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مقایسه و تحلیل بنمایههای داستان «طاهر و زهره»
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(تاریخ دریافت ،15/10/02 :تاریخ پذیرش)16/6/1 :

چکیده
اساطیر نهفته در داستانهای ملل ،بیانگر هویت تاریخی اقوام هستند .یکـی ا داسـتانهـای
اسطوره ای که در ایران ،بالکان ،قبرس ،ترکیه ،آذربایجان ،اران و  ...رواج یادی داشته است
و هنو هم در مراسم عروسی ا سوی عاشیقها نقل میشود ،داستان «طاهر و هره» است.
تصویر صفکشی عشق در برابر کینه ،وفا در برابر پیمانشـکنی و توطهـه ،تجـددد در برابـر
سنت گرایی و خواستن و تالش در برابر عنـاد و ممانتـت .ایـن داسـتان کـه یـون دیگـر
داستانهای «عاشیقالر» ترکیبی ا نظم و نثر است ا نظر تنوع بنمایهها بسیار غنـی اسـت.
در روایت های مختلف این داستان همانند دیگر داستانهای شـفاهی ،تفـاو هـایی ووـود
دارد که این تفاو ها اییدة تاریخ ،فرهنگ ،اوتمـاع و سـبز نـدگی قـوم راوی داسـتان
است .در روایـت هـای تـرکمن و آذربایجـان دربـارة خـانواده ،تولـد ،نـامگـذاری ،تتلـیم،
عاشق شدن ،و دیـدارهای قهرمانـان و نیـم ممانتـت ا ا دواج عشـا  ،بـهغربـت رفـتن و
با گشت قهرمان ،تشابها یادی دیده می شود .اما تفاو عمدة دو داستان یکی در اپیمود
ماهیم و یندهمسری است که در روایت ترکمن هست ،ولی در روایت آذربایجـان ووـود
ندارد؛ دیگری در لشکرکشی نان (آناالر قوشونو) در روایت آذربایجان است که عشّـا را
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به وصال میرساند و بداندیش را اگریه پدر هره باشد ،به ومای خود میرساند .با تووه
به اینکه در ایران هیچگونه تحقیقی در این مینه صور نگرفته است ،این مقاله بنمایههای
داستان را در روایتهای ترکمن و آذربایجـان -بـا نـیمنگـاهی بـه روایـتهـای قبـرس و
کوموك -بررسی میکند.
واژههای کلیدی :دا ستان ،اسطوره ،طاهر و هره ،ترکمن ،آذربایجان.

 .1مقدمه
اسطوره روایتهایی ا گذشتة ملتهاست که مان حال را تبیین میکند .اسطورهها کـه
ساختار اصلی فرهنگ بشری را شکل میدهند  ،تفسیر انسان باسـتان ا هسـتی ،خـود و
خدای خود است و به قول الیاده روایتی است که «در مان مقـدس سـرآغا روی داده
است» ( .)03 :1336اسطورهها که در دل داستانهای ملل نهفتهاند ،بیانگر هویت تاریخی،
اوتماعی ،فرهنگی و سیاسی اقوام است؛ ا ایـن رو یکـی ا نتـایب بررسـی قصـههـای
عامیانه« ،به دست آوردن اطالعاتی در مینة وامتـهشناسـی تـاریخی اسـت» (محجـو،،

)131 :1333؛ یرا اسطورهها در شرایط اوتمـاعی و اقلیمـی و کیفیـت متیشـتی اقـوام و
خالقیت ذهنی راویان متنوع میشوند.
یکی ا متروفترین داستانهای عامیانه که بر مبنای اسطوره شـکل گرفتـه ،داسـتان

1

«طاهر و هره» است .خاستگاه این داستان سر مین ایـران اسـت؛ لـیکن باغشـیهـای
دورهگرد در بالکان ،ترکیه ،قبرس ،آذربایجان ،اردان و  ...آن را منتشر کردهاند .این داستان
که یون دیگر داستانهای «عاشیقالر» با شتر درآمیخته است ،نمایش پیرو ی عدالت بر
بی عدالتی است که با بیان تضادهای مووود بین شخصیتهای مثبـت و منفـی داسـتان،
تصویر مقابلة افراد با ظلم و ستم و روشهای این ستیم و مبار ه شـکل مـیگیـرد .ایـن
داستان روایتهای مختلفی دارد که پژوهش پیشرو به مقایسة دو روایت مهم آن ،یتنی
ترکمن و آذربایجان می پردا د .در ادبیا
وحد

تطبیقی بیش ا هـر ییـم مـیتـوان بـه نقـا

اندیشه ای بشـر پـی بـرد کـه یگونـه اندیشـهای در نقطـهای ا وهـان توسـط

اندیشمندی ،ادیبی و یا شاعری مطرح می شود و در نقطة دیگر همان اندیشـه بـه گونـة
دیگر مجال برو مییابد (کفافی.)3 :1330 ،
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در روایت ترکمن ،پدر هره باباخان ،پادشاه سر مین تاتار و باهر پدر طـاهر ،و یـر
اوست (مالنفس .)1 :1331 ،مالنفس که خود شاه عا شقان و سلطان سر مین عشق خوانده
می شود ،این داستان را در اواخر قرن سیمدهم با آفرینی کرده است .شاعر داستان «طاهر
و هره» را با فرهنگ ترکمن درآمیخته و خـود و همسـرش «بوسـتانتـاج» را نیـم وارد
داستان کرده است .نقش او در این اثر همچون نقش ددهقورقود است که بهمثابة کـاهنی
پیشگو و دانایی پررممورا در داستان حضور پیدا میکند ،مالنفس پند میدهد ،حمایت
می کند ،عشّا را به صبر و تحمل درد عشق توصیه می کند و آنگاه که مصلحت میبیند
به دور ا یشم پادشاه نکاحشان را میبندد 0.او که پروردة وامتهای مسلمان است ،متأثر

ا سالها ی ناامنی ،اغتشاش ،بیدادگری و نابرابری میان فهودالها و تودههای رنـبدیـدة
مردم و عالوهبر آن قشون کشی متجاو ان غارتگر قاوار است که بـرای سـرکوبی قبایـل
ترکمن ا هیچ ظلمی ابا نمیکنند؛ تا واییکه خود شاعر نیم در ایـن ونـگهـا شـرکت
میووید و بهسبب مبار ة بیامان لقب «نفـس بـاتیر» مـی گیـرد و عاقبـت نیـم بـر اثـر
خمهایی که در یکی ا ونگها بدو میرسد ،فو

