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Introduction 

From the beginning of history, certain human traits such as goodness, 

self-sacrifice, forgiveness, and loyalty have always been respected, 

praised and accepted by all nations and tribes. This intercultural 

property and the repeatability of the traits results in the formation of 

the archetypes. In this inquiry we try to study the commonalities 

between two mythical literary works, "Odyssey" and "Saray". In 

essence, these two myths share common themes and meanings. For 

this purpose, we will have a brief overview of the mythical critique 

and the framework of its formation in the context of ancient Greek 

literature and the primitive society of the tribal Azerbaijan. We will 

eventually analyze these common features in the "Saray myth" and 

"myth of Odyssey" and examine the factors that led to these mental 

(subjective) commonalities and made them to become mythical. 

Furthermore, we will compare and analyze the role of woman in the 

realization of the "archetype of loyalty." 
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Methods 

The role of "archetypes" in these two myths is very bold. As far as we 

know, the study of archetypes falls into the realm of mythical 

criticism. The history of mythical criticism method should start from 

the school of British anthropology and anthropological studies such as 

Edward Taylor and James Frazer and the Cambridge Hellenists; 

however, in the twentieth century, especially after the introduction of 

the concepts of "collective unconscious" and " archetypes" by Carl 

Gustav Jung, this method became more literary. Besides, 

anthropological studies which were enjoying the myths and literature 

gave way to the creation of works that, using these theoretical models, 

merely analyzed literary works and myths. In this regard, it can be 

said that "archetypes - images, characters, narrative themes, typical 

themes, and other types of literary phenomena are present in all 

literary works and consequently they provide a foundation to study the 

mutual communication between works." (Makaryak, 1384: 401) 

Similarly, according to this approach, there is no difference between 

the images of ancient myths and modern-day stories. 

 

Results 

Penelope has a high level of intelligence and consciousness. In fateful 

situations, it is very hard to understand her reaction. The Penelope's 

loyalty, cleverness, and humility portrays an ideal Greek woman, in 

such a way that she is referred to as the wisest woman. (Homer, 1373: 

411) In the absence of her husband, she is kind to the poor. When 

confronted by Ulysses in the guise of a beggar, she treats the stranger 

with hospitality which was one of the signs of civility at that time. 

When Ulysses returns, we see another characteristic of the ideal wife. 

During this period, she obeys her husband so Ulysses defeats the 

enemies. We find another striking example of this cleverness as a wife 

in Penelope's vigilance, on the condition of finishing the rug to present 

one of her husband's aggressors. We see clearly the role of "the 

spinning wheel' archetype and the conquest of time in the 'Penelope' 

myth. Likewise, Penelope had been weaving the carpet during the day, 

and at darkness of the night she had been untwisting the woven 

strands in the sunshine to delay completing the carpet and not have to 

choose anyone to give it to. In this manner, she was able to stay away 

from her enemies for three years. 
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The legend of Saray is about a girl who loses her mother at birth, and 

her father takes care of her alone. After her being engaged to Aydin, 

her fiancée goes away for a long time. In the meantime, the Khan of 

the region, which was rich in wealth and power, comes to seek Saray. 

With Saray's resistance, Khan of the tribe threatens to kill her, and 

Saray inevitably follows him, but in the midst of the way, she gets 

frustrated of Aydin and the tribe's people coming to help, she drops 

herself into the Apache River and no trace of her is ever found. 

Nowadays, the love story of Saray has become a myth for chastity, 

purity, and pure love. (N, K: Sefidgar Shahaneghi, 1998: 78) No 

particular author has written this story. It has been passed down to 

future generations orally. According to Jung, the myth is the collective 

unconscious of a tribe or nation. When dreams and aspirations of the 

individuals of a tribe or nation become collective, myths are formed. 

 

Discussion 

According to Jung's theory, man has two individual and collective 

unconscious. He calls the second part of the subconscious, which is 

the deepest psychological layer of the human mind, "the collective 

unconscious." Jung considered this collective psyche to be a collection 

of ancient prehistoric experiences. (N.K. Ghaemi, 2019:35) These 

archetypes can include concepts, codes, and patterns that bring the 

same concepts to a broader level in the human mind with different 

cultures. In these two myths we find similar archetypes that can 

include: supra-human, superhuman forces, antagonist, goddesses, 

loyalty, the guarantor of the family survival, and water-saving purity 

of Saray. 

In women's myths, they also have supernatural, prominent and 

sublime characteristics. In fact, it is only in the myth that woman 

magically intertwines with transcendental and dissimilar tests. 

(Kezazi, 1988: 20) Penelope is the daughter of a legendary creature 

and the wife of King Ithaca, Ulysses; she is the Golden Goddess like 

Aphrodite and Artemis. (Homer, 1999: 423) Similarly, "Saray" has 

distinct family and personality traits. (Nabati, 1993: 4) Compared to 

the other women around them, these women themselves are highly 

ranked, as well. Not only they are superior in appearance, but they 

also have feminine intelligence and sincerity. 
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 Myths are typically influenced by supernatural forces. The gods and 

goddesses willingly cause innumerable incidents for the heroes. 

Sometimes they are the helping force who come to their aid at the end 

of the predicaments and sometimes they themselves cause the 

predicament. In the story of Odyssey, Ulysses incites the wrath of the 

Goddess by trespassing the temple. However, Athena, goddess of war 

and wisdom, is always a supporter and collaborator of the couple at 

difficult times; at some points in time, Apollo, Artemis and Zeus's 

brother do not hesitate to help Penelope. (N.K: Pour Mokhber, 1996: 

73) Even in the story of Saray, there is no presence of the gods, the 

antagonist has the power over other people in such a way that no one 

is able to confront him. In this story, only Aydin is portrayed as the 

person who is capable of confronting Khan; however, ultimately due 

to Aydin's absence, we see this qualification and might in Sarai. Due 

to having some of the spiritual attributes which made them associated 

with the inner world and the subconscious, women in mythology have 

always exhibited transcendent and distinct behavior. Jung also points 

to the feminine characteristic that "the female psyche is the 

embodiment of all feminine psychic tendencies in the male soul, such 

as vague emotions and moods, predictive conjectures, the receptivity 

of rational affairs, the capacity for personal love, the pleasures of 

nature, and last but not the least, is the relationship with the 

'unconscious'. (Jung, 2010: 259) 

The most prominent antagonist of the myth of Odyssey can be 

described as goddesses, Penelope-seekers, and even a group of 

servants of Ulysses. On the other hand, Khan and his men are the only 

antagonists of the Saray's legend. 

