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 چكیده

ررسی آنها را مورد ب پردازد و قواعد کلّی حاکم برپژوهش است که به تحلی  ساختارها می نوعی شیوۀ ساختارگرايی

( يا بررسی ساختاری روايت narratology) شناسیدهد. يکی از رويکردهای ساختارگرايانه در ادبیات، روايتقرار می

است. نخستین مطالعات رسمی در اين زمینه، تحقیقات والديمیر پـراپ بر روی يک صد قصّۀ عامیانۀ روسی بود که 

هفـت حوزۀ عملیاتی و  ها را درد. وی ساختار روايی  آن قصّهش های پريانشناسی قصّهريختمنجر به انتشار کتاب 

 ملّق  به ،الدّين ابوالعطا خواجوی کرمانیسرودۀ کمال همايون همای وويک خويشکاری خالصه کرد. منظومۀ سی

اين  در رود.های کهن فارسی به شمار میترين روايتنخلـبند شعرا، عارف و شاعر بزرگ قرن هشتم هجری از مهم

تحلی  قرار  مورد تجزيه وو روش تحلی  محتوا شناسی پـراپ مقاله ساختار افسانۀ يادشده برمبنای الگـوی ريخـت

های مورد نظر پراپ در اين داستان موجود است و نظام نتايج حاصله بیانگر آن است که اکثر خويشکاری گرفته و

تجزيه و  سازندۀ قصه نیز در عناصر ساير اجزا و های عملیات وشناسی وی دربارۀ حوزهپیشنهادی و مدل روايت
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 مقدمه

ساختارگرايی نوعی روش پژوهشی است که به  

پردازد و قوانین کلّی تجزيه و تحلی  ساختارها می

به سخـن  کند.ساختارها را  بررسی می حاکم بر

 ديگر، ساختارگرايی يک نظام فکـری است که بر

خواه انسانی  طبیعی، ای خواهمبـنای آن هر پديده

-ای از روابط در نظر گرفته میبه عنوان مجموعه

تمايز  تـوان با تفکیک اجزای آن وشـود که می

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

ه را تجزيه و تحلی  آن را پديـد قواعـد حاکم بر

-رايی نگاهش کلّی است و به پديدهکرد. ساختارگ

خواهد ی ندارد، بلکه میهای منفـرد توجّه

ها را شام  قواعدی به دست آورد که همۀ نظام

شود. ساختارگرايی علم نیست؛ بلکه روش 

هرجزء »ساختارگرايی  در بررسی ساختارهاست.

 شود،ارتباط با يک ک  بررسی می يا پديده در

. «يک ساختار کلّی  است ی ازئجز ۀيعنی هر پديد

 (111:1255 )شمیسا،

ساختـارگرايی را چنیـن تعريف ژان پیـاژه 

فاصله  ساختارگـرايی عبـارت است از» کنـد:می

 های گسستهگرفتن از مطالعۀ در زمانی پديده

شناختی که در سـدۀ نوزدهم رواج داشت و زبان

هـای زبانی نظام ۀروآوردن به پژوهش دربار

-منـسجم و يکپارچه که به طور همزمان عم  می

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

 ساختـارگـرايـی در مفهوم وسـیـع آن،»ديـگـر، 

اشیــای  جـوی واقعـیـّت نه دروروش جسـت

 )اسکولز،. «در روابـط میــان آنهـاست منفـرد، که

( ساختارگرايـی پاسـخی است به 15:1252

نظـامی منسجم که علـوم مدرن را وحـدت 

ادول بر کريستوفر ک ۀعلومی که به عقیـد .بخشـد

را  الجمـع استوارنــد و يکديگرنعةهای مافرض

گیرند. علومی مانند کنند يا ناديده مینقض می

شنـاسـی مـردم فیـزيک سببیّـت، فیزيک کوانتـم،

 (12 )همان: .«و...

اصطالح ساختارگرايی را برای نخستین بار 

کالسیک خود به نام ۀ مقال کلود لوی استروس در

« شناسیمردم شناسی وزبان رگرا دتحلی  ساخت»

به کار برد. منظور او مکت  و  1100سال  در

روشی است که با توجّه به ساخت، به تحلی  

پردازد. لوی استروس واحدهای يک نظام می

طرح اين روش را مديون آرای فردينان 

 (212:1255 )کالر، داند.می دوسوسور

گرايی به فرمالیسم و مکت  ساخت ۀريش

بعدها  رسد ووفرمالیسم و فوتوريسم میپراگ و نئ

گرايی در شده است. ساخت نقد نو هم متأثر از

 )شمیسا، مکات  فوق به نحوی است. هر يک از

شناختی سوسور های زبانديدگاه» (111:1255

داد، گرچه  قرار تأثیرها را تحت فرمالیست

 .گرايی نیستنوعی ساخت فرمالیسم دقیقاً

-ديدگاهی ساختاری می ا ازفرمالیسم متون ادبی ر

نگرد و با رها کردن مصداق، بررسی خود نشانه 

 :1215)ايگلتون،  .«دهدرا مورد توجّه قرار می

 1125گرايی ادبی در دهۀ ( ساخت120-120

شکوفا شد و در آغاز کوششی بود به منظور به 

های فردينان  ها و دريافتبستن روش کار

اختاری نوين شناسی سدوسوسور بنیانگذار زبان

-ساخت (123-122 )همان: ادبیات. ۀعرص در

اصلی خود که بررسی متون  ۀکم از حوزگرايی کم

سرايت کرد و نوعی  های ديگربه نظام ادبی بود،
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ها دانش بسیاری از روش و متدولوژی شـد که در

 (151:1255 )شمیسا، تواند کاربرد داشته باشد.می

میان  از ها،یستنئوفرمال ها وفرمالیست عالوه بر

توان لوی استروس، گرايان معروف میساخت

ا ـد يـديـان جـرايـگتـاخـودورف و از سـت

، ژولیا ، میش  فوکوگرايان روالن بارتپساساخت

 کريستوا و ژاک درايدا را نام  برد.

 پی آن است که الگويی از ساختارگرايی در

خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثار 

به دست دهد.  کند،سی میرردی که برمنف

زبان به  ادبیات  ۀساختارگرايی با حرکت از مطالع

و تالش برای تعريف اصول ساختاردهی که نه 

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

هست  آن بوده و کنند، برعم  می ادبیات ۀعرص

ترين مبنای ممکن را برای مطالعات ادبی علمی تا

 (32:1252 اهم آورد. )اسکولز،فر

 رويکردهای ساختارگرايانه در يکی از

يا بررسی  1شناسیادبیات، موضوع روايت

ساختاری روايت است. اگرچه تالش برای 

توصیف ساختارهای روايی  از زمان  ارسطو آغاز 

والديمیر پراپ ۀ گرايانگرديده، مطالعات ساخت

اقدام  روسی نخستین  ۀهای عامیانقصّهۀ دربار

رود که منجر به اين زمینه به شمار می جدّی در

شناسی ريختانتشار کتاب  ارزشمند او با عنوان 

به م، 1135 سال در اين اثر .شدهای پريان قصّه

انتشار آن  1125سال  زبان روسی منتشر شد و در

های به زبان انگلیسی موج  شهرت جهانی نظريه

بر »شناسی پراپ گرديد و تحلیلی روايت

های اساطیری لوی استروس و گرماس، پژوهش

1. narratology

 ۀبررسی ساختار روايت گرماس و برمون و نظري

 «قاطعی داشت تأثیرادبی بارت و تودورف 

فراوانی  تأثیر عالوه برو ( 101:1255 )احمدی،

عطف  ۀهای ساختارگرايان نهاد، نقطانديشه که بر

 شناسی گرديد.های روايتپژوهش

داند که تلییر میپراپ روايت را متنی 

وضعیّت از حالتی متعادل به حالتی غیرمتعادل و 

 کند.دوباره بازگشت به حالت متعادل را بیان می

به نظر  نامد.می 3رخداداو اين تلییر وضعیّت را 

عناصر  وضعیت يا رخداد از پراپ اين تلییر

 کار او در ۀعمد اصلی روايت است و تقريباً

شناسايی اين  های پريانشناسی قصّهريخت

رخدادهـاست، چیزی که وی آن را کارکـرد يا 

 )اخوت، خواند.خويشکاری يا نقـش ويـژه می

15:1211) 

 ۀانداز پراپ، داستان دربرگیرندچشم از

تعداد معیّنی از واحدهای کوچک روايی به نام 

ها خويشکاری است که مطالعات ساختاری  قصّه

ها قصّه .گیردمبنای آن  واحدها صورت  می بر

با وجود تنوع بسیاری که دارند، واحدهای 

هايشان ساختاری يا کارکردها و خويشکاری

فولکلوريک  ۀمحدود است. او در بررسی صد قصّ

 هرچند افراد و»روسی نتیجه گرفت که 

ها گوناگون و حرفه و های اين قصّهشخصیّت

، اما نقش ويژه يا های آنان متنوع استکنش

. «ن محدود و ثابت استهايشاخويشکاری

بدين  (05:1252 ؛ پراپ،100: 1211)احمدی، 

های اشخاص داستان را خويشکاری ترتی  تعداد

اين باور است  سی و يک نقش ويژه دانسته و بر

2. function
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ها تمام قصّه ها درخويشکاری ۀکه هیچگاه هم