میکند .داستان با آفرینیشـدة وی

با تا ،حوادث و وقایع سیاسی و اوتمـاعی دورة خـویش اسـت کـه ا بـیرحمـی و
غارتگری ورمندان به شکوه درمیآید.
بوالن آمان ککیل اوف ،محقق روسی ،در مقدمة نسخه ای ا ایـن اثـر کـه در دوران
اتحاد شوروی یاپ کرده است ،مالنفس را میستاید و شخصیتهای داستان «طـاهر و
هره» را نمایندة اقشار دردمند و خلق حمت کش و باباخان را نماد طبقة ظالم و طبقـة
مرفه اوتماع مترفی میکند .به نظر او باباخان نماد فهودال ظالمی است که هره و طاهر
در برابر او قیام میکنند؛ اما ککیل بر مالنفس خرده میگیرد؛ یرا او در شرایط اقتصادی
و سیاسی وامتة خویش محصور است و در آخر داسـتان بـر ادامـة حکومـت باباخـان
صحده می نهد و او را دوباره بر تخت می نشاند و نیـم یندهمسـری طـاهر را امـری روا
می داند و داستان را با ا دواج هم مان طاهر با هره و ماهیموان بـه انجـام مـیرسـاند
(همان .)3 ،داستان طاهر و هره بیانگر بی عدالتی ،استبداد ،نیرنـگ و صـفا ناپسـندیدة
طبقا حاکم بر وامته است که عش ا با عشق پاك و وفـاداری در برابـر آن قـد علـم
می کنند و نفر خود را نسبت به ظلم و بیداد بیان میکنند .در بتضی ا روایتها یون
روایت قبرس و کوموك ،غرور انسان و حقیقت در برابر ظلم و ستم ورمندان مغلـو،
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می شود و در بتضی روایت ها یون روایت آذربایجان که قهرمانان و یاریگران آنها -که
بیشتر نان هستند -فتاالنه عمل مـیکننـد و عشـا بـهعنـوان نمـاد عشـق ،وفـاداری،
نیکوکاری ،صلح و آ ادی و حقیقت بر حاتمسلطان و اطرافیان او -که نماد آ و طمـع،
حساد  ،کینه ،شتم ،غارتگری ،فریب ،خیانـت ،تمویـر و خـونریـمی هسـتند -پیـرو
میگردند .در روایتی ا آذربایجان ،پدر هره ،حاتمسلطان پادشاه قارامان( 3تناسب کلمة
قارامان با کلمة قارا (سیاه) کامالً محسوس است) و پـدر طـاهر ،احمـد ،و یـر اوسـت
(حریری اکبری )03 :1311 ،و در روایتی دیگر ،حاتم متروف به حـاتمسـلطان و دوسـتش
تاوراحمد ا تجار سر مین تارم (احمد اده )31 - 33 :1310 ،هستند.
در این روایتها ،شخصیت های روشن یون طاهر و هره ،دوستان طاهر (احمـد و
محمد) ،سونا خانم و پدرش ،حسـنخـان و شخصـیتهـای تاریـز یـون باباخـان و
شخصیت های روشن ا دیار تاریکی یون والدقاسم -که ا کشتن طاهر و پـدرش بـه
خاطر حق نانونمز ابا دارد -و شخصیتهای تاریز ا دیار روشنی یون خارکنـان و
یوپانهای طاهر -که درا ای دریافت پول ،خبریینی میکنند -حضور دارند.
این داستان پیوند عشق و حماسه است ،البته در روایت ترکمن ،حجـم غنـایی و در
روایت آذربایجان حجم حماسی اثر ،پررنگتر است .اوج این پیوند در روایت آذربایجان
در اپیمود گل و بلبل در باغ یهلم خانوردی دیده میشود که یگونـه بلبـل بـه خـاطر
وصال گل ا هستی خویش درمی گذرد و به خاطر مراقبت ا گل ا دریدن سینهاش نیم
ابا ندارد (حریری اکبری.)36 -31 :1311 ،
در روایتهای آذربایجان حماسه آفرینـی نـان (آنـاالر قوشـونی :قشـون نـان ،بـه
موقتیت خاص نان در فولکلور و تاریخ آذربایجان مربو میشود؛ یرا نقش نـان در
داستانهای آذربایجان مانند ددهقورقود ،کـوراوغلی ،قایـا نبـی و  ...پـررنـگ اسـت)
نسبت به داستانهای دیگر اقوام بروستهتر است (ر.ك :یکتا.)65-61 :1333 ،
 .2ادبیات پژوهش
 .2-1بیان مسئله

داستان «طاهر و هره» با بنمایه های غنایی ،حماسی و اخالقی روایت کشـمکشهـایی
است که برای رسیدن به متشو انجام میپذیرد .اگریه ایـن بـنمایـههـا یـون بیشـتر
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داستان های عامیانه برآمـده ا اسـاطیر هسـتند ،لـیکن محققـان قـرن اخیـر ،اسـاطیر را
همردیف صداقت و به متنای داستانهای واقتی قرار میدهند (ر.ك :باستید.)15 :1332 ،

عالوهبر بنمایههای پراهمیت ،داستان طاهر و هره ا نظر علم موسیقی نیم اهمیـت
دارد .هم اکنون نیم بخشیها در مراسم وشن و عروسی آن را مـیخواننـد (رك :حریـری

اکبری .)011 :1311 ،اخیراً نیم به همت مؤسسة فرهنگی -هنری مـاهور ،موسیقی خراسان-

داستان طاهر و زهره با آواز و دوتار محمدحسین یگانه منتشر شده است .همچنین گفتنـی
است داستان ا نظر یبایی شناسی متن نیم اهمیت دارد ،صفا

ادبی ،ضر،المثـلهـای

ماهرانه ،متنوع بودن بحور شتری ا ویژگیهای این اثر است .گفتنی است در این مورد
روایت ترکمن بر روایت آذربایجان ترویح دارد.
 .2-2پیشینۀ تحقیق
دربارة بنمایههای داستان های عامیانه تحقیقاتی صور گرفتـه اسـت کـه ا آن وملـه
میتوان به ساختارشناسی بنمایههای حمزهنامه (غالمحسین اده و دیگران« ،)1331 ،بررسـی و
مقایسة تطبیقی بنمایة رویینتنی در سه اثر ادبـی ایلیااد ،شااهنامه و منظومـة نیبلاونگن»
(کمالی روستا« ،)1311 ،بنمایههای داستان اصلی و کرم» (رسمی و رسـمی« ،)1315 ،سـاختار
بنمایه های داستانی امیرارسالن» (وتفرپور و علویمقـدم )1311 ،اشـاره کـرد .داسـتان
طاهر و هره در سال های اخیر در ایران یندین بار به یاپ رسیده است که میتوان به
طاهر میارزه ایلاه زهاره ناا یلی بـا عنـوان سااری بولباو ( 1حریـری اکبـری،)1311 ،
طاهر -زهره (احمد اده )1310 ،و روایتهای دیگر یون «طاهر ایله هره» در مجموعة
آذربایجان عاشیق داستانالری (ساعی )1311 ،و «طاهر ایله هره» در مجموعـة آذربایجاان
عاشیق داستانالری (عمتی ، 5)1311 ،داستان «طاهر و هره» در کتـا ،یا صاد منووماۀ

عاشقانۀ فارسی (ذوالفقاری )1311 ،و داستان زهره-طاهیر (مالنفس )1331 ،اشـاره کـرد .ایـن
داستان در سالهای اخیر با عنوان جام جان (حیدری )1310 ،به نظم فارسی درآمده است.
دربارة این داستان اگریه در بین دیگر ملـل تـرك بـان تحقیقـاتی صـور گرفتـه
است ،6لیکن در ایران وم تحلیلی که حریری اکبری در مؤخّرة داستان با عنوان «ناغیلین
آرشیدیرماسی :تحلیل داستان» در کتا ،سااری بولباو آورده ،هـیچ تحقیـق دیگـری
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بهخصوص دربارة بنمایه هـای آن صـور

