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مقدمه
برخی عناصر روایی مشترک در رمانسها وجود دارد که ویژگی اصالی آنهاا باه شامار
میرود .این ویژگیها در منظومههای غنایی که بر اساس قصههای عامیاناه ساروده شادهاناد
نیز به چشم میخورد .این عناصر بر اساس مهارت راوی ،کمرنگ یا پررنگ جلوه میکند.
گاهی در برخی از منظومهها یکی دو ویژگی وجود ندارد؛ اما اکثر آن ویژگیها وجاود
دارند ،هر چند ممکن است صورت آنها عوض شود؛ اما ماهیت آنها هیچ تغییری نمایکناد.
قصههای عامیانه ،گنجینههای با ارز

فرهنگ و تمدن سرزمینها هستند .این قصاه هاا نسال

به نسل و سینه به سینه ناقل فرهنگها و آیینهای ملتهای مختلف بودهاناد .ارز
این داستانها ،مثل ارز

و اعتباار

فرهنگ یک ملت است .قصههاایی کاه گااه در جماعآوری آنهاا

تعلل شده و با صاحبان قصه در زیر خاکها مدفون شدهاند .آغاز این قصهها مشترک اسات
و اغلب با دویدن و دنبال کردن آهو یا گورخری همراه است .نقطاة آغااز عشاق ایانگوناه
است و عاشق با دنبال کردن آن حیوان به معشوق و دلداده خود می رسد .یا این که معشاوق
به صورت حیوانی درمی آید و پس از تعقیب شدن توسط معشوق برای شکار ناپدید و یا باه
صورت معشوق واقعی تبدیل میشود .تأثیر خواب و رویاا نیاز یکای از عوامال آغااز عشاق
است .در بسیاری از داستانها و قصههاا باا دیادن معشاوق در خاواب توساط عاشاق ،عشاق
جانسوز رقم میخورد ،مثل داستان جمشید و خورشید که جمشید برای اولین باار خورشاید
را در خواب میبیند .گاهی هم با تصویر کشیدن و تعریف و تمجید فرد دیگری عشق پدید
می آید که زیبایی هاا ،طناازی و دلباری معشاوق را دو چنادان کارده و باا آب و تااب بیاان
میکند که هو

از سر عاشاق بیناوا مایپارد ،مثال داساتان خسارو و شایرین و اغاواگری و

تعریف های شاپور که شیرین را بسیار ج اب و دوست داشتنی برای خسرو توصیف می کند
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و یا توصیف و ترسیم چهرۀ زیبای گل برای نوروز توسط جهان افروز کشمیری کاه ناوروز
را آوارۀ یافتن گل میکند.
همة قصهها بر اساس ویژگیهای مشترکی آغاز میشوند که این ویژگیها در
داستانپردازیهای منظوم نیز وارد شده است .عبارت آغازین ،حضور راوی و نقال،
نامهنگاری ،نق

خواب و رویا ،مداخله قوای طبیعی ،پیکارها و نبردهای تن به تن و جنگ

کردن با عجایب و موجودات فرایهنی چون ا دها و غول و یا جن و پری در همه قصهها
مشهود است .این عناصر مشترک نیز در منظومههای جمشید و خورشید سلمان ساوجی و
همای و همایون خواجوی کرمانی با اندکی تفاوت با قصههای عامیانه به چشم میخورد.
عبارت آغازین
در متون منثور قصههای عامیانه ،عبارتهای کلیشهای و قراردادی وجود دارد که اکثر
رمانسها با این عبارات آغاز میشوند .عباراتی نظیر «راویان محرم اسرار» یا «سخنوران
صاحب خبر» چنین روایت میکنند ،پیشینه کاربردهای این عبارت به عصر سرای