 آيد.نمی

 ها عناصرديدگاه پراپ، خويشکاری از

، عناصری که دهندبنیادی قصّه را تشکی  می

شود. روی آنها ساخته می جريان عملیّات قصّه بر

ها شناسی قصّهاو اولین قدم در ريخت ۀبه عقید

کردن عناصر يادشده است و به اين منظور  جدا

-براين، میئه نمود. بناآنها ارا ابتدا بايد تعريفی از

 خويشکاری يعنی عم  شخصی از» نويسد:

جريان  دراشخاص قصّه از نظر اهمیّتی که 

های ( نتايج بررسی02 )همان:. «عملیّات قصّه دارد

او در اين خصوص به چهار قانون کلّی منحصر 

 های اشخاص قصّه،خويشکاری( شود: الفمی

دهند و از ثابت و پايداری را تشکی  می عناصر

دهد و چگونه انجام می اينکه چه کسی آنها را

 شمار (مستق  هستند. ب پذيرند،انجام می

ک ـويیـ)س تـاس دودـا محـهويشکاریـخ

توالی  (ج .(های پريانقصّه خويشکاری در

 ۀها همیشه يکسان است. نیامدن همخويشکاری

-کردها در قصّه قانون توالی آنها را برهم نمیرکا

ای های پريان از  ساختار يگانهتمام قصّه (زند. د

توان آن برخوردار هستند، به طوری که می

 ايی و ريخت اصلی را کشف کرد.ساختار نه

شناسی، پراپ با الهام از روش علم گیاه

های خود را در زمینۀ  مطالعات و پژوهش ۀشیو

شناسی ريخت های عامیانه،تجزيه و تحلی  قصّه

گونه که بررسی و شناخت اجزا و همان نامید.

يک گیاه و روابط متقاب  آنها با  ۀعناصر سازند

 شناسی آن گیاه رايختر يکديگر و با مجموعه،

يک  ۀدهد، پژوهش ساختاری دربارتشکی  می

قصّه و  ۀسازند عناصر روايت يعنی بررسی اجزا و

ها با يکديگر و با ک  قصّه نیز روابط متقاب  سازه

 شناسی قصّه است.ريخت

تواند در درک پراپ می ۀواقع، شیو در

ها به کار آيد. براساس انواع روايت ۀساختار هم

توان به مبنای جديدی برای های پراپ، می تحلی

نه براساس موضوع،  های قصّه،بندی تیپطبقه

های دقیق ساختاری دست بلکه براساس ويژگی

يک  آيد،نگرش پراپ به دست می آنچه از يافت.

هاست و دريافتی قصّه ۀديدگاه روشن کلّی دربار

بندی روايت چگونه اين است که استخوان از

اتصاالت کجاست، ممکن  ها وبست شک  گرفته،

حرکت ک ّ سیستم به کدام  و غیرممکن چیست و

 (05:1211)خديش، سمت است.

به اين  های پراپ منحصرتجزيه و تحلی 

نیست که کارکردها را گرد آورد و آنها را مرتّ   

اين  ۀدهندهمديگر ادغام کند، بلکه نشان يا در

 ر،عناص واقعیّت هم هست که اين کارکردها و

اين اساس،  اجزايی قاب  جانشینی هستند. بر

های پريان يا هر متن ديگری که صاح  قصه

هم مشخّصات ساختارگرايی  طرح باشد،

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

 

 همایون  هماي وشناسی  داستان  ری ت
 معرّفی اثر. 1

جوی خوا علی،الدين ابوالعطا محمود بنکمال

عارف بزرگ ايران،  ،ملقّ  به نخلبند شعراکرمانی 

 همای و ۀمنظوم زيست.قرن هشتم هجری می در

متقارب است  بحر ای درمثنوی عاشقانه همايون

 0051هجری در   123که خواجو آن را به سال 
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را  همايون همای وبیت به اتمام رسانید. وی نظم 

