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 سرآغاز 

 

چند  مانندی برخوردار است كه هر، از غنای بیفرهنگ عامه مردم یا ادبيات شفاهی آذربایجان  

بخشی  تر، امکانات آكادميک و علمی موجود نيست اما به عنوان تحقيقات گستردهبرای بررسی و 

از فرهنگ مردم دالور و فرهنگدوست آذربایجان همواره مورد توجه بوده و بعد از انقالب اسالمی هم  

باری گرانسنگ از مواد ادبيات شفاهی گردآوری شده است. بعداز  صدها كتاب و هزاران مقاله و كوله 

ی پژوهشهای علمی  ود بخشی از این موارد را دستمایه خ   ی انقالب، هر محققی به فراخور توان و عالقه 

فحات و یا حتی ستونهایی از  ای نبوده است كه ص ویش ساخته، حتی هيچ نشریه و مجله ادبی خ   –

-ها، ضرب اتی ای از بای ین ادبيات اختصاص ندهد. هر نشریه هایی از ا ی نمونه ی خود را به ارائه نشریه 

محققان بسياری به بررسی  ها و دیگر ماتریالهای فرهنگ مردمی گرد آورده و  المثلها، داستانها، افسانه 

ها،  عاشيق اشعار    الر از اقبال باالیی برخوردار بوده و ضمن چاپ و پخش عاشيق اند. ادبيات  آن نشسته 

منظومه  از  كتابه بسياری  صورت  به  نيز  آنان  روی ای  های  و  شد  منتشر  و  چاپ  آثار  جداگانه  همرفته 

توان ادعا كرد كه هنوز اینهمه، در برابر عظمت و  ی اینها، می نه پدید آمد. با همه گرانقدری در این زمي 

 گستردگی فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان بسيار ناچيز است. 

تی تخصص هر در كشورهای همجوار و همزبان ما، متخصصان بسيار گرانقدری هستند كه ح     

می  یک  منحصر  ادبيات  این  از  بخشی  نغمهشوبه  صرفاً  اساتيدی  ترانهد.  سروها،  و  های  ها  ده 

می بررسی  به  را  داست آذربایجان  پردازش  به  دیگری  استادان  عشقی(    انهانشينند،  و  )حماسی 

-گيرند و عده ها و اعتقادات به كار میی افسانهای هم علم و هنر خود را در زمينهمشغولند، عده

دهند و همه ساله با استفاده از آخرین امکانات  می  ای دیگر، موسيقی مردم را مورد مداقه قرار

-حالی كه ما هنوز اندر خم یک كوچه یابند، در  كادميک به نتایج گرانباری دست میآ   –علمی  

آنان ه  این زمينه جالب است اشارهفت شهر عشق را گشتهایم،  دا  اند. در  به  نشمندان  ای كنم 

ی  عاشيق ی، در مورد ادبيات  كه با برخورداری از امکانات دانشگاهی، علم و ذكاوت ادب  كشورهای دیگر 

آثا  گران آذربایجان،  محتوا ری  پر  و  ما آفریده   قدر  و  همتاست  بی  خود  نوع  در  كه  شناخت    اند  برای 

را بر دوش    این امر، بار مسئوليت   كتابهایی داریم. دستشان مریزاد!   به چنين   های ایرانی، نياز عاشيق 

 . ند تا مبادا دست روی دست بگذاریم و چشم به دست آنان بدوزیم ك محققان ما سنگينتر می 
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آذربایجان       فرهنگ  پيشکسوتان  به  احترام  و  قدردانی  ضمن  اینجا  فرزانه،    –در  علی  محمد 

بهزاد  سالم و اله جاوید،  بهروز دهقانی و دیگران، دستان هنرمند صدها  بهرنگی،  بهزادی، صمد 

كنند  ی ما تالش میعالقه در راه اعتالی فرهنگ جامعه  عشق و   هزاران هنرمند و ادیبی را كه با 

بدون  سم.  بومی كه  را  كریمی  محمدرضا  دكتر  دریغ  بی  زحمات  كنم  نمی  فراموش  همچنين 

به   دفتر  این  ایشان  های  نمیراهنمایی  گوشه  رسيد.سرانجام  تنها  بتوانم  غنای  چنانچه  از  ای 

 ام.ان را نشان دهم به هدف نزدیک شدهفرهنگ شفاهی مردم آذربایج

 رحیمه عباسی  
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 فولکلور آذربایجان 

 

ــ      نــوان ه عادبيات هنر ســخن اســت. موضــوع آن حيــات و انســان اســت. شــاعر و نویســنده ب

كشد. و هيجانات انسانها را به قلم می  هاای است كه احساسات، اندیشهی ادبيات واسطهآفریننده

-كند، علتها و نتایج آنرا نشان میافتد بررسی میدر حيات اتفاق می  ادبيات، ماهيت حوادثی كه

را در ادبيــات   ای، انعکاس بــدیعی خــودها در هر دورهر، آرمانها و ایدهحيات اجتماعی، افکادهد.  

یابد. ما به وسيلة ادبيات شفاهی است كه با دنيای معنوی مردم، بينشها و طرز معيشت مردم می

 آشنا می شویم.

تــوان بــه دلــه نمــید كه با شمشير، زور و مجاكاری را انجام داده انای  خادمان ادبيات هردوره   

. ادبيات بدیعی با توجه به جایگــاه خــود گــاه سر و كار دارد انجام رساند. ادبيات با سخن و كالم  

شود كه ظلمت شــب را دریــده و گاه به روشنایی آفتابی تبدیل می  سالح جنگی نيرومندی بوده،

دانند يت را نمیراه صحيح حيات و انسان  به روز روشن تبدیل كرده است. گاه دست كسانی را كه

دهــد و ادث و فاكتهــا را نشــان مــیگرفته و به راه راست كشيده است. ادبيات، روابط ما بين حو

 گردد.  دكار انسان در درك حقایق عالم میمد

ادبيات همانند هر یک از فعاليتهای انسان، دارای خصوصيات مشــخص، قــوانين و پرنســيبهای    

مشخصــات خاص خود است. ادبيات شناسی نيز علمی است كــه همــين خصوصــيات، قــوانين و  

را داراســت: تــاریخ ادبيــات،   ی اصــلیكند. ادبيات شناسی سه عرصهادبيات بدیعی را بررسی می

ها متفــاوت از هــم بــوده باشــند در عــين حــال وجــوه ی ادبيات، نقد ادبی. اگر این ســاحهنظریه

 مشترك بسياری دارند.

ای از ادبيات شناسی است كه راه رشدی را كه ادبيــات هــر ملتــی از ســر تاریخ ادبيات، عرصه   

هر ملتی بــا تــاریخ   اینجا تاریخ ادبيات بدیعی  كند. درند تاریخی تحليل میگذرانده به صورت رو

 ،ایی جداگانــهگيــرد. در هــر دورهد بررسی و كنکاش و تطبيق قرار میی آن مورملّت آفریننده

تردیــد، حيــات و گــردد. بــیهای سياسی و اجتمــاعی آن بررســی مــیتاریخ پر فراز و نشيب، علت

ه در تــاریخ ادبيــات دقــت ایــن مبــارزمبارزة ملت كه موضوع ادبيات بدیعی نيز هســت انعکــاس  

 طلبد.بسياری می

های مختلفی كه خالقان مختلف این ادبيات جای دارنــد راه آفــرینش در تاریخ ادبيات در دوره   

 گيرد.تدقيقگران تاریخ ادبيات قرار می آنان و خصوصيات عقيدتی ـ بدیعی آثارآنان مورد توجه
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نظریه ی ادبيات، اصول علمی نظریه ادبيات، قوانين كلی رشد، وضع و موقعيت آن در جامعــه    

 نظــری خــویش،  ، در ادعاهــایی ادبياتی نظریهپردازنده  دهد.و وظایف آنرا مورد مداقه قرار می

 جوید.به نتایج بدست آمده توسل می

یــک اثــر ادبــی از تمــامی جوانــب   آید وعاصر است كه بحث نقد ادبی پيش میدر ادبيات م      

قاط مثبت گيرد و نی زندگی مردم مورد بررسی قرار میدر حيات انسانها، جامعه و آینده  اثرگذار

 شود.و منفی آن نشان داده می

-شت و افکار آن دوره نشان داده مــیای، حيات انسانها، بينشها، طرز معيدر آثار ادبی هر دوره   

ی آفرینش قادر نيست به صورت كامل و همه جانبه دوره  و  چ زمينهشود. هيچ سند تاریخی، هي

ته و با ی آثار خلق شده در گذشی معاصر با مطالعهدهد. خواننده  زمان  را همچون ادبيات نشان

یق هــم یــاد یابد. اوبه این طرضاع زمان و انسانهای گذشته را درتواند اوآشنایی با آن ها بهتر می

یابد. خواننده با خوانندن آثار گذشتگان خواه ناخواه با فلسفه، بينش و آموزش میگيرد و هم  می

و از آن خــود  هگزیــدت آنرا از روی ميــل و عالقــه  برهای مثبعقاید گذشتگان آشنا شده و جنبه

 افزاید.  سازد و بر معلومات خویش میمی

گردد و زیبایی هــای ی آغاز میميالد  11تبریزی در قرن  ادبيات كالسيک آذربایجان با قطران     

بــا ظهــور  12گردد و در قرن ای این دوره در آثار او منعکس میبيان، اعتقادات، طبيعت و انسانه

شاعر دیگــر، هنــر مهستی، خاقانی، نظامی، ابوالعال گنجوی، مجير الدین بيلقانی و دهها و صدها  

ی، خطاطی، نقاشی، آثار معمار  ن قرن،گيرد و همراه با رنسانس آذربایجان در ایآذربایجانی پا می

ت و قصرهای زیبا و بزرگ بــر گردد. از یک سو عماراگيرد و عالمگير میج میموسيقی و شعر نض

ر شــده، موســيقی آذربایجــان وارد ميــدان يگز دیگر سو صنایع دستی و هنری همهگردد، اپا می

ســهروردی،  فيلســوفان بزرگــی چــونشده و حيات معنوی ـ اجتماعی مــردم را رشــدمی دهــد، 

كننــد، آنگــاه مولــوی، نيان ایجاد مــینهند و تکانی در اندیشه و افکار جهابهمنيار پا به عرصه می

 فقيــهخواجــه احمــد  علی خوارزمی، شياط حمزه، احمد یسوی،  خواجه  سلطان ولد، یونس امره،  

-افکار مردم را گســترش مــیای تازه،  ه، مصطفی ضریر، قاضی احمد برهان الدین با ایدهتبریزی

ای در موســيقی، لقادر مراغــهعبــداالــدین اورمــوی  و  لی در عرفان، صفیالدین اردبيدهند، صفی

دارنــد، آنگــاه و توجه جهــان را بــه خــود معطــوف مــی شبستری در كالم و شعر، دقت اوحدی و

ادبيــات غنــی ر  عمادالدین نسيمی، قاسم انــوار، نــوایی، حبيبــی، كشــوری زمينــه را بــرای ظهــو

هــا و صــدها شــاعر، عــالم، خطــاط، ضــولیهــا، ف ها، خطــائیتا حقيقی  سازندآذربایجان آماده می

موسيقيدان، معمار، منجم و... پا به ميدان نهند. آنگــاه بــه دنبــال آنــان صــادقی افشــار، خليفــه، 

ه و بــه فدایی، باز هم زمينه را برای ظهور صائب، تأثير و قوسی و صدها شــاعر دیگــر مهيــا كــرد
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حيــات اجتمــاعی   دنبال آنان واقف، ودادی به همراه صدها شاعر تازه پرداز، رنسانســی دیگــر در

ی رشد و استقالل پيش آید و اندیشمندانی در ســطح جهــانی آورند تا زمينهآذربایجان پدید می

 زاده، تــوپچیجان چهره بگشایند و فتحعلی آخونــدروی بنمایند و نخستين شرقشناسان از آذربای

بــه  ها بتوانند ادبيــات آذربایجــان رامحمد قليزاده و عبداهلل شائق به صحنه آیند و شهریارباشی،  

ی ظهــور درآینــد. اعر و ادیب در قرن بيستم به منصهجهانيان بشناسانند و به دنبال او هزاران ش

ز بــا قــدمتی ی دیگر از ادبيات نيناپذیر آذربایجان، جنبهی ادبی غنی و زوالدر كنار این گنجينه

شود و آن ادبيات شفاهی مردم آذربایجان است. در ایــن تر پيش چشم مجسم میبيشتر  و كهن

، داســتانها، آداب و المثلهــا، چيســتانهاها، ضربها، لطيفهها، افسانهتیها، بایاها، ترانهعرصه، نغمه

 گی و دیر پایی مــردمجاوداننماید كه از نظر زیبائی، كيفيت بدیعی، رمز بزرگی و مراسم خود می

های خنيــاگران بــزرگ جهــان ـ ی عاشقانه و حماسی از ساختهنظومه. هزاران مآذربایجان است

-توان نمونــهر است كه در ميان سایر ملتها نمیای دیگو دیوان شعر این اوزانها گنجينه  شيقهاعا

ســازد و از نيان را خيره مــیندی خویش چشم جهاای از آنان یافت. این ادبيات نيز با غنا و توانم

نمایــد. مــردم آذربایجــان دارای ادبيــات شــفاهی فرهنگ غنی مردم آذربایجان رخ می  خالل آن

باشد. ادبيات مدون و كالسيک آذربایجان مدیون ایــن ادبيــات شــفاهی می  یبسيار كهن و پر بار

شــایع بــود  دممــر است. نظامی گنجوی بدون داستانهای دده قورقود كــه در آن زمــان در ميــان

د و توانســت بزمهــا بيارایــ های عاميانه نمــیون ترانهی خود را خلق كند و بدتوانست خمسهنمی

توانست اشعاری بنویسد كــه امــروز بار آذربایجانی نمی  المثلهای پررزمها راه بيندازد. بدون ضرب

اینهــا همــه دینــی درخشــد و  ی بر تارك آسمان ادبيات فارسی مــیااز آنان چون ستاره  هر بيت

است كه ادبيات فارسی بدهکار ادبيات شفاهی مردم آذربایجان است. ادبيــات مــدون آذربایجــان 

نيز بر اساس غنای ادبيات شفاهی مردم سرافراز گشــته اســت. آثــار شــفاهی خلــق مــا در طــول 

ها، غمــهالمثلهــا، نها، داســتانها، ضــربســاطير، افســانهاند مانند اهزاران سال گذشته آفریده شده

ها و نسلها صيقل و جال یافته و به شکل امــروزی ها و غيره در عين عبور از سدهتاپماجاها، لطيفه

خود در آمده است. این ادبيات متفاوت از ادبيات مدون دهان به دهان گشته وبه صورت شفاهی 

ه همان صــورت نيــز پخــش شــده زندگی كرده است. هم چنانکه به صورت شفاهی خلق شده، ب

شــود مدون نيز همچنان آفریده میهيچ تردیدی، ادبيات شفاهی بعد از پيدایش ادبيات  ست. بیا

های ادبيات شــفاهی . این نمونهماندباز نمانده و نمی  گردد و هرگز از انتشار و توسعهو پخش می

است و   های مردمشهها، اميال، بينشها و   افکار و اندیی خواستهتردید  پاسخگو و ارضا كنندهبی

ر ی ادبيات ـ مدون و شفاهی ـ دست در دست هــم خواهنــد توانســت خــدمتگزاهمواره دوشاخه

ی آفرینش خلق، كشف زمان، محل و اینکه توسط چه كسی این مردم باشند. بررسی منابع اوليه
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ی توان همراه با این دشوارمشکل و دشوار است. به هر حال می  آفرینش انجام گرفته است بسيار

، تخمين زد كه نخستين آثار شــفاهی بــا آغــاز حيــات آدمــی همــدوره اســت. نخســتين بررسی

انســانها در زمــان ی  ها، همگام اوليهها و ترانهنغمهاند.  ی آغازین تاریخ باز آمدهاز نقطهها  اسطوره

انسانها به وجود   جمعیدسته  ها هماهنگ با كار و كوششها و ترانهاند. این نغمهكار و تالش بوده

 اند.آمده

ها و ســرودهایی اســت كــه در آیــين های نخستين ادبيات شفاهی نيز نغمهگروه دیگر از ترانه   

ها و ســرودهای عبــادی ـ دینــی آمده اســت. ایــن نغمــهدینی و مراسم عبادت انسانها به كار می

تبيــين رویــدادهای های طبيعی و در تالش برای مردم، تالشی در جهت شناخت طبيعت، پدیده

طبيعی است. انسانهای ابتدایی از رویدادهای طبيعی مانند طلــوع آفتــاب، رعــد و بــرق آســمان، 

بــه مــرور ختان و طبيعت، آیين و مراسمی پيــدا كــرده و  ن باران و برف، فراوانی محصول درآمد

ی تــابع كــردن اند. انسانهای ابتدایی بــراجزو برنامه ی زندگی خود قرار داده  آداب و مراسمی را  

انــد كــه رقصــهایی دســت زدهاند و به  ویش تالش كرده و سرودهایی آفریدهطبيعت نسبت به خ

انــد  در حاليکــه در اصــل ایــن رقــص و آوازهــا، شکلی هنری برای ما  باقی  مانــده  امروزه نيز به

 اند.  گرفتهشادیهای  امروزی را پی می  اهداف  بزرگتری بغير  از

 
 فولکلور آذربایجان     تحلیلی از

ای باشــد هنگی پذیرفتــه شــدهكه دارای انسجام فر  رود و از مردمیقتی سخن از فرهنگ میو   

است بر تمامی انواع فرهنگــی ـ یعنــی در   یک آن مردمامی مشخصاتی كه در فرهنگ فولکلورتم

داشت؛ به د خواهد  ها و حتی ادبيات كتبی آنان یکسان وجوها، داستانها، قصهضرب المثلها، ترانه

وجــود دارد و از توان مشخصات واحــدی را یافــت كــه كمــا بــيش در داســتانها  عبارت دیگر می

یــابی اســت. در چنــين ریشــهی ملت دیگر، انواع فرهنگ آن ملت نيز قابــل جســتجو و  داستانها

یافــت. چنــين ملتــی در حــوادث توان هویت فرهنگــی آن ملــت را غنــی و توانمنــد  صورتی می

 اش نيز برخورد مشخصی خواهد داشت.تاریخی

زندگی كــرده اســت  ود متشکل از اقوام مختلفآذربایجان در طول تاریخ با همسایگان خ  مردم   

ز فرهنــگ عمــومی و روحياتی كه در تمامی برخوردها از خود بــروز داده كــم و بــيش منبعــث ا

افراسياب، بومين خاقــان، بابــک، بينيم كه در طول تاریخ قهرمانانی چون  بوده است. می  مردمش

از  تــاریخ بــه   هاییرهــهخيزند و رهبری  مــردم را  در بسماعيل، ستارخان و دیگران بپا میشاه ا

كننــد امــا ه با دیگر اقوام ایرانی زندگی میگيرند. در همين زمان، مردم آذربایجان همراعهده می

رهبری را بر عهده دارند. حتی شاعران این   در تمامی مبارزات این زمان از دیگر اقوام جلوترند یا
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ملت نيز از این سلحشــوری و دالوری ســهمی دارنــد نســيمی، نفعــی، واقــف، نابــدل و دیگــران 

یش از آرمــان اند و با فــدای جــان خــومچون بابک در برابر دشمن ایستادهشاعرانی هستند كه ه

ــ اند. پس چنين روحيهمردم خویش دفاع كرده قهرمانــان و اندیشــمندانش  را درای كه ســمبل آن

تــوان در فرهنــگ حيــه را مــیبينيم نمودی از روحية منبعث از فرهنگ مردم اســت. ایــن رومی

هایی در دفــاع كــه جملگــی دال بــر رشــادت و ها یافت. مضــمون ترانــهشفاهی مردم یعنی ترانه

ــ المثلها نيــز مــیحمایت از مردانگی است از این فرهنگ مایه گرفته است. در ضرب وان چنــين ت

المثــل از مــردی و مردانگــی، جســارت، وطندوســتی و...  ای یافت، چرا كه در صدها ضربروحيه

شوند. همينگونه است دیدی كه نســبت بــه زنــان وجــود دارد. بينشــی كــه در مــورد تعریف می

 اعتقادات، حتی خرافات وجود دارد متمایز از ملتهای دیگر است.

 ضرب المثل:   

 سيندا  قوی یئسين آسالن سنی پارسين سوسنی ـ یاتما تولکو دالدا ندن قوی آ كئچمه نامرد كؤپوسو 

 بایاتی:

 مـن گــئـدیـرم آغـالمـا         عــزیــزیـنـم آغــالمـا            

 نـامــرده بئــل باغــالمـا !                  دیب گله بيلمه سم       گئ           

توان به روحيات بوز قورد و نقش اســطوروی آن اشــاره كــرد كــه در داستانهای آذربایجان می    

آداب و   هــا، اعتقــادات،تــوان در داســتانها، بایــاتیرا مــی  ایهای اسطوره و یا بينش اسطورهیهسا

ی این موارد بوزقورد سمبلی از جسارت، چاالكی و نيرومنــدی مــردم رسوم مردم یافت. در  همه

ی راه است، در خان است، در داستانها نشان دهندهغوز  ی اوها، بوجود آورندهاست. او در اسطوره

نماید. مردم دست گرگ را یها با جسارت خاص خویش حتی قویتر از پلنگ و شير خود مافسانه

دارند تا بر پشت مریضی كه از ترس دچار بيماری شده است بکوبنــد و تــرس را از تــنش نگه می

 زند.بری

تجسم یافتــه   اطالعات مطرح شده در فوق در شکل تمامی داستانهای، تاریخی، افسانه، روایت   

ای از اخالق، عشق، خانواده و سرزمين و دولت متــرنم اســت و ی اینها روح تركانهاست. در  همه

عظمت معنوی تركان بازتاب خود را یافته و نسل به نســل  منتقــل شــده اســت. در داســتانهای 

آفریند دنيای نور و شوند. دنيایی كه قاراخان میه مییک روشنایی الهی زاد  ك، فرزندان ایل باتر

آید تخيلی نورانی است. زمانی كه اوغوززاده شد صورتی یی است، زنی كه از دریا بيرون میروشنا

مای آید. بوزقوردی كه راهنكه از آسمان آمده بود به وجود مینورانی داشت و همسرش از نوری  

شود. اوغوز خان نــام فرزنــدانش را خورشــيد، مــاه، گردد گرگی است كه از نور زاده میاوغوز می

 گذارد.ستاره ) گون، آی، اولدوز( می
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عشق نورانی تركان به آب، درخت، آسمان و آتش نمادی از اعتقادات اوليه اوســت. اعتقــاد بــه    

شاخه و به دنيا آمدن فرزندان اوغــوز خاقــان بــه نامهــای   9انسان در زیر یک درخت    9آفرینش  

بــه دنيــا آمــده   گؤی، داغ و دریا كه در زیر درخت به دنيا آمده و فرزندی كه زیر درخت دیگری

 نهد و این رمز عالقه ی تركان به طبيعت است.م قبچاق میباشد نا

در داستانهای تركان فلزات قيمتی نيز مانند طال، نقره، آهن، سرب، قلع، بــرنج، فــوالد و غيــره    

انــد رداختــه و توانســتهبرنام انسانها نيز آمده است. تركان برای امرارمعاش خود به معدن كاوی پ

اق و سالح بسازند. وسایل شــکار صال كرده و از آن تجهيزات و یرفلزات قيمتی و محکم را استح

ــ انها را نيز به دودسته تقسيم  میسازند. انسمی -د. افــرادی در ســمت راســت خاقــان  مــیكردن

ســاختند و كمان می  نهادند. آنان تيرد و دست چپ خاقان را نقره نام میناميدنایستادند طال می

 ساختند.میآالت زنان، بلکه وسایل زندگی  و از طال و نقره نه برای زینت

در داستانهای آذربایجان اسامی قهرمانان به صورت آلتون، قيزیل، گوموش، دمير، تيمور آمــده    

مــوش آمده: تونج اوزلو، دمير بيلک لی، آلتون قلب لی، گومی توضيحات قهرمانان با فلزات    است.

كشف كــرده دهد كه تركان از ادوار بسيار قدیمی فلزات را  ی اینها گواهی میبدنلی و غيره. همه

 اند.كردهو با معدنکاوی زندگی می

د. او راهنمــای ایــل و آمــ ز جسارت و قدرت تركان به شمار مــیبوز قورد در داستانها، سمبلی ا   

هرمانان داستانها به گــرگ شــبيه ی آنان از گم شدگی بوده است از همين روست كه ق كنندهرها  

نمایــد و او خــود را از نســل در آثار نظامی گنجوی نيز خــود مــی  شوند تا جایی كه این رسممی

 :  شماردگرگ می

 پـدر بــرپدر مـر مـرا تـــرك بـود،  

 كه هر یک به نيرو یکی گرگ بود.   

دانــد. ناگفتــه رت و چابکی چون گــرگ مــیآری، نظامی كبير نيز پدر و اجداد خود را در جسا   

شود. اویقور، خدا به شکل گرگ ظاهر می  در داستانهای  -های تركان   رگ در اسطورهه گنماند ك

شــود. بورقورد )گرگ خاكستری( ناميده مــیقون، حاكم تركان بؤرته چنه یعنی  در داستان ارگنه

کی از نخستين پرچمهای تركان، سریک گرگ طالیی بعنوان ســمبل تركــان انتخــاب شــده یدر  

تركــان عکــس گــرگ  كــرد و حتــی روی چادرهــایيشاپيش اردو حركت میین پرچم در پبود. ا

 شده است.خاكستری كشيده می

ی ان نقش بســزایی داشــته اســت. در همــهی اینها نشانگر اینست كه گرگ در حيات تركهمه   

شود. زنی خيالی به نام آغ ان ابراز میداستانهای تركان، عالقه و حرمت بسيار واالیی نسبت به زن
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در اوغوز آی قاغان است كه از نوری آفریده شــده و تور آفرینش دنيا را داده است. ماآنا تانری دس

 چون حوریان زیبا و سفيد بوده است.

ای دارد. او دوست وفادار قهرمــان داســتان اســت و انهای تركان، اسب نيز نقش ارزندهدر داست   

نان احترام دارد و چــون نــاموس قهرمــان مقــدس اســت. از دیگــر همچون سالح در پيش قهرما

مشخصات داستانهای تركان، ادغام شعر و موسيقی با روایت و داستان است و اوزانها داســتانها را 

 آورند.وسيقی، آواز و رقص به اجرا در میبا مهارت و هنر م

دالوری،   . قهرمــانی،ی این مشخصات گفته شــده در كــل فولکلــور آذربایجــان وجــوداردهمه    

تمامی شئونات زندگی   آید  و درهای ملت آذربایجان به شمار میصهخصيرشادت، فداكاری جزو  

 ی انواع فولکلوریک ـ بالکل فرهنگ مردم آذربایجان نفوذ یافته است. او و در همه

و بر اســاس های ادبيات شفاهی مردم آذربایجان در زمانهای بسيار دیرین  به این ترتيب، نمونه   

ها با گذشتن از نسلی بــه ها و هزارهاند ودر طول سدهت، آداب و مراسم دینی آفریده شدهاعتقادا

اند. امروزه این وظيفه ی ادبيات شفاهی را، ادبيــات مــدون سل بعد صيقل یافته وجال داده شدهن

 از جمله شعر، رمان، رقص، تأتر، علم و هنر بر عهده دارند.

ســازد. ت مدون مشترك ساخته یا متفاوت مــیخصوصياتی هست كه ادبيات شفاهی را با ادبيا   

آنچه در این دو مشترك است خدمت آنها برای سعادت و خوشحالی انسانهاســت. همانگونــه كــه 

گفتيم ادبيات شفاهی در زمانی كه هنوز نوشتن و الفبا در كاری نبــوده پدیــد آمــده اســت و بــه 

ياتی، ائل ســؤزلری، آغيــز مختلفی شناخته شده است: ائل ادب  دبيات به نامهایهمين خاطر این ا

 ياتی، فولکولور و غيره.يات، خالق ادببياتی، شفاهی ادباد

جالــب اســت بــدانيم آمده است و  بعد از كالم و سخن شفاهی پدیدمعلوم است كه كالم مدون    

ای همسایه تأثير نهاده ت شفاهی خلقهای بر ادبياآذربایجان به طوری نجيبانهكه ادبيات شفاهی  

 توان اسناد فراوانی از این جنبه ارائه نمود. است كه می

المثلهــا، ها، ضــربتــوان از آن رد شــد. ترانــهيات شفاهی نيز موضوعی است كــه نمــیتنوع ادب  

هــا، ها، بایــاتیهشيقها شامل موسيقی، شعر و منظومــ عاها، آداب و مراسم، ادبيات  ها، افسانهقصه

انــد كــه بررســی ای را آفریــده، قارقيشها و غيــره آنچنــان گنجينــهشاماها، آلقيشهاها، اوخالالیی

ماتيــک چيــزی اســت ود. اما موضوعيت ليریک، اپيک و دراكوتاهی از آنها چندین مجلد خواهد ب

موضــوعها، ی ایــن  گيــرد. در همــهیک در یکی از این سه نوع جــای مــی  ی فوق هركه مجموعه

 مضامين انسانی مطرح است و سادگی و همه جانبگی آن اساس اصلی این گنجينه است.

دهــد. فرهنگهــای ملــل مختلــف را تشــکيل مــی فولکلور یا ادبيات شفاهی مردم، اساس و پایه   

ی مــردم اســت كــه نســل بــه نســل های تــودهها و اندوختــهر، تجربــهی افکــافولکلور سرچشمه
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ذوق خود را بکــار گرفتــه و   ند و گرانبهای خود را برروی هم ریخته، عواطف وهای ارزشماندیشه

ها، ها، افسانهالمثلها، قصهاند. ادبيات شفاهی شامل ضربوردهی زوال ناپذیری را بوجود آگنجينه

باشد كه  هر یک از انواع آن در شرایط خاصی  بوجود آمــده می  ها، عقاید، آداب و رسوم ملتمتل

اریخ و ی تمــام نمــای تــ دهد و در حقيقت آئينهته  روحيات  یک ملت را نشان میرف   و روی هم  

 باشد.اراده و روحيات آن ملت می

هاشــان متفکران بزرگ دنيا از اوایل قرن نوزده بــه ارزش ایــن ادبيــات پــی بــرده و در نوشته    

تــرین و ظر ماكسيم گورگی، فولکلور برجستهاند، از آنجمله به نردهمطالبی را در این مورد بيان ك

 هاست.ین هنر مردم و شاهکار فرهنگ ملتكاملتر

ها، اســتانها، افســانههای عاميانــه، دكه شامل ترانــه  ای داردهای متنوع و گستردهفولکلور گونه   

المثلها، متلها، بازیهای كودكــان، آیينهــا و مراســم دینــی ـ اجتمــاعی، اعتقــادات و ها، ضربقصه

ها ضرورتی انکــار ناپــذیر باورها، و... می باشد كه شناخت، گردآوری و بررسی هر یک از این گونه

 ست.  است واز فوریت خاصی نيز برخوردار ا

های شــادی بــه های عاميانه از الالیی مادران، مرثيه در عزای عزیزان از دست رفته، نغمهترانه   

رود. ایــن كالم مــوزون بشــمار مــی  روز های سرور و... تشکيل شده كه در عين حال قدیميترین

تــر از شعر ابتدایی اگر از نظر وزن و قافيه و عروض دقيق نباشد، امــا بســيار شــيواتر و دلچســب 

 اشعار شاعران رسمی است.

ا نهفتــه هها عمومی واجتماعی است، چون دردو غم هر كسی در همين ترانهمضامين این ترانه  

كند خود آنرا سروده است؛ چون تمــام احساســات س میخواند احسااست و هر كسی كه آنرا می

-آن دخالــت مــی هنر و ذوق خود را در و عواطف خود را درآن می یابد و اگر نقصی داشته باشد

ها آواهای عميــق و ها گمنام و در عين حال تمام مردم است. این ترانهدهد. سرایندگان این ترانه

ها در واقــع صــدای درونــی باشد. ایــن ترانــهی روح  هنری آن ملت میو نمایندهحساس انسانها  

 ملت در تمام طول تاریخ است.

ی خود مردم است كــه عــرض ســالها و عاميانه در اینست كه ساخته اشعاردلچسبی و شيوایی    

قرنها زبان به زبان گشته و احساسات مردم زجر كشيده و ســتمدیده بــا تمــام حســرتها و اميــال 

شان در آن مؤثر بوده و هر كسی بنا به مقتضای حال خود، این اشعار را بطرزی كه بــه هسركوفت

راسته اند و بعيد نيست كه اینگونــه اشــعار بــرای عامــه، بــر جان نشيند، زینت و آرایش داده و آ

 اشعار ادیبان رجحان داشته باشد، چون با احساسات و عواطف هزاران انسان ساخته شده است.

های عاميانــه ادبيات توده، پایه و اساس بزرگترین شاهکارهای هنری و ادبی جهان است. ترانــه   

ينه نقل شده، هر كسی از ذوق وهنر خــود بــرآن مایــه نخستين اشعار ادبی است كه سينه به س



 23فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

كرده است. ادبيــات  گذاشته، آنرا صيقل داده، صافتر كرده و احساسات درونی خود را در آن زنده

ی مردمی است كه زندگی، درد و غم، رنج و حسرت، مبارزه، شادی و ســرور آنهــا شفاهی آفریده

 تجسم یافته است.  ها و زبانشانها، افسانهدر قالب اشعار، قصه

داستانهای فولکلوریک نيز اكثراً نيازهای معنوی و روحی زمانی مردم را اقناع كرده و نسبت به    

 زمــی، از وطــن واوضاع زمان، داستانهای متفاوتی بوجود آمده است. اگر داستانهای حماســی و ر

بيگانگــان بــوده و انــد كــه كشورشــان در دســت كنند، زمانی بوجود آمدهآزادی و مردم دفاع می

و راحتی خلــق آفریــده   جنگ و جدالها ادامه داشته است، اما داستانهای عشقی در زمان آسایش

. در تمامی این داستانها آنچه مورد توجه بوده اینکه مردم خواستار آن است كه منــافع و اندشده

رمــانی اســت كــه حقوقش پایمال نگردد. در داستانهای فولکلوریک اگر  قهرمانی وجــود دارد، قه

برای استرداد حقوق توده قيام كرده است و حتی مردان بزرگ زمان بنا بــه اقتضــای دوران، نــزد 

ی اند و در توصــيف چهــرهها و سرودهای عاميانه شدهچکامهمردم رنگ قهرمانی گرفته، موضوع  

 ها ساخته شده است.ها و حماسهوی، افسانه

ترین آفرینشهای هنری در دوران گذشــته اســت. در ترین و عميقو داستانها پر معنی  هاافسانه   

فــراد در واقــع ميان ملل مختلف جهان نيز افرادی هستند كه كارشان نقالی داستانهاســت. ایــن ا

باســتانی را بــا  ها و داســتانهایی ادبيات شفاهی مردم هستند. این افســانهحافظ و منتقل كننده

ملتــی از ایــن گونــه كنند و طرفداران و عالقمندان بسيار دارند. در ميان هــر  ن میآب و تاب بيا

ا عالوه بر نقل داســتانها، شــعر  شيقها این كار را برعهده دارند. آنه عا شود. در آذربایجان  نقاالن یافت می 

وداســتانهای  ها  سرایند و آهنگ می نوازند. آفــرینش و خالقيــت ایــن نقــاالن، بزرگتــرین حماســه می 

عشقی جهان را بوجود آورده است. ماكسيم گوركی در مورد این نقــاالن نظــر جــالبی دارد، او كــه در  

ها و داستانها شنيده است، آنها را بــا  شيقها ترانه عا شيق سليمان« را دیده و مدتها از زبان عا داغستان » 

اليکــه بــرای شناســایی ایــن  )درح   1نامــد. شيقها را »هومرهــای عصــر« مــی عا ده و  »هومر« مقایسه كر 

 شاعران، خنياگران و نقاالن كارهایی كه در ایران صورت گرفته بسيار ناچيز است.( 

المثلها را بوجود آورده اســت و هاست كه ضربگوید و این تجربهمیها سخن  فولکلور از تجربه   

گذاشته، نتيجه گرفتــه و ی آزمایش  ای گفته و دیگران در بوتهی خود را با جملهههر كسی تجرب

 اند.  قبول كرده

ت، موســيقی، آداب و ی مادی و معنوی آن ملــت اعــم از ادبيــافرهنگ یک ملت یعنی سرمایه   

 دهد و بر تمام هنرهای مــردم تــأثيراساس آنرا همين فولکلور تشکيل میباشد كه  رسوم و.... می

ن دارد، چون بنا به خواســت زمــان هــر گذارد. فولکلور، بستگی به تاریخ و اوضاع زمامستقيم می
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ای رده است. بنابراین مهمترین مسئلهیک از موارد فولکلوری، زمانی اوج گرفته و زمانی سقوط ك

ی مــردم است كه در دل مردم بوده و عامــهتواند وضع واقعی زمان را نشان دهد، فولکلور  كه می

دایی شعر و افسانه ریخته اســت، وآنچــه آنچه از اوضاع اطراف خود برداشت كرده، در قالبهای ابت

بوجود آورده است از صداقت و احساسات او حاكی است و در حفظ احساسات خود صــادق بــوده 

 و سفارشات در آن ـ مثل ادبيات ـ دخالتی نداشته است.

ماهيت و چگونگی آفرینش داستانها و مضمون آنها بستگی تمام به علــل زمــانی دارد، در هــر    

تفاوتی با زمانهــای دیگــر ســاخته به موقعيت مردم عامی و زحمتکش، داستانهای م  زمانی نسبت

توان به روحيات مردم در زمان معين و تأثير عوامــل زمــانی شود و از روی همين داستانها میمی

جمــع در زندكی و طرز معيشت مردم دست یافت. بدین خاطر باید فولکلــور هــر دوره از تــاریخ  

 ی مردم در مقابل ستمگران پی برد.ها و ارادهتوان به مقاومتبهتر می آوری شود. از روی آن

باشــد. از ایــن فــاوت مــیهر ملتی برای خود دارای فولکلوری است كه با فولکلور ملت دیگر مت  

برد. البته فولکلور هر ملتــی بســتگی بــه عوامــل  وان به روحيات و اخالق آن ملت پیتمی لحاظ  

ور بــا عوامــل خی، زبانی و نژادی، جوی و... دارد و هر یک از مــواد فولکلــ مختلف جغرافيایی، تاری

ی شــباهت ایــن بحثهــا نيســت و تنهــا بــه مســئله  كند، اما اینجا مجالمختلف بستگی پيدا می

 گردد.نمونه ای ذكر میای كرده و خورد،  اشارهلکلوری كه در ميان ملتها بچشم میفو

ملــل ها و... ملل مختلف چنين بر می آید كه بسياری ازآنها در ميان ها و افسانهاز مقایسه قصه   

، بــا كمــی تغييــر در ميــان فرانســویها  های ایرانــیشود، مثالً  قصهدیگر و یا شبيه آنها یافت می

ته، ولــی در المثلها كه اكثراً در ميان ملتها یک معنی واحــد داشــ رد، یا ضربآلمانيها و... وجود دا

قالبهای متفاوت بيان شده است، یا اساطير ملل و قهرمانيهای آنها در بعضی شرایط، شــبيه هــم 

 اند.آثار كالسيک جهان را تشکيل داده  می باشند كه رویهم

 1شود: ره می تواند داشته باشد كه ذیالً به چند تا از آنها اشا این تشابه و مشاركت علل زیادی می     

ی بشری: منظور اعتقادات، خرافات و آداب و سوم ابتدایی انسانهاست. انسان ابتــدایی در ریشه(1

مقابل حوادث طبيعی ضعف داشته و در مورد نيروی مافوق طبيعی عقاید و تفکراتی داشــت كــه 

ایــن عقایــد تکامــل   بوده است كــه رفتــه رفتــهاین عقاید با كمی اختالف در ميان مردم یکسان  

ده و یا از بين رفته است، با اینحال معدودی از آنها باقی مانده اســت و در بعضــی یافته، تغيير كر

خورد كــه بــا ، عقایدمذهبی و خرافات به چشم میشرایط مخصوصأ در قالب مثلها، آداب و رسوم

شود. اعتقاداتی همچون عقاید در مورد پيدایش و قدرت در ميان تمام ملل یافت میكمی ضعف  
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ان مردم هنوز باقی مانــده و كه در ميد طبيعت، خدا، زمين، خورشيد و...مور  انسان و جهان و در

 خورد.ر این مورد در ميان ملتها چشم میهایی دشباهت

اند و ایــن دوســتی ممکــن ای داشتهتاریخ ملتها با هم روابط دوستانهدوستی ملتها: درطول    (2  

هــا ال ایــن دوســتیبوده باشد. در هــر حــ است به علل مختلف دینی، فرهنگی، اقتصادی و غيره  

ها به یکدیگر شده و در نتيجه از عقاید، آداب و رسوم وكال فرهنگ یکــدیگر موجب نزدیکی ملت

 اند.تقليد كرده و بر هم تأثير گذاشته

رســد. وقتــی د ملت همسایه اكثراً بــه یــک جــا مــیی نژادی چنهمزبانی و هم نژادی: ریشه ( 3

گــذارد، و در آنجا بنای تمدن و فرهنــگ مــی خود بجای دیگر كوچ كردهقومی از سرزمين اصلی  

ری كــه بــدین مسلماً این قوم موقع كوچ از وطن اصلی، فرهنگی همراه خود دارد و قومهای دیگــ 

اند و این وضــع تدایی خود را از یک نقطه برداشتهشوند، همه فرهنگ ابترتيب از هم منشعب می

هــا هميشــه آورد، از این گذشه همزبــانی ملــتم نژاد بوجود مین ملل همزبان و هشباهتی را بي

ای بين آن دو ملت برقرار شود و از فرهنگ و تمدن همــدیگر مطلــع موجب شده تا روابط حسنه

 باشد.و تقليد اینها اجتناب ناپذیر می بوده كه تأثير

پهنــاوری را زیــر پــا ها زیر نفوذ یک نوع حکومت؛ زمانی فــاتحی كشورگشــا، ســرزمين ملت ( 4

ها را زیر فرمان خود در آورده است. ملتهای مختلف از دست یک حکومــت، یــک گذاشته و ملت

ای شــبيه بهــم خواهــد نها درباره ی این حاكم تا اندازهاند، بنا براین تفکر آنوع ستم و ظلم دیده

هــد داشــت شــود وجــوه مشــتركی خوامــی  ههایی كه درباره همان شخصيت پرداختــ بود. افسانه

 های تاریخی بين ملتهای همسایه بسيار شبيه هم است.چنانکه افسانه

ی قــبال چنــين ی وگيرد. ملت همسایهو ستم قرار می  ( وضع اجتماعی مشابه: ملتی زیر ظلم5  

طلبد و خــود اش مدد میی همسایهاندوخته است. این ملت از اندوختهای  حالتی داشته و تجربه

كه از همســایه گرفتــه، شــکل خــودی كند و این وامی را  مبارزه با وضع موجودآماده میی  را برا

 یابد.اینجاست كه شباهت فولکلور شدت میدهد و می

ی »كوراوغلــو« داســتان آذربایجــانی اســت. ایــن داســتان بــا آوریم حماسهمثالی كه اینجا می   

، ارمنــی، تاجيــک و تــركمن وجــود های مختلفی در ميان ملل مختلف از جمله ترك، ازبک گونه

ی كنــد. چــون ریشــهزبانی جلب توجه میدارد. در بررسی این داستان مهمتر از همه مسئله، هم

و نســبت بــه ی فرهنگی نيــز داشــته  تيجه، رابطهشود، در ننی این ملتها به یک جا منتهی میزبا

ست كــه داســتان كوراوغلــو اند و این خود یکی از عللی ااع ملتهای همزبان خود توجه داشتهاوض

 زبان رخنه كرده است.در ميان ملل ترك
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تــرین آثــار اهی مردم آذربایجان و یکی از غنیهای كوراوغلو از آثار پرارزش ادبيات شف منظومه   

ت تنها به توضــيح مختصــری فرهنگی جهان است. چون این داستان بر همگان شناخته شده اس

، آذربایجان ميان اشغالگران ایران و عثمــانی تقســيم شــده و 17و    16كنيم. در قرنهای  اكتفا می

هر یک برای كسب ثروت طبيعی این سرزمين در جنگ و جدال بودند و آذربایجان روز بــروز رو 

به ویرانی می گذاشت، بعد از روی كار آمدن شاه عباس صفوی این جنگهــا شــدت یافــت. مــردم 

اســتار كنند و آزادی سرزمين مــادری خــود را خون میآذربایجان نيز نارضایتی نشان داده  عصيا

ی كوراوغلو نشانگر واقعی این عصيانهاست كه به نحوی درخشان در شوند، در این ميان چهرهمی

 گر ساخته است.فولکلور نيز با وسعتی وسيع گسترش یافته و سيمای قيام آن دوران را جلوه

ی كوراوغلــو گــرد آوری قول یا داســتان از حماســه  18های با شکوه كوراوغلو )تا حال  منظومه   

های در ميان تمام ملل جهان غوغایی بپا كرده است و یکــی از معتبرتــرین منظومــه  1شده است(

حماسی مردم آذربایجان است كه از طرف محققين و منتقدین دنيا مــورد بحــث و بررســی قــرار 

عنوان قهرمان ملــی آذربایجــان شــناخته شــده اســت . بــرای اولــين بــار داســتانهای گرفته و به  

ز آن در م. بزبان تركی و با حروف ارمنی در تبریز نوشته شده است و بعــد ا1721كوراوغلو بسال  

آوری كــرده اســت. ای از ادبيات شفاهی كه جمــعجموعهداغی در مم. عندليب قراجه1805سال  

 2آوری و نوشته است.ا جمعچند شعر از كوراوغلو ر

كوراوغلو در آسيای ميانه، در ميان ملل مختلف آن، قهرمانی است كه با شخصيتی مبــارز ولــی    

ایــن داســتان در ميــان مــردم تاجيــک بنــام   3با نامها و مبارزات مختلف معروف و مشهور اســت.

مبول« »گورگولی« معروف اســت. اســاس داســتان آن چنــين اســت كــه ســرزمين زیبــای »چــا

مختلف به این ســرزمين   سرزمينی است كه بين  مردم  مساوات و عدالت برقرار است. اشغالگران

خيزنــد و در نتيجــه ی مبول بــه دفــاع از ســرزمين خــود برمــیآورند. تمام مــردم چــاهجوم می

ی مردم زحمتکش اســت كــه از یابند. گورگولی قهرمان و نمایندهبه میهمبستگی، بر دشمن غل

اكــدل، بــه چيز است و با اتحاد مردمــی ســاده و پی فقير برخاسته و فرزند قصابی بیميان توده  

 خيزد.دفاع از حقوق مردم برمی

وراوغلو« )گورزاد( معروف اســت. مضــمون داســتان ن مردم تركمن، این داستان بنام »گدر ميا   

شــود و او را »روشــن« است كه بعد از مرگ، صــاحب پســر مــی  اینست كه »آدی بيگ« قهرمانی

دایــی كوراوغلــو كننــد. »خــان«،  ر بدنيا آمده، كوراوغلو صدا مــینامند و چون بعد از مرگ پدمی

آورد. ش »جيغــالی بيــگ« را از حدقــه در مــیكشــد و چشــمان پــدر بــزرگیعنی »مؤمن« را می
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های شود. خان با یکی از ســركردهن، بزرگ میر جيغالی بيگ و زن مؤمكوراوغلو از بچگی در كنا

نی برد. كوراوغلو كه هنوز بــه ســن جــواگل اندام« را دزدیده و با خود میخود، زن مؤمن یعنی »

د جمع كــرده و بــر ركــاب اســب شود و چهل مرد جنگی را دور خونرسيده، برای انتقام آماده می

كند امــا هد. سپس با »یونس پری« ازدواج میدمینشيند و دالوریها نشان ای »قيرآت« میافسانه

پــذیرد. از خصوصــيات ایــن ز« پسر »پولدور« را به فرزنــدی مــیشود و »اووصاحب فرزندی نمی

در ميــان باشد. داستان كوراوغلو  من، رشادت، مردانگی و جنگاوری میقهرمان در ميان مردم ترك

نان اصــلی كوراوغلــو  بازرگانــان و كنــد. در ایــن داســتان دشــمملت ترك نيز جلــب توجــه مــی

گيــرد. عــالوه از ستاده و از آنها باج میها ایثروتمندان هستند. بدین خاطر كوراوغلو، در سر جاده

 كند.ستان روابط عشقی نيز جلب توجه میروح قهرمانی، در این دا

-جا مبــارزه كرده است، اما در این در این داستان، كوراوغلو چهل مرد جنگی را دور خود جمع   

خــورد و موضــوع اجتمــاعی و مســاوات عی او عليه استثمارگران بچشــم نمــیی سياسی و اجتما

ه فئودالهــا، مســير شود و در حالــت كلــی اعتــراض او عليــ مردم و قهرمانان دیده نمیموجود بين  

 كند.ضعيفی را طی می

كه از دیگــر داســتانهای ی دیگری از داستان كوراوغلو موجود است  در ميان مردم ارمنی، گونه   

ملل مختلف نسبت به كوراوغلوی واقعی آذربایجانی نزدیکتراســت. در داســتان ارمنــی كوراوغلــو، 

موضوعات اسبهای قيرآت و دورآت، دزدیده شدن قيرآت، موضوع تفنــگ در پایــان ایــن مبــارزه، 

جــانی دارد. داســتان آذربایكمک به فقيران و برقراری مساوات و شمشير مصری شباهت زیادی با 

مــه و قهرمــانی ی ارمنی داستان، كوراوغلو قهرمانی مبارز عليه فئودالها، مــدافع حقــوق عادر گونه

غالگران بودنــد، بــرای شود. ملت ارمنی نيز كه درآن زمان زیر استثمار اشپرست شناخته میوطن

بــه عاریــت   فرهنــگ آذربایجــان  ی خود در مقابل ظالمان، ایــن اثــر قهرمــانی را ازتقویت روحيه

اند و این جریان بخاطر موقعيت اجتماعی و وضع سياسی ـ اجتماعی مشابهی است كــه بــا گرفته

شيقها به زبان ارمنی بوجــود آمــده اســت و عای  این داستانها از طریق ترجمه  آذربایجان داشتند.

 همسایگی دو ملت و روابط فرهنگی توانسته است این مشابهت را بوجود بياورد.

شيق قریب و شاه صنم« نيز از داستانهایی هســتند كــه در عااستان عشقی »اصلی و كرم« و »د   

آورد، مســلم زو فرهنگ و فولکلور خود بحساب مــیميان چند ملت مشهور بوده و هر ملت آنرا ج

 است كه دوستی ملتها در این مشابهت تأثير فراوان دارد.

تواند امروز در بارورتر ســاختن فرهنــگ هــر ی فرهنگ هر ملتی است میه سرچشمهفولکلور ك  

ــ  در آن بکــار هــایی كــه  ور و ظرافــتملت مؤثر باشد. با توجه به وسعت، گسترش و شيوایی فولکل

 تواند از این منبع سرشار استفاده كند.رفته، ادبيات كتبی می
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ی مــدد یــک  بــومگيرد كه از قــدرت فولکلورقرار میادبيات اصيل هر ملتی، زمانی مورد توجه     

د؛ وی اجتمــاعی شــ ی از قلمــرو ادب تــوده، وارد زمينــهابا مایه  دتوانجوید و از آن ملهم شود. می

 چنانکه آزمایشهایی صورت گرفته و نتيجه ی ثمر بخشی داده است.

در ادبيات فارسی، نظامی گنجوی یکی از شاعرانی است كه بــا وســعت بيشــتری از فولکلــور و    

ی خــود ات كتبــی كــرده اســت. نظــامی در خمســهاستفاده كرده و وارد ادبيــ داستانهای مردمی  

بان مردم گرفتــه االسرار« داستانهای عشقی، اخالقی ، اجتماعی و تاریخی را از زمخصوصاً »مخزن

 ای ثبت كرده است.و بطرز هنرمندانه

کارها را بوجــود توان با استفاده از زبان مردم و موضوع و ساختمان فولکلوری، بهترین شــاهمی   

اش را در بعضی اشعار و كارهای خواهد، چنانکه امروز نمونهرد، این كار چندان زحمتی نيز نمیآو

بينــيم همــواره كــاری اند میاميانه، داستانها و... ساخته شدههای عها، ترانههنری كه از روی قصه

ای خواهــد داشــت العاده  یت شود، مسلماً تأثير فوقجالب و ستودنی است و اگر چنين هنری تقو

 . شوداز حدود ادبيات نيز فزونتر می  كه اهميتش

این فرهنــگ تربيــت   ادبيات شفاهی هر ملتی، لوكوموتيو اصلی فرهنگ آن ملت است. مردم با    

تر باشد تأثير مستقيم آنرا در روابط انســانها، هرچه فرهنگ شفاهی غنی  1یابند.شده و پرورش می

علوم  می توان یافت. این فرهنگ شامل گذشته و حال مردم است، حوادثی كه در جامعه و حتی  

گذشته از سر گذرانده، مبارزاتی كه عليه بيداد و ستم پيش برده، شادیها و پيروزیهایی كه كســب 

كرده، همچنين غمها و شکستهایی كه داشته است، آمال و آرزوها، آداب و رسوم، طــرز معيشــت، 

ت در ادبيات شفاهی آن متبلور است. ادبيات شفاهی مردم آذربایجــان بســيار توانمندیهای یک مل

ی ، كه از آفــرینش انســان بــر روی كــرهای است فنا ناپذیرنی، گسترده و متنوع است و گنجينهغ

امروز، فرهنگی بالنده و پویا برای ما به یادگار مانده است. تنوع و گســتردگی ادبيــات   به  خاكی تا

آن چنان زیاد است كه شاید در بين ملل دیگر نتوان نظيری بر آن یافت. ایــن   شفاهی آذربایجان

ز انــواع بيــان اســت ادبيات شامل آداب و رسوم، باورها، اعتقادات، اشعار، ضرب المثلها و بسياری ا

قــدمت تــاریخی و گســتردگی ی ملتهــا وجــود دارد امــا آذربایجــان بــه دليــل  كه در ميان همــه

داب و رسوم گسترده و قدیمی است. از دیگر سو، عاملی كه باید به صــورت اش دارای آجغرافيایی

دانيم در ميان ملتهــای دیگــر نيــز ت كه هر چند میشيقی اسعامجزا روی آن تأكيد كرد ادبيات  

دراویش، نقاالن، خنياگرانی وجود دارند كه كارشان داستانسرایی، نقّالی و آهنگســازی اســت امــا 

طــول تــاریخ همــراه ملــت  شيقها مجــزا از آنــان درعانيز وجود دارند و    این طبقات در آذربایجان

 
 .  17، ص  1378م. كریمي، زبان تركي در بوته ی زبان شناسي تطبیقي، زنجان،  1
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اند و هزاران دفتر شعر، داستان و آهنگهای متنوع موسيقی به وجــود آورده انــد كــه زندگی كرده

 خود در حد تاریخ ادبيات ملتی ارزشمند است. 

آوری هــر بيــانی، گــردآوری فولکلور، حجم كتاب به وجود آمده مطرح نيست و نباید با  در گرد   

شود دقــت بایست در اصالت آنچه گردآوری میالمثلی بر حجم آن افزود بلکه می  داستانی، ضرب

كافی به خرج داد تا موادی گردآوری شود كه از درون خود ملت جوشيده باشد و گرنه ترجمــه از 

 برد.نگ ملل دیگر، غنای آنرا باال نمیفره  زبانهای دیگر و

ساله را داراســت هــر  200آوری فولکلور در آذربایجان، قدمتی كم و بيش تالش در جهت گرد    

های عاميانه تحــت نــام چند كه علم فولکلورشناسی بيشتر از یک قرن عمر ندارد. بسياری از ترانه

انــد. شــيه و مــتن كتابهــا استنســاخ یافتــهاهای خطی كتابهای كالســيک ـ در حبایاتی در نسخه

انــد. در ایــن وارد ادبيات مدون و رسمی گردیــده  المثلها توسط شاعران كالسيک بسياری از ضرب

دری توان ادعا كرد كه بسياری از شاعران واالمقام ما كه آثارشان را به زبان غير مــامورد حتی می

ــ   المثلهااند از ضربیعنی فارسی و عربی نيز نوشته ی از فرهنــگ شــفاهی مــردم وارد و به طور كل

المثل، داستان از فرهنــگ خــودی را بــه دانيم نظامی گنجوی صدها ضربه میاند همچنانکكرده

 زبان فارسی وام داده است.

آوری يات شــفاهی مــردم آذربایجــان را گــردبرخی از مواد ادب  18داغی در قرن  جهعندليب قره   

های عاميانــه و اشــعار مربــوط بــه ها، ترانهاست. در این اثر، بایاتیش نوشته  كرده و در دفتر خوی

در كتــاب »تجریــداللغات« اثــر آخونــد   1اند.های حماسی و عشقی آورده شدهظومهداستانها یا من

ميرزا علی باكویی نيز، بخشی از فولکلور مردم آذربایجان گردآوری شده است. ایــن اثــر در ســال 

هجــری قمــری  1314هجری قمری نوشته شــده و نخســتين چــاپ ســنگی آن در ســال   1246

آوری ای گــردراغــهمنيز توسط عباسعلی    »امثال تركانه«  2م( در تهران انجام گرفته است.  1896)

راه افتــاد  بــه  از زمــانی كــه مطبوعــات در آذربایجــان و ایــران  3شده است كه بعدها چاپ گردید.

و فــرار   1320همواره ادبيات شفاهی مردم آذربایجان جایگاه خاصی در آنها داشت. بعــد از ســال  

ز آن جملــه رض اندام یافتنــد ارضاخان، اوضاع كشور طوری بود كه نشریات تركی فرصتی برای ع

كه حکومــت  1324ی »وطن یولوندا« جای را برای انعکاس ادبيات مردمی باز كرد. در سال مجله

ملی آذربایجان سر كار آمد نشر ادبيات شفاهی مردم نيز ميــدان یافــت و پــس از آن بســياری از 

. این فعاليت های عاميانه، ضرب المثلها، چيستانها و غيره را گرد آوری كنندادیبان توانستند ترانه

 
 .  250آذربایجان شفاهي خلق ادبیاتي، ص  1
 . 1314ویي، تجرید اللغات، تهران،  میرزاعلي باك 2
 . 1334عباسعلي مراغه اي، امثال تركانه، تهران،  3
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اوم یافتــه و دفترهــای بيشــماری حتی در سالهایی كه زبان تركی در ایران ممنوع بوده اســت تــد

 ند.اهآوری و نوشته شدگرد

های عاميانــه و گلی در زمان مشروطه، نسبت به گــردآوری ترانــهدانيم كه اوزئيير حاجی بيمی   

آوری و منظم ساخته و در اوپراهــای شفاهی را گردهای  ياری از بایاتیها همت گماشته و بسبایاتي

خود استفاده كرده است. پيش از انقالب اسالمی كتابهای چندی در ایــن زمينــه چــاپ و منتشــر 

دو، در این مورد حائز اهميت است. ایــن    1شد از آن جمله كتابهای صمد بهرنگی و بهروز دهقانی

پ ســپردند. آن دو چيســتانها را نيــز بــه چــاپ آوری كردند و به چــاهای آذربایجان را گردافسانه

ی قــدیم جامعــهاهلل جاوید نيز در آن سالها بيکار ننشسته و آثــاری چنــد را تندند. دكتر سالمرسا

گــام محکمــی  3در این سالها محمدعلی فرزانه نيز با چــاپ بایــاتيالر  2دند.فرهنگی آذربایجان نمو

المثلها، متلها، چيســتانها و بلکه هزاران كتاب از ضربصدها و    برداشتند اما بعد از انقالب اسالمی

شيقها در شهرهای مختلف آذربایجان چاپ و منتشر شد و هنوز صدها كتــابی عابویژه داستانهای  

شــوند. در اینجــا از اند به تدریج به چاپ سپرده میدهكه در سالهای خفقان ستم شاهی نوشته ش

 نقــابی،  علی، محمــدزهره وفایی، منظــوری خامنــه  لهی،احسين فيضزحمات دكتر ح. م. صدیق،  

 بایست قدردانی كرد.  دكتر هيأت و دیگران می
 

 
 اساطیر آذربایجان  

ها و حقایقی از تاریخ است كه از خالقيت انســانها تــوان ای از افسانهاساطير ملل همواره آميزه   

ی تــاریخ پــرورش یافتــه و از اند. قهرمانانی كــه در مزرعــهو قهرمانانی خارق العاده آفریده  گرفته

ی مبارزه با موجودات پليد و شيطانی چون دیــو اند كه از عهدها چنان توانی یافتههخالقيت توده

شــادی و اند و آنان را به سوی خوبی، نيکی، و اژدها برآمده و از آمال و آرزوهای مردم دفاع كرده

های بلند مردمی است كه با آرمانهای واال ها نشانگر افکار و اندیشهاند. اسطورهنور رهنمون گشته

-انيم كه هيچ افســانه و داســتانی بــیداند. میها و پليدیها برخاستهعليه پلشتیطلبی به مبارزه  

ی ن و اندیشــهكه بــا گــذر زمــان در ذهــ   ندست، بلکه دارای عناصری از حقایق معنی و بيهوده ني

ی دایمی نور با ظلمت، خودی بــا بيگانــه، خيــر بــا نده است. در این داستانها مبارزهمردم زنده ما

شر، عدل با ظلم، راستی با كژی، خوبی با بدی در جریان است. این آثار بازتابی از آرمانها و ایــده 

 
 . 1347هاي آذربایجان، گردآوري صمد بهرنگي و بهروز دهقاني، تبریز، افسانه 1
 . 1358جلد، 2لر، تهران، هللا جاوید، آذربایجان فولكلوروندان نمونهدكتر سالم 2
 . 1344الر، تهران، محمد علي فرزانه، بایاتی 3
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نقدر فرهنگــی، راه تردید شناخت این ميراث گراردمان سخت كوش و خيرخواه است. بیآلهای م

   1سازد.شناخت صحيح تاریخ و ملل هموار میرا برای 

اند اما در هيچ منبع تاریخی اثــری از آنهــا این داستانها حقایق تاریخی  توان گفتبه جرأت می   

لق قابل لمس و احساس اســت و نيست. تاریخی است كه با چشم خلق قابل مشاهده و با روح خ

دهــد زیــرا از اغــراض و عقاید و روحيات مردم را نشان مــی  كتاب تاریخی، افکار،تر از هر  مطمئن

ی مردم محل نگهداری آن بوده اســت در امان بوده، سينهامراض مورخان و دستور دهندگان آن  

به طوری كه قریحه و خالقيت مردم، آن را بارورتر كرده و تصویری شکوهمند از پيکار انسان بــا 

 ده است.    نيروهای شر خلق كر

ی بزرگ انسانی است. آثار شکوهمندی كــه همــواره در ای فرهنگی و تجربهها سرمایهورهاسط   

 آن خير بر شر چيره است و آرمانها و ایده آلهای انسانی تفوق دارد.  

-توان در افسانهه را میی سام در شاهنامیگر الهاماتی گرفتهه اند. افسانهاساطير خلقها از همد   

بينــيم، داســتان های كوراوغلو مــیاب را در افسانهی تركی یافت. داستان رستم و سهر»آسنا«ی  

بينيم. خویشاوندی اساطير یونانی بــا اســاطير تركــی ا« به وضوح میحضرت مریم را در »آالن قو

 های تركان دارد.ی با افسانههای پارسيان شباهتهای زیادغير قابل انکار است و بسياری از افسانه

گؤز در دده قورقود با داستانهای هومر قابل قياس است و حتی ادعا شده اســت كــه هــومر از تپه

در هر حال اگر این سخن صرفأ ادعا هم باشــد عناصــری نهای دده قورقود بهره گرفته است.داستا

 2از حقيقت در آن نهفته است. 

رهنــگ و آرمانهــای آن ملــت بی تردید اساطير هر ملتی نشأت گرفته از تــاریخ، روحيــات، ف      

هــای تــاریخی بــه صــورت است و چه بسا تاریخ خود آنان است كه پرشاخ و برگ گشته و چهره

های تركــان ز اســطورهاند. ما در این جا به بررســی برخــی اها تجسم یافتهاق آميز در اسطورهاغر

 نشينيم.  آذربایجان می

چنان گسترده، عميق، پــر رمــز و راز اســت   اساطير آذربایجان نيز همچون تاریخ و فرهنگ آن   

هزار سال پــيش تــا آمــدن   7كه برای شناخت آن می بایست با تمدنهای باستانی این منطقه از  

ــ قبایل بعدی در هزاره ن بخــش از های بعدتر و آمدن آریایيها و دیگر اقوام مهــاجم آشــنا شــد. ای

ای از فرهنــگ قبــایلی اســت كــه در ایــن ســرزمين ســکونت یافتــه و فرهنگ آذربایجان آميخته

هزار ســاله دارد.   7اند. آثاری كه در دست است نشان از تمدنی  تمدنهایی از خود به یادگار نهاده

 
 . 116، 115، 114، 113،  112، 111م. كریمي، نگاهي به اساطیر آذربایجان، امید زنجان، شماره هاي  1
 در این زمینه اشاره به دو كتاب ارزشمند از دانشمندان آذربایجاني ضروري است:  2

 . 1368نیا، كوراوغلو در افسانه و تاریخ، تبریز، الف( رحیم رئیس   
 . 1367ب( بهروز حقي، جهان بیني حماسة كوراوغلو، برلن،    
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 های سوم و چهارم پيش ازهای به دست آمده در جای جای آذربایجان كه مربوط به  سدهكتيبه

ناپذیر از غنای فرهنگی منطقه است. ادبيات شفاهی مردم ایــن ميالد است به عنوان منبعی انکار

سرزمين با این گستردگی و غنایی كه در ادبيات جهان كم نظير است منبع صــدیق دیگــری بــر 

ده قورقود كه در ایران نوشته شده اســت یکــی دیگــر از ناست. كتاب جاودانه و ارزشمند داین غ

داســتان حماســی، عشــقی اســت بــه   12ر كه بالغ بر  منابع پربار فرهنگ آذربایجان است. این اث

های زیبایی از عشق، قــدرت، پردازد و چهرهای آذربایجان میزندگی و مبارزات قهرمانان اسطوره

دهند. این اثر در ميان آثار كالســيک جهــان و پيروزی حق بر باطل را نشان می  خالقيت، مبارزه

يات شناخته شده اســت پيشين به عالم ادبی  يت چشمگيری است هر چند كه در سدهحایز اهم

 ی اندیشمندان و فرهيختگان فرهنگ و ادب جهان را به خود معطوف داشته است. اما توجه همه

های در كنار كتاب دده قورقود، منبع عظيمی از اساطير آذربایجــان وجــود دارد و آن منظومــه   

ش و ها بــه ســرایعاشــيق اوزانهــا و  راویان توانمندی چــون    است. صدها منظومه آذری كه  1آذری

ی گرانبهایی است كه هنوز تحقيقات علمــی گســترده بــا امکانــات اند گنجينهروایت آن پرداخته

دانشگاهی بر روی موضوعات و شخصيتهای آنها انجام نگرفتــه و هنــوز یــک از دههــا رمــز و راز 

 فرهنگ آذربایجان گشوده نشده است. 

ده و ای و داســتانهای حماســی مبــادرت نمــوههای اســطورما ابتدا به شناختی سطحی از چهره  

ن را كوتاه كرده به اصــل موضــوع بررسی زوایای مختلف آن خواهيم پرداخت. پس سخ  سپس به

 پردازیم.  می

هاست. این شگفتی و راز در تاریخ و جغرافيای این سرزمين آذربایجان سرزمين رازها و شگفتی  

سرســبز   یهاكشيده و پوشيده از برف، با دامنهسرزمينی پر از كوههای سر به فلک    نهفته است.

 .و زیبا، دریای جوشان و خروشان به همراه پهن دشت وسيعی با انواع عوارض و نعمــات طبيعــی

گــرفتن آذربایجــان در ســر راه   گــذارد. قــراربه ناچار بر فرهنگ مردم تاثير مــیاقليم جغرافيایی  

ی ابریشم و محل تالقی آسيا و اروپا، سبب تماس و برخورد فرهنگهای مختلف بوده اســت. جاده

های خاص خود بوده اند و ایــن دیــار پلــی ميــان فرهنــگ از این فرهنگها دارای اسطوره  هر یک 

شرق و غرب بوده و پذیرای فرهنگ آنان نيز بوده است بنابراین غنای فرهنگی ایــن ســرزمين از 

 این نظرگاه قابل تبيين است. 

ایــزدی انــان اسطوره بخشی از فرهنگ مردم است كه به نگاه مردم نســبت بــه خــدایان و قهرم  

دهــد. این بخشی از اسطوره را تشکيل می  پردازد و بستر تقویت و رشد باورهای مردمی است.می

ذربایجــان ســازد. آهای اساســی اســطوره را مــینات پایــهی آفرینش انسان و كائباور مردم درباره

 
 . 1354هاي آذري، تهران، م. كریمي، منظومه 1
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اساطير هــيچ ملتــی تردید دین و  دشت، شامانيزم و... بوده است. بیتانری، دین زرخاستگاه گؤگ

ها جدا از بافت تاریخی آن قابل دریافت نيست و تاریخ هــر ملــت در بــاروری و پــرورش اســطوره

های محققــان فــرو گوییای از ابهام و تناقضما تاریخ آذربایجان هنوز در هالهنقش بسزایی دارد. ا

دین و فرهنــگ   ها،شک با حالجی اسطورهحقایق مورد قبول همگان نيست. بی  رفته است. هنوز

 مردم، راه برای دریافت تاریخ حقيقی مردم این سرزمين گشوده خواهد شد. 

ســازد قــدمت تــاریخی، وســعت آذربایجــان را در جهــان متمــایز مــی آنچه امروز فرهنگ مردم  

ی وسيعی است كه از كوههای قفقاز تا مركــز ایــران، و غنای آن است. آذربایجان منطقه  گسترده

گيرد و قسمت عظيم آن جزوی انفکاك ناپذیر از ایــران اســت و ناتولی را در بر میز خراسان تا آا

با فرهنگ ایرانی مأنوس و آميخته است. از سوی دیگر زبان و  فرهنــگ مــردم ایــن دیــار تركــی 

تــأثير نبــوده تركــان در آن بــی  هایورهاست و با فرهنگ تركان جهان هم خانواده است لذا اسط

اسالم از همان دوران ظهــور بــا طيــب خــاطر توســط تركــان آذربایجــان   ست. از دیگر سو دینا

ناپذیر از فرهنگ آذربایجان اســت. بنــابراین بــا ده است و فرهنگ اسالمی جزء جداییپذیرفته ش

های آذربایجان نيز از پيچيدگی خاصــی توجه به عمق و وسعت و غنای فرهنگی، بررسی اسطوره

گرفت، با دیــن گــؤگ تــانری بایست پیز زمان سومریان میاین فرهنگ را ابرخوردار است. عمق 

-ی كالم پرهيز میراین از اطالهها و اساطير این منطقه پرداخت. بنابآشنا شد و آنگاه به حماسه

 كنيم.  

ی دانش و فرهنگ بشری است. ترین و تاریک ترین عرصهشناختهترین، نااسطوره یکی از مبهم  

ای است پــيچ در پــيچ و بغــرنج و دارای آن كه نهاد و نهال آدمی است حوزهاسطوره و خاستگاه  

 ابعاد گوناگون. از این رو، كاویدن و پژوهيدن در این عرصه كاری است بس دشوار.

