منوشنگ شاه در جستوجوی پدر

به ياد چهرۀ دلربای همايون گوهر اشک بر

خويش که ترک ديار کرده و ناپديد گشته از
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سرزمین شام راهی چین شده در شکارگاه به

چین و عموزادۀ همايون را که زند جادو ربوده و

خدمت شاهزاده همای میرسد.

در زرينه دژ اسیر کرده ،آزاد میکند .همای داستان

در راه چین در منزلگاه سرسبزی با کاروان-

دلدادگی خود به همايون را برای پريزاد فاش

ساالری پیر و جهانديده به نام سعدان ،بازرگان

میسازد .پريزاد نیز به پاس جوانمردی همای،

ايرانی ،برخورد میکند .همای خود را قیس پسر

قول میدهد که هرگاه به چین رسیدند ،همای را

قیسان بازرگان شامی معرفی میکند که پدرش به

در رسیدن به همايون ياری کند .آنگاه همای

دزد زنگی

طلسم گنج کیخسرو را که مقدّر بوده به دست او

دست حرامیان کشته شده و چه

کاروانش را غارت کردهاند .سعدان میگويد که

گشوده شود ،میگشايد.

تاجر فلفور چین و ايرانینژاد است .از روم می-

همای و پريزاد به سعدان و کاروانیان می-

آيد و عزم رفتن به چین دارد .او به همای هشدار

پیوندند و با گنجینههای فراوان روانۀ چین می-

میدهد که در راهش زرين دژ قرار دارد که

گردند .وقتی به سرزمین چین نزديک میشوند،

جايگاه زند جادوست و حتی مرغ و ماهی هم

کاروانساالر پیر مژدۀ رهايی پريزاد را توسط

امکان گذر از آنجا ندارند .همای دست سعدان را

پیکی به فلفور میرساند و خود ،همای را در

خود سوار میشود و به سوی

بوستان سرای خويش مهمان میکند .پريزاد با

بوسیده بر اس

همايون مالقات میکند و از ماجرای رهايی خود

زرينه دژ حرکت میکند.
چون از کاروانیان دور میشود ،ناگهان

به دست همای و دالوریها و حسن و جمال و

چشمش به دريايی از آتش میافتد که جهان از

شیفتگی آن شاهزاده بر همايون سخن میگويد؛

حرارت آن به جوش آمده و به سوی آسمان زبانه

چنانکه دل همايون رام میگردد و شیفتۀ همای

میکشد ،سپاهیان بیشمار و هزاران ترک خنجر

میشود .از سوی ديگر ،همای همراه پیر کاروان-

به دست آمادۀ حمله و نبردند .همای اسم اعظم

ساالر به ايوان فلفور میرود .پس از ادای احترام

خداوند را بر زبان میراند و سیاوشوار با اس

و تشريفات و پیشکش کردن هدايا ،سعدان پیر

خود از میان آتش عبور میکند ،به عق

مینگرد

و ديگر اثری از آتش نمیبیند .پی میبرد که آن

همای را به فلفور معرّفی میکند و از شجاعت و
فداکاری او سخن میگويد.

آتش و سپاهیان سالح آخته جادوی بوده است.

در همان مجلس ،همای همايون را در کنار

وارد دژ میشود ،ناگهان ابری تیره و غرّان و

پريزاد میبیند و آتش عشقش شعلهورتر میشود.

طوفانزا باالی سرش سايه میافکند و ديو سیاه و

روزی که فلفور عزم شکار دارد و از همای نیز

مهیبی چون پارۀ کوه آشکار میگردد .همای با

میخواهد تا در رکابش باشد ،او به بهانـۀ بیماری،

ذکر خدا و نیايش به درگاه او برای غلبه بر دشمن

سواره از نخجیرگاه دور میشود و شتابان به قصر

ياری میکند و با زند جادو وارد نبرد می-

همايون میرود و با کمند بر بام قصر برمیآيد .از

شود و او را به قت میرساند .پريزاد دختر خاقان

بیم جان خويش پاسبان چوبک زن مست را در

طل
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آنجا میکشد و با نواختن چوبک و نلمهسرايی
موج

بیتاب میگردد .ناگاه نیمه ش
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چون ديوانگان از

میشود که همايون ،پريزاد را که در آن

کاخ فرود میآيد ،جامۀ رزم میپوشد ،سالح

بزم زنانه حاضر بوده ،مأمور راهنمايی او به درون

مینشیند و در پی ردّ پای

قصر کند و آن ش

تا سحرگاه دو دلداده به عیش

برمیگیرد ،بر اس
اس

همای در میان برف میتازد .در بیشهزاری

و عشرت و رازگويی مشلول میشوند .بامدادان

همای را میبیند .تصمیم میگیرد بار ديگر ثابت

چون همای از قصر خارج میشود ،دهقان پیری

قدمی او را در عشـق بیازمايـد ،لـذا پرسش و

بر سر راه او قرار گرفته ،میخواهد او را نزد

پاسخهايی میان آنها ردّ و بدل میشود.

میرساند.

همايون در حالی که موی و روی خويش را

فلفور از ماجرا آگاه شده با سوارانش به سوی

در زير کاله و نقاب پوشانده ،با همای به نبرد

قصر روانه میشود و همای را در راه ديده دستور

میپردازد .همای بر او غلبه میيابد و میخواهد

میدهد او را در توران دژ زندانی کنند .پس از

سرش را از تنش جدا کند که در اين حین ،آن

جهانسوز از نژاد

پری چهره ملفر از سر برمیدارد و چهرۀ خويش

افراسیاب و فرمانروای توران دژ باجگزار فلفور

را آشکار میسازد .همای با ديدن همايون بیهوش

چین که بر همای عاشق شده او را خالص می-

میشود .هنگام برآمدن خورشید ،فهرشاه و بهزاد

دهد .همای نیز به درخواست سمن رخ سه

با سپاهیان خاور زمین به نزد همای و همايون که

شبانهروز نزد او میماند و سپس ،با او وداع

در دير راهبان مسیحی پناه گرفتهاند ،میرسند.

نموده ،سواره خود را به پای قصر همايون می-

همای پس از آن نامهای به فلفور چین نوشته

هنگام در باغ با همايون مشلول

خواستار همسری همايون میشود و تهديد می-

پادشاه ببرد که همای او را به قت

مدتی سمن رخ دختر سهی

رساند و ش

گفتوگو میشود.

کند که اگر خواستهاش پذيرفته نشود ،به چین

همايون از اينکه همای سه شبانهروز با

لشکرکشی خواهد کرد و تمام چین وخلّخ را به

سمن رخ به سر برده ،گلهمند است و او را بیوفا

يلما خواهد برد و فلفور را به بند درخواهد

و در عشق نا استوار میشمارد .اشک و ناله و

آورد.

التماس همای در وجود همايون اثر نمیکند.

فلفور پس از خواندن نامۀ همای پاسخی

همای با ناامیدی و اندوه ،عنان بازمیگرداند و سر

حیلهگرانه به او مینويسد و از او میخواهد

به صحرا میگذارد .ناگهان ابر تیرهای آسمان را

همايون را با حرمت و عزّت به چین بفرستد و به

فرامیگیرد .بانگ رعد و ريزش باران و برف آغاز

وی اطمینان خاطر میدهد که تا کمتر از يک ماه

میگردد .همای اشکريزان و از بخت خويش

ديگر مراسم عروسی آنان را ترتی

خواهد داد.