 زمان اقامت خود در اين تاريخ در مدّتی پیش از

اينکه هنگام ورود به  به تصور ،دکرآغاز بلداد 

 به ابوسعید بهادرخان )متوفی آذربايجان، آن را

آغاز آن، ايلخان  مذکور و  در .( تقديم کند122

الدين محمد را مدح گفت، امّا وزيرش غیاث

چون هنگام ورود خود به آذربايجان با مرگ 

ابوسعید بهادر مواجه گرديد، به تشويق خواجه 

الدين صاين و احمد، آن را به نام شمسالدين تاج

 )صفا، الدين درآورد.پسرش عمیدالملک رکن

 (552-515: 3 بخش ،2ج: 1215

 خالصۀ داستان . 3

منوشنگ قرطاس پادشاه سرزمین شام از خدا 

کند. دعای وی اجابت درخواست فرزندی می

کند که گردد و خداوند به او فرزندی عطا میمی

ايام جوانی،  گذارند. او درنامش را همای می

در شکارگاه  رود.اجازۀ پدر به شکار می روزی با

آورد بوستانی خرّم سر درمی تعقی  گوری، از با

چون قدم به  باشکوهی وجود دارد. که درآن قصر

او  آيد ونهد، پری رويی به استقبال او میايوان می

آنکه او  خواند، غاف  ازفرا می را به درون  قصر

آنجا متعلّق به پريان است. به  است وپری 

ها و کاخ به آن باغ راهنمايی آن پری همای در

 کاخ تصوير ديوار پردازد. برگردش و تفرّج می

بیند و از هوش چین را می فورفل همايون دختر

نه  دارد، ديگرخاک برمی از رود. چون سرمی

نه قصری.  بیند وگلزاری می

گوهر اشک بر  به ياد چهرۀ دلربای همايون

اينکه  تازد تادامن افشان و پرانديشه، اس  می

همراهان خود  بامدادان به نخجیرگاه نزد سواران و

سرگذشت خود را برای همراهانش  .رسدمی

ای، آنچه ديده :گويندکند؛ اما آنان میمی بازگو

ای پتیاره جادويی بیش نبوده و تو را ديو خیال و

 فلفور دختر عشق که  ازهمای . برده است  راه از

تاب کف داده و در آرزوی وصالش  بی از قرار

 گرداند وگشته، سواران خويش را نزد پدر بازمی

خود با همزاد و رفیق ديرينش بهزاد، راهی چین 

-شود و در راه با حوادث زيادی مواجه میمی

آنها در کنار دريا، به دست سمندون زنگی  .گردند

 زيردستش اسیر ونخوارچه  زنگی خ و آدمخوار

-آسايی نجات میمعجزه شوند؛ ولی به طرزمی

 سواران و بندگان پادشاه خاور يابند. سپس، با

همای  کنند که مطابق رسم خودزمین  برخورد می

 -رسدراه می چون نخستین کسی است که از -را

کنند. می گذشتۀ سرزمین خاور جانشین پادشاه در

کند؛ د را وزير خود مینشیند و بهزااو بر تخت می

 و به کار حسرت ديدار يار ناآرام است اما در

.پردازدملک نمی

شبی که همای و درباريان بزمی آراسته 

 بودند، بهزاد از مجلس عیش بیرون رفته، قدم در

 بیند ومی نام را نهد و زيبارويی آذرافروزباغ می

 ازسوی ديگر، .گرددکمند عشق او می اسیر

 ملک شاوران پادشاه در دخترشمسه خاوری 

 بیند وهمای را در گذر می گذشتۀ سرزمین خاور

شود. روزی فهرشاه فرزند پیروزبخت عاشق او می

 جوی پدروجست برادرزادۀ منوشنگ شاه در

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

  .رسدخدمت شاهزاده همای می

-منزلگاه سرسبزی با کاروان راه چین دردر 

ساالری پیر و جهانديده به نام سعدان، بازرگان 

 همای خود را قیس پسر .کندايرانی، برخورد می

کند که پدرش به قیسان بازرگان شامی معرفی می

دست حرامیان کشته شده و چه  دزد زنگی 

گويد که سعدان می .اندغارت کرده کاروانش را

-از روم می .نژاد استچین و ايرانیتاجر فلفور 

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

که  دارد که در راهش زرين دژ قرار دهدمی

جايگاه زند جادوست و حتی مرغ و ماهی هم 

همای دست سعدان را  .امکان گذر از آنجا ندارند

شود و به سوی اس  خود سوار می بوسیده بر

 .ندکحرکت می زرينه دژ

شود، ناگهان کاروانیان دور می چون از

افتد که جهان از آتش می چشمش به دريايی از

حرارت آن به جوش آمده و به سوی آسمان زبانه 

شمار و هزاران ترک خنجر سپاهیان بی کشد،می

همای اسم اعظم  .به دست آمادۀ حمله و نبردند

وار با اس  راند و سیاوشخداوند را بر زبان می

نگرد کند، به عق  میاز میان آتش عبور میخود 

برد که آن بیند. پی میآتش نمی اثری از ديگر و

 .آتش و سپاهیان سالح آخته جادوی بوده است

 غرّان و شود، ناگهان ابری تیره ومی وارد دژ

افکند و ديو سیاه و زا باالی سرش سايه میطوفان

همای با  .گرددمی مهیبی چون پارۀ کوه آشکار

نیايش به درگاه او برای غلبه بر دشمن  خدا و ذکر

-جادو وارد نبرد میزند  با کند وطل  ياری می

خاقان  پريزاد دختر .رساندشود و او  را به قت  می

ربوده و  عموزادۀ همايون را که زند جادو چین و

همای داستان  .کندکرده، آزاد می اسیر در زرينه دژ

ای پريزاد فاش بر دلدادگی خود به همايون را

به پاس جوانمردی همای،  پريزاد نیز .سازدمی

دهد که هرگاه به چین رسیدند، همای را قول می

آنگاه همای  .کند در رسیدن به همايون ياری

 طلسم گنج کیخسرو را که مقدّر بوده به دست او

  گشايد.گشوده شود، می

-کاروانیان می همای و پريزاد به سعدان و

-وان روانۀ چین میاهای فرنجینهپیوندند و با گ

شوند، وقتی به سرزمین چین نزديک می .گردند

ساالر پیر مژدۀ رهايی پريزاد را توسط کاروان

 در خود، همای را رساند وپیکی به فلفور می

 پريزاد با .کندبوستان سرای خويش مهمان می

 خود ماجرای رهايی از کند وهمايون مالقات می

و جمال و  ها و حسنوریبه دست همای و دال

گويد؛ همايون سخن می شیفتگی آن شاهزاده بر

گردد و شیفتۀ همای چنانکه دل همايون رام می

-سوی ديگر، همای همراه پیر کاروان از .شودمی

پس از ادای احترام  .رودساالر به ايوان فلفور می

 و تشريفات و پیشکش کردن هدايا، سعدان پیر

شجاعت و  کند و ازفی میمعرّ همای را به فلفور

 .گويدفداکاری او سخن می

کنار  همان مجلس، همای همايون را در در 

 .شودمی ورتربیند و آتش عشقش شعلهپريزاد می

همای نیز  دارد و از رعزم شکا روزی که فلفور

خواهد تا در رکابش باشد، او به بهانـۀ بیماری، می

 به قصر شود و شتابانمی سواره از نخجیرگاه دور

از  .آيدرود و با کمند بر بام قصر برمیهمايون می

 بیم جان خويش پاسبان چوبک زن مست را در
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سرايی کشد و با نواختن چوبک و نلمهآنجا می

آن  شود که همايون، پريزاد را که درموج  می

مور راهنمايی او به درون أبوده، م بزم زنانه حاضر

داده به عیش قصر کند و آن ش  تا سحرگاه دو دل

بامدادان  .شوندعشرت و رازگويی مشلول می و

شود، دهقان پیری خارج می قصر چون همای از

خواهد او را نزد راه او قرار گرفته، می سر بر

 .رساندپادشاه ببرد که همای او را به قت  می

فلفور از ماجرا آگاه شده با سوارانش به سوی 

ديده دستور همای را در راه  شود وقصر روانه می

 پس از .دهد او را در توران دژ زندانی کنندمی

سهی  جهانسوز از نژاد  تی سمن رخ دخترمد

 فلفور گزارافراسیاب و فرمانروای توران دژ باج

-همای عاشق شده او را خالص می چین که بر

به درخواست سمن رخ سه  دهد. همای نیز

ماند و سپس، با او وداع روز نزد او میشبانه

-همايون می وده، سواره خود را به پای قصرنم

رساند و ش   هنگام  در باغ  با همايون مشلول 

  .شودگو میوگفت

روز با اينکه همای سه شبانه همايون از

وفا مند است و او را بیبرده، گله سمن رخ به سر

اشک و ناله و  .شمارداستوار می عشق نا و در

 .کندمین التماس همای در وجود همايون اثر

گرداند و سر همای با ناامیدی و اندوه، عنان بازمی

ای آسمان را تیره ناگهان ابر .گذاردبه صحرا می

 بانگ رعد و ريزش باران و برف آغاز .گیردفرامی

ريزان و از بخت خويش همای اشک .گرددمی

دلی خود سنگ همايون از .رودناالن پیش می

ری همای ريزد و از دوپشیمان شده، اشک می

گردد. ناگاه نیمه ش  چون ديوانگان از تاب میبی

پوشد، سالح آيد، جامۀ رزم میکاخ فرود می

نشیند و در پی ردّ پای اس  می گیرد، بربرمی

زاری در بیشه .تازدمیان برف می اس  همای در

گیرد بار ديگر ثابت تصمیم می .بیندهمای را می

ذا پرسش و ـل، دـق بیازمايـعش قدمی او را در

   .شودهايی میان آنها ردّ و بدل میپاسخ

حالی که موی و روی خويش را  همايون در

نقاب پوشانده، با همای به نبرد  کاله و در زير

خواهد يابد و میغلبه می او همای بر .پردازدمی

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

ويش دارد و چهرۀ خبرمی سر پری چهره ملفر از

همای با ديدن همايون بیهوش  .سازدرا آشکار می

هنگام برآمدن خورشید، فهرشاه و بهزاد  .شودمی

همای و همايون که  زمین به نزد با سپاهیان خاور

 .رسنداند، میدر دير راهبان مسیحی پناه گرفته

ای به فلفور چین نوشته همای  پس از آن  نامه

-هديد میشود و تخواستار همسری همايون می

اش پذيرفته نشود، به چین کند که اگر خواسته

لشکرکشی خواهد کرد و تمام چین وخلّخ را به 

يلما خواهد برد و فلفور را به بند درخواهد 

 .آورد

خواندن نامۀ همای پاسخی  پس از فلفور

خواهد از او می ونويسد گرانه به او میحیله

و به عزّت به چین بفرستد  همايون را با حرمت و

از يک ماه  دهد که تا کمتروی اطمینان خاطر می

 .ديگر مراسم عروسی آنان را ترتی  خواهد داد

همای هنگام آگاهی از محتوای نامۀ فلفور با 

بهزاد که بر فلفور بدگمان  .کندبهزاد مشورت می
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های خواهد فريفتۀ چرب زبانیهمای می است، از

ه باشد، لکن فلفور نشود و از او توقع نیکی نداشت

همای از در صلگ درآمده با همايون و لشکر 

چین همايون  در .شودخاور زمین عازم چین می

همای بار ديگر برای ديدن  .رودخود می به قصر

همايون بر گنگرۀ کاخ کمند افکنده بر فراز بام 

چون با تیراندازی يکی از سپاهیان و  .رودمی

ار ـه ناچـود، بـشیـه مـر مواجـانان قصـنگهب

   .گرددمی ازـب

هايی که فلفور برای امتناع از عم  به وعده

خواهد که همايون به همای داده بود، از وزير می

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

-او نیز همايون را در زيرزمینی تاريک زندانی می

فلفور از روی مکر آوازۀ مرگ همايون را ندا  .کند

با  پردازد. همای نیزو به سوگواری می دهددرمی

دارد و ر ناله و خروش  برمیـن خبـدن ايـشنی

شدّت اندوه سر به صحرا  کند و ازتابی میبی

پريزاد که او را  .گرددنهد و مقیم بیابان میمی

دژ از بند زند جادو رهايی بخشیده همای در زرينه

که گردد تا اينپی همايون می بود، با بیقراری در

شبی با گروهی از يارانش به طور پنهانی وارد 

چاهی در زيرزمین  ايوان وزير شده، همايون را در

ديگر، فرينوش پسر سوی  از يابد.محبوس می

بیند و شیفتۀ او ر در آن ش  پريزاد را میـوزي

فرينوش برای دستیابی به وصال پريزاد  .شودمی

اجرای گیرد نزد همای برود و او را از متصمیم می

نخست نزد . زندانی شدن معشوقش آگاه نمايد

همايون را  برای او  رود و راز سردابه وبهزاد  می

دو پیش فهرشاه رفته،  سپس، هر سازد.فاش می

جو وها جستتمد خاور پس از سه با لشکر هر

کنند و مکر و در کوه و دشت، همای را پیدا می

ه او تزوير فلفور و خبر زنده بودن همايون را ب

کند که اگر همای فرينوش شرط  می .گويندمی

کار دل او را به سامان برساند، مخفیگاه  و محبس 

همای نیز با او عهد  .ه او بگويدـون را بـهماي

  .خورد که چنین کندبندد و سوگند میمی

روند و به همراهان به باغ می همای و

سردابه  چاه و پايمردی فرينوش همايون را از

چین پادشاه گوش به خبر اين .آورندمیبیرون 

مقابلۀ جنگجويانش به سپاهیان و با او .رسدمی

پیوندد و می در آنان میان جنگ  .رودمی  همای

 شود.می کشته همای دست  به فلفور  نبرد در آن

کشته شدن پدرش پیراهن خبر با شنیدن همايون

تخت بر امّا همای گیرد، می و ماتم  کندچاک می

پدر  فرينوش، شفاعت  به و نشیندمی فلفور چین 

همای  مورد عفو (چین فلفور وزير)گناهکارش 

رسد. همای گیرد و به منص  وزارت میمی قرار

کند و به رسم شاهان ايران با همايون  ازدواج می

آنگاه فرينوش  .رسنداز راه حالل به يکديگر می

ر نشاند و جانشین فلفورا بر سرير ملک چین می

خاقان چین را به عقد او  کند و پريزاد دخترمی

همای  در آن بزم عروسی، بهزاد از .آورددرمی

خواهد که او و فهرشاه را نیز به مراد دل می

  .برساند

همای با  روز ديگر هنگام  برآمدن آفتاب،

رود و در فهرشاه و بهزاد به سرزمین خاور می

برای آنجا شمسۀ خاوری دختر  ملک شاوران را 

فهرشاه و آذرافروز را برای بهزاد خواستگاری 

آن، فهرشاه  پس از آورد.کرده، به عقد آنان درمی

نشاند و او را در خاور تخت سلطنت می بر را
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به خواهش فهرشاه  آن  .کندزمین ولیعهد خود می