آدمــی، خميــر  های انسانهای دیرینه از جهان پيرامــون در ژرفــای جــانها و دریافتتأثير یافته  

-ی آغازین اندیشهت. اسطوره، گونهمایه و مصالح اوليه تکوین و تکامل اسطوره را پدید آورده اس

-،كه اقوام بشری در گذر زمان هالــهی بشری است و حاصل تالش و كوشش خود جوش انسانها

ــ آن تنيــده  گرداگــردای رازآميز از خواب و خيال و آرزوهای دور و دراز بر دیگــر،   د. بــه عبــارتان

ی ست كه به سان نهالی در مــتن خــاطرهی تمام نمایی از آرمانهای جمعی انسانهااسطوره، آئينه

قومی و ذهنيت اقوام كاشته و پرورده شده است و ســپس بــه درختــی تنــاور تبــدیل شــده و در 

ها پایدار مانده و به مرور پاســخگوی نيازهــای انســان در راســتای شــناخت خــود و درازای هزاره

 ين جهان پيرامون و گشودن رازهای هستی شده است.تبي

 كنند:ر جهان نگری به سه دوره تقسيم میامروزه دوران تاریخی را از نظ

 ایبينی اسطوره. دوران جهان1 
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 بينی فلسفی )دینی(. دوران جهان2 

 بينی علمی.. دوران جهان3 

ارانی بــس ای بــوده اســت وروزگــ اسطورهی جهان بينی  دوران، دوره  ترین و دیرپاترینطوالنی   

ان براین باورند كه دوران شناسدین و دانش بشری بوده است. روان  ای،دراز، جهان بينی اسطوره

و كنش انســان بــر جــای   گيری منشاش، بيشترین تأثير را در شکلای به دليل دیرپاییاسطوره

تــوان شخصيت انســان امــروزی مــی  دا و نهانپای این دوران را در تکوین عناصر پيگذاشته و رد

ی پوســته نشين شده و بــهی ذهن تههاترین الیهای در درونیدید. بازتابهای جهان بينی اسطوره

سانهای امــروزی قرنهاســت حتــی شناسان معتقدند كه با آنکه انخود آگاهی راه یافته است. روان

ند و امروز دوران خردگرایــی افلسفی )دینی( را پشت سرگذاشتهی دوم یعنی جهان بينی  مرحله

ای كارایی خود را از دست نــداده جریان است هنوز جهان نگری اسطورهیا جهان بينی علمی در  

دلی، هنــوز از كند و در راه سفر بــه ســوی تعــامی  ی اسطوره زندگیسان در سایهاست و هنوز ان

 گيرد:ها الهام میاسطوره

نداشتند و حتی برای پنگری، اسطوره را خرافه میسویهانگاری و یک  دهه پيش با سادهتا چند    

پيــدایش ایم كــه بــا  ی بينش علمی بدین باور رسيدهایهاندیشيدند. اما امروز در سنابودی آن می

ی فرهنگی بشر، روند تکوینی خود را شکل داده و بــا بــاور بــه زنــده ها، نخستين شالودهاسطوره

نهــاده و وارد دوران   ن، زندگی نيمه حيوانی را پشــت ســرهای جهان، انسای پدیدهن همهانگاشت

 ای شده است.بينش اسطوره

ها و رد پاهایی از چشــمه ی جوشــان درونــش واقعيت اینست كه انسان از راه اسطوره به نشانه  

ی اتصــال انســان و بــرد كــه درونــش نقطــهتوجه در اعماق وجود خویش، پی مــی  می رسد و با

 گيرد.ها سرچشمه میت كه نخستين اسطورههمين نقطه اس  خاستگاه عالم است و از

داند و بــرای يرامون هم جوهر، همسو و همسان میانسان با بينش اساطيری، خود را با دنيای پ  

ی بين خود و طبيعت را از بــين آميزد و فاصلههای طبيعت، با آنان در میپدیده  درك و دریافت

شناسایی می كند و اعتقاد پيــدا ها می نگرد و پدیده را  برد. بنابراین، انسان از درون به پدیدهمی

كند كه انسان و جهان یکی است. بازتاب این باور اینست كه انسان همــه چيــز را از طبيعــت می

  .كندندار و با رفتاری انسانی تجسم میبيجان تا گياهان ودرختان، جانوران، همه و همه را جا

طوره را برآینــد فرویــد اســ   1انــد.ترك یک قوم یــا یــک ملــت نيــز ناميــدهاسطوره را، رؤیای مش 

دیــد، ترن سال زندگی خویش داشته  است. بیكه تبار انسان در درازای هزارا  2دانندمی  رؤیاهایی

 
 .  1356بتهاي ذهني و خاطره ازلي، داریوش شایگان، تهران،  1
 .44بهروز حقي، همان، ص  2
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اســت؛  در دورانهــای كهــن  آن ملــت  ی تفکر مردمان  ی فرهنگ و نحوه اساطير هر ملتی، نشان دهنده 

 است.   ی تداوم زندگی یک ملت ینده زبان گویای تاریخی است از دورانهای پيش تاریخی؛ نما 

سال كه بــه   12000نش در تر تركان، كل آفری ی آذربایجان، یا به عبارت صحيح در فرهنگ اساطير      

  : هار دوره به این ترتيب است شود تبيين شده است. این چ ی سه هزار ساله تقسيم می چهار دوره 

ـ سه هزار سال نخستين به دو قلمرو اورمزدی و اهریمنی ـ نور و ظلمت، خير و شر... 1     

 تقسيم می شود. 

 شوند.های گيتی آفریده میم، پيش نمونهـ سه هزار سال دو2     

آدمتـــی پــا   ی اهـریمـن شــروع شــده و نخـستيـن زوجـ سه هزار سـال سـوم با حـمله3    

 كنند.       رویدادها، شکل تاریخی را آغاز مینهد و بـه عـرصـه می

 یابد.ار سال چهارم دین و علم تکوین میـ سه هز4     

هــای گــردد. شخصــيتر چيزی و تداوم هستی آن تبيــين مــیپيدایش ه  1بندیدر این تقسيم  

ای از تقــدس، قهرمانــان هالــهدهنــد و هموارهرا موجودات مــافوق طبيعــی تشــکيل مــیاسطوره  

گردنــد ها همچون داستان واقعی تلقی میهگيرد. حوادث مطرح شده در اسطورطوره را فرا میاس

گردد اســطوره تکــوین یابــد و جــای گردد. دنبال منطق گشتن سبب میمیو نقّال دنبال منطق  

گيرنــد و تاریخی به خــود مــیها شکل نيمه رهبينش دینی فرا  گيرد. رفته رفته اسطو آنرا دین و

تانها ساخته شــده و رود و داسانسانهای زورمند و تنومند پيش میتحول و تکامل حوادث توسط  

 كند.ی الوهيت پيدا میزند و جنبهمی  ای از تقدس دینی به دور قهرمانان حلقهبه تدریج هاله

ن بــه آرزوهــای خــود در ســيدتوان واكنشی از ناتوانی انسان دانست كــه در راه راسطوره را می  

شــوند و ازد. به این ترتيب خدایان خلق مــیپردماندگی ها و ضعفش به خلق آن می  مقابله با در

هــای د، اما قهرمانانی كــه دارای ویژگــیشونمانان و شهریاران زمينی تبدیل میرفته رفته به قهر

شــناخت صــحيح انســان از علــل واقعــی ای از عدم  توان نشانهالعاده هستند. اسطوره را میخارق

حوادث دانست و نخستين كوشش انسان برای شناخت طبعيت و حوادث آن به حساب آورد. در 

 دهد.واقعيت ها پيوند می ه یاری اش شتافته و تخيل را بااینجا تخيل انسان ب

امــا  های خاصی دارد كه با مشخصات اساطير ملل دیگر متفاوت اســت،اساطير هر ملتی ویژگی  

ملتهای همجوار دارای اساطير شبيه هــم هســتند. ویژگــی عمــده اســاطير آذربایجــان همچــون 

کی سال نيروهای خير و شر، ني  12000بسياری از دیگر ملتها، ثنویت است و هميشه ـ در طول  

 هم هستند.و بدی، نور وظلمت در تقابل با
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يان دارای سه عنصر: فرّه، فروهــر زردشت پيامبری است از اساطير تركان. او، همچون دیگر آدم  

و جوهر است. فره همان موهبت الهی است كه تجلی ظاهری آن در وجــود زردشــت نــور اســت. 

است و بعد از مــرگ او نيــز فروهر در حقيقت روح اوست و نگهبان آدمی كه قبل از تولد موجود  

 ماند. جوهر، صورت مادی یا جسمانی آدمی است. باقی می

ود و درخشندگی خاصی بــه شاو می ره در لحظه تولد وارد بدنغدو نام دارد. ف   مادر زردشت دو  

نتقال فــرو هــر برای ا  شود.شت، از دو غدو به زردشت منتقل میبخشد. این نور با تولد زردمی  او

 روید.ی كوه اساطيری اسنوندی)سهند( میگيرد كه در باالزردشت در آن جای می

پدر اوست. تولد زردشت، پيشاپيش پيشگویی شده بــود. ســه   دو غدو، مادرزردشت و پوروشسب،

گيرد. زردشت در لحظه ی تولــد مــی ی پوروشسب را نور فرا میت، خانهروز پيش از تولد زردش

دهند. زردشت با شــير اند قرار میهایش را كشتهگرگ ماده ای كه بچهخندد. او را در آشيانه ی  

سالگی همــواره ردد و تا چهل گدوران كمال اندیشه آغاز میسالگی    15شود و از  گرگ بزرگ می

و او نيــز رســالت خــود را  كنداسرار دین را بر زردشت آشکار می  رمزدكند. اوبا اورمزد گفتگو می

-کان، حاكمــان بــه دشــمنی بــا او برمــیپزش ،ایستد. جادودارد. اهریمن در برابرش میاعالم می

 بــرد ولــیيشــه روشــن را بــه در بــار مــیسبز و آتــش همسرو هميشه    زردشت اوستا ـ    خيزند.

توســط  بيماری گشتاسب و بهبودی او  كشاند، وليکنزردشت را به زندان می  ها، سرانجامدشمنی

 شود.سالگی كشته می 77آورد. زردشت در  گردد تا گشتاسب بدو ایمان  ای میزردشت وسيله

گروند. تفکر قام ـ شامان به پيدایش بيــنش اســطوره زردشت، تركان به قام یا شامان میبعد از    

گــردد. در ایــن مرحلــه، تفکــر مــذكور و بعد ها تکيه گاه بينش دینی می  انجامدفلسفی می  ای ـ

محصول احساسی است از رو در رویی انسان با طبيعــت، چگــونگی تــأثير بــر آن و درك محــيط 

يعت توسط انسان را قوت بخشيده و پيرامون توسط انسان. بينش این چنينی، حس عالقه به طب

 در آفرینش یک نوع همبستگی بين انسان و طبيعت نقش مؤثری باز كرده است.

در اساطير آذربایجان همچون دیگر ملتها، كوه، درخت، آب، اسب و... غالباً به صورت نيروهای    

اعصار و قرون دارد و بينی ریشه در  شوند. این جهانها« ظاهر میبيعه »خدایان و الههما فوق الط

 در این مقطع، انسانها بنا به شرایط تاریخی به تقدس آنها باور دارند.

ی دنيای اساطيری هستند كه در موقع نيــاز تــاریخی ی از داستانهای آذربایجان، ساختهبسيار   

پوشــند و در از تــن در آورده و لبــاس تــاریخی مــیبرای اعتالی مبارزات مردم لباس اســاطيری  

توان كوراوغلو را نام برد كــه اصــوالً تمــام كنند، از آن جمله میدمی بروز میقهرمانان مر  كسوت

ای العادهشود و  نيروی خارقشته میمشخصات او با قهرمان و حتی حوادثی كه پيش پای او گذا

ای هستند اما در تــاریخ مــورد نيــاز ـ  های اسطورهدهد همه و همه مشخصهكه از خود نشان می
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دم، آرمانهــای آنــان را پوشــد و همگــام مــرميالدی كسوت قهرمانی و زمينی می  17و16های  قرن

 سازد.برآورده می
 

 1 ايعناصر اسطوره

دانــد ن هنوز دالیل حوادث طبيعی را نمــیای، چوگفتيم انسان در دوران جهان نگری اسطوره  

 دانــد. او بــاروح و فکــر مــیرا همچون خودش صــاحب ای رای انطباق خود با طبيعت، هر شئیب

و كند این عناصر را بشناسد  رود، باد، آب، درخت و... سعی میجاندار شمردن كوه، دریا، جنگل،  

-تری بدانان محول مین است كه گاهی  نقش بسيار برجستهخدمت خود آورد و همي  آنان را به

خورشــيد و ای دارند،  ستارگان هر یک وظيفهدر این بينش  آیند.  ها پدید میسازد و از اینجا الهه

كنــد. گــاه آید، درخت غذایش را تهيه مــیكوه به كمک انسان میكنند،  ماه رسالتی را دنبال می

 طلبند.آیند و قربانی میكنند یا به خشم میباد طغيان می دریا و كوه،

همواره با دریا در ارتباطند و ها و داستانهای هر ملتی پر است از پریان و شاه پریانی كه  افسانه   

در پيکــر  ،نيــاز گزیننــد و بــه هنگــامها سکنی مینهدخاگاه این موجودات در كنار استخرها و رو

ند و بــه كمــک شــوخلعت دختر زیبــاروی »پــری« ظــاهر مــیآیند و یا  واز در می  كبوتری به پر

مشــکالت  آنــان  را در حــلگویند و شتابند، حتی با زبان انسانها  سخن میقهرمان داستانها  می

 رسانند.  جزندگی یاری  می

یابد، همان آبــی اســت كــه اســکندر بــه نوشد و عمر جاودانی میآن میآب حياتی كه خضر از    

دنبال آن دنيا را زیر پا نهاده است، همان آبی است كه كوراوغلو را روئين تن كرده است، این آب 

كشــد و ســوار ساله از آن بيرون آمده شيهه مــیهای است كه اسب بابک همی جاودانهسرچشمه

دورآت كوراوغلو را بــه ه و قيرآت و  طلبد، همان آبی است كه مادیان دریایی از آن بيرون آمدمی

 اند. دنيا آورده

این آب مقدس است و همچنان كه در ميان اكثر ملل مشخصات اســاطيری دارد در آذربایجــان نيــز      

مورد تقدس قرار گرفته و در آداب و رفتار و سنتهای مردم این دیار اثر گذاشته اســت. همــين بيــنش  

-پریدن از روی آب جویبارهــا و چشــمه شنبه سوری با  آذربایجانيان در پگاه چهار ست كه ای ا اسطوره 

 : بختی و پيروزی بر مشکالت فرا آید های اميد بخشی را می خوانند تا سال نيک  ساران، نغمه 

 آیناتکين بخـتيم آچيل چـرشنبه    ــــيل مـــــاتيل چـــرشنـبه آتـ       

نــد و بــه آنــان كچرا كه قهرمانان را روئــين تــن مــی  ميتولوژیکی استاین آب، دارای خصایل    

قهرمانان، اســبانی كند تا برای پيروزی بر دشمنان مسلح باشند؛ حتی به  سجایای نيک هدیه می

 
 ینه اثر »جهان بیني حماسه كوراوغلو« از بهروز حقي بسیار ارزشمند است. در این زم 1
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ی اسبهای قهرمانــان تركــان چنــين ر و مددكار قهرمان مردم شود. همهكند تا یاتيز پا هدیه می

ها بر ز روح آب آفریده شده است. آلتاییها ا« اسب اساطيری آلتاییا آدای قاراخصایلی دارند. »م

ی ه است و خود مــاآدای قــارا از الهــهاین باورند كه اسب قهرمان شکست ناپذیرشان را آب آفرید

  1كوه به وجود آمده است.

ی آشکار است. مراسم بزرگداشت الهه  مقدس شمردن آب، در آداب و رسوم آذربایجان به عيان  

ارشــنبه ســوری و گذاشــتن آب در امروز حفظ شده است. پریدن مــردم ازجــآب در چهبه  آب تا  

ی آب آید و نوعی ستایش الههآب به شمار میين  نوروز، نوعی مقدس شمردن  ی  هفت سسفره

اور و اعتقــاد بــه است. یاری طلبيدن دختران دم بخت و هزاران زن و مــرد از آب چيــزی جــز بــ 

كنــيم. در داســتان يات شفاهی سومریان نيز مشاهده مــیتقدس آب نيست. این تقدس را در ادب

 ای بين ادبيات سومری و آذربایجــانیيلقاميش بسياری از شباهتهای ریشهكهن گيل گميش یا ب

 ی حضرت خضر با داستان بيلقاميش امــری تصــادفی نيســت،قابل مشاهده است. نزدیکی افسانه

های آذربایجان مانند درخت زندگی، دنيای زیرین، بــه آنســوی دنيــا بسياری از موضوعات افسانه

 رفتن، آب حيات و زندگی جاودانه در داستان بيلقاميش هم وجود دارد.  

وانــات سازد با دليری و مردانگی خود با »انکيدو« كــه در ميــان حيبيل قاميش شهر بزرگی می  

-زیهای زیادی كسب مــیشود. با هم به جنگل سدر رفته پيرومیوحشی بزرگ شده است رفيق  

رگ شــوند و حکــم مــ م بابا« مورد خشم خدایان واقع میاما به خاطر كشتن »قورخونج هو  ؛كنند

ر ميرد. بيل قاميس د. انکيدو پيش چشمان بيل قاميش میشودانکيدو از طرف خدایان صادر می

 شود با غلبه بر عفریت مرگ، انسانها را جاودانه سازد.  غم و اندوه فرو رفته و مصمم می

د و تا آنجایی كــه خورشــيد طلــوع گيريش سفر دور و درازی را در پيش میبيلقاميس یا بيلقام  

سپارد. در نهایت در آن سر دنيا با اوتناپيشتی كه به حيات جــاودان دســت یافتــه كند ره میمی

توانــد جاودانــه باشــد. فهماند كه زندگی انسان نمیه او میكند. اما اوتناپيشتی بمیاست مالقات  

ا بــه او نيــز بيــاموزد. راز جــاودانگی ر  واهــدخنيســت و از او  مــی  يس  دســت بــردارولی بيلقــام

كه جاودانگی انسانها در خيرخواهی و عشــق بــه انسانهاســت. او جــای گویدبه او  می  اوتناپيشتی

وانی را ها، گــل جــ هد. بيلقاميس با استقبال از سختیدمینی« را در ته دریا به او نشان  »گل جوا

ببرد خود از خــوردن آن امتنــاع خواهد آنرا به مردم شهرش ارمغان  آورد و چون میبه دست می

   2گردد.ا ربوده و خود صاحب حيات ابدی میورزد. هنگام بازگشت، ناگهان ماری گل رمی  

 
 . 16، ص  1984پروفسور میرعلي سیدوف، قیزیل دؤیوشچونون طالعي، باكي،  1
  .  1985بیلقامیس داستاني، اي . ولي یف گنجلیك، باكي،  2
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بينيم یدده قورقود نيز می یابيم. نخست دده قورقود را مای را در كتاب  چنين داستان اسطوره  

-دست یافته بود كه قربانی مــار مــی كه سرنوشتی چون بيلقاميس دارد. او نيز به حيات جاودانه

 شود. 

ــ پاسداری از آب و نيالودن چشمه   ه سارها، یادگاری از باور مردم به تقــدس آب اســت. تركــان ب

-آب غلغــلسارها و در جاهایی كــه چشمهی زمين و آب را در  پاس قدردانی از آب، تندیس الهه

 1نشاندند و بر این باور بودند كه جهان از عنصر آب تشــکيل شــده اســت.آمد میكنان بيرون می

در اوستا آمده است : »ازبرای اهورامزدا از بــاد و بــاران و ابــر و تگــرگ چهــار اســب ســاخته ای 

در كتــاب دده قورقــود   2ریــزد«.ن و برف و ژاله و تگرگ میر، بارازرتشت از برای من از این چها

كلــی گوینــد : »گــؤرهت خود نسبت به یک قوم و قبيله مــینيز، برای نشان دادن صفا و صميمي

 سویون قوروماسين« »آب زالل و صافت خشک نشود.«  

بــوالق« دارای ا  در داستان كوراوغلو نيز آب از ســجایای ميتولــوژیکی برخــوردار اســت. »قوشــ   

شــی، بــه كي  3شــود. آلــیاین چشمه روئين تن مــیای است و كوراوغلو از آب  ویژگيهای اسطوره

د گوید: پسرم در یکی از این كوهها دو چشمه »قوشــا بــوالق« وجــوفرزندش كوراوغلو چنين می

رق و ای از شــ پنجشــنبه ســتارهســال یکبــار، روز  7گویند. از هــر دارد كه به آنها قوشا بوالق می

خــود در وســط ی حركــت، از محــل اوليــه  ها بعــد ازشود. این ســتارهای از غرب ظاهر میستاره

ورد این دو ســتاره، غــرق در كنند. در این زمان »قوشا بوالق« در اثر برخآسمان با هم تصادم می

 كند. در این فرصت هر كس بتواند از آب آنی دوقلو كف كرده سر ریز میگردد و چشمهنور می

، صــاحب آن چنــان گردد. عالوه بر این سجایاشيق و خيرخواه مردم میعا، رهبر و  بنوشد پيشگو

شود كه شيران بيشه از وحشت آن صدا رم كــرده و پرنــدگان از پــرواز بــاز صدای پر طنينی می

مقــدر در حــال  ســال  7كوبند. پســرم، اكنــون  و اشتران از ترس، سم بر زمين می  مانده و اسبان

ا كنــی و ی موعود فرا رسيده است. برو جستجو كن تا قوشا بوالق را پيــدتمام شدن است. لحظه

 4ای نيز برای من بياور.«از آب كف آلود آن پيمانه

آميز را در از جســتجوی زیــاد، قوشــا بــوالق ســحر كوراوغلو بنــا بــه رهنمودهــای پــدرش بعــد  

دا كرد. در زیر یک درخــت كهنســال، در وســط چمنــزار، چمنزاری كه بر فراز یک صخره بود پي

رشکی ســرریز و جوانــب خــود را بــه درخشيد و همچون سیقوشا بوالق همچون چشمان دُرنا م

ز قوشــا ی موعود كه دو ســتاره بــر فــرا. كوراوغلو بعد از انتظاری، لحظهكردكه شير ماننده میبر

 
 . 136، ص  1367بهروز حقي، جهان بیني حماسه كوراوغلو، برلین،  1
 120، ص  1337تا، یشت ها، پورداوود، تهران، اوس 2
 برخی این را علی نوشته اند.  3
 . 34، ص 1382ن: م. كریمي، تهران، محمد حسین تهماسیب، كوراوغلو، كؤچوره 4
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آدم   ی قــدكرده حباب ـ كف سفيد به اندازاه  بوالق سرریزكنند قوشابوالق با همدیگر تصادم می

ی سرنوشت ساز ظرفی را از كف ـ حباب پر كرده به سرش ریخــت باال آمد. روشن در این لحظه

و یک ظرفی هم پر كرده نوشيد. وقتی از نوخواست ظرف آب را برای بردن بــه پــدرش پــر كنــد 

 ای داد و بيداد... از كف اثری بر جای نمانده است.   .دید

 گوید:  دهد آلی كيشی میگردد و احوال را شرح میدرش برمیوقتی پيش پ   

شــود از آن غرب تا شرق دنيا زبانزد همگان میشود. نام تو از  ماهها و سالها سپری می  »فرزندم  

اد شــاعری داده شــد، بــه صــدا و آلود قوشا بوالق بر بازوان تو قدرت و به خود تو اســتعدآب كف

ی تو آنچنان قدرتی داده است كه صور اسرافيل در پيش آن همچــون وزوز مگســی خواهــد نعره

بود. بيگها و خانها و پاشاها با شنيدن اسم تو زانو به زمين خواهند گذاشت و این تا موقعی است 

بندی و جایگاهت »چنلــی بئــل« باشــد. »قيرآت«، »شمشير مصری« را بر كمركه سوار بر اسب  

   1و چيره نخواهد گشت.«هيچ نيرویی بر ت

ای اســب قيــرآت، های آب قوشــا بــوالق، كيفيــت اســطوری اســطورهدر اینجا عالوه بر ســجيه   

گــر داســتانهای حماســی گردد. ایــن كيفيــات را در دیشمشير مصری و چنلی بئل نيز معين می

 توان دید.  آذربایجان می

ای در چشــمه اتفــاق العــادهخارقرویداد  كنند و  كه در این داستان با هم تصادم میستارگانی     

بســا بــا خــدایان  افتد ستارگانی هستند كه در اكثر داستاهای تركان جایگاه مهمی دارند چــهمی

خ( و آدار كنند. بنا به باور  شامانها، آرستارته )زهره(، نبو  )زحل(، نرقال )مــریآسمانی برابری می

باشــد. تركــان نان زحل خدایی به نام آرزونيک میتفکر آباشند. بنا به  )مشتری( جزو خدایان می

مشــهور شــده   "االفالكاولــو"محلهای مشرق زمين به نــام كتــاب  كه در بين  ی عطارد  به ستاره

ورشــيد و مــاه و گفتند و به همين خاطر طبلهــای خــود را بــه نقــش خلرین كيتابی« می»گؤی

   2كردند.ستارگان مزین می

ای تركان فرزندانی دارد به نامهای گؤی، گــون، آی و اولــدوز. اولــدوز هاوغوزخان قهرمان اسطور 

تند كــه از بودند كه  سيارات، ستارگان و شهابها تيرهــایی هســ   رسمبل ستارگان بود و بر این باو

شوند. آسمان در آیــين تركــان میدادن شيطان پرتاب    گ و فراریمر  طرف خدایان برای زدودن

ستاره وجود دارد. سرزمين تركان در سومين اقليم قرار گرفته و توســط هفت طبقه است و هفت 

 باشد.  شود و به رنگ سرخ مییخ اداره میمر

 
 همان. 1
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تــوان در دیگــر داســتانهای آذربایجــان نيــز مشــاهده كــرد. در ی اساطيری آب را میمشخصه   

ند. ایــن همــان آیشویم كه كبوتران در آن فرود میای روبرو می»ملک دوچار« با چشمهداستان  

و گزنــد اســت. ایــن   گونــه آســيبی هركرانه ساخته و زدایندهنان را بیآبی است كه جان قهرما

 آورند. آميزند و حيات را به وجود میی گياهان را با آب دریا میی همهكبوتران تخمه

رات رابطه با تفکیابد كه در  ها و داستاههایی انعکاس میفسانهحيات جاودان بخشيدن آب در ا   

اند. همانگونه كه اوتناپيشتی بــه بيلقــاميش گفتــه بــود زنــدگی و باورهای اساطيری ساخته شده

رابطــه بــا   تواند جاودانه باشد مگر با اعمال و كردار نيک. جاودانه بودن انسان، تنها درنمی  انسان

ه غلــو، بابــک، ددپوشد. رمز جاودانگی حضرت خضر، كوراوی عمل میكردار اهداف مقدس جامه

باشد. این قهرمانان چه در اســطوره و چــه ای در همين نکته میقورقود و دیگر قهرمانان اسطوره

و تزویــر   بــا نادرســتی و مکــر  ی جامعه بوده و هموارهمدافع نيروهای خيرخواه و بالنده  در تاریخ

روسه ی پر رنج ای مردمان است و در واقع گذشت پاند. اسطوره، شناخت بينش اسطورهجنگيده

ی خيال، تا انسان بتواند به شود بر روی درهملی تاریخ پلی میو زحمت و در عين حال رو به تکا

در حماســهجی   های تلخ و شيرین حيات بشری گــام بگــذارد. قوشــا بــوالق تنهــال واقعيتساح

تــوان مــیمار از فولکلــور خلــق آذربایجــان شــ های بــییابد بلکه در داستانكوراوغلو واقعيت نمی

ـ ساواالن« با تمام وجــود  وآالناشواهد زیادی آورد. زردشت در جوالنگاه اسرارآميز خود »كوه س

-نتوانســت ایــن بــذر پویــایی و خســتگی  كند تا به اسرار كائنات پی ببرد و یا اگر خودسعی می

چــون و تسليم بــید برای نسلهای آینده تا  ای باشدر مزرعه سبز فلک بيفشاند تجربه  ناپذیری را

 چرای سرنوشت نباشند.  

جاودانه آرزوی ابتدایی بشر بوده است و در جهان گزندی بزرگتر از مرگ وجود نداشته   حيات   

ی او را ورد زبانها كرده است. خضر پيامبر ایــن آب حيــات فرار از مرگ دده قورقود، افسانه  است.

را خــورده لقهای مختلف گویی آب حيــات  را نوشيده و امروز هم زنده است. قهرمانان حماسی خ

دانيم امــا خبــری از مــرگ او شناسد و در داستان ها، گم شدن او را میاند. كوراوغلو مرگ  نمی

آیــد و بيــرون مــی (النســب)وآالن انيست. اگر بابک مثله شد اسبش همه ساله از آب دریاچه ســ 

قود قهرمان ایل اوغــوز ـ در كتاب دده قوردهد.  ی بابک را نوید میخواهانهعدالتی  تداوم مبارزه

او را از ســر جوانــان كــم كنــد و دیگــر عروســی،  شود تــا شــردلی دومرول به جنگ عزرائيل می

 مادری، پدری در عزای عزیزانش ننشيند.  

ستارگان، عناصر دیگری هستند كه خصایل ميتولوژیک دارند از آن جمله دان اولــدوزو، اؤلکــر،   

-در دوران باستان مورد ستایش بودهاه و غيره كه خوش یمن بوده و چه بسا  هالل در روز اول م

اســت كــه دارای خصــائل آینــد. نــور نيــز از عناصــری  و امروزه فقط خوش یمن به شمار میاند  
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در اتــاق خوابيــده  ه  شــود. او كــ ادر مقدس مغولها از نور آبستن میباشد. آالن قوا مميتولوژیک می

وری شبيه نور مهتاب وارد چادر شد و مدتی بعد آبستن گردید و فرزنــدی بــه  كند كه ن است مشاهده می 

 دنيا آورد. این داستان شبيه حضرت مریم و تولد حضرت عيسی است.  

ره دارد شود خوش یمن هستند. هر كس در آســمان یــک ســتانوری كه از ستارگان ساطع می  

هم با فــرو افتــادن   همين خاطر حتی امروزكند. به  ی او نيز افول میكه به هنگام مرگش، ستاره

مورد اساطير آذربایجان   اندیشند كه انسانی بدرود حيات گفت. محققينی كه درستاره چنين می

انــد از آن جــان را از ایــن دیــدگاه بررســی كــردهاند بسيار از داستانهای اساطيری آذربایكار كرده

رساند، نام كوراوغلــو روشــن اســت، فهوم میرابطه با آتش و روشنایی مجمله نام دده قورقود در  

 یابد. خسوف و كســوف در همــين رابطــه تبيــينكه آل به معنی نور سرخ مفهوم می  آلی كيشی

دانند و امروز نيز این عمــل را، اسارت آنان در دست اهریمن میشود. ماه و خورشيد گرفتگی  می

خواننــد تــا می زننــد و ورد مــی  وف یا كسوف طبلرا بد شگون می دانند. شامانها به هنگام خس

بتوانند این دو را از چنگال اسارت اهریمن رها سازند. این آداب امروزه هم در دین اسالم وجــود 

 خوانند. ارد و در این مواقع نماز آیات مید

انــد كــه ر است. مورخين بسياری اذعان كــردهاسب در اساطير تركان از اهميت خاصی برخوردا  

اســب بــه پيکــار و كــار اند و تمام عمر بــر روی  نخستين بار، تركان انجام دادهرا  رام كردن اسب  

-كردنــد و مــیاز شــيرش قميــز درســت مــی اند. اسب برای آنان سودرسان بــودهتداوم بخشيده

گرفتند. گوشتش نيز مصرف خــوراكی بــود. سفر و جنگ و غيره از اسب بهره مینوشيدند. برای  

ســب را و عزیز بوده است قهرمانان داستانهای حماسی اكثــراً ا اسب در ميان تركان بسيار مقدس

های ملــک محمــد و دانستند. در كتاب دده قورقود، كوراوغلــو، افســانهبرتر از برادر و هم رزم می

ای غيره اسب همره خوبی برای قهرمان بوده، او را از مشکالت نجات داده و در بيشــتر جاهــا، دار

مسی بيرك در كتاب دده قورقود از مادیــان دریــایی اســت. در اسب باخصائل ميتولوژیکی است.  

انــد قاراقاشــقای بابــک نيــز شده  داستانهای كوراوغلو نيز، قيرآت و دورات از اسبان دریایی گرفته

ی ی اسب »آت گؤلو« واقع در قلهاچهدارای چنين مشخصاتی است. این اسب سالی یکبار از دری

یابد دوباره در دریاچه گم كشد و چون بابکی نمیزمان را فریاد میمی آید و بابک    سبالن بيرون

بينــد میشود. اسب كوراوغلو نيز ناميرا و جاوید است. كوراوغلو در پيری چون آمدن تفنگ را می

شــود. دیگــر دوران اســاطيری و ها ناپدیــد مــیو خود نيز از دیده  كندقيرآت را در صحرا رها می

اند و هر زمان كه نياز باشد، خلعت اســاطيری را هر دو امروز هم زندهر آمده است.  حماسی به س

از تن به در كرده و لباس تاریخی خواهند پوشيد. اسب با مسی بيرك، آتيال، گؤگ اسب مربــوط 

 آیند.  ان از این گونه اسبها به شمار میبه بومين خاقان و دیگر
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انــد كــه اســب  كشف شده است و معتقــد بــوده بالدار هایی از اسبان در كاوشهای زیرزمينی مجسمه     

یــان  ت در عين حالی كه از اســبان و ماد از آسمان بر زمين آمده است. قيرآت و دورآ   دارای بال بوده و 

باشند اما اشتباه كوچکی از كوراوغلــو باعــث شــده اســت بالهــای ایــن  دریایی هستند دارای دوبال می 

د نيــز در آســمانها بــه  محم نيز بالدار بوده، اسب ملک رت خضر اسبان قابل مشاهده نباشند. اسب حض 

 گوید.  د و با او سخن می فهم را می   محمد حتی زبان آدميزاد ملک  آید. اسب پرواز درمی 

بــه گوید: فرزندم به دقت گوش فرا ده كه چشمان مرا آلی كيشی خطاب به فرزندش روشن می  

باید با كمک اینان، انتقام خــود را بگيــریم ... ایــن اند و از این رو آوردهخاطر این دو كره اسب در

ی بزرگی درست كن كه از هيچ جــا نــوری بــدانجا اند. طویلهان از اسبان دریایی به دنيا آمدهاسب

روز بدون اینکه چشمشان به بيرون بيفتد در آنجا بمانند. جــو و علوفــه   40نتابد. این اسبها باید  

-ک درست میانه بریز و در بغل هر آخور چهار حوض كوچخ  40روزه ی آنها را به آخور    40ی  

روز چشــم   40ی زمرد باالی آبادی به آنجا می كشی. زنهار كه در این  كنی كه آبش را از چشمه

 هيچ انسانی به آنها نيفتد.  

ی و نهــم تحمــل نيــاورده و از های پدرش را به جــای آورد ولــی در نهایــت روز ســ روشن گفته  

باز كرده بود به داخل طویله نگاه كرد. نخست به چشمانش باور نکرد، زیــرا ی كوچکی كه  دریچه

درخشيد. وزان و همانند طال میتا بال وجود داشت. بالها همچون شعله س  2های قيرآت  در شانه

دیــد كــه   . این بارببيند  بالهای اسب را  دیگرماليد و دوباره خواست تایک بار    روشن چشمانش را

ی خــود پشــيمان گشــت تــا خواســت رو به خاموشی است. روشن از كرده رامیی بالها به آشعله

سوراخ را بگيرد متوجه شد كه بالها یواش یواش ذوب شده از بين رفتند. روشــن روز موعــود بــه 

همراه پدرش پيش اسبان رفت و هيچ حرفی از آنچه رخ داده بود به ميان نياورد. پــدر بــا دیــدن 

 اسبان به روشن گفت:  

ه است و گرنه ایــن گویم كه چشم انسان به اسبها افتاداز من كتمان مکن. من به تو می  رمپس   

 شدند.... بایست بالدار میاسبها می

-وارد مبارزات مردم مــی  17و    16رن  که كوراوغلو رخت اساطير كنده و در ق بينيم در زمانيمی  

تاریخی بيــانگر اینســت كــه خلقهــای شود دیگر مردم قبول ندارند كه اسبی بالدار باشد. شواهد  

انــد. در دولــت ه اهلی كردن و تربيت اسب پرداختــهترك زبان از نخستين خلقهایی هستند كه ب

از ای قبل اقتصادی دولت هون را كه چند سده  هون، اسب ـ تربيت و خرید و فروش آن ـ اساس

 داد.ميالد تأسيس شده بود تشکيل می

زیز بود كه خدایی به نام  »آپاستی« دارند و مقام اسب به حدی ع  تركان باور داشتند كه اسبها  

دانستند. كــوه قــاف ر دارد میی شيری كه در قسمت تحتانی كوه قاف قرامسکن آنها را در بركه
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نيز از عناصری است كه در اساطير آذربایجان جایی برای خود دارد. پشت ایــن كــوه آب حيــات 

و اسکندر به دنبال ایــن آب بــه قفقــاز آمــده امــا موفــق بــه   قرار دارد كه خضر از آن آب خورده

 خوردن آب حيات نشده بلکه در ظلمات آن اسير گشته است.   

ای در آذربایجان وجود دارد كه نخستين آدم را از بهشت توســط اســب بالــداری بيــرون افسانه  

اند بالهایش را قطع كرد. دكردند. آدم از ترس اینکه این اسب بالدار دوباره وی را به بهشت بر نگر

ی ند. ابوالرشيد آل باكویی نویسندهان از آسمان، از خورشيد فرود آمدهها معتقدند كه اسباآلتایی

دده  در داســتاهای    1كردنــد. ســتایش مــی را  اسب    نویسد كه توققوز اوغوزها دی می ميال   15و    14قرن  

اســاطيری اســت. »باســات« قهرمــان یکــی از  باشــد دارای خصــایل  قورقود اسب بيرك كه بوزآت می 

باشــد. یاكوتهــا  ه است و نام اصلی اش »باس آت« مــی داستاهای دده قورقود قویتر از اسب تصویر شد 

   2معتقد بودند كه نخستين انسان به صورت نيمه اسب و نيمه انسان از آسمان فرود آمده است. 

كننــد از جملــه د. ســوب مــین منمحققان بسياری هستند كه اهلی كــردن اســب را بــه تركــا  

ينيان از اســب اســتفاده معتقدند بعد از تركان چ  توان نام بردو كوپر و... را می. فلور  شميدت، ف

اسب هنوز هــم مــورد احتــرام و ارزش   3اند.تربيت اسب را از تركان یاد گرفتهآنان نيز    اند وكرده

شــمارد. گوینــد ب را محتــرم مــیالمثلهای فراوانی وجود دارد كه استركان است. هنوز هم ضرب

-تواند وارد آن خانه گردد. در ضربشود جن و شيطان نمیای كه در آن اسب نگهداری میخانه

 گویند: آت اؤلومو، ار اؤلومو اولماسين.  یالمثلی م

های اورخون نام تعدادی از اسبهای معروف آمده است مانند تادی گينچور، ایشــبارا بهدر كتي    

یا ماتور، گئدیم  ليک، بایيرگان، باشکو، آلپ سایجی و اسبانی نيز هستند كه در تاریخ ذكر شــده 

آت )بخــاطر رنــگ .. در داستانها آمده است كه قيراست از جمله اسب آتيال، اسب ماناس و غيره.

بــه  4انــد.ت كوراوغلو، بــه آســمان پــرواز كــردهقيری بوده( و دورآت )بوزآت( بعد از غيباسب كه 

ی وبه روایتی دیگــر هــر مــاه بــه خانــه شودروز در بازار شام فروخته می 15ر روایتی قيرآت از ه

اسب برخی   گویند نفس  5شود.و از نظرها غيب میسقای فقيری رفته و بعد از یک ماه كمک به ا

ای بگــذرد ســحر و لوع آفتاب هفت بار با اسب از درهدهد. كسيکه قبل از طاز بيماریها را شفا می

 جادو بر او اثر ندارد.

اسب در داستانهای حماسی آذربایجان دارای حصایل ميتولوژیکی است. ماناس قهرمــان كهــن   

یابد. اسب با وفــای پار نجات میتوسط اسبش به نام چو  قيرقيزها كه در زندان گرفتار آمده است
 

 .162بهروز حقي، ص  1
 .19ك . ولي یف، ائلین یادداشي، باكي، ص  2
 . 165بهروز حقي، همان، ص  3
 . 21ولي یف، همان، ص  4
 .474بهروز حقي، ص  5
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ی ایــن رهاند. در همــها و بارها قهرمان را از اسارت میهای آذربایجان بارهملک محمد در افسانه

ی آنهــا ســمبل اعتــراض و خيــزش نيــروی داد بــر عليــه داستانها، اسب مقــدس بــوده و شــهيه

آت دئمــه رم ســنه، یــد:  گوكوراوغلو خطــاب بــه قيــرآت مــی  بيدادگران تاریخ است تا حدی كه

 رم.قارداش دئيه

نام اسب یا آت كه در پسوند اسامی قهرمانان اساطيری وجود دارد نيز مبــين احتــرام و تقــدس خــاص    

 اسب است مانند ارجاسب، گشتاسب، آتتارگيت تاه، هورپ آتيال، آت كال سو و غيره... 

نيــز  م امروزیآیند و در آداب و رسوبه حساب میبرخی اعداد هستند كه امروزه نيز مقدس      -  

و غيره را نام برد. در گذشــته ایــن  12، 77، 40، 9، 7، 1توان اعداد كاربرد دارند از آن جمله می

 اند. انسان باستانی برای اعــداد روحــی قائــل بــودهوردار از مشخصات ميتولوژیکی بودهاعداد برخ

پنداشــتند و بــا انجــام مراســم مختلــف و برخی اعداد را بدشگون مــیاست برخی را خوش یمن  

بــرای  15كردند. عــدد لب و نيروهای ضرررسان را دور میرضایت خاطر نيروهای خيررسان را ج

دفاع از حقوق  مظلومين بــه پــا  سالگی به 15در ین سن انسان كاربرد دارد، زرتشت معرفی بهتر

ی گردد، تشترـ فرشــتهتن میكند و روئينبه مبارزه شروع می  سالگی  15اوغلو در  خيزد، كورمی

 7هــر    شود. عدد هفت نيز جزو اعداد مقــدس اســت ازساله ظاهر می  15ن به صورت جوانی  بارا

، طبقه آسمان، هفت شهر عشق  7الور،  د  7خواهران،    7افتد، از هر  ساعت یک بار اتفاق نویی می

نيز مقدس است از   12توان برشمرد. عدد  مورد دیگر را می  روزه و دها و صدها  7كشور، هفته    7

نفرند...   12سال یک دوره از حيات بشری است. امامان    12ماه است، هر    12آن جمله یک سال  

دوست   40قهرمان با    عدد چهل كه در داستانهای مختلف از جمله دده قودقود، در همه داستانها

آیند. چهل سالگی دوران پختگــی دختر كمر باریک بيرون می  40شود. دختران با  اده مینشان د

نيــز ماهيــت اســاطيری   72كننــد.  انسان ناميده می شود. چهلم مرده را با مراسم خاصی یاد می

 قلم.   72ملت،   72دارد.  

ت بــه وآالن اســت كــه زردشــ اشود، در كوه سز یکی از عناصر اساطيری محسوب میكوه ني  -   

پيامبری مبعوث می شود. آب حيات در قله یا پشت كوه قاف قراردارد. چنلی بئل به عنوان شهر 

ســازد. كــوه ی كوه برپا میبک قلعه  بذ را بر باالترین نقطهآرمانی كوراغلو در كوهها قرار دارد، با

 به آسمان نزدیک تر است. 

گرمــای ل به آتش پناه برده، هــم از د ساآتش نيز عنصر اساطيری است انسان در فصول سر  -   

ی خوشبختی تند و مایهداشه است. آتش را هميشه زنده نگه میآن و هم از نور آن استفاده كرد

خواهنــد. ع بر مزار اوليــا از آتــش امــداد مــیدانستند. امروز هم با روشن كردن شمو سعادت می

 رفته است.، نماد زمينی خورشيد است و آذربایجان سرزمين آتش نام گشمع
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 نابخشودنی است. ساز، شــادی و خوشــبختیاحترامی بدو  ز نيز مقدس است. بیساز یا قوپو   -   

-قورقود برای رهایی از مرگ ساز مــیراند. دده  آورد و شيطان و مرگ را از خانه و كاشانه میمی

موسيقی در بــين شویند.  همند با دیدن ساز، دست از جنگ میی خون  زند. دو دشمن كه تشنه

تركان از آن چنان احترامی برخوردار است كه اختراع آنرا به خدایان و دانایــان خيرخــواه ایــل و 

از صور اســرافيل قــویتر بــه   ند. صدای ساز كوراوغلو چنان پر طنين است كههدقبيله نسبت می

شــيق یــا عانگيزاند.  ااری جهانی نو را در انسانها برمیآید و آرزوی اتحاد و یگانگی و پدیدنظر می

وده اســت. ای است در گذشته از احترامی خاص برخوردار بنيز خنياگر ساده  اوزان كه امروزه روز

انــد و امــروز هــم در شيقهای دده، به خــدایان وابســتهعاه  ای داشت. همدده قورقود عمر جاودانه

العــاده را كارهــای خــارقرسد و  رایشان كمک میز غيب بشيقهای حق، اعابينيم كه  داستانها می

ان در حــد معجــزه و كرامــت شيقهای نامداری هستند كــه اعمالشــ عاتوانند به انجام رسانند.  می

پيشگویی دارند و از آینده خبــر شود و توانا به انجام كارهای فوق بشر هستند، قدرت  شمرده می

آنان سيمهای و توانا.  دستشيق تنها نوازنده و خواننده نيست بله شاعری است چيرهعاآورند.  می

كننــد های خلق خود كوك میا و شوربختی، سرور و نيک بختی، با دردهسازشان را با غم واندوه

شيقی در طول عاسازند. شعر و هنر  ها روبرو می، مردم را با واقعيتگراییو بدور از هرگونه ذهنی

ی خلق، وظایف سياسی، شناسانهمردمی بوده و تربيت زیباها، تریبون پرتوان هنر  ها و هزارهسده

اصــلی اومانســيم، مــيهن   انشــيقها مبلغــ عااخالقی، اجتماعی و فلسفی خود را انجام داده است.  

صــایل بــارز انســانی ماننــد ستند. خستمدیدگان و زحمتکشان ه  انپرستی و در عين حال مدافع

ــ عاخيرخواهی، وفاداری، نوعددستی، عدالت در هنر  ی مجموعــهان در شيقی جای رفيعی دارد. آن

ند ماننــد آهنگســازی، شــاعری، خواننــدگی، رقــص و غيــره ویژگــی شيقی چيره دستعاهنرهای  

 .وجود دارد  1سينکراتيسم

رای داستانهای بسياری هستند كه دارای عناصر اساطيری می باشند مثالً همين كــور اوغلــو دا  

معمــولی نيســت بلکــه از ای را داراست چرا كه از جــنس  شمشيری است كه خصوصيت اسطوره

آذرخش پدید آمده و هــيچ شــئی در برابــر آن تــاب مقاومــت نــدارد. وقتــی شمشــير در دســت 

ی تمــام نخواهد بود. كوراوغلو یک اســطوره  كوراوغلو ست هيچ كس را یارای مقاومت در برابر او

روئين تــن ی عناصر اساطيری را دارد. قيرآت قادر به پرواز است، كوراوغلو  معناست چرا كه همه

ســازد، دای سازش همه را بيدار و آگاه میاندازد، صمی  است، طنين صدایش لرزه بر كوه و صحرا

ای لم و تعدی اســت. كوراوغلــوی اســطورهشمشيرش همتا ندارد، چنلی بئل عاری از هر گونه ظ

 
 شود.اي از هنرهاي مختلفي است كه در یك هنر نمایي عرضه مي. سینگراتیسم  مجموعه 1
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وقتی شمشير مصری بر دست و سوار بر قيرات در چنلی بئل باشد هيچ شاه و سلطانی را امکــان 

غلبه براو ندارد. آری كوراوغلو یک اسطوره است اما در مقطعی از تاریخ كه مردم بدو نيــاز دارنــد 

 17و    16آیــد و در قــرن  ده و به كسوت سيمای تاریخی در مــیخلعت اساطيری را از تن در آور

اســت در ميــان   "صفویان و عثمانيــان"كه اوج مبارزات مردمی با بزرگترین امپراتوریهای جهان  

شــود. ل و آرمانهای خلــق  زنــده مــیكند و برای حيات بخشيدن به آرزوها و آمام ظهور میمرد

ای از اسطوره باقی می مانــد. جــا دارد كــه در همواره در هالهاش نيز  اینجاست كه چهره تاریخی

ــ  دانيم اینجا به تعدادی از روایات اساطيری آذربایجان اشاره شود. اسطوره را اگر تبيين آفرینش ب

آیــد. ای بــه شــمار مــیات اســطورهی ملتها  جــزو نخســتين روایــ ستان آفرینش در ميان همهدا

 ی عمومی نيست. آذربایجان نيز جدا از این مقوله  ی آفرینش در ميان مردماسطوره

 

 

 1ي آفرینشافسانه

پرســـت و از مـورخان، تـركان را توتـــــــمبرخی      

ــته ــت دانس ــرگ، شامانيس ــمبل گ ــد. س ــاب و ان عق

كان دليلــی دیگـــــر حيـوانات را در روی پرچـم تر

 انـد. اما به نـظر راقمپرسـتی آنان آوردهبر توتــــــم

ی تركــان را مهـــــــمتـــرین مشخصــه  این سطور،

بایست در ستایش خــــــــدای آســمان »گــؤگ می

ی تركــــــــان برپایــه  تانری« جُست. دیــن اساســی

است. گؤگ تانری واالتــرین   تانری بودهشناخت گؤگ

موجودی اســت كــه خــالق كائنــات و دارای ماهيــت 

آسمانی است. او ناظر بر همه چيز است اما به چشــم 

قبــل   176قابل مشاهده نيست. مته خان كه در سال  

دانــد و نری مــیتــايند پيروزی خود را مدیون لطف گؤگنشز ميالد بر تخت امپراتوری چين میا

بنــدد بــه گــؤگ تــانری یی سوم ميالدی در معاهده ای كه بــا بيزانســيان مــ خاقان آوار در سده

نــی ســئی، ی ششــم مــيالدی در یئهای گؤگ تورك در سدهخورد و در سنگ نبشتهسوگند می

تــانری اســت. ای از طرف گؤگمقام خاقانی، هدیهتانری و  ی گؤگسلطنت گؤگ توركها خواسته

ی زبانهــای ی تانری در همهاست. امروز كلمه جا حاضر گؤگ تانری قادر، ناظر ازلی و ابدی، همه
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هــر چنــد كــه بــه تركی از جمله تركی آذری محفوظ است و تاریخی هزاران ســاله دارد. تركــان 

-فته و پرچمداران اصلی اســالم گشــتهاند اما اسالم را با رغبتی فراوان پذیرادیان مختلف گرویده

امــا   داننــد.ت و نزدیکی گؤگ تانری با اهلل مــیشباهاند. مورخان و محققان دليل این حركت را،  

ز گؤگ تــانری نبــود رنکته است. زمانی كه به جی آفرینش در بين تركان بسيار جذاب و پافسانه

همه جا را آب فرا گرفته بود و در عالم چيزی جز آب نبود. تانری از این یکنواختی عــالم دلگيــر 

شد. آب موجی زد و زنی به نام »آق آنا« به تانری گفت »خلق كن« و ســپس خــود در آب گــم 

 شد.  

و تانری با هم به پــرواز  تانری، موجودی شبيه خود آفرید و او را انسان ناميد. آن گاه انسان       

خواست باالتر از تانری پرواز كند. تانری خشمگين شــد و ی آسمان پرداختند. انسان میپهنهدر  

قدرت پرواز از او بستَد ـ انسان بر آب افتاد و در حال خفه شدن بو دكه از تانری كمک خواست. 

افریند تــا انســان در خشــکی تانری او را نجات داد. چون روی آب آمد تانری خواست زمين را بي

زندگی كند. به انسان دستور داد از قعر دریا خاكی بگيرد و بر كف دریا آورد. انسان به عمق دریا 

رفت و خاك را آورد اما مقداری از خاك را در دهان خود نگاهداشت تا او هم برای خود جهــانی 

د. خشــکی پدیــد آمــد و زمــين بيافریند. آنچه با دست آورده بود به دستور تانری روی آب پاشي

ری شدن كرد. اگر تــانپدیدار شد و خاكی كه در دهان انسان مانده بود نيز شروع به رشد و بزرگ

شد. دستور داد تا خــاك را تــف كنــد و از خــاكی كــه از دهــان نجاتش نداده بود انسان خفه می

ضبناك شــده بــود او را از انسان بيرون ریخت نيزار و باتالق پدید آمد. تانری كه از عمل انسان غ

درخــت از زمــين روئيــد و از   9دنيای نور به دنيای ظلمات فرستاد و او را شيطان ناميد. ســپس  

 نژاد انسانی شدند.  9نسل و   9شکم هر درخت انسانی بيرون آمد و اینان نيای  

د و اغــوا این انسانها خوب و پاكيزه بودند. شيطان در تالش بود تا آنان را به سوی خــود بکشــان  

 17ی ســوم از خــاك فرســتاد. تــانری  كه گول شيطان را خوردند به طبقــه  نماید. تانری آنان را

بــه هــدایت انســانها   17طبقه عالم آفرید كه طبقات باال از نــور بــود. خــود تــانری از طبقهجــی  

 ی هفــتم و آی آتــا دردر طبقــهپرداخت و مالئکی نيز برای كمک به انسانها خلق كرد. گون آنــا 

  ی هشتم ساكنند.  طبقه
نامگذاری روزهای هفته نيز برخاسته از اساطير است و هر روز هفته دارای ویژگــی خاصــی     -   

اند. اوغوز دارای شش فرزنــد بــه است. اوغوز و شش فرزندش ایام هفته را به خود اختصاص داده

اند. ایــن ایام هفته ماندگار شدهباشد كه در اسامی  اولدوز، داغ، دنيز و گؤی می  نامهای گون، آی،

نامگذاری نه تنها در زبان تركی بلکه در زبانهای دیگر نيز چنين است گونش گونــو در انگليســی 

Sunday  ــانی ــی  sonntagدر آلم ــو در انگليس ــه  Monday، آی گون و در  Mundiدر فرانس
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)گــوی( ایلــدیریم  mercrediدر فرانسه   y saturda، اولدوز گونو در انگليسی Montagآلمانی 

و   Mardi، سوگونو یا دنيز گونو در فرانسه    Donnerstag، آلمانی  Thursdayگونو در انگليسی  

ــو در انگليســی  ــا ائلچــی دوشــمک گون و در آلمــانی  Jeudi، در فرانســه  Fridayروز جمعــه ی

Freitag  1اند. ناميده شده 

سال، شــش   12000ی  ی دوم از دورههزارهيومرث ـ اوغوز را آفرید در  اهورا مَزدا نخست ك   -   

بن را آفرید و روی زمين مثل بهشت گردید. آفرینش گاه اول، اهریمن را به مدت سه هزار ســال 

شــد و  در گيجی فرو برد سپس گاه سوم آغاز شد. زمين محــل جنــگ و نبــرد اهــریمن و هرمــز

ؤلــدو«. بنــابراین اهــریمن از گوید »قورخان االمثلی میگردد. ضربنهایت     اهریمن مغلوب می

-جهنم به گاه مرگ تخم انسان را میشک آفریده شده و مرگ از ترس. انسان نخستين در جلو  

ی اساطيری ققنوس را می سازد. انسان كه در اول گاه سوم خلق شده است یعنی پراكند و ریشه

ر بایــاتی هــا ـ سالگی آفرینش، دارای بخشهای جالبی است. هفتمين هزاره خــود را د  7000در  

هجایی بودن بایاتی بــه   7نماید و  ، انسان و خلق آمده است ـ خود میبایات به معنی خدا، ارباب

امــا در گــاه  هجــا بيشــتر نيســت. 7دليل آفرینش آن در هفتمين هزاره است. هر مصرع بایــاتی 

ریمن های اهــ چهارم، یکی از حوادث مهم آن به یغما رفتن خانمان قــازان خــان اســت. ســركرده

موفق مــی شــوند خورشــيد ســرزمين روشــنایی، رب النــوع گــاو )اوروز( و مــادر قــازان خــان و 

مانــد و آنگــاه خورشــيد از سال در اسارت می  16ز همراه گونش  بورالخاتون را اسير بگيرند. اورو

اری گلــين« وابســته بــه همــان ای »ســ شود. رقص اســطورهيک( آزاد میاسارت اهریمن )قارا مل

يترائيسم و یادآور نجات خورشيد از اسارت اهریمن اســت. جالــب اســت بــدانيم كــه ی ماسطوره

چهــارم، در   دستور اهورا مَزدا بر كاشتن تخمها بر زمين ســياه و حصــار كشــيدن بــر آن در گــاه

ماننــد. در گــاه مقام«ها میدهد. در گاه اول، »ی حصار خود را نشان میموسيقی چارگاه و قطعه

 يات تورك، زمين خارا )یئر یارانيشی(، ماوراءالنهر )دنيز یارانيشی( موجودند. دوم، دوگاه مقام، ب

در حوادث گاه سوم، مقام سه گاه، مویه، مایه، مبرقه )ایلدیریم و برق(، یانيق كرم به صــدا در     

)مواليــف، نمــره(، آید. در گاه چهــارم، مقــام چارگــاه، بســته نگار)اســارت خورشــيد( حيصــار می

 شوند. رح میمنصوریه مط

اصــلی و نمایــد. در بلکه در اصلی و كرم نيز خودی مــی  این اساطير نه تنها در دده قورقود    -    

ها، كــوه، رود، جنگــل، رود كه نشانگر دوران شکار است. صــخرهكرم صبحت از آهوی زخمی می

 گاههای نخستين آفرینش اســت.ها نشانگر  نمایند. این نمونهآیند و راه میغيره به زبان میراه و  

 
مفاهیمي در نامگذاري ایام هفته، ماه و سال در میان اكثر ملتهاي جهان وجود  یادآوري این نكته خالي از لطف نیست كه چنین  1

 دارد.
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كنــيم »بيــری وارمــيش، بيــری یوخومــوش، تانریــدان ســونرا ها را چنين آغاز میهنوز هم قصه

اصــلی و كــرم بعــد از ایــن،  بــرد.ان ما را یکسره به نخستين گاه مــیموش«. این بيوكيمسه یوخ

يــر خــان دلــی بآغازد: »نقل ائدیلير كی كئچميش زامانالردا، گنجــه شــهرینده زیــاد آچنين می

نــين زمــيش، كيمســهش. هــئچ كســی اینجيتمــهل خاصيتی واریميیاشارميش، اونون چوخ گؤزه

خان بنا بــه زیاد  1رميش«ده قویمازميش، مختصرینی رعيتينی عدالتله ایداره ائدهسهحقينی كيم

دارد و بسياری از منابع تمثيلگر عدالت و خيرخواهی است و دقيقاً با خاصيت اهورا مَزدا مطابقت  

در برابر او سمبل اهریمن است. صاحب فرزند شدن ایندو در داســتان از یــک ســيب   2قارا مليک 

های ی قصــهآید و این ســيب در پایــان همــهد میطالیی، كه نيمی اصلی و نيمی كرم است پدی

شود. این سيب از آســمان مــی به گوینده شنوندگان قصه هدیه  میآذربایجانی موجود است كه  

خورشيد( و به هر جــایی كــه دلــش   افتد. قارا مليک سمبل اهریمن، اصلی را اسير كرده )اسارت

 برد و كرم نيز به دنبال او تا روزی خورشيد را از دست اهریمن نجات دهد.  خواهد میمی

هــای قبــل از آن در بينیدر اوستا و دیگر جهاناساطير مطرح شده در متون خلقهای ترك،    -   

ســال یــک   12000سال طول كشيده است و ایــن    12000»زروان« آمده است كائنات  رابطه با  

شــود. در ی جدید شروع مــیرسد دورهایان میشود. وقتی این دوره به پی كامل شمرده میدوره

هــا تقســيم ای به هزارهند. هر دورهباشراحل مختلفی وجود دارد كه مهم میی هر دوره، مپروسه

ســال   12000ماه و هــر دوره    12هم سمبلی از یک دوره است بنابراین سال  شود و هر سال  می

ی آخر سال ـ چهــار شــنبه ســوری شود. چهارشنبهع هر دوره، كائنات از نو آغاز میاست. با شرو

و تا آخر ســال همــه چيــز پایــان شود  شود توفانها از آسمان شروع میمیكه روز آسمان خوانده  

روز به عنوان عيد، جشن گرفتــه  شود. به همين خاطر نودوباره آغاز می  سال نو با نوروز  یابد ومی

 شود.  می

روز اول فــروردین نيــز   12ســاله اســت.    12000ی  ماه هر سال ســمبلی از  هــزاره  12   ـ  1     

شود به همــين سيد كائنات زیر و رو میسمبلی از هر هزاره است و وقتی روز دوازدهم به پایان ر

 روند. ماند و همه بيرون میسيزده فروردین زیر بام و سقف نمیخاطر هيچکس روز  

ســاله یــک  3000ی شود و هــر دورهامل به چهار قسمت برابر تقسيم مییک دوره ی ك  -  2     

 شود: گاه اول، گاه دوم )دو گاه(، گاه سوم )سه گاه( و گاه چهارم )چارگاه(.  گاه یا گات ناميده می

لق آغازد. بنا به اساطير، زروان هم پدر و هم مادر خلقت است. حتی خگاه اول با نام زروان می   

ه آسمان، نــه شود: »زمانی كه هيچ چيز اصال وجود نداشت، نكلمه نيز منسوب بدوست گفته می

 
 . 71، ص  1976محمد حسین تهماسیب، آذربایجان محبت داستانالري، باكي،  1
 ي اصلي و كرم. قارا ملیك پدر اصلي و چهره ي منحوس در منظومه  2
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« در چنين زمانی »زروان ایستاد   1ی دیگری، چه در آسمان، چه در زمين.آفریده  زمين، نه هيچ

كند تا صاحب فرزندی شود سال قربانی می  1000« زروان  2و زمزمه كرد تا فرزندی داشته باشد.

افتد سال زروان به شک می  700از گذشت    شود. پسهورا مزدا در زهدان مادر بسته میو نطفه ا

ی در زهدان مادر وجود دارد یا نه، از این شک اهــریمن در كنــار اهــورا مــزدا بــه آیا چنين جنين

   3اند.«ایی و خير و شر در او بهم آميختهی ازلی است، تاریکی و روشند آمد. زروان دایرهوجو

راند: خير و شر. با این اعتقاد، ایــن نيــرو پــيش از ه اوستا، دو نيرو بر جهان حکم می»بنا ب    -    

راندند. در سلطنت اولی بــر آفرینش انسان وجود داشته است. ابتدا، خير و شر با هم حکومت می

كرد، زیرا بين آندو فاصــله بــود. ر آسمان، یکی با دیگری تالقی نمیروی زمين و سلطنت دومی ب

« در 4كشد هــر دو ســلطنت مــوازی هــم هســتند.ی نخست كه سه هزار سال طول میرهاین دو

خواهــد بــرای زد و مــیوربيند، بــدان نفــرت مــیوشنایی را مییمن، نخست سلطنت رادامه »اهر

د. ترســانكنــد اهــریمن را مــید. هرمز كه این وضع را مشاهده مــینابودی سلطنت هرمز آغاز كن

آیــد. در ایــن دوره، هرمــز، آســمان و زمــين، آب، می  ی دومخواهــد. دورهسال مهلت می  3000

آفریند« در گاه اول »آفرینش روحانی اســت. گاو نخستين و انسان اولين را می  گياهان، حيوانات،

ار پس او به مينویی آن آفریدگان را كه )برای مقابله( با آن افزار در بابست فــراز آفریــد، ســه هــز

. «  در گــاه دوم در مهلــت 5حركت، نــاملموس بودنــده، بیاندیشسال به مينویی ایستادند كه بی

-»در بند هشن مــیگرفته شده، بنا به روایت مختلف، هرمز قبل از هر چيز گاو مقدس را آفرید. 

شــود. در سپس شش بُــن خلــق مــی 6خوانيم كه نخستين جانور آفریده اهورا مزدا »ورز ا« بود.«

روزهــا اوغــوز بــه هاســت. روزی از اوغــوز پــر از معجزهخوانيم: »تمام حيات اوغوز نامه چنين می

افتد، ایــن ن میكرد، یکباره هوا را ظلمت فرا می گيرد، شعاعی نورانی از آسمادرگاه خدا دعا می

 بينــد،وز در داخل این شعاع دختری را مــیشعاع روشنتر از خورشيد و درخشانتر از ماه بود. اوغ

كرد كائنــات بــه گریــه خندید و اگر گریه میید كائنات میخنددختر آن قدر زیبا بود كه اگر می

يرد. اوغــوز از او گی میدارد و به زنسپارد، او را دوست میفتاد. اوغوز خان دل به عشق او میامی

 خان.خان، اولدوزخان، آیگردد: گونصاحب سه پسر می

بينــد را در ميان آب می رود. درختیگذرد. اوغوز برای شکار بيرون میمدتی از این حادثه می    

تر از آسمان و زلفانش همچون موج تر زیبایی نشسته است. چشمانش آبیی درخت دخو در تنه

 
 . 89ري، ص زمز، زروان هماي زردشتي گري، ترجمه ي دكتر تیمور قاد 1
 .  106همان، ص  2
 . 88گلي ترقي، صورت ازلي زن یا اصل مادینه، جلد پنجم الفبا، ص  3
 . 138، ص  1970پاشا افندیف، آذربایجان شفاهي خلق ادبییاتي، باكي،  4
 . 33گزارنده دكتر مهرداد بهار، بند هشن، ص  5
 .  105، ص  2جلیل دوستخواه، اوستا، ج  6
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گيــرد. از او صــاحب او را دوست می دارد و به زنی مــی  دریاها و داندانهایش چون مروارید. اوغوز

      1خان.«خان و دنيزخان، داغشود: گؤیسه پسر می

 
 تانهاي آذربایجان داس
ی ادبيات تركی در عمق غنای داستانها نهفته است. داستانها ضمن اینکه ریشه در تــاریخ ریشه  

هــای پــيش از توان طرز معيشــت خلقمــان را حتــی در دورهم گرفته اند میدارند و از تاریخ الها

 آید .زیبا به حساب می  آورد. این داستانها منبع الیزالی برای هنرهایدست  تاریخ از داستانها به 

« eposپيــک از كلمــه »ی ای حماســی هســتند. كلمــهای روحيــهداستانهای ائپيک اصوالً دار   

پردازد شعر حماسی گویند. شعر نيز انواع مختلفی ی كه به قهرمانان مییونانی آمده است. اشعار

قهرمــانی اســت. اشــعاری كــه از شعر داستانی، شعر حماسی دارد. محور اصلی ایــن نــوع شــعر،  

اصوالًدارای مضامين مربوط به داستانهای ساختگی یا طبيعی، دالوری، وطن دوســتی، اعتقــادات 

انــی از جنــگ، و اصطالحات مردمی است عنوان حماسی دارند. در تاریخ هر ملتــی حــوادث فراو

كشــد قهرمانــان خــود را  وقایع و اتفاقات را به داستان می افتد و خلقی كه این  حوادث بزرگ اتفاق می 

هاست تــا زمانيکــه آن  آفریند. این داستانها از باورهای ابتدایی و باستانی كه مربوط به دوران افسانه می 

 گيرد.  انان تاریخی می گردد را در بر می ملت دارای حکومتهای مستقل و پایدار و قهرم 

در حول محور گيل گميش ترین داستانهای تاریخ است. این داستان  گيل گميش یکی از كهن   

ســطر  3000تابلو و شامل  12كه قهرمانی نيرومند و ظالم است در نينوا پایتخت دولت آشور در 

شناخته شده است. گيل گميش منبع اصلی بسياری از داستانها ی كهن خلقهای آناتولی و آسيا 

 . قسمت تقسيم شده است 12ماه سال به  12بوده است. هر بخش آن برای نمایاندن  

كرد و در ن سال پيش در شهر اوروك حکومت میگيل گميش قهرمان سومری است كه هزارا   

 صفحات آتی بدان خواهيم پرداخت.

 
 نخستین داستانهاي تركی 

تــوان از طریــق داســتانهای تركــی وارد شــد و بــرای شــناخت برای ورود به تاریخ تركان می    
امروز حيات تركــان را تــداوم به های تاریخ ترك با داستانهای باستانی راه جست. آنچه كه تا  پایه

بخشيده و فرداها نيز زنده خواهد بود همانا داستانهای باستانی هستند. تــاریخ تــرك مشــحون از 
ن است. داستانهای پيش از اسالم و بعد از اســالم در گهــواره قهرمانان بزرگ و داستانهای قهرمانا

اند و ضمن در بر گرفتن باورها، اعتقادات و نگرشها ها زنده ماندهها و سدهول هزارهخلقمان در ط

 
 .  160ن، ص پاشا افندیف، هما 1
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توانيم بخشــی وقتی داستانها را بررسی كنيم می  ی مختلف و پيش رو تا زمان ما باقی مانده اند.
ها و باورهایشان را از آنها دریافت كنيم. دانشمندان بسياری از ملتهــا یشهاز تاریخ اجدادمان و اند

اند و بدین وسيله توجــه داستانهای خود را از تركان گرفتهاز جمله ژرمنها، اسالو، فرانک و فينها  
همگان را به عالم داستانی تركان جلب و معطوف ساخته اند. داستانهای باســتانی تركــان را مــی 

 ر دسته تقسيم كرد: توان به چها
 ( داستانهای باستانی تركان1 
 ( داستانهای هون 2 
 ( داستانهای گؤگ تورك3 
 ( داستانهای اویقور  4 

 در ميان داستانهای باستانی می توان آلپ ارتونقا، شو   
 در ميان داستانهای هون: اوغوز خاقان   
 در ميان داستانهای گؤگ تورك: ارگنه قون، بوز قورد   
های زیبایی هستند. داستانهایی كــه از در ميان داستانهای اویقور: داستان آفرینش، كوچ نمونه   

دانيم. پرورش انسان نخستين توسط م شده اند قسمتهای اعظم آنرا نمیتركان آسيای ميانه معلو
بخش از آســيای گرگ، باور به تقدس گرگ، آهنگری، استادی در ساخت سالح، جنگهای رهایی

ی جهان منتشر شده است و توانسته است این نمادها را همراه خود به دنيــا ه چهار گوشهميانه ب
فراوان و بزرگ است كه   یمنتشر سازد. البته هر ملتی دارای داستان نيست، ملتهایی را داستانها

های مختلف حيات خود حوادث سهمگين و فراموش نشدنی، جنگهــای بــزرگ، كوچهــا، در دوره
ی بزرگ در راه پدید آوردن تمدن و وطن از سرگذرانده باشند. انسانهای نخستين استيال، تالشها
یل بســياری از حــوادث طبيعــی را افتادند، دالتدایی از حوادث طبيعت به وحشت میدر دوران اب

افتد، چرا  تفاق میشود، جزر و مد دریا چرا ادرخشد، چرا طوفان میدانستند، چرا آسمان مینمی
آید. اما او با خيــال خــود در بارد، زلزله برای چيست؟ آذرخش آسمان چگونه پدید میباران می  

-ی كوه، الههی باران، الههگرفت. الههای در نظرمیرای هر موجودی الههصدد كشف دالیل آن، ب
خشــمگين   هكرد كــه الهــه مربوطــ كدام كه موجب آزارش می شد فکر میی خورشيد و... و هر  
ار كند تا از خشم آن الهه بکاهد؟ برای همين است كه در طغيــان رودخانــه، شده است. او چه ك

 ی آب بخوابد.كرد تا خشم الههری را قربانی میدخت
كرد قهرمانــان ای تعریف میتراشيد وبرای موجودات الههای دليل میه تنها برای هر حادثهاو ن   

كرد. برای ایــن تا حد خدایان بزرگ می  بزرگ بودندو رهبران بزرگ را كه قادر به انجام كارهای  
 شدند.و بدین طریق داستانها آفریده می  قهرمانان خصلتهای خدایی قایل می شد

ی در ميـان بزرگـان وملتّها در مـيان بزرگــان و جـــهان دیــدگان اما با گذشت زمان داستانها    
بـــه پـــردازش ایــن   شــد و آنــانو راوی بودند حفظ می  آن مـلت تـوسـط افراد خاص كه شاعر
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پرداختند و بـدینوسيــله شاعران ملــت بــه عرصــه آمدنــد. آنــان توانســتند ایــن داسـتانها مــی
 نهند.رنـد و شـاعـران پـا به عرصـه بداستانها را بـصورت منـظومه درآو

 
 داستان شو 

زنــدگی ایــن داســتان تــاریخی اســت كــه در رابطــه بــا    
حکمران ترك در قرن چهارم قبل از مــيالد ســاخته شــده 

ی اســکندر بــه او قهرمانی است كه در زمان حملــه  است .
آسيای ميانه، رهبری مقاومت قوشــون تــرك را بــه عهــده 
داشته است. این داستان از همان زمان به صورت شــفاهی 

مــيالدی،   11در زبان مردم زنده مانــده و نهایــت در قــرن  
الترك بــه تحریــر در شغری در كتاب دیوان لغاتمحمود كا

آورده است. براساس ایــن داســتان، هنگــامی كــه اســکندر 
آورد، شــو قوشون چند صد هزار نفری هجوم می  مقدونی با

هایشــان نفــر همــراه بــا خانوده 22گردد. اما ون خود یکباره رهسپار طرف چين میهمراه با قوش
ی پيدا كنند و آن شب را در همانجا باقی مانده انــد. روز بعــد نتوانستند برای سفر، اسب و ارابه ا

كردنــد كــه دو گيــری مــیانجا اسکان یا بند تصميمدر مورد این موضوع كه پياده بروند یا در هم
رســانند. نفر خبر آمدن اســکندر را مــی 22آن آیند. این دو نفر تازه وارد به نفر دیگر نزدشان می
رود و كسی نيست كــه در آید و میمردان، اسکندر فردی است كه مید:  انآن دو نفر چنين گفته

و بــه آن   نفر خشمگين شــده  22مانيم. آنگاه آن  این سرزمين بماند، ما نيز در سرزمين خود می
« باقی مانــده و های بعدی نسل این دو نفر»قاالجره!،)گرسنه بمان!( در دواند: قال آجدو نفر گفته

 تبدیل شده است. به ترتيب به كلمه»خلج«  
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ی اویغورها، دو قوشــون روانه گشته و در نزدیکـی طایفـه  اسکندر به دنبال خاقان تركان ـ شو   

بــا خاقــان انـد. سپـس اسـکنـــدر از در آشــتی  و ـ با هم رو در رو شده و جنگيدهـ اسکندر و ش

های بسيـاری رابرای اویغورها بر پا ساخـت و پـس از مــدتی اقامـــت ترك در آمـده، حتی شـهر

غون راه افـــتاده آنگـاه شـو، بـه طـرف باالسـادر آن محل، بـه سوی پایتـخت خود روانـه شـد.  

و شهـر امـروزی»شــو« را ساخته اســت. ناگفتــه نمانــد كــه داستـــان شــو، در عــين حـــال، از 

 آید.میداستانهای ساكایی نيز به شمار  
 

 

 
 

 داستان اوغوز
ی مختلــف داســتان نــهبرای داســتان اوغــوز، دو گو    

ثبت شده است یکی از این داستانها بــه دوران روایت و  

شود و دیگری رنــگ اســالمی مربوط می  پيش از اسالم

گرفته و در حقيقت بعد از اسالم روایــت گشــته اســت. 