نگرفتـه اسـت ،ا ایـنرو ضـرور

ینـین

تحقیقی برای مترفی داستان و بنمایههای آن احساس میشود.
 .2-3روش تحقیق

در این تحقیق که با هدف نشاندادن ار شها و ویژگی های خاص این اثر انجام شـده،
نگارندگان ضمن مترفی داستان ،بنمایههای روایتهـای تـرکمن (روایـت مالنفـس) و
آذربایجان (روایت های حریری و احمـد اده) و ووـوه افتـرا و اشـتراك آنهـا را در
مقایسه با روایتهای کوموك و قبرس بررسی کردهاند.
 .3بنمایههای داستان
در پژوهش های نقد ادبی ،بنمایه یکی ا مباحث مهم به شمار میآید .برخی ا تتاریف
بنمایه در ادبیا عبار انـد ا « :درونمایـه ،تصـویر خیـال ،اندیشـه ،عمـل ،موضـوع،
وضتیت و موقتیت ،صحنه ،فضا و رنگ یا کلمه و عبارتی که در اثر ادبی واحد یا آثـار
ادبی مختلف تکرار میشود» (میرصادقی .)53 :1333 ،به بیانی دیگر بنمایـههـای داسـتانی
عبار اند ا :
عناصری ساختاری -متنایی ا نوع :کنش ها ،اشخاص ،مضامین ،مفـاهیم و نمادهـا
در داستان ها که بر اثر تکرار به عنصری تیپیز و نمونهوار بدل میشوند .بنمایههـا
در موقتیــت روایــی خاصــی و بیشــتر بــهســبب تکرارشــوندگی ،بروســتگی و
برانگیمندگی ،متنایی ویژه می یابند و حضورشان در داستان سـبب بسـط حجمـی،
یبایی روایت و تقویت واذبة داستانی و درونمایهای آن میشود (ر.ك :پارسانسب،
.)00 :1333

با تووه به این تتریف ،بنمایههای داستان «طاهر و هـره» تنـوع بسـیاری دارد کـه
شناسایی و طبقه بندی آن در شناخت فولکلـور و فرهنـگ بخشـی ا ایـران مـین مـؤثر
خواهد بود؛ اگریه در این داستان نیم یون دیگر داستانهای عامیانه ،فضای داسـتان ا
نظر مکان و مان دارای ابهام است و نمیتوان تصویری درست ا محیط ،ابنیـه ،اشـیا،
تکلم ،یست ،تفکر ،ندگی رو مره و دیگر اطالعـا
.)33-33 :1331
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 .3-1بنمایههای دینی

دین و مقدسا

ا مضمونهای مشترك داستانهای عامیانه است که البته در داستانهای

حماسی ،نمود کمتری دارد .با تووه به اینکـه داسـتانهـای «عاشـیقالر» بتـد ا عصـر
صفوی تدوین شده است ،مضمون دینی در داستانهای «عاشیق قوربانی و پری» (ساعی،
« ،)113-163 /1 :1311خستهقاسم» (همان« ،)001 -111 /1 ،متراج نامه» (همـان،)022-133 /0 ،

«شاعر ووما» (همان )065 -011 /0 ،و گولگز و عباس (قربانی اقدم )1311 ،پررنگتر دیده
میشود .مهمترین بنمایههای دینی مطرح در این داستان بدین شرح است:
 .3-1-1دعا و اجابت آن

یکی ا بنمایههای مهم داستان «طاهر و هره» دعاست .دعا یه در ندگی واقتی و یه
در فضای داستانی وایگاه خاصی دارد ،یون قهرمان داستان تمام راهها را بر خود بسته
می بیند ،به درگاه خداوند روی میآورد .این بنمایه در روایت ترکمن پررنگتـر ولـوه
میکند (مالنفس.)111 ،35 ،30 ،13 ،33 :1331 ،
 .3-1-2گزاردن نماز حاجت

در روایت ترکمن قهرمانان داستان بارها نما حاوت به وـا مـیآورنـد .طـاهر هنگـام
با گشت به سر مین خود به کوهی میرسد ،وضو میگیـرد ،دو رکتـت نمـا حاوـت
میخواند و دعا میکند .دعای طاهر پذیرفته میشود و کوه شکاف برمی دارد و طاهر ا
خود بیخود و بیهوش میشود (همان ،103 ،نیم.)65 ،

 .3-1-3صدقهدادن عامل ذریده

ا بنمایههای مشترك در این داستان صدقه دادن برای نصیب یافتن ا اوالد است .والدین
قهرمانان برای نصیب یافتن ا فر ند صدقه میدهند (همان10 ،؛ حریـری اکبـری03 :1311 ،؛
احمد اده .)12 ،31 :1310 ،این مضمون در داستان های دیگر یون «اصلی و کرم» (غفار اده،
 ،)10 :1313داستان «نورو و قندا( »،ساعی« ،)3 :1311 /1 ،علی خان و پری خانم» (همـان،
 )30/1و «عباس و گولگم» (همان )031 /1 ،دیده میشود (مالنفس.)153 :1331 ،
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 .3-1-1استفاده از تلمیحات داستانهای پیامبران

در روایت ترکمن ،ا تلمیحا

پیامبران وایوای استفاده میشـود ،بـرای مثـال یـون

عشا را ا هم ودا میکنند ،هره خطا ،به طاهر میگوید« :ای طاهر ،اگر هر رو مرا
یون ورویس بکشند و نده کننـد ،اگـر هـر رو یـون کریـا اره بـر سـرم گذاشـته
پارهپارهام کنند ،وم تو کسـی دیگـر را دوسـت نخـواهم داشـت» (همـان .)01 ،ا دیگـر
تلمیحا

به پیامبران در روایت ترکمنی میتـوان بـه مضـامین طوفـان نـوح (همـان30 ،؛

یوسف ) 13 /10 /و آ ،حیوان (مالنفس )165 :1331 ،اشاره کرد.
 .3-1-1کلمۀ شهادت

در روایت ترکمن ،هره بتد ا مرگ طاهر بر سر ممار طـاهر مـیرود و بتـد ا ذکـر کلمـة
شهادتین با خنجری که بر کمرش بسته است ،به ندگی خود خاتمـه مـیدهـد و بـه طـاهر
میپیوندد (همان.)162 ،

 .3-1-1قداست شهید

در روایت ترکمن طاهر بتد ا کشته شدن ،شهید خوانده میشود و مالنفس خطا ،به مردم
میگوید که هر کس پارهای ا لباس شهید یا هر آنچه بر ممار او نثـار شـده اسـت ،برگیـرد
آتش دو خ بر او حرام میشود (ر.ك :همان.)153 -153 ،

 .3-1-1توسل به امامان و اهلبیت

در روایت آذربایجان نمود شیتی بیشتر است .طاهر بتد ا گذاشته شدن در صندو بـه
آ ،سپرده می شود و به حضر
حسن(ع) ،امام حسین(ع) ،حضر

محمد(ص) ،حضر علی(ع) ،حضر فاطمـه(س) ،امـام
علیاکبر و حضر علیاصغر و مادرشان لیال و دیگـر

خونینکفنان کربال توسل میکند (احمد اده.)111 :1310 ،

 .3-1-1قرآنخوانی

یکی ا مضامینی که در روایت ترکمن به تکرار به آن برمی خوریم ،مضمون استشهاد به
قرآن و ختم آن است (مالنفس.)153 ،153 ،153، 60 :1331 ،
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 .3-1-9مضامین روز قیامت و آخرت

در روایــت تــرکمن بــه مضــامین رو قیامــت ا وملــه میــمان ،حسابرســی ،بــا نگری
ثبتشدههای کراما لکاتبین ،شفاعت ،بهشت ،حوری و  ...تووه شده است (همان.)150 ،

 .3-2بنمایههای کرامت

داستانهای عامیانه بیشتر با کرامت درآمیخته است .بنمایههای کرامت در داستان «طاهر
و هره» بدین شرح است:
 .3-2-1تولد قهرمان با دعای خیر و سیب درویش

