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Abstract 

1. Introduction  

According to the tradition of folk literature, those who sing folk 

songs and folk tales in prose and rhyme are called "Aashiq". Today, 

there are various forms of "Ashiqlar" literature throughout a vast 

region of Iran, Turkey, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, 

Kyrgyzstan, etc., according to the characteristics of each region. 

Among the Turkish nations, "Ashiqlar" stories, which are from folk 

literature, have an important position. These stories, which are 

combination of verse and prose, have been preserved by different 

narrators until today. Although the main theme of these stories is 

heroic and romantic, they contain religious, social, cultural and 

economic values. One of the famous folk tales that have a fictional 
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aspect is the story of "Ashiq Gharib and Shah Sanam". This tale 

belongs to the 16th century. Rasool (Magsod in the Turkish narration) 

the hero of the story who is later known as Ashiq Gharib, is son of a 

Tabrizi businessman. Ashiq Gharib falls in love with his beloved 

(Shah Sanam, the daughter of Khwajeh Senan in Tbilisi) in a dream 

and at the same time become an "Ashiq". To be with this dream, he 

sets out on a journey and with this journey and learning during the 

journey, he reached wisdom and then attained the holy position. The 

story of Ashiq Gharib, like most oral stories, has gone beyond the 

borders of Iran and is narrated by many nations of Turkey, Azerbaijan, 

Turkmenistan, Uzbekistan and etc.  

A lot of scientific research has been done about the story of "Ashiq 

Gharib" and the best scientific research is dedicated to "Fikrat 

Turkman". In a Turkeman’s work, in addition to the information given 

about folk tales, the works are done on "Ashiq Gharib", the analysis 

and adaptation of its different narratives (five written works, eight oral 

works, one work from Crimea and two narrative works from Iran and 

the Republic of Azerbaijan, as well as the poems that exist in Turkey 

and outside of Turkey, about "Ashiq Gharib" have been collected, and 

at the end of the work, two manuscripts and three oral works have 

been attached). In addition to this story, works of art such as cinema 

and theater have been created. Among which we can mention the 

movie "Ashiq Gharib", the last feature film of Sergei Barajanov, a 

famous Tbilisi filmmaker. This work dates back to 1988 based on the 

works of the Russian poet Mikhail Lermontov, and won the Felix 

award of the European Film Academy and made this story universally 

famous.  

2. Methodology  

This article studies the story of "Ashiq Gharib and Shah Sanam" in 

the narratives of Iran and Turkey in a descriptive, comparative and 



 Study of the monomyth (Hero's Journey) of Joseph … 

 

207 

analytical way with the unique model of Joseph Campbell's "Unique 

Myth". Through the archetype of the hero's journey, Campbell tries to 

show that most folktale heroes need to go through certain stages to 

gain self-knowledge and spiritual perfection. The story of "Ashiq 

Gharib and Shah Sanam" is also one of the folk tales of the Turkish 

nations, which includes the flawless archetype of Campbell's "Heroic 

Journey" and its three main stages of departure,  Initiation and return. 

In this story, like other folk stories, as Joseph Campbell's model, the 

hero goes through a difficult process and opens the doors of another 

world. Although events and places are infinitely varied, all legends 

follow a similar pattern. In the book "The Hero with a Thousand 

Faces", Campbell uses the term "monomitos" to explain the "unique 

myth" and generally explains great searches, discoveries, freedom and 

great actions with the archetype of "Hero's Journey". Ashiq Gharib 

also with going through the physical and spiritual stages, finds a 

harmonious and perfect existence through which one can acquire 

knowledge while reaching the beloved. 

3. Discussion   

The oral fictional tale, from whatever ultimate origin, is practically 

universal both in time and place. Certain people tell very simple 

stories and others tales of great complexity, but the basic pattern of 

tale-teller and audience are found everywhere and as far back as can 

be learned. Differing from legend or tradition, which is usually 

believed, the oral fictional tale gives the storyteller absolute freedom 

as to credibility so long as he stays within the limits of local taboos 

and tells tales that please. A folktale travels with great ease from one 

storyteller to another. Since a particular story is characterized by its 

basic pattern and by narrative motifs rather than by its verbal form, it 

passes language boundaries without difficulty. The story of Ashiq 

Gharib and Shah Sanam, which has a lyrical-imaginative aspect, is 

one of the most famous stories of "Ashiqlar". 
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The hero of the story such as other heroes in the compilation of 

«Ashiqlar tales« such as «Taher and Zohreh », «Nowruz and Qandab» 

and «Asli and Karam», drink from love wine in a dream and take 

action in search of the beloved. Love in Ashiqlar" literature appears in 

two forms; heavenly and human. While poets were treating divine 

love, they benefited from human elements, and for reaching the divine 

love, they accepted human love as a means. Falling in love in Turkish 

folk tales has a very important status. The story which is analyzed tells 

a love story which Âşık Garip feels towards a beautiful girl. In the 

story, the plot is fictionalized to end up in marriage. Ashiq Gharib 

falls in love with a beautiful girl who lives, not an abstract being. The 

goal of Ashiq Gharib is to reach this beautiful girl. The beloved in the 

story is a beautiful girl in the real life who lives, suffers, and becomes 

happy. Ashiq Gharib reaches the beloved after seven years, while 

these seven years full of hardship in the path of individuality, made 

him perfection. 

4. Conclusion  

In this story, Ashiq Gharib and Shah Sanam are both called to a 

journey of individuality. Shah Sanam personally completes this 

journey, but Ashiq Gharib's journey to individuality is combined with 

his earthly journey, which is in two stages from Tabriz to Tbilisi and 

Tbilisi to Aleppo. This story is very similar to the mythical journey of 

Joseph Campbell. Apart from the three stages: a) the woman as a 

temptress, b) the refusal to return and c) the magical escape, the story 

is completely distinguished by the pattern of a mythological journey. 

Its distinguishing features are helping of dervish in a dream, giving 

love wine (buta), " instrument" as a symbol of "Ashiqlar", tests such 

as determining of the gift to a bride's mother (for having nursed her) 

and competing with other "Ashiqlar".  
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In this study, it was found that although the concepts of love and 

lover expressed in the story of Ashiq Gharib sometimes have different 

elements from classical and mysical literature, they have very 

different qualities also. Conducting such studies in different types of 

folk literature, instead of achieving general results, reveals a different 

love for each type of literature. 
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Turkey 
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بر «و شاه صنم بیغر قیعاش»ستان اد کمپبل در ۀگانی ۀاسطور یبررس

 هیو ترک رانیا یهاتیاساس روا

 

 ۱(مسئول ۀسندینو)سکینه رسمی                                                                                                   

 ۲یعاتکه رسم

 
 

                                                                               چکیده  

های دینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر قومی است. در های عامیانه، بیانگر ارزشقصه

ها، داستان های عامیانه جایگاهی ویژه دارند، یکی از این داستانمیان ملل ترک زبان نیز داستان

ترین تخیلی دارد، از معروف -ست. این داستان که جنبۀ غناییا« صنمعاشیق غریب و شاه»

دلسوز و خزان »، «طاهر و زهره»های است. قهرمان داستان چون داستان« عاشیقالر»های داستان

در رؤیا، از بادۀ عشق سرمست شده در پی دیدار معشوق «اصلی و کرم »و« نوروز وقنداب »، «گول

که هفت سال رسد، در حالیفت سال به وصال معشوق میآید. عاشیق غریب بعد از هبرمی

عاشیق »او را به کمال رسانده است. این مقاله داستان ، وگذار و سوز و گداز در سیر فردانیتگشت

های ایران و ترکیه بررسی کمپبل در روایت« اسطورۀ یگانه»را برمبنای الگوی «غریب و شاه صنم
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کمپبل در ظهور درویش یاریگر در رؤیا، باده)بوتا( گرفتن در  کند. تمایز این داستان با الگویمی

« عاشیقالر»هایی چون تعیین شیربها و مسابقه با دیگر به عنوان نماد عاشیقالر، آزمون«ساز»رؤیا، 

 است.

 .هیترک ران،ی، ا«صنمو شاه بیغر قیعاش»دستان،  گانه،ی ۀاسطورهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. ۱

های عامیانه را با نثر و نظم  یانه، کسانی که آوازهای محلی و قصهطبق سنت ادبیات عام

ای وسیع از ایران، ترکیه، شوند. امروزه در سراسر منطقهنامیده می« عاشیق»خوانند،می

های هر منطقه، اشکال آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و... با توجه به ویژگی

هایی که با از شعرها و داستان« عاشیقالر»نمود دارد. ادبیات« عاشیقالر»مختلفی از ادبیات 

شوند، تشکیل خوانده می« ساز»زبان عامیانه و بر وزن هجایی ساخته شده است وهمراه با 

شده است. این نوع ادبیات شامل تغزّل و وصف زیبایی )گوزللمه(، وصف شجاعت 

تان )معّما(، نصیحت نامه )اؤیود( و )قوچاغالما(، هجو)داشالما(، نوحه و عزا)آغالما(، چیس

 سخن پدران)آتاالر سؤزی( است.

