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 ؤزسـاؤن   
 

 «یدستانکوراوغلو »
  یدستانق یجان قهرمانلیآذربا

 

رادا دار. بو دن َدارلی اثرلرانتت ی بدر ی آذربتت انتت ی آغدب ادبدتت  یدستتت تت  کوراوغلو 
الرا یستتتلورلدتا  ب ختتتی  خ لدی: قهرمت  لد،  وننخت لیدیدبا بت غلی اللللدرلر او لیلت 

آار   -پرورلدا و آار ستتت ایی  ا  تتت ی ستتتلورلدتا  دوستتت لو   قت رداختتتلد،  قو ت  
اللو    الران ااچدن ه ورک خ ل، دس  یمؤوضتوالالر الل ب ایی ؤؤرکیدنی   پیدد ار. بو 

لدن ه او الران فولرلوراا رستتیلر  و دبلراندن بدر ائل  بدر الر ق لا دب کی  لام ی ستتوَر 
کی لن ان بدر قهرم   ار. او  ب. کوراوغلو؛ خ لیدن اان  ندن ا الندلی بؤلومو ت  ئلورالدت

ؤراب ظولیوی کؤکو و قورو ی غ  ل ی آ در  بدر اؤ  ی قول ور خ  الران ق رختتتدن ا ستتتدن 
 ب خی  اؤ  ی اا   اوخ ولالرا  الی خیدر ق ر ی آلالرا اورک ا   اراب آرخ الران ا داا  در. 

ار. الران آراستتدن ا    دنیدد ی اوالرا   ورک داللی خ ل،  دست قهرم  لد،  دست  یبو 
اولوی االلردی بر  فولرلورئوالر  آراختتت اراندالر  کوراوغلو کدیدت ارن او وی قهرم  لد، 

لران  ال اد  اول وغو سورغوسو    لواب   پی   اوئوی الر    راخدن ه   ی دلورهدست   
ر  الل اللیی   قدی  الر و َدارلی ال ه ائ  ارل  یت اره الاد، ئت ب الر ب ختتتالادب و بو اول ا

لرده  لربلر. او ت ای بت ختتتیت   ورک داللی ال ستتتو ولالر  فولرلور دو دت مدبا  یت ای ائت ا
 دار.خ پالر کلچدرالدب و کلچدرالیر هآدان  ئوخلو سیپولاومالر  وورک« کوراوغلو»

ور. بو الران ای اولیوختت   دستت آغدر ادبد  دن ا کوراوغلو/ ؤْوراوغلو قدی لی قهرم  لد، 
ی ال د  یلرلا ی   ختتالرل  م تتلل   بدتترده الیوم ارث  ل گدن مینو

ا
 -خصتتولتتدل   مل
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  لرف د، لتتت دقهرم  ل یل  ب غلاا     نرلدتن حدخت لی -ند ینا راداتر دلر  هر بدب
 ر. اوارد  سببلر یید  بو وی دا نبیر کاد داوس و لوک ائ ی

 یران ااننی الصتتتردآل بن اویا) یر ی ل، قهرمتت  نبدیی ختتفو    راتت -وکتوراوغل
ن دنار ئوخو وی فولرلورو تت ا )بی تتتی  ورک ختت لیالردن بدنا(   ورک خت لیالری تتتا رات

 ْوراوغلو( الرلددر. کفولرلورو  ا 
 یر. بی ا اردن ی باولردقهرم ی  ورک دو د سی فولرلورو وی اور    مو  یکوراوغلو آدل

غو  ی ای بواولو اول وددتتتان اد ین ه او وی آ  ستتتا لراان اف تتت  ت  و رو دنا ورک خت لیالر
ر و اللیوش د  ؤلا در. کوراوغلو دا مباردا دو دلد ل اسؤ یغال ارا ورپ غ  ب س   راد - راد

 یرقل دب فلرده مندی تت ر  آ ن   ئلدتتد لی اللر د   ا ق لدن دلختتو و اَمرک حد یآ  ستت
ده   لر ل  ؤؤرولییتددتب ؤؤرمیتتا دئد لناتت یدتتتادبدلگدلر  آئدیالرادرالر. کورلو  آ ال

لرده اللو  ه داختتدد  بدلدر. قهرم  الر قورو ی   اوئوی ؤؤرو یب اولورالر. ئلدتتد لی بؤلگ 
 فرقل

ف
 ی تتا(  کورلو     ری)استتالم ای ستتو را الل یآل یرال  ی آ  ستتدآدالرال خ ن یبی تت 

ورپ     داغ   یآل لر ا یید، دئیتا اولت وغو کددتتتار بدلگدت ار. کور ستتتؤلو ادب ییدحی

 یاوچ فرقل  یتت ا کوراوغلو آدالرده بتت ختت ار در. بو وی بو الر بادا وارد  مینتت الر ییدک
 ر. اف ده ائ اا یمین  

 
 . اوغلوندی غ ( آداما ج دودکْور اوالی )ؤؤله اح   ؤؤللر .1
 . اوغلواللوموی( یلنان امبار  ن )من لدن  داغد ورپ غ .2
س ؤولوی(اْودوی  یلناکْوروی  .3  . اوغلو)می ا

 
 دس  ی ی و بو ا خت االصترده  یل-11دار. آ  دولودا هلرل  قوردا بنبکوراوغلو اللو و دفی 

ده   ر  ختتتیرلرا دخ ل، اولا  ین ختتت ی کوراوغلو آدلاآالرا  او و ال ق  ینان آدد یقهرم  

 ر. اد دلدیو و ل  ده باا ی دلد، ق بدل  کوراوغلو اولا لر. بلل اد دل  بو و لدیااللو
« وکوراوغل»ش دش الر آلیدنتت ا ؤلندرا  ورک  هتت بللتت  قو دتتتو ختت لیالر آراستتتدر ستتتدب

 دن اللو   مخصتتوی الر  اولیوختت ور. یدستت   ن ی ان ا آذرب دراستتدالر  ستتدستت   
ن  دگدنلان درارلردللائوخ قوللودور و اول ا  نت قالراستتتو وی قت «کوراوغلو»نت ی اآذربت 

آخ ردا فورم الختتت ی  دوغی   ورپ   و  یخار   ردر. ل گدن بار دکؤکلره م ل یؤلت ی استتتر
 -ن ی ئوخدسوهدئرئ ی دن م  د ی بو اللر دست   ، دن ی قهرم  لاالرده ا ادالی آذرب 



7 
 

   ی خیرلرناللرارا آوروپ  و روس ددر سدن بددس   ر. اد د خ ماب دلاد ائوخ اولاقالردا 
 ر. ا دد را یان  خرااط دم را  ق لا ی غ ن ا بؤاوکدش کو ل  آراسد   او وی ؤلناا

   ؤؤره اوا. ر  ردا، ائ دلدن  کوراوغلو ب ختتچاردن ی بالردستت   یلالل ین   اکاآذرب 
 یلا لان ا دح ق  الح اخالردرلوختن اولیوخت ور. کوراوغلو و س  کوراوغلو وی التل آد

 خوراستتت  تت ا کوراوغلو وی   لردن بی تتتاالردیتت  چدر.  ت قامنبیلرده میلومتت   ئوخ آلد
  دقل یندگات ؤؤستت رددن ه فی لد تتدن ی اراضتتا تت  آذرب اا ی اآ  دولودا اکثر  گرلراد

 دن ات  ب غلی  ورک خ لییرلر. کوراوغلو و رئت    ت راخی بدر ختتتخ  اوخ اوستتت ورهاائت 
 اان  ندن ای ا را  ی بدر خخ  کدیی ااف ده ائ  لر واردار.  

الل  لدتتترک ولر اف تتت   ح دث  یل  ب غلاا  ن ا کوراوغلو وی آدد  دخ ل، ادب یختتتف ه
ن د یسل د لد لر سدال ح دث  و خخصدس   ر. ادت دن ا   پیددست   کوراوغلو  یندالر ت

 یوختتتچو  ؤؤل  قوختتتی الر مؤلفا  دلدگاش  کوراوغلو وی ادپولولی م یا خ دلدخا  ر
قورو وب  ییدیتتت کدحی یخا تت ر یاولیتت ستتت التت ختتتد،ختتتت الر و  یاوالی استتت یتت ادل

  کوس  یراوغلو مص فی بَ ابدن )ؤا لردلن خخصدئر   ا آدالردس   ر. اد دلیدال ست خ

 ر. کوراوغلو وی است سای الرددست یخا  ر ی التفر  لفیر پ خت   ح تن پ خت  و ...( اکثر
 شاد ختتت ا  منبیلرده اداولیوختتت ور. اوی دوقیول الصتتتره ال  یبلتل قت الستتتیالر  ئنل

ئوخلو  یبلتل آدل)بدر ئوخ الرلرده ئنلیر. دلدئر  ن آددبللیئنل ییدک یستتتمن یت 
 ق الالرا راست ؤلیا اولور(.

 ین سد  ب خل  لرات و رواا  حر  بوداقالر -قو   راآ - ران آد یدس   « کوراوغلو»
ولو ار بو وولدتتتی  دن  قَ ر اولوی بدبت ستتتی ستتتنت ای داشد لمت ستتتاتا   لر تتت   غیت اا

ران ه  لن ی  ذکرها  آذرب ادرلره الت دللاتب اول اداوی ستتترر - لت دار. اویادتتت دکلچی
ش دل   وپال یاا  فبت الردن الان الصتتترلرده آذربت انت ی و  ورک خت لیالردلت  ده هیائلت 

  22ب  ا  ا ) بر«یلر ک  ب غی »دی ن ه  او لیل الرن ا  ختتیر منیوال ا لم الرااو الرال ا 
( کوراوغلو وی 1418  ه )«یستتختتیرلرمنیوال »ن د یب ق رال داغدل(  الن 1221  11

  دن قت فیت ل خ لیالردستتت ت   یلر  ت پیت ستتتان اللو ت  ااو الرال الر رلر یلت  بت غلاا  آد
 ر. اؤؤس ر یندغاش اح ن  آل دن ه ؤلند اچراا

اوی دوقیول  یلا ئ پار. او وی ااوارد یستتتخچ ا دتتتر   ر ین ل گدن و ال یلددستتت ت  

ولو ر قدا بدچدن کددستتت   ع ده ن منبدر. هیان   صتتت دئ ائ دلالو ا -31ندگدللااولا
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 ر. اللب ائ  یدق  ییدت کاحر  -تا  بو دا داه  ئوخ میلوم  لی روایر کاد دلیاوئر
ستتدن ه هالر ئلور دستت   لرده کوراوغلوا  ال اد  دالی اللر بو ؤو   کدیی بدر ئوخ  ورک

. ق ادارلر ات لالدتب و ات لالی ستتتیپولاومالر هت بللت  ئوخلو میت لت  بوللو آراختتت ارمت الر 
ستتی اا تت  ئ لددتتدر َدارلی فولرلورئو و آراختت ارانی مؤستت تت « بدلدییآذرب ان ی ائل»

د  و  ه بلل  قهرم  لد، کدیلدگدنی و او   ال اا لارالران ا ردایی اال  کوراوغلو وی اس وره
  وارا   دالرانی بدر الره  وپالسدن. بدل اگدندب کدیی بو مؤس  دس  یاوالی ئوخ س الی 

ادب  ورکلرانت  ال اد  فولرلور م  را لالرانی  وپال بدر ستتت   ااو بول نی آدلدال اارایهر آ  
آرختتدولدتت ارار و او الران ستتدراستتدن ا الل  ستت االر دا الر  و ور  هیدن الل  ستت االر 

 ا  اخ ص ی وئرالدب.  لچ «کوراوغلو»سی ستدراستدن ا بو ست ای و هی ده او وی ضتیدی 
لتنتت بتالراتنتدتن ئتت بتت ستتتی ااتلتت  حرم لی « رال تت هالتلتی بت»دای بتر  ستتتت اتدتن آ 

می ل    دل   کوراوغلو قو وسو  ا الل دارلی آراخ ارم الرانی فولرلورئوالرایدبدای اا ت  
ائ الن ا لاالر  ه ات بدر الره  وپال دب  ات  ئت  ت ارستتتدنالر  الت هو ات لاالر  مؤستتت تتت 

 ادت  بو  وپلوم ات لاالر بدر ات  ئلورالت  . اومت رای کوراوغلوات  التستتت  بت للی بدر منیوالتت 

لر ه کوراوغلو موضتتتوال تتتو   داه  انرافلی و ؤلندش ختتترااط بت ختتتال دش اوالرا  ؤل 
ات را  تتتدن و دارلر  فولرلورئو اتت لارالرایدبان اثرلرانی  وپالادتتب بت ختتتیتت  بدر ستتت اتت ا 

 لا. آرخدولد اره بد
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 نینیدستان« کوراوغلو»
  یانتالر ی، وار یکیندهویآرش یکمال یعل

  لیشام یعل
 
اولدوم.  یلده قوناغیا یج -0990( 0996-0944ن )ینیکمال ین علیشللللهیل ایندا وکتهرا
، حکم اوچون یک. بونالر دفترده یدیللن پرونللده وار ایاخیللوزه ینللده یر طرفین بیدفتر
مه ن محکینیلری. مشلللتریردیلنفرق )پرونده( قُوولوقالردان یل رنگلیاشلللیرالنان یحاضللل

لر دا نمره ذی، آغ کاغینداکیش و آرخاالریلمیغیینه یکید ،رفهقُوولوقالر  یله باغلیا یشللللریا
 -وستر رفده ایجا بیریسه، آیش قُوولوقالر ایرالنمیذدان حاضلیکاغ ی. آغ رنگلیشلدیلمیازی

ب یآت ال یکمال یخدن صحبت گئدنده علیاتدان، فولکلوردان، تاری. ادبیشلدیاوسلته قاالنم
ا ی، ورقلره باخار و یآچاراق، اوراداک -گؤتورر ینیریش قُوولوقالردان بیاوسللته قاالنم -اوسللت

 رین بی. قُوولوقالریاردیللن دوغرولوغونو اثبللاتالمللاق اوچون اورادان پللارچللاالر اوخوینیکریف
، ین شلللعرلری«خانمیلیت»ش یاشلللامیللرده یوز ایاون دوققوز  -زیسلللککنده اونیسلللنئچه

و . او، بیدیلر امتن یردوکلرله کؤچویقه این سللللیو خطاطالر یالریازینین ماشللیشللعرلر
جهللدللله  -یدّ. جللیردیتئز مراجعللت ائللد -ر و اونالرا تئزیاؤنم وئرقُوولوقالرا داهللا چو  

ضلللاحالر و سلللؤزلو  ده یش ایوانا گئنی. دیردییرالیچاپا حاضللل ینیوانید« خلانمیلیت»
 .یردییلهیسؤ ینیغیازدی

ازماالر، چاپ اوچون یلال نینیدسلللتلان« کوراوغلو»نلده ده یسلللر نئچلهین بیقُوولوقالر
 .یتلر واردش کاسیلمیازینه یریک لئنتالکتلر، متن یغیرالدیحاض
 ینیورتن صللینیلرین بعضللیالالریر، ماتیبت ائدرکن، قُوولوقالردا کله صللحیا یکمال یعل
تفاده مده اسیلرا مقالهیم و یریندا چاپ ائتدیجان مطبوعاتی، آذربایک یردیب منه وئریخاریچ
دا للرده مطبوعاتین ایم. همیردیشلللیه چالگرمیئتینله یئری ینیه اونون آرزوالرم. من دیائلد
 م.یشدیده وئرم یلگیندا بیله حاقرمکیچاپ ائتد ینیر نئچه شعرین بی«خانمیلیت»

او قدر ده  مگهریاولسلللا دا چاپ ائتد یم اوچون چو  اؤنملیالر منالیملاتر یگیاونون وئرد
اوالن بو  یسلللن بهرهینین زحمتینیکمال یل، عیم. دوشلللونوردوم کیردیگؤسلللترم یسلللع
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 یغیده. توپالد یسلللو  هوهی، بؤیدا وارد یمکانا یرر. بونا مادیاؤزو چاپ ائتد یالرالیملاتر
 اؤزوندن ینیداالریقا یازین ینیسلللجان تورکجهیرمک اوچون آذربایچاپ ائتد یالرالیملاتر
 .یردیاده ائللدن گوجونللدن اسلللتفللیان گنجلریللاشللللایلللنلردن، تهرانللدا یب یاخشلللیلل

. یاخاالدی ینلی کمالیل اؤلوم، عیقف (01/6/0175) ده 10ن آوقوسلللتون یلیا یج 0996
را  تندا اشللیرخیکده، قیرلیله بیا یالیضللر قروپ یسللک ده بلمهیرا  ائده بنده اشللتیدفن

 .0کینه ده گئتدیر کندیائتمک اوچون تهرانا و دوغولدوغو بندم

ش اولدوغو فولکلور یوکدن سلللونرا، منه وئرمدؤنلد ینلدان گئریاسلللیلن ینیکملال یعل
ه وئرمک نیویتوتونون آرشللینسللتیفولکلور ا عملر آکادمییاسللی لیجان میآذربا ینیلرنمونه

ندا یررماالیالردان آراشللدالیماترن یز همیمیالرشلنا ، فولکلوریم کیردیم. آرزو ائدیدسلتهیا
 نلر.یاستفاده ائتس
 ینیکمال یوو، علف. ائ. د. حسلللین اسلللماعیل ا رکتورو،یتوتون دینسلللتیاما فولکلور ا

 یرالماغیچا حاضلللکتابر یتماق اوچون بیتان یاخشلللیندا داها یکاسلللیجان رئسلللپوبلیآذربا
ونو سموضوع یلر، نسلخهیکندهیویآرشل یکمال ین علینیدسلتان« کوراوغلو»و  یردیتاپشل

 م.یدشلهینده ایر اوزرالالیماترن بو یاخیله یله، بئش اکیل. بئلهیداخل ائتد مایش پالنیا

ن یتورکلر»ن یلریل، دار دوشونجهینداکی. اطرافیلدییکار فولکلورچو دئپئشله یکمال یعل
 -یدئللد «اراتملاق اولملاز یلللر مونللهن یعیلللده گؤزل بللدیوخللدور. بو دیو ات و فولکلوریلادب

ک یتحر ماغاتوپال ینیلرنمونه ین ادبینبؤلگه یغیباشلللا چاتد -ای، اونو دوغولوب بویقودوالر
نا ، سونراالر شگؤرن گنج حقوق ینیغیله راستالشدینه ایر خزین بیزنگ یر. سانکیشدیائتم
ولکلور ان تورکلردن ده فیاشللای وندادوغوسللنده و یین گونئیرانیش، ایرمیلندشیگئن ینرهیدا

ندان سلللونرا، تورکجه قزئت و یالبراندا اسلللالم انقی. ایشلللدیتوپالماغا باشلللالم یلرنمونه
گه مشلللهیل ایجیده آرداونو بو سللاحه یژورنال« قیوارل»، خصللوصللا  ده ین نشللریورنالالرژ

 یلیده حقوق تحصاؤلکه یج، خاریک یردیاعتراف ائد یمیشه صمیر. همیشلدیرمیهوسللند
ز، یمیاتینون ادب«ید نطقیحم»ش یتمییرانا قایر  اعه ائدتئزینی ملدافش و دوکتورلوق یآلم
ان گوجلو تک مگهرنینلدن اؤیدر ینیلید اونلا آنلا یلرنلدا مقلاللهیقز حلایمیخیز، تلاریمیلید

 .یشدیشمییولونو دَین عؤمور ینیکمال یعل یژورنال« قیوارل. »یشدیگؤسترم
 یرمیی -یئددیلردن اون راز و باشقا بؤلگهین، خراسلان، شیله، سلاوه، همدان، قزوکیلبئله

                                                                                                                     
 «قاییتسلللوم»کتابی، بیرینجی کتاب،  «تانیدیغیم انسللانالر»دا. لی کمالی تهراندا و باکیعلی. عشللامیل  -0

 .001ص، 1111نشریاتی، باکی، 
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، ینیش شللعرلریئرده چاپ اولونمامی ن هئچیالرعاشللیقن، یرلرش شللاعیاشللامیلرده لیا وزی
 یگیدلمهیر. اؤزو گئده بیشدی. توپالماغا باشالم..و یالر، آتاالر سؤزلریاتیلالر، بایالر، ناغدستان
، لره دهیجییهلیش، سلللؤیاؤدم ینیلرن مصلللرفیش، اونالریگؤندرم ینیئرلره بلاشلللقلاالری

«  کوراوغلو»ن یاکبریعل قعاشی. بونو 0ریشلدین مبلغده پول وئرمیرمک اوچون معیلندهو 

دن ده ادهفیدولو ا یلئیگ یاریظارافات،  یاری یگیشللللتدیرکن ایلهیلئنته سللؤ ینیدسللتان
 ن گؤرمک اولور.یدیآ

ر کتاب چاپ یازان، بید  مقاله  -11نا یژورنال« قیوارل»گؤسللترن،  یرماسللیآراشللد ینیغیتوپالد
 یغیرالدیو نشلللره حاضللل یگیدشللللهیده انیللر اوزری، اوزون ایق کیازیلرن علی کملالی نله یائتلد

 .1ریشدیملمهییل اوال بینه نایسق اوزو گؤرمهیشیا ی«الردستان»ن، ین«یوانیخان دمیلیت»

ه ده، یورکجاندا، تیآذربا یتیفعال یالالر و علمیماتر یغین توپالدیننلدا علی کملالییغیسلللاغل
ندا یش، حاقیاؤزونه چکم ینیقتن دا دینیالر و علم آدامالریالیان ضلللیاشلللایراندا، سلللوئدده یا

 ی. سللببیردیچو  لنگ گئد ین نشللریالالریماتر یغین اونون توپالدیر. الکیشللدیازمیلر مقاله
 رمک وی. کتابالر چاپ ائتدیدیا یمگلملهیمشلللغول اوال ب یشللللله داواملین بو اینیده، کملال

 ینیحاقق نی، انسانالرریگه حصر ائدیللین چوخونو وکینیرماق اوچون واختیدوالند ینیسلهیعا
 ن اوزونه باغالندی.یالریجیریآراشد یویسه، اونون آرشیاؤلوموندن سونرا ا وردو.یقُورو
ئرلشللسلله ده، داها چو  سللاوه یراندا یا یبؤلگه مرکز یغیباشللا چاتد -این دوغولوب بوینیمالک
ج، افشللار و ؤکو خلک -ینا د ، بورادا سللویجین باشللالنغیلیوز اییرمییر. ینیله تانیا ین آدینیشللهر

نا ین سللونالریگیللیوز ایاولموشللدو.  ین کندیاخیه  -811ن یتورکلر ینا باغلیفاالریشللاهسللئون طا
ه ی -451 یین ساینده کندلریسجهیاسلت و شلهرلشمه نتیسل یگیتدیئرین یسله، حکومتین ایاخی

 ی. شدیمن چوخونو دا محض بو کندلردن توپالینیالالریفولکلور ماتر ی. علی کمال1یشدیائنم

 سلللالم ران ایو ا ندهیسلللجمهوری جانیزه آذربایمینلده اؤنجله ن ریلر دئشلللاهسلللئون
سالم ران این ایر. الکیلر گلسئونشاه انیاشایندا توپلو یاطراف ین ساواالن داغینیسجمهوری

                                                                                                                     
 گونئیلی. ،01.ص ،0991 تهران،( ونداحقوق یازماال) .کملالی علی رحمتلیلک. حسلللین محملدخلانی - 0

 هشهریورد 10 ایل، جی-0175 قزئتی، «امید زنجان». قوووشلدو ابدیته کمالی علی اوسلتاد. حین محمدخانی
 (0996 سئنتیابر 08)ه شهریورد 18 ایل، جی -0175 ،(0996 سئنتیابر 00)
 -آوقوسلت، 10 ،0996 قزئتی، « لفتمخا». دیوئرمه آمان اجل دؤنمگینه ده بیر یاباکی. علی شلامیل اوف -1

 .8.ص ،(461) 61نمره
 ،50.ص ،15 سللایی ،0980 ،(تهران) ژورنالی «وارلیق». خانتیلیم-آی چیخان بولوتدان قارا. علی کمالی -1

 نشللره آکتاران(. آی چیکان بولوتدان کارا)1 ،0-حانتیلیم: شللاعری بؤیو  تورکلرینین سللاوه. علی کمالی
 .19-16 ،07-9.ص ،19 ،18 سایی ،0997 ،(ارزوروم) ادبیاتالر کارداش. پینارآ  یاووز: حاضیرالیان
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ق. یییاونوتمامال ینیغیاشادین یلرسئوننده ده شلاهیلربؤلگه یریآ -یرین آینیسلجمهوری
 یکمدارحُ یر. صللفویانمیفاالرا دایطا ینیکؤکو ع -ین سللوینیسللین هامیلرشللاهسللئون

شاهسئون  یغیردیمقصلدلرله فورماالشد یاسلی( سل0619-0587ن )یشلاه عبا  ینجیریب
ون دورسلل یجاندا شللاهسللئون ائلی، آذربایکر. بئلهیدفاالردان عبارتیطا یریآ -رییآ یائللر
لر، یلیلر، پوالدبیلیضلللابَالر، رینانلیالر، ایر، قوزاتللیلر، زرجردلیلیبَیالر، مسلللتالیخوجال
ان ره و قولللدیفلا، تیبللاشلللقلاالری. طلالر و یلیلر، قوجلابَیلینووروزبَ الر،یللییلکلایمشیتلال

لو، ونیات، قاراقویافشار، خلج، با یان شلاهسئون ائلیاشلاینده یسلسلاوه بؤلگه 0سلهریدعبارت

 اشقاب ، سولدوز، قارلوق و ی، چلبی، ساتلینانلیآروخلو، ا دؤگر، موسول، بوزچالو، القوتلو، لک،

 .1بیلردن فورماالشرهیفا و تیطا

غا، الیایدا یایاراق، یاشلللای یاتین اسلللا  گوجو اوالن، ائالت حینن بؤلگهیاخیلله یا 411
 مگهلفیکدن ضعیللیوز اییرمیی یفا قانونالرین طایلرشلالغا کؤچن شلاهسلئونیشلدا قیق

 رلر.یاتا کئچیجاً اوتوراق حیندان سونرا تدریا ساواشیدون ینجیکیر و اییباشال
ندا یراسللآ یله گونئیا ین قوزئیجانیلندن سللونرا آذربایندن اشللغال ائدیا طرفییقافقاز، روسلل

ان یاشایندا یراز، ساوه اطرافی. آمما خراسلان، شیشلدیملمهیلسله ده، تام کسللر ضلعیفعالقه
 انیاشلللایلرده ن بؤلگهی. همیشلللدیلمیله کسلللی، تامامیکلر، دئملک اوالر تورکلرلله عالقله

ن یفاالرین و باشلللقا طایلرن، خلجیالرن، افشلللاریلرن، شلللاهسلللئونیالرین، قاشلللقایالرقاجار
 شلللدی.یملمهیل ائدیب، تحلیلینرهینجله اؤیقییال یلرعنعنله -، فولکلورو، علادتیالئکتلریلد

ک. یدلمهیده قورا بهییسو یمیز الزیمیلرقهکدن سلونرا دا عالیک الده ائتدیلجان مسلتقلیآذربا
رلر؛ یلمیا بیالالر توپالیب، ماتریلره علمی سللفرلره گئدن بؤلگهیز همیمیالریجیریهله ده آراشللد

 .ریدیارارالنماق اولدوقجا اؤنملیالالردان یماتر یغین توپالدینبونا گؤره ده، علی کمالی
 یداکیاغآشلل ینیالرالیماترن ینیدسلتان« لوکوراوغ»وم ینده گؤردویوین آرشلینیکمال یعل
 رماق اوالر:ی، قروپالشدیمیک

 شیشلنمینده ایش، اوزریلمیازیذا یکاغ یفورماتل 4 -خط له آ یلقهیله، سلل( قارا مرکّب0
 ینجیریر. بییناین پاسللپورتو رولونو اویازمانیال یسللفهیصللح یکیلک این ایر متن. متنیب

نجا یب. آردیلیازی( 0974ول ییا 1 یالدیه.ش )م 01/4/0151خ: یندا تارین باشللینفهیصللح
 ر:یلیر ائدیتصو یطیو شرا ینما سببیا آلییازین یدستانصراع دا م 04ش یلمیازیله ن م
 

                                                                                                                     
  478.  ،0987نشریاتی، باکی، «ئ. آ.» جیلد، اون. ASE  ئ. .آ -0
  51.  ،15 سایی ،0980 ،(تهران) ژورنالی «وارلیق». خانتیلیم-آی چیخان بولوتدان قارا. علی کمالی -1
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  بو گون قارداشوما، یتیکاازاجاغام من بو حی

 نّت باشوما.ی، سالوب دؤرد دفعه میل دور کیا یکیا
  اؤزوم، دوتدوم یمیده وختعهد ائدوب اوچ گئجه

 چره نه هنگامه سؤزومیتاب اازموشام، وار بو کی
 
 ر:یازیکدن سونرا نثرله یتدیان ن م بیله باشالیا یصراعالرم
 01 یدسلللتان« یکوراوغل»روم  ن قارداشلللالیب اوالن دیان و طالیوم اوخودسلللتان یآ» 
شام. ازموی…… یوندستان 00تلر وار. یکاح یلدمهی، ائشدستانر یب یدور. هر مجلسلسمجل
 «ازارام.ی یخدن اونی. بو تاریلماموشدیازیتاکنون  یلدج ینجیکی. اون ا…

، ساکن «حسلنمحمد»فرزند « حسلنغالم» یزم، آغایعز -دوسلتو»، ین اولور کیدیبورادان آ
ن ینیستاند« کوراوغلو»ش یلمیازیله یا یشین سفاریالن شلخصیدیه تانیدئ« یبوالغ یموسلاخان»

 ار.و یدیقئ« وبیلمیب عاشیقت تاکنون هئچ یبو حکا»و  یغیزدایه یبو قولون اوچ گئجه
، عالمده جهان یولالر منییتان»ندا یب اؤزونو ن م پارچاسلللیکات یانلاشلللیلدلرلله یلبو قئ
 19/8/0154خ: یب. سوندا تاریم ائدیتقد یمیک یسلالم افشار خلجسله، ای، نثرله ا«ینانجم

 یسالم افشار. فا»سله یوب. سلوندا ایقو ینیدیل( قئیا یج -0975ابر ینو 11 یالدیه.ش )م
 ب. یلیازی «0154/ 9/8خ یتار
 ر:ی، حالالنیمیک یداکیآشاغ ین آدینده افشاریسیکی، شعرلردن ایازما دا کیال

  سؤزلرومی افشار چکر اشاره،
 اوخویانالر شعر و غزل دئییللر.

*** 
  اشعاری یازولور افشار زمانی،

 اوخو سن خط و نشانی، کوراوغلی
 

اماق اولمور. اناشمیز ینامسیازسا دا، اونا ای ینیگیدلمهیب عاشیقر یهئچ ب یدستانار بو افشل
 ، بندلر وار:یدا کیقولدا آشاغ یغیازدی، اؤزونون یبئله ک

  شوب بو ساعات جانا،یئتی یکوراوغل

  انا،یم، هر یلریچاپون دل -وورون

 ازانا،ی یدئسون عاببا  بو سؤزلر
 گتورون.رجه خبر آلون یاوندان ب
*** 
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 ،یغیقت عاشیمنم حق
  ،یغیاراشیلرون سمجل

  ،یغیشی، ایعابباسون قلب
 دوعا اوخور سحر سنه.

 
 -قیآچ یصراعالرم« یغیشلی، ایعابباسلون قلب»و  « ازانای یدئسلون عاببا  بو سلؤزلر»
 یغیدیانندا اؤزونو ده تیصراعالر آراسیم یو حتّ یگیدلهین سؤیعابباس عاشیق یدستانن یدیآ
 ؤرونور.گ

را یا آخدن تاوّل دستانقرار بودور، »ر: یازی یبیقولونون کات« ینون تورکمن سفریکوراوغل»
تورکمن  یشلللدیبئلدن قهر ائدوب گئتمیچامل« جنون عاشلللیق»ازولسلللون. چون یجک 
ر ی. بونالر دا اسا  وئر«عاببا  نواره سالوب عاشیقازموشلام. یون دسلتاننه و اونون یتیالیو
راق بو قولو ارارالنایندان یقالریردیازدیا دا لئنته یا اؤزوندن، ین یعابباس عاشیق ن،ی، افشاریک

 ینی. خلجاَ. یاوالن ا« یعالمده جهان انجمن»، یف کک. چو  تأسللیلهیسللؤ ینیغیدقلمه آل
 نلر.یشلهیرگه ایله بیا یکمال یک، نه ده علیلدیز تاپا بینه ب
نه نه یتننده میدیب قئی، کاتیندا کیجینغقولونون باشال« ینون تورکمن سلفریکوراوغل»

 یلگیر بیندا بیحاق یغیا آللدییلازیلنلدن یم طرفیو ک ینیغیملدن توپالدیواخلت، هلارادا، ک
  ازارامیدور، دوباره دسلللتان ینجیریب، اونیک« ینون تورکمن سلللفریکوراوغل»وخلدور. ی
ر. یلیازیقول  یج -00سه یا یندیش. ایمیب ایلیازیقول  01، یر کیلیندن بئله آنالشلیدیقئ
قولون  00ا آالن ییازی یدسلللتانک یدلمهیا بیسللله، آنالینده ایسلللفادهیا «ازارامیلدوبلاره »
ب. یازیدفعه  ینجیکیقولو ا یج -00ز یالنیوخسا یب، یازیدفعه  ینجیکیدوباره، ا ینیسیهام

وع جا موض ا دا،ن اولسیاخیندان یمیل و اوسللوب باخیله دیا یغیا آلدییازین یبو متن افشلار
 ر.یلنندن فرقیریب -ریب

« نان سللالوغوینیکمال ییدنلر و آغایائشلل» یازماسللیال« میگار خانیکوراوغلو و ن دسللتان»
. آما نه واخت، بیلیازیله یا یفارشن سین، علی کمالیین اولور کیدیآر. بورادان یتیله بیدیقئ

 وخدور.ی یلگیر بیچ بیهر ینا دایغیلدیازیندن یم طرفیو ک ینیغیمدن توپالدیهارادا، ک
له، بنه قارا مرکّیدفتر یمکتبل یر نئچه قولو دا دوز خطلین بینیدسلللتان« کوراوغلو( »1
ندان و یغیلدیازینده یسن لهجهیان تورکلریاشایندا یب. ساوه اطرافیلیازیلده یشلک یلقهیسلل
گار یاوغلو و نکور دستان»، یازما دا کین اوخونور. الیندن چتیگیلدیشللر ائدیلنده دوزهیاوزر
، یلرمجلس« یفرسالت یکوراوغلونون شل»، «یسلگئتمه مگهرین دورنا گتیوازیائ»، «میخان
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ر. نه واخت، هارادا، یق دیمچیاریسلله یا« یدسللتانکوراوغلونون سللردار پاشللا »تام،  یقولالر
 وخدور.ید یر قئیر هئچ بینا دایغیا آلدییازین یمینا و کیغیمدن توپالندیک

ن سونوندا یازمانیق الیشلیر قاریک بیلفهیصلح 08ش ینمیلر قلمه آللل اوّیا 11 -11( 1
 وار. یدیقئ« یمیخان قاسیعل»

 14« یدسلللتان.قورتارماق ………کوراوغلونون»ک یلفهیصلللح 11بونلدان بلاشلللقلا 
ن یوازیائ»ک یلفهیصح 41، «کوهونا………ر گئده یستی، ایواز کیائ دستان»ک یلفهیصح

 11« یدستانگؤتورمک  یوازیاوغلونون ائکور»ک یلفهیصح 15، «یسرمگه گئتمهیدورنا گت
ک یلفهیصلللح 07، «……نیواز خلانیجنون دان ائ علاشلللیقکوراوغلو »ک یللفلهیصلللح

 1، «کوراوغلودان شللعرلر»ک یلفهیصللح 07، .«… یکندهیالت شللهریکوراوغلونون شلل»
خه و یاالر دا تارازمیز الیسقیفه باشلیصح 01، «یسلتامبول سلفرکوراوغلونون ا» فهیصلح
 ک. یدنا راست گلمهیآد ینا، سُوین آدیا آالنییازی

 15 یریخطله کؤچورولموش، هر ب یلقهیله، سللللذا، قارا مرکبیکلاغ یفورملاتل 4-( آ4
« یبئلدن قاچماسللیون چملعاشللیق جنون»و « یلونون تورکمن سللفرکوراوغ»فه یصللح
ئله ددن بی. بو قئیشللدیلمیوئر یدیقئ« ن: افشللاریلهیسللؤ»ش و سللوندا یلمیازی یقولالر
 یادب یلیازیو بوگونک یلین دیب. متنیا آلییازیمسه یب، کییلهی، افشار سؤیک یردیلیآنالشل

 نا شلللوبهه دوغورور.یغینلدیا آلییلازیلن افشلللاردان یر. بو دا متنین دیاخیلزه چو  یمیلید

م. اونا یدیندن خبردار ایگیشللللدیرگه ایله بیا یمالعلی کن ینیلیگونئ ین محمدخانیحسللل
اورتللاق تور  »لن یریدا کئچ یده بللاک 9 -00ن یانلواریللل یللجلو ا -1111گلؤره ده 

ه منده ییلیش ح.م.گونئینا گلمیفولکلور کنفرانسلل« نیگندن اورتاق تور  گلجهیشللیکئچم
ن اونون اولدوغونو، یازماالریخطله کؤچورولموش ال یلقهیم. سلیگؤسلترد یازماالریاوالن ال
 ینیغیرالدیله چاپ اوچون حاضللیا یغیرین تاپشللینیمالعلی کللرده  یا یج0991 -0995
اوسلوبونو  لین دیونو، متنلریاسا  گؤتوردو ینیل نورماالرید یادب ی. رئداکته زامانیدلهیسؤ

 .یردیلدیب ینیغیقُوروماد
ار. دا و یانالریاولما یزده صلللورتین بیازماالریوموز الینده گؤردویوین آرشلللینیکمال یعل
ازمادان یلر الیب یوخسلللا هر هلانسلللی، ینیغینلدیدن قلمله آلیلجییهللین دا سلللؤینالراو

 ک.یدلمهیره بیلشدنیونو معیکؤچورولدو
 دؤرد. بیلینلهیسؤ ین قولالرینیدستان« کوراوغلو»کاسئته  7ق یر ساعاتلیب یری( هر ب5 

ندا و سونوندا یجیب. کاسئتلر کؤچورولرکن، باشالنغیلیریئرلشدیر کاسئته یب یریقولون هر ب
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ن ینهیلیر. سؤینینده ده راست گلیئرلری ین بعضلیب. بو حاال کاسلئتیارانی یغیقلیریسلس ق
  ر.ینمیلیکاسئتلردن ب یگیملیک

. اونو یدیم ایله گؤروشمک الزیا یجییهلیرمک اوچون سلؤیق گتینلیدیقالرا آیلقیدوالشل
 یلیقدان سللونرا  ح. م. گونئیاقالدللر سللوری. اوزون ایسلله او قدر ده آسللان اولمادیتاپماق ا
ندا یل دئکابریا یج -1114. تهراندا یازدیاکبر اولدوغونو یعل عاشلللیقن ینیجهییللیسلللؤ
م. یدریالشللدپالن یاکبر له ده گؤروشللمگیعل عاشللیقوما گئدرکن یمپوزیلن سللیریکئچ

 هروانبش یو، دریلیندان ح.م.گونئیالرن وورغونیزیمیلین و دیزیمیاتیده ادب -10ن یدئکلابر
دآباد ی، سیندا کیغیلنیاخیردا کرج یکده حاضیرلیاحدله ب عاشیقو  یللیاشی، عسکر یناللیا

، ینیاساوخوم -بین چالینیاکبر قوربانیعل عاشیقال گؤروشدو . عاشیقان یاشلاینده یکند
 یاخشللیکروفون دا گؤتورموشللدو . یلئنته آلماق اوچون اؤزوموزله کامئرا و م ینیغیشللیدان
 یمالک ین علعاشللیغی وموز متن ویذا کؤچوردوین لئنتدن کاغینیدسللتان« کوراوغلو»، یک

 .یدیزدا ایمیانیلئنتلر ده  یگیدلهیاوچون سؤ
رماق یالدآرادان ق یغیلمازلیو آنالش یگیل، پراکندهیکوموز متندهیذا کؤچوردویلئنتدن کاغ

 قعاشللیان یالیپرور قارشللناقبان و قومهر یزیک. بیاکبره مراجعت ائتدعاشللیق علیاوچون 
نون بو متنلردن او ی. سللانکیردیاد اوزوموزه باخی -ادیدنده یائشلل یز متنلریمیغیا آلدییازی

 ینیگیمدلهیسؤ یمیز کیمیغیا آلدییازی یدسلتاناکبر یعل عاشلیقوموش. وخی یهئچ خبر
راف تعا یمی. صللمیرتلندیق. عاشللیق حئیلدرمک زوروندا قایسللسلللند ی. لئنتلریردیلدیب

 اونودوب. ینیکلریدلهیللرده سؤیا یج 0986-0988، یک یائتد
اوالن  یغیقلیر دوالشلللیکیز و فیمیگیدلمللهیا بیللز اونللدان لئنتلله قوالق آسلللارکن آنالیب
ر یب یرقلسبتاً فندن نیکلئنتده عاشیقک. یش ائتدخواه ینیسمهلهیدن سلؤیئنی یالرپارچا
ا ییازی کیدیدن لئنته کؤچورسللئیئنی ینیکلریدهلی. اونون سللؤیشللماغا باشللالدیانت دانیوار

 یوسه سله عاشیغینی. بونا ایاراناجاقدیانت یر واریب یزدان فرقلیمیغیرالدیکؤچوروب، چاپا حاضل
 دی.یو  ای یو واخت

 یغیلمازلیو آنالشل یگیل، پراکندهیکوموز متندهیذا کؤچوردویله کاغیا یمیاردین یغیشلعا
 یمحلّ ،ینیگیرندیمدن اؤیک یدسلللتان، یگؤردو . اودور ک یزیمیجگهیلمیرا بیآرادان قالد
ک. یش ائتدخواه یمگلهیتکرار سللؤ یپارچاالر یق و بعضللیخبر آلد ینین معناسللیسللؤزلر
خان دا بو میلیندن )تیکند یین سنگک مرغئینن سلاوهینیاوسلتاد یاکبر قوربانیعل عاشلیق

 یج -51ن یلیوزای یج -11ان م اولدوغونو و اوندیابوالقلاسللل علاشلللیقکنلدده دوغولوب( 
 .یدلهیسؤ ینیگیرندیاؤ دستان 08نده یللریا
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ه سلللوروشلللدوق. یدئ -«له هارادا گؤروشلللوب یا یکوراوغلو قار»اکبر دن یعل عاشلللیق
کوراوغلونون تورکمن »دا و « میگار خانیکوراوغلو و ن دسلللتان»، متنلرده یازملاالر داکیلال

بو کوراوغلونون »سلله یز ایب. سللیلیازیو یشللدوله گؤرویا ینده کوراوغلونون قار« یسللفر
له یا یشللارکن کوراوغلونون قاریقولونو دان« مید، عرض ائلهیک یدیا یاوغلو سللفریرچیدم

 :یک یر  دئدیقدا گولومسیه خبر آلدیدئ -«زینیرسییلهیونو سؤیگؤروشدو
و اونا  یؤروشلرله گیا ی، چرچهلیا یوخدور. کوراوغلونون قاریق یلشیالنیر یاورادا ائله ب» 
 تدان ولردن، واخ یکسدهمجل یسنمهلیقولدا سؤ ین هانسیسوژئتلر یلدرجه ینجیکیبنزر ا

دا  عاشلللیقسللله، جکگون داوام ائده یکیس ار. مجلید یلیندان آسلللیعلاشلللیغین اووقلات
 یارسا اونا کوراوغلونون قبییباشلال ی«ریانا چاتیپا یدسلتانن ینیکوراوغلونون دورنا سلفر»
ک یچین کیدستاناولمور.  یمکانا عالوه بزکلر وئرمگه ایو  ینیسلله گؤروشلمهیا یرچله، چیا

 ک. یریدولدورماق اوچون بئله عالوه ائد یسه واختیقدا ایشدیدان ینیقولالر
ان ائل یاشللای، اوتوروشللموش آدامالر اوالندا دا، کندده تک یاشلللیلشللنلر یس ده اَمجل
 ق.یریشللمیدان ینیسللله گؤروشللمهیا یه قاریدئ« ریدَنه یریاونون خط» اوالندا دا یرچگیبآغ

، دندن، دوزلو کیدلیگیدن، اغمبریدان، پاوالندا دا آلاله یجدّ ین اؤزونون اووقاتعاشلللیغی
سه او جور گولوش دوغوران یدولدورور، شن احوالدا اولدوقدا ا یدان اوخوماقال واختدوغرولوق

 ر.یپارچاالرا اوستونلو  وئر
رلر. کوراوغلو و اونون یالر چو  اؤنم وئرعللاشلللیقنلله ده یگیلشلللدین اَیرملیس ده کمجل
ن یخصر شی، نفوذلو بیکهد مجلس، ین آدینیسک ده، دوشمنلرشلمهییدَ ینین آدینیلریدل
 یر آدیه باشقا بیقافده هم ر، اساساًیشلییراق دَاوال یرمت عالمتاولدوقدا، اونا ح ینیال عییآد
ل ر نفوذلو شللخد داخیب یمجلسلله جعفر آدلوغوم واخت اوخود -بیک. بعضللاً چالیریچک

 شللم.یلم، صللفرله عوضیبالر سللا، اوندان سللونرا جعفریریال منه چاتدیایلتیچیاولدوغونو پ

ل یه راست گلسن، بگیلکیشییشارکن آدالردا بو جور دَیدان دستانلرده مجلسل یریآ -یریآ
 .«رید یال باغلیین آدینیبلریلشن نفوذ صاحیده اَمجلس، یک

سللتر ی، ایق ائتمک اولمور. بئله کیانتالرا تطبیبوتون وار ینیکلرین دئدیاکبریعل عاشللیق
قولوندا، « ریانا چاتی، پایک یدیا یدسللتانن ینین دورنا سللفریوازیبو دا ائ» یغیشللدیاونون دان

اشا پقولوندا صحبت حسن« یسلگئتمه مگهرین دورنا گتیوازیائ»، یازما دا کیسلترسله الیا
 وغلو:رنده کورایداندا آسماغا گتیمئ یلریر. دلیشییردن موضوع دَیحالدا، ب یگیددان گئت

  م جعفر پاشا،ییسنه دئ

 .یدولدایخان یمصطف
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  ایو 
  م جعفر پاشا،ییسنه دئ

  .یددانیمئ یاخچیدان یبو مئ
 ور. یه اوخویدئ

 
ر: ییمد دئوموغ احیندا دا ی«یدیدستان یعاشیق جنون قاچماغ دسلتانبو »، یازمادا کیال
اق دمیپاشانون گؤللو باغوندا اوالر. اورا دا گ قاز و اؤرد  بو ماحالدا تاپولماز. ارزروم دا جعفر»

ر یپاشا برده جعفریوار دور و ب یولالری ین داغالر قاباقدا وار. خطرلیموشلکول دور. چو  چت
 پاشا دور. یلقدرت

 :یچاغوروب دئد یلریگلوب دل یکوراوغل
 نون باغوندان قاز و اؤرد  گتوره پاشادان جعفرر ارزروملویم گئده بیک -

حبت پاشا دان صئنه ده حسنیر. سوندا یلینلهیله سؤعتا مراجیبورادا دا شعرلر جعفر پاشا 
 ر.یگئد
لر یان دلیالیبئله چاتاندا، اونو قارشلللیم چنلیگار خانیدا ن« گاریکوراوغلو و ن دسلللتلان»
ور ن اولیدیر. بورادان بئله آیش ائدکوراوغلودان خواه ینیسللنشللان وئرمه یوازیندا ائیآراسلل
 یدسلله اؤوالیانتالردا ایر. اکثر واریندن خبردار دیهرتشللؤ -ن شللانیوازیم ائیگار خانی، نیک

ئله لوغا گؤتورور. بگار دا اونو اوغولیر و نیریگت یوازیب، ائینلا گؤره کوراوغلو گئلدیغیاولملاد
 یگیدلهیسؤ نعاشلیغی ریل، بیینده دئیکلریدلهین سلؤیرالعاشلیق یریآ -یریکلره آیلیفرقل
 ر.ینیقولالرا دا راست گل یریآ -یریآ

 ینیغیلندان سللونرا، کوراوغلونون ناراحاتیآپارماسلل یرآتین قینکبر حمزهایعل عاشللیق
 ر: ییندن دئیلین دیمیگار خانیر ائدنده، نیتصو
ر، یان ائلیق طغیفتارللن اصللال گریا . بو سللؤزلریاراحات دسللردار، کوراوغلو چو  ن بوْلو»
 «یوانا اوالجاقدیب، دیندن گئدیرآت الین. قین آلین بونون اورگیلیغیی. یسبئله
ن یوازیبو دا ائ»ندا یحاقق« سردار بوْلو» یغیتدیتان یمی، سردار کین باشلیلریدل عاشلیق 

ر. یشللیدان یباشلللیکیکن، اشللاریقولونو دان «ریانا چاتی، پایک یدیا یدسللتانن ینیدورنا سللفر
 ینیگیئتدن گیسردار بوْلون، ینیباللیسلیاوغلونون، عیرچیکده، دمیرلیوازال بیوونا، ائوْدورنا ا
ر، یله قالمد ائتمکیقئ یسؤزآراس ینیگیدشلهیطرفه ا یکین ایسردار بوْلو، عاشلیقن یلهیسلؤ

 ر:ییندن دئیلین دیوازیسوندا ائ
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  سردار بوردان قاچوپ، بوْلو

 بال آچوب. زایمیباش
 
لره یسه کوراوغلونون دلیقولوندا ا« یدیآختارماغ یسردار بوْلودا کوراوغلونون  دستانبو »
ر چوخو اونو ین بیلریو دل اوغلویرچیامر ائدنده دم ینیب، تلاپماالریلآختلار یسلللردار بوْلو
رالر. یالشیشستانبولدا قارآختارماغا گئدنده ا یردارس بوْلورلر. کوراوغلو ییدئ ینیقالریمادیتان

و له کوراوغلکیلنیقیر. آمما تام یونو اوخشلللادسلللردار کوراوغل بوْلوسلللا دا، یکوراوغلو اونو تان
ال وازیاندا، ائیمگه قوشلللون توپالبئلله هجوم ائتیسلللردار چنل بوْلور. یلمیه بیلاوللدوغونو دئ

ندن یلریدلن کوراوغلو یسه اونالریسلردار ا بوْلونه قوشلولور. یسلاونون دسلته اوغلویرچیدم
 ر.یمیاولدوغونو تان
ته ندن بو قناعیلرحبتن صللیاکبرعاشللیق علی لردن وز مشللاهدهیمیغیللرله آپاردیاوزون ا

 یلدرجه ینجیکیر، اییاددا ساخالی ینین اسلا  سوژئتیدسلتانالر عاشلیق، یک کیشلیگلم
. رلریه ائدغون اوالراق اسللتفادینه اویسللهیروح -ن و اؤزونون احوالمجلسللسلله یالردان ایدئتا
 رلر.یدشلهیرلرسه، اورادا دا ایلیقوال مناسب ب یهانس ینین آدالریسوژئتلر یلدرجه ینجیکیا

 انتدا:یز واریمیغیرالدیچاپا حاض
 

 ستانا،یسفر اولدو داغ
  ن،یلن گئدن، گلسمیمن

  ن،یسرمهیدانا گینامرد مئ
 ن.یچن گلسین ایسمرد باده

 
ر. ینیلرله راسللت گلنه دفعهیسللفادهیسللتان اده تورکمنجه هنا، ائلیشللعر پارچاالر یمیک -
 ،یر کیل اونو گؤسللتریتحل یلسللهیله مقایلرز نسللخهیس و تبرین پارینیدسللتان« کوراوغلو»
ندا یآنالم یدلرواح یاراض یکو، انضباطسلترسله تورکمنسلتان بوگونیسلتان، ایسلتر داغیا
 عاشلللیقن یلمهیر. بونو بیلیدشللللهیا ندایئر آنالمیان یاشلللایلر ئر، تورکمنیق یل، داغلییدئ
ال سلللتللانلردن صلللحبللت آچللانللدا اونو تورکمنشلللارکن تورکمنیدان یدسلللتلاناکبر یعل
ز یمیغیدرالیر. نشره حاضیدشلهیا ینیلرفادهیا« تورکمن صحرا»شاراق، یرماغا چالیغونالشدیاو
 ر.یوروزه وئرق بیندن اولدوغو اؤزونو قاباریلرتورکمن ین قاشقایوازیانتالردا ائیوار
بئله یلمبو کوراوغلونون چ»ر: یقولالر بونالرد یگیدلهین لئنته سلللؤیاکبریعل عاشلللیق (0
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ه یللهحمز یرآتیرملانللدا قیبو دا کوراوغلونون دگ»، «ریدیگگؤرم یحللانیو عرب ر یدیلگلمگ
 یگارین یدستان، یک یدیا یگار سفریبو کوراوغلونون ن»، «رید یآلماق یو اونو گئر یوئرمگ
بو »، «یردیگت یوازیائ ی، گئتدیک یدیا یدستانواز یبو دا کوراوغلونون ائ»، «رهیگت یتدگئ

ن ینین دورنا سفریوازیبو دا ائ»، «مید، عرض ائلهیک یدیا یسفر اوغلویرچیکوراوغلونون دم
ونا یتو ینیو آتا، آناسلل یدین تورکمنه گئتمگیوازیبو دا ائ»، «یانا چاتی، پایک یدیا یدسللتان
 «یدیآختارماغ یسردار بوْلودا کوراوغلونون  دستانبو »، «یدیئتمگدعوت ا
ن ینی، م. فضلللولینین آدینیالریون بُو« دده قورقود یکتاب» یلماسلللیرین آدالندیقولالر