In the story of Odyssey, we see that this war is not the battle of 

humans but the battlefield of the gods and goddesses. Human beings 

who are powerful because of these strong creatures have the ability to 

overcome their enemies.  Owing to these creatures' rancor, a war 

between human beings is formed and with their intervention, one side 

wins and the other side defeats. Likewise, in the Saray myth, without 

the presence of the conflict of the gods, the antagonist plays the role of 

a dominant human being. Khan alone is enough to cause tension in a 

tribe. 
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The absence of a spouse can be interpreted as the disruptive factor of 

the story. The agent or agents of evil exploit this opportunity and 

covet the property of others. The conflicts between these two stories 

are based on these absences. Fulfilling promise is the most striking 

similarity between the two stories. In spite of the absence of their 

spouses, none of these women fails to fulfill their covenants and find 

themselves bound by the covenants. Subsequently, they are trying to 

face the challenge. In the story of Saray, not only the inhabitants, but 

also anyone else can protect Saray against Khan, as a result, they place 

this responsibility on her own shoulder, hence she dies heroically. 

Penelope, too, is in charge of protecting the boy and the inhabitants of 

the Ulysses Palace. Due to the presence of these women, these legends 

perpetuate to be found in the collective memory of the people. 

Apparently, every epic and myth seems to represent only the narrative 

of the heroic battle, but a deeper examination of the way in which the 

emergence and role of women in myth and epic advances in the 

process of these stories revealed that they were not ineffective but 

influential and they have been very important in advancing the whole 

process  (see: Hariri, 1986: 8). 

In the story of Saray, water can be a symbol of "passage" and "purity 

test". Being surrounded by the Apache River, in pursuit of purity and 

chastity, Saray seeks to preserve not only Azeri women but her entire 

tribe, both men and women. The tragic ending also multiplies the 

effect of Saray's story because although both women have faith in the 

return of their husbands, when Saray gets disappointed of Aydin's 

coming, she becomes a boundary between Apache bridge and Aydin. 

Here is where the burden of the responsibility of Aydin and the tribe 

falls entirely on Saray's shoulders. She must exhibit the prejudice of 

the tribe on her own and become the acting agent of the story. It is 

only Saray who has to create the legend single-handedly. The 

potential for denouement can be seen in Saray, but Penelope can only 

keep struggling with the hope of her husband and son, Ulysses and 

Telmac, returning and aiding. The ending of the story completes with 

Ulysses presence. In other words, this story belongs to Ulysses, not to 

Penelope. Ulysses' final action keeps Penelope as a sub-actor because 

she is not capable of substantially addressing the challenge; 

nevertheless, the only external factor at that moment to help Sarai is 

the quiet Apache River, when there is no sign of its tranquility. At that 
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moment, the river starts roaring, for this reason, the story of purity and 

chastity of "Sarai" will remain forever in the Moghan Plain and be 

recognized not only as a symbol of the Azeri woman and among the 

Turkish people, but among all people. 

 

Conclusion 

The history, collective memory, and folk literature of every country 

expresses various and sundry myths and epics. Loyalty and protection 

of values are archetypes which transcend the distances and 

distinctions among human beings, particularly women, and lead them 

to act throughout time and across nationalities and ethnicities. 

Throughout history, these two women have been extensively praised, 

have inspired the great writers, and at long last have been recorded as 

archetypes of womanhood and purity symbolism in the history. In 

spite of the fact that these epics have been written in different cultural 

and literary origins, they still have common themes and concepts. 

By comparing the epics of Penelope and Saray, who have been 

selected from different cultures and distinct points of time and places, 

it can be seen that in the legend of Penelope, the zenith of her heroism 

signifies in being loyal to her spouse. The prime drive of the story of 

Penelope is in love with her husband, children and more accurately the 

family; nonetheless, in the Azeri myth, the woman's heroism is 

manifested in her purity and chastity, due to the fact that neither the 

child nor even the marriage issue is fully addressed in the story. 

Neither the story of children nor marriage union have completely 

brought up, by virtue of keeping a promise to her cousin and not 

having a marriage bond.  Love for spouse and child is at the core of 

Penelope's actions. Penelope acts based on this component. By 

contrast, this attribute of loyalty for Saray is reflected more as a 

response to preserve the ideals and beliefs of a tribe.  

 

Keywords: Odyssey, Saray, Penelope, loyalty, Legend, Folk 

Literature. 

 

 



اتّتطبیّۀنشریّ   قیادبی 

اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد  ادبی 

 دانشگـــاهّشهیدّباهنــرّکرمــــان

1398ّزمستانّوّپاییزّ،21ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ

ّفولکلورّآذریّۀافسان«ّسارای»تاّ«ّهومر «ادیسۀّ»ازّ

 )بررسیّتطبیقی(
ّ(پژوهشی -علمی)

1ّّصفوراّترکّالدانیّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

2ّپریّرضاییّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّهچکید
اشتراکات موجود در  اند.ها داشتهادبیات و فرهنگ ملت در ایها همواره جایگاه ویژهورهاسط

 مورداحترامایشان به موضوعاتی خاص و  عالقه و التفاتبیانگر  ،های مختلفهای ملتاسطوره

ن های اخالقی در ایتی که به اعتقادات و ارزشیه به اهمتوجدر نزد آنهاست. در این مقاله با 

و « لوپهپنه»به بررسی مفهوم وفاداری از خالل دو شخصیت داستانی،  ،استشدهدادهها رهاسطو

 تحقیق موردها افسانهدر هریک از این  آن ۀپردازیم. ابتدا شخصیت زن و جایگاه ویژ می، «سارای»

ای این دو شخصیت پرداخته به مفاهیم اسطوره ،و بررسی قرار خواهدگرفت و در ادامه

د. در وفاداری تبدیل گردن الگویکهناین دو زن به  تا گردندمیمفاهیمی که موجب  خواهدشد؛

 به ،تاسملل و اقوام آگاه جمعی خودای که بیانگر نارویکرد نقد اسطوره بر تکیهبا  این پژوهش

که چه  شدخواهد پاسخ داده سؤال این و به پردازیممیدو اثر این شرح و بیان این موضوع در 

 راند.میشدن پیش گردد و این دو زن را تا مرز اسطورهمینجر به این اشتراکات ذهنی عواملی م
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ّمقدمهّ-1