نمايد و در بهار زمستان را درخاوران سپری می

و در آنجا  گرددبا همايون عازم سرزمین شام می

به جای پدرش که چندی است به سرای باقی 

عدل و داد  نشیند وسرير ملک می شتافته، بر

 .اندازدجهان برمی سازد و رسم ظلم ازمی برقرار

تی صاح  فرزند مد همسرش پس از همای و

 گذارند.می شوند که نامش را جهانگیرپسری می

سالگی او مادرش همايون از دنیا  همزمان با ده

همای در فراق همسرش دست از  رود ومی

ای گوشۀ عزلت و کشد و در ويرانهحکومت می

گزيند و پس از چندی او نیز رخت مصیبت  برمی

بندد و پادشاهی شام را به جهانگیر جهان برمی از

 .گذاردوامی

دهندۀ داستان عناصر تشكیل

   صحنۀ آغازین. 1

وع با يک صحنۀ آغازين شر معموالًقصّه  هر 

ای نام برده ای خانوادهـالً اعضـمث ود.ـشیـم

رمان آينده )که مثالً سربازی يا قه شوند،می

اين  شود.فی می( با ذکر نام و موقعیّتش معراست

وب ـکاری محسـصحنه با آنکه يک خويش

شناسی بسیار مهم شود، يک عنصر ريختیـنم

 (25: 1252 )پراپ، است.

استان با شناسی پراپ، دالگوی روايت در

گردد. گاهی نیز شرارتی رخ  يک شرارت آغاز می

دهد، بلکه نابسندگی، کمبود يا نیاز به داشتن نمی

شود که چیزی يا کسی عام  حرکت داستان می

-وجو و پیاين وضعیّت قهرمان را به جست

های شروع قصّه آنچه در نظیر –هايی جويی

. کندمی وادار -گیردرارت صورت میشونده با ش

مشکالت اين دو، يعنی شرارت و نابسندگی، 

 همای وروند. افسانۀ مقدّماتی قصّه به شمار می

هايی است داستان ءلحاظ ساختاری جز از همايون

 شود.ا فقدان و کمبود يا نیاز شروع میکه ب

به دنیا  هايی که قهرمان هنوزداستان در

نیامده، مشک  )کمبود و نیاز( نداشتن فرزند 

از تولد کودک، وقايع ديگری رخ  پس است و

گاه صرف نداشتن فرزند، ماجرای هیچ دهد.می

 دهد و اين گره همیشه درداستان را شک  نمی

هايی که افسانه در شود.همان ابتدا گشوده می

قهرمان مذکّر است، معموالً با شنیدن وصفی يا 

عاشق  شود.عاشق دختری می ديدن تصويری،

ن به حساب آورد که نوعی فقدا شدن را بايد

. «شودآفرينی در داستان میموج  حرکت

(52- 51: 1211 ،)خديش

 :همايون افسانۀ همای و آغازين در ۀصحن

منوشنگ قرطاس پادشاه سرزمین شام فرزندی 

ندارد که وارث پادشاهی او شود و آرزوی فرزند 

(a) کند.می

 ها. خویشكاري3

ح زير های داستان به شراينک جدول خويشکاری

 شود:آورده می
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1
منوشنگ قرطاس با رازو نیاز از خداوند طل 

 کند.حاجت می
D7 درخواست

کند.خداوند فرزند پسری به او عطا می 3
F )رفع کمبود و  دريافت پاداش )عام  جادويی

مشک 

2
رفتن به شکار  ۀجوانی يک روز از پدر اجاز پسر در

 گیرد.می

B3 خانه  شود که ازمی داده به قهرمان اجازه

 حرکت کند.

غیبت β .رودبا همراهان به شکار می او 0

تعقی  Pr4 کند.و در شکارگاه گورخری را تعقی  میا 0

شک  تلییر  T آيد.گورخر به شک  يک پری زيبا روی درمی 2

 انتقال G برد.پری همای را به دنبال خود به بوستان پريان می 1

5

وير ، تصآن باغ وجود دارد ری که دقصر همای در

بیند و عاشق او همايـون دختر فلفور چین را می

 شود.می

a1  کمبود و نیاز به همسر )بروز مشک  برای

 قهرمان(

1

سروش  رود وهوش می او پس از ديدن تصوير از

 عالم بیهوشی او را برای رفتن به چین و غیبی در

 کند.رغی  میمعشوق ت جویوجست

B وند دهنده )گسی  داشتن(رويداد پی

15
همراهانش  ه هوش آمدن نزد سواران وـب پس از

 رود.می
عزيمت  ↑

11
 ، وی را ازراهان همای با آگاه شدن از عشق اوهم

 .کنندرفتن به چین منع می
γ نهی

13
انش را نزد پدرش ـان و لشکريـای همراهـهم

 کند.یگرداند و خود قصد سفر چین مبرمی
δ    هینقض ن

جووعزيمت به قصد جست ↑C گردد.وجوی معشوق عازم چین میاو به جست 12

شود.يار و همزاد قهرمان با او همراه می بهزاد، 10
B  برخورد با ياريگر )کارکرد میانجی، رويداد

 ربط دهنده(

10
آنها در راه چین به دست سمندون زنگی خونخوار 

 شوند.و زنگیان آدمخوارش اسیر می
A15  / شرارتpr  تعقی

12
آسا از دست آنها نجات زهـای معجهـه گونـاما ب

 .يابندمی
Rs رهايی نجات و
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11 
ا غرق ـوارش در دريـان آدمخـدون و زنگیـسمن

 شوند.می
U مجازات شرير 

15 

از  سواران توران زمین در مسیر به استقبال آنها آمده،

نان آ ۀخواهند که جانشین پادشاه درگذشتهمای می

 شود.

D7 درخواست 

 

 تخت سلطنت نشستن بر * W زند.سلطنت سرزمین خاور تکیه میۀ همای بر اريک 11

35 
جوی پدر خود وفهرشاه پسرعموی همای در جست

 آيد.زمین می به خاور
C↑ جووعزيمت به قصد جست 

 برخورد با ياريگر )رويداد پیوند دهنده( B رود.همای می فهرشاه به حضور 31

33 
ها کند و آنفهرشاه خود را به همای معرّفی می

 شناسند.يکديگر را می
Q باز شناسی 

 جووعزيمت به قصد جست ↑C شود.همای با ديدن خواب همايون رهسپار چین می 32

30 

ديدن سعدان، بازرگان پیر در راه و هشدار دادن او 

به همای از وجود زرينه دژ و زند جادو و خطرات 

 راه

Υ   شک  موکّد نهی(نهی( 

30 
قهرمان بدون توجّه به سخنان پیر به سوی زرينه دژ 

 کند.حرکت می
δ    نقض نهی 

32 
مقاب  خود دريايی از آتش و  نزديک زرينه دژ در

 بیند.شمار زند جادو را میسپاهیان بی
M کار دشوار 

31 
هولناک، اسم اعظم را بر زبان ۀ با ديدن اين صحن او

 راند.می
F7  کاربردن عام  جادويیبه 

35 
ای چون سیاوش با اس  از میان آتش عبور ـهم

 کند.می
N انجام کار دشوار 

 جادو شکستن طلسم و K8 گردد.آتش و سپاهیان جادو ناپديد می 31

 حرکت عزيمت و↑ شود.قهرمان وارد زرينه دژ می 25

21 
ند زا و آذرخش هیک  مهی  زطوفانۀ او با ابر تیر

 گردد.ه میجادو مواج
M کار دشوار 

 به کار بردن عام  جادويی   F7 آورد.دوباره اسم اعظم را بر زبان می 23

 انجام کار دشوار Nمبارزه /   کشمکش و H پردازد.با زند جادو به نبرد می 22
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پیروزی )کشتن شرير( I1 رساند.زند جادو را به هالکت می 20

ربودن A1 قان چین را ربودهدختر خا ،زادپري زند جادو قبالً 20

زندانی کردن A15 و او را در زرينه دژ دربند کرده است. 22

آزاد کردن از اسارت  K10 بخشد.قهرمان، پريزاد را از بند رهايی می 21

25
دهد که او را در رسیدن پريزاد نیز به همای  قول می

 به هدفش ياری کند.
F9 کمک دادن به قهرمان ۀوعد

21
خسرو را در زرينه دژ ـج کیـم گنـان طلسـقهرم

 شکند.می
K8 شکستن طلسم

گرفتن پاداش F1آورد.های فروانی به دست میو گنج 05

01
همای و پريزاد و سعدان پیر با کاروانیان عازم چین 

 شوند.می
عزيمت↑

03
هنگام رسیدن به چین، سعدان مژدۀ رهايی پريزاد را 

 رساند.به  فلفور می
یوند دهندهپ §

انتقال G برد.ی را نیز به بوستان سرای خويش میهما و 02

00

همايون، ماجرای ربوده شدنش  پريزاد در مالقات با

و رهايی خود به دست همای از چنگال زند جادو و 

 گويد.به او میجوانمردی همای را 

پیوند دهنده §

00
مهر و رام  دل همايون نیز نسبت به همای لبريز از

 شود.عشق او می
پیوند دهنده §

عزيمت ↑ رود.راه سعدان پیر به ايوان فلفور میقهرمان هم 02

01
ادای احترام و پیشکش کردن هدايا، سعدان  پس از

 کند.همای را به فلفور معرفی می
پیوند دهنده §

05
بیند و همان مجلس می همای، همايون را در

 گردد.ورتر میعشقش شعله
هندهپیوند د §

01
هنگام عزيمت به شکار از همای  روزی فلفور در

 خواهد در رکابش باشد.می
D7 درخواست

 فريبکاری η شود.بهانۀ بیماری از شکارگاه دور می همای به 05

 عزيمت وحرکت ↑ رود.و شتابان به قصر همايون می 01

کشتن شرير بدون جنگ I5 کشد.بام قصر پاسبان چوبک زن را می بر 03
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02
شود همايون بام قصر باع  می سرايی همای برنلمه