شاهنامه

برمیگردد و تا عصر دوره خواجوی کرمانی ادامه دارد که از دهقان نامی از کتابی کهن یا
دفتر باستان یا صرفاً داستانهای کهن مانندِ گفته باستان ،یکری به میان میآورد:
ساااااخنگوی دهقاااااان چاااااه گویاااااد نخسااااات
کااااه نااااام بزرگاااای بااااه گیتاااای کااااه جساااات
(شاهنامه ،ج  ،1ص )13
چناااااااان خوانااااااادم از دفتااااااار باساااااااتان
کاااااه کااااارده باااااه هااااام گفتاااااه راساااااتان
(خواجوی کرمانی ،1371 ،ص )4
اما در ادبیات عامه ،سخنی از «دهقان» و یا «کتابهای کهن» نیست و صرفاً به یکر
عبارت «راویان حدیث» و «ناقالن داستان» بسنده میکنند.
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«راویان اخبار و ناقالن اسرار و مورخان این تاریخ چنین روایت میکنند که»...
(بیغمی ،1388 ،ج  ،1ص)1
«راویان اخبار چنین آوردهاند که»...
(شعار ،1347 ،ج  ،1صفحه )112
«اما مؤلف اخبار و گ ارنده اسرار و مورخان این تاریخ چنین روایت میکنند که»...
(طرسوسی ،1374 ،ص )51
خواجوی کرمانی در منظومة عاشقانة همای و همایون نیز از روای اخبار و حکایات با
عنوان «برآرنده دُر دریای راز» یاد کرده و این منظومه زیبا و دلنشین را چنین آغاز میکند:
برآرناااااااااااااااده دُر دریااااااااااااااای راز
ساااار درج گااااوهر چنااااین کاااارد باااااز
(خواجوی کرمانی ،1371 ،ص )283
سلمان ساوجی نیز دانایان پیشین را در عبارت آغازین قرار میدهد:
خبااااااار دادناااااااد دانایاااااااان پیشاااااااین
کااااه وقتاااای پادشاااااهی بااااود در چااااین
بااااه چیاااان

خواندناااادی شاااااه فغفااااور
ولاااای در اصاااال نااااام

بااااود شاااااپور
(ساوجی ،1348 ،ص)14

حضور راوی و نقال در داستان
از دیگر عنصر مشترک در رمانسها و قصهها ،حضور راوی یا نقال است .حضور راوی
در قصه و منظومهها ثابت است و بین خواننده و داستان فاصله ایجاد میکند .خطاب راوی
همراه با خواننده داستان است و سایة او در داستان سنگینی میکند .او گاهی با خطابهسرایی
و گاه با یادآوری عجایب و غرایب نقل ،خود را مطبوعِ طبع شنوندگان میسازد .شنوندۀ
شگردهای ساده ،ج ب داستان میشوند و همین ترفندها هستند که اقبال ویژهای به
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رومانسها ،داستانها و منظومهها میبخشد و خواننده را دنبال خود میکشاند .در منظومة
ج اب و خواندنی همای و همایون ،راوی داستان همان دانای کل است که تمام قصهها را
میداند .او همة شخصیتها و القاب را میشناسد ،تا جایی به حقایق و پیشامدهای داستان
تسلط دارد که گاه گاه به تلخیص و جمعبندی آن میپردازد .به ادعای خواجوی کرمانی
راویِ داستان همای و همایون ،صیاد دُر گرانبهایی است که آن را در صندوقچة پرگهر
اسرار در داستانها مخفی کرده و با بازگو کردن این منظومه ،دُرِ نایابی از آن حُقة افراد را
کرده است.

فا

در منظومة دلک

و شیرین جمشید و خورشید ،سلمان ساوجی ،راوی داستان نیست؛

بلکه داستان را شنیده است و در اصل راوی همان کسی است که تا پایان سایها

بر سر

داستان است.
نامهنگاری
از جمله ویژگیهای مهم روایی رمانسها و منظومههای عاشقانه ،نامه و مراسالت است.

در جلد اول و دوم داستان سمک عیار ،چهل و چهار نامه وجود دارد و یا در دارابنامه
بیست و هفت نامه وجود دارد .معیار همه نامهها بر اساس نام خدا است و اغلب نامهها با
عبارت بسماهلل آغاز میشود .تمجید پیامبر نیز دیده میشود و سپس متن نامه که بیشتر به
صورت تهدید و یا دستور و اخطار است و در پایان آن والسالم آورده میشود.
شاید استفاده از نامهنگاری در داستانها و قصهها برگرفته از داستانپردازی یونانی باشد،
مثل فرستادن نامههای اسکندر به مادر

و ارسطو و یا سایرین.