و  اقوامقبول تمام  ، احترام وموردستایشهای انسانی همواره از بدو تاریخ برخی خصلت

تمام  از سوی تردیدیب ،بخشش ایثار وهایی چون نیکی، گیاست. ویژ ها بودهملت

. خصلت استگرفته قرار توجه موردهای برتر یک انسان کامل عنوان ویژگیها بهانسان

ان و در ادبیات جه دفعاتبه که نمود آن راچنان ،نبوده وفاداری نیز از این امر مستثنی

 خصوص،ملل مختلف
 
یم. این ویژگی اوناگون شاهد بودههای گبه شکل،از طرف جنس زن ا

 شود.الگوها میکهنیری گموجب شکل ،هافرهنگی و تکرارپذیری خصلتمیان

، ایاسطورهبه مطالعه وجوه مشترک میان دو اثر  تاسعی بر آن است در این جستار 

جغرافیایی،  هایویژگی لحاظ ازشود. اگرچه این دو اثر پرداخته ،«سارای»و  «ادیسه»

لیل د به  تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریو امکان  فرهنگی تشابهی با یکدیگر ندارند و حتی زمانی

 در کهچنانآن ،رسدمیبعید به نظر  و یونان باستان آذربایجان نشینایلجامعه  هایویژگی

 و مضامین مفاهیم در بطن خود از این دو اسطورهپرداخت، واهیمادامه به این موضوع خ

  .ندبرخوردار  یمشترک

گیری آن در دو بستر ای و چارچوب شکلنقد اسطورهنظری مختصر به  ،این منظوربه

به  ،افکند و سرانجامیمنشین آذربایجان خواهیلبدوی ا ۀادبیات یونان باستان و جامع

ملی که منجر به و عوا« ادیسه اسطورۀ »و « سارای ۀافسان»ها در تحلیل نمود این ویژگی

 است، خواهیمشدن پیش بردهسطورهشده و این زنان را تا مرز ا این اشتراکات ذهنی

مقایسه و تحلیل « الگوی وفاداریکهن»رداخت. درنهایت نیز نقش زن را در تحقق پ

 کرد.خواهیم

های ایرانی و ارائه تصویری از توان در بررسی اسطورهضرورت این پژوهش را می

دن و به نمایش مختلف با محور قرار دا هایهای ملتاشتراکات آن در باورها و آرمان

ناخودآگاه جمعی برجای  ی در تأثیری که درهای ازخودگذشتگی و وفادارگذاشتن جلوه

 گذارد عنوان کرد. 

ّپژوهشّۀپیشینّ-1-1

نقد ادبیات  ۀنظران حوز توسط نویسندگان و صاحبهمواره  ،الگوهاکهنو تطبیق بررسی 

ترین بارز  عنوانبههومر  ادیسۀ ایلیاد و ،از این میانو  استگرفتهانجامکشورهای مختلف 

 یهایای با ویژگیافسانه هایدار معرفی شخصیتطالیه ،اسطوره در ادبیات غرب
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که  ایگونهبه ؛استها مقایسه شدهو با قهرمانان داستانی دیگر ادبیات بودهفرد منحصربه

در  .استمدهآبه رشته تحریر در  هاین زمیندر مختلف  هایمقاالت و کتب مختلفی به زبان

است که شده نوشتهشماری باب این موضوع مقاالت بی کشور ایران و به زبان فارسی در

ای مقاله توان بهمی ،مثالعنوانبه ؛اندتلف این آثار پرداختههرکدام به بررسی زوایای مخ

که توسط رقیه  «هومر ادیسۀسیمای زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و »تحت عنوان 

صیت زن در این شخ سۀبیات فارسی واحد خوی در باب مقایاد ۀنیساری تبریزی در مجل

اخالقیات زنان در دو اثر  بۀجانهمهاست، اشاره کرد که به بررسی دو اثر نگاشته شده

تحقیقی صورت  «نباتی ابوالقاسم»ثار در آ« سارای ۀافسان»ا درمورد امّ  استپرداخته

ی را در وجود قهرمان موضوع وفادار ،خاص طوربهدر این تحقیق برآنیم تا ا م است.گرفتهن

نماد  عنوانبه ،نباتی ابوالقاسمدر اشعار  فولکلور آذری نۀهومر با افسا نۀزن در افسا

است، شده انتخاباست و از میان مردم عادی نی که از نجبا و شاهزادگان نبودهقهرمان ز 

 .قرار دهیم بررسی مورد

ّالگوکهنایّوّنقدّاسطورهّ-2

بررسی  ،دانیمطور که میرنگ است. همانبسیار پر  هدر این دو اسطور  «الگوهاکهن»نقش 

د از یرا با یانقد اسطوره ۀشیو ۀتاریخچ. گیردیمی اج ایاسطورهنقد  ۀ در حیط الگوکهن

مز یو جلور یچون ادوارد ت یشناسانانسان یهـاس و پـژوهشیانگل یشناسمکتب انسان

اهیم مف ۀئاراخصوص بعد از هستم، بیـا در قرن بامّ  آغاز کردج یکمبر یهاستیزر و هلنیفر

 یدبا ۀبیشتر جنب ن روشیونگ، ایکارل گوستاو  توسط «الگوکهن»و « یناخودآگاه جمع»

             ات سود یها و ادبکـه از اسطوره یاشناسـانهبه خـود گرفـت و مطالعـات انسـان

، ینظر یکـه بـا اسـتفاده از این الگوها دادند یخود را به خلق آثار یجستند، جایم

 به تحلیل آثار ادب
 
توان گفت که یـن راسـتا میپرداختنـد. در ایمـ یو اسـاطیر یصرفا

 هایمایهدرونو  یـیروا یهـاهـا، طـرحتیر، شخصیتصاو -الگوها کهن» ،بیترتنیبد

، صورتبدینحضـور دارنـد و  یدر تمام آثار ادبـ ،اتیادب ینوع یهادهیر پدیو سا ینوع

: 1384ـك، ی)مکار .«آوردنـدیارتباطات متقابل آثار فراهم م ۀی مطالعرا برا یاشالوده

های عهد باستان و تفاوتی میان تصاویر اسطوره ،همچنین بر اساس این رویکرد (401

 های امروزی وجود ندارد.داستان
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ّّدرّادبیاتّیونانّوّایرانّ«ادیسه»وّّ«سارای»جایگاهّّ-3