ناالن پیش میرود .همايون از سنگدلی خود

همای هنگام آگاهی از محتوای نامۀ فلفور با

پشیمان شده ،اشک میريزد و از دوری همای

بهزاد مشورت میکند .بهزاد که بر فلفور بدگمان
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است ،از همای میخواهد فريفتۀ چرب زبانیهای

در کوه و دشت ،همای را پیدا میکنند و مکر و

فلفور نشود و از او توقع نیکی نداشته باشد ،لکن

تزوير فلفور و خبر زنده بودن همايون را به او

همای از در صلگ درآمده با همايون و لشکر

میگويند .فرينوش شرط میکند که اگر همای

خاور زمین عازم چین میشود .در چین همايون

کار دل او را به سامان برساند ،مخفیگاه و محبس

به قصر خود میرود .همای بار ديگر برای ديدن

همايـون را بـه او بگويد .همای نیز با او عهد

همايون بر گنگرۀ کاخ کمند افکنده بر فراز بام

میبندد و سوگند میخورد که چنین کند.

میرود .چون با تیراندازی يکی از سپاهیان و

همای و همراهان به باغ میروند و به

نگهبـانان قصـر مواجـه مـیشـود ،بـه ناچـار

پايمردی فرينوش همايون را از چاه و سردابه

بـاز میگردد.

بیرون میآورند .اين خبر به گوش پادشاه چین

فلفور برای امتناع از عم به وعدههايی که

میرسد .او با سپاهیان و جنگجويانش به مقابلۀ

به همای داده بود ،از وزير میخواهد که همايون

همای میرود .جنگ میان آنان در میپیوندد و

را در جايی پنهان کند تا چشم کسی به او نیفتد.

در آن نبرد فلفور به دست همای کشته میشود.

او نیز همايون را در زيرزمینی تاريک زندانی می-

همايون با شنیدن خبر کشته شدن پدرش پیراهن

کند .فلفور از روی مکر آوازۀ مرگ همايون را ندا

چاک میکند و ماتم میگیرد ،امّا همای بر تخت

درمیدهد و به سوگواری میپردازد .همای نیز با

فلفور چین مینشیند و به شفاعت فرينوش ،پدر

شنیـدن ايـن خبـر ناله و خروش برمیدارد و

گناهکارش (وزير فلفور چین) مورد عفو همای

بیتابی میکند و از شدّت اندوه سر به صحرا

قرار میگیرد و به منص

وزارت میرسد .همای

مینهد و مقیم بیابان میگردد .پريزاد که او را

به رسم شاهان ايران با همايون ازدواج میکند و

همای در زرينهدژ از بند زند جادو رهايی بخشیده

از راه حالل به يکديگر میرسند .آنگاه فرينوش

بود ،با بیقراری در پی همايون میگردد تا اينکه

را بر سرير ملک چین مینشاند و جانشین فلفور

شبی با گروهی از يارانش به طور پنهانی وارد

میکند و پريزاد دختر خاقان چین را به عقد او

ايوان وزير شده ،همايون را در چاهی در زيرزمین

درمیآورد .در آن بزم عروسی ،بهزاد از همای

محبوس میيابد .از سوی ديگر ،فرينوش پسر

میخواهد که او و فهرشاه را نیز به مراد دل

وزيـر در آن ش

پريزاد را میبیند و شیفتۀ او

برساند.

میشود .فرينوش برای دستیابی به وصال پريزاد

روز ديگر هنگام برآمدن آفتاب ،همای با

تصمیم میگیرد نزد همای برود و او را از ماجرای

فهرشاه و بهزاد به سرزمین خاور میرود و در

زندانی شدن معشوقش آگاه نمايد .نخست نزد

آنجا شمسۀ خاوری دختر ملک شاوران را برای

بهزاد میرود و راز سردابه و همايون را برای او

فهرشاه و آذرافروز را برای بهزاد خواستگاری

فاش میسازد .سپس ،هر دو پیش فهرشاه رفته،

کرده ،به عقد آنان درمیآورد .پس از آن ،فهرشاه

هر سه با لشکر خاور پس از مدتها جستوجو

را بر تخت سلطنت مینشاند و او را در خاور

تحلیل ری تشناسی داستان هماي و همایون خواجوي كرمانی

111

زمین ولیعهد خود میکند .به خواهش فهرشاه آن

چیزی يا کسی عام حرکت داستان میشود که

زمستان را درخاوران سپری مینمايد و در بهار

اين وضعیّت قهرمان را به جستوجو و پی-

با همايون عازم سرزمین شام میگردد و در آنجا

جويیهايی – نظیر آنچه در قصّههای شروع

به جای پدرش که چندی است به سرای باقی

شونده با شرارت صورت میگیرد -وادار میکند.

شتافته ،بر سرير ملک مینشیند و عدل و داد

اين دو ،يعنی شرارت و نابسندگی ،مشکالت

برقرار میسازد و رسم ظلم از جهان برمیاندازد.

مقدّماتی قصّه به شمار میروند .افسانۀ همای و

فرزند

همايون از لحاظ ساختاری جزء داستانهايی است

همای و همسرش پس از مدتی صاح

پسری میشوند که نامش را جهانگیر میگذارند.

که با فقدان و کمبود يا نیاز شروع میشود.

همزمان با ده سالگی او مادرش همايون از دنیا

در داستان هايی که قهرمان هنوز به دنیا

میرود و همای در فراق همسرش دست از

نیامده ،مشک

(کمبود و نیاز) نداشتن فرزند

حکومت میکشد و در ويرانهای گوشۀ عزلت و

است و پس از تولد کودک ،وقايع ديگری رخ

مصیبت برمیگزيند و پس از چندی او نیز رخت

میدهد .هیچ گاه صرف نداشتن فرزند ،ماجرای

از جهان برمیبندد و پادشاهی شام را به جهانگیر

داستان را شک نمی دهد و اين گره همیشه در

وامیگذارد.

همان ابتدا گشوده میشود .در افسانههايی که
قهرمان مذکّر است ،معموالً با شنیدن وصفی يا

عناصر تشكیلدهندۀ داستان

ديدن تصويری ،عاشق دختری میشود .عاشق

 .1صحنۀ آغازین

شدن را بايد نوعی فقدا ن به حساب آورد که

هر قصّه معموالً با يک صحنۀ آغازين شروع
مـیشـود .مثـالً اعضـای خانوادهای نام برده
میشوند ،يا قه رمان آينده (که مثالً سربازی
است ) با ذکر نام و موقعیّتش معرفی میشود .اين
صحنه با آنکه يک خويشـکاری محسـوب
نمـیشود ،يک عنصر ريختشناسی بسیار مهم
است( .پراپ)25 :1252 ،
در الگوی روايتشناسی پراپ ،داستان با

موج

حرکت آفرينی در داستان میشود».

(خديش)52- 51 :1211 ،
صحنۀ آغازين در افسانۀ همای و همايون:
منوشنگ قرطاس پادشاه سرزمین شام فرزندی
ندارد که وارث پادشاهی او شود و آرزوی فرزند
میکند)a( .
 .3خویشكاريها

يک شرارت آغاز میگردد .گاهی نیز شرارتی رخ

اينک جدول خويشکاریهای داستان به شرح زير

نمیدهد ،بلکه نابسندگی ،کمبود يا نیاز به داشتن

آورده میشود:
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منوشنگ قرطاس با رازو نیاز از خداوند طل
حاجت میکند.
خداوند فرزند پسری به او عطا میکند.
پسر در جوانی يک روز از پدر اجازۀ رفتن به شکار
میگیرد.