به هرجهت نامهنگاری ،شگرد روایی کارآمدی در داستان راوی است ،برای ایجاد تنوع
و گوناگونی در قصه .در منظومة همای و همایون پیغام فرستادن شاهزاده همای به پدر و
مادر

نوعی نامهنگاری شفاهی است که این نیز از ابداعات و هنرهای خواجو است:

حکمتنامۀ مفاخر
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پیااااااامم باااااادان پیاااااار مااااااادر بریااااااد
دل دردمنااااااد

بااااااه دساااااات آوریااااااد
(خواجوی کرمانی ،1371،ص )293

و در بخ

دیگر به نامه فرستادن همای به فغفور چین و صفت نامه و خامه اشاره میکند:

یکاااااای نامااااااه ساااااارمایه مهاااااار و کااااااین
باااااه فاااااال هماااااایون باااااه فغفاااااور چاااااین
(همان ،ص )393
متن نامة همای نیز بر اساس موارد م کور ،ابتدا با نام و یاد حضرت حق آغاز میشود:
کاااااه بااااااالتر از ناااااام او نیسااااات ناااااام
زباااااان را باااااه جاااااز ناااااام او نیاااااز کاااااام
(همان ،ص )394
سپس در متن نامه در ابتدا با زبانی نرم از فغفور چین میخواهد که مانع و منکر عشق
او نشود:
مشاااااو منکااااار مااااای پرساااااتان عشاااااق
ماااازن ساااانگ باااار جااااام مسااااتان عشااااق
(همان ،ص )395
پس به تهدید و اخطار میپردازد:
ز ساااااهم درخشااااانده شمشااااایر مااااان
درخشاااااان شاااااود چشااااامه تیااااا زن
(همان ،ص )397
جواب نامة فغفور چین به شاهزاده به طریق مکر و حیلت ،یکی دیگر از نامهنگاریهای
موجود در این منظومه به نامة شاهزاده همای است.
نامة فغفور چین بر طبق آداب و سنت نامهنگاری ،ابتدا مزین به نام خداوند متعال است:
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بااااااه نااااااام خداونااااااد لیاااااال و نهااااااار
کاااه از خااااره خاااار آرد و گااال ز خاااار
(همان ،ص )398
آنگاه بر خالف همای که در نامه بسیار درشتی کرده است و قدرت ،زر و زور خود را
به رخ فغفور کشیده ،با حیله و نیرنگ چنین پاسخ میدهد:
وگاااار بااااا تااااو نااااردی دعااااا باااااختیم
ز مااااا عفااااو کاااان زانااااک نشااااناختیم
(همان ،ص  411ا )399
فرستادن همای ،باد صبا را نزد همایون
یکی از مشهورترین رسوالن و نامهبران در ادب فارسی ،که از دیرباز شهره و آوازها
در ابیات و متونها پیچیده است ،باد صبا و باد سحری است .به خصوص در اشعار و
منظومههای غنایی این باد صبا است که پیغام و درد دلهای عاشق نزار را به معشوق
میرساند .حضرت حافظ در غزلهای فراوانی پیام عاشقانه خود را به باد صبا میسپارد:
صاااابا باااار آن ساااار زلااااف ار دل ماااارا بیناااای
ز روی لطااااف بگااااوی

کااااه جااااا نگااااه دارد
(حافظ ،1394 ،غزل )122

خواجوی کرمانی نیز از این هنر بیبهره نیست و باد صبا که نماد پیامرسان به معشوق
است ،در اشعار

هویدا است:

رسااااااااالت باااااااار پایبناااااااادان عشااااااااق
بشاااااااارت ده اهااااااال رنااااااادان عشاااااااق
(خواجوی کرمانی ،1371 ،ص  411ا )411
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در منظومة جمشید و خورشید نامهنگاری نیز به همان شیوۀ رایج در قصههای عامیانه و
منظومههای عاشقانه است.
نامه نوشتن ملک جمشید به سوی خورشید
شااااااب تاااااااری بااااااه روز آورد جمشااااااید
باااه شاااب بنوشااات طومااااری باااه خورشاااید
درونااااااا