در حکایتهای عامیانه یکی ا مضامین مطرح ،که گاه گـره داسـتان نیـم شـمرده مـیشـود
(ذوالفقـاری ،)31:1331 ،تولد قهرمان است .این مضمون در دیگـر داسـتانهـای عامیانـه یـون
«اصلی و کرم» (غفار اده« ،)01 :1313 ،عاشیق غریب و شاهصنم» (همان« ،)01 ،عاشیق قوربانی و
پری» (همان« ،)161،خسته قاسم» (همان« ،)021 ،نورو و قندا( »،همان« ،)1 ،امراه و سلبی نـا »
(ساعی« ،)3/0 :1311 ،علیخان و پری خانم» (همان )61 /0 ،و «سادا

و صـیاد» (همـان)32 /0 ،

مشاهده میشود .این مضمون بنمایة مشترك همة روایتهای داستان «طاهر و هره» اسـت.
در روایت ترکمن ،والد فر ند با دعای پادشاه و و یـر در یـز قبرسـتان خـارج ا شـهر
میسر میشود (ر.ك :مالنفس .)11-1 :1331 ،در روایت آذربایجان ،تولد قهرمانـان بـا سـیبی کـه
درویش میدهد ممکن میشود (حریری اکبری .)01 -03 :1311 ،در دیگر روایتها نیم کمـابیش
این مضمون دیده میشود 3.اگریه در روایـت تـرکمن بـه پیونـد تولـد قهرمانـان بـا سـیب

اشارهای نشده؛ ولی در متن داستان آمده است که قهرمانان همچـون دو نیمـة سـیب هسـتند
(مالنفس.)13 :1331 ،

 .3-2-2هاتف یبی و بادة عشق

مضمون باده خوردن در رؤیا و سرمستی ا بادة عشق (بوتا) ا بنمایههای داستانهـای
عامیانه است (ر.ك :رسـمی .)63-11 :1311 ،در داسـتان «طـاهر و هـره» نیـم مالنفـس در
رؤیای خود تختی رنشان می بیند که پادشاهان عشا  ،شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون
ا هر سو صدها کنیم به مین میفرستند .آنها به مالنفس میگویند :ای مال ،بیا شـرا،
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حقیقت را بگیر و آن را با هره بنوش .نُه وام شرا ،که مال هفت وام آن را بـه هـره
میدهد ،دو وام آن را خود میخورد و هر دو سرمست میشـوند (دوردی قاضـی:1331 ،
.)36

 .3-2-3لبه بر عناصر طبیعی

در روایت های عاشیقالر ،قهرمان که بیشتر عارف است ،بر موانع طبیتی غالب مـیآیـد
(ر.ك :رسمی .)11 :1315 ،در داستان «طـاهر و هـره» در روایـت تـرکمن ،طـاهر هنگـام
رسیدن به کوهی که توان گذر ا آن را ندارد ،وضو میگیرد و دو رکتت نما میخواند،
کوه شکافته می شود ،طاهر ا خود بیخود و بیهوش میشود (همان .)103 ،این مضـمون
یادآور متالشیشدن کوه طور در داستان حضر موسـی (ع) اسـت (اعـراف .)113 / 3/در
روایتهای آذربایجان ،آ ،و باد در حمل طاهر به فرمان هره است (ر.ك :حریری اکبری،
126 :1311؛ ر.ك :احمد اده.)133 -133 :1310 ،

 .3-2-1زندهشدن بعد از مرگ

این مضمون در داستانهایی یون «متصوم و دلافرو » (عمتی )13-13 :1311 ،و «ورقـه و
گلشاه» دیده میشود .در روایت ترکمنی داستان «طاهر و هره» ،مانیکه والدان طاهر را
میکشند ،هره نیم هنگام یار

قبر طاهر با خنجر خودکشی میکند .عشا در کنار هم

دفن می شوند ،بر سر ممار هر یز گل سـرخی مـیرویـد ،ا طـرف خداونـد حضـر

عیسی(ع) و حضر خضر(ع) بر سر قبر طاهر و هـره فـرود مـیآینـد ،آنهـا را ا قبـر
درمیآورند و دوباره به اذن خدا وان میبخشند ،و طاهر در کنار هره و ماهیموان -که
ا بغداد با شنیدن خبر مرگ طاهر به تاتار آمده است -کامروا میشود (مالنفس-153 :1331 ،

 .)131در روایت آذربایجان این مضمون ووود ندارد و در بتضی روایتهای دیگر نیـم،
ندهشدن طاهر مقطتی است (ترکمن.)31:1113 ،3
 .3-3بنمایههای شگفتانگیز

بنمایههای شگفت انگیم در تمامی روایتهای داستان «طـاهر و هـره» ووـود دارد .در
قصههای عامیانه ،راوی با ماوراها و حوادث خلق السـاعه و خـر عـاد  ،خواننـده و
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شنونده را به اعجا ،وامیدارد .شاید این امر ا آنوا ناشی می شود که قصهها در اصل
برای گفتن و نقلکردن خلق شده و بتد به صور مکتو ،درآمدهاند .این بنمایههـا در
روایتهای ترکمن بروستهتر ا روایتهای آذربایجان هستند.
.3-3-1کمربند سحرآمیز

در روایت ترکمن ،ماهیم کمربند سحرآمیمی دارد .این کمربند را بلقیس همسر سـلیمان
به حاکمان یین سفارش داده بود .کمربند خاصیتی دارد که هر کس آن را به کمر بندد،
احساس خستگی نمی کند و اگر صد سال سفر کند ،گویی ووانی  05ساله است .ماهیم
این کمربند را به کمر طاهر میبندد و او را تا خارج شهر بدرقه میکنـد (مالنفـس:1331 ،
.)11

 .3-3-2موی بلند گل رعنا

در روایت ترکمن ندیمة ماهیم ،گل رعنا ،موهای بلند یهلمتری دارد کـه یـون بـرای
بیرونآوردن صندو حامل طـاهر ،ریسـمانی نمـی یابنـد ،ا موهـای او بـرای کشـیدن
صندو استفاده میکنند (همان.)55 ،
 .3-3-3گذر از شهر پریها

در روایت ترکمن طاهر هنگام با گشت به سوی تاتار به شهر «فرخداد» ،شـهر پـریهـا
میرسد و با پری ادی دیدار میکند؛ ولیکن بنا به عشقش نسبت به هره به او اعتنـایی
نمی کند (همان.)106 -101 ،
 .3-3-1گذاشتن طاهر در صندوق و افکندهشدنش در آب

این مضمون که متأثر ا داستان حضر موسی(ع) است (طه ،)31 / 02/بنمایة مشترك همـة
روایتهای طاهر و هره است (ر.ك :مالنفس132 -101 ،16 :1331 ،؛ احمد اده.)132 -101 :1310 ،
 .3-3-1مصونماندن صندوق از آسیب ماهیها

در روایت ترکمن صندو در گذر خود به گردابی میرسد کـه هـر ییـم بـه آن مـیافتـاد،
ماهیای آن را میبلتید ،ولی صندو حامل طاهر ،شبی در آن گردا ،میمانـد؛ لـیکن هـیچ
آسیبی نمیبیند (مالنفس.)15 :1331 ،
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 .3-3-1مصونماندن از دست آدمخوارها

در روایت ترکمن صندو در گذر خود به قبیلة آدمخوارها میرسد ،لیکن آدمخوارها ا
صندو میترسند که مبادا بالیی ا سوی صندو به آنها برسد و فرار میکنند (همـان،
.)16