دبیات ا گیری اساطیرآنکه بستر شکل به دلیل ،باستان یونانهای اساطیری شخصیت

 ایلیاد و»های داستان گردد.ظاهر میآثار  از اینبسیاری در  هد،دمیاروپا را تشکیل 

ه برا گرداوری نموده و ها که هومر آناست بخشی از ادبیات شفاهی یونان باستان  «ادیسه

های ماندگار و غنی برای خلق اسطوره را بستری مناسب ،بدوی ۀ. جامعاستنظم کشیده

 شاهد هستیم.  نیز« سارای» در داستان آورد. این بستر بکر رافراهم می

 شهرنشینی زندگی و دور از بدویدارای ویژگی ، های عشایری در دوران قدیمایل

، کاردارای اف ،بودندنشده آمیخته هم درآنکه هنوز با اقوام دیگر بودند. آنان به دلیل 

 .است مآنان از دیگر اقوا بیانگر تمایزبودند که  به خودهای مخصوص و آرمان بینیجهان

گر از دی است.شده فولکلورسازی این داستان منجر به اسطوره ،فردمنحصربهاین ویژگی 

 شودمیکه موجب  شفاهی آن اشاره نمود ۀن به جنبتوامی ،های بارز این داستانویژگی

هنوز نیز جز  ای کهگونهبه (12: 1363فرای، ن.ک: ) .اسطوره همچنان پویا باقی بماند

 ،است «نباتی ابوالقاسم»ترین آنان توسط برخی شعرای ترک که شاخص ،ناکامل صورتبه

 . استدرنیامدهتحریر  ۀبه رشت

ّلوپهپنهسیّشخصیتّّربّرّ-4

پی  ،سازی سرنوشتهادر موقعیت .از هوش و خودآگاهی باالیی برخوردار است «لوپهنهپ»

، «لوپهپنه» فروتنی   . وفاداری، ذکاوت واست بسیار سختالعمل وی عکس بهبردن 

عنوان که از او بهطوریبه؛ دگذار یونان باستان را به نمایش می ایدئالتصویری از یک زن 

 شودها موجب میژگیتمام این وی (411: 1373، شود. )هومرمیزنان یاد  خردمندترین  

به را  خانه ۀغیاب همسرش ادار  او در شود.یک قهرمان زن کالسیک شناخته عنوانبه او

رو هدر لباس یک گدا روب ،«اولیس»با  کههنگامیبا فقرا مهربان است.  و گیردمی دست

رفتار  ،های ادب شهروندی آن زمان استشانهکه از ن نوازیمهمانگردد از این غریبه با می

در صورتی به پیروزی  «لوپهپنه»که این است  ،رسدا آنچه بدیهی به نظر میامّ  کندمی

بر  دتوانینمدر غیر این صورت او  گردد.خود باز به شهر ،«اولیس»د که رسمی

ت همسرش تا بازگش که دنکخواستگارانش فائق آید. وی با تدابیر خود فقط سعی می

دشمنان را آرام نگه دارد تا به او و حکومت همسرش تعدی ننمایند. هنگام بازگشت 

نماییم. در این مدت را در او مشاهده می لآهایدهای همسر ویژگیاز یکی دیگر  ،«اولیس»
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. این حرکت را درآورددشمنان را از پای  «اولیس»تا  نمایدوی از همسرش تمکین می

  ی زنانه دانست.تهای کامل یک قهرمان سنّ یویژگ ء  توان جزمی

ش برای فربافت در شرط اتمام  ،«لوپهپنه»در تدبیر  ار  ذکاوتبارز دیگری از این  ۀنمون

چرخ » الگویکهن نقش .بینیمهمسر می عنوانبه ،به شوهرش متعدیان یکی از پذیرش

ایزد  ۀمه» .هستیم شاهد خوبیبه «لوپهپنه» ۀرا در اسطور زمان  غلبه برو  «ریسندگی

شب و روز دو  کهچنان ؛ه هستندنمادین ریسنده و بافند طوربهسرنوشت و زمان،  بانوان

امیر )« .بافندخواهرند که منسوج زمانی یا نسج فضایی و زمانی آفرینش کیهانی را می

و  مشغول بودفرش  به بافت روزها «لوپهپنه» ،به همین ترتیب (73: 1391قاسمی، 

تا فرش  شکافتمیدر تاریکی شب  ،بوددر روشنایی خورشید بافته هایی کهتهرش هاشب

او توانست به مدت سه  ،به این صورت .به سرانجام نرسد و مجبور به انتخاب کسی نشود

 .سال از گزند دشمنانش در امان بماند

 سیّشخصیتّسارایّربّرّ-5

؛ رزمین آذربایجان استی مردمی در سهاافسانه ازجمله ،«سارا»یا  «سارای»فسانه ا

 «سارای»فاداری و .کشدرا به تصویر می نشینایلدختری داستان کوتاهی که سرنوشت 

ان محور اصلی این روایت از داست ،بودخان چوپان بسته ،به عهد و پیمانی که با نامزدش

  .است

رش دهد و پددست میّمادر خود را از ،این افسانه درباره دختری است که از بدو تولد

 از ،گذاردسالی میکه او قدم به بزرگگیرد. هنگامیتنهایی سرپرستی وی را به عهده میبه

احترام و  مورد ،شخصیت و همچنین زیبایی ظاهری ،های اخالقی، منشلحاظ ویژگی

، نامزد وی برای سرپرستی «آیدین»گیرد. پس از قرار ازدواج وی با تمجید دیگران قرار می

خان آن منطقه که  ،بین این دررود. آن ناحیه می از دورجایی  به ،النیبرای مدت طو  ،گله

آید. با مقاومت می« سارای»به خواستگاری است، از ثروت و قدرت بسیاری برخوردار 

ا امّ  رودناچار به دنبال خان می« سارای»کند و ، خان ایل وی را تهدید به مرگ می«سارای»

 ۀرودخانخود را به آب  ،دشوامید میل ناو افراد ای« نآیدی»راه که از آمدن  ۀدر میان

سـارا در  ی. امروزه داسـتان زنـدگشودگاه اثری از وی پیدا نمیسپارد و هیچمی« آپاچی»

است. داستان ش درآمدهیآال یو عشق پاك و ب یعفـت، پاکدامن یبـرا یاقالـب اسـطوره
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، یدگر شهانقی.ک: سفرار است. )ین دینان اژه ز یوبه و جـانیورد زبان مردم آذربا ،یسارا

1377 :78) 

به  سینهبهسینه صورتبهو خاصی تعلق ندارد  ۀبه نویسند، این داستانصورت مکتوب 

 صورتبهو  شده خارجاز شکل افسانه  ،وجود این با است.شده منتقلهای بعدی نسل

معی یک قوم محسوب ج ناخودآگاه ،اسطوره «یونگ» ۀعقید به .استاسطوره درآمده

اسطوره شکل  ،قوم جمعی شودیک های افراد و آرمان رؤیاها کههنگامی شود.می

 گیرد.می

 جاودانّزنانهّۀوّسارایّدوّاسطوّرّلوپهپنهّ-6

فردی و جمعی است و در همین بخش  ناخودآگاهانسان دارای دو  ،«یونگ» ۀق نظریطب

 ،کند. به اعتقاد ویتمایز پیدا می «یدفرو»ناخودآگاه  ۀدوم است که تفاوت وی با نظری

خاطرات  ۀکه دربردارندشود شامل میرا روان انسان  تاریک ۀضمیر ناخودآگاه فردی نیم

 اپسو ا به دالیلی ی آشکار بوده امّ که زمان است و تمام خصوصیات و کیفیاتی شدهفراموش

گاتوان در می ن رانمود آ ،حال این با. استقرارگرفتهیا مورد غفلت  شدهزده فردی  هناخودآ