های ادبیات عامیانه است، آیینۀ تمام نمای که یکی از شاخه« عاشیقالر»های قصه

ها که با حافظۀ عمیق و توانایی گفتار راوی به این روایت»فرهنگ جامعۀ قوم راوی است.

اند و نسل به نسل سال پیش زنده ماندهدر حافظۀ مخاطب حک شده از صدها « ساز»کمک 

توان به درستی قضاوت کرد،زیرا اند. در باب سابقۀ فن عاشیقی نمیبه آیندگان منتقل شده

های قبل از قرن شانزدهم هیچ اطالعی در دست نیست و در مورد در مورد عاشیق

ها رأی و تاریخها هایشان نیز به خاطر ثبت نشدن در تذکرههای بعد از آن و سرودهعاشیق

ای دیرین ( با این حال خود عاشیق ها، سابقه۹۳، ص۱۳66نیا،)رئیس« قطعی ممکن نیست.

، ایجاد این فن را به «عاشیق غریب وشاه صنم»اند، چنانکه در داستان برای آن قائل شده

 اند:پیدایش بشر رسانده

Dinleyin ustalar cevap vereyim 
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Aşiklik Ademden icat olmuştur (Özyahciner,2014, p 79) 

برگردان: استادان! گوش فرادهید تا پاسخ گویم/ عاشیقی از زمان خلقت آدم پدیدار 

 شده است.

 . شرح و بیان مسئله۱-۱

دهند، انواع ادبی مانند افسانه، حماسه و را پرورش می«عاشیقالر»های منابعی که قصه

ها که در بین ملل ایران، یکی از این داستانهای عامیانه هستند. هایی در محدودۀ قصهداستان

عاشیق »ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و...، محبوبیت بسیاری دارد ،داستان 

است،براساس تحقیقات بعضی از محققان این داستان به قرن شانزدهم « غریب و شاه صنم

نری زیادی چون فیلم هها پرداخته شده وآثار میالی تعلق دارد. از این داستان رمانس

( که از آن جمله Turkmen, 1995, p 109سینمایی، تئاتر به وجود آمده است. )

فیلمساز  ۱، آخرین فیلم بلند سرگئی باراجانف«عاشیق غریب»توان به فیلم سینمایی می

م. براساس آثار شاعر روسی میخائیل  ۱۹۸۸معروف تفلیسی اشاره کرد. این اثر که به سال 

ساخته شده، جایزۀ فلیکس آکادمی سینمایی اروپا را به خود اختصاص داد و به  لیرمونتوف

 ,Steffen, 2013, chapter 8, Hobermanاین داستان نیز شهرت جهانی بخشید. )

2003, pp 94-95 این داستان اثر مهمی است که عناصر نمادین آن،  باید بر مبنای.)

عامیانه دیگر، قهرمان، فرایند  هاینند داستانکهن الگوها تحلیل شوند. در این داستان، ما

کند، چنان که ج. کمپبل گذارد و درهای دنیای دیگری را باز میدشواری را پشت سر می

های روی زمین نهایت متنوع است، اما همۀ افسانهها بیکند اگرچه وقایع و مکاناظهار می

ازاصطالح « ن هزار چهرهقهرما»کنند. کمپبل در کتاب از الگوی مشابهی پیروی می

کند وبه طور کلی استفاده می« اسطورۀ یگانه»( برای تبیینmonomitosمونومیتوس)

« سفر قهرمان»جستجوهای بزرگ، اکتشافات، آزادی و اقدامات بزرگ را با کهن الگوی

کند. قهرمان قصد دارد در طول سفر بر ناخودآگاه خود غلبه کند و به شخصیت تبیین می

رد. در نظر گرفتن سفر قهرمان به عنوان یک سفر جسمانی متشکل از مراحل خود پی بب

توان به عنوان یک رویکرد کم اهمیت در نظر گرفت، اهمیت اصلی سفر در خاص را می
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شود. بر این این است که این امر یک سفر فردیّت است که در سطح عاطفی انجام می

ای که کمپبل بر آن کند. مسئلهرا طی میکند و مراحلی اساس، قهرمان تالشی راآغاز می

ها نه تنها از لحاظ زمانی بلکه از نظر مکانی یعنی تأکید دارد این است که اسطوره

 .جغرافیایی، جهانی هستند

 پیشینۀ تحقیق .۲-۱

، تحقیقات علمی زیاد صورت گرفته است که بهترین «عاشیق غریب»دربارۀ داستان 

اختصاص دارد. در یک اثر ترکمن عالوه بر اطالعاتی «فکرت ترکمن»تحقیقات علمی به 

انجام گرفته، « عاشیق غریب»شود، آثاری که در باب که در باب حکایات عامیانه داده می

)پنج اثر مکتوب، هشت اثر شفاهی، یک اثر از های مختلف آن ها و تطبیق روایتتحلیل

همچنین شعرهایی که در ترکیه و  کریمه و دو اثر روایی از  ایران  و جمهوری آذربایجان و

وجود دارد، گردآوری شده است و در آخر اثر « عاشیق غریب»در خارج از ترکیه در باب 

اثر دیگر   (Turkmen,1974)طی و سه اثر شفاهی، ضمیمه شده است.(نیز، دو نسخۀ خ

ال او هفت روایت از ترکمن، ده روایت ترکیه، نه روایت آذربایجانی و یک روایت از فدر

 .(Turkmen, 1995, XXXIشود. )گاباردین را شامل می

( و ۱۳۹۳)ذیحق، ، (۱۳۹۳در ایران سه روایت مکتوب به زبان ترکی )غفارزاده دیزجی، 

(،یک روایت مکتوب به ۱۳۹۴)ساعی، « آذربایجان عاشیق داستانالری»روایتی در مجموعۀ 

تحقیق در مورد آن  دیده  است،ولی جز دو مورد (،منتشر شده۱۳۹۳زبان فارسی )ذیحق، 

عاشیق غریب »و داستان رمانتیک « رومئو و ژولیت»بررسی تطبیقی نمایشنامه شود: یکی نمی

( که شخصیتهای متناظر در هر دو داستان را به همراه بن ۱۳۹6، رسمیرسمی و «)و شاه صنم

داستان های عرفانی فهلّؤتحلیل م »های مشترک مورد بررسی قرار داده ، و دیگریمایه

به ساختار روایی  ( که۱۳۹۸حقیقت و پایدارفرد، «).ق غریب و شاه صنم ایل قشقایییعاش

مورد  کهن های عرفانی آن را مورد بررسی قرار داده است. در داستان پرداخته و مؤلفه

سفر »تبیین کهن الگوی »های متعددی نوشته شده  از جمله: الگوی سفر قهرمان نیز مقاله

( ۱۳۹۲)طاهری و آقاجانی، « در هفت خوان رستم پبلبر اساس آرای یونگ و کم« قهرمان

http://ensani.ir/fa/article/323145/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://ensani.ir/fa/article/323145/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
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با گذر کند که قهرمان می ل بررسیپبهفت خوان رستم را در شاهنامه مبتنی بر آرای کمکه 

از مراحلی هفت گانه، ضمن توفیق در مأموریت خود و کسب مواهب مادّی، به نوعی 

ر قهرمان در داراب نامه فتحلیل کهن الگوی س».شود اسی و کمال معنوی نائل میخودشن

میزان تطابق  ( که در آن۱۳۹۵)ذبیحی وپیکانی،« طرسوسی براساس الگوی جوزف کمپبل

تحلیل تطبیقی »،بررسی شده است ی کمپبلسفر داراب در داراب نامه طرسوسی، با الگو

 «حکایت شیخ صنعان برپایۀ نظریۀ تک اسطورۀ کمپبل باتوجه به کهن الگوهای یونگ

که ادعای کمپبل مبنی بر رسد ( که در این مقاله بدین نتیجه می۱۳۹6)دلبری و همکار،

قهرمانان داستانی حتی در حوزه ادبیات  ۀوجود یک الگوی کلی و نهایی برای سفر هم

 .در حکایت شیخ صنعان، نیز درخور تحلیل و پذیرش استعرفانی، به ویژه 

 روش پژوهش .3-۱

روش تحقیق در این مقاله، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است که ضمن توصیف و تحلیل 

های ایران و ترکیه مورد را در روایت« عاشیق غریب»ای، سفر اسطوره ای عناصر اسطوره

ر غفارزاده از ایران و عدنان اؤزیالچی نر از دهد. مبنای مقاله روایت غفابررسی قرار می

 ترکیه است.