 ینیناقالریاورتا عصر قا باشقاو  ینیالرقین باشللینیللرین فصلینیپوئماسل« و مجنون یلیل»
ندا اولدوغو یالریبُو« دده قورقود»، یق وار. بئله کیلر اوخشللاریر. مضللمونجا دا بیادا سللالی
ن یغیر. عاشللیچک ینین آدیدسللتانر نئچه قولون سللونوندا یاکبر ده بیعل عاشللیق، یمیک

ک یلزیسللتقّر. بونو دیلمیچک یآد« عاشللیق جنون»نده یرین هئچ بیقولالر یگیدلهیسللؤ
ون «نونج عاشیق»تابدا ه کر نئچه دفعیب یجییلیرمک اولماز. چونکو، سلؤیلندمتیق یمیک
ن یر آدیه بندا بئلیالردستان« کوراوغلو»ش یلمییایده بؤلگه یغیاشادین یاولدوغونو، الک یآد

 ر.ییلهیسؤ ینیغیاولماد
ن یحسالمغ»ن یاکبر یعل عاشیقاولسا دا،  یر نئچه نشرین بینیدستان« کوراوغلو»راندا یا

ندا یاتینشر« نایابن س»، ی( تهران دا ک8096 یالدیلده )میا یج -0147ن ی«افشار یصلدر
دا  یباک نین«زادهیهمّت عل»ک. بو دا یرندیاؤ ینیش اولدوقالریال تانکتاب یگیردیچلاپ ائتد
 ب. یرالنیندا چاپا حاضیاساس یکتابده چاپ اولونموش «آذرنشر»لده یا یج -0940
لرده فعال دثهعاشلللیق جنون حاقولالردا  یغیا آلدییازین ی«سلللالم افشلللار خلجا»ن یالک
ا ییازیده  ینیاؤز شعرلر« ی. خلجاَ. یا»ور. یب اوخویر، چالییلهیر، شلعرلر سلؤیرا  ائداشلت
ر. بو دا اونو ییلهین دا اوخودوغونو سؤیالرعاشیقنده بونو یدیر قئیر و باشقا بیقولدا وئر یغیآلد

الر اشیقعر. یماقدا دفورماالش ین قولالرینیدستان« کوراوغلو»ده هله ده ، بؤلگهیر کیگؤستر
 رلر.یلیا عالوه ائده بدستان ینیشعرلر یله باغلیموضوع ا یرلریو ائل شاع
ون ارزوروم ر. اونییر نئچه دفعه وورغوالیب ینیگیدرانا گلمهیاکبر کوراوغلونون ایعل عاشیق
از ویائ بو دا کوراوغلونون»ر. ییلهیسللؤ ینیگیا سللفر ائتدییثمانلو ع ینیغیاشللادی ندایاطراف
ر. یآچ صحرا دان سؤزشاندا تورکمنیقولونو دان« یردیگت یوازیائ ی، گئتدیک یدیا یدستان

. بو یلمزدیا گئده بیصللحرا دن تورکمنراندان کئچمهیان کوراوغلو ایاشللایندا یارزوروم اطراف
انتالر دا ی، واریاالردا کازمیو ال یگیدلهین سلللؤعاشلللیغی ،یر کیر داهلا گؤسلللتریدا اونو ب
له تیل، عمومییمکان دئ یغرافر جیب صلللحرا، تکجه تورکمن معلومسلللتان، تورکمننتورکم
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 ر.یندا دیئر آنالمی یغیاشادین یلرتورکمن
ردا انتالی، واریازماالردا کیسللترسلله ده الی، ایگیدلهین سللؤیاکبریعل عاشللیقسللتر ی( ا1
ن، ررکیگت یمیر خانگایاوبرازالر وار. کوراوغلو ن یملاراقل یمیک« یقولو بَ»، «وموغ احملدی»
 ینیجگهیلمیندان آال بیران اولور. اونو زورال آتلاسلللینلا حئین او  آتملاغی«یقولو بَ»وللدا ی

اؤزونه  یی«یقولو بَ»له توتاراق، ید ینی، آناسینیر. آتاسیشیشله قاریم ایگار خانیگؤردوکده، ن
جا قولالر یریآ یغلال بایین آدی«یقولو بَ»و « وموغ احمدی»ر. یریبئله گتیچنل یمیقارداش ک

 رالر.یدیالریراکچعال اشتاولماسا دا، اونالر اکثر قولالردا ان ف
، یبالسللییر. عیلیسللؤزو عالوه ائد« یبال»ن سللونونا ینین آدینیلریندن بعضللیلریکوراوغلو دل

 وار. یس، معنایر آنالمیب یسؤزونون ده خصوص« یبال»و باشقا گؤرونور،  ی، احمد بالیواز بالیائ
ر ی، باشقا بیلن دلیگؤسللتر یگیلرده فعال اشلترا  ائتدبئلده اولدوغو، حادثهیر قولدا چنلی( ب1

 یسللیدمتچن خیمیگار خانین یبالسللییر. مثال: عیلیر ائدیش تصللویمبئله گلمهیقولدا هله چنل
رمگه یگت یمیگار خانیانتدا، نیر. بلاشلللقلا واریریا گتیلبئللده کوراوغلویاونون مکتوبونو چنل یمیک
 ر.یا حواله ائدییبالسییع یقوروماغ یانت ام -بئلده ن امیدنده کوراوغلو چنلگئ
 یتآل یقیسؤزونو اساساً موس« ساز»رالر. اونالر یالر اسلاسلاً چؤگور چالعاشلیقده ( بؤلگه4
 یقیسمو یکلریتلفظ ائتد یمیک« چؤگور»، «چؤقور»، «چؤور»رلر. اونالر یدشللهیندا ایآنالم
 یقیوسللم»ن ینیلیبَاب بدلی، افراسللیرلر. احتمال کییالر دا سللاز دا دئک حالت -نه تکیآلت

 یضاحیا« 0یآلت یقیجان موسیم آذربایقد یلمیچوغور، بئش سل: »یغیازدیندا یکتاب« یغتل

 ر.ید دییدا چؤگوره عا
سبتاً یو  اوالن چؤگورون قولو نیق بؤیش قولتوق سازدان آزاجیلمییایش یجاندا گئنیآذربا

 و ، دوز دور. اسلاساًی قیسلبتاً قاباری، نیمیزده اولدوغو کیسله، بیا یتاختاسل نهیاوزون، سل
 ر.ید یلمیز سیسکک
ن یرلر. هاواالریشمییتئز دَ  -ن کؤکونو تئزی، سازیمیزلرده اولدوغو کیب یالرعاشیقن ین( بؤلگه5
. بونا گؤره الرریارادیله ائفِکت شمکییدَ یتمیندان ریشلور کؤکو اوسلتونده اوخودوقالر ینیتیاکثر
س، ، مخمّیوانیر. دینیآز راسلللت گل -ا آزیر، قوشلللماید یلیگرا یتین اکثریدا شلللعرلردسلللتانده 
 ر.ینمی، راست گلیسه، دئمک اوالر کینه ایلرس و باشقا شعر نوعیتجن
ونا گؤره ر. بییهلمیله تن یا ین آهنگینیقیموس ینی، هئجا فرقیصراعالردا کعاشلیق م( 6

ئش ب -جا، بعضاً دؤردیه یکیا -ری، بیا سونرا گلندن کیاؤزوندن اول و صلراعالر م یده بعضل

                                                                                                                     
  .79.ص ،0969باکی، نشریاتی، «علم». لغتی قیموسی. افراسیاب بدل بَیلی -0
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  اولور. یجا فرقلیه
فاکتالر  یماراقل یله باغلیا یو قوهومالر یز متنلرده کوراوغلونون نسلیمیغیرالدیچاپا حاض
 یرقا یغینده قوناق قالدیقولونلدا ائو« میگلار خلانیکورتوغلو و ن دسلللتلان»، یوار. بئلله ک
 ر:یینده دئیلههنو هدکوراوغلو

 
  نونا آلماز،یگون بو یئدی

  ج چالماز،یلیم بئله قیهئش ک

  نان قالماز،شعبان یسیعم

 ر اوتانماز وار دور اوزو.یب
 

 ن سؤزه،یر باخسیزور دئ
  زه،یعبث قونا  اولدو ب

  رزه،یلخور میم یسدده

 .گؤزه یخدیرآت اوسته چیق
 
 ر:یلییدا دئقولوندا « یکوراوغلونون تورکمن سفر»
 

  االن سؤزوندن اوتانماز،ی

  نونا آلماز،یگون بو یئدی

  نان قالماز،شعبان یسیعم

 وخدور اوتانان اوزو.یهئش 
 

  من قوربانام آال گؤزه،

  زه،یب یوب، باخدیلیخشم ائ

  رزه،یدور خواجه م یآتاس

 گؤزو. یخدیرآت اوسته چیق
 

  ،یدور، روشن خانا یکوراوغل
  ،یجانامه یسمیم بو جیمن
  ،یدور آنا یسلب یزیس قیقئ
 .یزیب دینیرآت ووروب؛ سیق
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 :یدئد
و  اوغلونونرزهیخان خواجه میالً تانودوم. سللن روشللن علکام ی، من سللنیکوراوغل -

رآت یشعبان خان. ق یآد یسلیو عم یزین قیروم یصلریخانوم ق یبیسلل 0ینصلب

 لوب...یچات یزید سونننهووروب 
ن ده یین، مصللطفی بَینریحان انتالردا عربیرماق اوالر. واریرتآ ینیین سللایبئله فاکتالر

ن ردن  یر. بو فاکتالریلیریئتیقت ینا دیالروازال قوهوملوقیا، کوراوغلو و ائنیحالالر یملهترج
ل، ییدئ اوغلویچیلخیر این سللاده بیال مشللهورالشللان رؤوشللنییکده کوراوغلو آدیردیکئچ
ن یمیخان یبیلص یزیرومون ق یصرین و قینرزهیجه مخان خواین، علیر نسللیزاده بلیاصل
 ر.یخیاولدوغو آشکارا چ یاؤوالد

ر. یلیلردن سئچزادهلیل، اصلییزده قهرمانالر سلاده خالقدان دئیمیلرق عنعنهیلیچدسلتان
لسللله ده، سلللوندا اونون یر ائدیتصلللو یمیک ین اؤوالدینلهییر عایب بیکاسللل یقهرمان حتّ

ر یوو تصیه دوشدویلهییب عایدن اولدوغو، مختلف سلببلردن کاسزادهلیر اصلیسلا بیهانسل
ندا یرانتالین وارینیدسلللتان« کوراوغلو»، یکندهیویآرشللل یکمال یمدان علیر. بو باخیلیائلد
 گؤرونور. یعیطب یسلمهیگؤستر یمیزاده کلین اصیقهرمان

 یالرونون دوستر. کوراوغلیزه اؤزونو گؤسترممبار یانتدا صنفیز واریمیغیرالدیحاضلنشلره 
ر ر اورتا عصیلو بکوراوغ یعنیکوسوب دا. -بیرلر ده وار، کاسلندا خانالر، پاشلاالر، تاجیآراسل
ر. یوئر متیته گؤره قبمناس یل، شخصییمناسلبته گؤره دئ یر. انسلانالرا صلنفید یجنگاور
راندا تایقا یو گئر« جنون عاشیق»ش یبئلدن قاچمیکوراوغلونون قورخوسلوندان چنل یحتّ
اردارام. خین چیا( گؤزلریکوراوغلو یعنی) اگر سنه چب باخا»ر: ییارکله اونا دئ یباشلورکمنت
 .«لمزیبئلده دورا بیز چنلیسکوراوغلو هئچ وعده من بعدو 
 

ن یلسلیب. اوال بییز اولمایمیمکانرما آپارماغا ایآراشلد ینده جدّیویآرشل یمالک یاونون عل
انا ین پاینیکوراوغلونون دورنا سفر» یگیدلهین سؤعاشیغی ر.ی، اورادا باشلقا متنلر ده واردیک
ون وار. بو دا کوراوغلون یسلللمصلللراع« توپو توفنگلر آتولدو»دا  یلیار گری، بیقولداک« ریچات

 ر. یغون گلمیله اویکریف یسلمهیداندان چکیقدان سونرا مئیخدیتوفنگ چ
 ق.یردییکن، اوچ فصله آاریرالیچاپا حاض یالرالیماترش ینمیندن آلیویآرش یکمال یعل
 یمیدوغو کاول ینیکلریدلهین لئنته سلللؤینیاکبر قوربانیعل عاشلللیقلده یفصللل ینجیریب
 ق.یشدیه چالگذا کؤچورمیکاغ

                                                                                                                     
 کؤ .« ف»نصب  -0
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نا یاسللن الفبیالفبادان الت یاسللک یازماالریش الیلمیازیله فصللله مختلف خط ینجیکیا
 یلیندن خیریب -ریان بندیغیللدیازیلده لرک. بونالر لهجلهیلل ائتلدداخل یشللللریلمیچئور
دان زیمیغیمادیزا مقصلللد قویمیقارشللل یرالماغیمتن حاضللل یکتولوژالیز دی. بیردیلنفرق
 یراونال« یزیق قیتوف ائ.»ش یرالمیچاپا حاضلل ینیز نشللرین تبرینیدسللتان« کوراوغلو»

له مشلللغول اوالنالر، یا اییکتوالگالیلال و دقیشلللنلاسلللل. متنیردیه گتر مخرجلیاورتلاق ب
 لرلر.یندن استفاده ائده بیویتوتونون آرشینستیم گلسه فولکلور ایالر الزیجیریآراشد

ن چللاپ اوچون ینیلیللله ح.م.گونئیا یگین رهبرلینیمللالعلی کاوچلونلجو فصلللللله  
ک. یل ائتدداخ یش متنیلمینا چئورین الفباسیالفبادان الت یقول، اسک یکیا یغیرالدیحاضل

 .یاج اولمادیضاحالرا احتیر ایوغوندان ائله بغون اولدیزه اویمیلید یبو دا معاصر ادب
و  یغیندیآل اییازین نئجه ی، متنیگیدلهینئجه سؤ یدستانن عاشیغی ،یق کیشیشلمیچال

 اراداق.یندا تصور یحاق یغیرالندیچاپا نئجه حاض
ش ین، تانا کؤچوررکییازی ینیش قولالریلنمیکاسئته سؤ یئددین ینیدستان« کوراوغلو»
دان سونرا، قیر نئچه دفعه قوالق آسدیک. لئنته بیک چکدینلیآنالماقدا چت ینان لهجهیاولما
ق. یستالشدله رامازارکن پروبلی یسسلر یق. آما بعضیشدینه آلین سس آهنگینیجییهلیسؤ

رفه ح یزدا هانسیفبام، سس الیوخدور. اودور کی یلرارهشلن ایزدا بو سلسللریچونکو، الفبام
 ق.یازدی، او جور سه یردینن سسلهیاخیداها 
 ا ،یر. آیر. مثال: مگر، مییلده دئی، بعضلاً اوچ شکیکیا ین اؤزو ده سلسللرینیجییهلیسلؤ

ز، وایت. ائیت، والیالیخ. هئچ، هئش. وینک، جاوانینغ، جاوانینل.  جاوانیل، عاقیاق.  عاغیلآ
شور. مثال: . سؤز سونوندا سس دو..وز. دوشلمن، دوشمان. اوچ، اوش. هئچ، هئش و یوز، آیائ

ندا سس دوشور. مثال: یر. سؤز اورتاسیی. دئ..نه دوکاندا و ی، دوکاندان عوضلهنه گیگل عوضل
دا سس نینه گرم و  . سؤز اورتاسیرم عوضینه کؤؤشن، گتینه شر، کؤوشن عوضیشهر عوض

  نه نهره.یر. مثال: نعره عوضیآرت
 جانینده آذربایلرز نسلللخهیمیغیرالدین چاپا حاضلللینیدسلللتان« کوراوغلو»لله، تیعموم
ونو تلر اؤزیصللوصللنه مخصللوص اوالن بیر چو  خیالکتلرید ین دوغو و گونئینیسللتورکجه

ه لیا یلرلنمهعوضلل ده سللسهییک سللویر. بو خصللوصللیتلر داها چو  فونتیه دگؤسللترمکد
 :مثالً ر.یلنهییسج
 
  الری: کوراوغلی، اونوتموشد i-u/یا -او

  یرم، دوشدی: گول i-ü/یا -او
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  ، باسوب، قاالسون، دانوش، سالوبی: سازون u-ıو/ا -یا

  شون، وئرسوننریفاری: مجلسون، س ü-iاو/ -یا

  گوننن، اگمزیمدی: گن، د g-yگ/-ی
 
« ز»آت(،  -ا )آدی« ت« نینیسلس« د»مازدار(، یدو -مازالریا )دوی« د»ن ینیسلسل« ل»
 یسلمهی( چئوریدآش-یچدا )آی« ش»نینیسس« چ»اولما (،  -ولمازاا )ی«  »ن ینیسس

 ر.یک دیرده کاراکت
کی بیر هیجادا تلفظ ائدیلن ایندن باشقا یسلنمهک اوالن سلس عوضلیزده کاراکتریمیلید

بیر هیجادا تلفظ ائدیلن ایکی ن ده یلهینو سللؤ«کوراوغلو»دا وار.  سللیصللایتین بیرلشللمه
 یوژکتولالید یر. متنیش اسللتفاده ائدیگئن قوووشللوق سللسللدن -سللیصللایتین بیرلشللمه

ه لرلشللارها یخصللوصلل یزدان اونالریمیغیرالدیضللل، فولکلورچوالر اوچون حاییمدان دئیباخ
 یلن سسیتلفظ ائد یمیک یغیشین قارینیسس« ی»له یسس« ن»ک. سؤز سونوندا یدوئرمه
 ک. یله وئردیا یحرف« ی»

 یدبن ایکلریللیوزایاوالراق اورتا  یزدن فرقلیمیلید یسلله بوگونکو ادبیسللؤزلر ا یبعضلل
ر، نه اوتوشویر عوضیینه قارانقولوق، اوتالیق عوضیر. مثال: قارانلیلیدشلهیا یمی، کیکندهیلید

 یاونالر ...و  ینه چالچیعوض یچی، چالغیلریکینه ایاوز یسیکیک، ایلنه اؤپمهیاؤپمک عوض
 ق.یساخالد یمیدا اولدوغو ک
 ر.یشلتمیندن آز ایار  سؤزلرهئچ ده ف ینیشارکن، عرب سؤزلریدان یدستاناکبر علی عاشیق
ا ییازی یمیاولدوغو ک ینیکلرین اونون دئدین باشا دوشولور. الکیدیآ یغیشین دانیغیشعا

رن یتق گینلیدیمک اوچون آرمهیر. متنه خلل گتیارانیق یلمازلیکؤچوروب اوخودوقدا آنالشلل
 ک. یندا وئردیآراس یسشاره] [ ا یلرفادهیعالوه سؤز و ا

ون رمک اوچیلشدقیدق یان پارچاالرین اولمایدیان، آیشلمایاندا چاتیرالیچاپا حاضل یمتن
 یسارهش} { ا ینیضاحالریو ا ینیقالریشلینزه دایله گؤروشلدوکده اونون باکبرعاشلیق علی

غون یه اونیتمین رینیقیا موسینالتماق و یدیآ یارکن، متنیاوخو عاشیقک. یندا وئردیآراسل
 ن موضوعدانعاشیغی ق.یازدیندا یآراس یسلشلارهیلر ) ( اادهفیسلؤز و ا یگیدلهیاوالراق سلؤ
ن ینفهیصح ینیکلریدلهیاراق سلؤیقو یسلشلارها  ئرلردهی یگیضلاحالر وئردیب ایخیکنارا چ
سونوندا سس  نده ویسیچریندا، ایجین باشالنغی، متنلریکک. لئنتدهیردینا کئچیسیازیاتک 
 دوق.ینقطه قوئرلره اوچ یان یر تامامالنمایکیب فیلیریق

لر عمل آذربایجان ملی یزدن اونالریمیگیش حساب ائتدیتمیب یزیمیشینده ایلئنتلر اوزر



 18 
 

ل یم گلنده دیز، الیق کیشلللالدینه باغیویتوتونون آرشلللینسلللتیفولکلور ا آکلادمیلاسلللی
 نلر.یلسیالردان استفاده ائده بالیماترن یکتولوقالر، ائتنوقرافالر همالی، دیلریخچیتار

 ینیغتن لیسؤزلر یمحلّ ین و بعضینیؤزلره عرب، فار  سلیاولسلون دئ یقلیمتن آنالشل
ن یماسئر توتینده چو  ین اتگینفهین و هر صحیسلؤزلر تکرارالنماسل ینیق. عئیرالدیحاضل
 ک.یه سونوندا سؤزلو  وئردیدئ

ط یشللرا همگنجلهیدن ایئنی یدسللتانز اوچون یمیالریجیری، آراشللدین کیقیبوتون بونالر 
 ر.یقداراداجای

ئوا، ییبعلیئنه غیسک ینیغیرالدین چاپا حاضینیلیارکن، ح.م.گونئیرالینشره حاض یدستان
نا یفباسلللین الیفبادان التال یاسلللک یر و نِدا نجفیله جاوانشلللسللله، الیا یازماالریقاالن ال
و  یلین اوخونوشلللونو ح.م.گونئیه، متنلرین دئیسللللمهیول وئریقالرا یلشیالنیللر. یردیچئو
 یجیوخالماالر دا قانع ائدین بو اوخونوشالر و یق. الکیوخالدیدن یئنیله یا یکمرلآغن یآقش
« کوراوغلو» یگیللده چلاپ ائتدیا یج -1115توتونون ینسلللتیفولکلور ا .ع.آم.. آیللدییدئ

 یجیری. مرحوم آراشللدیلندقیاولدوغوموز تصللد یاندا تردد ائتمکده حاقلیاوخو ینیدسللتان
ر. بو یشدیمال، تامامیزیق قیشنا  ائلناره توف، گنج متنیشیا یغیاشالدن بیئوانییآرا علدل
ره ک. ائلنایوخالماق اوچون اونا وئردی یز متنیمیغیرالدیاراق، نشلره حاضیمکمّل سلا ینشلر
ون ز ده اونی. بیردیآرادان قالد یقالریلشیالنینده چوخلو یسلللهیسلللا ین امگیم گرگیخان
 ک.یر  نشره وئردقبول ائد یمیسا  کا یانتیوار یگیدوزلتد -وبیاوخو

 را ندان اشتیاخین عسلگراوف یالدندا ف. ائ. ن. افضللیرالنماسلین چاپا حاضلیدسلتان
را یائلم یتوتونون امکداشینستیق ایلشنا . شرقیمصلحتلر وئرد یرلیاراق دَیو اوخو یائتد
 ک.یریریلدیب یزیمیغیننتدارلیگؤره م مگهکؤ یگیزه گؤستردینا دا بیزیقکرتیف
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 و کوراوغلو یمیلیبائل
 یکوراوغلو از دیدگاه سیاس

 )آسالن( یمجاز یعبدالعل
08/01/0196 

 
ران و در یگذشلته در ا یهااز قرن یهنیو م یو مل یفرد یو اسلتقالل طلب یخواه یآزاد

 ه و قفقاز و ... شروعین در ترکیاند و همچنگر بودهید یهاکه تحت تسلط دولت ییکشلورها
ک یآمده و یبه وجود م یمل یهاامین کشلللورها قیک گوشللله ایاز  یهر از گلاه شلللده و
 شللدهیها کاسللته ماز مقام و منزلت فئودال یک کمیشللده و یاز جامعه عوض م یاپوسللته

 یداریشللده، همان قدر هم بر بیسللم کاسلته میت فئودالین اثنا هر چه از موقعیاسلت. در ا
 است.شدهیافزوده مها جوان یداریها خصوصا بر بملت

به بعد توسللط بابک  یقمر 111 یاز سللالها یزیو ظلم سللت ین اسللتقالل طلبیاز جمله ا
 ه ویان تا زمان صفویان، صفاریره شلروع شده و با مبارزات حسن صباح، طاهرین و غیدخرم

ل در یح است که شاه اسماعیرسلد. صحیل به اوج خود میخصلوصلا در زمان شلاه اسلماع
جنگ آوران  یهایشهامت و فداکار یخورد ولیم شکست میز سللطان سلجنگ چالدران ا
ان و یان و قاجاریگذارد که، افشاریدر اذهان جامعه م یریچنان تأث یل صلفویشلاه اسلماع

آورد. تا یر را بوجود میر کبیخان، امرزا کوچکیان، میخان پسلللیمبلارزات کلنلل محمدتق
 شود که در اواخر حکومتیتر مازکتر و شکنندهسلم نیپوسلته فئودال یهاهینجا کم کم الیا

ران از آن جمله یز در اثر مبارزات مردم اید و نیآیش میان، طرح حکومت مشروطه پیقاجار
ز و غرب یتبر یخصوص مردم و اهالر مشلروطه خواهان و به یسلتارخان و همرزمانش و سلا

مبارزان زمان معاصللر در  شللود. ازیرفته میم بند( پذیت )هر چند نیران، قانون مشللروطیا
جان، جبهه ی، فرقه دمکرات آذربایخاندان پهلو یتیو ارباب رع یجهلت مبارزه ضلللد فئودال

 ت، انقالبیتوان نام برد. در نهایگر را مید یروهایها و نان اسالم و احزاب و گروهی، فدائیمل
 یهایتسللیالیو ضللد امپر یخواه یران حاصللل آن آزادیدر ا یاسللالم یو جمهور یاسللالم

 وسته است.یگذشتگان است که در عصر ما به ظهور پ
ش، یها پدر جهان، از قرن یها و به نسللبت شللدت و ضللعف ظلم و سللتم ملامین قیاز ا
و  یاردیدر ب یاز آنها شکست هم خورده باشند ول یلید خیوسلته و شلایوقوع پبه  یمبارزات
انس رنس»و « اسپارتاکو »ها ت بردهاند، مانند مبارزار گذاشتهیشان تأثجامعه یزیظلم ست
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، «یمهاتما گاند»کا، انقالبات معاصللر مانند هند یو مبارزات سللر  پوسللتان آمر« در اروپا
کمال  یمصطف»ه یه، انقالب ترکیروسل 0907، انقالب اکتبر «مائوتسله تونگ»ن یانقالب چ
ها و حاکمان و خان یره ... همه و همه در جهت بر اندازی، انقالب کوبا و مصر و غ«آتاتور 
 از دست مباشران آنان بوده است. یها و خالصارباب
ز، ه و قفقایران و شللرق ترکیان اقوام، بخصللوص در غرب ایم، در میکه بگذر ینگر یاز کل

نبال وسته و به دیبوقوع پ یشماریب یو ضد ظلم و ستم و ضد فئودال یهنیو م یمل یهاامیق
و گمنام  یتوسط مبارزان مل یعاشق 0یهادسلتانصلورت  به یو قهرمان یخیات تاریآنها ادب

کوراوغلو  یهادستانن آنها، یاز بارزتر یکیدر سلرتا سلر مناطق فوق بوجود آمده اسلت که 
ده یتر گردتر و پختهلیاز طرف مردم مورد اسللتقبال قرار گرفته و روز به روز تکم اسللت که
، «اشللار کمالی»آغچا سللار  ی، اربابهاینجه ممد، افسللانه آغریها مانند ادسللتانن یاسللت. ا
و  یزیر و... کال در جهت ظلم ستیه و شیرویر ارسالن نامدار، شی، امیسترین کرد شلیحسل

ن یبوجود آمده. اسللت. )خاطرات پروفسللو غالمحس یتیو ارباب رع یخان خان یضلد فئودال
 تهران( -ش 0159 یگدلیب

 یجان و کشللورهایآذربا یجمهورا و خصللوصللا در یکوراوغلو در اروپا و آسلل یهادسللتان
همچون پروفسللور محمد  یران و توسللط دانشللمندانیه و ایه و ترکیالمنافع روسللمشللتر 

دکتر  و یچدستانقوربان  یر علیشه یسرادستانوف و یین تهماسب، پروفسور آزاد نبیحسل
 است.ا و ... به دفعات مکرر چاپ شدهیس نیم رئیرح

 است.اوغلو را نوشته و به صحنه آوردهکور یگ اوف اوپرایب یر حاجییاوٍزئ
با در یو تقر یشمس 0011برابر با  یالدیم 0711 یاز سالها دسلتانن ینوشلتن و چاپ ا

در  یچدستانقوربان  یسلال قبل شلروع شده و تا کنون همچنان ادامه دارد. عل 111حدود 
ل نوشته و به اوغلو را در باکو، بصورت مکمکور یهادستان یشلمس 0118م برابر با  0949

ن را یمحقق یهان بار مجموع نوشتهیح تهماسب هم آخر -چاپ رسلانده اسلت. پروفسور م
سلللفر مهم  5اوغلو عبارتند از کور یهادسلللتانن یم به چاپ رسلللانده اسلللت. ا 0965در 

و  (. شرحیو دربند سفر یقار  سفر -ید سفریزیبا -یارض روم سفر -ی)اسلتانبول سفر
اسللت که  یو عاشللق ی، عشللقیاوغلو مملو از اشللعار رزمکور یهاها و جنگن سللفریبسللط ا

                                                                                                                     
که از قطعات ن م و نثر  شودیعاشلقانه گفته م یاو  یحماسل یهااز داسلتان یبه نوع یقیعاشل یاتدسلتان: در ادب -0

ها تان. دسللکنندیمن وم را همراه با سللاز و آواز اجرا م یهامنثور را نقل کرده، و بخش یهابخش هایقاسللت. عاشلل
نها آ ینانجامد. از مشللهورتر یها به طول ماز آنها هفته یکامل برخ یهسللتند که اجرا یشللفاه یاتآثار ادب ینتریمحج
برد.  عبا  و گولگز نام یقعاش یو شاه صنم، توقارقانل یبغر یقو کرم، عاش یاصل یل،از کوراوغلو، شلاه اسلماع توانیم

دسلتان در  یزو افسلانه و ن یتحکا سلرود و نغمه و یبه معن« دسلتان»آمده اسلت:  ینچن یددر فرهنگ عم ینهمچن
 یرانتشارات ام ید،. فرهنگ عمیدبه زال و رسلتم داده اسلت. )حسن عم یمرغاسلت که سل یشلاهنامه نام یداسلتانها

 .0011ص 1، جلد 0116تهران  یر،کب
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ند. علت ینمایشان اجرا من برنامهیترینکاریریها آنها را در مجالس مهم به عنوان شلعاشلق
 ن شرح است.یاوغلو بدکور دستانالعلل بوجود آمدن 

و  یچیلخیالت حسللن خان به شللغل ایدر تشللک یریتا پ یپدر روشللن که از جوان یعل
ها را در از روزها که اسلب یحسلن خان مشلغول بوده و روز یهاو چراندن اسلب یگهدارن

رون آمدند و یا بید که، دو اسب از درینمایمرتبه مشلاهده مکیچراند، یا میدر یهایکینزد
 ا رفتند.ینمودند و برگشتند و به در یکینزد یبا دو اسب عل یلخیدر ا
ها . تا مدتیگوینم یزیچ ین ماجرا به کسللیا کند و ازیآن دو اسللب را نشللان م یعل
 کند.یآنها را هم نشان م یآورند. علیا میک کرّه اسب بدنین دو اسلب هر کدام یگذرد، ایم
 شدند.یتر مدهیها هر روز بزرگتر و بلند تر و کشن کرّه اسبیا

ن خان د و از حسیآیدار م یلخیحسن خان ا یشهر توقات به مهمان ین زمان پاشلایدر ا
را به  یلخیدهد، فردا ایدستور م یکند، حسن خان هم به علید، دو اسب طلب میخر یبرا

 را که دوست دارد انتخاب کند. ین اسبیتوقات هر بهتر یصحرا نبرد که پاشا
است نین نژادها خواهند بود و مصلحت ایها از بهترکه بن ر خودش آن دو کرّه اسب یعل
ن یفرستد و خود ایرا به صحرا م یلخیتوقات بدهد، لذا ا یبه پاشا ها ران دو کرّه اسبیکه ا

انتخاب اسب به  یتوقات با حسن خان برا یپاشلا یدارد. وقتیدو کرّه را در اسلطبل نگه م
 داشته است.فقط دو کرّه اسب نگه ینند، علیبیند، مینمایاسطبل مراجعه م

 د:یگویند و به حسن خان مکیاسب تعجب من دو کرّهیدن ایتوقات از د یپاشا
   و...یها که به من وعده داده بودن اسبین است بهتریا

 یکن پاشایرا بکشللد، ل یعل ین نافرمانیا یخواهد برایشلود و میحسلن خان آشلفته م
 د:یگویتوقات م

 اور.یاش را در بن دو کرّه اسب، دو چشمیمه انتخاب این مرد را نکش، بلکه بلحاظ جریا
 کنند.یکنند و کور میرا داغ م یدهد، دو چشم علیتور محسن خان دس

مرا به خاطر  یهاد: حاال که چشمیگویشود، به حسن خان مینا میناب ینکه، علیپس از ا
 ن دو کرّه را به من بده.یچشمانم ا ید، از بابت بهاین دو کره اسب کور کردیا

 دهد...یم یها را به علحسن خان آن دو کرّه اسب
اش د، آن دو کّره اسب و پدر کوریآی( می)کور عل یساله عل 06ن زمان، روشن پسر یدر ا

 برد.یرا به خانه خودشان م
به  یج نوریروز ه 41بساز که تا  یها اسطبلن اسلبیا ید: برایگویکور به روشلن م یعل

 چ کس هم نتواند به آنجا نگاه کند.یآنجا نتابد و ه
کند. آب و خورد و یم یها را در آنجا نگهدارد و اسلللبدهیها را انجام من کاریروشلللن ا
و نهم  یکند. در روز سیروز صلبر م 19ز تا یکند و خود نیه میکجا تهیها را خورا  اسلب
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کند، یها را نگاه مکند و اسللبیبه اسللطبل باز م یک سللوراخیشللود و یاش تمام مصللبر
ه ن کین لح ه همیدارد. در ا یکتربال کوچ یگریها بال دارد و داز اسللب یکیند که یبیم

 یها باقدر بدن اسللب یگر بالیکم محو شللدند و د -ها کمند، بال اسللبیبیکرده، مینگاه م
 دارد. ینگه م ین عمل را از پدرش مخفینماند. ا

ها اش را به بدن اسلللبدسلللت یکنند و علیبا روشلللن اسلللطبل را باز م یروز چهلم عل
تند. داشید بال مینها بایاست وگر نه ادهید یها را کسن اسبید: ایگویکشد، به روشن میم

 دهد.یح میان را به پدرش توضیدر نهایت روشن جر
، خار و خس دار یباتالق یها را از جاهان اسبیدهد، روشن ادستور می ین به بعدعلیاز ا

نه یا معاها رهم در عبور هر کدام از آن مراحل، اسللب یها عبور بدهد و خود علو سللنگال 
دور » ی، به پایده ولینچسب یزیچ چیه« ر آتیق»از آنها  یکی یند، به پاهایبیکند و میم
 است.دهیچسب یگل باتالق یک کمی« آت
 م.ینجا برویمان را جمع کن، از الیها و بار و بندد: اسبیگوین به بعد به روشن میاز ا

نجا یپرسد: ایاز روشن م یعل یگاه افتند. هر ازیکند و راه میها را حاضر مروشلن اسب
 روندیقدر راه مد. آن یگویوضع منطقه را به پدرش م یاسلت  روشن چگونگ ییچگونه جا
ها است، منطقه سر سبز و چشمه یکش کوه بلندنهیس یرسند که، در بلندایم یتا به محل
بئل ینجا چنلیکه ام یکنینجا را اتراق و منزل مید: همیلگویم یفراوان دارد. عل یهلاو آب

شان یهااسب یخودشان خوابگاه و برا یشلناسم. روشن در آنجا براینجا را میاسلت و من ا
 سود.یتر مکنند روشن بزرگتر و تنومندیم یسازد و زندگیاسطبل م
فالن کوه را بگرد و در آنجا به فالن شللکل  ید: برو فالن جایگویبه روشللن م یعل یروز

گردد و آن قدر میرود آنیاور به من. روشللن میبکن و ب یمقدارهسللت، از آن  یک سللنگی
کند و یبا دسللت لمس م یآورد. علیپدرش م یاز آن را برا یاکند و تکهیدا میسللنگ را پ

و ک چاقیت ین تکه سنگ را ببر بده براین همان سلنگ است. اید: درسلت اسلت و ایگویم
نگ ن سیاز ا یشترید برو مقدار بیگویم یلدهد. سپس عین کار را انجام میبسازند. روشن ا

سازند. ر بیک شمشیت ین سنگ را بده براید ببر ایگویم یدهد. علیاور. روشن انجام میرا ب
ت اس ین سنگ سنگ آسمانیرا ایر ترا عوض نکند، زیر سلاز شمشیمواظب باش که شلمشل

ن سللنگ و مانند آن ین افتاده اسللت، مانند ایشللده و به زمکنده یاا از سللتارهیکه از ماه 
ن چاقو را هم با خودت ببر ی، ایریر را بگیآن شمش یشود و هر وقت رفتیدا نمیر پیشلمش

ن چاقو فلز و جنس آن را امتحان کن روشن همان یر ترا عوض کرده باشد با ایکه اگر شمش
کن روشن با آن یکند، لیض میر روشن را تعویر ساز شمشیشلمشل دهد.یکار را هم انجام م

ر یشود، شمشیرساز مجبور میبرد. شمشتراشلد و میرا می یر تقلبیخودش شلمشل یقوچا
 را به روشن بدهد. یاصل
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ا )قوش یافالن کوه چشمه ید: امشب برو در باالیگویبه روشن م یعل یبعد از چند سلال 
شللب از دو سللمت آسللمان  یهامهیبوالق( هسللت، در آنجا باش و به آسللمان نگاه کن، در ن

خورند ت در آسمان به هم میینها ند و دریآیگر میسوی همدکنند و بهحرکت میدوستاره 
کند، تو از آن آب بخور و صورتت را با ین چشلمه کف میشلوند، آن موقع آب ایو منفجر م
 اور.یهم به من ب یو مقدار یآن آب بشو

د و به هم رسنیستاره به هم م شب دو یهامهیدهد و نپدر را انجام می یهاروشلن گفته
خورد و صورتش را کند، روشن از آن آب مییجوشد و کف میچسلبند و آب چشلمه میم
 شود. یخوابد و محو میپدرش هم آب بردارد، کف آب م ید تا بخواهد برایشویم

د: متأسفانه کار درست یگویدهد. پدرش مان را شلرح میید، جریآیروشلن به نزد پدر م
 یافتم.خود را باز می یینایم، من بیچکاندین آب به چشللمان من مرا اگر از آیانجام نشللد، ز

رسلللند و من هم عمرم کفاف یمرتبه به هم مها از هر هفت سلللال یک چون آن سلللتلاره
 کنم.حت به تو مییگر صبر کنم، الجرم چند نصیدهدکه تا هفت سال دینم

 .اهند ترسیدصورت خود زدی، در موقع خشم همه از تو خو: چون از آن آب بهاول

: چون از آن آب خوردی، صدای تو چنان رسا خواهد شد که در موقع نعره کشیدن، دوم
 هیچ صدایی به صدای تو نخواهد رسید.

 شده و هیچ شمشیری او را خم نخواهد کرد.: شمشیر تو از سنگ آسمانی ساختهسوم

 تو باید انتقام من وکنم که تعیین می« اوغلوکور»میرم و نام تو را : اکنون من میچهارم
 ها و پاشاها بگیری.سایر مظلومان را از ظالمان، خان

اوغلو شود و کوراوغلو معروف و مشهور میمیرد و روشن هم بنام کوردر همین آن علی می
کردن جوانمردان به دور خود کند و با جمعهم در تمام عمرش پند پدر را آویزه گوش خود می

پردازد. ها و مباشرینشان( میها، اربابه علیه ظالمین )پاشاها، خانتا اواخر عمرش به مبارز
 دهد.  اش ادامه میبه مبارزه  اوغلوگفتنی هستم که تا اوایل اختراع تفنگ و پیر شدن کور

 ضاحات:یا 
 بوده. یچیلخین حسن خان ایدر خدمت هم یریتا پ ی= از اول جوانیشیک یعل

 شود.یبعداً بانام کوراوغلو مشهور مکه  یشیک یساله عل 06= پسر روشن
 یخودش در نزد پاشا ینکاریریبوده که به خاطر شل یشلیک یعل ی= کارفرماحسنن خان

 را کور کرده است. یتوقات، دو چشم عل
 .یعل یادار اسب و مسبب کور شدن چشمهی= حاکم شهر توقات و خرحسن پاشا

 کوراوغلو. یهااز اسب یکینام  =رآتیق
 گر کوراوغلو.یسب دنام ا =دورآت
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 یساوغلو اوسطورهکور 
 ی  لیصمد چا

 

 

وخسا یآدام،  یخیاوغلو، تارکور»، بودور: یرین بیسوروالر یله باغلیا یدسلتان« اوغلوکور»

 یونه ده افسلللانه ،یخیمان(، نه تارمنجه بو قهرمان )قره« ر یدتیشلللخصللل یوافسلللانه

جه، کن گرهیشللیر. بو باخیدر قهرمانیک بیفیر. میددن اؤنجه اسللطورهر. او، هر نهیکاراکترد

 لر.یقونوالردان بللنه ب یداکیآشاغ یلرلیدل

ه ر. اونا گؤره دیدنیچو ، کؤکو در یبوداغ -دیر. قولدونیاسللی گئنیش و انگین اوسللطوره

 ر.یدیکلش گرهیباخ یر اؤنریه بیغون اوالراق اوسطورهیزا اویمیازی

 تاندس یور. اوسطورهیزدیر. زمانسیدیاوُچون زمان ل،ییدئ یزمان ایدون ین زمانیناوسطوره

زمان  زیسللؤزلرله باشللالنار. زمانسلل یمیلر کمییدئ« یدیو  ایر گون ی، بیدیر گون واریب»

 ینه تایئرلریا اوزو یدا دون یئر و مکانین ینونه کؤلگه سلللاالر. اوسلللطورهین بوتونلویدسلللتان

ن یدستان یور. اوسطورهیش قالینمامیر، تانیبللنم یئرین ییاوالر یب یسل، اوندا اوز وئرهییدئ

ئرده توپراغا ی یر، هارادا آنادان اولوب، هانسییاشایهارادا  یدن قهرماناو جمله ،یلرتیشخص

ده  یلی، دیندان ساواین زمان و مکانینر. اوسطورهینمیر، تانیه بللنمیمسلهیب، کیلیریتاپشل

ر. یدبی. رمزه چولقانیدلی. آچماز دیدلید یزلیگ یلین دینهل. اوسلللطورییل دئید یاغیبا

ر. اونون یدیله باغلعلتیده، طب یلرتؤره دا، یالرن قلانونین، اوسلللطورهیبونالردان سلللاوا

ر یهئچ ب امالر، یزا بیب، سیخه نفوذ ائدیله تاریر. اوسطوره افسانه ایزدیسلخیدا تار یالریاوال

وتله کآدامالر،  یخیر پارا تاریب یلرکیلمز. بو دا اوال بیزا بیه سللیخ اوسللطورهیا تاریافسللانه 

، ینیدسلللتان« اوغلوکور»اناراق، یسلللؤزلره دا یداکیوخاریلر. وی ن ره گگؤزونده اوسلللطوره

 ورماق اوالر:ی -یوزوبنده، بئله یسوهیچرچ یالرمیتیتان اوسطوره
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ل. ییدئ ی، بللین زمانییکؤ  اوالر یر. هئچ بیدزیز، زمانسللیسللچاغ یدسللتان« اوغلوورک»

ر. یدش چاغینمامیتان یالراشلللام، اؤلوم چاغین دوغوم، یآدامالر یرین، هلابئله او بیقهرملان

ن هارادا اولدوغو ی«بئل یچنل»رلر. یئر اوزونده گؤرونمزدیالردا ئر و مکلانی یداکدسلللتلانل

ر. یشلللدیاولمام یبلل یئری ن جوتلشلللمهینیله، چؤل آتیا یز آتیر. دنیدیزلیر، گیآچملازد

الردا ، چوخلو سللؤزلر و مصراعیلید یزلیگ -ین رمزیدسلتانر. یشلدیملمهییدئ ین آدیزیدن

 یریب، او بییر سللؤز دئیر. بیگؤزه چارپاند لرده اشللاره اولونان سللؤزلر،مییر. دئیدگؤرونمکده

 اولور. ین چوخوندان بللیلرسؤزو آنالتماق، جمله

 یکوزوندها یسره گؤیا میترا، یر. میددستان یله ده باغلیسم ایائتریم یدستان« اوغلوکور»

دا نیآراسلل یله اهورامزدا اولدوزالریمن ایترا، اهریر. میدیزسلله، ترهیزان ایر. میدیزان فلکیم

ناما گؤره یر. ایدنجیلیق یلهییت یکیا یسللن بلگهین«سللرهیم»ر. یدارالدانیر. عدالت یدیآراچ

ن گؤرمک اوالر. اوندا ین«سرهیم» یقلیشیم شلاخاندا، ایریلدیب، ایاشلچاخن یبولودالر یگؤ

ندا گؤرمک اوالر. او، آغ یگوندوزون اورتاسلل -گئجه ینسللرهیده م« ندهیئریدان »، ییسللاوا

نج یلیسلللره قی، میرکیدر. بونالر او دئمکیارالدیندا عدالت یاورتاالر یلله قلارا تانریا یتلانر

ا، ر. بئللله اوالنللدا دیدنللدهین الیقهرمللان یمیاوغلو کو دا، کورر. ایدنجیلیرن قیک گتیللرلیب

 یون سساوغلون، کوریکقیییرمالیر. بونو دا آرتیدیه باغلیر، اوسطورهیترادیاؤزو م« اوغلوکور»

بولودالر  یکب، اؤلور. نئجهیللیخییل. او نعره چکنلده نئچله آدام ییلسلللس دئ یاغیلده بلا

 ر. قورخودا اؤلومون،یه قورخو سلللالیگورولتوسللو دا اوره یچاخناشللاندا، گورولتو قوپور، گؤ

 ر.یدیقارداش

اوغلو کور دندا آدامالر، او جملهدستانر. بو یدیلیلگیله ده ایسم ایتوتم یدستان« اوغلوکور»

نده هیر. دئیریئتیه یئرین یسللتکلریر. اونون ایینلهید یرالر، آت قهرمانیشللیله دانیاؤزو، آت ا

ها یین شللیحز -نیحز دوشللنده، یریاوغلودان آرکو« راتیق»ر. یردیاونو قاچرت، یقاچ یمن

 ر.یینایب، اوینیدن تاپاندا دا سئویئنیر، اونو، یچک

ر. داغالرا سللؤز یق آپاریشللیزالرال دا دانیر. او، جانسللیشللمیال دانوانیز حیالنیاوغلو کور

ر. یریشدیور، دانیاؤ ی«شا بوالققو»دن او جمله ،یونا اوخشور، بوالقالرین بویقوشلوب، اونالر

له ینج ایلیور. قیاوخو ر، سلؤز قوشور،یر. سلاز چالیدلید یشلفاه یلیر. دیدیعت آدامیاو طب

ر، یچونلر آیا، دویاوخو -ایب، اوخویله گؤرور. ساز چالیا ی، سلاز سسیشلیر این بیلمهیگؤره ب

ر. یدیسللین اؤنملینیلراشللام سللسی، اونون یسللسلل یقیر. سللاز موسللیلر اؤنه آپارشیا
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ر. او، یاله سس سیاؤلکه ر،یندن دالغاالنیاوغلونون ساز تئللرلر، کوردورلو سلس یکدهعتیطب

ر، یالر آلیب، سللاراییالیقامچ یوورا سللاز -نه وورار. تزهیریناغا گتیاو« یراتیق»له یسللاز ا

. دئمک، ریدان قورتلاردن، توتلاقکیلرلیده اسللل یدیلگیا یمیک« حسلللن اوغلویرچیدم»

 ر.یلمیز سانیسنجیلیسره قیم یر ده کیز، بیسز، سؤزسوز، سسیسازس« اوغلوکور»

ر. ید«راتیق»، یرین بیان بو آتالریللآت اولمللا یر. عللادیدمیآدل یآت یکینون ا«اوغلوکور»

دا ر آنیاوغلونو بلر. کوریاوچلا ب ن اوزوب،یاقالریلئردن آیر. یدر آتیب یفتر قلانللادلیرات چیق

له یا یالرئر اوزونون دوغال، دوغومیدور. ن دوغومو دا اؤزل دوغومیوردا آپارار. بو آتیان ورتدی

ر. یآچ ا گؤزیایر آت دنیر، قیجوتلَشللل یله چؤل آتیا یز آتیدا دندسلللتانر. یدیریر. آیدیفرقل

ر یدا ج« دورات»اولللدوقلدا،  یداش آت -رات، داغیر. قید«دورات» یآت یریاوغلونون او بکور

ندان اود یرناقالریب، چاپان چاغالر دیر. چلاپلار گئدیدر آتیده دورملاز بیئرده، گؤیر. یدآت

 در.یسؤزون ائش نلر،ین دین سازینیسهیییوروتمه گئدنده ده ایقوپار. 