 های روانی ذهن انسانترین الیهرا که عمیق ناخودآگاهاو بخش دوم ضمیر  .مشاهده نمود

و  غیرشخصی و . این بخش کلی، جمعینامدمی «جمعی ناخودآگاه»دهد، را تشکیل می

ای از حاالت، رفتارها و گاهی شخصی، پارهآ ادیان مشترک است و از خالل  ۀدر هم

این روان جمعی را شامل  «یونگ»دهد. مشابه را در همگان بروز می واریالت نمونهتما

 طوربههای کهن . اگرچه این تجربهداندمی تاریخیاکهن پیش هایاز تجربهای مجموعه

 پذیرانامککه شناخت آنها را  دهندثراتی از خود بروز مینیستند، تأ تشخیصقابلمستقیم 

 (35 :1389، قائمین.ک: ) .دشونمتبلور می «وهاالگکهن»کند و در می

سانی را کشد که مفاهیم یالگوهایی با ها و، رمزتواند شامل مفاهیممی الگوهاکهناین 

مفاهیمی چون  و متبادر نماید ،متفاوت هایفرهنگ با ،در سطح وسیع در ذهن بشر

 ،...پیر خردمندان، یا رمزها و نمادینگی چون قهرم ، فناناپذیری، آفرینش وعشق، قدرت

 صورتبه ،گیردشخصی سرچشمه نمی ناخودآگاهاز ضمیر  باآنکهها . این الگودربردارد

در  بینیانجهآرمان یا  عنوانبه، نهایت دریابد و موروثی از نسلی به نسل دیگر انتقال می

 .یابدبروز و ظهور می آنان
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توان به موارد زیر که از آنها مییابیم مشابهی را می الگوهاییکهندر این دو اسطوره 

 اشاره نمود:

ّفراّانسانّ-6-1

به اغلب  اننآ اند.بارز و واالیی های فراطبیعی،رای ویژگیدا نیز زنان ،در اساطیر

 نسبت به سایرموجب تمایز آنان  ،این برتری و های اصیل و اشرافی تعلق دارندخانواده

 ،های رفتاریبلکه در ویژگی ،ب آناننس و اصل و کانادر نی تنهانهاین تفاوت  شود،می زنان

سطوره اتنها در »زن ، واقعبه طرز نگرش آنان نیز نمود بارزی دارد.در همچنین ظاهری و 

آمیزد و یکی درمی ای دیگرهای فراسویی و از گونهبه یاری آزمون ،ای جادوییاست که به شیوه

ون خاموش شگرف هستی که در بر  هایوتابتبو  هاای از جهان با هنگامهشود. او چون پارهمی

 (20: 1367)کزازی، « گردد.ها هنباز و دمساز میو با آن آمیزددرمینماید، و فرو مرده می

و ؛ ااست ،اولیس ،«اکتاای»همسر پادشاه ای و جود افسانهومدختر یک  ،«لوپهپنه»

به نیز  «سارای»( 234:1378)هومر،  .است «ینزّر  ۀاله» ،و آرتمیس آفردیته همچون

. است و شخصیتی اصالت خانوادگی لحاظ ازمتمایزی  هایدارای ویژگی ،گونههمین

 امزدت و نتمام بزرگان ایالت مغان اس مورداحترامبزرگ ایل و  ،پدر وی ( 4: 1372)نباتی، 

 . است ترین جوان ایلو شاخص دارد ترین نقش را در حفاظت از ایلمهم، وی

 تنهانه افیان خود برخوردارند. آنانباالیی در مقایسه با اطر  ۀیز از مرتبخود این زنان ن

گاهی این  ،حال این با .انددارای هوش و متانت زنانهبلکه  ،های ظاهریدارای برتری

 شود.موجب آزار آنان از طرف دشمنانشان می ،های واالویژگی

 نیروهایّمافوقّبشریّ-6-2

 ها اسطوره
 
ها با خواست . خدایان و الههقرار دارند فراطبیعینیروهای  تأثیرتحت  معموال

در  ،دهندهیاریگاه چون نیروی  ؛آورندوجود می قهرمان بهرا برای  حوادث زیادی ،خود

خود عامل به وجود آمدن مخمصه  ،شتابند و گاهان میها به یاری آناوج مخمصه

 .شوندمی

که  انگیزدبرمیخشم الهه جنگ را  ،دبا تعدی به معب «اولیس» ،«ادیسه»در داستان 

 ،در جایی شود.وی و دوری از همسرش می ۀسالهای چندیناین خود عامل سرگردانی

اسر ای شهبانو مرا دشوار است سر » گویید:خطاب به یکی از الهگان چنین می« اولیس»

 «.اندهمن کرد ۀاندوه بسیار بهر  ،زیرا که ساکنان آسمان های خود را برای تو بگویمغم

ره حامی و هموا، خرد جنگ و ۀاله ،(Athena) «آتنا» ،حال ین باا (152: 1378)هومر، 
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، «آرتمیس»، برادر «آپولو»هایی از زمان ؛ در برههاین زوج در مراحل دشوار است گریاری

، در «زئوس»در همراهی با  ،این الهه همچنین ند.کدریغ نمی «لوپهپنه»به  کمک نیز از

شتابد و به این ترتیب اولیس او میبه کمک لوپه، رزۀ اولیس با خواستگاران پنهزمان مبا

این حضور . بردارد همسرش را از میانخواستاران متعدیان به حکومت و شود که موفق می

 پذیرامکان هاخدایان و الههن دخالت این وبداولیس که پیروزی رنگ است پر قدریبه

  (73 :1375، مخبرپور.ک: ر). نیست

 دارای ،قهرمانضد  ا خبری نیست امّ  حضور خدایاناز  اگرچه «سارای»در داستان 

در این  یست.نکسی را یارای مقابله با او که  ایگونهبه ؛افراد دیگر است مافوققدرتی 

 ، در غیابنهایت در و که توان مقابله با خان را داردتنها کسی است  «آیدین» ،داستان

 بینیم.می« سارای»و توان را در  این شایستگی آیدین، 

 دارای ،اگرچه این زنان از قدرت بدنی باالیی همچون قهرمانان مرد برخوردار نیستند

دهند. در داستان جهت قهرمان مرد را یاری می این اند که ازخرد و هوش سرشاری

ومت ی تصاحب وی و حکخواستگارانی است که در پ ۀدربند و محاصر « لوپهپنه»، «ادیسه»