داد ساااااااوز قصاااااااه را سااااااااز
بااااه نااااوک خامااااه کاااارد ایاااان نامااااه آغاااااز

کاااااااه ای ناااااااازکنگاااااااار ناااااااازپرورد
چاااو گااال ناااه گااارم گیتااای دیاااده ناااه سااارد
(ساوجی ،1348 ،ص )118
نامه خورشید به جمشید
بااااه نااااام آنکااااه نااااام

حاااارز جااااان اساااات

ثنااااااای

برتاااااار از حااااااد زبااااااان اساااااات

سرشااااااااک گاااااااارمرو را ماااااااایدواناااااااام
ز جااااااااان و دل دعایاااااااات ماااااااایرسااااااااانم
صاااانم در نامااااه ماااایکاااارد ایاااان غاااازل درج
باااه تضااامین در غااازل کااارد ایااان غااازل خااارج
(همان ،ص  118ا )115
نامه نوشتن ملک جمشید به پدر
ملاااااااک جمشاااااااید بنوشااااااات از ره دور
بشااااااارت نامااااااهای نزدیااااااک فغفااااااور
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چااااو از حمااااد خاااادا پرداخاااات خامااااه
باااااارین ابیااااااات کاااااارد آغاااااااز نامااااااه
(همان ،ص )165
نقش خواب و رویا
از مهمترین بنمایههای رمان ،منظومهها و قصهها ،خواب و رویاپردازی است .رویا
کانال ارتباطی شخصیت با دنیای مبهم و نهفته است .در رویا ،پیغامی آسمانی در شکل
نمادهای تفسیر شدنی با افراد در میان گ اشته میشود .رویاها عناصری هستند که از
فرهنگ پارسی و اندیشة اسالمی نشأت گرفته و در فرهنگهای عامیانه نیز حضوری
چشمگیر و پر رنگ و لعاب داشتهاند.
در شاهنامه ،رویاپردازی کم نیست ،مثل رویای ضحاک پی

از به دنیا آمدن فریدون و

یا رویای افراسیاب و اردشیر بر سرنگونی تاج و تخت ایشان.
خاستگاه خواب و رویا به سنت ایرانیان و اندیشههای اسالمی موجود در ایران و
خاورمیانه برمیگردد .عمدۀ رویاها صبغه پی گویانه دارد که آینده در لحظات بحرانی
نمایانده میشود و قهرمان باید به موقع تصمیم بگیرد.
آغاز بسیاری از عشقها ،خواب و رویا است که عاشق چهره معشوق را در خواب
میبیند و پس از بیداری دچار عشق آتشین میشود.
کتایون قبل از اینکه با گرشاسب مالقات کند ،او را در خواب میبیند.
در منظومة جمشید و خورشید نیز به عنصر رویاپردازی برمیخوریم .جمشید ،خورشید
را در خواب می بیند.
خواب دیدن جمشید ،خورشید را
چااااو روی خااااود بهشااااتی دیااااد در خااااواب
روان در وی چااااااااو کااااااااوثر چشاااااااامه آب

حکمتنامۀ مفاخر

14

کنااااااااار جااااااااوی ریحااااااااان بردمیااااااااده
میاااااااااان بااااااااااغ طاااااااااوبی برکشااااااااایده
دل جمشااااااااید را ناگااااااااه پااااااااری باااااااارد
باااااه دساااااتان

ز دسااااات انگشاااااتری بااااارد
(همان ،ص )17

به خواب رفتن ملک جمشید در بزمگاه
ملاااااااااک گفااااااااات ای چاااااااااراغ آفااااااااارین
جمالاااااااااات نااااااااااوربخ

اهاااااااااال بیاااااااااان

در آن مهتاااااااااب ماااااااایگردیااااااااد خورشااااااااید
دو مطاااااارب در پاااااای
هماااای گردیااااد و چشاااام