 نمايد. پريزاد را مأمور انتقال او به درون قصر
G انتقال

00
آن ش  تا سحرگاه با معشوق به رازگويی و همای 

 پردازد.معاشقه می
پیوند دهنده §

00
قصر، دهقان پیری مانع بامداد هنگام خروج از 

 شود.حرکت او می
A شرارت

کشتن شرير بدون جنگ I5 رساند.قهرمان، دهقان پیر را به قت  می 02

خبرگیری شرير از احوال قهرمان  śشود.فلفور از ماجرا آگاه می 01

 زندانی کردن A15 دهد همای را در توران دژ زندانی کنند.و دستور می 05

از اسارتآزاد کردن  K10 سازد.چندی سمن رخ او را از بند رها میپس از  01

 حرکت عزيمت و  ↑ رساند.د را شبانه به پای قصر همايون میهمای خو 25

 پیوند دهنده § شود.وگو میبا او مشلول گفت و 21

23
به سر بردن همای با سمن رخ  همايون به علّت

 خواند.وفا میمند است و او را بیگله
Ex فاش کردن و رسوا ساختن

واکنش قهرمان )تحمّ  آزمون( E1 گذارد.سر به صحرا می ومیدی و اندوههمای با ن 22

20
رعد و ريزش باران و برف آغاز  ناگهان ابری تیره و

 گردد.می
M دشوار کار

20
از بخت خويش ناالن درصحرا ريزان و همای اشک

 رود.پیش می
N انجام کار دشوار

22
پشیمان شده با جامۀ رزم  همايون از سنگدلی خود

 رود.وجوی او میبه جستو سواره 
↑C جووعزيمت به قصد جست

21
همای ثابت قدمی او را در عشق  همايون با ديدن

 آزمايد.می
M کار دشوار

25
چهره و سر و موی خود را زير نقاب و کاله  او

 آهنی پوشانده است.
O ناشناس آمدن

انجام کاردشوار Nزه و پیروزی /مبار H-I شود.پردازد و همای پیروز میو به نبرد با همای می 21

15
 دارد وسر برمی اين هنگام پری چهره ملفر از در

 شناسد.همای او را می
Q بازشناختن

انتقال مکانی Gبرند.دو به دير راهبان مسیحی پناه می هر 11
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13
اد با سپاهیان هنگام طلوع  خورشید فهرشاه و بهز

 آيند.خاوری نزد آنان می

B  رويداد میانجی و ربط  ياريگربرخورد با(

 دهنده(

12
ین دخترش همايون را ای از فلفور چهمای طی نامه

 کند.خواستگاری می
D7  / درخواستγ  معکوس نهی

10

صورت ردّ اين خواسته، به  کند که درو تهديد می

کشی و آنجا را ويران خواهد چین و خلّخ لشکر

 کرد.

γ نهی موکّد

10
دهد و با ای به نامۀ همای میرانهگلهفلفور پاسخ حی

 فريبد.وعده او را می
η اغواگری

12
و او را از فريفته دهد بهزاد به همای هشدار می

 دارد.شدن بر حذر می
γ نهی

11
شود و از در همای فريفتۀ چرب زبانی فلفور می

 آيد.صلگ با او درمی

δ  / نقض نهیθ3  واکنش قهرمان )تسلیم

 فريبکاری شدن(

15
اور زمین و همراهان عازم چین ـر خـا لشکـو ب

 شود.می
عزيمت ↑

11
، از وزيرش فلفور برای عم  نکردن به وعدۀ خود

 خواهد که همايون را در جايی پنهان  کند.می
γ نهی

انتقال مکانی  G برد.وزير دختر را به سرای خود می 55

زندانی کردن A15کند.زيرزمینی تاريک زندانی می و او را در 51

53
ر و حیله  مرگ دختر را ندا در فلفور از روی مک

 دهد.می
η فريبکاری

نوحه سرايی  B7دهد.و مجلس سوگواری ترتی  می 52

50
خروش راه صحرا  همای با شنیدن اين خبر با ناله و

 گیرد.در پیش می

Θ3 فريبکاری  برابر واکنش قهرمان )تسلیم در

شرير(

جووعزيمت برای جست C↑ رود.وجوی همايون میيارانش به جستپريزاد با  50

52
وزير پیدا  ـۀرزمین خانـاهی در زيـو او را در چ

 کنند.می
3ś دريافت خبر

51
، پسر وزير نزد بهزاد و همای رفته آنان را فرينوش

سردابه و اسارت همايون باخبر  از ماجرای چاه و
Ex رسوايی شرير
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سازد.می

55
ه در وصال فرينوش و دهد کنیز قول میهمای 

 ها کمک کند.پريزاد به آن
F9 قول کمک دادن

51
يون را از چاه همای و يارانش به باغ وزير رفته هما

 آورند.و سردابه بیرون می
K10 آزاد کردن اسیر

خبر گیری شرير 1ś رسد.اين خبر به گوش فلفور می 15

اعالن جنگ A19آيد.ی میسپاهیانش به مقابله با هما او با 11

13
میان لشکريان فلفور و سپاهیان همای جنگ در 

 گیرد.می
H مبارزه کشمکش و

مجازات شرير Uمیدان نبرد/ پیروزی در I1 شود.فلفور به دست همای کشته می 12

سوگواری B7 کند.همايون در مرگ پدرش سوگواری می 10

برتخت شاهی نشستن*W نشیند.ت شاهی چین میهمای بر تخ 10

وزير را  ،فرينوش از همای درخواست عفو پدرش 12

دارد.
D5 درخواست بخشش  و ترحم

عفو ) بخشیدن ترحم کردن و E5 (Uneg)کند.همای وزير را عفو می 11

کردن  شرير(

رفع کمبود و مشک  و به  K2عروسی / ** W کند.میهمای با همايون ازدواج  15

جو به کمک ود جستدست آوردن فرد مور

 ياريگران

، فهرشاه و بهزاد را به وصال و ازدواج ، فرينوشقهرمان 11

 رساند.خاوری  و آذرافروز می ۀبا پريزاد، شمس
W*/ عروسیF پاداش دادن

اواي  بهار هنگام تفرّج درباغ و چمن، آن پری  155

 ، خبرشدهمربوط به آغاز قصّه دوباره آشکار 

ی دهد و او را براه او میهمای را ب گذشت پدردر

کند.بازگشت به سرزمین شام ترغی  می

B رويداد میانجی و ربط دهنده/ گسی  داشتن

 بازگشت ↓ شود.قهرمان عازم سرزمین شام می 151

نشستن برتخت پادشاهی *W .گرددپادشاه کشور شام می و به عنوان جانشین پدر، 153
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مای ههای داستان کارکردها و خويشکاری

توان در دوازده نقش ويژه به را می و همايون

 ترتی  زير خالصه کرد:

-اسارت / رهايی معجزه .3؛ (↑Cسفر ) .1

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

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

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

 .2؛ (بدون جنگ ن شريرکشت I15چوبک زن )

زندانی شدن قهرمان در توران دژ به دستور 

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

نجات  .1؛ (ηفريبکاری فلفور ) .5 ؛(K10رخ )

نبرد با فلفور و کشتن  .15 ؛(K10دادن همايون )

و پادشاهی  وصال يا عروسی .11(؛ H-Iاو )

(**W ) بازگشت به سرزمین شام .13و (↑).

 هات. ش صی3

ت که مانند ای اسشدهت، فرد ساختهشخصی»

ايی برخوردار است و با هاشخاص حقیقی از ويژگی

. «شودها در داستان و نمايش ظاهر میاين ويژگی

صادقی در کتاب ( جمال میر111: 1215 )داد،

اثر روايتی ت در شخصی» :نويسدمی عناصر داستان

و اخالقی ت روانی يا نمايشی، فردی است که کیفی

کند، وجود گويد و میاو در عم  او و آنچه می

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

ت های پريان هفت شخصینظر پراپ، در قصه

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

 ياريگر، شاهزاده خانم، قهرمان دروغین.