همیشه زنان »طور که در این داستان شاهد این مسئله هستیم همسرش هستند. همان

 .«دار عمل و حرکت هستندها عهدهدارند و مردجویی و راهنمایی را به عهدهوظیفه چاره

در این مدت  ،الگوی شاهزادگان، همچون کهن«لوپهپنه» (71: 1391)امیر قاسمی،

به امید  ،نیز تا آخرین لحظات« سارای»ماند. همسر می ساله، در انتظار بازگشتبیست

یگری حوادث سیر دشود که میباعث « آیدین»ا تأخیر امّ  ماندمنفعل می« آیدین»بازگشت 

 شود. گشوده« سارای»پایانی به دست خود  ۀگر  ،نتیجه بیابند و در

ها را با که آنعنوی های روحی و مخی ویژگیزنان در اساطیر به سبب برخورداری از بر

 است، همواره رفتاری ماورایی وساختهو ضمیر ناخودآگاه مرتبط میعوالم باطنی 

کند چنین اشاره میزنانه این ۀ. یونگ نیز به این شاخصدهندمی دیگرگون از خود نشان

روانی زنانه در روح مرد است، مانند احساسات و حاالت  تمایالتتجسم تمام  ،روان زن» که

ساس بودن امور منطقی، قابلیت عشق شخصی، اح، پذیراگویانهپیشهای م، حدسعاطفی مبه

« ضمیر ناخودآگاه»با  ۀهمه ولی نه کمتر از همه، رابط آخر از خوشایند نسبت به طبیعت و

 (259: 1389)یونگ،  «.است

 



 

 

 

 

 
 

       15                                                                                                         افسانۀ فولکلور آذری« سارای»تا « هومر «ادیسۀ» از 

 

ّضدقهرمانّ-7

بسیاری  هایبخشمعنا که این داستان از  است؛ به این تودرتورای ساختاری دا «ادیسه»

جود در داستان به و ایتازه ۀگر  ،با به تعادل رسیدن وضعیت داستان و استشدهتشکیل

ر بمانع جدیدی  ،بعد از گذشتن از سد موانعو هر قسمت از داستان  ، دربنابراین؛ آیدمی

 ستاندر مقابل قهرمانان دا ضدقهرمان تئهی. این موانع در شودمیسر راه قهرمان ظاهر 

خواستگاران  ،الهگان، ی این اسطورههاقهرمانضدترین برجسته .کنندمیقد علم 

 .هستند «سیاول»و حتی جمعی از خدمتکاران  «لوپهپنه»

از یک هسته مرکزی  اشواقعی هایریشهداستان سارای به دلیل  ،برخالف ادیسه

 ضدقهرمانان. خان و افرادش تنها و خبری از حوادث فرعی در آن نیستبرخوردار است 

 .دنایستمیزیاد است که در مقابل یک ایل  قدریبها نیروی آنان امّ  هستنداین افسانه 

بستر مناسبی برای تقابل نیروهای  ،ها در ادبیات عامهها و افسانهداستان ،کلی طوربه

 یبـد و یکـین یـریـت درگیـت و روایحکا ،نینخسـت ۀاسطور روند. خیر و شر به شمار می

ك و بـد ین یاند. وقتان و پادشاهانیخدا ،یو بد یکیندگان نینما ،هاسـت. در اسـطور 

ن ینـان مبـیشـوند. ایـر آن مـیرد، پهلوانان درگیگیبه خود م یو همگان یرنـگ اجتمـاع

 (931-194: 1387، انیعبادن.ک: )اند. نهین زمیالت مردم در ایو تما دیدگاه

ّالهگانّ-7-1

د بلکه میدان نبر  هاانساناین جنگ نه جنگ  ستیم کهاین ه شاهد ،«ادیسه»در داستان 

مایت است. انسانی توانایی غلبه بر دشمنان خود را دارد که در پناه و ح الهگانخدایان و 

و با  گیردمیشکل  هاانسانجنگ میان  ،آنان باخشماین موجودات قدرتمند باشد. 

 .دشومییکی از طرفین پیروز و طرف دیگر نابود  ،دخالت آنان

نقش  آنکه خبری از کشمکش خدایان باشد،بی زسارای نی ۀدر افسان به همین ترتیب

 یکافراد  دربرای ایجاد تنش  تنهاییبه خان .کندایفا میانسانی نیرومند را ان مقهرضد

 ضدقهرماندر این  نیرو ۀوزن ،رئالیستی است کامال  داستان سارای  اگرچه ایل کافی است.

ر اثر خود به نام د نیز جوزف کمبل .های عادی استیروی انساناز ن ترسنگینبسیار 

د یشـا یحت»کند: یان میب یاقهرمان اسطوره معین را برای ییالگـوقدرت اسـطوره، 

او در  یوجود دارد که زندگ ییالگوکهن ،یاـك قهرمـان اسـطورهیبتـوان گفـت در 

 مبل،)ک« .استشدهبردارینسخهاز مردم  یریکث یهاگوناگون، توسط گروه یهانیسرزم
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شخصیت ، سیر وقایع در هردو داستان ،کنیممشاهده می کهچنانآن (206: 1380

در هیئت قهرمانان  هاآندهد که لوپه را در چنان چالشی با مصائب قرار میسارای و پنه

نقش  ،گشایی نهایی داستانگیری وقایع و گرهشوند و در شکلظاهر میای اسطوره

 کنند.را ایفا می اصلی

ّخانوادهّیوفاداریّضامنّبقاّ-8

توان به غیبت همسر تعبیر نمود. عامل یا عوامل خط سیر داستان را می ۀعامل برهم زنند

های این کنند. کشمکشمی تیز ندندااستفاده و بر دارایی دیگران شر، از این فرصت سوء

 استوار است. غیبتبر مبنای این  دو داستان،

م غیبت رغ. علیدانست ابه این دو داستانترین تشتوان برجستهعهد را می وفای به

دهند و خود را ملزم به وفای عهد خود نمی تن به شکست از این زنان یکهیچ ،همسر

 کههنگامیکنند. مقابله  با چالش پیش رو  کنندمی سعی ،منظوردانند. بدینعهد می

ای چاره ،یابندنمی ر قهرمان مرد شاهد آن هستیم،د کهچنانآن را توان مقابله با چالش

 دانست سازتاریخ، محترم و توان هر دو را زنانی برجستهاندیشند. بدین سبب میدیگر می

 ریی و جنگاوآیند و چون مردان از نیروی بدنسالح به نظر میدر ظاهر بی نانآ اگرچه زیرا

 ایگونهبهآیند. این چالش پیروز بیرون میخود از  باتدبیر آخر در، برخوردار نیستند یزیاد