 Fدريافت پاداش (عام جادويی) رفع کمبود و
مشک
 B3به قهرمان اجازه داده میشود که از خانه
حرکت کند.
 βغیبت

0

او با همراهان به شکار میرود.

0

او در شکارگاه گورخری را تعقی

2

گورخر به شک يک پری زيبا روی درمیآيد.

1

پری همای را به دنبال خود به بوستان پريان میبرد.

میکند.

همای در قصری که در آن باغ وجود دارد ،تصوير
5

 D7درخواست

همايـون دختر فلفور چین را میبیند و عاشق او

 Pr4تعقی
 Tتلییر شک
 Gانتقال
 a1کمبود و نیاز به همسر (بروز مشک برای
قهرمان)

میشود.
او پس از ديدن تصوير از هوش میرود و سروش
1

غیبی در عالم بیهوشی او را برای رفتن به چین و
جستوجوی معشوق ترغی

15
11
13

میکند.

پس از بـه هوش آمدن نزد سواران و همراهانش
همراهان همای با آگاه شدن از عشق او ،وی را از

 γنهی

رفتن به چین منع میکنند.
همـای همراهـان و لشکريـانش را نزد پدرش
برمیگرداند و خود قصد سفر چین میکند.

12
10

بهزاد ،يار و همزاد قهرمان با او همراه میشود.

12

↑ عزيمت

میرود.

او به جستوجوی معشوق عازم چین میگردد.

10

 Bرويداد پیوند دهنده (گسی داشتن)

آنها در راه چین به دست سمندون زنگی خونخوار
و زنگیان آدمخوارش اسیر میشوند.
اما بـه گونـهای معجـزهآسا از دست آنها نجات
میيابند.

δ

نقض نهی

↑ Cعزيمت به قصد جستوجو
 Bبرخورد با ياريگر (کارکرد میانجی ،رويداد
ربط دهنده)
 A15شرارت  pr /تعقی
 Rsنجات و رهايی

تحلیل ری تشناسی داستان هماي و همایون خواجوي كرمانی

11

سمنـدون و زنگیـان آدمخـوارش در دريـا غرق
میشوند.
سواران توران زمین در مسیر به استقبال آنها آمده ،از

15

همای میخواهند که جانشین پادشاه درگذشتۀ آنان

 Uمجازات شرير
 D7درخواست

شود.
11
35
31
33
32

همای بر اريکۀ سلطنت سرزمین خاور تکیه میزند.
فهرشاه پسرعموی همای در جستوجوی پدر خود
به خاور زمین میآيد.

*  Wنشستن بر تخت سلطنت
↑ Cعزيمت به قصد جستوجو
 Bبرخورد با ياريگر (رويداد پیوند دهنده)

فهرشاه به حضور همای میرود.
فهرشاه خود را به همای معرّفی میکند و آنها
يکديگر را میشناسند.
همای با ديدن خواب همايون رهسپار چین میشود.

 Qباز شناسی
↑ Cعزيمت به قصد جستوجو

ديدن سعدان ،بازرگان پیر در راه و هشدار دادن او
30

به همای از وجود زرينه دژ و زند جادو و خطرات

 Υنهی (شک موکّد نهی)

راه
30
32
31
35

قهرمان بدون توجّه به سخنان پیر به سوی زرينه دژ
حرکت میکند.
نزديک زرينه دژ در مقاب خود دريايی از آتش و
سپاهیان بیشمار زند جادو را میبیند.
او با ديدن اين صحنۀ هولناک ،اسم اعظم را بر زبان
میراند.
همـای چون سیاوش با اس

از میان آتش عبور

میکند.

31

آتش و سپاهیان جادو ناپديد میگردد.

25

قهرمان وارد زرينه دژ میشود.

21

او با ابر تیرۀ طوفانزا و آذرخش هیک مهی
جادو مواجه میگردد.

23

دوباره اسم اعظم را بر زبان میآورد.

22

با زند جادو به نبرد میپردازد.

δ

نقض نهی

 Mکار دشوار
 F7به کاربردن عام جادويی
 Nانجام کار دشوار
 K8شکستن طلسم و جادو
↑عزيمت و حرکت

زند

 Mکار دشوار
 F7به کار بردن عام جادويی
 Hکشمکش و مبارزه  N /انجام کار دشوار
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20

زند جادو را به هالکت میرساند.

20

زند جادو قبالً پريزاد ،دختر خاقان چین را ربوده

22

و او را در زرينه دژ دربند کرده است.

21

قهرمان ،پريزاد را از بند رهايی میبخشد.

25
21
05
01
03
02

پريزاد نیز به همای قول میدهد که او را در رسیدن
به هدفش ياری کند.
قهرمـان طلسـم گنـج کیـخسرو را در زرينه دژ
میشکند.
و گنجهای فروانی به دست میآورد.
همای و پريزاد و سعدان پیر با کاروانیان عازم چین
میشوند.
هنگام رسیدن به چین ،سعدان مژدۀ رهايی پريزاد را
به فلفور میرساند.
و همای را نیز به بوستان سرای خويش میبرد.

 I1پیروزی (کشتن شرير)
 A1ربودن
 A15زندانی کردن
 K10آزاد کردن از اسارت
 F9وعدۀ کمک دادن به قهرمان
 K8شکستن طلسم
 F1گرفتن پاداش
↑عزيمت
§ پیوند دهنده
 Gانتقال

پريزاد در مالقات با همايون ،ماجرای ربوده شدنش
00

و رهايی خود به دست همای از چنگال زند جادو و

§ پیوند دهنده

جوانمردی همای را به او میگويد.
00
02
01
05
01

دل همايون نیز نسبت به همای لبريز از مهر و رام
عشق او میشود.
قهرمان همراه سعدان پیر به ايوان فلفور میرود.
پس از ادای احترام و پیشکش کردن هدايا ،سعدان
همای را به فلفور معرفی میکند.
همای ،همايون را در همان مجلس میبیند و
عشقش شعلهورتر میگردد.
روزی فلفور در هنگام عزيمت به شکار از همای
میخواهد در رکابش باشد.

05

همای به بهانۀ بیماری از شکارگاه دور میشود.

01

و شتابان به قصر همايون میرود.

03

بر بام قصر پاسبان چوبک زن را میکشد.

§ پیوند دهنده
↑ عزيمت
§ پیوند دهنده
§ پیوند دهنده
 D7درخواست
 ηفريبکاری
↑ عزيمت وحرکت
 I5کشتن شرير بدون جنگ

تحلیل ری تشناسی داستان هماي و همایون خواجوي كرمانی

02
00
00

نلمهسرايی همای بر بام قصر باع

میشود همايون

پريزاد را مأمور انتقال او به درون قصر نمايد.
همای آن ش

تا سحرگاه با معشوق به رازگويی و

معاشقه میپردازد.
بامداد هنگام خروج از قصر ،دهقان پیری مانع
حرکت او میشود.

 Gانتقال
§ پیوند دهنده
 Aشرارت
 I5کشتن شرير بدون جنگ

02

قهرمان ،دهقان پیر را به قت میرساند.

01

فلفور از ماجرا آگاه میشود.

05

و دستور میدهد همای را در توران دژ زندانی کنند.

01

پس از چندی سمن رخ او را از بند رها میسازد.

 K10آزاد کردن از اسارت

25

همای خود را شبانه به پای قصر همايون میرساند.

↑ عزيمت و حرکت

21

و با او مشلول گفتوگو میشود.

