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چکیده

ّ
داستان «شاهاسماعیل و گلزار» از مجموعۀ داستانهای «عاشیقالر» و متأثر از داستان شاه
اسماعیل صفوی و یکی از مشهورتر ین داستانهای آذربایجان است .قهرمان و اسبش
«قمردایی» با سیب اسطورهای و دعای درو یش متولد میشوند .قهرمان به دور از آفتاب و
مهتاب در دنیای تاریکی پرورش مییابدّ ،اما در سن نوجوانی ،با قدم گذاشتن به دنیای روشنی به
جهت استعداد فرد ّیت یافتن ،به فردان ّیت فراخوانده میشود.این داستان از جهت کهنالگو یی و
بنمایههای اساطیری بسیار غنی است و از اینرو از یک سو با تمام مراحل سفر قهرمان  ،جز
ّ
«امتناع از بازگشت» مطابقت دارد ،و از سوی دیگر با توجه به این که ادبیات عامه ،تجلیگاه
کهنالگوهاست ،پنج کهنالگوی کلیدی روانشناسی تحلیلی یونگ؛ یعنی خود ،آنیما ،آنیموس،
ً
سایه و نقاب در آن کامال نمود دارد .این مقاله ضمن ردهبندی عناصر داستان به شیوۀ آرنه -
تومپسون به روش توصیفی -تحلیلی به نقد اسطورهای و روانکاوی میپردازد.
کلمات کلیدی :عاشیق ،شاه اسماعیل و گلزار ،کهنالگو ،اسطوره ،یونگ  ،کمپبل.

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
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 .1مقدمه
هنر و ادبیات تودۀ مردم،گنجینۀ ارزشمندی است که الهامبخش شاعران و نو یسندگان و هنرمندان
شاهکارآفر ین است .این بخش از ادبیات در واقع دایرةالمعارف بزرگی است که هنر ،اقتصاد ،ادبیات و
اجتماع را دربرمیگیرد .ادبیات عاشیقها نیز که همانند دیگر ادب ّیات ّ
عامه ،احساسات و ّتلقیهای
تصرف ارباب قلم نیست ،از اهم ّیت ّ
تودۀ مردم را منعکس میکند ،چون در ّ
خاصی برخوردار است.
در فرهنگ آذربایجان ،عاشیقها جایگاه ّ
خاصی دارند .عاشیق ،شاعر ،خواننده ،نوازنده،
داستانسرا و آهنگساز است که مهمتر ین خصیصۀ او ،مردمی بودن اوست .نام عاشیقها با موسیقی
آذری عجین شده است .در دوران گذشته ،عاشیق را «اوزان» میگفتند .در کتاب «دده قورقود»،
کهنتر ین اثر مکتوب آذری« ،اوزان» ،نام خنیاگر دورهگردی است که در شأن قهرمانان حماسه
میسراید و دعای خیر ،بدرقۀ راه آنان کرده ،ترانههای دلانگیز میخواند« .اوزان که اوزانچی،
یانشاق ،وارساق و دده نیز نامیده میشد ،به تدر یج و به نظر ایلحانباش گؤز در حدود قرن نهم هجری،
جای خود را به عاشیق میدهد .عاشیق که شاعر ساز و شاعر خلق و باخشی و باغشی (در ازبکستان
و ترکمنستان) ،آ کین و باکسی (در قزاقستان) ،ماناسچی (در قیرقیزستان) ،حافظ (در تاجیکستان) و
ژ یرائوس (در بین قالپاقها) نامیده میشود ،در حقیقت ،خلف اوزانها به شمار میآید و ساز او
تکاملیافتۀ قوپوز اوزان است .عاشیقها نیز به ّ
سنت بازمانده از افسانۀ دده قورقود ،فرزانگانی هستند
که سینهاشان گنجینۀ داستانهای حماسی و عاشقانه ،افسانهها ،نغمهها و  ...است»(رئیسنیا:1377 ،
 .)87عاشیق باید سه و یژگی داشته باشد :خوب بنوازد ،خوب بسراید و خوب بخواند« .شعر عاشیق
انواع بسیار دارد که همه براساس اوزان هجایی که با ساختار زبان ترک ،تناسب و هماهنگی دارد،
سروده شده است .به عنوان مثال میتوان از قوشما ،گرایلی ،تجنیس ،جیغالی تجنیس ،دئیشمه،
مخمس ،جیغالی ّ
باغالما ،اوستادنامه ،قیفیلبند ،دوداق دیمز ،دیل ترپنمز ،دیوانیّ ،
مخمس ،بایاتی،
1
حربه زوربا و ...نام برد» (همان.)89 :
شعرهای عاشیقها نیز در گذر زمان صیقل مییابند .در واقع ،هر شعر که مورد پسند خلق واقع
ً
دایما در معرض ّ
حک
نشود ،در گذر زمان فراموش میشود و شعرهای مورد پسند نیز در جر یان تکرار،
و اصالح و تجدیدنظر و بازسازی قرار میگیرند .چنانکه صادق هدایت معتقد است« :هنر و ادبیات
توده ،بهمنزلۀ مصالح ّ
اولیۀ شاهکارهای بشری به شمار میآید ،بخصوص ،ادبیات و هنرهای ز یبا و
ً
فلسفه و ادیان مستقیما از این سرچشمه سیراب شده و هنوز هم میشوند .این سرچشمۀ افکار توده که
نسلهای پیاپی ،همۀ اندیشههای گرانبها و عواطف و نتایج فکر و ذوق و آزمایش خود را در آن
ریختهاند ،گنجینۀ زوال ناپذیری است که شالودۀ آثار معنوی و کاخ باشکوه زیباییهای ّ
بشریت به شمار
ّ
میآید .ترانههای عامیانه ،آوازها و افسانهها نمایندۀ روح هنری ملت میباشد و فقط از مردمان گمنام
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ّ
بیسواد به دست میآید .اینها صدای درونی هر ملتی است و در ضمن ،سرچشمۀ الهامات بشر و مادر
ادبیات و هنرهای ز یبا محسوب میشود و به همین مناسبت امروزه در کشورهای ّ
متمدن اهم ّیت
ّ
خاصی برای فولکلور قائل میباشند»(هدایت.)449 :1334 ،
این شاخه از ادبیات ،سرشار از کهن الگوهایی است که در بین ملل مختلف رایج هستند.
ّ
کهنالگوها مفاهیم و رفتارهای موروثی هستند که در ناخودآ گاه بشر وجود دارند و بهترین تجلیگاه
آنها ،رؤ یاها و ادبیات داستانی است .بنا به نظر یونگ «ناخودآ گاه جمعی ،مجموعۀ خصلتها و
تمایالت مشترک بشری است که در تمام فرهنگها ،نژادها و زمانها ،ادارکی یکسان از آنها میشود.
با نگاهی تمثیلی ،اگر خودآ گاهی فردی را همچون جز یرهای بر پهنای بیکران در یا فرض کنیم،
ناخودآ گاه فردی ،بخشهای ز یر آب این جزایر و ناخودآ گاه جمعی ،کف در یا است که تمام این جزایر
بر آن استوار است»(شولتز و همکاران .)302 :1370 ،این تجربههای مشترک که بخشی از روان آدمی شدهاند،
محتو یات ضمیر ناخودآ گاه را تشکیل میدهند .یونگ این نظر را با پنج کهنالگوی کلیدی :خود،
آنیما ،آنیموس ،نقاب و سایه تبیین میکند.
ّ
تجلی ناخودآ گاه این مفهوم ،با محوریت کهنالگوها در حوزۀ اساطیر ،قصهها و آفر ینشهای
ادبی ،سبب پیدایش شاخهای از نقد ،به نام نقد کهنالگو یی شده ،که مبنای آن بسیار نزدیک به نقد
اسطورهای است .در نقد کهنالگو یی کوشش میشود که ماهیت و و یژگیهای اساطیر و کهنالگوها
کشف و نقش آنها در ادبیات تبیین شود؛ از اینرو منتقد کهنالگو یی در جستوجوی صور
کهنالگویی در آثار ادبی است(نک :گورین و همکاران .)202 :1370 ،چنانکه استاد زر ینکوب نیز میگو ید:
« ّنقادان بر مبادی و اصول روانشناسی ّاتکا میکنند .این دسته میکوشند جر یان باطنی و احوال درونی
شاعر یا نو یسنده را ادراک و بیان کنند .قدرت تألیف و استعداد ترکیب ،ذوق و قر یحۀ او را بسنجند،
نیروی عواطف و تخ ّیالت او را تعیین کنند و از این راه ،تأثیری را که محیط و جامعه و سنن و موار یث
در تکو ین این جریانها دارند ،مطالعه کنند»(زر ینکوب.)80 :1378 ،
عالوه بر یونگ که با طرح نظر یۀ کهنالگو یی ،بابی تازه در تحقیقات روانشناسی تحلیلی برگشود؛
کمپبل اسطورهشناس آمر یکایی نیز با بررسی شواهد ّ
متعدد از قصهها و افسانههای جهان بر مبنای
شیوۀ رایج ساختارگرایان ،کهنالگوی سفر قهرمان یا الگوی «اسطورۀ یگانه» را ارائه نمود که قهرمانان
داستانهای متفاوت ،با وجوه مشترک -هر چند تفاوتهایی اندک -در سیر سفر خود با آن مواجه
خواهند شد .بر مبنای این الگو ،قهرمان در سیر سفر خود مراحلی را طی میکند که این مراحل در سه
بخش و هفده مرحله جمعبندی شدهاند:
الف :عز یمت در پنج مرحله )1 :دعوت به آغاز سفر ّ )2رد دعوت  )3امدادهای غیبی  )4عبور از
نخستین آستان  )5شکم نهنگ؛

