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Abstract  

The influence of languages on each other and the cultural connections of 
nations are inevitable. The stories also have migrated from a land to 
another and were affected by the target people, but sometimes the 
similarities of the stories are not due to their influence, rather, they are 
the result of commonalities of perception which have emerged at 
different times and geographical areas. Sometimes, the study of the 
mythological themes and the similarities of some stories among 
different ethnic groups show their unity and common perception. One 
of these perceptions is the myth of the hero. However, these 
archetypes sometimes have differences that are related to the culture 
and religion of the narrator. This article studies the archetypes of the 
"hero" and its differences with the western patterns in 24 stories of 
"Ashiqlar". In these stories, two different elements appear, which are 
the distinguishing feature of Ashiqlar's stories from the other lyrical 
poems: One is his assistant dervishes and his honorable apple, which 
marks the birth of the hero; another is the appearance of the old man 
with the wine cup in the hero's dream, which calls him to individuality 
and then the hero who is given wine becomes a true lover. 
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Research background 

Although a few studies have been done on the literature of  "Ashiqlar"  

in Iran, no research has been conducted on their "hero" patterns. 

Statement of the problem 

The influence of tribes on each other and international relations are 

some causes of stories 'transmission, but sometimes, the 

commonalities in the stories are not the result of influence, but 

originate from commonalities which are called archetypes that appear 

in the same way in different places and times. According to 

Zarrinkoub, "the similarities of the myths and legends among different 

tribes are sometimes so much that leaves the historian in doubt. 

There is no doubt that these similarities among the tribes cannot 

always be considered as a common source. However, this 

resemblance, when seen in the myths of the Near East or European 

nations, can be attributed to their direct influence or reaction, but 

when the resemblance of the myths among tribes that are far apart 

such the distance between Greece and Oceania is observed, "the idea 

of direct influence or reaction is eliminated" (Zarrinkoob, 1983, pp. 

241-240). The myth of hero is one of these archetypes, often seen in 

Eastern and Western myths; therefore, researchers have provided the 

patterns to define the stories. Nonetheless, the commonalities in their 

structure, due to the geographical, cultural, and religious differences 

of the narrator, are different. This means that the hero in "Ashiqlar" 

has a special pattern which requires a detail analysis. 
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Methodology 

It should be noted that it is impossible to determine a specific pattern for all 

myths among different nations; however, the first appearance of the hero 

model dates back to the mid-nineteenth century, when Edward Taylor 

Yohan, Gork von Hahn, and Vladimir Propp tried to establish a model for 

the hero that can be found globally in every myth. 

The scholars were not interested in the origins of the myths, nor in 

their meaning and function, but their purpose was defining the "hero 

pattern. Although Western scholars have drawn patterns for the 

"hero", according to the culture, religion, and the creed of the narrator, 

the hero of the Persian love poems and Turkish stories differs from the 

main line of the western patterns. Zolfaghari presents the morphology 

of love poems in 20 general functions, based on the chain of Propp's 

works which is presented in 31 functions (2013, pp. 80-101). The 

pattern of hero in Turkish narratives of "Ashiqlar" comapred with the 

patterns of the traditional western hero in terms of the design, 

sequence, logic, and moral values are different in many ways. It is also 

different in comparison with the Persian poems, despite many 

similarities. The stories of "Ashiqlar, while are simpler than the 

Persian poems and have less functional variety, have special elements 

that distinguish them from other patterns; therefore, a "hero" model 

should be created for the stories of "Ashiqlar". 

Conclusion 
The stories of "Ashiqlar" have two branches, one branch is called 

"Gahramanlig Dastanlari" or "Dastan", like the stories of Dada Ghorqud and 

Korogli, and another branch is called "Sevgi va mohabbat Dastanlari" as 

"Nowruz and Qandab", "Asli and Karam" and "Ashiq Gharib and Shah 

Sanam", whose heroes, regardless of the war and combat, prove their loyalty 

and sacrifice. Lyrical stories are almost identical in structure, and the variety 

of themes in these stories is not as great as the epic stories. According to the 
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pattern presented by Western scholars, there are differences in terms of 

events, that were presented in 13 functions. In all the stories, there are the 

function of greatness of the hero, journey, obstacles of the journey, helpers, 

and overcoming of the hero. Other themes such as the birth of the hero by 

the helper Dervish, falling in love in a dream, spiritual transformation after 

awaking are also the dominant themes of these stories. The happy ending of 

the lovers is seen in all but one case (Asli and Karam). 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 مرداد و شهریور، 99، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
 «عاشیقالر»های غنایی در داستان« قهرمان»الگوی 

 2سکینه رسمی، 1*عاتکه رسمی

 (00/10/0011پذیرش:   10/01/0999)دریافت: 

 دهیچک

ناپذیر است، در این امری اجتناب ها از همدیگر و ارتباطات فرهنگی اقوام،تأثیر و تأثّر زبان

ها نیز از سرزمینی به سرزمینی دیگر مهاجرت کرده و رنگ و بوی قوم مقصد را میان قصه

ها نه از تأثیر و تأثّر بلکه در نتیجۀ وجوه مشترک ادراک هستند اند، اما گاه شباهت قصهگرفته

های مایهاند. بررسی شباهت بنهای مختلف و حوزة جغرافیایی متفاوت ظهور یافتهکه در زمان

ها در بین اقوام مختلف، گاه نشان از وحدت فطرت و وجوه ای از این داستانپارهاساطیری 

الگوها دارای هاست، اگرچه گاه این کهنمشترک ادراک دارد که اسطورة قهرمان یکی از آن

ارتباط دارد. این مقاله ها به فرهنگ و دین و مذهب قوم راوی هایی هستند که این تفاوتتفاوت

و « عاشیقالر»های داستان« قهرمان»به الگوی « عاشیقالر»های داستان از داستان 00با بررسی 

ها را از های کالسیک فارسی پرداخته و وجوه تمایز آنهای آن با الگوهای غربی و داستانتفاوت

یابد که وجه ممیّزة وت نمود میها دو عنصر متفاها بیان کرده است. در این داستاندیگر داستان

های غنایی است: یکی درویش یاریگر و سیب اکرامی از دیگر داستان« عاشیقالر»های داستان
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همراه جام بوتا )باده( در رؤیای زند و دیگری نمود پیر خرد بهاوست که تولد قهرمان را رقم می

ه او بوتا داده شده است بعد از بیدار خواند و قهرمانی که بقهرمان که او را به فردانیّت فرا می

  شود.عارف )حق عاشیقی( تبدیل می« عاشیق»شدن از رؤیا به 

 ، غنایی، داستان، الگو، قهرمان. «عاشیقالر» های کلیدی:واژه

 مقدمه .1

ترین احساس و عاطفۀ قـوم راوی هسـتند، زیـرا ایـن     های غنایی، بیانگر خالصداستان

کند. ای را تجربه میدغدغهیند که قوم راوی، زندگی آرام و بیآها وقتی پدید میداستان

های هنری و صور خیال چون ها که دارای زبانی ساده هستند، اغلب با جنبهاین داستان

ها، عنصـر  اند. در این داستانهای مناسب، دلنشین و جذاب شدهتعبیرهای تازه و تمثیل

 دف هم باشد.ممکن است، ه« عشق»اصلی عشق است و حتی نفس 

الملل، خود باعث نقل و انتقال این تأثیر و تأثّر اقوام از همدیگر و ارتباطات بین

هاست، اما گاه این اشتراکات نتیجۀ تاثیر و تأثّر نیست، بلکه برمبنای وجوه داستان

های مختلف ها و زمانشوند و در مکانالگو نامیده میمشترکی از ادراک است که کهن

 کوب یابند. به نظر زرینان تجلّی میصورت همسبه

های اقوام به حدی است که در بعضی موارد، مورخ را به همانندی اساطیر و افسانه

توان حاکی از ها را همیشه نمیدارد. شک نیست که این همانندیحیرت وامی

وجود یک مأخذ مشترک بین اقوام تلقی کرد، در بعضی موارد ناشی است از طرز 

ای هم رابطه گونهکر، و از اینکه اقوام مختلف که با یکدیگر هیچمعیشت و ف

اند، تحت تأثیر اوضاع و احوال مشابه و در مراحل همانند تکامل، اساطیر نداشته

اند. البته این شباهت وقتی در اساطیر اقوام شرق کم مشابه وجود آوردهوبیش

توان از نفود مستقیم و یا از خورد، آن را میچشم مینزدیک یا اقوام اروپایی به
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ها العمل ناشی دانست، اما وقتی شباهت، بین اساطیر اقوامی است که بین آنعکس