ميالدی بــا خــط و   13نخستين بار این داستان در قرن

اوغــوز ی تحریر در آمــده اســت.  ری به رشتهزبان اویغو

آید و برخی از محققين خاقان جد تركان به حساب می

خــان ـ دهند كه در سيمای حماسی او، متهاحتمال می

خاقان هون تصویر شده است. تنها نسخه ی دستنویس 

ــروزه در  ــتان، ام ــن داس ــهای ــاریس كتابخان ــی پ ی مل

 شود. محققين بزرگی از كشورهای مختلف بر روی این نسخه و داستان به تحقيق ونگهداری می

ای خاص به این داستان نگریسته اند. متن تركی این نسخه به بررسی پرداخته و هر یک از زاویه

و پروفسور رشيد رحمتی آرات در تركيــه منتشــر شــده اســت. شــکل   Bangتوسط    1936سال  

التواریخ اثــر اری همچون جامعميالدی به وجود آمده و در آث  13قرن  اسالمی این داستان بعد از  

 اثر ابولغازی بهادرخان نقل شده است.   مهكاالتر همدانی و شجرهاهللفضل

 ی داستان چنين است: خالصه

 

روزی از روزها چشم آی قاغا )مادر اوغوز خان( درخشيدن گرفت و صاحب فرزند پسری شــد.    

صورت این پسر، آبی، دهنش سرخ، چشمانش آبی، زلف و ابروانش سياه بود. زیباتر از پریان زیبا 
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 اسب شد و قهرمانی بنــامروزه بزرگ شد و راه افتاد، سوار   40بود. نام اورا اوغوز نهادند. این پسر  

-ده و دامهای آنــان را مــیجانوری مخوف در جنگل آسایش مردم را به هم ز  گشت. درآن زمان

كند و مردم را از شر چنين جانور را نابود  میخورد. اوغوزخان  به جنگل رفته و  آن  كشت و می

آیــد و در ميــان ز با خدا، نوری از آسمان فرود میدهد. سپس شبی در راز و نياحيوانی نجات می

خندید، آسمان نيز چنان زیباروی بوده است كه چون میبيند. آن دختر آنوار آن دختری را میان

 افتاد.گریه میكرد آسمان نيز به خندید و اگر گریه میمی

خان با دیدن دختر، عاشق او شد و او را به زنی گرفت. از این دختر صــاحب ســه فرزنــد اوغوز    

 )ستاره( نهاد.  )ماه( و اولدوز  پسر شد، نامشان را گون )آفتاب( آی

بار دیگر، اوغوز خان برای شکار بيرون رفته بود، در تنــه ی درختــی دختــری بســيار زیبــا        

مشاهده كرد، بر او عاشق شد و او را به همسری برگزید. از او نيز صاحب سه پسر شد نام آنان را 

پســر شــدند كــه   4  پسر او صاحب    6ذاشت. هر یک از  گؤی )آسمان( داغ )كوه( و دنيز )دریا( گ

 قبيله ی تركان پدید آمدند. 24نفر بودند. از فرزندان اوغوز،  24عاً  جم

بعد از آن اوغوز خان به شکار رفت و مهمانی بزرگ راه انداخت. همــه بيگهــا و بزرگــان جمــع    

 شدند. اوغوز خان خطاب به آنان گفت:

 اغــان  گــه بولدوم ق بن سيــزلــر 

 انالقــــآاللـيـنـگ یـا تــاكی قـ 

 انمـغا بيـز گـه بـولسون بـویتـا 

 گـؤگ بؤری بـولـسون قيــل اوران 

 انــمــور جـيــداالر بـول اورمــت 

 والنده یــوروســــون مـــاو یـــر 

 ورنتــا كــی تــالـوی تـا كـی مـ 

 كون طوغ بـول قيل گؤگ قاریـقان.   

ت: هــر كــس از او اطاعــت كنــد او را ی جهان فرستاد و گف سپس فرستادگانی به چهار گوشه    

دوست خود شمارد و هر كس اطاعت نکند دشمنش خواهــد بــود وبــر او هجــوم آورده از ميــان 

 برخواهد داشت.

خان نکرد. اوغوز خان با لشکری گــران ود به نام اوروم. او اطاعت اوغوزدر سمت چپ خاقانی ب    

داغی رسيد. در آنجا چادر به پا كــرد و مانــد. روز ی بوزروز به دامنه 40و بعد از  بر او هجوم آورد

بعد، هنگام طلوع آفتاب، انوار نور بر چادرش تابيد. از ميان شعاعهای نور گرگ نر بيــرون آمــد و 

به اوغوزخان چنين گفت: ای اوغوز تو در فکر حمله به اوروم هستی، من در خــدمت تــو خــواهم 
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رگ در پيش قوشون اوغوزخان راه افتاد و آنــان را راهنمــایی كــرد. گــرگ در كنــار بود. سپس گ

دریای ایتيل مورن ایستاد، اوغوزخان در آنجا با قوشون اوروم خاقان نبرد كرد و براو غالــب آمــد. 

سپس اوغوزخان همراه قوشون كنار رود ایتيل )ولگا( آمــد و در اندیشــه بــود كــه چگونــه از رود 

ا مرد عاقلی به نام »اولوغ اوردو« وجود داشت. درختان را برید و به همدیگر بافت، بگذرد. در آنج

از آنها قایقی ساخت و برروی آن رفت و از رودخانه گذشت اوغوزخان بســيار شــاد گشــت و او را 

قيپچاق ناميد و او را حاكم آن منطقه تعيين كرد. سپس اوغوزخان همراه با قوشون با راهنمــایی 

افتاد. اوغوزخان اسبی داشت كه خيلی بدان عالقه نشان مــی داد. اســب از دســت او  گرگ به راه

توانســت بــاالی آن كــوه پــر بــرف بــرود. یکــی از رد و بــاالی بــوزداغی رفــت. كســی نمــیرم ك

روز اســب را گرفــت و برگردانــد. ســر و روی آن  9های  قوشون باالی كوه رفت و بعد از سركرده

ی این جســارت اوراحــاكم آنجــا گردانــد و نــام . اوغوزخان با مشاهدهبرف شده بودقهرمان پر از  

 »قارلوق« بر او نهاد.

هایش از نقره و سقفش ای رسيد. دیوار خانه از طال بود و پنجرهسپس در سر راه خود به خانه   

از آهن، درِ خانه بسته بود. كليدی هم نداشت. در ميان قوشون، فردی صــنعتگر بــود. اوغوزخــان 

د. گفت: قال، آچ )بمان و بازكن!(. پس از آن نسل بعد از او بــه قــاالج و یــا خلــج معــروف شــ بدو

اوغوزخان دســتور داد در آنجــا چــادر بپــا كننــد، خاقــان آن   سپس در سرراهشان، گرگ ایستاد.

منطقه كه چورچيت نام داشت تابع خاقان نشد. جنگ آغاز شد و چور چيت در این جنگ كشته 

ای ســاخت. يد. یکی از قهرمانان قوشون ارابــهنی به دست قوشون اوغوزخان رسشد و غنائم فراوا

. آنــان ها زدنــد و بــه راه افتادنــدهایی ساختند، غنائم را بر ارابهدیگران نيز به او نگاه كرده و ارابه

اع ی این اوضــ عنی ارابه(. اوغوز خان با مشاهدهكردند: قانقا، قانقا )به مموقع بردن غنائم فریاد می

 آنان را قانقالوق یا قانقلی ائلی ناميد.

یکی از نزدیکان اوغوزخان، ریش سفيدی بود به نام اولوغ تــوروك. شــبی از شــبها اوغوزخــان    

خوابی دید كه كمانی طالئی از شرق به غرب كشيده شده و سه تير بــه ســمت شــمال در حــال 

ر كرد و گفت: خــدای آســمانها، حركت است. اولوغ توروك پيش اوغوزخان آمد و خوابش را تعبي

دنيا را از شرق تا غرب مسخر تو خواهد كرد و امر به دست تــو خواهــد داد. اوغــوز خــان از ایــن 

تعبير شادمان گشت و دستور داد كه روز بعدش فرزندانش به نزد او بيایند. بــه آنــان گفــت كــه 

ا بــه طــرف شــرق برویــد. ام. گون، آی و اولدوز! شــماهشکاركرده ام امامن دیگر پير گشتههوس  

گؤی ، داغ و تنگيز )دنيز( شما هم به طرف غرب بروید. سه فرزند بزرگ به طــرف شــرق و ســه 

فرزند كوچک به طرف غرب راه افتادند، شکار فراوان به دست آوردند. و بــرای پدرشــان آوردنــد. 

ان را بــه ســه برادر بزرگتر در راه كمانی طالیی یافت ونزد پدر آورد. اوغوزخــان شــاد شــد و كمــ 
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قسمت تقسيم كرد و بدانان داد و گفت: ای پسران بزرگ مــن، كمــان ازآن شماســت. شــما هــم 

 همچون كمان، تيرها را با كمان بيندازید.

برادران كوچک نيز در راه سه تير طالیی یافتند و برای پدرشان بردند. اوغوز خان شاد گشــت    

ن شما بــاد! كمــان تيرهــا را افکنــد. شــما چــون و بدانان گفت: ای پسران كوچک من، تيرها از آ

تيرها باشيد )براساس آداب و رسوم تركان، كمان عالمت حاكميت و تير عالمت تابعيــت اســت.( 

سپس اوغوزخان كنگره ای بر پا ساخت و همه ایل آمدند و نشستند. اوغوزخــان بــه مشــورت بــا 

وچک رادر سمت چــپ خــود آنان پرداخت سپس سه فرزند بزرگ در سمت راست و سه فرزند ك

شبانه روز خوردند و نوشيدند و شادمانی كردند. سپس اوغوزخــان تمــام ســرزمينهای   40نشاند.  

 زیر نفوذ خود را بين فرزندان خود تقسيم كرد و چنين گفت:

 آی اوغولالر كؤپ مـن آشـدوم 

 اوروشقوالر كؤپ مـن گـؤردوم 

 دیمجـيـدا ایـله كؤپ اوق آت 

 ورودوم.بيرله كـؤپ یآیـقـير  

 ور دومدوشـمـنلرینی ایغـال ت 

 ورودومدوستالرومنی من كولتــ 

 ه دیـمگؤگ تنگـریگه من اؤت 

 ورتـومسـنلرگـه بـيره مـن ی 

داســتان   التراكمه آمده اســت كمــی بــاواریخ و شجرهالتداستان اوغوز كه در كتابهای جامعاما     

 التواریخ چنين آمده است: فوق متفاوت است. در جامع

» در تواریخ مسلمانان مذكور است و در تورات بنی اسرائيل مسطور كه نوح پيغمبر عليه الســالم 

زمين را از جنوب تا شمال سه قسم كرد : اول را به حام از فرزندان خود داد كه پدر سودان بــود 

عراب و فرس بود و سوم را به »یافث« كه پــدر اتــراك بــود و او را بــه و ميانه را به سام كه پدر ا

گوینــد ـ لــيکن تركــان، یافــث را مغوالن و تركان نيز همــين ســخن مــی جانب مشرق فرستاد ـ

پسر نوح )ع( بوده یا   دانند كه این ابوبجه خاناند و محقق نمیابوبجه خان )ابوالجه خان( خوانده

اند بر آنکه از نسل او بوده و قریب العهد به وی. تمامــت مغــوالن و متفق  ی او. اال آنکهفرزند زاده

كنند كه ابوبجه خان صحرانشين بود وی اند و شرح برین موجب تقریر میاصناف اتراك از نسل  

و یایالق او در اورتاق و كرتاق كه كوههای عظيم و بلند است و در آن حــدود شهریســت اینــانج 

آن حدود به موضعی كه نام او یورســوق و قاقيــان و قــرا قــوروم اســت و   نام، و قيشالق او هم در

 شهرتالس و قاری صيرم در نزدیکی آن افتاده ... 
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یعنی بزرگ جمهور قوم ـ و این پسر به شوكت   دیب باقوي  ابوبجه خان را پسری بود بنام       

و  كرخان ،اورخان، انقراخ و اسباب پاد شاهی زیادت از پدر بود و چهار پسر داشت نام ایشــان

و مجموع آن  اقوام كافر بودند. قراخان قائم مقام پدر شد و از و پسری در وجود آمد كه   كزخان

ش می گریســت و تضــرع گرفت و شير نمی خورد. بدان سبب مادرپستان مادر نمیسه شبانروز  

خــدا پرســت كرد و هر شب در خواب چنان دیدی كه آن بچه با وی گفتی كه ای مــادر اگــر می

ی آنکه شوهرش و تمامت اقوام ایشــان ردی، شير تو بخورم. آن زن بواسطهشوی و محّبت خدا گ

پرستی كند او را با بچه هالك گردانند؛ پنهان بخدای تعــالی فر بودند ترسيد كه اگر اظهار خداكا

و چــون ایمان آورده و به اخالص تمام محب خدا شد و آن بچه پستان مادر گرفته و شير خورده 

ی او بــر مــی تافــت. بود و آثار رشد و هدایت از ناصــيهیکساله شد بغایت پاكيزه و خوب صورت  

پدرش چون آن معانی در وی دید، گفت از قوم ما بدین شکل و صورت، هيچ فرزندی در وجــود 

نيامده و این پسر از ميان اقران و اكفا معظم و معتبر گردد و به مراتب كمال برسد و جهــت نــام 

نهيــد.   اوغوز  هادن وی با خویشان مشورت كرد. بچه ی یکساله به آواز آمده و گفته كه نام منن

حاضران از آن حال بغایت متعجب شدند و بموجب سخن او كه اثر ارشاد حــق تعــالی بــود او را 

اوغوز نام كردند... چون بحد بلوغ رسيد پدرش قراخان از برادر زادگان خویش دختر كرخان كــه 

خوبی و پاكيزگی بود جهت او بستد. اوغوز در خفيه بــا آن دختــر گفتــه كــه اگــر خــدا   در غایت

پرست شوی و محب حق گردی ترا دوست دارم و با تو نزدیکی كنم. او اســتبعاد عظــيم نمــود و 

چون پدرش دید كــه او را دوســت   آن نصيحت قبول نکرد... اوغوز بدانسبب بوی التفات ننمود و

دیگر ـ كزخان را جهت وی بستد چون او را به اوغوز تسليم كردنــد بــا وی دارد دختر برادر  نمی

يــز دوســت نداشــت و پــيش او همان گفت، دختر قبول نکرد و بخدای ایمان نياورد. اوغوز او را ن

... روزی اوغوز راز خود با دختر اورخان بگفت. دختر اورخان قبول كــرد و ایمــان آورد و رفتنمی

 محب حق تعالی شد.  

بعد از آن اوغوز او را بستد و دوست داشت. چون خدا شناس و با نياز بودی نخواســتی كــه        

به پدر و اعمام آميزش كند چه، ایشان كافر بودند... روزی قراخان عروسان را طوی كــرد و حــال 

و  آنها و اوغوز از آنها پرسيد و بر اسرار اوغوز آگاه گشت... آنگاه با خویشان و امــرا مشــورت كــرد

جمله بر قتل اوغوز اتفاق كردند... اوغــوز مصــاف و محاربــه را مســتعد شــد و تمامــت نــوكران و 

دوستان را خبر كرده پيش خواند و همــه در شــکارگاه بــه همــدیگر پيوســتند و پــدر و اعمــام و 

خویشان به قصد او بر نشستند و از جانبين صفها بر آراستند و جنگ كردند و در جنگ قراخــان 

ی رسيد و بدان زخم نماند... عاقبت االمر اوغوز غالب آمــد و آن منــاطق را از تــالس و را شمشير

ی زرین بزد و طوی بزرگ كــرد صيرم تا بخارا بگرفت و آن ملک بر وی مسلم شد... آنگاه خرگاه
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نام نهاد كه معنــی   اویغور  ی لشکریان را بنواخت و آن اقوام را كه با وی متفق شده بودندو همه

نــام   قنقلی پيوستن و مدد كردنست و تمامت اقوام اویغور از نسل ایشانند و قوم دیگر را  آن بهم  

هم از ميان آن جماعت انــد كــه بــا اوغــوز متفــق  آغاجري و  قارلوق،  قلج،  قبچاق  كرد و اقوام

 شده بودند و با اروغ او در آميخته... 

این جماعت همواره با اوغوز بودند و در لشکر كشيهایش تا در بند همــراه او بودنــد. اوغــوز        

تمامت ممالک ایران و توران و شام و مصر و روم و افرنج و دیگر والیــات بگرفــت و بعــد از آنکــه 

 جمله را مسخر گردانيده بود به اورتاق و كرتاق كه یورت اصلی او بود مراجعت نمود. 

اوغوز شش پسر داشت و هر یک از ایشان چهار پسر داشته و اوغــوز دســت راســت و چــپ        

 لشکر بدیشان داده بدین تفصيل:  

: گؤی خان ـ آی خان .. اولدوزخان ـ تایی بایات ـ یارز دوكــر ـ آوشــرقریق ـ دست راست       

 القراولی ـ قرا اویلی ـ دو دورغه ـ یایرلی ـ بيگدلی ـ قارقين  

: گؤگ خان، طاق خان ـ دنيگيزخان ـ بایندور ـ بجنه ـ سلود ایمور ـ بيکدیر ـ دست چپ       

 بوكدور ـ جاولدور ـ چينی ـ آالیو نتلی ـ اوركز بيوه قتيق.  

ســال پادشــاهی كــرد.  70بعد از وفات اوغوز بر وفق وصيت او گون خان بر تخت نشست و        

ل خواجه، مشير و مدبر و وزیر گون خان بود. روزی با گــون پدر او را نایبی بود نام او ایکيت ارقي

خان گفت مصلحت در آن باشد كه منصب و راه و نام و لقب هر یک عليحده معين و مقرر گردد 

و هر یک را نشانی و تمغایی باشد كه فرمانها و خزائن و گله و رمه بدان نشان و تمغــا مخصــوص 

قبيله ی اوغوز شــکل   24و عناد نتوانند كرد، و بدینسان  گردانند. تا هيچکدام با یکدیگر مجادله  

گذراندنــد و بــدین كردند و از راه دامداری زندگی مــیتركان بصورت قبيله ای زندگی می  گرفت.

خاطر صدها قبيله از یکدیگر منشعب شده یا با هم متحــد گشــته انــد و ایــن امــر كــار مــورخ را 

  1مشکل ساخته است.
از این پيش    700ی ملی پاریس موجود است و حداقل به  ی كتابخانهنسخهاما داستانی كه در     

 2شود چنين آمده است:مربوط می

 

 3داستان اوغوز خاقان 
 متن كامل داستان اوغوز خاقان چنين است :    

 اولسون دئدیلر. اونون شکلی بودور.   

 
 .342، ص 1362( فضل هللا همداني، رشیدالدین، جامع التواریخ، دكتر بهمن كریمي، تهران،  1
 . 1936اوغوز ناغیلی، رشید رحمتی آرات، استانبول،  2
 . 2002، ارزدوم، 1جیلد، جیلد 8دكتر علي قافقازیالي، ایران تورك ادبییاتي آنتولوژیسي،  3
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 بوندان سونرا سـئـویـنـج تـاپـدیـالر.  

 دی، اوغلو اولدو.  آی قاغانين گؤزلری یارییئنه گونلرین بير گونو  

 ـؤی ایدی. ـيــن اوزو گــبــو اوغـالنـ 

 آغزی آتش كيمی قيرميزی، گؤزلری آال،   

 ساچالری   

 قاشالری قارا ایدی.   

 لردن ده  لليک ده ملک گؤزه 

 ل ایدی.  گؤزه   

 نين دؤشوندن آغيز سودونو و اوغالن آناسیب 

 امدی. بوندان سونرا    

 دی،  بيرده اممه   

 دی چــيــی ات، آش ایــستــه 

 دی، دیل آچدی.  تهب ایسارش 

 قــيــرخ گـــونــدن ســونــــرا  

 بـؤیـودو، یـویـودو، اویـنـادی.  

 اونون آیـاغی، اؤكوز آیـاغـينا   

 بئلی، قورد بئلينه     

 یينه  یی، سامور كورهكوره   

 یيردی. كؤكسو، آیی كؤكسونه بنزه   

 نين هر یئری، بدنی 

 له اؤرتولموشدو. سيخ توك 

 یا باخير، ایلخی 

 آتالری مينير.     

 وحشی حئيوانالر اووالیيردی.  

 گونلر  

 لر اؤتدو، او بير ایگيد اولدو.  گئجه 

 او واختالر او یئرده بير اورمان واریدی   

 دالی چایالر آخيردی. اوردان چوخلو ایریلی ـ خير 

 اوردا وحشی حئيوانالر، اوچان قوشالر چوخ ایدی.    
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 اورماندا نهنگ بير قيات یاشایيردی،   

 آتالری، آدامالری یئييردی.   

 دی.  چوخ بؤیوك بير یيرتيجی ای  

 او، ائلين یاخشی گونون آلدی   

 آدامالری عذابا سالدی.    

 اوغوز قاغان جسور آلپ ایدی.   

 او، بو قياتی    

 دی.  اووالماق ایسته   

 گونلرین بير گونو اووا چيخدی   

 جيدا، یای، اوخ، قيلينج، قالخان گؤتوردو،   

 یـوال دوشـــدو.  

 بير مارال توتدو.  

 بو مارالی سؤیود چوبوقالری ایله بير آغاجا   

 باغالدی، گئتدی.     

 سونرا ائرته سی گون، دان سؤكولنده گلدی   

 گؤردو كی، قيات مارالی آلـيـب گـئـدیـب.  

 یئنه بير آیی توتدو، قيزیل كمری ایـلـه اونو  

 بير آغاجا باغالیيب گئتدی.    

 لـدی.  سی گون دان سؤكولـنـده گائرته 

 نی آليب گئدیب.  ؤردو كی، قيات آییگ 

 دی،  هميـن آغـاجـيـن آلـتـيـندا گلیئنه   

 آغاجين آلتيندا دوردو.     

 قيات گليب باشينی اوغوزون قالخانينا ووردو،   

 اوغوز جيدا ایله قياتين باشينا ووردو،   

 اونو اؤلدوردو.  

 نی چکيب باشينی كسدی،  قيلينجی   

 چيخيب گئتدی.     

 یئنه گليب گؤردو كی، بير سونقار قياتين   

 قارنينی دئشيب،      
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 ایچ آالتينی یئييب دورور.   

 یای اوخو ایـله شـونـقـاری  

 اؤلدوردو، باشينی كسدی.    

 شونقارین شکلی   

 بودور.    

 اوندان سونرا دئدی كی، قيات   

 مارالی یئدی، آیی یئدی.    

 جيدام   

 اونو، دمير ده اولسا  اؤلدوردو    

 قياتی شونقار یئدی.     

 یای اوخوم اؤلدوردو   

 كؤلک ده اولسا، دئييب گئتدی.     

 قياتين   

 شکلی بودور.  

 یئنه گونلرین بير گونو  

 اوغوز قاغان بير یئرده دوروب تانریيا      

 یالواریردی.    

 قارانليق چؤكدو.   

 گؤیدن بير ایشيق دوشدو :   

 گوندن ایشيقلی      

 آیدان پارالق ایدی.      

 اوغوز قاغان یویودو، گؤردو كی   

 بو ایشيغين آراسيندا     

 بير قيز دوروب، یالقيز اوتوروب.    

 ل قيزدیر.  چوخ گوزه 

 اونون باشيندا آتشلی، ایشيقلی    

  رائده    

 آلتون قازیق )قطب اولدوزو( تک     

 یانان بير خالی واردیر.    
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 ل ایدی كی،  ر گؤزهقيز او قده 

 گولسه، ماوی گؤی گولر،    

 آغالسا، آغالیاردی.    

 اوغوز قاغان اونو گؤردوكده   

 اؤزوندن گئتدی، قيزی سئودی، آلدی.    

 یين آلدی.  اونونال یاتدی. دیله 

 قيز حاميله اولدو،    

 لر اؤتدو  ئجهگ   

 یوكون یئره قویدو، اوچ اوغالن دوغدو.     

 سينه گون آدینی قویدوالر.  بيرینجی 

 سينه آی آدیـنـی قـویدوالر.  ایکنجی 

 اوچونجوسونه اولدوز آدینی قویدوالر.    

 یئنه گونلرین بـيـر گـونـو   

 اوغوز قاغان اووا گئتدی.    

 گؤل اورتاسيندا بير آغاج گؤردو،   

 بو آغاجين اویوغوندا   

 بير قيز واردی، یالقيز اوتورموش ایدی.   

 ل بير قيز ایدی.  چوخ گؤزه 

 اونون گؤزلری گؤیدن ده گؤی ایدی.    

 ساچالری دالغا كيمی،   

 دیشلری اینجی كيمی ایدی.    

 ل ایدی كی، اونو گؤرونجه ائل : ر گؤزهاو قده 

 ـ آی، آی، آخ، آخ، اؤلـــــدوك دئـــــــدی.  

 ر چـاشـدیـالر، سـودو قـمـيـز ائـتـدیـلـر. او قده 

 اوغوز قاغان اونو گؤردوكده اؤزوندن گئتدی،   

 یينه اود دوشدو، اونو سئودی اوره  

 یـيـن آلـدی.  اونونال یاتدی، دیـلـه  

 قيز حاميله اولدو.    

 لر كئچدی.  گونلر، گئجه 



 65فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 یوكون یئره قویدو، اوچ اوغالن دوغدو.   

 بيرنجی سينـه گـؤی آدیـنـی قـویـدوالر.  

 سيـه داغ آدیـنـی قـویـدوالر. ایکينجی  

 نيز آدینی قویدوالر.  اوچونجوسونه ده  

 بوندان سونـرا اوغـوز قـاغـان، چـوبـوق یـوك  

 دی.  رقوردو، ائل گونونه یارليق گؤنده  یيغناق 

 

 لشدی، گلدی  گون مصلحتائل  

 اوغوز قاغان   

 قيرخ ماسا، قيرخ دا اوتورجاق دوزدوردو.    

 لر  دورلو آشالر، دورلو ـ دورلو یئمک دورلو ـ  

 یئدیلر،      

 دورلو ـ دورلو شيرینلر، قميز ایچـدیـلـر.  

 لرینه،  یيغناقدان سونرا اوغوز قاغان بيگ  

 ائل گونونه یارليق وئردی.   

 :    دئدی كی   

 ـ من سيـزلـره اولـدوم قـاغـان،   

 آلين اله یـای، هـم ده قـالـخان   

 بـيـزه تـمـغـا اولـسـون یـویــان  

 دو قوی اولسون اوران. بوز قور  

    دميرجيدا، بول اورمان   

 یئرده یویورسون چای، دنيز.  

 گون بایراغيميز اولسون، گؤی آالچيغيميز   

 ـ دئدی. یئنه بوندان    

 سونرا اوغوز قاغان دؤرد طرفه یارليق   

 ردی.  گؤنده   

 لرینه وئردی، چیبيلدیریش یازدی، ائل 

 ردی.  هر طرفه گؤنده   

 بو بيلدیریشده دئييليردی :  
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 اون اویقورون قاغانی اولدوم   

 ك  قاغان اولماغيم گره رد طرفينه دهدونيانين دؤ 

 یيم : منه اطاعت ائتمک.  بودور سيزلردن دیله 

 اگر كيم منيم سؤزومه باخسا، هدیه  

 وئریب اونو    

 رم. ـت بــيـــلــــهـه دوســاؤزومـــ  

 اگر كيم منيم سؤزومـه باخـماسا،   

 رم،  ن چـکـهنيب قوالغيغضبله 

 رم  تئزجه باسيب، آليب، یوخ ائده 

 رم. اونــو اؤزومـه دوشـمـن بــيـلـه 

 یئنه او واختالر   

 ساغ طرفده آلتون آدلی    

 بير قاغان واردی،    

 بو آلتين قاغان     

 اوغوز خاقانا ائلچی گؤنده ردی.   

 چوخلو قيزیل، گوموش، قيمتلی داش ـ قاش   

 یاقوت گؤنده ریب، اوغوز قاغانا    

 هـدیـه ائـتدی،     

 اونا تابع اولدو.    

 اوغوقاغان   

 اونو اؤزونه دوست توتدو.   

 سول طرفده ده اوروم آدلی بير قاغان واردی.  

 بو قاغانين سایـسـيـز ـ حـسابـسـيـز قـوشـونـو  

 ـری واردی. چــوخـلـو شـهـرلـ 

 بو اوروم قاغان اوغوز خاقانين   

 دی. نی سایمادی، اونونال بيرلشمهیارليغی  

 ون سؤزلرینه باخمارام دئييب،  اون 

 امره تابع اولمادی.    

 اوغوز قاغان غضب له نيب، قوشون چکدی،   
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 دی.  اونونال ووروشماق ایسته   

 آتالندی، قـوشون چـکـدی،   

 بایراغـيـنی آلـيـب گـئـتـدی.     

 ن گوندن سـونـرا »مـوز داغ« دئـيـهقيرخ   

 داغين اته یينه چاتدی.     

 آالچيق الری قوردور دو، ساكيت لشدی   

 یوخویا گئتدی.     

 دان سؤكولنده اوغوز قاغانين آالچـيـغينا   

 گون كيمی بير ایشيق دوشدو.    

 بو ایشيقدان گؤی توكلو  

 لی بـؤیـوك گؤل یئلکه 

 اركک بير قورد گئدیر.    

 بو قوردون آرخاسينا دوشوب   

 ئتدیلر.  آردینجا گ  

 بيرنئچه گون سونرا  

 لی بو بؤیوك بوز توكلو، بوز یئلکه 

 اركک قورد دایانيب دوردو.    

 اوغوز دا عسکرلری ایله دایانيب دوردو.   

 بو یئرده ایتيل چایی دئييلن بير چای واردی.   

 ایتيل چایی ساحيلينده، قارا داغين اؤنونده   

 ووروش اولدو.      

 اوخ ایله، جيدا ایله  

 قيلينج ایله ووروشدوالر.    

 قوشونالرین آراسيندا دؤیوش اوزون چکدی. 

 آدامالرین قلبينی چوخلو قایغو   

 گلدی آلدی.      

 بو ووروش، بو چارپيشما   

 نـيـن ایـیایـتـيـل چـر یـامـان اولـدو كی،  او قـده 

 غير تک اولدو.  سوالری قيپ ـ قيرميزی، سيپ سي 
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 اوغوز قاغان دوشمنی باسدی،   

 اوروم قاغان قاچدی.    

 نی  وغوز قاغان اوروم قاغانين مملکتیا 

 ائل گونونو آلدی.   

 اونون دوشرگه سينه چوخلو جانلی  

 جانسيز غنيمت داخيل اولدو.   

 اوروم قاغانين   

 روس بيگ آدلی بير قارداشی واردی. او  

 بو اوروس بـيـگ اوغـلـونـو  

 درین چای آراسيندا یاخشی   

 ردی. محکملندیر یلميش بير شـهـره گـؤنده 

 كدیر  اونا دئدی كی، شهری قوروماق گره  تا 

 سن شهری ساخـالیيب، ووروشـدان سـونـرا  

 قایيدیب گلرسن.    

 اوغوز قاغان بو شهرین اوستونه یوروش ائـتدی.  

 اوروس بيگين اوغلو اوغوز قاغانا چوخلو قيزیل ـ  

 گوموش گؤنده ردی.   

 دئدی كی: سن   

 منيم قاغانيمسان.    

 آنام منه بو شهری وئردی، دئدی كی: شهری  

 دیر.  كقوروماق گره 

 سن شهری منه ساخالیيب    

 ووروشدان سونرا،  

 گل.   قایيت   

 اگر سنه قارشی چيخيبسا   

 منی سوچلو بيلمه.    

 سنين یارليغينی    

 رم.  هاؤزومـه بـؤیـوكـلـوگ، بـيلگی كيمی بيل 

 ليگيندیر.  ليگيميز سنين خوشبختيزیم خوشبختب 
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 بيزیم اوروغوموز  

 نـيـن تـوخـومــودور. سـنـيـن اوروغ آغـاجـی  

 تانری سنه: یئر اوزونو آل ـ دئيه، بویورموش.  

 من سنه باشيمی دا   

 رم. يگيمی ده وئـرهلخوشبخت  

 وئرگی وئریب دوستلوغومدان چيخمارام.   

 اوغوز قـاغـانـا ایگـيـدیـن سـؤزو  

 خوش گلدی، سئویندی، گولدو.    

 ریبسن،  ئله دئدی: ـ منه چوخ قيزیل گؤندهتا ب 

 خالیيبسان.  شهری ده یاخشی سا 

 بونا گؤره ده اونا ساقالب آدینی وئردی،      

 اونونال دوستلوق ائتدی.     

 اوغوز قاغان اوردوسو ایله ایتيل چایينا طرف گلدی.   

 ایتيل چوخ بؤیوك بير چای ایدی.   

 اوغوز قاغان   

 ك ـ دئيه  بونوگؤروب، ایتيلی نئجه كئچه 

 سوروشدو.      

 اوردودا یاخشی بير بيگ وار ایدی.  

 اونون آدی اول    

 اوغ اوردو بيگ ایدی.    

 لی بير كيشی ایدی.  باجاریقلی، بيليک  

 گؤردو كی ساحيـلـده چـوخـلـو تـال،  

 چوخلو آغاج وار.   

 بيگ بو آغاجالری كسدی،   

 سونرا آغاجالرین اوستونه اوتوروب   

 چایی كئچدی.     

 اوغوز قاغان سئویندی، گولدو،   

 دی:  تا بئله سؤیله  

 ـ ای بورادا قال، بورانين بيگی اول،     
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 سنه قيپچاق آدینی قویدوم.   

 لی گئتدی ... بوردان سونرا اؤزو ایسه ایره 

 اوغوز قاغان بوز توكلو،  

 لی اركک قوردو گؤردو.  بوز یئلکه 

 بو قورد اوغوز قاغانا دئـدی:  

 وردو ایله یوال دوش! ایندی ا  

 لرینی یوال چيخارت.  ائل گونونو، بيگ  

 رم.  رهمن سنه یولو گؤسته 

 دان یئری سؤكولنده   

 اوغوز قاغان گؤردو كی، اركـک قـورد    

 اوردونون اؤنونده گئدیر.   

 لی گـئـتدی.  اوغوز قاغان سئویندی، ایره 

 اوغوز قاغان بير خاللی آیقيرا مينميشدی.   

 بو آیقيری او چوخ سئویردی.   

 یولدا آیقير قاچيب گئتدی، گؤزدن ایتدی.   

 او یئرده بؤیوك بير داغ واردی.  

 ال اؤرتولموشدو. زداغين اوستو سویوقدان بو 

 دی.  يآغ آپـپـاغـ نباشی دا سـویـوقـدا 

 وز داغ دئييردیلر. بونا گؤره ده اونا ب 

 اوغوز قاغان آتی قاچيب همين موز داغا گئتدی. 

 لندی.  اوغوزقاغان بوندان چوخ غصه 

 اونون اوردوسوندا  

 دی.  یجسور بير بـيـگ وار  

 هئچ نه دن قورخمـازدی.   

 دی.  یثار اوغلو ار  یوروشده، سویوقدا بير 

 همين بيگ داغا قالخدی.   

 دوققوز گـونـدن سـونـرا،  

 آیقيری اوغوز خانا گتيردی.    

 موز داغ سویوق اولدوغوندان   
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 دی.  ایبيگ قارال اؤرتولمـوشـدو، آغ آپـپـاق    

 اوغوز قاغان سئویندی، گولدو، بئله دئدی :  

 لـره اول بـاشـلـيق. ـ سن بـورادا قـال، بـيـگ  

 ليک آد اولسون سنه  بونون اوچون هميشه  

 قاغارليق.        

 لر وئردی،  اوغوز قاغان اونا قيمتلی هدیه 

 یولونا داوام ائتدی.  

 یولدا بؤیوك بير ائو گؤردو   

 بو ائوین دامی قيزیلدان،   

 لری گوموشدن  پنجره  

 دی. ایقاپيالری دميردن    

 قاپيالر باغلی، آچار یوخ ایدی.  

 اوغوز قاغانين اوردوسوندا بير یاراشيقلی.   

 دی.  یكيشی وار   

 اونون آدی اوستا توموردو ایدی.   

 اوغوز قاغان اونا امر ائتدی: ـ سن بورادا قال،   

 قاپينی آچ!    

 یه قایيت.  آچاندان سونرا دوشرگه   

 آدینی قویدو.    1بوندان سونرا اونا »قاالچ« 

 یولونا داوام ائتدی.  

 ه بير گون بوز توكلو، ...یئن 

 دی. ای بورا بؤیوك بير یورد، بؤیوك بير ائل 

 بو ائلده چوخلو ایـلـخی، اؤكـوز، بـيـزوو  

 دی.  یقـيـزیل گـومـوش، قـيمتلی داش قـاش وار 

 یئرده جورجيت قاغانين اوردوسو اوغوز قاغانا   

 قارشی گلدی.      

 ووروش ـ دؤیوش باشالندی.    

 اوخال، قيلينجال ووروشدوالر.   

 
 هستند كه قومي از تركانند و بیشتر ساكن همدان و اطراف آن مي باشند. امروزه همان »خلج« ها  1
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 اوغوز قاغان   

 جورجيت قاغانی یئندی، باسدی، اؤلدوردو،    

 باشينی كسدی.      

 جورجيتين ائلينی اؤزونه تابع ائتدی.  

 ووروشدان سونرا اوغـوز قـاغـانـيـن  

 اوردوسونا، عسگرلرینه، ائل گونونه   

 مت دوشدو كی  ر چوخ غنياو قـده  

 نيب داشيماغا  یوكله  

 آت     

 قاطير     

 اؤكوز      

 آزليق ائتدی.    

 اوغوز قاغانين اوردوسوندا  

 دی  یتـجـربـه لی، اوسـتـا بــيــر كـيـشـی وار   

 اونون آدی بارماقلوق جوسون بيگ ایدی.    

 بو اوستا بير آرابا قایيردی.   

 لری قویدو،  جانسيز غنيمتآرابانين اوستونه    

 جانلی غنيمت لری آرابایا قویدو،   

 دارتدیالر، گئتدیلر.      

 عسگرلر، ائل گون بونو گؤروب مات قالدی.   

 لتدیلر ـ آراباالر دوزه 

 له  قانغا ـ قانغا دئمک    

 قانغا سؤزو بئله یاراندی.   

 بونون اوچون ده اونالرا » قانغا « آدینی قویدوالر.   

 وز قاغان آراباالری گؤردو،  اوغ 

 گولدو، بئله دئدی :   

 ـ آرابا ایله جانسيز غنيمتی   

 جانلی غنيمت چکيب آپارسين.   

 قانغالوق سيـزه آد اولـسون   
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 بيلگی نيز ده آرابا اولسون.   

 بوندان سونرا بو بوز توكلو  

 لی اركک قوردال سيندو، تانقوت  بوز بيلکه 

 لره یوال دوشدو. شاغام طرف  

 چوخ ووروشدان، چوخ ساواشدان سونرا اوغوز قاغان   

 اونـالرا اوسـتـون گـلـدی، بـاسـدی، آلـدی، اونـالری  

 اؤز یوردونا      

 قاتدی.      

 لينده قالماسين، هامييا  گؤی گيز 

 آشکار اولسون كی،      

 گونئی طرفده      

 دی.  ین بير یئر وارباراكا دئيه    

 دی.  یچوخ رَنگين بير یورد، چوخ ایستی بير یئر 

 دی.  یاورادا چوخلو وحشی حئيوان وار 

 دی. یچوخلو قيزیل ـ گوموش ـ قيمتلی داش قاش وار 

 آدامالرین بنيزی قاپ قارا ایدی.   

 ی بير قاغان دی.  اویئرین قاغانی ماسار آدل 

 اوغوز قـاغان اونـون اوستـونـه یـئـری دی.  

 یامان ووروش اولدو.    

 اوغوز قاغان یئندی، ماسار قاغان قاچدی.   

 اوغوز قاغان اونو باسدی، یوردونو آلدی، گئتدی.   

 دوستالری چوخ سئویندی، دوشمنلری    

 غمگين اولدو.      

 اوغوز قاغان غلبه چالدی،   

 سایسيز ـ حسابسيز وار ـ دؤلت، ایلخی آلدی.   

 یـوخـودا، ائـلـيـنـه طـرف دؤنـدو، گـئـتـدی.   

 یئنه گيزلينده قالماسين، بللی اولسون كی   

 اوغوز قاغانين یانيندا   

 آغ سافقاللی، آغ ساچلی،     
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 دی. یلی، قوجا بير كيشی واراوزون تجربه 

 یوزان،  خير خواه، مدرك بير كيشی ایدی، یوخو 

 غيبدن خبر وئره ردی.     

 اونون آدی »اولوغ توروك« ایدی.    

 گونلرین بير گونو او، یوخودا بير قيزیل یایال   

 اوچ گوموش اوخ گؤردو.     

 بو قيزیل یای گون دوغاندان گون باتانا جان   

 اوزانمـيـشـدی، اوچ گـومـوش اوخ ایـسه    

 قــوزئــيــه طـرف قــانــاد النــمـيـشـدی.   

 اویاندیقدان سونرا اولوغ توروك یوخودا  

 گؤردوك لرینی اوغوز قاغانا بيلدیردی.    

 سؤیله دی: ـ آی قاغانيم،   

 سنين عؤمرون اولسون اوزون.   

 آی قاغانيم، قوی عدالت اولسون سنه قانون،   

 دیـردی. گــؤی تـانـری مـنـه یـوخـودا بــيـلـ 

 قوی یوخوم چين اولسون.     

 آلدیغين تورپـاغی سـنيـن    

 اوروغونا وئرسين.     

 اوغـوز قـاغـان اولـوغ تــوروكــون  

 سؤزونو بگندی، اؤیودونو دیلندی،    

 دی. اؤیودونو تـوتـوب عـمـل ائـلـه   

 نجا، بؤیوك قارداشالری  وسونرا صاباح اول 

 يریب، گتيردی.  كيچيک قارداشالری چاغ   

 یير.  دی: كؤنلوم اوو ایستهتا، اونالرا بئله سؤیله 

 قوجاليقدان یوخ داها منده طاقت   

 گوی، آی، اولدوز، سيز گون دوغانا طرف گئدین   

 ده گون باتانا طرف گـئـدین.   گؤی، داغ، دنيز، سيز  

 بوندان سونرا اوچو گـون دوغـانـا  

 اوچوده گون باتانا ساری گئتدی.   



 75فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 گون، آی، اولدوز چوخلو وحشی حيوان    

 چوخلو قوش اووالدیالر.      

 سونرا یولدان بير قيزیل یای تاپدیالر.   

 نين یانينا گلدیلر.  یایی گؤتوروب، آتاالری 

 اوغوز قاغان سـئـویندی، گولدو،   

 یه بؤلدو، دئدی: هاونو اوچ حيص 

 ـ آی بؤیوك قارداشالر      

 یـای سـيـزیـن اولـسـون.      

 اوخـالری گؤیلره آتين.     

 بوندان سونرا گؤی، داغ، دنيز  

 چوخلو وحشی حئيوان، چوخلو قوش اووالیيب،    

 سـونــرا یـولـدان اوچ گـومـوش اوخ تــاپـدیـالر.     

 گؤتوردولر، آتاالرینا وئـردیـلر.  

 اوغوز قاغان سئویندی، گولدو،   

 اوخالری هر اوچونون آراسيندا بؤلوشـدوردو.  

 تا بئله دی: ـ آی كيچيک قارداشالر، اوخالر  

 سيزین اولسون.      

 یای اوخو آتدی. سيزلر اولون  

 الر كيمی.  اوخ     

 یئنه بوندان سونرا اوغوز قاغان   

 بؤیوك قورولتای چاغـيـردی.   

 لشدیلر، اوتوردوالر، دوردوالر،  گلدیلر، مصلحت 

 سينيناوغوز قاغان بؤیوك دوشرگه 

 ساغ یانيندا،      

 قيرخ قوالج اوزونلوقدا آغاج اوجالتدیردی.   

 اونون باشينا بير قيزیل تویوق قویدوردو.    

 آیاغينا بيرآغ قویون باغالتدی.    

 سول یانيندا   

 قيرخ قوالجليق آغاج اوجالتدیردی.    
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 اونون دا باشينا بير گوموش تویوق قویدوردو.   

 آیـاغـيـنـا بـيـر قـویـون بـاغـالتـدی.   

 ری اوتـورتـدو ساغ یاندا بؤیوكل 

 الری اوتورتدو  سول یاندا اوچوك 

 قيرخ گون، قيرخ گئجه یئدیلر،    

 ایچدیلر،      

 سئوینج تاپدیالر.      

 سونرا، اوغوز قاغان یوردونو بؤلوب اوغولالرینا وئردی.  

 دئدی:   

 ـ آی اوغولالریم، من چوخ یاشایيب    

 چوخ ووروشالر گؤردوم،     

 چوخ جـيدا، اوخ آتـدیـم،   

 آیقيریمی چوخ چاپدیم،     

 دوشمنلریمی آغالتـدیم،     

 دوستالریمی       

 گولدوردوم.       

 گؤگ تانریيا من بورجومو اؤده دیم   

 وئردیم      

 سيزین اولسون بو یوردوم.      

 

 

                                                                                
 ماناس 

 

در جهــان برگــزار شــد   اشماناس كه بزرگداشت هزاره   

ســکو، نی یوميالدی از طرف سازمان فرهنگ  1977)سال  

ی كشـورهـــای همـــهدر  ی مـاناس ناميـده شـــد وههزار

مراسمی بــدین مناســبت برگــزار شــد( یکــی از  جـهــان

ویژه قهرمــان ای جهان ترك به اسطوره قهرمانان حماسی
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سال از   14ی است. ماناس بعد از  ش یعقوب خان و مادرش جوریچـ. پدرز استملی مردم قيرقيـ

ازدواج یعقوب خان به دنيا آمــــــد. هنگام تولد خون در مشتان خود داشت و ایــن را ســمبلی 

دانستند. هنوز شيرخواره بود كه لب به ســخن آینده قهرمان بزرگی خواهد شد میبر این كه در  

 گشود.  

دانســتند كــه در آینــده آمدند میدیدنش میبرای تبریک ميالد نوزاد به   از مناطق مختلف كه   

 15متــری رســيد.   5قهرمانی به نام خواهد بود. طولی نکشيد كه با رشد حيرت انگيزش به قــد 

را بــه هــراس  ساله بود كه در پهلوانی رقيبی برایش متصور نبــود. او دشــمنان ملــت و كشــورش

ها از خود نشان داد. او اسبی داشت همشأن خود كه تير در تن ها قهرمانیانداخت و در این جنگ

 او كارساز نبود.  

یعقوب خان كه از همان ابتدا پی به عقل و تدبير، هوش و فراست، قدرت و نيرویش برده بــود    

 . برای حفظ جان او دوست و یاوری به نام »باكای« همراه او كرد

صــلی قوی ترین دشمن ماناس، »گوگچه« بود شرح جنگها و نبردهای این دو قهرمــان بنــای ا   

رس جهانيــان دهد. این داستان حماسی كه هم اینــک در دســتهای ماناس را تشکيل میحماسه

ی جنگ، مجالس شــادی كه در این اشعار ماجراهای هنگامهباشد مصرع می 12542است شامل 

تأثر از شامانيزم، آداب و رسوم مردم ترك و نقش كاهنان مذهبی بــه تصــویر و سرور، باورهای م

 كشيده شده است. 

های ی داســتانی یافتــه و اســطورههای تاریخی و حماسی است كه چهــرهماناس یکی از چهره   

 تركان در سيمای او به تصویر درآمده است.

های گذشــته ســت درطــول ســدهآنچه امروز تحت عنوان ماناس به صورت نوشته در دست ما   

 سينه به سينه، دهان به دهان از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و ماناس سرایان مختلف آنرا بــا

اند و از فرهنگ شفاهی بدان رنگ و لعــاب داده انــد. اینــک وزن و آهنگ شعر ساخته و پرداخته

ی ســنتها، ده و در برگيرنــدهالعاها، وقایع خارقت شعر از قهرمانیاین منظومه در قالب هزاران بي

تــرك در یــک دوره  آداب ورسوم، طرز معيشت و شرایط اجتماعی ـ تاریخی، حتی فعاليت زنــان

باشد. در این منظومه نيــز، رویــدادهای تــاریخی بــه همــت تخــيالت بــدیع ی خاص تاریخی می

 گذاشــتناند كــه گــاه فــرق  نياگران با داستانهای اساطيری درهم آميخته و چنان سروده شدهخ

ی طلبانــهز جنگهــای اســتقاللسازد. این داستان سراپا سرشــار ابين افسانه و تاریخ را دشوار می

است. البتــه تركان و مقاومت در برابر هجوم بيگانگان و ایجاد وحدت و یگانگی بين ملت قيرقيزه

ست كــه ی تركان است اما سرزمين فعاليت ماناس همان سرزمينی بوده ااین داستان از آن همه
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ی تركــان تعلــق م به همــهاند. این داستان همين امروز هروز ملت قيرقيز در آن سکنی گزیدهام

 دارد و مبلّغ دوستی و صلح بين خلقهای مختلف است.

این داستان با نيروی بدیع خنياگران ترك و بازتاب شــرایط اجتمــاعی تــاریخی مــردم و بــروز    

هکارهای ادبيــات تركــان بــه شــمار مضامين اخالقی و فلسفی ساخته شده و یکی از نادرترین شا

آید. داستان ماناس یکی از داستانهای جهــانی اســت زیــرا در آن آرمــان عــالی بشــر دوســتی می

شوند چهل تن از یاوران صدیقش كشته می  ت. در پایان داستان، ماناس به همراهسروده شده اس

ســپردند آنان گوش به سخنان مردم خویش مــی گردد در حاليکه اگرو به یک تراژدی تبدیل می

ی داستان این است كه اگر قهرمان مردم به ســخنان دچار چنين سر نوشتی نمی شدند و نتيجه

جنگد، جانبداری و حمایت خلق را پشت ســر نکه عليه ظلم و ستم مینکند با آ  مردمش اعتنائی

خود نخواهد داشت و نتيجهجی آن شکست قهرمان خواهد بود. بشر دوستی، پيام اصلی داستان 

ماناس است. سيمای زنان در این اثر همچون داستانهای آذربایجان مثــل كوراوغلــو، قابــل تأمــل 

واال، شخصــيت انســانی و مســاوی بــا مــردان اســت و   است، زن در این جا صاحب عقل و ادراك

 بهترین مشاور و رفيق صدیق مرد هموست.

محققان بسياری بر روی این اثر كارهای تحقيقاتی انجام داده اند و امــروز كتــاب مانــاس در      

مقدس است. از دیگر محققين این كتــب ســترگ مــی تــوان ولــی   1حد كتابهای تورات و انجيل

ســرایان شــنيده و بــه صــورت داستان شفاهی آنرا از مانــاس  1856رد كه در سالخانف را ذكر ك

مکتوب در آورده است. خدمات این دانشمند قزاقی بسيار ارزشمند است كه بــه دنبــال او دیگــر 

و دیگــران درایــن ســاحه .پتروسيان، م. عوض اف پ. بير، م. با گدانف 1عالمانی مانند و.و. رادلف،

ی دنيــا ماننــد آلمــانی، انگليســی، قدر امروزه به اكثر زبانهــای زنــدهاثر گران  اند. اینفعاليت كرده

 فرانسوی، اسپانيولی، فارسی و... ترجمه شده است. 

 
 

 آسنا          
ل دریای غــرب كــه ناميدند. اجداد توكيوها در سواح( میTu – kyvچينيان تركان را توكيو )   

اند. یکی از حکمداران كشــورهای همســایه بــر آنــان زیستهگفتند میهایی میچينيان بدان سی

مایــد. ندم شمشير گذرانده و قتل عام می  یورش آورده زن و مرد، پير و كودك، همه و همه را از

ماند. دست  و پای او را بریده، تک و تنها در ميــان ای ده ساله زنده میتنها پسر بچهاز بين آنان  

كند. هــر روز اند. ماده گرگی پرستاری او را میمدك زخمی زنده میكنند. این كومی  نيزارها رها
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گ و پســرك رهاند، بــه طوریکــه بــين مــاده گــرگوشتی می آورد و او را از مرگ میبرای او تکه  

یابد كند. زخمهای او التيام میرا بزرگ می  شود و گرگ پسرك دهسالهدوستی و الفت برقرار می

 گردد.  می رود ماده گرگ از او حامله می  و چون سنش باال

دهــد شود. دستور میاز زنده ماندن پسر جوان مطلع می خاقانی كه اجداد پسرك را كشته بود   

أمور كشــتن یابند و به حاكم خبر می دهنــد. حــاكم فــردی را مــ ا او را یافته و بکشند. او را میت

ترســد. او ر كنار او گرگــی یافتــه و مــیرسد دكند. مأمور چون به نزدیکی پسرك میپسرك می

كند اما تانری، جان هر دو را حفظ می كند. گرگ بــه اقدام به كشتن هر دو ـ گرگ و پسرك می

همراه پسرك به شرق دریای غرب رفته و در اطراف كوههای همجوار كائوچانگ بــه غــاری پنــاه 

های ســتيغی فــرا ه را صــخرهبرند. پشت غار، شکارگاه پر نعمتی وجود داشت. اطراف شــکارگامی

بچــه از آن پســرك بــه دنيــا آورد كــه نــام   10گرفته بود. گرگ در آن غار و دشت پر از نعمــت  

ها بزرگ شدند از غار بيرون آمدند و هــر یــک از ایــالت خانوادگی آسنا به خود گرفت. وقتی بچه

 اطراف دختری فراری داده و به غار آوردند و با آنان ازدواج كردند.  

با گذشت چند نسل، تعداد آنان فزونی گرفت. یکی از آنان به نام »آ ـ هی ئن ـ سه« رهبــر        

آنان شد و از غار بيرون آمد. همگی به كوههای كين شان آمدند و ساكن شــدند و بــه تاتارهــای 

های این كوه به تاكيا، سرزمين و نــام خــود را چوچن پيوستند. آنان به دليل شباهت یکی از قله

وكيو« ناميدند. آنان برای آنکه اصل و نسب خود را حفظ كنند شکل سر گرگ را بر پرچمهای »ت

 خود نقش زدند.  

 

 
       1دوققوز اوغوز ـ اون اویغور

شود كــه از درخــت زادنــد. یکــی از خاقانهــای دوققــوز ی دیگر مربوط به انسانهایی میافسانه   

اوغوزها دارای دو دختر بسيار زیبا بود. این دختران تنها الیق خدایان بودنــد. پدرشــان بــرای آن 

كه آنان را از دیگران متمایز سازد معبدی ساخت و آنان را در آن جای داد و بــه دعــا بــه درگــاه 

 تانری مشغول شدند.  

وزقورد« ازآسمان آمد و با دختران ازدواج كرد. تانری از این دختــران صــاحب از دعای آنان »ب   

 دوققوز اوغوز و اون اویغور شد. اینان با گذشت زمان زیاد شدند.  

نوادگان دوققوز اوغوز در سرزمينی به نام »كومالنچو« سکنی گزیدند. در این ســرزمين كــوهی بــه      

گرفــت. بــين ایــن دو  تــوغال و شــلنکا از آن سرچشــمه مــی ی  نام هولين قرار داشت كه دو رود بنامها 
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رودخانه دو درخت وجود داشت به نامهای قایين و چام. شبی نوری از آسمان بر این درختان تابيــد و  

ســاعت دریچــه    9روز و    9مــاه و    9با گذشت زمان شکم یکی از درختان بزرگ و بزرگتر شد و بعد از  

 ای بر دهان پدیدار شدند.  پنج بچه با پستانکهای نقره  خل آن ای از شکم درخت باز شد و از دا 

صدای موســيقی ای اطراف درختان را فرا گرفت. همواره  ای نقرهها، دایرهتولد این بچه  از زمان   

رسيد. تركان دوققوز اوغوز تربيــت ایــن كودكــان را بــر عهــده گرفتنــد و از درختان به گوش می

اسامی آنان را سونقور تگين، كوتور تگين، توقاق تگين، اورتگين و بوغو تگين نهادنــد. چــون بــه 

سالگی رسيدند نام و نشان و پدر و مادر خویش پرسيدند. مردم آنان را كنار دو درخــت   15سن  

یش درختان پرداختند و دورشان حلقه زدند. آنگاه درختــان بــه زبــان مذكور آوردند. آنان به ستا

 آمدند و به دعای خير اوالد خویش پرداختند.  

مدتی گذشت مردم جمع شدند و بوغوتگين را به خاقانی خویش برگزیدند. چرا  كه بوغــوتگين   

بــود. او ســه ی قبایل را می دانست و بر احوال همــه واقــف  در عين باهوشی و درایت، زبان همه

دادند. بوغــوتگين شــبی پيرمــردی هار گوشه ی جهان را به او خبر میكالغ داشت كه اتفاقات چ

ریش سفيد با لباسی سفيد بر تن و عصایی در دست در خواب دید. به بوغوتگين بشارت داد كــه 

 تركان بر اكناف جهان سلطه خواهند یافت.  

 
 بوغوتگین و دختر آسمان     

 شبی بوغوتگين در خواب بود. ناگهان پنجره باز شد و دختری زیبا از آسمان فرود آمد.    

بوغوتگين چشمان خود را بست و خود را به خواب زد. دخترك تــالش كــرد تــا بوغــوتگين را    

 بيدار كند اما راه به جایی نبرد. قطع اميد كرد و از پنجره بيرون آمد و رفت.  

 آسمان پایين آمد. باز هم بوغوتگين خود را به خواب زد. این بار هم تــالششب دوم باز هم از    

 ای نداشت. دخترك برای بيدار كردن او فایده

دانست كه آن دخترك باز هم خواهد آمد، به فکر چاره افتاد و با خــود اندیشــيد بوغوتگين می   

م از این امر واهمه بــه دل راه و مصلحت دید تا با وزیرش در ميان بگذارد. وزیر بدو گفت : فرزند

باشد. فــردا مدن او برای آموختن علوم مفيد میمده. امر خيری در این واقعه اتفاق خواهد افتاد. آ

 كه آمد بيدار باشيد، آنگاه دليل آمدن را خواهيد فهميد.  

وزیــر  شب سوم دخترك آمد. این بار بوغوتگين به استقبالش رفت، بدو حرمت نهــاد. احتمــال   

ای بود كه از آسمان آمده بود. آمده بود تا دینی تازه بــرای بوغــوتگين حيح بود. او حقيقتاً الههص

 معرفی كند.  
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دخترك، بوغوتگين را همراه خود به »آغ داغ« برد و در آنجا افکــار و رســوم دیــن تــازه را بــه    

 برد.  د به آغ داغ میآمد و او را با خوز آن روز، دخترك پيش بوغوتگين میبوغوتگين یاد داد. ا

این وضع روزها و شبهای زیادی طول كشيد. بوغوتگين اصول و اسرار دین تازه را فرا گرفــت.     

: هــر افتاد. دخترك هنگام وداع گفــتبوغوتگين میرسالت الهه پایان یافته و مسؤوليت بر گردن  

ی جهــان چهــار گوشــهم آمــد. از فــردا بــه فــتح چه در آسمان بود فرا گرفتيد. من دیگر نخــواه

بياغازید. در راهی كه نشانتان دادم عدالت را بگسترانيد حقایقی را كه به شما آموختم در سراسر 

 جهان پخش كنيد!  

روز       آن  فردای 

برادران خویش  بوغوتگين 

را فرا خواند. هر یک را به  

ارد و  رهبری  برگزید  ویی 

گوشه چهار  فتح  ی  برای 

جهان گسيل داشت. خود  

با   به  نيز  گران  لشکری 

شد.   رهسپار  چين  سوی 

 همگی از عهده ی مأموریت خویش برآمدند. 

 

 

 

 

 
 

 1داستان افراسياب  

واره در مقابــل افراسياب قهرمان بزرگ تركان همــ    

انگيــزی نشــان داده های شــگفت  دشمنان، قهرمانی

گفتنــد و تركــان بــه او »آلــپ ارتونقــا« مــیاســت. 

 شود: آغاز میداستان چنـين 

 رلر بـيـر خـاقـان واریـدی  آلپ ارتونقا دئيـه
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 اونـا یـــئـــر اوزو دار، گـؤی اوزو داریـدی  

 ؤی اوزونـه گونـشـی  مـيـشـدی گـتوغ ائـله

 ر اشـی.  لـيـکـده داخـلـی یـوخـدو بـيـهبيلگ

 لی،  قاراخانقارلوق و   اویغور، گؤگ تورك، 

 ی.  آدالری شـانلر،لداهـا نـئـجه تـورك  

 الر  اونـــو اؤزلـرینـه آتا ســایــدی  

 اغا یایدیالر. تينی دؤرد بوجشؤهره

 ان اغا وارینجا اول اولو خاقماوچ 

 ان  یيخيلدی اوستلرینه گؤی قوریق

 الر  الدیاق قانلی یاش تؤكوب یوخجآن

 الر ... دیت الچــيغيریـشيب آغالدیالر، آغ

افراسياب قهرمان باستانی تركان است. نام تركی او آلــپ ارتونقــا اســت. آلــپ ارتونقــا در قــرن    

هفتم پيش از ميالد، خاقان كبير تركان سکا )توران( بوده اســت. او در جنگهــای ایــران ـ تــوران 

شركت كرده و بارها ایرانيان را مغلوب ساخته است و در نهایت مغلوب كيخســرو شــده و كشــته 

پيش در كتاب ارزشــمند »دیــوان ت. محمود كاشغری دانشمند بزرگ تركان، هزار سال  شده اس

ای را كه در مرگ او سروده بحث به ميان آورده و سرود غمنامهالترك« بارها از این قهرمان  لغات

 شده است آورده است: 

 آلـپ ارتــونـقـــا اؤلـــدیـمـــو 

 قـالــدی مـــو؟      عــزّت اوجــون 

 ؤد لـک اؤجيـن آلــدی مـــو؟ ا   

 ایــمدی یـوره ك یـيـر تيلـــور.      

و بيليک كه سه ســال قبــل از نگــارش دیــوان ص حاجب در اثر گرانقدر خود قوتادغیوسف خا   

 : ی افراسياب قيد كرده استر آورده است این ابيات را دربارهی تحریر دالترك به رشتهتلغا

 لـرینده آتی بـلگولوك بو تـورك بـيـگ 

 تـی بـلگولوك ایردی قـووه آرتونقا  آلپ   

 بروك بيـلـگی بـيـرله اؤكـوش اردی می؟     

 ليک اوغوشلوق بوردون كودرمی؟  بيليک 

 یــيـر اونـی افـراسـيــاب  لــرتــاجـيــک 



 83فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

   1بــو افــراســيــاب تـوتـدی ایلـلر تـاالب

ی فردوسی وجــود دارد. طبيعــی اســت صلی در كتاب »شاهنامه«روایات مف  ی افراسيابدرباره   

 كه فردوسی روایاتی را منعکس كرده است كه بر خالف اميال تركان است. 

بــا  كنــد بــرای جنــگ ـ شاه ایران را دریافت میپشنگ پادشاه توران وقتی خبر مرگ منوچهر     

-د كه ایرانيان چه بر سر مــا آوردهداریگوید: »شما خبر  آورد و میایران، بزرگان ترك را گرد می

اند. زمان انتقام گيری تركان فرا رسيده است.« در دل فرزندش آلپ ارتونقا شوق انتقام به غليان 

 آمد. روبه پدر كرد و گفت:  

توانم با شيران بجنگم. باید انتقام خود از ایرانيان بگيــرم.« او قــامتی هستم كه می  »من مردی   

 وانی چون شير داشت. همچون فيل نيرومند بود. زبانش برنده چون شمشير بود. سرو مانند و باز

شد فرزند دیگر پادشاه ترك ـ آلپ آریــز ـ پــا بــه دربــار زمانی كه برای جنگ تدارك دیده می   

نهاد و گفتجج: »پدر! بزرگترین شخص تركان هستی. منوچهر مُرد، امــا ارتــش ایــران قهرمانــان 

کنيم. اگر سر به شورش برداریم چه بسا كشورمان را بر باد دهيم.« پشــنگ بزرگی دارد. عصيان ن

جواب پسرش را چنين داد: »آلپ ارتونقا در شکار چون شير است و در جنگ، فيل جنگی است. 

تمساحی دالور است. او باید انتقام پدران خود را بگيرد. تــو هــم همــراه او بــاش. هنگــام جنــگ 

يد. ایران را زیر سم اســبان لگــدكوب كنيــد. آب رودخانــه را بــا قشون را به طرف »آمول« بکشان

 خون آغشته سازید.«  

فصل بهار بود كه قشون ترك در زیر فرمان آلــپ ارتونقــا بــه طــرف ایــران حركــت كــرد. بــه    

دهستان آمد. دو قوشون رو در رو شدند. بارمان از قهرمانان ترك به طرف ایرانيان حركت كرد و 

نده ایران به لشکر نگریست. كسی از جوانان پيش نيامد. تنها برادر فرمانده به حریف طلبيد. فرما

نام قباد جلو آمد. اما از او سنی گذشته بود. برادرش بدو گفت: »بارمان، جوانی شــير دل و ســوار 

غشــته ســازد ای. اگر خون زلفان ســفيد تــرا آكار است. قامتش تا خورشيد باالست. تو سالخورده

شود.« اما قبــاد گــوش نــداد و گفــت: »انســان شــکار اســت و مــرگ مستولی میترس بر قشون  

دهی. اگر كمی درنــگ ارمان بدو گفت: »سرت را به من میشکارچی اوست« و وارد ميدان شد. ب

اینکــه »مــن ســهمم را از كردی بهتر بود. زیرا زمان قصد جان تو كرده است.« قباد با گفــتن می

است و اسب را هی كرد. دو پهلوان از صبح تــا شــام بــا هــم گالویــز ام« به مقابله برخدنيا گرفته

شدند. در آخر بارمان، قباد را مغلوب ساخت و پيروزمندانه پيش آلپ ارتونقا رفت. چــون قشــون 

گرفت كه تا آنروز دنيــا دو قشون وارد نبرد شدند. جنگی درایران چنين دید دست به حمله برد.  

 
 ترجمه :  1

در میان بزرگان و شاهان ترك اقتدار آلپ ارتونقا معلوم و شناخته شده است او ضمن اینكه شاه بزرگي بود صاحب فضیلت     
 فراوان نیز بود. او فرمانروایي دانشمند و خردمند بود. تاجیك ها نام او را افراسیاب خوانده اند، این افراسیاب جهان را گرفت. 
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هــم پراكنــده شــدند. ایرانيان تاب مقاومــت نيافتــه و ازپيروز شد.    به خود ندیده بود. آلپ ارتونقا

 پادشاه ایران دو فرزندش را به سوی كشور روانه ساخته زنان را رهسپار كوه زاوه كرد.  

دو قشون ترك و ایران بعد از دو روز اســتراحت، روز ســوم آلــپ ارتونقــا جنــگ را آغــاز كــرد.    

يدان از اجساد آنان پر شد. شــب فــرا نرســيده بــو د كــه بزرگان ایران مردند و زخمی شدند و م

ی دهســتان ماندهان اصلی چنين دیدنــد بــه قلعــهایرانيان مغلوب شدند. وقتی پادشاه ایران و فر

پناه بردند. آلپ ارتونقا قلعه را تسخير كرد. پادشاه ایران دست از قلعه كشيد و پا بــه فــرار نهــاد. 

 نهایت دستگير ساخت. آلپ ارتونقا اورا دنبال كرد و در  

»زال« قهرمان پادشاه كشور كابل كه تابع ایــران بــود بــه كمــک ایرانيــان شــتافت. نبردهــای    

ده بــود سنگينی براه انداخت و قشون ترك را مغلوب كرد. آلپ ارتونقا كه از این وضع عصبانی ش

خواست كه اسيران را نيز بکشد. اما برادرش آلپ آریز او را از این كار پادشاه ایران را كشت و می

منع كرد. اسيران را به »ساری« فرستاده زندانی ساخت. خود نيز از دهستان بــه ری آمــد و تــاج 

ایران را بر سر نهاد و پادشاه ایران شد. اما برادرش آلپ آریز را كــه باعــث فــرار زنــدانيان ســاری 

 شده بود به قتل رساند.  

شدند. در این اثنا قحطــی   ماهه  5وقتی زو بر تخت ایران نشست دو قشون دوباره وارد جنگی     

فرا رسيد. باالخره دو قشون برای اینکه انسانيت از بين نرود آشــتی كردنــد. شــمال ایــران از آن 

 توران گشت.  

اما قبل از مرگ زو، آلپ ارتونقا دوباره به ایران لشکر كشيد. چون آلپ ارتونقا برادرش آلپ آریز   

ما پادشاه جدید ایران نيز مرده و تخت شاهی ایران را كشته بود، پدرش همه را بدو واگذار كرد. ا

خالی مانده بود، در این اثنا، پشنگ پادشاه توران خبر به آلپ ارتونقا فرســتاد. فرمــان داد از رود 

جيحون گذشته بر تخت پادشاهی ایران بنشيند. ایرانيان چون از هجوم تركان با خبر شــدند بــه 

ردگی خود را بيان كرده، فرزندش رستم را به یاری آنان زال پناه جستند. زال هم پيری و سالخو

فرستاده در مبارزه ی تن به تن بزرگان و رهبران دو لشکر، رســتم غالــب آمــده و كيقبــاد را بــر 

تخت شاهی ایران نشاند. در نبرد اصلی دو لشکر نيز، رستم و آلپ ارتونقا رو در رو شدند. چيــزی 

دد اما بهادران ترك او را نجات دادند. رستم در یــک حملــه نمانده بود كه آلپ ارتونقا مغلوب گر

قهرمان ترك را كشته و سبب شکست لشکر تركان گردید. از رود جيحون عبــور   1160ی دیگر  

 كردند. آلپ ارتونقا نزد پدر برگشت. پدر را متقاعد به صلح كرد. صلح انجام گرفت.  

اما كيکاووس كه بر آنان چيــره گشــته   بعد از بر تخت نشستن كيکاووس، اعراب عصيان كردند  

بود در یک ضيافت مست كرد و از دنيا رفت. این خبر ایران را ملتهــب ســاخت. آلــپ ارتونقــا بــا 

لشکری گران بر اعراب حمله آورد و آنان را منهزم ساخت. لشــکر تــرك برسراســر كشــور ایــران 
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ال شــدند. زال، كيکــاووس را كــه  مستولی شد و بسياری را اسير گرفت. ایرانيان باز دست بــه دامــن ز 

اسير دست اعراب شده بود نجات داد و اعراب را به قشون خود اضافه كــرد و بــه طــرف تركــان روانــه  

 گشت. در یک جنگ خونين، نيمی از تركان كشته شدند. آلپ ارتونقا شکست خورد و فرار كرد. 

تــوران رفتــه و آلــپ ارتونقــا را روزی رستم ـ قهرمان نامدار ایران ـ را مأموریت دادنــد تــا بــه     

روز ماندگار شد. آلــپ ارتونقــا  7دستگير نماید. به شکارگاهی كه در نزدیکی سرخس بود رفته و  

چون این خبر شنيد همراه لشکر بدانجا رفت. در نبرد تن به تن، قهرمانان ترك بر ایرانيان غالب 

را در هم كوبيد. چيــزی نمانــده  پهلوان اردوی توران 7شدند و نوبت چون به رستم رسيد همراه 

 بود كه خود آلپ ارتونقا نيز دستگير شود. 

تونقــا موقعيــت را نــوش بــه راه انــداخت و چــون آلــپ ار  كيکاووس در ایران مجالس عيش و    

مناسب یافت با لشکری گران روی به ایران نهاد. این خبر به كيکاووس رسيد. فرزندش ســياوش 

ی بلخ را به دست آوردنــد. در د. ارتش ترك را مغلوب ساخته و قلعهو رستم را عليه تركان فرستا

این اثنا، آلپ ارتونقا خوابی دید و چــون بــا دانشــمندان مشــورت كــرد و تعبيــر خــواب خــود را 

خواست با ایرانيان صلح كرد. بخارا، سمرقند و چاچ را به ایرانيان واگذار كرد و به گنگ برگشــت. 

لح نشد و رستم و سياوش را مورد سرزنش و تنبيه قرار داد كــه در اما كيکاووس راضی به این ص

این ميان رستم به شهر و زادگاه خود برگشت و سياوش به آلپ ارتونقا پناهنده شد. ســياوش بــا 

احترام تمام تا شهر گنگ پایتخت توران آمد و محبوب مردم توران شد. حتــی بــا دختــر پيــران 

دتی بعد با فرنگيس دختر آلپ ارتونقا ازدواج كرد. از دختــر ی ترك و میکی از قهرمانان برجسته

 پيران صاحب فرزند پسر شد. اسمش را كيخسرو نهاد. 

مدتی بعد، دشمنان كه چشم دیدن سياوش را نداشتند به سعایت پيش آلپ ارتونقا پرداختند    

تم وارد و بين آن دو فاصله و كدورت انداختند. سياوش كشته شــد. بــه همــين خــاطر، بــاز رســ 

معركه شد. در نخستين نبرد فرزند آلپ ارتونقا به نام »ساركا« را كشت. آلپ ارتونقا برای انتقــام 

فرزندش حمله آورد. اما با پيروز شدن ایرانيان، او را تا دریای چين عقب نشاندند. رستم هــر جــا 

 كشور خویش برگشت. سال ماندن در توران به  6كه تورانيان را یافت از دم تيغ گذراند و بعد از  

آلپ آرتونقا چون شکست توران و كشته شدن تركان را شنيد خون گریه كرد. ســوگند خــورد    

كه انتقام بگيرد. لشکر فراهم آورد و به ایران وارد شد. نبرد كرد و بر ایران حاكم گردید. قحطــی 

يخســرو را از پيش آمد و ایرانيان هفت سال گرسنگی كشــيدند و مردنــد. بــرای نجــات ایــران، ك

توران فراری دادند. كيکاووس تخت را به نوه اش كيخسرو سپرد. كيخسرو برای گرفتن انتقــام از 

آلپ ارتونقا به آماده كردن لشکر پرداخت. اما این لشکر پيش از روبرو شدن با آلپ ارتونقا از هــم 

ــ  از هــم بــه رســتم پاشيد. كيخسرو لشکر دیگری فرستاد. یکی از سركردگان تركان به نام بازور ب
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گرویدند و او را به جنگ فرستادند. رستم بعد از نبردهای خارق العاده، اردوی تــوران را شکســت 

 داد و خاقان چين را كه به تورانيان پيوسته بود دستگير ساخت.  