  54فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1پیاپی  ،31بهار 1400

ب :آیین تشرف در شش مرحله  )1جادۀ آزمون  )2مالقات با خدابانو  )3زن در نقش وسوسهگر
)4آشتی و یگانگی با پدر  )5خدایگان  )6برکت نهایی؛
ج :بازگشت در شش مرحله  )1امتناع از بازگشت  )2فرار جادو یی  )3دست نجات از خارج  )4عبور
از آستان بازگشت  )5ارباب دو جهان  )6آزاد و رها در زندگی.
ّ
بررسی این کهنالگوها ،میتواند از لحاظ انسانشناسی و جامعهشناسی نیز مؤثر واقع شود؛
چراکه ادبیات ،همواره با انگیزشهای انسانی سروکار دارد ،از این رو داستانها و کهن الگوهای مطرح
در آن می توانند ابزاری برای آموزش قرار گیرند.
 .1-1بیان مسئله
یکی از شاخههای ادبیات که در میان ملل ترک بو یژه آذربایجان قابل اهم ّیت است ،ادبیات
«عاشیقالر» است .داستانهای «عاشیقالر» همانند دیگر داستانهای عامیانه ،بیانگر وضعیت
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی قوم راوی است .ادبیات «عاشیقالر» که در مجموعۀ ادبیات ّ
عامه قرار
ّ
تجلی کهنالگوها در رؤ یا و ادبیات ّ
عامه
دارد ،از مهمتر ین منابع برای بررسی کهنالگوهاست ،ز یرا
واضحتر است .این شاخه از ادبیات گاه مضمون داستانها و شخصیتهای خود را با تاریخ پیوند
میدهد .یکی از این داستانهای تاریخی که مضمونمایۀ ادبیات «عاشیقالر» شده است ،داستان شاه
اسماعیل صفوی است .شاه اسماعیل صفوی که خود عاشیق بود و قوپوز مینواخت ،شعر میسرود و
در شعر «خطایی» تخلص میکرد ،زمینۀ آفر ینش آثاری تاریخی ز یادی چون «تاریخ شاه
اسماعیلنامه» (قاسمی حسینی گنابادی« ،)1387 ،عالمآرای شاه اسماعیل» (منتظر صاحب« ،)1384 ،شاه
اسماعیل اول ،پادشاهی با اثرهای دیرپای در ایران و ایرانی» (پارسادوست )1375 ،و آثار اسطورهای چون
«امیرزاده و عرب زنگی» (قائمزاده )1389 ،شده است .البته قابل ذکر است که داستان «شاه اسماعیل و
گلزار» فقط یادآور نام ،عاشیق بودن و جسارت پادشاه صفوی است و از نظر تاریخی با وی و
روزگارش همخوانی ندارد.
 .2-1پیشینۀ تحقیق
در مورد عاشیقها در ایران تحقیقاتی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به «ادبیات عاشقی را
در یابیم» (حسینینثار« ،)1379 ،عاشیق کیست»(سفیدگر شهانقی« ،)1380 ،بررسی انسانشناختی موسیقی
ساز عاشیقی آذربایجان در حماسهخوانی و حماسهنوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفو یه تا معاصر»
(احمدی« ،)1393 ،عاشیقهای آذربایجان در گذر تاریخ»(صبری«،)1393 ،بخوان به زخمۀ عشق ،عاشیق!»
(افتخاری )1377 ،و «صدای عاشیقی ،موسیقی عاشیقی»(قاضیزاده )1382 ،اشاره کرد .در مورد
داستانهای عاشیقالر نیز تحقیقات اندکی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به« :بنمایههای
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داستان اصلی و کرم»(رسمی و همکار« ،)1396،وزن در منظومۀ ترکی آذربایجانی اصلی و کرم» (رضینژاد و
(رسمی و همکار)1396 ،

همکار )1396 ،و «بررسی تطبیقی منظومۀ لیلی و مجنون با داستان اصلی و کرم»
اشاره کرد ،اما در مورد «داستان شاه اسماعیل و گلزار» تاکنون هیچ تحقیقی ارائه نشده است.
.3-1پرسشهای تحقیق

- 1کدام یک از کهنالگوهای قهرمان بر مبنای نظر یات یونگ در داستان «شاه اسماعیل و گلزار» نمود
یافتهاند
 -2کدامیک از مراحل سفر قهرمان مبتنی بر الگوی «اسطورۀ یگانه»کمپبل در داستان شاه اسماعیل و
گلزار دیده میشود
.4-1روش تحقیق
از آنجا که اولر یش مارزلف ،داستانهای عامیانۀ ایرانی را طبق روش آرنه-تومپسون طبقهبندی کرده
است ،این مقاله ضمن ردهبندی عناصر اسطورهای داستان «شاه اسماعیل و گلزار» و مطابقت آن با
سفر قهرمان کمپبل ،آن را با نظر ّیات یونگ مورد بررسی قرار میدهد.