دیر. قهرمانین اؤز دسللتانوی بیر ی، آدالر دوزوم ایله ده اسللطورهدسللتانسللؤزو « اوغلوکور»

شلللاخه، بوداق « اوغ»سلللته یارانمیشلللدیر. بیلدیگیمیز کیمی سلللؤزو کؤکو او« اوغ»آدی، 

ی لشلللاخه بوداقلی، -کندینین آد آنالمی، قوللو« اوغلو»کی ایکی دهآنالمینلدادیر. بیزیم بولگه

 سیز، بوداقسیز، سونسوز معناسیندا اوال بیلر.آدی، شاخه« اوغلوکور»دئمکدیر. بئله اوالندا دا 

ؤزو س« کور» یعنیسؤز،  ینجیریر. بیشلدیارانمیدن ر ا یسلؤزجو ، ب یکیا« اوغلوکور»

« قکور بوال»ر. بو سؤز، یدده، اشاره هیان نسلنهیتارمایقا یغیشلیا ندا اوالراق،یگؤرمز معناسل

، یرکینیاونا گؤره بو آدال تان« کور بوالق»ر. یدجلب ائدن یندا گؤرونر ، ن ریآد یلرچشمه

غ دور. بئله اوالندا دا دا«کور»ر. اونا گؤره ده یلمیتارا بیقا یغیشیر. داغ، ایخیدان چو داغیسلو

دا این ین نئچه آدینیسللاوسللطوره« اوغوز خان»ه، یاق دئیر. بونا داید«کور بوالق»، یبوالغ

خان، یخان، آر. گونیاوغلو وارد ین آلتی«اوغوز خان»، یمیدا گلن کدسلللتلانلق. یریسلللال

، یانیق دنیشلللیا یلک آدین بئش ای. بو آدالرخلانزخلان، داغیخلان، دنیاوللدوزخلان، گؤ

له یؤق ساالراق، گیشیاولدوز ا ،یرالر. گون، آیادا سلالی یانیق دنیسله قارانلیا یسلینجیآلت

ر. اونا یدتارانیق قایشینه ده ا ق ساالن،یشیسه نه ایخان ارالر. داغیدتارانیق قایشلیزده ایدن

ر قهرمان داغ اوغلودور، یک گؤسلللترن بیدلیگیدا اغدا نلاما گؤره،یر. ایآدالن« کور»گؤره ده 

 یلره تللایریالر دا، او برانیآدالنللد« اوغلوگور»اوغلونو شللللدان کوریاوغلودور. بو بللاخکور

 رلر.یرلشیکیف
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 یندک« اوغلو» یکندهیسمئشه« نوهسه»ر. یشلدیندا دا گلمیسلؤزو نئچه کند آد« اوغلو»

ونالردان رلر. ایدیش کندلرینمین تانین، اؤلکهیکند« اوغلو» یکبؤلومونده« انیسللوف»له یا

کند و « اوغلوبوز»، «اوغلوخود»، «اوغلونید» ،«اوغلوام»، «اوغلوائو» ،«اوغلوآغاج»، ییسللاوا

 «اوغالن»، یالر. بونالردان ساواشیداالنمیسؤزوندن فا« اوغلو»ندا یاؤز آدالر دا، یورد آدالری

 حساب اولورالر. ی، بوداغیسوغو، شاخهن ایآنان -سؤزو ده آتا

بو  شیک باخیفیر. میدن تمل گؤروشللو، اسللطورهینیدسللتان« اوغلوکور»، یسللونوج بو ک

ه خ، اوسطورینده افسانه، تاریسوهین چرچینیدسلتانا داخل اولموشلدور. اونا گؤره ده دسلتان

خ یاراونون افسللانه، ت ن چوخو،یئرلری یداکدسللتانر. یدیللمهیندن سللئچیریب -ریب یقونوالر

 ،یانقهرم یداکن داغینر اؤلکهیب یکر. اولسللونیدیعیرلر. او دا دوغال و طبیدبؤلومونه اشللاره

ئله، ن. بونونال بیلسلللیئر آچا بینده اؤزونه ییب، ائل اورهیله آدالنیاوغلو آدا دا کوری، اوغلوداغ

ن یلرکیب، اؤزللیلره آپارکینلیدر، اونو یلرگؤروش یون اوسللطورهیدسللتان یمیاوغلو ککور

 ر.یخاردیاوزه چ

  



 18 
 

 
 

 
 

 کوراوغلو دستان
 علیرضا ذیحق

 
 گر ستیزیای به سلوی نور و روشنی است و ترنمحماسلی کوراغلو، ناپیدا کرانه دسلتان

هایش های گلرنگ غروب کوهسلللاران دنیایی که افسلللانهجاودانه با ظلمت و تاریکی در افق
 .های بهاری را چشم انت ارندنم -چون خا  تشنه، خواب سبز نم -رصبور و پر وقا -نیز
 

 کوراوغلو دستان 
ی گر ستیزای به سوی نور و روشنی است و ترنمپیدا کرانهحماسلی کوراوغلو، نا دسلتان

هایش های گلرنگ غروب کوهسلللاران دنیایی که افسلللانهجاودانه با ظلمت و تاریکی در افق
 .های بهاری را چشم انت ارندنم -ون خا  تشنه، خواب سبز نمچ -صبور و پروقار -نیز

ها در سیالب جور و ظلمی که است و یادش حریری از خاطره« روشن»کوراوغلو، نامش 
 ماند که آذرخشای را میپناهان رنگ ارغوان گرفته است. او تناور کوه ایستادهبا سرشک بی

های مواجش، یکار را در بطن پرخروش چشمهکشد و گوهر پتقدیر را، بردبارانه بر دوش می
 .سازدجال داده و به زاللین نهرهای حس و هستی جاری می

با  مرد کوهسارانِ اش بود و این بیمیعادگه راسلتان و رادان، مأوای عزلت« بئلچنلی»
 .ایبئل، جوالن وسلطهآلود را چون عقابی تیز چنگ برفراز قلعه و باروری چنلیمه

یال افشان و سْم کوبان مونس و یارش بودند و هر جا که « دورآت»و « رآتقی»اسلبانش 
ماندند آوردند و طوفانی از آتش را میبیدادی بود تازان و خروشان، اربابان جور را هجوم می

 .خشکاندندها را به یکباره میکه ستم خوشه
اند و ها و زیباییفتکوراغلو، ابریشمین تار و پود ظرا دستانبه راستی که رمز و نمادهای 

ها یتها و فضلخوان نیکیهایی پیش از این نغمههای خالقیت نسلی که سدهتسخیر اوج قله
 .بودند
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کوراوغلو، خونباریش چشللمان پدر را که ایلخچی خان بود، به ن اره نشللسللته بود و او را 
 بود و دیگرسوی پدر گشته خواند در این برهه، روشنای چشمان بیاش می«روشن»که پدر 

 .دادنداو را در ایل، نه روشن بلکه کوراغلو یعنی کورزاد خطاب می
اما چشلللمان پدر، چه دیده بود که به ظلمت آویخت و تقاصلللی اینچنین داد  خانِ قدر 

ای خواسللت از بهترین اسللبان ایلخی و قدرت به میهمانی رفیقی داشللت و آن رفیق، هدیه
خواند و اسبانی که مهمتر و بهتر بودند خواست که را فرا « علی کیشلی»اش خان، ایلخچی

جدا کند. ایلخچی که با چشلمانش دیده بود دریا شلکافته و دو اسب از ژرفا به در آمده و با 
آت را که در آن زمان کره اسللبانی ها در آمیخته و در آب شللده بودند و قیرآت و دورمادیان

آَوَرد و اما یشکش سوی میهمان خان مینحیف بودند اما از نسلل آن دو اسلب دریایی، به پ
 .دهداش را فرمان میجوشد و به غضب، کوریخان، آن را اهانتی دانسته و می

 
ها در سیالب جور و ظلمی که است و یادش حریری از خاطره« روشن»کوراوغلو، نامش 

ش که آذرخماند ای را میپناهان رنگ ارغوان گرفته است. او تناور کوه ایستادهبا سرشک بی
های مواجش، کشد و گوهر پیکار را در بطن پرخروش چشمهتقدیر را، بردبارانه بر دوش می

 .سازدجال داده و به زاللین نهرهای حس و هستی جاری می
آلود کرد و از پسللر خواسللت کره های مهاسللبان، عزم کوهاش را برداشللت و با کرهپدر، روشللن

روزن و نور است بر آنان ببندد. نور آز اشیان دریغ شد و اما اسلبان را آشلیانی سلازد و راه هر چه 
ها ها قد برکشیدند و روزی به اذن پدر، اسبان رو به خارستاناسلبان، تنومند و ستبر چون صخره

ها، سلم بر زمین کوفتند و بدینگونه چنلی بئل مأواگه آنان شد و بذرهای رشادت، نهادند و در قله
لو شکند و تألدینسان هم است که کوراغلو، حصار تنگ تاریخ را میهای بشلارت شدند و بخوشله

 .گردداش، در هر عصر و نسلی نمادی از فضیلت میپرفروغ آوای نیکخواهی
های زرین اشلللرافیت، آن پریشلللادخت اقبال و تاب قفسآن قمری دلتنگ و بی« نگار»

اران دل بسته و در چنلی کند و به آوای کوهسبخت کوراغلو، تاج و تخت شاهی را نفرین می
 .کند دوشادوش روشن تا هیچ هزار دستانی را تنگی قفس نیازاردبئل، عزم نبردی می

ای که غریو گردد با هفت هزار شللهاب رخشللندهای میکوراغلو، دیگر نه یک نام بلکه سللتاره
د آمیزعدل و دادشلللان، فلک را به تسلللخیر خود دارند و هر جا قطره اشلللکی به خوناب دل می

 .بارندو مهیب، برخارزاران پستی و رذالت لهیبی از آتش و رعد می شان غرندهخشم
 کوبد و آوازههاست که دیوارهای ستبر قومیت را در هم میکوراغلو، با این ویژگی دستان
گردد که زمسللتان سرد زمان را تجربه هایی میزده پاها و دسلتاش گرمی بخش یخجهانی
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 .شکندلگشت، خواب در چشم دلشان میاند و رنگینی گکرده
ی است مرتبط و منسجم که هفت دسلتانهای فرهنگ مردمی، کوراغلو دهگانه در روایت

گیرد و سه بخش دیگر از خردی و برومندی روشن، همدلی فصل آن در قالب سفر شکل می
آن خنیاگر سللیاحی که دل سللپرده به روشللن بود و  -«عاشللیق جنون»اش با و دوسللتی
کند و زیباترین و سللاز میاش نغمهشللود آخر و فرجامین رزم و پیریاش میدهسللرسللپر
 .پوشاندهای نثر و شعر و فرهنگ شفاهی را کسوتی جاودانه میترین نمونهسترگ

کوراوغلو، با شمشیر مصری و غریوهای دلیران  آت و نعرهی قیردراین اثر حماسی، شیهه
گردند که گویی هر کدام از این نمادها تصلللویر می اش، آنچنان کوبنده و مؤثردل سلللپرده

ز اسللب و دلیرانش چنین دارند. کوراغلو ا دسللتانشللخصللیت و روحی در البالی هزار توی 
 گوید:سخن می

گردد با قد فرازش در ای از مرگ میخروشللد و بسللان سللایهاش چون رعد میشللیهه»
ه ب .گردندوفانی از شللعله میکشللند و طی پیکار. سللرفرازان شللمشللیر از نیام برمیصللحنه

 «.کنندهنگامی که خرمن سلطان را در و آغاز می
این شیواترین تجلی خیال و خالقیت مردمی، از فراسوهای تاریخ و اوج اقتدار فئودالیزم، 

اش را در دریای زمان طی گلذرد و با اختراع تفنگ سلللیر افولیچون نهری خروشلللان می
پرسلللد و چون به اش میو بله کندوکاو، از چند و چون بینلدکنلد. کوراوغلو تفنگی میمی

روشنای آن، رزم دلیرانه و رو در  بیند که دیگر درجوید، غروب آفتابی رامیاسلرارش راه می
کشد که دیگر عمر مردی ای نیست و در حال، نعل از سم قیرآت به در میمجال جلوه رو را

ابد تا آفتاب به روز دیگر چسان تابد و چاره یو مرادنگی به سر آمده است و به عزلتی راه می
 چه باشد.
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 نینیدستان ایله یگیلمیکوراوغلو ک
  یکلر یاؤزلل

 احد فرهمندی

 

 اؤزت 
، رداناوالیال یخیتار یله باغلیا یاشللاییشللین یندا خالقیالردسللتان وچاقلیقجان قیآذربا
 نیالردسلللتان. بئله ریت گئدصلللحبدن لرمبارزه یغیق اوغروندا آپاردیعلدالت و آزادل-حلاق
 قوچاقلیقد انسلللانالر اولور. یگیا جسلللارتلی شیخمیندن چیسلللیچریخالق ا یرملانالرقه

ر. یارانیندا یلر اساسنغمه لرلهتیاوالن روا سلیندهچئور یقهرمانالر ائل، کؤکوندن یالردسلتان
 ر. یدیدستان «کوراوغلو»ده  یریندان بیالردستان قوچاقلیق تانینمیشان 
 

 ، آت.عاشیقاوسطوره،  ، قهرمانلیق، افسانه،دستان: ر سؤزلرآچا

 

 اؤن سؤز 
 سللی و تاریخی ایله ایلگیلینین یاشللاییشللی، مبارزهی آذربایجان خالقیدسللتانکوراوغلو 
ی اولدوغو اوچون اوزون زامان ائلین دسللتانی ائل دسللتاندیر. کوراوغلو دسللتانیارانمیش بیر 

ده  ندا یاشلایاراق زامانیمیزا قدر گلیب چاتمیشدیر. اونا گؤرهدیلینده، عاشلیقالرین سلازالری
نین لریلرینین هم ده سونراکی مبارزه صحنهجی عصردن داها قاباقکی قوچاقلیق حادثه -07

دیر. یدستانقهرمانلیق و عینی زاماندا سللئوگی  دسلتاناثرلرینی اؤزونده داشلیمیشلدیر. بو 
دیر و بیری بیرینه باغلی -اولموشدور. بو ایکی بؤلوم بیر اونون بؤلوملری نثر و شعر ایله بیرگه

ریر و گرایلی( تشللکیل وئ ییر. شللعر بؤلومونو هیجایی شللعرلر )قوشللما،او بیریسللینی بوتؤوله
هیجانالری، ایچ  -عاشلیقالر طرفیندن سلاز چاالراق اوخونور. بو قاشماالردا قوچاقلیق دویغو
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رنم ائدیلمیشیدیر. شعر همیشه نثر بؤلومونده لری و جسلارتلری بدیعی شلکیلده تهؤوشلنه
 لری تمامالییر.نقل اولونان حادثه

داکی شعرلر، قهرمانلیق، غنائی، چاغیریش، نصیحت، ساتیریک و ...دن عبارتدیر. بو دسلتان
آذربایجاندان باشللقا دیگر تور  خالقالریندا آنادولو، تورکمن، اؤزبک، قازا  و حتی  دسللتان
چو   -لر آراسلللیندا یاییلمیشلللدیر. یالنیز بو خالقالرین روایتلری آزیکگرجی و تاج ارمنی،
نین اؤزونله مخصلللوص خصلللوصلللیتلری واردیر )هئیت، دیر و هر بیریبیریلله فرقلی -بیر

66:0167.) 
 «یابخلر کتیتار»ن ینیزلیتبر آکارال .ریدین اورتاق قهرمانینیاسلللیلکوراوغلو تور  دون

 یآد دن کوراوغلون، او جملهینیسلللیدن چو  باشلللچ-11ندن یلردسلللته ینده جاللیاثر
ن یالربی، کاسللشللجاعتله ایگیدلیک یر. کوراوغلونون ووروشللماالرداکیلید ائدیقئ یخصللوصلل

 (.0167)حقی، ر یشدیرمینا چئویاونو خالق قهرمان یاولماس ین دوشمنیدوستو، ظولمکارالر
ت، تاتار، ریزبک، قازا ، باشللقن )تور ، تورکمن، اؤینیتیو  اکثرین بؤینیتور  خالقالر 

 یدستان «کوراوغلو» یئرلشننده یلردب یفاه( شیاشقاالرو ب یجان تورکلریقاراقالپاق، آذربا
لما ییایب. یلییایالنیندا آ یر جغرافیش بیا قدر گئنیاییردن سلللوریبیتونلادان بالکانالرا، سللل

، یک ریددسللتانبیر رسللیز بنز -تایسللیز« کوراوغلو»نه گؤره یهرتنه و شللینا، حجمیاسللیمق
 وزدن چوخدور. ی ییسا الرینینانتیوار

 نیغیدئسلللم، فولکلورشلللناسلللل نیدیآن، داها یغیشلللناسلللل اتینده ادبیتور  دؤولتلر
وزلرله یدن ق ائیل و تدقیاونو تحل .و  رولو اولوبین بؤینیدستان «وغلواکور» ندهیسشمهیگل

 و اون بیلیاالر نشلللر ائدییمونوقرافر چو  یب، بیلیازیللر مقلالله ینلرلله ( علمی)بلکله ده م
، «هدزایلع.ح»، «.خولوفلوو»جلانللدا یربلاذآ) یقللاتیتلدق «وغلواکور»الن یو آپلاریکلر بویللیلا
، «ئویی.ولو»، «وغلوا.کورو»، «ف.فرهادوو»، «ئوییپ.افند»، «بی.تهماسحم.»، «ی.آراسللح»
ان باشلللقا یماقال قورتارمای... و سلللا«ووابا ع.یا»، «موویم.حک»، «فرووعن.ج»، «ئوییآ.نب»

مشلللهور  یمیک «ووافی.ت.ظر »، اؤزبکسللتاندا «ئوییب.آ.کارر»سللتاندا ن، تورکمیمؤلفلر
 یملریو باشللقا عال «اتیف.با»، «ن.بوراتاو.پ»، «میریلدیید.»ده هی، تورکیاتشللناسللالریادب
ما یدا داق ی، فولکلورشللناسلللهکجیلدیتلر الده ائدیلیینا ی، علمهکجینلشللدیاق( دریرالیخاط
 (1108ن:ی)ائلچ .رینلشیزنگ ،بیشیگل

آلمان و باشللقا  فرانسلله، رو ،دن،لرینه او جملهی دنیانین مختلف دیلدسللتانکوراوغلو 
 «الکساندر خودزوکو»جو عصرین اورتاالریندا ایلک دؤنه اوالراق  -09 دیللره چئوریلمیشدیر.

« تّکه»تدیردی. او کوراوغلونو تورکمن یه چئویریب دنیایا تانیینی انگلیسجهدسلتانکوراوغلو 
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/ -ه0151-0177عبا  دؤورونده )طلایفلاالرینلدان آدالنلدیراراق یازیر کی ایکینجی شلللاه
شللهرلرینه  م.( خراسللاندا دنیایا گلیب سللونراالر آذربایجانا کؤچوب و سلللما 0641-0666

 آراسللیندا عیارلیق وال ارزروم یولونون دا یئرلشللیب، خویآدلی داغ« بئلچنلی»باغلی اوالن 
 (0166:016نیاکسنلیک ائدیب. )رئیسیول
 

 ر؟ یمدیکوراوغلو ک 
خالق  یواوسللطوره یاری، او، یاولور ک یبللرماالردان یندا آراشللدیحاق یدسللتانکوراوغلو 

ر. کوراوغلو یلیگومان ائد یغیاشادی یسیاری یکین ایعصر یبن اون آلتیر. اونون تقریدیقهرمان
 یئددیاون  -ین اورتاالریعصللر یاولوب. اون آلت یریندان بیالرین باشللچینیلر حرکاتیجالل

بوروموشلللدو.  یحرکات یکندل یلری. اراضللل..جان و ی، آذربلاینیه شلللهرلریلعصلللرده تورک
، هؤرته گی. روایردیق ائدیلینه کوراوغلو باشلللچیریندن بیلردسلللته یجالل یجلانداکیآذربلا

 یلیازیندا یحاق یداشللالرحالیوراوغلو و سللرؤوشللن اولموشللدور. ک یل آدصللکوراوغلونون ا
 یگرلریراساندا، دکوراوغلونون خ یلرین بعضلیالریقاتچیر. تدقیمنبعلرده معلومات چو  آزد

 رلر. یائد دیقئ ینیگیت گؤستردیفعال تورپاقالرینداجان یسه آذربایا یتیآنادولودا، اکثر
عباسین یکله شلاهجی عصلرین ایلک یاریسلیندا اؤزلل-07جی عصلرین سلونالری و -06 

نین سلللاواش و دؤیوش میدانینا لریدؤورونلده آذربلایجان، تورکیه و  ایران دولت حکومتی
محو  لرمدنی آبیده -تاریخیشهر و کندلر داغیدیلیر، دؤنموشلدور بو سلاواشلین سونوجوندا 

یردی. یللر زورال تورکیه و یا اصلللفهانا آپارائدیلیر. گؤرکملی صلللنعتکارالر، شلللاعرلر و عالیم
یوخلدان چیخان آذربایجان کندلی  -آزار و اذیلت چکن، وار  ووروشلللملاالر زملانی ان چو

لری و شهر یوخسولالری ایدی. خالق بؤیو  قهرمانلیق و جاندان کئچمکله تورپاغینی کؤتله
 اونون یابانجیالرین الیندن دوشمگه ایزین وئرمیر. قورویور،

ی اندسللتلرینه گؤره کوراوغلو پرولونون عقیدهؤپروفسللور زکی ولیدی و پروفسللور فواد ک
را لردن یارانمیش و سونلر آراسینداکی مجادلهاوّلجه اسلالمدان قاباق گؤ  تورکلرله ساسانی

انی ده حدود طرخلره نقل ائدیلمیشلللدیر. بو منقبهاوغوزالر ایران و آنادولویا گلنده بو منطقه
ین اسللاسللینی تشللکیل ائدیر و دسللتانوعو الرال چارپیشللماالری موضلل)سللرکرده(نین ایرانلی

آذربلایجلان و آنلادولو اوغوزالری ایچریسلللینده  دن بری ملاورا  خزر تورکمنلری،عصلللرلر
 (.67:0167یاشاماقدادیر و اونون اوچون مختلف روایتلری واردیر )هئیت، 
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 .ریدیلکندر یاوالن ب ینچیاک یسآتاوشن، ؤر. ریدوشلنؤر یهرمانقن ینیدسلتانوغلو اروک
 هلیندن میرفط حسن خانم یظال نین تاپشیریغی ایلهتورکیه پاشلاسلی ین گؤزلرینیسلآتا
ر. ییر سللاواش باشالیب یارشللمه قیظالن وچوا قآلما ینیامقن انتینیسلآتاندن سلونرا لیچک
ن ینیستاآ هجتکوغلو، ارو. کیرلریئوغلو داروک قیآرت نااو ییندان دوالیر اولماسون کینیسلآتا

 قیاو، آرت خللالقین انتقللامینی آلمللاق اوچون دؤیوش میللدانینللا قللدم قویور.دئییللل بوتون 
اسلللیندا قین آرالخ ینیمال ییرتیجی وارلیالرال پاشلللاالرین، ریدیونو داغکؤک نیلریبَ ،الرخان

ایله اونون قهرمانلیغی دیللر ازبری اولور، هر یئره یاییلیر. او  -گونه ایلدن -پلایالییر، گونلدن
یر: میر. دکتر م. کریمی یازاوغروندا جانینی دا بیله اسلللیرگه جگیآیدین گلهنین دوغما ائلی

کوراوغلو بیر تاریخی سیمادیر. شاه عبا  صفوی زامانیندا خالق عصیالنالری آراسیندا باش 
دیر. آدی و الر، سلللطانالر، خانالر و پاشللاالرا قارشللی چیخان خالق قهرمانیقالدیران و شللاه

 لرین، ظلم گؤرموش انسانالرینبالردا دا یئرلشلمیش و آشاغی طبقهلری تاریخی کتاحرکت
حقلرینی آلماق یولوندا فداکارلیق گؤستریب، خالقی اؤز دؤورونه توپالییب و خالق آراسیندا 

ندا نین قارشیسیبؤیو  محبوبیت قازانیبدیر. او ایران شلاهی، شلاه عبا  و عثمان سللطانی
 (.105:0196یاراتماق اوچون چالیشیبدیر )کریمی،  دایانیب، عدالت قورماق و برابرلیک

ئدیب اولدوغونا فخر ا چیسی و ائلچیسیلرین مدافعهکوراوغلو اکینچیلر و یوخسلول کوتله
 دئییر:

 قول دئیرلر قولون بوینون بورارالر،
 قولالر قاباغیندا گئدن تیرم من.

 

  چی قهرمان دستانشاعر و 
ر. یدیریساز شاع او. دیروغلو آیدین فیکیر بیر شلخصیتکوراندا یاتیادبآذربایجان شلفاهی 

ا دا یر یردیا شلللاعی اور. یوارد «یدسلللتانوغلو اروک» چو  واریانتیلین ناالغابلنلا یآداونون 
 ههم د یچدسللتانا دا هم ی یهرمانقن ینیرعشل هر هم دیآما هم شلاع ر،یدعاشلیق یچدسلتان
ر. یدیهرمانق دستان هر هم دی، هم شاعهسیوغلو اارور. کیآزد چو اوالن  یهرمانق نینیدستان
 ر. یرمک گرکیرلندید دهکیملیک یکیمدان اونو ایخبو با

کاردیر. دؤیوشلرده یئری گلمیشکن سؤز الف(کوراوغلو باجاریقلی بیر شلاعیر یا خود نغمه
دیر. گوجوندن و سلازدان فایداالنیر. اونون هم مالحتلی، گور سلسلی وار هم ده ائل عاشیغی

 ییر.چیخان اوالیالردا ساز چالیب، قلینجدان کسرلی شعرلر سؤیلهقارشینا 
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ن الرینین دیلی آخیجی، عیدستانچی عاشیقدیر. اونون دستانسؤزلو  -ب( کوراوغلو سازلی
ر و ... اوخشاتماال لر،مهالریندا گؤزل دئییملر، آتاالر سؤزو، بنزتدسلتاندیر. حالدا چو  زنگین

. ایچ قاورام باخیمیندان ایسه یاخشی صفتلر، قهرمانلیق، دوغرولوق، دیلیربوللو ایشلله -بوللو
 جسارت، اؤزگورلو  و بونالرا تای اؤزللیکلری اؤزونده یئرلشدیریر. 

وغلونون ا. کورریلشللرگهیبله یا یغیاونون قهرمانل یگیرلی، شللاعیغیلعاشللیقوغلونون اکور
ق یلاشللیقعر: ییتامامال یغیو قهرمانلاولوب ب ین داوامینیغیبعضللاً اونون قهرمانل یغیلعاشللیق
 عاشللیقر. یلینه چاتا بیسللهطوکسللک نقیر، یرئالالشلل یغیوغلونون قهرمانلانده کوریسللکؤلگه
 ر. یقالم یوغلودان گئراقهرمان کور یوغلونون هنرار کوریشاع

، یاالررا قوشمیر سلیرلردن باشلقا دا بعشل یداکنیدسلتانوغلو اجان فولکلوروندا کوریآذربا
و یکلر بویللیا وزیو ، یوغلوالر ارئال کور یفین مؤلیرلرع، بو شیوار و اولسلون ک یالریلیگرا
، یر کین اؤزو گؤستریوغلودور. بو فاکتاکور یواسطوره – ین جمعیالرعاشیقارادان ی-بیازی
ب، یخیان چددستانله یا یشیآخن گوجو و یگیلیخلق یعیل، بدییدئ یقهرمان دسلتانز یالنی

ن ینیصلللنعت عللاشلللیقنللدا یتور  خللالقالر ینمللادوغلو ااوالن کور ین قهرمللانیخللالق
نده یسالده ائتمه ریدَ یحماسک، هم ده یری، هم لهندیگیلرنگارنگشاعرانه ، ندهیسشلمهیگل

 . (1108)ائلچین: بیینایرول او یاؤنملو  یدیچو  ج
 

 یکلریاؤزللن ینیکوراوغلو دستان  
و  دسللتانوخدور دئمک اوندا یاشللال قان تؤکمک ز سللاویالنیندا یالردسللتانق یقهرمانل -0

کوراوغلو  ر.یلیگؤز اؤنونه چک یگیلن مردانهیف اولونور، ائلیدلر توصلللیگیلله ایا یلیشلللعر د
، یلنمک دبلر، ائویلررسمن ینی، ائلیگیدلیگیر، کوراوغلونون جسارتله ایدندا دا بئلهیدسلتان

رولو و  نینالریندا قادیلماسین آچیونلریدو دا اوالنیامان گونلرده قارشینده ینش دوزَییاشلای
ده ر. بلکهیندا گؤزه چارپیباش -ن باشایدستانول ی یگین گؤستردینالریندا قادیسلاواش آنالر

 یلرن مبارزهینالرینده قادیستکلریا ن مشلروطهینیز خالقیندا تبرین اسلاسلینامالریابو ائله 
 ر.یینایرول او یلائتگیلماز یدان
ی گیدو سئچ یق طرزیشین دانیاتماق اوچون، قهرمانیاو ینیلرحس یکدلیگیا ینخالق -1

ر. یلدارای یدسللتانق یر قهرمانلیئر سللاالن گؤزل بیاورکلرده  ،یجیب آخیاله وئر -سللؤزلر ال
نه یگین اؤلمزلیدستانن شعرلر یریلشدیجیداها دا چک یلر و اونالرئرلرشلن حادثهیدا دسلتان

 .رسبب اولو
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زله ر. باشللقا سللؤیدیاولماماسلل ین بللیال مکانده زمان یریندن بیکلرین اؤزلیدسللتان -1
 یالراون یغینلیدین آیالریل اونون اوچون اوالییال مکان محدود دئدا زمان دستاندئسک بو 
 خه قووشدورور.یله تاریاوسطوره ا

 رالر.یلمییسلللا یر جانلیب یوار و اونالر عاد یالررول ین اؤنملیوانالریدا حدسلللتلان -4
 ینیلرغولو آنالردا حسیول گؤسلللترن و دویدا دسلللتلان آتیی ایلله دورآتریکوراوغلونون ق

 .ایله بؤلوشدورندیر کوراوغلو
ر. یآرادان آپار یب اونالریه ساواشللراوالن قوه یگوجلر یعیطبدا قهرمان فوقدسلتان -5

ا ییارشق -یله قارشیا «یاوچ باج»ندا گوْراوغلو، سئحرکار یانین تورکمن واریدسلتانکوراوغلو 
 اؤلدورور. یالردا اونالریاوال یدلیب چئشیگل
وراوغلو وار. ک یتلرین درمان اوچون اؤزل خاصیلریتگیب یندا بعضیالردستانق یقهرمانل -6

ر یب یو بللب، کوراوغلیلیوئر اوالن کؤپوکلره ادونین سویر بوالغیت بیندا بو اؤزل خاصیدسلتان
ن ینهمسللیدن کر، او جملهیگوج تاپ یعیطبب فوقیچیا لریندنکؤپوکن یاو بوالغ ادعاتسللا

ر. تورکمن یکار ائدن نعره چکمک گوجو تاپ یک و قوالقالریلرلیر، شلللاعیگوجو اونلا چلاتم
ن یالرر، اولدوزیاراالنیب. کوراوغلو هر زامان یلیگوج اولدوزالرا وئر یعیطبنلدا بو فوقیانتیلوار
 ر.ییتوختا یاراالرین ین دراوغرادا یب، اؤلومه ساریاتیندا یآلت
 یر. بعضیدیریندن بیولریاورتاق موت ونونفولکلور یاسلیدونتور   ی،قهرمانن یدسلتان -7

 -یری، دولو اولدوغویبوقدان یشین اینینده اونون آناسلیتلرین افسلانه و رواینیتور  خالقالر
ن ینیناسر و اؤلموش آیلا گیایوغلو دا مزاردا دونار. کوریلینلهیسؤ یغیلدیریتورپاغا باسد یرید

 و اوزون عؤمره صاحب اولور. ریاتدا قالیح نرکدؤشونو امَ
 

  مانالرئک ائلیندا دراماتیدستانکوراوغلو 

 آنیق/ پالت
ین اوالی قورولوشللوندا، آنیق، پالن، تاسللاریم، توطئه، اوالی اولگولری هابئله دسللتانبیر 

یاتاقلی  -قدر یئرلییر، بونالر هر نهکارکترلر اونون تشلکیل وئرن اسلا  موضلوعالری ساییل
نی آییلداجاق. نیلسلله اوخوجونون ماراغینی اؤزونه سللاری چکیب اوندا تعلیق حسللیایشللله
نین چرچوسیندن فرقیلدیر، اونون اوچون آنیق ین پالتی اونون تاساریم یا خود طرحیدستان
 اده ائدیر. ی ده ایفین قیسادیلمیشیندان باشقا اوالیالرین سببلرینین ایلگیلریندستان
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 وشلللنؤ، ریلک اوالیا ر.یوارد یاوال یاؤنمل یکیران ایآند پالتینی یندسلللتلانکوراوغلو 
ا یایونرلشلللر  دیرال بیغیر آیولو بیبو انیماد. بو ریدانیمادسلللونلدوغو  هنلیین بولو بَینیلآ

ن یهترم، یسلللهر ائتموک ینیچیخیلاوچون ا یگیدهنملیبَ ین بو آتینییبولو بَ ر.یدشلللیگلم
ن ییوالا یام آلماسلللقنلدن انتییپ بولو بَیلریشلللتیئتی ینون بو آتکوراوغلو یانیلاوغلونون 

. بورادا، ریدر تئمیب النیداالنیفا اد ناندیالردسلللتان دوقورق هبو تئم، دد هندیلاصللر. یدیدوام
 ر. یدو دور آت تآریقاوالن  بیحاص هکلریاؤزلل نیدستان
ال یسل، سوییرون اوغلو دئور کین بیهستیا قآلما ینیامقتن انینیسلآتا هجههرمان سلادق
 ر. یدیسیریدا ساواشان ب ندایاعتراض اساسو بو  اعتراض ائدن رومادو
 «اؤلدوک یلد، مریخلدیر چیدم»گلن  قم اوالراییدئ هد هگونوموز هسلللیا یاوال ینجیکیا
 یر آنالمین بیگیلدیللگیا قیآرت ش ویمخیچ «ریدم یکلیدل» ه. بونللا گؤرریدیللمیلیلدئل
 .ریشدیتمیگؤز اؤنوندن اردن یب بییبوشال یگیکسنلولی هسیر. کوراوغلو ایدشیالمامق

 

  ر:یدبئله ی-ق )پالت(ین آنینیدستانکوراوغلو 
پاشا خانین قوناغی اوالن عثمانلی حسندیر. حسنخانین ایلخیچیسیعلی کیشلی حسلن

لو گؤزلرینه میل چکیلیر، اونون اوغسینه دیگی اوچون ظالیمجهدیگی آتالری گتیرمهایسلته
خاندان آلماق قصللدینه دوشللور. بو اوالیدان سللونرا نین انتقامینی حسللنرؤوشللن آتاسللی

ده بئلاماندا قالماق اوچون چنلیهجوموندان  لله آتلاسلللی، خان قوشلللونالرینینؤوشلللنر
مبارزه  کسللنلیگه باشللالییب، خانالرالیئرلشللیرلر. کوراوغلو آدی ایله تانینان رؤوشللن یول

سینده جکده داها گوجلو ایگید دؤورهسینه چوخلو ایگید توپالییر. گلهائتمک اوچون اؤز دؤره
نده نین سسی خانالرین الیتوپالماق اوچون نئچه سلفرلر ائدیر. اونون ایگیدلیک و شلجاعتی

ده بئلکشلللرین قوالغینا چاتیر و چوخلو سللایدا رعیت چنلیاسللیر اوالن اکینچی و زحمت
« نیگار»ین قیزی نون قوشلللونونلا قاتیلیر. کوراوغلونو قهرمانلیق حرکتلری عثمانلی شلللاهاو

خانیمین قوالغینا چاتیر، اونونال ائولنمک اوچون مکتوب گؤندریر، کوراوغلو اسللتانبوال سللفر 
عاشیق »ز اولدوقالری اوچون بئله گتیریر. بونالر سلونسوخانیمی اؤزو ایله چنلی نیگارائدیب 
اونالرا اوشلللاق تاپماق اوچون سلللفره گؤندریرلر، او ایواز آدلی گؤزل و ایگید بیر و -«جنون

و ایله بئله گتیریب، کوراوغلآناسینی راضی ساالندان سونرا چنلی-اوغالن تاپیب اوشلاغین آتا
 چو  سئوینر  ایوازی اوغوللوغا گؤتورورلر. نیگار
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سی، چوخلو خانی قورخویا سالیب گوندن آدالنماسلی، خانالرال مبارزه -کوراوغلونون گونو
انی فرم دن بغداد پادشللاهی،بو سللیخینتیدان چیخماق اوچون بیر کئچید آراییرالر. او جمله

لر آلتینلدا اوالن خلانالری بیر یئره توپالییلب، کوراوغلونو آرادان گؤتورملک اوچون مبلاحثه
ا له مشلورتلشیر. بو آرادکئچیریرلر. حسلن پاشلا اؤز یوردونا قاییداندان سلونرا باشلقاالری ای

حمزه آدیندا یوخسول بیر کئچل، کوراوغلونون آتینی اوغورالییب اونو قصره چکمک سؤزونو 
 -ایله ائولنمگی و چوخلو مال« دنا»نین قارشللیسللیندا حاکیمین قیزی آرایا آتیب، بو ایشللی

 ثروت هدیه آلماق اؤنریسینی وئریر.
وغلویا کار سلللالمادان، کئچل حمزه حیله ایله، خلانیم  و ایگیدلرین اؤیودلری کورا نیگلار
لر، خانیم و سلللرکرده نیگارین دلیلرینله قلاتیر. کئچلل آتی اوغورالییر. «بئللچنلی»اؤزونو 

دیگی اوچون اینجیییللب اونو دانالییرالر. کوراوغلودان اونالرین اؤیودلرینلله قوالق وئرملله
نه سللاری یولالنیر، چوخلو نین قصللریکوراوغلو آتی گتیرمک اوچون اسللتانبول پاشللاسللی

چالیشللماالردان سللونرا، آتی قایتاریر و بیر داها اونونال یاردیمچیالری آراسللیندا دوسللتلوق 
 قورولور. 

 

 زهیکاراکتر 

 وی، مفیک، رئال و مدرناسطوره: یدلرین چئشینزهیکاراکتر
جاق آن اولماز، وی کاراکتر تانیماقکوراوغلو بیر رعیتین اوغلو اولدوغو اوچون، اونو اسللطوره

دن سلللئحرلی آت، بوالقلدان سلللو ایچیب قولو طبیعی اؤزللیکلر، او جمللهبو کلاراکتر فوق
یه صلللاحب اولماق، شلللاعیرلیکله عاشلللیقلیق هنرلرینه قوّتلنمک، قوالقالری کار ائدن نعره

 وی قهرمان تؤرلدیر. لنمک، اوندان بیر اسطورهیییه
 

  لرکاراکتر یکهندیسهیکایحکوراوغلو 
 شاهالر و خانالر: بغداد پادشاهی، حسن پاشا، استانبول پاشاسی، حسن خان.

 ین قارداشللینیگار، «بورجو»، «خانیم نیگار»نین قیزی لر: اسللتانبول پاشللاسللیزادهشللاه
 «.دنا»خانین قیزی ، حسن«سلطان»

لر: ائیواز، توپللال تیمورون اوغلو کنعللان، دلی حسلللن، بللی خللانیم، قلهرمللان و دلی
 مصطفی و چوخلو دلی. اوغلو، قوجا عرب، گیزیراوغلورچیدمی

 آچار کاراکترلر: علی کیشی، قیرآت، دور آت، کئچل حمزه، عاشیق جنون. ی تؤردندستان
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   مکان یکاندیدستانکوراوغلو…  
 نیلریلد بئل،یلنر. چیلیچک هبئلیلنکوراوغلو چالری چکیلن شللخصللیتلرله یوخاریدا آد

، یبَ 41 هدبئلیلنچ هگؤر ادستانر. یر شهردیر بیندییبا قیآرتان قداولما ئریر یب یغیندیغیس
 ماعیاجتده بئل یر. چنلیالر دا واردقجا اوشایریر. بورادا آیوارد یسیآتل یلدَدن آرتیق  7111

ب یلق ائدیجیرتییا دا داها ی قیزلیرسلللیور، هخدویک یزلیسلللقاحر. اورادا یمدیدالت حاکع
 ر. یردیآغ  چو یسجزا نیولوندان آزانی

ن یآدامالر بوتون مسلللکداشللالرسللینه توپالنان ن دؤورهوغلونواقهرمان کورده بئلیچنل
و  دهدوشلللونجهقوقلولوق ح. برابرتؤرللدیرلرک یلرلیقوقلو بح اوالن برابر دوزگوننله یعنلافم

 ر. یددیینالرا دا عایان قادیقالما یلردن هئچ ده گئریشیتده کعشجا
 رینیتوپلوماللر اؤز یقهرمان دل-یلریچن مدافعهیندا خالقیآلت یغیلیوغلونون باشلللچاکور

ر. بو الرییاشلللاینده یطییشلللرا یک قانونالریلیشلللیک و کیشلللالر. بورادا اونالر مردلیاراتمی
ر. وخدویئر یغا ی، قورخاقلوگهوزلولا یکیاالنا، ایکم سلللورور، قلت حیتلده دوزلو ، حقیجمع
ن یر. اونالریلیگؤسللتر یغینا دا قایلماسللیرین آرتیدرتقُ یل، معنوییدئ یکیزیز فیالنیدا بورا

 ر. یلمازدیریندان آیاستعدادالر یعیطب یغیقهرمانل
ر. بورادا یردلر واهولؤکؤشکلر، ت هبئلد ی. چنلریدیسدوشرگهونون چولی  چو ریبئل، بیچنل
 ر. یالر دا واردعاشیقاالن اوزانالر، ق یسا سورلیقا دا یاوزون 
لر یر. دلیدمحبت یریندن بین اسللا  مقصللدلرینیوروشلللری یحرب نینیلریدلبئل یچنل
ق ر. بو اخالیل ائدیتشلللک ینیسلللتکلریان نورما و ینیخالق اخالق ینین اسلللاسلللینیاخالق
ق یقابار ینداکیک اخالقیلیر. دلیشللدیدانا گلمیم یمیک یلماسللیدانن ینیق اخالقیلیزوراک
  ر.یائد قوللوقبونا تام  یالرائلئمان شیرنیدو  گوجخان یلده آشکارا چیشک

. اورادا ریلیالنیپا نداین آراسللالریانیاشللایاورادا  شللر ویبازاندا قر یئمک تک بی هدبئلیچنل
 ور. خدویولوم ظ، قیزلیسقاح ،قیلجآ

قوروماق  یمیک یش و اونو گؤز ببگیلمیریلشدرگهیبله یا یشلییبئل بورادا وطن آنالیچنل
فرت غا نیانت، قورخاقلیق و خیآلچاقل ک،یر. نامردلیشلللدیلمین بورجونا چئوریدیلگیر ایهر ب
   .ریلیئدحساب ا یلرؤنیلماز یرین آینیاتیح یمعنو -الیسوس توپلوموندئال یمک بو ابسله
 ورادابر. یگل یلرهیندان ایق قانونالریبئللده صلللنعتله و صلللنعتکلارا حرمت قهرمانلیچنل
ل و ین عاغی، خالقی. معلومدور کریدیلباغخ یقال سلللیاؤزو ده قهرمانل یق صلللنعتیلعاشلللیق
ج چاالن نیلیاوغروندا ق یتین اسللتقاللینطوغلو وارن کوریرلشللدیاؤزونده ب ینیسللدوشللونجه
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انا یعص یالرا قارشلیاشلغالچ یابانجی ینی، هم ده خالقیاناشلیر سلرکرده اولماقال یقهرمان ب
 ده مشهور اولموشدور. یمیک یسؤز صنعتکار -ن سازیسسله
ن یالریوارل یبوراسلل یانی. ریخراجالردنان یآل پاشللادان -خان، یناغیاقر ین گلیبئلیچنل
ال ییغیآلد جاخراونالردان  بیئدا لمظا قالخنون دا، کوراوغلودسلللتلانل. ریوالند للهیا یپولالر

 هنیئیر. آما ینهلیر افترا اولدوغو دا سؤیدا بونون بدستان نیهمر؛ یواردروایتلر  پارار یب یلیلگیا
  خه...یر تاریئچک قاوالرا «یلرهنون لککوراوغلو»نالر بو هد
 

 یالرکوراوغلونون آت .. 
ان یولملاا یبنزر -ییتلاادا یلدون الربو آت یر کیدآتی وارو بیر دور یتآریقر ینون بکوراوغلو

اونا  ب،ییآنال ینیسللدانیشللمان ینیبیرن، صللاحیدشللییدَ قیلیق ه، گرکند«تآریق»ر. یدالرآت
 آنر یدا ب چاپار هلومترلرجیجا کیریر. آیقدیر وارلیولو، اؤلومسلللوز بیائلدن، بورکلت ح هگؤر

اونو  هسلللمیک هندیگیندیمنا یتآریقا دا کوراوغلو، یمز نئچکر آت اونو یب چیادا هیدورماز، دون
 . لمزیتوتا ب
ن و. کوراوغلو اونریدر آتیده دورماز بیئرده، گؤی قوپاران، ددیرناقالریندان اودا « تدورآ»

 سؤزلرینی ائشیدر. ییب،ترکینه میننده سازین دینله
ر. ید«تآریق»، یرین بیان بو آتالریللآت اولمللا یر. عللادیدمیآدل یآت یکینون ا«اوغلوکور»
دا ر آنیاوغلونو بلر. کوریاوچلا ب ن اوزوب،یاقالریلئردن آیر. یدر آتیب یفتر قلانلادلیت چآریق
له یا یالرئر اوزونون دوغال، دوغومیدور. دا اؤزل دوغوم ن دوغومویوردا آپارار. بو آتیورتدان ی

ر. یآچ ا گؤزیایر آت دنیر، قیجوتلَشللل یله چؤل آتیا یز آتیدا دندسلللتانر. یدیریر. آیدیفرقل
ر یدا ج« تآدور»اوللدوقدا،  یداش آت -ت، داغآریر. قید«تآدور» یآت یریاوغلونون او بکور
ندان اود یرناقالریب، چاپان چاغالر دیر. چلاپلار گئدیدتر آیده دورملاز بیئرده، گؤیر. یدآت

 (.0197،یلیدر )چایسؤزون ائش نلر،ین دین سازینیسهیییوروتمه گئدنده ده ایقوپار. 
ب )شلللامان یلدن ائنیلل، او، گؤییلوان دئیح یعلاد -گؤره آت نلا ینلانجیام تور  یقلد
آت  یرات دا عادی( و قهندن تصلللوورویاکوتالریب )یندا(، گونشلللدن گلینانجین اینیتورکلر
ز دوشور و تدان سؤآ ریزوددا قیپن ائیائله هم یگیدسلتهیبئله آپارماق ایچنل یگاریل. نییدئ
 -«پارا ب، آیخاریندن چیچیبو قوشللونون ا یزیمیکیم ایزی، بیک یاو نئجه آتد -»ن: یگارین
 ر: یله جاواب وئریوغلو بو قوشما اانا کوریسوال یجانلیه هیدئ

 م. یتآ ریدار گونومده منه اور  ق  /ر،ساَ یمیئل کیندا یباش اوجا داغ
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 م. یتآ ریشم، گر  قیمکؤهلن بسله /ر گونده کسر،یب یلیق منزیلیر آیب
 رار، یردن آلدیت اوستونو بموخنّ  /رار،یه قالدین توزونو گؤیولالری
 م. یتآ ریر  قینه دیسهیییاوالر  /رار،ینده دوشمن سالدیچین ایدانیم

 هر، ساالر قَ یدوشمنلر یاغی  /هر،یوغلو قونار اولسا اکورقوچ 
 م. یتآ ریدارا دوشسم، منه کؤمک ق  /ماز سحر،ین قویآخوردا آرپاس

ت، آریم قیرچکلیز بیآلما گؤزلوم، ق»ب: یخینه سللیسللنهیسلل ینده سللازیسللسللله یتآریق
زه محکئچل ، یده گوجلودور کگؤرون نه درجه یت سئوداسآریوغلونون قان کوریدئ -«گل 

ندا، ب آپاراییاوغورال یله بو آتیا للهی( ح«یر قلاریکئمپ»نلدا یانتالریل)تورکمن و اؤزبلک وار
بو  ،نسانامحکم فوق یمیلمز، پوالد کیید، مرد، اَیگیر ایب یمیوغلو کاش کوریز قالمیعالجسل

شلللال یالواریر یک بیر گوجونه مالیتاث یعاطفه یمزهحکئچل  -نس انسلللاناینامرد، اوغرو، ناج
 ر: یی ( دئبیچک ، آهری)ب

   / یتآریتمه قینجی، اهمزح /(،ی مزه )ائحگؤزوم  (،ی مزه )ائحم یجان
  یتآریتمه قینجی، اهمزح /،همزحسنه سؤزوم،  ردو بو
 م،یر، قالماز اورگییار /م،یرگیم دیمن یتدآریق 
  یتآریتمه قینجی، اهمزح /م،یچؤرگ -سن اوالسان دوز 
 بئله درده نئجه دؤزوم   /،گؤزوم یکیم ایت منآریق
  / یتآریتمه قینجی(، ای اوغول )ائ /، سنه بودو سؤزوم،همزح
 لر، یسؤ ینیق خبریشادل /لر،یدر پاشاالر، بَیائش
   یتآریتمه قینجی(، ای باال )ائ /لر،یما  ائیوغلو التاکور
گؤز، ن آجینمزهحق کئچل یقدان سلللونرا آرتیکلدن، آللدانلدیشلللدن کئچلدیا -شیاو، ا

اوچون،  یگیچکد هؤووشللنه یله باغلیا ین طالعیتآرینه بلد اولدوغو و قیعتیفورسللت طبمک
 ر: ییلهیسؤ «ینیمتیق»ن یکئچله بو آت

 ، ماال دا وئرمه  هن سرکردیسکسن م /،ینیمتین قیتآریم قییلن دئیاَ
 نه پوال دا وئرمه  ین خزیسکسن م /،هجین آغ توکلو قمر اؤیسکسن م
 ن ماحالدان گلن باراتا، یسکسن م /ن آتا،یسکسن ما، ییلخین ایسکسن م
 کاال دا وئرمه   ین کوتانلیسکسن م /،هن جوتین کوتانا، سکسن میسکسن م
لره یدل ندهیلرنسللخهانت و یوار یدلیچئشلل وغلواکور»رات ی، قیر کیدا عالمتدارد یبوراسلل
 ن: ی. باخ«لییو سئچمه آت دئ یئگانه آدلیاق اوالن یقالرا ( همدم و دای)قهرمانل
 .  ..و  یدا نر، قمریل، قاراگؤز، آغجاقوزو، آالگؤز، ساریر، هاچادیشت، دولدول، کؤهلنآدور 
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 ؤنلریی لنیاختصاص وئر نایدستان قالخ نینیدستان کوراوغلو  
، یمسلللبزه هرلرلعشللل یغیدن آنالتینیجیدآنال یگیاؤزلل ین ان اؤنملینیالردسلللتان قالخ
ر عبو ش یئرلریشن ییان آز دَ ان دینیالردستان قالخ. دیریسمهلهفیتعر هرلرلعشل یوالرغیدو

 ااندسللت. رینا آلیراحات قوالغداها  هگؤر هرث، نیم چونکو انسللانالر هر زامان ن ر،یدیبؤلوملر
 یدلآبنزر  هردن ده شعرلر اولور، یگیدلهیسلؤ اؤزون عاشلیغی رلر،علن بو شلیریدشلملیپرچ
 ر. یلیب شایارق ادستان یرلرعن شیرلریشاع

ا دا بو ی کیلریب هیئر دیدییعاکوراوغلونا  یسللیهامن یرلرعشلل یکالریندادسللتانکوراوغلو 
وراوغلو ک یک بئله. کیریلمیر بیدیمیانیعصللنون کوراوغلو ییبَ یجالل یسللیهامن یرلرعشلل
 بیر چو  یگیملین کیالرعاشیقر. بو یدشیا باشالمغازمایر ع، شعاشلیق  چو ریندا بیآلت یآد
 هرعهر ش یکیندادستانکوراوغلو  هد هنئیآما  .ریدشلیلمیائد ثبوتندن یرفطالر یجیریدشلآرا
   (.1106)باهادوراوغلو،  کیلمریه بیئد رید«یرعبو کوراوغلو ش»
 

 سونوج 
ش یخیر چین بینیدستانبو  قلطازانسا دا مقر کاراکتر یالشان بدستاندر ه قکوراوغلو، هر ن

 هجه، سلللادبییهان وار ائتمخدوی یهرمانقر یب ئله، بقالخ ؛یکبئلهر. یدیاولمال یسلللقطلهن
لو ؛ کوراوغآنجاق. چیخاردیب بیریتدر گقبو زامانا  بییبزه هلیا یالرعنصللر تمکیشللیشلل
 گؤرموش و قهرمان اوالراقر یب  چو کسندنولیاونو  قالخاولسا  هد کسلنولیر یب دهگرچک
 وغلوار، او قدر ده کورییاشلللای یالقالر، تور  خیو نه قدر ک ریدشلللیمیاشلللد هلئب خهیتار
ر، او، هئچ زامان یدینده ابدیینده و طالعیخین تارینیوغلو تور  خالقالرااجاق. کوریلاشلللایل

نللدن ین بئلیتآریق نیمللهیئره دی یاقالریللش، چللاپللانللدا آیمنللدان تؤرهیا آتیللدر یقللانللادل
وقدا دونیا دوردر. یدئردهیر یله بیوغلو ااشه کورینج دا، ساز دا همیلیق یسریجک، مهیدوشلم
 دیر.دا یاشایاجاقدستانبو 

                                                                                                            
 0197 -پاییز -تبریز
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 شیملنمیچیبنده گیگلن دستان عاشیق
 یگیملیکوراوغلو ک

 پور مقدمیمحمد عل
  شیریگ 

ارا ر پیب ینیولالریاسلللاراق، اق بینه آیزلرین اینیالر اوزان بلابلاالرعلاشلللیقجلانلدا یآذربلا
الر. بو بیارادیبؤلومونو  ین ان اؤنملیزیمیرلریب، اولوسلللال دَییمالیکلرلله آددیلکیلشلللییدَ
ن اؤز یرالعاشللیقا یالر دسللتانالریدیر. دسللتانالریمیزین عاشللیقو ن ان دولغونیغیلیجیارادی

ندان یسار یشالرولداین چاغداش عاشیغی النییسا ین قهرمانیدسلتانا دا یله، یلردوشلونجه
( یق )حماسلللی، قوچاقلیالردسلللتان یئره بؤلونور؛ سلللئوگی یکیالر ادسلللتانبالر. بو یارانی

نج ین دیزیمیائل یمی، ... کیپر -خانیگار، علیزرن -سلوسنور، واله -عاشلیق. آغ یالردسلتان
 ندن سؤز آچاراقیسلیسلئوگ ین آرینیائل گنجلر یالردسلتان یارانان سلئوگیندا یچاغالر
ق یسه قوچاقلیا یسینجیکیا ر.یندن سوراق وئریوشلریسازال دؤ یولدا تئللین بو یزیمیگنجلر
قاچاق کرم،...  ،ینده کوراوغلو، قاچاق نبین گونلرین گرگیزیمیالر ائلدستانبو  ر.یدیالردسلتان

ولمونون( ن )ظینیسللین تاوقین، اربابالریم شلاهالریله ظالیا یرتین غیزیمیار اوغولالر یمیک
الردان یاوال یخیتار یله باغلیا یاشامین یندا خالقیالردستانق یبالر. قوچاقلیارانیدا سلونوجون

 ر.یوشدن سؤز آچیدؤ یغیعدالت، اؤزگورلو  اوغروندا آپارد -هابئله انسلان اوغلوموزون حاق
د انسلللانالر اولورالر. بو یگیش، ایخمیندن چیسلللیچریخالق ا ین قهرمانالریالردسلللتلانبو 

اوستونده  چایدا یکیر. ایدیدسلتان« قوچ کوراوغلو» یشلینمین ان تانینیرالدسلتانق یقوچاقل
. اؤنجه ریشدیآلم ینیش اونون اوچون کوراوغلو آدیلمیخاریله چیپاشا ال ین گؤزلرینیآتاسل
 .  ریشدیرمیقالد ینیراغیاؤج با ینا  پاشاالرا قارشین آدینیسه خالقین، سونراالر اینیآتاس

اوالن کوراوغلو  یریندان بیش آدالرینمیبؤلومونده تان دسللتان نینیغیلیجیارادی عاشللیق
 یریندن بین اورتاق فولکلور اؤرنکلرینیالریش تور  بویلمییایندا یاسلللیدوغو دون یدسلللتان

، ینیزلرین اینیغیزده کوراوغلو قهرمانلیمیگیم گزدیآدد -میآدد یر. بو توپراقالریلماقدادییسا
ل. ییندا گؤرمَمک مومکون دئیالردسلتانق ینده، قوجاقلیلرتیروا یون افسلانهینیالریتور  بو
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 ریازیله یندا  بئکتابی« کوراوغلو گورجوسلللتلانلدا»دئز یلچال یم آدامیلیگورجو ب ینئجله ک
ن. بو یاسنمیتان یکوراوغلو آد یر بوجاق تاپماق اولمازکیکله دوغودا ائله بیلادا و گئنلیآسل»

ش ینللامیرول او یخیتللار یرلیب، بلییللاولمللا یولالر جنگللاوریو  یز بؤیانلیللکوراوغلونون 
می  هر حالدا اونون آسللیاداکی شللهرتی هومرین یونانیسللتانداکی لییاولدوغونون ثبوتو دئ

ه، ائل -ائلدن دستانان بو یقابسلا یش آالنی( بو گئن0:0دئز:ی. )چال«ریوکسلکدیقدر  یهرتشل
 یاشامی، یشلیارانی یر. نئجه کیبدییکلره اوغرایلکیشلییر پارا دَینده بیگیا گزدیاوبا -اوبادان
اشللاالرا، ندا پیباشلل یلریال، دلیکاراکتر تاپان کوراوغلو یوهب افسللانیدییم دؤنملره قایان قد

 للرده گزنیندان دیمیشللین کوراوغلوسللو قاریییللیوز ای ی.ج07 -06خانالرا قان اوددوران، 
 ر.یدکدهملییا( دئالردیانتیتورلرده )وار یتلیب، چئشیارانی «قوچ کوراوغلو»ر یب

 

 کوراوغلونون دوغومو 
لونون ئر آالن کوراوغیلن تورکمن قروپوندا یریرلندینده دَیسللیچریونو ایا وئرسللیاورتا آسلل»