 .3-3-1بردن صندوق توسط پرندگان به باالی درخت و دوباره به رود افتادنش

صندو در گذر خود دوباره به گردابی میرسد .در کنار رود ،درختانی ووود دارد کـه
باد صندو را باالی آن درختان میاندا د .طاهر با خدای خود به مناوا میپـردا د و
ا او می خواهد که دوباره صندو را به آ ،اندا د .پروردگـار دعـای طـاهر را اوابـت
میکند .رو ی باد تندی میو د و دوباره صندو به رود میافتد (همان.)13 -13 ،
 .3-3-1دستما و انگشتری سحرآمیز

یکی ا بنمایههای داستانهای عامیانه طلسم و طلسمشکنی است .در روایت آذربایجان
یون صندو طاهر را باللی خانم ا آ ،میگیرد ،بتد ا با کردن صندو  ،باللی خـانم
و ندیمههایش می بینند که ووانی در صـندو خوابیـده اسـت و دسـتمالی بـر بینـی او
گذاشتهاند .یون دستمال برداشته میشود ،طاهر عطسه مـیکنـد (احمـد اده،)111 :1310 ،
لیکن صدایی ا او برنمیآید .آنگاه خضر نبی(ع) حاضر مـیشـود و مـیگویـد کـه بـر
انگشت او ،انگشتری طلسم دار است ،آن را دربیاورید تا طاهر به هوش آید (همان.)116 ،
 .3-3-9نعرة آتشین

در روایت ترکمن ،طاهر هنگام با گشت به سر مین تاتار در برخورد با راهمنها به یـاد
هره آهی میکشد ،ناگاه ا دهان او آتشی بانه میکشد و صور و ریـش راهمنـی را
می سو اند .دیگر راهمنها ا «عاشیق حق» (عارف) بودن او مطمهن میشـوند (مالنفـس،
.)111 :1331

 .3-3-12رؤیا

یکی ا بنمایه های مطرح در داستان هـای عامیانـه ،رؤیاسـت .ایـن مضـمون بیشـتر بـا
مضمون بادهخوردن (بوتا) همراه است ،ینانکه در داستان «عاشیق غریب و شـاهصـنم»
221

مقایسه و تحلیل بنمایههای داستان «طاهر و زهره» ________________________ ...سکینه رسمی و همکار

(غفار اده« ،)03 :1313 ،اصلی و کرم» (غفار اده« ،)01 :1313 ،نورو و قندا( »،عمتـی:1311 ،

« ،)131خسته قاسم» (ساعی« ،)021 /1 :1311 ،عاشیق قوربانی و پری» (همـان )163 /1 ،و ...
دیده می شود ،این رؤیای صاد گاه در شخصیت مثبت داستان نمود مییابد؛ ینانکه در
روایت ترکمن ،باهر -و در روایت آذربایجان ،احمد و یر -خوا ،میبیند کـه آنهـا ا
دعـای خیـر درویــش دارای فر نـد خواهنــد شـد (حریــری اکبـری )01 :1311 ،و گــاه در
شخصیت های منفی داستان ،ینان که هره بتد ا مرگ به خوا ،پدر میآیـد ،شـکایت
میکند و ا او می خواهد که قبر قره باتیر را ا آنوا به وای دیگری منتقل کند (مالنفس،
 .)163 :1331در همان روایت ،ماهیم دلباختنش به طاهر را در رؤیا دیده است (همان.)11 ،
مضمون رؤیا در دیگر روایتهای «طاهر و هره» یـون روایـت کومـوك ووـود دارد
(اورا یف.)013:1113 ،1

 .3-1بنمایههای عاشقانه

عشق ووهر هستی است .در داستان های عامیانه ،قهرمانان هسـتی و قـدر خـود را ا
عشق می یابند ،ینانکه در سخت ترین لحظا خود به یـاری عشـق ،قـدر پایـداری
می یابند .در داستان «طاهر و هره» بنمایه هـای عاشـقانه بیشـترین حجـم را بـه خـود
اختصاص داده است .مهمترین بنمایهها بدین شرح است:
 .3-1-1همپیوندی والدت و عشق

در بیشتر داستان ها قهرمانان ا بدو تولد به ناف هم بریده شدهاند ،ینانکـه در داسـتان
«اصلی و کرم» (غفار اده )01 :1313 ،و «عباس و گولگم» (ساعی )031 /1 :1311 ،دیده میشود.
در روایتهای مختلف «طاهر و هره» ،عشا با دعای درویش -و در بتضی روایتها با
خوردن سیب اعجا آمیم -به دنیا آمدهاند؛ ا اینرو گویی دو نیمة سیب هستند که باید به
هم بپیوندند (مالنفس13 :1331 ،؛ حریری اکبـری30 :1311 ،؛ نیـم ر.ك :اورا یـف)022:1113 ،؛ ا
اینرو در سیر داستان دنبال نیمة گمشدة خود هستند ،وستوووی هویت گمشده یادآور
با گشت به مبدأ هستی و ذا خداست.
 .3-1-2نامگذاری عشاق

مراسم نامگذاری بنمایة بیشتر داستانهای عامیانه است ،ینانکه در داسـتان «عبـاس و
گولگم» (ساعی« ،)031 /1 :1311 ،علی خـان و پـری خـانم» (همـان )33،و «اصـلی و کـرم»
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(غفار اده )01 :1313 ،دیده می شود .انتخا ،اسم نیکـو یکـی ا وظـایف والـدین شـمرده
می شود .در روایـت تـرکمن ،مالنفـس و همسـرش بوسـتانتـاج ،نـام دختـر را هـره
میگذارند (مالنفس )13 -10 :1331 ،و بتد اسم پسر ا سـوی خـانوادهاش ،طـاهر تتیـین
می شود .در روایت آذربایجان مجلسی ترتیب می دهند ،اسم دختر حاتمسلطان را هـره
و اسم پسر احمد و یر را طاهر میگذارند (حریری اکبـری31 :1311 ،؛ احمـد اده12 :1310 ،؛
نیم ر.ك :اورا یف.)022:1113 ،

 .3-1-3هممکتببودن عشاق

مضمون هممکتببودن عشا در تمامی روایتهای طـاهر و هـره دیـده مـیشـود .در
روایت ترکمن ،طاهر و هره هممکتب می شوند ،مالنفس مروشاه وهان ،متلـم مکتـب
آنهاست (مالنفس .)13 :1331 ،اگریه به هممکتببودن قهرمانان در همة روایتهای داستان
اشاره شده است؛ ولی در روایت آذربایجان به مکتب فرستادن فر ندان -یه دختر و یه
پسر -در کنار بمرگ کردن و ا دواج یکی ا وظایف اصلی پدر و مادر دانسته شده است
(حریری اکبری .)31 :1311 ،کودکان هشت سال باید آمو ش داده شوند (همانوا) .در اپیمود
دختر خانوردی ،بهکرا

ا تفو «سونا» به خاطر بهرهداشتن ا سواد سخن مـیگویـد

(همان .)113-121 ،در این روایت طاهر و هره نیم ا هفـتسـالگی بـه مکتـب فرسـتاده
میشوند و هشت سال در مکتب میمانند (حریری اکبری30 -31 :1311 ،؛ احمد اده.)12 :1310 ،
 .3-1-1ز خوانی عشاق

در داستانهـای «عاشـیقالر» ،متمـوالً عشـا خـود عاشـیق و او ان هسـتند ،ینـانکـه در
داستانهای «عاشیقغریب وشـاهصـنم» (ر.ك :رسـمی )30-15: 1316 ،و «اصـلی و کـرم» (ر.ك:

رسـمی  )53 :1316 ،دیده می شود .داستانهای عاشیقالر نیم با اشتاری آمیخته است که بیشـتر

در قالب قوشما 6و گارایلی هستند .در داستان «طاهر و هـره» نیـم عشـا خـود «عاشـیق»
هستند و ا هر فرصتی برای دن سا و خواندن غمل استفاده میکنند ،حتی وقتی طـاهر در
صندو گذاشته میشود ،عشا غملیاتی خطا ،به هم میسـرایند و ا عشـق خـود سـخن
میگویند (ر.ك :درودی قاضی12-30 :1331 ،؛ حریری.)126 -122 :1311 ،
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 .3-1-1ممانعت از ازدواج عشاق

در بیشتر داستانهای غنایی مانتی برای وصال عشا ووود دارد که متمـوالً ایـن نقـش در
پدر متشو نمود مییابد؛ ینانکه در داستان «اصلی و کرم» (غفار اده« ،)1313 ،عاشیقغریـب
و شاهصنم» (همانوا)« ،نورو و قندا( »،ساعی« ،)30 -3 /1 :1311 ،علیخـان و پـری خـانم»
(همان )63 -30 /1 ،و «دیل سو و خمال گول» (همان )136-10 /1 ،نیم دیده میشود .در بیشـتر
روایتهای داستان «طاهر و هره» ،پدر هره نمیخواهـد کـه دختـر او بـا پسـر و یـر
ا دواج کند .در بیشتر روایتها خاندان طاهر کشته میشوند (ترکمن )10:1113 ،و پادشـاه
طاهر و هره را همچون خواهر و برادر بمرگ میکند و مانع ا دواج آنها میشـود .در
روایت آذربایجان پدر هره ا اینکه تقدیر به او دختر و به و یـر پسـر داده ،خشـمگین
است و ا اینکه مبادا حکومت بدینترتیب ا دست او برود ،نگران است؛ ا اینرو بـه
هیچ ووه حاضر به وفای عهد خود نیست (حریری اکبری.)13 :1311 ،
 .3-1-1دیدارهای عشاق

بنمایة دیدارهای پنهانی عشا در بیشتر داستان های غنایی ووود دارد .در روایتهـای
مختلف طاهر و هره ،عشا بتد ا آنکه ا دیدار هم منع میشـوند بارهـا بـا یکـدیگر
دیدار میکنند .در روایت ترکمن بتد ا آنکه طاهر به سر مین خود با میگردد ،هـره
او را پیش نامادریاش -که ا هندوستان آمده است -نگـاه مـیدارد و مالنفـس دور ا
یشم پادشاه عقد آنها را میبندد (مالنفـس. )116 :1331 ،در روایتهـای آذربایجـان نیـم
دیدارهای مکرر عاشق و متشو دیده میشود (احمد اده.)30 ،61 :1311 ،
 .3-1-1ترک وطن

در بیشتر قصه های غنایی یون اصلی و کـرم ،عاشـیقغریـب و شـاهصـنم ،و عبـاس و
گولگم ،عاشق برای طلب متشو ترك دیار میکند یا تبتید میشود .در داستان «طاهر و
هره» نیم والی وطن عاشق بهاوبار صور میگیـرد (مالنفـس .)31 :1331 ،در روایـت
آذربایجان نیم یون حکم به کشتن طاهر داده مـی شـود ،خالیـق بـدان حکـم اعتـراض
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میکنند که اگر طاهر کشته شود دیگر در آن سر مین نه ا آسمان بارانی میآید و نـه ا
مین نباتی میروید ،ا اینرو به تبتید او حکم میشود (حریری اکبری.)51 :1311 ،

 .3-1-1یادگاری

یکی ا نمودهای داستان های عامیانه ،نشانه و یادگاری است .در روایت ترکمن هنگـام
ودا یی طاهر و هره ،ماهیم انگشتری طاهر را که بر آن اسم هره حز شـده بـود ،بـه
یادگاری میگیرد (مالنفـس )11 :1331 ،که هرگـاه بـدان بنگـرد ،تسـلی یابـد .در روایـت
12

آذربایجان ،هره عنبریة خود را بهعنوان یادگاری به طاهر می سـپارد (حریـری اکبـری،

 )60 :1311تا با نگاهکردن بدان ا درد غربت بکاهد.
 .3-1-9نصیحتگران عشاق

در داستان های غنایی ،متموالً نصیحتگرانی ظهور میکنند تا عاشق را ا عشق با دارند،
یرا عشق را باعث هالکت عاشق میدانند (ر.ك :رسمی .)63-11 :1315 ،در روایت ترکمن
طاهر و هره متموالً یاریگراننـد تـا نصـیحتگران؛ امـا در اپیـمود مـاهیم ،مـادر مـاهیم،
دخترش را ا عشق طاهر برحذر میدارد (مالنفس .)50 :1331 ،در روایت های آذربایجان،
خان وردی ،طاهر را به ا دواج با دخترش بلغارخانم ترغیب میکند ،لیکن طاهر میگوید
که من درس خود را ا بلبل آموخته ام ،بدون متشو هرگم قرار نخـواهم داشـت و در
راه او ا وان خواهم گذشت (احمد اده .)11 :1310 ،نرگسخانم نیم ا طاهر میخواهد که
ا خیال هره بگذرد و با او ا دواج کند (همان ،)112 ،ولی طاهر اعتنایی نمیکند.
 .3-1-12رقابت عشقی

در داستان های عاشقانه متموالً رقیبی ووود دارد که عاقبت قهرمان بر او پیرو میشود.
11

در روایت ترکمن ،قرهباتیر

شاهماده ای اسـت کـه پادشـاه ،ا دواج بـا او را بـر هـره

تکلیف میکند (مالنفس .)33 :1331 ،در روایت های آذربایجان این رقابت در یز روایـت
در نقش کچل (حریری اکبری )33 -30 :1311 ،و در روایتی دیگـر در قالـب متلـم مکتـب
ظاهر میشود (احمد اده .)10 - 11 :1310 ،در بتضی روایتها رقیب ا پوست سیبی متولد
شده که تولد قهرمانان را سبب شده است (اورا یف .)130:1113 ،ا سوی دیگر در روایت
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ترکمن طاهر خالف میل باطنی با ماهیم ا دواج میکند و طاهر هفت سال در کنار ماهیم
اما با خیال هره رو گار میگذراند .یون خبر ا دواج هره به او میرسد ،دیگر تحمل
خود را ا دست میدهد ،ا ماهیم وداع میکند و به سوی تاتار به راه میافتد .البتـه در
این داستان ،ارتبا

هره و ماهیم هرگم به صور

یز رقابت بیان نمیشود

(مالنفس:1331 ،

.)110- 11

 .3-1-11پیامرسانی

یکی ا بنمایههای تکراری داستانهای عاشقانه پیامرسانی اسـت .در داسـتان «طـاهر و
هره» نیم همواره خبررسانهایی در کار بوده اند .این وظیفه گاه به ندیمههای هره ،گاه
به عاشیق ها و او ان ها ،مانی به کاروانها و مانی دیگر به باد سپرده میشود (مالنفـس،

 .)61 -63 ،63 -66 :1331در روایتهای آذربایحان نیم طاهر و هره پیـامرسـانهـایی بـه
سوی هم میفرستند (احمد اده.)111 :1310 ،