 .2مراحل سفر قهرمان در داستان شاه اسماعیل و گلزار
داستان «شاهاسماعیل و گلزار» از باب کهن الگو یی و اساطیری ،بسیار غنی است .این داستان جز
ً
یک مرحله ،کامال با الگوی «اسطورۀ یگانۀ »کمپبل مطابقت دارد که در ادامه بدان پرداخته میشود:
در داستانهای عامه ،دنیای عادی قهرمان ،گاه با اسطوره پیوند مییابد .داستان «شاه اسماعیل و
گلزار» مانند اغلب منظومههای غنایی و داستانهای «عاشیقالر» با طرح بیفرزندی پدر قهرمان آغاز
میشود .عادلشاه ،پادشاه قندهار ،که دارای ثروت بیحد و حصری است ،از بیفرزندی و ادامۀ نسل
خو یش نگران است .وزیر به پادشاه پیشنهاد میکند که مال خود را سه ّ
حصه کرده ،دو قسم آن را به
فقرا ببخشد .پادشاه بدان عمل میکند و از این رو درو یشی یاریگر در داستان ظاهر می شود ،درو یش
به او سیبی هدیه میکند و میگو ید ،این سیب را پوست بکن ،پوست آن را به مادیان خود «قمرنشان»
که ّکره نمیآورد بده ،سپس سیب را دو بخش بکن ،یک نصف آن را خودت بخور و نصف دیگر را به
همسرت بده ،به زودی تو صاحب فرزندی خواهی شد و اسبت نیز ّکره ای به دنیاخواهد آورد ،اسم
پسرت را اسماعیل و اسم ّکرۀ مادیان را «قمردایی» 1بگذار(نک :ساعی ،1396 ،ج .)190 :2از لحاظ
نمادشناسی ،اسب ،نشانۀ هوش ،حکمت ،فکر ،منطق ،نجابت ،روشنی ،نیروی فعال ،چابکی،
سرعت اندیشه ،گذر سر یع حیات است(نک :کوپر« .)34 :1392 ،یکی از قوانین کلی داستانهای حماسی
و یکی از شرایط تخلفناپذیر حماسه ،داشتن مرکبی خاص است که از دیگر اسبها به ّقوت و سرعت
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و هوشمندی ،ممتاز باشد و از راهی غیرعادی به دست پهلوان برسد و این قانون عام تمام
حماسههاست .در واقع وقتی پهلوان حماسی دیده به دنیا میگشاید ،مرکبی نیز که باید بر و یال و گرز
و گوپال پهلوانی او را بکشد و پهلوانان را در ستیز و آو یز ،مددکار باشد ،در همان زمان پدید
میآید»(محجوب.)111 -112 :1371 ،
ّ
اگرچه در بیشتر داستانهای «عاشیقالر» ،هر دوی عشاق والدتشان با سیب پیوند مییابد(نک:
رسمی )205 :1396 ،ولی در داستان شاهاسماعیل ،فقط تولد عاشق با سیب صورت می پذیرد .بنمایۀ
همپیوندی سیب و والدت در طبقهبندی قصههای ایرانی با کد )2( ،550 ،507C )6( ،425L ،315A
 715ثبت شده است(نک :مازرلف ،286 :1371 ،ذیل سیب).
ّ
شاهاسماعیل که تولد اسطورهای یافته ،جهت دور بودن از چشمزخم ،در دنیایی دور از نور و
روشنی به سن رشد میرسد ،لیکن روزی با افتادن نوری از روزن ،قهرمان به سوی شناخت فراخوانده
میشود .دنیای تاریکی میتواند به عدم شناخت اشاره کند که به جهت خرافات و ّ
تعصبات ،قهرمان
داستان به دور از آ گاهی و معرفت پرورش مییابد.
در ر یختشناسی داستانهای عاشقانه ،قهرمان ،اغلب به قصد شکار ،سرزمین خود را ترک
میکند و در آنجا با حوادث دیگری روبرو میشود .خروج از حیطۀ جغرافیایی خود ،زمینهساز سیر
اسطورهای اوست .در داستان شاهاسماعیل نیز ،قهرمان به همراه گروهی به شکار میرود ،در آنجا از
ّ
سرحدات سرزمین خود خارج و به سرزمین همسایه وارد میشود .این امر نشانگر عالقۀ قهرمان به
کشف ناشناختهها و ورود به زوایای تاریک و مبهم روان است .وزیر هشدار میدهد که اینجا سرزمین
همسایه است ،در صورت ورود ،از ما به عنوان متجاوز به خاکشان غرامت خواهند خواست ،ولی
شاهاسماعیل میگو ید که غرامت آنها را به شمشیر خواهم داد .شمشیر ،نماد قدرت ،حمایت ،توانایی،
سلطنت ،رهبری ،عدالت ،شجاعت ،مراقبت ... ،در سطح ماورای طبیعی ،نماد تشخیص و نیروی
نافذ ،هوش ،تقسیم معنوی و واجباالحترامبودن ّ
مقدسان است (نک :کوپر .)239 :1392 ،قهرمان به
فردان ّیت خوانده شده ،چشمش به آهو یی میافتد .شاه اسماعیل تصمیم میگیرد که آهو را زنده بگیرد،
لشکر یان شاه اسماعیل ،آهو را همچون نگین انگشتری (شکار پره) محاصره میکنند ،اما آهو که در
واقع دیگر پیکر گلزار ،دختر محمود پاشا ،والی ترکمن است و در نقاب آهو ظاهر شده است چون در
گروه شکار شاه اسماعیل اسیر میشود ،درمانده میشود تا اینکه چشمش به شاهاسماعیل افتاده،
دلباختهاش میشود و آنگاه با حرکات دلربایانه ،شاه اسماعیل را به دنبال خود میکشاند و از اینجا
سفر شاه اسماعیل از قندهار به ترکمان اتفاق میافتد.
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در طبقهبندی قصههای ایرانی ،دیگر پیکری یا مسخ با کدهایی چون ،425 B ،780 ،408 ،325
 1641 ،1529 ،934 B ،860 ،720 ،567 ،480 ،450 Cثبت شده است (نیز نک :مازرلف 273 :1371 ،ذیل
تغییر شکل دادن).
در ذیل به مراحل هفدهگانۀ سفر بدون توجه به سربخش اصلی پرداخته میشود؛ زیرا ترتیب
مراحل ،بر مبنای الگوی «اسطورۀ یگانه» شکل نگرفته است.
 .1-2دعوت به آغاز سفر
ّ
از تولد فراعادی شاهاسماعیل و اسب او در یافته میشود که قهرمانّ ،فره ایزدی دارد و از اینرو
فراخوانی او به سوی آ گاهی ،منطقی به نظر میرسد ز یرا به نظر کمپبل ،قهرمانی که «استعداد حرکت
به سوی کمال را دارد به وسیلۀ ندایی که پیک نامیده میشود ،به مسئول ّیتی بزرگ فراخوانده میشود.
این پیک ،ممکن است قهرمان را به پذیرش ّ
تعهدی بزرگ و تاریخی فراخواند یا ممکن است نشانگر
ّ
تفکر مذهبی باشد ،چنانکه اهل ّ
تصوف بیان میکنند ،این ندا نشانگر بیداری خویشتن است» (کمپبل،
.)61 :1396
در داستان «شاه اسماعیل و گلزار» ،قهرمانی که از تاریکی آفاقی جسته است ،اینک آماده است تا
ً
به دعوت آنیمای خود بر تاریکی نفس غالب آید ،ال ّبته تاریکی اساسا شر نیست ز یرا زمینۀ نوری را که از
آن بیرون میآید تشکیل میدهد و بدین مفهوم ،تاریکی پیشا-کیهانی و پیش از تولد به معنای روشنی
غیرآشکار ،هر دو پیش از تولد و ورود به آیین است(نک :کوپر .)84 :1392 ،قهرمان داستان ،در سیر
فردان ّیت خود آنیماهای دیگری را نیز درک می کند .عرب زنگی و پری رملدار ،آنیماهایی که به
صورت منفی ظاهر می شوند ،ولی بعد ًا ّ
تحول یافته ،یاریگر قهرمان در سیر فردانیت او می شوند،
چنانکه مورنو معتقد است «آنیما میتواند هم به صورت نماد فرشته درآید و هم به صورت مار بهشت.
هم میتواند سیرن ،پری در یایی ،فرشتۀ رحمت یا دختری ز یبا باشد و هم مادهدیوی فر یبکار که مردان
جوان را فر یفتۀ خود میکند و شیرۀ جانشان را میمکد»(مورنو .)63 :1378 ،گلزار ،نامزد پسرعمو یش
حیدربیک 2است ،از اینرو به شاه اسماعیل مهلت میدهد که تا شش ماه برای خواستگاری و ازدواج
با او اقدام کند وگرنه مجبور است بنا به خواست پدر با حیدربیک ازدواج کند(نک :ساعی ،1396 ،ج:2
 .)197در این مرحله «دست سرنوشت قهرمان را با ندایی به خود فرامی خواند و مرکز ثقل او را از
چهارچوبهای جامعه به سوی قلمروی ناشناخته میگرداند .قلمرو ناشناختهای که سرشار از گنج و
هم جایگاه خطرهاست  ،به شکلهای گوناگون نمایان میشود»(کمپبل .)66 :1396 :در روایتی از
قائمزاده ،شاه اسماعیل ،همانند اغلب قهرمانان داستانهای «عاشیقالر» ،گلزار را در خواب میبیند و
برای جستن او قصد سفر میکند و در واقع دعوت قهرمان در رؤ یا صورت میگیرد ،شاهاسماعیل به
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خواست آنیما باید به ترکمن برود تا ز یباییها و زشتیهای درون خو یش را کشف کند و در این امر
مصمم میگردد.
ّ .2-2
رد دعوت
در اغلب اسطورهها و داستانها ،قهرمان بعد از شنیدن ندای فراخوان ،با ّرد دعوت مواجه میشود.
«رد دعوت ،سفر را برعکس کرده به حالت منفی بدل میسازد .در این حالت ،قهرمان ،قدرت انجام
عمل مثبت را از دست داده ،بدل به یک قربانی میشود که نیاز به ناجی دارد»(کمپبل .)67 :1396 ،در
داستان شاهاسماعیل ،اولین بارّ ،رد دعوت قهرمان از سوی پیرزنی که دایه و پرستار گلزار است دیده
ّ
میشود .پیرزن که گلزار را متعلق به خود میداند درصدد است تا مانع رسیدن شاهاسماعیل به گلزار
شود ،بنابراین او را از خیمه میراند و میگو ید:
کـــرم ائیلـــه ،اوغـــالن ،جیـــران منیمـــدی
مــن جیرانــی یئــددی ایلــدی ســاخالرام،
کـــرم ائیلـــه ،اوغـــالن ،جیـــران منیمـــدی
گونــده اوچ ی ـول چــؤرک یئی ـب 3ی ـوخالرام،
mən cayrāni yeddi ildi sāxlāram / kərəm ilə oγlān cayrān mənimdi
gündə uç yol çörək yeyib yuxlārām / kərəm ilə oγlān cayrān mənimdi