23
22
20
20
22
21
25
21
15
11

همايون به علّت به سر بردن همای با سمن رخ
گلهمند است و او را بیوفا میخواند.
همای با نومیدی و اندوه سر به صحرا میگذارد.
ناگهان ابری تیره و رعد و ريزش باران و برف آغاز
میگردد.
همای اشکريزان و از بخت خويش ناالن درصحرا
پیش میرود.
همايون از سنگدلی خود پشیمان شده با جامۀ رزم
و سواره به جستوجوی او میرود.
همايون با ديدن همای ثابت قدمی او را در عشق
میآزمايد.
او چهره و سر و موی خود را زير نقاب و کاله
آهنی پوشانده است.
و به نبرد با همای میپردازد و همای پیروز میشود.
در اين هنگام پری چهره ملفر از سر برمیدارد و
همای او را میشناسد.
هر دو به دير راهبان مسیحی پناه میبرند.

 śخبرگیری شرير از احوال قهرمان
 A15زندانی کردن

§ پیوند دهنده
 Exفاش کردن و رسوا ساختن
 E1واکنش قهرمان (تحمّ آزمون)
 Mکار دشوار
 Nانجام کار دشوار
↑ Cعزيمت به قصد جستوجو
 Mکار دشوار
 Oناشناس آمدن
 H-Iمبارزه و پیروزی  N/انجام کاردشوار
 Qبازشناختن
 Gانتقال مکانی
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هنگام طلوع خورشید فهرشاه و بهزاد با سپاهیان
خاوری نزد آنان میآيند.

 Bبرخورد با ياريگر (رويداد میانجی و ربط
دهنده)

همای طی نامهای از فلفور چین دخترش همايون را
خواستگاری میکند.

 D7درخواست  γ /معکوس نهی

و تهديد میکند که در صورت ردّ اين خواسته ،به
10

چین و خلّخ لشکرکشی و آنجا را ويران خواهد

 γنهی موکّد

کرد.
10
12
11
15
11

فلفور پاسخ حیلهگرانهای به نامۀ همای میدهد و با
وعده او را میفريبد.
بهزاد به همای هشدار میدهد و او را از فريفته
شدن بر حذر میدارد.
همای فريفتۀ چرب زبانی فلفور میشود و از در
صلگ با او درمیآيد.
و بـا لشکـر خـاور زمین و همراهان عازم چین
میشود.
فلفور برای عم نکردن به وعدۀ خود ،از وزيرش
میخواهد که همايون را در جايی پنهان کند.

55
51

و او را در زيرزمینی تاريک زندانی میکند.

52
50
50
52
51

فلفور از روی مکر و حیله مرگ دختر را ندا در
میدهد.
و مجلس سوگواری ترتی

 γنهی
 δنقض نهی  θ3 /واکنش قهرمان (تسلیم
فريبکاری شدن)

وزير دختر را به سرای خود میبرد.

53

 ηاغواگری

میدهد.

همای با شنیدن اين خبر با ناله و خروش راه صحرا
در پیش میگیرد.
پريزاد با يارانش به جستوجوی همايون میرود.
و او را در چـاهی در زيـرزمین خانـۀ وزير پیدا
میکنند.
فرينوش ،پسر وزير نزد بهزاد و همای رفته آنان را
از ماجرای چاه و سردابه و اسارت همايون باخبر

↑ عزيمت
 γنهی
 Gانتقال مکانی
 A15زندانی کردن
 ηفريبکاری
 B7نوحه سرايی
 Θ3واکنش قهرمان (تسلیم در برابر فريبکاری
شرير)
↑ Cعزيمت برای جستوجو
 ś3دريافت خبر
 Exرسوايی شرير

تحلیل ری تشناسی داستان هماي و همایون خواجوي كرمانی
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میسازد.
55
51

همای نیز قول میدهد که در وصال فرينوش و

 F9قول کمک دادن

پريزاد به آنها کمک کند.
همای و يارانش به باغ وزير رفته همايون را از چاه

 K10آزاد کردن اسیر

و سردابه بیرون میآورند.

15

اين خبر به گوش فلفور میرسد.

 ś1خبر گیری شرير

11

او با سپاهیانش به مقابله با همای میآيد.

 A19اعالن جنگ

13

میان لشکريان فلفور و سپاهیان همای جنگ در

 Hکشمکش و مبارزه

میگیرد.

12

فلفور به دست همای کشته میشود.

10

همايون در مرگ پدرش سوگواری میکند.

10

همای بر تخت شاهی چین مینشیند.

12

فرينوش از همای درخواست عفو پدرش ،وزير را
دارد.

 I1پیروزی در میدان نبرد U/مجازات شرير
 B7سوگواری
* Wنشستن برتخت شاهی
 D5درخواست بخشش و ترحم
 )Uneg( E5ترحم کردن و بخشیدن (عفو

11

همای وزير را عفو میکند.

15

همای با همايون ازدواج میکند.

11

قهرمان ،فرينوش ،فهرشاه و بهزاد را به وصال و ازدواج

کردن شرير)
** Wعروسی  K2 /رفع کمبود و مشک و به
دست آوردن فرد مورد جستوجو به کمک
ياريگران
با پريزاد ،شمسۀ خاوری و آذرافروز میرساند.
 155اواي

*Wعروسی  F/پاداش دادن

بهار هنگام تفرّج درباغ و چمن ،آن پری

مربوط به آغاز قصّه دوباره آشکار شده ،خبر
درگذشت پدر همای را به او میدهد و او را برای
بازگشت به سرزمین شام ترغی

 Bرويداد میانجی و ربط دهنده /گسی داشتن

میکند.

 151قهرمان عازم سرزمین شام میشود.
 153و به عنوان جانشین پدر ،پادشاه کشور شام میگردد.

↓ بازگشت
* Wنشستن برتخت پادشاهی
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کارکردها و خويشکاریهای داستان همای

های مرتبط در يک جمله چنین بیان میکند :به

و همايون را میتوان در دوازده نقش ويژه به

تقاضای ( Aفرستنده)( B ،قهرمان)C ،

ترتی

دلی

(شخص يا شیء مطلوب) را با شکست دادن D

زير خالصه کرد:
 .1سفر (↑)C؛  .3اسارت  /رهايی معجزه-

(شرير) و با کمک ( Eبخشنده) با وجود حیله-

آسا ()Pr-Rs؛  .2نبرد با زند جادو /پیروزی (H-

های ( Fقهرمان دروغین) به دست میآورد.

)I؛  .0ديدار با معشوق در قصر (§ رويداد پیوند

(خديش )01 :1211 ،همچنین ،پراپ معتقد است

دهنده)؛  .0از سر راه برداشتن دهقان پیر و پاسبان

در توضیگ خويشکاریها ممکن است يک

چوبک زن ( I15کشتن شرير بدون جنگ)؛ .2

شخصیت در چندين حوزۀ عملیات فعال باشد،

زندانی شدن قهرمان در توران دژ به دستور

مثالً هم بخشنده و هم ياريگر باشد يا اينکه يک

فلفـور ()A15؛  .1رهايی از بند به دست سمن

حوزۀ عملیاتی واحد ،میان چند شخصیت تقسیم

رخ ()K10؛  .5فريبکاری فلفور ()η؛  .1نجات

شود.

دادن همايون ()K10؛  .15نبرد با فلفور و کشتن

اشخاصی که در افسانۀ همای و همايون

او ()H-I؛  .11وصال يا عروسی و پادشاهی

ايفای نقش میکنند ،بر مبنای الگوی پراپ به

(** )Wو  .13بازگشت به سرزمین شام (↑).