ان، شناس، يکی از روايت1ماری لوريان

-گانۀ پراپ را با خويشکاریهای هفتشخصیت

1. Marie Laure Ryan

به  :کندی مرتبط در يک جمله چنین بیان میها

 C)قهرمان(،  B)فرستنده(،  Aدلی  تقاضای 

 D)شخص يا شیء مطلوب( را با شکست دادن 

-)بخشنده( با وجود حیله E)شرير( و با کمک 

 آورد.)قهرمان دروغین( به دست می Fهای 

راپ معتقد است همچنین، پ( 01: 1211 )خديش،

ها ممکن است يک در توضیگ خويشکاری

، شخصیت در چندين حوزۀ عملیات فعال باشد

ريگر باشد يا اينکه يک مثالً هم بخشنده و هم يا

ت تقسیم حوزۀ عملیاتی واحد، میان چند شخصی

شود.

 همای و همايوناشخاصی که در افسانۀ 

به  نای الگوی پراپکنند، بر مبايفای نقش می

 ند:شوبندی میصورت زير دسته

؛  همايون شاهدخت: .3 ؛قهرمان: همای .1

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

زيباروی در آغاز داستان ظاهر  گورخر و دختری

ی و ـگـدون زنـر: سمنـشري .0 ؛ود(ـشمـی

آدمخوارانش، زند جادو، فلفور چین، پاسبان 

اريگران: بهزاد، سعدان ي .0 ؛چوبک زن، دهقان پیر

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

 ، خداوند.: سعدان پیربخشنده .2 ؛همايون

پگاه خديش با مطالعه و بررسی صد افسانۀ 

های ايرانی به اين نتیجه رسیده است که در افسانه

های مورد نظر از میان شخصیت جادويی ايرانی

توان حذف ی میپراپ، گسی  دارنده را به راحت

ت چون پراپ عقیده دارد که اين شخصیکرد، 

قهرمان را به دنبال انجام کاری يا دفع شرارتی 

های ايرانی چنین از افسانه در بسیاری فرستد.می

شود و خود قهرمان با درک تی ديده نمیشخصی
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ها اقدام نیاز يا با اطالع از شرارتی، برای رفع آن

رنگ اين شخصیت کند و با توجه به نقش کممی

گیری حوادث و پديد آمدن کارکردها، در شک 

 کند.نبودش مشکلی در روند داستان ايجاد نمی

کرد قهرمان دروغین در تمام در نظام پراپ عمل

 ، چیزی جز ايجاد مشک  و شرارت نیست.موارد

توان ادغام صیت را با شرير میرو، اين شخاز اين

های ايرانی نه. بخشنده و ياريگر نیز در افساکرد

و بسیار نزديک به هم دارند و  عملکردی مشابه

، توان آن دو را يکی دانست. بنابراينمی

های جادويی ايرانی به چهار های افسانهشخصیت

ت يعنی قهرمان، شرير، ياريگر و شاهزاده شخصی

ها نیز که شود. در برخی افسانهیخانم محدود م

انم ه خقهرمان دختر است، به جای شاهزاد

: 1211)خديش،  کند.شاهزادۀ پسر ايفای نقش می

111-110)

 همای و همايونبنابراين، اشخاص داستان 

 بندی کرد:توان بدين ترتی  نیز دستهرا می

م: ـزاده خانـاهـش .3؛ ایـهم :انـقهرم .1

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

سمن بازرگان، خداوند، بهزاد، پريزاد، فهرشاه، 

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

چین، پاسبان  و آدمخوارانش، زند جادو، فلفور

 ، دهقان پیر.چوبک زن

اسم اعظم، گورخر، بوستان و قصر پريان را 

توان جزء عوام می همای و همايوندر افسانۀ 

 جادويی به شمار آورد.

ط قهرمان و تعقی  گورخر در شکارگاه توس

گور به صورت پری و هدايت قهرمان تلییر شک  

ختر فلفور به باغ و قصر پريان و ديدن تصوير د

ق يک چینی برای تحقچین همگی به منزلۀ مقدمه

فقدان يا کمبود و نیاز در داستان است که رفع اين 

جو وعام  حرکت و جست زه وـود، انگیـکمب

 شود.می

ها های شخصیتعناوين، صفات و ويژگی

-ر و عناصر ناپايدار داستان میهای متلیکمیت

ها که باشند، برخالف کارکردها يا خويشکاری

 ه هستند.همواره عناصر ثابت و تلییرناپذير قص

(، در 55:1252) راپـداز پـاناز چشـم

 های جادويی دو نوع قهرمان وجود دارد:هقص

 قهرمان قربانی. ب( ،جوگروالف( قهرمان جست

يعنی همای، از قهرمان افسانۀ مورد نظر ما، 

جوگر است.ونوع جست

 چگونگی ورود اش اص به داستان. 4

بی هیچ  همای و همايونبیشتر اشخاص داستان 

جريان داستان ای و به طور ناگهانی وارد مقدمه

مثالً برخی از آنها به  کنند.شده و ايفای نقش می

ست صورت رهگذر، مسافر يا کسی که به د

ار آمده و ای گرفتلعهجادوگران ربوده شده و در ق

شود و در نقش ياريگران به دست قهرمان آزاد می

کنند؛ قهرمان برای رسیدن به هدف به او کمک می

سمن رخ و  مانند سعدان بازرگان، فهرشاه، پريزاد،

 فرينوش.

يا در قال  اشرار در مسیر سفر قهرمان بر سر 

پردازند و راه او قرار گرفته، به ايجاد شرارت می

شوند، مانند سمندون و زنگیان راه او می مانع

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

 سعدان: با کاروان تجارتی خويش در مسیر

کند و او چین به طور اتفاقی با قهرمان برخورد می
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نمايد و تا رسیدن را از خطرات راه آگاه می

 ياريگران اوست. ءقهرمان به شاهدخت جز

، دوست ديرين و آغاز داستان بهزاد: در

شود که با او در دامن يک همزاد همای معرفی می

دايه پرورش يافته است. در هنگام عزيمت 

وجوی معشوق، قهرمان به چین به قصد جست

ه نقش کند و تا پايان قصوی را همراهی می

 گیرد.ريگر را به عهده میيا

: دختر خاقان چین و دختر عموی پريزاد

زرينه دژ به دست زند جادو اسیر شده همايون در 

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

ان به عنوان سازد و تا پايان داستاز بند رها می

 کند.ياريگر ايفای نقش می

، ن: همايون دختر فلفور چیشاهزاده خانم

که در آغاز داستان، قهرمان با ديدن تصوير او بر 

شود و به اختۀ او میوار قصر باغ پريان دلبدي

اين  شود. در چین،وجوی او عازم چین میجست

گری دوستش شاهدخت به پايمردی و میانجی

 شود.ريزاد عمالً وارد صحنۀ داستان میپ

، که به واسطۀ پدر فلفور: پادشاه چین

، به عنوان وارد صحنۀ داستان شده همايون بودنش

 .ضد قهرمان عمدتاً نقش شرير را بر عهده دارد

ـری گیبـرخـی از اشـخـاص در شکـ 

اتی آن عمالً نقشی کارکردهای قصّه  و روند عملی

 مانند:  د.بر عهده ندارن

ای در خاور آذرافروز، دختر پری چهره -

ای مهکه ش  هنگام در باغ بدون هیچ مقدزمین 

-اش میشود و بهزاد با ديدن او شیفتهمیظاهر 

ی قبلی هادر حالی که راوی در بخش گردد.

داستان هیچ سخنی از او به میان نیاورده و در 

کند دی داستان نیز هیچ نقشی ايفا نمیمراح  بع

های ز او نیست و تنها در يکی از صحنهو ذکری ا

زاد ـرای بهـان، او را بـ، قهرمانتـهای داستـان

 کند.ی و عقد میخواستگار

شمسۀ خاوری دختر ملک شاوران پادشاه  -

مین نیز همانند آذرافروز در ز متوفای خاور

ای از داستان در سرزمین خاور هنگام رفتن صحنه

آمده با  همای و همراهان به شکار به ايوان قصر

شود و تا پايان داستان ديدن قهرمان عاشق او می

هیچ نقشی به عهده ندارد تا اينکه سرانجام به 

 آيد.میپايمردی همای به عقد فهرشاه در

ناگاه در سرزمین خاور به فهرشاه: روزی به 

رسد و ، میحضور همای که پادشاه خاور بوده

شام برادر ، پادشاه سرزمین خود را فرزند پیروز

-کند که در جستمنوشنگ قرطاس معرفی می

مفقودش راهی سرزمین چین شده  جوی پدرو

نیز قب  از اينکه او خود را  است و شاهزاده همای

وی داستان نیز در را شناسد.معرفی کند، وی را نمی

های قب  هیچ سخنی از او به میان نیاورده صحنه

  بعدی است. با اين تفاوت که فهرشاه در مراح

در رسیدن  تی ياريگراين افسانه به عنوان شخصی

 ری به عهده دارد.قهرمان به هدف نقش مؤث

 

 حركت در داستان. 3

ه را اصطالحاً توان قصشناسی میاز لحاظ ريخت

( يا Aشرارت ) ی دانست که ازبسط و تطور

شود و با گذشتن از ( شروع میa) کمبود و نیاز

( يا *Wهای میانجی به ازدواج )خويشکاری

های ديگری که به عنوان سرانجام و خويشکاری

اين  انجامد.خاتمۀ قصه به کار گرفته شده، می
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 نامند.ه را حرکت میگونه بسط و تحول در قص

 (152 )همان:

انۀ همای و ی پراپ، افساساس الگوبر

. زيرا های يک حرکتی استهمايون از نوع افسانه

که با يک کمبود يا  ه چرخۀ کاملی استاين قص

خاتمه  (*W) شود و به ازدواجنیاز شروع می

، مشک  يابد و پس از پايان يافتن اين حرکتمی

آيد که برای برطرف کردن آن ديگری پديد نمی

.چرخۀ کام  ديگری آغاز گردد

هاي جادوییافسانه هاي بنیادین درطرح الگوها و. 1

، در وضعیت شناسی پراپمبنای طرح ريخت بر

بروز مشکلی عام  حرکت ه آغازين هر قص

شود. اين مشک ، يا کمبود و فقدان و داستان می

نیاز قهرمان به چیزی است يا وقوع شرارت و 

-دشمنی و خطری است که قهرمان را تهديد می

جهت رفع آن نیاز يا  ابراين، قهرمان درکند. بن

نمايد آغاز می جويی راوکوشد. جستشرارت می

 خیزد.يا به مقابله با شرير برمی

های شناسی افسانهريختکتاب  خديش در

براساس ها را ، افسانه(132و131:1211) جادويی

الگوی الف و ، به ترتی  به نوع مشک  اولیه

 همای و ت. داستانبندی نموده اسالگوی ب طبقه
بندی طبق اين تقسیم خواجوی کرمانی بر همايون

کند. الگوی الف پیروی می از

 هاانگیزش. 7

است که باع   ، دالي  و اهدافیمراد از انگیزش

-های اشخاص داستان میپديد آمدن خويشکاری

ای کامالً زنده و ها به قصه صبلهانگیزش» گردد.

ها جزء د اين، انگیزشاما با وجو بخشند،ممتاز می

. «ه هستندترين عناصر قصثباتناپايدارترين و بی

 (102 :1252)پراپ، 

همای و های اشخاص داستان انگیزش
 ند از:اعبارت همايون

يعنی منوشنگ  :لیهانگیزۀ قهرمان او -

دعا و نیايش به درگاه خداوند به  قرطاس از

دست آورن فرزند پسر است که جانشین و وارث 

 ر پادشاهی گردد.او د

از  يعنی همای :انگیزش قهرمان اصلی -

به شکار  ، رفتنکس  اجازۀ پدر وحرکت از منزل

.و تفريگ با همراهان است

انگیزۀ همراهان همای در نهی او از رفتن  -

اساس بودن ماجرای ن به بیاعتقاد آنا :به چین

قصر پريان و تصوير دختر فلفور و فري  خوردن 

 یاره است.همای از ديو پت

نقض نهی همراهان و  انگیزش قهرمان در -

دلدادگی و آرزوی وصال با دختر  :رفتن به چین

حرکت اصلی  فلفور چین است که موج  ايجاد

 گردد.داستان و تداوم آن می

همراه  انگیزۀ بهزاد، يار ديرين همای، در -

ياری رساندن به او در دستیابی به  :شدن با او

 موانع احتمالی موجود در معشوق و کمک در رفع

 باشد.اين راه می

انگیزش قهرمان در آزاد کردن پريزاد از  -

به اثبات رساندن فداکاری و  :بند زند جادو

 در وانمردی ذاتی خود است که معموالًج

 ها وجود دارد.انهت قهرمانان افسشخصی

انگیزۀ قهرمان در به وصال رساندن  -

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

پاسخ قدر ناسانه و پاداشی است به تالش آنها، 

ويژه پسران که در رفع موانع موجود برای ه ب

 اند.دهرسیدن همای  به همايون، به عم  آور

انگیزش سمن رخ در رهايی بخشیدن  -

عشق و  :قهرمان از بند فلفور در توران دژ

 گی او نسبت به همای است.دلداد

انگیزۀ پريزاد در ياری رساندن به قهرمان -

جبران  سعی در :در جهت وصال او با همايون

 فداکاری قهرمان است.

 انگیزش سمندون و افراد خونخوارش در -

: ايجاد شرارت و به اسارت گرفتن همای و بهزاد

 هاست.خوردن آن

آمیز انگیزۀ زند جادو از رفتار شرارت -

گمراه کردن رهگذران از جمله قهرمان و  :ودخ

ها غارت اموال کاروان به بیگاری کشیدن آنان و

باشد.می

انگیزش فلفور در به بند کشیدن قهرمان  -

در توران دژ و فري  دادن او و پنهان کردن 

 پا ملاکی در زيرزمین و بر دخترش همايون در

دن صحنۀ سوگواری برای مرگ دروغین کر

 ن است که دو دلداده را برای همیشه ازاي :همايون

مزاحمت قهرمان را از سر  و جدا کرده يکديگر

خود دور کند.

 هاپوشانی نقشهم گردي وهمسان. 8

، گردی آن است که يک صورتمراد از همسان

خود تحلی   ت ديگری را به طور ناقص درصور

 شوند ونتیجه دو صورت درهم می در وبرد می

: 1252 )پراپ، آورند.ديد میصورتی همسان پ

واقعی خويشکاری واحد، معنای م ( و نیز در121

( که آن 102 )همان: ای داردشناسی دوگانهريخت

پوشانی هم گردی وتوان از مقولۀ همسانرا هم می

مار آورد. در اينجا به کارکردها به ش ها ونقش

پوشانی هم ها وگردیهايی از همسانذکر نمونه

ايون ـهم ای وـانۀ همـی افسهـایخويشـکار

 پردازيم:می

رهايی بخشیدن قهرمان به وسیلۀ پريزاد از  -

نوع  گردی ازای همسانزندان زرينه دژ به گونه

M-N است؛ يعنی کار دشواری که به همسريابی و 

شود. به سخن ديگر، همای به ازدواج مربوط نمی

کند، قصد ازدواج با پريزاد او را از بند خالص نمی

طبق خصلت جوانمردی و  ت برتوان گفبلکه می

اتی که به نوعی در قهرمانان و فداکاری ذ

شود، اين ها ديده میهای مثبت افسانهتشخصی

قوّت زند و اين امر از نقاط می عم  از او سر

 گردد.پردازی شاعر يا راوی تلقی میشخصیت

ان را آغاز داستان قهرم سروش غیبی در -

قهرمان نیز به  کند وه چین تشويق میبرای رفتن ب

نمايد. چون نتیجۀ گسی  داشتن اين کار اقدام می

( و ↑Cجوی طوالنی )وقهرمان، رفتن و جست

ينجا در ا .غیره است ياريگر و ،ديدار با بخشنده

 a،Bيعنی  ،هبا خويشکاری بخش گره پیچ قص

سوی  فرستادن( مواجه هستیم. از نیاز و )فقدان و

داشتن قهرمان و ترغی  او برای  ديگر، گسی 

رفتن به چین را که حوادث سختی به دنبال دارد، 

يعنی کار دشوار  Mتوان از نوع خويشکاری می

به شمار آورد.



  113     خواجوي كرمانی هماي و همایونشناسی داستان حلیل ری تت

وع ـدول از نـج 1ارۀ ـرد شمـکارک -

دهنده است و کارکردهای میانجی و رويداد ربط

مفهوم خويشکاری گسی  داشتن را نیز در خود 

دارد.

 عالوه بر 3 ويشکاری شمارۀخ در -

نیاز يا فقدان اولیه با  (، کمبود وFدريافت پاداش )

توان آن را گردد و میزاده شدن  فرزند رفع می

 پوشانی کرد. هم (Kبا )

شرارت زنگیان  10در کارکرد شمارۀ  -

( را A15اسیر کردن همای و بهزاد ) آدمخوار و

( Pr) توان با تعقی  قهرمان از سوی شريرمی

مبنای قانون توالی  سازی نمود، زيرا برهمسان

 های تعقی  وهای پراپ، خويشکاریخويشکاری

 ( دو خويشکاری متوالی هستند.Pr-Rs) گريز

-خويشکاری 20و  22، 21 کارکردهای در -

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

پیروزی و  -کشمکش رخدادهای دوگانۀ مبارزه و با

 پوشانی دارند.( همH-I) يرکشتن شر

آزاد کردن اسیر  21 کارکرد شمارۀ -

(K10)، واقع به نوعی پیدا شدن ياريگر  در

-بخش گردد، چون درتلقی می( F96سپاسگزار )

های بعدی  داستان به پاس اين خدمت قهرمان، 

 کند.او را در وصال با همايون ياری می

شاهزاده خانم  23خويشکاری شمارۀ  در -

 گیرد.شرارت به عهده مینقش 

شاهدخت نقش  22کارکرد شمارۀ  در -

 گیرد.به خود می ياريگر

عروسی و  15خويشکاری شمارۀ  در -

( با رفع کمبود و نیاز **Wرسیدن به پادشاهی )

جو ويعنی به دست آوردن شخص مورد جست

( همسان است.K2با کمک ياريگران )

 گانه عناصر سه رویدادها و. 1

-افسانه   رايج درئگانه يکی از مساای سههپديده

به طوری که عدد  .هاستهای عامیانه و حماسه

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

گانه سه شود.گونه روايات ديده میاين ( درچه 

گانه ممکن است در اشخاص شدن يا تکرار سه

ها عناصر و حرکت ها و سايرداستان، خويشکاری

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

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

 والً دشوارترينِـه معمـگ کـن جنـومیـکار و س

 همای وداستان  گانه درهای سهآنهاست. پديده
 بدين قرارند: همايون

گانه شدن انجام سه کار دشوار يا سه -

 ( يا جنگ و پیروزیM-N) هایخويشکاری

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

 فلفور چین. ج(و جادو 

سه بار آزاد کردن اسیر: الف( آزاد کردن  -

آزاد کردن همای در  ب( ؛پريزاد در زرينه دژ

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

 چاه. سردابه و زندان فلفور در

وجود سه يار و همراه اصلی برای  -

 يعنی بهزاد، فهرشاه و فرينوش. :رمانقه

قهرمان در اين داستان سه بار به پادشاهی  -

 رسد.خاور زمین، چین و شام می

خالص کردن قهرمان از  سمن رخ پس از -

روز خواهد که سه شبانهبند در توران دژ، از او می
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همای  .نزدش بماند، سپس به چین عزيمت نمايد