برگردان :من هفت سال است از آهو مواظبت میکنم /پسر! کرم کن که آهو مال من است /هر روز سه
بار به خورد و خوراکش میرسم /پسر! کرم کن که آهو مال من است.
عالوه بر پرستار گلزار ،عادلشاه نیز ّردکنندۀدعوت و مانع سفر شاهاسماعیل است ،از اینرو دختران
ز یباروی قندهار را در باغی جمع کرده تا شاه اسماعیل یکی از آنها را به همسری خو یش انتخاب کند.
اما شاهاسماعیل ،هیچ یک را نمیپسندد و همکفو خو یش نمییابد ،چنانکه گو ید:
هــیچ بیر یســی گــل عــذارا (گلــزار) بنزهمــز
حـــــوریلر ،پر یلـــــر ،ییغیلیـــــب باغـــــا
هــــیچ بیر یســــی گــــل عــــذارا بنزهمــــز
عشـــــوهلری ،غمزهلـــــری ،نـــــازالری
هــــیچ بیر یســــی گــــل عــــذارا بنزهمــــز
دئییـــل بـــونالر شـــاه اســـماعیلین بـــابی
(ساعی ،1396 ،ج)198 -199 :2
hurilər pərilər yeγilib bāγā / heç birisi gülezārā bənzəməz
eşvələri γəmzələri, nāzlāri / heç birisi gülezārā bənzəməz
deyil bunlār Şāh İsmāilin bābi / heç birisi gülezārā bənzəməaz

برگردان :حوران و پریها در باغ گرد آمدهاند /هیچ یک به گلزار شبیه نیستند /عشوهشان ،غمزهشان
و نازشان /هیچ یک به گلزار شبیه نیست /هیچ یک از اینها همکفو شاه اسماعیل نیستند /هیچ یک
به گلزار شبیه نیستند.
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و از اینرو تصمیم خود را مبنی بر سفر از قندهار تا ترکمن قطعی میکند ،ز یرا بعد از دعوت و ّرد
دعوت« ،فرد به کشف و شهودی سعادتبخش ،نایل میشود که قانونی ناشناخته و رهاییبخش را به
او نشان میدهد»(کمپبل .)71 :1396 ،شاهاسماعیل بنابر بر این شواهدّ ،
مصر به پذیرش دعوت است.
 .3-2امدادهای غیبی
ً
معموال قهرمانی که به ندای فراخوان ،جواب مثبت داده ،در اولین سفر با موجودی حمایتگر روبرو
ً
میشود که معموال در هیئت عجوزهای زشت و یا یک پیرمرد ظاهر میشود و طلسمی به رهرو میدهد
که در برابر نیروهای هیوالوشی که در راه هستند ،از او محافظت میکند (نک:کمپبل.)75 :1396 ،
این امر را که شاهاسماعیل مالک عناصر اسطورهای است و ندای سروش غیبی را میشنود،
میتوان یکی از تجلیات ّفره ایزدی دانست؛ ز یرا ّفره ایزدی چنانکه در مورد دیگر پهلوانان و پادشاهان
آمده است ،شأن و شکوه و عظمت اهورایی است و شاهاسماعیل که پادشاه پهلوان است ،از این ّفره
برخوردار است .امدادهای غیبی در داستان شاهاسماعیل به صور ز یر دیده می شود:
 .1-3-2قمردایی
پهلوان و پادشاه دارای ّفره ،مورد تأیید و عنایت ایزدی استّ « .فره ،شخص پهلوان یا پادشاه را از آفـات
اهر یمن پاس میدارد .بهرهمندی از ّفره به تالش و کوشش نیسـت» (پـورداود ،1377 ،ج  ،)513 :1از ایـنرو
همزمان با تولد شاه اسماعیل ،مرکبی که نشان از ّفرهمندی او نیز هست ،در اختیار او قرار داده میشـود
ّ
و قمردایی از «قمرنشان» ،اسب عادلشاه ،با دعا و پوست سیب تحفۀ درویش متولد میشود.
 .2-3-2اولیای خدا
در داستانهای «عاشیقالر» گاه یاریگرانی حضور دارند که با فضای زندگی عادی سازگاری ندارند .این
یاریگران به صورت اولیای خدا ،پیر ،خضر و حضرت علی(ع) نمود پیدا میکنند .قهرمان در داستان
شاهاسماعیل ،ضمن وداع با مادرش سلمه خانم4،یادآور میشود که اولیای حق و حضرت علی ،یاریگر
او در این سفر هستند:
ارنلـــــــــــــــــرده مـــــــــــــــــنن اوال
قمـــــــر دایـــــــی مینـــــــدیم یـــــــوال
مــــــن اولــــــدوم خــــــاک یتــــــورابی
کؤمکــــــــدی شــــــــاه اســــــــماعیال
qəmər dāyı mindim yola / ərənlərdə mənnən ola
köməkdi ŞāhIsmāilā / mən oldum xāk- torābi

برگردان :برای سفر ،سوار قمر شدم /اولیا با من خواهند بود /آنان یاریگر شاه اسماعیل خواهند بود/
من خاک [ابو]تراب شدم.
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 .3-3-2انگشتری سحرآمیز
پیوند جادو با انگشتری در داستانها به صورتهای مختلف دیده میشود ،4در داستان شاه اسماعیل
بعد از بازگشت قهرمان به قندهار ،بنا به ضعفهای انسانی که هیچکس از آن بری نیست،
عادلشاه(پدر قهرمان) ،دلباختۀ گلزار میشود ،از اینرو جلو در خود چاهی میکند و درون آن را پر از
تیر و نیزه میکند و رو یش را با گبه 5میپوشاند .گلزار ،عرب زنگی و پری ،شاه اسماعیل را از رفتن به
پیش پدر منع میکنند ولی شاه اسماعیل نمیپذیرد ز یرا عدم اطاعت از شاه -که در داستانها در واقع
نمایندۀ خداست  -صحیح نیست .پری ،رمل 6انداخته و میگو ید :راه رفتن نیک است اما بازآمدن
نیک نیست ،از اینرو تولهای را با او همراه میکند و انگشتر یی به او میدهد و سفارش میکند که از
راهی برود که توله ،راهنمایی میکند و هرگاه غذایی تعارف کردند ،انگشتری را بدان بیندازد ،اگر غذا به
رنگ سبز درآمد ،از آن نخورد تا دسیسۀ عادلشاه ،بیرنگ گردد و شاه اسماعیل با تدبیر و نیرنگ پری
از توطئۀ پدر ،بار اول جان به سالمت میبرد(نک .ساعی ،1396 ،ج 191 :2و  .)190بنمایۀ پیشگو یی با کد
 1641و  1646ثبت شده است.
 .4-3-2کبوتران جادو
یکی از بنمایههای تکراری در داستانهای عامیانه ،خبردارشدن قهرمان داستان از یک راز توسط
پرندگان جادو یی است .در داستان شاهاسماعیل« ،کبوتران جادو» نقش یاریگری دارند .عادلشاه برای
ّ
رسیدن به گلزار از جالد میخواهد که شاهاسماعیل را گردن بزند لیکن وزیر شفاعت میکند و عادلشاه
ّ
از جالد میخواهد که به جای گردنزدن شاهاسماعیل ،چشم او را از حدقه درآورده و در چاهی
ظلمانی محبوس کند.خواجهعز یز نامی برای کشیدن آب ،دلو در چاه انداخته و شاه اسماعیل را از چاه
بیرون میآورد ،اما بعد از شناختن شاهاسماعیل ،از ترس عادلشاه ،او را همانجا رها میکند .ناگاه سه
کبوتر فرا رسیده و بر باالی درختی مینشینند ،آنها به زبان آدمیان به سخن درمیآیند که ای
شاهاسماعیل! خوابی ،بیدار شو ،بیداری ،بشنو ،چشمهایت را سرجایش بگذار و از فضلۀ ما بر آنها
بکش تا روشنی چشمت را دوباره بیابی .شاه اسماعیل به تدبیر آنها ،دوباره سالمت چشمان خود را
بازمییابد (نک :ساعی ،1396 ،ج .)213 -215 :2در طبقهبندی قصههای ایرانی ،بنمایۀ رازگفتن پرندگان با
قهرمان داستان با کد ( 700 )2( ،613 )8( ،567 ،550 )5( ،516 B )1( ،432 )4( ،408 )4ثبت
شده است(مازرلف 293 :1371 ،ذیل کبوتر).
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.5-3-2یار یگران
در سیر داستان «شاه اسماعیل و گلزار» ،عالوه بر یاریگران فراعادی ،یاریگران فضای عادی زندگی نیز
ً
دیده می شوند؛ مثال پیرزنی به نام «تورفنسه» ،نقش واسطه را دارد .او انگشتری شاه اسماعیل را به
پیش گلزار میبرد و گلزار با دیدن انگشتری ،نشان محبوب را میشناسد .او همچنین طرح دیدار ّ
عشاق
را پی میر یزد و آنگاه در باغی ،دیدار آنها می ّسر میشود .طرح انگشتری به عنوان نشانه در طبقهبندی
قصههای ایرانی با کد ( 510 B ،510 A ،425 B ،408 )17( ،403 )6و  652 Aثبت شده است
(مازرلف 268 :1371 ،ذیل انگشتر).