بو ( 011 :0981میریلد)یی .ریدک عرض ائتمکدهیلیونونا گؤره فرقلیوئرسللل یدوغومو، بات
، یشلللیمنین ان تانینیتورلر یکوراوغلونون دوغومودور. بات یکلریرقلق فین ان قلابلاریتورلر

ورکمن ت یانیش تورو، یمین تانیانی، اورتا آسللیازماالری( ال یه، )باتیجان، تورکیدئمک آذربا
ه ی، تورکجانیآذربا وخدور.ی ینتلهیر سؤینه کوراوغلونون دوغومونا گؤره هئچ بیتورونون عکس

 -لویاوغلو روشللن بو یشللیک یآل یالریاوال دسللتانر. یقدیمچیاری یدئمک اوالر ک یتورلر
له یلحسللن پاشللا ا ین گؤزلرینیشللیک یآل یر گنج اولدوغوندا، آتاسللیبوخونلو، بوغو بورما ب

 یانتیم واریکوراوغلونون قد یاصلللل» ر.ییآالراق باشلللال ینیآد «کوراوغلو»وللدوغونلدان یاو
ندان اؤلومونه قدر بوتون یآنادان اولماسللل ن کوراوغلونونیر. همیسلللتاندا قالماقدادیتورکمن

ر اوالن ده مشللهوهرکیجان و تویب. آذربایتاپ ینیندا اؤز عکسللیاتیسللتان ادبیتورکمن یاتیح
 غلواویآغاسلل) «ر.یددسللتانان یدان باشللالیاری یانیر. یقدیمچیاریسلله یا یدسللتانکوراوغلو 
گر دؤرد ال یسلللتاندا اوالن دیتورکمن یشلللیا گلیلایلنونون دکوراوغل ی( حلا ل بو ک1106

 ر:یشدیلمیلده وئریاف ده بو شک 119ازما نمره یازمادان؛ ال ی
 ش. بویندا وفات ائتمیله واختیچلاره حامی. بو بیدیلوار یسلللیر قلاریکورون ب یغلالیج»

کدن سلللونرا ین کئچدو گو یر نئچه آی. بیو گون کئچد یر نئچه آیاؤللدوکلدن سلللونرا ب
و ب، بیرت ائدوش. کند اهالیسلللی حیگؤرولم یگیب گزدیینلاین اویر اوشلللاغیقلدا بیمزارل

ندا یانین ینیخان مزارین چیرنمک اوچون اوشلللاغیز اولدوغونو اؤیا دا قین ائرکک یاوشلللاغ
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سلله یز اینر، قیهر میسلله یدوالر. اگر ائرکک اوغالن ایلر قویشللئ یمیک ییین، ایقولچاق، آلت
هر وار. اوشاق قولچاقال ی یک یباخد یخدیه. اوشاق مزاردان چیید ،رریاَ ییینار. ایچاقال اوقول
ر الیهر اوسلللتونو توتقالالدی. سلللونرا یناماغا باشلللالدیب اوینیهره میه باخمادان همن یییا
هره ینده یسلللتهیائنملک ا ینلدیهره میب یلخیالر(، اوشلللاق مزاردان چیشلللقلانالدیاپیل)
ندان ن اولدوغوینیسیب اونو توتدوالر. مزار کورون قاری. آدامالر گلیدائننمه یشلدیشلمیاپی

 (011:0969نور ممد: ) .«لریکورا وئرد یه اوشاغیر دئیدیاونون اوشاغ
اف ده  881اف، و ال یازما  190اف، ال یازما  191ال یازما « اسلللا  متنیدن فرقلی اوالراق»

( 041: 1100اوغلودیر )آیدین کاسللیمآتاسللی جیغالی بی اوالراق کئچمکدهایسلله کوراوغلونون 

اونون مزاردا   0دا تورکمن ال یازما وئرسلللیونالریندا کوراوغلونون آتاسلللی حاقدا آد فرقی اولسلللا

دوغوللدوغو هلامیسلللینلدا عینیدیر. حامیله آناسلللیندان گور)مزار( دا دوغولدوغوندا اونا گوراوغلو 
 قولوندا کوراوغلو آدی« طبلی بلاهادیر»لیر. یئنله همین تورکمن وئرسلللیونونلدا ( دئییاوغلو)مزار
 (115: 0996)نور ممد نین گؤزونون کور اولماسی سببی ایله قویولموشدور.آتاسی
ن یرآتیق»ش یوندان توپالنمیبو یپوالدل ریازیندا کتابی «یآذر خالق» اوغلویدون آغاسللیرف
لر یسز کیمیخما سؤزوندن  نسلیر، چیدکوراوغلو دده»ش ینملهیقولوندا سلؤ «یلماسلیریقاچ

ور. یا قویاولدوغونو اورتا یلله باغلیکوللت ا یکوراوغلونون اجلداد یمیی، دئ«توپراق اوزونلدن
ر. اگر قور/ قوراوغلو، یق ائدیده بونو تصلللد یمییدئ «م کوراوغلویآد یم روشلللن، سلللویآد»

 «کوراوغلو»رادا قسا، بویریآختار ینأییا، کوراوغلو کولتونون منشقسیریشیندن دانیگیلپارالئل
یق. یین ره آلمال ینیاولماسلل یآد یا سللویو و یل، اونون سللوییدئ ین آدینیائپو  قهرمان
/ کوراوغلو/ وغلووم،  قورایر. رؤوشلن / راوشان/ رااوشان را شو ... سویرؤوشلند یآدقهرمانین 

ر... راوشللان/ رااوشللان/ یدئمکد اوغلو/ گؤ ی/ گون/ گؤگونش ؛/ هوراوغلو/ خوراوغلووغلوراگوْ
سه یراوشان ا «/ نورلو روحیقلیشیا»ر. روشنگر یدئمکد «یقلیشیا»شلو رؤوشلن پرسده  -را

ال، اوجا قیشیگونشللله، ا یرؤوشلن آد یر. دئملیدئمکد «وانیا ائیپنجره و  یقلیشلیا»عربده 
 «گوراوغلو»، «قوراوغلو»ی میو کیروندو( گؤ19-19:1111اوغلوی)آغاسللل «ریدیلروحال بلاغل

 ر.یش آددیلمییایش یندان گئنیسیهام یلسه ده آنجاق کوراوغلو آدییدئ
ن الللده اوال یمیبو گونلله ک یالریازیللن ینیم انسلللانالریلیکوراوغلونون دوغومونللا گؤره ب 

ر. یشدیلمیازیندا یاساس یدستانو ن، اوخودوغو کوراوغلیالرعاشیقب، یریآراشد یونالریوئرسل

                                                                                                                     
دیر، او بیری وئرسللیونالردا جیغالی بَی اؤزو ، آدی بیاوغلواسللا  متنیده گوراوغلونون آتاسلی جیغالی بَیین -0

 دیر.گوراوغلونون آتاسی
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 ق اولدوغویمچیاریل( یونالریوئرسللل ین )بلاتینیه تورلریلال تورکجلانیبونلا گؤره ده آذربلا
باشقا  ی، حتنینیباباس -بالر. کوراوغلونون آتاییر پارا سهولره اوغرایب بینه قاپانیسدوشونجه
چاپ  یمیغولدوغونو بو گونه کم اولدوغو، نئجه دوین کینیان آناسلیاولما یونالردا بللیوئرسل
م. یرندیدن اؤر توریم بییجه الده ائتدیئنی یلریلگیب یگیدتمهین ائشلللینیش چوخالریاولمام

زده یلر، تبریلگید بو بیینا عایشللین باشللالنیدسللتانش کوراوغلو یلمیازیدا یازیلک دفعه بو یا

ه قوروناراق، ندیویآرش 0نینین ناموریحس عاشیقک ی، رحمتلعاشلیقش ینمیش، تانیاشلامی

ن یسح عاشیق. اوسلتاد یلردیلگیش بینملهیندن سلؤیلید یمیکر یعل عاشلیق یردیشلاگ
ابئله ه یازماالریندا آرادان گئتسلله ده، ال یانقیر یب یش اؤز سللسللینمین لئنته آلینینامور
لر داها یگلیر. اومارام بو بیقورونوب ساخالنماقداد یمینده بو گونه کیسل هحاف نینیردگیشلا
ن یسللتانداراق کوراوغلو یر سللون قویق اولدوغونا بیمچیارین ینیانتالریوار تورکیهجان، یآذربا
 لر. یر صحفه آچا بیب یئنینا یالریرماجیآراشد
 

 نه گؤرهیگین دئدعاشیغی 
و  ین بؤییبینده صلللفرآلیکند یچاا تابع قازانیسلللهنلدآوانلدا اوالن یغینلیاخیلز یتبر

 یک اولوب، الیلر گون قحطی. بیدییسلللیوئرچ -ب، آت آلیردج. آت بئیدیوار یسلللیلخیا
نه یتورکمن ائل یبورادان کؤچوب، تک یشللیک یر. صللفرآلیوخسللولالشللیا دوشللوب، ییآشللاغ
ورالر. یقو یلآ ینیلو اولور. آدر اوغین بینینده صفرآلیتکه تورکمن ائلر. یب، مسلکن سلالیگل
عؤمرونو  ینا چاتاندا آتاسیاشلی 07ر. او یغا باخیلیچیلخیب ایولونو دوام ائدین ینی، آتاسلیآل

نده آد یشیا یلخیاواش ای -شاوای  یر، آلیر. گونلر کئچیشلییدَ ینیاسلیند ب،ییشلالیاونا باغ
. خوجا یدیوار یسلللهیی یلخیر ایب ید آدلیلنلده خوجلا ملاحمیر. تکله تورکمن ائلیقلازان
خوجا . یشدیمر ائوالد وئرمهیاونا ب ی. آما آلاله تعالیشدیحددن آشم یدولت -ن واریدیماحم
ر. بو ینا آلیانیاؤز  ینیب آلیشیال دانیب آلیوخودو اونا گؤره ده گلینا باخان ین آتالریدیماحم

 یچیلخیا یر، خوجا گؤرور اصلیآتالرا باخ یر مدت آلی. بیدیوار یاشلی 11ن ینیواختالر آل
 یر. ائوالدیدان خوشو گلیاندان دا آلیر یر. بیلمیتاپ یین تایآتالر یدش، بونون بسلهیمیاله آل
تلرده ج دولیهم خار یالریلخیا یدد بسلهیغا گؤتورور. خوجا ماحمیائوالدل ینینا آلیغیاولماد

                                                                                                                     
آباد کندی. امین آوانین، بوسللتان 0110. دوغوم ایلی اوغلوآباد، آشللیق مطّلبآشللیق حسللین ناموری امین -0
اوستادان در  آلمیشدیر. کوراوغلو دستانین بو  01نین دیشلیندا ، تبریز شلهری. اؤز آتاسلی0179وم ایلی اؤل

اؤیرنللدیگینی  آشیق مسکین فرضی چاریخچی، آشیق عسگر گوموش کمردنقولونو، اوسلللتللادالری 
 یه دانیشیبدیر.شاگیردی آشیق علی کریمی
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آلماغا  زه آتیندن تبریولتلرؤرنگ ده بیر کره تبریزه گتیرردی. چون فدلی، هم ده ایآپلارارد
ش یلمیش اوچون سللئچیب، سللاتینا آلیانی ینید اوغوللوغو آلیرگون خوجا ماحمیلر. بیگلرد

ن یا، آتالرخارداندیشا چیسات یرالر. سحر آتالریزده کاروانسلارادا قالیر. تبریزه گلیآتالرال تبر
ه نیسللهب ماراالن محلّیر، تا گلیقاچ یر، آلیجا. آت قاچیر دالسللدا دوشللو یر. آلیقاچ یریب

ال بوالقدان زالریباشقا ق  «مییبَ یتاجل» یسلین باجیپوالد پهلوان یرالر. بو زامان ماراالنلیچات
م  ییبَ  یر، تاجلیقاچ یسیر. هامینه گلیر آت اوستلریزالر گؤرورلر بیر آندا قیسلو دولدورودو، ب

 ی، نفسلللیر. آت دورور. بو آندا آلیشلللیاپیحکم م ندانیالمانیب، یلآت نلاین قلابلاغیاؤزنو آت
ر ی، بیر. آلیملیآت دبشللله ب یب کییائله سلللاخال یز آتیر قیگؤرور ب یر. آلیریئتیش یمیتنت
 یسلللنهیزا وورولور. سلللین کؤنوله قیر کؤنولدن میر. بیر قولونون گوجونه باخیر، بیزا باخیق

 زا:یچوشوب اوزون توتور ق
 

 یول اوستونده دوران گؤزل،
 ائله باخما، اینجییرم 

 قوی گؤزوم، باخسین گؤزووه،
 کیپریک چاخما، اینجییرم 

 
نه یوئردن سلللونرا، تکه تورکمن ائل -له آلیا یر. آتاسلللیلیریمدن آییبَ یب، تاجلیلآل یآت
 ینیدان دردیب آلیلیب یشلللیا یر. آتاسلللییزالیب آلیگون به گون سلللارال یرالر. آلیدییقلا

 ر:ییساز ال دئ ینیدرد یسوروشور. آل
 

 ،یمیلسن دردیم آتا، اگر بیجان
 ر آزارا دوشموشم یر بیتددنه مد

 ،یمیرریوخدور آچام سینم مسهیر کیب
 زارا دوشموشم  یگوندن آه -گونو
... 
 ر،یدی، سانلیم آدلیگیسئود امی -«یآل»

 ر،یدیشانلی، اؤزو خوش نیآ یجمال
 ر،یدیماراالنل «مییبَ یتاجل» یآد
 ر کمنده، تورا دوشموشم یبدیسال
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ئرلرده ی یتلیر ده شللعر بؤلومو. چئشللینثر( بؤلومو، بورد )یر، یر بیدبؤلومده یکیا دسللتان
 یلنده آیگیشلیش ینیؤزلرگن ینیشیک یآل :نیوخدور اؤرنگیباشقا تورلرده  یگئدن شلعرلر

 :یغیالواردین شعرله حسن خانا ینیشیک
 

 ظالیم پاشا بیر قوالق آ ،
 مه گل، منی عاییب ائیله
 ائیلرم سنه التما ،
 مه گل، منی عاییب ائیله

 

 ویوخدور. بورادا گؤروندویچاپ اولونموش باشلللقا تورلرده  یمیشلللعرلر، بو گونه ک یمیک
 یتاجل یسین باجیپوالد پهلوان یسه ماراالنلیا ی، آناسیشیک یآل یکوراوغلونون آتاس یمیک

ر. ورالیقو «اورشلللن»آدینی اولدوغوندا  ین ائوالدالریمییبَ یله تاجلیشلللیک یآل 0ر.یمدییبَ
 ینجنگاور مع «یاورشن»اگر  یرکیر. سؤز بوردادیائد یمعن «جنگاور» یاورشن عاشیقاستاد 
 «اوروشلماق/ ووروشماق». «اوروش: جنگ و جدل» یدیاولمال «اوروشلن»وندا رسلک؛ ایائد

وخدور. بونو ی (Uاو) ینجیکیر. اید»اورشللن» ی(. حال بو ک0174:64ی کؤکوندن )اسللترآباد
 ر.یلینه چئوریرلحرف «، اویاَ، ا» ان سللؤزلریله باشللالیا یحرف «ر»ده ق  تورکجهیین ره آلمال

روشن عربجه لر. یله بیسؤزونه چئور «اورشن»دوشر   یالم اویشلییروشلن سلؤزونده بو دَ
 بیله گلبئ یماسید قوآندا کوراوغلونون یانتیتورکمن اسلا  وار یر. نئجه کیق دئمکدیشلیا
ر ینده بیائو یک یر. باخدیرینه گتیقدان سلللونرا ائویمزاردان آلد ینیسلللنوه یبَ یغلالیچ»
نا اوچ یسن آرخایاوشاغ یشیدو. کیقو یاغنه اوشیین اتینیشیاوتوروب. ک یشیک یسلاققالآغ

ورددان یق یم نفس اوغلومون اولسلللون، قللارانلیزینللا توپورر : بیکره ووروب، اوچ دفلله آغز
. یتدب گئیخیچ یشیک یاشللیب، ییدا روشلن اولسلون دئ یش آدیخمیوردا چیق ینلیدیآ

ونده یدارا دوشدوهر  ی، اونا باشیم باباسیسیلده کوراوغلونون ایشلکبو  «(7: 0996)نور ممد 
 (111: 1100: اوغلومین کاسیدیآجک اوالن حضرتی خیزیردیر. )م ائدهیاردی

 دادستان یرغلو کاراکتکوراو 
ا م چاغالریقد یا هم کؤکلریکوراوغلو یلم انسلللانالریران بیآراشلللد ینیدسلللتانکوراوغلو 

یینده یللیوز ای یج -07-06رلر، هم ده اونو یت وئریصشخ یخیش تاریلشمانان اوسطورهیدا
 رالر.یقلمه آل یمید کیگیر قوچ ایندا بیباش یلریدلظالیملرله ساواشان 

                                                                                                                     
بیر بؤلوم گتیردیم. واریلانتین بوتونو بلاشلللقلا زامان بیر یازیدا بورادا یلازییلا گؤره بو واریلانتیلدان قیسلللا  -0

 وئریلجکدیر.
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ب یوئر یتیا اوسطوره شخصیکوراوغلو یاوسلطوره اوزمانالر یمیسلالمت کدیسل یعلمیر 
دیلماج سلللالمت دیسللل یعلحؤرمتلی میررالر. یخاردیب چیه آپاریلنجلهللر اؤین اینئچله م

توخوم » رییندا بئله دئیندا کوراوغلو حاقّیغیشللیله اوتورم داندرگیسللینده قورولموش سلللسلل
صرده ینج میلیق یسرینج )میلینده قیر الیترا( بیسلرا )میب، میاری یانیش توخومو( قایارانی)

اولور  دنده ده مشلللعل موجویر الی( بیدینجیلین قیسلللرانیل بلکه میینج دئیلیش قیلمدوزه
اونون اوسلللطوره  یآت یکوراوغلونون قلانادلیگینله میسلللرا همن کوراوغلودو(. )اونون دئلد
 یو قانادللر. کوراوغلینه گئدردیکی قانادلی آتال آلالهالر مجمعر. نئجهیگؤستر ینیتیشلخصل

له لریندا دا اورتاق اولوب، جاللیامالریق یش جاللیندا باش وئرمیتورپاقالر یال اوسلللمانلیآت
 .«نه ووروشوبیگیچ -نیگیچ

قدیم  اک اوبرازدیفیم یکوراوغلو آد: »رییلهیسله سؤیا «یملیالور ع ید»م یعال یخچیتار
. «رخیب اورتا عصللرلره چیاؤتوروله گل -ر. بو آد زامانال اؤتورولهیخیب چیرلره قدر گئدشللوم
 «خیافسللانه و تارکوراوغلو در »ا ینسیم رئیرح یرماجین آراشللدییم( سللا 1106 یملی)ع 
دؤورلره  مین کوراوغلونون قدینیالریرماجیهابئله آوروپا آراشلللد تورکیهجان، یندا آذربایتابک
ر اؤرنک یه تکجه بیین دئیتابدان داها تکرار اولماسللبو کشلللر یوئرم یالریازید اولدوغو ییعا
نده یوردوندا اسلللتاد گؤرَویم یلین سلللوربون بیرانسلللانیف»م یدیسلللا یئترلی یمیگیردیگت
 یسسوره ن زامانینیامیر: کوراوغلو قیازیندا یتابک« یدستانکوراوغلو » لیزیش دو میمشلهیا
 (014: 0168اینسی)رئ .«ریانیتلره دایسکیکده ایللیوز ای ینجیالدان اونجه آلتیم

ق لهام آالراا دوغرو کوراوغلوسوندان نیزیمیخیتار یتیشلخصل یوهکوراوغلونون بو افسلان
قدا یالدکلره قینلیاندا چتیر، هر یآرادان آپار یماالریس یکوراوغلو بوتون منف»ر. یشلدیارانمی

ر یب یوهر، بو قوولر اولدوغو اوچون اوسلللطورینلا چاتیمیاردیلاونون  یقوهلر یو گؤ یمعنو
 ینجیلیر، قیر آتدیب یقانادلنلدان گلن یانالریلا ملادیلدر یآتریلر. اونون قیا چئوریلملایسللل
 یگیچدیقوشللا بوالقدان سللو ا یسللهر، و نعرینجدیلیر قیز بیسللیش تایلمیریمدان قایریلدیا

 (91:0191ی میکر) «ریزدیسو نمونه یلاوچون بئله ضربه
ده ساز، نیال یریکاراکترده گؤرمک اولور؛ ب یکیندا، کوراوغلونو ایغیلیجیارادیکوراوغلو  

الر اشیقعنج، قوچ کوراوغلو. کوراوغلو باشقا یلیق یسرینده میسه الیا یریکوراوغلو، ب عاشیق
سله، وندان سیاوالن قوشا بوالق سو یش دوغا ائلمانیئر آلمینده یسشامان دوشونجه یمیک

ب یزا گیاوبا -ائله، اوبادان -نده ائلدنینیگچ یاوالراق ساز عاشیقر یر. بیسؤزونو بوتا آل
ن یوشمنندا دیغیلیق عاشیقر. ساواشالرا گئدنده اونجه یریساواشا چاغ یلمه قارشخالقینی ظ

 ینجیلیق یسریسه میا یسینجیکیر. ایلمیئنیده بوتون ساواشالردا ر، اونا گؤرهیرینه گیسیچریا
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ه نخانالر، پاشاالر ظولموبئلدن  یندا چنلین باشینیدل 7777ش قوچ کوراوغلودور. یقورشانم
ندا قاالن یلم آلتیندا دیکیلیب ظن قاباغیملریش، ظالیرمیقالد ینیراغیان بایصقارشی ع
دن یهر شئ یندان ساوونماغیوشور، خالقیاوچون دؤ یر. خالقینا ال اوزادیمیاردین یم لومالر

وار.  یرلریکیف یرلین دینیم انسانالریلید بیینا عایکوراوغلونون بو ساواشالراوستون توتور. 
نا یرکاتح یش جاللیرمیندا باش قالدیتورپاقالر یاوسمانل یبو ساواشالر یم انسانالریلیب

 یسمانلوار. او او یلرش مقالهین بو قونوندا گئنیرییرالر. گؤرکملی تاریخچی فاروق سومباغال
 ینیده آد نیلریدل یبعض یمیک یبیزاوغلو مصطفیزیندن کوراوغلونون اؤزونون، گیولریآرش
یخاراراق اونون دا چ ینیئر آدالری یغی، ساواشدیغیاشادیرا کوراوغلونون ب سونیخاردیچ

ر. نئجه یازیندن اولدوغونو یق کندیین ساینیسلچهیندا بولو ایستانبول آراسیئرینی آنکارا، ا
من کوراوغلونون تورک یلریبعض: »ریازی ینیغیاشادیکوراوغلونون محض آنادولودا اولوب  یک
 یستاندکوراوغلو  یرلرکیب، بئله ذن ائدینا منسوب ائدیفاسیکه طاندان اوالن تیفاالریطا

ب... آمما کوراوغلو آنادولو تورکو اوالراق یول تاپیا یرانا، اورادان دا آنادولویتورکمنستاندان ا
: 0975روم)س« بیرانا، اورداندا تورکمنستانا گئدیده باش توتوب، بورادان ا تورکیهدا  یدستان
 -06»ر. ینا تصادف ائدیلر حرکاتیکوراوغلونون دؤورو جالل یررکیلدیم بیعال ی(گورکمل01
 نینیلر حرکاتینده موجود اوالن جاللین اوّلیییللیوزای یج -07ن سونو یییللیوز ای یج

ن ینیزامان اهال -زامان یاسیمپرمحاربه آپاران اوسمانلی ات وار. اوزون مدّ یکؤکو مقصد
. یردیندن آلیال ینیولتؤد -ن وارینیبعضا مامورالر اهال .یردییاشایندا سورون یناتیمأت

 یردیخیا چیاورتا یلردسته یانچین عصیدؤرلرده مع یمیبو ک یغیرالشدین آغیتیوضع
ک قوروردو. یزلیستیال ممنونیسوس ینین اساسیو بو حرکات یدیا یریلر ده اونالردان بیجالل
ردن للر ووردو. او دستهضربه یا جددییمانلو اوس یت دوام ائتدحرکات اوزون مدّ یانچیبو عص

 (41: 0975ر)سوم «ریفاکت ثبوت ائد یخیندا کوراوغلو دوروردو، بونو تارین باشینیریب
وراوغلو ب کیلیجاندا بیآذربا یئری یغیاشلادین ندن کوراوغلونویملریجان عالیبو آرادا آذربا

 -5 یاسللیلوپدیجان انسللکین: آذرباگیرالر اؤرنییجانا باغالیآذربا یالریندا گئدن اوالیدسللتان
 ر:یلیازیلده یج یج
 ینا سونراالر صفویشغاللریدن بیری اؤنجه اوسمانلی ادسته یجاندا اوالن جاللیآذربا»
له یلو ا. کوراوغیدلهیکوراوغلو ا یسین باشچیلرر. بو دستهالیردیساواش ینا قارشیوداالرفئ

ئر ی یغیالر اونون ساواشدیرماجیآراشد یبعض یناقالر آزدیش قایلمیازیحاقدا  یلریاونون دل
ف بو حاقدا وییاوسط قل یعل .«رلریلیجان بیدا آذربا یآنادولو و چوخالر یلریخوراسان، بعض

دا باش یلر اوسمانلیجالل یزامان یشغالانلی ساواشالریندا آذربایجانین ارانال اوسمیا» ر:یازی
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 یانچیصنا عیشغالسمانلی اجاندا اوی، آذربایوانا قدر اوزاندیانالر ناخجی. سونرا بو عصیردیقالد
: 0971ئوی ی. )قول«ندا کوراوغلو دوروردوین باشینیرین بیلربو دسته یردیباش قالد یلردسته
ن: گیر. اؤرنینلر ده واردیقبول ائتمه ینیگیلق ائتدینه باشچیلردسته یکوراوغلون جالل( 74
وراوغلو ک»ر یازیاولدوغونا گؤره بو حاقدا  یآنالم ینین دینیانالریعص یجالل فوییرزه حاجیم

کله یلئلهر بیلمیدیائش یبئلدن آذان سس یتله چنلیر. عمومیدن اوزاقدشهدینی مناقر یهر ب
 فوییاج. )ح«یلمزدیاشا بیعصرده  یجینیر. اون آلتیلدییدئ یز کوراوغلو جاللیمیغیآختارد
1104) 
یندا باش وئرمیش جاللی سللاواشللالری توپراقالر یللرده اوسللمانلیا یج -م0611-0551 
نر  شلهیالنسلا دا اونون اؤلوموندن سلونرا بو سلاواشالر گئنال باشلییآد «یجاالل اوسلمانل»

ن ینیاالربیلیم انسر. کوراوغلو دا بو ساواشالرا قوشولور. یلینا دا چکین قونشوالریالریاوسلمانل
ن یدان سلونرا( بو سللاواشالریر دؤنمده ده )جاالل اوسلمانلینا گؤره بیقالریازدین ینیچوخالر
کو لک اوالراق الکساندر خودزیجاندا این آذرباینیدستانغلو  کوراو یکاولور؛ نئجه یسیباشچ
 یجالل»کوراوغلو،  «ندهیسلللس نسلللخهیمشلللهور پار»ش ینمیا آلیازیزده ینلدن تبریطرف

مجه بو ینظ؛ یدیاولماسا یریندن بیلردسلته یر. اگر کوراوغلو جاللیلییال دئییآد «کوراوغلو
 .یلمزدیدا چک یآد «کوراوغلو یجالل»ازمادا یال 

نده یتیرلر جمعمیسلللیونا یروسللل یرانداکینلدن ایللرین اوتوزونجو ایییللیوز ای جو -09
نا ، ش، تانینمیش شرقاولموش یریالندا رو  سفیالر رشت، گش، سونرایمشلهیلمانج اید

 ن الینیدسلللتان «کوراوغلو»ی غیا آپاردیندان آوروپایجلانیران آذربلایآلکسلللانلدرخودزکو ا
ن ییاین یدسللتان( م0841) رمکلهیب لوندوندا درج ائتدیرینه چئویلیس دیلانگ ینیازماسللی
نده یسمهترجن یوولف. ل سونرا اویر ایب دسلتانبو  .موشلدوریز قویر اینمز بیلینده سلیخیتار

 ینیدسلللتانلده ژورژ سلللاند کوراوغلو ین ایئنه همی، شیلمیرینادا چاتدیآلملان اوخوجوالر
 یالدیجو م -0851ندا، یژورنال «جمالال مسللتق» رر یندان چئوینییایالکسللاندرخودزکو 

له رمکینده چاپ ائتدیتاب شلللکلکجا یریآ یدسلللتانن بو یس سلللاندیسللله اوغلو موریلده ایا
.   .ن  ینیلوندون نشللر. ریشللدیآچمیئر نا یش آالن آلماسللین آوروپادا داها گئنیدسللتان
ا داها دسللتانسلله یا( م 0856 س،یفلیت) یچاپ یکهندیلیله رو  دیا یسللمهترجن ینپئن
 . ریشدیرمیو  اوخوجو قازاندیبؤ

زده یتبرزکو سلللاریندان ر خودیازما، الکسلللاندیش ال ینمیه تانییدئ یسللس نسللخهیپار
س یب. اونا گؤره ده پاریلینه آپاریس شلللهریگزندن سلللونرا پار یئرلریر چو  یب بیلتوپالن
وراوغلونون بو تاب کاناسیندا ساخالنیالن بو کتانینیر. پاریسین ملّی کتابخ الییآد یسنسلخه
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ی میکیدیر. کتابین ایچریسللینده  یازیلدیغی ازماسللیلک ال یش ایزه چاتمیمیال یمیگونه ک
 عاشیق یفیصنمن یتابک. سکندر اولموشدورارزه یمینه سبب جناب حاجیفین تصنیتابک بو»

. هاب اولموشللدوره عبدالورزیو اونو قلمه آالن م یق بَصللادله مشللهور اوالن یا یق آدصللاد
و  ی، حضلللرت قولو بَیالنیگ یرزه مهدیم ین نؤکر و قوللوقچوالریسلللکندرارزه یجنلاب م
، یئشبن اونینییاالوّل آعیچرشنبه گونو، رب. اولموشلالر یدین شلاهیشلیده بو ا یبَیعقوب 

 . «لیا ینجیوز اللییکیانیم یقمر -یجریه
، لدناوّ ینهخسللن بو» :ریدبئله سللهیا دیقئ سللون وئرن وراقسلل ندنیمؤلف نینیاسللمازیال
 وتورک نیالک دوزگوندور، متن. ریشلللدیتوپالم یرجوید یدونبول مودخانحم قلدر رایآخ

 یاونالر ،ده ائتسه دیقئ ونبو ندرکاس رزهیم اولو .ریبدیگئد سلهو نئچه ریب ندهیطخ رسلمول
 یراولدوقال شیموئر دهباره یاؤزلرانالر ازی بییتوپال یدسللتان ،«یاولماد تصللرف هیدوزلتمه

 زیمیخیرتا تیمدن کدهیللیا وزی یقالریاشللادی. گؤرونمور ییقالما گرهیه داها آچییلگیب بو
 امازیال لکیان یدسلللتان لرشلللخد بو اوالن شیمگؤسلللتر تمخد زیسللللیثیم اوچون
 .شلریمریتئی هنیئری یگؤرو دوشننه یلریاوزر ندهیشیا یسلمهیریلشدیابد ینیاسیوئرس

الن ییای -بیارانیتورپاقالردا  یران  و خزر اطرافیا یلماشا گؤره، اساساً یخودزکو الکساندر
او  نینهمچ. نه مخصوصدوریلرنین ساکینن بؤلگهیهم یسلعابده یک سلؤز صلنعتیبو پوئت
ف مختلنده یل عرضلللیلر ایئرلرده اوْللدوغوم اون بین یم همی، بو اؤرنکلر منیرکیدرالیخلاط

 یم زامانیتسللی ایله اونسللیوخسللول طبقهین یلن خالقیازماق، نه اوخوماق بیواختالردا نه 
ال ییاسلل یناق اعتبارلین قایسللببدن ده هم محض بو .ریشللدیقدان توپالنمیشللیدان یفاهشلل
 ردوین ینیاسللمازیال بواولوشللان ( قولدان) سللدنیمجل اوچ اون (01: 0195پوریعل) .«لریب
 لهیا ینالالریاورژ نیرلرعشلل. ریدهتورکج سللهیا یرلرعشلل نده،یلید فار  یسللهصللّ یح( رثن)
 یالردسللتان جانیآذربا». ریشللدیملیوئر ده یلرمهترج یرطسلل ایفارسللجا نیاونالر یاناشللی

 فایا ده لدهید بو ،یک یعیطب ،یمیک یغیفورماالشللد ندهیلید نیخالق اولدوغو مخصللوص
 «کوراوغلو» گئدن سللؤز ندایقحاق سللا،الریاناشللی مدانیباخ بو هیلهئمسلل. وشللدورونماول
 نامیا نهیقناعت یاولماسل یسلنسلخه جایریآ ندهیلید جانیآذربا لاوّ اؤزوندن نینیاسلزمایال
. «...ریشدیلمیچئور لهیسواسطه متن نالیاورژ نیهم ایفارسلجا دسلتان گومان چو  و آرتار
 بور  یریلره بونو گتذهن بئله قیلشللیتان لهیا یآخار سللوژئتن یدسللتان (11: 0195پوریعل)
 ،دورقورموشلل ینیجیباشللالنغ ،ینیاسللیام کؤکونو،ن ینیتورلر «کوراوغلو» یسللونراک ازمایال

 بونونال. رشالیمساخالن رونوبقوْر پارا فرقلرله یتورلرده ب یسونراکن چوخو یالریاوال یبوراداک
 نجاقآ یاونالر ،یرکینیاوزه قال -له اوزلرویموت ،الزودالریائپ ائلهاندا یاوخو یدسلللتان بئلله،
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 -جلسم لیمستق چو  داها زودالریائپ بئله. قالماق اولوریآچ راقاوال یباغل لهیا یازماسیبوال
 :الراوراالماق یفورمودا س یداکیآشاغ یراونال راقاوال جایباشل. رالریییداش یگیاؤزلل قول

 یالشلللماسلللیرشلللقا لهیا اوغلورنگیف آپارارکن بئلهیلنچ یمینگارخاین کوراوغلونون-
 .(مجلس ینجیبئش)

 .(مجلس ینجیئددی) یماسیسو ینیریتاج یائرمن کوراوغلونون -

 بیقالنیآج نیوازیائ ،یسللگلمه اوسللتونه کوراوغلونون لهیا یسللدسللته نینیلن رجال -
 یسللهملیچئور یقارشلل ایکوراوغلو بیرلشللیب لهیاونون بوْلوبَ ،یسللائتمه تر  یبئلینلچ
  (.اونونجومجلس)
 «کوراوغلو» اوالن یبلل ردایحاض نینیسهصّیح( رثن)ورد ی اسلاساً نیدسلتان لنلریائد دیئق

نال یژیوراجان دولو  یغو، هیدو کدهیگلد لرهنغمه -لرهرعش. ریرماالردیآرت یگیردیگت نایقولالر
 ندهیمیچیب یشللعر خالق ن،ینیمجلسلل سللاز-عاشللیقبو شللعرلر گلنکسللل  ر،یکلردرناؤ

 . ریددههیسو وکسکی سهیا یگیتلیچئش هیقاف وزن، تم،یر چو،اؤل، شیفورماالشم
 

 یکلریلیتورون فرق یکیا 
، یاندسللت «کوراوغلو»الن ییسللا یریندن بین اورتاق کولتور اؤرنکلرینیاسللیتور  دون 

زه یمیال یمیله دوزولوب بو گون اولوسال تانقاح کیسؤزو ا -ن سلازیالرین، باخشلیالرعاشلیق
لر  ییه دئینهیدن، سللنهیب، سللییاشللاینده یلرنهین دولغون سللیرالعاشللیقر. یشللدیچاتم

له ین الینیم انسللانالریلیلرده ببؤلگه یتلی، چئشللیدسللتانش قوچ کوراوغلو یگونوموزه چاتم
و توپالنما ب یر. البتده کیشدینمیا آلیازیب یندن توپالنیلرینتلهین سؤیالرین، باخشیالرعاشیق
بو  یغیلیریر آیغیش جینملهیدا سؤدستانقورونموشدور.  یرکلیفا اؤزللیا ینده فرقلیسلسلوره

ا و یرسلللوئ یلین فرقیدسلللتانر. بونا گؤره ده بو گون یشلللدیبوراخم ینیسلللیالرا دا ائتگیازی
وپالنان ندان تیالر سلللاریرماجیآراشلللد یرلیک. بو قونودا دیریلیز فرقلر گؤره بینلده بیتورلر

 ق اوالر:راالمایبئله س ینیال شعرلریدستانکوراوغلو 
 

 09.لرینللده کوراوغلو . جو ایللرینللده خئیلی قزئللت صلللفحلله11یینجو یوز ایللی
 یندان گئدن قیسسا یازیالر.دستان

 0710- قوشما. 01یندان دستانالیا  مشفقی کوراوغلو لده  ی)م( ا یج 
 0815-  عر توپلوسو.ینا عایید شدستانداغیندان کوراوغلو  جههعندلیب قرجی )م( ایلده 
 0841- بند شعری. 44ال یانتیر واریلده شوپندن کوراوغلونون مختصر بی)م( ا یج 
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 0841- دستانلده الکساندر خودزکو لندنده تبریزدن توپالدیغی ی)م(  ایج. 
 0856- دان بعضللی دسللتاننده یقزئت« قافقاز»روسللجا  ی.  . پنلده  ی)م( ا یج

 ال شعری.قوالری
 0851- 0891-   )ایللر آراسلیندا ن. قوال ، ا.اسللیرتیسلکسلن، پ.کراسف، جی)م

 آ.آخونداوف، ا. سولتاف اوف کیمی آراشدیرماجیالردان کوراوغلو حاقدا یازیالر.
 0871- 0881- 0897- ینی.الرینین یایدستانستانبولدا کوراوغلو ال ا)م( ایللرده باکی جی 
 0899-   .جو )م( ایلده رادولفون کوراوغلو اثری 
 0916- 0917 خولوفلودان  قیسا بیر واریانت. یللرده ولیا ینجی)م( ا 
 0917- نده داها مکمل بیر واریانت.یقزئت« اتیادب»لده ی)م( ا یج 
 0940-0941- ال بیر دستانقولدان اولوشان  04دن زادهینده همّت علیللری)م( ا یج

 قوشما. 51گه 
 0949- آذربایجان »جیلدیلیک  5قولو،  07نین یدسلللتانللده کوراوغلو ی)م( ا یج

 نین دؤردونجو جیلدینده وئریلمیشدیر.«الریدستان
 0956-  قولدان اولوشلللان  08قوال داهلا بیر قول دا آرتیریلیلب  07جی)م(  ایللده

ینی گورکملی فولکلور شللنا  پروفسللور محمدحسللین طهماسللب دسللتانکوراوغلو 
اوغلو بو گونه کیمی چیخمیش ان مکمل کور دسلللتانطرفینلدن بلاسلللیللدی. بو 

 یمییدیر. آذربایجاندا گئنیش یاییلمیش بو دیرلی کتاب سلللایین محرم کردسلللتان
. یلدییایزده یب، تبریلیللده بلاسلللیگونش ا یج -0184نلدان کؤچورولوب یسلللار
 نین تانینماسیندا داها بیر گئنیش آالن آچیلدی.یدستانلیکله کوراوغلو بئله

 0997- زان نین ترابووزون دان کوراوغلو آدلی کتابی تورکیهجی)م( ایلده دکتر انور ا
جی گونش ایلده  -0188ال  یچاباس یوش عاشورین دارییشلهرینده یایانالندی. سلا

 ب، تبریزده یایینالندی.یلیندا چئوریآد« ات مللیکوراوغلو در ادب»ا یفارسجا
 1115-  اسللرافیل عباسلی جی )م( ایلده الکسلاندر خودزکونون توپاتدیغی  ال یازما

 طرفیندن باکی دا یایینالندی.
  1119 )لریندن جی گونش ایلده سایین علی ناصری، ایرانین چئشیتلی بؤلگه -(0188) -)م

آدلی فارسلللجا کتابی یایینالندی. بو کتابین اؤزللیگی « کوراوغلو در ایران زمین»توپالدیغی 
ولماسی شیراز نین کور اگین: آلی کیشیاونون قولالرینین فرقلی شهرلردن توپالندیغیدیر: اؤرن

 .شهریندن، کوراوغلونون تورکمن سفری میانداب شهریندن... 
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 دن: ندان چوخو او جملهیم انسانالریلیبونالردان باشقا کوراوغلو حاقدا ب

 « :آذربایجاندا 
هاداوف، پاشلللا ی، فرها فرلیل رفیلکلائیف، ممحملد علار، فویی، آزاد نبید آراسللللیلحم
زاده، همت اوف، رسلللتم رسلللتمدیسللل یعلف، میروف، واقف ولییوف، عمران بلاباییوافنلدی
 زاده،...یعل

  ده:تورکیه 
ر یال بوراف، نژاد پی، سلللهید اؤز تئللید توغلان، جاهیلول ی، فواد کؤپرولو، زکیلیپرتو نلا 

 ،...اوغلویرزین کین، حسن سئچمن. فخرالدی، موراد ائلچاوغلوید کافتانچیتوغان، اوم

 ناسالر:شرق ش 
توف، یچروف، بروکسلللف، آسلللتللا کئف، اگیف اوف، چیروف، ظریوگللا نی، یرمونسلللکیژ
 ان،...ی، ساموئلیسکینیبراک

 راندا:یا 
 ( 00 :0191یمیکر« )افشللار،... ین صللدریراد، غالمحسللصللمد بهرنگی، شللیوا فرهمند

دا آذربایجان نیالنالریازیش بو کوراوغلو حاقدا یراالنمیبالر. سیینالییایالر یازیکوراوغلو حاقدا 
ر ال الکسللاندیغین توپالدیین طهماسللب بَیحسللمحمدپروفسللور  یرمتلح یشللینمیان تان

لساالر دا ش اوینمینقدر تان دسلتان یکیر. بو ایدیالردسلتانکوراوغلو  یغیخودزکونون توپالد
 یتلیدا چئشلللدسلللتلان نله گؤرهیکلریلیفرق یجییللهیهلابئلله سلللؤ یتوپالنملادا جوغراف

اجا اولموش سللیکلره قیلکیشللییر پارا گؤزه چارپان دَیدا بکتابر. بو یوارد یکلریلکیشللییدَ
 م:یستردینه توخونماق ایساولسا دا نئچه

 سللینده نین آدی آلی، پاریس نسللخهندا کوراوغلونون آتاسللییالریش کوراوغلو ناغینمیتان
 دیر. سه میرزه صرّافیا
  ئترینجه ی ین آدالریلریلم اوالن دیب، پاشاالرا قنینه ساواشیگیچ -نیگیله چیاکوراوغلو

 اوغلورجووخدور؛ گوینده یسس نسخهیپار ین آدالرینیر پاراسلین بیلریر. بو دلیتانینمیشلد
 لی، دیدان، کوسلا صفر، چوْپور مهدیپوزان، توپ داغ یماز، هاالیتان ی، تانراوغلوممد، کورد

 تورلرینده دستان یرینده اوالن آدالردان دا او بیسلس نسلخهیوران،... . پارلمز، توخماق ویب
 اقوب، ... ی، خوجا اوغلوومچوی، گؤیم، ن ر جاللیزاد خانیم، پریوخدور؛ دوْنا خانی



67 
 

 جونونون پاریس عاشلللیقر  تلانیتلدیران ائلله گز -ائللدن یلرینکوراوغلویال اونون دلی 
 سینده آدی یوخدور. نسخه

  ریدیریندان آیانتالریوار یریسلللینده دوشلللن اوالیالر کوراوغلونون او بنسلللخهپاریس .
کوراوغلونون قلار  سلللفرینلده ائیواز، عرب ریحانی اؤلدوردوکدن سلللونرا کوراوغلو قار  

سینده کوراوغلو قار  وازا آلیر؛ آما پاریس نسلخهیحوری آدلی قیزی ائ یزین قینیپاشلاسل
 اؤزو آلیر. ییزاد خانیمپر یسین باجیاحمد پاشان یپاشاس

 مجلس(.  ینجیزیسکک)
  ین چنلیمیخانوخدور؛ محبوبیده بو نسخه یسن نئچهینیش سفرلرینمیکوراوغلونون تان 

بئله ینلن چیمیخان ، مرجانیقاچماس ، قولونید سفریزی، کوراوغلونون بایسلمهیریبئله گت
 .یسلمهیریگت
  مجلس(  ینجیریاوغلو )اون بال دمیرچی(نده ائیواز، )اونونجو مجلسیسلللس نسلللخهیپلار

 یا بونالردان باشقا کوراوغلونون ائرمنی ییه ال آتماقالرکوراوغلودان کوسلوب، اونو اؤلدورمه
، ینماسیغیه سیی، دار گونده حضرت علیلماسلی، کوراوغلونون ناماز قیسلاؤلدورمه یریتاج
کوراوغلونون  یسللیاؤنمل . انیلماسللیرین اؤلوموندن سللونرا مشللهده باسللدیصللرّافرزهیم

قوْووب  بئلدن یچنل یلریکوراوغلو قوجاالندا بوتون دل»انتالردا یلوار یریز او بی؛ بیغیقوجلال
 یندیا»ؤروب گ یندا تفنگیر. او عؤمرونون سونالرییاشایبئلده  یچنل یسلیکیم ال ایگارخانین

ر یب نده بئلهیسس نسلخهیدیب، اوخوموشلدوق؛ آما پاریائشل ینیگیدئد« یدیاسلینامرد دون
 :ق واریشیدان
مجلس( گؤرونور )آلتینجی«. توفنگله اوندان آت آالسلللان -ائلله آدام دا دئییلل کی، توپ»

ش. بو دا بعضللی یازارالرین کوراوغلو توفنگی یمیاوغورالناندا توفنگ وار یرآتیکوراوغلونون ق
 یازدیقالرینین یانلیش اولدوغونو ثبوت ائدیر. گؤردویونده تانیمادیغی

  جمهیداها قان تؤکمه»ب، یخالدیم ینینجیلیق یسلللریندا میغیهلابئلله کوراوغلو قوجال »
 یخان آدلولدا بهرام خانال آلما یولالناندا، یگؤرمک اوچون اصللفهانا  یر. شللاه عباسللییدئ
ب، شلاه عباسلدان اؤدول آلماق اوچون )شاه یینفره قوناق اولور، اونالر دا کوراوغلونو تان یکیا
رلر. ین کسللیوخودا باشللیش( کوراوغلونون یروق وئرمیبا  قاباقجا کوراوغلونون اؤلومونه بوع

 وخدور. یتورلرده  یریالر او بیاوال یمیبونالر ک
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  ندا یغیلدیازیتورکجه  ینثر بؤلومو فارسجا، شعرلرن یلیش بو ناغیلمیازیده اون اوچ مجلس
ندا یشیلیازی نیر. شعرلریقدیمچیاریرده شعرلر ئینئچه  یکشالر وار. نئجهیانلیر پارا یدا بیازی

 ب:یشیقار یسز لهجهیله تبریا یسئرده آنادولو لهجهیچو  

 م،یلچهیلر ادوْلدور باده
 م،یلم، سردن کئچهیلچهیا
 . ن اوغلویم، قّصابیلچهیا

 . ن اوغلویم، قصّابیلکئچه
                    *** 

 ون،سم گؤرمهیترگئتسون اونو هئچ کیقئ
 سون،لمهیب ینیگیقونشو گلد -قوهوم
 سون،رمهیوخوسونا گینون مسهیهئچ ک
 . اولمازیقدا چوداراولماز، آیلیبو ق

                     *** 
  یازویین: کوراوغلو ائش وار. اؤرنگیانلیللنللده یئریین یورد بؤلومونوده ده نئچلله دسلللتللان 
بو »ب یللییواز کوراوغلونو نئجله تللانیل ائییللدئ یده )اوچونجو مجلس(  بللمجلس یگیردیگت

 ر. ییدئ« قیلیقدا چودار اولماز، آی اولماز

  شلللاه پاد»ا )گؤی دایجا(نین آدی گلیر. پلادشلللاهدان دایچاالری آالندا دا تکجه بیر دایج
چا یدا یرآتیبو همن قیر آتدیر. ق« بویوردو کی دایچلاالردان بیرینی رؤوشلللنله وئرسلللینلر

ریر. باشالنیشدا دورآتدان خبر یوخدور. بو کتابدا بیز دور یگون باسلدر  یده قندا تؤولهیواخت
ب. آما  یل( گلیلله  اوغورالنملاسلللین حمزه الیرآتیمجلسلللده )ق ینجیتکجله آلت ین آدیآت

 ر.ال دور آت  ایکیسی بیر یئرده گتیریلیب، بیر بؤیویورلآتین توپالدیغیندا قیرطهماسب بَی

  یه چئویریب. بو ی تورکجهبوداقغالمرضلللا لدوغونا جناب ین یورد بؤلومو فارسلللجا اودسلللتان
چئویرمه ده دیل بوتونلویو قوْرونماییب. نثرده نئچه یئرده ادبی دیلله دانیشلیق دیلی قاریشیب. 
نللاغیلین دانیشلللیق بؤلوملری چو  یئرده ادبی دیلللده یللازیلیللب. )دانیشلللیق دا دیلین ادبی 

 ل.نیب، دانیشماغی بللی دئییصادق کیمدن اؤیره عاشیقبو ناغیلی نیلمز(. قورالالری گؤزله

  الر باش یاوال یریآ -یریلدا آیر اولسا دا ناغیتورلرله ب یریاو ب یالریر پارا اوالیین بدسلتان
 یریاو ب یندن باشلللقا قاالن شلللعرلریم شلللعریش آدلینمیر نئچه تانیین بدسلللتانر. یوئر
 ر.یدیلیانتالردان فرقیوار
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 یدستان زدا کوراوغلویمیالریتو 

رتدن غیکدن، یدلیگیقدان، ایر. قوچاقلیدیین بزهیزیمیالریبو گون تو یدستانقوچ کوراوغلو 
 یهان»ن النایندا هایساز ین تئللیالرعاشیقاوالراق  یلر ازبرلیبوگون د دسلتانشلان بو یدان
 یگیدلری ائلین وارلیغینیا   قوچنرزده سلللسلللللهیمین گونلریگرگ «م قوچ کوراوغلومیمن

 .نیلماسلللیشلللیاوندا قوچ کوراوغلودان دان یلالرکیتاپ یر توین بیچت ر.یریماغا چاغسلللاوون
 ندان:یکوراوغلو هاواالر

 
 کوراوغلویجنگ .0
 کوراوغلو یسریم .1
 کوراوغلوسوروتمه  .1
 طبلی جنگی .4
 تورکو کوراوغلو  .5
 کوراوغلو مخمسی .6
 الچینی کوراوغلو .7
 کوراوغلو قایتارماسی  .8
 روبایی )اورفایی( کوراوغلو .9
 ن کوراوغلوسومیدا .01
 بوزغو/ بوزلو/ بوز اوخلو کوراوغلو .00
 قانلی کوراوغلو .01
 کوراوغلونون حربی دوبیتیسی .01
 محیطیندن( عاشیقجعفری کوراوغلو )سهندآوا  .04
 محیطیندن( عاشیقتوراخانی کوراوغلو)سهندآوا  .05
 دؤشمه کوراوغلو .06
 نفس آلماز کوراوغلو .07
 سی کوراوغلو نعره .08

 کوراوغلو ناغاراتی .09

 زیسیکوراوغلو ائیوا .11

 کوراوغلونون ائیوازی پئشروسو .10

 آت اوستو کوراوغلو .11
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 سی/ کوراوغلو زنگیسیکوراوغلو شکسته .11

 0... محیطیندن( عاشیقسی )شیروان کوراوغلو گؤزللمه .14
 

ان یایجاندا یآذربا ینیدسلللتانک یدلیگین. کوراوغلونون ایاوخونماسللل یریندان بیهلاواالر
زه یمیوب. الین چوخو اوخوینیالرعللاشلللیقائللل لر بویو لیا یلالریرالر. بو نللاغیالردعللاشلللیق

 ر:یدبئله یر پاراسیچاتانالردان ب
 سفری( )توقات ماحمید ممدوف عاشیق 
 بوْلوبَی( وفنیفتعلیعلیخان  عاشیق( 
 چوخو )دورنا تئل؛ بغداد سفری، ...( سفرلرینین اکبر جعفروف عاشیق 
 سفری،...( چوخو؛ بغداد )سفرلرینین حسنوفایمران  عاشیق 
 سفری(ساراشلی )ارزروم  حسین عاشیق 
 کاییل )دربند سفری(یم آزافلی عاشیق 
 (ی گتیریلمه سفری؛ ائیوازین لی )تورکمنگنجهماییس عاشیق 
 غفاری )بغداد سفری(حسن  عاشیق 
 خانیم( نوری )تئللیعبدلعلی  عاشیق 
 قوجالیغی( اسکندری )کوراوغلونونحسن  عاشیق 
 سفری، محبوب ساعی )بغداد سفری، توقات سفری، بزیرگان، رومحسین  قعاشی 

 قوجالیغی(سفری، کوراوغلونون  کوراوغلو، تورکمن -خانیم
 عبادی )مئهتر آلی( علی عاشیق 
 ن ری )بغداد سفری(محمد  عاشیق 
 بغداد(یقولو، دربند سفر ی)بولوب یارچنگیز بی عاشیق ، 
 وغلونون قوجالیغی(ن ری )کورارحیم  عاشیق 
 کوراوغلونون تبریز سفری( قافار ابراهیمی عاشیق( 
 مشی پاشایی )استانبول سفری( عاشیق 
  کورداوغلو( -بشیر شهریاری )کوراوغلو عاشیقشهید 
 آیت قنبری )بغداد سفری، کوراوغلونون قوجالیغی( عاشیق 