 کند.نیز چنین می

ادی همای از توران دژ، او به پس از آز -

وگو و رود و گفتپای ديوار قصر همايون می

-ای در سه مرحله میان آنها صورت میمخاطبه

 (221-211: 1215)خواجوی کرمانی، . گیرد

 ه يعنی: شمسۀسه تن از دختران قص -

ن رخ  و همايون عاشق قهرمان ـاوری، سمـخ

 شوند.می

سه بار  همای به منظور ديدار با همايون -

 (050 و 221 ،202 )همان: رود.می به قصر او

جان عناصر بی در اين داستان سه بار -

خطاب همای  اند: الف(مورد خطاب قرار گرفته

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

به رسالت فرستادن همای باد صبا را به نزد  ج(

 (055 و 251، 201: )همان .همايون

عشق همای به همايون، سه به موازات  -

افروز، عاشق شدن بهزاد به آذر عشق ديگر يعنی:

خاوری و شیفتگی  دلباختگی فهرشاه به شمسۀ

طول جريان داستان شک   فرينوش به پريزاد، در

سه به  گیرد و سرانجام، در انتهای افسانه، هرمی

 شود.مان به ازدواج منتهی میت قهرهم

 

 عناصر وصفی زاید. 11

لی که شاعر منظومه عالوه بر مقدمۀ مفصاين  در

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

بان حضرت الوهیّت، مدح سلطان در صفت مقر

الدّين محمد، در ابوسعید بهادر، وزير غیاث

غیره  ساقی و نکوهش روزگار و طل  شراب از

 همچنین، اشعار (321 -352)همان: ، آورده

که در مدح دو تن از خاتمت کتاب و ابیاتی 

 وزيران و درباريان عهد خود سروده )همان:

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

مطال  وصفی و  .خود اختصاص داده است

شود عناصر زايدی نیز در اين اثر روايی ديده می

وصول داستان و روند آن را در  که توالی عناصر

کند. می خیره دچار تأبه نتیجه و پايان يافتن  قص

اطالۀ کالم، تنها به شمارۀ  در اينجا جهت پرهیز از

صفحات مورد نظر و بعضاً  تعداد ابیات اشاره 

 شود:  می

بیان احوال  تفصی  در ــ اطناب و

های حوادث و توصیف مناظر ها، صحنهتشخصی

باشد، به می ترين ويژگی سبکی اين اثرکه مهم

جملۀ  از آور است.مالل طوری که گاه بسیار

 آنهاست:

 بیت 0 ددر وصف چهرۀ همای هنگام تول

؛ وصف مجلس شرابخواری شبانۀ (350 )همان:

بیت  05 ی و بهزاد با زيبارويان خاوری درهما

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

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

بیت  12؛ در وصف همايون  (211 )همان: بیت

؛ وصف مجلس شرابخواری (202-200 :)همان

؛ وصف زيبايی آذر (050 بیت )همان: 5در  فلفور

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

بیت  00 بیان احوال عاشقانۀ بهزاد به آذرافروز

 بیت 15(؛ وصف سمن رخ 251-255 )همان:

 خاوری توصیف زيبايی شمسۀ ؛ در(221 )همان:

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

گوی محرمانۀ او با وخاوری به همای و گفت

؛ توصیف صحنۀ (215-210 )همان: 55 آذرافروز
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شکارگاه و معرفی  آمدن فهرشاه به نزد همای در

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

 )همان: بیت 1خاوری  در بیان زيبايی شمسۀ

و (؛ بیان خواب ديدن همای و زيیايی 211

 ؛(231-230 )همان: بیت 23اوصاف همايون 

 بیت )همان: 15 وصف همای از زبان پريزاد

؛ توصیف سرسبزی و زيبايی مرغزاری (225-221

که همای و بهزاد پس از رهايی از دست  زنگیان 

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

در وصف کشتزاری که همای درحین بازگشت از 

 بیت )همان: 0رسد، به آنجا میبوستان پريان 

؛ بیان احوال عاشقانه و سوز و گداز همای  (355

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

ها و بازی همای با گ عشق باغ و نسیم صبا و

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

251) 

گوهای اشخاص داستان وــ اطناب در گفت

 جان:و خطاب با عناصر بی

حدي  نفس همای در راه بازگشت از 

گوی و؛ گفت(311 )همان: بیت 15بوستان پريان 

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

گوی همای و همايون، زمانی که و؛ گفت(311

 همايون آمده است، قصر همای به پای ديوار

؛ مناظرۀ (221-211 صفحه )همان: 15حدود 

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

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

؛ خطاب همای با باد (255-253 )همان: بیت

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

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

(201-201 )همان:. بیت 01، کردن با آن

ــ آوردن اندرزهای اخالقی و سخنان 

نگیز که با عناصر و درون مايۀ داستان اعبرت

ارتباطی ندارد، بلکه راوی يا شاعر به بهانۀ برخی 

-گونه سخنان میحوادث فرصتی برای بیان اين

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

025، 021، 003، 002، 000، 001، 005) 

وصف شراب و عشق و  ــ بیان مطالبی در

 ت و حاالت اه  سلوکحاالت عاشقانه و طريق

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

023- 021، 021-021) 

ــ راوی در پايان داستان برای کمال اقناع 

خواننده، به ازدواج همای با همايون و حتی 

کند، بلکه به شکلی پادشاه شدن او نیز اکتفا نمی

های عاشقانه قالبی و تکراری همانند اکثر داستان

، بخشنده و مقتدر مان را پادشاهی عدلقهر

ه رسم تعدّی و ستم را ـد کـکنتـوصیف می

کند، میش مراقبت می اندازد، چنانکه گرگ ازبرمی

 ان جملگی سرورـدگـفقیران توانگر و سرافگن

جهان و زمین و... سرانجام، همۀ ممالک  شوند،می

گردد و همگان در آرامش و و زمان مسخّرِ او می

(002 )همان: برند.سر میخوشی به 

 گیرينتیجهبحث و 

توان برای درک شناسی پراپ را میالگوی  روايت

ويژه ههای گوناگون بتو شناخت انواع رواي

نظر از موضوعات های کهن عامیانه صرفافسانه

های مبنای تحلی  آنها، به کار گرفت و بر

توان معیارهای علمی ساختارگرايانۀ او می

بندی ساختاری آنها به دست طبقه جديدی برای

شده های انجامهشوآورد. شايان ذکر است که پژ
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جمله مقالۀ حاضر  های ايرانی، ازهبر روی قص

شناسی پراپ به طور دهد که مدل ريختنشان می

عام يک شیوۀ علمی قاب  تطبیق برای تحلی  آثار 

روايی کهن زبـان فارسی است، امّا نظرات او 

گـونه صورت جزء به جزء با ايندقیـقاً و به 

پوشـانی نـدارد، بلکه هم روايات همخوانی و

ه و عناصر های عملیات قصحـوزه برخی از

، های فارسی قاب  حذفسازندۀ آن در روايت

 باشد.جايی میادغام  يا جابه

 منابع

 .متن تأوي  و ساختار (.1211) بابک ،احمدی

 مرکز. نشر :تهران

 .داستان زبان دستور (.1215)احمد  اخوت

 .فردا نشر :اصفهان

 بر درآمدی(. 1252)رابرت ، اسکولز

فرزانه ترجمه .ادبیات در ساختارگرايی

 آگاه. انتشارات :تهران .طاهری

نظريۀ  پیش درآمدی بر (.1215)تری  ،ايگلتون
.مرکز نشر :تهران .ترجمۀ عباس مخبر .ادبی

ای هشناسی قصهريخت(. 1252)والديمیر  ،پراپ

 :تهران .ایترجمۀ فريدون بدره .پريان

 انتشارات توس.

های شناسی افسانهريخت (.1211)پگاه  ،خديش
  .فرهنگی انتشارات علمی و :تهران .جادويی

(.1215) ابوالعطا الدّينکمال خواجوی کرمانی،

به کوشش سعید  .خمسۀ خواجوی کرمانی

شناسی.کرمان مرکز :کرمان .نیاز کرمانی

 :تهران .ادبی نقد (.1255)سیروس  ،شمیسا

انتشارات فردوس.

 .ايران در ادبیات تاريخ (.1215) اهللذبیگ ،صفا
. فردوس انتشارات :تهران

ادبی  های نقدنظريه (.1211)مهیار  ،لوی مقدمع

انتشارات سمت. :تهران .معاصر

 .گراساخت بوطیقای (.1255)جاناتان  ،کالر
 انتشارات :تهران .صفوی کوروش ترجمۀ

 خرد. مینوی

 :تهران .داستان عناصر(. 1255)جمال  ،میرصادقی

انتشارات توس.
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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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