آلپ ارتونقا با شنيدن خبر، پریشانحال شد. بزرگان گرد آورد. اینان گفتنــد: »چــه كــار كنــيم!    

ن و سقالب شکست خوردند. برای لشکر توران چيزی نماند. گویی اینکــه مادرمــان لشکریان چي

ی او را ما را برای مردن زایيده است«. آلپ ارتونقا به تجهيز نيرو پرداخت. پسرش »شــيده« اراده

محکمتر ساخت. برای این نبرد، از طرف اردوی توران، لشکری از چين به نام »پوالدوند« كــه در 

داشت شركت كرد. او پهلوانان ایران را در هم كوبيد اما از رســتم شکســت خــورد. كوهها اسکان  

بعد از آن لشکریان ایران و توران در هم آميختند. ایرانيان پيروز شدند. آلپ ارتونقا گریخت بعــد 

از این، كيخسرو بر دو سوم جهان حاكم گشت. در حاليکه در دربار شراب خورده بود ایرانيــان از 

گذشتند. خبر به آلپ ارتونقا رسيد كه لشکریان ایرانی بــر ســرزمينهای تــوران دســت   مرز توران

ی لشکر ایران بيژن بود. او سرگرم عــيش و پردازند. سركردهیافته و به اذیت و آزار كشاورزان می

كرد و در این ميان به دختر زیبایی به نام منيــژه عشرت بود و با  دختران نشست و برخاست می

بست. منيژه دختر آلپ ارتونقا بود. دل به هم دادند. منيژه او را به دربــار دعــوت كــرد. آلــپ دل  

ارتونقا با شنيدن این خبر خشمگين شد. بيژن را در چاهی اسير كرد. دخترش را نيز بيرون راند. 

ی جوان با خبــر شــد رســتم را بــه دنبــال او فرســتاد. پادشاه ایران چون از عدم برگشت از كرده

تم در لباس تاجران تا پایتخت تركان رفت. بيژن را از چاه نجات داد و به سوی دربار حركــت رس

كرد، منيژه را نيز به ایران فرستاد. آلپ ارتونقا از نو لشکری فــراهم آورد و دســت بــه حملــه زد. 

پشت لشکر ایرانيان بيستون بود. باز هم ایرانيان به همت رســتم پيــروز شــدند. آلــپ ارتونقــا تــا 

گویم. در زمان منوچهر ایران  هرگــز قارلوق گریخت. به سران لشکرش گفت: »من وصيتم را می

كننــد. بــر ایــن بر توران پيروز نشده بود. اما امروز  ایرانيان در دربارم زنــدگی ام را تهدیــد  مــی

 اندیشه ام كه انتقامی سخت بگيرم. یک بار با هزار و یک لشکر ترك و چين حمله خواهم آورد«.

 شروع به تجهيز نيرو كرد. اما نخستين دور نبرد را كه آلپ ارتونقــا شــركت نکــرده بــود ایرانيــان

مه جا گرد خواست آلپ ارتونقا را از ميان بردارد. باز لشکر از هغالب شدند. پادشاه ایران فقط می

 نــد« جلــوس كــرد. درســوم لشــکر را گــرد آورد در شــهر »بيــگ كو  بــار دو    آورد. آلپ ارتونقا  

هایی از پوست شير وجود داشت. بر تختی جواهرنشان نشسته بــود. در پيشــش قرارگاهش چادر

بــود بــا خبــر گشــت  هپرچمهای قهرمانانش در اهتزاز بود. چون از شکست اردویــی كــه فرســتاد

خشمگين شد. سوگند خورد كه انتقام نگرفته بر نخواهد گشت. نيمــی از لشــکر را بــه فرزنــدش 

شنگ بود(، »جهن«، »افراســياب«، هی بخارا كرد. »شيده« )نام اصلی اش پ»قاراخان« سپرد و را

ردگير« و »ایليا« از فرزندانش در این اردو بودند. اقوام چيگيل، تاراز، اوغوز، قارلوق و تــركمن »گ
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ها جزو لشکریانش بودند. پيش از رودررویی دو لشکر، ابتدا كيخسرو با فرزنــد آلــپ ارتونقــا كــه 

وبرو شد. شيده مرد. آلپ ارتونقا تا خبر را شنيد زلف بــر آشــفت. روز بعــد، دو شيده نام داشت ر

لشکر تا شب با هم نبرد كردند و شب هنگام از هم جدا شدند. روز سوم نيــز بــا هــم بــه مبــارزه 

پرداختند. آلپ ارتونقا چون شير ژیان مــی غریــد. بســياری از پهلوانــان نامــدار ایــران را كشــت. 

قا رو در رو قرار گرفتند. اما پهلوانان ایران نمی خواستند او با پادشــاه ایــران كيخسرو و آلپ ارتون

روبرو شود به این خاطر اسب او را گرفتند و عقب كشيدند. آن شب آلپ ارتونقــا از رود جيحــون 

گذشت. سپس با لشکر قارخان به هم پيوستند و راهــی بخــارا شــدند. كمــی اســتراحت كردنــد. 

گ برگشت. این شهر چون بهشت بود. خاكش طال و كوههــایش نقــره سپس به پایتخت خود گن

بود. لشکر از همه سو فرا خواند. در این اثنا خبر آوردند كــه كيخســرو از جيحــون گذشــته و بــه 

سوی آنان می آید. كيخسرو وارد سغد شد.  باز هم حمله آورد. تورانيان آب را بر ایرانيان بستند 

زن و بچه و   -آمدكشتند. كيخسرو نيز هر كه جلو می  ه كرده وو سپس لشکریان ایران را محاصر

آميختنــد. از اردوی رود گلزاریون رو به رو شدند. باهم در كشت. دو لشکر در كنارپير، همه را می

آلپ ارتونقا ترس و وحشت بر اردوی كيخسرو  مستولی شد. عقب كشــيد و دعــا كــرد و از خــدا 

ی توران زیر مه و غبار گم شد. تركان شکســت خوردنــد. كمک طلبيد. طوفانی شروع شد و اردو

اما آلپ ارتونقا از فرار لشکریان جلو گيری به عمل آورد. آنان بر گشــتند و دوبــاره نبــرد كردنــد. 

چون شب فرا رسيد دو لشکر از هم سوا گشتند. آلپ ارتونقا تمام نيــرویش را گــرد آورد تــا كــار 

و آگاه شد و دست به دامن رستم گردید. آلپ ارتونقــا وارد ایران را یکسره كند. كيخسرو از نيت ا

شهری شد كه رستم در استراحت بود. كيخسرو رستم را آگاه كرد. در این شهر همــه جــا پــر از 

د ها و جویبارها بود. شهری آباد و چون جنت بود. آلپ ارتونقــا در پایتخــت خــوحوضها و چشمه

از او كمک خواست. كيخسرو پيش رستم رفــت و بــا   ای نوشت وگنگ ماند. با شاه چين نيز نامه

 200هم متحد شدند. دور قلعه خندقها كندند. هيزم آوردند و آتش زدند. آلپ ارتونقا بــه همــراه 

تن از قهرمان از كانالی مخفی از شهر بيرون رفت. نزد پادشاه چين رفــت. خاقــان چــين اردویــی 

از اوضــاع، پــيش آلــپ ارتونقــا گــرد آمدنــد.   بسيار تجهيز كرده بود. تركان پس از با خبر شــدن

كيخسرو اردویی به گنگ فرستاد خود به رو در رویی آلپ ارتونقا رفت. روبرو شدند. آلپ ارتونقــا 

نامه ای به او نوشت و از او خواست در منطقه به دور از مــردم، بــه نبــرد تــن بــه تــن بپردازنــد. 

رویش را به عقــب اردوی تركــان فرســتاد. كيخسرو در جلوی اردو خود خندقها كند. بخشی از ني

تركان شب هنگام حمله آورده و در خندقها افتادند. نيروهای پشت سرشان نيــز بــر آنــان حملــه 

آوردند. لشکر تركان شکست خورد. كيخسرو به طرف گنگ برگشت. خاقان چين هــم ترســيد و 

قــا نپردازنــد از در رسولی پيش كيخسرو فرستاد. كيخسرو و به شرط اینکه به كمــک آلــپ ارتون
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ن آمد. كنار دریای زره دریایی صلح در آمد. آلپ ارتونقا با شنيدن اوضاع پریشان حال شد و بيرو

 78انتها بود. آنجا كشتيبانی بود، گفت: »ای پادشاه! نمی توانی این دریای عميــق را بگــذری.  بی

ردن بهتر لپ ارتونقا گفت: »مسال دارم و تا حال ندیده ام از اینجا كشتی ای عبور كرده باشد.« آ

ای ساختند. سوار شد و بادبان بر افراشتند. وارد شــهر »گانگيــدیر« از كشته شدن است.« كشتی

آیــد« و خوابيــد و كنيم. طالع باز به سوی من مــیشدند. آلپ ارتونقا گفت: »گذشته را فراموش  

د و برخــی از شــهرها و خوابش برد. كيخسرو از گذشتن آلپ ارتونقا از آب آگــاه شــد. آمــاده شــ 

ماهه از دریــا گذشــتند. گانگيــدیز را فــتح  7سرزمينهای را فتح كرد و به ساحل دریای زره آمد.  

كردند. آلپ ارتونقا گریخت. كيخسرو وارد پایتخت توران ـ گنگ شد. از حال آلپ ارتونقا پرسيد. 

ها را ی صــخرهدر سينهگشت. غاری  که او در همين حوالی بی آذوقه میكسی آگاه نبود. در حالي

زیست. روزی صدایی از غــار شــنيد. ینجا فردی معتکف به نام »هوم« میمأمن خود ساخت. در ا

كرد. هوم از شــنيدن كلمــات تركــی او را شــناخت و نقا بود كه از طالع خود شکایت میآلپ ارتو

تونقــا را بــا دستگيرش ساخت. اما او گریخت و به آب پرید. كيخسرو این خبــر را شــنيد. آلــپ ار

 هزار حيله و مکر از آب بيرون آوردند و كشتند.                     

بــاقی اینک در دست است كه متاسفانه تنهــا بخشــهایی از آن    ،"موالن"  -  داستان دیگری       

مشخصات موجــود  تشابهات این داستان با به دليل حفظ اصالتهای تركی خود و  . ولیمانده است

ی چهــارم دقت نظر است. ایــن داســتان بــه ســده  یگر داستانهای حماسی تركان شایستهدر دی

ها به دليل نبود جنگاوران مــرد، دختــری بــه نــام ميالدی مربوط است. تركان در جنگ با چينی

دشــمن مــی جنگــد و  دوســت عليــهپوشد و به عنوان یــک ســرباز وطــنمیموالن لباس مردانه  

 دهد، بهتر است این منظومه را با هم بخوانيم: نشان می  رشادتها

 
   

 مـــوالن قــــاپـــی یــانــيــنــدا قــومــاش تــوخــویــور 

 یــيــــر ســی ائــــشـــيـدیــلـمـهدزگـــــاهـــيــن ســـه

 گـنـح قـيـزالریـن نـفـس آلـيـشـالری دویـولـور یـالـنـيــــز، 

 قـــــيــزا نه دوشــــــونـــدویـــونـــــو ســـوروشـــورام. 
 

 یـی خــاطـيـرال دیـغــيـنـی ســوروشـورام قــيـــــزدان نــه

 قـــــيــــز بــــيـــر شــــــــئــــی دوشـــونـــمــــــور 

ب  ـــــيـــر شـــــئـــی خـــاطــيـــرالمــــــر قــــــيـــز 

 ریــلدیـگــيـنی گـــوردون دون گـئـجــــه. عــسـگـر گـونـده



 89فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 

 دی ــفـر بــرلـيــک اعــالن ائــــتخـــاقــان بـــؤیــوك سـ

 ادیـــــر ــتــده اون ایـــکی پــــارچــعـــســـگری لـــيسـ

 ـامـــيــــــن آدی دا وار هــــــر لــيـــــســتــــده بـــابــ

 وخ. تـيـشـــمـــيــش اوغــلـو یــبـــابـــامــــيـن ســـا یئ
 

 مــــــوالنـــــيــــــن )منيـــم( آقــــابـــيـــــگی ســـی یـــــوخ  

 یــيــــرم  بـــازاردان بــيـر آت، بـــيــــر َاَیــــر آلـــماق ایــســتـــه 

 یــــه گـئـــده جـــه یـــم  ه بــــابــامــيـن یـــئـریــنــه جــبـهــ 

 دوغـــــو بـــــازاریــنــدان گــــوزه ل بـــيــر آت آلــدی. 
 

بـــــــازاریـــــنـ اَیَـــر آلـبــــــاتـــی   دیـــدان بــــيـر 

 دی آلـ  يــر قــمهـئـــی بـــازاریـــنـــدان بـگـــــــونـــــ

 قــــوزئــی بــازاریــنـدان دا اوزون بـــيــر قـامـچـی آلـدی 

 صـابـاحالری آنـاسـيـنـا ـ باباسـيـنا وداع ائـدیب آیـریـلـــدی. 
 

ایـــرمـاغــيــن كـنـاریــنـدا دیـنـلـنـــدی   آخشام ســـاری 

 یيــردی  لرینــی ائشــيتمه نين قيزالرین سس نين ـ باباسی آرتيق اناسی 

 ـاغـيـن چـاغـالیـيـشـيـنی دویـویـوردو یالنــيـز سـاری ایـرم

 صـابـاحـالریــن سـاری ایــرمـاغـا و داع ائـــدیب گـئـتـــدی. 

 

 لـــریـــنــــده واردی آخــــشــــام هـــيـــشـان تـــپـــــه

 یيــردی  ســينی ائشــيتمه نين قيزالرین ســه نين ـ باباسی آرتيق آناسی 

 لری دویولــوردو یــالنيز  مه نين كيشنه آتالری نيـن  یئن ـ شان بربرلری 

 ر یـایـا اوالراق جـــبــهـه یــه یـــورودو. لـی قـــدهبـــيــن

 

 گــئچــيـدلـر لـه داغـــالردان اوچـــار كــيـــمی گـئـــچدی 

گــتــيـریـــردی  گــورولـتـولـــر  روزگــــارالری   قـــــوزئــی 

 قــــارالر دمـيــر الــبـســــه اوزه ریــنــــده پــاریــلـدیــــر 

 ســی. الریــــن یــوزلـرجـــهســاواشدا اولـور ژنـرال و سـوبـای
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 رلــــر اون ایــــــــل ســــونـــــرا دؤنــــــــور ـســـکــعــ

 اقـــانـــيــن حـــضــــورونـــــا چـــيــخـــيـــــرالر،   خـــ

 اقـــان اون ایـــکــی روتــــبــــه وئــریـــــر ـــالرا خاونــــ

 لرجـه دن آرتـيق ارمـغـــانالر داغـيدیـــرالر یــوزلـرجـه، بـيـن

 

 خـاقــان اونــالرا نـه آرزی ائــتـدیـــک لـریـــنی سـوروشـــور 

 ئــــی ایــســــتـــه مـــيـــر مــــــوالن هــئــچ بــيــر شـ

بــــيـــــر آت ایـــسایـــ  الــنـــيــــز ــتـيـــــر یــــيـــی 

 ان چـــوجـــوغـــو یـــوردونـــا گــؤنـــده ریــــــر. خـــاقـ

 

 نين گلدیگيـنی دویویور كـيـــچيک ائركــک قارداشــی سیعائله

ــ پـ  ر ـوزالرال گـئدیــــيـچـاغـيـنی بـيـلـيـر، قـویـونـــالرال دون

 م دوغـــــودا كــی آدامـيــــن قــاپـيــســيــنـــی آچــدیــــ

 دریـــن اوزه ریــــنـــه اوتـــــوردوم. بــــاتـــيـــداكــی صــ

 

ـــاوا ـــمســـ ـــم ش پـــــالـــتـارالریـــ  ی چـــيـخــارتـدیــ

 ارالریـــمی گــئــيــدیــــم اسـکـی زامــانـالردا كـــی پــالـتـ

 ی تــــارادی ل سـاچالریــــننـاریـنـدا گـــؤزهنـيـن كپــنـجـره

 يـر گول تـاخـدی. ـنـانـيـن قــارشـيـسـينـدا بــاشـيـنـا بـآی

 

 يـالدی دی، آرخـاداشــالریــنـی قــارشـقــاپـيـدان چــيــخ

ـــالر  ـــده قـــالدیـــ ـــالری حــيــــرتـــ  آرخــــــــاداشـــ

 اون ایــکـی ایـل بــيــر لــيــکـده كــئـچـيـرمــيشـدیـلـر 

قــادی آنـالمـامــيــشــدیــالر. مــوالنـــيـن  اولـدوغـونـو   ـن 

 

 ائــركک دوشـانـالریـن ایـاقـالری بـيـر ـ بـيـریــنـه چارپـــار 

 ار لـری شـــاشــقـيــن بـــاخدیــشـی دوشـــانـالریـن گــؤز

 ر یــــان ـ یـانـــا گـــئـــدهدیـــــشــــی دوشـــــانـــالر  
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 1داستان آتیال

ی تركــان در مــورد برجســته یکــی از داســتانهای  

دی، نصـــف اروپــا كه در قـرن پنجـم ميال  آتيالست

خــویش گرفــت. مــا در منــابع ی را تحـــت سلطـــه

م كــه خـــوریبـــرمی وپایی نيز به اشـــعار زیـــادیار

ی انـــد ولـــخـوانـــدههـونهـا در مـورد آتيـــال مــی

ـی آن تا به امـروز بــه ی تـركهنـوز سـند و نسخـه

در ادبيــات   نرسيده است. ایــن داســتانهادسـت مـا  

. فين و فرانســه موجــود اســتملتهای اسالو، ژرمن،  

ـــهای  ــنجم سرزمين ــرن پ ــيال در ق ــد، آت روس، هلن

بــا ن، استراليا و سرزمينهـــــــای  مجارستان، آلما

 كرده بود. لکان را تسخير  

ای كه درباره ی وفات جهانگير بزرگ هون ـ آتيال توســط شــاعران در اسناد غرب، اشعار مرثيه   

 اند.ده است ثبت شدهشرگ این قهرمان سروده و خوانده میترك و هون در اطراف چادر بز

 خوانيم:« می16اعران ساز ترك تا آخر قرن  در كتاب »ش   

ی ی دوم سدهن و موسيقی شناسان تركان به نيمهی شاعراتاریخی درباره»نخستين اطالعات     

بر اساس این اطالعات از منابع غرب، در اردوی   شود.يالدی یعنی دوران آتيال مربوط میپنجم م

هــای او، اشــعاری را كــه در وجود داشته است؛ اینــان در مهمــانیدانان    یآتيال شاعران و موسيق 

های چنين جشنی را بــه خواندند. پر یسّکوس صحنهپيروزیهای او سروده بودند میا و  هقهرمانی

تصویر كشيده است. در شامگاهان با روشن شدن مشعلها در چادر عظيمی كه از ابریشم ســاخته 

شده است آمدن دو شاعر مشاهده شد؛ اینان در مقابل آتيال به زبان هــون اشــعاری را كــه خــود 

ها و فتوحات آتيال بــود، آنانکــه در ایــن دند: این اشعار مربوط به قهرمانیتنظيم كرده بودند خوان

هاشان رهدرخشيد و چهبه شوق و ذوق آمدند؛ چشمانشان میمجلس بودند با شنيدن این اشعار  

 گرفت.حالتی ترسناك به خود می

ک درد و دادند، جوانان اشکهای پر از آرزو و احتــراص و پســران نيــز اشــ بسياری گریه سر می   

 ریختند«.می تأسف 

 
 . 140، ص 2004، 1دبیاتي تاریخي، استانبول، جیلدنهاد سامي بانارلي، تورك ا 1
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 ت»در مراسم رحلت آتيال نيز موقعيت ممتاز شــاعران را مشــاهده مــی كنــيم: بــدان مناســب    

های خود را كه به زبان هون ســروده بودنــد شاعران و محاربان بر اساس داستانهای جنگ، مرثيه

ورخ نيز موفق شــده حفظ كرده و مgordanes  این مرثيه را تا زمان  Gothقرائت كردند. آداب 

 1است آنرا چنين بنگارد:  

»آتيال حاكم جسورترین اقوام، بزرگترین فرمانروای هونها و فرزند موندزوخ، كــه قــبالً از او بــا    

نيروی باور نکردنی تمامی سرزمينهای اسکاندیناوی و رژمن را صاحب گردید. او به شرط ضــبط 

رفــت كــه وم را بــه هــراس انــداخت؛ خــوف آن مــیكردن بسياری از شهرهای ایــن كشــورها، ر

روم توانست بــا خــواهش و تســليم در برابــر او و   های وی گردد؛يشتری اسير پنجهسرزمينهای ب

دادن سالها باج بروی تسکين بيابد. بعد از انجام همه ی اینها به كمک خاص بخــت فــوت كــرد، 

فوت او بخاطر دشمنان یا خيانت افراد خود نبوده است، او در اوج قدرت و محبوبيــت خــاص در 

 ی را وداع گفت.  ميان ملت خویش دار فان

افراد قشون كه در پيرامون چادر ابریشمی كــه جنــازه ی آتــيال در آن نهــاده شــده بــود دایــره   

كردند«. پریسکوسی كه در فــوق از های درد  را تکرار  میتشکيل داده بودند این مرثيه و سروده

پيش آتيال بــوده آن نام برده شد معلم خطيب و مورخ نامدار بيزانس است كه به عنوان سفير در 

كــه اصــالً   gordanesاست. در حاليکه نوشته تاریخی وی هنوز به دست نيامده است اما توسط  

Goth   بــه ایــن ترتيــب یادداشــهای مهمــی دربــاره آتــيال از   .2می باشــد مشــاهده شــده اســت

 شده است.   gendanesیادداشتهای پریسکوس وارد تاریخ  

ن بوده است شاعران یسکوس، در چادر آتيال كه به سان قصری ابریشميی پر  بنابراین به گفته   

پرداختند. این داستانها در واقع برای تشــویق داستانها می  يف، سرایش و روایتبه تأل  و خنياگران

ن آمدند و پيرامــوتر به كار مین هونيان جهت كسب پيروزیهای تازهو به هيجان آوردن جنگجویا

 شدند.مییده  های آتيال آفرقهرمانی
 

 عناصر ملی ـ هنري در داستانهاي ترك
ای تركــان بررســی و دانيم كه محققان بســياری روی مشخصــات و ویژگــی هــای داســتانهمی   

عناصــر اند از آن جملــه بــه اند و عناصر برجسته آنرا شناخته  ای به انجام رساندهتحقيقات ارزنده

 3كنيم:زیر به طور مختصر اشاره می

 
1 ) Amedee Thierry , Histoir  DAHiea , Paris , 1856 , P 144 , 230 

 .  115، ص  1933( حسین نامیق )اورخون(، آتیال و اوغولالري، استانبول، 2
هاي  . / م. كریمي، اسطوره1382سي، تهران، حماسه . / م. كریمي، كوراوغلو 1368بهروز حقي، حماسة كوراوغلو، برلین،  3

 .1373هاي مختلف، آذربایجان، امید زنجان، شماره
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 نور 

ور از عناصری است كه در بيشتر داستانهای تركی وجود دارد از جملــه آالن قــو وا از نــوری ن    

ز خاقان نوری كــه از درخــت ســاطع گردد. در داستان اوغوتابد حامله میدر چادر به وی می  كه

مــاه نيــز  كند. خورشيد ودد كه اوغوز خان با وی ازدواج میگرشود تبدیل به دختری زیبا میمی

وآی شوند در داستانهای آذربایجان نقش اساسی دارد و گــاه گــون آتــا كه با نورشان شناخته می

 شوند.آنا به عنوان الهه شناخته می

 درخت 

شــود. عشــق در داســتانهای تركــان دیــده مــی  درخت به عنوان منشاء زندگی و حتی درخت    

برای او ارزش فراوان داشت و دارای تقدس شد  های آن سير مین ابتدایی از ميوهدرخت كه انسا

ن كــه همســرش از شــکم درخــت خاصی بوده است. در داستانهای آذربایجان همان اوغوز خاقــا

آیــد. یآید یا درخت باالی قوشابوالق در داستانهای كوراوغلو درختی مقدس به شمار مبيرون می

یابد و شاعری چون صی میه حتی در اسالم نيز تقدس خاآید كتقدس درخت تا جایی پيش می

 شناسد:یونس امره، آنرا از عناصر بهشتی می

 لریكدیر دیرهآلـتونـدان   

 دیر یارپـاقالریگوموشدن               

 اوزانـدیـقجا  بــوداقـالری    

 بـيـتـر آلاله دیـيه ـ دیيه ...      

خــوریم و حتــی در كتــاب دیــوان لغــات ده قورقود نيز به تقدس درخت برمیو یا در كتاب د    

الترك در ميان اشعار باقيمانده از دوران پيش از اسالم از مقدس بودن درخت بسيار سخن رفتــه 

 است.

 

 معدن و اسامی معادن 

معدن جزو عناصری است كه در داستانهای تركان از ویژگی خاصی برخــوردار اســت و جالــب    

اینکه اكثر معادن و فلزات، اســامی اصــيل تركــی دارنــد و در بســياری از داســتانهای كهــن نــام 

)همان دمير( به كار رفته است و كمانهــایی از طــال، تيرهــایی از   »آلتون«، »گوموش«، »تامير«  

اند و جالب آنکه از زنگ زدن ابزارهایی كه از دمير بوده انــد ســخن یی از آهن داشتههانقره و پره

دهد كــه ذوب فلــزات و فلــز كــاری در ميــان تركــان قــدمت به ميان آمده است و این نشان می

ی  نعل فوالدی كه بــر ســم اســبان طوالنی داشته است. ظروف خورد و خوراك از نقره بوده، حت

 دمت این فرهنگ و تمدن در ميان تركان دارد.اند نشان از ق زدهمی
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 بوزقورد 

در اكثر داستانهای آذربایجان گرگ خاكستری از احترام خاصی برخوردار بوده و چنــين نمــی    

شد مگر باورهایی كه تركان به كمک وی در پرورش و حتــی راهنمــایی اوغوزخــان داشــته انــد. 

ها زبــانزد همــه اســت و دســت گــرگ در خانــه  امروز هم جسارت و جرأت گرگ در ميان تركان

نگهــداری مــی شــود و 

ــه  مرضــی كــه از تــرس ب

وجود آمده باشد و با زدن 

ــر پشــت  ــرگ ب دســت گ

ــی  ــفا م ــریض، او را ش م

 دهند.  

 

 

 

 

 اسب

اسب از عناصر اصلی داستانهای تركان بویژه آذربایجان است. تربيت، اهلــی كــردن و پــرورش    

اسب را به تركان نسبت داده اند. تندیسهایی از اسبان بالدار كه نشان از اسبان آسمانی اســت در 

هایی سرزمينهای تركان در كاوشهای زیرزمينی به دست آمده است. در داستان كوراوغلو، نشــانه

 بال اسب قيرآت دیده می شود.از  

ها معــروف اســت. اســب اسب گؤگ توركان در تاریخ مانده است. اسب آتيال در تاریخ و افســانه  

های یئنی سئنی نام برده شده اند. اسب بابک ـ قارا قاشقا و ن خاقان، بيلگه خاقان در كتيبهبومي

در داســتانهای آذربایجــان   آوردی ســاواالن در مــیاله ســراز دریاچــهاسب سفيد وی كه همه س

ءالدین و غيــره ها ـ مانند ملک محمد، عالهمچنان با قوت تمام باقی مانده است. حتی در افسانه

 آید.يقی شفيق برای قهرمان به شمار میداند و دوست و رف اسب، زبان آدمی می

  

 زن 

حتــی در هــيچ ی زن به خوبی بــرده نشــده باشــد و داستان تركی نداریم كه درآن چهرههيچ     

اســت و در خيلــی از تر از مرد قــرار نگرفتــه  ای پایين، زن از نظر ارزش اجتماعی در پلهداستانی

 



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان  96

 

تر، محترم تر از قهرمان مرد شناخته شده است. هيچ رفتار و اخالق زشــتی بــه موارد زن، مقدس

اكــار، زنان نسبت داده نشده است حتی در داستانهای ملل دیگــر كــه گــاهی از زن چهــره ای ری

فریبکار، حيله گر نمایانده شده است برعکس حتی یک مورد در داستانهای تركان به بيجوفــایی، 

حيله گری، مکاری و اخالقهای زشت در زنان اشاره نشده است بلکــه بــرعکس گــاهی قهرمانــان 

ســپارند. قب می مانند و ميدان را بــه دو مــیحتی در شمشير زدن و اسب سواری از زنان خود ع

دالورتــر از قــان تــورالی  ی دمرول زنی وفادار و فداكار اســت. ســالجان بــانو شمشــير زن وزن دل

سه خان، همه و همه در دالوری، انســانيت قازان خان، مادر بيرك، مادر دیر  گردد، زنترسيم می

و رفتارهای حسنه از مردان عقب نيستند بلکه در خيلــی از مــوارد بــویژه در زمــان گرفتاریهــا و 

ن و  فرزنــدان های خوب، فداكاریها و دیگر رفتارهای حســنه، مــردان، پــدراراهنمایی  مشکالت با

ی بــارز هــا فراواننــد. نمونــهاز این  چهرهرهانند. در داستانهای دده قورقود خود را از مخمصه می

این زنان را در داستانهای كوراوغلو و سيمای نگــار مــی بينــيم كــه مــادری مهربــان بــرای همــه 

كــه كوراوغلــو دچــار   همسری وفادار و از جان گذشته برای كوراوغلو ســت. هــر چنــددالوران و  

ی ضعيف نمــی بينــيم ار و برخوردهای نگار حتی یک نکتهگردد اما در اخالق، رفتاشتباهات می

 پوشاند.ا متانت، درایت و تدابير نگار میبلکه تمام ضعفهای كوراوغلو ر

 

 آب و چشمه 

بایجان از تقدس خاصی برخوردار است. آب حيــات یــا آب ذرداستانهای آآب و چشمه در اكثر     

ای و تــاریخی بــرای های افســانهرد كه بسياری از چهرهزندگی جاودانه در پشت كوه قاف قرار دا

گيرند. حضرت خضر پيامبر از این آب خورده ن آب راه آذربایجان را در پيش میبرخورداری از ای

آید. آب كوثر آبی اســت و داستانهای آذربایجان به كمک قهرمانان می  هااست و در بيشتر افسانه

شيقهای حق در آذربایجان قدحی از آن را از دست شاه مردان علی )ع( مــی گيرنــد و مــی عاكه  

كوراوغلــو در آب قوشــا بــوالق مــی گردنــد.     حب صدای خوب، هنر شاعری و غيرهآشامند و صا

آینــد. كوهها از نوای او به لرزه درمــی  باشد كهو بلند میگردد و صدایش چنان رسا  تن میروئين

ی روشنایی، بخــت خــوب و دلگشــایی اســت. پشــت هم در زندگی آذربایجانيان نشانه  آب، امروز

 مسافر آب می پاشند تا به سالمت بر گردد و...

 

 موسیقی در داستانها

با وزن و آهنــگ   موسيقی از عناصر اصلی داستانهاست و نخستين اشعار تركی برای داستانها و   

وپوزی در دست بــه اند و نخستين شاعران آذربایجان خنياگرانی بوده اند كه ق دلنواز سروده شده
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بــه اند. غنای موسيقی آذربایجان را در همين قدمت آن بایست دانست كه  پرداختهداستانسرایی  

گردد. نخستين شعرهای تركی دربارة قهرمانان داستانها و همــراه های پيش از ميالد  برمیهزاره

توان همين داستانها، بلکه بسيار پيشــتر از اند. منبع اصلی شعر را میده شدهبا ساز و آهنگ سرو

مــواره بــا كه منبعی جز باورهای انسانهای اوليه ندارند جست. مراســم دینــی هها  آن در اسطوره

ی دارد. از ایــن شده است لذا مراسم دینی باستان تركــان جــای بررســ شعر و موسيقی برقرار می

بــه ایــن آداب و مراســم و یوغ اشاره كرد كــه در همــين مجلــد توان به سيغير، شولن  مراسم می

 آذربایجان خواهيم پرداخت. 
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 ها افسانه 

آنهــا نيــز بــه بندی كــردن  اند كه دستهجان آن چنان غنی، گسترده و متنوعهای آذربایافسانه   

صلی تقسيم ها را به دو گروه اای جز این نيست. برای سهولت امر، افسانهكشد ولی چارهدرازا می

د نــ دی موجودات را توضيح دهد علت وجونهایی هستند كه سعی  دارافسانه  می كنيم گروه اول

رداخت خــود بــه ی دوم كه بعداً بدان خواهيم پهای دستهافسانهد و  نپردازو به آفرینش اشيا می

العــاده های مربوط بــه موجــودات خــارقفسانهگروههای مختلفی تقسيم می شوند. در این گروه ا

بــا حيوانــات یــا  نی قهرمانان مانند سخن گفتالعادهدیو و اژدها و اعمال خارقمانند جن و پری، 

ه در جای دیگــر د كنمی آی  ...به جلد جانوران در آمدن و یا سخن از عالم زیرزمينی و آسمانی و  

 پردازیم.  بدان می

اشــياء مختلــف و جــانوران توضــيح   هایی كه باور مردم را در مورد چگونگی پيدایشاما افسانه   

گویند ميمون انسانی بوده است كه دست خود فرض مردم در داستانهای كوتاهی مید بالندهمی

نان زده و به صــورت ميمــون در را نَشُسته در حاليکه قبالً با دستش شپش كشته بوده دست به  

آمده است. یا خرس انسانی بوده است دست به دزدی زده و عسل همسایه را دزدیده و به شــکل 

هایی در مورد پرندگان و دیگــر جــانوران؛ كــه در خرس در آمده است. و همين طور است افسانه

 كنيم.  اینجا به مواردی اشاره می

 
 1سمندر

ای اســت كند. او مرغ افســانهر از برف و بوران ـ سرد زندگی میپ  گویند سمندر در كشورهای   

-یش از پنبه است. سمندر دو بچه میلهاد، چنگالهایش از سنگ چخماق و باكه منقارش از فوال

هایش را مــی بينــد از آیند. سمندر وقتی پرواز جوجههایش یک ساله به پرواز در میوجهآورد. ج

م خوردن چنگالهایش كند و چنگالهایش را بهم می زند از بهحالی همه چيز را فراموش میخوش

 شود.سوزد و به خاكستر تبدیل میگيرد ومیشود و پرهایش آتش میجرقه توليد می

 

 
آنچه در این جا آمده است در میان مردم به همین گونه معروف و مشهور است و بسیاري از ادیبان آذربایجان، آنها را از زبان   1

 مردم گرد آوري كرده اند.



 فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 102

 

 1ققنوس
اش را بسيار دوست مــی دارد وقتــی بــه النهای است، وطن خویش و  ققنوس نيز مرغی افسانه   

از  ســوزد وگيــرد و مــیزنــد كــه آتــش مــیآنقدر بــال مــیاش  هوظایف خود عمل كرد در آشيان

 شوند.هایش متولد میخاكسترش، جوجه
 سیمرغ

آیــد و بــه سال یکبار به پــرواز در مــی 500كند. او از هر ی كوه قاف زندگی میيمرغ  در قلهس  

ض بــه محــ تواند وارد آنجا شود چــون  خورشيد وارد شود، اما هرگز نمی  رود تا به معبدمصر  می

 زنند.ورودش او را گرفته آتش می

ترسد، هر بار كه آتش می گيرد بــاز از دل خاكســتر بلنــد شــده و سيمرغ از آتش و شعله نمی  

 كند.مانده و سپس به هندوستان سفر میچهل روز در  مصر باقی  

 
 مرغ یوسف نصیب  

وقــت شــد و  گویند یعقوب دو پسر داشت. یعقوب، یوسف را بيشتر دوست داشــت. روزی دیــر   

یوسف به خانه نيامد. یعقوب دو تن از نوكرانش را صدا زد و گفــت: فــوراً برویــد، یوســف را پيــدا 

 كنيد و نزد من آورید. 

كه دو بــال بــدانان نوكران همه جا را گشتند خبری از یوسف نيافتند. از پيران خواهش كردند    

ند و به آسمان پــرواز كردنــد و بــه دنبــال ای شده، یوسف را بيابند. آنان پرنده شدبدهد تا  پرنده

زند »یوسف« و دیگــری د مییوسف گشتند. اسم آنان یوسف نصيب شد. اینک هميشه یکی فریا

 دهد و هنوز دنبال یوسف هستند.  زند و دیگری جواب میدهد»نصيب!« یکی صدا میپاسخ می

 
 مرغ هدهد 

زادی شانه زده شــده فاطمه داشتند. زلفان فاطمه مادر دو برادر یوسف و نصيب، خواهری به نام  

 شان را  گــم كردنــد و بــه فاطمــه خبــربود. هر یک از برادران اسبی داشتند. روزی از روزها اسب

 ن، تا  آمدیمكرویم، تا آمدن ما آش شير حاضر  دادند: خواهر جان، ما برای پيدا كردن اسبها می

 گردیم.  بخوریم. زود برمی

یوسف و نصيب به دنبال اسبها بيرون رفتند. فاطمه آش شــير آمــاده كــرد. زمــان گذشــت و      

شب شد، از برادران خبری نشد. هر چقدر منتظر ماند برادرانش نيامدند. او گریســت. در نهایــت 

 بسيار گشت و برادران را نيافت.  به جنگل رفت و در پی آنان  

 
 ، همان.1خاناسي، جلد آذربایجان ادبیاتي كتاب 1



 103فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

یافــت. فاطمــه كرد و زودتر برادرانش را میپرواز میشد به آسمان  ای میآرزو كرد كاش پرنده   

مان برخاســته و دنبــال بــرادرانش به یک پرنده تبدیل شد. نامش را هدهد گویند. فاطمه به آســ 

 گردد و همواره چنين می خواند: هوپ هوپ، گل تاپ. یوسف ـ نصيب، سودلوآش....می

بود شد و اینک هر گاه خاك گشت و نابعد از پرنده شدن فاطمه، تمام مال و ثروت پدرش         

 می پرسی كه:   از هدهد

 ـ  هدهد، مال و ثـروت پدر چه شـد؟ 

 او منقار به خاك می مالد و می گوید: 

 ـ مال و ثـروت پدرم این خـاك شـد. 

 
 مرغ شاناپیپیك  

شــوهرش وارد زد پــدر  می  شاناپيپيک عروس شده بود. روزی موهایش را شسته و داشت شانه   

 كند:  كشد. به درگاه خدا التماس میـ عروس خجالت می  شودیم

توانم بــه رویــش نگــاه كــنم، مــرا یــا هرم موهایم را دید، از خجالت نمیـ ای خدا، پدر شو        

 سنگ كن یا پرنده.  

هــر  گردد. شــاناپيپيک ماند و شاناپيپيک  میشود و شانه بسر میرنده تبدیل میعروس به پ      

گيرد، آخه چشمش به دنبال شــوهر كند اما از شهر زیاد فاصله  نمیصحرا زندگی می  چندكه در

 محبوبش است و چشم به خانه دارد....

 
 پاالق مرغ یا
در زمانهای گذشته خواهر و برادری بودند. زن پدر ظالم، این دو بچــه را اذیــت مــی كــرد.        

 روزی از روزها زن پدر به آنان گفت:  

  1ـ گاو را ببرید و در صحرا بچرانيد. اگر بالیــی ســر گــاو بيابــد ســرتان را زیــر )دیبــک(          

 گذاشته له خواهم كرد. 

ها گاو را به صحرا بردند. موقع برگشتن، گاو را گم كردند. خواهر در بيشه ماند و بــرادر بچه       

 فصل كتک زد و گفت:گریه كنان به خانه آمد و ماجرا را گفت. زن پدر او را م

 آورم.       نکنيد چشم هر دوتایتان را در می  ـ بروید، گاو را بيابيد و بياورید. اگر پيدا       

پسر برگشت و احواالت را به خواهراش گفت. آنان دنبال گاو گشتند اما نيافتند. از ترس هــم      

شــدند. هــر دو بــه مــرغ یاپــاالق ای مــیكاش پرنده  و به آسمان كردند و آرزو كردندبرنگشتند. ر

 
 دیبك وسیله اي چوبي است كه وسط آن را گود كرده و در آن گوشت و حبوبات خرد و له مي كردند. 1



 فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 104

 

گوید »نــه« و هنــوز هــم گوید »یافتی؟« آن دیگری میكنند یکی میشدند. آنها پرواز میتبدیل  

 دنبال گاو می گردند. 

 
 توراج
شود. در زمانهای گذشته دختــری بــه نــام تــوراج در ج به فارسی همان دُراّج ناميد میتورا       

و نــان بــه كرد. ازد و بسيار اذیت میكرد. خانم خانه او را كتک میمیخانه ی خانی ظالم كلفتی  

 د و لباس هم بدو نمی داد. روزی از روزها خانم او را صدا زد و گفت:  دانمی  حد سيری به توراج

 ن تا سر و تنم را بشویم.ـ ای دختر، فوراً آب گرم ك           

دانســت شــانه را كجــا شانه را پيدا نکــرد، نمــیدختر رفت و آب را گرم كرد. اما هر چه گشت    

 گذاشته. صدای خانم در آمد كه:

 ـ تکه تکه بـشـوی، پس چـی شد؟             

 توراج هر چه گشت شانه را نيافت.            

-شد  اگر پرنده مــید شروع به گریه كرد و گفت: چه میوقتی صدای پای خانم به گوشش رسي 

پریدم. همينطور هم شد. یک باره یادش می  شوده دست  وارد خانه میشدم، وقتی خانم چماق ب

 آمد كه شانه روی تاقچه توی بوقچه است. پرید و بغل پنجره نشست و گفت:  

 خواند: خانم، تاقچادا، بوقچادا! بوقچادا! هنوز هم توراج چنين می  ـ خانم تاقچا دا،    

 

ها تــاریخ معينــی قصــهها و  توان برای به وجود آمدن آثار فولکلوریک و از آن ميان افسانهنمی   

قيد كرد، خلق آن ها از دوران حيات ابتدائی بشر و دگرگونی زندگی می آغازد و تا امــروز ادامــه 

داری و گــری، گلــههــای گــردآدوری خــوراك، شــکارچیدورهیعنی از دوران تحول حيات،    1دارد

 كشاورزی تا عصر رادیو و تلویزیون.

ی تلقينــات و كتــاب ســته منبــع  الهــام و سرچشــمهائی پيوطبيعت ملموس برای انسان ابتــد   

آموزش بوده است. لطف و قهر طبيعت، گردش مرتب شب روز و ماه و سال و حــوادث گونــاگون 

های طبيعی هميشه فکر و اندیشه و خيال او را به سوی خود كشيده و وادارش ساخته كه پدیده

كــه در حقيقــت تــوجيهی از حــوادث ها  های خود را تبيين كند و به خلق افسانهطبيعی و دیده

های مختلف دنيای اطرافش و معنایی از رویدادهای طبيعت اســت، بپــردازد. از مهمتــرین جنبــه

های آذربایجان، توجه به حيوانات است. و این طبيعی است، زیرا حيوانــات از دیــر شاخص افسانه

 
 . 1347صمد بهرنگي، مجموعه مقاله ها، تبریز،   1



 105فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

ها را بایــد فســيل ســانهاف اند و گذشــته از آن، برخــی  دهباز با حيات و سرنوشت بشری وابسته بو

 ترین حيات در روی زمين دانست.ابتداییهایی از

گيرنــد: حيوانــات زیانکــار و ذر بایجــان، در دو بخــش عمــده جــا مــیهای آحيوانات در افسانه   

 حيوانات سود رسان.

العبــور هــا و نقــاط ســخت و صــعببيشتر در بيابانجهــا، زیــرزميني نخست،  حیوانات دسته  

 شدند.ها میهای مردم آمده باعث ناراحتیتودهكردند و گاهی به ميان  زندگی می

ی وحشت و هــراس بــوده انــد ـ بــه ن را ـ كه پيوسته برایشان سرچشمهمردم این گونه جانورا  

ی كــه چنــدین ســر االجثــهاند. اژدهای عظيمها ریختهصورت های مبالغه آميزی در قالب افسانه

ه دارای شاخ و دمند و تنی حيوانی دارند، دیــوان، اجنــه، شــياطين، پيکری كهای غولدارد، آدم

نبــردی ميــان  آن ها هستند و  حيوانات جادویی و غيره كه عموماً سدّ راه و مانع قهرمانان افسانه

 شود.میگيرد كه منتج به چریدن نيروی جسمی و فکری قهرمانان بر آنها  ها و قهرمانان درمی

گذارد، و این بيشتر آب میای را بیخوابد و شهری یا منطقهسرچشمه میمثال اژدها كه اغلب     

لک محمد« یا »آیغير حســن« دهد و سرانجام »مق دونيا« یعنی جهان تاریکی رخ میدر »قارانلي

یا برخی آهوان كــه بيشــتر  رهاند.دارد و مردم را از چنگش میشود و او را از ميان برمییافت می

خوكــان های طلسم شده را دارند. همچنــين گرگــان و خدمتکاری دیوان و پير زنان جادو و قلعه

ا كننــد یــا او رآیند و قهرمانان را ناآسوده میهای گوناگون در میكه به دست جادوگران به شکل

هفت كــوه« و زمــانی »در هایی كه گاهی »در ميان  كشند، قلعههای جادو میفریب داده به قلعه

-وتر مــیآن سوی كوهجها« قرار دارند.یا بعضی كبوترها كه در اصل جادویی هستند و جلد كبــ 

 كنند.ا و حركاتی قهرمانان را گمراه میگيرند و با حرف ه

جانوران سود رسانی هستند كه زمانی نيروی  بشر بر آنان چربيد و بــه اهلــی ي دوم،  اما دسته

 كردنشان آغازید.

های متمــادی هــر كــدام بــا وفــاداری و صــداقت ها و هزارهانسان، اینگونه حيوانات را كه سده   

ی قســمتی از ها و عوامــل طبيعــی« زاینــده»پدیــدهبنحوی برایش سود رســاندهجاند، بنــابراین  

ها، همانا حــوادث ترین افسانهبه دیگر سخن، علت زایش ابتدائی  1های فولکلوریک هستند.افسانه

 عالم و رویدادهای طبيعت ملموس بوده است.

آفــرینش ها  و اجتماعات تشکيل گردید،  اما رفته رفته كه حيات انسانی دگرگون شد و جامعه   

مــل و یــی افتــاد و منبــع  الهــام دیگــری یافــت كــه از آن بــه »عواهنری انسان، در مســير تــازه

 شود.رخدادهای اجتماعی« تعبير می
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ی فولکلــور اســت و مــدت هاســت نظــر ش گنجينــهتــرین بخــ ها، عظــيماین قسمت از افسانه  

اقتصــادی و اجتماعی، فرهنگــی،   ه خود جلب كرده است و در  تدوین تاریخ  دانشمندان دنيا را ب

ا منــابعی غنــی و پــر ارزش در ها رجوینــد و افســانهای از  آنهــا  ســود مــیغيره بنحو  شایســته

ها، بوضــوح تمــام، فــراز و انه. زیرا در این نــوع از افســ كنندشناسی تلقی میهای جامعه  پژوهش

یی و تمام حوادثی كــه در اجتماعــات های گروهی و قبيلهاجتماعی، جنگ   هایها و جریاننشيب

 بشری رخ داده، به دست خود مردم تصویر شده است.

حــوادث هــا  هایی كه ســبب زایــش و آفــرینش آننههای مورد بحث این مقاله از نوع افساافسانه  

اند لباس خدایی و ایزدی پوشانده اســت. و در مقابــل حيوانــات زیانکــار را عوامــل تماعی بودهاج

 جهان تاریکی و دیو و اهریمن انگاشته است.

ودمند، در های ملل شــرق، ایــن جــانوران ســ ترین گنجينه عظيم اسطورهدر اوستا، از كهنسال   

 اند.پنج دسته شناسانده شده

-ينــی، پرنــده، رونــده و چرنــده را مــی ی جــانوران آبــی، زیرزم د: »... همه نویس می   8:    71در یسنا     

كند و چندین بــار هــم  در نخستين كرده ویّسپرد تکرار می ستایيم.« و همين سخنان را بنحوی دیگر 

 شود. ان سودرسان پنجگانه« نام برده می در جاهای دیگر، و از جمله در فروردین یشت از این »جانور 

اند. مــثالً يوان و عنصر سود رسانی سروده شده»یشتها« را بگيریم كه هر كدام در ستایش ح  و   

كــه همــان   DRVaاست. این كلمه از دو جزء تشکيل شده:    DRaSPی ستایشیشت نهم ویژه

كه همان »اسب« اســت. و رویهــم یعنــی دارنــده ی اســب درســت و ســالم. در   ASP»درست«

یعنــی  GEUSh – URVa»گاتها« قدیمترین بخش اوســتا، فرشــته و ایــزد »گئــوش اورون«  

هورا مزدا خــدای ایــزدان اســت، ی ایزدی كه طرف توجه ان جانداران« یا خدای گاو به گونه»روا

 گر شده است.جلوه

آميزی هــم ن عموماً كه اغلب به صورت مبالغهبایجان این حيوانات سود رساهای آذردر افسانه   

ی نخست، یار و یاور وفــادار و همــراه فــداكار قهرمــان شوند ـ به خالف جانوران دستهتصویر می

هــا، و ایــن دشــواریافسانه در مصائب و مشکالت و موانعی كه پيش روی او قــرار دارد هســتند،  

 ميان قهرمان و نيرومندان صورت می پذیرد.اند كه  معلول مبارزاتی

هــای یانند. ولی اغلب انساندیوان و پرالطبيعه و  دان، گاهی نيروهای موهوم و مافوقاین نيرومن  

قدرتمند و جاه طلب و برتری جویی هستند كه سد راه و مانع آسایش قهرمانند. و در هــر حــال 

ها وابســته بــه جهــان مقابل، قهرمانــان افســانهروند. در  ل جهان تاریکی و دروغ به شمار میعوام

-آشــتی ی نبــرد  ی ادامهیجان بيان كنندههای آذرباروشنایی و راستی هستند. و در واقع   افسانه

 ناپذیر »سپنته مائينيو« )خرد مقدس ـ اهورامزدا( و »انگره مائينيو« )خرد ناپاك ـ اهریمن( هستند. 
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زبان خود یعنی حيوانــات ســود رســان و ر این مبارزات، فقط از دوستان بیها، دقهرمان افسانه  

 برد. طبيعی و نيروهای خير پناه میمظاهر نيک طبيعت« چشم یاری دارد و به عناصر  

 های آذربایجان، »كچل« است.یکی از قهرمانان این گونه از افسانه    

ای دارد. این قهرمــان عمومــاً زیــرك، عاقــل، آذری، جای ویژههای  لی در افسانهكچل، بطور ك   

قهرمــانی ها بجــای  شود و گــاهی در برخــی از افســانهدان توصيف میدوراندیش و بسيار  كاركن،

هایی در عين حال كه برای خنداندن مردم به وجــود نشيند. چنين افسانهمضحک و كوميک  می

 1تماعی مردمند.آیند، خود مبين حقایق عميقی از حيات اجمی

 گيرند.های طنزی« قرار میردیف »افسانه  ها، بطور كلی دراین افسانه    

توان »روبــاه« را گيرند كه از آن ميان میول را میها گاهی حيوانات جای قهرمانان ادر افسانه   

 نام برد كه اغلب مظهر تظاهر به دینداری و بسيار عاقل، نابکار و فریفته نشدنی است. 

داند چگونه گرگ و شتر را، پلنــگ و كاردانی آنچنان استاد است كه می  بازی وروباه در نيرنگ    

ا هــم بــا دســت و بسياری حيوانات دیگر را به جــان هــم انــدازد و آنهــ   و استر را،    شغال را، شير

داند كه وردن تن گرم هر دوتاشان. و یا میخودشان همدیگر را بکشند و آنگاه مشغول شود به خ

چسان با تظاهر به دینداری، ساده لوحی چون خروس و مرغ و كبک وكالغ و گرگ را بفریبــد و 

رده ست كه فریبش را خــوخوراك خود سازد. اما كالغ سياه هميشه برای او بالیی است. درست ا

رود و دمــاغ از دســتش در مــی  ایوباه استادتر است و هميشه با حقهافتد ولی از ربه چنگش می

ی وی اســت. يشــه طعمــهگذارد. در برابر آن، شير با آن همه نيرو و توانایيش هماش میسوخته

اش ی هفــت بچــهنصيب است با همهـ كه از خرد بی  تواند این سلطان حيوانات راروباه حتی می

كند و زمانی از بی عقليش. این بی عقلــی گاهی از غرور و تکبرش استفاده میفریب داده بخورد.  

شــود و دار و گاو فرماندار نيز یافــت مــی ی شير نيست. گاهی در گرگ و شغال ملک و غرور ویژه

ی كوچــک منــد باشــند ـ طعمــهی آنها با چنان صفاتی هــر انــدازه هــم نيرومسلم است كه همه

توانــد شــکم خــود را ســير همه حال می  آن، این بسياردانی روباه است كه در  ند. گذشته ازروباه

كند. حتی در ته چاهی كه با شير و گرگ و شغال و مار و خروس محبوس است. در این چاه هر 

كنيد چه باید بکننــد؟ مانند و راهی هم ندارند. فکر میهفت حيوان نامبرده چند روز گرسنه می

 كند.خورد و سد جوع میی آنها را مید اگر گفته شود روباه بتدریج همهجب نکنيزیاد هم تع

ســت. او حتــی بــر اتحــاد و درون نيــز هو بســياردان اســت، تيــرهروباه همچنان كه دغلباز         

كنــد و ک نابود میبرد و آنها را با جدا كردن از هم یک یهمدستی و دوستی گاوها نيز رشک می

-حق چرا« گيرد و بــه نزاعشــان وا مــیفرستد پيش شتر كه از او »گاهی گرگ را  میخورد.  می
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كننــد. مــیشود شتر یا گرگ؟ هر دو! و شکم روباه را با گوشت خود ســير  دارد. كدام مغلوب می

انــدازد پــائين هایش را مــیچاره با دست خودش بچهترساند كه بيزمانی هم لک لک را چنان می

وبــاه بــه عتــاب شود. و لک لک در برابــر راما این بار هم كالغ پيدایش می  .برای خوردن روباهک 

-از آن كالغ باشد. و دنبالش را مــیداند كه این كار باید روباه هم میكند. خيزد و عصيان میمی

. گاه او و گاه گيرد. این هر دو كه »صدتا كل را كاله و صدتا كور را عصایند« اینک روبروی همند

های گریزد. برای روباه این حادثه و واقعــهرهد و میما سرانجام باز كالغ میخورد، ااین فریب می

بيند گرگ با چاپلوسی نکردن بــرای شــير بــه چــه حــالی گذشته، درس و تجربه است. وقتی می

گيرد. شاید هم گــرگ را او یــاد داده بــود شود و رفتاری دیگر در پيش میمی  افتاد، فوری متنبه

ای ببنــدی جــور ند؟ آخر به این دم بریده هر وصــلهداشير به عصيان برخيزد. كه میرابر  كه در ب

 آید.می

ست  است كه بازی، این همه فریبکاری و نادرستی سرانجام نيکو ندارد. دراما  این همه دغل      

شــوند، حتــی طبيعــت هــم تــاب ، ولی باالخره فریفتگان بيدار مــیكندمدت زمانی كاميابش می

بــرد و غهــایش را مــیشود كه هــر شــب مرمی كند. سرانجام گرفتار مردی می  مقهورش  نياورده

دان گــاهی د. این روباه بســيارگيرها را میكند و قصاص رفتهق دلش را باز میخورد، و مرد دمی

ش را در ااندیشــهنهــد و اقت در راه شخصی بيکس و مظلوم میی نيروی خود را با وفا و صدهمه

قفــس آزاد كــرده بــود و اینــک مــار شوم بختی را كه ماری از   اندازد.راست بکار میه درست و  را

رهانــد. ولــی تــوی ایــن كند و از دست مار میکی او را با بدی عوض دهد یاری میخواست نيمی

 دنيا هميشه پاسخ نيکی، بدی است. شاید هم روباه دانا بهمين جهــت عــادت بــه دغلبــازی دارد.

مانــد. یــا هــا مــیی تازیافتد و در محاصرهدست همو به دام شکارچی میسر به    همچنانکه آخر

ای كه به فرمانروایی رسانده بود، بی حرمتی عجيبی می بيند. اما او مــی پسر رانده شده  اینکه از

ميــرد، بــا دم كند كه وقتی میای سوار مید و براینست چنان حقهداند آدميزاد عاقبت نيکی ندار

 كنند!و دستگاه دفنش می

همه به دانایی او باور دارند حتی دیوها. هر گاه جایی گير كردند، پشت خميده و دست بــه        

 گيرند.روند و از او درس میه به درش میسين

ها جایی است كه به جای پــای آداب ی افسانهترین نکتهكه بگذریم، جالب توجه  از این ها        

خوریم. آیين هایی كه انسان به درخت، آب، خاك، آتــش، بــاد و نظــایر رسوم كهن مردم برمی  و

ی بــا ین یاور و رهبــر خویشــتن در مبــارزهآن مقام الوهيت می داد و آنان را در حيات خود بهتر

 تاریکی می شمرد.
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 1اند.»كتاب دده قورقود« به وجود آمده  این بخش ها تحت تأثير »اوستا« و

شــوند و در مبــارزات مــردم عليــه  نه بعنوان خدا و ایزد پرستيده مــی گا مثالً در اوستا عناصر چهار         

 بينند. يات پر سر ی برای آنان ارمغان می نماید و ح يماً بدانان یاوری می تاریکی، مستق 

كوشــد افت نمی آالید كه هيچ، مجدانــه مــیانسان عصر زرتشت، عناصر چهار گانه را به كث       

كه آن ها را از خود راضی نگهدارد. مثالً خدای خاك را با آبادانی، كشــت و ورز، افشــاندن تخــم، 

ســتایش  كند ودرز و تخم و شيار از خود خوشنود میپروراندن گاو وگوسفند، كندن جوی و كاری

از كرده نخست فروردین یشــت   9ی  سراید. در فقرهدهد و سرود میو »زامياد یشت« ترتيب میا

 گوید:می

 سی  سـتـایيم زمـين فراخ پر فروغ و فررا كه ب»ما می  

 ندهای بـلو كوه  جانچيـزهای خـوب از جـاندار و بـي  

 های پهناور و آب فراوان در آغوش دارد«گاهدارای چرا  

»وایو« خدای باد، بغ بانو »اردو یسور اناهيتا« خدای آب، و آذر یا »آتــر« خــدای آتــش كــه و یا  

 عميقاً ستوده و پرستيده می شوند.

ی ســالور قــازان« دومــين خانهو یا در »كتاب دده قورقود« مثال در داستان »به یغما رفتن         

 ســراید وبياویزنــد، ســخن مــی یــد او را از آنداستان كتاب؛ »اوروزخان« به درختــی كــه مــی با

د. وی گرگ را چنــين مخاطــب گيریاش را مگرید و خبر خانهمی»قازان« به رود، گرگ و سگ  

 دهد:قرار می

 »ای كه در شبان سياه خورشيد زرینت طالع می شود!  

 ای كه مـردانـه در بـرابـر توفان و بـوران می ایـستی!   

 می كـشـند   شيهه ـبــان از وحــــشـت تــــواســـ   

 الـــنــد؛و شـــتــران از بــــيــــمـت مــــی نــ   

 اگـــــر از اردویــــم خـــبــر داری، بـــر گـومــرا   

 سـر ســـيـاهـــم فـــدای تــــو بــــاد ای گــرگ!«   

ها هم، عناصر چهارگانه بخواهش قهرمان افسانه و بخاطر پيروزی او بر جــادو، بــه در افسانه       

رختــان كنــد؛ دكند و جارو مــیباز می  پاشد؛ باد، بالهایش راكنند: ابر زمين را آب میمی  یاو یار

بلعــد؛ جــادوگر را مــیدهد كه رد شود و روند، رود به قهرمان راه میریزند و راه مییکی یکی می

یــی كــه از قهرمــان  شوند؛ سگ و اسب بخاطر  نيکی كنند و بسته نمی درها حرف دیوان را گوش نمی 
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افتنــد و  شوند و به راه مــی ی آب یکی یکی پر  می ها پيچند، مشک فرمان دیوها  سر می   اند نيز از دیده 

 ی قومی و معتقدات ابتدایی مردم.  های بارزی هستند از فرهنگ اوليه مانند آن كه نشان 

كند مند و روشنایی بر تاریکی غلبه میانجامی و پيروزی میها، پيوسته به خرچنين افسانه       

و شکست ناحق و ناراســتی  كه از ایمان و باور عميق مردم این سرزمين به پيروزی حق و راستی

 شود.سيراب می

، افتادن دختری شجاع و دلداده، پی معشوق خــود و تــن هایکی دیگر از نکات جالب افسانه      

 در دادن به هر بال و سختی در راه وصل است. 

ها است و هواخواهی و های افسانههای مثبت حيات، از فراخ ترین زمينهدفاع از ارزش  اصوالً      

 هاست. های آنثيت زن، از بارزترین جنبهدفاع از حي

های آذری پــس از ی قــرون وســطی و در جامعــههــای فئوداليتــهدانيم كه در محــيط  می       

های هفت و هشت ميالدی، گستاخی در پائين آوردن ارزش زن در حيات تا جــایی رســيده سده

وبال سر افراد خــانواده انگاشــته انــد و كســی را كــه پســر ه،  بود كه وجود دختر بيشتر را در خان

شــد، اســم ای كه دختر زیــاد متولــد مــیمثل در خانوادهالاند. چنانکه فی»ابتر« نام داده  نداشته،

 گذاشتند: »بستی« كه یعنی بس است دیگر!یکی را می

گویند »شير، نر و ماده نــدارد.« و دختــر آذربایجــانی شــير علی رغم این تلقينات، مردم می      

دهــد، یسختی مشود، برای نوشيدن شربت و صل، تن به هر بال و  ست كه وقتی عاشق میا  زنی

، بــه جادوهــا و خــوردنات درنده و آدمخوران دو پا برمــیگذرد؛ به حيواالعبور میهای صعباز راه

زن رســد، البتــه تنهــا یــاور ایــن شــيرمی  شود، ولی سرانجام به خواست خودها گرفتار میطلسم

اعتمــاد   بيابان به كســی و چيــزیآذربایجانی در اینهمه حوادث و مصائب، اسب اوست. حتی در  

 بندد.  گردن این یار وفادار و صدیقش می رود، بهطنابی را كه با آن به ته چاه می كند و سرنمی

تــوان د. مــیشــوی پرستش كشــانده مــیا آخرین مرحلهدر چنين مواردی، مادر بخصوص ت      

های افســانههای  ی مــادر، یکــی از بــارزترین زمينــهگفت كــه ســتایش از محبــت شــکوهمندانه

 آذربایجان است.

-ها از آبشخور حيات عشایری ابتدایی مردم ســيراب مــی گوئيم كه این افسانه می و باز از این جهت        

 رسيده است. ند كه نسبت انسان از سوی مادر می شوند و شاید یادگار از زمانی باش 

 شود و قهرمان باز بهیده میلم و نامردم انسان هایی برگاهی اعضاء این مادران به دست ظا       

 شود: گياه مخصوصی اعضای بریده شده را شفا می بخشد.عناصر و مظاهر طبيعت پناهنده می

هــایی یی از زمــانها  هها، نشاندهد معتقد باشيم كه این نوع افسانهو چنين حوادث امکان می    

نکه به ميان كشيده شدن دارند كه انسان كم كم به وجود گياهان شفابخش پی برده بود. همچنا
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شــوند،  ای هــم وصــف مــی العاده فند و غيره كه اغلب با صفات خارق پای حيوانی نظير اسب، گاو، گوس 

   پرداخته است. داری و اهلی كردن جانوران می دارند كه انسان رفته رفته به گله حکایت از این 

ان اســت. ایــن دیــوان، گــاهی دیــوی  های آذربایجان مسألهدیگر افسانهی مورد بحث  مسأله      

 شان هم سخت شبيه اسامی دیوانی ـ است كه در اوستا و دیگر متون كهن موجودند.حتی اسم

چشم خــورده،  بایجان بههای آذردر این خصوص، آوردن چند نام را برای نمونه كه در افسانه     

 .دانمبی فایده  نمی

نــام   Pehin یــا kaputكه نام دیوی است نزدیک است با نام  Kobudی كوبود مثالً كلمه       

دیــو خشــم،   Aeshmaين هشــش دئــو بــا نــ آمده اســت. همچ 27،50گرگی كه در مينو خرد 

یا بد نهاد ـ دیوی بر ضد و هومناه، آردان دئو  Aka marnaیا دروغ، كامان دئو با  Druiدیغادئو 

هــای لفظــی، اوصــاف ا نزدیک اند. عالوه بر شباهتوداه  روح گمراه كننده، در اوستا و   Indraبا  

 ها نيز گاهی به همدیگر همانندند.آن

در مکان های سخت و های آذربایجان، نر و ماده و پير و جوان دارند و  این دیوان در افسانه       

بالدار هــم هســتند و در زیند و زندگی عجيب و پر تجملی را دارا هستند. و اغلب العبور میصعب

 توانند به هر جا كه الزم است خود را برسانند.یک لحظه می

ی آنــان گمارنــد كــه بــه وســيلهز حيوانات را به خدمتکاری خود میگاهی این دیوان، برخی ا   

 توان »كبوتر« را نام برد.ه كنند. از این دسته حيوانات، میقهرمان را گمرا

 ی متضاد دارد:های آذربایجان، چهار چهرهافسانهكبوتر، بطور كلی در  

و حركــاتی   هــاگيــرد و بــا حــرفویی است كه جلــد كبــوتر مــییا در اصل دیوی و جاد          

 كند، و یا خدمتکار آنان است باز با همان شخصيت.می  قهرمانان را گمراه

ها ســر راه او ها و تخته سنگ يوسته در روی درختو دلسوز قهرمان است كه پ  یا آنکه یاور       

-سازد. یــا درمــان دردش را مــیآگاه می  شود و به زبان انسانی او را از خطرات احتمالیسبز می

 اندازد كه شفا بخش است و خواص بسيار دارد.و از زیر بال خود برگی یا پری میگوید  

شود برای پيروزی به او یاری ه در باغی با قهرمان آشنا میست كای  اتصویر سوم، دختر پری     

آیــد. فرار از ظلم بــه جلــد كبــوتر در مــی  می كند، و وقتی هم یک انسان است كه برای نجات و

ا كشته شدن وی دیــو نيــز از زمانی هم این كبوتر، جان و عمر دیو را در خود نگهداشته است و ب

 رود.بين می

انــد. از آن جملــه ز صورت ابتدائی و بــدوی قصــه ســازیهایی اها نشانهگفتيم بيشتر افسانه      

ز طویلــه های مبالغه آميز اسبان »چيل مایدان« »قارا آت«، »یئــل آتــی« او را تــا ااست توصيف
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رد  كــه ایستد. هم اسب است، هم مرغ. آنچنان ظاهری ترســناك دابيرون می كنی روی هوا می

 گذارند.  نند، پا به فرار میبياه عظيم تا او را مییک سپ

بایــد قهرمــان افســانه چنان وحشی و رام نشدنی است كه میهمين گونه اسب »چيل مایدان« آن

در كنار دریایی كه او هست سنگر گيرد و پنهانی دو مشک شراب غليظ بر استخری كــه او از آن 

نوشــد و مســت و بــی ین دو مشک شراب را میل مایدان« اآب می خورد، بریزد. تازه وقتی »چي

پرد، نــاآرامی و حال می افتد، باز هنگامی كه قهرمان به چابکی زین را پشتش گذاشته رویش می

رو و شــجاعت و مردانگــی ســوار را دهد. اما وقتی نيــ ی سواری نمیكند و اجازهمیجست و خيز  

او حاضر اســت خــود را بــه   ادر. و در راهشود دلسوز و نزدیکتر از برآزماید برای او دوستی میمی

 یی بزند و با هر بالیی برخورد كند.  هر مهلکه

گــذارد كــه هــيچ، را پشت ســر مــیها و اسبی چون »گؤی آت« »چيل مایدان« تمام اسب       

 حتی دیوهایی هم كه بال گرفته به آسمان می روند، نمی توانند به گرد او برسند.

های جــادویی، بــه مکــان هــای دیــوان، بــه قهرمان افسانه به اميد »چيل مایدان«، به قلعه       

راه گنجــد، دميزاد نمــیها حتی در ذهن آهایی كه گذر از آنبه دره و تپه  جایگاه اژدها و مادران و

د، گيــرزند، صندوق را از دســت مــار و اژدهــا مــیالعاده دست میپيدا می كند، به كارهای خارق

ویی« را هــم از دســت كنــد، حتــی »دف جــاداز زیــر ســر »دئــو قاریســی« بيــرون مــیبالش را  

 شود.میها دور  ها از این مکانپرد، فرسنگ ان میرباید، و تا روی چيل ماید»گؤبوددئو« می

همين گونه است »یئل آتی«ی مذكور. در داستان خنده آوری كه آمده است، ایــن اســب         

كنــد كــه مبــادا حک و دغلباز، تا پای جان یاری میبرای قهرمان ترسو و بزدل اما كوميک و مض

رود بندند، »یئل آتی« به هوا مــیا هفت الی طناب مختلف روی اسب میمشتش باز شود. او را ب

 رود.پرواز پيش سپاه دشمن میو در یک  

چســبد. عظيم، كه سيصد سال عمر دارد، می این قهرمان مضحک از ترس با دست به درختی    

 پراند به ميان سپاه.كند و میز جای می»یئل آتی« با یک حركت آن درخت را ا

البته این »یئل آتی«ها یکی دو تا نيستند. ممکن است خيلی جاها پيدا شوند، امــا تــا چــه       

شــدن بــه  كسی را یاری كنند. مثالً اسب نامبرده در »ایلخی« فرمانروا بود و كسی جرأت نزدیک 

يت و ستمدیدگی قهرمان افسانه را دید، به او نزدیــک شــد: »غــم او را نداشت. لکن وقتی مظلوم

ی مردمی كه بــا نم!...« و با این حرف عليرغم همهرساه پرروی من، به تمام آرزوهایت میر! بمخو

اند، او را  جان در كــف دوســتی كــرد، بــا راندهقاوت قهرمان افسانه را از خود میزور و ستم و ش

كــه  حتی وقتی دید به سهو و فریب سر برده ی موانع گذراند،از همها تمام چابکی و مهربانی او ر

از آب جادویی بنوشد، به زبان انسانی هشدارش داد. قهرمان افسانه او را چنــان مهربــان و قابــل 
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جســت، خطــاب بــا او گریــه كــرد،    هر مشــکلی از او مــدد  ماد و به خود نزدیک یافت كه دراعت

-های انسانها. انسانراه چاره ای برای رهایی از شقاوتهایش را بوسيد و راه چاره خواست.  چشم

و بفهمنــد  توانند ببيننــدكند، و چنانچه نمیو زور و تمول چشمانشان را كور میهایی كه قدرت 

یابند كه او تنها نيســت و دوســتش »یئــل است، همان گونه نيز در نمی  كه قهرمان ما هم انسان

د كند و راهی را كــه بایــ های قضيه آگاه میسنبهاقت او را به تمام سوراخ  آتی« با وفاداری و صد

د را در ی خــودهــد. البتــه وظيفــهمــی  د تا پيروز گردد، برایشان شرحبرود وكاری را كه باید بکن

 بيند، بلکه دوست خود را تا آخرین دم پيروزی همراه و یاور است.همين جا پایان یافته نمی

گاهی مشتی از خاكی كه پای سم »یئل آتی« بدان نخورده است درمان كوری چشم اســت       

یــی پــرواز كنــد، كه به دور وبر آن اگر حتی پرنده  و این خاك كنار اجاقی است در دژی جادوئی

-لکن »یئــل آتــی« از ایــن بالهــا نمــی افتد.احياناً اسبی قدم گذارد، سمش می بالش می سوزد،

ار اینکه قهرمان افسانه را پيروز گرداند و از بند و زنجير آزادش كند؛ حتــی بــه كنــ   ترسد، بخاطر

سرانجام بــا   كند وشکند، جادوها را نابود میها را میكشد، طلسمرود، دیوها را میآن دژ هم می

 گردد.دوست خود پيروز برمی

یی طــرف توجــه ســب دریــازیند. روی هم رفتــه اينيم این اسب ها گاهی در دریا میبمی        

زمينــی بــوده ی آميزش اسبان فراه دو اسب معروف »كوراوغلو« نتيجهدانيم كمیها است،  افسانه

اند. گاهی اگر انسانی در شير مخلوط چهل تای از آنها تن خود را بشوید، اگــر پنجــاه ســاله هــم 

مع كند و شيرشــان باشد، پانزده ساله خواهد شد. لکن چه كسی قادر است این اسبان را یکجا ج

بــرد گمان داستان را میفرستد، بیرمان افسانه را دنبال این كار میرا بدوشد؟ اگر فرمانروایی، قه

كند، لکن راضی نيست فرمانروای ســتمکار در ر چهل مادیان را برای او حاضر میكنار دریا و شي

قهرمــان مــردم و دشــمن ســت و دوســت  این شير تن خود را بشوید، چرا كه او دوســت مــردم ا

زبان انسانی به قهرمان سخت كسانی كه ستم و زور به مردم روا می دارند. به همين جهت به  سر

تــوی    افتــد و دوم بار شخص معهود، تا مــی گوید كه اول خود او در این شير تنش را بشوید  افسانه می 

 داخته بود توی شير. شود زیرا كه »قيزیل آت« از آب دهانش ان دیگ شير، سوخته و خاكستر می 

ته و از مــردم چــاپلوس و ها و دژهای دور افتاده جا گرف ها و تپهاین اسب گاهی در كنار دره      

جوانی مظلــوم و پاكــدل و دهد، جز اینکه دور است و كسی را به خود راه نمیروزگار بی  بی مایه

هزاران مردمــی كــه در طلســم   دادنای به او راه یابد و برایش بگوید كه بخاطر نجات  رانده شده

كنــد و تمــام »قارا آت« با صحبت به او یاری میاند به او پناه آورده... آنگاه است كه این  جادویی

وسایل و راههای پيروزی را در اختيارش می گذارد. و حتی پس از پایان كار چند تار مــو از یــال 
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و او را حاضر كند. این حادثــه  تش گيردو دمش به او می دهد كه هر وقت الزم شد آن ها را به آ

 شباهت نيست به احواالت سيمرغ، وگاهی مورچه ای و كبوتری همچنين قدرتی دارند.بی

او كه در گودالی جمع شده گاهی این اسب خاصيتی عجيب دارد. زنی به اشتباه از پيشاب         

انگيــز و از بــا نيرویــی شــگفتســ آید، افســانه پسری را كه پس از او به دنيا می  خورد واست، می

ســت تنومنــد و در ده ـ  دوازده ســالگی اكند. او در هفــت ســالگی جــوانی ده وصف میالعاخارق

مبارزی برایش در ميان آدميزادان كه هيچ، در بين تمام مخلوق جهــان هــم یافــت نمــی شــود. 