به قدر مسافت بین یونان و اقیانوسیّه اختالف است، تصوّر نفوذ مستقیم یا 

 (. 000ـ001، صص. 0930کوب، العمل منتفی است )زرینعکس

های شرق و غرب وهاست که اغلب در افسانهالگیکی از این کهن« قهرمان»اسطورة 

ها، الگوهایی رو محققان برای تعریف داستانشود. ازاینها دیده میالبته با برخی تفاوت

اند که این الگوها علیرغم اشتراکات زیاد در ساختار، بنابه اختالفات را ارائه داده

رو، قهرمان ند، ازاینهایی دارجغرافیایی، فرهنگی و دینی و مذهبی قوم راوی تفاوت

طلبد که در این مقاله بررسی نیز برای خود، الگویی خاص می« عاشیقالر»ادبیات 

 خواهد شد.

 . بیان مسئله2

هـا  ها، تعیین الگـویی خـاص بـرای تمـام آن    سبب تنوع اسطورهت این است که بهحقیق

نـوزدهم   حال، اولین ظهـور الگـوی قهرمـان بـه اواسـ  قـرن      نماید، بااینغیرممکن می

سـعی کردنـد    9و والدیمیر پراپ 0، یوهان گئورک فون هان0گردد که ادوارد تایلوربرمی

ای یافـت شـود. ایـن    طور جهانی در هر اسـطوره الگویی برای قهرمان تعیین کنند که به

مند نبودند، بلکـه  ها عالقهها و نه به معنی و عملکرد آنهای اسطورهمحققان نه به ریشه

شـود  متولد می« قهرمان»بود. در الگوی تایلور « قهرمان»  تعریف الگوی ها فقهدف آن

یابد و درنهایت یک یابد و پرورش میهای دیگر نجات میو با کمک حیوانات و انسان

(. متفکر اتریشـی یوهـان گئـورک فـون     053، ص. 0939شود )سگال، ملی می« قهرمان»

دهد، از دو فرمول سرراه اخصه ارائه میآریایی را در چهارده ش« قهرمان»هان که الگوی 

 تر است.کند که به مراتب از الگوی تایلور کاملپیروی می«  قهرمان»گذاشتن و رجعت 

دنیا آمده بعد از طرد شـدن و پـرورش یـافتن    ی که ازعشق پنهانی بهقهرمان واین الگ رد
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و در جـوانی   شـود گـردد، شـاه مـی   زمیوسیلۀ حیوانات یا زوجی از طبقۀ فرودین، بابه

(. محقق روسی پراپ نیز کوشـیده اسـت تـا نشـان دهـد کـه       070میرد )همان، ص. می

وارد یـک  « قهرمـان »کننـد کـه در آن   رنگ مشترکی استفاده میهای پریان نیز از پیقصه

کنـد و بـه   شود و در هنگام بازگشت از سفرش، ازدواج میآمیز میماجراجویی موفقیت

کند )همان، پوشی میچشم« قهرمان»پراپ از تولد و مرگ  رسد. الگویتاج و تخت می

 (.057ص. 

در هــر علمــی نظریــاتی وجــود دارد کــه بــا اســطوره در ارتبــاط هســتند، در علــم 

موضوع اسطوره را در انحصار  5و کارل گوستاو یونگ 0شناسی نیز زیگموند فرویدروان

هـا  قـه داشـت. او در آن  هـا عال هـا و قصـه  خویش درآوردند، فروید خود بسیار به رؤیا

کرد که به وی در تجزیه و تحلیل ناخودآگـاه کمـک   جو میوهای خاصی را جستنماد

ها، به این نتیجه رسید که الگوهای یکسانی در هر دو کند. پس از مقایسۀ رؤیاها و قصه

هـا  ای پیچیـده اسـت، زیـرا آن   سازی رؤیاها و محتوای اسـطوره وجود دارد. اما یکسان

هـا و  هـا را خـاطره  و اشکال مختلفی دارند. وی درواقـ  ریشـه و خاسـتگاه آن    هاریشه

فرویـد در   (.Dorson, 1972, p. 151)شـدة دوران کـودکی دانسـت    احساسات سرکوب

 3های کالسیک ادیپوسشده، از اسطورهتحلیل آثار هنری برای تبیین احساسات سرکوب

 (.  095، ص. 0990کند )هومر، استفاده می 7و الکترا

را براساس آن شکل داد. بـه  « قهرمان»نظریۀ فروید را دنبال کرد و الگوی  3اتو رانک

« قهرمـان »، فق  کـودکی و جـوانی   «قهرمان»های نظر این محققان، برای تحلیل اسطوره

در دوران « قهرمـان »رانک با انـدک تفـاوتی کـه از تولـد     « قهرمان»مدنظر است. الگوی 

ای صـورت  در قالب یک رؤیا یا سـروش غیبـی پیشـگویی    بارداری مادر یا پیش از آن
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بعـد از مـاجراجویی بـه    « قهرمان»کند و به تولد او اعالم خطر میگرفته است که نسبت

 (.Segal, 1990, pp. xii-xvi)یابد، به الگوی فون هان شبیه است افتخار دست می

الگوهای مطـر   به اهمیت بیشتری نسبت 9لرد راگالن« قهرمان»کارکردی  00الگوی 

پردازد. درواق  این راگالن اسـت  می« قهرمان»دارد. این الگو نیز بیشتر به تولد و جوانی 

کنـد. راگـالن   هایی که با اسطوره سروکار داشـتند ارائـه مـی   که نظریۀ کلی برای داستان

هـا، ایـن   تـرین آن کند، ازجمله مهـم خود اضافه می« قهرمان»عناصر مهمی را به الگوی 

کند که این سـحر و جـادو در   ه قهرمان با کمک یک طلسم بر هیوالیی غلبه میاست ک

حل معماها و غلبه بر هزارتوی روان، نقش اساسی دارد. راگالن با تجزیه و تحلیل الگو 

، 0939نقـل از سـگال،   بیان کرد که آیین و اسطوره با هم ارتبـاط تنگـاتنگی دارنـد )بـه    

 (.030ـ031صص. 

« قهرمـان »شناس نیز درمـورد الگوهـای   رل گوستاو یونگِ روانچنان که گفته شد کا

کـه   01بحث کرده است، اما سهم مهم او در کار شاگرد و جانشـین وی جـوزف کمپبـل   

 شــودشــکل داد، مــنعکس مــی  « خویشــکاری»الگــوی خــود را براســاس ایــدة    

(.(Segal, 1990, pp. ix-x  فـون هـان یـا     کمپبـل را از الگـوی  « قهرمان»آنچه الگوی

اسـت  « قهرمان»سالی با اسطورة کند، ارتباط قسمت دوم زندگی یعنی بزرگرانک متمایز می

(ibid, xvi-xxiii).      شـود،  قهرمانان او همانطور که درمـورد قهرمانـان رانـک دیـده مـی

کمپبـل در الگـوی خـود، مفهـوم     منحصرًا مـرد نبـوده بلکـه ممکـن اسـت زن نیـز باشـند.        