صورت زير دستهبندی میشوند:
 .1قهرمان :همای؛  .3شاهدخت :همايون؛

 .3ش صیتها

 .2گسی دارنده :سروش غیبی ،پری (که در قال

«شخصیت ،فرد ساختهشدهای است که مانند

گورخر و دختری زيباروی در آغاز داستان ظاهر

اشخاص حقیقی از ويژگیهايی برخوردار است و با

مـیشـود)؛  .0شريـر :سمنـدون زنـگـی و

اين ويژگیها در داستان و نمايش ظاهر میشود».

آدمخوارانش ،زند جادو ،فلفور چین ،پاسبان

(داد )111 :1215 ،جمال میرصادقی در کتاب

چوبک زن ،دهقان پیر؛  .0ياريگران :بهزاد ،سعدان

عناصر داستان مینويسد« :شخصیت در اثر روايتی

پیر ،پريزاد ،فهرشاه ،پری ،سمن رخ ،فرينوش،

يا نمايشی ،فردی است که کیفیت روانی و اخالقی

همايون؛  .2بخشنده :سعدان پیر ،خداوند.

او در عم او و آنچه میگويد و میکند ،وجود

پگاه خديش با مطالعه و بررسی صد افسانۀ

داشته باشد»( .میرصادقی )52-50 :1255 ،بر پايۀ

ايرانی به اين نتیجه رسیده است که در افسانههای

نظر پراپ ،در قصههای پريان هفت شخصیت

جادويی ايرانی از میان شخصیتهای مورد نظر

وجود دارد :قهرمان ،شرير ،بخشنده ،گسی دارنده،

پراپ ،گسی دارنده را به راحتی میتوان حذف

ياريگر ،شاهزاده خانم ،قهرمان دروغین.

کرد ،چون پراپ عقیده دارد که اين شخصیت

ماری لوريان ،1يکی از روايتشناسان،

قهرمان را به دنبال انجام کاری يا دفع شرارتی

شخصیتهای هفتگانۀ پراپ را با خويشکاری-

میفرستد .در بسیاری از افسانههای ايرانی چنین

1. Marie Laure Ryan

شخصیتی ديده نمیشود و خود قهرمان با درک

تحلیل ری تشناسی داستان هماي و همایون خواجوي كرمانی

111

نیاز يا با اطالع از شرارتی ،برای رفع آنها اقدام

چین همگی به منزلۀ مقدمهچینی برای تحقق يک

میکند و با توجه به نقش کمرنگ اين شخصیت

فقدان يا کمبود و نیاز در داستان است که رفع اين

در شک گیری حوادث و پديد آمدن کارکردها،

کمبـود ،انگیـزه و عام

حرکت و جستوجو

نبودش مشکلی در روند داستان ايجاد نمیکند.

میشود.

در نظام پراپ عملکرد قهرمان دروغین در تمام

عناوين ،صفات و ويژگیهای شخصیتها

موارد ،چیزی جز ايجاد مشک و شرارت نیست.

کمیتهای متلیر و عناصر ناپايدار داستان می-

از اينرو ،اين شخصیت را با شرير میتوان ادغام

باشند ،برخالف کارکردها يا خويشکاریها که

کرد .بخشنده و ياريگر نیز در افسانههای ايرانی

همواره عناصر ثابت و تلییرناپذير قصه هستند.

عملکردی مشابه و بسیار نزديک به هم دارند و

از چشـمانـداز پـراپ ( ،)55:1252در

میتوان آن دو را يکی دانست .بنابراين،

قصههای جادويی دو نوع قهرمان وجود دارد:

شخصیتهای افسانههای جادويی ايرانی به چهار

الف) قهرمان جستوجوگر ،ب) قهرمان قربانی.

شخصیت يعنی قهرمان ،شرير ،ياريگر و شاهزاده
خانم محدود میشود .در برخی افسانهها نیز که

قهرمان افسانۀ مورد نظر ما ،يعنی همای ،از
نوع جستوجوگر است.

قهرمان دختر است ،به جای شاهزاده خانم
شاهزادۀ پسر ايفای نقش میکند( .خديش:1211 ،

 .4چگونگی ورود اش اص به داستان

)110-111

بیشتر اشخاص داستان همای و همايون بی هیچ

بنابراين ،اشخاص داستان همای و همايون
را میتوان بدين ترتی

نیز دستهبندی کرد:

مقدمهای و به طور ناگهانی وارد جريان داستان
شده و ايفای نقش میکنند .مثالً برخی از آنها به

 .1قهرمـان :همـای؛  .3شـاهـزاده خانـم:

صورت رهگذر ،مسافر يا کسی که به دست

همايون؛  .2ياريگران :سروش غیبی ،پری ،سعدان

جادوگران ربوده شده و در قلعهای گرفتار آمده و

بازرگان ،خداوند ،بهزاد ،پريزاد ،فهرشاه ،سمن

به دست قهرمان آزاد میشود و در نقش ياريگران

رخ ،فرينوش ،همايون؛  .0شرير :سمندون زنگی

قهرمان برای رسیدن به هدف به او کمک میکنند؛

و آدمخوارانش ،زند جادو ،فلفور چین ،پاسبان

مانند سعدان بازرگان ،فهرشاه ،پريزاد ،سمن رخ و

چوبک زن ،دهقان پیر.

فرينوش.

اسم اعظم ،گورخر ،بوستان و قصر پريان را

يا در قال

اشرار در مسیر سفر قهرمان بر سر

در افسانۀ همای و همايون میتوان جزء عوام

راه او قرار گرفته ،به ايجاد شرارت میپردازند و

جادويی به شمار آورد.

مانع راه او میشوند ،مانند سمندون و زنگیان

گورخر در شکارگاه توسط قهرمان و

آدمخوار ،زند جادو ،پاسبان چوبک زن و دهقان پیر.

تلییر شک گور به صورت پری و هدايت قهرمان

سعدان :با کاروان تجارتی خويش در مسیر

به باغ و قصر پريان و ديدن تصوير دختر فلفور

چین به طور اتفاقی با قهرمان برخورد میکند و او

تعقی
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را از خطرات راه آگاه مینمايد و تا رسیدن

مراح بعدی داستان نیز هیچ نقشی ايفا نمیکند

قهرمان به شاهدخت جزء ياريگران اوست.

و ذکری از او نیست و تنها در يکی از صحنههای

بهزاد :در آغاز داستان ،دوست ديرين و
همزاد همای معرفی میشود که با او در دامن يک

انتـهای داستـان ،قهرمـان ،او را بـرای بهـزاد
خواستگاری و عقد میکند.

دايه پرورش يافته است .در هنگام عزيمت

 -شمسۀ خاوری دختر ملک شاوران پادشاه

قهرمان به چین به قصد جستوجوی معشوق،

متوفای خاور زمین نیز همانند آذرافروز در

وی را همراهی میکند و تا پايان قصه نقش

صحنهای از داستان در سرزمین خاور هنگام رفتن

ياريگر را به عهده میگیرد.

همای و همراهان به شکار به ايوان قصر آمده با

پريزاد :دختر خاقان چین و دختر عموی

ديدن قهرمان عاشق او میشود و تا پايان داستان

همايون در زرينه دژ به دست زند جادو اسیر شده

هیچ نقشی به عهده ندارد تا اينکه سرانجام به

که قهرمان با کشتن زند جادو و گشودن دژ ،او را

پايمردی همای به عقد فهرشاه درمیآيد.

از بند رها میسازد و تا پايان داستان به عنوان
ياريگر ايفای نقش میکند.