 

 بحث و بررسی .۲

 ای عاشیق غریب سفر اسطوره .۱-۲

این است که محتوای غنی و « عاشیقالر»های دلیل انتخاب این داستان از میان داستان

( را به صورتی monomitos)۲تری دارد و موضوع مطالعه یعنی مونومیتوسشهرت وسیع

در  است.تر مناسب« سفر قهرمان»گیرد و به عبارت دیگر، جهت ارزیابیه در بر میگسترد

گیرد، تولّد دوبارۀ می داستان در سفر قهرمانی که در دوران نوجوانی قهرمان صورتاین 

شود، به موانع دیدار و مسیرهای دشواری که قهرمان با آنها روبه رو میضمن قهرمان در 

رویدادهای ماورالطبیعه وعناصر عرفانی داستان نیز  ،یابدای نمود میصورت برجسته

http://ensani.ir/fa/article/380332/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
http://ensani.ir/fa/article/380332/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
http://ensani.ir/fa/article/380332/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
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، «عزیمت»دهند. در این مقاله مراحل تری را نسبت به الگوی کمپبل ارائه میمضامین غنی

با توجه به اختالفات فرهنگی و وجوه تمایز آن با الگوی  قهرمانسفر « بازگشت»و« تشرف»

 .شودکمپبل مطرح می

 «صنماشیق غریب و شاهع»خالصۀ داستان  .۱-۱-۲

در شهر تبریز تاجری بود که ثروت و مال و مکنت او حدّ و حصر نداشت، چون خواجه 

[  آمده است نام قهرمان، مقصود، پیوندد، پسرش رسول]در روایت ترکیهبه رحمت حق می

فریبند و مال و گشاید، راهزنان نیز با انواع شگردهای رندانه، او را میدست به بخشش می

رو رسول و مادر و  کنند. از ایننال او را حّتی منزل مسکونیش  را از دستش خارج میم

یابند، رسول بعد از تحمل سختیهای فراوان به خواهرش سرپناهی جز مسجد و دیر نمی

جوید، در رؤیا پیری سبزپوش بر او ظاهر شده و و از خدا یاری می بردحق پناه میدرگاه 

کند، دختری زیبارو را به او نشان دۀ عشق و معرفت )بوتا( سیراب میضمن اینکه او را از با

یکی از خواجگان شهر ، صنم، دختر  خواجه سنانگوید که او محبوب تو شاهدهد و میمی

شود و او نیز از بادۀ معرفت )بوتا( صنم هم نموده میتفلیس است، همین خواب به شاه

 بر عاشق شدن،به هنر عاشیقی نیز دست قهرمانان داستان عالوه و شود،سیراب می

داستان  به قهرمان« غریب»اسم  از سوی پیرسبزپوش رؤیا.]در روایت ترکیه در همان یابندمی

 می شود،در روایت ایران این نام بعداً از سوی پیرزن دلّاله به اوداده  هرچندشود،داده می

شود.[ عاشیق غریب قصد می نام برده «عاشیق غریب»ولی از این به بعد در مقاله از او به نام 

کند، هرچند بانو خانم، مادر غریب  برآن است که فرزند را از این فکر منصرف تفلیس می

بر خالف قابل ذکر است که گردد، کند، ولی به اصرار غریب، سفر به تفلیس محقق می

شود، در ده نمیدیهای عامیانه که نقش مادر در آنها کمرنگ است و یا اصالً بیشتر داستان

شود. بانوخانم با عملکرد به خوبی تبیین می« مادر مثالی»داستان عاشیق غریب، کهن الگوی 

کند. او همیشه در کنار قهرمان داستان است خوب خود، فعال بودن نقش مادر را تثبیت می

ز مرگ کند. این که بعد او منبع قدرت و الهام اوست، این جایگاه در سیر داستان تغییر نمی

کند تا در مورد ادارۀ اموال از آنها های شهر را جمع میبزرگان و بازرگانان و معلم همسر،



 

  ۱۴0۱ ، ۱۴ شمارۀ ، ۱۲ دورۀ ،یرانیا مطالعات مجلۀ
 

۲۱6 

پند و اندرز  ، او راراهنمایی بگیرد، دلیل بر تدبیر اوست، اینکه در مصاحبت غریب با اشرار

شود، دلیل برآگاهی او بر مسائل اجتماعی است، دهد و در مال باختگی پشتیبانش میمی

ردن غریب به شاگردی اصناف مختلف نیز، نشان از کفایت اقتصادی او دارد که سپ

های غنایی چون قهرمانان داند. در منظومهآموختن یک حرفه را جهت ادامۀ حیات اصل می

می  سفرقصد گردند، اغلب تنها یا به همراهی دوستی همدل از عشق زیبارویی شوریده می

همراه دخترش نرگس]در روایت ترکیه به ، بانو خانم ، اما در داستان عاشیق غریبکنند

غریب بعد از ( Emin Bars, 2014گوللی آمده است[، همراهان وفادار قهرمانند.)نیز ر.ک: 

یابد و از شاه صنم ها به دربار خواجه سنان راه میرسیدن به تفلیس و پیوستن به جمع عاشیق

را با دخترش منوط به پرداخت هفت کند، اما خواجه سنان، ازدواج او خواستگاری می

داند که قهرمان برای تهیۀ آن با گرفتن مهلتی های طال به عنوان شیربها میکیسه پر از سکه

صنم نیز که ولد پسرعموی پدر شاهنهد. شاههفت ساله، باری دیگر قدم در راه سفر می

د و چون در این کند تا عاشیق غریب را به هالکت برسانای میرقیب غریب است، توطئه

صنم و مادر و خواهر عاشیق غریب ماند، به دروغ خبر مرگ او را به شاهامر ناکام می

عاشیق غریب هنگام سفر، به دست خود، سازی را به « اوزیالچی نر»رساند. در روایتمی

گوید که اگر این ساز شکست، بدانید که من باز دیوار خانه آویزان کرده به مادرش می

و گرنه من در سالمت هستم و چون خبر درگذشت عاشیق غریب و پیراهن خون  گردمنمی

شود، سالم ماندن خواهرغریب و شاه صنم آورده می آلود او به وسیلۀ کَل اوغالن به مادر و

را در دل آنها زنده نگاه « عاشیق غریب»ساز آویخته بر دیوار، امید زنده بودن 

(. مادر ]و خواهرش در روایت ترکیه[ درفراق او Özyahciner,2014, p 69دارد.)ر.ک:می

عدم بازگشت غریب در مهلت مقرر،  . باشوندکنند که نابینا میچندان گریه و زاری می

کند و از سوی خواجه سنان، مجلس عروسی ترتیب صنم خواستگاری میولد از شاهشاه

کند تا در شب ماده میجام زهری را آ که به غریب وفادار استصنم شود، اما شاهداده می

رسد غریب بعد از هفت سال با کمک خضر به تفلیس می اثناعروسی سر بکشد که در این 

خضر ]در روایت ترکیه با نام قیرات آمده  که مشتی از خاک زیر پای مرکبدر حالی
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اغلب دهد. پایان داستان چون دیگر است[ را با خود داشته و با آن چشمان مادر را شفا می

گذرد و خواهرش را ولد درمیفرجامی نیک دارد،غریب از گناه شاه« عاشیقالر»های تانداس

 کند.صنم ازدواج میآورد و خود با شاهدرمیاو به عقد 

بر مبنای الگوی کمپبل « عاشیق غریب و شاه صنم»در ذیل مراحل سفر قهرمان داستان 

 شود:تبیین می

 سفرمراحل . ۲-۱-۲

ای از زندگی باشیم، بزرگی و کوچکی مطرح ست که در چه مرحلهمهم نی»به نظر کمپبل 

رود و راز یک دگرگونی، یک ها به کنار مینیست. با به صدا در آمدن این ندا، همیشه پرده

میرد و دوباره زنده شود، رازی که پس از اتمام آن فرد میای گذرا آشکار میآیین یا لحظه

عاشیق غریب و »ل مراحل سفر قهرمان در داستان در ذی (6۱، ص ۱۳۹6)کمپبل:« شود.می

 بیان می شود.« شاه صنم

 عزیمت. ۱-۱-۲-۲

 شود:این بخش در پنج مرحله دیده می

 دعوت به سفریک. 