 00هایرا که از بیداری فینیگان« سفر قهرمانی»یا الگوی « خهساختار چر»یعنی 00«مونومیتوس»

این چرخه  .(,Campbell & Robinson (1974برد کار میوام گرفته است، به 09جیمز جویس

شامل سه مرحلۀ اصلی: الف( عزیمـت، ب( آیـین تشـرف و ج( بازگشـت اسـت. مراحـل       

هـای  در معرض نشانه« قهرمان»قرار گرفتن گوید، با مونومیتوس که کمپبل از آن سخن می
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ها گاه با سختیشود، آنکند، شروع میخاص یا تهدید شیطانی که وجود او را تهدید می

هـای  و سرانجام بـا دالوری  بدایشود، ادامه میها مواجه میبا آن« قهرمان»و موانعی که 

 (005ـ59، صص. 0993کمپبل، نک: پذیرد )و نجات او پایان می« قهرمان»

ترین سهم را در تبیین چارچوب نظـری  رانک، لرد راگالن و جوزف کمپبل، مهماتو 

 00شناسـان، اریـک هابسـبوم   شناسـان و روان بر اسطورهاند. عالوهداشته« قهرمان»الگوی 

طـور  اظهار داشت که راهزنی اجتماعی بـه  ،05راهزن اجتماعیمورخ نیز، در کتاب خود 

ه در قالب قهرمانی در هر قاره در طول اعصار انگیزی مشابه رویدادهایی است کشگفت

درواقـ  رونـد مـاجراجویی راهزنـان یـا       (.Hobsbawm, 1995, p. 11)رخ داده اسـت  

قوم باتوجه به الگوی ساختاری که در « قهرمان»ها به مقام شورشیان دهقانی و صعود آن

 طابقت دارد.شود، مها دنبال میهای دیگر دربارة آنها و روایتها، افسانهحماسه

« قهرمـان »انـد، امـا   الگوهـایی طـر  کـرده   « قهرمـان »اگرچه محققـان غربـی بـرای    

های ترکی بنابه فرهنگ و دین و مذهب قوم راوی های عاشقانۀ فارسی و داستانمنظومه

، صـص.  0990هایی دارنـد. ذوالفقـاری )  الگوهای غرب، تفاوت« قهرمان»با خ  اصلی 

شـود،  کـارکرد ارائـه مـی    90هـای پـراپ کـه در    کاری( برمبنای زنجیرة خویش010ـ31

 دهد. کارکرد کلی ارائه می 01های عاشقانه را در شناسی منظومهریخت

 . روش تحقیق4

سنتی غربـی  « قهرمان»در قیاس با الگوهای « عاشیقالر»های ترکی الگوی قهرمان روایت

متفاوت است، و در  های اخالقی از بسیاری جهاتاز لحاظ طر ، توالی، منطق و ارزش

هـای  هایی دارد. داسـتان های فارسی نیز باوجود اشتراکات زیاد، تفاوتقیاس با منظومه

تـر بـوده و تنـوع کـارکردی     های فارسی سـاده به منظومهضمن اینکه نسبت« عاشیقالر»
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بـه الگوهـای دیگـر    تری دارد، عناصر خاص خود را دارد که وجه تمـایز آن نسـبت  کم

 ایجاد شود.« عاشیقالر»جهت داستان « قهرمان»و، باید یک الگوی راست؛ ازاین

مـورد از   00هـای فارسـی،   و منظومـه « قهرمـان »این مقاله با مطالعۀ الگوهای غربی 

ای، کتابخانـه شیوة آوری مطالب، بهرا بررسی کرده و ضمن جم « عاشیقالر»های داستان

در ادبیـات  « قهرمـان »گـوی  به صـورت توصـیفی، تطبیقـی و تحلیلـی وجـوه تمـایز ال      

 کند.  را با الگوهای مطر  ارزیابی می« عاشیقالر»

 . پیشینة تحقیق  0

ها در ایران تحقیقاتی اندک صورت گرفته است که از آن جملـه  در مورد ادبیات عاشیق

)سـفیدگر  « عاشیق کیسـت »(، 0979نثار، )حسینی« ادبیات عاشقی را دریابیم»توان به می

(، 0973)صـدیقی،  « صدای ساز تـو ابـری شـد و بـه گریـه نشسـت      » (،0931شهانقی، 

ــان» ــه  بررســی انس ــان در حماس ــیقی آذربایج ــاز عاش ــیقی س ــناختی موس ــوانی و ش خ

(، 0999)احمــدی، « نــوازی تــارید مــردم ایــران از عصــر صــفویه تــا معاصــر حماســه

بخـوان بـه زخمـۀ عشـق،     »(، 0999)صـبری،  « های آذربایجان در گـذر تـارید  عاشیق»

( 0930زاده، )قاضـی « صدای عاشیقی، موسـیقی عاشـیقی  »( و 0977)افتخاری، « شیق!عا

 هیچ تحقیقی صورت نگرفته است.« قهرمان»اشاره کرد. لیکن درمورد الگوی 

 «عاشیقالر». الگوی قهرمان در ادبیات غنایی 4

ـ    « عاشیقالر»های داستان ن براساس سنتی عام و دیرپا، تلفیقی از نظـم و نثـر هسـتند. ای

های حماسی )قهرمـانلیق داسـتانالری(،   ها دارای دو شاخۀ اصلی هستند: داستانداستان

داستان غنایی  00های غنایی )سئوگی و محبت داستانالری(. براساس مطالعه در داستان

شده در غرب از تولد ها، مانند الگوهای ارائهدر این داستان« قهرمان»، الگوی «عاشیقالر»
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« عاشـیقالر »هـای  در داسـتان « قهرمان»ترین مراحل گیرد. مهمدربرمی تا دورة جوانی را

 بدین شر  است:  

 . نژاده بودن1ـ4

، فرزند والدین مشهور است. این امر که در «قهرمان»های عاشقانۀ تمامی ملل، در داستان

(، در 030، ص. 0939الگوهای فون هان و اتورانک هم بدان اشاره شده است )سـگال،  

در تمـامی مـوارد مـورد    « عاشـیقالر »هـای  شود. در داسـتان های ایرانی دیده میداستان

زمین چون  های عاشقانۀ ایرانبررسی، قهرمانان بزرگزاده هستند. آنان همانند دیگر منظومه

ص. ، 0933)نظـامی،   خسـرو و شـیرین  (، 33، 39، ص. 0930)نظـامی،   لیلی و مجنون

 جمشید و خورشید(، 90، 05، ص. 0951نی، )خواجوی کرما گل و نوروز(، 009، 005

، 00، ص. 0959)جمـالی دهلـوی،    مهر و مـاه (، 017، 00، ص. 0903)سلمان ساوجی، 

ای شاهزاده یا فرزند والـی یـا تـاجرزاده   (، 790، ص. 0990)ذوالفقاری، مم و زین  (،97

آریایی « انقهرمان»یک از این قهرمانان نه با الگوی بااصل و نسب هستند، لیکن تولد هیچ

 آید ــ و و نه با الگوی اتو رانـک دنیا میصورتی غیرمعمول بهفون هان ــ که قهرمان به

کند ــ بر قدرتمند شدن فرزند، او را رها میدلیل ترس از سروش غیبی مبنیــ که پدر به 

 ندارد. مطابقت 

 یبواسطة درویش یاریگر و اکرام س. تولد قهرمان با صدقه دادن و به2ـ4

های غنایی، تولّد قهرمان است. این والدت چنان که های مطر  در داستانمایهیکی از بن

صـورت  فون هان و اتو رانک آمده اسـت غالبـاً بـه   « قهرمان»ای در الگوی تولد اسطوره

ها، شاه و بزرگی که قدرت در دست دارد، از افتد. در اغلب داستانغیرمعمول اتفاق می

هـای  شـود. در داسـتان  یب است و با دعا و صدقه دارای فرزند مـی نصداشتن فرزند بی
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عالوه بر دعا و صدقه عنصر دیگری هم وجود دارد که آن درویش یـاریگر  « عاشیقالر»

ان ای که در میان ترکهمراه با تحفۀ سیب است. پیوند سیب با والدت عشّاق به اسطوره

هایی که عنصر سیب در داستان .(09، ص. 0993)رسمی،  آلتایی وجود دارد ارتباط دارد

شود، گاه هر دوی عشّاق با سیب تحفۀ درویش که نصف عنوان عامل والدت دیده میبه

یابند، مانند داستان اصلی و اند، والدت میمند شدهشده است و والدین عشّاق از آن بهره

و  (، صـیاد 79/ ص. 0(، طـاهر و زهـره )همـان، ج.    39/ ص. 0، ج. 0993)ساعی،  کرم

(، نجـف و  30/ ص. 0(، مهـری و شـهری )همـان، ج.    930/ ص. 0سادات )همان،  ج. 