فهرشاه :روزی به ناگاه در سرزمین خاور به
حضور همای که پادشاه خاور بوده ،میرسد و

شاهزاده خانم :همايون دختر فلفور چین،

خود را فرزند پیروز ،پادشاه سرزمین شام برادر

که در آغاز داستان ،قهرمان با ديدن تصوير او بر

منوشنگ قرطاس معرفی میکند که در جست-

ديوار قصر باغ پريان دلباختۀ او میشود و به

وجوی پدر مفقودش راهی سرزمین چین شده

جستوجوی او عازم چین میشود .در چین ،اين

است و شاهزاده همای نیز قب از اينکه او خود را

شاهدخت به پايمردی و میانجیگری دوستش

معرفی کند ،وی را نمیشناسد .راوی داستان نیز در

پريزاد عمالً وارد صحنۀ داستان میشود.

صحنههای قب هیچ سخنی از او به میان نیاورده

فلفور :پادشاه چین ،که به واسطۀ پدر

است .با اين تفاوت که فهرشاه در مراح بعدی

همايون بودنش وارد صحنۀ داستان شده ،به عنوان

اين افسانه به عنوان شخصیتی ياريگر در رسیدن

ضد قهرمان عمدتاً نقش شرير را بر عهده دارد.

قهرمان به هدف نقش مؤثری به عهده دارد.

بـرخـی از اشـخـاص در شکـ گیـری
کارکردهای قصّه و روند عملیاتی آن عمالً نقشی

 .3حركت در داستان

بر عهده ندارند .مانند:

از لحاظ ريختشناسی میتوان قصه را اصطالحاً

 -آذرافروز ،دختر پری چهرهای در خاور

بسط و تطوری دانست که از شرارت ( )Aيا

هنگام در باغ بدون هیچ مقدمهای

کمبود و نیاز ( )aشروع میشود و با گذشتن از

ظاهر میشود و بهزاد با ديدن او شیفتهاش می-

خويشکاریهای میانجی به ازدواج (* )Wيا

گردد .در حالی که راوی در بخشهای قبلی

خويشکاریهای ديگری که به عنوان سرانجام و

داستان هیچ سخنی از او به میان نیاورده و در

خاتمۀ قصه به کار گرفته شده ،میانجامد .اين

زمین که ش
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گونه بسط و تحول در قصه را حرکت مینامند.

ممتاز میبخشند ،اما با وجود اين ،انگیزشها جزء

(همان)152 :

ناپايدارترين و بیثباتترين عناصر قصه هستند».

براساس الگوی پراپ ،افسانۀ همای و

(پراپ)102 :1252 ،

انگیزشهای اشخاص داستان همای و

همايون از نوع افسانههای يک حرکتی است .زيرا
اين قصه چرخۀ کاملی است که با يک کمبود يا

همايون عبارتاند از:

نیاز شروع میشود و به ازدواج (* )Wخاتمه

 -انگیزۀ قهرمان اولیه :يعنی منوشنگ

میيابد و پس از پايان يافتن اين حرکت ،مشک

قرطاس از دعا و نیايش به درگاه خداوند به

ديگری پديد نمیآيد که برای برطرف کردن آن

دست آورن فرزند پسر است که جانشین و وارث

چرخۀ کام ديگری آغاز گردد.

او در پادشاهی گردد.
 -انگیزش قهرمان اصلی :يعنی همای از

 .1الگوها و طرحهاي بنیادین در افسانههاي جادویی

کس

بر مبنای طرح ريختشناسی پراپ ،در وضعیت

و تفريگ با همراهان است.

آغازين هر قصه بروز مشکلی عام

اجازۀ پدر وحرکت از منزل ،رفتن به شکار

حرکت

 -انگیزۀ همراهان همای در نهی او از رفتن

داستان میشود .اين مشک  ،يا کمبود و فقدان و

به چین :اعتقاد آنان به بیاساس بودن ماجرای

نیاز قهرمان به چیزی است يا وقوع شرارت و

قصر پريان و تصوير دختر فلفور و فري

خوردن

دشمنی و خطری است که قهرمان را تهديد می-

همای از ديو پتیاره است.

کند .بنابراين ،قهرمان در جهت رفع آن نیاز يا

 -انگیزش قهرمان در نقض نهی همراهان و

شرارت میکوشد .جستوجويی را آغاز مینمايد

رفتن به چین :دلدادگی و آرزوی وصال با دختر

يا به مقابله با شرير برمیخیزد.

فلفور چین است که موج

خديش در کتاب ريختشناسی افسانههای

ايجاد حرکت اصلی

داستان و تداوم آن میگردد.

جادويی (131:1211و ،)132افسانهها را براساس

 -انگیزۀ بهزاد ،يار ديرين همای ،در همراه

به الگوی الف و

شدن با او :ياری رساندن به او در دستیابی به

الگوی ب طبقهبندی نموده است .داستان همای و

معشوق و کمک در رفع موانع احتمالی موجود در

همايون خواجوی کرمانی بر طبق اين تقسیمبندی

اين راه میباشد.

نوع مشک

اولیه ،به ترتی

از الگوی الف پیروی میکند.

 انگیزش قهرمان در آزاد کردن پريزاد ازبند زند جادو :به اثبات رساندن فداکاری و

 .7انگیزشها

جوانمردی ذاتی خود است که معموالً در

مراد از انگیزش ،دالي و اهدافی است که باع

شخصیت قهرمانان افسانهها وجود دارد.

پديد آمدن خويشکاریهای اشخاص داستان می-

 -انگیزۀ قهرمان در به وصال رساندن

گردد« .انگیزشها به قصه صبلهای کامالً زنده و

دختران و پسران داستان مانند آذرافروز ،شمسۀ
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خاوری و پريزاد با بهزاد ،فهرشاه و فرينوش:

صورتی همسان پديد میآورند( .پراپ:1252 ،

پاسخ قدر ناسانه و پاداشی است به تالش آنها،

 )121و نیز در مواقعی خويشکاری واحد ،معنای

به ويژه پسران که در رفع موانع موجود برای

ريختشناسی دوگانهای دارد (همان )102 :که آن

رسیدن همای به همايون ،به عم آوردهاند.

را هم میتوان از مقولۀ همسانگردی و همپوشانی

 -انگیزش سمن رخ در رهايی بخشیدن

نقشها و کارکردها به شمار آورد .در اينجا به

قهرمان از بند فلفور در توران دژ :عشق و

ذکر نمونههايی از همسانگردیها و همپوشانی

دلدادگی او نسبت به همای است.

خويشـکاریهـای افسـانۀ همـای و همـايون

 انگیزۀ پريزاد در ياری رساندن به قهرماندر جهت وصال او با همايون :سعی در جبران
فداکاری قهرمان است.

میپردازيم:
 رهايی بخشیدن قهرمان به وسیلۀ پريزاد اززندان زرينه دژ به گونهای همسانگردی از نوع

 -انگیزش سمندون و افراد خونخوارش در

 M-Nاست؛ يعنی کار دشواری که به همسريابی و

ايجاد شرارت و به اسارت گرفتن همای و بهزاد:

ازدواج مربوط نمیشود .به سخن ديگر ،همای به

خوردن آنهاست.

قصد ازدواج با پريزاد او را از بند خالص نمیکند،

 -انگیزۀ زند جادو از رفتار شرارتآمیز

بلکه میتوان گفت بر طبق خصلت جوانمردی و

خود :گمراه کردن رهگذران از جمله قهرمان و

فداکاری ذاتی که به نوعی در قهرمانان و

به بیگاری کشیدن آنان و غارت اموال کاروانها

شخصیتهای مثبت افسانهها ديده میشود ،اين

میباشد.