                                                                                                                     
قاراداغ آشلللیق محیطینه عاییددیر. باشلللقا آشلللیق محیطینده بونالردان آیری  -بو هاواالر چوخراق تبریز -0

 هاواالردا واردیر.
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 0181-  له، یقرومو ایسلللتگ «کانون پرورش فکری کودکان»جی ایللده اورمونون
 عاشللیقبهمن قوربانزاده،  عاشللیقحسللن نجفی،  عاشللیقچنگیز بی ریا،  عاشللیق

آیت قنبری  عاشیقاکبرخانی،  عاشیقمحبوب جعفرزاده،  عاشیقارسلالن زارعی، 
نین قولالریندان قیسللا پارچاالر اوشللاقالر اوچون یدسللتانائشلللیگینده کوراوغلو 

یت آ عاشللیقاری ایسلله نتمنلیگی فعال نوری، بسللتکؤحاضللیرالندی. بو اثرین ی
 لنمیشدیر.آیری هاوا بسته 06قنبریدی. بو اثر اوچون کوراوغلو هاواالریندان باشقا، 

 ا یدون یکوراوغلو اوپراس یغیاراتدیلده ی)م( ایج -0917 یلیبَ یر حاجییاوزئ یداه
 .یدان آچدیش مینا گئنینماسینده کوراوغلونون  تانیسهییسو

  
ده  یالر کوراوغلونون سفرلریندن بیرعاشیقآدالری اونودولوب. بو  یارکالر دا وعاشلیقچو  

 -سینده قالیب اوستادان شاگیردا اؤتورولهالرین سلینهعاشلیقاولموش اولسلا اوخویوبالر. بو 
ی بو گون الیمزه چاتاراق بیلیم انسانالرینین الیله توپالنیب، گلجک دسلتاناؤتوروله کوراوغلو 

 . نسیللره ساخالناجاقدیر
 

 سونوج 
ل؛ ییندا دئیز تورکلر آراسللیانلیالن کوراوغلو، ییسللا ین اورتاق قهرمانینیاسللیتور  دون
ن ینیدسلللتانول آچاراق کوراوغلو ین ده کولتورونه یکلری، عرب، هلابئله تاجیگورجو، ائرمن

طه یمح یئنیر یهر ب یغیر. کوراوغلو قهرمانلیبدیارانیلنلدا ینلدان بو خلالقالر آراسلللیقولالر
 یرلرکاراکت دستانیک اوالیالر، یئنی چیندا بعضا کیآلت یرلریتاث یقدا کولتورل، جغرافیوارد
تورور  تاندسر یب یئنیالرال اولوشان یاوال یتلینده چئشیسلیچریز، بعضلا ده ایاؤنمسل یمیک
ر. یدیچد ساواشیگیسلئون ا ینی، وطنینین اورتاق کوراوغلوسلو؛ خالقیر. بو خالقالریبدیارانی

ا ی ندا وارالنماق،یر. کوراوغلونون ساواشیدیغین آزادلی، خالقین ساواشیخالق یاونون سلاواشل
ن یر. اونالردان خالقینه او شللاهالرا، خانالرا نفرت ائدیوخدور عکسللیخالقا سلللطنت ائتمک 

ده  یمتینان قنیر. آلیشلللیآلماغا چال ینیسلللاسلللین قیالرین، آجیالریلن آغریرینا گتیباشللل
، خالق یران، جوشللدوران ائل محبتیران، آلووالندیاغا قالدیر. کوراوغلونو آییالیوخسلولالرا پای

ا الده ا باشقیآدالرا  یب، جغرافیچک یهر کس اؤزونه سلار یر قهرمانیر. بئله بیدیسلیسلئوگ
ئر یر. یتمکدیچیازماق منجه کوراوغلونو کینا یآد یسلللاناراق اؤز اؤلکهیلره داش بلگهیلمیائد

دا، ا اوالجاقسبوندان بئله سلاواش اولوبدورسلا،  یمه قارشلینده ظالیسلؤلگهر بیاوزونون هر ب
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ان، یاغمیه سللیا، بؤلگهیفایچک طایر کیکورواوغلو هئچ ب ر.یاشللاماقدادیغلو روحو واورادا کورا
 ر.یدیش، تور  قهرمانیلمییایندوستانا قدر چین دنیزینه، سیبریادان ه بالکانالردان

 
 ناقالریقا یلیازی 

 فریدون. اصللللی کوراوغلونون قدیم واریانتی تورکمنیسلللتاندا قالیر، اوغلوآغلاسلللی ،
 www.Şərq.az.1106دانیشیق، شرق قازئتی،

 1111، فریدون. آذرخالقی، آغری داغ نشریاتی، باکی اوغلوآغاسی. 
 ی گوراوغلو اوزرینه میتولوژیک دسلللتان، هاندان، تورکمن هالک اوغلویمآیدین کاسللل

 .1100ملر، سمینار بیلدیریسی، آنکارا،لهاینجه
  ،0981جی جلد، باکی،  -5آذربایجان انسکلوپدیاسی. 
  مرکز نشللر «(یندوزنله»اسللتر آبادی، میرزا مهدی خان. سللنگال ، )روشللن خیاوی ،
 .0174، تهران یائو
 دکتر حاج علی، ادریسلللی، اوغلوچیالیدزه، ال. جی، کوراوغلو گورجوسلللتاندا، )نجف ،

 .0994دکتر حبیب )دیلمانج((، ارزروم 
 1104جی حیصّه،  -0، میرزه. کوراوغلو سیرری؛ افساندن حقیقته،یوفحاجی. 

www.Demokratik.az 
 وراوغلو در افسلللانه و تاریخ، ایکینجی چاپ، نیما یایین ائوی، تبریز نیا، رحیم. کرئیس

0168. 
  ،0975سومر، فاروق. کوراوغلو، ملت درگیسی، آنکارا. 
  ،0976سومر، فاروق. آنادولو تورکلرینین صفوی دؤولتینه تاثیری، آنکارا. 
  .یشللیق، ناصلللی کوراوغلونون قدیم واریانتی تورکمنیسللتاندا قالیر، داع یملی، دیالور

 www.Şərq.az. 1106شرق قازئتی، 

  .اوچونجو چاپ، اختر «(دیلمانج»طهماسب، محمدحسین. کوراوغلو، )کریمی، محرم ،
 .0191یایین ائوی، تبریز، 

 سی(کؤچورمه، آیین یایین ائوی، تبریز، علیپور مقدم، محمد. کوراوغلو )پاریس نسلخه
0195. 
  ،0971قولو یئو، علی اوسط. آذربایجان تاریخی، باکی. 
  0996،آنکارا، 0،1،1،4،5الک دستانی گوراوغلو، جلد حنور ممد، آننا گولو. تورکمن . 

http://www.demokratik.az/
http://www.demokratik.az/
http://www.demokratik.az/
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  ی، اورتا آسللیا روایتلری، کوراوغلو سللمیناری دسللتانییلدیریم، دورسللون، کوراوغلو
 .0985بیلدیریسی، آنکارا، 

 
 ناقالر:یسؤزلو قا 
 یندا کالال کندیراغین قینییندا، آراز چایاشلللی 70، یحسلللن اسلللکندر اشلللیقع 

 ر.یاشاماقدادیزده یدوغوملوسو، بوگون تبر
 یندیدوغوملوسللو. ا یشللتا کندین ناپیبریندا، کلیاشللی 64، یمیقافار ابراه عاشللیق 
 ر.یاشاماقدادیزده یتبر

 زدهیلوسو، بوگون تبردوغوم یکند قارداغین ارزَن، ندایاشی 59، ریایز بیچنگ عاشلیق 
 ر.یاشاماقدادی

 زده یدوغوملوسو، بوگون تبر یکند ین نوغدیبریندا، کلیاشی 56، یم ن ریرح عاشیق
 ر.یاشاماقدادی

 دوغوملوسللو، بوگون  ین چند شللفق کندیبریندا، کلیاشللی 51، یت قنبریآ عاشللیق
 ر.یاشاماقدادیزده یتبر
 یندا اوالن ماحمود آباد کندیغینلیاخیز یندا، تبریاشللی 51،یسللاعن یحسلل عاشللیق 

 ر.یاشاماقدادیزده یدوغوملوسو، بوگون تبر
 دوغوملوسو، بوگون  یکند ین نوغدیندا، بوستان آوانیاشلی 51، یمیکر یعل عاشلیق
 ر.یاشاماقدادیزده یتبر

 یآباد کندندا اوالن محمودیغینلیاخیز یندا، تبریاشللی 41، یانیرو  کیسلل عاشللیق 
 ر.یاشاماقدادیزده یدوغوملوسو، بوگون تبر

 

 

  



 74 
 

 

 
 

 

 نیگارکوراوغلو و 
 )یئنی باخیش کالسیک فولکلور ادبیاتیمیزا( 

  یعمار احمد
 

 
ر: یازیندا یحاق یسمن ومه نیگارله ی، کوراوغلو ایصمد بهرنگ یسیچیازیو  یجان بویآذربا

نده مشلللهوردور. بو یمملکت  ن چویانیجاندا و دنیآذربا یسلللنانک دیلدلیلگیکوراوغلونون ا
جاندا یعصر آذربا یج -70ر. یدیناسین آیماجراالر یورونون اجتماعؤالر شلاه عبا  دسلتاند

 یاسللیسلل ینینیللرین اورتا ایعصللر یج -06ر. ید ین ان پارالق دؤورانینیشللعر عاشللیق
نا سلللبب اولدو. شلللاه عبا  یارانماسلللینده یلین تور  دیک اثرلریچو  فولکلور یحرکتلر

. یل اعالن ائتدید یاوسللتون توتماقال رسللم ینیلید اصللفهانا کؤچوردوب فار  یتختیپا
ب، شللاه یریندیسلل ینین حؤرمتینیلیجان دی. بونالر آذربایوشلله باشللالدیله دؤیلباش ایزیق

 لقان سللونوندا شللورشلله،یارین ی. بو دریاراندیر بوشلللوق یندا بیجان آراسللیله آذربایعبا  ا
ن شللایندا دانیالرین آرزیتله ملّیا یو سللؤزلر یلر، سللازالره سللبب اولدو. بو حادثهیمحاربه
 .  یاراتدیش یباخ یئنیالردا عاشیق
ر ین بیچت ینیو اونون آدمالر یلر، شللاه عباسللندا اوز وئرن محاربهیآرسلل یرانالر عثمانلیا
دن ظولم تالر ملّ ی. اعتراضچیشدینه شورشلر باشالمیهین علیر. حکومتیشدیته سلالمیوضلع
 نیخان او ماحال یسللار یمیالر. طالش حاکیالدیندا پایر آرسللالوخسللولی، ینانالریله آلیا

ن یجانی، آذربایشلللیر کیبابا آددا ب یخلی. قارا باغدا، میلدیسلللؤندوره ب ینیاعتراض دالغاالر
شللله ویله دؤیا یلرلله، ملذهلب خرافلهیا ون ظولمیب خلانالرییلوپالتئره یر یب ینیرلوکیبؤ

غ ینه تبلیهیر، ظولمون علیر باش چکیب -ریله کندلره بیا یلریکؤمکچ یشللی. بو کیباشللالد
 یب، اجتماعیانیندا دایله اونون آرخاسللید ایظولمدن قوتارماق اوم یسللی. کند اهالیردیائد

ب بوتون یاواش گوجلنی -اواشی ین حرکتیبابان یخلیالر. میردیشیالچه گدؤندورم یتیوضلع
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. ودیشللورشلله اوز قو . سللونوندا دا بو نهضللت مسلللحانهیلدییایندا یروان ماحالیقاراباغدا، ا
وتون ، بیامیلر قی. جاللیشلللدیسللللشلللمیت داها پینده وضلللعیلربؤلگه ین گؤنئیناجیآذربا
امال اوز یل اوزانان بو قیر ده شاه عبا ، اوتوز ای، بیلطانالرنی توتموشدور. عثمانلی سمنطقه

ر ژانرال ی، هنریک یدیاخناشللمادا اچ یاجتماع -یاسللیر سللیالر. بئله بیشللدیبه اوز قالم
دو. لردن دوغولدا بو حادثهین قهرمانالرینیقالری، سلؤزلو عاشیجان سلازلی. آذربایچکلندیچ

 الشماالردان دوغولموشدو. یبئله قارش یحرکتلر یکوراوغلونون انسان
دوشللمنلرله،  ینا داخلیماجراال، خالق یحماسلل ینده کیچیو اونون ا یالردسللتانکوراوغلو 

سللم یدالن فئوینیلریر. کوراوغلو و دلیل دیه گؤزل تمثیمحاربه یگیدوشللمنلرله ائتد یخارج
 یلخچیا ن توخومیامیر. بو قیادا باشا چاتیله آسیا یارانماسین ی، اودلو سالحالریامینه قیضد
. یدیا ر اوغلو واریب یاوروشللان آدل ینیشللیک یر. علیلیله اکیا ین الیآدام یآدل یشللیک یعل
گؤزونو  نینیک سؤز اوستونده علیچیر کی. خان بیدیا یسیلخچین ایش حسن خانیک یعل
و له اوغلونیر جوت آت ایاوالن ب ین باالسلللیز آتالریدن یوافسلللانه یشلللیک یر. علیخاردیچ

ل بئ یشللدان سونرا، چنلیرلر. چو  آختاریندان کؤچوب گئدین ماحالیگؤتوروب حسلن خان
 رالر. ییاشاماغا باشالینده گین اتیر داغیب یآدل

 یلع یچیلخیر. توخومو ایریشلللدیئتیقدا یقارانل یله آتالریا یمرن اینیاوروشلللان، آتاسللل

 ی. علیدیر اوغلو وار ایب یآدل 0ن اوروشانینیشیک یر. علیلیله اکین الى ایآدام یآدل یشیک

ؤزونو ن گینیک سؤز اوستونده علیچیر کی. خان، بیدیا یسیچیلخین ایحسلن خان یشلیک
                                                                                                                     

مین بیر بیتکدن بیر »ان دوغولوب. اوروشللدو= ووروشللدو. اسللتاد علیرضللا حمیده خو داوروشللان، ووروشللان. 0
یه باسللما آیاق، تسللبیحه ال اورما / نماز کؤنول سللجاده»سللینه بئله یازیر: یازیالریندا اوروشللان کلمه« بیتیک

نین یوخاریداکی عرفانی مصلراعیندا گؤرونور کی شلاه اسماعیل اولو فضلولی اهلینه اویما، اونالرال اوتورما دورما
ه سلللؤزلوکده اورماق، وورماغین قدیم بیچیمی یازیلسلللادا جیلرمیش. تورکزامانیندا وورماق یثرینه اورماق دئی

دا شاه «حماسه کوراوغلو»ده، اورماق سؤزو یازیلماییب. رحیم رئیس نیا  ایضلاحلى لغتده، شاعرلریمیز ایشلتسه
رایان آعبا  زامانی کوراوغلو آد دا بؤیو  بیر عثمانلی دؤیوشلچوسلوندن دانیشیر. کوراوغلونون کیم اولدوغونو 

علالم او چلاغ ثبلت اوالن آدینی اوروشلللان )اینلدیکی ووروشلللان( اولدوغونو یازیر. من بو سلللؤزو گؤرجگین 
کوراوغلونون اصللل آدینین اوروشللان )ووروشللان = جنگجو( اولدوغونو آنالدیم. بونو اردبیللی جوروق قیزی ثریا 

یش دا بیرینین آدی ایمون خانالرینینسئقدیم شاه« اوروشان»ده دانیشارکن خانیم سلیف جهان اوالن بیر یئر
نین بیتینی خاطیرالییب اوروشللانین دا اولدوغوندان دانیشللدی. فضللولیدئدی. قیزیل قوش آدیندا بیر خانیم
 ووروشان اولدوغونو باشا توشدوم.

 مین ووروشلللانین قدی«اوروشلللان»کوراوغلی کتلابیندا، اوربابانین )ربابه(، ایرحیمین )رحیم( اولدوغی کیمی،  
نین سلللی سلللانیبالر. دئدیگیم کیمی آذربایجان دیلیبیچیمی اوللدوغونو آنالملاییب، اونو روشلللنین دؤندرمه

دیگی نین شعرینده اوالن اورماق= وورماق سؤزو ده باشا توشولمهایضلاحلى لغتینده ده اولو شلاعریمیز فضلولی
 میشم.دیر. قدیم آدالردا دا روشن آدینی ائشیتمهاوچون یازیلماییب
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و له اوغلونیر جوت آت ایاوالن ب ین باالسلللیرز آتالیدن یوافسلللانه یشلللیر. على کیخاردیچ
ل بئ یشلدان سونرا، چنلیرلر. چو  آختاریندان کؤچوب گئدین ماحالیخان گؤتوروب حسلن

 رالر.ییاشاماغا باشالینده ین اتگیر داغیب یآدل
ر یر. اؤزو ده قوشللا بوالقدا بیریشللدیئتیقدا یله آتالرى قارانلیا ین امرینیاوروشللان، آتاسلل

ر ین بدن توشیگؤ یشلیک یر. علینیچال یق هنریلعاشلیقنه گؤره یگیمدیه چدن گئجهیمع
شا بوالقدا قو ینیب سونرا اؤلور. اوروشان آتاسینج سفارش وئریلیر قیکه داشلدان اوغلونا بیت

ان ر. اوروشی، کنددن کنده، شهردن شهره گزین آدیر. اوندان سونرا اوروشانیریتورپاغا تاپشل
 نینیتور  خللالقالر یر. بعضلللین اوغلو آدالنینیشلللیکور ک یانیللبو زامللانللدان کوراوغلو، 

 واوغلاودون یانی« قوراوغلو»ادا یگورون اوغلو،  یانیل« گوراوغلو»نلدا کوراوغلونو ینلاقالریقلا
 الر.بیریآدالند
ن ر. کوراوغلو سللویده دورآت آدالن یسللیریرآت، او بیق یریندان، بیآت یکیکوراوغلونون ا 

ون م اولوب اونیاردیا یق جنون کوراوغلویر. عاشیآل ینین انتقامینیچاغ حسلن خاندان آتاسل
ول یلره ین دلیسلللتهیبئله گلمک ا یر. او بوتون چنلییای ینیو ، خلالق سلللئور فکرلریبؤ

لر یاللج ینداکیاؤز زامان یشالریباخ یاسیس -ین اجتماعینیالردسلتانر. کوراوغلو یگؤسلتر
د یق یلرن صفتیوشن بابکیله دؤیفه ایوزونجو عصرده خلندان الهام آلسادا، اوندا، دوققیامیق

، یسئتمها ینه، باشلچیلریب اؤز دلیریبئله گت یب، چنلیندان آلیآتاسل یوازیاولوب. اونون ائ
ادا ی ینیسللائتمه ینه باشللچیدلریگیب، اؤز ایریب داغا گتیندان آلیآناسلل ین، بابکیدانیجاو
ن یدانین اوغلودور. جاوینیشیر کیالن بیخاریچ ینده گؤزلرین الیر. کوراوغلو حسن خانیسال

ن ینحللادثلله ینیع یقهرمللان یکیلر، ابالر. بو حللادثللهیخللاریچ ینین گؤزلرینیدا آنللاسللل
چون، آد ، غارت اویامیر. کوراوغلونون قیرینالشدیاخینه یریب -ریندن بیسلبب یسلوئرمهباش

اوچون، انسلللان  یغیآزادلن یل. او خالقییقلازانملاق اوچون، حکوملت الده ائتمک اوچون دئ
 ر:ییر ، دئنا افتخار ائدیغیاشادیوشور. او داغدا آزاد یاوچون دؤ یشرافت
 

 دیمنی بینادان بسله
 قوینوندا -اداغالر قوینوند

 دیتولک ترالنالر سسله
 داغالر قوینوندا قوینوندا

*** 
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 دوالندا ایگید یاشیما
 یاغی چیخدی ساواشیما
 دلیلر گلدی باشیما

 قوینوندا قوینونداداغالر 
*** 
 دیم هر یاناسفر ائیله

 دیولری گتیردیم جانا
 قیر آتیم گلدی جوالنا
 داغالر قوینوندا قوینوندا

 
ئره یر. او هر یلیب یاخشللی ینین نئجه اولماسللینکوراوغلو، عدالته، خالقا آرخاالنان محاربه 

 ر:ییدئب، خانالرا، پاشاالرا بئله یالشیله قارشیا ین محبتیگئتسه، خالق
 

 قیر آتی گتیردیم جؤوالنا
 وارسا ایگیدلرین میدانا گلسین

 لرین ایندی گوجونو،گؤرسون دلی
 بویانسین اندامی آل قانا، گلسین

*** 
 یا، یادا،ییلمز یاغیکوراوغلو اَ

 مردین اسکیک اولماز باشیندان قادا،
 لر چکرم من بو دونیادا نعره

 گؤستررم محشری دوشمانا، گلسین 
 

ن ینیلّتدیر. اونون بؤیو  خصللللتی بودور کی منین قللدرتییلّتوغلونون قللدرتی مکورا
 ر:ییئرده دئیر یوار بو اساسدا باشقا ب یمانینه ایقدرت
 

 ایگید اوالن هئچ آیریلماز ائلیندن
 ترالن اوالن سونا وئرمز گؤلوندن،
 یاغی آمان چکیر جومرد الیندن،
 لئش لئشین اوستونه قاالیان منم.
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 نه اوچون ،ریم دیر، کینه اوچون محاربه ائد یر کیخاتمیاددان چیده ر لح لهیوغلو بکورا 
ن، یر. کوراوغلو، خللانالریشلللیاوچون چللال یغین آزادلینیوشلللور. او هر زامللان اؤز خللالقیدؤ

 ر: ییئرده دئیر یوشور، بیبوکولن خلق اوچون دؤ یندا بئلین ظولمو آلتیپاشاالر
 

 بورارالر،قول دئییرلر، قولون بوینون 

 قولالر قاباغیندا گئدن شیرم من 

 الرشیباخ یاجتماع 
پاشلللاالردان خانالردان تاراجا  یر. او کیدعادالنه رابطه یسلللرابطه ین اجتماعیبئل یچنل
ر. یشلللیده ده چالوشلللده ده، بزمی، دؤیبئلده هام یر. چنلیلینا وئریارین اختینیر هامیگئلد

و  یاونون صللداقت یلریبوتون دل یون توتمور. چونکنا اوسللتیه باشللقاسللیهمسللیکوراوغلو ک
 ر:البیازینده بئله یئرین چو  ینیدستانر. بو باره ده کوراوغلو ینانینا ایغیانسانل

 ر:ییلر دئیکوراوغلو گئدندن سونرا دل
ک نجا گئتمیق، دالیز قاالریسللل، سلللونرا اله کئچر، توتوالر، باشیکوراوغلو تلک گئتد -
 ر...یدگر 

*** 

 یردیجنون گئد عاشلللیق. یردیرئرلره گؤندی یگیدسلللتهیا یجنون عاشلللیقاوغلو کور
ونا ب کوراوغلید گؤروردو گلیگی، قوچاق، ایسانل -ی، هاردا آدلیردیگز یماقالریاو -یشهرلر
 ..  .یردیردیب اونو گتیگؤندر ینیلریادا دلی یردیا اؤزو گئدی. کوراوغلو یردیخبر وئر

*** 

لر، یالر، دلمیقورولموشلللدو. خان یبئلده کئف مجلسللل یچنل یقلر گونو چارداین بیگونلر
 نوکرلر، مهترلر...

 لر ارلر قارشینداجنون، ایلشیب
 آالیالر باشالنار تر ساواشیندا

 یئددی یوز یئتمیش یئددی دلی باشیندا
 شاهالر اوسته ووران قوچ کوراوغلو دور

*** 
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آپارماق  یبئله قولو باغل ی، چنلیآچماد ینیب قولالریینا اعتبار ائلهاوغلویرچیکوراوغلو دم
 :یئدب دیانا آتیاو  یدلهیق ائیریق -قیریق یریب زنجیگوج وئر اوغلویرچی. دمیدستهیا

ام لماریرین آمما سلؤزوم سللؤزدور، سندن آیآچماد یمیب قولالرییلهیکوراوغلو اعتبار ائ -
 رسن، گئد ...یهارا گئد

*** 
دا نه یارشق یب گئدردییگئ یپالتار عاشیقئره چاتاندا یر یب یدیا یتیکوراوغلونون خاصل

 ....  یر، سونرا ساواشا باشالردییوخالیوارسا 
*** 

 اوتان ائیواز خان بیر اوتان
 داغالرین دومانین توتان
 نامردلیکله باشا چاتان
 ائلین قدرینی نه بیلر

 
 :یده دئد سؤزله یمیک یگیکوراوغلو سازال دئد 
مدا آدام یم باشلللیب گئتسلللم اوندا منیئرده آتیر یب ینیسلللیریهر ب نیلریواز من دلیائ -

 ینو چنلاوغلویرچیاق آالر. دمیخار گئدر، تک قاالرام دوشمن اوستومه آیچ یسیقالماز، هام
ب ییلهیائ یتو یاخشیر یوب ساغالسا بینا درمان قویاراسلیم تاپاچاغام، یبئله آپاراجاغام، حک

 راجاغام...یبئلده باسد یب اولسه اوندا چنلییم، ساغالمایجهدا اونا وئرهیمیخان یتئلل
 لر:یب دئدیگل یقالریب بر  آجیدیلر بونو ائشیالر، دلمیخان
ییب دیگین بیر آداما اعتبار ائیلهآی کوراوغلو سللن نه ائلیرسللن  تانیمادیغین، بیلمه -

 دورآتین بوخوو آچارینی وئریرسن.
یدی، کوراوغلونا آجیقالری گلیب کلم ینه دَربی -لر چلاخناشلللیب بیربو خبردن دلی -

اوسلته ایسلتی سلو یاغدیران کیمی کوراوغلونون اوسلتونه سؤز یاغدیردیالر. او کی وار 
دیلر. گناه اؤزونده یلانلدان کوراوغلونلا مذمّت ائیله دا بیر الردیلر. خلانیمتهملت ائیلله

ى. دی، گیریب قالدنه دینمهالرین تهمتیده خانیملرین نهاولدوغوندان کوراوغلو نه دلی
 لر: لر ساکت اولموردو، دئییردیدلی
دیک تانیمادیغین آداما اعتبار ائدیب آتی اونا تاپیشللیرما  ایگیدین یا آتینی بیز سللنه دئمه -

ده ناموسللدان سللاییلیر. بیزیم قورخوموزدان چارداقلی چنلی  آپاردیالر یا آروادینی، ایکیسلی
ئچه نالر کاولمازدی. بزیرگانالر الیمیزدن زارا گلمیشلللدی، کاروانن ورینله هرلهبئلین هنلده
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لر اوسللتوموزه قوشللون چکه بیلمزدی. ایندی بیر کئچل گئده گلیب یشللاالر، ببیلمزدی. پا
 لر اوستوموزه آیاقبوردان آت آپاردی. ایندی بوخبر اطرافا یاییالجاق، بوندان سللونرا دوشمن

 یه بیلمز، ایندی گئتدین کی علالم ییغیلسلللا ائیلههآالجلاق، اؤزون اؤز الین ایلله ایش ائلل
 سن.جکاردان تاپاجاقسان، نئجه گتیرهگؤر  دورآتی ه

 کوراوغلو دئدی:
رم. منی آز ملذمّت رم، تلاپیلب گتیردورآت گئلدیلب، قیرآت دورور، مینیلب گئلده -

 یین...ائیله
*** 

الر. یادسللوروشللم ینیب، حالیریندیلر آمما دینا گلدیانیلر کوراوغلونو بو حالدا گؤروب یدل
 :یب گؤر  نه دئدیواز قاباغا چخیکوراوغلو آتدان دوشدو، ائ

، سودان دا بسللنینش اؤیریا مبار  اولسلون آلیش وئرار اولوبسلان سلودان دتزه سلوداک
ن بئله دنیلر طرفیداندا دلیی، قایشللدیلره گئتمنئچه سللفر -کوراوغلو نئچه .بار  اولسللونم

 یمسن سالم وئرمهیلری، دلیمالر اونون اوزونه باخماسی. خانیشدیالنمامیز قارشیسلحؤرمت
 ...یر گلدیکوراوغلونا داغدان آغ یسؤزلر ین تهمتلیانا، اونالریر یب

 

 نداینالر حاققیقاد 
خللان  نعموم ینالرین قلادیبئل یر. چنلیرین گتینله گلیدلریللگینللدا ایکوراوغلو اؤز واخت

الر نیشللق اولورالر. بو قادعاب یدیالردان ائشللیقعاشلل ینین وصللفیدلریگیا یر کیدیزالریق
 للر.ییک دئیلردن اسکیشیوشده کیکده دؤیدلیگیا

 ینیز کوراوغلونون قادیالنیب یبئله گل یب چنلیل چکنیگلار کی سلللارای حیلاتینلدان اَ
ک، یگاردا گؤزللیر. نیدیو آرخاسلل یوشللده اونون مشللاوریاسللتده، دؤیل بلکه اونون سللییدئ
ر. او مهربان یب حساب آپاریدیدلر اوندان سؤز ائشیگیر. ایئرده دیر یب یسلیهام کیلیجیلیب

 ب:یلیازیندا یدستانوار بر اساسدا کوراوغلو  یدان خبریهام یمیآنا ک
  تما، سللور آپار گئتییزسلان قایآپار یک یندین، ایدیایگؤتوروب قاچما یکوراوغلو اول من

 لمزسن...یغالب گله ب وشده اونالراین قوشونو چوخدور سن تکسن، دؤیآتام
* * * 

 :ینه گؤر  نه دئدیب الیآل یم سازیگار خانیندا نیکوراوغلونون جاواب
 چارداقلینی گوللر بزر
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 گوللر سارالسا کیم اوزر
 هر قوش باالسیال گزر
 نییه سنین باالن یوخدور

 
 گؤزل، رستم کیمی ایگید یمیوسلف کیر یگزرم، آختاررام، ب ی، هر تورپاغیانیرم هر گئد

 پارام...اوغالن تا
*** 

، یاول اونا خعلت وئرد یتدیائشلل ینیفیجنوندان کوراوغلونون تعر عاشللیقم، یخان یتئلل
 :یازدیر نامه یب کوراوغلونا بئله بینه قلم آلیسونرا ال
کوراوغلو سلنین ایگیدلیک تعریفینی ائشلیدیم. گلیب منی آپارسان بو هنر سنه حالل  -

 رت...ؤلیگی یئره قوی باشینا یایلیق اسن کیشیاولسون، آپارا بیلمه
*** 

 :یم دئدیخان یتئلل
ده ینده، سللیب چاتار، منیقوشللون گل یندیگئد  ا ین  سللور آتیندیلییه اهئرده نیبو  -

 اؤلدورر. .
 :یر، گؤتوروب گؤر  نه دئدیستمیگئتمک ا اوغلویرچیم گؤروب دمیخان یتئلل
 

 عثمانلی قوشونو گلیر قورد کیمی
 قالما بو یئرده اوغلوقاچ گئت عجم

 در گؤودن قاالر یورد کیمیباشین گئ
 اوغلو قالما بو یئردهقاچ گئت عجم

*** 
 ینیب باشلیچک ینجیلیق یصلرینه چؤکدو میسلنهیسل یخدیی یکوراوغلو، جعفر پاشلان

ب یآچ ینیغیلیایندان ی. باشین اوستونه آتدینیم اؤزونو آتاسیخان ینده تئللیستهیکسمک ا
 :ی، دئدینا آتدین آلتینیاغیآ کوراوغلونون

 شال.یمنه باغ یکسمز بو دفعه آتام ینیغید باسدیگیکوراوغلو ا یآ -
 :یب دئدیاوستوندن قالخ یسنهین سیکوراوغلو، جعفر پاشان

 جکسن...یهمدن جان قورتارا بیلمهیده قارشیالشساق ال گئت سنی تئللی خانیما باغیشالدیم. بیر -
*** 

 لر:یدئد بیالردا باخمیخان
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ن یخسلللی  قوو چیدیو  این  باشلللقا آدام یردیرنج کئچلل خوندوزو هاردان گتییبو ا -
 ن.یگئتس

. یدرمزدنؤم اوندان اوز دیگار خانیئنه نی یدیقصان اولساده ن کوراوغلونون ایشینده نه قدر
 .ید. بو حادثه کوراوغلونو چو  ناراحات ائلهیردیچئو ؤزدا کوراوغلودان کوسللوب ا او یندیا

 :یلدآن کؤنلونو نئجه یمیگار خانیگؤتوروب گؤر  ن ینیساز
 

 آال گؤزلو نیگار خانیم
 اوزون مندن نییه دؤندو
 سنه قوربان شیرین جانیم
 اوزون مندن نییه دؤندو

*** 
 :یم دئدیگار خانین
ؤر  ر گیگت یمیت محبوبلا خلانئلرلر، گییهللفیچو  تعر ینیوم گؤزللریکوراوغلو،  یآ -
 و  یوخسا یر یه دنه گؤریفیتعر

دا یر آتی، قیشلللدیزلتمیگ ینی، قالخانینینجیلیم اونون قیکوراوغلو توتوالندان محبوبا خان
 لر...یاحمد اورا گئتد یله بنللی. کوراوغلو ایردییب ساخالیعلف وئر -اوت

*** 
ه یین یننهیکوراوغلو مؤم یآ -:ی، دئدیتلدییلى بوش قلانیگلار خلانیم گؤروب کوراوغلو ا

 :ین  کوراوغلو گؤر  نه دئدیدرمهیگت
 

 جانیم نیگار گؤزوم نیگار
 آغالر قالدی یار نه دئییم
 سنه قوربان اؤزوم نیگار
 کؤنلومده آه زار نه دئییم

*** 
ب، یللخیب چیللگل یر آتلیب یک یمللا خبر آپللاردیگللار خللانیب نیللقللاچ یریلردن بیدل
 یکیب. کوراوغلونودا اییباغال ینیتوتوب قولالر ینیبلال یسلللی، عیوازینون، آئاوغلویرچیدم

 جک.خسا اؤلدورهییرده اونو یب بیخییدفعه 
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اوچونجو دفعه  0اوغلوله قوردی. گؤردو کوراوغلو ایردیئتیک اؤزونو اورا یسللم تلهیگار خانین
. دیرا بیلمه، آیینیرسییندن آیریب -ریب یاونالر یدم نه قدر ائلهیگار خانیر توتوشلورالر. نید

ب یللچک یسلللنعره یر دلیردا کوراوغلو بیلر. آخیاوغلو چو  گولشللللددللله قوریکوراوغلو ا
ی ک یچکد ینینجیلیق یصللریب میخینه چیسللنهیئره ووردو. سللیب یرینو قالداوغلوقورد

 ...  یندن آلدیال ینجیلیب قیگئد یلباشینی کسسین. نیگار خانیم ایر
 

 زدایمیاتیلر ادببیترک یرلیکوراوغلودا اوالن تأث 
تئل  -جوشلللوب تئل گی/ اور یردیئتیها  یردیئتی/ ریینایو اویاو -ویپدانا / اوتا -تلاپلدانا

 ز.یساور  -زیس/ اور  یم ازدیاز -می/ از یردیینایور اویاو -وریاو یاولوب / گؤزلر
 قوجا ایلخچی اول اوزون جایداق، چکمه ساغریلی، نازیک اورتالی دور آتا یاناشدی. -
زون بویونلو، تؤکمه دوشلو، کؤکنلی ساغریلی چکلی، اوا بیرولو گؤزلو، قارایری باشللی، د -
 آتا یاناشدی.قیر
 یددیر.ایگ ئنلی کورکلی، یاراقلی یاساقلی بیرباغبان گؤروب بو آتلی، اوجا بویلو، ا -
 کوراوغلو آیاقدان گئییندی، باشدان قیفلالندی، باشدان گئییندی آیاقدان قیفنالندی... -
 

 ر کوراوغلودا اوالن مثلل 
 ین.الدن گلنی اسیرگه -
 .کلم اوسته ایستی سو یاغدیران -
 .ده ناموسدان سایلیر ایگیدین یا آتینی آپاردیالر یا آروادینی ایکیسی -
 چاققال انگی مرد اولماز. -
 قورد اولور. اوغلوقورد -

 یرمانچیچونکی اولدون دَی
 چاغیر گلسین دن کوراوغلو
 وئردین قیری آلدین دورو

 ا یان کوراوغلوکول باشوو
                                                                                                                     

یازیر:  سلللینه بئلهکلمه اوغلویازیالریندا قورد« مین بیر بیتکدن بیر بیتیک»اسلللتلاد علیرضلللا حمیده خو .0
ون، ده گؤیده قالمایان اوغلوندن اوالن، یئرنین قیزی، مؤمینهکوراوغلونون بیر بویونلدا دمیر قلاپی دربند خانی»

آدی وئریلیر.  سلللونراالر بیر سلللاده آشلللیق بونو  «اوغلوقورد»ینه بیر داش آتدیغینا گؤره یئتنه یئتیب، ینتمَ
یلا دؤندریبلر. یانی هامی ال  ایمیش، اوغلونو کورداوغلودئییلب تلایالرینین آغزینلا سلللالیلب، قورد اوغلوکورد

و سی رستمین نامردلیگیندن اؤلدوگدهین کوردلر، ترپنیشللی. سلهرابین، ددمیرقاپی دربندی عؤمرونده گؤرمه
 «ده.سینه باسیلیر افسانهسی کوراوغلونون فتنها ددهکیمی، قورداوغلو د
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 گاریله نیکوراوغلو ا 
ندا بیر یاغرین قیزی. آتالر دنیشلللدینلا آپارمیراغیز قیدن ینیلخیر گون ایب یشلللیعلى ک
دا یلللخی، ای. آتالر گلللدیخللدیآت چ یکیزدن ایردن گؤردو دنیب ی. علیردییوتالاوتالقللدا ا

ن یرالآی کئچدی. مادیان یلر. بوندان اونردیزه گیب دنیدییالر، سونرا قاباسدی 0یانیماد یکیا

 اشا دولدو.یر یوب بیویدوغدو، قوالنالر بؤ 1ر قوالنیب یسهره

ن ی. على حسلللن خانیدیا یشلللیک یعل ین آدینیاوروشلللان، آتاسللل یکوراوغلونون آد

 وندا عؤمرونیسی، اونون قاپیشدیمنئچه ایللر حسلن خانا ایلخی اوتار. او یدیا 1یسلیچیلخیا

ستو ر پاشا دوینه بین ائویر گون حسلن خانی. بیشلدیتمآغار گونونو چورودوب، سلاققالینی
 ینی، حالینیفئ، کیدق ائلهیاخشللى قوناقلیا ی. حسللن خان دوسللتو پاشللایشللدیقوناق گلم

ندا ی. صللحبت آراسللیندیبَ ینی، دؤولت مالینیغی. خانلیدفلهیسللوروشللدو. پاشللا، چو  تعر
 :یدئد
وار، گلدیم ایلخیندان ایکی حسلن خان، ائشلیتمیشلم سنین یاخشی جینس آتالرین  -

 آت آپارام. 4آیغیرلیق
 نی یانینا چاغیریب دئدی:حسن خان ایلخیچیسی علی

 پاشا اوچون ایکی آیغیرلیق آت توتدوراجاغام، صاباح ایلخینی چؤله آپارما.  -
قوجلا على، دنیز آتالرینین بلاالالرینی آیغیرلیغلا الیق گؤردو، او بلاشلللدان قللالخیلب دنیز 

االالرینی توتدو میخا باغالدی. قاالن آتالری ییغیب چؤله اؤتوردو. صللاباح آچیلدی. آتالرینین ب
نین اولدوغو یئره گلدی. پاشللا گؤردو ایکی قوالن حسللن خان قوناغی پاشللا ایله قالخیب ایلخی

 باغالنیب، بیلدی کی حسن خانین اونا پیشکش چکدیگی آتالر بونالردیر؛ دئدی:
یه الزیمدیر  بئله ن یاخشللی آیغیر آتالرین وار، نهحسللن خان، منه دئمیشللدی سللنی -
 لر منیم اؤزومده ده چوخدور.النگه

 یه توتوب دئدی:پاشانین سؤزو حسن خانا آغیر گلدی. اوزونو على
 ه ساخالمایبسان یمیشدیم آت توتدوراجاغام، ایلخینی ساخال، نیمن سنه دئمه -

 على دئدی:
دیم، پاشایا الیق آیغیرلیق آتالر قویماق ایستمه خان سلاغ اولسلون، من آتالری اوتدان -

 توتدوم، من قوجا.
                                                                                                                     

 . آت ساخلییان1                     . دیشی آت0
 . ائر کک آت4                     . جاوان آت1
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 یقلعه کوراوغلو خو 
 عزیز میرزایی

 های تاریخیکارشناس مرمت و احیاء بنا
 

قطور، بر فراز کوهی بلند و سلللر به فلک کشلللیده  -کیلومتر جاده خوی 15این قلعه در 
توان گفت که یکی از اسللت. می پذیرآرمیده اسللت. دسللترسللی به آن به سللختی امکان

باشلد. این قلعه درست در باالی کوه مشرف به های تاریخی ایران میترین قلعهالعبورصلعب
کاروانسلرای شاه عباسی قطور قرار دارد و مصالح بکار رفته در آن، سنگ الشه، مال  آهک 

 .است که با استفاده از شکل طبیعی قله کوه، شکل گرفته است
 ضللد بر قیامش با که اسللت آذربایجان اهالی میان حماسللی قهرمان کوراوغلو ای اوغلوگوْر

 از بسلللیاری و آذربایجان مردم میان در ماندگار نامی رعیتی -ارباب شلللیوه و فئودالیسلللم
 یکیش علی نام به سالخورده، مهتری قیام این باعث و گذاشته جابه خود از جهان کشورهای

 داریحشم و بزرگ مهترخان خود و دارد )کوراوغلو( نروش به موسوم پسری وی است. شده
 قفقاز، تا شللرقی اروپای از وسللیعی جغرافیای در کوراوغلو روایت خان. حسللن نام به اسللت،
 این رد است. گسترده دیگر نقا  برخی و سیبری جنوب و مرکزی افغانسلتان،آسیای ایران،

 آناتولی، قفقازی، بلایجانی،آذر هلاینمونله قلاللب در کوراوغلو روایلت وسلللیع، جغرافیلای
 در تاتار هایگروه یا هاتوبول حتی و قشلللقلایی خراسلللانی، ترکمنی، ازبکی، ارمنی،گرجی،

 .است شده سروده سیبری
 تلقی خود به نسللبت سللخت توهینی را آن که جزئی بسللیار اتفاقی سللر بر خان حسللن

 پس کنند. کور را یو و درآورند را خود مهتر کیشی، علی چشمان دهد؛می دستور کند،می
 هب  کوراوغلو گیرد.می خود به «کوراوغلو» لقب کیشللی، علی پسللر روشلن تلخ، واقعه این از

 عنیی کوراوغلو، به را آن تسللمیه وجه دیگر برخی کور. مرد پسللر یا «زاده کور» یعنی ترکی
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 تلفظ «گوْراوغلو» ترکمنی زبان در کوراوغلو که همچنلان داننلد.می «جنگجو پهلوان زاده»
 .شودمی

 کردن جفت از را هاآن که اسلب کره با اربابش، دسلت به شلدن کور از پس کیشلی علی
 انخ قلمرو از روشن، پسرش همراه بود، آورده دست به دریایی و ایافسانه اسبان با مادیانی
 هک آلود(مه ی)کمره بئلچنلی در سرانجام بسلیار هایسلرزمین از عبور از پس و گریزدمی
 روشللن گزیند.می مسللکن پیچ پیچا هایراه با العبورصللعب و سللنگال  اسللت وهسللتانیک
 )جفت بوالق قوشلللا در و دهدمی پرورش تاریکی در پدرش مانند جادو، با را هلااسلللبکره

 شود.می دمیده او روح در عاشیقی هنر گونهبدین کند.می تنیآب معین شلبی در چشلمه(
 سرپ برای شمشیری است، افتاده کوهستان در که نیآسلما سلنگ تکه یک از کیشلی علی
 میرد.می و گذاردمی را وصلللایایش و هاسلللفارش همه اینکه از بعد دهد.می سلللفارش خود

 هاکوهستان از هنرش آوازه تدریجبه و سپاردمی خا  به بوالق قوشلا همان در را او روشلن
 هایاسللب همان اسللب، کره دو رسللد.می همگان گوش به شللهرها و هاروسللتا در گذرد.می

 کوراوغلو به کار اوایل جنون، عاشیق «.دورآت» و «قیرآت» هاینام با شلوند،می او مشلهور
 راهنمللای همچنین پردازد.می بئللل چنلی و کوراوغلو بلنللد افکللار تبلیغ بلله و پیونللددمی

 .شودمی کوهستان به عاصیان و شوریدگان

 هایجنگ زمان و صفویه دوران به هاخیلی گواه به دارد. تاریخ در ریشه کوراوغلو داستان
 تر  هایکشلللور سلللایر در هاآذربایجانی غیر به داسلللتان این گردد.برمی عثمانی و ایران
 دارد. وجود ترکیه ازجمله

 نصیری: بهروز استاد زبان از خوی نزدیکی در قلعه این بودن موثق برای دلیل چند اما

 گفتند.می بئلچنلی و کوراوغلو قلعه قدیم از منطقه این به .0

 ازآنجا شود،می کور پاشا حسلن دسلتور به کوراوغلو پدر وقتی که داریم هاداسلتان در .1
 همراه خود تا دهدمی دستور کوراوغلو به وی آورد.می خود با را معروف اسب دو و برگشلته
 روستای کنار در و همنطق این در هاچشمه این کند. استحمام بوالق قوشا چشمه در هااسب
 دارد. قرار ذکرشده، اسم همین به کتیللی

 کند.می احداث ابریشلللم جاده کنار در را خود قلعه کوراوغلو که دارد وجود روایات در .1
 .کندمی عبور ازاینجا دقیقاً ابریشم جاده که دهدمی نشان هم این

 .دارد وجود تکلی نام به منطقه کی خوی در نامند.می تلمان تکه را خود شعرها در کوراوغلو .4

 این در قوروق روستای که، است داشته قوروق منطقه از صلفر بنام مشلاوری کوراوغلو .5
 هست. منطقه
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 گونش )علی رمضانی(  عاشیق. (میگارخانی)ن یکوراوغلونون استانبول سفر ●

   زادرضا اسماعیلمحمد. ی تیاورمو روا یکوراوغلونون ارزروم سفر ●
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  کوراوغلونون استانبول سفری )نیگارخانیم(
 (علی رمضانی)گونش  عاشیق یازان:

 یئر: قوم شهری
 

 غللنللیللمللیللنلله قللیلللللیللچ چللاال،
 سلللیللنلله تللاالن سللللاال،اؤلللکلله

 دوشلللملنللر اوسلللتلله بللاش آال،
 ئللده.اؤزو تللک گللئللده، تللک گلل

                    *** 
 نلیلگللاریللن شلللیللریللن دیللللری،
 بللاغلریلمللا سللللانجیللب میللری،

 اوزاق مللنللزیللللللللری، -اوزاق
 اؤزو تللک گللئللده، تللک گللئللده.

                  *** 
 دوال پلللوالد یلللاراغلللیلللنلللا،
 دوشلللله ایللگللیللد سلللوراغللینللا،
 یللوز تللولللکللونللون قللابللاغللیللنللا،
 اؤزو تللک گللئللده، تللک گللئللده.

                *** 
 یللام ائتمم حللاشللللا،« غلوکوراو»

 قلیر آت دؤشللللتمگلله پللاشللللا،
 دوشلللمللانالر ایللله سللللاواشللللا،
 اؤزو تللک گللئللده، تللک گللئللده.

 

 دلیلرینه دیل جاوابی دئدی:  کوراوغلو

 بئلی دوشمانالردان قورویون گر  تک بو سفره گئدم سیز قالین چنلی -

http://www.ozan2007.blogfa.com/post-149.aspx
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قیرآتی قیلیش، قلالخلان، عمود، نیزه، گؤتوروب یاراغالندی. سلللازی سلللالیب چیگنینه 
گؤزدن ایراقالشلللدی، اوز دؤندردی یَهرلَییلب، دلیلرله سلللاالماتالشلللدی، ایلدیریم کیمی 

سلتانبول تورپاغینا. گونه بیر منزیل گل ها گل  آخشام چاغالری استانبول دا یئتیشدی بیر ا
 کؤهنه دَییرمانا، گلدی قاپییا سسلندی:

 له نی منی قوناق ایآی دَییرمانچی قارداش یولچویام گئجه -
 دَییرمانچی دئدی: 

 گؤزلریم اوسته قوناخسان، خوش گلیبسن. -
نین ائوینه، کوراوغلو آتدان دوشلللوب، قیر آتی گتیریب، تؤوله ده باغالدی. کئچدی دَییرمانچی

نین آروادی چؤر  گتیردی یئییب، ایچندن، سلللورا باشلللالدیالر بیر یلاندا اوتورودو. دَییرمانچی
 اوغلوم هاردان گلیب، هارا گئدیرن  آدین ندی  -چی دئدی:صحبت ائتمگه. قوجا دَییرمان

 نین جاوابین بیله دئدی:کوراوغلو قوجا دَییرمانچی 
 

 قللوجللا بللابللا مللن دوالنللیللم بللاشللللیللوا،
 چلنلللی بللئلللللدن بللو دیللارا گلمیشلللم.

 نین دوشلللدوم عشلللقینلله،عثمللان گؤزلی
 بلیلر قلیلز سلللوراغلینللا بورا گلمیشلللم.

                       *** 
 ملن اوزاق یلوللالردا یلوردوم،قلیلر آتلی 

 دوشلللمان قارشلللیسلللیندا مردانا دوردوم،
 بئل یوردوم،منیم چنلی« رؤوشلللن»آدیم 

 الچللیللن اووالغللیللنللا بللورا گلللللمللیشلللم.
                       *** 
 نون غوغللاسلللی،«کوراوغلو»هر گون اوالر 

 دوشلللر پلاشلللاالرنان جنگ و داعواسلللی،
 اسلللتلانبول شلللهرینده خوتکار باالسلللی،

 اغللیللنللا بللورا گلللللمللیشللللم.نللیللگللار فللر
 

 سؤزونن ده دئدی:
 نو هاردا گؤره بیللم رخانیمی آپارام، نه ایش گؤروم  اوگلمیشم نیگا -

 قوجا دئدی:
 غول سن بیر تک آدام عثمانلی قوْشونو ایچیندن نیگار آپارا بیلمزسن وآی ا -
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 کوراوغلو دئدی:
 ینان ایشین اولماسین.سن نیگاری منه گؤستر آپارماغی -

 نین آروادی کوراوغلودان خوشو گلیب دئدی:مانچیدَییر
اوغول من نیگاری سنه گؤستررم، آمما بیل خوتکار بیلسه بو کؤهنه َدییرمانی دا باشیمیزا  -

ییم سلللندن گئچه بیلمیرم. صلللاباح جوما گونودو نیگارخانیم قیر  اینجه قیزینان ییخار، نیله
 اوردا نیگاری گؤر، آپارا بیلسن آپار  گول باغچاسینا گزمگه باشارا بیلرسن گئت جکگله

ییب نین ائوینده یاتیب، صاباح تئزدن قالخیب قیر آتی یهرلهنی دَییرمانچیکوراوغلو گئجه
میندی. گلدی گول باغچانین قاپیسلللیندا بیر باغبانا توش اولدو، دئدی: باغبان باشلللی گول 

 باغچا بورادی 
 بیر جاواندی، باغبانین خوشو گلدی دئدی:باغبان گؤردو بیر آتلی اوجا بویلو یاراقلی 

 سؤیله گؤروم گول باغچانی نئیلیرسن  کیمسن   -
 کوراوغلو دئدی: من گلمیشم نیگار خانیمی گؤرم.

 باغبان دئدی:
 جک.اوغول سن دوز گلمیسن، من ده نیگارخانیمین باغبانییام، ایندی بورایا گزمگه گله -

 کوراوغلو دئدی:
 گیزلنم نیگارخانیم گلنده گؤرم اوالر من بیر یاندا  -
باغبان دئدی: خوتکار بیلسه سنی باغا یول وئرمیشم، منی دارا چکر، آمما سندن خوشوم  

سللین، میرم بوش قاییتماسللان. آتی بیر یاندا باغال، گیر باغا بیر کس گؤرمهگلدی، ایسللته
 ایندی نیگار گلر.

یریللب گیزلنلدی، بیردن گؤردو کوراوغلو دوشلللدو، قیر آتی بیر یلانلدا بلاغالدی، بلاغلا گ
یاشللیل، قیرمیزی گئیینیب، اؤزونه زینت وئریب، باشللیندا قیر  اینجه بئل  -نیگارخانیم آل
 قیز گلدی باغا.

کوراوغلو گلدی قانشلارا، سلاالم وئردی، نیگارخانیم گؤزلری ساتاشدی کوراوغلونو گؤردو. 
 سی اوسته بئله دئدی:سینه ساالمینی آلمادی، کوراوغلو سازی چیگنیندن ائندیریب، آلدی
 سللللاالم وئردیم، سللللاالم آلمللاز،
 گؤروم کسللسللین سللاالم سللنی 
 آخچلاسلللیز، پولسلللوز آشلللیغام،
 پللولللوم یللوخللدور آالم سللللنللی 

                *** 
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 خللزیللنللم یللو  آغللزیللن آچللام 
 دؤوللتلیم یو  تؤکم، سللللاچللام 
 چللارا یللوخللوم آالم قللاچللام 
 چللنلللللی بئللله سللللاالم سلللنی.

                *** 
 للللللو بللاغللالردا گللزرسللللن،گللو

 جللاوانللالر بللاغللریللن اَزرسللللن،
 یللو  کللی کللاغللاذا بللنللزرسللللن،
 یللازا بللیلللللمللز قلللللم سللللنللی 

                *** 
 هللانسلللی داغالرین قللاریسللللان،
 تللازا بللاغللچللاالر بللاریسلللللان،

 یلاریسلللان،« کوراوغلو«  »نیگلار»
 بلیلللیلر کلوللللو عللالللم سلللنی.