 .3-1-12خبرچینی

غیر ا پیامرسانی گاه شخصیتهای منفی داستان به خبریینی اقدام میکنند تا میان عاشـق و
متشو حائل شوند .در روایت ترکمن داستان «طاهر و هره» ،حسن باغبـان و پیر نـی بـه
خبریینی نمد شاه میپردا ند (مالنفـس .)06 -05 :1331 ،در روایـت آذربایجـان ،خبـریینهـا
خارکنان و یوپانهای طاهر وآشپم هره هستند و برای پول به ایـن عمـل دسـت مـی ننـد
(حریری اکبری.)120 ،53 :1311 ،

 .3-1-13یاریگری عشاق

در داستان های غنایی همواره یاریگرانی در پی وصـال عشـا بـه یکـدیگر هسـتند .در
روایت ترکمنی داستان «طاهر و هره»  ،یاریگران یـادی ووـود دارنـد کـه ا آن میـان
میتوان به سردار «موی سفید» و یاران او ،قمرالممـان و ندیمـههـای هـره اشـاره کـرد
(مالنفـس .)136 :1331 ،در یز برهه ا داستان یون خالیق برای یاری عشـا  ،کـاری ا
دستشان برنمیآید ،همراه با افکندهشدن صندو طاهر ،خود را به آ ،میسپارند و عدة
یادی نیم غر میشوند (همـان .)30 ،در روایت آذربایجان ا یاران وانی طاهر میتـوان
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به دو غالم او ،احمد و محمد اشاره کرد که به امر پادشاه به ورم حمایت ا طاهر اعدام
میشوند (حریری اکبـری )51 :1311 ،و نیم دوستان هممکتبی طاهر که اصرار دارند به وای
طاهر کشته شوند (همان.)51 ،

 .3-1-11مرگ ناکام عاشق و معشوق

مرگ ناکام عشا یکی ا بنمایههای داستانهای غنایی است .این مضمون در داسـتانهـایی
یون لیلی و مجنون (نظامی ،)063 :1333 ،وامق و عذرا (نامی )101 -101 :1331 ،و اصالی و کارم
(غفار اده )132 -133 :1313 ،دیده میشود (فرخی قراملکی .)11 :1311 ،در روایت ترکمنی داسـتان
«طاهر و هره» ،وقتی به دستور پدر هره ،والدان طاهر را میکشند ،هره نیـم خـود را بـر
سر ممار محبو ،با خنجر میکشد .ا ممار او خاری میروید که مـانع پیوسـتن گـلهـا بـه
همدیگر میشود (مالنفس.)163 -160 :1331 ،

 .3-1-11ندای زهره ،زهره از قطرهقطرة خون طاهر

طاهر و هره دو نیمة سیب هستند .ا اینرو آنها در پی آن هستند که بـه اصـل خـود
با گردند .اگریه آن ها ا یز مادر نیم اده نشدهاند؛ ولی همماد و هماصـل هسـتند .در
روایت ترکمن یون طاهر را سر مـیبُرنـد ،ا هـر قطـره خـون او صـدای هـره هـره
برمیآید ،سپس هر قطرة خون او به گلی مبدل میشود (همان.)153 ،
 .3-1بنمایههای حماسی و عیاری

داستانهای عامیانه با بنمایههای حماسی و عیاری پرورده میشوند .قهرمانان داستان با رقیبان
و حریفان طبیتی و فراطبیتی به نبرد میپردا ند و برای رسیدن به اهداف خود به شگردهای
عیاری متوسل میشوند .در داستان «طاهر و هره» نیم بنمایههای حماسـی و عیـاری دیـده
میشود ،ا ومله:
 .3-1-1فریب و حیله

کاربرد فریب و حیله هم ا سوی قهرمانان داستان و هم شخصیتهای بد نمود مییابد.
در روایت ترکمن بتد ا مرگ طاهر ،یون قراباتیر بر سر راه هره ظاهر می شود ،هره
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به او وعدة عروسی میدهد؛ لیکن وقتی بر سر قبر طاهر میرسد با خنجری که بر کمـر
دارد بــه نــدگی خــود خاتمــه مــیدهــد (مالنفـس .)162 :1331 ،در روایــت آذربایجــان،
خان وردی برای اینکه طاهر را پیش خود نگـه دارد و دختـرش نـرگس را بـه عقـد او
دربیاورد به حیله متوسل می شود و ا مرگ هره ،برای طاهر سخن مـیگویـد (حریـری

اکبری. )31 :1311 ،نمود دیگر فریب و حیله در خواستگاریکردن دروغین ،خواسـتگاری
حسنپاشا ا

هره برای پسرش است که میخواهد ا

ندهبودن هره مطمهن شـود تـا

وهت وصال عشا بکوشد و یون ا این امر مطمهن میشـود ،دختـرانش را بـا لبـاس
مردانه همراه قشون به سوی دیار هره میفرستد (همان .)102 ،در همین روایت در آخـر
داستان در نبرد تنبهتن طاهر و حاتم ،طاهر حواس حـاتمسـلطان را بـه پـاردم اسـبش
متطوف میکند و آن گاه خنجر را بر قلب او فرود میآورد (همان.)105 ،
 .3-1-2آوردن لباس خونآلود طاهر

در روایت آذربایجان والدها که به عاشیق حق (عارف) بودن طـاهر قـانع شـدهانـد ،فرمـان
حاتم را مبنی بر اینکه طاهر را در خارج ا شهر بکشند ،اطاعت نمیکنند ،بلکه پیـراهن او را
با خون خرگوشی آغشته ،آن را با شمشیر تکه و پاره میکنند و به حضور حاتم میآورنـد و
10

طاهر را در دردة «آغاسویولدو » به حال خود رها میسا ند (احمد اده.)63 :1310 ،

 .3-1-3حرکت با لباس مبد

یکی ا بنمایه های عیاری درآمدن به لباس دیگری است .در روایت تـرکمن ،پادشـاه و
و یر در سرآغا داستان با لباس مبدل به دنبال یارهوویی برای اوالددار شـدن هسـتند
(مالنفس .)1 :1331 ،در صحنه ای دیگر طاهر با لباس نانه در مجالس نانه حضور مییابد
و به وای دختران سا می ند و غمل میخواند و بدینطریق با هره دیدار میکنـد .در
وای دیگر گوهر ،ندیمة هره ،به لباس قلندران درمیآید تا خود را به طـاهر برسـاند و
خبــر ا دواج هــره و قــرهبــاتیر را بــدو برســاند (دوردی قاضــی .)33 :1331 ،در روایــت
آذربایجان طاهر با لباس یوپانان حرکت میکند تا شناخته نشود (حریـری )113 :1311 ،و
آن گاه با لباس نانه به سرای هره راه می یابد ،لیکن نمود بروستة آن در پوشش مردانة
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هره و قشون نان اوست که در هنگام اورای حکم کشتن طاهر به سوی پدر میآید و
خود را شاهمادة کشور همسایه مترفی میکند و ا پدر میخواهد کـه طـاهر را نکشـد،
بلکه او را به ندان بیفکند و حاتم پیشنهاد او را میپذیرد (احمد اده )62 -51 :1310 ،و در
روایت حریری در اپیمود «سونا خانم» ،دختر حسن پاشاست که قشون پدر را در لباس
مردانه به سوی قارامان رهبری می کند تا طاهر را به وصال هره برساند (حریـری اکبـری،
.)102 :1311