 .4-2عبور از نخستین آستان
قهرمانی که سرنوشت ،یاریگر اوست بعد از قدمگذاشتن در جادۀ سفر «مقابل در ورود به سرزمین
قدرت اعال ،با نگهبانان آستانه مواجه میشود .این سرایداران ایستاده و در محدودۀ افق زندگی و
آسمان کنونی قهرمان ،به نگاهبانی از چهار سوی و همچنین باال و پایین آن میپردازند و آن را محدود
میکنند ،آن سوی آنها ،تاریکی ناشناخته و خطر در انتظار است» (کمپبل.)85 :1396 ،
در داستان شاهاسماعیل ،قهرمان در بین راه به پری رملدار میرسد که هفت برادر او ،در جنگ با
بتپرستان هستند .شاهاسماعیل آنها را در غلبه بر بتپرستان یاری میدهد .قهرمان در این مرحله،
دیوهای نفس خود را که در شکل بتپرستانی ظاهر شدهاند ،میبیند و به سرکوب آنها میپردازد.
قهرمان ،در ادامۀ راه به قلعهای میرسد که «عرب زنگی» در مسیر آن ایستاده است .عرب زنگی،
منارهای از سرها و اجساد پهلوانان مغلوب خو یش برآورده ،لیکن برای تکمیل مناره به یک سر و یک
پیکر دیگر ،نیاز دارد .شاهاسماعیل از او برای رسیدن به مقصود خود ،راه میجوید:
یـول وئــر ،عــرب ،یـول وئــر ،اینجیتمــه منـی!
قنــــدهاردان گلــــدیم مــــراد آلماغــــا،
یـول وئــر ،عــرب ،یـول وئــر ،اینجیتمــه منـی!
مـــن گلمـــهدیم بـــو دیـــاردا قالماغـــا،
(ساعی ،1396 ،ج)205 :2

qəndhārdān gəldim murād ālmāγā / yol ver ərəb yol ver incitmə məni
mən gəlmədim bu diyārādā qālmāγā / yol ver ərəb yol ver incitmə məni

برگردان :از قندهار جهت کامیابی آمدهام /عرب ،راه بده و مرا آزار مده /من جهت مقیمشدن در این دیار
نیامدهام /عرب راه بده و مرا آزار مده.
عرب زنگی راه نمیدهد ،از اینرو شاه اسماعیل و عرب زنگی با شمشیر و نیزه و عمود و کمند از
بام تا شام میستیزند ولی هیچیک از دو هماورد ،نه غالب میشوند و نه مغلوب .شامگاه ،عرب زنگی
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هماورد خود را به عنوان میهمان به قلعۀ خود دعوت میکند تا روز دیگر ،از نو با هم به نبرد برخیزند.
«قلعه» با نمادگرایی محوطه ،حاکی از غلبه بر دشواری و آرمایش روحی است(نک :کوپر.)299 :1392 ،
شاه اسماعیل در قلعه متوجه میشود که همنبرد او یک دختر ز یباروست ،لیکن این راز را در خود نهفته
میدارد .فردا هنگام نبرد ،عرب زنگی دوبار پشت شاهاسماعیل را به زمین میرساند .شاهاسماعیل ،بار
اول به بهانۀ رسم و آیین و بار دوم به بهانۀ باورهای مذهبی ،جان به در میبرد .اما بار سوم،
شاهاسماعیل ،عرب زنگی را بر زمین میزند و با افشای راز دختر بودن او ،از عرب زنگی میخواهد که
پرده از ماجرای خود بردارد.عرب زنگی میگو ید که من دختر محمود پاشا ،والی عربستان ،هستم .بعد
از مرگ پدرم  ،برادرم احمدّ ،عیاشی پیشه کرد ،شبی که در سرای با حضور چهل راهزن ،بزمی به پا
کرده و دختران را اسیر و بازیچۀ هوای خود کرده بود ،با درآمیختن داروی بیهوشی در شراب او و
همبزمانش ،همه را بیهوش کرده قتلعام کردم و از آن موقع ،بدین قلعه کوچ کردهام و سوگند خوردهام
که هر مردی که دیدم ،با او کشتی بگیرم ،اگر مغلوب کردم ،بکشم و اگر مغلوب شدم ،او را به همسری
برگز ینم .شاهاسماعیل ضمن تحسین عرب زنگی ،ماجرای عشق خود را بدو باز میگو ید و عرب زنگی
او را در رفتن به سوی ترکمن همراهی میکند(نک :ساعی ،1396 ،ج.)207 :2
حضور عرب زنگی در لباس مردانه ،نمودی از دیگرپیکری و کهنالگوی نقاب یا پرسوناست که در
آذربایجان «باشقاالنماق « ،»bāşqālānmāq:کیم لیقگزلتمه« ،»kimliq gizlətmə :بیچیم دئیشمه:
« ،»biçim dəyişməش ِکل دئیشمهِ « ،»ŝekil dəyişmə :ق ِلق دئیشمه »qiliq deyişmə :گفته
میشود .اختیار این وضع و حال با قیافه گاهی با موافقت خود آدمی صورت میگیرد ،به این منظور که
در نظر دیگران چنانکه خود میخواهد جلوهگر شود .بنابراین پرسونا ،در واقع ،شخصیت اجتماعی یا
نمایشی است و شخصیت واقعی و خصوصی هر کسی در ز یر این ماسک قرار دارد(سیاسی)59 :1379 ،
که در آذربایجان اگر قهرمان ،خود به این کار اقدام کند « ُدن دئیشمه  »don dəyişmə:یا «صورت
دئیشمه »suret deyişmə :گفته میشود .بنمایۀ ظاهرشدن زن در پوشش مرد در طبقهبندی
ّ
قصههای ایرانی با کد ( 923 B ،891 ،883 A ،514 ،327 )Vو  1640ثبت شده است(مازرلف:1371 ،
 270ذیل پوشش).

 .5-2شکم نهنگ
یکی از مراحلی که قهرمانان داستانها ،در سیر ّ
فردانیت خود بدان دچار میشوند ،شکم نهنگ است.
این مرحله در واقع «گذر از آستان جادو یی ،مرحلۀ انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره
ّ
متولد میشود و این عقیده به صورت شکم نهنگ به عنوان رحم جهان ،نمادین شده است .در این
نماد ،قهرمان به جای آنکه بر نیروهای آستانه پیروز شود ،و یا رضایت آنها را جلب کند ،توسط
ناشناخته بلعیده میشود و به ظاهر میمیرد»(کمپبل .)96 :1396 ،در داستان «شاهاسماعیل و گلزار»،
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ّ
قهرمان به وسیلۀ جالد عادلشاه کور شده آنگاه در چاه ظلمت افکنده
 .)213هر چند که قهرمان در سفر خود با سایههای چندی برخورد کرده است ،اما عادلشاه ،سایۀ
بزرگ شاهاسماعیل است که او را به چاهی می اندازد و این چاه به صورت شکم نهنگ نمود مییابد .به
عقیدۀ یونگ ،نخستین باری که ذهن انسان ،فکر و تصور گناه را ابداع کرد ،انسان ّ
متوسل به اختفای
روانی و یا به تعبیر روانشناسان ،سرکوب و وانشاندن آن شد و این تمایالت در ناخودآ گاه ،سایه را پدید
آوردند .سایه ،بخشی از ضمیر ناخودآ گاه و شامل جنبههای پنهان ،سرکوب شده ،نامساعد و به طور
کلی صفات ناشناخته و یا کمترشناختهشدۀ شخصیت است و همواره در ستیز با من؛ یعنی مرکز ضمیر
خودآ گاه قرار دارد ،چیزی که یونگ آن را «نبرد نجات» مینامد .چاه را نیز میتوان آنیمای منفی و یا
سایۀ قهرمان تلقی کرد چنانکه یونگ معتقد است که «اعماق آبها ،چاه ،ظلمت جهانی ،سیاه است.
آنچه از جهان تاریک یا اعماق سر بزندّ ،
جد حیوانی و خالق حیات است که خود را از مرد آ گاه جدا
میکند و این به فقدان روان غریزی منجر میشود»(یونگ.)93 :1381 ،
میشود(نک :ساعی ،1396 ،ج:2