 

 ا چکیب گولدو دئدی:قنیگارخانیم بو سؤزلری ائشیدیب قاق
. من بیر خوتکار قیزی، سللنین نه وارین منی آالسللان  بابام قوشللونو عاشللیقسللن بیر  -
 ، سن نه ائیلرسن  کوراوغلو دئدی:گلسه
 

 قلیلرآتللا چلکلمیشلللم بیر جوت اوزنگی،
 اوجللا داغ بللاشلللیللنللدا تللوتللارام جنگی،
 قللیللرارام عللثللمللانلللللی، هللنللدی، فرنگی،

 دا قیلینج چللالالم انشللللاا .اسلللتللامبول
                       *** 

 میشلللم قهرینللده،قلیلر آتلیمی بسلللللله
 گلؤزل گلؤرململیشلللم یللارین تهرینللده،
 جلومللا گونو اسلللتللانبولون شلللهرینللده،
 خوتکللاری تختینللدن سلللالالم انشلللاا .

                     *** 
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 نون ایشللینه « کوراوغلو»قاریشللما سللن 
 گللم دوشلللمللانین اللی بئشلللینلله،  1داو

 صلللاباح با  سلللن قوشلللونالرین لشلللینه،
 ین صللللاحللابی اولالم انشللللاا .«یگللارن»
 

نیگار خانیم دئدی: اؤزوی اؤلومه وئرمه، توتاق من مالسلیز، پولسلیز سن ایله گلدیم. بابام 
 منی سنه وئرمز  وئرسه ده منی هارا آپارا بیلرسن  

 نیگارین جاوابیندا دئدی:
 

 سللللنللی،« نللیللگللار»آال گللؤزلللو 
 مللن، چللنلللللی بللئللللله آپللاررام.
 چللکللرم قللیللر آت تللرکللیللنلله،

 نلللرم یلللئللللللله، آپلللاررام.ؤد
                   *** 

 مللایللیللالم مللن گللؤز و قللاشللللا،
 اوغللرایللارام مللن سللللاواشللللا،
 سللللنللی، مللن آالرام بللاشللللا،
 تلللوتلللارام دیللللللله، آپلللاررام.

                 *** 
 تولللک ترالن قورخمللاز سلللاردان،
 گلؤیللول آیللریلللللمللاز نللیگللاردان،
 سلللنلی زور ایللللله خللوتکللاردان،
 آالرام بلللئلللیللللللله، آپلللاررام.

                 *** 
 سللللایلمللارام خوتکللاری، خللانی،
 قللوشلللللونللا وئللرمللم آمللانللی،
 مللیللدان ایللچللیللنللده آل قللانللی،
 دؤنللدررم سلللللئللللله، آپللاررام.

                 *** 

                                                                                                                     
 دوو -0
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 گلللللدی دامللاغللا،« کللوراوغلللللو»
 ضلللربلله دؤزمللز سللللطللان آغللا،
 قللیللر آتللی چللاپللدیللررام داغللا،
 چللارداقلللللی ائللللله آپللاررام.

 

 نیگارخانیم دئدی:
 نیشیرسان. منی چنلی بئله نئجه آپارارسان یئکه دا -چو  یئکه -

 کوراوغلو دئدی:
 سنی میندیررم قیرآتین ترکینه آپاررام.  -

 دیر دئدی : سنین قیرآتین نئجه آت
 دیر. آلدی سازی الینه بیله دئدی:کوراوغلو دئدی: قوالق وئر دئییم گؤر گینن نئجه

 
 اوجللا داغ بللاشلللینللدا یئللل کیمی اسلللر،

 ، قللیللر آتیم.بلو گللونللومللده مللنلله اور 
 بلیلر آیلللیق منزیلی بیر گونللده کسلللر،

 ر ، قیر آتیم.میشلللم گکؤهلن بسلللللله
                       *** 

 یللولللالریللن تللوزونللو گللؤیلله قللالللدیللرار،
 مُلخلنّللث اوسلللتللونلو بللیلردن آلللدیللرار،
 میلدانین ایچینلده دوشلللمان سلللالدیرار،

 ر ، قللیللر آتیم.سلللیلنلله دیلاوالر یلیلله
                       *** 

 قونللار اولسللللا یهره،« وراوغللوقلوچ کل»
 یللاغلی دوشلللمللانلالری سللللاالر قللهره،
 آخللورونللدا آرپللا قللویللمللاز سللللحللره،
 دارا دوشلللسلللم منلله کمللک، قیر آتیم.

 

 نیگار دئدی:
 دین گرکدی قیر آتی من گؤروم سن کی بئله تعریفله -

   با    من دئین اولمادی منه غضبلن.کوراوغلو دئدی: گئد
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ز ایله باغدان چیخیب، گلدی قیرآتین یانینا بو زامان نیگارخانیم قیر  اینجه بئل قی
کوراوغلو سیچراییب قیرآتین بئلینه، آلیجی قوش کیمی نیگارخانیمی آلدی ترکینه. دوشدو 
یوال، قیر  اینجه بئل قیزالر نیگارین قاچیریلماسینی خوتکارا خبر وئردیلر، خوتکار حکم 

وراوغلو آراالنمیشدی دؤنوب، باخدی گؤردو دی، قوشون آتالندی کوراوغلونون دالیجا. کائله
 الدی یئتیشسین، قیرآتین باشینی گئری دؤندریب دئدی:بهعثمانلی قوشونو ال

 ییم بو جور نیگاری آپارسام دییرلر قاچیردیب، گر  جنگ ائله
 نیگاردئدی: 

ایندی کی آپاریرسلللان گئت  آتامین قوشلللونو چوخدور، سلللن بیر تک آدام اونالرینان  -
 رانمازسان.باشا

 کوراوغلو دئدی:
 گر  ساواشیب، قوشون قیرام، قان تؤکم، پاشاالر اؤلدورم، سنی آپارام. -

کوراوغلو بونو دئییب، نیگارخانیم ترکینده مصری قیلینجی چکیب قایتدی، اؤزونو ووروب 
 قوشونا باشالدی ساواشماغا. سولدان ووروب، ساغدان چیخدی. 

یلردن  کوراوغلو گئدندن سورا دلیلر دئدیلر: تک گئتدی، بوردا باشی غوغادا خبر وئر  دل
سی قالیب، چنلیگئدر اله دوشر دوشمانالر توتار باشسیز قاالریق، دورون گئد  دالیجا  نئچه

ها گل  یئتیشدیلر هامان یئرده  بئلده قاالنی آتالندیالر کوراوغلونون دالیجا یوال دوشدولر. گل
الر کوراوغلونو آلمیشدیالر اورتالیغا دلیلر یئتیشیب نعره کی کوراوغلو ساواشیردی. دوشمان

چکدیلر، اؤزلرین ووردوالر قوشونا، دوشمانالر دلیلری گؤرجگین قورخوب کوراوغلو باشیندان 
ین یئرده دلیلری گؤروب، اورگی آچیلدی. داغیلدیالر. کوراوغلو گؤز گزدیردی قیزغین داوا ائله

 اؤزونه دئدی: -اؤز
 ه یوخو گؤرورم سن آلالهگؤر -
 دیلر نیگارخانیم دا آغالییر. دئدی: سیندهبیر زامان اؤزونه گلیب گؤردو دلیلر دؤره 
 

 آغللالمللا تللئللللللللی نللیللگللاریللم،
 گلللللللدی دللللیلللللللریلللم، گلللللللدی.
 خللوتللکللار قللیللزی نللازلللی یللازیللم،
 گلللللللدی دللللیلللللللریلللم، گلللللللدی.

                       *** 
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 قلللوربلللانلللام ملللردیلللن آدیلللنلللا،
 دوسلللللتلللونلللو سلللللاالر یلللادیلللنلللا،

 وگلللون بلللیلللر ار املللدادیلللنلللا،بللل
 گلللللللدی دللللیلللللللریلللم، گلللللللدی.

                      *** 
 دوشللللمللانللا قللیلللللیللنللج چللکللمللگلله،
 بللاشللللالری بللیللچللیللب تللؤکللمللگلله،
 پلللاشلللللاالر قلللددی بلللوکلللملللگللله،
 گلللللللدی دللللیلللللللریلللم، گلللللللدی.

                      *** 
 ایللگللیللدیللن کسللللمللز غللوغللاسللللی،
 هلللللمَشللللللله اوالر داواسلللللللی

 نللون قللوچ آرخللاسللللی،« کللوراوغلللللو»
 گلللللللدی.،مگلللللللدی دللللیلللللللریللل

  
سلللیندن دلیلر داها دا کوراوغلو سلللؤزونو قورتلاریلب بیر نعره چکدی، کوراوغلونون نعره

 قیزیشیب، هر کیم بیر یاندان قوشوندان قیردیالر، قاالن دا قاچیب آرادان چیخدی.
بئله. داغالری، یاماجالری آشلللیب، کوراوغلو نیگلارخلانیم ترکینده اوز دوالندیردی چنلی

بئلله. نیگلارخانیم گؤردو بیر اوجا داغین باشلللیندا گوللو، چیچکلی بیر یئتیشلللدیلر چنلی 
 یئردیر. خبرآلدی کوراوغلودان چنلی بئل بورادیر 
 گؤر  کوراوغلو نیگارخانیم جاوابیندا نه دئدی:

 
 چیسللگینلی داغالرین باشللی،

 بئل بودور، بو چنلی«  نیگلار»
 ایگیللدلر آچللار سللللاواشلللی،

  بئل بودور، بوچنلی«  نیگلار»
                 *** 

 چکیب پاشلللاالر سلللویدوغوم،
 سلللین بوش قویدوغوم،قافیله

 خلوتکللارالر گؤزو اویللدوغوم،
 بئل بودور، بو چنلی«  نیگلار»

               *** 
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 ین،هللملیلا بلاتلارالر بلوتکلخ
 ین،هللملا بیلوتلر تلردللوملج
 ین،هللملا بیلاتلونه بلکلؤشللک
 ، بو بئل بودورچنلی«  نیگلار»

                *** 
 اوجللاالردان اوجللا داغللی،
 هللرگللیللز گللله بیلمز یللاغی،

 نون تللک اووالغی،«کوراوغلو»
 بئل بودور، بو چنلی«  نیگلار»
 

 نیب، دلیلرله بیرگه چنلی بئلده دؤوران سوردولر.کوراوغلوینان نیگارخانیم ائوله
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 یتیروا واورم  ینون ارزروم سفر کوراوغلو
 اورمو آغیزی ایله یازیلیب( دستان)

 عاشق درویشین سس کاسئتلریندن
 زادحاضرالیان: محمدرضا اسماعیل ،یازیب

 مهمقد: 
، لردنحادثه یخیتار یله باغلیا یاتین حیدا خالقنیالردسلللتلانق یلملانجلان قهریآذربلا
ن یرالدستانر. بو یلیدن بحث ائدزهغی مبارعدالت و آزادلیق اوغروندا آپاردی-رین حاقالانسلان
یق لمانانسانالر اولور. ان مشهور قهرد یگیش مرد و ایخمیدن چمانالری خالق ایچریسلینقهر

 یخیماال گؤره کورواغلو رئال تاراحت ر.یدیدسلللتان« کوراوغلو» ده یریدان بالریندسلللتلان
تاً شللعر دئمک، سللاز ح، بدانج چالماقال برابریلیدا  قشللخصللیت اولوب. حاق و عدالت یولون

جی عصلللرین ایکینجی -06باً ین تقرینیملانش. بو خلالق قهریدا وارم یب اوخوملاغیلچلال
آدی رؤوشللن اولوب.  کورواغلونون اصللل ته گؤره،یروا ر.یلیگومان ائد یغیاشللادیدا یاریسللین
ه و ظلم دهرؤوشن یلماسلیخارین چینین گؤزلرینیشلیک یآل یدن آتاسلخان طرفینحسلن
نجا یلیآلماق اوچون ق ینیقامیزلیغا قارشلللی درین نفرت اویادیر. او، م لومالرین انتحاقسللل
دان اشچیالریننین بیلر حرکاتیر. جاللیشیغیید یگیلو ایلیب داغالرا چکیلیر. باشینا چوخسار
گر یو د یجانی، آذرباینیه شهرلریاراق تورکیدان باشلالعصلرین اورتاالرین وج -9اولور.  یریب

دا گلن یآشاغ یر کین نئچه قولو واردینیدستانکوراوغلو  ور.یبورو یحرکات یکندل یلریاراضل
 :یتی ایله گؤرورو اورمو روا ی،متن کوراوغلونون ارزروم سفر

 
 مسلمانالر یاالر اای آغ

 ندنیاوغلونون اَل یر بَیب
 للرینگیللر، نر اینگیشر آدامدان، نر ا

 م قوربانی، ائلی اوغلونون اَلیندنر بَیب
 للرینگیللر، نر اینگیر آدامدان، نر اش
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 ی، قوش کوراوغلو کبئلیلر قلعه چنلم سلللابقیقد ،عرض اولونسلللون آغایانین خدمتینه
ئرده یهر  ،سیندهسلرکرده اوغالنالر دؤوره یدئدیش یئتمیوز ی یدئدیب یدیبرک یبئلیچنل
سده یجلم وتوروبالر.ب ایشیغیینده یساوغالنالر کوراوغلونون دؤوره یصداقتل ر ووران ویشمش
غلونون کوروا ،عرش آسمانه بلند اولور یگولمخ صداس ،دانیشما  شمخ،یا ئمخ،ی ،یقدیقوناقل

سحر  ،ن ریندن گئچدی خداوند حقیقت ،وراوغلو بیر سلاغا باخدی بیر سوالک .مجلیسلینده
ندا ییم جمع ائلییب باشک یپهلوان اوغالنالر ،ن کؤچندن سورا بو مرد اوغالنالریادیمن دون

 ،جنون یقعاش. کولدی یئرهؤدن یاش پیریالدی تنیگؤزلر یندن بو گئچدی. قلبساخلییاجا 
نچلی ب خیندن قالخیئری یگؤردو کوراوغلو آغالد ،دیعاشیغی یهم یدسلیسلرکرده یهم

 یهام، ن اوچون آغالما یسلللن یددایادی اؤز بوغازینا و دئدی: آغا  قوربانین کسلللیم، بعید
رمان ف ،یئر محکمدی یهانس ،یدیشهر برک یهانس، ید دهندهیچنگ ین تورپاغیدؤرد دؤولت

 ،ییین قوتولوبدچؤره ،ی. پولون قوتولوبداو شهری آالنماساالر اوندا آغال صلادر ائله اوغالنالر
 ن  یه آغالدیین یبدین آزالیاسباب

یر وئر منه قوی اوردان ائند یاو سلللاز ،لیی: اوغلوم جنون اوالر دئکوراوغلو سلللسللللندی
 ا:یکوراوغلو یآغا یوئرد یردیائند ی. جنون سازغالماغیمی دئییمآ

 
 مسلمانالر یاالر اای آغ

 للرینگیبو اؤرحده درد ا
 للرینگیللر، نر اینگیشر آدامدان، نر ا

 
ا ییدال یمم پنجهیئر اوزونلده منیر اوغالنالر وار ییکوراغلو دئ یانیل، دیال ائللهیلجنون خ

ا ییدال نیین پنجهیسن یوخدو او اوغالنالر کیئر اوزونده ی ،سلسلندی آغای کوراوغلو تره،یقئ
 م.یین دئیسیاوغول جنون قوالغ آ  دال یدئد  رسنییدئ یدبو سؤز نمنه تره.یقئ
 

 لوم جوشدویؤک یجوشدو غمل
 یندن آشدیز حددؤجوشوب ا

 ه اود دوشدویل مئشهیائله ب
 للرینگیاش ایاناندا یقورو 
 م قوربانیائل ،یه بیر اود دوشدور مئشهیب

 للرینگیاش ایللر ینگیاش ایانار یقورو 
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 جوشوب حددن آشدی، نول جوشلدی،ؤجوشلدی غملی ک ز هاچاالندی،ؤردو سلؤجنون بوردا گ
قورو یاندی یاش اینگیللر. سلسللندی  ای کوراوغلو سنی آند وئررم اؤز  ،یه بیر اود دوشلدوبیر مئشله
 لو دئدی اوغول قوی عرض ائیلییم:سؤزون دوزون قوی مئیدانا. کوراوغ ،وجدانییان

 
 دن قومروالر ائنندهیائله گؤ

 لجنده یلر قانییلوم اَیؤک
 ادن گئدندهیسونسوز دون

 للرینگیخار داش ایر سیقب
 م قوربانی، ائلسونسوز دونیادن گئدنده

*** 
 للرینگیللر داش اینگیخار داش ایر سیقب ،الهی
 دن قومروالر ائنندهیائله گؤ

 لجنده یلر قانیینلو اَؤک
 ادن گئدندهیسونسوز دون

 للرینگیخار داش ایر سیقب
 

خیاال  دوشللدو بو یندیا ر.ینده آغلیسللکوراوغلو سللونسللوزلو  باره یآغاسلل یجنون آنالد
 ن اوغلو اوال.ینیمدان آغاسیخان تا او ،شهرلری دوالنا، آغاسینا بیر خانیم تاپا

 
 زوم چوخدوؤس یآام یکوراوغلو

 اوخدو یکاندیم پیزلرؤس
 وخدو،ین اوغلو یزییهانس یاله

 للرینگیورد ایاوجا  کوردو 
 

سلللده ی. جنون مجلیدزوم گئچرلیؤندرسلللم سلللؤطرفه اوزومو د یاوغول جنون هانسللل
ن یانگ ،هنیبئل ین باسللدیهر اسللبابیب یدن چکین اسللطبلیآت یندن قالخدیئری یقاالنماد
نا، یدروازاس نیبئل یچنل یشلدیئتی ،نهین بئلیآت یندیم ،ووردو قولتوغونا یسلاز ،بیدیبرک

 ،یدولونون اوستوندهیارزروم  یر، باخدیکیف ر،یکی، فهانسلی شهره گئدیم ال توتدویاوردا خ
قاتام  یمملکتلر یاولملاد اوللدو، ،م ارزروملا، اوردا  اوللدویر بوردان گئچینلدان گئچیالیلخ

، رزروما ساریآندردی ؤد ین اوغلو اوال. آتیاوندان آغام ،خانیم تاپام گتیرم آغاما بیر ،مایقاباغ
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 .ز دوستان عزیزل اولمایحبتده منزص
دوالنیردی بیر کاروانسللراچی  .نایدوشللدو ارزرومون بازار ،بیندان آشللیل داغالرؤن گیم

 یقعاشلل وریبو. وئر ئری ریب مایآت میمن .عاشللیق بله – یخانچ ی، آغاگئتدی قاباغا ،گؤردو
 و ای یکروانسللراچ یوئرد گوموش لیزیق ده لحیخئ یتدیبرک یچحد یآت .یکاردئب لهتؤو
ه میکیعل ،سللالم ،ایخاناقهوه یگئشللد .وار خاناقهوه ریب گؤردو یخدیچ قولتوغوندا یسللاز
 ورداب گون اون -بئش سللنیگلم یاخشللی -.رمیراندان گلیسللن  اینئردن گل عاشللیق .سللالم
  .بوردان آپاراسان لئره یاخشی ،لهیؤس
 یدئد  م نئچه اولدویخرج یدئد .عاشلللیقبله  ی،افند ی. بَیشلللدیا ی،ئدی ی،لشلللدیاَ

 ی،زیمیبوغاز ،ولو یؤلردن دعاشلللیقز او یآغا ب یخ. سلللسللللندیز پول آلماریبدان عاشلللیق
ر یب یدئد یچقهوه .خیرخ اوردا دا پول خشلیئرده پول قازاناریز هر یب .را یدوالند یزیمیقارن
 ینداف یبَ  یورا سلسلندچندن سلیا یر چایب ی.ل وئردیزیق یکیا یخارتدیل. جنون چیزیق
و ب بیلیسللتانبولدان مامور اولوب وئرجعفر پاشللا تازا ا .یوار  بله وارد یسلللین وایشللهر بو

 یز پاشلللا والیب .خیانماریزا گلر اوخویمیرعاخانا دا ز قهوهیب یافند ی. سلللسللللندی بَشلللهره
ل یزین دنه قیوز تا می یئددیسللللرده یخ و مجلیس قوراریخ مجلیارینلده اوخویسللللریمجل
 خ.یغاریی

 وب ی،ب سللسلندیخیچ یچقهوه .ن منه نشلان وئریسلیمجل یرم او والیش ائلسلنن خواه
ساز  جنون عاشیق ی.پاشلا اورداد یر دسلت سلاختمان وار کیاواندان گئچسلن باشلدا بیخ

دان سورادی گؤردو بیر ناهار .ناین قاباغین سلاختمانیب همیدقولتوغوندا یوال دوشلوب و گئ
ندا یاغقاب یکن اوستوندهیپوالد صلندل یلشلدیبولکونا و اَ یخدیچ یآچد یننجرهنفر آدام پ

ر قد و او یدکی بیلدی بو جعفر پاشلللا اولمالی ،یردیل شلللمشلللیر حماینوندا بیبو .ز واریم
 هائل ی،لدیآچ نجرهپ طرفدن اوسللت گؤردو اواندایخ ،ریائل گئت -نده گلیسللاز اَل یچحمد

 .یؤرسندگ ندانیآلت بولودون یسنشانه نییآ خیلگئجه ردؤداون ،بیلیچک بولوت ریب لیب
ه قهوه ندیر َالیگؤردو ب ،یزدادینه، گؤز بو قینیییندن چیاَل یقوغزاد یجنون ساز عاشلیق

گؤردو  ،یزدادیجنونون گؤزو ق .ناین قاباغیجعفر پاشللان یدو قارداشللیقو ،انینده قلیر اَلیو ب
 ،نداینان گؤزون آراسیخالالر قاش یهاشم ،یل گولون رنگیزیاناقالر قی ،ثل آهو گؤزویگؤزلر م

ن ین آراسلللینیییاو چ ،ندهیییزلفلر بو چ یمتیون قیلیم -ونیلیم .ریر رنگه چالیقه ده بیدق
ون بور ،اه گردنیسلل ،زلفلر دسللته یر گؤزلدیدرسللت گؤردو او ب یندن گئچدین ر ،توتوب

 .لؤمنن ایگؤر درد یگل من ی،کب -کب ی،لب -لب ی،نجیش اید ،ملا یدودا  قئ ،خینلدیف
ن یزیان قرسین دوالندیهر طرفدن بارماخالر .نهیریب -ریب بیشیقار یسینان توران هامیایدون
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هاردا  ین شهره صاحابیلسیخیین یائو ی،درد طرفدن خالد شهرهؤنا دین آراسینیلررقهیقب
 .بسن بونوییبسل
آغام کورواغلونون ، بو گؤزلر یرن الهیئردن ووجودا گتیو  ی ین عالمیز میاون سلللکک یا

 رین باخمنیز گؤزوؤا .له صوفته با یجماال تماشا ائ ی،دیزا باخایقه بو قیبو دق ،یدیگؤزو اوال
 ،نایاغن قابینیدو قارداشلللیقو یانیقل -ز قهوهیق .زایر بو قینن باخیآغلا کوراوغلونون گؤز ،هلا

ن یس: آرکاداش گلیددئ .بیلانشاق گی .بله -آرکاداش.  -.آشیغا یننده گؤزو ساتاشدؤبئله د
 ، دستور وئردی یانشاقیبیخیدار یس  جعفر پاشلا آنالدی باجیکلمه اوخوسلون یبئش آلت

ر ییدئ آدام ،نهینیییوب چینون قویبو .الر اوسللتهیخارتدیجنونو چ عاشللیق .ن اوسللتهیریگت
 ی.دنان اوز به اوزیه گئچنده جعفر پاشلللایلیچریا ،نلدن گلمزیش بونون اَلیخ ایرانلیبئش ق
جعفر  ،بیشلهیز اَ یندا قیسیدال .بیین رد ائلیجعفر پاشلا بونون سلاالم ی.دم عرض ائلهسلال

ر اوز به اوز یله باخب بئیشلهیندا اَیسین دالینتاقدا پردهوا یسپاشا بیلمیرکی باجیسی بو بیری
   .نانیعاشیق

 .جنون یقعاشم یر  آدین ندیآد .راندانیپاشام ساغ اولسون ا  رسنیدن گلهربئله نَ عاشیق
راندا یر به اوغالن اییجعفر پاشا دئ ی.حسند یم دلیر آدییر دئیاوغلو دا گلیرچیحسن دم یپ

ر یئخ :رییحسللن دئ  وخدویز ییللیهئچ عق ی.ز دلییریب ،ز جنونییریوخدو بیسللاح کلف آد 
 یم کیردیشلللوغ ائل یح وختیچیم کیدیا یسللر دنهین بیمننه -دده ،پاشللام سللاغ اولسللون

 نوکورواوغلو .مایرلر آدییدئ یندن سللورا دا دلیویؤب یندیا .حسللنیالر دلیردیریچاغ یمیآد
گؤردو گرح  .شللمیتمین ائشللیشللم آدیمر  اوزون گؤرمهیخ یدئد  جنون عاشللیقسللان یتان
وا  بئله  یدئد  بسللنیدینجور ائشلل .پاراآرا یقاند یزیه کوراوغلونون تا بو قیین ائلیفاتیتعر
اونون  ی. آریدیریانالردان بیلر اوغولسللوز قوننه ،انییلر باغلیگم،خانییائولر  ،شللمیتمیائشلل
 :. جنون باشالدیلهیؤم اوچون سیندن بئش بند منیزلرؤاونون ذالله س .میرین قالدیآناس
 

 ندهین ائلیبئل یچنل یبدیلشیاَ
 کوراوغلو یل ناشیینده دئیشیا ؤزا

 ندهیبئل یلدیج حمایلیق یمصر
 اوغلوکور یچر آل قوماشیب -کرؤت

 
جنونون.  نون وورسونیر بویستیا ،رهیغمزه شمش یگئتد ین اَلیدنده جعفر پاشانیبونو ائش

آرکاداش  .ندنییلهیب دالدان توتدو بین سالیاَل ی.شدیئتین یمیله ک-لوندان گیز پرده دالیق
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اش آرکاد یسسلند .ریینمنه دئ عاشیقگؤرموسلن بو  یباج یسلان  دئدیخاردیون چینه او
 یوق .ا احترام و ارزش قائل اولغآشی ،پول وئر عاشلیق .رمت ائلهؤح آشلیغام یکسلن یقوربان
ف یتعر یئرده پول وئرسن اورانیهر  آشیغا .نیسفلهیتعر ینده سنیسین کورواغلو مجلیگئتس
ن یاَل یقول سوستالد -اَل .هعاشیقسن یشلان وئریه نیین نییریبه سلن شلمشل یشلیک .ائلر

ئچنده جنون گؤردو جعفر پاشللانین اختیاری نا گیسللیپرده دال زیق ی.ردن چکدیشللمشلل
ن یگردندن بئل ینه ن ر سللالدیشللیئریدا. اما دالدان  یلوم قوتولدؤا یآنالد ،یندادیسللباجی
آغللام کوراوغلو گؤزو  گؤزلر بو یر الهینللدن ن ر گئچیقلب ی.غیرد بللارمللاق آلچللاق اوجللالؤد
 .یدمردانه دئمه ذالله عاشیق یدئد .بله آغا .عاشیق یبو لح ه جعفر پاشا دئد ی.دیاوال
 

 فیعار یاائله جددیم 
 یباشالر قاند یقانل یلیائولر باس
 یش بئشدینه هر ایگ یلیدالدان آچ
 کر آشا آغامؤب تیلیکس یقوزو ا
 کوراوغلو ین باشینیوز دلی یئدیکوراوغلو  یباش

 
ن سالیب دالدان ی. اَلیشدیئتین یمیله کللوز گیق ،نجایلیق ینه گئتدیگجعفر پاشانین اَلی 

وراوغلونو. ک ریئکلدینه  گؤر یباج یسان  دئدیخاردیون چیآرکاداش نه او .ندنییتوتدو بیله
ال یمن بئله خقیز دئدی آرکاداش  .وز قوزو کاباب اولورینده ده بئش یسیمجل یچگیر ایب

ر آداما یب ی.دندهیسچنگه ین تورپاغینیسورهؤرد دؤکوراوغلونون د ی.ن دئدیم بئش میدائله
 یگئچد یقول سوستالد -نه اَلین ده دئسه دوزدو. گیمنده بئشیسیچگه مجلیاو قدرت ائله ا

 یده دئدنیقلب .مییدئ یقو ،یباش اوسته دئد .ئندن دیزلرؤذالله س عاشیق .نایسیپرده دال
ش یخ ایرانلیر بئش قییآدام دئ ،غایزون ائله ووروب تورکه صافلؤا لوم قورتولدو دا.ؤم -لومؤا

 ر.یندن گلمیبونون اَل
 

 یوارد یل آدیدائله بیر 
 قوشا فرد دوشمانه ووراندا یا یاود
 نییلهیکر جعفر پاشا بؤملر تییگئ

 
ن یزیرسلللیه یا کوراوغلو یباشللل ،کوراوغلو ین باشلللینیوز دلی یئدیکر ؤاوندان توح ت

اش نمنه دآرکا .ندنییلهیب یشللدیاپی ینه گئشللدیز گیق .کرمؤمن اوندان توح ت ی،ونگپئزه
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ندان من او ،ررامین قالدیر کوراوغلونون من آناسییگؤر نمنه دئ یرسلن  جعفر پاشلا دئدیائل
 :دئدی جنون عاشیق  قورخورام

 
 هییمیؤن ایآغاس یکردؤاو نامرد ن ،هییلمگاره یبو د
 ایین گؤزل  گؤروب آلمیمیک یبو تئل
 کوراوغلو یداش ،دلر یخار داغیی
 کوراوغلو یداش ،لوکوراوغ یدلر داش یخار داغیی

 
ئسلللخ ین ییرهؤن چیر آدامیب ،خیلییز او آدامالردان دئیب ،ل آغللایللجمع باونلدان خلاطیر

 یغیعاش یدسلتور وئرد .یدرنمهیجعفر پاشلا دوام گت .خیاریاونون قوللوغوندا قو یزیمیباشل
ونلر کسؤم قورقوشلوم تیوئر یسلاعاتدان سلونرا سلن یکیز ایرسلیه یدئد .هییتورون ائشلؤا

 اشیغیع ان عسگرلریآقا یدقیز اوردان اشاره ائله دوشوتدولر، عاشلیغی لردنپیللهان. ییازبوغ
ئر یه ئر بی یم جعفر پاشللانیخان یتئلل ،بییدا سللاخلیعسللگرلر آشللاغ .داین آشللاغییسللاخال

دوز  ،وممجا گؤریگل دال .میبله خان .عاشیق ی.گلد ،یتدیاتیه و اونو یشهؤد یسلالد ،بییائل
شمخدن یئمخ ایب یشیاندان دانی او ،انی ر قدر بویب بیریشدلَینا طرف و اونو اَیغز باؤگؤتدو ا
  ی.ن قووزادیسورا باش
رسن ییدئ یدز نمنهؤس م بویخان یدئد  سان سنریآغا کورواغلونو تان .میبله خان .عاشلیق

ن ینیسللین هامیناوغالنالری ،وار یسللسللرکرده یئدیشیئتمیوز ییئددیکوراوغلونون  ،منه
 ،ندایسللین قاپیسللینده اوتورارام مجلیسلللریخ مجلیقوناخل ،ندهیمنم. جشللن گونلر ییسللگا
نه مرد ر دیز دوسللتالر گؤربسللوز بیعز ی.چریمه گئچر اینییین چاالر چینگیلگئچن یچریا

زو ؤاوزون آلچا  توتار، ا .ح توتاریشه اوزون اسگیمرد اوغالن هم ،هییلیف ائیاوغالن اوزون تعر
ف یتعر یوره آدامؤد یخ او دور کیاوغالنل ،شلللدن دوشلللرین اوغالن ارزییف ائلیزون تعرؤا
انه صفت مرد یسلیهام ،لرهییلفین تعریزلرؤا یدیوخویندا او یکوراوغلونون اوغالنالر .هییلیائ

نه ر دیم بیمن عاشللیق: . قیز دیدیلریدردین اسللگیزلرؤسللده ده ایالر هر مجلیدیاوغالنالر ا
 یاله یندن گئچدین قلبیزیق .رامیه آپارمییم آپاررام نیبله خان یپارارسللان  دئدآ یمیکاغاذ
 .لریدخدهیلئکهینه  یخالریکورواغلونون بوندان آرت یدکریؤح نیبو اسگ
سللان ازیان دا ییدوشللمان یسللاالمد یلن اوّیننامه ،ن اوسللتونهیدو کاغاذیز گؤتدو قلم قویق
داغدان  یگارین نیزین قینیانبول شاهکوراوغلو است ی: آغادی و قورتوالندا یازدیزای یبوالر

 یبو آ ی،ندادین دالیندان گؤزوم سلللنازام او ی،م گؤرموشلللم سلللنیدیردا ایآپاراندا من خ
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گؤل نیام مخاریبهانه ائلرم و چ یکارینن برابر شللیلرهیندا دایالنالرین فییگلن آ ،نیگئچسلل
فعه ن دیم میین لئچهسللاگر گلمه .آپار یله گل منیا یسللوار یآلت -بئش ی.نا سللاریداغالر
جنون  ،جنونا یوئرد یننامه .میخان یتئلل یسپاشلانین باجی امضلا جعفر .ان اولسلونییباشل

لردن گونده م بو نامهیخلان :یدئلد .م بونلا گلمزیخلان :ین بوزدو دئلدیدوداغ یبئلله بلاخلد
 ،هاغیآ یز قوغزاندیق .اغهیلر آدو :. دئلدیبس نجور گلر :یدئلد ،ریغلاملا گلآن دنله یمبئش
ام تور سیئره قوینو دوْ یاوسته ک عاشیق یسلسلند .ئرهی یون قویدونو یاو اوسلته ک :یدئد
ال ین خس .مین کسیئره قوربانی یم قویخان یسلسللند .نامحرم سلن ،مدهیر بدنینح قالیؤک
ر یبو گؤزلر آغام کوراوغلونون گؤزودور باخ .ر سللنهیباخ یم گؤزومدیرسللن بو گؤزلر منیلیائ

 و یغیلیریاَن یخما  همیزدان چیز آغؤسللل .خ نامرد اوال یلییغالنالردان دئز او اویب .سلللنه
ن ییکمر ین قوییم سللول اَلیخان .ئرهیدو یدونون قو ،بو دوزدو یز آنالدیر. قینللهیب یغیدوزل
ش برابر بئ ،ن اوسللتونهین گؤتدو کاغاذیسللائله نقشلله ،با  یجیلیانقین یمیدا آهو ک ر آزیب
  .ن اوزوندن گؤزلیزیق

 :یدئد ،بیریلشدز بئله باخاندا گؤردو اوزوندن اضلافهیق .زایق یفورا نقشله گؤتوروب وئرد
ز یق .نییلهیخارداجا  بینده اولسان چیچین ایداش یحلیگؤرسله دل یبو عکسل یندیم ایخان
ون جن ی.وال سلللالدیله یدو جنونون خورجونونا و جنونو گئجه ایل و گوموش قویزیلح قیخئ

وار  یجدن قوناغیبئلده کوراوغلونون خار یچنل .بئلله یچنل یردیئتیو ب یلنیلله میگئجله ا
ردا اولموشلللدو یر خیب ییجنوندان اوتور کوراوغلونون اورَ ی.لر جنون گلدیخبر وئرد ی.دیلا
لر یشا گلدیدان -شایدان یسللون سلالیب بونون بوینونا هر ایکیقو .نایشلوازیبونون پ یخدیچ
آغا  :یدئد .نیسللدیاوغول هارا گئتم .کوراوغلو یبله آغا .ب اوغول جنونیشلل. اَیلهسللهیمجل
ه ییان دین آغایردیاوغول گئد :یدئد .دوالنام یر صلللحراالریم بیخدیچ یدسلللتهیلوم ایگؤ
 .یدون منیگران قوین و نیدمنه دئمه ،نیدیا

 ی.ردیخوروز مرد اوالنا دئ  سلللنیرمیجدن خوروزدان زاددان گتیگؤروم آغلا خار ئاقالً د
 یرردیو گت یسلللئچرد ید اوغالنالریگیو ا یسللللرده دوالناردیمجل یدیه باز اجنون نقشللل
 :یدئد .شمیرمیگت یر پریکوراوغلو ب یغاآ :یجنون دئد ی.ردیز دئیه ده قییا و پریکوراوغلو
: اوغول جنون بونو کوراوغلو عکسلله باخاندا دئدی ی،ب وئردیخاردیچ یجنون عکسلل .گؤروم

ن یشام دووارا  عکسیامین اؤزون دایسن شخصلهغا سن اؤآ :دئدی  سنینن چحمیاؤز نقشله
 ،نهیسلله گؤتدو اَلیوزلو  کیر یب یکوراوغلو اَل اتد .ب گولدولریچک قاققا یهام .شللمیگؤتورم

 یغاسآره یگت ینی ارزرومدان بو پرییمچن کین ایبو اجل شلربت یمدیک ،ر کاسلا شلربتیب
کوراوغلو  .ر یدؤردوموز گئد  گت -چو: ا. لزگی احملد یئرینلدن قلالخدی دئدیایلکوراوغلو
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ب سلللو یر نفر آدام گئدیادان بیه دریین .ئرهیتدو ؤا یتدییاحمد تئز قا .ر نفریو  بی :یدئلد
دن نیئری یحسلللن قالخد اوغلویرچیدفعه دم ینجیکیا ی،دگتیرنمز  ارزروم لشلللگر یئری

ن سلل. اوغول حسلن نهیئلبب ییر باغالمیشللمشل ،وبیجنگ گؤرمو ،نایباشل یچحد یشلربت
غلو کوراو یآغا :یدئد .لیین دئیشین ایاوغلوم سن :یدئد .جازه وئرسلنگئدیسلن  بله آغا ا

   .رمیرم گتیسن گئدسن اؤله
 خانایا. حسللن اسلللحه گئیینمغی باشللارمیر،تور اسلللحهؤدسللتور وئردی اوغول جنون بونو گ

ولنده لدولر. گیانیندان آسلییب قاییتدی. چیخاندا جماعت بونا گو بو -یان شلمشلیر و سلپر او
ییز سللسلللندی احمقلر ننه کوراوغلو گؤزلرین آغارتدی بوالرین اوسللتونه سللسلللرین کسللدیلر.

ول حسن دنه کیمین. اوغددم یانیب سیزی اؤرگه ،تیمیشدیز دونیایائمشیر گشقارنیندان سیز 
آغای کوراوغلو  :سلللن  دئدیباال. جان آغای کوراوغلو. بو جور گئدیسلللن ارزروما قیزی گتیره

 :کوراوغلو دئدی بیری اَییلر. بیری سینار، بیری ایتر، اسلحه نه قدر چو  اولسا یاخچیدی،
 

 .لمزییب اَینیم بوالر سییدئ یحسن باال قو یا
 نهیگئدر اولدون ارزرومون شهر

 یدقلعه اوسته یادیر دریاورا ب
 آال گؤز یمخ از بسلهیب جاندان عزیآرخا وئر
 آال گؤز یبتدیئره مصیداندا یم یعرب آت

 
ه ندین جنگ موقعیآت یکلیبائله   ت اول هایتیندان موغهآنلدان قلابلا  یز جلانؤاوغلوم ا

 اوغلو.کور یبله آغا  انیین قوالغیآلد ی.خمادین چیشدیاپیلووندان یسن جهر، گؤیردیحاض
 

 جوشقون -داندا جوشقونیعرب آت م
 بئش گون یمرو فنادؤمرد اوغولون ع

 میمانیا ین ایآشد داوادا ین قولالریدیگیا
 میمانیا یا یبتدیه مصلللوگ یازلگدا وورسان یج

**** 
 آلماغا یاول شش پر اَل یاخچیائله 

 نون سالماغایدالدان دوروب دوشمن بو
 میمانیا یصاص آلماغا ایدوشمان توتوب اوندان ق

  گؤزل یم ایقادان آل یئری ی،ئری ی،نوزلو کله مثبتدیر بویدا بیج
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 گونان ن قوریراقالریانو بور گوهر گییدئ
 نانین آتدان سالگیسبولوت سرکرده

 نانین آلگیحتیکورواغلونون نص یآغام ا
 یکوراوغلونون سؤزو سنه گوله مثبتد

 زادهملک یئری ی،ئری
 ادهیمگر من اؤلموشم بو دن

 
سیندن بیر دنه ساخال. حسنی نی سلویوندور، هرهسلسللندی اوغول جنون اسلباب اسللحه

یه قدر حسلنه جنگ مشقی وئر تا اوندان سورا گئتسین. جنون ینا بیر هفتهگؤتور جنگ میدان
حسنی گؤتوردو میدانا تا جنگ مشقین نیشان وئرسین اونا. او کی مرد اوغالندی ائله بیر ایکی 

ز لر بیلیرلر عزیاون گون چحمز، سلللربازچیلیخ ائلیین سلللاعاتدا اؤرگشلللر، بیر هفته، بیر آی،
دن قاباغا گئچر، ایکی ساعات چحمدی حسن گونون عرضینده فرماندهسرباز وار اوچ  دوسلتالر.

اوغول  آتدان دوشلللدو. کوراوغلو گؤردو جنون گلدی، ،جنگین هرزادین اؤرگنلدی قلاییلدیب
حسلن اجازه ایستیر گئده. اجازه ایستیر  بله آخی دئمیشدیم  :جنون نجور اولدو. جنون دئدی

 آغا اؤرگشدی ایکی ساعاتین عرضینده.  :یدئد یه قدر جنگ مشقی نیشان وئر.بیر هفته
 :یجنون سللسلند .ندنیسلللهیروم بؤمتحان آل گاؤز گؤزومون قاباغیندا ا :و دئدیکورواغل

کوراوغلو  .یحسن آچد ین اوستونده هر طرفدن جنون باغالدیآت ،دانا گؤرومیحسن گئچ م
 .نوئرسلل اجازهآغا بله  سللن ین حسللن باال، اوغلوم گئدیآفر نه،ینیین چیدو حسللنین قویاَل

 م:ییعرض ائل یوئر قو اجازه :ی  دئدیدنمنه .زوم وار سنهؤحسن باال دوباره س
 

 نهیگئدر اولدون ارزرومون شهر
 یداو بازاردا اثبات ساتما  گرح
 قاشما  دا ها یاوغلوم وورما  دا شرطد

 ش بدندهیلیق یصریاوالر م یاخچی
 اغ سوال پراکندهین یمیآال قارقا ک
 ن آت ترپدندهیاوستو دوشمانالر

 یدساغا سوال قیقاج آتما   گرح
 

ر بو قد .سللؤزه ینجیاوغول قوال  آ  آخر .بله آغا ی ان بوالرییتدون قوالغؤحسللن باال گ
 :دیدهکلمه ینجیش بو آخریندن سورا ایدئ
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 نهین بئلیل دوزدو عرب آتیزیق

 نهیر جعفر پاشا تختیئتیون یاوزو
 هنیآغام کورواغونون دوشگون وخت

 
 ندا:ین آراسیر داغالرییدئ یزلرؤنه حسن بو سیز دوستالر اؤز احواالتیعز
 

 نیوخسول اولماسیآغاالر هئچ کس  یا
 امان آد اولهیده یگیوخسوللوق ای

 اولسا یدؤولت یوار یالهیا ین کیهر کس
 ندا داد اولهیت چکر دهانلذّ
 ان گولیان بولبول اویاو ،ان گولیاو

 ان گولیون اووه آچ گؤزیقوربانام گؤزلر
*** 
 ادن کؤچرلریوخسول بو دنی یوارل یالهیا
 سئچرلر یریب -ریامان بینان ییاخچی
 چرلریب این گلین اولسا نازنیوار
 اد اولهیوخون اولسا قوهوم قارداش ی

 انایپروانه ندن  ،انایندن 
 امان گونده ی ،دوست یاخچی

 انایلر ندن یچک
*** 
 رادهیر یریچاغ اوغلویرچیدم
 ادهیم اولدو حدّن زیدرد یاله یا
 ادهیننلر قالسا پیآت م یاخچی

 سرگردان اوله یالهیدوشر چؤللرده ا
 انایپروانه ندن  ،انایندن 
 امان گونده ی ،دوست یاخچی

 انایلر ندن یچک
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ر یب ،ریر بئله گئدیر قدیب ،موریانا چن قویر یب .ریخانمیندان چین باشللیبوالغ ،ز تمامؤسلل
 داش یریب او دندره یلدیچک دومان اواشی -اواشیگؤردو  ،هلالالآر یالواریل ،ر ائللهیقلد

  آت ،یآت بییهسللسللل .یددوشللونده نیداغ یریب او آت گؤردو نندهؤد بئله رینگؤرسلله
خل نیقوالخالر نونا ین بویب آتیقولون سلللال .ب حسلللنهیریئتیندو اؤزون چارپاز ؤد بییشلللَ
ر بئله یندان بیوان آدام صاحابنیر حیسلسلل ،ریر، اوزون تومارلین چکیالی ،رین چکیقوالخالر

ب ین آشللیگؤل داغالرنیب مینیم یآت ،نهیئلین یوکون گؤتوروب دوشللدو آتیدوشللر.  یآرال
 .پشبئله تر ،نه گئت بئله دوریسلللهیب یشللدیجنون دئم عاشللیق نا.یدوشللدو ارزرومون بازار

 ی.دیر دنه آلچا  قاپیسوردو گؤردو ب
  مسنیآغا ک ی.دری آروادایچریدن سس وئرن بیر قَ یبچال ینیقاپ یسلاخالد یاوردا آت 
. لره قونا  اولیاوغول منده نه وار  گئت دؤولتل یدئد یقر .امییننله ا  قوناغ یقر :یدئلد

 یاؤلچموشم منفعتل یمیاوغول شلانس :قری دئدی قوناغام. یننه منفعتل ی: قرحسلن دئدی
ن ینیل توحدو قریزیچنگه ق یکیاییم یین دئ: آچ اَتهیحسن دئد .سمت اولمازیقونا  منه ق

 یاخچیل گ ،نده قوربانیاؤزو ،ان دا قوربانییآت :یدئد ،بیخالنیشیا ین گؤزلرینینه قرییاَته
ام شلل .رلریحبت ائلن صللنحسللن یندیب ایدین برکیآت یه حسللنییچریا یچحد .م واریئری

  .ومولو چوخد -پول ی،مدگؤردو بو بتر آدا یقر ،سورابیر قدر دانیشاندان . لریئدیب یدوزلد
 ،هییقر یدرقدر پول  وئ او ی.در ائلهینن بییاؤز اورَ ،یتدیبرک ینحسن ده پولوینان بو قری

: دی  خیر. دئشمیه گلمییرسلن نیلیننه ب یقر یسلسللند ،دوسلتلوغو آرایا قویاندان سلورا
ام یآپاراجا خیلیاونو نه ق ،تورؤمدان ایخان یتئلل یسورکوسلو گلمیشلم جعفر پاشانین باجیت

 صللاباح ،شللسللنیوخت گلم یاخچی ی،: چو  راحتدقری دئدی .ام اونایول تاپایمن  نجور 
جخ ز دا گلهیق الر.یفرماندارالر اورداد ،جخ تامام پاشلللاالرهییداندا ورزش ائلورزشلللکارالر می

رار یاواش چاغی ،نییلهیاوردا گؤرر ب .دانایلر مهییلشه تاماشا ائلینن اَیزلریلر و کنهیدا ،بولقوندا
سلللن ح .تور گئتؤنه گین ترکیر آتیندیم ،بت ائله سللوراحنی اورادا صللگئجه .نایآپارار باغ
وشورسون. دئدی قری وْن تیآت ینا دوشوب کیادی یندیا ،له اولدویحاساد وس یاخچیگؤردو 
 .ر دنه مهتر توتامیرم من بیستیا . قری ننه قوربانین کسیم،بله :یدئد ننه.