 .3-1-1نقبزدن برای دیدار معشوق

در روایت آذربایجان یون هره به حیله ،طاهر را ا کشتهشدن نجا میدهد و پدر را
به ندانیشدن او راضی میکند ،به کنیم خود ،آغجاخانم ،و دیگر دارودسـته اش فرمـان
می دهد که بین سرای او و ندان نقبی بمنند و خـاك آن را بـه قیمیـلاو ن (سـفیدرود)
بریمند .به وسیلة این راه هره و طاهر با هم دیدار میکنند و ا اینرو ندان بـر طـاهر
یون ونت میشود (احمد اده .)61 :1310 ،این بنمایه در داستان نورو و قندا ،نیم دیده
میشود (ساعی.)03 /1 :1311 ،
 .3-1-1دوراهی

در بیشتر قصهها ،شاهد قرارگرفتن قهرمان بر سر دوراهی هستیم .در داسـتان «طـاهر و
هره» در روایت ترکمن طاهر ا ماهیم وداع میکند و به سوی تاتار با میگردد .ناگـاه
پیری ریشسفیدِ بدنیت ظاهر می شود و او را به راهی که در آن راهمنها کمین کردهاند،
رهنمون میشود .طاهر در برخورد با راهمنها ا آنها می خواهد که راه دهند تـا او بـه
محبوبش برسد .بمرگ آنها« ،موی سفید» ،عاشیق حق بودن او را دریافته ،به فرمـان او
طاهر را آ اد میکنند تا راهش را به سر مین تاتار ادامه دهد (مالنفس.)116 -115 :1331 ،

 .3-1-1لشکرکشیهای قشون زنان

نمود بروستة اسطورة داستان «طاهر و هره» در روایت آذربایجـان قشـونکشـی نـان
است و ینانکه گذشت این مسهله به وایگاه بروستة نـان آذربایجـان مربـو اسـت.
لشکرکشی قشون سونا به سوی قارامان اوج پیوند عشق و حماسه است (حریری اکبـری،
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 .)101 :1311در روایت احمد اده ( ،)156 :1310باللیخانم به همراه قشون خـود« ،آنـاالر
قوشونو» (قشون مادران) ،به سوی تارم لشکرکشی میکند و در مسـیر خـود بـه لشـکر
نرگسخانم و بلغا خانم میپیوندد و حاتم سلطان را با لشکریانش نیست و نابود میکند
(همان )163 ،و در واقع عشق بر دروغ و خیانت غلبه میکند.
 .1نتیجهگیری
داستان اسطورهای «طاهر و هره» هماننـد بیشـتر داسـتانهـای عامیانـه و داسـتانهـای
«عاشیقالر» بنمایههای بسیار غنی دارد  .این داسـتان در ایـران ،قفقـا  ،بالکـان ،قبـرس،
ترکیه ،اردان و  ...رواج دارد و با تووه به تفاو های مانی و مکانی ا نظر اوتمـاعی و
فرهنگی نیم تفاو هایی دارد که در این میان روایت ترکمن بـا اپیـمود «مـاهیموـان» و
روایت آذربایجان با اپیمود «آناالر قوشونی» (قشون نان) ا دیگر روایتها متفـاو تـر
است .ینانکه در متن نیم آمده است بنمایههـای داسـتان در پـنب بخـش متنـوع نمـود
مییابند که در این میان بنمایه های عاشقانه حجم بیشـتر دو اثـر را دربـر مـیگیرنـد و
تقریباً در هر دو روایت مشترك است .در بخشهای دیگر نیـم روایـت تـرکمن ا نظـر
بنمایه های دینی ،کرامت ،شگفتانگیمی نسبت بـه آذربایجـان بروسـتهتـر اسـت و در
روایت آذربایجان سهم بنمایههای حماسی و عیاری پررنگتر مینماید.
پینوشتها
 1باغشی :عاشیقها با نامهای عاشو  ،باسی ،باکسی ،بخشی و باغشی مشهور بودهاند« .عاشیقان حق،
به اعتقاد عوام ،عاشیقانی بودند که استتداد شاعری را در عالم رؤیا ا یز پیر یا ولی دریافت کرده
بودند .آنان بتد ا نوشیدن «بادة عشق» و مشاهدة خیال «دوست» به مقام عاشیق حق نائل میشدند»
(ر.ك :رئیسنیا.)11- 35: 1366 ،
 .0این مضمون یادآور داستان «رومهو و ژولیت» است که عقدشان را راهب الرنس به دور ا یشم
کاپولتها و مونتاگوها -که اختالفی دیرین دارند  -بسته است (ر.ك :شکسپیر ،بیتا.)11 :
 .3قارامان :آدانا ،به باور برخی دستکم طوایفی ا قارامانلوها در اردان ونب طالش ،در ونو،غربی
خمر سکونت داشته اند .نظر اخیر با مضمون دستان ساری بلبل بیشتر منطبق است؛ یرا انداختن
صندو طاهر میر ا به دریا حتماً در خمر بوده که سر ا هشترخان درمیآورد ،وگرنه در سواحل
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مدیترانه /دریای روم ،آبادی یا بندری به نام هشترخان ووود ندارد (نقل ا حریری اکبری،
.)1:1311
 .1عنوان ساری بولبول (بلبل رد) ا اپیمود «نبرد بلبل رد» بهسبب گل مورد عالقهاش در باغ خانوردی
گرفته شده است (همان.)36 -31 ،
 .5این مضامین در روایت های کوموك و قبرس و ار روم نیم آمده است (رك( :اورا یف111:1113 ،؛
ترکمن .)31:1113 ،روایت کوموك و قبرس به روایت ترکمن بیشتر شبیه هستند .روایت کوموك را
ابوسفیان آقایف ا روایتی دیگر به بان خود ترومه کرده است ،لیکن اصل منبع آن مشخص
نیست؛ اما به نظر اورا یف این روایت به روایت آناتولی نمدیز است و تشابه نام شهرها و رودها
در آن دیده نمی شود ،اگریه تماماً با روایت آناتولی برابر نیست .در روایت قبرس نیم حکایتها
خصوصیا

تاریخی ،اوتماعی و وغرافیایی را در خود دارند .روایت قبرس در مجموعة

روایتهای فکرت ترکمن آمده است.
"Mollanefes'in Tahir- Zühre hikâyesi'nin metinlerarasi bağlamda yeniden
yazimi" (Gökçimen, 2010),
"Tahir ile Zühre inceleme metin" (Türkmen, 1998) ,
"Tahir Zühre hikayesi" (Kaya, 1995),
"Tahir ile Zuhre hekayes" (GokBulut, 2009).
 .3قوشما ( :)Qosmaا سه ،پنب یا هفت بند تشکیل شده است و هر مصراع دارای یا ده هجاست .سه

6.

مصراع هر بند با هم و مصراع آخر تمام بندها با همدیگر همقافیهاند .در بند آخر که مهربند نام دارد،
سراینده تخلص خود را عنوان میکند .گرایلی ( :)Gərayliگرایلی ا سه تا پنب بند تشکیل شده است،
هر بند یهار مصراع دارد و هر مصراع دارای هشت هجاست ،سه مصراع هر بند با هم و مصراع آخر
تمام بندها با همدیگر همقافیهاند .در بند آخر که مهربند نام دارد سراینده تخلص خود را عنوان میکند.
8. Turk man.
9. Orazayev
 .12عنبریه :ینتی که پر ا عنبر کرده ،در گردن میکنند.
 .11قارا به متنی «بمرگ» و باتیر به متنای «نترس» است ،اگریه این شخصیت خیلی هم ترسوست و
لقب قرایوما با حرکا

ناشایست او مناسبت دارد.

 .10اسم خاص است ،لیکن متنی آن «آقا ،مورد راهمنی واقع شد» میباشد.
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