باااااار شااااااکل ناهیااااااد

خااااواب ماااایجساااات

خیاااااال خاااااواب خاااااو

در آب مااااایجسااااات
(همان ،ص )72

در داستان همای و همایون عنصر خواب و رویا مشهود نیست .این بار خواجو به یکی
دیگر از عناصر رمانسها که نق

حیوانات (مثل آهو یا گورخر) برای هدایت عاشقان به

معشوق است ،اشاره میکند و نحوۀ عاشق شدن همای بر همایون هم بر این اساس شکل
میگیرد.
به اینگونه که زمانی که همای نزد پدر

منوشنگ قرطاس ابراز دلتنگی میکند و

میخواهد به شکار برود« ،ناگاه ملکزاده از دور غباری تیره دید ،شتابان به آن سوی رفت،
گوری دید که با سرعت باد میگریزد .شاهزاده کمندی بر گور وحشی انداخت؛ اما نره
گور از چنبر

گریخت .سوار بر اسب تکاور

به تعقیب گور شتافت .خورشید غروب

کرد و خسرو تا سپیدهدم در بیابان براند ،صبحدم به کشتزاری خو

و خرم رسید ،آن

بوستان اقامتگاه پری بود ،در آنجا کاخی چون بهشت نمایان شد .پری به پیشواز همای آمد
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و وی را به تفرج در قصر دعوت کرد .در آنجا دیبایی زرد رنگ دید که تصویر پیکری
پریچهره بر آن نگاشته بودند .پری گفت( :این پیکر دخت فغفور چین است) .همای در آن
نق

خیره شد .از می عشق مست گشت و افتاد .ندای سرو

به گوش

فریاد زد« :ای

کسی که دین و دل از دست دادهای ،از دل گ ر کن تا به دلبر برسی ،رنج سفر بر خود
هموار کن تا به او برسی» .چون شاهزاده سربلند کرد نه گلزار دید و نه قصر؛ اما در آت
عشق میسوخت:
هماااااااایون هماااااااای از فاااااااراز غاااااااراب
ز تاااااارک
بااااااه یاااااااد آمااااااد

باااااارآورد پااااااران عقاااااااب

صااااااورت دلربااااااا

گهااااار ریخااااات از جااااازع بااااار کهرباااااا
(خواجوی کرمانی ،1371 ،ص  291ا )288
مداخله قوای طبیعی و فراطبیعی
از دیگر عناصری که با رویا پردازی در ارتباط است ،مداخلة قوای غیبی اسات و بساامد
آن در بعضی از داستانها بیشتر است .گاهی مشیت الهی نیز به طریاق فراطبیعای خاود را در
قصه نشان می دهد .در آیاین زرتشات و اساالمی نیکای بار بادی پیاروز مای شاود .در آیاین
زرتشت انسان به کمک اهورامزدا در برابر اهاریمن و در میاان قاوای طبیعای علیاه شارارت
نق

موثری دارد.

در منظومااههااای خواجااوی کرمااانی و ساالمان ساااوجی (همااای و همااایون و جمشااید و
خورشید) موجی از حضور قوای فراطبیعی مانند دیوان ،پریان ،جادوگران و فانتزیها وجود
دارد .قهرمان این داستانها مانند قهرمان سایر قصهها باید از هفتخوانها بگ رد و با ا دهاا،
جادوگران و دیوان بجنگد تا شایستگی خود را برای رسیدن به معشوق

باه اثباات برسااند.