اولین مرحله از سیر فردانیّت اوست که قهرمان با پاسخ « پیک»دعوت قهرمان، یا ندای 

ت مربوط به دورۀ دوم زندگی اوست گذارد. فرایند فردیّدادن به آن در راه سلوک قدم می

هدف تفرّد این است که خود را از »شود.( کم کم در درون فرد آشکار میself« )خود»که 

« خالص کند.های نقاب از یک سو و از قدرت اغواگر تصاویر ازلی از سوی دیگر پوشش

خوانده افرغریب و شاه صنم، هر دو، به فردانیت ، در این داستان( ۵۹۳، ص ۱۳۸6)وولف،

 غریب بعد از تباه کردن دارایی و میراث در اثر همنشینی با راهزنان و ولگردانشوند. می

به تشویق مادر، شاگردی مشاغل مختلفی چون آهنگری، ( ۱۹ -۲۳، صص ۱۳۹۳)غفارزاده، 

امّا هر بار به  ،(Özyahciner, 2014, pp 21-27کند)خیاطی، عاشیق بودن را تجربه می

خواند. شود و دلیل اخراج خود را حسادت استادکار خویش میی اخراج میکفایتخاطر بی

به سایۀ قهرمان هستند. ،در واقع راهزنان روایت ایران و ولگردان میخانه نشین روایت ترکیه
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خواهد آنرا آشکار کند و آن را پس سایه چیزی است که خویشتن نمی» یونگتعبیر 

خواند و یا این که با اصول اخالقی وی نمیزند و از طرف او تحت فشار است و می

یونگ اعتقاد دارد سایه، بد مطلق نیست و  (۱7۲ ، ص۱۳۸۵)پالمر، « پذیرد.آنرا نمی، اجتماع

سرکوب سایه، خالقیت، احساسات پرشور و هیجان، »نیازی به سرکوب سایه نیست

بتواند عضو جامع کند. برای اینکه کسی عملکردهای سریع و فی البداهه را نیز سرکوب می

که خوی حیوانی خود را که در سایه قرار دارد، رام کند. این باشد باید  و کاملی در اجتماع

گیرد و نیز با نمود می رام کردن با فرو نشاندن و ممانعت کردن از تجلیات سایه صورت

اثر و تواند نیروی سایه را بیتکامل بخشیدن به یک پرسونای پرقدرت است که شخص می

در این داستان نیز هرچند راهزنان و (7۲-7۳، صص ۱۳7۵ل؛ نوردبای، . )هاخنثی سازد

سازند، اما مسیر او را به سوی فردیّت قهرمان را با مشکل مواجه می، ولگردان در این مقطع

آنها در واقع تجسّم ترس قهرمان از ادارۀ امور زنند، میّسر ساخته نهایتاً تولد دوباره رقم می

تواند در این مرحله بر  ای از معرفت نرسیده نمیالبته چون قهرمان هنوز به درجه هستند که

 رساند.خود غالب آید،  ولی این درماندگی و عجز در برابر آنها،  او را به شهود میهای سایه

باشد که این امر « عاشیِق ساز»خواهد قهرمان بعد از ناکام ماندن در مشاغل دیگر، می

در میان  «ساز»ی است که او در این مسیر موفق خواهدشد، چرا که براعت استهالل

( و نمود عرفانی Ögel, 1991, p 9از قداستی خاص برخوردار است )ر.ک: « عاشیقالر»

(.عالقۀ قهرمان به عاشیق شدن، بیانگر Kasımlı, 2003, pp53-54داشته و نماد اتحاد است )

، الگویی کهنتالش برای شکوفایی »اگرچه  این است که او ظرفیت سفر فردانیت را دارد،

هیچ کس قادر به اجتناب از تأثیر نیروی این اتحاد طلبی کهن الگویانه و امری فطری است 

افتد که به لیکن این امر برای کسانی اتفاق می (۱۳7، ص۱۳7۵ر.ک:هال و همکار،«.)نیست

 ارند.درجۀ باالتری از هشیاری دست یافته و میل بیشتری برای تمایز د

پیماید، به او بوتای عشق می، در روایت اؤزیالچی نر، پیر در حالی که به قهرمان

 غریبگوید که برتر از ساز تو سازی و برتر از کالم تو کالمی مباد. بعد از این نام تو را می

پیماید، فردا هنگام بیداری هر دو نهادم و در همین حال بوتای مقصود را نیز به شاه صنم می
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، خود را سرمست از عشق محبوب،عاشیق یابندحالی که جام طالیی را در کنار خود میدر 

دیدن یک حکیم پیر، نماد (»Özyahciner,2014, pp28-29یابند.)می )حق عاشیقی(قح

)شوالیه و گربران، « با حکمت قدیم یا تحقق خرد پنهان است.« خود» نیاز به تکمیل

بیداری »ط پیر، قهرمان را در گذر زمان به ( دعوت به این سفر توس۱، ص ۹۱/۱۳۹۸

 . دهدسوق می« خویشتن

آنیمای عاشیق غریب است که همانند « شاه صنم»بر مبنای روانشناسی تحلیلی یونگ 

شود. آنیما نیمۀ زنانه مرد است که با خود ها باعث به کمال رسیدن قهرمان میاغلب داستان

های آنیما روح مرد است، ... روحی که انسان».عشق، مهر، احساس، رحم و مهربانی را دارد

در داستان ( ۵۸ ، ص۱۳7۴)فوردهام،« کنند، یعنی بخشی از شخصیت است.بدوی تصور می

قهرمان، ناخودآگاه خویش را دریافته و در مسیر کمال قدم بر  دو ، هرعاشیق غریب

ه صنم در سفر ای از سوی شادارند، دادن انگشتری غریب به شاه صنم ودریافت جامهمی

نشانگر این است که قهرمانان هر لحظه آنیما  کنایه از فراموش نکردن معشوق است و ،حلب 

در روایت غفارزاده نیز (، Özyahciner, 2014, pp67-68و آنیموس را با خود دارند )

دهد. غریب، خنجر کوچکی را که از پدر به ارث رسیده هنگام جدا شدن به شاه صنم می

 (۵۳، ص۱۳۹0زاده،)ر.ک: غفار

 رد دعوت دو. 

های این داستان، قهرمان با کمال میل به ندای دعوت جواب مثبت در تمام روایت

 دهد، چنانکه در روایت غفارزاده خطاب به مادر گوید:می

 باشییینا دؤنییدوگوم گییؤل اؤزلییو آنییا

 بیییر دیلبییرین عشییقی، دوشییدو باشیییما 
 

 آنییا میین تیفلیسییه گئتمییه لییی اؤلییدوم 

 یفلیسییه گئتمییه لییی اؤلییدومآنییا میین ت
 

 (۳0 ، ص۱۳۹۳)غفارزاده، 

من / مادر من مجبور به سفر تفلیس شدم/به  رویگلبرگردان: دورسرت بگردم مادر 

 عشق زیبارویی دچار شدم/ مادر من مجبور به سفر تفلیس شدم.
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 در روایت اؤزیالچی نر نیز به این مسئله چنین اشاره شده است:

Başına döndüğüm gül yüzlü anam  
Ana ben Tiflis'e varmalı oldum  
Bir civanın aşkı düştü serime 

Ana ben Tiflis'e varmalı oldum)Özyahciner,2014, p 35( 
یک عشق  مادر من باید به تفلیس بروم/ /روی مندور سرت بگردم، مادر گل برگردان:

 در اندرون من افتاد/ مادر من باید به تفلیس بروم. جوان
سفر از تبریز به تفلیس جهت  الف(گیرد:ین داستان سفر در دو مرحله شکل میدر ا

غریب همراه با خواهر و مادر خود اولین سفر ماجراجویانۀ قهرمان است. دیدار شاه صنم که 
اگر اعمال یک شخصیت »:کمپبل گویدرود،می گیرد و به سوی تفلیسسفر پیش می

پردازان برای او سیر و سلوکی در اعماق افسانه حقیقی تاریخی، از او یک قهرمان بسازد،
های پرورند که متناسب با اعمالش باشد. این سیر و سلوک به صورت سفر به سرزمینمی

شود، این سفر را باید به صورت سمبلیک تفسیر کرد که انگیز به تصویر کشیده میاعجاب

ز سوی دیگر بیانگر قلمروها نشان از فرورفتن قهرمان در دریای شب روح دارد و ااز سویی 
، ص ۱۳۹۲« )اند.هایی از سرنوشت بشر است که در زندگی این افراد متجلی شدهو جنبه

« جادۀ آزمون»برای دومین بار، سفر از تفلیس به حلب جهت تأمین شیربها، که ب(و ( ۳۲۴
 نیت راتر به سمت فرداشود که باید یک سفر طوالنیها ظاهر میغریب به دنیای ناشناخته

شروع کند، اگرچه مادر قهرمان دوباره سعی دارد او را از سفر خویش باز دارد، لیکن 

 گوید و خطاب به مادر خود گوید:می پاسخ قهرمان به ندای دل خویش
Kurbanın olayım hey koca ana 

Gide(yi)m gurbet ele geze(yi)m bir zaman  

Bir güzelin aşkı vardır serimde  

Gide(yi)m gurbet ele geze(yi)m bir zaman)Özyahciner,2014, p 63( 

ای مادر بزرگوار/ باید به سوی غربت روی نهم/ عشق ، قربانت گردم برگردان:

 زیبارویی در جانم افتاد/ باید به سوی غربت روی نهم.
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 امدادهای غیبی سه. 