.6-2جادۀ آزمونها
هنگامی که قهرمان از آستان عبور کند ،قدم در جادهای میگذارد که باید یک سلسله آزمون را پشت
سر بگذارد« .در اینجا همان امدادرسان غیبی که قبل از ورود به این حیطه ،با قهرمان مالقات کرده
بود ،اکنون با نصایح  ،طلسمها و مأموران مخفی به طور نهانی به او یاری میرساند و یا ممکن است
قهرمان اولین بار ،همینجا ،نیروی مهربانی را که در عبور از گذارهای فرابشری حامی اوست ،مالقات
کند(نک :کمپبل.)105 :1396 ،
قهرمان ،مجبور به قبول این آزمون است .او به میدان مبارزهای رانده میشود که محل تحمیل
هستی خو یش به جهان خو یش است .او با نشان دادن تواناییهایش در قبضهکردن و سلطه یافتن به
جهان خو یشتن ،از عهده این امر برمیآید و این تسلط ،با مطیعکردن انسانها ،به زانو درآوردن هیوال،
مواجهه با مخاطرات طبیعی محیط نشان داده میشود(نک :ال گر ین .)49 :،1370
در داستان «شاه اسماعیل و گلزار» ،نبرد با بتپرستان هندی و قلع و قمع آنها و حتی نبرد با
عرب زنگی و همراهکردن او در سیر حرکت ،نموداری از سلطه و پیروزی قهرمان بر جهان خویشتن
است .عرب زنگی ،اول به صورت سایه بر قهرمان جلوه میکند« .سایه ،سرشتی عاطفی دارد و انسان
اگر نتواند از فرافکنی عواطف خود بر دنیای بیرون رها شود سایهای سنگین و دراز در خفا خواهد
داشت»(یاوری .)566 :1370 ،اما بعد ،با فرافکنی عواطف از سوی قهرمان ،سایه به صورت آنیمای مثبت
عمل میکند؛ ز یرا چنانکه گفته شد «آنیما روح مرد است ،البته نه روح به مفهوم مسیحی آن که بر
ذات شخص ّیت با نشانی از ابد ّیت داللت دارد ،بلکه روحی که انسانهای بدوی ّ
تصور میکنند؛ یعنی
بخشی از شخصیت است» (فوردهام،)58 :1374 ،چون روان مرد ،همواره تحت تأثیر آنیمای درون اوست
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و آنیما ّ
محرک او به کارهایی است که از او سر میزند .اگر سایه شامل نیروهای مثبت و حیاتی باشد،
باید آنها را با زندگی فعال درآمیز یم ،نه اینکه سرکوبشان کنیم(نک :یونگ .)226 :1381 ،از اینرو
شاهاسماعیل ،در آزمون خود با جذب سایه ،قدرتمند از پیش به سیر خود ادامه میدهد و این سایۀ
تحولیافته ،یاریگر او در رسیدن به فردانیت خواهد بود.
.7-2مالقات با خدابانو
قهرمان بعد از پشت سر گذاشتن سختیها و موانع ،قادر به ازدواج با خدابانو میگردد« .مالقات با
خدابانو ،آخر ین آزمون قهرمان برای به دست آوردن موهبت عشق است و این موهبت ،چیزی جز
لذتبردن از زندگی به عنوان نمونهای کوچک از جاودانگی نیست»(کمپبل .)126 :1396 ،شاهاسماعیل در
دیدار با گلزار به این مرحله نائل میآید(نک:ساعی ،1396 ،ج.)210 :2
در واقع ،هر سه دختر (گلزار ،پری ،عرب زنگی) آنیمای شاه اسماعیل هستند؛ یعنی هر بخش از
روح قهرمان در یکی از دختران نمود یافته است؛ ز یرا «در مرد تصو یری جمعی از زن وجود دارد و مرد
به یاری آن تصو یر ،خطرات زنان را درمییابد .در زناشو یی ،آنیما نقشی ّفعال ایفا میکند ،ز یرا مرد
میکوشد دل زنی را برباید که با زنانگی ناهشیارش به بهتر ین نحو سازگار باشد؛ یعنی زنی که بتواند
فرافکنی روح او را در یابد»(مورنو.)62 :1376 ،
.8-2زن وسوسهگر
در «الگوی اسطورۀ یگانۀ کمپبل» در آیین ّ
تشرف ،زن در نقش وسوسهگر نمود مییابد .از نظر او زن،
همان زندگی و قهرمان ،عارف و ارباب آن است»(کمپبل .)128 :1396 ،این زن گاهی در چهرۀ پری نمود
مییابد« .در اساطیر ،پریها بسیاری از یالن را به عنوان محبوب و همسر خویش برمیگزیدند و گاهی
مطابق افسانه که در زمانهای بعدی در اثر دخالت ارزشهای اخالقی جابهجا شده ،این امر جنبۀ اغوا
و فریبندگی پیدا کرده و در فرجام به آوارگی ،گزند و گاهی مرگ پهلوان و محبوب میانجامد»(سرکاراتی،
 .)119 :1378این بنمایه با کد ( 936)7( ،933B ،707 )2,10( ،706 )2( ،530 )1( ،516B)3ثبت
شده است.
در واقع ،پری نیز تصو یری از آنیمای قهرمان است .طبق نظر یونگ «فرافکنی موجب میشود مرد
به هنگام اولین برخورد ،پندارد او همان زنی است که در جستوجو یش بوده و فکر میکند او را از پیش
میشناخته است و چنان شیفتهاش میکند که همه دیوانهاش بخوانند و این زنان پریگونه هستند که
فرافکنی عنصر مادینه را موجب میشوند بهگونهای که مرد ،کم و بیش هر چیز افسونکنندهای را به
آنها نسبت میدهد و دربارۀ آنها خوابها را میبیند»(یونگ.)278 :1381 ،
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در داستان شاهاسماعیل ،پری رملدار بر آن است که قهرمان را از سیر به سوی گلزار بازدارد ،در
این بخش «آنیما یک اغواگر است»(فوردهام )59 :1374 ،که البته و در سیر داستان از اینکه با پیشگو ییها
و تدبیر خود باعث نجات قهرمان میشود،آنیمای منفی به آنیمای مثبت تحول یافته که میتوان به
کارکرد خرد از سوی آنیما اشاره کرد.
اشاره به هفت برادر پری (ساعی ،1396 ،ج )200 :2که سعی میکنند پری را به عقد شاهاسماعیل
دربیاورند ،قابل توجه است ،ز یرا عدد هفت ،خود از کهنالگوهاست .عدد هفت ،عدد کیهانی ،کالن-
جهان ،کمال ،تمامیت است .یعنی عدد هفت ،نخستین عددی است که هم معنوی و هم مادی و نشان
کمال ،امنیت ،ایمنی ،آسایش ،وفور ،تکمیل مجدد ... ،و عدد بزرگ (مادر) است(نک :کوپر:1392 ،
.)269
عدد هفت چندین بار در داستان آمده است؛ مانند هفت برادر پری (ساعی ،1396 ،ج ،)20 :2هفت اتاق
پری (همان )201 ،و ارزش انگشتری گلزار که به اندازۀ خراج هفت سالۀ سرزمین محمودپاشا است و آن
را به واسطه میدهد(همان )209 :و . ...
.9-2آشتی و یگانگی با پدر
یکی از مراحل آیین ّ
تشرف ،آشتی و هماهنگی با پدر است« .جنبۀ دیومانند پدر ،انعکاسی از من یا
( )egoخودقربانی است .این انعکاس از حس کودکانهای برخاسته که آن را پشت سر گذاشتهایم ولی
به مقابل خود فرافکنی کردهایم»(کمپبل .)136 :1396 ،در داستان شاهاسماعیل ،قهرمانی که از ظلم پدر
آزرده است ،او را به خو یش فرامیخواند:
آمانـــدی شـــاه بـــاب ،زای ائتمـــه منـــی
اوجــا داغــالر باش ـی دومــان ،چیســکیندی
آمانـــدی شـــاه بابـــا زای ائتمـــه منـــی
بلبـــــل چکـــــر گولـــــون آه و زار ینـــــی
(ساعی)213 :1395 ،
ucā dāγlār bāşı dumān çiskindi / āmāndı Şāhbābā zāy etmə məni
bülbül çəkər gülün āh-o zārını / āmāndı Şāhbābā zāy etmə məni