جوشــان، و  همين جمله برای وصف این »آیغير« بس است. بعالوه او دلی هم دارد پــر محبــت و

هــایی كــه او را بــه چــاه كلی، از هر لحاظ با تمام انســانو بطور  ر استبی اندازه درستکار و وفادا

 با نهایــت ســخاوت و پاكــدلی  های مرگ برایش كشيده بودند، بزرگوارانه وانداخته بودند و نقشه

آب خوابيده  یه باشد، اژدهایی را كه جلوی چشمهبخشد. و بدون اینکه نظری و ادعایی داشتمی

كشــد آوردند، میتر زیبا به قربانی میآب گذاشته بود و هر روز برایش دو سه دخسرزمينی را بی

ه در برابر این نيکی، نيکی هم دهد. البترغی را از دست ماری ظالم نجات میهای سيمو هم بچه

آورند و سيمرغ هــم های او  را بجا میبيند. چنانکه مردم همان كشور گرد آمده تمام خواستمی

 برد.وی را با فداكاری عجيب به )جهان روشنایی( می

 گيــردو اميدهای خلق جا میاین »آیغير« تمام صفات »انسانی« را كه تنها در قالب آرزوها        

 دهد.  یجان را به اسب نشان میو این خود نهایت توجه مردم آذربا

ر بال افتد و برای پيدا كردن او به هال دختری میدنببه  ها پسری  همچنانکه در بسياری افسانه   

 كنــد، چــرا كــه عشــقتری شجاع و دلداده این كار را میشود، گاهی هم دخو سختی گرفتار می

-های صــعبگيرد، از راهنوشد معشوق خود را  میی وصال میخواهد. بادهاین سو و آن سو نمی

هــا ار جادوهــا و طلســمگرفتــ   خورد،آدمخواران دو پا  بر میگذرد، به حيوانات درنده و  العبور می

 رسد.  شود ولی سرانجام به خواست خود میمی

ها نظر افسانه ســاز بيشــتر معطــوف اســت بــه وصــف دليــری، در برخی از این گونه افسانه       

بــا ســه ای كه برادر كوچک ســه روز متــوالی  قهرمان افسانه. مثالً در افسانه  كی و سواركاریالچا

ها چندان گفتگوست كه نيروی اسبد. بیشوهای اسب دوانی پيروز میر مسابقهاسب گوناگون د

در نظر نبوده، بلکه خواست افسانه ساز وصف چابک سواری بوده اســت. چنانکــه شــاید بــرادران 

یــد از ها را باها به چنگ آورند. البته این گونه افسانهشدند با آن سه اسب پيروزیدر نمیدیگر قا

گمــان ش تحليل آنها گذشت، بیهایی كه كم و بيها به شمار آورد لکن افسانهمتأخرترین افسانه

 هایی دارند از دوران ابتدایی.نشان
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ــ با این اوصاف، پيداست كه تحقيق و بررسی و تدوین افسانه       ا چــه حــد بایــد های عاميانــه ت

ها یی سالم در تدوین تاریخ اندیشــهموزهبتوان آنها را دستپذیرد تا  بایستگی انجام    عاجالنه و به

 و اجتماعات قرار داد.

خوشبختانه در كشورمان اقدامات گرانبهائی در این مورد شده اســت، امــا هنــوز خيلــی را ه       

و داریم تا به كاروان پيشتاز جهانی برسيم. در بعض جاها، كار تدوین فولکلور بــه انجــام رســيده  

 های دقيق مکرر چاپ شده است. های فولکلوریک با پژوهشمجموعه

 
 ي پروانه افسانه
زیبــا. پســری او را بســيار   ای ثروتمند بود و بسيار همی بود به نام پری. او از خانوادهدختر       

صــميم قلــب  . دختــر نيــز پســر را ازاششت. چنان دوستش داشت همچون زندگیدادوست می

-وابــد. روزی بــه خواســتگاری دختــر مــیتواند شبها از درد دختر بخداشت. پسر نمیدوست می

دهد. زیرا تمامی مردم آن ایالت در غم و درد بودند زیرا مــدتها بــود تد، پدرش دختر را نمیفرس

های دشمن كه از طرف یانار داغ حمله كرده بودند اجاق این ایــالت را خــاموش كــرده كه طایفه

نين موقعيتی عروسی به یــاد كســی خاست. در چی به هوا برنمیاز هيچ اجاقی دود  بودند. اینک 

 افتد؟ اما محبت با هيچ چيزی طرف حساب نيست.می

كشد. روزی كه دوباره به خواستگاری رفته بــود پــدر دختــر پسر دست از محبت خود نمی       

ای به ایالت بياورد و اجاق این ایل را روشن كنــد، پسر بتواند از آتش یانار داغ تکهمی گوید: اگر  

 دخترش را به او خواهد داد. 

تنهــا بــدون هميــار و قشــون شرطی كه پدر دختر گذاشته بود بسيار سنگين بــود. پســری        

دهــد. ه دل راه نمــیای هم تردید بت دشمن آتش بگيرد. اما پسر لحظهتوانست از دسچگونه می

كند و هم او بــه ست پيدا میاگر شجاعت به خرج دهد هم ایل به آتش د  كند كهبه این فکر می

 رسد.  اش میسوگلی

خواهــد آتــش را رود. وقتی مــی  ی مخفی به باالی كوه یانارداغ میپسر آهسته و از راهها         

را  ند خــودبياندازند. پسر وقتی چنين میشناسند. او را به محاصره میبينند و میمی  بردارد او را

ه را كنند، همه در حيرت فرو رفته، راآید. همه فرار میگيرد و جلو میمی   زند، آتشبه آتش می

ر لحظات پایانی بــه افتد و دسوزد به طرف ایل خود راه میكنند. پسر در حاليکه  میبر او باز می

 شود.  گيرند اما پسر هالك میها آتش میكند. اجاق رسد و آنرا روشن میاجاق ایشان می

شنود كه پسر به خاطر عشق و محبت او چگونه خود را به آتش زده و آنــرا وقتی دختر می       

انی ده كه تمام عمر خواهد مرا چنان جرو به  آسمان كرده و از خدا می  به اجاق ایل آورده است
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ثبــت ام گرم شوم، بسوزم و دور آتش او بچــرخم. آســمانها بــه آرزوی او پاســخ مدر آتش سوگلی

 شود.دهند و او تبدیل به پروانه میمی

دانــد. پــری به همين خاطر، پروانه همواره در آتش سوختن را شرف و حيثيت خود مــی          

 ی اوست....  ی محبت سوگلی خود و پروانهیوانهنيز از آن روز د
 1كوه آغري 

برادر بوده اند. كوه آغــری بــرادر بزرگتــر و ها كوههای آغری و قارنی یاریق دو  بنا به افسانه        

از  قارنی یاریق برادر كوچکتر بوده است. برادر كوچک بخاطر صميميت، دالوری و محبــت بــيش

سبت بــه داشت. حاضر بود در راه او كشته شود. اما برادر بزرگتر نحد، برادر بزرگتر را دوست می

 تفاوت بود.برادر كوچکتر سرد مزاج و بی

دارد. بــرادر كــوچکتر  شود. دختر نيز او را دوست مــی روزی برادر كوچکتر عاشق دختری می            

كند. امــا بــرادر بــزرگ بــا  داد. این بار نيز چنين می رت برادر بزرگتر كاری انجام  نمی اصوالً بدون مشو 

 گردد. ای رسيدن به آرزویش دنبال راه می بندد. بر یدن سوگلی برادر كوچک، دل بدو می د 

-خواستند نسبت به بــرادر بــزرگ بــیی مردم خاطر  برادر كوچکتر را میدر حالکيه همه        

شــنوند كــه دشــمن بــه روســتای مخالف بودند. روزی از روزهــا مــی  تفاوت بودند و حتی با وی  

چکتر برای یــافتن و خواهد برادر بزرگ را بکشد. برادر كوهمسایه آمده و مخفی شده است و می

فرســتد خــود بــه پــيش كه برادر كوچک را به جنگ دشــمن مــیرود. برادر بزرگتر  د با او مینبر

 كند.  برداشته و فرار میدختر رفته و او را 

گيــرد. شــاد و شود و انتقام برادر خود را میمیبرادر كوچک با دشمن جنگيده و پيروز             

 شــود و نــه از ســوگلی اش.بری پيدا مــیگردد. اما نه از برادرش خل به ده خویش برمیخوشحا

دهند كه برادرش در غياب او سوگلی او را گویند و به او خبر میسرانجام مردم ده حقيقت را می

نــک برداشته و فرار كرده است. برادر كوچکتر كه سالها عشق دخترك را در سينه پرورده بــود ای

گــردد كــه بــدو كــوه تبدیل به كوهی مــیشود و جوشد و پاره میتواند آرام بگيرد، دلش مینمی

 روند.روز هم به زیارت این كوه مقدس میگویند. امقارنی یاریق می

در   گــردد.برادر كوچکتر، دنيا بر او تنگ میرسد. بعد از مرگ  این خبر به گوش برادر بزرگتر می

 گيرد. او نيز تبدیل به كوه می شود  قلب او دردهای وحشتناك سر می

ی كــوه ت سرد برادر بزرگتــر، همــواره ســينهنامند. بخاطر مناسبا كوه درد )آغری( میاو ر       

 آغری پردرد و همواره پر از سرما و برف است.

 

 
 . 1981جي جلد، باكي،  1جلدده،   20آذربایجان ادبیاتي كتابخاناسي، 1
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 آغري بزرگ و  كوچككوه آغري 
اند كــه كردهاند و هميشه بحث میه آغری چندین قله دارد كه همواره با هم رقابت داشتهكو     

 ری است. سر كداميک بلندتر از دیگ

داشت. نام دختر بسدی بود. بسدی نيز ود كه دختر ارباب خود را دوست میگویند چوپانی ب     

و  چرانيــدبرد و آنها را مــیه میپسرك چوپان را دوست داشت. چوپان هر روز گله را به باالی كو

دختــر و پســر زد. همــه، از عشــق می خواند و نیهای سوزناك میو نغمهنهاد  خود نی بر لب می

 برد.ن كوه و روز دیگر به كوه دیگر میآگاه بودند. چوپان روزی گله را به ای

خوانــد. ایــن  خبــر بــه دی ترانه میاش بسهای سوگلیزد و از  زیباییوپان هر روز نی میچ     

كوه ســرازیر دامنه ی  دهد نوكرانش به  گردد. فوراً دستور میرسد. خشمگين میگوش  ارباب می

بــرد و نــوكران بــه دنبــال او. اش كنند. چوپان به كوه پناه مــید و چوپان را بيابند و تکه تکهونش

ی . اما كوهها همچنان ســرگرم مباحثــهبرد و گاه به كوه كوچک ان گاه به كوه بزرگ پناه میچوپ

 بيند كه دیگــر او را دســتگيرشنيدند. وقتی چوپان میدند و صدای چوپان پناه جو را نمیخود بو

شــد. دعــای او مســتجاب شــده كند كه كاش سنگ میند كرد رو به آسمان كرده آرزو میخواه

اش ی ســنگ شــدهوز هــم ایــن چوپــان و گلــهشوند. امــرگله تبدیل  به سنگ می  خود و تمامی

 ی كوه آغری موجود است.همچنان در دامنه

بت در شــهرت گــرم رقاگویند دو كوه كوچک و بزرگ آغری كه سرشان به  به هر حال، می       

ی دامنــه آید ودیگر صدایی دری چوپان نمیشوند كه دیگر صدای نی و ترانهشده بود متوجه می

-حــت مــیانــد. از یکــدیگر نارابينند كه چوپان و گله اش سنگ شدهشود. میكوه منعکس  نمی

مســتجاب د نفرینشان نســبت بــه هــم  كنند و چون گناهکار بودنشوند و به همدیگر پرخاش می

كند كه سرش هميشه پر از برف و ســرما باشــد و كوه كوچک، كوه بزرگ را نفرین می  گردد.می

سرش پر از كند كه همواره سينه و  وكوه بزرگ، كوه كوچک را نفرین میمه و توفان قطع نگردد  

 شود.مار باشد. همين نيز می

شود و كوه كوچک نيــز همــواره ف و بوران از سر كوه بزرگ كم نمیامروز هم هيچ وقت بر       

 پر از مار و مارمولک است.

 
 نرگیز 
ها همان گل نرگس است. گویند نرگس پسری زیبا بوده است. تمامی دختــران، حتــی الهــه      

چ دختری مورد پسند شدند. اما هيمی  دل نه، بلکه صد دل  عاشق اونيز به محض دیدن او، یک  

 شد.  نرگس واقع نمی
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ود. اما نرگس او را نيز دوســت شی زیبایی نيز مفتون نرگس میها، حتی الههه افسانهبنا ب        

گيرد و تبدیل به یــک مر مکدر شده از شدت هيجان آتش میی زیبایی كه از این االههدارد.  نمی

 ماند نه صدایی.و دیگر از او در دنيا نه نامی میگردد  سنگ سياه می

د را می شست عکس خود را در ها، نرگس كه روزی در كنار استخر صورت خوبنا به گفته        

ه داخــل آب اســتخر بــود عاشــق بيند. او بی آنکه بداند عکس خود اوست به آن عکس كآب می

ایــن نگــرش نگــرد، در  ترین فرد عالم از داخل آب بدو میشود. او چنين می اندیشد كه عاقلمی

، در ایــن نگــردآید زیباترین فــرد عــالم بــدو مــییابد. به نظرش چنين میرگ در میمعناهای بز

دهد. چنين بــه نظــرش های غرور بالفاصله برگ و بار میگردد. شاخهنگرش همه چيز زیباتر می

نگــرد، بــا ایــن نگــرش هــر چيــزی حتــی  حر انگيزترین فرد دنيا به دو مــی ترین و س می آید كه قوی 

شــود.  با، عاشق روی خود می بينند. بدین صورت نرگس زی خود قدرت فيل می  ات ضعيف نيز در حشر 

کــس انداختــه  خواهد عکس خود را در بغل بگيرد . خود را به روی ع داند چکار باید بکند و می او نمی 

 بينند.  ی مفتون خود شدن را می شود. از آن روز، همه، نتيجه و در آب استخر غرق می 

 
 قیز بویو  
. گویا این گل ابتدا دختــری ست، گلی به رنگ زرد و بسيار ظریفاین هم شکوفه و گلی زیبا     

بوده است كه او را نامزد پسر عمویش كرده بودند. قيز بویو نيز عاشق چوپان پدرش بــوده اســت 

 كند.  عشق چوپان قيز بویورا دیوانه می اما والدین او به هيچ وجه راضی به این امر نبودند.

-كس درك نخواهد كرد. او بسيار مــی  كند كه عشق پاك او را هيچقيز بویو خوب درك می     

د. اندیشد و خيلی از راهها را امتحان می كند اما نمی تواند راهی برای وصال با چوپان پيــدا كنــ 

آورد كه چوپان همواره در كوه، دشــت، افتد. یکباره به خاطر میناچار مانده به فکر خودكشی می

 هاست.ا و چمنزارها و در آغوش گلها و شکوفهصحر

كند. در چمنزاری زیبا نشسته و  اده و از خانه و دست ظلم فرار میقيز بویو سر به بيابان نه      

برویاند،  گ و معطر تبدیل كند و در چمنزاری ای رنگارنكندكه او را شکوفهآسمان دعا می رو به

 بلکه از این طریق به چوپان برسد. 

روید. چوپان كه از گردد و از آن وقت در چمنزارها میای میبویوی زیبا تبدیل به شکوفهقيز      

 سپارد.  بوید و دل بدو میر را میدخت  شناسد هر روز عطرسوگلی خود را می  بوی عطرش،

-نيز، شکوفه ی قيز بویــو دوســت داشــته مــی شــود و او را در چمنزارهــا مــی  از سوی مردم     

 پرورانند.  
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 الله و بنفشه   
بندند ن عهد میداشتند. آنادوست می  را  بنفشه دختری بود و الله هم پسری. آنها همدیگر       

. مالقات كنندكه روز اول بهار در یک چمنزار آفتابی، پر از گل و شکوفه و پر از نغمه همدیگر را  

آید، اما هر چند كه روز نخست بهار بود، در چمنزار نــه آفتــابی بنفشه به موقع به سر مالقات می

زنــد، از ران و ســرما مــیای. در عوض بنفشه را بــرف و بــوای و نه نغمهه می شود، نه شکوفهدید

ی كــز كــرده در گردد. بغل بوتــه اوعده كرده بود، از حرف خود برنمیشود. چون  سرما كبود می

دانــد كــه هــر ماند. او میوز و سرما منتظر سوگلی اش الله میحاليکه گردنش را كج كرده در س

 كجا باشد باالخره خواهد آمد.

چنــين نشــده و   كشد. تا وقــت وعــدهای را انتظار میر نغمهروز پر آفتاب، پر شکوفه و پالله       

كبــود شــده،   بينــد كــه از ســرمارساند بنفشــه را مــیبه قرارگاه میخود را    كند. وقتیتأخير می

ل تحمــ   توانــدكشد. الله نمــیر  سوگلی اش را میای نشسته و انتظاگردنش خم شده و زیر بوته

توانــد ســر آید، بنفشه نمــیسوزد، خون دلش بر رخسار میمی گيرد ومی  را بکند، آتش  وفاییبی

 رنجد.  یروی او نگاه كند، از بخت خود م بلند كرده و به

 گویند.  ی خونين دل میردن شکسته و اللهی گاز آن موقع به این گلها بنفشه

 
 ماه و دختر فقیر       

این داستان نيز سخنها دارد و ملهم از اعتقــاد و باورهــای مردمــان نخســتين اســت. در ایــن      

آب از چشمه بــه ن آید كه در یک روز سرد زمستانی برای آورده تصویر در میداستان دختركی ب

پوشش او از یخ و ســرما ورم كــرده، شــکمی تن نيمه عریان و پاهای بی  شود.سوی كوه روان می

 گرسنه و چشمانی پر از اشک دارد.  

شــد اندیمــی  سوزد و چنيندخترك می شود. دلش به حال او می  ماه از آسمان محو تماشای    

فرستد تا دخترك را سوار كرده و از آسمان میكند. ماه اسبی را  كه حتماً نامادریش بدو ظلم می

رسد ماه دل به عشق دخترك رهسپار آسمانها شده و پيش ماه میپيش ماه آورد. چون دخترك  

يير رنــگ گيرد. این تغبه رنگ گشته، هر روز شکلی دگر میاش رنگ سپارد و از آن روز چهرهمی

-ماه نيــز جــان مــین شبهای نخست،  ی عشق او به دخترك فقير است. در آو شکل ماه، نتيجه

زند و به دیدار ماه مــی آیــد مــاه گاه كه دخترك به سرای ماه سر می  رسد. هرگيرد و به بدر می

زنــد مــاه از هجــر یــار و ســوگلی و چون دخترك سری به سرای ماه نمیشاداب و سرحال شده  

 شود.  گردد و به هالل تبدیل میيف میخویش ضع
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سودا و عشق تنها نيست. او رقيبی سرسخت دارد. خورشيد نيز دل به عشق   اما ماه در این       

ت آورند. در ایــن ميــان دخترك بسته است و این دو در جنگ و گریزند تا دل دخترك را به دس

از تــرس خورشــيد مخفــی  آخررا كه مغلــوب شــده  اما سه روز  كشد،روز طول می  25،مبارزه ماه

 شود.  می
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 آداب و مراسم 

آذربایجان سرزمين كهنی است كه مراسم خاصی را نيز داراســت. گــردش ایــام و تحــوالت        

طبيعی در مراسم و آداب مردم تجسم یافته و نخستين آیينها و آداب در این سرزمين پا گرفتــه 

در   .سنن تا امروز نيز باقی مانده اندها در این دیار ریشه دوانيده و برخی از این  هها و هزارو سده

سال بــه چهــار  12000يم كه اینسخن گفت ساله 12000صفحات نخستين این كتاب، از دوران 

دوره تکــوین یافتــه اســت. ســمبل ساله تقسيم می گردد و آفرینش در طــی ایــن    3000یدوره

 كه روز انهدام كائنات اســت  13روز اول فروردین می بينيم و روز    12ساله را در    12000یدوره

كــان و مــردم جــزو اعــداد مقــدس در ميــان تر  12شــود. عــدد  با مراسم سيزده به در برگزار می

ــمار  ــه ش ــان ب آذربایج

ســال از   12  آید. هرمی

ــود  ــز خ ــر ني ــر بش عم

به شمار دوره خاصی  ی 

ــد مــی ســال اول  12آی

عمـــر، دوران كـــودكی 

ــت، دور دوم   12اســــ

 12ســــاله، یعنــــی از 

ــی ــالگی دوران  24ال س

دوران پختگــی و كــاردانی  ســالگی  36الــی    24ساله یعنی    12رود، دور سوم  میجوانی به شمار  

ی ی دوران تکامــل انســان بــوده و دورهســالگ 48تــا  36ی چهارم یعنــی از باشد، دورهانسان می

انســان  سالگی نيز دوران پيــری 72الی   60سالگی دوران ميانسالی و از  60الی  48پنجم یعنی از  

 آید.  به شمار می
 

گردد كه ســال  و هر سالی به نام حيوانی مشخص می ساله نيز منتسب به تركان است    12م حيوانی  تقوی 

خوك به ترتيب نــام ســالهای یــک  موش، گاو، پلنگ، گربه، اژدها، مار، اسب، بز، ميمون، خروس، سگ و  

شود. جالــب  های قبل از ميالد مربوط می هزاره ساله را تشکيل می دهد. قدمت این تقویم به    12ی  دوره 

ساعت تقسيم شده اســت. امــا    12ساعت و هر شب هم به    12ماه است. هر روز به    12آنکه هر سال نيز  

شــوند و دارای مراســم و آداب  باشد برخی از ایام مقدس شمرده مــی روز می    365در طول یک سال كه  

 شود. داب و مراسم مختص روزها اشاره می خاصی هستند كه به برخی از این آ 
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 1سیغیر  مراسم

مراسم سيغير در واقع مراسم مذهبی تركان بوده است. این مراسم مربوط به زمانی است كه       
شــد. البتــه گرفــت و »تــانری« ناميــده مــیرار میتوتم یا اونگون در ميان تركان مورد پرستش ق 

نيــز یــا از شــد. تــوتم دای قابل مشاهده در نظــر گرفتــه مــیتانری یا الهه به عنوان سمبلی از خ
حيوانات یا نباتات بودند. گرگ خاكستری توتم تركان كهن بــوده اســت یادرخــت »آننــه آغــاج« 
مدتی توتم برخی قبایل ترك بوده است. سيغير نيز توتمی است در ميان تركــان. تركــان ســالی 

پردازنــد. ایــن مراســم خــاص در ميجآیند و طی مراسمی به شکار مــی  یک بار برای شکار بيرون
 شده و همراه با شعر و موسيقی بوده است.ای باستانی اجرا میزمانه

 
 2مراسم شولن

و جزو مراســم دینــی    شده است صی است كه در ميان تركان اجرا می این مراسم نيز از آداب خا          
  :  كردنــد دو نــام داشــتند جشنی كه در دوران باستان اجرا مــی شد. تركان به مراسم آنان محسوب می 

گرفتنــد »تــوی«  مراسم و جشنهایی كه جنبه مذهبی نداشته و صرفاً با خوراك و نوشيدنی جشن می 
 ناميدند و اما جشنهایی كه جزو مراسم دینی به حساب می آمد شولن می گفتند. می 

لی یک بــار از آن حيــوان كردند و تنها سایتركان حيوانی را كه توتم می دانستند شکار نم       
د. در روزی كه تــوتم را قربــانی  كردن اقع از خوردن گوشت آن جلوگيری می كردند و در بقيه مو قربانی می 

ناميدند. در مراســم شــولن شــاعران ســاز،  شد مراسم شولن می دند مراسمی كه برای آن برگزار می كر می 
آوردنــد و  وی در برگــزار كننــدگان بــه وجــود مــی خواندنــد و هيجــان معنــ ی خود را می سروده   و   اشعار 

 بدینوسيله موسيقی نيز در این مراسم جای خود داشت. 
 

            3مراسم یوغ

 یوغ به معنی گریه سر دادن بود و این مراسم بيشتر      

 گشـت. یوغـجـیميان تركان آسيای ميانه اجرا می  در 

 كـرد و  د كه مراسم گـریه را رهـبـری مـیاسم فردی بو 

 گـذشـتواند. در این مـراسـم كه برای درخمرثيه می

 بودمی شد اگر سـرداری یا امـيریمردم برقرار می 

 معموالً شـركت كنندگـان در ایـن مـراسم )یوغ( بـــا  

 
 . 45،ص 2002بانارلي، تورك ادبیاتي تاریخي، استانبول،  1
 همان .  2
 همان. 3
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 ند تا انتقام او را از دشمن بگيرند. شدقسم میهم، هم

ای خود را با شــعر هشد و گفتهناميده میی كسی بود كه یوغچــی  رهبری این مراسم، به عهده

 كرد.و آهنگ ادا می

عر و سرود با آهنگ و ساز شد، شی یا حاكمی، مراسم یوغ برگزار میمعموالً با مرگ فرمانده     

دادنــد. ی مــرده قــرار مــیكردند و در اطراف مقبــرهدرست می  هاییشد و معموالً بالبالاجرا می

باشــند مــی بلکه سمبلی از نيروهای دشمن  هایی را گویند كه خيلی دقيق نيستندبالبال مجسمه

 اند.دند دشمن را تسليم و گرفتار كردهكه با بر پا كردن این بالبالها معتق 

نامند. امروز از این »ساغو«ها فــراوان در دســت   یا ساغو  اشعار سروده شده در ماتم را سيغير     

داریم. هر چند كه این اشعار به دست آمده یا از منابعی است كه بعد از اسالم ساخته شده انــد و 

ان، یا اگر مربوط به دوران پيش از اسالم باشــد معمــوالً از منــابع ملــل همجــوار از جملــه چينيــ 

الترك )نوشته شده در قرن پــنجم هجــری یــا ن لغاتاند. در دیواژرمنها و دیگر ملل ترجمه شده

های مربــوط ی آلپ ارتونقا موجود است. مرثيــهميالدی( بسياری از این اشعار از جمله درباره  11

به آتيال نيز كه از طرف شاعران سروده شده است از طرف پریسکوس و جوردانس ثبــت و ضــبط 

ند عالوه بــر غمنــاكی، فوت شده سروده شده اشده است. در این اشعار غمناك كه برای قهرمان  

 باشند.ی قهرمانی نيز میدارای روحيه

 
 نوروز  
ا نوروز آغــاز ذربایجان و ایران است. سال جدید بنوروز، یکی از اعياد خاص تركان و مردم آ        

 ماه یک سال است و  12روز، خود سمبل    12فروردین ادامه دارد كه همين    12شود و تا روز  می

عيــد نــوروز   .رونــدمانند و بيرون میكائنات می باشد مردم زیر سقف نمیكه روز انهدام    13روز  

ی عيد نوروز كــه پارســيان ســفره هفــت ســين رهتوان سف راسم خاصی دارد كه از آن جمله میم

هــا، آجيــل، يرینیچيننــد و در آن انــواع شــ ی نــوروز مــیمردم آذربایجان ســفره  پهن می كنند

گذارند. البته گذاشتن سبزه، گل و ميوه نيز مرسوم است بــویژه موقــع تحویــل ذا میحبوبات و غ

ی در حــال پخــت ســمبل دند دلمــهماند از جمله معتق غذا در حال پختن و غلغل باقی می  سال،

 بركت و نعمت است.

ه جــا را روند به این ترتيــب همــ ها قبل به استقبال نوروز میهفتهزنان خانه دار معموالً از          

كارنــد ر ظرفی سبزه مــیشویند دها را میفرشها، پرده  .دهندكنند و غبارروبی انجام میرو میجا

ی خانواده هنگام تحویــل ســال، لباســهای نــو همه  .ی نوروز سبزی تازه داشته باشندتا در سفره

كنند تا سالی خــوب و پــر بركــت خوانند و آرزو میمانند. قرآن یا دعا میمنتظر می  پوشند ومی
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انــد الً در الی قــرآن گذاشــتهی اهل خانواده پولی را كه قبشته باشند. بعد از تحویل سال همهدا

ایــن ســفته را نگــه دارنــد دارنــد و معتقدنــد كــه تــا زمــانی دارند و به عنوان سفته نگه میبرمی

-گویند و رو بوسی مــیبریک مییگر تی اهل خانه عيد را به همدماند. همهپول نمیجيبشان بی

 معموالً از مهمانان نيــز بــا .روند تا عيد نوروز را تبریک بگویندكنند. سپس به دیدار بزرگترها می

دهنــد. نــوع عيــدی عيــدی مــی  هــاكنند و اصوالً به كوچکترشيرینی، آجيل و ميوه پذیرایی می

ا پول، تخم مــرغ، جــوراب همعموالً به بچهگيرد. دهد و یا میردی دارد كه عيدی میبستگی به ف 

نــد كــه از قبــل گرفتــه و دهمــی ی راهایدهند. اما به تازه عروسها و تازه دامادها هدیهو غيره می

انگيــز نامزد هستند بسيار شــيرین و خــاطرهاند. عيد نوروز معموالً برای جوانهایی كه  آماده كرده

گــاهی بــا فرســتند. اده كــرده و بــه در منــزل مــیقبــل آمــ  است زیرا عيدی دختر و یا پسر را از

 فرستند.»خونچه« این هدایا را می

روند كه كسان نزدیکشان در یک ســال پــيش فــوت  هایی می معموالً به دیدن خانواده روز اول عيد        

-ه بــرای تســليت مــی مانند و از ميهمانانی ك هایی در خانه می د، چنين خانواده كرده است روز اول عي 

 ها معموالً با خرما ، شکر، پنير و حلوا است. كننند. پذیرایی این خانواده آیند پذیرایی می 

مراسم نوروز و دید و بازدید ممکن است در هر یک از شهرهای آذربایجــان بــا دیگــر شــهرها     

 شد اما اصلشان یکی است.اختالفهای جزئی وجود داشته با

 
 مراسم چارشنبه سوري 

به ی سال یکی از با شکوهترین روزهای مردم آذربایجــان اســت. در ایــن روز، آخرین چارشن    

 عصر چارشنبه معمــوالً  .دهندز بازار خرید عيدشان را انجام میبيشتر روستائيان به شهر آمده و ا

جيــل گيــرد. آدر بعد از ظهر این روز انجــام مــی  شود. خرید عيدمراسم اصلی این روز برگزار می

د. غروب نيز معمــوالً باشمی  ه شامل آجيل شيرین، باسليق و ...شود كداری میچارشنبه نيز خری

 خوانند:پرند و میو از روی آن می  كنندآتش روشن می

 ـل مـــاتـيـل چـــرشــنـبـهآتــــي   

 ين بخـتيم آچـيل چــرشنـبهآینـا تک   

تــرین مراســم مــردم كهــنی پشــت بــام از  مانند آویــزان كــردن شــال از دریچــه  مراسمی       

آویــزان كــرده باشــد  ی اتاقشاناز دریچه ای كه جوانی شالمعموالً خانوادهآذربایجان بوده است. 

ای نوجوانان ترین حركتهفرستند. این مراسم از پر احساسعيدی او را به شال بسته و برایش می

ه حرفهــای كــه عصــر چارشــنبشود  صوالً به افراد خانواده سفارش میآید. او جوانان به شمار می

ایستند. بــه ایــن ترتيــب كــه از جوانان نيت كرده و فال گوش میای  خوب زده شود چرا كه عده
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كه رهگــذران بــا هــم رد و بــدل مانند و به سخنانی و پشت در میآچار یا كليدی را زیر پا نهاده  

رهگــذران حرفهــای گيرنــد. اگــر ال میهای آنان ف دهند و بر اساس گفته می كنند گوش فرا می

های بــد با پاسخ  شادمانه بزنند فال كسيکه گوش ایستاده است خوب خواهد بود وگرنه نيت آنان

زنی در آذربایجان رسم نبوده است اما ترقه تركاندن در بســياری از روســتاها شود. قاشقداده می

 بی ایــن مراســم در شــ ن كــردن آتــش بســيار مرســوم اســت. همــهوجود داشته است اما روش

یــا   گيرد اما صبح روز چهارشنبه اهل خانه به كنار رودخانــهچارشنبه یا سه شنبه شب انجام می

 كنند.ان دم بخت با قيچی آب را قيچی میزنند و دخترروند و از آب آن به صورت میبركه می

را بــر شــمرد. ایــن از مراسم بسيار كهن مردم آذربایجان می توان نوروز و چهارشنبه ســوری      

های بعدتر نيز رابطه داشته و محققان بسياری را بــه گری، اسالميت و در دورهراسم با زردشتیم

ها عيد ملتها تلقی گشته و منحصــر ها و هزارهخود مشغول داشته است. عيد نوروز در طول سده

ی مشرق زمين در تالشند تــا در ایــن رابطــه ان نمانده است و بسياری از خلقهابه مردم آذربایج

جــزو  ها، روایات و آداب خاصی را پيدا كننــد. تركــان نيــز ایــن مراســم و اعيــاد رااسم، افسانهمر

ها، آداب و رسوم و غيــره نشــانگر شمارند. بررسی بنيادهای آن در ميان اسطورهفرهنگ خود می

هایی از فرهنگ و مدنيت ملت ماست. از دوران كهــن، عناصــر چارگانــه آب، بــاد، خــاك و گوشه

يات مردم ما نقــش بســزایی داشــته انــد. خــاك كــه پرورشــگاه گياهــان و آذوقــه ی آتش در ح

انسانهاست برای باروری خود نياز به آب و گرما و هوا دارد و در رابطه با این چهار عنصــر آداب و 

ز ایــن آئينهــا و هفته مانده به عيــد نــورو  40شده است.  نهای خاصی در ميان تركان اجرا میآئي

شود و چهار چهارشنبه آخر سال با عنصر در رابطه بوده و اجدادمان تصورات و اعتقادات اجرا می

رگانــه، ای در رابطه با یکی از عناصــر چهاچهارشنبه  اند و هرآوردهه اجرا در میباورهای خود را ب

 شد.شادیها و جشنها برگزار می

آمــده انــد بخش انسانها به شمار مــی  كه حيات  و آتش، باد  ، خاك  چهار عنصر مقدس آب       

مروز نگه داشته اند. چهــار ابه  ی آخر سال را با مراسم خاصی جان بخشيده و تا  چهار چهارشنبه

رشــنبه را كه هر یک با مراسم خاصی جشن گرفتــه مــی شــود نخســتين چهای مقدس  چرشنبه

ارج و قرب خاصی دارد. ای مردم آذربایجان  اند. آب در فرهنگ اسطورهسی« ناميده»سو چرشنبه

آب در ميــان مــردم پخــش شــده اســت.  یی در رابطه با آنان و ناهيد الهــههای بسيار كهنسوژه

احترام به آب و مقدس دانستن آن تا امروز در ميان مردم ما جــاری اســت. آنجــا كــه صــبح روز 

حضــرت زند درمان دردهاست و بــه احتمــال زیــاد  بيرون می  از چشمه    كف آلودآب  چهارشنبه  

خضر آب حيات را در همين چرشنبه صبح نوشيده اســت، همانگونــه كــه آب قوشــابوالق بــرای 

تن ساخته و بدو هنر شاعری و شمشيرزنی عطا كــرده اســت. لو بركت آور بوده، اورا روئينكوراوغ
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در مراسم آذربایجان به كسانيکه غم و دردی رخ داده آب صبحگاهی می نوشــانند و بســياری از 

یابد. تمام مراسمی كه در سرچشمه، كنار رودخانــه بهبود میسوری یی از آب چهارشنبه بيماریها

های مخصــوص ایــن روز اجرا می شود نشانگر قدسيت آب در ميان مردم آذربایجان است. نغمــه

 نيز در یادها مانده است. نيز امروزه

كــه یــک مــاه مراسم خاص چهارشنبه ی آب بدین ترتيب است كه نخســتين چهارشــنبه         

ای، آســيابی رفتــه و درد و كــدر را ای، رودخانهنوروز است صبح زود به كنار چشمه  مانده به عيد

شــویند و از روی در آب می  پاشند. دست و صورت خود راریزند. روی همدیگر آب میر آب مید

بــرد و آب آنها را می  افتاده  تگی، درد، بيماری و گناهان به آبپرند و معتقدند تمامی خسآب می

وانــدن خورنــد. مراســم بــا خاست كه امروز مردم بــه آب قســم مــی  سازد. برای همينو دور می

 رسد:  های زیر به پایان میترانه

 سـئل چاپار، سوچـاپار   

 شلتدی آی یار، بير گـوناه ای   

 گـل اونــو تـوت آپـار   

 اپـار سئل چاپار، سو چ   

 ــار...آپ گـل آپـار، گـل   

ای آب را پــر كــرده و ای، رودخانــهگيرند بدین ترتيب كــه از چشــمهبا آب روز چرشنبه فال می

مــی كننــد.  آورند. آب را در چندین پياله نگهــدارینکه با كسی صحبت كنند به خانه میبدون آ

ب مــی آیند و هر كسی انگشتری را به زلــف خــویش ماليــده و داخــل آشبانگاه دختران گرد می

انــدازد از وقتيکــه از شتر را به داخل پياله یا كوزه مــیشود. وقتی انگازد و فال گرفتن آغاز میاند

كنــد و بــر ها برخورد مــیار به دیوارهدهانه وارد شده تا در كف كوزه یا پياله فرونشيند چندین ب

كنند كــه چنــد ســال دیگــر بــه گشتر به دیواره ی پياله، مشخص میاساس تعداد برخوردهای ان

 خانه ی بخت خواهد رفت.  

دهند و آن بدین ترتيب است كــه هــر دختــری  یگری نيز با آب چارشنبه انجام می د   فال گرفتن         

برای اینکه معلوم شود آیا به سوگلی خود خواهد رسيد یا نه دو سوزن را برداشته و در طــرف ســوراخ  

له ی آب می اندازد. اگر سوزنها در آب پياله بــه یکــدیگر برســند  آن پنبه می پيچد و سپس آنرا در پيا 

عالمت وصال دو سوگلی خواهد بود و اگر هر یک از سوزنها از هــم فاصــله بگيرنــد و روی ســطح آب  

پيالــه برســند    باقی بمانند نشانة آنست كه به وصال یار دیگری اميدوار باشند و اگر سوزنها سریعاً به ته 

 دانند. آب چارشنبه چنين خاصيتی دارد.  می آن آب را »الل سو« 
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والد افسانه ی اسطوره مانندی نيز در مورد آب و گرگ وجود دارد. گویند اوغوز اوغلو كــه بــا ا   

-ردد. گــرگ راه را بــر او بســته و مــیكرد با گرگی روبرو می گخویش در بيشه زاری زندگی می

چيان شکم او را پاره پاره كردنــد. اینــک من دختری دارم كه دیروز شکار    !وزگوید: ای فرزند اوغ

انتظاری از تو دارم. فردا صبح از آب بوز بوالغی آبی برداشــته و بــه زخمهــای دختــرم بمــالی تــا 

 بخشم.مانم و نسل اوغوز را ابدیت مینيز مدیون تو می  مبود یابد.  به

سرچشمه رفت و دید كه مــردم صــبح زود، دور آب دل فرزند اوغوز جوشيد و صبح زود به         

اند. دست و روی خود را شست و ظرفی پر از آب كرد و نزد بچه گرد آمده  )یا چرشنبه(رشنبهاچ

گرگ آمد. با آب زخمهای او را شست. بچه گرگ چشمانش را گشــود، زخمهــایش بهبــود یافتــه 

وزاوغلو داد و گفت: این وصلت بود. گرگ از بهبودی فرزندش خوشنود گشت و دخترش را به اوغ

برای تو، حيات و قدرت ابدی خواهد بخشيد و از فرزند تو هفت فرزند به دنيــا خواهــد آمــد كــه 

 خاقان قدرتمند هفت كشور خواهند شد.

م بدال اوسگو چرشــنبه، ی سال، چارشنبه آتش است كه مردارشنبه از چهار چارشنبههدومين چ

دچرشنبه سی در رابطه با ستایش انسان به آتش، ی گویند. اوسی، اودلو چرشنبه  ماوسگو گئجه

خورشيد و حفاظت از آتش به وجود آمده است. این آداب و مراسم به دوران پيش از زردشت بــر 

گردد. آتش به عنوان سمبلی از خورشيد بر روی زمين نمادی مقدس بخشيده اســت. جالــب می

ش درخــت از ســوی داده است بنابراین ســتایمیانسانها گرمی و حررات كه آتش به  است بدانيم  

 ی نظر نيز جالب توجه است.انسان از این نقطه

ی آخر سال، مــردم بــر چهار چارشنبهی دوم از  م آذربایجانی است كه در چهارشنبهاز مراس      

كردند تا وقتی كه طلوع آفتاب كردند و تا شب شادی میای گرد آمده و آتش روشن میی تپهپا

 رفتند.  ی خود میایين آمده و به دنبال كار روزمرهببينند و آنگاه از تپه پرا  

گشتند و سپس مشــعلی از ایــن خوانده، دور آتش میطلوع آفتاب، سرود قودوخان را می  با       

ی قودوخــان كــه بــر دور آتــش مــی بردند. ترانــهی خویش مین كرده و به اجاق خانهآتش روش

 خواندند چنين است:

 قـودوخـان قـودوخــان

 خـانسؤنـدورمـه اودو،  

 آت اوسته قـود گـتـيـر 

 ا اود گــتـيـراولـــوسـ 

 سـؤزو بـال قـودوخــان 

 اؤزو آل قـــودوخـــان 
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 ران دالـدادیقــودوخـ    

 رآل آتـی یــالــدادی    

 ادون تـيکـک قـودوی    

 اآخ چـکک قــودویــ    

 انو بال قـودوخسـؤز                  

 ـاناؤزو آل قـــودوخ            

 ارقــودویـــا آت آپــ 

 ارداليـنـجا تــات آپـ            

 ارآپــ  یالـينــدا یــات 

 ار قان تــره بــات آپــ 

 انسؤزو بـال قـودوخـ 

      .ـاناؤزو آل قـودوخ 

 خـان یــولـدادیـرقـودو

 ربــالــدادیـالـــلــری     

 ربـســاطــی دالــدادیـ    

 انســؤزو بـال قـودوخـ    

  اؤزو آل قــــودوخـــان     

 .قودوخان گؤی خاندیــر    

 رقـودوخان داغ خاندی 

 رقـودوخان آغ خانـدی 

                                                 انسـؤزو بـال قـودوخ

 ان.اؤزو آل قــودوخـ

از دیگر مراسم اود چرشنبه در ميان اجداد مــا، بــردن قربــانی بــرای آفتــاب بــوده اســت. در      

در  سوار برآن بود به باالی تپه برده و فردی دیگر با تبــری   های بسيار دیرین اسب كهر را كهزمان

كردند. معتقد بودنــد كــه اسب را قربانی میكشيد و با  طلوع آفتاب، این  دست انتظار آنان را می

های آورد. این مراسم بر روی تصاویر صــخرهعادت و خوشبختی برای مردم ایل میاین قربانی، س

 آذربایجان مرسوم گشته است.  

 نگهبانبرا بر پيشانی دارد. گویند »اود بابا«    تشگاهی هست كه داستان زیرگویند در آغکند آ    

یکی از این دختران جسور ایــل بــود كــه   "  گؤزه ل شاه"سپرد.به دختری می  آتشگاه رای  انهشب
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. نيمــه شــب كــه اود ندگرم گشت  ن آتشی بپا كرد كه همه جانورانچون نوبت بدو رسيد آن چنا

بابا برای سركشی  بدانجا آمده بود از شدت نور و گرما دچار حيرت شــد و پرســيد: دختــرم اگــر 

مــی انــدازم تــا ایــن آتشــگاه   آتــشگفت: خــودم  را در    كنی؟میچ هيزمی نداشته باشی چه  هي

 مانندی بدو بخشيد.او بوسيد و قدرت و زیبایی بیشود. اودبابا از پيشانی  نخاموش 

بر سرزمين آنان یورش آورد و آتشگاهها را ویــران ســاخت. چــون بــه   ،گویند روزی حاكم آز     

نيز   و شد بطوریکه از دهان گؤزه ل شاهان روبررسيد با قدرت این دختر نگهب  ل شاهآتشگاه گؤزه

بارید و بدین نحو، او و لشکریانش را نابود كرد. حاكم آز هــر چــه التمــاس كــرد كــارگر آتش می

نيافتاد و نهایت بدان نتيجه رسيدند كه حاكم آز به ازای هر آتشگاهی كه ویران ســاخته بــود دو 

 دد.  آتشگاه بر پا كند و آنگاه از آن منطقه دور گر

ارشــنبه آتــش بــه و و اودبابا در آن كوههــا مــی زینــد و هــر چه  گویند هنوز هم گؤزه ل شاه    

 كنند.  دم را در مراسم آن روز مشایعت میآیند و مرآتشگاه قوناقکند می  

سی« نام دارد كه در مناطق ی آخر سال»یئل چرشنبهومين چهارشنبه از چهار چهار شنبهس    

اد مــردم، شود. به اعتقــ ل چرشنبه، حيدر چرشنبه ناميده میک اویادان، یئمختلف به نامهای كول

چرخد و آب و خاك را از خواب بيدار می سازد وزیــدن رض زمين را میی عدر این روز، باد همه

ی وع باد وجود دارد كه هر یک وظيفهدهد. به باور مردم، چهار نمیدن بهار را بشارت  این باد، آم

چرخــد. مایــد. ایــن بــاد، سراســر دنيــا را مــیک به لباسی خاص خــود مــی نخاصی دارد و هر ی

م را گردد كه اعتقاد مردم به ایــن مراســ ياری امروز در زبان مردم ترنم میی بسهای عاميانهترانه

 دهد. تعدادی از این اشعار چنين است:نشان می

 امیـئللی بـابـام یـئل باب 

 ام  یـئـللی بـابـام یئل باب 

 گلدی  ائيلم ـ گونوم یات 

 چر پلنگيم چاتدی گـل 

 ده قـالدی آشـيمتـکنه 

 م  مان داشيیاتدی دیـيـر 

 امابام یـئل بابـیـئلـلی ب 

 

 نين آرپـاسیگول پری

 رادین یارماسیخـان م    

 دینـوبـاتـدا دالدا قـال    
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 چيگنيمه دوشدی باشيم    

 مان داشيـميرتياتدی دی    

 امیـئللی بـابـام، یـئل باب    

 گـوللو توتدو ساواشيم       

 يمتـکنه ده قـالدی آش                      

 مچيگنيمه دوشدی باشي       

 یاتدی دیيرمان داشيم...       

 ئللی بـابـام، ئـتل بابـامت       

 دردیمی گـل بـيل بابـام        

 گل بابام، آی گل بابـام!        

ســی، یئــر چرشــنبه اســت . آنــرا تورپــاق چرشــنبهی سال نيــز تورپــاق  آخرین چهارشنبه       

ایــن چارشــنبه زمــين از آب بيــدار نامند. معلوم است كــه در  سی یا چرشنبه سوری میچرشنبه

چهارشــنبه بــا مراســمی   خيزد. ایــن آخــرینا میشود و برای رویش و خلق حياتی دیگر به پمی

نيــز ایــن ی آذربایجــان  يز باقی است و حتــی ملتهــای همســایهه تا امروز نشود كخاص اجرا می

 گردد و تا آخر شــبهار شنبه از روز سه شنبه آغاز میاند. مراسم این چمراسم را به ودیعه گرفته

یابد و هر ساعتی و وقتی از آن مراسم خاصی دارد. خرید چهار شنبه ســوری، چارشنبه تداوم می

آن، روشن كردن آتش   ، خریدن آجيل شيرین و خوردندكانازی برای كوبویژه خریدن اسباب ب

ی ار، آویزان كــردن شــال بيــگ از باجــهال گرفتن آچدن از روی آن در شامگاه چرشنبه، ف و پری

ی عروس و غيــره از مراســم خــاص ایــن روز ی داماد به خانهن خونچه از خانهپشت بام، فرستاد

 است.

ای برای اموات خواندن نيز جزو مراسم  شنبه سری به قبرستان زدن و فاتحهدر این چهار        

 خوانند:پرند چنين میوقتی از روی آتش میمردم آذربایجان است. عصر هنگام 

 آغير ليغيم، اوغورلوغوم گئت     

 قـادا ـ بـاال بيزی تـرك ائت...      

اینکه پسری جوان كه   اطق آذربایجان رسم است و آن خی از من شال انداختن دیگری هم در بر

گردد  رستند و پسر مطمئن می ف نه باشد شال را باز كرده و پس می ی از یک خادختر  خواستار

گردد و تدارك وز آغاز میتواند خواستگاری برود. پختن سمنو نيز برای نوروز در همين ركه می

 بينند. آنرا می
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قارغ   دهها و   شودیادآوری می        آند،  المثل،  تاپماجا در پارهصد ضرب  این مراسم و  يش،  ی 

 آنرا گرد آورده است.  ربایجانی آزاد مولود اوغلواعياد چارشنبه وجود دارد كه محقق آذ

 

 و

 ی آخر سالجشن چهاشنبه

 شمارند. و در این روز: تر می را از عيد نوروز مهم 

-وانات خود را صبح زود به چشمه می* حي

 شنبه بنوشند.برند كه از آب صبح چهار

 زنند. و دم اسب و دیگر حيواناتش را می  یال *  

 دهند.  ی پنير و ماست نمی سی علف و مایه بک *  

ها از باالی بام خانــه قورشــاق شب بچه       

اندازنــد و اهــل خانــه مجبورنــد یا شــال مــی

عيدی آنان را بــه ســر قورشاقشــان ببندنــد، 

اب، دستمال تخم مرغ، جورعيدی معموالً از  

 كند.و نظایر آن تجاوز نمی

 بخشندرد مخصوص، گوسفند و جز آن نيز میاما دولتمندان در موا       

 كنند كه شب آتش به پا كنند.نبار میی الزم را جمع آورده ازم و بوته* تا ظهر هي

 خوانند. گفتند، می را كه هنگام پریدن از جوی آب می   پرند و همان حرف ها شب از روی آتش می *  

ی آن است كه اگر كســی تــا آن وقــت ه سر )بوببو( به ده بياید، نشانه* اگر آن روز هدهد و شان

 روغن خواهد ماند.، دیگر تا آخر سال خانواده اش بینتوانسته است روغن تهيه كند

ی كوشند تــا آن روز بــه خانــهسفر باشند می* سعی می كنند كه به مسافر خانه نروند و اگر در 

 خود بر گردند.  

 خورند.شوند وكشمش چهارشنبه می* در خانه جمع می

 خوانند:روند و این را میها میزنند و به در خانهه هم میگيرند و ب* دوچوب به دست می

 قـيـشـدان چـيـقـدیـق، یازا گـيردیک، 

 .وئرین، بـولوتالرا كؤینک آالق وئرین، 

 از آداب عید نوروز

ی كســانی كــه در شوند و به در خانــهین روز سال، مردم ده یکجا جمع می* در بعد از ظهر آخر

 گویند،    روند و میمتوفائی داشته اند می  آن سال
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 سـون غـمـيـنـيـز اولسـون

 گلن گونلریز خير اولسون

دن ســال نــو را شوند و پس از فاتحه خوانتان دهکده جمع می* صبح نخستين سال نو در قبرس

 گویند:به یکدیگر تبریک می

 »ـ بایرامين موبارك اولسون!

 ـ سنلن بئله!«

 كنندقچی و جزآن را تعيين می، چوپان، گله بان، ميراب، قوروو بالفاصله برای سال جدید        

 نمایند. این كار، گاهی تا ظهر طول می كشد.و حق و مزد آنان را هم تعيين می

گردند و با یک كله قند، انار و ماننــد تا نزدیکی های ظهر به خانه برمی  * در هر حال اغلب       

خورنــد و بالفاصــله ی خود ناهار مــیروند. ظهر در خانهی بزرگترها میآن دسته جمعی به خانه

 ها نرنجند. شوند كه محترمان از آننزدیک می  راهی دهات

كننــد كــه بــه خــانواده و بســتگان خــود برســند و چــه * روز دوم سال فرصــت پيــدا مــی      

 خورد.  و صميميتی در این روز به چشم می  شکوهمندی

واهــد، خروند، حق دارند هر چه كه دلشان مــیوز تا غروب آفتاب به هر جا كه می* در این ر    

تواند اعتراض كنــد و بــه همــين ســبب در ایــن روز در اكثــر بردارند و بخورند و صاحبخانه نمی

 ها، ماست، شير، شيرینی، نان و مانند آن فراوان است.خانه

كننــد و * تا سيزده بدر عيد است و به همين علت هر روز زن ها در خانه گنــدم برشــته مــی    

كنند و دور هم جمع می شــوند، آن را مــی خورنــد و اصل میشب ها كه از كار روزانه فراغت ح

 پس از سيزده بدر دیگر از گندم برشته خبری نيست.

* با برشته كردن هفت چيز »قاورقا« درست می كننــد .آن چيزهــا عبارتنــد از: نخــود، جــو،     

می خوانند  "   Yeddi Loom   " - "مچين و جز آن كه روی هم »یئدی لؤگندم، مرجی، دار

دارنــد و به عنوان »تاراز« یــا )طــراز( برمــیو مخصوص شب عيد است كه پس از خوردن مشتی  

( Nehraكنند )یعنی: نئهره ـ  كنار ظرفی كه در آن كره درست می  پيچند و بهتوی دستمال می

رند آودارند و میی دهکده برمیاز چشمهریزه  عيد دیگر. صبح روز اول هم سه سنگ بندند تا  می

 دوزند.كنند و به آن میمی  هم اسپند را با آن قاطیاندازند توی تاراز و كمی  و می

كنــد و مــیهر وقت از سال كه آسمان بغرد، هر كس بقدر استطاعت خود مقداری گندم جدا      

 گوید: )بير ـ بئله یاغيميز اولسون!( یعنی: روغنمان این قدر باشد!ریزد نزد تاراز و میمی

 

 این چیزها آمد نیامد دارد  
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مکــان كبوتر نگهداشتن، قاشق چوبی گرفتن، پياز كاشــتن، پنيــر از شــير گــاو گــرفتن، نقــل     

ی سمنو برای جشن بهــار، دیــدن جغــد روی دیــوار منــزل، وارد كردن، سبز كردن گندم و تهيه

ار كردن یک شدن شخص تازه مانند عروس و داماد به جمع خانواده، خواندن مرغ، سکونت اختي

    1غریبه در ده.

 
 2تکم چی

کــی باشــد. روزهــای آخــر ســال و نزدیچی میز مربوط به تکهیکی از مراسم نزدیک عيد نورو    

چوب خواند و با آهنگ مخصوصی كه با زدن  آید، او تکم تکم میها میعيد، تکم چی به در خانه

ل، قند، چای و غيره جمع دهد و از مردم پوورد بشارت آمدن عيد و بهار را میآتکم به وجود می

ای مانند بــز درســت بندد مجسمههای رنگارنگی كه سر یک چوب میچی از  پارچهكند. تکممی

نــوازد . ضمن رقصاندن تکم، گویی با آن آهنگ نيــز مــیخواندكنند و با رقصاندن آن آواز میمی

 خواند:اشعاری مثل شعرهای ذیل می

 ل قــاوادان  ـئــادی یـقـانـ       وادانر هــايلـتــکــه گ

 ویــن آوادان.انيـم، ائـــخـ      رينـين پایـين گـتهتــک

 

 ر تـــکـــهری گــزهولـائـ         ظــر تــکــهه نـو تـکـب

 .تکـه  رهیـيـنـه چئزؤلـمهچ     ن یــن آروادالریـزهگـــ

 

 ددی وارنچوخ كسسکجلی ك      دی وار  فـن ننـيهکبـو تـ

 قندی وار.    كی   بئله     بير       ا  نـاسـهـر قـاپــيـدا اوی

 ی من است. از دو بخش »تکه« و »م« تشکيل یافته كه به معنی تکه  Takamی تکم  واژه    

 
 كوسا 
شد مراسم بود كه بی شباهت بــه پيــک كه همراه با رقص و نمایش اجرا مییکی از مراسمی      

گردانــی( نــام داشــت. واژه   نوروزی نبوده است این مراسم كوسا اویونی )كوسه بر نشين یا كوسه

گرفته از كوسان یا همان گوسان به معنی خنيــاگران و نوازنــدگان دوره گــرد اســت. و از كوسا بر

سوی دیگر كوسا در زبان آذربایجان به مردمی گفته می شود كه فقط در زنخش موی روئيــده و 

 
 . 127 – 123، ص 5513دنیاي دانش، محمدزاده صدیق، حسین. هفت مقاله پیرامون ادبیات مردم آذربایجان، تهران، 1
 .1372، 37براي بحث تكمچي و كوسا و . . . رجوع كنید به مقاله "تکم،تکم" در هفته نامه ی "امید زنجان" شماره  2
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ه اســت، ایــن نــام را بــر كــرداین مراسم را فردی كوسه اجرا می  یش بدون مو باشد. چونهاگونه

 اند. بازی نهاده

نشســته و ن بوده است: مردی كوسه بر خــری مــیمراسم كوسه بر نشينی در عهد كهن چني    

-ن خود را باد می زده و در شهر مــیكالغی در یک دست و بادزنی در دست دیگر گرفته كه با آ

شــد و ال نو و در اواخر زمستان اجــرا مــیه است. این نمایش یا بازی پيش از فرا رسيدن سگشت

دار بود. از سوی دیگــر، زد این عمل او برای مردم خندهكوسه در فصل سرما خود را باد می  چون

رسد و بهار در راه است و در واقع گرما ان می داد كه زمستان به پایان میكوسه با عمل خود نش

كار خــود از مــردم پــول یــا   آید كوسه در مقابل اینغ طبيعت میارارت زندگی دوباره به سرو ح

 گرفت.تحفه می

نمایش »كوسا اویونی« بعد از ورود اسالم به آذربایجان نيز بــا تغييراتــی ادامــه یافــت شــعر و     

 دهند.ها ربط میشد اغلب به سایاچیمی آوازی را كه در این نمایش خوانده

داد و از مردم انعــام مــی دن فصل زمستان و آمدن بهار را میكوسا با صدای بلند خبر تمام ش    

گرفتنــد در حــد انستند و آمدنش را به فال نيک مــیدچون او را پيک بهار می  مردم نيز  خواست

 كردند.توانایی خود با او كمک  می

گر نقــش كوســا تغييراتی بوجود آمد بدین صورت كــه بــازی  "كوسا اویونی"با گذشت زمان در     

رنــگ كــاله گذاشــت كــه اگــر  و یا كالهی از پوست بز بر سرش مــیزد  صورتک بز به صورت می

 گفتند.ياه بود »قره كوسا« میسفيد بود بازی را »آق كوسا« و اگر س
پرداخــت، رفت و به رقص و پــایکوبی مــیها میبه در خانه  های خودگاهی كوسا با زن و بچه    

خواند و به كمک همراهانش یعنــی زن و نوروز و مبارك بودن این ایام می  اشعاری مربوط به ایام

آورد و در مقابــل هــدایائی از وجد می  داد و اهل خانه را بهن كاریهایی انجام میهایش شيریچهب

  كرد.  و آنگاه در حق آنها دعا میاهل خانه می گرفت  

 گـلـيـب سـالم وئـرميـه ای كوسا كوسا گـلميـه   

 كـوسانی یـوال سالســانا سـانا  نی دولدورچـمچه 

افتادند و دست زنان دیدند به دنبال او راه میكوسا را می  دم كوچه و بازار وقتیها و مربچه       

ا نقــاره در كردند كوسا خود یک دایره زنگی یرفت همراهی میو را هر كجا كه میكنان او شادی

ای بعنوان سازچی )نوازنده( نوا زندگی كوســا خواند گاهی عدهزد و میدست داشت كه آن را می

 زدند.سرنا و طبل و نقاره یا دایره می ها اغلبكرد. سازچییاری میدادند و او را جام میرا ان

كه آنرا صــنم یــا داشت  شخصيت نمایشی دیگری نيز وجود    "كوسا اویونی"در نوع دیگری از      

كــرد كــه لبــاس ن نقش این صنم و گلين را بــازی مــیخواندند. معموال یک پسر نوجواگلين می
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زد و همــراه اش مــیكرد و روبند بــر چهــرهزنان بزك میند  كرد، خودش را مانعروس بر تن می

ن بــازی را »كوســا دادنــد ایــ يرین كاریهایی را با هم انجام مــیافتاد و شمی  ها راهكوسا در كوچه

 گفتند.گلين اویونی« می

های شمالی آذربایجان كوسا اویونی بصورت تــک نفــری و شــکلی متفــاوت نيــز در قسمت        

ســرش پوشــيد و بــر  وسا لباسی وصله دار و رنگارنگ میشده است. در این نوع بازی، كاجرا می  

اهی خــود را بــه صــورتی بســت و گــ گذاشت و بر خودش یک جارو میمی  كاله مخروطی شکلی

ها و خواند وكوچــهزد و میی زنگی كه در دست داشت میدایره  ایكرد با نقاره  مضحک بزك می

 وع بازی در برخی از روستاهای آذربایجان هنوز هم متداول است. جلوی مردم می رقصيد این ن

ای اختصــاص دارد به خود گرفته كه هركــدام بــه منطقــهكوسا اویونی عنوانهای گوناگونی         

 مانند: كوسا گلين ـ ناقالی كوسا ـ كوسا چوبان ـ آق كوسا ـ قره كوسا و....

مه آنها یکی است و هــدف از اجــرای آنهــا هــم عليرغم اسم های متفاوت، موضوع اصلی ه       

 ی سال نو است. د سرور و شادی در مردم در آستانهایجا

های اخير در اكثر نقاط به شکلها اســمهای گونــاگون رایــج این مراسم از دوران كهن تا دهه      

اعث پيــدایش بآید. سير تحولی كوسا اویونی  ترین نمایشها بشمار میز ابتداییبوده است و یکی ا

 های دیگری از مراسم و نمایشهای نوروزی در آذربایجان و سرزمينهای همسایه شده است.گونه

 
 فال آچما

ی مروارید( در غدیر خم انداختن »مونجوق« )دانه  از مراسم مخصوص اعياد مذهبی از جمله     

خمره است. معموالً این مراسم مخصوص زنان است. یک روز مانده به عيد غدیر خم، هر یــک از 

همــان   ریزند تا فــردای آن روز كــهیا اشيایی شبيه آن در یک خمره میزنان، منجيق یا انگشتر  

ن مسئول اینست كــه كنند یکی از زناآیند و شادی میعيد غدیر خم است در یک خانه گرد می

انگشتر یا منجيق بيــرون آورده  ها یا انگشترها را بيرون می آورد در هر بار كهتک به تک منجيق

-ربمانند بایاتی، قوشما یا حتی ض  آیداند باشد آنچه به دهنش میتوشود زنی ـ هر كس میمی

آورد و صاحب آن منجيق یا انگشتر با توجه به نيتی كه كرده بود ایــن شــعر المثل را به زبان می

 كند.ا برای نيت خود تفسير و تعبير میكوتاه ر

نيز رایج بوده اســت و آخــرین    این گونه فال، بایک تسبيح و به نوبت بایاتی خواندن تک تک خانمها        

 ی تسبيح و آخرین بایاتی در حقيقت فالی است كه نيت كننده باید آنرا تفسير نماید.  دانه 
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 مراسم مربوط به ازدواج 
ازدواج از امور بسيار مهم در زندگی هر فردی است و به همين خاطر مراسم مربــوط بــدان        

دهد مراســم ای را به خود اختصاص می طوالنیاز گستردگی خاصی برخوردار است و زمان نسبتاً

ی آن دو( دارد. این روزها ایــن مراســم تــا وضع مالی عروس و داماد )خانواده  عروسی بستگی به

مکان كوتاهتر شده و با یک جشن یکی ـ دو روزه خاتمه مــی یابــد در حاليکــه در گذشــته حد ا

 كشد.  هی از چند ماه تا چند سال طول میچهل شبانه روز ادامه داشت از نامزدی تا عروسی گا

ت پســندیده و انگشــتر بــه انگشــ ده است كه دختری را بــرای پســری مــیهميشه چنين بو      

شد و اجازه نداشت خواستگار دیگری را بــه خانــه راه دهــد و ر نامزد میكردند و دختعروس می

داشتند دختر و پسر بــا   رفت در این دوران گاه اجازهه دنبال آماده كردن خرج عروسی میپسر ب

 هم دیداری بکنند و همدیگر را بهتر بشناسند.  

موقع به دنيا آمدن در قدیم رسم »گؤبک كسدی« نيز رسوم بوده است بدین معنی كه گاهی      

ماندند تــا وقتــی آن دو بــه ســن كردند و منتظر میای از فاميل میرا نامزد پسر بچهدختری، او  

 ازدواج رسيدند با هم عروسی كنند.  

 
 لیك  ائلچی 
خواستگاری رفتن از مراسم اصلی عروسيها ست معموأل مادر و خــواهر دامــاد هســتند كــه        

اری كردنــد ابتــدا قبــل از خواســتگبرای پسر یا برادر خود انتخاب مــیدختر را شناسایی كرده و  

ی عــروس آینــده ا با خانوادهروند تی عروس میی از طرف داماد به خانهرسمی، مادر، خاله یا زن

ی كننــد تــا خــانوادهوعدی را مشخص مــیا شوند. وقتی مادران پسر و دختر توافق كردند مآشن

ی دختر برود. در این خواستگاری، معموالً از افراد نزدیــک پسر برای خواستگاری رسمی به خانه

شوند تا طرف مقابل را بسنجند و جــواب »بلــه« را در سر، همچنين دختر در مجلس حاضر میپ

رســد و گيرنــد و پــس از آن نوبــت پــدرها مــیدر روزهــای نزدیــک آینــده مــی  لسه یــاهمان ج

 خواستگاری اصلی زمانی است كه پدر پسر ودختر، صحبت را تمام كنند و به توافق برسند. 

رســد در عقــد دختــر و پســر كــه عروس و داماد )كبين كسمک( فرا میبعد از آن نوبت عقد      

كنند و شــاهد ان و نزدیکان دو خانواده شركت میرد بزرگگيعموالً در خانه ی دختر صورت میم

باشند بعد از عقد، دختر و پسر، محرم همند و می توانند بــه راحتــی رفــت وآمــد عقد آن دو می

ليق یا نامزدی ناميــده داشته باشند و با اخالق و روحيات همدیگر آشنا شوند این دوران، آداخلی

ند سال نيز طول بکشد. وقتی امکانات عروس مهيا شــد، شود كه ممکن است از چند ماه تا چمی

 كنند.ی برگزاری جشنهای عروسی آماده میدو خانواده خود را برا
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های مخصوص ایام عيد ـ مانند نــوروز، چارشــنبه، فراموش نکنيم كه در دوران نامزدی، هدیه    

احترام طرف مقابــل را   كنندشود و دو طرف سعی مید و بدل میقربان و غيره بين دو خانواده ر

د و فاميلهــا و شــوی دختــر آمــاده مــیز مانده به عروسی معموالً جهيزیــهبه جای آورند. چند رو

ی هر دختــری بســتگی بــه اســتطاعت جهيزیه  شوند.هيزیه دعوت  میهمسایگان برای دیدن ج

ازدواج در آن بســر  ای كه عروس بعــد ازعموالً به خانهمالی خانواده دارد. بعد از دیدن جهيزیه، م

كاروانی از این افراد بــه   ترها جهيزیه را توسط خونچا برها می بردند وبرند. قدیمخواهد آورد می

 افتاد.راه می

 
 حنابندان 

یک شب مانده به شب عروسی، حنابندان در خانه ی داماد و عروس، بطور جداگانه انجام می     

پاســی از   ند تــابری عروس میاه هدایایی به خانهرگيرد و معموالً آخر شب یک كاسه حنا به هم

شــوند م خاصــی ســاغدوش، ســولدوش انتخــاب مــییابــد و بــا مراســ شب رقص و آواز ادامه می

شــوند ر صميمی عروس و داماد پذیرفته میساغدوش معموالً از فاميلهای نزدیک یا دوستان بسيا

در طــول زنــدگی یــاور و مــددكار او و همــواره  مــادساغدوش داماد معموالً فداكارترین دوست دا

 خواهد بود. 

 
 بئل باغالماق

گرفت و نصف شب عروس و داماد بطور مجزا صورت می  یترها در خانهشب عروسی در قدیم    

داماد كمــر ی عروس، معموالً برادر كوچکتر  آمدند در خانهبرای بردن عروس میی داماد  خانواده

وس را می بندد این شــعر را ماد می سپارد پسری كه كمر عربندد و آنرا به دست داعروس را می

 خواند:نيز می

 لرین دوز گلين  ایـنـجـی     گـلين گـلين قـيـز گـلين     

 لين.سون بئشيگين قيز گ      رمیـئـدی اوغـالن ایسته   

یابــد. امــه مــیبرند و تــا پاســی از شــب رقــص و آواز ادمی  ی دامادسپس عروس را به خانه      

اما مادر و پــدر عــروس   ی عروس، تنی چند از زنان عروس »یئنگه« می روندمعموالً برای بدرقه

 مانند .در خانه می

ه اســت و در منــزل دامــاد مراسم كامالً زنان شود. اینسی »دواق قاپدی« اجرا میفردای عرو      

 8ـ  7ای  عصــر( و پســر بچــهآیند )معمــوالًختران و زنان هر دو فاميل گرد میشود. دبرگزار می
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زدد. مراسم بــه ایــن ترتيــب صــورت دی پسر آمده و روسری عروس را میساله از طرف خانواده

 گوید:گذارند و میكوتاه با دو دست روی سر عروس می گيرد كه پسر بچه دو چوبمی

 قاپيم، قاپمایيم

 یکی از زنان حاضر در مجلس: قاپما، بخته وردیر. 

 پسر: قاپيم، قاپمایيم؟

 ـ قاپما، اوغالن دوغاجاق.

 گوید: قاپيم، قاپمایيم؟برای سومين بار پسر می

 جک.ـ قاپسان، سنه خلعت وئریله

ای داده و كنــد ســپس بــه پســر هدیــهدارد و فرار میسری عروس را برمیدر اینجا پسر بچه، رو

 گيرند.میروسری را  

 
 یه هدیه دادن از جهیز

ی دختــر آمــده ی پسر، از جهيــزی كــه از خــانوادهبعد از دوواق قاپدی، خانواده  دو ـ سه روز    

 فرستند.  های نزدیک میداشته و به خانوادهها را براست خلعت

 
 آیاق آچدي 

از عروســی، خــانواده ی دختــر،   این رسم نيز از مراسم اصلی عروســی اســت. چنــد روز پــس    

راســم بــه عــروس و دامــاد عروس و داماد را برای مهمانی مفصلی دعوت مــی كننــد و در ایــن م

تواننــد بــا ی مســتقل مــیروس و داماد به عنوان یــک خــانوادهدهند و از آن پس، عای میهدیه

 ها رفت و آمد برقرار كنند.خانواده

خواننــد از آن والً مرسوم است كه در عروسيها مینام برد كه معمتوان  های بسياری میاز ترانه   

 های زیر را نام برد:توان ماهنیجمله می

 یـونــاقــالرا وئـــر سـالمـقـ     یدولـدور شــربــتـيـلـه جـام 

 تـویـالر مـوبارك، مـوبارك بادا   یسـاغ اولــسون اوغــالن آدام 
 

 دن:كامــی دئـســيـن اورههــ     د، قـيـز قـشنـگ اوغـالن ایـگي 

 ویــون مـوبـارك.اوغــــالن تــ     وبـاركآی قـــيـز تــویـون مـ 
 

 یبــــوسـوغـانـی، اوســوغـانـ      دیــم سـوغـانـیبـــازاردان آلـ 

 تویون مـوبارك، مـوبارك بـادا.     ی  یـاشـاسـيـن اوغـالن دوغـانـ            
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 ینــکـهنــی، بـو مـکهمــ او      ینـدیــم مـکـهبـــازاردان آلــ 

 تویون مـوبارك، مـوبارك بـادا.      ینــاشـاسـيـن اوغـالن اكـهیـ 

 

 یوسـتـونـده وار نـيـشـانـاسـا      يـب آیـنـاســیازار دان گــلبـ 

 نــازی نـيـن ارك ـسـیهنــنـ     ینــيــن بــيـر دانـاسسیدده 

 ای گـول ریحان، مـوبارك بـادا.           