جوی و( که چون عشّاق هر یک نیمۀ سیب هستند، جست077 ص./0پریزاد )همان، ج. 

ها مثـل  عاشق برای پیوستن به معشوق نمادی از پیوستن به اوست. در بعضی از داستان

( و شـاه اسـماعیل و گلـزار    33/ ص. 0. داستان زرغام )ضرغام( و شـاهین، )همـان، ج  

یابـد. در  ( تنها قهرمان مرد از سیب اکرامی درویش والدت مـی 091/ ص. 0)همان، ج. 

وسیلۀ نیز از پوست سیب که به ،03، قمردایی«قهرمان»اسماعیل و گلزار اسب داستان شاه

کـه  چنـان  یابد )همان(،خورده است، والدت می« قهرمان»اسب عادلشاه، پدر« قمرنشان»

شـود  در روایت اوزاریف طاهر و زهره، رقیب قهرمان از پوست همان سیب متولد مـی 

)نظامی،  لیلی و مجنونهای عاشقانۀ فارسی مانند (. در منظومه013، ص. 0993)رسمی، 

(، 017، 00، ص. 0903)سـلمان سـاوجی،    جمشید و خورشـید (،  33،  39، ص. 0930

یابـد،  ( قهرمان با صدقه و راز و نیاز تولد می00ص. ، 0959)جمالی دهلوی،  مهر و ماه

های فارسی است که والدت های عاشیقالر از منظومهاما عنصر سیب وجه تمایز داستان

 مهـر و مـاه  شـود، اگرچـه در داسـتان    واسطۀ دعا و صدقه محقّق می، بیشتر به«قهرمان»

قهرمان بـه خـالی کـه در    بر صدقه و راز و نیاز، مالیدن پشت پدر جمالی دهلوی عالوه
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شـود )همـان،   را سبب مـی « قهرمان»پشت درویش غارنشین بدخشان وجود دارد، تولد 

 (.09ص. 

 . عدم اطالع عشاق از عهد والدین0ـ4

کردة هـم  گاه عشاق قبل از والدت یا در دوران کودکی نشان« عاشیقالر»های در داستان

مر اطالع ندارند، چنانکـه در داسـتان   (، ولی خود عشّاق از این ا07هستند )بئشیک کسمه

کرده بودن، قهرمان در دوران نوجوانی در رؤیا معشـوق را  ، باوجود نشان«اصلی و کرم»

( یـا در  33، 35/ ص. 0،ج. 0993خـورد )سـاعی،   بیند و بوتـای او را مـی  در خواب می

/ 0. داننـد )همـان، ج  های طاهر و زهره همدیگر را خواهر و برادر یکـدیگر مـی  داستان

( توسـ  دیگـران از مـاجرا بـاخبر     039/ ص.  0( و گلرخ و فرخ )همـان، ج.  931ص. 

نیـز  ویـس و رامـین    شـوند. در منظومـۀ فارسـی   شوند و وارد ماجراجویی بزرگ میمی

ها نیز قبل از تولـد،  اگرچه عشق دوسویه، مابین شاه موبد و ویس وجود ندارد، ولی آن

 (. 0930اطالع بود )اسعد گرگانی، امر بیکردة هم بودند و ویس از این نشان

 . عاشق شدن در رؤیا4ـ4

های غنایی در بین ملل، عاشق شدن با شنیدن وصف معشوق های داستانمایهیکی از بن

نیز  « عاشیقالر»یا دیدن وی در خواب یا بیداری یا دیدن تصویر اوست. در داستان 

 وامق و عذراهای فارسی، مهشوریدگی عاشق و دیدار با آنیما چنانکه در منظو

، 0903)سلمان ساوجی،  جمشید و خورشید(، 001ـ003، صص. 0939)جوشقانی، 

(، گشتاسب و کتایون 09ـ03، صص. 0959)جمالی دهلوی،  مهر و ماه(، 07ص. 

گیرد. بنابه نظر یونگ شود با رؤیا صورت می( دیده می01، ص. 0933)فردوسی، 

)زن « آنیما»، عناصر ناخودآگاه هستند که وی در مردان 07الگوهای آنیما و آنیموسکهن
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الگوهایی هستند نامد. آنیما و آنیموس کهن)مرد درون( می« آنیموس»درون( و در زنان 

دهند و اعتقاد بر این است که از بدو تولد وجود دارند. که زندگی انسان را شکل می

وس خود ادغام شود تا خودش را قهرمان باید درضمن ماجراجویی بزرگ با آنیما یا آنیم

شود، حضور کامل کند. باتوجه به اینکه اغلب، قهرمان مرد به فردانیت فراخوانده می

تر از آنیموس است. آنیما جنبۀ زنانۀ مرد است و خود را در ها پررنگآنیما در اسطوره

ه از این جهت ک»دهد. از نظر یونگ عشق، عالقه، احساسات، محبت و رحمت نشان می

یابد، به همین سبب باید خصوصیت حیله و دروغ که در انسان است در رؤیا نمود نمی

، ص. 0939)یونگ، « با این اعتقاد شروع کرد که رؤیا همان چیزی است که باید باشد

افتد و (. فراخواندن به فردانیت در رؤیا معموالً در سنین نوجوانی و جوانی اتفاق می00

تر است و این عنصر پررنگ« عاشیقالر»های در داستان شود.ه میتر در سنین باال دیدکم

 00داستان از  09یابد که در ها اغلب برای بار اول در رؤیا نمود میآنیما نیز در داستان

 است.« قهرمانان»مورد بررسی، رؤیا آغازگر ماجراجویی 

 . حضور پیر در رؤیا4ـ4

شود، ایـن  های فارسی نیز دیده میمنظومه های دیگر ازجملهنمود پیر یاریگر در داستان

خـرد   الگوی پیرکهن»کند. منزلۀ پیر خرد یاد میکه یونگ از آن به الگو، همان استکهن

پدر، پدربزرگ، معلم، فیلسـوف، مرشـد، دکتـر، یـا      هایعنوانفرزانه در رؤیاها با یا پیر 

 هـا کند تا از بدبیاریو از طریق عقل برتر به او کمک می کندکشیش، شخصیت پیدا می

« عاشـیقالر »هـای  در داسـتان  (.000، ص. 0933)یونـگ،  « شـود نجات یابد، نمایان مـی 

بـه  « بوتـا »الگوهای پیر خرد، همان پیری است که در آغاز داستان با دادن ترین کهنمهم

فرزندم چشمانت را بـاز  »گوید: زند که معموالً پیر میقهرمان، سیر سلوک او را رقم می
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دهد و بـا گفـتن نـام و    و آن گاه زیبارویی را به قهرمان نشان می« ، این جام را بگیرکن

شود زادة سرزمین دیگری است، در یک لحظه غیب میشهر زیبارو که شاهزاده یا بزرگ

ها جامی طال که قهرمان از آن بوتا خورده است در عالم واق  بـا او  و در بعضی روایت

واقعـی را کـه در   « خـود »را به سفر برانگیخته است، درواق   «قهرمان»ماند. پیری که می

به دالیـل بیرونـی یـا    « قهرمان»از آنجا که کند. وجود دارد، فعال می« قهرمان»ناخودآگاه 

منزلۀ یک تفکـر شخصـی،   تواند آنچه را الزم است انجام دهد، دانش الزم بهدرونی نمی

زیرا قهرمانی که قصـد  شود، ظاهر میکند دهد و کمک مییعنی پیرمردی که مشاوره می

بخشـد تـا از سـفر    سلوک دارد، ترسی با او همراه است، لیکن پیـر او را جسـارت مـی   

نهراسد و بر سایۀ ترس خود فـائق آیـد. ایـن شخصـیت ممکـن اسـت ماننـد داسـتان         

(، اصـلی و کـرم )همـان، ص.    901/ ص. 0، ج. 0993صنم )ساعی، غریب و شاهعاشیق

( یک پیری روحانی یا خضر و الیـاس یـا   910/ ص. 0نداب )همان، ج. (، نوروز و ق39

(، سیدی و پـری  00/ ص. 0ها عاشیق قربانی )همان، ج. در دوران صفوی مانند داستان

( و بهــرام و گــل 09/ ص.  0(، عبــاس و گــولگز )همــان، ج. 090/ ص. 0)همــان، ج. 