برگردان :فراز کوهها را مه گرفته است /فر یاد! ای پدر! مرا ضایع نگردان /بلبل ،آه و فغان گل را تحمل
میکند /فر یاد! ای پدر! مرا ضایع مگردان.
در این آزمون سخت و دشوار است که «قهرمان به کمک و پشتیبانی یک هیئت زنانه نیاز دارد تا با
ّ
توسل به جادوی او ،این آیینهای ّ
تشرفی را که پدر برایش وضع کرده ،پشت سر گذارد و از
چنگ«من» ( )egoخود خالص شود»(کمپبل .)137 :1396 ،از این رو در این قسمت ،عرب زنگی به
نیروی رشادت خو یش بر پدر قهرمان غلبه مییابد و در واقع ،قهرمان به یاری آنیما بر «من» مسلط
میشود.
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.10-2خدایگان
قهرمان در جستجوی «خود» آن را بهتر درمییابد« .وجود خدایگان
خدا در وجود همه هست و
ِ
(خدایگون) موقعیتی الهی است که قهرمان انسانی ،پس از گذشتن از آخر ین وحشتهای جهل به آن
میرسد .هنگامی که حجاب آ گاهی از میان رفت ،آنگاه او از وحشتها رهایی یافته و به آن سوی
تغییر و تحول میرسد»(کمپبل .)156 :1396 ،قهرمان در داستان «شاهاسماعیل و گلزار» بعد از دیدار با
معشوق ،سوار بر «قمردایی» شده و گلزار را نیز بر ترک آن مینشاند(ساعی.)210 : 1395 ،
.11-2برک نهایی
در داستان «شاه اسماعیل و گلزار» ،قهرمان داستان چون اغلب داستانهایی که سرنوشت ،یاریگر
قهرمان است ،به برکت نهایی دست می یابدّ .
تجسم این برکت در سه آنیمای قهرمان (پری ،عربی
زنگی و گلزار) دیده میشود .در واقع ،چنانکه کمپبل معتقد است هر یک از دختران نماد چیزی است
که قهرمان به دنبال آن است چون «خدایان و خدابانوان را باید به عنوان تجل ّیات و پاسداران اکسیر
وجود نامیرا در نظر گرفت ولی خود آنها غایت نهایی نیستند ،بنابراین آنچه از مرواده با آنها حاصل
میشود ،خود آنها نیست بلکه برکت و رحمت آنان ،یا به عبارت دیگر نیروی مادۀ اصلی و مقاوم
آنهاست ،فقط و فقط همین انرژی مادۀ معجزهآسا ،نامیراست»(کمپبل.)189 :1396 ،
در این داستان نیز نه ظاهر ،بلکه خصوصیات آنها ّمدنظر است .قهرمان داستان به همراه گلزار که
نماد زیبایی ،عربی زنگی ،نماد دالوری و شجاعت و پری نماد نیرنگ و تدبیر است؛ یعنی با
تواناییهای همهجانبه به سوی قوم خویش باز میگردد.
طبق «اسطورۀ یگانه» ،از این مرحله به بهشت نیز تعبیر شده است چنانکه کمپبل میگو ید:
«برکت اعال که انسان برای جسم فناپذیر خود میخواهد ،سکونت دایمی و بیوقفه در بهشت است که
ً
هرگز مخدوش نشود»(کمپبل .)184 :1396،در داستان شاهاسماعیل نیز این امر عینا آمده است ،چنانکه
قهرمان در هنگام دیدار معشوق گو ید:
جنــــــت ر یضــــــوانا یئتــــــردین منــــــی
شــاه اســماعیل تــزه گــؤردو ،بیــل ،ســنی
(ساعی)210 :1395 ،
Şāh Ismāil təzə gördü bil səni / cənnət-i rizvānā yetirdin məni

برگردان :چنان دان که شاهاسماعیل بهتازگی به دیدار تو دست یافت /تو مرا به بهشت رضوان
رسانیدی.
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 .12-2امتناع از بازگش
بعد از رسیدن قهرمان به برکت نهایی ،جستوجوی قهرمان به پایان میرسد.گاه قهرمان از اینکه
برکت دستاورد خود را در تجدید حیات جامعهاش به کار گیرد ،سرباز میزند .ولی در این داستان،
شاهاسماعیل بعد از رسیدن به گلزار با گفتن این جمله که «یولچو یولدا گرک» [مسافر در سفر باید]
(ساعی ،)210 : 1395 ،بازگشت خود را آغاز میکند و مرحلۀ امتناع از بازگشت دیده نمیشود.
.13-2فرار جادو یی

ّ
قهرمان در سیر داستان ،همراه با موفقیتها و برکتی که به دست آورده به سوی مردمش بازمیگردد .بنا
به نظر کمپبل «اگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی ،دعای خیر خدابانو یا خدا را پشت سر داشته
باشد ،آشکارا مأمور است با اکسیری برای احیای جامعهاش به جهان بازگردد .در این حال تمام
نیروهای ّ
خاص مافوقالطبیعه ،حافظ او هستند(کمپبل ،)206 :1396 ،از اینرو در داستان شاهاسماعیل،
قهرمان بعد از ربودن گلزار ،سوار بر قمردایی در حالیکه از سوی لشکر محمودپاشا تعقیب میشود ،از
ترکمن دور میگردد .لیکن عرب زنگی یکتنه به قلع و قمع لشکر محمودپاشا میپردازد .آنگاه به
مسیر بازگشت ادامه میدهند و به قلعۀ عرب زنگی میآیند و بعد دوباره حرکت کرده ،به قلعۀ پری
رملدار میرسند و او را نیز با خود همراه مینمایند و به سوی قندهار حرکت میکنند (نک :ساعی: 1395 ،
 211و .)210
.14-2دس نجات از خارج
قهرمان ،نه تنها در سیر فردان ّیت به راهنما و یارانی نیاز دارد ،گاه برای بازگشت به زندگی عادی نیز
ً
نیازمند یاریگری است مخصوصا اگر در این سفر ،دچار آسیب جسمانی شده باشد .کمپبل
میگو ید«:ممکن است برای بازگرداندن قهرمان از سفر ماوراییاش نیاز به کمک از خارج باشد یا به
بیانی دیگر ،ممکن است دنیا مجبور شود به دنبالش بیاید و او را با خود ببرد»(کمپبل .)215 :1396 ،در این
داستان ،گویی عزیزنامی به نجات قهرمان از چاه مأمور میشود(نک :ساعی.)213 :1395 ،
.15-2عبور از آستان بازگش
بنا به نظر کمپبل «قهرمان از قلمروی که ما میشناسیم به ظلمات سفر میکند و آنجا خوانی را پشت
سر میگذارد و تمام میکند و یا دوباره اسیر و در معرض خطر ،از نظر ما گم میشود .بازگشت او را
بازگشت از جهان فراسو تعبیر کردهاند»(نک :کمپبل .)224 : 1396 ،در داستان شاهاسماعیل ،که بعد از
نبردهایی چند ،قهرمان به همراه گلزار ،عرب زنگی و پری رملدار به سرزمین خو یش بازمیگردد ،بار
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دیگر در دامی دیگر گرفتار میشود و به دست عادلشاه در چاه انداخته میشود ،لیکن قهرمان به کمک
عابری از چاه بیرون کشیده میشود(نک :ساعی ،)212 :1395 ،قهرمان در این مرحله بر سایۀ خود غلبه
میکند .عادلشاه در اینجا نماد سایه است .او دربردارندۀ حرص ،تمن ّیات نفسانی و ربودن مال غیر
است .سایه ،آن جنبه از شخصیت گناهآلود ،پست و سرکوب شدۀ قهرمان و نقطۀ مقابل فضایل به
شمار میرود؛ به عبارتی دیگر ،بخشی از ذهنیات ماست که منکر وجود آن هستیم(نک :یونگ:1385 ،
 .)183جذب و یا در صورت جذب نشدن ،از بین بردن سایه ،و یژگی سفر قهرمانی است که بعد از این
مرحلۀ بازگشت قهرمان میسر میگردد .بنمایۀ نبرد پدر و پسر از کهن الگوهای مشترک بین ملل است
که گاه یکی از طرفین دیگری را میکشد و گاه طرفین همدیگر را میشناسند و سرانجام ِداستان ختم به
خیر میشود .سر به نیستشدن پسر به دست پدر ،با کد ( 302B)6ثبت شده است.
 .16-2ارباب دو جهان
به نظر کمپبل ،قهرمان در آخر سیر و حرکت خو یش ،ارباب دو جهان میشود« .هنر ارباب دو جهان،
ّ
آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است؛ حرکت از سوی تجلیات زمان به سوی اعماق سببساز و
بازگشت از آن» (کمپبل .)237 : 1396 ،در داستان شاه اسماعیل ،قهرمان بعد از نجات از دسیسههای پدر،
بر آن است ظلمی را که از سوی پدر به قوم او شده خنثی سازد .پیرمردی شکایت عادلشاه را با
شاهاسماعیل در میان میگذارد؛ ز یرا عادلشاه ،یکیک جوانان را به جنگ عرب زنگی میفرستد و
فردا نوبت فرزند پیرمرد است .شاه اسماعیل که دنیا و طبیعت ،یاریگر اوست و او را میداندار عرصۀ
زندگی کرده است ،خود را میداندار نبرد فردا میداند و چنین میگو ید:
ســـن آغالمـــا ،صـــاباح میـــدان منیمـــدی
باشـــینا دؤنـــدو یوم ،آی مســـکین قوجـــا
ســـن آغالمـــا ،صـــاباح میـــدان منیمـــدی
نــه گونــدوزوم گونــدوز ،نــه گــئجم گئجــه
ســـنه ظلـــم ائیلـــهیـــن اجر ینـــی بیلســـین!
دوشمانین آغالسـین ،دوسـتالرین گولسـون
(ساعی ،1396 ،ج)214 :2
bāşinā donduyom āy meskin qojā / sən āγglāmā śābāh maydān mənimdi
nə günduz günduz nə gejəm gejə / sən āγlāmā śābāh maydān mənimdi
doşmānin āglāsin dustlārin gülson / sənə zolm eyliyən əjrini bilsin