 

 نـی نـی، بــوسـيـنـییاوســين    نـی م سـيــنـیبــازاردان آلـدی 

 تـویـون مـوبارك، مـوبارك بادا.    ی نـاشـاسـيـن آقـــاقـئـيـییـ 

 

 وروســون شـوقـی دونـيـانـی بـ     ریـسينقـوی گـلـين ائـوده یـئ 

 تـویـون مـوبارك، مـوبارك بادا.  نـيـن گؤزی چـوروسـوندوشـم 
 

 
 ادبیات مرثیه در تاریخ ادبیات آذربایجان

امــامی هســتند. در طــول   12ی  ی مذهبی با اعتقادات راسخ و شيعهمردم آذربایجان مردم       

ی امــهمردم نفوذ كرده و جزو فرهنگ عتاریخ نيز، مذهب در تمام شئونات زندگی و مبارزات این 

مردم گشته است. برگزاری بزرگداشت ائمه بویژه شهادت امام حسين )ع(  بــا شــکوه خاصــی در 

گردد و در همين زمينــه، ادبيــاتی بســيار غنــی و ا و روستاهای آذربایجان بر پا میتمامی شهره

گسترده چه به صورت ادبيات مدون و چه بــه صــورت ادبيــات شــفاهی وجــود دارد. بســياری از 

كــار  المقام آذربایجانی، ذوق و احساس، علم و دیانت خود را در خلق ادبيات مرثيه بــهشاعران وا

موالنا محمد فضولی بزرگترین شاعر سه زبانهجی آذربایجان، بــا   1اند.گرفته و دیوانها ترتيب داده

خلق اثر گرانقدر حدیقــه الســعدا در رثــای امــام حســين )ع( و ســرودن اشــعار فــراوان در ایــام 

امام حسين )ع(، بنای عظيم ادبيات عاشورایی را استوار ساخته است و پس از او، اكثر   سوگواری

شاعران بزرگ آذربایجان، بخشی از خالقيت ادبی خود را بــه ایــن امــر اختصــاص داده و اشــعار 

ادبيــات، خــود چنــد مجلــد را اند كه بررسی این شاخه از زناكی در شهادت ائمه اطهار سرودهسو

گردد. در ادبيات شفاهی نيز، مردم آذربایجان صاحب فرهنگ غنی و اعتقــادات اســتوار شامل می

 
 .1373هاي مختلف سال م. كریمي، مرثیه ادبیاتي، امید زنجان، شماره 1
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در حفــظ فرهنــگ و زبــان ایــن   ا جرأت می توان گفت ادبيات مرثيهدر این زمينه اند بطوریکه ب

دیار نقش بسزایی ایفا كرده است. در خفقان ترین دوران سلطنت پهلــوی عليــه زبــان ایــن مــرز 

ـ تركی و استواری مردم به فرهنگ اسالمی    ی كه برخاسته از باورهای دینیهای تركوبوم، نوحه

محفوظ ســاخته اســت بطوریکــه در بوده است زبان تركی را در این سرزمين از هر گونه گزندی  

ی رضاخان، برخی از مسئوالن پی به این واقعيت برده و دســتور داده بودنــد كــه مــردم در دوره

ام حسين )ع( با ایــن مســئله فــرق ی مرثيه نخوانند. اما قضيه ی امعزای عزیزان خود نيز به ترك

كرد بطوریکه مردم مسلمان آذربایجان در ایام محرم بویژه تاســوعا و عاشــورا از خانــه بيــرون می

زدند. همين امر در طول سالهای یش را به زبان مادریشان فریاد میآمده و حرف دل سوخته خو

نگه داشت و تمــام نيــروی مــردم آذربایجــان بــرای حفــظ زبــان ستم شاهی، زبان تركی را زنده  

ذربایجان بــه اوج خــود رســيد. ی آمرثيه  متوجه ادبيات مرثيه شد و از این طریق بود كه ادبيات

سرایی در سالهای خفقان، ميدان مبارزه عليه نظام سلطنتی بوده است و بــه همــين دليــل مرثيه

اند و دههــا و صــدها ها در این دوران سروده شدهنوحه  ا وهشيواترین، روانترین و زیباترین مرثيه

نوحه سرا در این زمان به عرصه رسيدند و صدها دیوان نوحه تقدیم جامعــه كردنــد. بســياری از 

ی مــردم زبان مردم گشت و جــزو فرهنــگ عامــه  های شاعران كالسيک نيز وردها و مرثيهنوحه

آمد بطوریکه احساس می شد خاصی به اجرا در می  یجان با شکوهشد. مراسم ایام محرم در آذربا

پــرچم اســالم عليــه اند و به همين خاطر با مقابل ستمهای شاهنشاهی قرار دادهمردم ائمه را در 

كردند. شور وشوق مردم در این ایام به قدری بود كه عوامــل نظــام اش قيام میشاه و دارو دسته

ر كوی و برزن، در هر دهکده و روستایی عالوه بر تشکيل نيز توانایی مقابله با آنرا نداشتند. در ه

نمایشــهای مــذهبی پرداختند و بدین ترتيــب  اری، به اجرای شبيه خوانی نيز میهای عزاددسته

یافت. این امر به حدی غنی و گسترده بود كه بسياری از مردم مناطق دیگر پيشرفت و رونق می

پرداختنــد. كردند. و به تماشای این مراسم مــیت میماشای آن به آذربایجان مسافرایران برای ت

پرداختن به ادبيات مرثيه آذربایجان، آنچه به صورت مدون می باشد بسيار گسترده خواهد بــود 

زیرا صدها شاعر با صدها دیوان و گستردگی مضامين آن، خود ادبيات مســتقلی را تشــکيل مــی 

 ه از ادبيات كرده و خواهيم گذشت.                                         دهد كه در اینجا فقط اشاره ای كوتاه به این ساح

 
 مراسم سوگواري امام حسین )ع( 

گری شــروع شــد و در روی و مویه( بيشتر به صورت دستهمراسم سوگواری امام حسين )ع       

های مختلف از سنتهای محلی و بومی در نحوه ی اجــراء آن بهــره جســت و در یــک ســير دوره

تکاملی قرار گرفت در دوره حکومت صفوی، این تکامل به اوج خود رسيد چون شــاهان صــفوی 
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شيعه مذهب بودند و نسبت به امامان شيعه ارادات خاصی داشتند و در تجليــل از مقــام آنــان و 

ی اما حسين )ع( به كوشش جانانه برخاستند و در این وص برپائی مراسم سوگواری و تعزیهخصب

 خوانی به اوج شکوفایی رسيد.خوانی و حماسهسرائی، نقالی، جملهسخنوری، نوحهدوران هنر 

خــوانی نــوعی شــبيه  هــا تبــدیل بــهسرائیها و نوحهخوانیصفوی، این روضه  پس از دروان       

خــوانی درایــن دوره ی شــبيهبتوان گفت كه تجارب اوليــه تک و یا دو نفره( شد و شاید )احتماالً

 ی قاجاریه شکل نمایشی كاملتری پيدا كرد.آمد و در یک روند تکاملی در دورهبدست 

در این دوره گروههای شبيه گردانی متعددی تشکيل یافتند وهمزمان با اینهــا تکایــایی بــه       

ی دولــت بــود كــه بــه دســتور ود آمد. مهمترین این تکایا، تکيهجرای شبيه بوجمنظور تعزیه و ا

 ناصرالدین شاه قاجار در تهران ساخته شد.

مذهبی و ســنتی شبيه را نباید با تئاتر مقایسه كرد. شبيه، تئاتر نيست؛ شبيه، یک نمایش         

شود متأســفانه بــا نفــوذ شکل اجرائی شبيه به خوبی دیده میی بومی در  است كه ذوق و سليقه

 ی اروپائی در ایران، شبيه خوانی در شکل ســنتیو اشاعه ی تئاتر و نمایش به شيوهافکار فرنگی  

 خود باقی ماند و فرصت رشد و تکامل نيافت.

مراسم عزاداری در آذربایجان از پيشينه ای طوالنی برخوردار است. همانگونــه كــه گفتــيم،        

عزاداری برای امام حسين )ع( و یارانش در دوران حکومت آل بویه در ایران بصورت رسمی برپــا 

شــهيدان در منــاطق مختلــف رایــج شــد. در شد و از همان زمان تعزیه و عزاداری بــرای ســرور  

آذربایجان با آنکه این مراسم در ابتدا شکل و نظم معينی نداشــت ولــی بتــدریج شــکل كامــل و 

 جامعی بخود گرفت و بخصوص در شهرهای اردبيل، تبریز و... از رونق خاصی برخوردار شد.

شود. چنــد روز قبــل از مــاه محــرم، مراســم طشــت عزاداری با تشریفات خاصی شروع می       

شود. كه در گذشته برای ایــن مراســم از رؤســای گذاری در محالت اصلی و شعبات آن بر پا می

بصورت یک مراسم رســمی   آوردند وی نامه دعوت به عمل میادارات و علما و تجار شهر بوسيله

شد. در ایــن مراســم دســته  بعد از ظهرها یا شب ها اجرا میطشت گذاری معموالًشد. »اجرا می

 های بــزرگ مســی یــا برنجــی را بــرسفيدان محله طشتزنان به همراه ریش سينه زنان و زنجير

ردگان حركــت افتادند و پيشاپيش آنها نيز علمــا و ســالخودوش گرفته و به طرف مسجد راه می

-ضران در مســجد بــرای احتــرام بپــا مــیی حارسيد. همهجد میچون طشتها به مس  كردند.می

ند و نوحــه خــوانی و گشتن یکی دوبار در داخل مسجد دور میخاستند و حاملين آنها و مشایعي

كردند آنگاه طشتها را در جای مخصوص خود كه غالبأ طاقچه بزرگ با سقف ضــربی عزاداری می
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حه خوانی و زنجير یــا ســينه كردند و شروع به نوب میو بالفاصله آنها را پر از آ  گذاشتندد میبو

   1كردند.«زنی می

است معنی مقدسی برای مردم داشته و دارد. این طشت مظهــری   طشت و آبی كه در آن        

از مظلوميت امام حسين )ع( و یاران با وفایش در جریان نبرد خونين كربال است كه بــرای دفــاع 

از حق و حقيقت قيام كردند و عطشان و تشنه لب شهيد شدند. طشت عزاداری به اعتقاد مــردم 

وصاً ساالر شهيدان اســت و بــه خــاطر همــين مســئله یکی از مراكز توسل به ائمه اطهار و مخص

روزهــای عــزاداری كــه قرائت فاتحــه كنــار طشــت از تشــریفات مخصــوص برخــوردار اســت. در 

-روند چون وارد مسجد محلــه مــیای به محله دیگر میزن از محلهرزن یا زنجيهای سينهدسته

-ایستند و برطبــل مــییها مدسته، در بدو ورود جلوی محل طشت  شوند گروه موزیک و طبال

تشنه لب حسين. و بعد از چند بار   السالم، السالم، ای شهنشاه عالم  خوانند:زنند و همه باهم می

 شوند.عزادار پشت سرآنها وارد مسجد می  روند و دستهگر مسجد میتکرار به سوی دی

بــازار و  شــودها بصورت رسمی در محــالت شــروع مــیگذاری عزاداریبعداز مراسم طشت        

های شوند معمــوالً شــبها، دســتهمانند مساجد و تکایا سياه پوش میكاروانسراها و خيابانها نيز ه

رونــد. پيش تعيين شده به محالت دیگری میشوند و طبق برنامه از می عزادار در مسجدها جمع

طبل بزرگ، ها معموالً از یک  كند. گروه موزیک محلهموزیک دسته عزاداری را همراهی میگروه  

شود كــه بــا آهنــگ عــزا و گــاهی حماســی چک، سنج و شيپور و یانی تشکيل میچند طبل كو

ها در شهر از شــب اول تــا شــب كنند حركت دستهی سينه و زنجير زنی را همراهی میهادسته

 یابد.شب ادامه می 9اسوعا یعنی به مدت  ت

 خــوانیزنی، زنجيرزنی، نوحــهسينه وش مراسم اصلی عزاداری یعنیرفته رفته در حول و ح       

خوانی مراسم فرعی نيز به منظور بال و پر دادن به عزاداری سيد الشهدا )ع( بوجود آمــد و روضه

 كه بيشتر جنبه نمایشی دارد.  

 
 شاخسئی 

ها »شاخسئی چی« هاســت. شاخســئی مراســمی از این مراسم مربوط به شاه حسينییکی        

شــد واژه هــای شــهر توســط مــردان اجــرا مــیدر خيابانهــا و ميــدانز ایــام محــرم  بود كه قبل ا

 كردند.  فظ می»شاخسئی« برگرفته از »شاه حسين« است كه در هنگام اجرا آنرا »شاخسئی« تل

شــد. دســته روز قبل از ماه محرم شــروع مــی  15  كارهای مقدماتی مراسم شاخسئی حدوداً      

شد و این افراد توسط یک جوانان محله تشکيل میاز مردان و  شاه حسينی )یا همان شاخسئی(  
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 شدند. در این ایام كــه دســته شاخســئی در حــالسفيد یا رهبر دسته تمرین داده مینفر ریش  

آوری و تداركات مراســم بودنــد چــون یگر از افراد این دسته مسئول جمعای دتمرین بودند عده

شــد. بایســت روشــن مــیمحل اجــرا مــی  ان یاشد، ميدهنگام غروب و بعد از آن اجرا می  مراسم

شــد. خــود ایــن مشــعلها بــا آتــش زدن توسط مشعلهای بزرگ آهنی تأمين مــیروشنایی دسته  

بخشيد. افرادی كه ز هيزم و چوب به محيط روشنایی میهای كهنه، تپاله و نيموادی مثل پارچه

ند و با صــدای بلنــد از گشتروز یا یک هفته در محله می  5طی    مسئول تداركات دسته بودند در

-د برای بر پایی این مراسم كمک میای به تناسب توان خوطلبيدند. هر خانوادهمردم كمک می

 داد.ی ایجاد روشنایی به این افراد میكرد و از كبریت و نفت گرفته تا هيزم و تپاله برا

مانده به محــرم مراســم شاخســئی همــه روزه تــا اول مــاه   روز  10بعد از این مدت، حدود         

ميدان محله یا جلــوی مســجد جمــع  محرم اجرا می شد. هنگام غروب جوانان و مردان محله در

رئــيس دســته  شدند هر یک از آنها چوبدستی بلند و محکمی در دست داشتند و بــه دســتورمی

گرفتنــد و دســت چــپ را از ت میرا همانند شمشير در دست راس  هابستند و چوبدستیصف می

كردنــد در ایــن موقــع دادند و با نظم خاصی حركت میمی پشت بركمر نفر سمت چپ خود قرار

كردند در پرتو نور آن صف مــردان بصــورت محــيط را كه آماده كرده بودند روشن می  مشعلهایی

ریــتم   را بــهگشت افراد در صف و حركت خودشان پاشــان  ایره بزرگی در آمده بدور مشعل مید

-بردنــد و مــیوبدستی ها را بر باالی ســر خــود مــیبردند و چخاص و هماهنگ جلو و عقب می

-ه در دســت مــیها را بصــورت نيــزآوردند و یا این چوبدستیچرخاندند و نوك آنرا بر زمين می

دادنــد تمــامی ایــن حركــات بصــورت رزمــی و تی دیدنی و مهيج از خود ارائه میگرفتند و حرك

واب آنــرا بــا صــدای خواند و تمامی دسته جو ضمن حركت سر دسته اشعاری را میبود  حماسی  

گفتند كه خود این شعر و حركت آن دارای یک ریتم و ضــرباهنگ بــود اشــعار بلند و محکم می

فــداكاری در راه امــام حســين )ع( سردسته بيشتر جنبه حماسی داشت و آمادگی افراد را بــرای  

داد: خوانــد دســته بــا ریــتم كنــد جــواب مــیا ریتم كنــد شــعر مــیوقتی سردسته ب  خواستمی

داد و نيز حركت خود را تندتر انجــام مــی »شاخسئی، شاخسئس« و با باال بردن ریتم شعر دسته

كت موزون پای افــراد نيــز تنــدتر داد و در این حين حرتری جواب میبا هيجان و شور حال بيش

 شد.می

حركــات آنهــا آهنــگ كردند و با  نج زن نيز این دسته را همراهی میگاهی چند طبال و س       

خواســتند از رسيدند و مــیقتی دو دسته شاخسئی به همدیگر مینواختند ورزمی و حماسی می

رسيد ودو دسته بصورت پرســش و پاســخ ضــمن بلها به اوج میكنار همدیگر رد شوند صدای ط

 خواندند:عر را برای همدیگر بصدای بلند مین این شانجام حركت خودشا
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 هانسی گروهين بئله موالسی وار         شيعه لرون حضرت عباسی وار 

ی صفویه متداول شده است. این رین و مشق نظامی بوده كه از دورهشاخسئی گویا یک تم       

، بجــای در ایــن مراســمپذیرفت در اوایــل،  ی آمادگی بيشتر قزلباشها صورت میمشق نظامی برا

در شهرهای آذربایجان مثل كردند. اكنون هم مراسم شاخسئی  میچوبدستی از شمشير استفاده  

 تبریز متداول است.  

  
 شمائیل گشائی 

شمائيل گشائی یکی از مراسم پرشور و هيجان عزاداری در آذربایجان است كه معمــوالً در        

اواخــر عــزاداری  ای هفتم به بعد معموالً دیر وقت و درشبهای آخر دهه اوّل محرّم یعنی در شبه

شود معموالً اكثر مساجد تابلوی نقاشی بزرگی دارند كه تمام حوادث عاشــورا در مساجد اجرا می

 ای سفيد یا سياه روی آنرا پوشــانده اســت. دری شده است و در روزهای عادی پردهدر آنها نقاش

ی و ذكر مصائب، شور و هيجان دوستداران حســين بــه خوانشبهای خاص عزاداری وقتی با نوحه

د و آنوقت بوسيله طنابی كــه بــر پــرده متصــل نكنرسد، چراغهای مسجد را خاموش مییاوج م

كننــد تــا زمــانی كــه تمــام تــابلوی ی ویژه ای پرده را بتدریج باز میاست طی مراسم نوحه خوان

های دردناكی كه در تابلو از مصائب حسين )ع( و یارانش نقــش نقاشی دیده شود. بادیدن صحنه

گيــرد كــه و اشک وآه و فریــاد چنــان بــاال مــی  كوبندعزاداران به سر و صورت و سينه میبسته  

لر مسجد نمهگویند در  یبه زبان تركی »شمائيل آشماق« م  كنند. این مراسم راها غش میخيلی

هجری از زمان حركت حضــرت   61اردبيل تابلوئی وجود دارد )هنوز هم( كه حوادث دهه محرم  

گویــا بصــورت لولــه  ایــن پــرده 1حسين از مکّه تا ظهر عاشورا، لحظه به لحظه نقاشی شده است

د كــه شــوی از یک سمت به ســمت دیگــر( بــاز مــیشود و به طریق افقی )یعنشده نگهداری می

 كنند.صحنه را با طول و تفصيل بيان می گردد و نوحه خوانان هریکی یکی ظاهر می  هاصحنه

 
 مراسم روز تاسوعا

زنــی و زنجيرزنــی مثــل روزهــای قبــل های سينهعای حسينی عزاداری دستهدر روز تاسو        

دارنــد و پيــاده در مع بر میگيرد در این روز مردم، بخصوص افرادی كه نذر دارند، شصورت نمی

كنند یکی دیگر از مراسم مختص به ایــن روز گردند و در چهل مسجد شمع روشن میشهر می  

گــاه در مســير ها در روز تاسوعا اقدام به بر پائی چــادر و خيمــه  خيمه زدن است برخی از محله

ام های حضــرت امــ نشــانه ای از خيمــه ها كــهو خيمــه كنند این چادرهــاهای عزاداری میدسته
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حسين )ع( و اهل بيت و یارانش در كربالست سابقاً صورتی ساده داشت و شامل یک خيمه سبز 

ا به آتش كشــيده . كه در ظهر روز عاشورا توسط اشقيرنگ بزرگ و چند چادر سفيد كوجک بود

شد امروزه در محالت به همت جوانان و راهنمایی ریش سفيدان، ایــن مراســم بــا تشــریفات می

شود تعزیه گردانان محالت چادرهای با شکوه و بزرگی را به رنگهای مختلــف ر میتری برگزابيش

كنند این چادرها از نظر اندازه و رنگ با هــم های عزاداری برپا میو مسير دستهدر وسط خيابان  

تفاوت دارند مثالً خيمه حضرت امام حسين )ع( چون خيمه فرماندهی و والیت و امامــت اســت 

-های تيره در آن به كــار مــیو رنگ  شودو   بزرگتر ساخته می  ها مجلّل ترهنسبت به سایر خيم

وچکتر از چادر فرمانــدهی ســاخته رود. سایر چادرها در یک اندازه و تا حدودی در یک رنگ و ك

گيرند در ميان آنها یک چادر از ســایرین متمــایز در یک ردیف وسط خيابان، قرار می  شوند ومی

عروس و اتاق تازه داماد تــزیين قاسم تازه داماد است كه بصورت حجله  است و آن چادر حضرت  

-هاست، مدخل چادر را پــرده تــوری مــیتر و شادتر از دیگر چادرشود رنگ این چادر روشنمی

 كنند.های گل تزئين مینه آنرا با دستهكشند و آستا

ر و نيزه بــه داخــل و بيــرون كنند مثالً  سپر و شمشيچادرها را با وسایلی دیگر نيز تزئين می    

گذارند، قمقمه )یا ت امام حسين )ع( طشت پر از آب میآنها می آویزند یا در مقابل خيمه حضر

 كنند و....يمه حضرت ابوالفضل )ع( آویزان میمشک( خالی آب را در آستانه خ

شــود از مراســم دیگــر روز گزدیرمک« گفته می  ن تركی »بئشيک گهواره گردانی كه به زبا       

شــوند و یــک هاست یک دسته دختر بچــه جمــع مــیچهها و دختر بتاسوعاست كه مختص بچه

شــده و داخــل آن یــک تکــه پارچــه  گهواره چوبی كوچک را كــه روی آن پــرده تــوری كشــيده

های عــزادار و مــردم گذارند و پياده در خيابانها و مسير دستهرنگ قرار دارد، بر روی سر میسبز

يــرد و گته گهواره ای را باالی ســر خــود مــیسياه پوش به راه می افتند. یک نفر بعنوان سر دس

-دهند اشــعاری كــه آنهــا مــیبش را میها نيز جواخواند، دختر بچهاشعاری را با صدای بلند می

خطــاب بــه خوانند زبان حال حضرت علی اصغر و حضرت رقيه كودكان معصوم امام حسين )ع(  

 ها می خوانند:السالم است. نمونه ای از اشعاری كه دختر بچهعمّه شان حضرت زینب عليه

 دیـــنـهبـــانـــو بــــــانـــو مـ  

 کـيـنـهسـون ســئـيـلـهبــس نــ  

 دی سنه یار سکينه  ير بو گئجه اكبرب  

 اق شمره گرفتار سکينهصبّاح اوالج  

 انـــدورچــراغــی یــعــمّــه دو    

 دور نـی دوالنــبـــو خـــــرابــــه  
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 ی آخـــتـاریم تــاپــيـم بــابــامـ  

 ی دیـــم اونــا یـــارامـهگـــؤرسـ  

كننــد و رســند ادای احتــرام مــیای مساجد مــیهتی دسته گهواره گردانها جلوی طشتوق        

ی سبز این ند. مردم در برخی موارد بر پارچهدهادامه میخوانند و آنگاه به مسير خود  فاتحه می

ها گهــواره در دســت و بــاالی زنند گاهی همه بچهاسکناس را بعنوان نذری سنجاق می  هاگهواره

عروسک در داخل ایــن   های الوان و حتیگيرند و برای تزئين بيشتر اسباب بازی و پارچهسر می

 شود.میر روز تاسوعا اجرا مراسم فقط دگذارند این ها میگهواره

ی ه یــا قبيلــهی دســتشود تعزیهدر روزهای بعد از عاشورا اجرا مینوع دیگری از تعزیه كه         

اسد تنها قبيله نزدیک به محل جنگ خونين كــربال بــوده اســت كــه ی بنیبنی اسد است. قبيله

حل شهادت یاران امام حســين )ع( روز( بعد از واقعه كربال با بيل به طرف م  3چند روز )احتماالً  

روند تا پيکرهای پاك شهدا را دفن كنند. معموالً در روز سوم بعد از عاشورا عده ای با بيــل و می

گردند گویا این تعزیــه افتند و محله به محله میراه می كلنگ، »لبيک یا حسين« گویان در شهر

ست. او در عالی قاپو به راه می انداخته ارا تعزیه گردان معروف اردبيل، مش جبار، با شکوه تمام  

داده و آنهــا ده كه به دست كودكان خردساالن مــیهای كوچکی نيز ساخته بوحتی بيل و كلنگ 

 كرده است. نيز در اجرای این مراسم سهيم می  را

 
 شبیه خوانی 

وجه به اظهــار توان ارائه داد ولی با تر آذربایجان، تاریخ مشخصی را نمیبرای شبيه خوانی د       

راســم نظر برخی از محققان، و روایاتی كه در چند سفرنامه از سياحان فرنگی وجود دارد، ایــن م

شده است. آدام اولئاریوس یک سياح آلمانی است كه به همــراه ســفير می  مذهبی از دیر باز اجرا

مــانی آن كشور در عصر حکومت صفوی از راه روسيه به ایران ســفر كــرده اســت. ایــن هيــأت آل

و آدام اولئاریوس فرصتی یافته تــا مراســم   محرم در آذربایجان سپری كرده    مدتی را در ایام ماه

 عزاداری برای ساالر شهيدان را در اردبيل مشاهده و در سفرنامه خود نقل كند.

)هـ . ق( در اردبيل بوده در   1056ميالدی برابر با محرم سال    1636اولئاریوس كه درسال         

 از شرح و تفصيل مراسم عزاداری چنين نوشته است:  بخشی

ها و شترهایی را كه بر پشت آنان پارچه نيلی رنــگ انداختــه بودنــد در شــهر بــه »... اسب       

ی فرو كرده بودند كه به نظر مــی رســيد بــر اثــر یهای یاد شده تيرهاگردش در آوردند در پارچه

تيراندازی به بدن چارپایان فرو رفته باشد و نمایانگر تيرهایی بود كه دشمن به بدن امام حســين 

هایی نشســته بودنــد )اســرا( و در مقابــل )ع( فرو نشانده بود. بر پشت اسبها و شتران پســر بچــه
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شده بود اینها تمثيلی از فرزندان وحشــت زده ی   خویش تابوتهایی داشتند كه با كاه و پوشال پر

خاندان امام حسين )ع( بودند بر روی چند اسب دیگر دستاری زیبا، شمشــير، كمــان و تيردانــی 

  1ی اسلحه امام حسين )ع( بود.«خورد كه نشان دهندهير به چشم میپراز ت

خــوانی اسب و شــترها و نوحــهاعم از تزئين  بازسازی واقعه روز عاشورا بشکل نمایشی ساده        

ای بر اجرای شبيه خوانی اردبيــل در آن دوران بــوده اســت كــه ایــن توسط اسرا در واقع مقدمه

 سياح فرنگی آنرا از نزدیک دیده است.

خــوانی بــه شــکل امــروزی را بایــد از دوره ی قاجــار ر واقع شروع تعزیه گردانی و شبيهد         

ه پــائی تعزیــ ها برای اجرای شــبيه و برحسينيه ت انواع تکایا ودانست در این دوره است كه ساخ

شود. در این زمان، اردبيل به عنوان یکی از شهرهای مــذهبی در اكثر شهرهای ایران معمول می

ای در يه خوانان و شبيه گردانان برجســتهدر تعزیه گردانی و شبيه خوانی پيشگام می شود و شب

هــای تعزیه و راه انــداختن انــواع نمــایشنحوه اجرا و بر پائی    كنند كه از نظراین شهر ظهور می

 رسانند.  يه گردانی در منطقه شهرتی بهم میمذهبی و شب

گردانی در اردبيل فــردی بــود مشــهور بــه »مــش های معروف تعزیه و شبيهاز چهره  یکی        

ــاری( ــاپونون جب ــار« )عاالق ــوده اســت2جب ــاض ب ــار في ــام اصــلی اش جب ــه ن ــه وی  3ك در محل

ی شيخ صفی بود كه بعدها آنرا به كلی خراب كردنــد ولــی قاپی)عالی قاپودروازه معروف بقعهعاال

نام آن هنوز برروی محله مانده است( سکونت داشته و در جنب مسجد محله صاحب چنــد بــاب 

)هـ . ش( وفــات   1322است مش جبار در سال    همغازه بوده و یک كارگاه جوراب بافی نيز داشت

فته و گویا هنگام مرگ هفتاد و چند سال داشته است. مــش جبــار در اجــرای شــبيه و تعزیــه یا

ای بکار می برد كه دليل شهرت او در بين سایر تازهگردانی دارای سبکی خاص بود و شگردهای  

گردانان ده است او نيز همانند سایر تعزیهشبيه خوانان نيز همين نوآوریهایش در نمایش شبيه بو

و   ی وافری به خاندان عصمت و طهارت داشت و در برپائی هرچه باشــکوهتر مجــالس عــزاعالقه

 كرد.  سوگواری ساالر شهيدان تالش می

پوشــيده مــی  4نقل است كه یک ماه قبل از شروع عزاداریها و سوگواریها وی لباس فــارتوق       

مــی   كرده، روغن جــالرا تميز می  ب شبيه خوانی و تعزیهها و سایر اسبااست و شمشيرها و نيزه

های مش جبــار ميــدان عــالی قــاپو كرده است محل اجرای شبيهداده و برای استفاده حاضر می

 
 .  118و  117سفرنامه آدام اولئاریوس ـ ترجمه احمد بهپور ـ ص  1
مردم مي گفته اند: »اوج تو كانون اتالري ـ سرچشمه نون طبّالي ـ عاال قاپونون جبّاري« یعني كه جبّار از مشاهیر تعزیه  2

 ت. عاال قاپا به معنی عالی قاپو بوده است.اردبیل بوده اس
برخي از مهمترین نام خانوادگي وي را ابراهیم زاد مي دانند كه بنا به اظهار حاج محمد تعلیمي، یكي از معاصرینش، این نام   3

 خانوادگي متعلّق به برادرش بوده است. 
 زا داشت. نوعي لباس كارگران بود كه بصورت پیش بند یك سره تا زیر زانو درا 4
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داستانهای دیگری را نيــز شــامل   هایی كه او اجرا می كرد، عالوه بر وقایع كربال،بوده است شبيه

چنگ شــير درنــده توســط  شد كه از آن جمله شبيه سلطان قيس و رهایی این شاه هندی ازمی

شــد تازگی داشت و باعث حيرت آنان می  امام حسين )ع( بود كه در آن زمان برای مردم اردبيل

ن آن از ماســک و عروســک در این نمایش، یک شير زنده نيز حضور داشت كه بــرای نشــان داد

یک تــن رفت از یک ماسک )نقاب( و كه در اجرای این شبيه به كار می  شد عروسکیاستفاده می

پوشــيد و نقــش ا میپوش پوستی تهيه شده بود. بازیگری به نام مصيب معصوم زاده این لباس ر

 كرد تهيه و ساخت نقاب شير بر عهده مش جعفر معمار و استاد اَبيش بود.شير را اجرا می

ز كــدام منبــع تهيــه خــوانی را اهای شبيهص نيست كه مش جبار نسخهبدرستی كه مشخ       

 نــویس داشــته كــه، او یک كتاب قدیمی دستن اردبيلی برخی از سالمندالی به گفتهكرد ومی

مش جبار عالوه بر اجرای شبيه در ميدان عــالی  1كرده است.مجالس شبيه را از آن استخراج می

گردانيد كه داستان و شــکل اجرائــی آن نيــز بــرای مــردم می  و، نوعی شبيه سيار نيز در شهرقاپ

شــده داســتانی مربــوط بــه ی سياری كه توسط مش جبار اجرا میهاداشت. یکی از شبيهتازگی  

ن شبيه سيار یک گــاری مسيحيان و اهميت واقعه كربال در ميان آنان بوده است. برای اجرای ای

-اقوس را همانند برج كليسا نصب مــیكردند به این ترتيب كه در وسط گاری یک نرا تزئين می

ایســتادند و مســيحی مــی  این برج و بر روی گاری چند مرد با هيأت راهبــانكردند و در اطراف  

پوشــيدند و اشــعاری را مخصوص روحانيون مسيحی را میكردند آنها كاله و ردای  سوگواری می

ری این مصيبت خواندند و مردم را برای سوگواحسين )ع( و عظمت واقعه كربال می  در رثای امام

 2كردند.آل علی )ع( دعوت می

های شبيه خوان، اجرای شــبيه خــوانی ســيار را بعد از مش جبار در دورهجهای بعد دسته       

كردند و این گاریهــا چندین گاری بازسازی میادامه دادند اینان صحنهجهای مختلفی را در روی 

ای از حنهكردنــد بــر روی یــک گــاری صــ سير عزاداران روز عاشورا حركت میپشت سر هم در م

دادند و بر روی گاری دیگــر، آزار و اذیــت اســرا ـ شــادكامی و عــيش و جنگی را نشان میغنایم  

-در واقع تابلوهــای غــمها نوش لشگر كفار ـ مداوای بيماران جنگ و... كه هر كدام از این صحنه

 شد.  چشمگيری برای مردم نمایش داده میانگيزی از وقایع كربال بود كه بشکل بسيار  
كردنــد، بــا اســم مســتعار ها یــاری مــیرا در تدارك این شبيهانی كه مش جبار  شبيه خوان       

جاهای دیگــر   مشهور شده اند مثل: ميرزا رحيم ـ شمر حسين و... جبار شبيه خوانهایی را نيز از

 
خوانان در آذربایجان یعني »قمري« اثر میرزا علي تاجر دربندي و این كتاب احتماالً یكي از دو كتب مرجع و قدیم براي شبیه 1

 اي بوده است. »دخیل« اثر مال حسین مراغه
شبیه خوانان قرار مي دادند ـ  این لباسها را چند تن از ارامنه آن دوران اردبیل بنامهاي بارون سیمون و بارون شامیل در اختیار 2

 . بنا به گفته رحمت الهي 
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كرد مثالً بالتاچی فردی بود كه مــش جبــار بخــاطر رنــگ موهــا و فــرم برای همکاری دعوت می
در مدت اقامتش  ی نقش عمر سعد از تالش به اردبيل دعوت می كرد وچهره اش او را برای اجرا

 نمود.از او پذیرایی می
ــ را به خوبی می  مایشآنچه مسلم است اینکه جبار فياض عناصر ن        ا ذوق و شناخته است و ب

ق كنــد كــه پــس از چنــدین ســال، های زیبای نمایشی خلقوه ابتکار خویش توانسته بود صحنه
باقی مانده اســت. او   و  های حماسه كربال توسط او در اذهان مردم زندهزسازی صحنهی باخاطره

های ساالر شــهيدان انجــام و سوگواره  زیادی را در راه بر پائی تعزیه  در طول حيات خود خدمات
انی، كــه داد و در این زمينه طرحهای نوئی را نيز ارائه و اجرا كرد دو طرح وی بــرای شــبيه خــو

ه وسط ميــدان عــالی قــاپو ، یکی تعبيه كانالی از دكانهای كنار مسجد برای آنها نشدموّفق به اج
ها را از طریــق آن از آیند ـ جّنام میها ـ كه اجنّه به یاری امخواست در یکی از شبيهبود كه می

خواست بوسيله آن مالئکه را برای یاری امــام از بياورد. دیگری منجنيقی بود كه میزمين بيرون  
 ت بام مسجد عالی قاپو به وسط ميدان نازل كند.پش
 

 نویسان شبیه نامه 
ها در آذربایجان اسناد معتبری در دست نيست. گــو اینکــه اردبيــل از نگارندگان شبيه نامه       

مهد شعرای دلسوخته و مداحان پرشور آستان ابا عبداهلل الحسين )ع( بوده است كه در رثای آل 
ای از آنان دیده و شــناخته نشــده اســت در مــوزه اند، امّا شبيه نامهتابها نوشتهپيامبر دیوانها و ك

نویس شبيه خــوانی از ایــران موجــود اســت كــه چنــد مذهبی واتيکان بيش از هزار نسخه دست
ب آنها به بيش از نــيم نسخه از شهر اردبيل هم در آن موزه به ثبت رسيده است تاریخ تحریر اغل

واقــع  گــرد آورنــدگان ی محرران و كاتبانی نيز ذكر شــده اســت كــه در رسد اسامقرن پيش می
 1اند:اند این مجالس چنين ذكر شدهها بودهنسخه

مجلس: عبداهلل عفیف با ورود به كوفه )تركی و فارسی(: ورود به مدینه ـ وفات فاطمه 
 )س(

 اهلل ولد مرحوم مال  لوندی ـ ذبيحمحرر وكاتب: عزت علی عبداللهی ـ ميرزا احمد ولد مالعيسی ا
ابراهيم الوندی ـ الحاج نقی ولد كدخدا محمد علی ـ ميرزا محمد علی عبداللهی ـ بــا توجــه بــه 

 های مشهدی حبيب اهلل و رمضان زهرائی.دست نوشته
 مجلس: شهادت حر )تركی و فارسی(

 حسن علی.كاتب: ميرزا احمد ولد مالعيسی الوندی ـ ذبيح اهلل مال ابراهيم الوندی ـ مشهدی  
 مجلس: هاییل و قابیل )تركی(

 
فهرست توصیفي نمایشهاي مذهبي ایراني ـ گردآورنده: انریكو َچرولي ـ ترجمه ي دكتر جابر عناصري، انتشارات موسسه   1

 1368ـ سال  279تا  273فرهنگي گسترش هنر ـ صفحات 
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 مجلس: شهادت حمزه )تركی(
 مجلس: شهادت علی اكبر بافدائی خود )یعنی( غالم ترك )تركی(

 مجلس: حضرت مسلم بن عقیل ـ طفالن مسلم ـ حضرت معصومه )س(
 مجلس: شهادت علی اكبر

مجلس: وهب نصاري »وصیت وهب به مادر خود« ـ »شهادت عباس« ـ »شهادت امـام 
 ي«شیطان و ابن سعد در مجلس وهب نصارحسین )ع( « ـ »فرد 

ی برخــی از ســالمندان، ه در ایام ماه محرم، بنا بــه گفتــهخوانی و تعزیعالوه براجرای شبيه       
گذاشــتند. نمونــه خالقی ـ اجتماعی به اجرا مــیمين اهایی را با مضاشبيه گردانان اردبيلی شبيه

شود، شبيه »عاق والــدین« اســت دبيل كه اصطالحاً »گوشه« گفته میخوانی در اراین نوع شبيه
موضوع این مجلس در خصوص احترام فرزندان به پــدر و مــادر و مســائل اخالقــی و تربيتــی در 

 هایی برای عموم اجــرای و در مناسبتدر غير ایام سوگوارهاست كه هر چند سال یکبار،  خانواده
نر مردمــی و برپــایی هــر گردانان اردبيل، در راه تکامل این هشده است. شبيه خوانان و شبيهمی

انــد ادهتر نمایش شبيه خوانی فداكاریها و جانفشانی های زیادی از خودشان نشــان دچه با شکوه
خوانــان در روســتاهای ود ایــن شــبيهكه برگزاری تعزیه ممنوع اعالم شده ب 1299حتی در سال 

یــن افــراد ســخت كــوش زدند از جمله ارت مخفيانه دست به اجرای شبيه میاطراف شهر به صو
ترین شرایط حاكم بــر اجتمــاع سفيد محله معمار بود. كه در بدترین و دشوارعلی عناصری ریش

 پائی تعزیه و اجرای شبيه دست بر نمی داشت.از بر
و خــاطره وقــایع   اند كه در راه زنده نگه داشتن یــادو شبيه خوانانی نيز بوده  شبيه گردانان       

انــد نظيــر: ز هيچ كوشش و تالشی مضــایقه نکــردههای حسين )ع( و یارانش، اكربال و جانفشانی
مرتضی دلجو ـ بابا امانی ـ شمر حسين ـ  ميرزا علی اكبر ـ مصيب معصوم زاده ـ  ميرزا یوســف 

مازان قاسمی ـ اكبر پورباقری ـ درویش كریم ـ ایــروان نخجــوانی ـ ميــر یــونس و ميرزا رحيم ـ 
 راشدی و... یاد همگی گرامی باد.

ی گروهی هشبيه خوانی یک نمایش مردمی است و در اجرا و تدوین و تنظيم آن نيز روحي       
بــوده  ن مــردمشود محل اجرای آن از آغاز ساده، بی پيرایه و در ميــااحساس می  و مردمی كامال

اســت گر باعث زنده بــودن ایــن نمــایش گردیــده  اخوان با تماشاست بطوری كه همنفسی شبيه
ی وســيع محــالت بــه نمــایش هاهای جلوی مساجد یــا محوطــهمعموالً مجالس شبيه در ميدان

هایی برای عزاداری و سينه زنی در اردبيــل بوجودآمــد، شد بعدها كه تکایا و حسينيهگذاشته می
ی وكيــل در كــوی طــوی ـ آنهــا منتقــل شــدند از جملــه: حســينيهشبيه خوانی نيز به   مجالس

اده خــانم در محلــه حســينيه، زلی در كوچــه مالهــادی ـ حســينيه ميــرحسينيه حــاج اســماعي
 ی اوچ دكان در كوی ابراهيم آباد و....حسينيه
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نيــز برتــر از ســایرین مهمترین و بزرگترین این اماكن كه از نظر معماری و قدمت تاریخی         
است، حسينيه مجتهد )یا مجتهد زاده(، منسوب و متعلق به حاج ميرزا محسن مجتهد اردبيلــی 

های برجسته مذهبی و روحانی قرن ســيزدهم هجــری قمــری در اردبيــل است. او یکی از چهره
احــداث  خوانی اقدامات شایانی انجــام داده اســت.پائی مجالس تعزیه و شبيهبوده كه در زمينه بر

این حسينيه، تهيه وسایل و اسباب تعزیه، پرداختن به شبيه خــوانی بصــورت جــدّی و دائمــی و 
  1حمایت از این هنر نمایشی از جمله كارهای او بوده است.

بعد از مرگ حاج ميرزا محسن، این حسينيه و وســایل آن توســط فرزنــدان و نوادگــانش          
ی وســيعی بــرای تعزیــه، مجتهد، دارای تــاالر و محوطــهينيه  تکميل و نگهداری شده است حس

همچنين وسایل و لباسهای مختلف و مجهز برای اجرای شبيه خوانی و برپــائی مجــالس تعزیــه 
سال دارد و در نوع خود از بناهــای بــی نظيــر   130است. بنای حسينيه مجتهد، قدمتی بيش از  

اردبيلی در توضيح ایــن ســاختمان چنــين تاریخی در اردبيل بشمار می رود آقای یوسف محسن 
 گفته است:

مربــع احــداث ی به مساحت یک هزار و چهارصــد متر»... این ساختمان با تبعاتش در زمين       
حــدهای   باشد. حيــاط آن دری معماری عصر ناصری در اردبيل میگردیده كه یکی از شاهکارها

های طبقــه اول بــا ســقفهای های دو طبقه محصور شده كه ایوانشرقی و جنوبی و غربی با ایوان
چوبی و ایوانهای طبقه دوم كه بوسيله داالنهای ميانی كالً به همدیگر ارتباط دارنــد بــا طاقهــای 
و   ضربی ساخته شده است كه در موقع اجرای شبيه این ایوانها با محوطه حيــاط و ســقف بامهــا

دادند بانوان از درب عقــب ار هزار تماشاگر را در خود جای میساختمانهای شمالی در حدود چه
-گرفتند و آقایــان از درب رفته در ایوانهای فوقانی جا میها باالحياط وارد ساختمان شده از پله

 ؟محوطه شده و در ایوانهای طبقه...های شمالی و جنوبی وارد  
 

   تداركات زمستانی       
زمستان، و تداركات مایحتاج جزو فرهنــگ مــردم آذربایجــان اســت كــه در فصــول قبــل از        

گمارند مثالً هيزم، زغال برای گرمــایش زمســتان به تدارك مایحتاج زمستانی همت میزمستان،  
كنند. این امر نيز از فرهنگ و ادبيــات مــردم نشــأت ابستان و دیگر فصول سال فراهم میرا در ت

 
)هـ. ق( در اردبیل متولد شد خانواده پدري و مادري   1219ع االول سال  حاج میرزا محسن آقا مجتهد اردبیلي ـ در هفدهم ربی  1

اردبیل بود. وي تحصیالت خود را در شهرهاي  نامي و خیّر  از تجار  ـ پدرش حاج عبدهللا  پیشه تجارت داشتند  پدر  پدر و  او 
نگام درگذشت پانزده پسر و ده دختر زنجان، قزوین و اصفهان به پایان رسانید و به اردبیل مراجعت كرد. حاج میرزا محسن به ه

در قید حیات داشت كه شش تن از پسرانش در كسوت روحانیت بوده اند كه چهار نفر آنان مرحومان: حاج میرزا لطفعلي آقا ـ  
ن در میرزا علي اكبرآقا ـ آقا میرزا یوسف آقا ـ آقا میرزا عبدهللا از مجتهدین بنام دوران خود شمرده مي شدند. حاج میرزا محس

)هـ. ق( وفات كرد. وي در بخشي از وصیت نامه خود به فرزندانش چنین گفته است : »اوصبكم یا اوالدي: مبادا   1294سال  
مبادا از حرمت این شاه شهداء فرزند فاطمه )س( دست بكشید و مبادا در تعزیه داري این مظلوم كوتاهي بنمائید. بحمدهللا جمیع 

رست كرده جابجا نمودم دیگر براي شما مخارجي نگذاشتم كه در صرف او كوتاهي نمائید االّ اسباب تعزیه داري؛ من خودم د
 مخارج شما اشك چشم است براي این مظلوم...«
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ای تنــوری اســت كــه نــان روستاها و حتی شهرها در هر خانــه د. هنوز هم در بسياری ازمی گير
كنند یا رشته درست كرده و در ظروف مخصــوص هایی نگهداری میپخته و در گنجه  زمستان را

كنند تــا جات، انگوری كه از سقف آویزان میكنند. ترشيای آش و پلوی زمستانی نگهداری میبر
در كننــد را ذبح كرده، گوشتش را قورمــه مــی در پایيز معموالً گوسفندی خشک شود، قورمه كه

 كنند.ا برای زمستان تهيه و نگهداری میدارند، پنير و قاورق هایی برای زمستان نگه میخمره
آوری هيــزم، از علفهــای وستاهای آذربایجان به غيــر از گــردبرای سيستم گرمایی هنوز در ر     

غ كــه از چالی، یولقون، قالقان، تيکــان، ســوتلوین و از یاپبــا، كرمــه و تيــ   خاردار مانند چالی، آغ
-واردی است كه روستائيان اقدام مــیی زغال نيز از مكنند. تهيهفضوالت دامهاست استفاده می

 كنند.  يز كونده درست كرده و استفاده میی آن نكنند و از خاكه
 

 منابع و مآخذ  
 

 . 2004نهادسامی، تورك ادبياتی تاریخی، استانبول، ( بانارلی، 1

 .1374( محمدآقا محمدی، فرهنگ مردم ابهر، زنجان، 2

 .1377( یکانی زارع، پرویز، آذربایجان شفاهی ائل ادبياتينا بير باخيش، تهران، 3

نين تاریخی ـ دبلری ـ گليریولالری  انی، حسين )گونئيلی(، مئشين كندی( محمد خ 4

 .  1370، و...، تهران

 جا، بی تاریخ.د، دشت مغان در گذرگاه تاریخ، بی( ناصری بيله سوار، اح 5
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 الر عاشیقادبیات 

        

 ادبيات شفاهی مردم آذربایجان بسيـــــــار غنی و 

 شيـقها با خـلق اشـعار،  عاپربـار اسـت در این ميـان   

 موسيقی، هنر نقّالی، خلق داستان و غيره از اهميت

 يقـها دارای تاریخـی  عاشخاصی برخوردار هستند   

 ی پيدا شده در. نخستين مجسمه1اندچند هزار ساله

 های سومری، تصویری حک شده برميان گنجينه 

 سنگ است كه در آن اوزانی قوپوز به دست گرفته 

 ی چهارم پيش از ميالد  است. این مجسمه به هزاره 

 يق  عاشدهد كه اوزان یا  مربوط می شود و نشان می

 در آن زمان به عنوان خنياگر زبردست، نامــــی و 

امــروز، سلســله وار هــزاران هنرمنــد تحــت عنــوانين اوزان،   به  نشانی داشته است. از آن زمان تا

ی حماسی، عشــقی و شيق به ميدان آمده و با خلق اشعار مردمی و داستانهاعایاشاق و در نهایت  

ی آن همراه با ساز و سُرنا، به عنوان خالق بخش مهمی از تاریخ ادبيات تركــان روایت هنرمندانه

ران شعر و ادب آذربایجان بر دوش هزاران هزار اوزان در طول هــزافعاليت كرده اند. ميراث غنی  

ای پر بار در دست است كه در مقایسه با ادبيات ملّتهای دیگــر، سال حمل گشته و امروز گنجينه

 دهد.چون وچرای خود را نشان مینای بیغ

ستی از احتــرام شيقها بخاطر هنر شعر و موسيقی همچون هنرمندان زبردعااوزانها یا همان        

خاصی در ميان ملت آذربایجان برخوردار بوده و در هر مجلسی كه حضور یابند بر صدر نشــينند 

هــا و وميتهــا، مظلوميــتی مردم، محرشيقها، زندگی تودهعاو داستانهای    در اشعار  2و قدر بينند.

شــادی و عروســی ظفر،    آميز خلق، همچنين عشق، محبت، ایثار، قهرمانی، ایام فتح وایام فاجعه

شيقی اوضــاع عاتوان با تکيه بر ادبيات  تر از ادبيات مکتوب میشاید صادقگردد و  مردم ترنم می

نســانی دارد و ایــن قهرمانــان شيقی، قهرمــان رفتــار اعازمان را ارزیابی كرد. چون در داستانهای  

اند. اینطور نيســت كــه در بــرج ی مردمنهایی هستند كه خود جزوی از تودهی همين اوزاساخته

عاج نشسته باشند و با تخيالت به آفرینش بپردازند بر عکس، خالقيت اوزانها كامالً رئال و واقعی 

 
 ام.ي پاشا افندیف استفاده كردهي مطالب این بخش از تحقیقات گستردهبراي تهیه  1
 . 232آذربایجان شفاهي خلق ادبیاتي، ص  2

 



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان  160

 

ردم را بــا كنند. بنابراین تــاریخ، اوضــاع و احــوال مــ قهرمانان در همين جامعه زندگی میاست و  

شــيقها عاآورد. در اشعار و داستانهای  توان به طور كامالً صحيح فرا چنگ  تکيه بر این ادبيات می

اصالت، امانت، صداقت، رفاقت، جسارت، مردانگی، فضایل انســانی، شــان و شــرف، علــم، صــلح و 

گــردد. اوزان تنهــا یصفا، صميميت و دوستی، عشق و محبت به شکل بدیعی و واقعی ترسيم مــ 

-خــود خــالق آثــاری بــی  ز ایــن اوزانهــای ميراث فرهنگی ما نيست بلکه بسياری اروایتگر ساده

ی وجــود نهــاده و یادگارهــای و هزاران اوزان خــالق پــا بــه عرصــه  در طول تاریخ صدها1بدیلند.

 اند.دنی از خود به یادگار نهادهعاشش نفرامو

شــود يقها بخشی از ادبيات مکتوب آذربایجان محســوب مــیعاشتردیدی نيست كه ادبيات         

يق عبــاس تــور فارقــانلی را عاش، يق علسگرعاشانی، خسته قاسم، يق قوربانی و امعاشمثالً دیوان  

يقها از اســاتيد بــی همتــایی عاشــ توان از ادبيات مدون آذربایجان كنار گذاشت. چــون ایــن  نمی

هــر  2انــد.خ فرهنگ مردم ما تأثير گــذار بــودههستند كه خود خالق دیوان شعر هستند و در تاری

دانند ولی آیا مــی تــوان يقها  میعاشزو ادبيات  چند مورخان ادبيات آذربایجان دیوان امانی را ج

اهای زیبای قوربانی را جــزو ادبيــات محســوب مغزليات اورا از ادبيات مدون جدا ساخت؟ یا قوش

-عــالی  تا  اند كه مدارج علمی ران خود جزو افراد تحصيل كرده بودهيقها در زماعاشنداریم؟ این  

و اشــعارش بــوی   هاند. خسته قاسم خود فقيهی عالم و عابدی دانــا بــودی آن گذر اندهترین رده

 غليظ عرفان اسالمی را دارد.

انــد. در  حکومت  اوغوزها  مشاركت  داشــته   در  زمان سلجوقيان، اوزانها در  تشکيل و حفظ     

شــيقها در ميــان عاانــد. كــردهشــركت  مــی  و در  شادیهای  دربار  دربار   هونها، اوزانها گردآمده

انــد. تنهــا شــيقها فعــال بــودهعای تركان جهان وجود دارند، در ميان تركان آسيای صــغير،  همه

انــد. شــيق و غيــره داشــتهعاشــامان، بخشــی،  اختالفشان در نام آنهاست كه نامهای مختلف قام،

آنکه بسياری از داستانهای اصلی ایــن هم دارند اما جالب توجه قوپوز یا سازشان اختالف اندكی با

شــود امــا ی تركــان روایــت مــیلو در ميان همــهكوراوغ  اوزانها در تمام دنيا به هم نزدیکند مثالً

ره تنهــا بــه آذربایجــان شــيق قریــب و غيــ عاهای متفاوتی دارند.یا داستانهای اصلی و كرم، چهره

ی تركان وجود دارد و اوزانها بــا ميان همهمختلف از آنها در  های  گردد بلکه واریانتمنحصر نمی

 پردازند.خاص خود به تعریف آنان می سليقه و بيان  
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 هاي مختلف. ، شماره1381م. كریمي، عاشیقالر ادبییاتي، پیك آذر،  2



 161فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 شیقی   عاهاي ادبیات گونه 
های فراوان دارد كه همه تحت قوانين طبيعی زبــان بــه اوزان هجــایی شيقی گونهعاادبيات        

ا، اوستادنامه، قيفيل بنــد، ســایا، شوند مانند قوشما، گرایلی، تجنيس، دئييشمه، باغالمسروده می

با و غيره. ما در جلــد دوم تــاریخ ادبيــات بــه برخــی  از فرمهــای زور  -تاپماجا، قوشایارپاق، حربه

شعری آذربایجان پرداخته ایم و نياز به این نيست كه در اینجا دوباره تکرار كنيم اما روی برخــی 

 اهيم كرد.  شيقی است تأكيد خوعااز این فرمها كه مخصوص ادبيات  

ی ابتــدایی و گسترده است. یادآوری این نکتــه  شيقی نيز بسيار متنوععاآهنگها و هاواهای         

وانی در خواندن اشعاری به كار ضروری است كه برخی از آهنگها مانند كوراوغلو، مصری، اورتا دی

در آیــد، سخن از دالوری، جســارت بــه ميــان مــیرود كه موضوع آنها حماسی است و در آن می

ی نشــاط و ســرور مطــرح احوال و روحيــه  ،مه، گؤیچه گولوهللآهنگهایی همچون قمرجانی، گؤزه

آميــز و عاشــقانه و یــا یانيق كرم، تجنــيس، احساســات محبــت است و در آهنگهایی مثل دیلغم،

رود ای هنر خاصی به كار میباشد. به هر حال در هر زمينهمی  ت مد نظرموتيوهای غصه و حسر

 گردد.  اخت تک به تک این هنرها احساس میو نياز به شن

 

 قوشما  

به بعد وارد ادبيــات كتبــی   18های  شيقی است كه در سدهعاترین فرم شعری ادبيات  رایج       

و امروزه یکی از بهترین فرمهای شعری ادبيات آذربایجان است. قوشما شعری اســت   هنيز گردید

-و هر بند نيز دارای چهار مصــرع مــیباشد بند می  7شکل از سه بند و حداكثر  كه دست كم مت

بندی قوشما مهم است به این ترتيب كه در بند اول، مصرع دوم و چهارم هــم اصوالً قافيه  باشد و

ان قافيه در مصرعهای چهارم هر بند تکرار می شود، بعالوه اینکه از بند دوم بــه قافيه بوده و هم

ها را مــی بعد مصرعهای اول و دوم و سوم نيز با هم تشکيل قافيه می دهند بنابراین ردیف قافيه

 توان چنين نوشت:

 
a – b – c - b ,  d – d – d – b , e – e – e – b , f – f – f – b ….      

         

شيق ذكر شود. آنچــه مهــم اســت اینکــه عاتواند تخلص شاعر یا  در بند آخر هر قوشما می       

تا باشد امــا هرچــه تقطيــع داخلــی   17تواند تا  باشد و تعداد هجا میان هجایی میقوشما در اوز

 نگــدار خواهــد بــود و ایــن امــرهجاها یکسان و زیبا باشد به همان مقدار آن شعر دلنشــين و آه

شيقها توجهشان به این امر كمتر است اما در هــر عاای است كه شاعران بدان توجه دارند و  نکته



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان  162

 

كنند و جای گالیه اســت كــه متأســفانه شــاعران نيز این امر را رعایت میشيقهای بزرگ  عاحال  

ان ی ما به این امر كمتر توجه دارند. قوشما از زیباترین و روان ترین فرمهای شعری آذربایجــ تازه

است كه واقف این فرم شعری را وارد ادبيات رســمی كــرد و پــس از او شــاعران نامــداری چــون 

اســتفاده   ودادی، ذاكر، نباتی، مدینه گولگون، باالش آذراوغلو، صمد ورغون و حتی شهریار از آن

 اند.  كرده و شاهکارها آفریده

 

 گرایلی   

تــوان در های آنــرا مــیشيقی است كــه نمونــهاع ترین فرم شعری ادبياتگرایلی نيز از رایج       

ادبيات رسمی آذربایجان حتی در دیوان شاعران بزرگی چون نسيمی، ختــایی و دیگــران یافــت. 

تا خواهــد بــود و از ایــن نظــر   8آنچه در گرایلی مهم است اینکه تعداد هجاهای هر مصرع فقط  

و بيشتر باشد و هر بند نيــز چهــار  تواند تعداد بندها از سهمحدودیت دارد اما همچون قوشما می

 كند:چون قوشما از فرمول زیر تبعيت میهای گرایلی نيز هممصرعی است. ردیف و قافيه
    

    A – b – c – b , d – d – d – b , e – e – e –b , f – f – f – b , …   
 

 بایاتی  

 4بایــاتی تنهــا از  آذربایجان است. هرترین فرم شعری  ترین و رایجانيم كه بایاتی، كهندمی       

تــرین فــرم تاســت. بایــاتی، قــدیمی  7مصرع فقــط    شود اما تعداد هجاهای هرمصرع تشکيل می

باشــد. برخــی از محققــان معتقدنــد ای میارای ارزش دینی ـ مذهبی و اسطورهشعری است و د

ای خداوند نيز آمده است و های ترك است به معنبایات عالوه بر آنکه نام یکی از بزرگترین قبيله

هــا در حقيقــت دعاهــا یــا اشــعار عبــادی بخشد. نخستين بایاتیرنگ تقدس میاین جنبه بدان  

اند. برخی محققين در بررسی جنبه ی اساطيری بایاتی به این تأكيد دارند كه انســان بعــد ]بوده

باشــد و تعــداد ت بنابراین هفتمين بُــن آفــرینش مــیی حيات نهاده اس]از شش بُن پا به عرصه

 هجای هفت بدان دليل برای بایاتی مقرر گشته است. 

 

 تجنیس   

جوینــد از آن جملــه بــه كــار گــرفتن عار خود از هنرهای مختلفی سود مــیشيقها در اشعا       

كند. به عبارت دیگر تجنيس شعری است كــه ها شعر او را به تجنيس تبدیل میجناس در قافيه

 در آن جناس به كار رفته باشد. 
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معــانی عميــق و متنــوعی از شــوند كــه های همصدا طوری انتخاب میقافيه  این جناسها یا       

های دقيــق، اســرار مگــو، شيقهای مــاهر اندیشــهعااد گردد و از این طریق، بسياری از  آنان مستف 

ســرایند. تجنــيس را بيشــتر در جناس پوشانده و در فرم تجنــيس مــی  معانی عميق را در لباس

شيق علســگر و دیگــران عاته قاسم،  شيق عباس توفارقانلی، خسعاشيقهای بزرگی چون  عادیوان  

 باشد.  شيقی قادر به خلق آن نمیعات و هر توان یاف می

-لفی نيز تقســيم مــیود به انواع مختشوند و خیا بندهای بيشتر تشکيل می  3ا از  تجنيسه       

باشــد و تر مید دارد كه سرودن آنها مشکلگردد از جمله انواعی مانند جيغالی، دوداق دیمز وجو

در سرودن آنها باید از ظرایف زبان تركی استفاده كرد مثالً حروف صامتی را به كار گرفت كه در 

از این حــروف در آن بــه تلفظ آنها، لبها بهم برنخورند و اشعاری متشکل از كلماتی ساخته شده  

 كار رفته باشد.  

 

 نامه اوستاد

ای كــه كنند و یا هر داســتان و منظومــهر خود را با اوستاد نامه آغاز میشيقها معموالً هنعا       

شــيق، مــردم را عانامه، در حقيقــت د. در اوستادگردگردد با ذكر اوستاد نامه ممکن میشروع می

ب و آورد و از نيکی و خيرخواهی و احترام بــه آداپند و اندرز روی میار داده و به  مورد خطاب قر

ها حــاوی اشــعار پنــدآموز و دارای نامهراند و در حقيقت اوستادسنن، بزرگان و عالمان سخن می

ی داســتانهای آذربایجــان وجــود ی همــهمقدمــه مضامين اخالقی، فلسفی و اجتماعی است و در

شــود. نامه، بلکــه از دو یــا ســه اوســتاد نامــه اســتفاده مــیســتادارد و گاهی نه تنهــا از یــک اود

های خود بخواننــد بلکــه كنند الزم نيست از اوستاد نامههایی كه روایت داستان را آغاز میشيق عا

يقی مــی ســراید كــه در ميــان عاشــ از اشعار استادهای سلف خود می خوانند زیرا اوستادنامه را  

الواقع مردم احساس نيــاز رفش مورد پذیرش مردم باشد و فیح  مردم دارای موقعيت برتر بوده و

 به نصيحتهای او داشته باشند.  

مجلســی كــه در آن بــه هنــر  يق با توجه بــهعاشها بسيار متنوع است و نامهموضوع اوستاد       

اســاطيری ها برخــی موضــوعات  كند. در این اوستاد نامهپردازد موضوع آنرا انتخاب مینمایی می

انسان و جز اینها سخن بــه ميــان ی حيات، از آفرینش، خلقت كائنات و وجود دارد و یا از فلسفه

 آید.  می
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 مخمس   

مخمس در ادبيات رسمی نيز موجود است و دیگر فرمهای شــعری كــه در ادبيــات رســمی        

اند از يقهای معروف و توانمند توانستهعاشيقی نيز كاربرد دارد، حتی  عاشموجود است در ادبيات  

اشعار عروضی مانند غزل در ساز و نواهای خود بهره گيرنــد. مخمــس نيــز فــرم شــعری ادبيــات 

يقها هنگــام خوانــدن ایــن عاشــ هی باشد. گاقی است كه هر بند آن پنج مصرع میيعاشرسمی و  

خوانند كــه ایــن هنرهــا بســتگی بــه تقطيع كرده و به صورت دو پاره میها هر مصرع را  مخمس

تــر ی متداوليق دارد. ما در اینجا از دیگر فرمهای شعری كه در ادبيات رسمعاشمهارت موسيقی  

 یم.  آوراست بحث به ميان نمی

 

 دئییشمه     

بر یکدیگر نمایی در برايقها در هنرعاشيقهاست و  عاشای خاص  دئييشمه یا مناظره از هنره       

پردازنــد، گــاهی يقها بــه مبــارزه بــا هــم مــیعاشكنند. طبق سنت كهن،  از این هنر استفاده می

بندند كــه يق آن شهر مبارزه كند و شرط میعاشيقی از یک شهر به شهر دیگر می رود تا با  عاش

يق مقابــل را عاشــ يقی باخت و نتوانست در مناظره با شعر و موســيقی، پاســخ ســؤالهای عاشاگر  

شــنویم يقی دست كشد. حتی در داستانها مــیعاشبدهد ساز خود را تحویل  دهد و حتی از كار  

كنــد. در داســتانها و يق برنده شده، بــرای او كــار مــیعاش  بازد مدتها اجيری میيق عاشكه وقتی  

كند كه هــر فی المثل سلطانی معمایی مطرح می  های زیادی به روایاتی برمی خوریم كهمنظومه

يق دربــار او منــاظره عاشدهد و یا اگر بتواند با  ا حل كند دخترش را بدو میيقی توانست آنرعاش

يقها، از انــواع عاشــ های بــين ود مقام و منصبی را بدو می دهد. در این دئييشــمهكرده و پيروز ش

كنند و حربه ـ زوربا و غيره استفاده می  يقی مانند تجنيس، قيفيل بند، باغالما،عاشفرمهای شعر  

 برابــركنــد طــرف مقابــل را در  می را كه در ســينه دارد و تــالش مــیی علويقی گنجينهعاشهر  

يقهای عاشــ واژگانی، موسيقایی و غيره به زانو در آورد. در ایــن مواقــع معمــوالً موضوعات قرآنی،  

البداهه شعر بسازند و در اشــعار يقهایی كه بتوانند فیعاششوند،  میر  ماهر و كار كشته وارد كارزا

او از معلومات دینی، اساطيری، ادبی، تاریخی، علمی و غيره استفاده كرده و از رقيب ســؤاالتی را 

بپرسند كه او را عاجز نمایند یا چنان معلوماتی داشته باشند تا پاسخ سؤالهای رقيــب را بدهنــد. 

دآوری و چــاپ شــده اســت از جملــه يقهای معروف آذربایجــان گــرعاشهای بسياری از  دئييشمه

 لزگی احمد، شاه اسماعيل با عرب زنگی، واله با زرنگار و دیگران. با    خسته قاسم
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 منظومه     

های آذربایجــان بســيار دهــد. منظومــهيقی را منظومه تشکيل میعاشخش هنر  مهمترین ب       

ها در حقيقــت رمانهــایی گسترده، متنوع و از نظر حجمی بسيار دارای اهميت هستند. منظومــه

يقها معموالً بخشهای نثر را عاشگردند.  يقها روایت میعاشنظم و نثر توسط    هستند كه به صورت

 گفتگــوی بــين با هنرهای خاصی ماننــد نقــاالن روایــت كــرده و قســمتهای نظــم را كــه اصــوالً

خوانند. نظم و نثر در يقی میعاشها و آهنگهای مخصوص  یتمباشد در رشخصيتهای منظومه می

 ها مکمل همند.  این منظومه

های حماســی و ـ منظومــه 1های آدربایجان به دو نوع اصلی تقســيم مــی شــوند : منظومه       

ــانی  ــارزات قهرهای عاشــقانه. در منظومــهـ منظومــه2قهرم ــدگی و مب ــان های حماســی، زن مان

ظلــم و بيــداد، موضــوع اصــلی ایــن شود و مبــارزات مــردم عليــه  اساطيری و تاریخی روایت می

داستانهاست. موضوع داستانهای عاشقانه، محبت و دلدادگی بين عاشــق و معشــوق و مشــکالتی 

ها نيز وجود دارد كه هــم آید. اما نوع سومی از منظومهآن دو پيش میاست كه در سر راه وصال  

ضــوعات عشــقی نيــز وحماسی است و هم عاشقانه. به این ترتيــب كــه در مبــارزات قهرمانــان، م

گردد یا به عبارت دیگر داستانی عاشقانه است كه قهرمــان بــرای وصــال بــه چاشنی داستان می

 گردد.  به شمشير و مبارزه با دشمنان می معشوق ناچار از دست بردن

داستان كتاب دده قورقود و دهها واریانــت دیگــر   12های حماسی آذربایجان مانند  داستان       

ی كوراوغلو با تنوع و گســتردگی فــراوانش، داســتانهای قاچــاق نبــی، قاچــاق كــرم، آن، داستانها

یب، عبــاس و گــولگز و دههــا  شيق قرعاستارخان و غيره. داستانهای عاشقانه مانند اصلی و كرم،  

های حماسی ـ عشقی مانند شاه اسماعيل ـ گلــزار، اســماعيل ـ عــرب ی دیگر.  منظومهمنظومه

 زنگی و غيره. 

دهنــد و بــا تکيــه ز مــیيقها در نقّالی و یا نقل داستانها هنرهای خاصی را از خــود بــروعاش       

كننــد و محــل ها و ماههــا بــه خــود جلــب مــیو هفتهكالمهایی زیبا، توجه خوانندگان را روزها  

تگوها و بيانها زیبــاترین، دارند. در این گف لو از جمعيت مشتاق شنونده نگه میداستانسرایی را مم

خرند. محل نقــل گيرند و رغبت مردم را بجان میتعبيرات و تشبيهات را به كار می  تریننشيندل

مع مــردم ها و جاهای تجها معموالً، جشنها، عروسيها، مجالس شادی و سرور، قهوه خانهمنظومه

ی بکشد. ما به بررسی چنــدین منظومــه  ای ممکن است ماهها طولاست، كه تعریف هر منظومه

 معروف كه ارزش ادبی ـ تاریخی ـ اجتماعی دارند خواهيم پرداخت.  
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 آداب داستان سرایی  
بایســت ســالها در يق مــیعاشردم است.  گویی در جمع ميقها، منظومهعاشای  یکی از هنره       

ســرایی واقــف شــده و هيقی و منظومــ عاشــ تا به رمز و رمــوز يق استادی شاگردی كند عاشپيش  

سرایی در جمع را بگيرد. طرز بيــان، ی منظومهرا پشت سر نهاده تا بتواند اجازهامتحانات سختی  

ه مهارتهــایی اســت كــه نوع ایفاگری، نوازندگی، صدای رسا: گرم كردن مجلــس و غيــره از جملــ 

خود را نشــان   های متنوع كسب كند و توانمندیبایست در طی سالها و اجرای برنامهيق میعاش

كنــد و  ها را جلــبدهد. تازه، داستان را چگونه آغاز كند، مجلس را آماده سازد، با آهنــگ توجــه

ی دلخــواه برســد. تان را گفته و در نهایت بــه نتيجــهها بتواند داسچينیبعد از یک سری مقدمه

ائی« آغــاز كــرده بــه ورختی »شــ كشد در پــردهوقتی ساز را از قاب آن بيرون می  يقعاشمعموالً  

يق از »پــس« آغازیــده بــه طــرف عاشــ خوانــد.  دیوان« رسيده و »اوستاد نامه« میآهنگ »باش  

 يق از »پــس« یــواش ـ یــواش بــهعاشــ گيرد، به عبارت دیگر،  را پی می»زیل« رفته و نوازندگی  

ورختائی« در حقيقــت احتــرام بــه يقها از »شعاشسازد. شروع می رود و صدا را منتظمزیل« می»

يقها بــه عمــل عاشــ ائی ـ شاه اسماعيل صفوی است كه در تاریخ بيشترین حمایــت را از  شاه خت

ختایی، كار و هنر خــود يقها، امروز هم به پاس احترام وی با خواندن اشعاری از شاه  عاشآورده و  

 كنند.  را آغاز می

گيری صــدای خواند. تجنيس در شکلبعد از » باش دیوانی«، دومين تجنيس را میيق  عاش       

سومين مرحله »ائل هاواســی« را   شود. او دريق باز میعاشست و رفته رفته صدای  يق مهم اعاش

ی شنيدن لی با این سه آهنگ مجلس را آمادهآورد. بطور كزند و مجلس را به شورو شوق میمی

دانــد با مجلس در مورد نقل كدامين داستان به مشورت می پــردازد تــا بكند. سپس  داستان می

آهنگ مورد استفاده، مهــم تلقــی   پسندد. در انتهای داستان نيز،ذوق مجلس كدام داستان را می

رسد همچنانکه ابتــدا بــا با شادكامی قهرمانان به پایان میگردد. اصوالً داستانی را كه در آخر  می

پذیرد. امــا یک مخمس »دوواق قاپما« پایان می  ستاد نامه« آغاز شده بود با»باش دیوانی« یا »او

رسد مانند اصــلی و كــرم، قربــانی و غيــره، ی مرگ قهرمانان به اتمام میاجعهداستانهایی كه با ف 

ی نيــز از دیگر از آهنگهای شاد خبری نيست. در عين حال در پایان داستانهای حماسی و قهرمان

 شود.  اده می»جهان نامه« استف 

گ خواهد از روایت بــه آهنــ نيز حایز اهميت است. گاهی كه می  يقعاشگویی  طرز منظومه       

توان به سخن گفت، باید با ساز سرود!« یــا: »او كند: »این را نمیبرسد از عبارات زیر استفاده می

ساز را گرفت و چنين سرود« و یا: گرفت، ببينيم چه پاسخ داد. من عرض كنم و شــما بشــنوید« 

كنــد: »اگــر و تعبيرهای بومی چنين استفاده می  دارهقافيكالم  و... ضمناً در روایت داستان نيز از  
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مار دارایی او را نگه داشت!« یا »هفت قلــم آرایــش شود شیاها مركب شود و جنگلها قلم، نمیدر

ده بود و كرد و مثل ماه شب چهارده زیبا شد و رو در روی او ایستاد« و یا »سخاوت خالق جوشي

كرد نخستين خط را از آن این دختر كرده بود« و یا »از سرپوشيد و هنگاميکه پخش زیبایی می

 و....   در پا قفل كرد، از پا پوشيد و در سر قفل زد

باشــد تی به هم پيوسته از نثر و نظم میها كه از نظر فرم، سلسله قطعاباالخره، در منظومه       

كننــد و یا در راه وطن، مــردم جانفشــانی مــیاصل داستان نشان دادن رفتار قهرمانانی است كه  

و از  شخصيتهای ارزشمند برای وطن و ملت هستند و یا قهرمانــانی كــه بنــا بــه اصــل فــداكاری

دهــد و بــا قــدرت و انها ـ در لباس یار ـ نشان مــیخودگذشتگی، صداقت، محبت و عشق به انس

يق خــود عاشــ كنــد. مــی هنر خود نيروهای شر و مانع در راه به هــم رســيدن دلــداگان را افشــا 

يروهای مثبــت، بالنــده و قهرمانی است. داوری است كه در جبهه ی تقابل خير و شر، به كمک ن

 آید.  انسانی می

 
 یقی     عاشانواع آهنگهاي 

دگی و غنــا، يقی تنها به شعر بستگی ندارد، بلکه موسيقی نيز در این بالنــ عاشغنای ادبيات         

كند. همچنانکه هر فرم شعری از قوشما، گرایلی، تجنيس، قيفيل بنــد و غيــره رل معينی ایفا می

نيز، آهنگهای مختلف هر یــک جایگــاه خــاص  شود، در بخش موسيقیدر جای خود استفاده می

يقی در روند و پروسه تکامل خود از مراحل مختلفی گذشته عاشخود را دارد. آهنگهای موسيقی  

شناســيم موســيقی يق هــاواالری« مــیعاشــ كه تحت عنــوان »و امروز با دارا بودن صدها آهنگ  

 . آذربایجانی را از گنجينه ای زوال ناپذیری برخوردار ساخته است

يقی در موقعيتهای مختلفی خلق شده و بویژه در مجالس یا در ضــمن روایــت عاشآهنگهای       

ا توجه به شخصيت  قهرمانــان گردد و بمنظومه، آهنگهای خاص در موقعيت های خاصی ایفا می

تواند دارای روحی حماسی، ليریک، نصيحت آموز یا ساتيریک و كُميک باشــد آهنــگ آن كه می

دارای چنين خصوصيتهایی باشد. مــثالً آهنگهــای »كوراوغلــو«، »مصــری« و »اورتــا نيز بایستی  

-پردازد مــیردانگی، جسارت و شهامت قهرمان میدیوانی« را در زمانی كه به توصيف روحيات م

نوازد و آهنگهای »قمرجانی«، »گؤزه هلل مه« و »گؤیچه گولو« را در موقع شادابی و زمان عــيش 

حســرت »یانيق كرم« و »تجنيس« را در زمان احساسات ليریک، غصــه و و عشرت و »دیلغم« و  

 كنند بسيار زیاد است. ا در موقعيتهای مختلف استفاده میيقهعاشنوازند. تعداد آهنگهایی كه  می

اراچی« و مثالً »ائل هاواسی« از جمله آهنگهای قدیمی و شادی است كــه بــه نامهــای »قــ        

ی خاصی به كار رفتــه آهنگها به دليل اینکه در منظومه شود. برخی از»درویشی« نيز خوانده می
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است اسم قهرمانان آن منظومه بر آهنگ نهاده شده است مثالً آهنگ »آلی خان« آهنگی اســت 

اطر اینکه در داستان »آلی خان و پری خانيم« نواخته شــده اســت چنــين نــامی بخــود كه به خ

 گرفته است. 