عم از او سر میزند و اين امر از نقاط قوّت

 انگیزش فلفور در به بند کشیدن قهرماندر توران دژ و فري

شخصیتپردازی شاعر يا راوی تلقی میگردد.

دادن او و پنهان کردن

 -سروش غیبی در آغاز داستان قهرمان را

دخترش همايون در ملاکی در زيرزمین و بر پا

برای رفتن به چین تشويق میکند و قهرمان نیز به

کردن صحنۀ سوگواری برای مرگ دروغین

اين کار اقدام مینمايد .چون نتیجۀ گسی داشتن

همايون :اين است که دو دلداده را برای همیشه از

قهرمان ،رفتن و جستوجوی طوالنی (↑ )Cو

يکديگر جدا کرده و مزاحمت قهرمان را از سر

ديدار با بخشنده ،ياريگر و غیره است .در اينجا

خود دور کند.

با خويشکاری بخش گره پیچ قصه ،يعنی B،a
(فقدان و نیاز و فرستادن) مواجه هستیم .از سوی
داشتن قهرمان و ترغی

او برای

 .8همسانگردي و همپوشانی نقشها

ديگر ،گسی

مراد از همسانگردی آن است که يک صورت،

رفتن به چین را که حوادث سختی به دنبال دارد،

صورت ديگری را به طور ناقص در خود تحلی

میتوان از نوع خويشکاری  Mيعنی کار دشوار

میبرد و در نتیجه دو صورت درهم میشوند و

به شمار آورد.

تحلیل ری تشناسی داستان هماي و همایون خواجوي كرمانی

 کارکـرد شمـارۀ  1جـدول از نـوعکارکردهای میانجی و رويداد ربطدهنده است و
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يعنی به دست آوردن شخص مورد جستوجو
با کمک ياريگران ( )K2همسان است.

مفهوم خويشکاری گسی داشتن را نیز در خود
دارد.

 .1رویدادها و عناصر سهگانه

 -در خويشکاری شمارۀ  3عالوه بر

پديدههای سهگانه يکی از مسائ رايج در افسانه-

دريافت پاداش ( ،)Fکمبود و نیاز يا فقدان اولیه با

های عامیانه و حماسههاست .به طوری که عدد

زاده شدن فرزند رفع میگردد و میتوان آن را

سه بیش از هر عدد ديگر (نظیر هفت ،دوازده و

با ( )Kهمپوشانی کرد.

چه ) در اينگونه روايات ديده میشود .سهگانه

 -در کارکرد شمارۀ  10شرارت زنگیان

شدن يا تکرار سهگانه ممکن است در اشخاص

آدمخوار و اسیر کردن همای و بهزاد ( )A15را

داستان ،خويشکاریها و ساير عناصر و حرکتها

قهرمان از سوی شرير ()Pr

رخ دهد ،مانند سه سر اژدها ،سه کار دشوار ،نبرد

همسانسازی نمود ،زيرا بر مبنای قانون توالی

با سه ديو ،سه سال خدمت ،يا به صورت سومین

و

کار و سـومیـن جنـگ کـه معمـوالً دشوارترينِ

میتوان با تعقی

خويشکاریهای پراپ ،خويشکاریهای تعقی
گريز ( )Pr-Rsدو خويشکاری متوالی هستند.

 -در کارکردهای  22 ،21و  20خويشکاری-

آنهاست .پديدههای سهگانه در داستان همای و
همايون بدين قرارند:

های دوگانۀ کار دشوار و انجام کار دشوار ()M-N

 -انجام سه کار دشوار يا سهگانه شدن

با رخدادهای دوگانۀ مبارزه و کشمکش -پیروزی و

خويشکاریهای ( )M-Nيا جنگ و پیروزی

کشتن شرير ( )H-Iهمپوشانی دارند.

( )H-Iقهرمان با :الف) زنگیان آدمخوار ،ب) زند

 -کارکرد شمارۀ  21آزاد کردن اسیر

جادو و ج) فلفور چین.

( ،)K10در واقع به نوعی پیدا شدن ياريگر

 -سه بار آزاد کردن اسیر :الف) آزاد کردن

سپاسگزار ( )F96تلقی میگردد ،چون در بخش-

پريزاد در زرينه دژ؛ ب) آزاد کردن همای در

های بعدی داستان به پاس اين خدمت قهرمان،

توران دژ؛ ج) آزاد کردن شاهزاده خانم از بند و

او را در وصال با همايون ياری میکند.

زندان فلفور در سردابه و چاه.

 در خويشکاری شمارۀ  23شاهزاده خانمنقش شرارت به عهده میگیرد.
 در کارکرد شمارۀ  22شاهدخت نقشياريگر به خود میگیرد.

 وجود سه يار و همراه اصلی برایقهرمان :يعنی بهزاد ،فهرشاه و فرينوش.
 قهرمان در اين داستان سه بار به پادشاهیخاور زمین ،چین و شام میرسد.

 -در خويشکاری شمارۀ  15عروسی و

 -سمن رخ پس از خالص کردن قهرمان از

رسیدن به پادشاهی (** )Wبا رفع کمبود و نیاز

بند در توران دژ ،از او میخواهد که سه شبانهروز
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نزدش بماند ،سپس به چین عزيمت نمايد .همای

خاتمت کتاب و ابیاتی که در مدح دو تن از

نیز چنین میکند.

وزيران و درباريان عهد خود سروده (همان:

 -پس از آزادی همای از توران دژ ،او به

 ،)005-022که جمعاً  23صفحه از کتاب را به

پای ديوار قصر همايون میرود و گفتوگو و

خود اختصاص داده است .مطال

وصفی و

مخاطبهای در سه مرحله میان آنها صورت می-

عناصر زايدی نیز در اين اثر روايی ديده میشود

گیرد( .خواجوی کرمانی)221-211 :1215 ،

که توالی عناصر داستان و روند آن را در وصول

 -سه تن از دختران قصه يعنی :شمسۀ

به نتیجه و پايان يافتن قصه دچار تأخیر میکند.

خـاوری ،سمـن رخ و همايون عاشق قهرمان

در اينجا جهت پرهیز از اطالۀ کالم ،تنها به شمارۀ

میشوند.

صفحات مورد نظر و بعضاً تعداد ابیات اشاره

 همای به منظور ديدار با همايون سه باربه قصر او میرود( .همان 221 ،202 :و )050

میشود:
ــ اطناب و تفصی

در بیان احوال

 -در اين داستان سه بار عناصر بیجان

شخصیتها ،صحنههای حوادث و توصیف مناظر

مورد خطاب قرار گرفتهاند :الف) خطاب همای

که مهمترين ويژگی سبکی اين اثر میباشد ،به

با شمع؛ ب) خطاب همای با ابر و برف و باران؛

طوری که گاه بسیار ماللآور است .از جملۀ

ج) به رسالت فرستادن همای باد صبا را به نزد

آنهاست:

همايون( .همان 251 ،201 :و )055

در وصف چهرۀ همای هنگام تولد  0بیت

 -به موازات عشق همای به همايون ،سه

(همان)350 :؛ وصف مجلس شرابخواری شبانۀ

عشق ديگر يعنی :عاشق شدن بهزاد به آذرافروز،

همای و بهزاد با زيبارويان خاوری در  05بیت

دلباختگی فهرشاه به شمسۀ خاوری و شیفتگی

(همان)252-250 :؛ وصف بارگاه فلفور چین در

فرينوش به پريزاد ،در طول جريان داستان شک

 10بیت (همان)205-201 :؛ توصیف سحرگاه 2

میگیرد و سرانجام ،در انتهای افسانه ،هر سه به

بیت (همان)211 :؛ در وصف همايون  12بیت

همت قهرمان به ازدواج منتهی میشود.