سیر داستان نیـز هـر آن   باشد. گاه در  )ع(( حضرت علی 099/ ص. 0خندان )همان، ج. 

در شرای  دشوار و بحرانی درگیر شـود، پیـر در عـالم واقـ  یـا رؤیـا       « قهرمان»گاه که 

دهـد، چنانکـه در داسـتان عاشـیق غریـب      یابد و او را از بحران نجـات مـی  حضور می

را به سرعت از حلب به تفلیس برسـاند یـا در   « قهرمان»یابد تا درچهرة خضر نمود می

ای در ارزروم برسـاند. در  قهرمان درمانده و رنجور را به مهمانخانه و کرماصلی داستان 

شود، چنانکه در های عاشقانۀ فارسی، پیر اغلب در عالم واق  بر قهرمان ظاهر میمنظومه

ــتان  ــیدداس ــید و خورش ــاوجی،  جمش ــلمان س ــذرا( و 03، ص. 0903)س ــق و ع  وام

دهد یا در داستان مهـر و  پند می راهب قهرمان را (037ـ030، صص. 0939)جوشقانی، 
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رساند و در آخر داستان بـه تنبیـه او کـه اصـل خـود را      ماه، خضر، ماه را به عطارد می

 (059ـ053، 70ـ71، صص. 0959پردازد )جمالی دهلوی، فراموش کرده می

  بوتا( در رؤیای قهرمان) . باده4ـ4

است. در فولکلور و « اشیقالرع»های بوتا دادن و بوتا خوردن، مضمونی رایج در داستان

تواند نوشـیدنی  )باده(، فق  نوشیدنی از نوع شراب نیست، بلکه می« بوتا»ادبیات ترک، 

ی دیگر مانند سیب، انار، نان ، انگور یا حتّی گاه ممکن ااز نوع آب و شربت یا خوراکی

 هـای شـود، اگرچـه در داسـتان   داده مـی « قهرمـان »است سازی باشـد کـه در رؤیـا بـه     

نوشـاند، نمـود   مـی « قهرمـان »ای کـه بـه   در همان جام باده« بوتا»آذربایجان « عاشیقالرِ»

شود، دو نوع است: پیموده می« قهرمان»به « عاشیقالر»های ای که در داستانیابد. بادهمی

(: بادة عشق. قهرمانانی که از pir« )پیر»بادة  (: بادة رشادت و دالوری وAr/Er« )ار»بادة 

خـاطر مطلـوب و محبـوب    باک هستند که بهاند، قهرمانانی جسور و بینوشیده« ار»بادة 

روند، کوراوغلی و دده قورقوت از زمرة کسانی هسـتند کـه از   خود به استقبال مرگ می

هـای حماسـی )قهرمـانلیق(    خاص داسـتان « ار»اند و در واق  بادة سیراب شده« ار»بادة 

اند، کسانی هستند ونوروز و ... که از باده پیر نوشیدهاست. قهرمانانی مانند کرم و غریب 

به معنای « قهرمان»کشند، عاشق وفادار و فداکار هستند، لیک خاطر معشوق رنج میکه به

های غنایی )محبت داستانالری( است، اما باور حماسی نیستند و این باده، خاص داستان

ای تواند نشانهیابد و درواق  بوتا میها به عشق با باورهای حقیقت محض نیز پیوند میآن

های دینی و نیز اجتمـاعی باشـد و در هـر صـورت      از معرفت و اشراق و کسب آگاهی

  شود.نوشیدن باده در خواب، از هرنوع که باشد، باعث یک تغییر معنوی در قهرمان می

 شود:مرحله ارزیابی می 0باده خوردن در 
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ج( بیـداری از خـواب، د( سـرآغاز تحـول      سـازی، ب( رؤیـا،  الـف( مرحلـۀ آمـاده   

(Günay, 1984, p. 155). 

سازی: این مرحله، وضعیت قبـل از عاشـق شـدن و نوشـیدن بـاده      دوره آماده الف(

سـازی را  محقق ترک، مرحلۀ آمـاده « قوچاق»)بوتا( معشوق )قبل از عاشق شدن( است. 

 کند:به شر  زیر وصف می

 از شرای  باده گرفتن است. « انقهرم». لزوم کودکی و نوجوانی سن 0

 رو شود.با آن روبه«  قهرمان». مشکل مالی و معنویی که 0

هـای خـواب   بـا آن بـه خـواب بـرود. مکـان     «  قهرمان». کسالت یا آرزومندی که 9

در آنجا « قهرمان»های متروک و دوردست باشند که های مقدس، یا مکانتوانند مکانمی

 کند.احساس ترس و تنهایی 

( رؤیا: در این مرحله، خوابیدن در یک مکان )کنار چشمه، حمام، گورستان(، نوشیدن ب

در  )ع(شراب از دست پیـر )پیرمـرد، درویـش، درویـش، حضـرت خضـر، عحضـرت علـی        

 شود:شود. این مرحله چنین توصیف میهای ایران[( دیده میداستان

 شود.. دیدار با مقدسان در مکانی که مقدس قلمداد می0

 نوشد.از دست پیر باده می« قهرمان». 0

 شود.رو میبا خود معشوق یا عکس او روبه«  قهرمان. »9

 آموزند.می« قهرمان». اولیا و پیرها، فنون و هنرهایی را که الزم است، به 0

 خواهد که تحول یابد. دهد و از او مییک اسم مستعار می«  قهرمان». پیر به 5

هوش با مجذوب و بی«  قهرمان»شود که ای گفته میورهج( بیداری: این مرحله به د

 شود:شنیدن نوای ساز از خواب بیدار شود. این مرحله نیز چنین توصیف می
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شـود؛ او بـا سـازهایی کـه در اولـین فرصـت       به خودی خود بیدار می« قهرمان. »0

 گوید.آورد، آنچه را برایش اتفاق افتاده است، باز میدست میبه

روز( و دهان و بینی او با کـف   01، 01، 37، 3، 9مدتی بیهوش است )«  نقهرما. »0

 آلود پر است.خون

 شود.بیدار می « قهرمان»آورد، . وقتی عاشیقی صاحبدل، ساز خود را به نغمه در می9

شود، اما نگاه، حالت و نگرش او عجیب است. خودش بیدار می« قهرمان». یا اینکه 0

کنند که او دیوانه رسد که هیچ ارتباطی با دنیا ندارد، درحالی که همه اذعان مینظر میبه

است، شخص  صاحبدلی با بـه نغمـه در آوردن تارهـای سـازش او را بـه عـالم واقـ         

 گرداند. برمی

شـوریده آنچـه را   « قهرمان»( تحول آغازین: این مرحله، آخرین مرحله است. در اینجا د