آهنگ ساز »بایرامی« به نامهای »پرده سيز« و »گوالیی«، »قاراكهری« نيــز ناميــده شــده        

-ق مختلف به این اسامی خوانده شــدهيقهای مناطعاشاست به عبارت دیگر این آهنگ در ميان  

 اند. 

شوند. در طول تاریخ ساز بــه شــکلهای مختلــف و بــا تعــداد ســيمهای سازها نيز كوك می       

مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و امروز هم سازهایی كه در آذربایجان اســتفاده ميجشــود 

با ساز ملتهای ترك زبان دیگر متفاوت است و تعداد سيمها نيز متفاوت است. بد نيســت بــدانيم 

 شود:  كوك ذیل تنظيم می 6آذربایجان در  يقی در  عاشآهنگ   100يش از كه كوك ب

              ـ چوبان بایاتی سی  3          ـ مصری 2  ـ شاه پرده  1

 ـ دیلغم       6  ـ عرفانی  5  ـ آیاق دیوانی 4

ی مجلــس وجــود حيــههای مختلف ساز نيز با توجه به موقعيت شعر و به مناســبت روپرده      

آیــد و فــرم شــعری قوشــما ی اصلی به شمار مــیهای ساز، »شاه پرده« پردهدارد. در ميان پرده

دقيقاً در آهنگ این پرده است، به عبارت دیگر »شاه پرده« همزاد قوشماست. باالتر از شاه پــرده 

های دیگری بخاطر تخصصی بودن مســئله، جــای پرده  باشد.پایين تر از آن »زیل« میو    »پس«

 بررسی اش در كتابهای تخصصی است.       

آهنگ وجود دارد كه در تطابق با فرم شعری مــورد   100شيقی آذربایجان بالغ بر  عادر موسيقی  

در مطابقــت بــا فرمهــای عــروف  استفاده با قوشما یا بایاتی باشد. در اینجا برخــی از آهنگهــای م

   1گردد:شعری ذكر می

 

 الف( آهنگهاي گرایلی   

ـ باش ساری تئل، گه 4ـ آزافلی دو بيتی یا توووز دوستی ،  3ـ آیاق جليلی،  2ـ آتلی كوراوغلو،  1

 وری ،                

ـ قــازاخ   8ـ وان آغــزی، فخــری، تــوراجی، االچينــی،  7ـ بورچالی دوبيتــی،  6ـ باغداد دوبيتی،  5

نی، حيــدری، كــوردو ـ  محمــد حســي10ـ ایــران دوبيتــی،  9دوبيتی، ذوالفقاری، ميرزه دوبيتی،  

ـ  14ـ اورتا ساری تئــل،  13ـ مولال جومه دوبيتی، شکی دوبيتی،  12ـ نخجوان گولو،  11گرایلی،  

ـ مينا گرایلی، ایمران گرایلــی، 17ـ گرایلی، 16بحری سی،   ـ كوراوغلو15شاكؤچدوآذربایجانی،  پا

 
 .1378صمد چایلي، دیللن سازیم، تبریز،  1
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ـ 22ایلــی ، ـ تــرس گر21ـ صــيادی، 20ـ ســالالما گرایلــی، جيغــالی گرایلــی، 19ـ پيشــرو، 18

 ـ شمکر سارایی.  26ـ شاهسون، 25ـ شيرین قاال،  24ـ حجاز گولو،23تجنيس،  

 

 ب( آهنگهاي قوشما 

ـ 4ی،  ـ داســتانی، عاشــيق حســين3ـ عبــاس شکســته ســی،  2مه سی،  للـهـ آغير شریلی،گؤزه1

ـ   8ـ قوبــا كرمــی،  7ـ بــادامی شکســته،  6ـ بایرامی، قاراكهری، پــرده ســيز،    5  بهمنی، بوزوغو،  

ـ 14قمرجــانی،  ـ13ـ قارابــاغ قایتــاغی،   12ـ قارا گئــز،  11ـ قافيه،  10ـ قهرمانی،9غربتی كرم،   

ـ ائــل 19ـ دوراخانی،  18ـ دیلغمی،17ـ دول هجران،  16ه مه كوراوغلو،  ـ دؤش15دؤیمه كرمی،  

ـ ایــروان 22ســی،  ـ ایــران كرمــی21كوهنه زارینجی،     ـ زارینجی،20هاواسی، قاراچی درویشی،

ـ كــرم 27ـ كــرم كؤچــدو،26ری،  ـ یورد یئ  25ـ یونگو شریلی،  24ـ یانيق كرمی،  23و،   چوخور

ـ 31ـ كوراوغلــو ربــاعی ســی،  30  قایتارماسی  ـ كوراوغلو  29ـ كوراوغلو بوزوغو،  28سی،  شکسته

ـ گویچــه 35ســی،  مهلـــلهـ اران گوزه34چــه گولــو،  ـ گؤی33ـ گوللو قافيــه،  32كئشيک اوغلو،   

 41ـ ميرزه جانی،  40یی،  ـ ميخه  39ـ منصوری     38ـ ميصری،   37ر،  ـ گيله نا36قایتارماسی،   

ـ   46ی )افشــاری(،  اووشــارـ  45  ـ عثمــانلی بوزوغــو،     44وان،  ـ نخج43ـ نجفی،   42ـ شقایی،  

ـ ســاری   51ـ ســمندری،    50  ئيرانی،  ـ ســ 49ـ سلطانی،  48ـ سالالما كرمی،     47اورتا جليلی،  

-وان كــؤچریـ  شــير  55ـ جنکی كوراوغلو،    54سی،   ـ هجران كرمی  53ـ عرفانی،    52اق،تورپ

 ـ شئشنگی.   57سی،  ـ شيروان شکسته 56سی،  

 

      ج( آهنگهاي بایاتی 

 سی، قایا باشی  ـ چوبان بایاتی3اوستو       ـ كؤچ بایاتی، آت 2      ایاتی  ـ ائل ب1

 

 د( آهنگهاي تجنیس  

 ـ جيغالی تجنيس  2                        ـ تجنيس1

 

 هاي مردمی  هـ ( آهنگهاي ترانه

   ـ گؤده ك دونو، آیدینی3     سی     غ شریلیـ قارابا2سی، واقفی        مههللـ واقف گوزه1

 ـ تاهاری، ابراهيمی، قارا تئللی  4

 

 و( آهنگهاي دیوانی  
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 .  ـ باش دیوانی، شرختائی، مجليس دیوانی 2 ـ آیاق دیوانی، عثمانلی دیوانی، ميدان دیوانی  1

 

 ز( آهنگهاي مخمس  

ســی  مــههللـ كوراوغلو مخمسی، كوراوغلو گــوزه2      ـ باش مخمس  1

 ـ جيغالی مخمس  4              ـ اورتا مخمس  3

 
 باغالما« یا »قیفیل بند« »

پرسند و طرف مقابل باید جــواب بقه یا مناظره از همدیگر سؤال میيق در یک مساعاشدو          

يق مقابل پاسخ صحيح داد عاشپرسد اگر  استادی دارد نخست می  يقی كه ادعایعاشدهد. اصوالً  

يق اول عاشــ و جواب، مورد قبول حضار قرار گرفت اینک او اجازه دارد كه سؤال بکند و ایــن بــار 

يقها در پاســخ بمانــد. بــرای عاشیابد كه یکی از  شد. این مسابقه تا جایی ادامه میباید پاسخگو با

تــاب »آذربایجــان فولکلورونــدان باغالما از ك  كنيم. ایننگاه میه  نمونه به یک سؤال و جواب ساد

 ایم:« از دكتر سالم اهلل جاوید آوردهنمونه لر

 هيــق حـسيـنعاشمنـدن سـالم اولـســون   سؤال: 

 ئی؟دیر كی»عؤمری بير ایل« یـاشـار هاو نه  

 ســيـز یـا زیــالر؟نـه كـالمــدی مـركـب  

 ی؟او نه دیر كی گوندن گونـه جـوشـار هئـ               

  

 ش قـيـزیی كـشيآل جوابـين دئـييـم آ   پاسخ:

 ئی.  سمندردی عؤمری بيـر ایل یـاشـار ه   

 ـالراو كؤنـولـدو مـركـب ســيـز یــازیــ   

 ار هئی.دن گونه جـوشونعشق دریاسی گ   

 سؤال:

 دی كی نــفسـی وار، جـانـی یــوخ؟او نـه  

 قـــانـی یـــوخ؟دی كـی بـدنـی وار او نـه  

 انی یــوخ؟او كيمدی كی اونون دیـن ـ ایم  

 ئی؟دی كی اود آتـش سـيـز داشـارهاو نه  

 پاسخ:

 وخ.ؤروكـدو، نـفسـی وار، جـانی یـاو كـ              
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 وخ.بــدنـی وار، جـانی یـ  كی  او آیـدی   

 ،وخدیـنی ـ ایـمـانـی یـ  او شيـطانـدی   

 ئی.هــ  اررریکـدی او آتـش سيز داشاوزه   

بایست اطالعات و معلومات خوبی داشته باشد، همچنــين يق میعاشبينيم همانگونه كه می       

تاپماجاهای زیادی بداند تا بتواند پاسخ این سؤالها را بدهد. ممکنست در این پرســش و پاســخها 

ارد بــه معلومــات گــردد و بســتگی د، گــاه علمــی مطــرح وعات مذهبی، گاه اجتماعیگاهی موض

يق مقابل بتواند پاسخگو باشد مــی بایســت در همــه عاشكند و برای اینکه  يقی كه سؤال میعاش

 ها دارای معلومات كافی باشد. زمينه

 
 یقی عاشكنکاشی در ادبیات 

ر های ادبيات آذربایجان و غنی ترین بخش ادبيات شفاهی مــردم دیکی از پربارترین شاخه       

يقی است. كهن ترین اشــعار بــه یادگــار عاشاین خطه و در جمع در كل ملل ترك زبان، ادبيات  

مانده برای ما مربوط به اشعار كوتاهی است كه سرایندگان آنها مردم هستند و بازگوكننــدگان و 

ترین اثری كه راجع به موسيقی بــه دســت آمــده اســت باشند. قدیمیخوانندگان آنها اوزانها می

تست از سنگی كه روی آن اوزانی حک شده كه قوپوزی در دست دارد. این مجسمه مربــوط عبار

باشد. همين امر نشان می دهــد كــه هزار سال پيش از ميالد می  4به دوران سومریان یا حداقل  

اند. اگــر قوپــور تقدســی نداشــت و اوزان اوزانها در ميان مردم حضور داشتهدر این برهه از تاریخ  

ها از طریــق همــين شد. داســتانها و حماســهم نبود تصویرش بر روی سنگ حک نمیقابل احترا

ای فناناپذیر از این گونه ادبيات در اختيار ملت سل انتقال یافته و امروزه گنجينهاوزانها نسل به ن

 ماست.  

یــا بــه زبــان امــروز اگر خالق ادبيات شفاهی را بحق، مــردم بــدانيم در رأس آنــان اوزانهــا         

ای قابل توجه در ادبيات اش، وزنهدر عين غنا و گران سنگیيقها  عاشاند. ادبيات  يقها ایستادهعاش

مدون به شمار می آید. هر چند كه از این تاریخ چند هــزار ســاله، شــاید تــاریخ چنــد ســده بــه 

 صورت نوشته و مدون به دست ما رسيده باشد اما تاریخ كهن و ارزشمند آن قابل انکار نيست.  

-و تأمل است كه بسياری از برجســته گستردگی و حجم این ادبيات نيز آنچنان قابل توجه       

اند حيــرت خــود را پنهــان ر برابر این وسعت و غنا نتوانستهترین ادیبان و منتقدان ادبی جهان د

گيــری از هنــر يقها و توجــه و بهــرهعاشــ بــا    دارند از آن جمله ماكسيم گورگی چنان از مالقــات

نامــد و هــومر را كــه بزرگتــرین يقها را هومرهای عصــر مــیعاشكه شود يقی شگفت زده میعاش

يق خنيــاگری عاش  داند. در واقعيت هميقی قابل مقایسه میعاشاست با هر    داستان سرای یونانی
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ا را بيشــتر آیــد. ســرودهخوانــد و گــاه بــه رقــص نيــز در مــیمیزند و هم  است كه هم  ساز می

كننــد و گــاه بــا ایــن استانهای  حماسی و عشقی روایت مــیسرایند، ديقهای ماهر، خود میاشع

يقها عاشدهيم كه  گی میدارند. بنابراین حق را به ماكسيم گوروایتهایشان تاریخ را زنده نگه میر

 را هومر عصر بداند. 

آمــد تــا آثــار   از دهه ی سوم قرن بيستم در آذربایجان شــمالی تــالش مضــاعف بــه عمــل       

ا بســيار مثمــر يقها گردآوری و دیوان هر یک تدوین گردد. این تالشهعاششيقی و شرح احوال  عا

بــه همــين گردید. از جمله بزرگانی كه  ق شناسایی و دیوانهایشان تدوین  يعاشثمر افتاد و صدها  

عليزاده، اهليمان ن تهماسب، همت  يبایست از پروفسور محمد حسامر خطير همت گماشتند می

قالر همــوار يعاشــ ی آنان، راه را برای تــدوین تــاریخ ادبيــات ارزنده  یف نام برد كه كارهاوآخوند

های عميــق ياز به بررسیی پروفسور تهماسب و پروفسور حميد آراسلی نساخت. تدقيقات ارزنده

دگان اســت. در ایــن دارد و در این زمينه علم، هنر و متدهای ادبی این بزرگواران چــراغ راه آینــ 

يق عاشــ آمد، صدها  يقی( به نگارش درعاشا اثر )دیوان  سالها در جمهوری آذربایجان بالغ بر صده

يقهای معاصر وجود داشت مورد تــدقيق و بررســی قــرار عاشكه فقط نام و نشانی از آنها در زبان  

يق عاشــ صدها گرفت و در نهایت زندگی و آثارشان به دست آمد و شناخته شدند. در همان حال 

پا به عرصه نهادند و به خالقيت ادبی ـ هنری گرویدند. نيمه ی دوم قرن بيســتم در آذربایجــان 

 يقی است كه آثار بسياری تدوین و چاپ شــد كــه از مهمتــرین آنهــاعاشدوران شکوفایی ادبيات 

شعرینده يق  عاشسور آراسلی و پروفسور تهماسب، »اثر پروف   1يق یارادیجيليغی«عاشتوان به »می

يقهای عاشــ از منتقد بزرگ آذربایجــان پروفســور ميــرزه ابراهيمــف نــام بــرد و دیــوان    2رئاليزم«

ميرزه، ســاری يق شمشير، مولال جومه، خياط  عاشيق علسگر،  عاشيق قوربانی،  عاشمعروفی چون  

يق ميرزه و دیگــران كــه در ســالهای اخيــر تعــداد ایــن عاشيق احمد،  عاشيق پناه ،  عاشيق،  عاش

  3يقها و دیوانهای چاپ شده، دیگر از شمارش بيرون است.عاش

چنين تحقيقات و تدقيقاتی در تركيه نيز اوج گرفت و ادبيات اوزانی بالندگی خــود را بــروز        

 يقها پرداخته شد.  عاشداد و صدها اوزان پا به عرصه نهاد و در سطح آكادميک به بررسی ادبيات  

ی فقيد صمد بهرنگی آغــاز كــرد. او نویسنده يقها را عاشی  ت در زمينهاما در ایران، تحقيقا       

ای نوشــت و يق مقاالت ارزنــدهعاشيقهای معروف تاریخ از آن حمله ساری  عاشدر مورد برخی از  

 
 . 1960یق یارادیجیلیغي، باكي، عاشآراسلي، حمید، م.ح. تهماسب،  1
  .  1966یق شعرینده رئالیزم، باكي، عاشاف، میرزه ابراهیم 2
 .  1963كاري، ایكي جیلد، باكي، للیك نغمهیق علسگر ـ گؤزهعاش 3
. ـ    1968یق میرزه، باكي،  عاش. ـ    1965یق احمد، باكي،  عاش. ـ    1966یق پناه، باكي،  عاش. ـ  1963یق شمشیر، باكي،  عاشـ  

 .  1966. ـ مولال جوما، باكي،  1966خیاط میرزه، باكي، 
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بایست از استاد محمدعلی فرزانه و استاد ح. م. صدیق نام بــرد بعد از او می  1ی اصلی را زد.جرقه

زمينه را باز كــرد و بعــدها كتــاب دده قورقــود را منتشــر  2با انتشار بایاتيالر 44كه اوّلی در سال  

ی پنجاه با نگارش چندین مقاله و گردآوری ایــن مقــاالت در یــک . م. صدیق در دههح  3ساخت.

بخشهایی از »آذربایجان شفاهی خالق ادبياتی« از افندیف و پاشــایف را   1355و در سال    4كتاب

های آذری« را به چاپ رساند. در همين سالها، م . كریمی اثر »منظومــه  5قالر«تحت عنوان »آشي

        6يقها را گردآوری و مورد بررسی قرار داد.عاشتأليف كرد كه در آن داستانهای حماسی و عشقی  

تابهــای يق قریب جزو پرفروشــترین كعاشتابهای كوراوغلو، اصلی ـ كرم و ناگفته نماند كه ك      

يقها در دوران پيش از انقالب اسالمی تا فجــر عاشآید. در عين حال در ایران به حساب می  تركی

يقی مشغول بودنــد. عاشنر  ها و گاهی دانشگاهها به ارائه هخانهر جشنها و سرورها، قهوهانقالب د

ی انقالب، تنها هنر موسيقی كه توانست در كانون این انقالب خــودی بنمایــد همانــا در بحبوحه

يقها چاپ و منتشر عاشهای  يقها بودند. اما بعد از انقالب صدها جلد كتاب در شعر و منظومهعاش

يقی در ایران امــروز عاشيقی در ایران نوشته شده است. تأثير شعر  عاششد و امروز هزاران كتاب  

)ادبيات و شعر معاصر آذربایجان( چنان قوی است كه بسياری از شاعران معاصر مــا در فرمهــای 

ی اینها نشانگر بالندگی ایــن ادبيــات اســت. دور پردازند. همهها به شعر سرایی میيق عاششعری  

نيست آن روزی كه با رسميت یافتن كرسی زبان و ادبيات تركــی در كشــور اســالميمان، شــاهد 

 بررسی عالمانه و علمی این ادبيات به صورت آكادميک و امکانات دانشگاهی باشيم.  

د و ای فناناپذیر از هنــر و ادبيــات تــاریخی اســالف خویشــنمروز، وارث گنجينهيقهای اعاش       

های بشر دوستانه و هنر موسيقی جــذاب خــویش در ی آنان، با ایدههای ماهرانه و داهيانهسروده

ميان مردم رواج یابد و هنر موسيقی جانی دوباره گيــرد. امــروزه نــه تنهــا در روســتاها بلکــه در 

ــ يقها شــکل مــیعاشــ ن و عروســی بــا حضــور  جششهرها نيز مجالس   ها و هگيــرد و هــر روز تران

 شود.  های دلنشين خلق میمنظومه

 نوازد.       می  7ی پيشين است ساز یا قوپوزهاتداوم گر راه اوزان در هزاره يق كهعاش       

 
یاد صمد بهرنگي، مقاالت خود را در )یادآوري این نكته ضروري است كه زنده  1347صمد بهرنگي، مجموعه مقاالت تبریز،    1

   كرد و سپس در اثر مستقل مجموعة مقاالت، چاپ و منتشر شد.ي ادبي هنر و اجتماع، ضمیمة مهد آزادي چاپ مي هفته ي نامه
 . 1344فرزانه، تبریز، بایاتیالر، گردآوري محمد علي  2
 . 1358دده قورقود كتابي، به همت محمد علي فرزانه، تهران،  3
 . 1355ح. صدیق، هفت مقاله پیرامون فولكلور و ادبیات مردم آذربایجان، تهران،  4
  . 1355ح. صدیق، عاشیقالر، تهران،  5
 .1354هاي آذري، تهران، محمدرضا آذرلو، منظومه 6
دهد معموالً یك یق ساز زن كه كار خوانندگي را نیز انجام ميعاشسیم. همراه    9ساز یاقوپوز آلتي است شبیه تار، مركب از    7

 باالبانچي و قاوالچي نیز مشاركت دارند.
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از ســخن و ای پر  ره دست كه با سازی در دست و سينهيق به عنوان خنياگری چيعاشاوزان یا    

ها بخــوبی از هــا و ســدههزارهگيــرد و در طــول  موسيقی رهبری ایل را بر عهده مــی  هنر شعر و

هنر شعر بــر سرایی است كه با يق، داستانعاشگرفته بر آمده است.   ی رسالتی كه به گردنعهده

او، رهبــر كنــد. هنگهایش رفتار مردمش را هــدایت مــیافزاید و با تنوع آشيوایی داستانهایش می

ه و در سياسی ـ مذهبی ایل بوده و در جشنها و شادیها، جنگها و نبردها یار و مــددكار ایــل بــود

بندی تجربيات و تحليل و تفسير رویدادها پرداخته و تاریخ را با شعر انتهای هر كارزاری به جمع

 و روایتش به داستان كشيده است. 

هــای پــيش از مــيالد از وزان مربــوط بــه هزارهای بر روی سنگ از یــک اتصویر حک شده       

آذربایجان به دست آمده است. اوزان از زمان سومریان در طول حکومتها و مــدنيتهای مختلفــی 

يق و بــه نظــری بــه عاشــيق عاشدر ميان مردم ارزش و اعتباری داشته است. اوزان كه بعدها به  

ست. برخی از اســاتيد معتقدنــد ا تبدیل شده است هنوز نظریات مختلفی را دور خود جمع كرده

از مصــدر   Ashكه مركــب از دو جــزء:  Ashuxهای سومری به صورت يق در لوحهعاشی كلمه

Ashmax    به معنی خنياگری و جوش و خروش وux   پسوند اتصاف تركی باســتانی بــه معنــای

شــادی  وبه معنی كسيکه با پيغام موزون خود نشاط   Ashuxسرود ساز و كالم گو و در مجموع  

-ر و منسوخ شدن الفبای سومری، گــؤگهای بعدتيق در دورهعاشی  می آفریند. اما همين كلمه

يق بخــاطر همصــدایی بــا عاشــ ی  رسد كلمهی كه دوران پذیرش الفبای عربی میتورك و اویقور

دهد و همواره به صورت عاشيق نوشته شــده معنی میعاشق كه از عشق گرفته شده است تغيير  

-يق را بر عاشق عربی تــرجيح مــیعاشز  البته بسياری از ادیبان و منتقدان آذربایجان هنواست.  

 یابند.  می  اگری و نه عشق ورزیدن را دردهند و از آن معنای خني

شود قبالً قوپوز نام داشــت قوپــوز را نيــز از دو موسيقی كه امروز »ساز« ناميده میاما آلت         

ی اوغوز ـ هبرگرفته از كلم  Uzمعنای سروده و نظم و كلمه ی  به    Xopmaxجزء قوپ از مصدر  

دانند. اوزان و قوپوز هر دو، عضو یک مقوله هستند و به نظر بســياری از می  جد اساطيری تركان

انــد معتقدنــد كــه آن مقولــه بررســی اســاطير خلقهــا بــه ســر آورده  دانشمندان كه عمری را در

ی قوپوز است كه بی آن معنایی ی حيات. اوزان، نوازندهساماندهی چرخهارتست از آفرینش و  عب

ماند. داســتان ســاختن قوپــوز در كتــاب زان نيز از ایفای نقش خود باز میندارد و قوپوز بدون او

 باستانی دده قورقود چنين آمده است: 

ا بنوازد ولــی تقــالی ها رازد كه با آن بتواند تمامی ملودیخواست سازی بسدده قورقود می       

رسيد. روزی در جنگل كه در پی یافتن درخت مناسب برای ساختن ساز بود بــه او به نتيجه نمی

ان دهــد. ولــی شياطين برخورد. شياطين از او خواستند سازی را كه مقرر بود بسازد به آنان نشــ 
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پنهان شد و به ی خروج از جنگل، از موضوع طفره رفت و بعد پشت درختی  دده قورقود به بهانه

صحبتهای آنان گوش داد و شنيد كه شياطين در مورد جنس ساز به صــحبت مشــغولند، بــدین 

قرار: اگر دده قورقود بخواهد چنان سازی بسازد جنس آن از هر چوبی مقدور نيست بلکه چــوب 

آن باید از درخت لوگ ژیت باشد كه آنرا چوپان وحشی شکسته است و پوست آن باید از پوست 

م كنــد و بعــد شتر و تارهای آن از موی دم اسب سفيد باشد و او آنها را روی كدو تنبل محکدل  

 1ای بمالد تا ساز خوبی مهيا گردد.  ی چسبندهتارهای آنرا با ماده

چيق چوبان در داستان »یغمــای خانمــان خت باید همان درختی باشد كه قاراالبته این در       

سالور قازان« از زمين بركنده است. آقایار شوكور اُف معتقد است درخــت در مفــاهيم اســاطيری 

مرگی و جاودانگی است. شتر نماد عالم اثيری )بين جهت و رمز كيهان است و درخت بی  8نماد  

ی خرد و زمينــی بــودن نشانه ور و الهوت است و كدو تنبلناسوت و ملکوت(، اسب سفيد عالم ن

است. پس ساز دده قورقود چهار عنصر نمادین دارد. این نمادهای زمينــی، اثيــری و الهــوتی در 

شــود و اســکلت ر از عالمی به عالم دیگر معنــا مــیساز جمع شده اند. شکستن درخت، نشان گذ

ا بر عهــده دارد قوپوز كه از آن درخت ساخته شده پس قوپوز نقش تحویل و تحول در آفرینش ر

 و یا به عبارت دیگر وحدت مبداء و مقصد است. 

معنی صدا ـ همانگونه كــه در   داند كه قو بهقوپوز« را از دو جزء قو و پوز میاین عالم نيز »       

باشــد امر پوزماق، یعنی در هم ریختن مــیی قوالق به معنی صداست و پوز به صورت فعل  كلمه

م كننده« یا »صدا پراكن« نوشــته شــده اســت. قــو بــه معنــی صــدا در بنابراین معنای آن »اعال

 المثل »قو وورورسان قوالق توتولور« به كار رفته است. ضرب

ی قوپوز آنست كه این كلمه را از دو جزء قوپ + پوز از مصدر قوپمــاق تفسير دیگر از كلمه       

و پوزماق دانسته اند. امروز معنای  نقش آفریدن صدا و حتی به معنی ســاز آفــرینش نيــز مــورد 

 قبول قرار گرفته است. 

يقی بــه عاشــ صوالت ادبيــات توان جزو نخستين محستانهای دده قورقود كه اصوالً میدر دا       

توان مفاهيم اساطيری مردم ترك را یافت. در تک تک این داســتانها اســطوره و ب آورد، میحسا

مفاهيم اساطيری نهفته است كه هرچند در دنيا روی این موضوع بسيار كار شــده اســت امــا در 

 آید.  وضوعی ثقيل و دیر هضم به حساب میكشور ما هنوز م

ا، دیوان اشــعار، آهنگهــای موســيقی اســت كــه يقی شامل آثاری چون داستانهعاشادبيات         

اند و این داستانها، اشعار و موسيقی، بخــش عظيمــی از ها آفریدههای بزرگ در طول هزارهيق عاش

-نمــی ان دیگر ملتها چنين غنــایی را  فرهنگ ملت ماست و آنچنان غنی و پر بار است كه در مي

 
 .  34ـ  35، ص   1999آقایار شوكوراف، دده قورقود میتولوژیسي، باكي،  1
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تــوان  آید. با ایــن توصــيف مــی ادبيات به شمار می ا نيز جزو این  يقه عاش توان یافت. زندگی و خالقيت  

 يقی ملت آذربایجان، خود مدنيتی قابل توجه و درخور افتخار و باليدن است. عاش گفت  كه ادبيات  

تردید داستانهای باستان تركان همچون داستانهای آلــپ ارتونقــا، گــؤگ تــورك، ارگنــه بی       

ای كتــاب دده قورقــود جــزو ادبيــات ای اســطورهو مهمتــر از همــه داســتانهقون، ماناس و غيره  

ی داستانها به صورت پراكنده به دست ما رســيده اســت و يقی است كه جز كتاب اخير، بقيهعاش

شــود ی پنجم هجری مربــوط مــیبه سده كتاب دده قورقود كه به احتمال بسيار زیاد نگارش آن

بــه دوران پــيش از اســالم   آذربایجان است و مسلماًموضوع آن نشانگر بينشهای اساطيری مردم  

 گردد.  مربوط می

بی و هنری مشغولند و مالــک يق به خالقيت ادعاشامروز در گوشه و كنار آذربایجان صدها         

های بشر دوستانه و بــا الهــام از زنــدگی، طبيعــت و ای عظيم هستند كه با روحيه و ایدهگنجينه

دهــد و ادبيــات رهنگ ملت بزرگــوار مــا را تشــکيل مــیبخشی از ف   مدنيت غنی مردم آذربایجان

يقی نه تنها در جشنها و عروسيها، بلکه در ميدان كار و تالش نيز لحظه به لحظه بــا زنــدگی عاش

مردم ما عجين شده است. امروزه نه تنها در روستاها، بلکه در شهرها نيز جشــنی بــدون حضــور 

يقها در مجالس مختلف عالوه بر ســاز و عاششود.  زار نمیبدون موسيقی اصيل آن برگ  يقها وعاش

های های شادی آفرین، با سخنان حکمت آمــوز و پنــد و نصــيحتهای مانــدگار بــا منظومــهنغمه

 دلنشين نيز مردم را به شوق می آورند. 

ی بانچی، قاوالچو ـ سه نفر دیگر تحت عناوین بااليق معموالً تنها نيست بلکه همراه با دعاش      

ی خــود را تکميــل و گاه با رقص و پایکوبی، برنامه دهندرناچی، اركستر كاملی را تشکيل میو زی

يقها همين زندگی و كار و تالش مردم عادی است كــه زوایــای همــين عاشكنند. منبع  الهام  می

و  شوند. غمهــاارتی استادانه به تصویر كشيده میيقها با مهعاشهای  ها و ساختهزندگی در سروده

يقی است كــه از اعمــاق عاشی اصلی و اساسی هنر  های مردم، گسترهداب و رسوم تودهشادیها، آ

ادبيــات شــفاهی مــردم   ها سر برآورده و به روزگار مــا رســيده اســت. ایــن ادبيــات را جــزوسده

ی اخير بيشتر این ميراث به صــورت شــفاهی و ســينه بــه شناسيم چرا كه تا سدهآذربایجان می

كــه   ی اخيــر اســتدست ما نرسيده اســت. تنهــا در ســده  نقل شده و به صورت مدون بهسينه  

ی این ادبيات گردآوری شده است. البته طوری هــم نيســت كــه هزاران كتاب ارزشمند در ساحه

تمامی این ادبيات شفاهی باشد بلکه در خالقيت عالمان و شاعران كالسيک آذربایجان، بســياری 

هــای بزرگوارمــان همچــون نســيمی، د است و حتی برخی از كالسيک موجو  يقیعاشاز هنرهای  

انــد حتــی روایــت و ذكــر رفتــه وه و سبک به خالقيت ادبی پرداختهختایی و دیگران در این شي
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د جای داده است ساز نيــز هایی كه در دیوان خوختایی عالوه بر قوشماها و گرایلیاست كه شاه  

 زده است. می

ی عطفــی در رستاخيز ادبی شــاه ختــایی را نقطــه  توانيقی میعاشدبيات  بندی ادر مرحله       

يق بــه صــورت اوزان بــرده عاشــ يقی دانست چرا كه در متون پيش از آن همواره نام  عاشادبيات  

شده و ساز همواره قوپوز خوانده شده است اما از زمان قره قویونلو، آق قویونلو و بــویژه صــفویان 

 ير شده است. يق و ساز همه گعاشنامهای  

يقی نيز از همين خطــه ســر عاشاگر سر منشاء ادبيات تركی را آسيای ميانه بدانيم، ادبيات        

بر آورده است. داستانهای موالن كه به صورت »موالن توركوسو« در منــابع چينــی زنــده مانــده 

يقی اســت كــه متأســفانه عــدم تصــاحب مــا و حمایــت از عاشــ های  است جزو نخستين منظومه

ــ امروز موالن به عنوان یک رزمنده  فرهنگ خود، ه ی چينی معرفی شده است كــه عليــه هونهــا ب

ارزی است از هونهــا این در حاليست كه در منابع چينی، موالن دختر مب  1مبارزه برخاسته است!

 جنگد.  می  ی چينيانكه عليه سلسله

 
 یقی  عاشموسیقی 
يق داستان سرا، نقال، خواننده، نوازنــده و شــاعر مردمــی آذربایجــان اســت و در كنــار عاش       

رســمی آذربایجــان ی موسيقی ملی و سرشار و منبع تغذیهود گنجينه ای موسيقی آذربایجان، خ

دمتی كهــن برخــوردار اســت. از دانيم موسيقی در ميان مردم آذربایجان از ق است. همچنانکه می

در   نــی قوپــوزای سنگی در حاليکه اوزاوارهای غار تا به دست آمدن مجسمههای روی دیحکاكی

ر قدمت موسيقی در ميان مردم آذربایجان است. های پيش از ميالد، نشانگدست مربوط به هزاره

ادبيات آذربایجان همانند بسياری از ملتهای دیگر با ادبيات داستانی آغاز شده اســت و موســيقی 

در ادبيات داستانی، همزاد شعر است، زیرا داستانها همواره به زبان نظم و آهنگدار بوده و اصــوالً 

گردید. داستانهای مربوط به آلپ الت موسيقی روایت میو همراه با آاین داستانها به صورت شعر  

ارتونقا، آتيال، اوغوز و دیگر قهرمانان مردم ترك زبان همــواره بــه شــعر و همــراه موســيقی بــوده 

است. نظامی گنجوی برخی از روایتها و نقل داستانها را در كتابهای خود ترسيم كــرده اســت. بــا 

د تاریخی مانند طرح روی دیواره ی غارهــا، ظرفهــا و... توجه به قدمت تمدن در آذربایجان شواه

رسد. محققان تأیيد كرده انــد ن دیار به دوران پيش از ميالد میهای موسيقی بشر را در ایتجربه

 
... آمریكایي به صورت كارتون ساخته شده و به اكثر زبانهاي دنیا نیز دوبله داستان این دختر قهرمان هون از طرف شركت   1

 گشته است كه در آن، موالن كه خود از هونهاست داراي ماهیت معكوس ساخته شده و علیه هونها شخصیت پردازي شده است!؟
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های اوليه بشر در ایجاد و تركيب اصوات و به وجود آوردن ابزار و آالت موسيقی هم در كه تجربه

 انجام گرفته باشد.  این منطقه، زودتر از دیگر جاها  

داستانهای دده قورقود، شاهدی بر غنای موسيقی در این دیار اســت امــا بــا آمــدن اســالم،        

تعریف دیگری از موسيقی وارد ميدان گردید. محدودیت اسالم در موسيقی شامل حال درباریان 

موســيقی   گردیــد در صــورتيکهها و لهو و لعب شــاهان و اشــراف مــیو جلوگيری از خوشگذراني

نوازان آذربایجــان از آذربایجانی رنگ شدید و تند مذهبی و آیينی داشته است بطوریکه موسيقی

 اند.  ر عهده داشتهيقيها، رهبری مذهبی مردم را نيز بعاشجمله  

هــای دانشــمندان ری، موسيقی از نظر علمــی مــورد بحــثاما در قرنهای سوم و چهارم هج       

آیــد ه از پيــروان معلــم اول بــه شــمار مــیبوالحسن بهمنيار كه در فلسف آذربایجانی قرار گرفت. ا

كتابی در باب موسيقی تأليف كرده و كارهای علمی ابوریحان بيرونی را در باب موســيقی تــداوم 

های علــم موســيقی را در بخشيده است. محققان معتقدند بهمنيار در قــرن پــنجم هجــری پایــه

تبریزی در دیوان اشعارش به موسيقی و آالت موسيقی پرداختــه قطران    1آذربایجان محکم كرد.

جوی نه تنهــا كند، نظامی گنت نوازندگان در آذربایجان یاد میاست. خاقانی شروانی هم از فعالي

نویســد و و رقاصــان زن نيــز در آذربایجــان مــیهای مرد بلکه از نوازنــدگان  از نوازندگان و مغنی

كرده اســت. اعران واال مقامی است كه با تار و چنگ نوازندگی مینهایت موالنا فضولی از جمله ش

نســبت  برند كه اوليا چلبی اختراع آنرا به خواجه نصــير طوســیسازی بادی به نام دودك نام می

دهد و خواجه نصير آنرا در آذربایجان اختراع كرده و مورد استفاده قرار داه اســت و محققــان می

كنند همان دو دوكی است كه خواجه نصير مردم بدان اطالق می  وتک كه امروزمعتقدند همان ت

 ساخته است. 

ی سلجوقيان، موسيقی آذربایجان رشــد قابــل تــوجهی یافتــه و پــرداختن بــه فــن در دوره       

ی اوجی در طهموسيقی مورد حمایت قرار گرفته است در این دوره ظهور صفی الدین اورموی، نق 

قی دارای اهميت خاصــی اســت. نگارش چند جلد كتاب در باب موسي  آید واین هنر به شمار می

پــا  ای هم عصر اميرتيمــوربدالقادر مراغهدان بزرگ آذربایجان ـ عی بعدی، دیگر موسيقيدر سده

به ميدان نهاده و موسيقی این سرزمين را رشــد داده اســت. مــورخين، دوران اوزون حســن را از 

    2آورند.ه شمار میونق موسيقی آذربایجان بهای ردوره

قویونلوها به اوج هنر خــود رســيده اســت و در قویونلوها و آغيقی در زمان قرهعاشموسيقی         

يقی را شــاهدیم و بــه تأیيــد عاش  زمان شاه اسماعيل صفوی اوج شکوفایی موسيقی آذربایجانی ـ

 
 . 268، ص  1381روح اله عباس خاني، سیر تطور هنر در آذربایجان، تهران،  1
 . 969ور هنر در آذربایجان، ص سیر تط 2
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ی مردم را جلب كرد و موســيقی در ی تودهین موسيقی در زمان صفویان، عالقهی محققان اهمه

يقها مــورد احتــرام عاشــ یــد و  گردميادین شهرهای آذربایجان اجرا میها، كاروانسراها،  قهوه خانه

گــو ه، هم خواننده و هــم داســتانيق هنرمندی است كه هم شاعر، هم نوازندعاشگيرند.  قرار می

با غمها و شادیهای مــردم بــه   يقی با داشتن خاستگاه مردمی،عاشباشد. ویژگی مهم موسيقی  می

های دور تاكنون به طور شفاهی و غير رسمی ســينه بــه ســينه منتقــل آید و از گذشتهوجود می

حفــظ كــرده و در    يق در این بوده است كه ایــن ویژگــی را  عاششده و باقی مانده است. رسالت  

 محتوایی نيفتند.    بند ابتذال و بی

 
 یقها عاشزن در آفرینش 

های فولکلوریک مردم مشاهده كرد توان در آفریدهای حقيقتی زن در آذربایجان را میسيم       

بــدان گونــه كــه  اند ودارند زینت دادهكه مردم دوست میای  ها زن را به گونهدر این آفریده  زیرا

های آذری )حماســی، حماســی ـ عشــقی، آفرینند. در هــر ســه گونــه از منظومــهپسندند میمی

ی حماســی زنــانی قی( سيمای زن هماهنگ با مضمون منظومه خلق شده است. در منظومهعش

چون بانو چيچک، سالجان خاتون، نگار، هاجر و...در كنار زیبایی سحر انگيز خویش از شجاعت ، 

آورنــد. در وطن و ایل خویش به مبارزه روی مــیدالوری و جنگاوری برخوردارند و در راه آزادی  

اسی ـ عشقی، زنانی چون عرب زنگی، رعنا خانيم و... زیبایی و محبت از یکســو، های حممنظومه

هاســت. امــا در جنگ و دالوری از دیگر سو چاشنی زندگی پر تالطم و هيجان قهرمانان منظومه

های عشقی، زنان منظومه چون اصلی، گولگز، پری، سارا و... در راه وصال به عاشق خــود منظومه

ل دردهــا و رنجهــای چون وفاداری، صداقت، پاكی، نجابت، فداكاری و تحمــ   به رفتارهای انسانی

های منظومــه، بــه زمــان خاصــی تعلــق شوند. ناگفته نماند هر یک از این گونهدوران متوسل می

شود، داستانهای به دوران پيش از اسالم مربوط می  قورقودرد؛ از جمله داستانهای حماسی ددهدا

های ی پيشين منســوب اســت، همــين گونــه منظومــهچاق نبی به سدهو قا  15لو به قرن  كوراوغ

ها، اوضــاع شــک در آفــرینش منظومــهانــد. بــیهای مختلف رخ داده و آفریده شدهدیگر در سده

گيــری شخصــيت همچنين محيط آفرینش در روند شــکل  اجتماعی ـ سياسی ـ فرهنگی دوران،

 قهرمانان و پروسه ی منظومه تأثير داشته است. 

ی حرمــان و ههای عاشــقانه، دوری و جــدایی، آرزوی وصــال و قصــ مضمون اصلی منظومه       

شيق قوربانی، پری دختر زیبا و وفاداری است كــه در راه ســوگلی عای  حسرت است. در منظومه

يق قربــانی عاشــ آورد. )بتهای فراوان طاقت مــیدردها و مصيخویش به انتظاری طوالنی و تحمل 

يق آذربایجانی كه دیوان كاملش به دستمان رسيده است و در دربار شاه اســماعيل عاشنخستين  
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ســال در   16يق قریــب  عاشی  شعر شركت داشته است( شاه صنم در منظومهختائی در مجالس  

يق قریــب عاشدارد اما به  وان  كند. هرچند كه خواستگاران فراصبر میانتظار برگشت یار خویش  

يق قریــب عاشــ مانــد. بسته است و به این عشق وفــادار مــیكس اما دالور و عاشق دل  فقير و بی

در دیار غربت از طریــق سال    16اند  نگينی كه برای شاه صنم مقرر كردهی جهيزیه سبرای تهيه

شود. گولگز دختر زیبــایی اســت كــه ا دهها حادثه روبرو میكند و بنری تالش میخالقيتهای ه

يق بزرگ آذربایجان در زمان شاه عباس صــفوی اســت كــه عاشوفارقانلی )يق عباس تعاشدل به  

دیوانش امروز در دست است( سپرده است هرچند كه زیبائی خيره كننده اش شاه ستمگر ایران 

سرا طعمه شــاهانه اش ســازند  ـ شاه عباس كبير! را واداشته است او را به دربار شاهی ببرند و در حرم 

يق عبــاس نيــز  عاشــ دهد؛ چرا كــه  يق عباس را بر شاه   ترجيح می عاش   اما این سوگلی پاك و نجيب، 

   رود. ا ساز و سخن به جنگ شاه غّدار می دل در گرو او دارد و برای وصال به یار خویش ب 

افتد و در سرای شاهی با هنر ساز و سخن بــه می  از توفارقان تا اصفهان همراه كاروان به راه      

-ر این مبارزه تن به تن از شاه مینشيند و سوگلی خویش را دهای شاه عباس میقابله با حيلهم

 گردد.ستاند و به ایل خویش برمی

حرمانها، حسرتها، رنج و عــذاب زنــانی اســت ها، نشان دادن  زمينه ی خالقيّت این منظومه       

اند. سيمای این زنان مبيّن اوضاع نابسامان اجتمــاعی ـ سياســی كردهن دوران تحمل میكه در آ

ی پــاكی و وفــاداری، عشــق و ی، سيمای زنان این منظومه، مجســمهاست و در هر اوضاع و احوال

ها رفته است و زنان این منظومهو بيانگر ستمی است كه بر زنان میمحبت، حسرت و درد است  

 اند.ها آفریدهصداقت حماسه  از نجابت، عشق،

ا ها و ماههــ يقها كه راویان داستانهایند هفتهعاشها بسيار اندك است اما حوادث این منظومه      

كنند در حاليکه ميجبينــيم كــل داســتان را مــی تــوان در چنــد با ساز و شعر، قصه را دنبال می

يقها از این روایتهای طوالنی چه انتظاری و چه هدفی دارند؟ هدف یکــی عاشف كرد.  دقيقه تعری

است و آن نشان دادن صــميميت، صــداقت، پــاكی، نجابــت، فــداكاری، محبــت و... اســت و جــا 

 انداختن سيمای دوست داشتنی زنی كه این همه را در خود دارد.  

ی یکــی از اشيم: سارا دختر زیبا روی و ســادهجا دارد، نظری كوتاه به داستان سارا داشته ب      

چــای ی گلســتان و تــركمنمعاهدهروستاهای آذربایجان است. زمان وقوع این داستان به دوران  

شــده اســت  گردد كه بين دولت روس و ایران بسته شده و آذربایجان به دو  قسمت تقسيمبرمی

ای كه مادر خویش را ه است. سارا دختر زیبارخ و سادهی روس رفتک قسمت آن زیر سلطهكه ی

در دوران كودكی از دست داده و تنها با پدر خویش »سلطان« بزرگ شده و اینک دل به جــوانی 

ای چــون شــبانی دارد. چوپــان بــرای ویش داده اســت كــه او نيــز كــار ســادهساده از روستای خ
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-از آن سوی ارس به روستای آنان میخانی    ،رود، در این حينه یيالق میندان بچرانيدن گوسف 

گيرد به هر قيمتــی شــده، ســارا را كند. تصميم میا خيره میآید و زیبائی سارا چشمان هيز او ر

یار خود سازد و تهدید می كند كه اگر سارا را بدو ندهند به زور ستانده و تمامی روستا را زیــر و 

-كند اما سارا به ظــاهر مــیپدر سارا در برابر او مقاومت می  ر چند كه سلطان،رو خواهد كرد. ه

وگيری پذیرد كه لباس عروسی خان را بر تن كند تا از خونریزی و قتل و غــارت روســتائيان جلــ 

شــود امــا ایل خان كه در آن ســوی ارس اســت مــیكند و رهسپار  می  كند. لباس عروسی بر تن

 ود را به جریان رود خروشان می اندازد تا دست نامحرم بدو نرسد.موقع گذر از پل رودخانه، خ

آری داستان سارا به همين سادگی است اما دنيایی محبت، صداقت و عشــق در آن نهفتــه        

دهنــد تــا يقها ماهها به روایت آن ادامــه مــیعاشاست و از آن رازی بزرگ ساخته است بطوریکه 

ی آذربایجــانی را نشــان دهنــد. وفاداری و فــداكاری ایــن دختــر ســاده،  بتوانند عظمت، صداقت

يقها صــورت گرفتــه عاشــ پرداخت این داستان در دل روستائيان ساده آذربایجانی و زبان شيوای  

است. این حادثه در زمان خــود چنــان انعکــاس در اكنــاف آذربایجــان یافــت كــه شــاعر بــزرگ 

وبان« شــعری زیبــا در بيــان صــداقت و پــاكی ســارا آذربایجان، ابولقاسم نباتی با تخلص»خان چ

سرود و ترانه معروف »آپاردی سئللر سارانی« در این زمينه ورد زبانها شد. یــادآوری  ایــن نکتــه 

ضروری است كه هر بيت از شعر او بيانگر مسائل سياسی ـ اجتماعی آن دوران است و به همين 

قيقت رمــز و رازهــای سياســی ـ اجتمــاعی خاطر چون در ابهامی بزرگ باقی مانده است و در ح

ی خفقان پهلوی كسی را یــارای پــرداختن بــدان نبــود. یجان است كه در دوران پنجاه سالهآذربا

ای از ابهام دور این منظومــه ، خفقان سياسی از سوی دیگر، هالهسيّاليّت و عشق زالل از یک سو

 كشيده است.
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       1یق قوربانی عاش

ادبيات   هجری، دوران شکوفایی فرهنــــگ و قرن دهم  

توسعه و    ده، در این ســـ   2آید. آذربایـجان به شـمار می 

خـطاطی،  د نقـاشـی،  رشـد هنرهـای مخـتلفی مـاننـــ 

ـياسـی ـ اجتماعی  موسيـقی و نيـرومندی روابـط سـ 

پيدای  ایــ سبب  در  بالنده  و  غنی  ادبياتی  دوران  ش  ن 

اوج    وان شعر بوجود آمد، شد. در همين قرن دهها دی 

موالنا   آذربایجان،  غزلسرای  بزرگترین  و  تركی  غزل 

های  عرصه شد، نسخه  اثر جاودانه وارد  19فضولی با  

عظيم از  دده  چندی  كتاب  ـ  تركان  یادگار  ترین 

این دوره استنساخ گردید، دربار ص  بزرگترین شعرای تركی قورقود ـ در  از  گوی را  فوی جمعی 

بر عاشپيرامون خود گردآورد، هنر   يقی توانست در كانون توجه دولت و ملت قرار گيرد، عالوه 

ای بزرگ جای گرفتند در  يقهایی مثل محمد امانی و قوربانی در دربار و در كنار شعرعاشآنکه  

 ی مردم نيز این هنر طالبان فراوان یافت.   ميان توده

ره بر زبانها افتاد اما باید به خــاطر داشــت ایــن عنــوان یــا لقــب يق در این دوعاشی  كلمه        

يق پاشــا، یــونس امــره و عاشــ حداقل دو قرن پيش از این زمان نيز برای شاعران بزرگــی ماننــد  

يق عاشــ دیگران به كار رفته بود، هر چند كه پيشتر از این دوره عنوان اوزان مطرح بــوده اســت.  

ی دوران ه یکی از شاعران بلنــد مرتبــهحتی محمد امانی ك  آنچنان بين مردم رایج گشته بود كه

 يق بين مردم معروف گشته بود. عاشنهضت ختایی است با عنوان  

با عنــوان اوزان از يقی آذربایجان را همواره بعد از دده قورقود كه عاشدر هر صورت، ادبيات         

يقی عاشــ بيات گشــته اســت. ادبيــات  يق قوربانی وارد ادعاشيق نيز با  عاشگردد، عنوان  او یاد می

بخشی قابل مالحظه از ادبيات شفاهی مردم آذربایجان است، بنــابراین اشــعار، داســتانها و دیگــر 

متمــادی، گــاه  يقی سينه به سينه، نسل به نسل، دیار به دیار گشته و در قرنهایعاشهای  آفریده

های خطــی از دیــوان خهآوری و ثبــت شــده و گــاه در گوشــه و كنــار نســ توسط عالقمندان گرد

 19آوری جــدی و علمــی ایــن آثــار از اواخــر قــرن گشته است، اما گردشاعران بزرگ نيز تحریر 
 

ها كه به ترتیب خواهیم آورد از دو كتاب پر ارزش »آذربایجان شفاهي خلق ادبیاتي« پاشا یقعاشي شرح احوال  براي تهیه  1
 شده است.  افندیف استفاده
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شروع شده است و در اندك مدتی وارد تاریخ ادبيات ملت ما شده است. پروفسور حميد آراســلی 

يل ، از روابــط صــميمی شــاه اســماع1943در نشر نخست »تاریخ ادبيات آذربایجــان« بــه ســال  

 يق قوربانی سخن گفته و از شعر:عاشصفوی و  

 مـرشد كامليم، شيخ اوغلـو شاهـيـم                    

 بير عرضيم وار قوللوغونا شـاه منــيم                    

 عزیز باشين اوچون، اوخو یـازیـمـی                    

 منيم.آگـاه اول حالميدان گاه با گاه                      

يق قوربانی هم عصر شاه اسماعيل بوده و درد دل خود را عاشچنين مستفاد شده است كه         

 ی قربانی:لی با دیگر شعر تازه به دست آمدهبا شاه در ميان نهاده است. حميد آراس

 يقی یام حق یوال مایلعاشمن حق                        

 یر، اولـموشـام قایـلكيتابيم قرآند                       

 ای مـنيم سلطانيم، شاه اسمـاعيـل                          

 دردیمين الـينـدن فـریـادا گـلدیـم.                         

سور محمد كند. به دنبال او، پروف معاصر بودن این دو شخصيت دفاع میبا قاطعيت تمام از         

ی ح. اش بــا شــاه اســماعيل بــه نوشــتهابطــهقربــانی و ر  ی شخصيتحسين تهماسب نيز درباره

در این ميان نخستين اطالعات دقيق و جامع را مــدیون ســلمان ممتــاز   1كند.آراسلی استناد می

، بــا تــدقيق و بررســی عميــق ر از نشر تاریخ ادبيات آذربایجــانسال جلوت  20هستيم كه حداقل  

بود كه در زمان شاه اسماعيل صــفوی، هــر چنــد اشعار قربانی و داستانهای منسوب بدو دریافته  

ی برند. اما قربانی در این زمان شخصيت شناخته شدهبانی را دست بسته به حضور شاه میكه قر

دهد كه در این زمان سنی از او گذشته بوده است. از سوی الم علم وادب بوده است و نشان میع

ی وفات شاه اسماعيل سروده است و حتی در مراسم تــدفين يق قوربانی اشعاری دربارهعاشدیگر  

يق قربانی پيش از شــاه اســماعيل بــه دنيــا عاش،  عيل شركت داشته است با این تفصيلشاه اسما

 2آمده و بعد از او نيز زیسته است.

دســت بســته از بــرد و او را كــه د، از دست وزیر پيش شاه شکایت میدر اشعار خوقوربانی         

كنــد شــاه عــادل را از اوضــاع و و به حضور شاه آمده اســت تــالش مــی  اندروی پل آراز گذرانده

ی خــود نشســته ر و خانــهو با صراحت از اینکه آسوده خاطر در دیــا  3چگونگی وضع آگاه گرداند

  راند:  در بدر و آواره كرده اند، سخن میرا بوده است او  

 
 ، باكي.1960جیلد،  2ادبیاتي تاریخي، آراسلي، حمید، آذربایجان  1
 . 1381یق ادبییاتي، پیك آذر، عاشم. كریمي،  2
 .19یق قورباني، دیوان، باكي، عاش 3
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 ایدیم، آیری دوشدوم گولومدنبـولبول                                            

 دنسـالدی ائـلمي دافـلـک ووردو جـ                                             

 ندارا وزیــر الـينیــم قـقـوربـانــی                                            

 م.ششيـخ اوغـلـونـا شـيکایته گـلمي                                           

گردد كه قوربانی به دربار شاه اســماعيل راه یافتــه و از ایــن فرصــت با این شعر، معلوم می       

ه تا از وزیر او شکایت كند. در این زمينه ادیبان بزرگ آذربایجان مانند ميــرزا ابــراهيم بهره جست

اف، محمدحسين تهماسب و دیگران تدقيقات را به عمل آورده و اوضاع زمان را از نظر اجتماعی 

يق قربــانی عاشــ هــای مترقــی  های خود از بيــنشاند. آنان در بررسیبررسی نشسته  و سياسی به

 ی پرآشوب، دشمنان این شاعر مردمی، او را به مخالفــت بــا دیــن وه است در یک دورهكرددفاع  

اند. او در این مقطع تاریخی صاحب نظر و اندیشه بــوده و مذهب متهم ساخته و دستگير ساخته

 بين تمام مردم از موقعيت خوبی برخوردار بوده و طرفدارانی داشته است. دشــمنان بــا اتهامــاتی

بــه سازند و به صورت دست بسته از پل خدا آفرین گذرانده و  اسير دست مأموران می  واهی او را

آورند. او كه موفق به حضور در دیوان شــاه اســماعيل شــده از محکمه و دیوان شاه اسماعيل می

 رساند.یق را به گوش شاه و مرشد كامل میفرصت استفاده كرده و حقا

ی ادبيــات ند كه این دیدار دو شخصــيت برجســتهاسيدهز رهمين ادیبان به این نتيجه ني         

ایم كه در ميان در تاریخ خوانده  1اند.ده و آندو قبالً با هم آشنا بودهآذربایجان، نخستين دیدار نبو

يقها با ساز و آواز در تهيج سربازان عاشداران لشکر او،  شاه اسماعيل و در پيشاپيش طليعه  قشون

ســروده زده و اشعار مردمــی مــیعيل ساز میكت داشته و خود شاه اسماعليه دشمن فعاالنه شر

بایست از ارزش و احتــرام خاصــی در دربــار شيق قوربانی در چنين موقعيتی میعااست. بنابراین 

برخوردار بوده باشد كه نظر ادیبان نيز چنين بوده است. بين این دو شخصيت اختالف مذهبی و 

، بــا اســتفاده از بــل بشــوهای ده است مگر اینکه دشــمنان قوربــانیدانسته شبينشی نيز منتفی  

های واهــی دســتگير كــرده احتمالی در مناطق دور از مركز، چنين شخصيت واالیی را بــه بهانــه

باشند كه قوربانی نيز با استفاده از هنر و موقعيت خود، در راه رفع چنــين محــدودیتهایی زبــان 

 گشوده است. 

يق قوربانی نشان داده شده است كه عالوه بر اینکه شاه اســماعيل بــه عنــوان عاشعار  در اش       

یم پيرو مرشد او به حساب آمده، وی آماده بوده است جان خود را در  طبق  اخالص نهاده و تقد

گوید:  »آگاه اول حاليمدان گاه به گاه منــيم« )گاهگــاهی از احــوال میشاه جوان بکند. او وقتی  

خواهــد كــه از وضــع و ی قبلی با شاه داشته و از او مــی  دهد كه رابطهشو( نشان می  خبردارمن  
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حال او بی خبر نباشد و گاهگاهی از احوال او خبر بگيرد. مسلماً ایــن آشــنایی بــه خــاطر شــاعر 

 بودن خود شاه اسماعيل نيز بوده است.

-عيل مــیمتفاوت در رابطه با شاه اسمايق قوربانی، در موقعيتهای  عاشدهها شعر از دیوان         

انــد. ود به زود تازه می شده و باهم و به هم عالقــه داشــتهدهد كه دیدار ایندو زباشد و نشان می

ای تحت عنوان »گئتميش ایدیم مرشدیمه، دردیمــه دوا قــيال« بــه وفــات يق قوربانی مرثيهعاش

یاد نگذشته است. زیرا شاه اسماعيل دهد كه از دیدار آن دو زمنحصر كرده است  نشان می  اعرش

دهد كــه همــراه حســن بيــگ خــان ت كرده بود و در این شعر نشان میرا در بهار آن سال مالقا

شکی در گرجستان بوده و سپس از آنجا به اردبيل آمــده و بــا شــاه مالقــات كــرده و ســپس بــه 

يق قوربانی برگشته بوده است و باز مجبور بوده است به دالیلی كه هنوز بر عاش)دیری( روستای  

يق قوربــانی عاشگردد. با خبر مرگ شاه اسماعيل روبرو میادیبان روشن نشده به تبریز بياید كه  

 گوید:ات شاه نوشته است آشکارا چنين میدر شعری دیوانی كه به وف 

 يـدان اوالشماغـا بير قابـل مـئوروفـلک، سـنـله و                       

 توت اليمی فـورصت سنين، كاش بئله احسـان اوال       

 ميـش ایدیم مـرشدیمه، دردیـمـه دوا قيـالگـئـت       

  من نه بيليم من گلينجه خاك ایـلـه یـکسـان اوال.           

  م.ح. تهماسيب با استناد به شعر:

 عـزبـدن یــوز اوچ كـئـچــنـده  

 اجـل جـاميـن ایچـدی شاهـيـم  

 بــو دونيـا دان كؤچـدو شاهـيم.  

دهد كه بــه را نشان می  827بدن« سال  ی عزده تاریخ به حساب ابجد كلمهبا استفاده از ما       

دقيقــاً ســال وفــات شــاه    827+103=930سال بدان اضافه گردد ســال    103ی خود شعر  گفته

نيز سال پوست كندن عمادالدین نسيمی كه برای شاعر مبداء تــاریخی   827ختایی است و سال  

 به حساب آمده است. 

نی يق قورباعاششد مورد اعتراض شدید  ه در زمان شاه اسماعيل برگزار میاما دیوانهایی ك        

ای از اعتــراض گرفته است. نمونــهر شدگان به اتهامات واهی صورت میاست و بسياری از دستگي

   خوانيم:را به چنين دیوانهایی در ذیل می  يق قوربانیعاش

 الرشـرمـی ـ آتـدیـ حيا    يـاالر،حبـیكــوفــه اهــلـی،   

 آرام اوالن یـولـدان چـيخيب، بـير ـ بــيرین آلداتدیـالر  

 قــاضی شـرعـه رشـوت وئریب، شرعی بـاطل ائـتـدیلـر  
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 بو دیـوان كی، دیـوان دگـيل، عـدالت دیـوان گـره ك.  

 رقم  ام اولجاغين مشـرقـده باتدی شمـس، دوغـدوآخش  

 رـلـه دوشــدوكی تـا اولـدو سـحیـئـر اوزونــه غــلـغ  

 رآغـالر سراس مر، گـؤزرهتييم ایـتـيـردیم، اليم تـعـاقل  

 ك.ایـدی جوان گـرهلیپيـریم گيریب اول نقـابه گئتمه  

 

 سـنه قـوربـانی، سـن بـوجـبـره دؤزهك بـيـچارگــره  

 سـنـاسـمن بـاغـدان بـيـر گـول اوزهال اوزالـدیب او ی  

 ن ساللـی یه ایـندی اوز تـوت یـوزه  ين یـئـتيردینیـاش  

 ك.         دیــر، مـسکنيميـز كـان گرهدانبــلـيمـيـز تـرااص  

گيــرد یوانها و اینکه قاضی شرع رشوه میشيق به دعابينيم كه اعتراض اصلی  در این شعر می    

دهد. از دیگر سو، وفات شاه اســماعيل زمــانی بــوده اســت كــه می  كند نشانو شرع را باطل می

 به دنيا آمده است.   880يق قوربانی در سال  عاش ساله بوده است با این حساب    50ما    مورد نظر   يقعاش

خــود  يق قوربانی، شاعر مردمی آذربایجان دارای دید وسيع سياسی ـ اجتمــاعی بــوده اســت و بــی عاش    

نيست كه با دربار رفت و آمد دارد و در پيش شاه اسماعيل دارای احترم و اعتبــار اســت. آنچــه از دیــوان  

ی  كه بعد از مرگ شاه اســماعيل، كليــه توان دریافت اینست  شاعران این دوره می   يق قوربانی و دیگر عاش 

از وفــات وی، دســت و    اميران، قاضيان و صاحبان شریعت كه تحت نظارت شاه اسماعيل بــوده انــد بعــد 

بالشان باز شده و از فرصتهای پيش آمده برای منافع خود بهره برداری كــرده انــد، چنانکــه دیگــر شــاعر  

 آورد:  مفتيان و قاضيان سخن به ميان می   این دوره، موالنا حيرتی از رشوه خواری 

 ری لـر هـر بـييردیـوان مالـيندان پـول یـئ  ه دهبـلـک  

 1بول ـ بول سویور قال صاحبی، پول صاحبی.سربه سر،    

آفرین ، دستگير شــدن او را كــه از پــل خــداتوانيق قوربانی میعاشدث مهم زندگی  احواز         

اند كه این حادثــه را خــوب از ســر گذرانــده و بــر خــالف، در رانده و به دیوان شاه آورده بودهگذ

ت و شــاه او را بــه عنــوان دوســتی قــدیمی آگاهی شاه از اوضاع  نابهنجار كشور خدمت كرده اس

 مورد پذیرش قرار داده است.

يق قوربانی بعد از وفات شــاه عاشذكر این نکته ضروری است كه به نظر برخی محققان،            

اسماعيل از طرف مأموران عثمانی دستگير شده و از خدا آفرین به سوی كشور عثمان برده شده 

 
 .  545آذربایجان ادبیاتي تاریخي، ص  1
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يق عاشــ و آنــان معتقدنــد كــه    محققان در ایــن مــورد وجــود دارداست. باز، اختالف نظری بين  

، بعد از جنگ چالدران، توسط مأموران عثمانی دســتگير و بعد از وفات شاه اسماعيل، نه  قوربانی

م( به ایران برگشــته 1524به كشور آنان تبعيد شده است واینک بعد از ده سال )جنگ چالدران  

 1و موفق به دیدار شاه گشته است.

ویر كشــيده يق قوربانی، بازتاب اوضاع زمان به زیبایی و روشنایی تمام به تصــ عاشدر دیوان         

 ای از آنهاست:شده است شعر زیر نمونه

 لری قایـغی چـکمکـدنهجران گئجه             

 اليف قـدیـم اگـری یـایــا دؤنـوبـدور  

 ریـنيلين آتـشين تک ســؤزلبـد اص  

 ائتدیم عـؤمروم زایـا دؤنـوبـدوریقين    

 

 ت جه حـؤرمایـيب ذرهدونيادا قـالـم  

 انـتقارداش قـارداشـيـنـا ائـيلر خي  

 لر رعــيـت ر بيـگ اولور، بيگ گـداال  

 آغ پولالر چـؤنوب ربایه دؤنـوبــدور  

 

 چوشور دورناالر، سـکير تـيهــوالراو  

 راليـن آرزیــلـيـگـنامرد آدام غالب  

 والرشـدو سبوالندی دریاالر، هم جو  

 2دور.قسيز بوالقـالر، چـایـا دؤنوبقاینا  

تــوان آورد و بــه جــرأت مــیخن به ميان مــیهایی كه داشته است سقوربانی از محروميت        

 گفت اوضاع اجتماعی سياسی دوران را بهتر و دقيقتر از هر شاعر دیگری ترسيم كرده است: 

 اش آچدیـمدوست یولوندا یاخا یرتدیم، ب  

 دیـمـ گونـدوز داد و بـيداد ائـيـله  گئجه  

 میـيـمـلـه یـيـخـدیـم اؤزوم ائـویاؤز ال  

 . دیـملـهائـيـائــویـن آبــاد لـر  مـدعـی  

   

 
 یق قورباني، باكي. عاشدیوان  1
 همان. 2
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 شاهين ـ شونقار بيگ اوغلونون قولـونـدا  

 دام ساغـيـندا، سـولـوناغـيـبالر هسئير  

 دایولون ن نـامـردی قـوربانی دیـر: بـيـر   

 دیـم«.  حایيف، جوان عؤمروم بر باد ائيله  

یکپارچگی امپراتوری را حفظ كرده، دانيم كه شاه اسماعيل در دوران حيات خود،  البته می       

چالــدران، مــردم بــا توجــه بــه  حتی یک وجب از خاك را به دشمن نسپرد، حتی بعد از شکست

ای كه به شاه جوان داشتند آنچنان در برابر عثمانيان ایســتادند كــه آنــان یــک ســال هــم عالقه

يل نفوذ و حاكميــت خــود را نتوانستند در تبریز بمانند و راه خود را كشيدند و رفتند. شاه اسماع

يق قوربانی نيز تا آخرین درجه از صداقت و ایمان، نسبت به عاشبر سرتاسر امپراتوری حفظ كرد  

 شاه جوان وفادار ماند همچنانکه شکایتهایش نيز ، شکایت مردم است.

-ی شاه تهماسب بر جای او نشست. بــیی واگهانی شاه اسماعيل، پسر ده سالهبا وفات ن         

تردید بسياری از هرج و مرج طلبان در ایــن زمــان از فرصــت اســتفاده كــرده و توانســته انــد از 

موقعيت و مقام خود به نفع منافع شخصی و به زیان كشور عمل كنند. بر همين اصل، جنگهــای 

مانيــان بــه آذربایجــان های مکــرر عثخانوادگی نيز در این زمان پا گرفته و فرصت را برای حمله

رســيده و توانســته اســت   20اند. اما چيزی نگذشته است كه شاه تهماسب به ســن  وردهفراهم آ

 ه كند.انظام را استحکام بخشيده و دست اراذل و اوباش را از غارت كشور و ملت كوت

شود اینکه در اواخر عمر، زمانی كه هفتاد ســاله يق قوربانی مستفاد میعاشاز دیوان  آنچه           

طيب خاطر و امنيت زندگی گذارنــده ری« برگشته و با آسودگی و  موطن خود »دیبوده است به  

 است.

 يق قوربانی در كنار رود ارس و در قسمت شــمالی آن قــرار دارد كــه درعاشدیری ـ زادگاه         

يق قوربــانی. عاشآید و خان آن مناطق كسی نبود جز عموی زمان خود مركز منطقه به شمار می

-تــوان بــیخان بوده است. البته نمیرزاعلینام حسينعلی خان و نام پدرش مي  عموی قوربانی به

شناســد از داغ میربانی، او خود را اهل قرهيق قوعاشتفاوت ماند كه در برخی از داستانها و اشعار  

 آن جمله:  

 دیردیر، كندیم دیریاسميم قوربانی  

 رمارا داغـدان قـارابـاغا گـئدیقـ     

یــام، آی بيــگ، گویــد: »قــاراداغلیپرسند میک داستان وقتی از او موطنش را میدر یو یا         

 دیر!« همچنين در مصرعی گفته است:آدیم دا قوربانی

 دیر.ی دئيـيـر: اصليم داغلیقوربـان  
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شاعر حق دارد خود را قاراداغلی نيز بداند و چه بسا عمرش را در آنجا سپری كــرده اســت        

اما در بسياری از داستانها و اشعارش روستای زادگاه خود را »دیری« ناميده و امروزه قبرش نيــز 

ای سرسبز و زیباست. اطــرافش آباد، پر از گلهای وحشی و منطقه  همانجاست. »دیری« روستایی

باغات مختلف ميوه، دشتهایش پوشيده از الله و بنفشه، مزارعش سبز و پر بــار، آبهــایش زمزمــه 

كنــد ما را با این طبيعت زیبا آشنا میشنویم دقيقاً  امروز وقتی اشعار قوربانی را می  كنان و زالل.

هنــر شــعر   ایم. این ازایم و به سياحت پرداختهكنيم كه بارها در آن باغها گشتهو چنين فکر می

 قوربانی است. 

روانی بيان، سادگی گفتار به همــراه تصــاویر زیبــایی از طبيعــت و انســانهای پاكــدل دور          

شاعر، از مشخصات شعر قوربانی است. ما صراحت لهجه و جرأت اعتراض این شــاعر  مردمــی را 

-ار دوران زبــان مــینجــ بينيم. اگر شاعران برای بيان اوضــاع ناهمیتر  در ميان شاعران دیگركم

ق قوربانی با صــراحت تمــام چنــين شيعاسازند اما  می  هزار توی شعر و واژگان پنهانگشایند در  

 گوید:می

 ين!سگين یئتيرمهحق، دیله  رامقـارغایي  وزیــر سـنـی 

 ن!سـيبيرین سندن اؤتـورمه  نـهگؤیدن مين بير بال یئ 

 گوید:  در اشعار مختلف به صراحت تمام میای ندارد و یا  نفرینی این چنين آشکار، نمونه

 دیاوغلو اؤلموش وزیر قـضـا ائيــلـه   

 وزیـر ده منيم تک كامين آلمـاسيـن   

 م ایـچن جـالدیمبـاشيم اوسـته قاني   

ز وطن دل حساس شاعر را به ی تمام عيار مردم وطن خویش است. غربت ودوری اشاعر دلبسته

 آورد:درد می

 م پيکاندیباغریم دليک ـ دليک، سينه 

 دن آیـری.منيم اوزوم گولمز وطن     

انــد او هر چند كه عمری در غربت به سر برده، اما منتظر روزی است كه خبر خوشی بياید و بتو

       به سوی وطن پرواز كند:

   هنـه اوال، بـيـر شـادلـيـق خبری گل            

 ره دوغـرو!ه بـار خـانام ائـلـلیـوكلن            

يق قوربــانی، شــعر او را درعــين ســادگی و مردمــی عاشــ های بدیعی و هنری اشعار  زیبایی       

های كند، در شعر او بنفشــهعران كالسيک ادبيات آذربایجان میبودنش، قابل مقایسه با اشعار شا

دهند، عطــر خوشــایند را نشان مین طراوت و زیبائی خود  گون آهای سرخدشتهای دیری و الله
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انگيــزد و اشــعار ليریــک وی، ای را برمــیساس لطيف هر خوانندهگلها با نسيم مالیم سحری، اح

 ای است بر تارهای دل هر انسان عاشق پيشه:زخمه

 سحرین دان یئـلـی كـيـمی 

 اسمه، قاداسيـن آلدیـغـيم!     