 .نیمینه کهییئر ائلیئر به ی یمیشیت اوال تا من ایمدان موغهیآت  سنینینئ یاوغول مهتر
 یرق یگؤزون بوشالتد یکیخورجونون ا ،ننه با  یقر یدئد .سنمول وئره -اوغول گرح پول

 .ت اوالیمنان موغهیآت ،یم او آداما کیجهن وئرهیسلللین هامی: بو پولالرنین قاباغینا دئدیننه
نا بو یانی نیا آتییخلیم ینننه یر قریستیا .ن آچاریررین سیاؤزگه آدام ،مزرنیگت یاؤزگه آدام
کم حلرین وئر گؤروم چو  مشللانهین نیاوغول بو پولالر یدئد .م اونایجهن وئرهینیعن یپولالر
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ن حس ی دگؤروم نمنه ئد :یدئد .وار یانین جریمیم آتیننه من یقر :یدئد .وشورورسانتوْ
 سلللنلوون وئرهینده جییسلللتیدان اوال و هر زامان ا یکیگرح ا یومارن تیمیم آتیمن :یدئد
 یتورپاغ -سن تا توزهیین اَلیونجاس، آرپاسین ایسالداسان ینده آماده اوالیبئل یمه و اسبابیاَل
 .هیییسللن نه و وئرهیریب -ریان و قاتاسللان بین دوغرویونجاسللین و یسللامان ،نیخا سللامانیچ
 یشللللریو انجه بیریگت یاؤزگن :یدئد ،یدر ائلهیکیر فینده بیننه قلب یقر ی بوالرد :یدئد

 یدئد ی.ا اوچ گون بوردادی ،گون یکیچو  قالسلللا ا رم.دا اؤزوم گؤتورَ یاؤزوم ائلرم پولالر
  ت اوالسللان هایننه حتما موغه ی: قر. حسللن دئدیندانیت اوالرام آتیائله من اؤزوم موغه

 یداییچاغ یندیکیا ،نهینییچ یدل ائلهیحماگؤتوروب  یحسللن سللاز .باش اوسللته :یدئد
 ی.دانا ساریم یاؤزون وئرد

 ی.دندهین ائوینننه یوب قریونوب قویندن سویندا بئلیب اسبابیانینده دایر طرفین بیدانیم
 بیلشللیپاشللاالر اَ ،رلریداندا ورزش ائلده دوروب گؤردی بله ورزشللکارالر مینینییسللاز چ

ئمخ، یندا ین قاباغیسللاختمانالر ی،دللهیپ یسلل یولقوندو آشللاغندا و اوسللتو بین آلتیلرللهیپ
ا گؤر گوماشت یآغا یجعفر پاشا سسلند .ریخیه چیگؤ یگولشمخ سسلر شما ،یدان شمخ،یا

 یگلد یریا  گوماشتاالردان بیاوخو ،دان وار چاالعاشلیق ،دانیچینده چالقیچیبو جماعت ا
ان اوز به . یئتیردی بوندور گؤر ین بوییلهیر بیستیجعفر پاشا ا ،عاشیق یآقا .حسنه یچاتد
 قعاشی یسسلد یدن رد ائلهیجعفر پاشلا بونون سلاالم ی.دب سلاالم عرض ائلهییباش اَاوز 

 یدل :ی. دئدیدن نمنهیآد یدئد .رمیراندان گلیپاشام ساغ اولسون ا یرسلن  دئدینردن گل
 ،یز دلییهام  وخدویف آد الردا هئچ ساح کلیرانلیا یدئد .حسلن یدل یدئد  نمنه .حسلن
 یئدد ی ل به نجوردیی: پاشام ساغ اولسون اوجور دئ  سلسلدیوخدویز یییللیبه عغ ،جنون
 .نحسللل یبالر دلیریچاغ یمیم آدیشللللو  ائلرد یقدر ک م اویدیا یسلللر دنهین بیندده ننه

 .یمیرالر آدیریحسن چاغ ینه دلیوموشم گیده بو یندیا
لر یردییقوش کوراوغلو دئ ینلرییسللتیکوراوغلونون ا  رسللانیتانراندا کوراوغلونو ی: ادئدی 
پاشام  یئدرسان دی: قولدور کوراوغلونو تان. جعفر پاشا دئدیلریردییقولدور دئ ینلرییمستهیا

بئله ائولر  یدئد ی نجور آدامد .شللمیتمین ائشللیاما آد .شللمیمسللون اؤزون گؤرمهلسللاغ او
 یآ ی.دباشالری بدنلردن گؤتورنلرین بیری ،انیسلوز قولر اوغولننه ،انییحلر باغلیگد ،خانیی

 دنیقعاش آهان -آهان .لهیندن بئش بند منه سؤیاونون ذالله سؤزلر .میرین قالدیاونون آناس
 .وخوا دئمزسن کس هئچ ندهیاَل اولماسا ساز وار ساز ریب ندهیاَل گؤردولر رلر،یسلتیا اوخوماق
 ،رمیلمیب من دئسه ینیریب ،دانعاشیق سترلریا تابدانک دؤرد .ایاوخو گرح یدعاشلیق گؤردو
ه یا ،رسترلیحروفات ا سلترلر،یدادنامه ایب رلر،سلتیا نامه معراج دانعاشلیق .او لییدئ عاشلیق
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االندان بو یجنون  ،لییدئ عاشیقل. حسن ییدئ عاشیقوخومدو ینده دئسه سؤز یریسترلر بیا
هدان لالآر یه آه چکیگؤ ین قووزادیباشلل ی.بته قالدیصللازی وئردی بونون اَلینه و بَتر مسلل
 ی.دن اوستوندهینیز باشیاندا گؤردو قین قوغزویبئله باش ا.یره اوخویئتیر قاتار سؤز یر بیستیا
بیلمیر  ،بیللر بو کوراوغلودو گلیلیز بئللله بیق ی.در قللاش ائلللهینن بیر گؤزویز اوردان بیق

ن یزیق نه ویمغن گؤز ائلهیزیق ین گؤزو سللاتاشللدینده حسللنییگؤز ائل ی.دیکرؤکوراوغلو ن
 ئنند گؤتو سللانیقاچ انایبو -انیه اوییاوغالن به ن یاؤزونه دئد -نا دوشللدو اؤزیادینه. یجمال
 :ومیاوخو یقو اوستونه باش. اوخو عاشیق .آپارام یزیق بو شمیگلم
 

 والیب دوشموشم یبئلدن گل یچنل
 شمینا گلمیارزرومون بازار

 نهینیشم اَیمین گئیینهیاَجل کؤ
 شمینا گلمیسون عؤمرومون آزار

 
 ،شمزیئتی ریحسنه شمش .نون ووراین بویر حسنیستیره ایشمش ین اَل گئتدیجعفرپاشان
ر یب صللبر ائله ها او شللمشیاما جنون دئ .نیسللهین بوغار بیمیندان سلئرچه کیتوتار بوغاز
ساغا  ،ل سلاخالآرکاداش اَ ی،ردیشلقیز اوردان قیردن گؤردو قیاغا دوشلمه. بیآ -چکنده اَل

ر. ییه دئن عاشیقگؤرموسن بو  یباج ،ن اوستوندهینیباش یسیدؤننده جعفر پاشلا گؤردو باج
. بیلمنن جنگه گ ،بلر بوناین وئریسلللل ارزورومون قبالهیائله ب :یر آرکاداش، دئدیینمنه دئ
دی منن یندن بللیسللؤزلر یباج :یمز. دئدجنگ ائله عاشللیق یدعاشللیقآرکاداش  :دئدی
ن یجعفر پاشا اَل اوخوسون. ین سؤزونده آزار اولماز آرکاداش قوعاشیغی :یدئد ه گلیب.جنگ

 باش :ینده اوخو. دئدیبله پاشام. او کوراوغلونون ذالله سؤزلر عاشلیق. یردن چحدیشلمشل
 :دوزدو، ن رینده دئدی اولوم یوخدون . قلبینده گؤردو جنون دییومیاوخو یاوستونه قو

 
 یشدیا بو نه یگؤر نئجه قضاد

 وال دوشدویبو  یلقار وئردیلوم ایگؤ
 یشدیئتی ین گلدنامه ،میخان یتئلل
 شمیلقاره گلمین ایغیسن دئدائله

 
بو نه  و،ن اوغلیزیرسیه یره : ایغمزه شمش یگئتد ین اَلینه جعفر پاشانینن گیبو سؤزلر
 یباج یدئد آرکاداش اَل سللاخال. یز دئدیرسللن  حسللن گؤردو اوردان قییدئ یسللؤزلرد
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 آرکاداش یئدد ی.شدیئتیب ین گلم نامهیخان یر تئلییر  دئیینه دئ .رییگؤرموسلن بو نه دئ
گؤردو  ینه اَل قول سلوستالدیگ ،اوخوسلون یقو .انمازیآزاد اولماسلا اوخو یلین دعاشلیغی

قیزی آپارماغا الپ  شلللم بویگلم ئحسلللن اؤز خیالیندا دئدی گؤتو د وخدو.یاولوم مولوم 
 ی.لردن دوشور آشاغپیللهزدا یزامان ق بو ،ئآشکارینان د

 
 ندهیلیاوغلونون د یرچیوخدو دمیاالن ی
 لوندهیوخدو گؤیجه قورخو هر ذرّیب

 ندهیش بئلیلیق یصریم -----
 شمیآپارماغا گلم یمیخان یائله بو تئل

 
 ،نایانی یشلللدیئتیز یق یگئتد ین اَلینجا گئدنده جعفر پاشلللانیلیق ین اَلیجعفر پاشلللان

 یمیخان یر تئلییر  دئیینه دئ .رییگؤرموسن بو نه دئ یباج یدئد ل ساخال گؤروم،آرکاداش اَ
ر یئدگمین نفر تئلی وار  ،بو ارزرومدا منم یآدل یر تئللیآرکاداش ائله ب .شلللمیآپلارماغا گلم
 .میله خانب  عاشیق ی،گئتد یقالد ،دا یدیتئلل یسین هامیر گؤنده بوالریریداغدان سلو گت

ر. یخ یشللام  دئدیازمیر. من سللنه نامه یگؤرموشللم  خ یمن سللن .ریخ رام یتان یمن سللن
سللن به سللن  جعفر پاشللا یه بوجور ائلییبوجوردو ن ین اوخوماغعاشللیغی ،آرکاداش گؤردون

ز ین. قیندا اوخوسون بوردا اوخوماسیپار باغآر. گؤتو یم خوشوما گلمین منیاوخوماسل :یدئد
 ی.مدادیانیم یزلریکن ،میلرهیم دایمن ی،جخ کهییئمیمدا یباغ یمن عاشللیقآرکاداش  :یدئد
 .میبله خان :ی  دئدعاشیق :یز دئدیق

 یندیا .نایح گؤتدو بونو باغیداندان دیم ،ر بو کوراوغلودویلیز بئله بیق .مجایگل دال :یدئلد
ر بویان بیر قد ی،ده صندلدورهؤد ،زیم وسطده ،بیشلهیندا اَیب باغدا اؤز ساختمانالریشیئتی

و اگر ا بیر خدایندن گئچیر. قلبیشللمیدان عاشللیقشللمخ گؤردو بو یئمخ ای ان صللحبت،اویاند
ده یسلللحر ،خییرت ائلیم ینشلللم بورادا گئجهیرمیبونو گت ،ریشلللمیه دانیین کوراوغلو دور

له ب  عاشللیق :یدئد ،نا دوشللدو مومکوندو اوتانایادی .ن اوسللتونه گؤتوره گئدهیره آتیندیم
 یش عراغیشللمیر قاب کیرم بخانیم اولسللا ایچ :ان  دئدین وارسللعراخنا عاشللیق .میخان

 یالدوان قیم لیاریر یحسلللنه و قورتوالندا ب یوانالرا وئریدولدوردو ل ،نایدو قاباغیقو ،توحدو
 نا.یآغز یز اؤزو آتدیاونو دا ق

ا یل دونیائله ب ،ن گؤرندهین جمالیزیق ،یر ن ر سالدیزا بیوب قیح قووزوین دیحسلن باشل
ن یآن ،اییپاتد ینیبئ یآز قالد یوموراق ووردو کیندان یائله اؤز آن .ناین باشیحسلن یدوالند



001 
 

 نیاحمق یا ،یدئد اؤزونه -ن  اؤزیسللللهیر گؤتدو بیکیف .ن اوسلللتونهیزیدو میب قویریگت
 راسللانپاآ گؤزونده یباج -ننه بونو سللنیمگلمه مگر ،عرغه نیوئرد نییاریاخت هارا یسللیریب

 عوض بو ریخ گؤردو زیق .رسانیباخ هیین ندایحال یکئفل اوزونه بونون سنبه .ایکورواغلو آغان
 یاواش اؤزون وئردی -اواشیز یق .ریمیسلللا یم هئچ منیچدیعر  ا ،ت ووراریم منن ینکیا

ینون وبه بو بحسن گؤردو به .نوناین بویحسن یوب سالدیردن قولون قوغزویب ی،حسنه سار
ن ینیاَل ی،نه سلللارینییبو سلللاغ چ یگئتد یاَل ب سلللولیچکقیزین قولتوغونون آلتیندان 

ندا یآغز نینیز قاپیب قیقوغزان ،ندنیچین اینیلله ووروب آغزیسللل ییجهر چپهینلان بییدال
   .ئرهیدوشدو 

ان آغزیندان ق ،چون نازیح اوالر. بورنوندان یه،ینین آغزی بورنو تئز قانار نگؤزل طلایفاسلللی
سلللن دور ی کوراوغلو اؤز یئرینده ده منن بوجور ائلهآغا :آخلدی. قیز یئردن قوغزانلدی دئدی

وکی ب نین خیالی نمنه چون من گلمیرم سلنن. حسنی خیال گؤتورموشدو، ،ییغیشلدیر گئت
 مینله آتین بئلینله چیخا گئده و دییه آغای کوراوغلو بو قیزدان سلللنه آرواد اولماز. بو گئلده

هکار اَل آلیر. ایندی آنالدی قیز گنا ،وئریرسللینه و دئییه قیز هر کسللینن اَل جریانی دییه بیله
خانیم کوراوغلو کیمدی  قیز آنالدی بو کوراوغلو  :خانیم نئجه  دئدی :سلللسللللندی دئییلل،
ئمییه کرییم. بونو گرح دؤخانیم من کوراوغلونون اسگیح ن :سن کیمسن  دئدی عاشیقدئییل. 

لری توتماز. کیشلی مجلیسینده زؤآیری سل ،زو توتارؤلکی سلایدی، آرواد مجلیسلینده آرواد اوّ
آرواد یانیندا من اسگیحم   ،اما بوردا دئدی، دئسله ایدی هئچ کس اینانمازدی حسن اسگیحدیر

سللله ایدی اسلللتانبول ایگیدلرین چحمزدی بونون گؤزو قیزین بو قوالغیندا قالدی. بونوو دئمه
خانیم گل بو  :دئدیمن کوراوغلویلا نلامله یازمیشلللدیم گله منی آپارا.  :قلابلاغینلا. قیز دئلدی

 باجی کیمین آپارام چنلی بئله. -سی، من گلمیشم سنی ننهکوراوغلونون نامه
ور سن د ،رمیحسلن من سلنن گلم یل. سلسللندییوب بو کوراوغلو دئیز گؤردو بارا قویق
شللام یازمیا نامه یمن کوراوغلو ،نیآپارسلل ین منیکوراوغلونون اؤزو گلسلل ،ن گئتیین آتیم

له. ب :یدئد ی سحر من .آپاررام یسحر سن ،رمده گئتم سن منم گلمهینخا :یدئد .و یسنه 
 وال ساال:یر به کار یستیقورخوتدو ا یز حسنیبس قوال  آ  ق :یز دئدیق

 
 اوغلوعجم ،اوغلودلر عجمیگیلر ایستانبولدان سئچا

 اوغلوعجم ،اوغلوشدن عجمیواز گئچ بو ا
 اوغلوئرده دور گئت عجمیقالما بو 
 اوغلوواز گئچ عجم ،اوغلوعجمواز گئچ 



 004 
 

 یندیا  سللئچر ها یدلریگیپاشللا ا :یز دئدیق نئجه دور گئت.-م نئجهیخان :یحسللن دئد
 خانیم قوی :یحسللن دئد .ئردهیقالما بو  اوغلوورارالر، گئت عجمدوْ یگلسلله سللن یدلریگیا

 :بیرینده من دئییم
 ستر چاره گئج اولسایستانبولدا اا
 ئردنیو گئتمز ب اوغلولسه عجمؤا

 اوغلوز عجمیسنس ،ز گئتمزیسنس
 اوغلومعج ،اوغلوز عجمیئردن سنسیگئتمز بو 

 
ردو ز گؤیق م قاال بوردا.یا دا باشیآپارام  یا گرح سنیوخدو یم هئچ چاره یخان یحسن دئد

 م:یین ده من دئیریب یبس قو :یدئد .جخهییبو گئتم
 

 گلر یدلریگیستانبول اا
 گؤررم ندایانیهر  یمیگلر قورد ک

 نیین کسرلر باشیمیخار دؤرد کیی
 اوغلون دور گئت عجمیمین دؤرد کییجان

 ئردهیقالما بو  ،اوغلوئرده دور گئت عجمیقالما بو 
 

 :یدئد  یدییرتیجیسی هانسی ی،ن شاهیواناتیم حیخان :یب گولدو. دئدیچک قاققاحسن 
 :قوی دئییم :یرم. دئدیلمیب

 
 حمخدنن چیآغام کوراوغلو حسرت یر اییدئ
 وایم باشیب جانه دوالنیشیئتی

 یمیک یپروانه اوالر قورد آغز یاولوم ا
 اوغلوز عجمیلر اصالنه سنسینئ

  ،اوغلور عجمیئردن سنسیگئتمز بو 
 ئرلردنیگئتمز بو  اوغلوعجم

 
م یاوالر من ی.ردیش یشلاه ی،ن آغاسلیوانالرحی  رم هایم اوالر قورد اولسلاالر من شلیخان
ن یدا دربارستانبول، بوله انا دوشدو بولهیادی ی،دنه گئتمهئز گؤردو گیق .لمزیب مدا دورایقاباغ
ونو سلللنه م سلللؤزیخان یتئلل .م بلکه بو بولودان قورخا گئدهییدئ یبولون :یدئد .یدیپهلوان
 :بیریلدریب
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 بیریلدین سیاشیب گؤز یدستمال آل
 سحر اولسا بوله یریئتیاؤزونو 
 اوغلودور گئت عجم ،اولدورو یسن

 ئردهیقالما بو  ،اوغلودور گئت عجم ،ئردهیقالما بو 
 

 میغچون گئتمه ،میین ده من دئیریب یقو ،میخان :یدئد .ب گولدویچک قلاققلاحسلللن 
 .صاباحا یگلسنده گئتمم قالد یندی. ایاولماد
 

 یقورباند اوغلویرچیائله دم
 یندیا زوموؤس ،سورساقی مستانه 

 ی لر منیدوشر دستانه بولو نئ
 اوغلوالنه عجمآسز یمنس ،النهآسز یسنس
 یئرده ایگئتمه بو  ،اوغلوعجم

 
ف یعرت یزده بولونیمیسلریشله مجلیکوراوغلو هم یم آغایزیب ،نیما اونو سلالدیادیم یخان
ن یشللقاردا ی،اما واجب اولدو منه سللحر سللن .سللتانبولدار بولو جنگی پهلواندی اییدئ ،رییائل

منه واجب  .ما ینا قوین قاباغیبئلده آغام ین چنلیباش رده بولونونین بین باشلیجعفرپاشلان
ز یق .نیاتسی یدستهین اوستونه تا ایدو سازین قویکناره باش یلدیب چکییبو سؤزو دئ .اولدو

 ،نللهیغیلدیلگیا ،نلایغیر بونون جلاوانلیگئچ نلدن اوین ن ریزیق .جخهییلر بو گئتمیگؤردو خ
 :یدئد .حسن یدنده سلسلندیلر. بونو ائشلر سلحر بونو اؤلدورریندن گئچین ر، ریگل یرحم
 یلام چنیآپاراجا ،نانییعرب آت یم سللنیخان :یسللان  دئدینجور آپار یمن :یدئد .میبله خان

 .گئد  ین گتییحسن دور گئت آت :یم. دئدیآغاما خان ی،باج یبئله. اؤزومه سن
سن لهؤحسن سن ا :یز دئدیچ. قیم آند ایخان :یم گئد   دئدیریم گتیگئد :یحسن دئد 
سن  یندیا ،یندن قالخدیئریح یب حسن دیخیندان چین آغزیزیسلن قسلن اؤلهائله .رمگل
 .نهیائو نینیقر یردیئتینن اؤزون یاحسن گئجه ،ز دوسلتالریعز ی.لدییندن دئیلرسلناؤله
ن ووردو یحسن اَل ،نهیاَل یوشوردلوون توْیتئز ج ین آال. آتیقورخدو پولالر یر قریستین ایآت

 یاسباب یئددیاون  یآشد یغاوتا یدو. اوغالن گئشدوشلوروب اوجورتوْ یؤردو نئجه کآتا گ
 ،نایسین قاپیباغ ،یشدیئتینه ین بئلیووروب آت ییجوت تپ .یلالندیفیب قییبه گئیباشدان د

رجون ر خویب ،بیچیآند ا .ه اولمازیگؤردو گئتمله یدر ائللهیکیز فیق .ز گللهیق ی لاردادانت
 ،ایلون کوراوغیم حسلللن آپارسلللین وئریمیا کییم قاپیآپار :یدئد ،نایخدانیدولدوردو  لریزیق
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ن تا یسائله یول خرجی ،نیآپارس ین بوالریگلسل ،وخدویمولو  -ممکوندو کوراوغلونون پول
 یریآ یمن یتدو گئتدؤنا گیم بونون آتیندیم ی،رام حسنیمیتان .نیآپارس ین منیاؤزو گلسل

   .مییلیئره نئی
 ،بیخندن قالیئریز یم. قین گئدیمیا کیین قاپینسللیم سللیآند ،شللمیشللمیده آند ا یهم

لردن للهیپ ندن آپارار.یشار کمریاپیآچسا  ی،آچماد ینیقاپ .اییقاپ یشدیئتینده یخورجون اَل
ه ییونا تابا ین کیمیاوتاق ک ،ر بورج اوالرینده بیچین اینیه دروازا دامییتاب ،هییتاب یخدیچ
گؤردو  انداین قوغزویحسن بئله باش ،حسن یدئد ی،دوسلتونده آمادهن ایلر. گؤردو آتیردیدئ

 ،لیزیر خورجون قین آتاندا گؤردو بیحسلللن اَل .گلل گؤروم :یدئلد ،بیللییز اَیدن قپنجره
ورایا ین، بلهیشللم بیشللمیحسللن چون آند ا :یدئد ی دم بو نمنهیخان .نهین ترکیآت یباسللد

ان شللم آپاراسللیرمیگت ،ز دوسللتیگوموشللدو عز -لیزیاو دا ق ی.ندیم سلیآندکیمین گلدیم 
 م اَنیخان :یدئد .آپارا یگله من ماورارز ،هییخرج ائل یا تا آغا کوراوغلو اوالریکوراوغلو یآغلا

 .لییز گؤردو بو گئدن دئیق .رمییدئ  ها یزییلهیگل گئد  سللحره قالسللا نفسللدن سللالالم ب
ن م اؤلوم بو گؤرسلللون میبوردان آت من اؤزومو یقو ،ریر بس بو مندن اؤتور گئتمیر ائلیکیف

  .نین گئتسیخسیچ ،اؤلدوم
 یدیزدا این گؤزو قیحسلللن ی،خاپدان اوردان اَند -خاپا .نیسلللبو جاوان اؤلمه یدفیح

ن یآت یب اؤزون سلللالدیشلللیاپینونا ین بویآت یقالخد ی.داوللدو هئچ گلمله ز ردّیگؤردو ق
 یندیا نیلماسیخیین یسور ائو حسن یسلسلند ی،دن گئچدشلیش ایز گؤردو اینه. قیترک

هله دان اولدوزونون  یباخد ،ناین کناریدروازان یخلدیچ یسلللورد .اوالر ین خبریلشلللگر
گلر دؤرد  رلر تولکو دهیدئ .ارالر تولکویقو یمیم آدیسحر من یندن گئچدیقلب ،رینه قالیوخت
و دوالنیللب گلیللب وره ارزرومؤدؤرد د .رالر آپللارارووو  اوْیر دنلله توینللدن بیچین اینیدووارل
ؤرم م گیدستهیم ایخان :یدئد  گؤردون یشیه بو اییحسلن ن :یز دئدیق .ئرده دورورهمین ی
ر گئد . کی سواجاخسان یین آلمیسات یشهر :یدئد ،نیلسیخیین یائو .خدهیلئکهیشهر نه 

ه ه بئلییحسلللن ن ی.الندوره دوْؤرده دیب ،ریگؤردو دان اولدوزو گؤرسلللنمگؤزونون آلتیندان 
ور س رینگؤل داغالری گؤرسنیخاراب بوردا م یائو :یز دئدیم. قیم آزدیخان :یدئد  نیدلهائ

 ی.ساخالد یتئز آت یینه شفخ آتدی،ن اَتهیداغالر ،گؤروم. حسن سورودو یئتیردی
حسللن سللور  :یز دئدیق ی.دین وختیمیناماز :یدئد  نه نه اولدوئحسللن گ :یز دئدیق 

وصللییت ائلییب گرح نامازیمی آتام  ی،ر از مومکوندیغاولماز  :یددئ .السللانین قیقضللاسلل
 یکیا یصبح ناماز ،لماغایق یناماز یباشلالدیئره دو یقو یزیق .اوردا یئرده چاتدیهر  قیالم،

 ،یولدادیو ن گؤزیزیق ،ر ا  اکبریاتیر یقالخ .قه چحمزیدق یکیلسا ایئرده قیهر  ،رکعت اوالر
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لن دونن گ ،بیا خبر چاتیجعفر پاشا ،بیتآشلفخ  ی.لدیآچ ین باشلیگؤردو دوازادان لشلگر
 یردیباخ لردنهییبولقونالردان تاب ی.ن دا گؤتدو گئتدیییب باجیگل ،یدیکوراوغو ا عاشیق
ز یجا. قیبونون دال یر. ارزورومون لشگریلینده دوشوب ناماز قیین اَتهیگؤل داغالرنیگؤردو م
  الحمدوا ،اکبربئله باخاندا ا  ی.دن قوشون گلیلسیخیین یحسن ائو :یسلسللند ،یآغالد
  .نهیترک یچحد یزیق ،نهین بئلیآت یقالخد ی.قوتارد یناماز

 یشللنده حسللن آتیئتین اوسللتونه یحیگد .آشللسللا   توتانمازالر یحیحسللن سللور بو گد
 یزامان سللن او ،میدیم آپارسللایخان :یدئد .نینه سللاخالدیحسللن گ :یز دئدیق ی.سللاخالد

 .ولکوارالر تیقو یمیم آدیسحر من .موشدومیبئله قو یچنل یسلن یدیاه ایکی دفعاون یندیا
دو اوردا یقو یزیاولسللون. ق یم قانلیریشللمشلل ،بو قوشللوندان بئش اون نفر اؤلدوروم یقو

 ،دره داش، ،داغ ی،ر نعره چحدیائله ب ،ناین قاباغیلشلللگر یدؤندرد یآت ،ندهیچین ایزاغلان
ش یلیر قیائله ب ،اؤزون ووردو قوشونا ،رهیشلمشل یتداَل آ ی.دللهینگیح جیج -حیاالر جیدر

 .ئرهیو کولدؤچ تیق -قول ،لرالهییپ ،لرثالله ،گردن ،سللا یبار ،باش، داال  ،لَش ،ووردو قوشللونا
ا دسللتور وئردی کماندارالر ی،لدیرین قوشللون قیلماسللیخیین یلر ائویجعفر پاشللا خبر وئرد

ر یحسن ب .اوخا یالر حسنیسندن باغالددووره -دؤرد ،چکیلدیلر دالدالی .صلحراالراچکیلین 
ر یلن بئله او  گیمیون دولوسللو کیپَح گؤبئله باشللین قوغزویاندا گؤردو  ،زامان متوجه اولدو

 0.بونون اوستونه

ر قاال وار. یبباخدیکی، یولون قیراغیندا  اوغلودمیرچی بو طرفدن قوشون گلیب یئتیشدی.
 ،بیدهملحکدا بیر داش ایله م قویدو، قاالچانین آغزینیالدا ب هامان قایریگت یمیخان یتئلل
قوشونو  نیپاشانلو جعفرغوایرچیدم ی،کدی.دئییرلرحمله ائله ،قوشونا یچکد ینجیلیاؤزو ق

. یاخدان سالدیاَ -ناوچ گئجه ووروشلدو. چو  آدام اؤلدوردو. قوشونو الد گون،له دوز اوچ یا
 . یخدجهیلمهیولال اونو اؤلدوره بی، بو ی. گؤردو کیدیده اجعفر پاشا اؤزو ده قوشونون ایچین

نو اوغلویرچی، دمیر کیب آخیلللر. هر طرفلدن کمنلد آتیددی کمنللد آتللانالر گلللامر ائللله
کی، یاید لر. جعفر پاشلللا ائلهیشلللهره گتد ،بیخاردیدا قاالدان چ یمیخان یتوتدوالر. تئلل

نو پهلوان اوغلویرچیدم ائلدیب،امر . یردیریر گمیتله دؤنوب زنجیدان قودورموش اآجیغینل
دوروب یندن سلللویا  طرفینده اَیائن یچاغیر جلالد بی. گونده بیشلللدیرلتمیندا زنجیدانیم
 . یردیرینه سامان تپدیئری

                                                                                                                     
بو دسللتان رحمتلیک عاشللق درویشللین کاسللئتینده  بو یئره جن دانیشللیلیب و اوخونوب و دسللتان باشللا  -0

 دستانین داوامین آیری عاشیقلردن ائشیدیب و گتیریبدی. الییجیتوپییب کی یئتیریلمه
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لو بیر وئریم. کوراوغخبر  لین سیزه چنلی بئلده کوراوغلودانگین،سبوردا قال اوغلودمیرچی
ب ینیکسیقانا دولدو. د یب، آغزییهلَخل یشید ری، بیکگئجه یاتمیشلدی، یوخوسوندا گؤردو

کی، بوتون دلیلر یوخودان قالخدیالر. کوراوغلو ینعره چحد یر دلی. ائلله بیللدییوخودان آی
 یشللیا لریدل .خیییحسللن اوغلوم گرفتار اولوب اونو قوتارمال ی، دئدیردیچاغدلیلری یانینا 
نه یبئل ینینجیلیق  یصلللریو اؤزو ده مر اولدوالر. کوراوغلیب حاضلللیاراخالنینلده بئلله گؤر
وندو. نه قین بئلیراتیق یمیب ترالن قوش کیزه گؤتدو، آتالنی، نی، قلالخلان آسلللدیبلاغالد
 یداشالر ،یلر. داغالریگئتد یلر. اوز توتوب ارزوروما سلاریائند یمیم کیریلدیبئلدن ا یچنل
نه ده یلر. کوراوغلو گیردیئتیروما ارزو ینیلر. اؤزلریددوز ائله یلر، تپلهیلرلر، درهیدائلله یط

ا دنیارزورومون داغالر یلریب، دلینییگئ ینیپالتار عاشلللیقوخالماق اوچون ی یدوشلللملان
ن ینیدانا. گؤردو جعفر پاشللا باشیم یخدیب چیگزه گل-. گزهیردیوب اؤزو تح شلهره گیقو

 . ینان بورادادیآدامالر

 :  یب دئدیریرتدینا چاغیانیجعفر پاشا اونو گؤرنده 

 یدل او رلرییدئ. دورورامیسو ینیسیدر توتدوروب ینیسیدل ریب کورواغلونون ،عاشلیق –
 پهلوان ،یک گؤردو باخاندا بئله کوراوغلو. آسلللا  قوالق اوخو اوندان ریب ،یددیگیا چو 
 وبیسو دننیطرف ا یاَ جلالدالر .بالرییباغال رهیزنج نواوغلویرچیدم ندهیطرف ریب نینیدانیم
 ب سوروشدو: ینا گئدیانیرلر. جعفر پاشا اونون یمان تپسا هنیسیدر

   قورخورسان رسن ینجیا سن،نئجه ،یدل هه –

 :  یندا دئدین جاوابیپاشان اوغلویرچیدم

  قورخار  بیچک غم هئچ یسدلی کورواغلونون قوچ –

 : یب بئله دئدیچال یب سازیدینون بو سؤزونو ائشاوغلویرچیکوراوغلو دم

 . یندیآالر ا ینیصاصیم قیلری، دلاوغلویرچیدم

 . یندینج چاالر ایلیق یصریا، خانا میسلطانا، پاشا

 ن، ین جانیدییدسن قیگین، مرد این قوربانیاولوم من سن

 .  یندیانار اودا قاالر این  یلر دوشمانیجومرد دل

 نه، یلینه، گرح کوراوغلو بیالر فئلیاغیماز یاو

 . یندیه ساالر الر ولوینه، بیب ارزوروم ائلیزیق

ملول  -ر، طاقتدن دوشلوب. ملولیدان قان آخنیاراسلینون اوغلویرچیکوراوغلو گؤردو دم
 : یاَل اوستونه دئد یاونو آلد ر،یباخ
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 رسان، یملول نه باخ -ملول

    اوغلویرچی، دماوغلویرچیدم

 رسان، یاخیم اودالرا یجان

    اوغلویرچی، دماوغلویرچیدم

 گرح،  یالدوست دوستدان آر

 گرح،  یا وارالیقووغا

 گرح،  یارالیدلر یگیا

    اوغلویرچی، دماوغلویرچیدم

 لر ساواش، یقوچ کوراوغلو ائ

 باش،  یکسر، تؤکر چو  قانل

 م سنه پئشش، یخان یتئلل

    اوغلویرچی، دماوغلویرچیدم
 

، اونون اشلللیقع –: یوردو. جعفر پاشلللا دئدینا توتوب اوخواوغلویرچیکوراوغلو اوزونو دم
ندن یسرلر کوراوغلو نعره چکنده نعرهییام، اوندا باخارسان، اوخو. دئینونو ووردوراجایبو یندیا

 لرسن  ینعره چکه ب یمیر. کوراوغلو کییتریداش ت -داغ

 داغالردان دلیلر سللینهنعره کوروغلونون. مبیلر چکه نعره یاخشللی چو  – کوراوغلو دئدی:
سینه قیرماغا باشلالدیالر. کوراوغلو جعفر پاشلانی یئره ووروب سللینه تؤکولوب هر یاندان قوشلونو

نین چیخدی. میصلری قیلینجی چکیب باشلینی کسلمخ ایستیینده تئللی خانیم اؤزونو قارداشی
 نین آلتینا آتیب دئدی: اوستونه سالدی، باشیندان چرقدینی آچیب کوروغلونون آیاغی

ر شللال. کوراوغلو جعفیمنه باغ یمیفعه قارداشللکسللمز. بو د ایگید باسللدیغین کوراوغلو، –
 :  ی. دئدین اوستوندن قالخدینیسنهین سیپاشان

 قورتارا جان مدنیال قاباقالشسا  ده ریب آنجاق. میشلالدیباغ مایخان یتئلل یسلن گئت، –
. یلدیب داغیقاچ یانالریلمایریق ،یلدیریق النیریق قوشونو نیپاشان جعفر. جخسلنهییلمیب

 والیبئللله  ینو گؤتوروب چنلاوغلویرچی، دمیمیخللان یب تئللیللاوادان ال چککوراوغلو د
 یلر، آزیددا گئدیردی. یولون چوخونو گئتمیشنین قاباغیلریوض دلیدوشلدو. کوراوغلونان ع

 : یدوضه توتوب دئیر ده کوراوغلو اوزونو عیالر. بیدقالمیشدی. چنلی بئله یاخینالشمیش

 ، ساغاالر  یدنئجه یاراسیون ناوغلویرچیوض، گئت گؤر دمیع –

 ی، رنگیب کیندان قان او قدر آخیاراسلللی. گؤردو ینا گلدیانیلنون اوغلویرچیوض دمیع
 ر.یگل-بینان گئدیزور یشللا. نفسللیوخدو دانی یلی، دیب کییفلهیب، ائله ضللعیآغاپپاق آغار
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ل، ییدئ یسچوخدو، سلاغاال یاراسلیون ناوغلویرچیدم –: یب دئدیدیینا قَیانیوغلونون اکور
  اق، راحت اؤلسون.یئرده قویر یرسان  گل بوراالردا بیه آپاریبئله ن یدا چنلبونو بو حال

 :  یکوراوغلو بئله دئد یدا آلدنین جاوابیوضیع
 

 ان ینادان گؤزل اولمایب

 لر  ینه ب ینین قدریتئل

 لر ده اوچان بوز سئرچهیگؤ

 لر. ینه ب ینیگولون قدر

 ن، یکل قوشوب کوتان اکمه

 ن، یه تؤکمهین سوفرهینان

 ن ین چکمهین قهرینیآر

 لر. ینه ب ینین قدریبال

 ر اوتان، یوض خان، بیاوتان، ع

 ن توتان، ین دامنیداغالر

 کله باشا چاتان، ینامردل

 لر. ینه ب ینین قدریائل
 

 :  یله ده دئدین سؤز ایمیک یغیله دئدیکوراوغلو ساز ا

. دا آدام قالمازم، اوندا باشللیمب گئتسللیئرده آتیر یب ینیسللن هرهیلریدل من وض،یع –
ام. یاجایاغالیوب ینا درمان قویاراسللیام. یم تاپاجایام. حکیبئله آپاراجا ینو چنلاوغلویرچیدم

سه، اوندا الماسا اؤلم. ساغیجهاونا وئره یمیخان یب تئللییلیائ یتو یاخشیر یاگر سلاغالسلا ب
ئله ب یب چنلی. گلیدنمهیباشللا دوشللوب د ینیهووض سللیام. عیراجایده باسللددا چنلی بئل

نو ش گؤرنده اؤزویقاچم ی، رنگیارالینو اوغلویرچی. دمیخدیم قاباغا چیگار خانیالر. نیچلاتد
م، ی: حکی. دئللدیب گتللدیللریم تللاپللدیحک ریکوراوغلو ب .یب آغالدییلللمللهیا بیللسلللاخال

 یاخچیم. یجهت وئرهعن. سللنه خلیملحم ائله سللاغالسلل یاخچینا یاراسللینون اوغلویرچیدم
م یکم. حیجهنه اؤلدورهیئریاونون  ی، سنیل کین بیقیساغالماسا  اوغلویرچیباخماسلان، دم

دن نینا الیاراسللینون اوغلویرچیلدن دمید یوغلونون سللؤزو سللؤزدو. جانا، کوریک یردیلیب
 -پسللا اوغلوالدی. بیر قدر کئشللدی، دمیرچیمغه باشللدرمان ائله -داوا یاخچیگلن قدر 

ت وئریب یوال سلللالدی. کوراوغلو چنلی عمه خلی. کوراوغلو حکیاغا قالخدیپاسلللاغ اولوب اَ
ا ی دمیخللان یقوردوروب، تئلل یتو یاخچیللر یب بیللریس دوزلتللدیر مجلیده گؤزل ببئللل
 نالر.یاشاسیده کیرلیتا ب ینا وئرداوغلویرچیدم
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« کور یبنده»فرزنِد  یکوراوغل یاآ
 ؟!«رکو یخدا» یابود 

یدوح یاله یضف یندکتر حس

601  
 موسسه غیرانتفاعی آذربایجان ائل بیلیمی

 0۹۳۱  (ماهآبان)  ییآ قیروو                                  
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 بود« ی کوربنده»آیا کوراوغلی فرزنِد 
 ؟!«خدای کور»یا 

 دکتر حسین فیض الهی وحید
 

آن توسط خنیانگران  0هایدستانکوراوغلی قهرمان من ومه حماسی آذربایجان است که 
ان و بلغارستمحلی در مجالس جشن و سرور از سین گیانک و اویغورستان چین تا آناطولی 

و از کرکو  عراق تا قشلقایسلتان ایران و از تاتارستان و یاکوتستان روسیه تا مجامع ترکان 
هایش نواخته شلده و متون حماسی آن روایت نغمه ،مصلر و سلوریه و ترکیه به همراه سلاز

ها، کردها ها، ارمنیها و خنیاگران اقوام مختلف غیر تر ، از قبیل: تاجیکعاشیقشلود. می
باشد به زبان ترکی های آنرا که بشکل من وم میها را به زبان خود و نغمهدسلتاننیز؛ متن 

باشد که متن اشعار به می دهد که من ومه متعلق به اقوام تر خواندند و این نشلان میمی
های اوزبکی، تورکمنی و... هم بعضللی شللد. با توجه به اینکه در روایتزبان اصلللی ارایه می

دهد که شلللود این نیز نشلللان میجغرافیایی آذربایجان و مناطق همجوار برده می هاینام
اسللت و شللکل « ی فرهنگ جغرافیای تاریخی آذربایجانیگسننتره»من ومه متعلق به 

 نهایی این من ومه در آذربایجان شکل گرفته است.
یایی آن و نیز ی جغرافی حماسی کوراوغلی با توجه به گسترهمن ومه «تعداد ادبیات»در مورد 

ی کوراوغلی با اشعار خوانده شده در با عنایت به اینکه در هر کشور و شهر و روستایی اشعار حماسه

                                                                                                                     
که از قطعات ن م و نثر  شودیعاشقانه گفته م یاو  یحماسل یهااز داسلتان یبه نوع یقیعاشل یاتدسلتان: در ادب -0

ها تان. دسللکنندیمن وم را همراه با سللاز و آواز اجرا م یهامنثور را نقل کرده، و بخش یهابخش هایقاسللت. عاشلل
نها آ ینانجامد. از مشللهورتر یها به طول ماز آنها هفته یکامل برخ یهسللتند که اجرا یشللفاه یاتآثار ادب ینتریمحج
برد.  عبا  و گولگز نام یقعاش یو شاه صنم، توقارقانل یبغر یقو کرم، عاش یاصل یل،از کوراوغلو، شلاه اسلماع توانیم

دسلتان در  یزو افسلانه و ن یتحکا سلرود و نغمه و یبه معن« دسلتان»آمده اسلت:  ینچن یددر فرهنگ عم ینهمچن
 یرانتشارات ام ید،. فرهنگ عمیدبه زال و رسلتم داده اسلت. )حسن عم یمرغاسلت که سل یشلاهنامه نام یداسلتانها

 .0011ص 1، جلد 0116تهران  یر،کب
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رفته بیش از همتواند رویشود گفت که تعداد ابیات آن میشهرهای دیگر فرق اساسی دارد؛ می
ی آن  نقل کننده باشد و اگر روزی کل اشعار من ومه از میان ملل« هشتاد و پنج هزار بیت»

برابر  خواهد رسید یعنی دو «و بیست هزار بیت صد»تماماً جمع گردد به حدود بیش از 

 باشدکه متعلق به ترکان قیرقیز می نیز «ماناس»، چنانچه من ومه حماسی «شاهنامه فردوسی»

بیت و یا بیشتر تخمین « یک میلیون»حدود  -آوری نشدهو هنوز کل حماسه بطور کامل جمع

بزرگترین »شود و در آسیای میانه نقل مجالس می «هاماناسچی»( که توسط 0) شودزده می
 باشد که تا به حال بشر سروده است.می «منظومه حماسی بشری

وجود  «ایاسننطوره» و« تاریخی»دو ن ریه  «خاسننتگاه و کیسننتی کوراوغلی»در مورد 

 «هرودوت»توان با روایت تاریخی را می ی کوراوغلیخاسلتگاه حماسه «دیدگاه تاریخی»دارد. از 
ی روایت هرودوت تطبیق داد. خالصللله اوغلوالر()کور «فرزندان کوران»از قیام  -پلدر تلاریخ–

)ایشللغوز= ایچ اوغوز= اوغوز داخلی( هم  «اشننکوز»ها را چنین اسللت: سللکاها که هرودوت گاه آن

شلللمال دریای سلللیاه حرکت و وارد )گام ارها/ قام ارها( از  «کیمرهنا»نلاملد در تعقیلب قوم می

در « بیسنت و هشنت سال»به مدت «مادها»ها بعد از شلکسلت دادنشلوند. آنآذربایجان می

ها را سران آن «پادشناه ماد»)هوخشلتره(  «کیاکسنار»کنند. عاقبت حکومت می «آذربایجان»
 (1) کند.یک میهمانی دعوت و بعد از مست کردن، ایشان را دستگیر میبه

بدون سلرکرده و فرمانده، مجبور به برگشلت به سلرزمین خود در شبه جزیره کریمه سلکاهای 
شوند. مشکل چنین بود که در غیب بیست و هشت شلده ولی در برگشلت دچار مشکل بزرگی می

ها دارای فرزندانی شلللده سلللاله آنان از سلللرزمین خویش، زنان قبیله با بردگان خود ازدواج و از آن
 ساله و دارای قابلیت جنگی بسیار باالیی بودند. 16-17ن فرزندان بودند که بزرگترین ای

جریان ازدواج این بردگان چنین بود که سلکاها عادت داشلتند اسیران و بردگان خود را 
خود استفاده نمایند. این بردگان از شیر اسب  «شیردوشی اسبان»ها در کور کرده و از آن

که مورد عالقه سللکاها بود. زنان سللکایی چون از کردند تهیه می «قیمیز»ای بنام نوشللابه

ازدواج و فرزندان این  «بردگان کور»برگشلللت مردان خود قطع امید کرده بودند عاقبت با 

پرورش یافته بودند، چون در )دیش اوغوزها(  «سننکناهای بیرونی»ی کوران بلا کینله
ود این صلللورت برگشلللت سلللکاها، طبیعی اسلللت که هم مادران و هم پدران کور و هم خ

های سکایی، با شیر مادر ی سلران و خانان و بیکشلدند، لذا کینهزادگان، قتل عام میبرده
خویش بارور گردیده بود.  «پدران کور»در دل و جلان کودکان تنیده و با کینه و تلقینات 

 اوغلوالر()کور« فرزندان کوران»پس، وقتی خبر برگشلللت سلللکاها از آذربایجان به این 
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این جواننان با کندن خندق بزرگی از کوهِ تائوربد تا »ی هرودوت: هرسلللیلد بله گفتل
ترین قسنمت آن، راه دسترسی سکاها به سرزمین خود ی متوتید، در پهندریاچه

را مسندود کردند. سن س وقتی سکاها خواستند به زحمت از گگرگاه بگگرند این 
 (1) .«جوانان راه بر آنان گرفتند و به کازار پرداختند

یا  «سنکاهای شاهی»ای از سلکاهایی بودند که به ی برگشلته از آذربایجان تیرهسلکاها
 )کوراوغلوالر(« فرزندان کوران»های مشهور بودند. جنگ و جدال «سکاهای ام راتوری»

بغداددا »،هاکه حال به اصللطالح تُر  «آذربایجان»با این سللکاهای پادشللاهی برگشللته از 
یعنی از خرمای بغداد و از گندم تبریز بازمانده  «شدوالرخرمادان، تبریزده بوغدادان اولمو

آرایی در هند هم را تشکیل داد. این نوع من ومه «کوراوغلی»بودند، اسا  من ومه حماسی 

که با هم  «کوروان»و  «پاندوان»ی دو خاندان سللللطنتیاتفلاق افتلاد و جنگ هیجده روزه
ها باخته بودند اسللا  کت خود را به کوروانها مملپسللرعمو بوده و در سللرِ میز قمار؛ پاندوان

ی هندی بعداً را تشکیل داد. این من ومه «مهابهاراتا»ی حماسی دویست هزار بیتی من ومه

شلللکل جنگ ملّیتی به خود گرفت و آن جنگ هیجده روزه بشلللکل ، «رواینت ایرانی»در 

ال طول هزاران سللل «فردوسننی توسننی»ی ، در آمد که به گفته«جنگ ایران و توران»

 های فردوسننی(تورانی(« هاکوروان»نیز « مهابهاراتا»ی کشللید  . جالب اینکه در من ومه

« هاکوروان»بودند که به  «پادشنناه کوری»ی مملکت شللده بودند صللد فرزند یک که برنده
 مشهور بودند.)فرزندان کور/کور اوغولالری( 

« الریکور اوغول» رسلللیم که همبندی به این نتیجه میبله هر حلال در یلک جمع
چون هر دو  )آذربایجانیان(« مادها»ذکر شلللده در هرودوت و هم  )فرزنندان کوران(

مابین، های فیبودند احتماالً در جنگ و جدال «سنکاهای پادشنناهی»دشللمن مشللتر  

گیری یلا پنلاهندگی به آذربایجان آمده و در جهلت کملک «الریکوراوغول»دالورانی از 

در این سللرزمین در  «الریکور اوغول»های حماسللی ی جنگیهبدین ترتیب اسللا  اول
 سال پیش نهاده شده است. 1711

مناسللبت نیسللت به چند فاکت از انواع مشللابهات حوادث تاریخ با حوادث در اینجا بی
 حماسی بصورت تطبیقی، ن ری بیاندازیم:

، «ورفرزندان ک»: بله روایلت هرودوت پناهگاه «فرزنندان کور»پنلاهگلاه اصللللی  -0

با دشلللمن پرداخته  «جنگ خندق»در بین کوه و دریاچه بود و در پناه آن به  «خندقی»
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ی )قلعه «چنلی بئل قاالسننی»به  «خندق»ی آذربایجانی، آن بودند. در شللکل حماسلله
 گیرد.ای قرار میبئل( تبدیل شده، و در را  کوهی صخرهچنلی

 «علی کیشی»فقط در کوری  : کوری پدران در حماسله کوراوغلی«کوری پدران» -1
 شود.پدرِ کوراوغلی )کورزاد( متجلی می

در  تبندیل جمع به قالب مفرد: -1

 «جمع به قالب مفرد» حماسه کوراوغلی

 «فننرزننندان کننوران»درآملللده 
« فرزنند کور»، بلله اوغنلنوالر()کنور

 شود.تبدیل می)کوراوغلی( 

: شللغل پدران شننغلِ بردگان کور -4

پدر »از سلللوی  «بانی اسننبانایلخی»بود، به  «سننبانشننیردوشننی ا»کور که همانا 
 شود.تبدیل می «کوراوغلی

لی در اسم اص« کوری پدران» یابد:انتقال می« کوراوغلی»به « بینایی فرزندان» -5

شلللود و بینایی فرزندان نیز به کوراوغلی متجلی می «کوراوغلی»یعنی  قهرمان حماسللله

و گاه  )آیدین( «روشن»نام اصللی کوراوغلی  شلود که در حماسله آذربایجانی،منتقل می

 است. «روشن علی»مثل روایت سیبری 

 پردازیم:دیگر در این رابطه می «رمزگشایی»حال به چند 

نام کوراوغلی : »آمده است که «همت علیزاده»آوری شده توسط در متن روایت جمع

مال و  خان بود که از جهتبان حسنننروشننن و نام پدرش علی بود. علی ایلخی

 (4) «ثروت مشهور بود

دهد که در بعد از اسالم بر روی پدر کوراوغلی نامی اسلالمی اسلت و نشلان می «علی»

از مصللدر  «آلی»تواند می «روایت هرودوت»نهاده شللده و شللکل اصلللی آن با توجه به 

به معنی گرفتن، اسللیر کردن، برده، بنده، غالم نمودن باشللد. پس پدر کوراوغلی  «آلماق»

 بود. «اسیر، برده، بنده و غالم»یعنی «آلی» یک
این اسللیران و بندگان با زنان طبقه اشللراف و اعیان و سللایر سللکاها در غیبت بیسللت و 
هشت ساله آنها از ایل و دیار خود، ازدواج و دارای فرزندان رشیدی شده بودند که در تحت 

کاهای مانده در آذربایجان تعالیم پدران کور خود و نیز مادران خویش؛ طبیعی است که با س

 
 علی کیشی، پدر کوراوغلو
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دشلمنی داشتند؛ چون در صورت برگشت آنان از آذربایجان خطر قتل عام پدران، مادران و 

و « مادران»بینیم کله ی کوراوغلی هم میللذا در حملاسللله. خود جوانلان در میلان بود

قرار  «مشننورت»نقش کلیلدی در این قیام دارند و تجلی این نقش در طرف  «هاخنانم»

نام برده  ها()خانم« الرخانیم»ها در شللکل ها در جریان حوادث اسللت که از آنآنگرفتن 

 رود.کاری در چنلی بئل به پیش نمی« الرخانیم»شود و بدون جلب رای و ن ر می

الر و خانیم )دالوران= کورزادان(« لردلی»مرکلب از: « سننتاد جنگی کوراوغلی»

که از سللوی خان توقات ماموریت ربودن  -را «کچل حمزه»اسللت، مثالً وقتی کوراوغلی، 

شود که آورد در متن حماسه گفته میمی« چنلی بئل»به  -اسب کوراوغلی را بعهده داشت

ها و دالوران به این کار راضی خانم»یعنی  (5)«و دلیلر راضی اولمادیالرخانیمالر، بوایشه »

دهد در را می «دور آت»ی کلید پای بندها «کئچل حمزه»یا وقتی کوراوغلی به «. نشدند

(. 6) «دلیلر بونو ائشللیدیب بر  آجیقالری دوتدیخانیمالر، »متن حماسلله آمده اسللت: 
در اینجا «  ها و دالوران با آگاهی از این عمل]کوراوغلی[ شلدیداً عصبانی شدندخانم»یعنی 

 چنلی»در «زنان»دارای تأکید خاص بر نقش  «لردلی»قبل از  «خنانیمالر»آملدن نلام 

 تواند داشته باشد.متن هرودوتی می ی«الر/ مادرانخانیم»و نیز ارتبا  آن « بئل

نشللان از نقد عضللو  ،«بُعد تاریخی»اگر در  «کوری پدر کوراوغلی»از سللوی دیگر 

تواند باشللد. چه بعضللی از اولیا  و می «آگاهی و اعلمیت»بوده باشلد در مواردی نشللان از 
گاهی ناب از حوادث زمان و مکان، نیاز به داشتن چشم را اوصیا  و پیغمبران بعلت داشتن آ

گفته شده که ایشان در شکل و  )ع(« حضرت خضر»کردند چنانچه در مورد احسا  نمی

 «الدین رومیموالنا جالل»کرد. به همین خاطر اسلللت که هم ظهور می «نابینا» هیئت
 فرماید:قرار داده و می های چشم و گوش و حوا  ظاهر را در مراتب باال، مورد نقدحس
 

 پنننبنه انندر گنوِش حِس دون کنینند

 فکرت شننویندگوش و بیحس و بیبی
 

 خود بیرون کنید« چشننم»از « بندِ حس»

 (۱) تنا خطناب  ارجعی  را بشنننوینند
          

به « چشم»بدون نیاز به  «استادان سامورایی»و نیز  «های رزمیورزش»چنانچه در 
نابینایی »یا  «کوری»آمدند. پس چشمدار و چشم باز برمیها جنگجوی آسلانی از پس ده

است و این کار در برپایی قیام کوراوغلی از  «آگاهی و علم»ای، تجلی در مرحله «ظاهری
سلوی پدر کور ایشلان نشان از در  موقعیت و زمان و مکان و رهبری قیام را دارد چنانچه 
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؛ «و آگاهی و علم راهنمایی»کی به کوراوغلی در تملام مراحلل برپلایی مقدمات قیام، مت
 داشت. «کیشیعلی»

ی هرودوت و رسلللیم که بنا به نوشلللتهبندی دیگر به این نتیجه میپس در یک جمع
روایات آذربایجانی، پدر کوراوغلی فردی برده، بنده، غالم، اسلللیر یا خدمتگذار و خادم ِخانی 

های بدین جهت در بین حماسه بود و فرزندش در جهت احقاق حق پدرش قیام نموده بود و

دسللتان بر علیه اشللراف و بردگان و تهی «جنگ طبقاتی»ی نادری از جهان تنها حماسلله

دده »ی آذربایجانی یعنی اعیان اسلللت و در این رابطه درسلللت در مقابل دیگر حماسللله
ها خانان و بیک»های های آن در حول و حوش قهرمانیگیرد که حماسهقرار می «قورقود

 دارد. «های ملّی و برون مرزیجنگ»و  «عیان و اشراف ایل اوغوزو ا
ی کوراوغلی دچار تغییر و تبدل زیاد نگردیده و رنگ اسللالمی با توجه به اینکه حماسلله
جا از آداب و رسوم دین و مذهب بینیم که در متن حماسه هیچقاطع به خود نگرفته لذا می

ها قهرمانان قبل از جنگ «ده قورقود»خاصلللی سلللخن به میان نیامده ولی در حماسللله 

( 8) .ساختندمی «مسجد»جنگیدند و در جاهای فتح شده گرفته می )وضو(« آبدسنت»

لیک( به با نوعی شللوریدگی و دیوانگی )دلی )دالوران کوراوغلی(« لردلی»ولی در مقابل 
عی ها و بنوپرداختند لذا دسلللتگیرشلللدن دلیجلانبلازی در راه اهلداف طبقلاتی خود می

ای در های فردی در این قیام کوراوغلی متصور است ولی، شکست جمعی و جبههشلکسلت
بردند فتح و پیروزی قرین اقبال ای یورش میها به هر منطقهاین قیلام وجود نلدارد و دلی

 ایشان بود.