 کند. این مرحله چنین وصف شده است: با ترکی )شعر( بیان میدر خواب رخ داده است، 

که از خواب بیدار شده و هنر عاشیقی یافته است، شـر   « قهرمانی». اولین سخنان 0

 بیند. رؤیایی است که می

 (.Koçak, 2017, pp. 31-32)کند . سپس عزم خود را برای تحول بیان می0

که توس  پیر یا ولی به ماجراجویی فراخوانده « قهرمانی»، «عاشیقالر»های در داستان

شود و سفر بزرگ خود را از دست او جانش از عشق سرمست می« بوتا»شده با گرفتن 

شود. قهرمانانی کـه در  کند و این سفر تحت تأثیر آنیمای ناخودآگاه او انجام میآغاز می

د، زیـرا در ایـن   شـون شوند به مرحلۀ  عرفان، نائل مـی خواب از بادة عشق سرمست می

ای برای رسیدن به معشوق حقیقی است. سـیراب  ها معشوق مجازی، فق  وسیلهداستان

که شود. چنانها نیز دیده میشدن از بادة عشق و رسیدن به علم لدّنی در آثار دیگر زبان

گوید که چگونه به اعجاز پاکـان غیبـی، علـم لـدنّی یافتـه      کوب درمورد حافظ میزرین
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زحمـت درس و مکتـب بـه حـافظ     اند بیجویان خواستهلم لدنی که افسانهاست. این ع

منسوب بدارند، یک رؤیای قدیم انسانی است. حـدیث درخـت معرفـت اسـت و آب     

کـوب،  )زریـن « حیات که آرزویی است کهنه و به شرق و اسالمیان هم اختصاص ندارد

وران صـفوی اغلـب   گاه به دست پیر یا خضر و در د« بوتا»(. این 01ـ03، صص. 0909

هـا  شود، ولی گـاه در بعضـی از داسـتان   پیموده می« قهرمان»به )ع(دست حضرت علیبه

( به دست خود معشوق 909/ ص. 0، ج. 0993مانند داستان ابوالفتح و سروناز )ساعی، 

 شود.به قهرمان داده می

 . عاشیق شدن قهرمانان مرد و زن بعد از بوتا گرفتن4ـ4

هـا نیـز   های عاشیقالر، تلفیقی از نظم و نثر هستند، قهرمانـان داسـتان  از آنجا که داستان

داسـتان ارزانـی   « قهرمـان »در رؤیا بـه  « بوتا»عاشیق هستند، اما گاهی این هنر همراه با 

در رؤیا از یک شخصیت ساده به یک شخصیت هنری تبـدیل  « قهرمان»شود. بنابراینمی

حـق  »شـوند بـه مرحلـۀ    ق سرمسـت مـی  شود. قهرمانانی که در خواب از بـادة عشـ  می

ها عشـق  گذارند. در این داستانرسند یا به اولین درجۀ سلوک قدم مینائل می« عاشیقی

بـر اینکـه   گرفتن بوتا از دست پیر، عالوهآمیزد، یعنی قهرمانان بعد از با هنر عاشیقی درمی

ایـن مرحلـه یعنـی    رسـیدن بـه   « عاشیقالر»شوند. در ادبیات شوند، عاشیق نیز میعاشق می

رسیدن به مرحلۀ شعر گفتن، علم لدنی و معرفت دینی است که حقایق بـر زبانشـان جـاری    

ای بـرای رسـیدن بـه معشـوق     ها معشوق مجازی، فقـ  وسـیله  شود، زیرا در این داستانمی

(، 91/ ص. 0، ج. 0993هـای اصـلی و کـرم )سـاعی،     چنانکه در داستان ، حقیقی است

/ ص.  0(، ابـوالفتح و ســروناز )همــان، ج.  910/ ص.  0ن، ج. نـوروز و قنــداب )همــا 

/ 0(، امراه و سـلبی نـاز )همـان، ج.    903/ ص.  0(، دلسوز و خزان گل )همان، ج. 909
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« دده»شـود، از آنجـا کـه    ( دیده می930/ ص.  0(، سادات و صیاد )همان، ج. 903ص. 

های عاشیقالر انان مرد داستانرو گاه به قهرمای در عاشیق بودن است، ازاینبودن مرتبه

شود، مانند دده قورقود ، دده کرم، دده عبـاس و  گفته می« خان»و به قهرمانان زن « دده»

« عاشیقالر»های شود، شروع داستانصنم خان و ... . همانطور که مشاهده می... اصلی خان، 

به این « باده»ا که با هایی ررو عاشیقآن است، ازاین« قهرمان»پس از یک رؤیا و عاشق شدن 

 انـد هنـر عاشـیقی را در مکتـب اسـتاد آموختـه     هایی که اند، در برابر عاشیقمرحله رسیده

 یابد.نمود می« عاشیقالر»مایه منحصراً در ادبیات . این بننامندمی« عاشیق باده»

 . سفر4ـ4

ت. در های غنایی، سفر عاشق برای رسـیدن بـه معشـوق اسـ    های داستانمایهیکی از بن

گـل و  ، (000، ص. 0903)جوشـقانی،   وامق و عـذرا های عاشقانه فارسی مانند منظومه

)سـلمان سـاوجی،    جمشـید و خورشـید  ، (00، ص. 0951)خواجـوی کرمـانی،    نوروز

( این سفر اغلب بـا دیـدن   01، ص. 0959)جمالی دهلوی،  مهر و ماه، (99، ص. 0903

نیز چنانکه گفته شد ایـن سـفر   « عاشیقالر»های شود. در داستانآغاز میرؤیای محبوب 

و ضمن معرفی محبوب  شودوارد می« قهرمان»سفیدی که به رؤیای به دعوت پیر ریش

 شود. به نظر کمپبل، دهد، شروع میمی« بوتا»به او 

خوانیم ـــ  ای ــ که ما آن را دعوت به آغاز سفر میاین اولین مرحلۀ سفر اسطوره

خواند و مرکز نوشت، قهرمان را با ندایی به خود فرا میدهد که دست سرنشان می

گردانـد. ایـن   سوی قلمرویی ناشناخته میها جامعۀ خود بهثقل او را از چهارچوب

هـای  ها و هم جایگاه خطرهاست به شـکل قلمرو سرنوشت که هم سرشار از گنج

شود: همچون سـرزمینی دور، همچـون یـک جنگـل همچـون      گوناگون نمایان می

 (. 33، ص. 0993ها )کمپبل، روی در زیر زمین، زیر امواج و یا فراسوی آسمانقلم
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در رؤیای خـود عاشـق شـده    « باده»که با نوشیدن « قهرمانی»، «عاشیقالر»های در داستان

هـا رد دعـوت   یک از ایـن داسـتان  کند، در هیچاست، با اولین دعوت، سفر خود را آغاز می

هسـتند، آغـاز   « قهرمـان »رایندهای دشوارتری کـه در انتظـار   شود و در این حال، فدیده نمی

 .شودهای موردبررسی، عنصر سفر دیده میشود. در تمام داستانمی

 . فائق شدن بر موانع14ـ4

های عاشقانه، رویارویی عاشـق بـا موانـ  و فـائق آمـدن بـر       های داستانمایهیکی از بن

د، در اولین سفر با موجـودی حمـایتگر   انآنان که به دعوت پاسد مثبت داده»هاست. آن

شـود و  ای زشت ویا یک پیرمرد ظاهر مـی شوند که معموالً در هیئت عجوزهرو میروبه

دهـد کـه در برابـر نیروهـای هیوالوشـی کـه در راه هسـتند از او        طلسمی به رهرو می

 (. 75)همان، ص. « کندمحافظت می

شـود.  رو میروبه« سایه»الگوی کهن با« قهرمان»در اولین مرحله از فرایند فردیت، 

هـایی کـه انکـار کـردیم و     سایه همان هیوالی سـرکوفتۀ دنیـای درون اسـت. ویژگـی    »

انـد و در دنیـای ضـمیر    کـن کنـیم، ولـی کماکـان در درون مـا نهفتـه      کوشیدیم تا ریشه