در اولین »ت داده، و به دعوت جواب مثبرا دارد  اسطوره ای قهرمانی که استعداد سفر

ای زشت و یا یک شود که معموالً در هیئت عجوزهسفر با موجودی حمایتگر روبرو می

دهد که در برابر نیروهای هیوالوشی که در راه شود و طلسمی به رهرو میپیرمرد ظاهر می

ها همواره، پیر خرد در داستان( 7۵، ص ۱۳۹6)کمپبل،  «کند.هستند، از او محافظت می

شود که قهرمان در وضعیتی سخت ودرماندگی قرار گرفته آنچنان که تأمّلی ظاهر می وقتی

از سر بصیرت یا فکری بکر و به عبارت دیگر کنش روحی و یا نوعی عمل خود به خود 

تواند او را از مخمصه نجات دهد، لیکن قهرمان، خود توان انجام آن را ندارد از درون می

ای جبران کمبود به صورت فکری مجسّم یعنی در قالب همین این رو معرفت مورد نیاز بر

اغلب « های عاشیقالرداستان»در (۱۱۴، ص ۱۳6۸، کند.)یونگپیر و یاری دهنده جلوه می

د پیر ودر داستان عاشیق غریب مهمترین نم شود.امدادهای غیبی با رؤیای قهرمان آغاز می

 پیماید:ی، باده)بوتا( میخرد همان است که قهرمان را در ورشکستگی و بیکار

 بیییر دیلییک دیلییه دیییم قییادیر مییوالدان 

 جومییه نییین آخشییامی، قبیییر اوسییتونده
 

 شییوکور مرادیمییی، وئییردی شییاه منیییم  

 ارنلییییر یئریییییدی، نظرگییییاه منیییییم
 

 (۳0 ، ص۱۳۹۳)غفارزاده،                                                                           

در شب  سپاس خدای را که آرزویم برآورده شد/ از خداوند مرادی خواستم/ برگردان:

 اولیا بر من ظاهر شدند. / ]پدر[ جمعه بر سر مزار

پیر رؤیای قهرمان، همان پیر روانشناسی یونیگ اسیت کیه جهیت کمیال بخشیی و رفیع 

 ۀظریییابید. بیر اسیاس نقهرمان ظهور میدرماندگی مطلق  نیازهای درونی و بیرونی در حین 

از ، های پیر دانا برخوردار شیودبرای رسیدن به کمال باید از هدایت و راهنمایی« من»یونگ 

یونیگ، )« را به خودآگیاهی ناییل سیازد.« من»تواند نیز می« خود»های سوی دیگر راهنمایی

 (۲۴۴، ص ۱۳77

 در روایت اؤزیالچی نر حضور امداد غیبی در آغاز سفر فردانیت چنین آمده است:

Erenler Maksut'a yitsin dediler  

Onlar da birbirini tutsun dediler  

Tiflisli Senem'i üstün dediler 
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 Dostuma düşmüştü doğruluk yolu benim)Özyahciner,2014, p 32( 

، ص ۱۳6۸)یونیگ، « درایت و الهام است.مبین معرفت، تفکر، بصیرت، ذکاوت، »پیر   

ی است کیه در ناخوداگیاه قهرمیان وجیود دارد و او را از درجیۀ این پیر در واقع خرد (۱۱۸

رسیاند. در آخیر داسیتان پییر خیرد رسول )مقصود(بودن به مرحله عاشییق غرییب بیودن می

یابدکه غریب را در یک چشم به هم زدن سوار بر قهرمان در چهرۀ، حضرت خضر نمود می

-Özyahciner,2014, pp 96و (۲۹، ص۱۳۹۳)غفیارزاده، رسیاند اسبی سفید به تفلییس می

 (۱۲0شود)همان:و خاک پای مرکب او شفابخش چشمان مادر غریب می(97

آقجاقیز ندیمۀ شاه صینم نییز نقیش پییر خیرد را بیرای شیاه صینم دارد. )اکثیر صیفحات 

کنید، کتاب(،  او ضمن این که نقش پیام رسانی بین عشاق را داشته راه وصال را همیوار می

 بزرگی دارد.سنگ صبور و پند دهنده شاه صنم، نقش  واندر سیر داستان به عن

 گذر از آستانه چهار. 

نمیاد خودآگیاه روان اسیت و ورود بیه قلمیرو ناشیناخته،  ،خویش سرزمینقهرمان از  سفر

-عبیور کنید، صیالحیت و شایسیتگی هنمادی از ناخودآگاه روان. قهرمان نخست باید از آستان

عاشیق غریب بیرای پیوسیتن بیه ها تشرف یابد. آزمون ۀه جادهای خود را نشان دهد تا بتواند ب

هیا و میوانعی را پشیت باید آزمون« عاشیقالر»های آنیمای خود، چون دیگر قهرمانان داستان

)کمپبیل، « ها، تیاریکی ناشیناخته و خطیر در انتظیار اسیت.چرا که آن سوی آن»سر بگذارد 

عبور از آستانه به ایین معناسیت »آیدمیلب که البته قهرمان بر این خطرها غا (۸۵، ص ۱۳۹6

که قهرمان سرانجام خود را متعهد به سیفر کیرده اسیت. او اکنیون آمیاده عبیور از درگیاهی 

(گذر از آسیتانه ۱۹، ص ۱۳۹0)ویتیال، « کند.است که دنیای عادی را از دنیای ویژه جدا می

ر سفر تفلیس به حلب روی برای عاشیق غریب یک بار در سفر تبریز به تفلیس و بار دیگر د

های ایران وترکیه، خواجه سنان به عنوان شیربها چهل کیسۀ طیال مطالبیه ،در روایتدهد.می

اگرچیه ییاران غرییب و حتیی (Özyahciner,2014, p 59و ) (۴۳)غفیارزاده، ص  کنید،می

یق ها را به خواجیه سینان بپردازنید، لییکن عاشیه این کیسهدهند کخود شاه صنم پیشنهاد می

پیذیرد و  بیا ، نمی«خیود»کفیایتی باختیه جهیت اثبیات غریب که میراث پدر را در نتیجۀ بی
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برای تأمین شرایط الزم بیرای دییدار مجیدد بیا محبیوب، خیود بیه گرفتن مهلتی هفت ساله 

 :گذاردها قدم میدنیای ناشناخته

 آیریلییدیم ائلمیییدن، چیخییدیم قوربتییه 

 غریییب دئیییر دؤشییدوم دیلییدن دیللییره 
 

 آغیالرام سیییزالرام کیمسیم یییو  منیییم 

 آغیالرام سیییزالرام کیمسیم یییو  منیییم
 

 (۵۸، ص۱۳۹۳)غفارزاده، 

دهم/ غریب می گریم و ناله سرمی تنها و بیکس از ایل و قبیلۀ خود جدا شدم/ برگردان:

 دهم.می گریم و ناله سرمی گوید که بر سر زبانها افتادم/ تنها و بیکس

 ها چنین آمده است:ن سختیدر روایت ترکیه نیز ای
Guebet elde baş yastiğa gelende 

Pekyaman olur işi Garip'in 

Gelen olmaz ,giden olmaz yanina 

Sizlar topraği taşi Garip'i n)Özyahciner,2014, p 70( 

حال غریب چندان تعریفیی نخواهید  برگردان: در غربت چون سر به بالین گذاشته شود/

 س جویای حال او نخواهد بود/ خاک و سنگ نیز به حالش ناله خواهند کرد.ک هیچ /داشته

 شکم نهنگ پنج.