گاهی این قهرمانان با داشتن اسم اعظم و اسم جالله ،قادرتمنادترین ساالم را بارای باطال
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کردن طلسم و اوراد داشتهاند .قهرمان با اشرار میجنگد و با بر زبان آوردن اسما جاللاه بار
جنیان میتازد .تکامل قهرمان داستانهاا در ساایه تغییار فضاای ما هبی و اجتمااعی و رشاد
فرهنگ عامیانه ،امری طبیعی است و اراده و مشیت الهی باه قاوۀ خیاال داساتانسارا بساتگی
دارد .بعضی از رمانسها مانند رماوز حمازه و اساکندرنامه باه دلیال پار زرق و بارق باودن،
قهرمانانی نمادینتر دارند تا واقعیتر و ماجرای نبرد آنها با جادوگران فانتزیتر اسات ،مثال
گرزهای سنگینتر و لباس رزمی که فیل هم نمیتواند آن را حمل کند .اینک به نمونههایی
از قوای فراطبیعی در داستان همای و همایون میپردازیم.
اسیر شدن همای با بهزاد به دست سمندون زنگی
ماااااااارو را ساااااااامندون زنگاااااااای لقااااااااب
کمااااین کاااارده باااار کاااااروان روز و شااااب
گرفتنااااااااااااد فرزانااااااااااااه بهاااااااااااازاد را
دگااااااااااار ره هماااااااااااای نکاااااااااااوزاد را
(همان ،ص )298
همای و بهزاد از دست زنگیان خالصی مییابند و به پادشاهی خاور میرسند.
از دیگر موارد فراطبیعی ،رفتن شاهزاده همای به زرینه دز و کشتن زندجادو و صفت
دریای آتشین است:
چاااااااو جوشااااااانده دریاااااااایی از ساااااااندروس
زده ماااااااااوج بااااااااار گنباااااااااد آبناااااااااوس
خاااااادا را (بااااااه اسااااااما اعظاااااام) بخوانااااااد
عنااااااان باااااارزد و اسااااااب ساااااارک

برانااااااد
(همان ،ص )331

همای ،پریزاد را از بندِ زندجادو نجات میدهد و درِ گنج کیخسرو را میگشاید:
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بیازیاااااااد بااااااااز و بگشااااااااد دسااااااات
در و قفاااال زناااادان بااااه هاااام درشکساااات
(همان ،ص )331
در منظومة جمشید و خورشید نیز جمشید ،برای دستیابی و وصال به خورشید ،ناچار به
جنگ به نیروهای فراطبیعی برمیخیزد .درست به مانند عناصر روایی داستانهای عامیانه،
که هر عاشق دل خستهای از آن ناگزیر نیست.
گذر کردن جمشید از مقام پریان و رزم کردن
بااااه چااااین چااااون رومیااااان آیینااااه بسااااتند
سااااااپاه زنااااااگ را باااااار هاااااام شکسااااااتند
پااااااریرویااااااان شااااااب آیینااااااه دیدنااااااد
از آن آییناااااااااااه چینااااااااااای رمیدناااااااااااد
(ساوجی ،1348 ،ص )41
جنگ کردن با اژدها
ملااااک مهااااراب را گفاااات ایاااان چااااه کااااوه اساااات
کااااااه کااااااوه بااااااس عظاااااایم و باشااااااکوه اساااااات
جاااااااواب

داد کاااااااان کاااااااوهی ناااااااه پیداسااااااات
کااااااااه دیااااااااو و ا دهااااااااا را جااااااااای مأواساااااااات

ملااااااک بااااااا ا دهااااااایی کااااااان دو ساااااار داشاااااات
مقااااااااارن کاااااااارد ماااااااااری را کااااااااه برداشاااااااات
(همان ،ص )44
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نبرد با اکوان دیو
ملاااااک مهاااااراب را پرساااااید کاااااین چیسااااات
چااااه شهرساااات ایاااان و اینجااااا مسااااکن کیساااات
جاااااااواب

داد کاینجاااااااا خاااااااوان دیوسااااااات
مقااااااااام و مسااااااااکن اکااااااااوان دیوسااااااااات