هایی مثـل شخصـیّت شـرور،    ناخودآگاه فعّال هستند. چهرة منفی سایه، روی شخصیت

. سایه در زندگی فرد (99، ص. 0933)ووگلر، « شودیا دشمن فرا افکنده می ضدقهرمان

قسمتی ناخودآگـاه از شخصـیت فـرد کـه نفـس      . 0شود: به دو روش متفاوت ظاهر می

تر های کممعموالً قسمت، دلیل اینکه شخصپندارد. بهگاه آن را جزئی از خود نمیآخود

اطالع است، سایه معموالً منفی اسـت،  ها بیکند یا نسبت به آنخواستنی خود را رد می

هـا  بـه آن ل ناخودآگاه، یا به عبارت دیگر، تمـام چیزهـایی کـه شـخص نسـبت     ک( 0یا 

شـخص   ۀهای مثبت هم در سـای خوداگاهی کامل ندارد. با تمام این وجود، گاهی جنبه
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رو وت روبـه . قهرمانان داستان باید در سفر خود با مان  این دو سایۀ متفاشوندپنهان می

ها موان  و سختی« عاشیقالر»های کنند. در داستانها غلبه میشوند و همواره بر این سایه

های طبیعـت چـون بـاد، بـوران، کـوه      تر است، پدیدههای فارسی سادهبه منظومهنسبت

، تعیین مهریـۀ سـنگین   (37/ ص. 0، ج. 0993)ساعی، گرفته در داستان اصلی و کرم مه

کند شیق غریب که قهرمان برای تهیۀ آن، هفت سال به دیار غربت سفر میدر داستان عا

های عاشـیقالر  در داستان« قهرمان»، از جملۀ موان  راه  (905/ص.  0، ج. 0993)ساعی،

های هیوال در داستان صورتهای فارسی بهها در داستاناست، درصورتی که این سختی

(، گرگ و اژدها در داسـتان گشتاسـب   79ـ75، صص. 0959مهر و ماه )جمالی دهلوی، 

 یابد.( نمود می00ـ90، صص. 0933)فردوسی،  

 . یاریگران11ـ4

« عاشـیقالر »هـای  ای است. در داسـتان وجود یاریگران از عناصر مهم سفرهای اسطوره

بـر پیرخـرد، تمـامی کائنـات از مـردم و      های زبان فارسی، عـالوه  همانند دیگر منظومه

را دارند، یاریگران ممکـن اسـت از میـان    « قهرمان»یاری رساندن به غیرمردم، سعی در 

طبقات مختلف مردم ــ چه عامی و چه والی و پاشا و... ــ یا غیرمردم باشند. درناهای 

رسان، آهوان دشت، صبا، چشـمه، درخـت سـرو و.... همـه در رسـیدن عاشـق بـه        نامه

 به هر نحوی پشتیبان او هستند.« قهرمان»کنند و در سفر فردانیت یاری میمعشوق هم

 . مسالمت رقیب12ـ4

رو شـود کـه ناخودآگـاه    قهرمان ممکن است در هر مرحله از زندگی با احساساتی روبه

صورت رقیب عشـقی،  ، سایه گاه به«عاشیقالر»های کند. در داستانها را سرکوب می،آن

آیـد و یـا تسـلیم    در مـی های عاشقانه، اغلب رقیب عشقی ازپا یابد. در داستاننمود می
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کـه  « شادی»به شام  سرزمین « قهرمان»، جمشید و خورشیدشود، چنانکه در داستان  می

کنـد و  کشد و مهراج پدر شادی را از سلطنت برکنار میرقیب عشقی اوست، لشکر می

یـا در  ( 059ــ 003، صص. 0903، سلمان ساوجی) نشاندنوذر را به جای او برتخت می

 کنـد کشد و او را مغلوب مـی سوی قراخان لشکر می، به«قهرمان»  عذراوامق و داستان 

، اسد پادشاه روم را که رقیب «مهر و ماه»( و گاه چون داستان 009ـ010)همان، صص. 

)جمـالی   گـذارد ش مـی اکند، لـیکن داغ غالمـی بـر پیشـانی    عشقی اوست، شفاعت می

مرد و گاه « قهرمان»گاه رقیب « رعاشیقال»های (، اما در داستان093، ص. 0959دهلوی، 

« قهرمـان »یابد و یـاریگر  زن که درواق  سایۀ قهرمانان هستند، تحول می« قهرمان»رقیب 

شود،  چنانکه در داستان عاشیق غریب و شاه صنم، در رسیدن به آنیما و آنیموس او می

( و در 959/ ص. 0، ج. 0993کنـد )سـاعی،   ولد با خواهر غریب، نرگس ازدواج میشاه

، بـه ازدواج بـا دختـر وزیـر رضـایت      «قهرمـان »داستان عبداهلل و جهان، آغاخان رقیب 

آید مـثالً در داسـتان   ای پدید میهای حاشیه(، گاه عشق030/ ص. 0دهد )همان، ج. می

، 0990، حریری اکبریطاهر و زهره در روایت آذربایجان، سونا که دلباختۀ طاهر شده )

ترکمن، ماهیم جان که به عقد طاهر درآمده اسـت )مالنفـس،    ( نیز در روایت000ص. 

دار( (، در داستان شاه اسماعیل، عربی زنگی و پری رمدار )رمـل 000ـ09، صص. 0930

رعنـا )همـان،    ،( و در داستان ابوالفتح و سروناز010ـ010/ صص. 0، ج. 0993)ساعی، 

دن به آنیمای وی هستند. در رسی« قهرمان»( خود با تمام وجود، یاریگر 993/ ص. 0ج. 

(، حیـدر و  911/ ص.  0ها ماننـد سـیدی و پـری )همـان، ج.     البته در بعضی از داستان

 رسد.شود و گاه به هالکت می( رقیب مغلوب می093/ ص.  0سوسنبر )همان، ج. 

 . وصال عشّاق14ـ4

های ایران اغلـب بـه وصـال خـتم شـده چهـل       در روایت« عاشیقالر»فرجام داستاهای 

شـود، بـه  روز، جشن و عروسـی برپـا مـی   روز و یا نه شبانهروز و گاه هفت شبانهانهشب
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هـای  مقدّر باشد. در منظومه« قهرمان»افتد که سرانجامی ناخجسته برای ندرت اتفاق می

انجامد، ولی پیوند عشق بـا مـرگ در   ها به وصال میعاشقانۀ فارسی اگرچه گاه داستان

انند داستان لیلی و مجنون، مهر و ماه، سوز و گـداز، ورقـه و   شود، مها زیاد دیده میآن

رو بـا فرجـام ناخجسـته روبـه     مورد داستان تنها در داستان اصلی و کـرم  00گلشاه. از 

هـا: قـارا کشـیش( پـدر اصـلی      شویم که عشّاق با سحر قاراملیک )در بیشتر روایـت می

 03 (.013، 015/ ص.  0، ج. 0993شوند )ساعی، خاکستر می

 «عاشیقالر»های اسطورۀ قهرمان در ادبیات مایه: بن1جدول 

Table 1: The Motives of the myth of the hero in the literature of "Ashiqlar" 
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 - - - - * * * * * * * * * * * اصلی و کرم

 * - - * * * * - - - - * * * * طاهر و زهره 

 * - - * * * * * * * * * * * * سادات و صیاد

 * - * - * * * - - - - * * * * نجف و پریزاد    

 * - * - * * * * * * - * * * * مهری و شهری 

 * * - - * * * * * * * * - - * )ضرغام( و جهان زرقام 

 * - - * * * * - - - - - * * * اسماعیل وگلزارشاه

 * - - * * * * * * * * - - - * صنمغریب و شاهعاشیق

 * * - - * * * * * * * - -  * قربانی و پریعاشیق
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  رقیب     رؤیا  تولد  
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 * - - * * * * - - - * - * * * عباس و گولگز