شکم نهنگ است، این ، کندای تجربه مییکی از مراحلی که قهرمان سفر اسطوره

گذر »مرحله که از زندانی شدن حضرت یونس در شکم ماهی برگرفته شده است،اشاره به 

شود نسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره متولّد میاز آستان جادویی، مرحلۀ انتقال ا

، و این عقیده به صورت شکم نهنگ به عنوان رحم جهان، نمادین شده است. در این مرحله

ها را جلب کند، که بر نیروهای آستانه پیروز شود، و یا رضایت آنقهرمان به جای آن

در واقع ( ۹6، ص ۱۳۹6)کمپبل،  «میرد.شود و به ظاهر میتوسط ناشناخته بلعیده می

)گورین « گذرد.راه رسیدن به رشد و کمال قهرمان از روح پیر خرد می»توان گفت کهمی

های ایران و ترکیه، قهرمان بعد از تحمل در روایت( از این رو ۱7۸، ص ۱۳70و همکاران، 
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اخوانده مشکالت زیاد با خوردن باده از دست پیری درویش یا خود خضر به فردانیت فر

 کند:شودو با همان باده برای بار اول تولد دوباره را تجربه میمی

 گیینج یاشیییمدا گییؤردوم دنیییا حییالینی

 نییوش ائتییدیم رؤیییادا، عشییقین جییامینی 
 

 بییییو ظییییالیم فلکییییین سییییرنجامینی 

 گؤرونییدو گؤزومییه دوغییرو راه منیییم
 

 (۲۵، ص۱۳۹۳)غفارزاده، 

سرانجامِ این فلک ظالم را دریافتم/ در  دم/برگردان: در دوران جوانی اوضاع دنیا را دی

 راه حقیقت بر من تجلّی کرد. رؤیا جام عشق را سرکشیدم/

 شود:در روایت اؤزیالچی نر نیز در یک شب متبرک به قهرمان این باده پیموده می

Bir kandil gecesi dilek diledim  

Şükür muradımı verdi Tanrı benim  

Ben dilek diledim Tanrım var etti  

Onun için okur dilim Tanrı adı benim.) Özyahciner,2014 : 32) 

سپاس، که خدا آرزویم را برآورده  /مرادی خواستمشب قندیل یک : در برگردان

 به خاطر همان نام خدای بر زبانم جاری است. /کرد/ من آرزویی کردم، خدا برآورده کرد
Bu gece sürdüm erenlerin deminden  

Bana içirdiler kırklar camından  

Kurtulamadım aşkla dünya gamından  

İşim gücüm Tanrı fikri benim.) Özyahciner,2014 :  32) 

ا ب /ان سیراب کردندتنبرگردان: امشب ازنفس اولیا برخوردار شدم/ مرا از جام چهل 

 .گردیدهم و غمّ من یاد خدا  /عشق از غم زمانه نتوانستم رستن

 آیین تشرف .۲-۲-۲

 شود:این بخش در پنج مرحله دیده می
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 جاده آزمون . ۱-۲-۲-۲

چنانکه گفته شد مهمترین جادۀ آزمون بعد از دیدار معشوق  در داستان عاشیق غریب

توان گفت که مرحله جادۀ آزمون، بخش بزرگی از داستان را تشکیل نماید، میروی می

پیماید. شش ماه به سوی حلب راه می، ب با پای پیادهدهد. قهرمان داستان، عاشیق غریمی

اقامت عاشیق غریب در  (Özyahciner,2014, p 63) (29-28، ص۱۳۹۳)غفارزاده، 

شود، درگیری و مسابقه با کاسدترین قهوه خانۀ شهر حلب که غریب باعث رونق آنجا می

و غلبه بر آنها و به تبع، اجازه  یافتن برای ساز زدن در ۳«دئیشمه»های آنجا به صورت عاشیق

قهوه خانه و کسب درآمدی که او را قادر سازد تا شیر بهای تعیین شده شاه صنم را جمع 

کند، هر یک آزمونی برای قهرمان است. پیشنهاد ازدواج بازرگان تبریزی به شاه صنم با 

ین پیشنهاد شاه صنم نیز از آزمون موفق پسرش نیز آزمونی برای شاه صنم است که با ردّ ا

 آید .بیرون می

Yedi yildir nazli yarim kayiptir 

Hoca sirlarimi desem ayiptir 

Sanami'n sevdiği AşikGariptir 

Söyle Garip'ime durmasin gelsin(Özyahciner,2014, p 90) 

تا راز درونم  تاست/ زشت اس غیبتنازنینم در هفت سال است که محبوب  برگردان:

پرده بازگو کنم/ محبوب صنم، فقط غریب است و بس/ به غریب من بگو بی درنگ را بی

 بازگردد.

 پذیرد که پیام او را عاشیق غریب برساند. و از این رو بازرگان می 

 رویارویی باخدابانو . ۲-۲-۲-۲
ازدواج »وان آید، به عنغالباً آخرین ماجراجویی که با غلبه بر همه موانع پیش می

جادویی روح قهرمان پیروز با خدابانو، ملکۀ جهان است واین بحرانی است که در اوج 
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حضیض ویا درمنتهی الیه زمین، در نقطۀ مرکزی جهان، در محراب معبد و در تاریکترین و 

(. در این داستان دیدار ۱۱7، ص ۱۳۹6)کمپبل،  «دهد.عمیق ترین جایگاه قلب ر  می

 توان دیدار قهرمان با خدابانو تلقی کرد.می م راصن غریب با شاه

 و یگانگی با پدر. آشتی 3-۲-۲-۲

به کمک وپشتیبانی یک هیئت زنانه نیاز دارد تا با توسّل به »ای خود قهرمان در سفر اسطوره

تشرّفی را که پدر برایش وضع کرده پشت سر گذارد و از چنگ)من( های جادوی او آیین

این راه اطمینان کردن به صورت هراس انگیز پدر غیر ممکن خالص شود و اگر در 

( پدر عاشیق غریب، ۱۲7، ص ۱۳۹6)کمپبل، « باشد،پس باید به چیز دیگری ایمان داشت.

(  قبل از سفر قهرمانی غریب دیده از جهان زیالچی نرؤدر روایت ا مقصودمحمدسوداگر )

نمو ر خواجه سنان پدر شاه صنم ( لیکن این نقش د۱۹، ص ۱۳۹۳فرو بسته است)غفارزاده، 

-ای را فقط به پسری میهای کاری و حرفهها و سمبلاز دیدگاه کمپبل، پدر نشانه. می یابد

تواند جا پاک شده باشد. چنین شخصی میهای عاطفی کودکانه نابهسپارد که از تمام انرژی

ش او را از این کار ورزی از قدرت خود بهره ببرد و ناخودآگاه با عدالت و بدور از غرض

دارد اما خود بزرگ بینی، تمایالت شخصی و نفرت، سوءاستفاده از قدرت را به او بازنمی

شود کسی است که از حالت بشریت مطلق خارج دهد. کسی که قدرت به او منتقل مینمی

، صص ۱۳۹6شده و نماینده نیروی کیهانی است که ورای فردیت است. )ر.ک: کمپبل، 

و خواجه سنان با آزمون شیربها، قهرمان بودن عاشیق غریب را به اثبات  (۱۴۱ی  ۱۳۲

 رساند.می

 خدایگان . 4-۲-۲-۲

گون( موقعیتی الهی است که قهرمان انسانی، پس از وجود خدایگان )خدای»در واقع 

رسد، هنگامی که حجاب آگاهی از میان های جهل به آن میگذشتن از آخرین وحشت

)کمپبل، « رسد.ها رهایی یافته و به آن سوی تغییر و تحول میوحشت گاه او ازرفت، آن
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( قهرمان در حلب بعد از گذراندن مراحل آزمون وبه دست آوردن شهرت ۱۵6، ص ۱۳۹6

 (. 7۵-77صص ۱۳۹۳ )غفارزاده،.کندتجربه می و دوستی والی حلب،  مرحلۀ خدایگان را

 . برکت نهایی5-۲-۲-۲
که (۱۱۸-۱۲0)غفارزاده،صص ای از سوی شاه صنم امهغریب سرانجام با دریافت ن

کمپبل تعبیر کرد، قدم در راه بازگشت  ۀاسطور الگوی«برکت نهایی»توان به ازآن می

برکت اعلی که انسان برای جسم ». بنا به نظر کمپبلگذاردجهت پیوستن به آنیمای خود می

است که هرگز مخدوش  وقفه در بهشت شیرخواهد سکونت دایمی و بیفناپذیر خود می

(.در روایت اؤزیالچی نر ،شاه صنم انگشتری طالی خود را به ۱۸۴، ص ۱۳۹6« )نشود.