سااااااانان را افساااااااری کااااااارد از سااااااار دیااااااو
سراسااااااار شاااااااد گریااااااازان لشاااااااکر دیاااااااو
(همان ،ص )45
رسیدن جمشید به دیر راهب
باااااه نااااازد بحااااار دیاااااری دیاااااد میناااااا
کشیشااااای پیااااار چاااااون کیاااااوان در آنجاااااا
اگااااار خاااااواهی خاااااالص از ماااااوج دریاااااا
چااااو مااااا بایااااد کناااااری جسااااتن از مااااا
(همان ،ص )46
در دریا نشستن ملک جمشید و غرقه شدن و به تیه 8افتادن
ملاااااااک در کشااااااااتی بنشساااااااات تنهااااااااا
چاااااو خورشاااااید فلاااااک در بااااارج جاااااوزا
بااااه یااااک دم بحاااار شااااد بااااا شاااااه دشاااامن
ز ساااااار تااااااا پااااااای درپوشااااااید جوشاااااان
ملاااااک را ناگاااااه آماااااد بیشاااااهای پااااای
کااااه بااااود آن بیشااااه از هاااار پیشااااهای باااای
(همان)49 ،
 .1بیابان.
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مدد خواستن جمشید از پریان
کناااااون ایااااان مویاااااههاااااا باااااا خاااااوی

دارم

از آن دارم کااااااه تااااااا آیااااااد بااااااه کااااااارم
ز پیکاااااااااان آتشااااااااای در دم برافروخااااااااات
باااار آتاااا

عنباااارین مااااوی پااااری سااااوخت

پااااااااری گفاااااااات ای بااااااااراق بادرفتااااااااار
زماااااااااانی مساااااااااند جمشاااااااااید باااااااااردار
کشاااااید اساااااب و ملاااااک بنشسااااات بااااار وی
پااااری از پااااای

ماااایرفااااات و جاااام از پااااای
(همان ،ص )52

حضور قوای فراطبیعی در ضمن داستانها بر هیجان و ج ابیت آن میافزاید .اتفاقات
عجیب و غریبی که در حالت عادی غیر ممکن است؛ اما وجود آنها قهرمان داستان را
شجاع و مصممتر نشان میدهد و ارز

وصال و عشق را دو چندان میکند.

شرح پیکارها و هماوردهای تن به تن
از دیگر عناصر روایی رمانسها و منظومهها ،پیکارها و کارزارها است که جنگاوری به
قهرمان اختصاص دارد و بخشی از داستان به شرم پیکارها و رخدادهای این مبارزات است.
ج ابترین بخ

صحنة کارزار و نبرد یک نفره ،پی

از آغاز نبرد اصلی است و سپس هر

دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و هماورد میطلبند و راویان صحنه مبارزه دو
حریف را با آب و تاب تمام در بحر طویل و سایر شگردهای نقالی روایت میکنند .مبارزه
و همآورد خواهی ،فرآیندی چند مرحلهای است که از صبح تا شام ادامه دارد و مراحل آن
طبق نظم و قواعدی قراردادی انجام میگیرد .البته در بیان این جنگها ،تنوع نیز وجود
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دارد .برخی از این مبارزات تن به تن یک روز به درازا میکشد و یا برخی نبردها یک شب
به طول می انجامد.
در منظومههای خواجوی کرمانی که کامالً بر اساس عناصر روایت گردیده از بیان
صحنههای جنگ و نبرد تن به تن نیز غافل نشده است که این کارزارها ج ابیت داستان را
دو چندان و داستان را مهیجتر میکند .یکی از این جنگها ،جنگ همایون با شاهزاده
همای است:
سااااامنبر هماااااایون چاااااو خنجااااار بدیاااااد
کیااااااانی سااااااپر را بااااااه ساااااار درکشااااااید
(خواجوی کرمانی ،1371،ص )388
در ادامة داستان برخورد دیگری رخ میدهد که نتیجه آن کشته شدن فغفور چین به
دست شاهزاده همای است .خواجو در تشریح این کارزارها به رستم و شاهنامه فردوسی
نظر داشته است و دالوریهای شاهزاده همای و شکوه و عظمت اسب او را به رخ

مانند

کرده است؛ سپس فضای میدان جنگ را با تصویرسازی زیبای شاعرانه ترسیم میکند:
برآماااااااد خاااااااارو