 .شوندمی وفاداری نماد اسطوره ودر سرزمین خود که 

وفاداری از جانب زن است که  زیرا؛ ، نیازمند قهرمانان زنانه استچنین داستانی

 .تقا بخشدیک اسطوره ار  ۀقهرمان زن را در حد و انداز و  شودیان بواند به اوج زیبایی تمی

 ،که این خود گیردقرار میاین چالش عظیم بر دوش آنان  ،ین زنان تنها نیستندا آنکه با

گذارد. در داستان به نمایش می ترتمام هرچهعظمت و ایستادگی زن را به شکوه 

فاظت ح «سارای»در مقابل خان از ند توانمی کسهیچاهالی ده، بلکه  تنهانه« سارای»

گذرد. خود می جان او قهرمانانه از ،بنابراین؛ گیردمی قراراو خود این مهم بر دوش  کند و

این . گرددمی« اولیس»اهالی کاخ  حفاظت از پسر و دارعهدهخود  ،نیز «لوپهپنه»

ها به مدد حضور همین زنان است که در خاطره جمعی مردم حضوری مانا پیدا افسانه

نیز  زنانو  ردگین قرار میبار مردانگی بر دوش ظریف زنا، . در این دو افسانهکنندمی

  نمایند.نان را ایفا میدر غیاب همسرانشان نقش آ خوبیبهخود  ۀنوببه
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نان است که تاریخ سرگذشت شاهان و نبرد پهلوا ،ایهای اسطورهبدون شک حماسه

هلوانان برای تثبیت و تنها نشانگر مبارزات پ سویهیک ،ها بدون نقش زناین پهلوانی

ها و هوجود زن در این حماس ،آن موازاتبها امّ  های نژادی آنان استحاکمیت و آرمان

 تأثیردهد. شاید روح و حرکت می هاو به آنکند میخارج  سویگییکرا از  هاها آناسطوره

های وجودی زنان مایهتواند از بنا هر نبردی، میامّ  به نظر برسد رنگکمنقش زن بسیار 

 ۀکنندبیانتنها  ،هر حماسه و اسطوره رسد که نظر می چنان به باشد. در ظاهر متأثر

ظهور و نقش  ۀتوان دریافت که نحوا با بررسی ژرفکاوانه میامّ  روایت نبرد پهلوانان است

که بلنیست،  تأثیربیها ها و اسطورهدر پیشبرد فرایند حماسه ،زنان در اسطوره و حماسه

 (8: 1365حریری، .ک: ر) .استروند آن بسیار مهم  در پیشبردو گذار تأثیر 

 خودخواننده را مبهوت که د ناندیشتدبیری می ،هر دو شخصیت در مقابل چالش

به همراه او است و شدهکند که تسلیم خواست خان چنان وانمود می «سارای». کندمی

صمیم ت ،درنهایتتا  نمایدبا وی مقابله می گونهاین ،در حقیقت .کندرا ترک می «مغان»

نماید تا از گزند به موافقت میتظاهر  ،با بررسی شرایط نیز« لوپهپنه». را عملی کند خود

 خواستگاران در امان بماند.

یابند. آنان به سبب امید است که نیرو میاست و مشترک این دو زن  ویژگی ،امید

بر ص ،آنان وارد صحنه شوند کههنگامیتا  و باوری فراتر از واقعیت به همسرشان دارند

 کنند.پیشه می

 آبّۀدارندنگهّ،پاکیّسارایّ-9

آفرینش مادی، » ؛استظاهرشدههای مختلف در آثار ادبی به صورت ،نمادینگی آب

یفات با این توص .تجلیات و زایایی آبو تعمید،  بخشیدرمان حیات، یۀماآزمون و گذر، 

 «آیدین»ی آنکه به برا ،«سارای». به همین دلیل است که پی بردتوان به اهمیت آب می

 ندازد.امی ،که مظهر پاکی است آببه  وفادار بماند خود را

ا خشکی و حیات هستند و ب ۀرطوبت، حرکت دورانی خون و شیر ۀکنندها تداعیآب»

ه بنماد بازگشت  ،خوردن در آبوطهتعمید در آب یا غ ،ایستایی مرگ در تضادند، به همین دلیل

 (45: 1379)کوپر، « ه و نوزایی زندگی است...پاکی آغازین، مرگ زندگی کهن
نیز باشد. در  «آزمون پاکی»و  «گذر»تواند بیانگر نماد می «سارای»در داستان  ،آب

معنوی و به دنبال آن زندگی  مرگ ،قهرمان داستان با عبور از آب ،ایهای اسطورهداستان
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، گرددبه مرگ وی ختم می ،آباز  «یسارا»عبور  اگرچه ،بنابراین؛ کنددوباره را تجربه می

معنای مرگ و به  نهاین عبور . شودحیات معنوی سارای می نمایانگر ،حضور عنصر آب

اگرچه جریان  زیرا برداردآب که نماد پاکی است را در با  «سارای»شدن یکی او بلکه نابودی

در طول همین جریان به سبب دائم بودنش  ،ها نماد گذر زمان استرودخانه در اسطوره

در اسطوره، مرگ برای » است. «یسارا»جاودانگی  ،آن تبعبهگر ثبات زمان و ننشا ،هاسال

د، تحرک شکوه شومی زمانی که به مرگ مزین ،است و حیاتساختن امکانات حیات مهیا

از بدو تولدش  «سارای»مرگ مادر  (104: 1391امیر قاسمی، )« .کندو معنا پیدا می

 نوعیبهند. به نمادی از بطن مادر تعبیر ک ،ستشان حیات و زندگی اکه ن تواند آب رامی

 ،بازگشتاین  بنابراین،؛ مادر نیز هستیم ۀظهور دوبار  ۀدر این داستان شاهد اسطور 

ا ها به خاک است امّ بازگشت انسان و اشاره به این دارد کهاست  نمادی از حیات دوباره

الزم به ذکر است که اهمیت  .او باشد خلوصکی و پا بر تأکیدیتا  گرددبازمی به آب سارای