برگردان :دورت بگردم ای پیرمرد بیچاره /گر یه نکن ،فردا میدان از ِآن من است /نه روز من ،روز است
شب من ،شب /گر یه نکن ،فردا میدان از ِآن من است /دشمنانت گر یان و دوستانت خندان باد/
و نه ِ
کسی که به تو ظلمی کرده باید کیفر بیند.
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آنگاه خود به جای فرزند پیرمرد به میدان وارد میشود و عرب زنگی نیز او را میشناسد و غائلۀ آن
میدان ،ختم به خیر میشود.
 .17-2آزاد و رها در زندگی
قهرمان داستان شاه اسماعیل در آخر داستان ،پس از درهم کوبیدن عادلشاه ،نماد ظلم (مجاز تضاد) به
شاهی برگز یده میشود .بنا به نظر کمپبل «قهرمان ،پهلوان همۀ آن چیزهایی است که در حال
وقوعاند ،نه چیزهایی که واقع شدهاند چونکه او هست ...او تغییرناپذیری ظاهری در دل زمان را با
ابد ّیت بودن (هستی) اشتباه نمیگیرد ،از لحظه بعد نمیترسد»(کمپبل .)250 :1396 ،پایان داستان به
ازدواج و عروسی چهل شبانهروزی ختم میشود .ازدواج ،نمایانگر وحدت معنوی و رسیدن به کمال و
تمامیت از طر یق وحدت تضادها در زندگی و هم در مرگ است (نک :کوپر .)31 :1392 ،عدد چهل نیز از آن
جهت که تصاعد عدد چهار است ،مظهر کل ّیت و تمام ّیت به شمار میرود و در فرهنگ اسالمی نماد
مرگ ،دگرگونی و بازگشت به اصل است (نک :کوپر .)36 :1380 ،نماد عدد چهل با کدهایی چون ()3
 *425 D ،408ثبت شده است(نک :مارزلف 275 :1371 ،و  301ذیل «چهل») .این عدد اسطورهای در دیگر
جاهای داستان نیز دیده میشود.

.3نتیجهگیری
داستان «شاهاسماعیل و گلزار» که در ادبیات «عاشیقالر» از شهرت خاصی برخوردار است ،از نظر
اسطورهای و کهنالگو یی قابل توجه است .قهرمان در سیر داستان ،شانزده مرحله از مراحل هفدهگانه
«اسطورۀ یگانه» کمپبل را تجربه میکند تا ضمن در یافت آنیماهای سهگانه -که نماد ز یبایی ،دالوری
و تدبیر هستند -و با در هم شکستن سایههای وجودی خو یش (بتپرستان ،عرب زنگی ،عادلشاه،
چاه) که نماد خشم ،طغیان  ،تمنیات نفسانی و دزدی هستند ،به فرد ّیت کامل دست یابد.
در میان شخصیتهای مطرح ،شخصیت عربزنگی از اهمیت خاصی برخوردار است .این
شخصیت در صورت نماد سایه ،در حالیکه کهنالگوی نقاب در هیئت مردانه را تجربه میکند ظاهر
ً
میشود ّاما بعدا به صورت یاریگر و آنیمای قهرمان مورد توجه قرار میگیرد و قهرمان را در رسیدن به
فرد ّیت یاری میدهد .قرارگرفتن عادلشاه ،پدر شاهاسماعیل ،در جایگاه کسی که مغلوب تمن ّیات
نفسانی خو یشتن است و در این راه از به هالکت رساندن فرزند ابا ندارد ،نشانگر این است که آدمی
ّ
هرگز از لغزش و خطا مصون نمیماند و همچنانکه تولد دوباره باید در سیر حیات ،مدام تکرار شود ،در
هم شکستن و جذب سایه نیز امری مداوم و تکرارپذیر است و غفلت از سایه هرگز روا نیست.
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پینوش ها

ً
 -1قیفیل بند)ّ :(qifil band
معما یا چیستان که در شعر عاشیقها در «قیفیل بندها» بیان میشود ،اغلب سؤاالتی نسبتا
ساده در ّ
حد عوام مردم است.
 اوستادنامه(:)ostadnamaچنانکه از نامش پیدا است« ،حاوی خطابههای پندآموز و موضوعات اجتماعی است کهاغلب در مقدمۀ منظومههای عاشیقی گنجانیده میشود ،عاشیق دوست مردم است به همین دلیل خواهان خیر و نیکی
آنها است .در شعرهای استادنامه ،عاشیق با زبان ساز به اندرز مردم ناآ گاه میپردازد ،تجربههای عینی و جهانبینی
خاص خود را به صورت شعری -که میتوان در ادب فارسی به قطعه تعبیر کرد-برای مردم میخواند»(ویشلقی:1386 ،
.)159

 حربه -زوربا(( )hərəbə-zorbâتهدید و ترغیب) :در حقیقت ،نوعی «دئییشمه» است که در آن عاشیقها ضمنمناظره ،یکدیگر را تهدید میکنند« .حربه-زوربا» یادآور رجزخوانیهای میدان نبرد است.
 دیل ترپنمز ودوداق ترپنمز ( :)dil tərpənməz ، dodaq tərpənməzحرکت نکردن زبان و لب که در شعر فارسی نیزاعنات خوانده شده و یکی از صناعات ادبی است.
 قوشما ( :)qoşmāقوشما رایجتر ین شعر عاشیقی است .هر قوشما  3الی  6بند و هر بند دارای چهار مصرع است .دربند آخر نام شاعر میآید .هر مصراع  11هجا است و قافیهها اینگونه میآیند :آ -ب -و -ب ،ق -ق -ق -ب ،د -د -د-
ب ،و ...قوشما به مثابه «غزل» در شعر و ادبیات مکتوب است .به مصرعهایی که «قافیه اصلی» در آن آمده است
«باغالما»( (bāqlāmāگفته میشود .قوشما براساس مضامین خود به سه دسته تقسیم میشود:
الف -گوزهللمه ( :)gozəllamaموضوع آن عشق ،محبت ،احساسات عاطفی و غیره است.
ب -قوچاقالما ( :)qoçāqlāmāموضوع آن جنگ ،شجاعت و قهرمانی است.
ج -آغی ( :)āγiمضمون آن عزا و ماتم و مرگ است.
 گرایلی( :)gerāyliاینگونه شعر عاشیقی بین  3تا  7بند است و هر بند از چهار مصرع هشت هجائی تشکیل میشود.قافیهها و ردیفها همانند قوشما است .گرایلی از نظر موسیقی روانترین و رقصانترین وزن و آهنگ را دارد.
 دیوانی ( :)divāniشعر دیوانی نسبت به انواع دیگر شعر عاشیقی از قدمت بیشتری برخوردار است .این نوع شعر درتعداد بندها آزاد است و هر بند از چهار مصرع  15هجایی تشکیل میشود .گاه این مصرعها به علت طوالنی بودنشان به
دو قسمت تقسیم میشوند .مصرعهای اول ،دوم و چهارم در بند اول همقافیه و مصرع سوم آزاد است .بندهای بعدی
مانند «قوشما» و «گرایلی» است« .دیوانی» نام چند آهنگ موسیقی عاشیقی نیز هست.
– بایاتی( :)bāyātilārرایجتر ین فرم شعر فولکولوریک یا همان ادبیات شفاهی مردم آذربایجان است .بایاتی از چهار مصرع
کوتاه هفت هجایی تشکیل شده است که مصراعهای اول ،دوم و چهارم همقافیه هست و مصراع سوم آزاد است.دیوانی
نسبت به انواع دیگر شعر عاشیقی از قدمت بیشتری برخوردار است .این نوع شعر در تعداد بندها آزاد است و هر بند از
چهار مصرع  15هجایی تشکیل میشود .گاه این مصرعها به علت طوالنی بودنشان به دو قسمت تقسیم میشوند.
مصرعهای اول ،دوم و چهارم در بند اول همقافیه و مصرع سوم آزاد است .بندهای بعدی مانند «قوشما» و «گرایلی»
است.
 دئییشمه ( :)deyişməدئییشمه به نوعی شعر از شعر عاشیقی گفته میشود که به شکل سؤال و جواب یا گفتوگو ومناظره باشد .در این شعر ،مهارت ،علم و استعداد عاشیقها محک زده میشود .در مجالس بزرگ و در مقابل تعداد
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ز یادی از مردم عاشیقها به مناظره میپردازند .در ابتدای کار ،عاشیقها شرط میبندند که طرف بازنده ،ساز خود را
تحو یل بدهد و حتی دیگر به عاشیقی نپردازد.
« -2دای» به معنی اسب است و «ی» پیوند مالکیت است.
 -3به وجه الزم آمده است.
 -4گبه به معنی خرسک ،نوعی قالی.
 -5واژۀ رمل به معنای ر یگ یا ماسه است ،رمالی یا خاکبینی نوعی فالبینی با نقش خاک بوده است.
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