 * - - - * * * - - - * - * - * افروز معصوم و دل

 * - - * * * * * * * * * * - * نوروز و قنداب

 * - - - * * - - - * - - - - * خان و پریعلی

 * * - - * * * * * * * * * - * ابوالفتح و سروناز

 * * - - * * * - - - - - * - * گلدلسوز و خزان

 * * - - * * * * * * - * - - * برحیدربیگ و سوسن

 * - - * * * * - - - - - - - * عبداهلل و جهان

 * - - - * * * - - - - - *  * گلرخ و فرخ        

 * - - * * * * - - - * * - - * سیماجهانگیر و ملک

 * - - - * * * * * * * * - - * نازامراه و سلبی

 * * - - * * * * * * * * - - * سلمان و درنا

 * * - - - * * * * * * * - - * پری سیدی و

 . نتیجه4

هـای جنگـاوری در آن   مایـه دارای دو شاخه است، یک شاخه که بن« عاشیقالر»داستان 

شـوند،  شود و دستان نامیده میگفته می« قهرمانلیق داستانالری»تر است و به آن پررنگ

های عاشقانه اسـت و  غلی، و نوع دیگر که داستانهای دده قورقود و کوراومانند داستان
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شود، مانند داستان نوروز و قنداب، اصلی گفته می« سئوگی و محبت داستانالری»به آن 

صنم که قهرمان آن فارغ از جنگ و نبرد، فقـ  وفـاداری و   غریب و شاهو کرم و عاشیق

سـاختار همسـانی دارنـد،     های غنایی تقریباًرساند. داستانفداکاری خود را به اثبات می

هـای حماسـی نیسـت و باتوجـه بـه      ها به انـدازة داسـتان  ها در این داستانمایهتنوع بن

کارکرد  09هایی دارند که در شده از سوی محققان غربی تفاوترویدادها با الگوی ارائه

، زادگی قهرمان، سفر، موانـ  سـفر، یـاریگران   ها کارکرد بزرگارائه شد. در همۀ داستان

های دیگر چون تولّد قهرمـان  مایهغالب شدن قهرمان به صورت مشترک وجود دارد، بن

واسطۀ درویش یاریگر، عاشق شدن در رؤیا، حضور پیر در رؤیای قهرمان، بـاده دادن  به

به قهرمان و عاشیق شدن بعد از بیداری و تحول روحانی و تسلیم و تحول رقیب نیز از 

هاست. وصال قهرمان نیز جز در یک مورد )داستان اصلی های غالب این داستانمضمون

 شود.ها دیده میو کرم( در همۀ داستان

  هانوشت. پی4

1. Edward Taylor 

2. Johann Georg von Hann 

3. Vladimir Propp 

4. Sigmund Freud 

5. Carl Gustav Jung 

اساطیر  ( ازOidípousبه انگلیسی  ،Οιδίπους به یونانی) اودیپ یا ایدیپوساشاره به داستان  .3 

 پدر خود را کشت و با مادر خویش ازدواج کرد. نادانسته گویی شده بود،آنچنان که پیش  یونانی

 .است گذاری شدهای، نامبرمبنای سرگذشت این شخصیت اسطورهعقدة ادیب 

نویس بنام دی از تراژدیتراژ اینمایشنامه نام (Electra به انگلیسی ،Ηλέκτρα)به یونانی  الکترا. 7

است و داستان  شده پیش از میالد نوشته  001 یا 019 داست که در حدو سوفوکل یونانی

  آیگیستوس شاناورستس از مادرشان کلوتایمنسترا و پدرخوانده برادرش والکترا  گیریانتقام
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این  سرگذشت برمبنای شناسیدر روان الکترا ةعقدکند. آگاممنون را روایت می پدرشان کشتن سبببه

 .است گذاری شدهای، نامشخصیت اسطوره

8. O. Rank 

9. Lord Raglan 

10. Joseph Campbell 

11. Monomitos 

12. Finnegans Wake 

13. James Joyce 

14. Eric Hobsbawm 

15. social banditry or social crime 

 . دای به معنی اسب است.03

 شوند، به ناف هم بریدن.کردة هم میدر کودکی نشان. یک رسم سنتی که افراد 07

 . ارائۀ کارکردها برمبنای روایت عاشیق حسین ساعی است. 03

 منابع

خوانی و شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه(. بررسی انسان0999احمدی، ع. )

(، 00)01، اسـی شننامـۀ انسـان  نوازی تارید مردم ایران از عصر صفویه تـا معاصـر.   حماسه

 .91ـ00

ۀ م. روشن با دو گفتار با مقدمه و تصحیح و تحشی .ویس و رامین(. 0930) ف.ا. اسعد گرگانی،

 .صدای معاصر: تهران. مینورسکیو  هدایت ص.ز ا

 .97ـ90، 0، آزما(. بخوان به زخمۀ عشق، عاشیق!. 0977افتخاری، م. )

صـحیح س. . راشـدی. انتشـارات مرکـز     . مقدمه و تمثنوی مهر و ماه(. 0959جمالی دهلوی )

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. پاکستان: راولپندی.

 . تصحیح  . ذوالفقاری و پ. ارسطو. تهران: چشمه.وامق و عذرا(. 0939جوشقانی، ش. )

 )طاهر میرز ایله زهره ناغیلی(. تبریز: اختر. ساری بولبول(. 0990حریری اکبری، م. )

 .37ـ30، 93، کتاب ماه ادبیات و فلسفه(. ادبیات عاشقی را دریابیم. 0979نثار،  . )حسینی
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 . به اهتمام ک. عینی. تهران: انتشارات بنیاد ایران.گل و نوروز(. 0951خواجوی کرمانی، ا. ک. )

 . تهران: چرخ.یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی(. 0990ذوالفقاری،  . )

فرهنگ . های داستان طاهر و زهرهمایهلیل بنمقایسه و تح(. 0993رسمی، س.، و رسمی، ع.  )

 .003ـ099(، 5) 03، و ادبیات عامه

، فرهنگ و ادبیـات عامـه  های داستان اصلی و کرم. مایه(. بن0993رسمی، س.، و رسمی، ع. )

 .39ـ00(، 5)00

 . تهران: سخن.0. ج هاها و اندیشهیادداشت(. 0930کوب، ع.  . )زرین

 . تبریز: اختر.0و  0. ج ذربایجان عاشیق داستانالریآ(. 0990ساعی، ع.  .  )

. تبریـز: آذر تـورک بـا همکـاری     0و  0، ج تورک عاشیق داسـتانالری (. 0993ساعی، ع.  . ) 

 انتشارات نباتی.

 .99ـ90، 01-99، کتاب ماه هنر(. عاشیق کیست. 0931سفیدگر شهانقی،  . )

 تهران: بصیرت.. ترجمۀ ف. فرنودفر. اسطوره(. 0939سگال، ر. آ. )

. به اهتمام ج.ب. آسموسـن و ف. وهمـن.   جمشید و خورشید(. 0903ا. ) سلمان ساوجی، ج.

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

، شناسـی ایـران  هـای انسـان  پژوهشهای آذربایجان در گذر تارید. (، عاشیق0999صبری، م. )

 .33ـ39(، 0)0

گریه نشست: پژوهشی در ادبیـات عاشـیقی    (. صدای ساز تو ابری شد و به0973صدیقی، ا. )

 . 39ـ70، 00، . شعرآذربایجان

المعارف ةکوشش ج. خالقی مطلق. تهران: مرکز دائر. دفتر پنجم. بهشاهنامه(. 0933فردوسی، ا. )

 بزرگ اسالمی.

 .53ـ50، 00، موسیقی عاشیقی(. صدای عاشیقی، 0930خانی، ر.ا. )ا.، و عباسزاده، ع.قاضی

 مشهد: گل آفتاب.ترجمۀ ش. خسروپناه.  .قهرمان هزارچهره (.0993) .کمپبل، ج

 همت م. دوردی قاضی. مشهد: گل نشر.به داستان زهره ـ طاهیر.(. 0930مال نفس )
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