در نقشی است که در این  ،بودن آنعالوه بر نمادین ،عنصر آب و رودخانه در این داستان

جان نیست و دارای بیۀ چراکه رودخانه در اینجا دیگر یک پدید ،کندداستان ایفا می

 با (12 :1372)نباتی، . تاس در پایان داستان «سارای»نقش  ۀکنندتکمیلو  یاریگرنقش 

 قدم یکبلکه سارای  ،مطرح نیست الگوی وفاداریکهندر این داستان فقط  ،حال این

 در پی حفظ پاکی و شرف خود و دیارش است. جلوتر نهاده و

گیری آنان در شکلگذار تأثیر ها و موقعیت این دو زن و حضور ویژگی سۀمقای

های واالیی از ویژگی موردبررسی هایصیتشخاست که  اینبیانگر  ،هایشاناسطوره

نش و کردار مبنیادین در  هایتفاوت ،و افراد عادی هابین آن که ایگونهبه ؛برخوردارند

حتی ایستایی و غلبه  کهنحویبه ؛اندظاهرشده بانوانایزد حد که در تا جاییشود میدیده

 خود ،نیعنی غلبه بر عنصر زما ،گیاین ویژ  .کنیمبر زمان را نیز در تدابیر آنان مشاهده می

 ،که اشاره شد طورهماناست.  لوپهپنهو مافوق بشری سارای و  ایاسطورهنشانگر ویژگی 

 کهنحویبه ؛ایستایی و غلبه بر زمان است حالدرعیننماد گذر و  «یاسار »آب در داستان 

 ونیز بافتن  «وپهلپنه»شود. در مورد او می یگجاوداننمادی از تولد و  ،«سارای»مرگ 

 .روز است ۀدوبار  ازسرگیریهای سرنوشت و یادآور الهه ،شکافتن

 نۀا افسابه یونان باستان تعلق دارد امّ  ،«ادیسه» نیز الزم به ذکر است کهی تاریخ نظر از

نماد زن مسلمان  ،«سارای»متعلق به زمان جدایی آذربایجان از ایران است.  ،«سارای»
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در  ،باورهای خدایان باستان را در خود دارد. خدایان ،«ادیسه» که حالی در ،ترک است

 ۀ. گر شتابندمی شانیارییا به کنند میآنان را تنبیه  ،کنندسرنوشت آنان دخالت می

 ،«سارای» سیر داستان کهدرحالی ،گردداز نفرین خدایان ناشی می ،«ادیسه»داستان 

را  «سارای»از شخصیت  الگوبرداریری و ، همزادپنداباورپذیری ،ین ویژگیو ا است رئال

  سازد.میسر می

آذری، فقط  ۀافسان ۀا دربار دهد امّ داستان را تشکیل میهر دو  ۀشاکل ،وفاداری

در پی  ،«آپاچی» ۀرودخانبه با سپردن خود  ،«سارای» .مطرح نیست به عهد وفاداری

. ، استداعم از زن و مر  ،بلکه تمام ایل خود ،زن آذری تنهانه حفظ پاکی و عفت و غیرت  

و زن دهر  آنکه وجود بانماید زیرا را چند برابر می «سارای»پایان تراژیک نیز اثر داستان 

ناامید  ،«آیدین»از آمدن  کههنگامی ،«سارای»ایمان به بازگشت همسرانشان دارند، 

 و اکی خانو ناپ ، پاکی او«آیدین»شود میان او و مرزی می ،«آپاچی» ۀپل رودخان ،شودمی

 به دوش  ،و ایل «آیدین» ۀدر اینجاست که بار وظیف
 
 تنهاییبهافتد. او می« یسارا»تماما

 «سارای»تنها  .شودعامل کنشگر داستان تبدیل به باید غیرت ایل را به نمایش بگذارد و 

دیده  «سارای»در  ،گشاییگرهظرفیت این افسانه را خلق کند. این  تنهاییبهاست که باید 

و  «لیساو»تواند با امید بازگشت و یاری همسر و فرزندش، فقط می «لوپهپنه»ا شود امّ یم

کل است که ش «اولیس»با حضور  لوپه پنه ، به مبارزه ادامه دهد. انتهای داستان«تلماک»

کنش نهایی . «لوپهپنه»است و نه  «اولیس»این داستان متعلق به  ،دیگربیانبه ؛گیردمی

یت زیرا قابل در حد یک کنشگر فرعی باقی بماند «لوپهپنه» شود کهمیث باع «اولیس»

ی سارای تنها عاملی بیرونی که آن لحظه به یار اامّ  را نداردپیش رو اساسی با چالش  ۀمقابل

 ؛خبری نیست آن ن لحظه از آرامشاست که دیگر در آ «آپاچی»آرام  ۀرودخان ،شتابدمی

برای  «مغان»در دشت  «سارای»تا داستان پاکی و عفت آید میدرن لحظه به خروش در آ

بلکه در بین  ،رکمردمان تمیان در  و نماد زن آذری عنوانبه تنهانه و بماند پابرجاهمیشه 

 تمام مردم شناخته گردد.

ّگیرینتیجه -10

های ها و حماسهبیانگر اسطوره ،هر کشوری ۀجمعی و ادبیات عام ظۀتاریخ و حاف

های است که از ورای الگوییها از کهنوفاداری و صیانت از ارزش گوناگونی است.

کند و در تمام ادوار خصوص زنان عبور میبهو ها مرزی بین انسان هایجداییها و فاصله
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این  ،در طول تاریخ د.شوآنان میباعث کنش  ،هاها و قومیتتمام ملیتدر میان زمانی و 

 ،اند و در نهایتع الهامات نویسندگان بزرگی شدهاند و منبدو زن بسیار ستوده شده

ها اگرچه این حماسه اند.شدهالگویی از زن و نمادینگی پاکی در تاریخ ثبتعنوان کهنبه

دارای مضامین و مفاهیم  حالباایناند، شدهاه فرهنگی و ادبی متفاوتی نگاشتهدر خاستگ

 مشترکی هستند.

اصله زمانی و فبا و  ی گوناگونهاکه از فرهنگ «رایسا»و « لوپهپنه» سۀحما سۀبا مقای

اوج قهرمانی  ،«لوپهپنه» نۀیافت که در افساتوان درمی ،اندشدهانتخابمکانی متفاوت 

در عشق  «لوپهپنه»اصلی داستان محرک . یابددر وفاداری به همسرش معنی می ،وی

زن  قهرمانی ،آذری نۀا در افساامّ خانواده است  تربه بیان دقیق به همسر، فرزند وسرشار 

وند فرزند و نه حتی پی ۀمسئل نه ،در این داستان چراکه ،دشودر پاکی و عفت او متجلی می

ست ش فقط قولی در میان ایزیرا که بین او و پسرعمو تکامل مطرح نیس طوربهزناشویی 

 بر است و «لوپهپنه»های محور اصلی کنش ،به همسر و فرزندعشق  .ییو نه پیوند زناشو

شتر بی ،«سارای»وفاداری در نزد خصلت ا این امّ زند دست به کنش می «لوپهپنه» ،اساس

 کند.ینمود پیدا م یک ایلو باورهای  هاآرماناز صیانت  در قبالپاسخی عنوان به
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