گوید که به هر دیار و قومی رسیدی، شربت خیرات دهد و به او میبازرگان تبریزی می

-Özyahciner, 2014, pp 67)کن، هر کسی که این انگشتری را بشناسد غریب اوست؛

 رسد.انگشتری برکت نهایی است که از سوی آنیما به عاشیق غریب می در واقع همین(68

 بازگشت .3-۲-۲

 شود:این بخش در چهار مرحله دیده می

شود، منادی آخرین مرحله، که قهرمان پس از امتحانات سخت با آن روبرو می

ه ای کش مالقات کند، همانطور که رودخانه«خود»تواند با بازگشت قهرمان است. فرد می

رسد ولی ناگهان بستر خود را ه باتالق میکند وگاه بهای فرعی مختلف عبور میاز جاده

کند، قهرمان نیز بعد از رسیدن به فردانیت کامالً دگرگون شده  به یک فرد تبدیل پیدا می

ها تعالی یافته و بعد از هجرانی شود.در داستان عاشیق غریب قهرمان بعد از تحمل سختیمی

گردد. بازگشت قهرمان در بعد از دریافت پیام محبوب به سوی محبوب باز می هفت ساله

پذیرد و قهرمان که دیگر های داستان عاشیق غریب به خیر وخوشی پایان میاکثر روایت

فردی شناخته شده و مستحق رسیدن به معشوق است و خود را به تثبیت رسانیده به تفلیس 

 گردد:باز می

 ایییییذین وئییییر پاشییییا میییین گئییییدیم  دیسییییییئودیگیمدن نامییییییه گلیییییی
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 قوربییییت ائییییل بییییاغریمی دلییییدی
 

 ایییییذین وئییییر پاشییییا میییین گئییییدیم
 

 (۱۲۴، ص۱۳۹۳)غفارزاده، 

ون چ] ! اذن بازگشت به من بده /غربتای رسیده است/ پاشابرگردان: از محبوبم نامه 

 ! اذن بازگشت به من بده.تیری[ دلم را سورا  کرد/ پاشا

قدم  ،(۱۱۸-۱۲0صص  )غفارزاده،ای از سوی شاه صنم هغریب سرانجام با دریافت نام

، ها روایتبعضی  اگرچه در-،گذارددر راه بازگشت جهت پیوستن به آنیمای خودمی

این مرگ، مرگ جسمانی است.  و می میرند، هرچند که مانندای ناکام میتوطئه بنابهعشاق 

وجوی قهرمان به جستبعد از رسیدن قهرمان به برکت نهایی، -(Atnur, 2007ر.ک: )

اش به که برکت دستاورد، خود را در تجدید حیات جامعهرسد. گاه قهرمان از اینپایان می

از بازگشت  یدر داستان عاشیق غریب و شاه صنم هیچ امتناعزند، میکار گیرد، سرباز 

( ویا در ۱۲۹نامۀ شاه صنم)همان، ص « عاشیق غریب»به محض اینکه برعکس وجود ندارد، 

گیرد، برای بازگشت به را از بازرگان میÖzyahciner,2014, p 94))وایت ترکیه پیام او ر

 کند. تفلیس اقدام می

 نجات از بیرون .۱-3-۲-۲

ممکن است برای بازگرداندن »، چراکهگرددگاه نجات قهرمان از خارج ممکن می

یگر ممکن است دنیا اش نیاز به کمک از خارج باشد یا به بیانی دقهرمان از سفر ماورایی
این مرحله دقیقاً  (۲۱۵ ، ص۱۳۹6)کمپبل، « مجبور شود به دنبالش بیاید و او را با خود ببرد.

در داستان عاشیق غریب وجود دارد. غریب در حالی که در حال رفتن به تفلیس است، در 

 شود، خضر که در شرایط بسیار سختی به کمکش آمده او را به تفلیسکوهی گرفتار می
ها ناجی از خارج است و ( خضر در اکثر روایت۱۲۹، ص ۱۳۹۳آورد. )غفارزاده، می

بنا به نظر  (.(Özyahciner,2014, pp 96-97دهد.غریب را از شرایط دشوار نجات می
صورت مثالی پیر، برخاسته از ضمیر ناخودآگاه جمعی قهرمان است، ضمیری که »یونگ، 

)جونز و « و در آن عناصری موروثی وجود دارد.حاوی تجربه بشر چند هزار ساله است 
کامل و به فردیت « من»(دیدار عاشیق غریب با خضر، دیدار او با ۴۳۲:۱۳66همکاران، 
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یابد . در این مرتبه قهرمان تولد دوباره رسیده اوست که  در قالب انسان کامل تجسم می
 را دریابد.« خود »یافته و توانسته است 

Işte geldim Gürcistan 'a 
Şükür gördümseni Tiflis 
Erenerin imdadi babna 
Şükür gördümseni Tiflis.(Özyahciner,2014, p 108) 

برگردان: اینک به گرجستان آمدم/ خدای را شکرتفلیس! که تورادیدم/ با یاری اولیا/ 

 خدای را شکرتفلیس! که تورادیدم.

 عبور از آستانه بازگشت. ۲-3-۲-۲
جا کند و آنشناسیم به ظلمات سفر میقهرمان از قلمروی که ما می»در سفر قهرمانی 
 هاکند و یا دوباره اسیر و در معرض خطر، از نظرگذارد و تمام میخوانی را پشت سر می

، ۱۳۹6)ر.ک. کمپبل، « اند.شود. بازگشت او را بازگشت از جهان فراسو تعبیر کردهگم می

 یهنش عبور از آستانه بازگشت است:ورود غریب به یاری خضر به م(. ۲۲۴ص 
 ایل سونرا بیده سنله گؤروشیدومی یئد

 قیییارالرین اریییییب دؤنوبیییدور سیییئله 
 

 سییاخال منیییم اوچییون وارینییی داغییالر  

 سیییاخال باشیییینداکی قیییارینی داغیییالر 
 

 (۱۳۱، ص۱۳۹۳)غفارزاده، 

ایتان را نگه برگردان: بعد از هفت سال با تو دیدار کردم/ ای کوهها! به خاطر من داراییه

را نگه  دشده اند/ ای کوهها ! برف قلّۀ خودارید/برفهایتان ذوب شده و به سیل تبدیل 

 دارید.

عروسی چهل روزه شاه ولد و شاه صنم رسد،به زادگاه خود می غریبهنگامی که 

ها آشکارا روح مکار در قصه»شاه ولد نمودی از سایۀ قهرمان است.شود.برگزار می

ترین تجلیات خود وانی، یک ساختمان مثلی بسیار کهن دارد که در واضحای است رپدیده

انعکاس واقعی خودآگاهی مطلقا تمایز نایافته بشری است و با روانی مطابقت دارد که 

این عروسی در سی و  (۱۵7، ص ۱۳6۸)یونگ، « حیوانی جدا نشده است.تقریبا از سطح 

 .رسدجام نمیفرهشتمین روز خود با ورود غریب به 
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 . ارباب دو جهان3-3-۲-۲

گاه سرمست از این موفقیت به اصل یابد و آنقهرمان در سفر خود به کمال دست می

هنر ارباب دو جهان، آزادی عبور و مرور در دو بخش »گردد، به نظر کمپبل خود باز می

« ساز و بازگشت از آن.آن است حرکت از سوی تجّلیات زمان به سوی اعماق سبب

. قهرمان داستان در حلب عالوه بر رسیدن به شهرت و کسب چهل کیسه (۲۳7، ص ۱۳۹6)

 رسد:سکه طال به معشوق می

 دؤن گئجییه وارییییم حلییب شییهرینده 

 یییار منییه گؤنییدردی بیییر عزیییز نامییه
 

 دیم ده گلیدیمچیعشقین بیاده سیینی ای 

 اوخودوم قاراسین سیئچدیم ده گلیدیم
 

 (۱۴۳، ص۱۳۹۳)غفارزاده، 

ای محبوب نامه ب به شهر حلب وارد شدم/ بادۀ عشق را خوردم و آمدم/برگردان: دیش

 نامه را خواندم و بازگشتم. به سوی من فرستاد/

 شود:در روایت اوزیالچی نر نیز روایتی نزدیک به این دیده می

Dün gecedün gece Helep şehrinde 

Aşkin dolusunu içtim de geldim 

Olanca varimi verdim hocaya 

Malimdan canimdan geçtim de geldim(Özyahciner,2014, p 103) 

هر آنچه که  بادۀ عشق را سرکشیدم و آمدم/ درشهر حلب/ ،دیشب، دیشب برگردان:

 داشتم به خواجه بخشیدم/ از مال و جان خود درگذشتم و آمدم.