(همان)202-200 :؛ وصف مجلس شرابخواری
فلفور در  5بیت (همان)050 :؛ وصف زيبايی آذر

 .11عناصر وصفی زاید

افروز در حدود  35بیت (همان)252-251 :؛ در

در اين منظومه عالوه بر مقدمۀ مفصلی که شاعر

بیان احوال عاشقانۀ بهزاد به آذرافروز  00بیت

در مناجات باری تعالی ،نعـت پیامبر اکرم (ص)،

(همان)251-255 :؛ وصف سمن رخ  15بیت

در صفت مقربان حضرت الوهیّت ،مدح سلطان

(همان)221 :؛ در توصیف زيبايی شمسۀ خاوری

ابوسعید بهادر ،وزير غیاثالدّين محمد ،در

 1بیت (همان)215 :؛ در بیان دلدادگی شمسۀ

شراب از ساقی و غیره

خاوری به همای و گفتوگوی محرمانۀ او با

آورده( ،همان )321 -352 :همچنین ،اشعار

آذرافروز ( 55همان)215-210 :؛ توصیف صحنۀ

نکوهش روزگار و طل

تحلیل ری تشناسی داستان هماي و همایون خواجوي كرمانی
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آمدن فهرشاه به نزد همای در شکارگاه و معرفی

ــ آوردن اندرزهای اخالقی و سخنان

او و نق سخنان وی  32بیت (همان)210-212 :؛

عبرتانگیز که با عناصر و درون مايۀ داستان

در بیان زيبايی شمسۀ خاوری  1بیت (همان:

ارتباطی ندارد ،بلکه راوی يا شاعر به بهانۀ برخی

)211؛ بیان خواب ديدن همای و زيیايی و

حوادث فرصتی برای بیان اينگونه سخنان می-

اوصاف همايون  23بیت (همان)231-230 :؛

يابد( .همان،015 ،051 ،011 ،212 ،211 ،311 :

وصف همای از زبان پريزاد  15بیت (همان:

)005 ،001 ،000 ،002 ،003 ،021 ،025

)221-225؛ توصیف سرسبزی و زيبايی مرغزاری

ــ بیان مطالبی در وصف شراب و عشق و

که همای و بهزاد پس از رهايی از دست زنگیان

حاالت عاشقانه و طريقت و حاالت اه سلوک

آدمخوار به آنجا رسیدند 11 ،بیت (همان)311 :؛

(همان،050، ،050 ،053 ،255- 215 ،315 ،351 :

در وصف کشتزاری که همای درحین بازگشت از

)021-021 ،021 -023

بوستان پريان به آنجا میرسد 0 ،بیت (همان:

ــ راوی در پايان داستان برای کمال اقناع

)355؛ بیان احوال عاشقانه و سوز و گداز همای

خواننده ،به ازدواج همای با همايون و حتی

 31بیت (همان)310-312 :؛ وصف سپیده دم و

پادشاه شدن او نیز اکتفا نمیکند ،بلکه به شکلی

باغ و نسیم صبا و عشقبازی همای با گ ها و

قالبی و تکراری همانند اکثر داستانهای عاشقانه

گیاهان به ياد همايون  02بیت( .همان-252 :

قهرمان را پادشاهی عدل ،بخشنده و مقتدر

)251

تـوصیف میکنـد کـه رسم تعدّی و ستم را
ــ اطناب در گفتوگوهای اشخاص داستان

و خطاب با عناصر بیجان:

برمیاندازد ،چنانکه گرگ از میش مراقبت میکند،
فقیران توانگر و سرافگنـدگـان جملگی سرور

نفس همای در راه بازگشت از

میشوند ،و ...سرانجام ،همۀ ممالک جهان و زمین

بوستان پريان  15بیت (همان)311 :؛ گفتوگوی

و زمان مسخّرِ او میگردد و همگان در آرامش و

سواران خاور زمین با همای  5بیت (همان-315 :

خوشی به سر میبرند( .همان)002 :

حدي

)311؛ گفتوگوی همای و همايون ،زمانی که
همای به پای ديوار قصر همايون آمده است،

بحث و نتیجهگیري

حدود  15صفحه (همان)221-211 :؛ مناظرۀ

الگوی روايتشناسی پراپ را میتوان برای درک

همايون با همای  01بیت (همان)250-252 :؛

و شناخت انواع روايتهای گوناگون بهويژه

خطاب همای با ابر و طیره شدن با برف و باد 22

افسانههای کهن عامیانه صرفنظر از موضوعات

بیت (همان)255-253 :؛ خطاب همای با باد

آنها ،به کار گرفت و بر مبنای تحلی های

صبا و به رسالت فرستادن ،آن  53بیت (همان:

ساختارگرايانۀ او میتوان معیارهای علمی

)055-011؛ سخن گفتن همای با شمع و درد دل

جديدی برای طبقهبندی ساختاری آنها به دست

کردن با آن 01 ،بیت( .همان)201-201 :

آورد .شايان ذکر است که پژوهشهای انجامشده
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بر روی قصههای ايرانی ،از جمله مقالۀ حاضر

پراپ ،والديمیر ( .)1252ريختشناسی قصههای

نشان میدهد که مدل ريختشناسی پراپ به طور

پريان .ترجمۀ فريدون بدرهای .تهران:

عام يک شیوۀ علمی قاب تطبیق برای تحلی آثار

انتشارات توس.

روايی کهن زبـان فارسی است ،امّا نظرات او

خديش ،پگاه ( .)1211ريختشناسی افسانههای

دقیـقاً و به صورت جزء به جزء با اينگـونه

جادويی .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.

روايات همخوانی و همپوشـانی نـدارد ،بلکه
برخی از حـوزههای عملیات قصه و عناصر
سازندۀ آن در روايتهای فارسی قاب

حذف،

خواجوی کرمانی ،کمالالدّين ابوالعطا (.)1215
خمسۀ خواجوی کرمانی .به کوشش سعید
نیاز کرمانی .کرمان :مرکز کرمانشناسی.
شمیسا ،سیروس ( .)1255نقد ادبی .تهران:

ادغام يا جابهجايی میباشد.

انتشارات فردوس.

صفا ،ذبیگاهلل ( .)1215تاريخ ادبیات در ايران.
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Abstract
Structuralism is a kind of methodology that analyses structures and studies the
governing rules. One of the structuralistic approaches in the literature is narratology.
The first academic studies in this field were the researches done by Vladimir
Prop on one hundred Russian folkloric tales. And the result of these studies was
the publication of a book called morphology of Pari Tales”. He summarized the
narrative structure of those tales in different sections such as seven fields of action
and thirty fields of functions. The tale of Humay and Humayoon composed and
written by Khajooyeh Kermani, the great mystic poet of the eighth century, is
accounted as one of the most important works of the old Persian Literature of
narrations. In this essay, the story of Humay and Humayoon was analysed structurally
according to Propp’s morphology method. The result s show that most of the points
defined by Propp have been observed in this legend. Also, his narratologistic
theory can be adaptable to this tale and the other classical Persian narrations.
Keywords: Structuralism , Morphology , Propp , Humay and Humayoon , Function.
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