بودن کوراوغلی  «ی کورفرزندِ بنده»بله هر حال آنچه در این مختصلللر اثبات گردید 

شود تا نشان داده شود که کوراوغلی نه پرداخته می «ایروایت اسنطوره»اسلت. حال به 
ی حوادث تاریخی آذربایجان دارد بلکه در کاوش و کنکاشی ساله 1711تنها ریشه در تاریخ 

کاراکترها و پرسللناژها  «خدایی»توان دسللت یافت که آن هم نقش دیگر به رموزی نیز می
 ی کوراوغلی است.در حماسه

 «نور»نام داشلللت و چون از  «جمبیل خاتون»ضلللی از روایات مادر کوراوغلی بنا به بع

روایت »سلللپرده بودند. براسلللا  )قبر(  «خاک»زنده به  -حلاملله شلللده بود او را زنده
یابد، بدین ، کوراوغلی در گور متولد شلللده و بعد طی ماجرایی از گور نجات می«تورکمنی

در اساطیر  «نور»گویند. حامله شلدن از می «فرزند قبر»یعنی  «گور اوغلی»جهت به او 
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نیز به  «های چنگیزخانجده»یکی از  «آالنقوا»آسلللیای میانه جایگاه خاصلللی دارد و 

 (9) حامله شده بود. «نور»از  «تاریخ سری مغوالن»روایت کتاب 
حلال، اگر از نلام کوراوغلی تحلیل خود را آغاز کنیم باید بگوییم که کوراوغلی در روایت 

 «بئلچملی»یا « بئلچنلی»ای بنام ی در فراز کوهی صللخره ای )قایا داش(، قلعهحماسلل
ساخته و در پناه آن از تعرض دشمنان   -به صالحدید پدرش -ی مَه آلود()کمرکش/ دامنه

ناپذیری کوراوغلی اگر ریشه در عواملی چند از قبیل داشتن اسبی ماند. شکستدر امان می

از  هم باشد، یکی )شمشیر مصری(« میصری قیلینج»بنام و شلمشیری  «قیرآت»بنام 

 بود. «بئلچنلی»ی عوامل موثر دیگر نیز وجود قلعه

چنبیل »یلا به روایتی  «جمبینل خاتون»دانیم ایزد بلانویی بنلام از سلللوی دیگر می
ها در نقش ی کوهها بود و این الهه، ایزد بانوی حافظ کوه«جنبیل خاتون»و یلا  «خاتون
و نگهبلان، همچون ملادری کوراوغلی را در پنلاه خودگرفته و کوراوغلی هر از گاهی موکلل 

پردازد مثل کودکی که مادرش را بستاید، در هر فرصتی به ستایش از این دژ نفوذناپذیر می

آورد با مشاهده قلعه از می« بئلچنلی»را به  «خانیم نیگار»مثالً زمانی که همسر خویش 
 سراید:اش میدور؛ در جهت ستایش 

 پاشاالر گؤزو اویدوغوم 

 (  01) بئل بودور بو! چنلینیگار
این همان جایی اسللت که  نیگاریعنی: 

آورم را در آنجا درمی« چشننمِ پاشنناها»
یعنی مهمترین عامل شللکسللت پاشاها در 

اسلللت.  «چنلی بئنل»جنلگ وجود این 

جمبیل »پس، نلام ملادر کوراوغلی بنلام 
هم این تصلللور را بوجود  (01)« جمبیل خاتون»زد بانویی بنام ( و وجود ای00بود ) «خاتون

نیز از نام این ایزد بانو گرفته شللده باشللد. در  «چملی بئل» یا« چنلی بئل»آورد که نام می

د گویکه می «هرودوت»ضلمن آیا در آوردن چشلم پاشاها در چنلی بئل آیا ارتباطی با گفته 

د و از آنها در دوشلیدن شیر اسبان خود استفاده آوردنخود را در می «چشم غالمان»سلکاها 
( از سوی دیگر در 01کردند بنوعی ندارد   یعنی انتقام پدر از سوی پسر به تحریک مادر  )می

 «ی سحرآمیزدو چشمه»اسلت که صلاحب  «آلیغ خان»اسلاطیر تر  خدای کوری بنام 

 
گاریکوراوغلو و ن  
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آبی نوشیده و بر  )دو چشمه(« ققوشا بوال»یابد که از بود. بنا به روایتی کوراوغلی اجازه می
اثر آن صلاحب هنر سازنوازی و خنیاگری از سویی و دالوری و جسوری و عمر جاوید از سوی 

 های آتی به این مسئله پرداخته خواهد شد.شود که در پاراگرافدیگر می

پللدر کوراوغلی در  )علی(« آلی»توان در نللام را بلله آسلللانی می «آلیغ خنان»نللام 

به  «آلیشننماق»توان از را می« آلی»تشللخید داد. در ضللمن « ذربایجانهای آروایت»
ای ظریفی در معنی شلعله ور و پرحرارت گردیدن از آتش گرفت که در این صورت به نکته

ها پیشللتر رسللیم. چه در قدیم جهت کور نمودن چشللمی کوری پدر کوراوغلی میمسللئله

گرفتند و از دمک چشمان متهمان میرا در روی آتش سر  کرده و بعد جلوی مر «هامیل»

گفته  «میل کشیدن»گردید و به این عمل ها چشمان متهمان پخته و کور میحرارت میل

 ی گرفته شدن چشم این خدا، در ازا  کاری هم باشد.تواند نشانهمی «آلی»شد. پس می
ردن از سلوی دیگر فدیه دادن بعضلی از اعضلای بدن از سوی خدایان در قبال بدست آو

چیز مهمتر، در اسللاطیر سللابقه دارد، 

خدای چشننم »، «اودین»چنلانچه 
اقوام  «خندای کور»یللا « آتشننین

شلللملالی )آلملان، اسلللکلاندیناوی، 
دانمار  و ایسللللند( در ازا  بدسلللت 

ای بنام از چشمه« جامی آب»آوردن 

در جهت کسب  (Mimir) «میرمی»
یابی به آگاهی از آینده و نیز دسلللت

ک چشم خود را فدیه دانش و الهام، ی
داده بود کله بله این مسلللئله نیز در 

 های آتی خواهیم پرداخت.پاراگراف
پس، از اتیمولوژی و لغت شناسی 

های )گرفته شدن( چشمها در ازا  بدست آوردن چشمه «آلینماق»توان به می «خانآلیغ»

« ذرچشم آ»و  «آتشین چشم»به « آلیشماق»سحرآمیز رسید و هم از  «قوشا بوالق»

)پخته گردیده اسلللت( و  «آلیشننیب»هایش در مقابل آتش گردیدن این خدا که چشلللم

 
چشم کی یخدا نیاود  
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 شده است. «کور»
های متعدد های قدیمی دارای ازدواجبه هر حال با توجه به اینکه خدایان در سللیسللتم

 و نام )علی(« آلی»بودند لذا با توجه به اسامی موجود در حماسه کوراوغلی که نام پدرش 

توان حامله شده به آسانی می «نور»شود که از طریق ذکر می «مبیل خاتونج»مادرش را 

جمبیل »خود فرزند  «ایشنکل اسطوره»تواند در به این نتیجه رسلید که کوراوغلی می

)دو چشللمه( در  «قوشننا بوالق»صللاحب  «خانآلیغ»و  «هاایزد بانوی کوه» ،«خاتون

 باشد.« اساطیر ترکان»

شلللود می «کوراوغلی»نام خود  «رمزگشننایی»های ظریفی از هاز همینجا نیز به نکت
هایی از بایست خود نیز دارای نشانهرسلید و آن اینکه چون کوراوغلی فرزند خدایان بود می

دهد که او دارد ها نیز نشان میهای فرزندی خدایان داشته باشد چنانچه حماسهآن بُن مایه

ق قارانلی»است که کوراوغلی بدنبال همسرش به مثالً در یکی از سلفرهای کوراوغلی آمده 

شلللود که نیز گفته می «روایت تورکمنی»کند. در سلللفر می )دنینای زیرین(« دنینا

بدنیا آمده و بعد از )در گور/ در قبر/دنینای زیرین/ قارانلیق دنیا( « گوردا»کوراوغلی 
طی ملاجرهلایی از گور خارج 
شللللده و بللدین جهللت بلله 

کمنی کوراوغلی در روایت تور

فرزند »یعنی  «گور اوغلی»

   (04) گویند.می« قبر
در اینجللا  بللاز بلله نکتلله 
ظریفی از رمزگشللللایی نللام 

روایننت »کللوراوغلللللی در 
بودن نام  «روشن علی»و « روشنن»رسلیم و آن می« آذربایجانی و سنیبری)توبول(

در کور ( در تقابل با نام پ05«)گورتاریک ]و ورود[ به دنیای روشللن»اوسللت. یعنی خروج از 

روشن »یا  «روشن آلی»یا  «روشن آلیغ»، نامیده شده کوراوغلی «آلیغ» خود که صلرفاً
 شود.نامیده می «علی

بی )« اؤلومسننوز»نکتله ظریف دیگر اینکه چون خدایان، جاویدانی و فنا ناپذیر یعنی 
دانگی ها نیز از جاویدانان بودند لذا در اینجاسللت که مسللئله جاویفرزندان آن .( بودندمرگ

 
خدا کور نیاود  
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شود که او به ها گفته میگیرد چه در یکی از روایتکوراوغلی نیز شکل بارزتری به خود می

روایت »پیوسللته اسللت.  )چهل جاویدانان( «قیرخ اؤلومسننوزلر»یعنی  «تنانچهل»

گویلد :به محض اینکه کوراوغلی نزدیک شلللدن مرگ خود را در این بلاره  می «آنناطولی

 گردید:پایین رفته از ن رها ناپدید  «چملی بئل»داشته از احسا  کرد ساز خویش را بر

])یوسلف بوغلو / یوسف سبیلو([، یکی از دالورانش، بعد از آن که چهل « یوسن  بیقلی»
رسللد. در های توقات میگذارد به کوهروز تمام به دنبال او کوه و دره و دشللت را زیر پای می

خواهد اما ها آب میخورند. یوسف از آنغذا می اند وبیند[ سله مرد نشلسلتهی کوه ]میدامنه
رود پنج مرد کنند که او از دامنه باال رود. یوسللف کمی که باال میها آب ندارند، توصللیه میآن

گویند خواهد، آنان هم آب ندارند و به او میها نیز آب میبیند، از آنرا در حال غذا خوردن می
ها آب داشللته باشللند... ]ولی[ خورند، شللاید آنغذا می اند وکه کمی باالتر هفت مرد نشللسللته

دهد و ناگاه چهل مرد را که سلللر ها نیز ندارند. دالورِ کوراوغلو به صلللعود از کوه ادامه میاین
آورد. از آنان نیز آب ها به جا میبیند و کوراوغلو را در میان آنانلد میای حلقله زدهسلللفره
نصیب »گویند دهند و میای آب به دسلت یوسف میکاسله ی کوراوغلوخواهد... به اشلارهمی

ریزد... وقتی نوشد و باقی را بر سرش میو یوسلف تنها نصلف آب کاسله را می« خود را برگیر 
گردد و بیند و نه دیگران را. یوسللف به چاملی بئل برمیگشللاید نه کوراوغلو را میچشللم می
اوغلو شوند که کورکند و همه باخبر مییف مینشلینان تعراسلت برای چاملی بئلآنچه را دیده
ها اگر یوسف سبیلو تمام آب کاسه را سرکشیده بود او نیز به تنان پیوسته. بنا به گفتهبه چهل
زندگی  سال 151ی خوردن نصف آب کاسه پیوست. با این همه، یوسف در سایهتنان میچهل

بارت بودند از نوشلیدن سه حباب ]از تنان عاوغلو از سلوی چهلکرد. علل پذیرفته شلدن کور
 (06« )و فقیرنوازی و کامل بودن دین او قوشا بوالق[،

تنان گذشللته و تنان، هفتتنان، پنجشللود در اینجا یوسللف از سللهچنانچه مشللاهده می

علی کیشننی/آلی »اسللت پس فرزند مشللاهده کرده« تنانچهل»کوراوغلی را در میان 

یکی ایزد و دیگری ایزد بانو هسللتند، که  «خاتون جمبیل»و « خانآلیغ»یعنی «کیشنی

گردانند. می «اؤلومسوزلر» را به همراه خویش جز  جاویدانان و« کوراوغلی»فرزندشلان 

فرزند »ها به این ترتیب در این قسلللمت نیز ثابت شلللدکه کوراوغلی براسلللا  این روایت

 بوده است. «خدای کور

ای اولین بار در مطبوعات آذربایجان بطور از کوراوغلی را اینجانب بر «رواینت سننوم»

نمایم و امیدوارم که در ارایه می «فرضننیه با دالیل متقن»نیمله مبسلللو  بعنوان یلک 
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و پدرش  «کوراوغلی»تحقیقات آتی مسلئله را کمی بیشتر باز نمایم و آن اینکه شخصیت 

انی دارد پوشهم «تور»و فرزندش « اودین»های با مشلابهاتی در شلخصیت« علی / آلی»
 کنم.ی کوتاه میها اشارهکه برای نمونه به چند مورد تشابه

 

 تشابه اول: حمایت از اسیران 

خدای کور اقوام شمالی یعنی کشورهای ژرمن، اسکاندیناوی و ایسلندی بود. از  «اودین»

در پ»، «نابینا»، «چشم آتشین»این خدا در کتب اساطیری با اسامی و صفاتی همچون: 
نام برده شده است. بیشتر « خدای اسیران»و « اسب اخته»، «پدر کشتگان»، «پیروزی

ها به او تعلق دارد و او در تاالر بزرگ خود از ایشان اسیران و جنگجویان کشته شده در جنگ
]و[ هشتصد جنگجو در هر  پانصد و چهل در دارد...»گونه کند. این تاالر بهشتپذیرایی می

( این جنگجویان در پایان جهان به رهبری اودین که در 07) «.گذرندلح ه از در می
ها در جنگد با نیروهای شر آخرالزمانی خواهند جنگید و لذا تا آنروز آنها میپیشاپیش آن

نیروهای »افراد در حقیقت  به تمرینات رزمی خود ادامه خواهند داد. این «تاالر کشتگان»
آور است. در نام «بردگان»ل اودین در دفاع از هستند. کوراوغلی هم مث «ویژه گارد جهانی

 گوید:او به صراحت می« روایت آذربایجانی»
 
 بوینون بورارالر« قولون»دیرلر « قول»

 حسللللابلینللا داغللدا اولسللللام َاگیللم
 

 قللابللانغینللدا گئللدن تیرم من« قولالر»
 (08) بد حسلللابا یامان کینلی گیرم من

  
 خمانند.ایش قائل نشده[ گردنش را مییعنی: برده را غالم نامیده ]ارزشی بر

 روم.من تیری هستم که در پیشاپیش بردگان ]به جهت محاف ت از حقوق ایشان[ می
 کنم.اگر کسی با حساب و کتاب و با احترام بامن برخورد کند در مقابلش تع یم می

 کش هستم.ولی اگر زورگو و بدحساب باشد شدیداً انتقام

گردد بالفاصللله به هر شللکلی که امکانش « اسننیر»ز یارانش یکی اکوراوغلی هر جا که

 «ارضروم سفری»دهد. مجلس باشلد در جهت استخالص او وارد عمل شده و نجاتش می
 .ی بارز چنین خصلتی استنمونه

در ارضللروم به دسللت حاکم ارضللروم « چنلی بئل»یکی از دالوران  «اوغلودمیرچی»
کنند. کوراوغلی و یارانش بعد از نجات، او را به اه میافتاده و پوسلللت از تنش کَنده پُر از ک

بردنللد کلله روزی در بین راه کوراوغلی احوال دمیرچی اوغلی را از پسلللر چنلی بئللل می
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گوید چون قابل گیرد و ایواز که از بهبودی ایشان قطع امید کرده بود میاش ایواز میخوانده
کرده دنبال کار خود برویم. کوراوغلی از  بهبودی نیسلت بهتر است او را در همین جاها رها

 گوید:این سخن ایواز به شدت عصبانی شده می
 
 اوتان ایوازخان، بیر اوتان/ داغالرین دومانین دوتان 

  (09) نامردلیکله باشا چاتان/ ائلین قدرینی نه بیلییر
از های کوهسللاران )کنایه ی مِه)شللرمنده شللو خجالت بکش ای ایوازخان،/ ای گیرنده 

عمل بیهوده انجام دهنده(/ کسللی که با نامردی روزگار بگذراند/ قدر و قیمت ایل و قبیله را 
 از کجا خواهد دانست  (.

 
های دشمنان، هایشلان بر علیه شلرارتپس هم اودین و هم کوراوغلی هر دو برای جنگ

حقوق حق و »گذاری به نیاز به بهترین جنگجویان داشللتند که این مسللئله باعث احترام
و دیگری در  )تاالر شننهدا(« تاالر کشننتگان»و جنگجویان شللده و یکی در « اسننیران

 کردند.ها حمایت و پذیرایی میاز آن «بئلچنلی»

 
 تشابه دوم: رفتن به جهان زیرین 

که در  «بالدر»در جهت برگردان فرزندش  «اودین»از سلللوی دیگر آملده اسلللت کله 

 «زیرین جهان»به قتل رسیده بود به « هود»ام دیگری بن« خدای کور»ای بدست توطئه

نیز به همراه همسرش  «کوراوغلی»رود و چنانچه قبالً نیز اشلاره شد می )قارانلیق دنیا(

های روند. پس یکی دیگر از تشللابهمی «جهان زیرین»در یکی از مجالس روایت شللده به 
یی است که در این مورد شنااودین وکوراوغلی رفتن به جهان تاریکی و برگشت به جهان رو

در صلللفحلات پیش رمزگشلللایی نمودم. در  «روشننن علی»و« گوراوغلی»هلای از نلام

 ی استدستان جز  معدود قهرمانان هم)ملک محمد( « مَلک مَمّد»های آذربایجان، دستان

سفر کرده است، منتهی سفر هر کدام « گیلگمیش سومری»به دنیای تاریکی همچون  که

)قوچ یا « قویونقره »یا « قره قوچ»توسلللط « مَلک مَمّد»چنانچه  با دیگری فرق دارد
یمرغ )عنقا/ س« زمرد قوشو»( به دنیای تاریکی پرتاب شده و دوباره توسط گوسفند سیاه

 جهان روشنننایی/دنیا(« )ایشننیقلی دنیا»یا « جهان میانی»یا « اورتا دنیا»و...( به 
 برگشته است.  
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 چند شاخهای تشابه سوم: داشتن نیزه 
ای بنام این اسللت که اودین صللاحب نیزه «اودین»و « کوراوغلی» دیگر تشللابهات از 

با »ی پیروزی ایشللان بود و ها تضللمین کنندهبود که در جنگ (Gungnir)« گونگ نیر»
این نیزه دارای  (11«. )آوردگرفت پیروزی را پدید میجهتی که در میدان جنگ به خود می

های کالسللیک. کوراوغلی نیز دارای ای غیرمعمول در جنگنیزهبود یعنی  «سننه شنناخه»

مخصللوص به خود بود و این نیزه نیز یکی از عوامل پیروزی او در  «یدو شنناخه»ای نیزه

 عاشیق»وقتی  «اوغلون ارضنروم سنفریکور»شلد. در مجلس ها محسلوب میجنگ

رسد ای ارضروم میدخترِ پاش «تئلی خانیم»، به حضور -خنیاگر خاص کوراوغلی -«جنون

از بین آنهمه  «جنون عاشننیق»پرسلللد های کوراوغلی میو ایشلللان زمانی که از ویژگی

 سراید:کند و میاشاره می« نیزه دو شاخه»های کوراوغلی به همین ویژگی
 
 «جیداسننی وار باشننیِ قوشننا پر»بیر 

 پللاشللللاالر تیترر، شللللاهالر تو  توکر
 

 ملیللدانللا گلیلرنللده اسلللرمللیللش بیر نر
 (10یئددی دلی باشلللی کوراوغلی )یئتمیش 

 

      
نیزه »آید که این چنین برمی «کوراوغلی ایله عاشننق جنون» از مجلس دیگری بنام

( 99) «قوماشینی -جیدا ایلن اؤلچرم آل»نیز بود چه گفته شلده  «گیریواحد اندازه

ز در روایلت گردآوری شلللده ا «.گیرمات را اندازه میی سننرخبنا نیزه، پارچه»یعنی 

نیز آمده است که کوراوغلی برای اینکه کُردهای منطقه در خرید و  «پروفسور طهماسب»
 اش را به عنوانگیری یکسللانی داشللته باشللند طول نیزهفروش پارچه و قماش واحد اندازه

 (11ها ارایه کرده بود. )به آن «گیری طولواحد اندازه»
ی اودین بدین علت ی نسللبت به از نیزهی کوراوغلرسللد کم بودن یک شللاخه از نیزهبن ر می

 مقام»باشد که اودین 

و کوراوغلی  «خدایی

مقام نیمه »احتملاالً 

)فرزننند « خنندایی

را در  خنندایننی(
ها داشلللته اسلللطوره
 است.

 
آذها ییآذگارد شهر فضا  
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 تشابه چهارم: چنلی بئل  و آذگارد 
ی امورات به اداره «چنلی بئل»ای بنام در قلعه« کوراوغلی» از سوی دیگر همانطوریکه

 (Asgard) «آذگارد»نیز با سلاختن شهر  «اودین»پرداخت اطق تحت فرمان خود میمن

به مقاومت در برابر ضلللدخدایان، غوالن، هیوالها، ارواح  «شننهر آذها»یا  «آذگراد»یعنی 
پرداخت و نُه  شهر تحت فرمان خود را از ها و حیوانات مهیب اساطیری میخبیث و کوتوله

در  «شهر فضایی»(. این شلهر بصلورت یک 14کرد)داره میا «آذگارد»شلهر  -این قلعه

شننهرِ »معادل « ی زمینینمونه» و شللود که انعکا ها ترسللیم شللده. گفته میاسللطوره

و شبه جزیره کریمه بود یعنی همانجایی که  «دریای آزوف»در حوالی « فضنایی آذگارد

داند. میدان کور( )فرزن« کوراوغول الری»ی آن مناطق را محل قیام اولیه «هرودوت»
 هاست.دانیم عدد نُه نیز از اعداد مقد  تر بعالوه چنانچه می

 
 تشابه پنجم: دور بینی کوراوغلی و اودین 

دام مُ»توانست اودین، در شلهر آذگارد، دارای مسند و تختی بود که با جلو  بر آن می

عمل  «نماجام جهان»این تخت مثل ، چله (.95) «جهنان را نظنارهک)کنترل(ک کنند
العاده ی فوقی بینایی فوق طبیعی بود و توسلللط این قوهکرد. کوراوغلی نیز دارای قوهمی

 «روایت گرجی»مسافت درازی را در تحت ن ارت گرفته و اوضاع و احوال را رصد کند. در 

توانسللت )سلله روزه( می «اوچ گونلوگ»آمده اسللت که کوراوغلی اشللیایی را از فاصللله 
ها انداخت و گفته بود که چه روزی از فراز قلعه نگاهی به دور دسلللتتشلللخید دهد چنان

آنچه کوراوغلی دیده بود درست »آید و عجیب اینکه کاروانی با شلتران بدین سمت می

 (16) «بود، بعد از سه روز کاروان از راه رسید
 

 تشابه ششم: به هر شکل وهیئت و اسامی دروغین درآمدن 

توانایی تغییر شکل، »اودین بعنوان خدای کور « ژهخصنوصنیات وی»یکی دیگر از 

( کوراوغلی نیز عیناً دارای چنین 17) بود. «گرایش به هیأت مبدل و اسننامی دروغین
های معین با هیأت مبدل و اسامی دروغین به میان دشمنان و خصلوصلیاتی بود و در زمان

رفت. مثالً در نش میشلللهرهلای آنلان برای نجات دالوران خود و یا فراری دادن دلباختگا

)سلفر کوراوغلی به تورکمن (آمده است که:  «کوراوغلونون به تورکمن سنفری»مجلس 
رفت ها بود. به هر سرزمین یا هر سفری که میگویند کوراوغلی دارای انواع و اقسلام لبا »
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 ها )چوپانان(«چودار»پوشلید. کوراوغلی در سفر تورکمن این بار لبا  یک نوع لبا  می

 «فالچی»خود را بشلللکلل  «دوننا خاتون»(. کوراوغلی در فراری دادن 18«)پوشلللیلدرا 

خنیانگر سازنواز( و در / عاشق )عاشیق»بین(، در سلفرهای ارضروم وتوقات به شکل )فال

و نیز در  «درویش»و  «کُرد»های روایت آناطولی به شلللکل و هیئت بعضلللی از واریلانلت

)هفت زیبا « لیئددی گؤز»و درآوردن  «گدا»خود را بشلللکل « روایت آوردن قیرآت»

و... درآمده بود و طبیعی اسللت که در « لباس بازرگانان»ر / هفت پیکر( از گرجسللتان به 

و... روی خود « الماس»ای نیز نلام سلللاختگی از قبیلل هر لبلا  و هر هیئلت و قیلافله
 استند.دهدکه اودین و کوراوغلی از فرهنگ مشتر  برخهمه نشان میگذاشت و اینمی
 

 زنیتشابه هفتم: خدعه و نیرنگ 

( ید طوالیی 19« )خدعه و نیرنگ»از طرف دیگر هملانطوریکله اودین در توسلللل به 
 برد.آمد دست به شمشیر نمیداشت کوراوغلی نیز تا زمانی که کار به حیله برمی

ان های خدایان و فرزندان ایشلان تلقی شده و خدایگری در اسلاطیر یکی از ویژگیحیله
توانسللتند بدسللت برای بدسللت آوردن خیلی از چیزهایی که از راه طبیعی و یا به زور نمی

شلللدند و این صلللفت عیارگونه در بُعد حماسلللی در آورند متوسلللل به خدعه و نیرنگ می
 های کوراوغلی نقش و جایگاه خاصی دارد.دستان
 

 افکنی در میان دشمنانتشابه هشتم: هراس 
اودین در بین سللپاهیان  «افکنیهراس»کوراوغلی با اودین، نقش باز یکی از تشللابهات 

داد انجام می «ی سحرآمیزدو حلقه»را با انداختن  «افکنیهراس»دشلمن است. او این 
 گردیدندمی« هول و هرا  و وحشللت فلج کننده»ار ها بشللدت دچو دشللمنان در جنگ

داد. در انجام می خود« ویژهی نعره»را به توسلللط  «افکنیهراس»کوراوغلی این . (11)

زد لشکر کشید و شمشیر میآمده اسلت کوراوغلی هر زمان نعره می «روم سفری»مجلس 

شود ، گفته می«سنفر تورکمن»( در مجلس 10) «.لرزیدنداز تر  مثل برگ درختان می
رزند. ل( یعنی از نعره ات در بیشه شیران بر خود می11« )الرندن مئشه ده اَسیر اصالننعره»

« دربنند سننفری وناوغلونکور»و  (11) «کوراوغلی و دمیرچی اوغلی»در مجلس 
را بیهوش و  «دمیرچی اوغلی»ای، )سفرکوراوغلی به شهر دربند(کوراوغلی با کشیدن نعره

 ((14کند.))کُرداوغلی= چوبان اوغلی( را نقش بر زمین می« حسن بیک»
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 ان های پنهان از اوضاع جهتشابه نهم: خبرگیری 
بود که توسللط کالغ از اوضللاع و احوال جهان باخبر « کالغ و دو گرگ»اودین دارای یک 

را در حماسی کوراوغلی « کالغ»گردید. نقش ها بر دشلمنان فاتح میشلد و توسلط گرگمی

خود از اوضاع و احوال جهان  کند که کوراوغلی را با جهانگردیهایایفا می «عاشنیق جنون»

نیز که  «بوقوخان»گذاشلللت. البته در اسلللاطیر تر  در جریلان امور می بلاخبر کرده، او را

به توسلللط رعد وبرق  «وصننلت دو درخت!»کوچکترین برادر از پنج کودکی بودنلد کله از 
آسلمانی به دنیا آمده و حاکم ترکان اویغور شلده بود، کالغی داشت که خداوند عالم به او عطا 

غ برای ایشان خبرمی آورد تا در محاکمات حق را کرده بود که در جهت بسط عدالت، این کال
از باطل تشلخید دهد و در بین مردم دادگری نمایید و بدین جهت در بین ترکان در صورت 

ر یعنی کالغ خب« قاقار خبر گتیریب»گویند گویند امروزه هم میعدم معرفی منشللا  خبر می
 خاستگاه ترکی است. دهد که خاستگاه اودین یک آورده است و این نیز نشان می

کرد، اگر چه خود کوراوغلی ایفا می باید گفت که این نقش را« هاگرگ»در مورد نقش 

های دوران قره قویونلوها وآق قویونلو به کوراوغلی در تحت تاثیر روایت «بُعد حماسننی»در

« قورد»مشللهور شللده ولی در متن حماسللی کوراوغلی بیشللتر خود را  «قوچ کوراوغلی»

 گوید:، کوراوغلی می«کوراوغلی ایله عاشق جنون»داند چنانچه در مجلس یگرگ( م)
 

 کوراوغلییام، سارپ قایادان آتیالم
 هاردا دعوا اولسا، اوردا تاپیالم

 نیزه، تَپیالمکیمی گلّه «آج قورد»
 (15اورتادان اولماسا، اوج آال گیدم. )

 
غنیملر])دشللمنلر[( : »گویدکوراوغلی می« کوراوغلونون دربند سننفری»و در مجلس 

 (16« )کشد منم(می ، )آنکه به روی دشمنان)مثل گرگ( زوزه«اوالیان منم»اوستونده 

)ترکان آسللمانی( و « لرگؤگ تورک»ی دهد که با توجه به مسللئلهاین نیز نشللان می

یا منشللا   «اودین»که راهنما و نجات دهنده ترکان بود  «بوزقورد»منشللا  توتمی آنها از 
 ترکی ویا خاستگاه مشتر  با تمدن ترکان دارد. مدنیت
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  دو سالح عجیب: میصری قیلینج  کوراوغلی و پتک تور فرزند اودیندهمتشابه : 
ه دسته کوتا« پتک»دارد که تنها سالح او  «تور»فرزندی بنام  «اودین»از سلوی دیگر 

اگر این  «تور»و  گشتکننده برمیاسلت که سلحرآمیز بوده و بعد از پرتاب به سوی پرتاب

ای بدون این پتک جلوه «تور»پراکند. ها را مثل پنبه میزد آنهای ع یم میپتک را بر کوه
نداشلت و برای همین نیز روزی نیروهای ضد خدایانی این پتک آهنی را ربودند و تور برای 

بدون  «تور»نیز همچون  «کوراوغلی»بلدسلللت آوردن آن راهی جنلگ با غوالن گردید. 

کرد و یکی از عوامل پیروزی او بر دشمنان اش بشدت تنزل میجنگاوری« ری قلینجمص»

کوراوغلونون »بود به همین جهت در مجلس  «مصنر قیلینج/ شمشیر مصری»وجود 
شننمشننیر »ی ربودن )سللفر کوراوغلی به اردبیل(، خان اردبیل نقشلله «اردبیل سننفری

ترتیب کوراوغلی بدنبال بدست آوردن  گذارد و بدینرا کشیده و به مورد اجرا  می «مصری

 ( 17) شود.راهی اردبیل می «مصری قیلینج»

در  «چکش تور»با « نیزه  و میصننری قیلینج کوراوغلی»و  «ی اودیننیزه»فرق 

توانست بجنگد بدون نیزه و شمشیری مصری نیز می «کوراوغلی»و  «اودین»این بود که 

 هایش در جنگ وابسلللته به وجود همینفرینیبلا تمام اعجاز آ «تور»و پیروز شلللود ولی 

 توانست کار بزرگی انجام دهد.بود و بدون پتک نمی« پتک»
 

  های کوراوغلی، دده : وجود طنزی یکسننان و جالب در متندوازدهمتشننابه
  ی تورقورقود و زندگی نامه

ی ان ر کرده و به نقل نکتهصللرف «کوراوغلی» و« اودین»، «تور»از دیگر تشللابهات 
ها چنان مشابه و پردازیم. حادثهطنز که دارای تم مشلتر  در حوادث اتفاقیه آنها است می

طنزها چنان همانندند که گویی از پس هزاران سال هنوز انگشتان خود را به خاستگاه اولیه 

 اند.نشانه رفته «آذربایجان»خود یعنی 
و موقع خواب شبانگاهی  الجثه هم سلفر شلدهبر اسلا  روایات روزی تور با غولی ع یم

گذارد تور بخوابد. تور ِخشللمگین از دسللت همسللفر های ع یم کشللیده و نمیغول خرنا 
خود، عاقبت در جهت رفع این بال ی هایله، پتک معروف خود را برداشللته با قدرت تمام که 

رخت غول به تصور آنکه برگی از د»آورد اما پاشلید بر سلر غول فرود میها را از هم میکوه
 بندد...گشاید و دوباره میفرو افتاده چشمان خود را می
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کوبد[ و غول با بیدار شدن بدین تصور که تور... دومین بار پتک خود را بر سلر غول ]می
کند[ و دیگر بار به خواب ی بلو  بر او ]برسلللرش[ افتلاده اسلللت خود را جابجا ]میمیوه
آورد[ و غول به مام نیرو بر سللر غول فرو ]میرود. تور، بامداد سللومین پتک خود را با تمی

( )با اندکی تلخید 18خیزد[)]از جا برمی« ی پرنده بر روی او افتاده استتصور آنکه فضله
 و تغییر در افعال(. 

توان نیز بله چنین حال و هوای طنزی می «کوراوغلی و دمیرچی اوغلی»در مجلس 
 برخورد:

 بیند.را می اوغلوی بئل بود که دمیرچیف چنلکوراوغلی شللبانه در حال گشللت در اطرا
خواسللت با ربودن اسللب دمیرچی اوغلی دل پرخونی از دسللت کوراوغلی داشللت و حال می

ی چنلی ی دامنهکوراوغلی دق دلی خود را در آورد. کوراوغلی در تاریکی غلیظ و مه گرفته
شلب آمده و کیست. او  پرسلد برای چه کاری به اینجا در تاریکیبئل از دمیرچی اوغلی می

گوید از قضللا من گوید جهت ربودن قیرآت آمده اسللت. کوراوغلی به جهت همراهی میمی
هم به همین من ور در اینجا هسلتم لذا هر دو بسوی اصطبل روانه شده به پشت بام طویله 

روند. کوراوغلی از دریچه پشللت بام داخل اصللطبل شللده بعد از باز کردن پای بندهای می
، زنجیر دمیرچی اوغلی را از زیر شلکم اسلب رد کرده و برای اینکه او نتواند اسب را قیرآت

هم  با یک  اوغلوگوید بکش باال. دمیرچیبلاال بکشلللد خود نیز به زنجیر آویزان شلللده می
حرکت تند سقف اصطبل را شکافته اسب و کوراوغلی را  باهم در بام اصطبل نهاده و بعد از 

تازند. کمی که از چنل وی بام دونفری سوار برقیرآت شده بتاخت میپایین آوردن از آن سل
به وحشت افتاده بود از پشت، گرز  اوغلوشلوند کوراوغلی که از زور بازو دمیرچیبئل دور می

مثل پنبه از  ،کوبیدکوبد که اگر این گرز را بر صخره میمحکمی بر سلر دمیرچی اوغلی می

بیله »گوید: ه آرامی سللرش را خارانده به کوراوغلی میب اوغلوپاشللید ولی دمیرچیهم می

بئله قانجیق شننوخلوق »شلللود در روایلت تبریز گفته می (19) «ارکک ظرافت ایلمه
ها سلله بار اتفاق افتاده و عاقبت ای نکن. و این گرز زدنیعنی چنین شللوخی بی مزه« ائلمه
ش شللده و بعد از بیداری  و ی کوراوغلی دمیرچی اوغلی از پشللت اسللب افتاده بیهوبا نعره

 شود.های او میدیدن جوانمردی کوراوغلی جز  دلی

اوزان »آرایی و رفتار و گفتار این طنزها طوری اسلللت که گویی از روایت یک صلللحنه

توان هر دو روایت نقل شده است. در تاکید بر همین خاستگاه می« باسنتانی آذربایجانی

توان برخورد نیز به چنین طنز جالبی می «قورقوددده »اشاره کرد که در من ومه حماسی 
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برای « خان باس آت»آمده اسللت که  «کشننتن باس آت پته گؤز را» دسللتاننمود. در 

کند. وقتی که خوابیده بود تیری بسویش رها می «ت ه گؤز»کشلتن غول یک چشمی بنام 

ا آشننفته ها خوابم رمگس»گوید: خورد رو بله آشلللپزهلا کرده میتیر بله تپله گؤز می
بیند او را گرفته به خان را میآتخیزد و با و وقتی در تیر دیگر برمی .(41) «کنندمی

و آن را گرفته  .(40) «یک بَرّه بهاری دیگر از اوغوز آمده اسننت»گوید آشللپزهایش می
 گذارد تا ظهر به سیخ کشیده بخورد.ی خویش میدر چکمه

تواند ای کامالً میسه متن حماسی و اسطورهشود این سه نمونه از چنانچه مشلاهده می

 باشد.می «آذربایجان»ی عمومی خاستگاه واحدی داشته باشد که همانا منطقه

پدر کوراوغلی هم دارای  «علی کیشننی»نله تنهلا اودین و تور بلا کوراوغلی، بلکله بلا 

به دو باشللد. می «آذربایجان»ها یعنی مشللابهاتی اسللت که باز نشللانگر خاسللتگاه واحد آن
 کنم:ها با علی کیشی فعالً بسنده مینمونه از مشابهات آن

 
 علی کیشی»و « اودین»: علل کوریسیزدهم تشابه» 

ی ی واحدی است و آن هستهدارای هسته «علی کیشی» و« اودین»علت کور شلدن 

از  «جامی آب»در ازا  بلدسلللت آوردن  «اودین»اسلللت.  «ی حقیقنتمقولنه»واحلد 

برای آگاهی از »، Mimir)(« ی میمیرچاه و چشمه»یا  «و حقیقتی معرفت چشمه»
(یعنی ذوق و شوق 41«)دهدیابی به دانش و الهام... یک چشم خود را فدیه میآینده، دست

شود یک و عطش دستیابی به حقیقت و کسب علم و دانش بقدری بود که اودین حاضر می

با  «علی کیشننی»بدهد در حالیکه چشللم خود را در ازا  این معرفت و حقیقت از دسللت 

گویی خود که قیرآت و دورآت بهترین اسلبان ایلخی ِخان هسلتند دچار خشم  «حقیقت»
ی اشترا  مهم دو اسطوره و دهد و این نقطهایشلان گردید، دو چشلم خود را از دسلت می

 .«گوییجویی  و حقیقتحقیقت»باشد یعنی از دست دادن چشم در قبال حماسه می

 
 زنان عاشق اودین و زنان عاشق کوراوغلیچهاردهمبه تشا : 

نهایتی به اودین داشللتند و های اودین آمده اسللت که زنان ذوق و شللوق بیدر اسللطوره
ی کوراوغلی عشق (. در حماسله41) کردندحتی دواطلبانه خود را در راه این خدا قربان می

و  بلکه  از طریق تقاضا و دعوت به زنان به کوراوغلی نه از طریق قربان شلدن در راه کیش ا
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کند. زنان گاه بصلللورت نامه، گاه بصلللورت ازدواج یا فرار دادنشلللان به چنلی بئل تجلی می
فرستادن قاصدعشق و گاه با درخواست حضوری جهت ازدواج با کوراوغلی توام بود، چنانچه 

های پدرش در یفه و نجیبه که دلش از قصلللر و کا نماد زنان و دختران غف «خانیمنیگار»
به اطالع « ایتوسللط نامه»اسللتانبول گرفته شللده بود درخواسللت ازدواج با کوراوغلی را 

 رساند. در نامه آمده بود:می
 

 باشینا دؤندوگوم آی قوچ کوراوغلو
 سه، گل آپار منیاگر ایگیدسن

 قراریم -حسرتیندن یوخدور صبریم
 اینجیدیر سراسر آه و زار منی

*** 
 دیر آدیمنیگاریام  من خوتکار قیزی 

 شاهالرا خان الرا محل قویمادیم 
 سنسن دنیادا منیم مُرادیم 

 (44یار منی)سترم اؤزنه ایله ای
  

شود که و نگار چنان همسر مُدبر و مادری مهربان و دالوری جانفشان برای کوراوغلی می
د و در رسانمی شلمشلیر کوراوغلی و تدبیر نگار چنلی بئل را به سلرو سلامانی تا پایان قیام

 زند.نهایت این مرگ است که پایان آنها و قیام را رقم می

 

  پانزدهمتشابه(سلی نر :Sleipnirاودین و ) قیرآت کوراوغلی 
اودین اسلبی فوق طبیعی دارای منشلا  خدایی با هشت پا داشت که در سرعت مثل باد 

ها ن اسب هشت پا، آسمانسوار بر آ»ن ( اودی45). شدنامیده می« سلی نر»حرکت کرده و 

( بود. 47) «پدر کُشتگان»( چه او 46) «بردقلمرو خویش مینورد و مردگان را به را در می

بود که منشلللا   (Dür at« )قیرآت و دورآت»های کوراوغلی نیز دارای دو اسلللب بنلام

آوردند. در می «بال»عادی داشلللتند و اگر در ترتبیت آنها قصلللوری انجام نمی گرفت غیر

هلای آذربلایجلانی و قفقلازی بال ندارد اما هنگام تاخت پاهایش بر زمین قیرآت واریلانلت»
گذارد که سمش گل آلود ها چنان میرسد. از باتالقسلاید و هیچ اسبی به گردش نمینمی
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( چنانچه در جاهایی کوراوغلی خطاب به 48) «شلللود... اما در روایت آناطولی بال داردنمی
 گوید:ه بال هایش میقیرآت با اشاره ب

 
 نسلین دولدول آصلین قیرآت     

 اوستونده آلینیر مُراد

 «چیفته قانات» دال بوینوندا
 باشیندا کی تئل اوالیدی

*** 
 جانیم قیرآت، گؤزوم قیرآت

 قاچیپ چکیلی گیدلیم

 «چیفته قانات»هر یانیندا 
 (49) اوچوپ چکیلیپ گیدلیم

 
شود گفت که اسب اسلب داشلتن اودین می در مورد دو اسلب داشلتن کوراوغلی و یک

اودین در اصلل دارای هشت پا بود که این هشت پا بطور مساوی در حماسی کواروغلی بین 
ی اودین هشللت پا بودن اسللب دو اسللب قیرآت و دورآت تقسللیم شللده اسللت. در اسللطوره

یز ری نباشللد که برای حمل تابوت نیز چهار نفر الزم اسللت و هر نف «تابوت»تواند نماد می
شلللود. از سلللوی دیگر چون اودین رفته تابوت دارای هشلللت پا میهمدو پلا دارد که روی

بایست میرندگان در ( بود، می51) «خدای به دار آویخته شندگان»و « پدرکشنتگان»

در آسمان ببرد ولی کوراوغلی  «تاالر کشنتگان»های نبرد و به دار آویختگان را به میدان
ها را که از هر دو طرف با رشادت . اودین کشلته شلدگان در جنگفاقد چنین رسلالتی بود

برد و تا قیامت به آنها می «تاالر کُشتگان وال هال=»جنگیده بودند با خود درآسمانها به 

با این جنگجویان  «آخرالزمانی»یا «آرماگدونی»های داد تلا در جنگتعلالیم ن لامی می
یوانات، ها، حها، شیاطین، کوتولهشکل از دیوها، غولتعلیم یافته بر علیه  نیروهای شرّ که مت

 «گرک خاکستری»های اولین دوره، با آزادی انسانها و خدایان شرور بودند بجنگند. جنگ
د ها وارد میدان شونیابد تا خود گرگ خاکستری با سایر گرگبه بند کشلیده شده ادامه می

گرگ »خاکسلللتری آمده اسلللت که  ای از قول اودین راجع به این گرگدر متون اسلللطوره
( در مورد این جنگ آخرالزمانی متون 50) اسلللت.« خاکسلللتری ناظر اسلللتواری خدایان

ها این موضوع ها خورشید را قورت خواهد داد و انسانیکی از گرگ»ای آمده است اسلطوره
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را مصلللیبتی بزرگ بشلللملار خواهنلد آورد. گرگ دیگر، ماه را خواهد گرفت و ماه حرکتی 
ها چنان به گان از آسمان بر زمین خواهند افتاد. سراسر زمین  و کوهد داشلت. ستارهنخواه

 «ها متزلزل خواهند شدان از زمین کنده خواهند شلد؛ صخرهلرزه در خواهند آمد که درخت
( در نهایت تمام جانداران از نیک و بد و خدایگان و بندگان کشللته شللده و زمین نابود 51)

 خواهد شد.
یک روایت فولکلوری قزاقی با کشللته شللدن تمام موجودات کره زمین، تنها  بر اسللا 

گرگ خلاکسلللتری کله در مقابل آخرین توفان ویرانگر بالیای طبیعی که همه چیز را مثل 
ی ی کرهروبد، ایسلللتادگی و مقاومت خواهد کرد تا بعنوان تنها موجود باقی ماندهجارو می

و با چنگ زدن بر زمین بشلللدت تالش خواهد. ولی با ی زمین را نگه دارد زمین خود و کره
)موهایش « لری تؤکولرتو »افزایش شللدت طوفان، موهای گر  به تدریج کنده شللده و 

های خود در میان گرگ را درهم شللکسللته و او  با زوه ریزد( و در نهایت توفان مقاومتمی
اسلللت تر  خواهد کرد تا در توفلان توفنده دنیا را که  دیگر تمام آن را تاریکی فرا گرفته 

ای ند»ی گرگی اولین ای دیگر با زوزهای از کاینات با درخشش خورشیدی در سیارهگوشله

ی جدید برسللد. بدین خاطر اسللت که در به گوش جمادات کره «حیات در دنیایی جدید
زبان ترکی مثلی وجود دارد که در جهت نفی آرزوی بعضلللی انسلللانهای خواهانِ طول عمر 

کنایه از اینکه مگر  «قوردونان قیامته قاالجاقسننان؟!»گویند موارد مشللابه آن می زیاد و
 خواهی چقدر عمر کنی  می

جاویدانان »یا  «چهل تنان» ها بهیاد آوری است که، کوراوغلی در بعضی روایتالزم به

باید کوراوغلی خود نیز پیوسته است و طبیعی است که در این صورت می« و اؤلومسنوزلر

نیز با شلجاعت و جسلارتی که داشته، « های آرماگدونیجنگ»راسلا  این افسلانه، در ب
 نقش حائز اهمیتی در نبرد بر علیه نیروهای شَرّ جهانی خواهد داشت.

 
  هالر و بِرسورکشوریدگان و  فداکاران: دلی :شانزدهمتشابه 

« برسننرک» یا« بِرسننورک»و بله دالوران اودین  «دلی»بله جنگجویلان کوراوغلی 

(berserk) و به زبان ترکی استانبولی « دیوانه»، «شوریده»گفتند که هر دو به معنی می

در مورد این جنگجویان  -های اودینیسراینده من ومه -«اسنوری»باشلد. می« چیلقین»
پرداختند و ... پوشلاکی از پوسللت خر  ]و سایر در حالت جذبه به نبرد می»گوید آنها: می

کردنلد و این زملانی بود که در هولناکترین حالت خشلللونت و نلده[ بر تن میحیوانلات در
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های خویش خود را به هیات خر   و گرگ ها با آرایهگی ِجنگ بودند... برسللور شللوریده
به زبان گرگ سخن »ها آمده است که آنها ای از برسور ( در مورد عده51«)آوردند...در می
کشلللند و در هر یورش هلا به هنگام حمله زوزه مین گرگگوینلد و بله پیروی  از قلانومی

 (54) «شوند.خویش، از قدرت هفت جنگجو برخوردار می

های بیش از حد خود ای به علت شلجاعت و جسارتدر زمان عثمانی در برهه «لردلی»
های اروپایی مورد پلذیرش ارتش قرار گرفتله و رعلب و هرا  بسلللیاری در صلللوف ارتش

...  ها وی پرندگان بزرگ شکاری مثل کرکسهای خشک شدهن بیشتر از بالانداختند و چو
ها به این بستند اروپاییهای خود میاسلتفاده کرده و آنها را چون بال باز شلده، روی شلانه

گیری از همدیگر به حالت شور چابک سلواران جسور تر  که بشکل دسته جمعی و سبقت

اوچان »شلللدند پرندگان بال باز کرده دیده می کردنلد و از دور مثللو جلذبله حملله می
 گفتند. )ترکان پرنده/ترکان پروازگر( می «تورکلر

های ها برای نشان دادن شجاعت خود در میدانای زیادی از بِرسلو از سلوی دیگر عده
 جنگیدند و در چنیننبرد و اینکه از مرگ باکی ندارند بدون زره و بصورت لخت و عریان می

و  «ی حماسی کوراوغلیدوره»گفتند. در ( می55) «جنگجویان عریان»آنها زمانی به 

باکی خویش با بدنی عریان و جهت نشلللان دادن بی «لردلی» «ی تاریخی عثمانیدوره»
های بعدی بطور کلی از زدند ولی چون در دورهشلمشلیر آخته خود را به سلپاه دشمن می

از دشمن اروپایی  «زهر چشنم گیری»هت هیچ قوانین و اصلول جنگی پیروی نکرده و ج
هللای خود را پرا ز آالت برنللده از قبیللل تیغ و خنجر فرو کرده در بللدن خویش حتی بللدن

آوردند که به در میدان جنگ در می «بازیدیوانه»و  «دلی بازلیق»کردند و گاه چنان می
دشمن لت های خود برای جنگ با صوف همدیگر حمله و همدیگر را جهت گرم کردن بدن

زده که ناظر این یلک بلاره به دشلللمنان وحشلللتو پلار و کشلللت وکشلللتلار کرده و بله 

هلای ایشلللان بلا کملال تعجلب بودند حمله و آنها را از بیخ و بن قتل عام «بنازلیقدلی»

و « لردلی»کردند، لذا در دوره اصللالحات ن امی امر به حذف پسللت سللازمانی لشللکر می

 .کردند «لیقدلی باشی»
حال این تشلابه نیز جای خاصلی در همسلانی خاستگاه اودین و کوراوغلی دارد به به هر

خود رسته و لشکری به سبک و « پسلت سلازمانی ارتش رسمی»ویژه اینکه هیچ قومی در 
 ها نداشتند.سیاق دلی
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و « آلی کیشننی»با « تور»و « اودین»های از سننایر خصننوصننینات و ویژگی
گذاریم و های مسلللتقل یا متصلللل همدیگر وا میقالهگذریم و آن را به ممی «کوراوغلی»
رسلیم به این سوال که این تشابهات اشاره شده و نشده از کجا ناشی گردیده است   آیا می

خاسللتگاهی   جواب این اسللت که این خدایان و قهرمانان تصللادفی و اتفاقی اسللت یا هم

 است. «آذربایجان سرزمین»ای و حماسی خاستگاه مشتر  دارند و آن نیز اسطوره
دانیم کله در جغرافیلای تلاریخی آذربایجان اقوام پروتو تر  و التصلللاقی زبانی بنام می

زیسللتند که در بیسللت و پنج قرن قبل از می« ی ارومیهجنوب دریاچه»در  «هاحوری»

را تشلللکیل داده بودند. این « نشننین حوریبیگ» یا« لیگیحوری بَی»میالد، دوللت 
هایی را فتح و ن بعدی بسلوی غرب گسلترش یافته و تا سلوریه سرزمیننشلین در قروبیک

 دهند.را تشکیل می «دولت میتانی»دولتی قوی بنام 

اسللت که در آن  «جام طالیی حسنننلو»های آذربایجان مهمترین آثار باقیمانده از حوری
 شده است. المللی از قبیل بوکس و ارابه ارانی حکنقوش انواع و اقسام مسابقات ورزشی بین

قید « هورری»های آشللوری و با تلفظ زبان آشللوری بصللورت در کتیبه «هاحوری»نام 

کردند مثالً تلفظ می« تشدید»ها بیشتر اسامی اقوام را با دانیم که آشوریشلده اسلت. می

 )گوت= مبارک، گرگ( «قوت»و  «توروککی»)تور /تُر ( را بصورت  «توروک»اقوام 

بعنوان نام « قرآن مجید»که در  «حوری»ی وشللتند لذا  واژهنمی «گوتتی»را بصللورت 
زیبارویان بهشتی تمثیالً آمده است کنایه از زیبا رویی این قوم بوده که در منطقه به دلبری 

ها مصدق حد اعالی و زیبایی مشلهور بودند چنانچه در ادبیات کالسلیک فارسلی نیز فار 

های شعرای ایران در ران بیت شلعر در دیواندانسلتند و هزامی« دختران ترک»زیبایی را 

 گوید:نیز می «حافظ شیرازی»وصف دختران زیبای تر  آمده است. چنانچه 
 

 بدست آرد دل ما را« ترک شیرازی»اگر آن 
 (56به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را)

 
شی دولت ها در تواریخ موجود است بعد از فروپابه هر حال اقوام حوری که شرح حال آن

ی شمالی توانست فرهنگ خود مجبور به مهاجرت به جهات اربعه جغرافیایی شلده و شاخه
های ژرمنی، سوئدی، فنالندی، نروژی، دانمارکی غنی خود را به اروپا منتقل و خرده فرهنگ

ی کریمه در اطراف دریای در شلبه جزیره )شهر آذها( «آذگارد»و ایسللندی را با برپایی 
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 ها بیافزاید.نفوذ خود درآورده بر غنای آن آزوف در تحت

 1411گوید که در می« های آذربایجانکوچ»در تأیید  «برتون براون پروفسننور»
سللال پیش از میالد، کوچ و مهاجرت بزرگی از آذربایجان به اطراف و اکناف جهان صللورت 

 (50گرفته است. )ص

ت در ترکیه معتقد اس «ت ههفتوان »نیز با توجه به حفریات  «پروفسور شارل بوری»

بودند. به  «هاحوری»قبل از میالد  1111که سلاکنان اولیه آن منطقه از آناطولی در سال 

= سننرزمین تورها=  Tur ova)تور اووا= « تروا»احتمال قوی این شلللاخه به شلللهر 
 تهرف« رُم»را در آنجا تشکیل داده و بعد از سقو  تروا به «تمدن تروایی»رفته و  ها(ترک

گذار تمدن رومی گردیده و این شللاخه نیز از طریق پایه «رومولو و رومولوس»و از طریق 

 «نکیش اودی»ایتالیا به کشلورهای ژرمن، اسلکاندیناوی و ایسلندی رفته و به طریق اولی 

اسنوری »های حماسی گزارش شده از اند. در یکی از ساگاها یا من ومهرا در آن رواج داده

تور از مهاجران »( به صراحت آمده است که Snori Sturluson)« اوسنتوری لوسون
 (57) «تروا و بنیادگگار خانواده خدایان  و اُدین یکی از اعقاب ک)فرزندان(ک اوست

 «سنناگا»خود « های قهرمانیمنظومه»یادآوری اسلللت که اقوام شلللمالی به الزم به 
 «اِدا»ای بنام من ومه «وریاسننت»گویند که نامی از اقوام تر  بوده و شلللاعری بنام می

(Edda)  ( یعنی این کتاب 58اسللت)« ی جده مادریدرباره»سللروده اسللت که به معنی

 «پروتو ترک سومری»ی آید یک واژهبرمی «اِدا»تاریخ من وم اقوام شمالی چنانچه از نام 

و نیز باشد می «آبا»های منطقه شمال اروپا شده و شکل آذربایجانی آن اسلت که وارد زبان

 «وردی»نیز بوضوع آذربایجانی بوده و  )سرزمین(« یورد»اسامی بعضی از خدایان از قبیل 
نیز که به خدای  «اودین»باشد و چنانچه قبالً نیز اشاره شد می «تور»در حقیقت نام مادر 

آذربایجانی اخذ شده  )آتش(« اود»مشهور است نامش از )چشم آذر( « چشنم آتشین»
 آید تر زیسلللت که چنانچه از نامش برمیمی« اوتی»ربایجان قومی بنام به ویژه که در آذ

ها مهاجرت کرده به آنجا زبان بوده و به احتمال قوی این اسلاطیر اقوام شمالی اروپا از اوتی
گرفته شلده اسلت که کامالً منشا  آذربایجانی دارد و اگر اساطیر پژوهان جوان توجه کافی 

ن با اقوام شمالی بنمایند به دستاوردهای نوینی خواهند رسید به اسلاطیر تطبیقی آذربایجا
که نشلللان از قلمرو فرهنگی آذربایجان در اروپا خواهد داشلللت و نشلللانگر این اسلللت که 

 بوده است. «آذربایجان روزی مهد تمدن اروپا»
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