از دم و کاااااااار و نااااااااای

بجنبیااااااد لشااااااکر بااااااه یااااااک ره ز جااااااای
(همان ،ص )427
و در نهایت در این جنگ سخت ،فغفور چین کشته میشود:
همااااان دم کاااااه آگاااااهی آماااااد بااااه شاااااهر
کاااااه کشاااااتند فغفاااااور چاااااین را باااااه قهااااار
(همان ،ص )428
شاهزاده همای به جای فغفور چین به تخت سلطنت مینشیند .در عناصر روایی و
داستانهای عامیانه ،اغلب قهرمان داستان در جنگها پیروز میدان است و جز این نباید
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باشد؛ زیرا انتظار خواننده داستان نیز همین است و این سرافرازی و سرانجامهای
سعادتمندانه خوشایند مخاطب قصهها و داستانها است.
در منظومة جمشید و خورشید نیز روال داستان بر این مبناست و جمشید برای رسیدن به
خورشید به شام لشکر میکشد.
تاختن ملک جمشید بر شادی شاه
ملاااااک شاااااادی شااا اد اول اساااااب درتاخااااات
باااااه میااااادان جاللااااات گاااااوی مااااایباخااااات
بااااه شااااادی بااااازگردان نیااااک پاااای رویاااای
چاااااو اقباااااال و ساااااعادت هماااااره

گاااااویی

چنااااااان باااااار گااااااوی زد چوگااااااان نیااااااروی
کااااه گااااویی باااارد بیاااارون از فلااااک گااااوی
(ساوجی ،1348 ،ص )142
رسیدن سپاه جمشید به شام
ساااااواد شاااااام از آن لشاااااکر سااااایاه اسااااات
زمااااین چااااون آساااامان باااار بارگاااااه اساااات
ملاااااک تیااااا مخاااااالفساااااوز برداشااااات
میااااان تاااارک و تااااارک فاااارق نگ اشاااات
ساااااپاه شاااااام در یاااااکدم چاااااو انجااااام
شااادند از صااابح تااایغ

یاااک باااه یاااک گااام

ملااااااک تااااااا نیمااااااروز دیگاااااار از بااااااام
همااای زد تیااا چاااون خاااور در صاااف شاااام
(همان ،ص  159ا )156

حکمتنامۀ مفاخر
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نتیجه
منظومههای عاشقانه بسیاری وجود دارد که ریشه در قصههای عامیانه دارند .این
منظومهها و قصهها سرمایههای فرهنگی و انسانی هر جوامعی هستند .حفظ این قصهها و
داستانها بر هر انسان فرهنگدوست که حافظ و پاسبان ارز های جامعه و سرزمین
خوی

است ،واجب است .قصههای عامیانة شنیدنی و ج ابی که متأسفانه امروزه به

فراموشی سپرده شدهاند و بی تر این گنجهای فرهنگی ما با صاحبان قصه مدفون
خواهند شد.
قصههایی که بنمایههای مشترک دارند و عناصر روایی در اکثر این داستانها مشترک
است و بیهوده نگفتهایم اگر ایعان کنیم که راز شیرینی و ج ابیت این قصهها و منظومهها
همین عناصر مشترک است که در هر یک به نوعی به چشم میخورد .عبارتهای آغازین
زیبا و وجود راوی و نقال که در درون داستان ایستاده است و به زیبایی حکایت میکند.
نامههایی که رد و بدل میشود و خوابهایی که تعبیر آنها در نتیجة داستان تأثیرگ ار
است و اغلب این رویاپردازیها ،راهگشای سختیها و مشکالت قهرمان داستان است،
جلوهگری میکند .وجود قوای طبیعی و غیرطبیعی جنگ با ا دها ،اجنه ،پریان و هیوالهای
غول پیکر از مهمترین بخ های هر داستان است که ج ابیت و مهیج بودن قصهها را دو
چندان میکند و پیروزی قهرمان قصه بر این نیروهای شگفتآور قلب خواننده را به
آرام

میرساند و شرم جنگاوری و دالوری و کارزارهای میدان نبرد و جنگهای

جوانمردانه قهرمان داستان با دشمنان برای رسیدن به مطلوب و مراد ،افتخار ایرانی بودن را
برای هر خواننده به اوج میرساند و وظیفه هر هموطن و میهنپرستی را در حفظ این آثار
ارزشمند سنگینتر میکند.
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