 رها درزندگی آزاد و. 4-3-۲-۲

قهرمان، پهلوان »کند، ی را تجربه میقهرمانی که به کمال رسیده در این مرحله آزاد

اند چون که او اند، نه چیزهایی که واقع شدههمۀ آن چیزهایی است که در حال وقوع

گیرد، از هست... او تغییرناپذیری ظاهری در دل زمان را با ابدیّت بودن )هستی( اشتباه نمی
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، قهرمان قبل از غریب.در داستان عاشیق (۲۵0، ص ۱۳۹6)کمپبل، « ترسدلحظۀ بعد نمی

کند و در آنجا خدا را برای چنین باز گشتی سپاس خود دیدار می« ساز»دیدار شاه صنم با 

ساز از غیبت طوالنی  مناظرۀ عاشیق غریب با ساز خود قابل توجه است که چونگوید،می

گشاید وقهرمان از سپاسگزاری خود برای چنین عاشیق به درد آمده و سخن به گالیه می

 گوید:با او سخن میسفری 

Acep sen ne işler ittin 
Vardın gurbet ile gittin 

Yedi yıldır beni unuttun 

Ne söyleyim senin ile (Türkmen 1974, pp b186-187( 

هفت سال است که فراموشم  به غربت روی آوردی/ /؟برگردان: هان! تو چه ها کردی

 ؟من با تو چه بگویم کردی/

Garib’im etmem gü-manı 

Unutmam ahdı amanı 

Şükür geldim gördüm seni 

Söylesene sazım benim .(Türkmen 1974, pp b186-187( 

هرگز عهد و پیمانی را فراموش  چنین گمانی هرگز نکرده ام/ ،هستمبرگردان: من غریب 

 ای سازمن! با من سخن بگوی. نتوانم کرد/ سپاس خدای را که بازگشتم و تو را دیدم/

 یدار باد دیدار با ساز قبل از Azar,2007))ر.ک  نماد اتحاد است« ساز»چنان که گفته شد 

غریب نمایانگر این است که قهرمان سفر فردانیت خود را به کمال رسانیده است. ،شاه صنم

شاه ولد ، تجسم ترس  کندصنم را دیدار مییابد و شاهصنم حضور میدر جشن ازدواج شاه

کامل  یبرااست معتقد  ونگی»دن به معشوق و از دست دادن خویشان استقهرمان از نرسی

 نیکاوش، اولو این  خودشان باخبر شوندیۀبه طور مداوم بکوشند تا از سا دیافراد با، بودن

دهند، با وجود نمی صیتشخ اخودشان ر هیگاه سا چیکه ه یافراد، ستهاآن آزمونشهامت

کنند، و  تیرا هدا یاسفبار یو زندگ رندیآن قرار گ ۀامکان دارد تحت سلط نیا

سایۀ  ۱۲۸، ص ۱۳۹6فیست، )« را برداشت نمایند.خودشان  یدیمحصوالت شکست و ناام
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تر شود، که این امر در روایت ترکیه پررنگهای مختلف ظاهر میقهرمان )شاه ولد( گاه با نقاب

خصیت واقعی خود نقاب، درواقع همان صورتکی است که ما ش»از نظر یونگ، است. چون 

کنیم تا خود را چیزی جز آنچه هستیم، نشان دهیم و این به معنی را در زیر آن پنهان می

های های خاصی است که پاسخگوی نیازهای افراد، در موقعیتاتخاذ رفتارها و گرایش

تمایالت  ( اما چنانکه گفته شد در باور یونگ۱66، ص ۱۳6۹)شولتس، « متفاوت باشد.

شود سایه زمانی دشمن می»بد مطلق نیستند، کنداو از آنها به عنوان سایه یاد میانسانی که 

که یا نادیده گرفته شود و یا به درستی درک نشود ... اگر سایه شامل نیروهای مثبت و 

حیاتی باشد باید آنها را با زندگی فعال درآمیزیم نه اینکه سرکوبش کنیم من باید دست از 

تواند دارد و اجازه دهد تا چیزی که ظاهراً منفی است اما در واقع میمنیّت و خودخواهی بر

زیرا اگر چه سایه پرخطرترین مانع در سیر  (۲۲6: ص۱۳77« )منفی نباشد شکوفا گردد.

ولد از  شاه در این داستان نیز (کند.ولی قهرمان آن را در خود جذب می فردانیت قهرمان است،

گزیند. شود و به جای او خواهر غریب را به همسری برمییصنم منصرف ماز ازدواج با شاه

در این مرحله قهرمان فارغ  (Özyahciner,2014, p 103).(  و نیز۱۴7، ص ۱۳۹۳ه، غفارزاد)

از هر خطری در حالی که سایۀ خویش را در خود جذب کرده  از رسیدن به فردانیت خویش 

 خوشنود است:

 بیزده گئدک یارین گیول اوزون گیؤرک 

 معرفییییییت باغینییییییدا گییییییوللرین درک 
 

 دینیییدیریب دانیشیییاق سیییؤزلرین بیلیییک 

 ییییار ییییارا باخماسیییا گیییؤر نئجیییه سییینار
 

 (۱۵۲، ص۱۳۹۳)غفارزاده، 

با او به گفتگو نشسته کالم  ما نیز صورت زیبای یار را دیدار کنیم/ برگردان:

چه حال و  از باغ معرفت گل عرفان بچینیم/ عاشق اگر معشوق را نبیند به اورادریابیم/

 افتد.می روزی
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 گیرینتیجه .3

آثار ادبی آیینۀ تمام نمای جامعۀ خویش است. مسائلی مانند نحوۀ زندگی مردم در 

ها، ناخودآگاه ها،آداب و رسوم و اعتقادات، دیدگاهروابط با یکدیگر، وقایع تاریخی، سنت

مهمی در زمینۀ ذهنی به های عامیانه، تأثیر گیری قصهکنند. در شکلرا درخود منعکس می

نام ناخودآگاه جمعی دارد که مبتنی بر تجربیات شخصی نیست و به عنوان میراث به ارث 

یکی از « صنمعاشیق غریب و شاه»داستان مشترک است. رسیده و برای همۀ مردم 

زبان با محتوای عرفانی است که از نظر کهن های ترکهای عامیانه ملتترین داستانمعروف

یی بسیار غنی است. در این داستان عاشیق غریب و شاه صنم هر دو به سفر فردانیت الگو

رساند،لیکن سفر شوند، شاه صنم این سفر را به صورت انفسی به انجام میفراخوانده می

تبریز به تفلیس و  :شود که آن را در دومرحلهفردانیت  عاشیق غریب با سفر آفاقی تؤام می

عاشیق غریب همچون شاه صنم با بوتا )باده( به سفر  .رساندام میبه انج ،تفلیس به حلب

شود، بعد از هفت سال گشت و گذر و سوز و گداز خالص و مخلص شده در فراخوانده می

رسد. سفر او با بعضی تمایزها از جمله رؤیای پیر، پیمودن بوتا) بادۀ آخر به وصال محبوب می

های عاشیقالر های خاص داستاندر رؤیا، آزمون معرفت( در رؤیا،عاشق شدن و عاشیق شدن

و حضور پررنگ خضر ،به غیر از سه مرحله الف( زن در نقش وسوسه گر، « دئیشمه»از جمله 

 دارد. ب( امتناع از بازگشت و ج( فرار جادویی با الگوی کمپبل مطابقت تام

 

 هایادداشت
را به  رستانیم. دب ۱۹۴۲آمد. در سال  ایاهل هنر به دن یاو خانواده سیم.، در تفل ۱۹۲۴سال  ۀیدر نهم ژانو .۱

و  یقیجا را ترک کرد و به آموزش موسآن یبه زود یآهن شد ولونقل راهرساند و وارد مؤسسۀ حمل انیپا

)از  گورساوچنکوریاو ا تاد. اسافتیمسکو راه  یینمایم. به مدرسۀ س ۱۹۴۵رقص پرداخت و در سال 

داستان »کوتاه خود  لمیف نیم. اول ۱۹۵۲و بعد الکساندر داوژنکو بود. در ( هیکارگردانان مشهور روس

 لمیدر قالب ف «شیآندر»آن را تحت عنوان  نیبازل اکوفیم.  به همراه د۱۹۵۵را ساخت و در م «ییایمولداو

 اوست. یینمایبلند س لمیف ب،یغر قیعاش لمیکرد. ف یبلند بازساز
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 گانینیف یداریرا از ب یسفر قهرمان ایساختار چرخه  ای توسینومقابل ذکر است که کمپبل اصطالح مو. ۲

 ((.Campbell & Robinson, 1974به وام گرفته است.  سیجو مزیج یها

 الوگیمبارزه و د یو در عمل نوع شود،یم دهینام شمهیدئ ی( مشاعرهدر زبان ترکdeyişmə: )شمهیدئ . ۳

 به صورت پرسش و پاسخ است. قیدو عاش
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