 مـنـيـم صـبـر و قــراریـمی 

 سيـن آلدیغيـم!كسمه، قادا     

 و یا:

 ادوروم، دوالنـيـم بـاشين  

 ر!عاشيقيندن كوسن دیلب     

 ؤزومـهگؤزلرینی تيک گ 

 بر!  نه من دینيم، نه سن دیل     

المثلهــا، ه زیبایی تمام از زبان مــردم، ضــربيق حد و انتهایی ندارد، او بعاشهنرهای بيانی         

ســال   500اشعاری را خلق كرده است كــه امــروز از    فرهنگ مردم استفاده كرده و  اصطالحات و

 شود و حاوی مضامين عميق اجتماعی نيز هست:يش همچنان در زبان مردم زمزمه میپ

 دارلـر: قــورد قوجاالنـدیر دئـيـهمـثـل 

 تولکلو مئيدان آچيب، دووشان گولرميش.     

همانگونه كه در اول مقال گفتيم اشعار او، هر چند كه بــه صــورت دیــوان مــدون در ابتــدا        

تر ی مختلف ذكر و ثبت شده است قدیمینوشته نشده است اما اشعارش در یاد داشتها و جنگها

اشــعار  1م اشــعاری از قوربــانی ثبــت شــده اســت.  1775از آن، در یک نسخه ی مربوط به سال  

ثبت شده است، حتی در جنگهای فارسی نيــز،   19و    18ی  قوربانی در جنگهای سدهمتنوعی از  

اند و گویا تنهــا شــعر فارســی »شعری فارسی« نيز بدو نسبت داده  ضمن آوردن اشعار تركی وی

 2يق قوربانی باشد. عاشاست كه منسوب به  

-آذربایجان حفــظ مــیدر آرشيو دولتی  مهدی خزائی كه  در »جنگ بياض« مربوط به مير       

ميالدی است از اشعار قوربانی آمده است. اما نخستين كار علمــی روی   19شود و مربوط به قرن  

بــا نشــر كتــاب   1927اشعار قربانی توسط سلمان ممتاز صورت گرفتــه اســت. ایشــان در ســال  

سالها دیگر در همان    3لری«، كار تحقيق و نشر آثار قوربانی را شروع كردند.ارزشمند »ائل شاعير

مربــوط بــه   آخونــدف داســتانهای  همچون محمد راحيم، ج رســتم و ســپس  محققان آذربایجان

 
 .  45، ص  1380، كؤچورن ناصر احمدي، تبریز، پروفسور غضنفر كاظم اف، قورباني 1
 . 47همان، ص  2
 .1927سلمان ممتاز، ائل شاعیرلري، باكي،  3
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-يق قوربانی ذكــر شــدهعاشی از اشعار آوری و چاپ كردند. در این داستانها بسيارقوربانی را گرد

شعر قوربانی را با همين نام منتشر ســاخت و ســپس كتــاب  55، 1972اند. داداش زاده در سال 

شــعر او را منتشــر ســاخت«.   74، تعداد  1983شيقالری و ائل شاعيرلری، درسال  عابایجان  »آذر

ـ  1970ی وســيعی در ميــان ســالهای ی آثار قوربــانی بــا گســترهدرباره  ناگفته نماند كه تحقيق

در جمهوری آذربایجان با جدیت ادامه داشته است و انعکاس آنها را می توان در مقــاالت   1930

ی زبــان و ادبيــات آذربایجــان در دورهنویسندگان آذربایجان در ایران )با توجه به ممنــوع بــودن 

 ستم شاهی( همچون صمد بهرنگی، ح. م. صدیق و دیگران یافت.

 نی            ؤشه بن

 ریـاشـيـنا دؤنـدوگوم، آی قشـنگ پـب 

 ی.نـر یـاز بــنـؤشــهدیـر، دررلـتعـاد 

 لـه در، دسـتـه بـاغـال!،آغ نـازیک أللـر 

 ی.نينـدا دوز بـنـؤشـهخـاق آلتتــر بـو 

 مـيـشرتانری سنی خـوش جـماال یـئتي

 يـشميرن عـاشيق عاغلين ایتهسنی گؤر 

 مـيشدن گـتيردرميش، گـؤیلرمی  ملک  

 نـی. ؤشـهنــبـلـر آز بـحـئـيـف كی، دری 

 ل بـاغـاـاشــيـنا دؤنـدوگـوم، بـاغـا گب 

 اغـا نـور یـاغـااو گـؤزل حـسـنونـدن بـ 

 اغاختـاخـار بـوـ دسـتـه دریـب   دستـه 

 ی.نؤشـهقـيـز بنبنـؤشـه، قـيز ایـگـلـر؛  

 بـولبول اوخـوشـدوئيدا  سحـر اولـجاق ش 

 دیحکـم اولـوندو سليـمانالر یـئـریــشـ 

 سرت قيش گلدی،گولون واختی سوووشدو  

 ی.نؤشـهنمـيـریـک بـيـز بـایـگـلهداهــا  

 ردیبانی دئير: »كؤنلوم بوندان سایریقور 

 ر؟دیریدن آیمـيشم یـاریـم مـننه ائـت 

 دیـر؟ می چکيب بـویـنو أگریآیـریليق 

 نی!«دیم دوز بـنؤشههـئچ یئرده گؤرمه 
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 قیز الرین 

 زهآخـشامـدان یاغان قـار چيخيبدیـر دیـ  

 نقـيزالری كـسـيـليـب بـوالقـدان یـولـو 

 انـدا دوزه گـيـن دولـدوروب قــویـسـنـه 

 ن.بــارمـاغـی، ألـی قـيــزالریـ دواوشـو

 كـنـدهسی  للر یـيغيلـيب هـامـيـگـؤزه

 وردان اؤتـندهن دولـدوروب بـگـيسـنـه 

 د تـنـدهلی، گـردنـبـناخـی شـدّهشـام 

 ن.يـزالریـدن گـئـچر بئـلی ق جهأگـریم

 ز سـيــانی دئــر: »بـو دردلـری بـيلـهقـورب  

 يز  سـهيلـيبان گـلقـوهـوم ـ قـارداش یـيـغ  

 سـيــزقـویـا  آدیــنــه آخـشامينـدا واخت  

 ن«لـه غـوغـاسـی، قـالـی قـيزالریـكـسـيـ  

 دئیرسن

 اـدر اولـسـان یـارین یـانـينـقـاصـد گـئ 

 ن.ـرض ـ حاليم یـارا دئـيـرسـمـنـيـم ع 

 یمـــوالــيـآلــسا یــار احـاگـر خـبـر  

 ن.ت، گونوم قارا دئيـرسم شـکسـكـؤنـلـو 

 ير زمـان یـوبـانسـينده بسن، اؤلـکـهگـئتـ

 ان ه، خــبـر آالر او شــيـریـن زبـگـؤرســ  
 ان ان سـنـی شـــاه خـــراسـســن اوالسـ 
 ن. ه كـی گـؤررســن، اؤیـلـه دئـيرسنـئـجـ 

 ايــنـرسن پــریـميـن خـاك راهـگـئـد 
 ار حـق در گـاهـينل سجـده قـيـليوكـؤن 
 اچـيخـاندا سـئيـرانـگـاهـيندن  قـصرینـ 
 نيـرسـیــانـيـنـدان وارا ـ وارا دئـ  یــار 

 آرا لـيـقدان حـق گـؤتـورســون خـایينـی 
 از پــایيـنـی  خـایـيــن اوالن حـقـدن آلـم 
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 ن عرض حـالـينـی  نيل»قـوربانـی«طـيـفـي 
 رســن. ا ـ یــالـــوارا یـــارا دئــيـیــالـوار 

 دیم      ائیله
 دوست یولوندا یاخا یيرتدیم، بـاش آچدیـم 
 م دیـ گونـدوز داد ـ بـيـداد ائـلـه گـئـجـه 
 ی لـه یـيـخــدیــم اؤزوم ائــویـماؤز الـيم 
 دیـم. هلــر ائـویـن آبــاد ائــيـلـمــدّعــيـ 

 مدییولوندا اوز قویوبان بـاش كس  دوست
 دیـم  مدن یـاش كسآغـالماقدان بو دیده 
 مدان داش كسدیشيـرین اوچون بيستون 
 م.دیهـاسب آدیـمـی فــرهـاد ائــيـلمـن 

 ولونـدااهين ـ شـونقـار بـگ اوغـلونون ق ش 
 دا ولـونـئير اغـيـبـالر هـمـی سـاغ ـ سس 
 ن یـولـونـداقوربـانـی دئـر: »بـيـر نـامردی 
 م!«  دیان عمـروم حـئـيف بـر باد ائـيلهجـو 

 منیم
 مرشـود كامليم، شـيخ اوغـلـو شاهيمـو 
 مضيم وار قوللوغـونا، شـاه، منـيبـير عر 
 عـزیـز بــاشـين اوچـون اوخـو یازیـمـی 
 ه گاه منـيم!آگـاه اول حـاليـمـدان، قـبلـ 

 دریــن ـ دریــن دریــاالری بــویــالدی

 دیب قـارا بـاغـریـم پئـيلـهآلي خـنـجـر 

 دیر قــضـا ائـيـلـهو اؤلـموش وزیـاوغـلـ 
 م.دان دود ـ آه مـنيـمگــئـتـمز دامـاغـي 

 دنسيـن آالر پـيریـنشـاعـيـر اوالن در 
 دناغيـبين سرّینآچمـادیم سـئير بـاش 
 دنندیم خـدآفـریقـولـو باغلی كـئچــ 
 م!م گـولمـز هـئچ آچيـلماز، آه منياوزو 

 يـر یـازقـوربانی دئر: »باهار اولور گل 
 ،ـازلـره اوزوشـور اؤردك ایـله غـؤلگ 
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 دازانـ ر، اوزوم پــایدیسریـم تــولّی 
 م!«  یوخدو بوندان غيری بير ماتاه مني 

 گلمیشم 
 دیــری داغـالریندان، اوزاق یولـالردان 
 مالـبـتـه كـی بـيــر مـرادا گـلـميـش 
 ن ألينـدنعـشقيـن ستمندن ، چرخي 
 م.داداگـلـميـشاهيـم وار، اونـا بـير شـ 

 فـراغـت ائـویـمـده اوتـدوغــوم یـئــرده 
 اتـدیغـيم یئــردهاوخـویـوب علمـيمه چـ 
 رده  يریـن یـوخـودا یـاتـدیـغيـم یئبير ش 

 م.بـلــر مــنـه بــاده گـلمـيـشریایچـيـ
 بـولبول ایدیم، آیری دوشدوم گولومـدن 
 يـمـدنفـلـک ووردو، جـدا سالـدی ائـل 
 یـم قـارا وزیــر ألــيـنــدنانـی«بـ»قور 
 م.شيـخ اوغـلـونـا شـکـایـتـه گـلمـيـش 

 دؤنوبدو
 لری قایـغـی چـکمـکـدنهـجـران گئجه 
 دوــدّیـم اگــری یــایـا دؤنــوبـالــف ق  
 ریـنبـد اصـيلين ائـشيـدن تـک سـؤزلـ 
 وبــدو.يـن ائتـدیم عمــروم زایــا دؤنـیق  

 ترمؤجـه حایـيـب ذرّهقــالـمدونيـادا  

 تر خـيـانينا ائـيـلـقــارداش ـ قـارداش 
 گــداالر بــگ اولـوب، بـگـلـر رعـيـت 
 آغ پـولالر چئـوریليـب ربایـه دؤنـوبـدو. 

 نـاالر، سـکير تـئيهـوالراوچـوشـور دور 
 ن آرزیــالرنـامرد آدام غـالب لـيـگـيـ 
 والرجـوشدو سبـوالنـدی دریـاالر، هم   
  وبـدو.بـوالقـالر چـایـا دؤن  قسيـزقاینـا 

 اناارصلی عثمده قونـاق اولـدوق ق بـيز
 انار عمـّونـس تک الپ دالدیـن قـعیـ 
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 اقـوربـانی دئر: »دؤنـسـون بـئـله زامان 
 گـؤیده كـی اولـدوز الر آیا دؤنوبـدو.« 

 آیري 
 رولـبـولـلری نـه فـغــان ائـيـلسـحـر بـ 
 دن آیــری!نـه گــذاری چـمـــرسدوش 
 الن سـحر ـ سـحر غونچـا سـينـدان آیری 
 ری! لــر گـولـمـز سـمـنـدن آیـیقشـقا 

 ن وارنـدا دایـانــان یـولـداشـالریانـيـی
 ن وار رینی سـاخـالیان سيـرداشـالریيس 
 ن واراشالریسنين ائليـن، گـونـون، قارد 

 دن آیری.نم یوخ، یـار، سنم كيـمسهمني
 ارهه پئـدیـم، پـری نــه ائــلرسـن، مـد
 ارهاز خمنيم حسـرت گــؤزوم هئچ اویم 
 اره، بـيـرده دوببـير قطـره یاش تؤكدون 
 ری!دن آیندان، یـمدن، یـاقـوتعـقيـق 

 دی؟! انمـگر آخـر زمبـانی دئـــر: »قور                                                
 دی.مـانسئوگی سئوگيسينـدن آیـری یا 
 دیم پيکانک، سينهدليک ـ دلي  ریمباغ  
 دن آیــری!«ولـمـز وطـنمنـيـم اوزوم گ 

 ییشاه ختا
 گــؤزل شــاهـيـم شــيـخ اوغـلـودور              

 اه خـتـایـی!  شـــــاه خــتــایـی، شـ               

 ربــا غــلــيـــدیـــردانــا شـــاه مـ              

 ایـی!شـــاه خــتــایـی، شـــاه خـتـ              

 يــر حـــق دیـــوانبــو دنـيـادا بــ         

 انـت مـــکــــيـــادا جـــنّــاو دنـ                                                      

 انـوی وار اولــسـون تــوركـو زبــقـ                                                      

 ی!اه خـتــایـشــــاه خــتـایـی، شـ                                                       

 ول پـنـاهــی»قــوربــانــی« تک قـ 

 اهــیقــــبـــلـه عـالـمــيـــن  مـ 
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 یگـاهـــهـانـيــن قـــبــلـه جــ او 

 ایـی!ی، شـاه  خـتـشـــاه خــتــایـ 

 گوله ـ گوله

 ن بـاغـچـاسـيـنـام یــاریـيـردیگـ 

 هه ـ گـولـم دردیــم گـولـدیــدئـ              

 اموشـتــاقــلـه مـمـــن اونــــا ائ 

 ه.ول گـولـه ـ گـولــه بــولبنئــجـ 

 

 مــا گــولــونــاشی بــاغـبــان، ســاتـ                                                  

 چــاســی، پـولــوـرامــدی بـــاغــحــ                                                 

 ولــودا  بـــولـبـكـوســدوردون شــئـيـ                                                 

 .ـه ـ گــولــهداهـــا گــلـمـــز گـــولـ                                                  

 مشيــم»قــوربــانــی«یــم ائــرمــه  

 مشـيـمـمــهقــصرینــه گـيـــریــار   

 ،ممـيـشــؤرمـهلــه جــلّاد گــبـــئــ 

 م گــولــه ـ گــولــه. آلـدی جــانــيـ 
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 یق عباس  عاشتوفارقانلی 
 

يق عبــاس توفارقــانلی از معروفتــرین  عاشــ تردیــد  بی    

ی پرورش  زمان خود بوده كه اشعارش مایه   يـقهـای عاش 

شــيقهای بعــد از خــود بــوده  عا شعر و داستان در دست  

يقهای بعـــدی بــا  عاشــ است. داستان عباس و گولگز را،  

ه و  يق عبــاس ســاخت عاشــ توجـه به زنـدگی و اشـعـــار  

ســال گذشـــته،     400اند  بطوریکه در طــول پرداخته 

 این منظومه هـــمواره مجـــالس زیـــادی را رونـــق

يقی را پویا و بالنــده نگهداشــته عاشبخشيده و هنر  

 است.

ی بسياری از شــعرهای ق عباس سرایندهيعاش       

يقها راه یافته و تا امروز زنــده عاشزیبا و آهنگداری است كه از همان زمان حيات خویش در بين  

آوری شده و شاید نخســتين بــار مجموعــه گرد 19عباس از اواخر قرن يق عاشمانده است. اشعار 

بــاكو توســط انتشــارات گنجليــک در ســال . داداش زاده در 1شــعر توســط  27اشعار وی شامل  

های پيش از این بارها چاپ شده بــود. چاپ گردید. اما داستان »عباس و گولگز« در دهه  1973

بایجــان ، ســپس در اثــر »آذر1928ی« در ســال لرجملــه در جلــد دوم اثــر »ائــل شــاعير از آن

یده است. در ایــن چاپ گرد 1957يقالر« به سال عاشو بعد در كتاب »  1935يقالری« سال  عاش

يق نيز اشاره شده است. داســتان »عبــاس و گــولگز« در اثــر عاشكتابها به قسمتی از اشعار دیگر 

به طول كامل چاپ گردیــد. در ایــن اثــر  1961گرانقدر »آذر بایجان خالق داستانالری« در سال 

ایجــان جلــدی »آذرب  6صفحه به این داستان اختصاص یافته بود. اثــر دیگــر، كتــاب    100حدود  

چاپ گردید كه داستان مورد نظــر در جلــد دوم آن چــاپ   1966داستانالری« است كه در سال  

گردیده است. بررسی این داستان توسط ادیبان بزرگ آذربایجان بارها صــورت گرفتــه و از همــه 

جوانب مورد تدقيق قرار گرفته است از جمله در كتاب »آذربایجان شفاهی خلق ادبياتی« از پاشا 

 ای قرار گرفته است. یف و پاشایف مورد بررسی عالمانهدافن
های يقهای بسياری روایت گردیــده و یکــی از منظومــهعاشاما این داستان در ایران توسط         

پخــش شــده معروف در ایران است. این داستان بارها به نوار كاست ضبط شده و از رادیو تبریــز  
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بخشی از كتاب »آذربایجان شــفاهی خلــق   1354ال  قم این سطور در ساست. اما گفتنی است را
ادبياتی« را به فارسی ترجمه و چاپ كرد كه این داستان نيز در آن بررسی شده اســت و بــه نــام 

يقالر را كــه از عاشــ ، كتاب  1355های آذری« چاپ گردید. دكتر ح. م. صدیق در سال  »منظومه
 يق عباس را مورد بررسی قرار دادند.عاشهمان كتاب اقتباس شده بود منتشر ساختند و زندگی  

الزم به یادآوری است بعد از انقالب در ایران آقــای عبــاس مهيــار، واریانــت هــایی از ایــن        
داستان را در مجله ی وارليق به چاپ سپردند و آقــای عبــد الکــریم منظــوری خامنــه در ســال 

يق حسين عاشاپ بردند، باز  كتاب مجزایی تحت عنوان »عباس و گولگز« در تبریز زیر چ  1369
تردید در صدها كتــابی در تبریز چاپ كردند. بی  1381سال  ساعی اثر »توفارقانلی عباس« را در  

يق برجســته و عاشــ ای بــه ایــن يقی در ایران چاپ شده است اشــارهعاشيقها و ادبيات  عاشكه از  
 داستان مورد نظر شده است.

كه خواجه مایل نامی   1شودی( در نزدیکی تبریز آغاز میكنونداستان از تو فارقان )آذرشهر         
در این شهر دو فرزند داشت كه فرزند كوچکش عباس نــام، از كــودكی صــاحب فراســت و عقــل 

-كه مال در مکتــب نبــود بــه تشــویق هــمبوده است. او را در مکتبی پيش مال فرستادند. زمانی  
س دیگــر بــه آواز خوانده و مال او را به فلک بسته بود. لــذا عبــاهایش اشعار عاشقانه را با  مکتبی

 شود.می  يقی پر آوازه تبدیلعاشانی به اندك زم  شيقی رفته و درعابلکه دنبال ساز    مکتب نرفته
روزی با دوستان به باغی رفته، پــس از مــدتی گشــت و گــذار دراز كشــيدند و اســتراحتی        

هــر   كردند و همه را خواب برد. پس از مدتی هم بيدار شدند اما عباس همچنان در خــواب بــود.
شــان بردنــد. رمالهــا، فالگيرهــا را خواب با خود برداشتند و به خانه چه كردند بيدار نشد. او را در

 آوردند، هر كسی چيزی گفت، پير زنی گفت: او به خواب عشق فرو رفته است.
به راستی هم او در خواب، شاه مردان را دیده و قدحی از دست وی ستانده خــورد و از وی        
 ی او خواهر باتمان قيليج، پری خانم بود.رفت. معشوقهگ 2بوتا

 اند.ر شد. و دید دور و بر او جمع شدهسه روز بعد، عباس از خواب بيدا
 مادرش گفت: بالیت بجانم، چرا سه روز از خواب بيدار نشدی؟  

 عباس گفت: سازی برایم بياورید تا دردم را بگویم.
 ساز آوردند و او چنين خواند: 

 اصـیاالر آغــاسـی، آغــاالر خـآغـــ  
 دیآنـا، مـووالم مـنـه بـوتـا وئـریــبـ  
 بر آغاسیدولــدولــون صـاحـيبی، قن  

 
 . 1380یق حسین ساعي، توفارقانلي عباس، تبریز، عاش 1
داستانهای آذربایجانی وجود بوتا آلماق: پیر را در خواب دیدن و از او نشانه هایی دال بر آینده و سوگلی را شناختن است که در  2

 دارد.
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 دی.آنــا، مـووالم مـنـه بـوتـا وئـریـبـ  

 سـیرین حاجیحاجا گـئده ر حاجی ال                       

 سـیآغـزیـم آجـیبيلين اولماز شيرین                        

 سـیمنيم یاریم مجـمـز بيگيـن بـاجی                       

 ه بــوتــا وئـریـبــدی.نووالم مـآنـا، مـ                       

 دی  يـم آغـام شـاه مــردان عـلـیـمــن   

 سـه، دوشمن باغـرین اریدیحؤكم ائيله   

 دییرر: یـاریــم آدی پـعبـاس دیـيـه   

      .دیریـبــووالم مـنـه بـوتــا وئـآنـا، مـ   

 ی دیگری نبــود. اوبال پری به شهر تبریز برود. چارهبعد، از پدر و مادر اجازه خواست تا دن        

ای را آزاد كرد و او غالمش شد و همواره بــا عبــاس در راه بــود. در را بدرقه كردند اما در راه برده

يق منــاظره عاش. سپس با چند  آیدی نواختن آن بر نمیهر كسی از عهده  ید كهتبریز، سازی خر

ی پــری افتــاد و او را دیــد و دو عاشــق و معشــوق برنده شد. پس از آن گذرش از كوچــهكرد و  

 همدیگر را شناختند.

-شيق جمع میعا  40در دربارش بيش از  اما باتمان قيليج حاكم عدالت پرور تبریز بود كه         

يليج اش در تبریز پيچيده بود به دربار باتمان ق يق عباس كه آوازهعاشكردند.  مشاعره می  و  شدند

بلند بيرون آمد و به با تمان قيليج گفت كــه بــرای خواســتگاری از ها سردعوت  شد و از مناظره

يق عباس بــه پــدر و عاشخواهر او آمده است. باتمان قليج با این ازدواج موافقت كرد اما قرار شد 

مادرش خبر دهد و باتمان قليج هم به مأموریتی از تبریــز دور شــد. فرامــوش نکنــيم كــه وزیــر 

كند بين ازدواج عباس و پــری را خواست بنابراین سعی میی پسرش میباتمان قليج، پری را برا

بگيرد. چندین حيله به كار برده، ولی موفق نشده بود تا اینکه پيش شاه عباس رفته و آن چنــان 

دهــد ه افتاده و به دلی بجان دســتور مــیكند كه آب دهن شاه عباس راولگز پری تعریف میاز گ

 به تبریز رفته و گولگز پری را به اصفهان بياورد.

به خانــه محمــد بيــگ باتمــان قلــيج دلی بجان به همراه آلاله وئردی خان به تبریز آمده و        

گوید: ـ دستور شاه عباس است كه باید پــری را بجان مادر پری را صدا كرده و می  روند. دلیمی

 به اصفهان ببرم. 

 مادر پری: دختر من نامزد دارد.

 برم.بندم و تا اصفهان میه دم اسب میگرنه ترا هم بودلی بجان: زیاده حرف نزن،        
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م ن نــدارم، امــا ایــن را بگــویم كــه پســربری هم ببر، من نيرویی ندارم، قشومادر پری: می       

 گذارد.  گردد این قصاص را رو زمين نمیبرمی
 گوید: هيچ كس نمی تواند مرا ببرد. م خشمناك میدر این ميان پری خان       
 اما دلی بجان به زور وارد خانه شده و پری را به زور با خود می برد.       

 سراید:پری، موقع خداحافظی چنين می
 ا بــورایــااگـر عـبـاس گــلـر اولــسـ  
 سيـنهیـله گـيـلن داليـميز جا گلمؤس  
 رلــر آرادارهر، ایـــتـــيــلــراؤلــدوره  
 ن.سـتـومـوزه سالماسيق قـانی اونـا حـ  
 اجـان، بـو درد مـنـده قـالينـجآی آنـا                                             
 الـيـنـجه، سارالينجا، سـولونـجایـنـجه                                  

 ا ـونـام اؤلـونـجـدی، مـن اوناو مـنـيـم                                                
 ن.  لری آلـماسـيمـنـن غـيــری اؤزگـه                                              
 ی  لم یـاردان اوزهیـم، الــيـــری مـن پ  
 یلره دؤزهـق جـانــيــم بـو دردلـیـازی  
 یلـيـشسين دادیـمـا مـرتـضی عیـئـت  
 ين.  سـاوز چــئـویـریب اصـفهانـا گلمه  
شود تا خبــر را بــه عبــاس اطالع از اوضاع راهی توفارقان میيق عباس با  عاشقنبر، دوست         

اس كــه گــولگز پــری را خبر راهی تبریز ميجشود. اما كــاروان شــاه عبــ برساند. عباس با شنيدن  
كنــد س راه پنج روزه را یک روزه طی میبرد خيلی از تبریز فاصله گرفته بود. عباهمراه خود می
رسد. سينه اش پر از درد است و با خواندن و ســرودن، گــولگز را از وجــود خــود و به كاروان می
 آگاه می كند:
 دوغـومان اولندویوم، قوربـنا دؤبـاشـي  
 اریـم آپـاردی.جــان یقـویـما، دلی بئ  
 شيـب اودونـا بـوریـان اولـدوغــومآلي  
 جـان یـاریـم آپـاردی.ما، دلی بـئـقوی  
 رنی یازیامهكميـله نؤشـاه عـباس ح                                 
 نـی اولوبدور حاضيرقـوروب كـجـاوه                                 
 رفـاهاندان گـلـدی او ظاليم وزیاصـ                                 
 اردی.ویمـا، دلی بئجان یـاریـم آپقـ                                 
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 االن  مم یهن عباسام، هئچ واخت سؤیلم  

 الر تـاالنمـه سـالـدیاؤلـکـهمـه، ائـلي  

 ئجان، آلاله وئـردیـخان خـوجـا، دلی ب  

 ا، دلی بئـجـان یـاریـم آپــاردی.قـویم  

و بــه چــاهی كــه در ســر راه   خبر شده، او را دستگيريق عباس باعاشبجان نيز از آمدن  دلی      

دهد. جالب آنکه صاحب چــاه ادامه میدد و كاروان به راه خود  بناندازد و روی چاه را میبوده می

گردد تا چند نفری با خود بياورد یابد به ده برمیدر چاه را با سنگی بزرگ بسته می  آمده و چون

شاه مــردان او را از چــاه پردازد و يق عباس به راز و نياز میعاشزمان و در چاه را باز كند. در این 

يق در خــواب بــوده كــه عاشــ ب بوده است. هنوز  يق عباس در خواعاشآورد در حاليکه  بيرون می

-نهد. او بيــدار مــیید و او را در اصفهان بر زمين میآبيند و شاه مردان به كمکش میمی  خوابی

 شود.ای به شاگردی مشغول میی یابد. در این شهر در قهوه خانهشود و خود را در اصفهان م

جــان در گــردد. دلــی بيرسد و مجالس شادمانی آغاز میمی  روز بعد كاروان به اصفهان  40       

 كنــد ووئردی خان مــیرو به وزیر ـ آلالهماند.  بيند و در حيرت میيق عباس را میعاشنگاه اول  

 پرسد: وزیر، ما عباس را در نزدیکی تبریز توی چاه نينــداختيم؟ چگونــه اســت كــه او از چــاهمی

 بيرون آمده و زودتر از ما به اصفهان رسيده است؟

وزیر و دلی بجــان دهد. حيرت كوبد و آمدن خود را خبر میيق عباس ساز بر سينه میعاش       

ان پــيش برد. كــارول روز است كه در اصفهان به سر میشنود او چهشود كه میمیزمانی بيشتر  

قبله ی عالم زنده باد! پری را آوردیم امــا نــامزد او هــم دلی بجان می گوید:  شاه عباس می آید و

 آمده است.

 شاه عباس گفت: این چه حرفی است؟ یعنی چه؟       

ـ شاه به سالمت باد! پری نامزدی به نام عباس دارد. او به دنبال مــا راه افتــاده و تــا اینجــا        

سنگی گذاشــتيم كــه ده نفــر بــه زور آمده است. ما در راه او را در چاهی زندانی كردیم و رویش 

 برد.  ل روز است كه در اصفهان به سر میمی توانستند جابجا كنند. تازه، چه

شاه دستور داد عباس را پيش او آورند. وقتی به حضور شاه رســيد شــاه عبــاس پرســيد: ـ        

 اند. تو چگونه از آنجا نجات یافتی؟ببينم، اینان ترا در چاه انداخته

 شود بگذار با ساز بگویم.اگر به زبان بگویم، زبانم خشک میيق عباس گفت: شاه،  عاش       

د: ـ آنگاه آنچه بر سرش آمده بود به شعر و آواز بيان كرد. شاه خشمگين گشــت و فریــاد ز       

اندازم تا ببينــيم چگونــه زنی؟ االن من ترا در چاهی پر از زهر میاینها چه حرفهایی است كه می

 یابی؟می  نجات
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تدبير شاه، دلی بجان و وزیر را خوش آمد و از هر سو فریاد: »شاه بــه ســالمت بــاد! تــدبير        

 يق عباس دوباره ساز بر سينه كشيد و خواند: عاشرسيد.  ش میخوبی است« ! به گو

 مابـيـر سـؤز دئـيـيم سنه، غـضبه دول  

 دن هــئچ بـاده آلما  نـامــردیـن الـيـن  

 سـئـيـر اغـيب  آدامال  اوتـوروب دورما  

 لر سنی پوچ، آدام اوغلـو.يبـيـر گون ائـ  

 دیدی، جان نهر: جسم نهدیيه  اسعب                                

 دی ی، خـان نـهدعــرصـاتدا گـدا نـه            

 دیهدیـن، ایمان نـ  مکار پادشاهاظـول            

 قـویوبسان كو فرودن تـاج، آدام اوغلـو.            

خشم شاه بيشتر شد و دستور داد او را در چاه پر از زهر بيندازند. سپس خود پيش گــولگز        

 پری رفت.

از آن طرف باتمان قيليج به تبریز برگشت و خبر را شــنيد فــوراً گروهــی بــرای گــردآوری        

 اد و خود به تجهيز ساز و برگ جنگ پرداخت.اطالعات به اصفهان فرست

چــاه بــه اتــاقی زریــن.  اما عباس به مدد بوتا، زنده ماند، زهر چاه به گالب مبــدل گشــت و       

دل و مهربان بود. بگيم و پری باالی چاه آمدنــد نی بود به نام »بگيم« او زنی رحمزپيش پری پير

 يق عباس سالم است. عاشو مطمئن شدند  

يق عباس به خواب رفت و شاه مردان او را نجات داد. عباس وقتــی بــه خــود آمــد بــه عاش        

سوی باغ گولگز پری به راه افتاد. دلی بجان او را دید و دستگير كرد و یکسره پيش شــاه عبــاس 

عباس تعجب كرد و گفت: عباس، چه شد كه در چاه زهرآلود نمــردی و نجــات یــافتی؟ برد. شاه  

يق با ساز جریان را تعریف كرد. شاه عباس او را دوبار دیگر بــه روشــهای دیگــری مــورد آزار عاش

يق عاشــ قرار داد اما كارگر نيافتاد. سرانجام وزیران و وكيالن را پيش خود خواند و گفت: عبــاس  

وگلی او را از دستش بگيریم ممکن است بالیی بر ما نازل شود. او از امتحانها به حق است. اگر س

همه با این پيشــنهاد موافقــت كردنــد. گــولگز   خواهم پری را به او بازگردانم.یسالمت گذشت. م

 يق عباس را به دربار خواندند و دست آن دو در دست هم نهادند.عاشپری و 

اصفهان رسيده بود. شــاه عبــاس بــا شــنيدن ایــن خبــر، او را بــه   باتمان قليج به دروازه ی       

اصفهان دعوت كرد، احترام به جای نهاد و پــری و عبــاس را بــدو ســپرد. او نيــز ازدواج آن دو را 



 203فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

جشن گرفت و با هم به تبریز  برگشتند. عباس و پری تــا آخــر عمــر در پــيش هــم بــه خوشــی 

  1زندگی كردند.

 توفارنلی عباس

 ـئـله گـــــشــتـه وارانـــدا،ــبــيـر بـ 

 زه داغـــی. عـــجـب یـــایــالق مـــــ 

 اللـه ســی، گـولــو،  ســونــــبـولــو، 

 زه  داغــی.بــــنــؤوشــه ســـی تــــ 

 زه داغــی گــــؤیــچک  اوالر،مـــــ                                            

 چـک اوالر، تـو دولـــــو چــــيـاوســ                                                       

 ـئـل بــــير چــــک اوالر،آغ اوزده تـ                                                      

 ی.ــــی ازه داغـــــــــاالر كــآز قـــ                                                       

 ؤلــــونـدن،الر اوچــــدو گــســـونا

 ن، وس ائـــلـيـمـدهیــلدیم اولــرآیــ

 يـنــدن،بـاس« قــوشـالریـن الـ»عـ

 ان یــاش تــؤكوب گـــزه داغــی.قـ

                        *** 

 بـر،  لـليگين تـکدیر مه جــبان دلـؤزهگ 

 ر.زیـان ائـيـل نا دوالنـــيـم نـهـيـاشبـ 

 ر، الرین تــرسانی دینه گـــتـيـرهاشـقـ 

 ـيـلر.ؤزلـریـن تــرسانی مسلمـان ائـگـ 

 الـيـنـا،  رفـتـارام اوزونــده كـی خــگـ                                                          

 ن بـالـينـا،يـنـيقـونـاق ائيـله دوداغــ 

 ا،جـاوان جانيم قـوربان اولسون جانيـن 

 ر.قينه دوشن كـس نـه طوفان ائـيلشع 

 ه،  من قوربانام یارین چشـمی مـستين            

 دینـه،جـالد اولوب گيردی جانيم قـص

 ه،م اوستون»عباس« دئييـر منيم قنبری

 ل گول افشان ائـيله.زولفلرین آچ گـؤزه

 
 . 1358عباس و گولگز، به همت منظوري خامنه اي، تهران،  1
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                                              *** 

 ـيـمی،ــوشـال  گـــــلــسين تـــرالنبـــ 

 لــرین ســــنـيـن.ایـــــنـجـيـده ر الـــ 
 تــــؤكــولــوبـــدور دؤرد طــــــرفـــه،  
 نـيـن. ــيـاه تــــئـللـــریــن ســاوســــ 

 ـئـيـلـر،ـنی گـــــؤره ن مـــنی نــــس                                                          
 ـؤیـلـر،ـلـيم حـــــقيقتـی ســـدیـــــ 
 ـئده نـــی یــــولونـدان ائــــيـلـر،گـــ 
 يریـن دیــــللــریــن ســـنـيـن.او شــ 

 قــــــاليــم، ا يير بــورد»عــباس« دئــ
 ـولـومـو بــــو یــــنونـا ســـالـيـم، ــقـ

 ـورخا ـ قــــورخـا خـــبر آلــيـم، قـــــ
 ـئـج اولــــوب ائــــللرین ســــنين؟نــ

                                       ***  
 ـيـما،اشـينا من دؤنــوم ای مــلک سـب
 ر.رليـرری ده یـادا دئـيـهر هـر ســمــگ 
 سـوروشارالر اونـون عـاغلی كـامـاليــن 
 رلـر.يـهیـبـن بـيـل اوستـادا دئیــئـتير 

 زر دئــمک اولــمـاز، ـاهـر مـفـرغ اوالن                                                        
 از،اندا گــزه نـه نـر دئـمـک اولـممــيد 
 از،  یندن قالخـانـا ار دئــمک اولــمـیـئر  
 رلـــر.ا اصـــيــل زادا دئـــيــهنـار اوال  

 لـمـز پـــيـره جـــوانـهدونــيـا رحم ائـ
 وانـهشـقـينده مــنـم دیــگـولگزین عــ

 ر یــولوز دوشـسه مــولـکی ایــرانــهاگـ
 لــر باس كـيمـی نـــوجـوانی دئـــيـرعـ

                                             *** 
 ــئيریــنـده،حری گــــولشن ســــســ 
 ـوربــان. و گـــلن یــــارا مـــن قــــبـ 
 ـکر یــــــاغيـر دوداغـــــيـنـدان، شـــ 
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 ـازلی نــــگارا مــــن قــــــوربــان.نــ 
 چيبـدی بـــــاده مـــست اولــــوب، ایــ 

 يزیـل گـــوله پـــــيوست اولــــوب، قــ   
 تـــازه مــن ایــــلـه دوســـت اولـــوب،  
 چــــشم خــــومــارا مــــن قــــوربـان. 

 باسام« چـــــيخـدیـم شـــــيـکـارا، »عـ
 لــــمــوشــام نـــــازلـی یــــــارا، وورو
 نــدا چـــــــکـسـه لـــــر دارا، ولــویـــ

 او چــــــوبـی دارا مـــــن قــــــوربـان.
                                       *** 

 ــاغــا، ـئـلــه بـــنــــاگـهــانــدان بـ           
 نــيــر، لـهـزهگــــلـن عـــــؤمـرو تـــ 
 ـانــا، لـب دهـــ ،ـونـانیـــقــــول بــو 
 يــر.نـلـهســـاالن عــــــؤمـور تــــزه 

 ـزیـنــه،نـی  چـــکيـب  دیـــيـرمـهتـ                                                         
 نـی چـــــکيـب گـــــؤزونــه،ـورمهسـ

 ـهرشئـح نــم دوشــــوب اوزونــــتــــ                                                         
 ـيـر.نلـهســـــيلـن عـــــؤمـرو تــــزه 

 لــه،يــير ائــلدن ائـبـاس« دئــ»عـ
 ـولــه، بــــولـبول مــایيل اولـوب گ

 ئـلـه، ـو قــيـزیـنـان بـئـلـه ـ بـبـــ
 نــيـر.لـهگــولـن عـــؤمــرو تــــزه
                                               *** 

 ـماقـدان،اوغــــرون یــــولالرا بـــاخـ              
 دو یـار گــلـمـز.بــــاغـریم قــان اولـــ 
 آغـــالمـــاقـدان گـــــؤزوم یـــاشــی،  
 ســــئل عـــمّـان اولـــدو یــار گــلمـز. 

 ــویـو بــــسـتـه، اریـم بــمــــنـيـم یــ
 ـموشـام خـــــسـتـه، دردیـــــندن اولـــ 
 ـيـخيبدی تـــخت اوســته،یــــقين چـــ 
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 ســــلـيمـان اولـــــدو یــــار گـــلـمـز. 

 دو،ـؤكـــولـــالریـن قـــاری ســداغـ

 ؤكـــولــدو،آخــــدی چـــایـالرا تـــ

  ولـدو،باس« دئـــيـيـر بــئـل بوكعــ»

 مـز.كــمان اولـــدو یــــار گـــل  دقــ

                                               *** 

 ارقانين ائــليـنه، ئـدیردیم تـو ف من گـ 

 ينا پــریميـن.یــولوم دوشـدو اوبـاســ 

 ســالم وئردیم، عـليک آلـدی سالميـم، 

 ریمـين.قــوناق اولــدوم باباسـينا پــ    

 یه،  تدی اوردا دوشمهــریم تکليف ائـپ

 یه،  دیم شربت وئردی ایـچمهستهسو ای 

 كــؤنلوم قـوشو پرواز النيب اوچــماغا،   

 اسـيـنـا پریمين.اوچـوب قــونار یاخـ 

 

 لـر، ؤرمهردنه تــؤكولوبدور هال گـد

 لـر،هنجه بـئلی دورمـينا كمر ایــم

 ر،  لمهفتا اوسته قـيزیل دویولس ق اط

 ریمين.بدور یا خـاسـينا پــدوزولــو

 غـا،  ـباس« ایدیم گـلدیم بوردا قالمـ»ع                              

 يـمی ســولمـاغا،ســاراليبان هـئـيوا ك                                

 ل آلماغـا،ؤزهجــفا چــکيب بــئـله گـ                              

 ئـوداسينا پریمين.عــجب دوشــدوم س                              

                                           *** 

 لول چــــاغی، كـــــؤنـلومون بـــو مـــ 

 ی،  بـــو دور یـــار گـــلـدی یــار گــلد 

 يراغــی، عـــــاشـيـقيـن چــــشمی چـ 

 ار  گـلـدی. بــــودور یــار گـــلـدی یــ 

 اتدی،  قــــيبالر بــــاشيم قــاســئـيـر                                           
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 یـــه چـــاتــدی، ـهســـــؤزوم درجـــ                                                     

 ـقابی آتــــــــدی،اوزونـــــــدن نـــ                                                    

 دی یـار گــلـدی.بــــو دور یـــار گــل                                                      

 ــکمـم آهـــی،  باسـام« چـــمن »عـ 

 گـــؤزوم گـــؤزه ل مـــاهی،گـــؤردو 

 ـام یــــــارین مــــدّاحی، اولـــمـو ش

 بــــودور یـــار گـــلدی یــار گــلدی.  

                                             *** 

 علّيم، ن مـــبـــاشينا دوالنـــيم گـئده 

 . ااز یــاريـم دردیـــمی یـارا یـلّمــــعـ 

 ونــا بــریـان اولــمـوشام، آلــيشيب اود 

 ـاز یــارا.دردیـمی یـــارا یـ مــعـلّـيـم 

 

 اوزو قــيـزیل گولدن الپ اولـوب تــزه، 

 ـر مــزه،دیســؤزلـری شـکردیر دیــلی

 گـؤزوم دوشوب پـاشا قـيـزی گـولگـزه،  

 مـی یــارا یــــاز یــارا.ــعـلّيم دردیمـ 

 ایـشيمده دوغــرویـام،الم بــيـلير اؤز ع

 غـيـبی دو غـرویام،  ئيراسـقــلينجيم وار  

 م »عـبـاس« ممّد تـاجيـر اوغـلویـام، آدی

 عـلّـيـم دردیــمـی یـــارا یــاز یــارا.مـ

                                             *** 

 قـاشـا،  ـن نـن قــوربـانـام سـنی چـکمـ                                       

 انا گـولگز. دیــن الــيمی دامـیـــئـتـيـر                                       

 ب مـه قـلم قــاشـا،  م چـکـيدام قـــلخـ                                       

 انا گـولگز.يـمی دامـیــئـتـيـر دیــن الـ                                       

 نه قـاداغـا،ـچ ایـش دئيـيل واهلل سـهـئ 

 ه صاداغـا،  جــاوان جـانـيم اولــسون سن 

 ك لب ـ لبه، دوداق ـ دوداغـا،  گـل وئـره
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 ولـگـز.نـه دایانا گم ـ سيـنهبـو ســيـنه

 نـی قـورتـاردیـن آالودان اوددان،  سن م              

 دن،  سی اویـان غفلتوگین« سئ»عباسي 
 نــگـيـن تـو تـارام گولـگزیم آتالن،اؤزه 

 اؤزومــوزو چـاتـدیـراق ایــرانـا گـولگـز.
                                             *** 

 ـيـنـده،ـم بــئـی زمـاتـمـيـشـدیـیــ              
 ــلـدی.قـــــــوالغــــــيــمـا نـدا گــ 
 دن، ـفـلـتـــانـدیـم خـــــواب غــاویــ 
 دا گــــلـدی.غـــــيـمـا صــــقـــــوال 

 ـميشدیم،دال دریــــن دریــــــا یــــا
 ؤنـول ظـــولماتا ســـالـمـيـشـدیـم،ك 
 دان دالـــدا قــــالــمـيشدیـم،امیهــ 
 ـلدی.ما بـــــير خـــــدا گــدادیــ 

 اؤزوم دوغــــــرو ســــؤزوم دوز دور، 
 يـردی یـــــارا یـــوزدور،بــــدن بـ

 يـيـر نــورلــو اوزدور،»عـبــاس« دئـ
 ـشـيــتـدی دادا گـــــلـــدی. او ائـــ

                                        *** 
 ـوم مــنيم اؤز آقـام،  بــــاشينا من دؤنـ 
 ارا آب و تــابينـان.یـیـــئـتيـر مـــنی  
 دن،  بير دسته گول ایدی چيخدین بهشت 
 تــــوتموشـدون الـينده آب و تـابينـان.   

 اضـی،سنه قوربان اولـوم ای حسـن ق  
 يـزان تــرازی، قویوبـسـان دونـيـایا م 
 ه خـوش آوازی، داوودا وئــریـبـسن نـ 
 لـر آب و تـــابـينان.اوخــور سـسی گ 

 سن بـابـا،وربـان اولـوم ای حسـنه قــ 
 گـئجه گوندوز هئی با خـارسان كتابـا،  

 لــدی كـعـبـه،  یـکشنبه گـونونده دوزه
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 يـناسيـن آب و تــابيـنان.قــویدو الر ب
 دان،»عباس« سؤزون سؤیلر روز ازل باش                                       

 عـلی نظر سالدی سـو چيخدی داشدان،                                         
 مـحمـّد الـمصطفی ائـندی مـعـراجدان،                                        
 دو آب و تــابينان.  یــئـره قـــدم قــویـ                                       

                                                 *** 
 الردان،  ل گـئت بـو داغـدومــان گـ 
 ـــمز.هار گـــلدی قـــــار أگـلنبــ 
 ل اوالنــيـن، ؤزهسی گـســـئوگـی 
 ـــمز.ـؤنـلونـه غـــــبار أگلنكـــ 

 ر، ـاشی قــــارا دیــگـؤزلــری قـــ
 ر، ـــارا دیـمــئـيـلی هـایـقونون بـ
 ـر،ســرا دیـبــو دونـيــا كــــاروان 
 نــمـز.ـر گــلـن قـــونـــار اگلهــ 

 ج اوالنــدا، »عـبـاس« دئـيـيـر حـ
 دا، كــعـــبــه ده مــعــراج اوالنــ
 دا، دوغـــرو یـولــدان كــج اوالنــ

 مــز.ئتأ ر عــارــامـوس گــئــدهن
                                                *** 
 شام دردی غـمين باركشی،مـن اولـمـو 
 نـدی.ميشم نـه قــاالميکدیرغـمدن تي 
 م كـی یـارا بـير نامه یـازام،  دیـسـتـهای 
 .دینــه مركب تــاپـدیم نـه قـلم ایـن 

 جنون مـسکنينی داغ ائـتدی، لـيلی مـ 
 ائتدی داغ ائتدی،م اوستون دویون سينه 
 فــلک ووردو لــشکریمی داغــيتدی،   
 شکریم قــالمادی نـه قـاالم ایـنـدی.ل 

 اهانا،بير عرضيم وار من ده دئييم ش
 م شاها، نه، ریـه شوكر ائـيلهایـالهی
 خـورام كی نازلی یـاری شاه آنا، قـور
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 دی.االم اینوغایام ایـندی نه قـنـه غ
 مادا گــئـتـدی،  كــتابالر اوخـودوم جـ                                          

 ادا گــئـتـدی،وممــحمّد مــعـراجا ج                                          
 دی،  ومادا گئت»عباس« آغالر گولگـز ج                                          
 االم ایـنـدی. سـيز دونــيادا نـه ق پــری                                          

                                             *** 
 دان،وردونیریم كؤچوب  گلدیم گؤردوم پ 
 وش.یایالق یئری چمن اولموش آی اولم 
 م،رهيلبـئله مـن ساغـليغی نـئ وندانب 
 وش آی اولموش.لمگمان اور بدلرقيب 

 اغـيـرین عــلمی،یـئنه یـاتدی مـن ف 
 الدی قـلمی،  چــرخی فـلک تـرسه چـ

 م عـالمی،رهيلهگــؤز یـاشينا غـرق ائـ 
 قطره سوالر عمّان اولموش ای اولموش. 

 لــر دوزولـدو،احیرمــجـليسيمه صـ
 گـؤزوم یاشی گؤزلریمدن سـوزولـدو،

 یـاردان اوزولـدو،ين  آغـال »عباس«! ال
 وش.وگون آخيرزمان اولموش آی اولمبپ

 اوزلـو عـمی،  بــاشـيـنا دوالنــيم گــول                                           
 ئدیب خـانا یـئتيشـر.  مـنيم عـرضـيم گ                                                      
 قـاشالری لـعـل اولـسا یـوخدور قيمتـی،                                              
 ن تـک بــزیـرگــانـا یــئـتـيـشر.اودا م                                            

 ر دوزولــر، لراحـیمـجـلـيـسـيـمه ص
 وزولـر، النـيـب سآال گــؤزلـر خــومار

 يم اوزولــر، بـير تـوكـو اوزولـسه  جـان
 ئـتـيـشر.ســی آل عـثـمـانـا یـهزلزل

 يير یـاریم نـقابين آتــدی،  »عباس« دئـ 
 جـمالين گـؤرستدی گـونـو یـوبـاتـدی، 
 آغ اوزده خــالــالری مـثلی نـــباتـدی،  

 وانـا یــئـتـيشر. سککيز جـنّت بـيـر رضـ
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                                               *** 
 مـی،گـزدیـم عجـ  رادیـم عـثـمـانـیآ 

 وشـم.ی گؤرمصری، اوسـتانبولی، شـام 
 ســا،ل واردیـدا آدی بـلـلی گـؤزهرهـا 
 م.ؤرمـوشتاریـب هـامی گآرایـيب آخـ 

 لـدی، ر ستـمی گــؤزهـنـه یاریـن هم
 دی،لاوره یـيـمده دردی غـمـی گـؤزه

 لـدی،  ل، نـامی گؤزهپریم قشنگ گؤزه 
 ؤرمـوشـم.نـــامـی گـسراسر او پـری   

 
 بر،ر دیل ازیدممن »عـباسام« سـؤزلری 
 تر،  مده دردیم بيـر دف حک اولوب سينه 
 بر،اهيم سيزین اولسـون مسجد و منش 
 مـی گــؤرموشـم. من گــؤزومله مـصلّا 

 ؤنول، یــيب الف ائتمه كتـکـبّر ائــيله 
 تيبدی.   ـو بـير چـؤلدور اهل ایمانالر ایب 
 تمز،  ین مــکانا یئخـــاليقی بـــيـلمه 
 بو بير چؤلدور چـوخ كاروانالر ایتيبدی. 

 سين طرح ائـتدی آیا،  قـيزیل گول غنچه
 ایــا،خـدادان ســالـگـينان بـاشيـنا سـ

 ایــا،ــولالر آتـــایـا قــيـزالر آنـاوغـــ 
 عــاق اولــوبان دیـن ایـمانالر ایـتيبدی. 

 اسام« آغـالرام اودالرا بـاخيب،ب» عـ
 انـيمی اودالرا یـاخـيب،بـو جاوان ج

 یـولوما گـؤرورسن اوچ جادا چيخيب،
 يبدی.منـيم كـيمی سخن دانـالر ایت
                                               *** 

 ن،دیرهزلـدن سن منه یـار ـ یار دئيا 
 لره باخ، آیدین اولسون. ایـندی اؤزگـه 
 ردین،جان دئيهنده جانیمن جان سؤیله 
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 سون.جـانيمی اودالرا یاخ، آیـدین اول  
 ندی سن اؤزگه یه دوروب باخيبسان،ای

 يبسان،لره چــاخجــاوان جــانی آتـش

 يــنـا یـاخيبسان،م الــلـره خـگــؤرور 

 یاخگينان سئوگيليم یاخ آیدین اولسون. 

 

 » عباسام « گئجه گوندوز آغالرام،  من 

 م داغالرام،رهنه م اوسـتون دویونلهسي 

 غالرام،كـيمه گـئدیب كـيمه اومود با 

 سئوگيليم گؤزلرین چوخ آیدین اولسون. 

 ده،ند صـــبا بــير مـــویـونـو اوزوبـــا 

 اریـم.رسـن یسـن مـنيم جـانـيمی اوزه 

 جـاوان جـانيم قوربان اولـسون جـانـينا،   

 رسن یــاریـم.ؤزهبــو درده دئــگـيلن د 

 ارالسان آهـوسان، ير مچـؤلده گـزن ب

 سان،للرین شاهیل دئسن گـؤزهگؤزه 

 سـان،اریـنين آهــیم سـن یکرآه چ 

 رسن یـاریم.وب یـارال گـزهبـاهـم اول 

 م، رلهقـيقتی بـيعـبـاسام « حـن »  م

 م،ريـلـهفتی طــریـقـتی بــعـریـمــ

 م،رلهادانـــدان مــــورادیـمی دیاریـ

 اریـم.  رسن یـشاءاهلل دردلــره دؤزهانـ

                                           *** 

 درس آلمادی، آچدی كتاب اوخودو،  

 ئچ اوستایا قاشالرین.محتاج دئييل ه 

 ندن،  الـيتـزه چــيخيب كماندارین   

 ليک آیـا قاشالرین.ـئجهر اوچ گبنزه 

 يـنـدا،  اووچــو اوالن دورار داغ دامان

 انـيـندا،دردلی یدردلـی اوالن دورار   
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 يندا،  دال  سگ رقيبينه دوروبـسان  ن  

 بدی عــؤمرومو ضایا قاشالرین.یـوئر 

 
 خالين خوجا،  گان، بيرزیربير خالين ب 
 تک آجا،مس ـ زكـاتينی وئـر من خ 
 تجا،  مـزدیم اليـلهعـباسام « ائ  ن »م 
 اشـالرین.  ایـا قـتـدی الــتـجمـنی گ 

 ان؟الرسنـه آغـــالرســان نـه ســيــز 
 وم.ؤنـلـيـر دردی بــئـش اوالن كــبــ 
 ان،يـــردا وَرَم  بـــــاغــالرسـآخـــــ 
 وم. ـؤنـــلغـــمـه یــولـداش اوالن كــ 

 الر عـارسـيز ـ عـارسـيز،  « آغ»عـباس
 ارســـيــز،يـا سـن سـن اعـتــبـدونـ
 م  یـــارســيــز، ردیـن  دؤزهدئـيــيـر 
 اوالن كــؤنـــلـوم.دؤز بــاغــری داش  

                                                                          *** 
 دومـــان گــل گـئــت بـو داغـالردان،   
 ســيـن.يــلـهـــالر تـــزه بــار ائداغــ 
 نــه گـــؤزلــریـم ســنـی گــؤرسـون، 
 ـن.ســيـيــلـهبـار ائـنـه كــؤنــلوم غـ 

 اشـا ســـئــودیــجـه یـيـم، حــاشـا،ح
 لــدی بــــاشـا، یــــاز یـــالنـــالر گــ

 اس داشــا، بــيــر یـــانــدان اؤزون بـــ
 سـيـن.دان ائــل جـار ائـيـلهـر یـانبــيـ

 وی » عــبـاس « زندانـدا قـالـســين،  قــ
 يــن، يـنـدان درســيـن آلـسـمـــوالســ

 يـن، گــولـگـز بــاشــيـنـی یــارسـ نــه
 ســيـن. بــيـب تــيـمـار ائــيـلـهطـنـه 

                                                 ***  
 لـيـبـدی،  يـر زامـانـا گـآی آقاالر بـ 
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 نمير. یهارغا شـوخ تــرالنـی بهآال قـ 
 الر آنـانی، آتــانـی، قــيـزالر اوغــول 
 مـير. نـلـرده قـایـنـانـانی بـگيـنلـگ 

 ه،  سن ایـشيـنیهئـتـمـهآدام واركی گ

 يــنـا، اشـآدام واركـی دوالنـاسـان بـ

 مـيـر آشينا،  ران تــاپـآدام واركی آیــ

 يـر.نـمدیـنـدیریرسن یـاغی نـانی بگ

 

 يـر دری،نـمـئـيهه گـآدام وار ایـنـيـن

 ادا گــزیــر سـرسـری، دونــيـآدام وار 

 تدن یـوخـودو خبـری، دام وار مـعـرفـآ

 نـمـير، سن یول اركـانـی بـگیـندیریرد

 الهـی، زیـر كآدام وار چــؤلـلـری گـ 

 ال هـی، يـر او بـيـر آلآدام وار تـانيـم 

 ير او بسم آلالهـی،  آدام وار كی بـيـلم 

 .نـميرمـانی بـگم واركی دیــن ایـآدا 

 آدام وار دوالنــار صــحــرانــی دوزو، 

 ر گـولـو نـرگـيـزی، آدام وار دوشــوره

 اپـانـمـير بئـزی، یه تمهآدام وار گـئـي

 نـميـر.م واركی آل تـا فــتــانـی بگآدا

 

 آدام وار چــوخ ایــشـلر ائــيـلـر اراده،

 مـز مــرادا، آدام واركی یــئــتـه بيـلـ

 ك تـاپـمير دونيـادا،  هآدام واركی چـؤر

 نميـر.فرانی بگر سونـعـمـتـلی بي  نمي

 دیـر،  اخشیآدام واركی آدامـالریـن ن 

 ر، دیـآدام واركی آنـالمـازدی نــاشی 

 ر،دیآدام واركی حيوان اوندان یاخشی 

 نـمير.یهئچ انسانی بهدیندیریرسن ه 
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 لـر، سن گولآدام وار دسـتـيـنـه وئـره 

 سن مـيـلـلـر، وار گـؤزونه چکمهآدام   
 ينـا كوللـر، »توفارقانلی عباس« بـا ش 
 يـر.نمسن یاریـن سنی بـگنـه گونده 

                                                   *** 
 الـيم،  حـکمت مجليـسـينده ایـله شن ع 
 ن ائده جوش ردهيقال ها قال سالماینان ب 
 دیـر، آلـدیم اصـول دیـن نـئـچهخــبـر  
 عرب خمس و فارسی پنج و توركو بئش.  

 ف صـف اولـوب یـکایـک،  دوزولوبدور ص                                                         
 یــکایـک،  اررّاف گـله قـيـمت قــویصـ
 شـيـبـدی صف صف اولوب یکایـک،أیله 
 ش.  توركو دیسی دندان،  ان، فـارعرب سين 

 
 ا آشـيـنــا، نـامردینـن سن گـل اولـم 
 ر قـاتـار آشــيـنـا، هبـيـرگـون اوالر ز 
 نا،اس« دئيير ساليم شاهين بـاشيب»ع 

 و داش.عرب حجر، فارسی سنگ و تورك
                                                   *** 

 يـرام، بـاشـدان تـانـس اوالدی ازل پي              
 اغين یاندیرار.  چؤر چؤب یـيغار یاد اوج 
 مـز، ؤزلـهنـامـوس گـو حر دورار عار  س 
 ر.ویـوتؤكر اؤز اوجـاغين سـؤنـدورهسـ 

 غ اولمـاز،اولغون جوشا گلسه كؤپوك یا 
 اغ اولماز،  سـؤیـود بـار گتـيرسه باغچا ب

 زیبيل تـپـه اولسا كـوللوك داغ اولمـاز،  
 ر.رهـنـده آلـچـاقـالرا یـئـندیـئـل اسی
 
 دن،  نیر سريه»عـبـاس« بـو سؤزلری دئ   
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 دن،  آرخی وورون سـویو گـلسيـن درین                                                         
 ندن،ریادار یـئبير اولسا داغ اویـن سـؤز     
 رار.سيـنـدین  ير اولسا ضربی كرهائـل ب     

                                                   *** 
 كـؤنول مجـنون كـيـمی یایيـل داغـالرا، 
 غـيـنـدان اؤپ.نـيـن بـودابـو اللـه ایـيل 
 پــروانـا تـک دوالن یـاریــن یـاشـيـنـا، 
 آراال تـئــلـلـریـن بـوخـاغـيـنـدان اؤپ. 

 ی،  یناق اولماز نـانـجـيـبـيـن قيزـمآل               
 اصـيـلين نازینـی،چکمک اولمـاز بـد

 او اوزونــو، بـو اوزونــو، گـــؤزونــو، 
 ن، دوداغيندان اؤپ.ليندن، دیشيندهدی 

 ری، شـير باردان اؤتبـاغـچـاالر تـيـتره
 ری،ادان هـئــيــوادان نــاردان اؤتآلم

 عـبـاس آغالیـيـردیـن یـاردان اؤتری، 
 دان اؤپ.  دور شـاهی مـردانين آیاغـيـن
                                                   *** 

 گـؤز پـــری، ــيـنـا دوالنـــيـم آالاشب 
 اردیـن عاغـلـيـمی آی بـویـانـدادور. آپ 
 دنـده،دا باغـيـل بـاشدا دئـيـيل روحع 
 دیـن تار و مار آی بـویـانـدادور.ائـيـلـه 

 دانـدیر مایام بـولونـماز حارام،حاالل
 سينده من اوردا وارام،جليقيرخالر م 
 قـيب آدامال هئچ اولماز آرام،سـگ ر 
 ندن آی بویاندا دور.دیر فعليطانشي 

 
 ه كئچدی،»عـباسام« دورانـيم آی بئل

 دوالنـدی روزگار آی بـئله كـئچـدی،  
 يـر پریم آی بئله كئچدی،  سالالندی ب

 م: آی بـویاندا دور. بـبـدن دئـدیـاوس
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                                               *** 
 يـچـيگی بـویورمـا ایـشـهاؤزونـدن ك  

 سـؤزون یئره دوشن، هئچ مقدار اولماز. 
 توتسان اؤز الينله توتهر نه كی، ایش  
 ده جـفـاكـار اولـماز.انـسان اؤز ایـشيـن 
 ولـونیاؤزونـنن بـؤیـو گـون ساخال ی     
 رض حالينیوروش عرده سدوشن یـئ     
 و مـالـيـنـیانـت قـونـشامـانــت، ام     
 ین اؤزو وار اولـماز.قـونشو یوخ ایسته     
 دی؟وروشون، قول عباس، حالين نئجهس 
 دیوندوزلریم آی قـارانـلـيـق گئجـهگ 
 سرو آغـاجـی هـر آغــاجـدان اوجادی   
 تدی، بـوداغـيـندا بـار اولماز.  اصـلی قي 

                                                                          *** 
 پوچ اولسون، نامردلر ساراليب سولسون. 

 دان تـانـيــراماشــل بـبـد اوالدی ازه
 چؤر ـ چؤپ یيغار یاد اوجاغين یاندیرار

 ر،ـحر دورار، اؤز اوجاغـين سؤندورهس
 اولغون جوشا گلسه، كؤپوك یاغ اولماز 
 يرسه، باغچا باغ اولمازسـؤیـودبـار گت 
 زیبيل تپه اولـماز، گوللوك داغ اولماز   
 رسـنـده آلـچـاقــالرا ائـنـدیـرهیـئـل ا 

 ر سـریـنـننسـؤزلری دئـيـهعـباس بو 
 آرخـی قـازیـن، سویو گلسين دریـنـدن

 دنیئرین ر  داائـل بـير اولـسا، داغ اویـنـا
 ن سيندیرار!سـؤزبـير اولسا، ضـربی كره

                                                                          *** 
 لـر بـاشـيـنداـشمهرچحر ـ سـحر سس 
 ه یـایـيالن پـریم!ون كـيـمـی عـالمگ 
 یـامـان قـاندیـرسا  نهر كيم مندن سه 
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 ـ!یم  سين، یا ایالن پرلهیا عـقرب دیش 
 ین نؤكریيـرقـوومـا درگـاهـيـنـدان ش     

 لمکاریرم هـر شـالـی، هـر ق گـئـيـمـه     
 یـم یـئـمم شکریسیتـهران خـسهـج     
 نـونـداكـی نـارا مـائـيـلم پــریـم! قویـ     
 نی چـک قاشينا گـلسين!گؤتور سورمه 
 مـانی بـاشينا گـلسين!چال اگری چـال 
 ونـا گـلسين! عباسين سـؤزلـری خـوش 
 ـنـان سـایـيالن پـریم! قـيـزیر لحوری 

                                                                          *** 
 یيمآغـاالر، گـلـيـن سـيـزه سـؤیـلهآی     
 يـن!و بـيگزولـمـه سـيـن الـدن الـی باو    
 دهی بـهـشـتجـــنــت اعــالده، بــاغـ    
 ن!دؤشنسين یئری بو بيگيخــوش نشان     
 بدی زر ایـلـه خـاردان  اگـنينه گـئـيـي 
 خـدام غـنـی ائـدیـب دولـت و واردان 
 نـدی او ذوالـفـقـارداننـفسـی كـسگي 
 ن!بـو بيـگي  "لیع"ورشاسين  ن ق كمری 
 نان چـيـخایدی اوواشـاهـالرین شـاهي    
 سين سـووارشـيـرینی گـتيقـدرت شم    
 اعوسين دوندوز عباس ائيلهگگـئـجه ـ     
 ن! ـقـدن اوزون اولسون عمرو بو بيگيح    

                                                                            *** 
 سيندادیداكـؤنـول بـيـر جـانـانين سئو 
 جـــسـمـده انــسانـدی، مــاه انــوردی 
 بــاغـچادا بـولـبولبـــویـونـو آرزوالر  
 بــيــلـمـيرم ســوسـندی، یـا صـنوبردی 
 نو قـریـشين نـوری سیگيمين حسئود    
 ورین یــوسفی، چـيـنين فغف كنـعاني    
 لـر بهشتده چـوخ اولور حوریدئـيـيـر    



 219فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 لـيـب، یار تـزه تـردی.اونالردا كـهـنـه    
 خـو عـاشيقليقی آسان شئی ساندیچـو 

 ينی گـؤردو، چـوخ تئزاوسانـدی،ـاسجـف  
 دیودونـا یـاننـيـن اعـباس بـيـر پـری 
 .یدلـر دئـدیـلـر: بـاخ سـمــنـدرنگـؤره 

                                                                              *** 
   ،یيمهآغاالر، گـلين سـيزه سؤیل آی     
 رلر  يهقوز داشدان اولماز دیوار، دئیـال     
 ائلهحين، خورد  بزیرگانسان، آچ ماتا     
 لر. ريـهنـالر یـوكـونده نـه وار، دئآال     
 لـر اوالن ساخالر آليجی قـوشـوبـيـگ  
 ر قيـمتلی داشـیصـراف اوالن سـئـچه 
 سـا ایـشـیيربــيـر اوغـول آتـادان آرت 
 ر. رلهدئياول ! وار لـق ایـچـينده اونـا خـ 
 تدنامولودر آتـالندی چـيخدی ظاسـکن     
 خـضر پـيغمبر ایـچـدی آب ـ حـياتدان     
 آتدان  ایگيددن، قيلينجدان،سؤز دوشدو       
 رلـر. ر فـانی اونـالردان سـيوار دئـيهسـيـ     
 ن اگـر بـاری اولماســابــيـر بـاغچـانـي 
 ماســااولواسی، نـاری  آلـمـاسی، هـئـي 
 يـدیـن دونــيـادا واری اولــمـاسـاایـگـ 
 لـر. رل دئيـهخـلـق ایـچـيـنـده اونا سفي 
 ر یـاتـمـاز  لتـيفارقانلی عـباس گـئجه     
 خـنـث آرتـماز  پيغمـبر قـارغـایيـب م     
 دا باتمازهر نه وئـرسـن حـقـين یـولون     
 رلر. ورقادا باشـدان سووار، دئـيهن جمي     

                                                                               *** 
 یيم  االر، گـلـيـن سـيـزه سـؤیلهی آغآ 
 كـسيـب قـارا بـاغـریم گـؤزه توتـارالر.  
 ی  دی دونيـانـين ایـشـلـدن بــئـلهازه 



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان  220

 

 ارالر. قـيـامـت پــرده سـيـن اوزه توتـ 
 شـک  شؤك  نـدار مایاالر دالـيـریـيیـئ     

 ک  جلر بـيرگون كؤچهدونـيـایـا گـلن     
 وارلی یاالن دئسه، یوخسولالر گئرچک       
 ون سـؤزونو سـؤزه توتارالر. یـوخـسول     
 سنك دوستون ذاتين بيلهعـباس، گره 
 سنيمی بـاغرین بـاشين بؤلهـنجر كخ 
 سنقـازانـج ائـلهوزیــر، یـوز ایل ارا  ق   
 ردا بـئش آرشـيـن بـئزه تـوتارالر.آخـي 
                    *** 
 ؤز پــریبـاشـينـا دؤنــدویــوم آال گ     
 اسين!سنی مـننن آیـری سالمتـانـری     
 نـی آردانحق گـؤتـورسـون بـو قـاری     
 ن!سی قــيــامـتـه قالمـاسينـشـانـه     
 سين، یاتانين اؤلسـون!نـيـن گلمهگـئـده 
 فـلک الی دئـيـسـيـن، دؤرانين دؤنسـون  
 يـنلـر وورسـون، آغـزی ایيلـسشـتـهفـر 
 ماسين!نـيـن بـيـر دردیـنی بـيلن اولسـ 
 مـادیـن یـازیـق عـباس حالينیسـوروش     
 دیم، تـانری ظاليمی؟!  لـهمـن سـنـه نـئي     
 نــدا آلـيـم جــانـيـنی زرائـيـل دونــوع     
 اوسـتـونـده بـير خشير قوران اولماسين!     

                                                                     *** 
   ن ن او گــــؤزلـریـــری ســـنــيپــ 

  رزهیـه بــنهرم نـهـئــچ بـــيـلــمـيـ             
   ه نسـیورهن سـیــــاســيـ بـــيــری 
 ر.زهـف ـ بـــئـــيــه بـنـبـــيــری ال            
                       دیری مـيـم دی، بـيـری جـــيميـبـ                                       

 دی!ـيمخــلــق ائـــدن كــالریونـ                                                      
 ،وش گـونـدويــری ســحــر دوغمب                                       
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 ر.زهبــــدیــــر آیـا بــنـری بـــيــ                                                      
   اســیری آالخـــاتـــيــن آلـمــيــب 

 یبــاغــدادیــن خـــورماسری ـيــبـ            

   یـری شــکــریـــن خــيـرداسبــيـ 

 ر. زهشـــامـــامـــایـا بــن یربــــيـــ            

 ريــم چاشيعــباسـام، آغـلمــن                                           

 قـولـالریـم بــویـنـومـدان آشـيـر                                                        

 یـالشيرده بـول تـخـت اوسـتقيزی                                          

 ر.یـه بـنـزهبــيــر جـوت شهـزاده                                                       

                                                                     ***  

 لیيـز اولـجـاق بـاغـالر تـؤكر خزهپـایـ

 لير. اغـچـامـيـزا بـار گر اولـجاق ببـاهـا 

 ی، اقـبالیبـيـر ایـگيدین اولـسا بـاخـت 

 ر. ت بـاغـچـاسـينان اونا نار گـليجــنـ 

 ام، نـه یـادام آشنایئرده نـه من بو یـ     

 نم، نـه شـادامیار یانيندا نـه غـمگي     

 اللی صـيـادامآی جــمـاعــت، نه ب     

 چون، سار گلير.تور قورورام طرالن او     

 دیو بدنر: گنجين اوستيهعـبـاس دئـ 

 دیليـک، زدن ـ زدنم دهقـارا بـاغـری 

 دیدنرم نـهی حـضـرات، هـئچ بيلميآ 

 نـه دار گـلـيـر.ـن دونيـا مئعـالـمـه گ 

                                                                       *** 

 ر خانيـمبـاشـيـنـا دؤنـدویـوم، آی اسم     

 نـه گـؤیـچـک یـارادیـب یارادان سنـی       

 دومـنيم مـئيـليم سننن بئله كی، خوش     

 نـی.سن بــورادان سگـئـدهمم  ایـسـتـه     

                                                                      *** 

 ؤز پــریبـاشينا دؤنــدویــوم آالگـ 
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 ان اویـنـار.گـئينميش یـاشيلی، آلين 

 ،داریواهــر مــتــاعی، درُ خریجــ 

 ار.تـوتـوبـدو دسـتيـنده لعلـنن اوین 
 ینه گـئيبدی آغسـئـودیگيـم اگـنـي     
 نو، داغیمـه دویونـهچـکـيـبـدی سـي     
 مزاغی   ری  نئـيلزولـفـون نئـجـه بـين     
 .يــنـان اویــنا رآغ اوزده مــنـور خـال     
 لـرینين بوچپ ایـشر: پریعباس دئيه 
 یورغون مارال كيمی خوش باخيشـالری 
 لری  صدفـدن، درُدن دیـشدن،  ایـنـجی 
 نـار.ـماق دود اقـالری بـالی نـان اویقـای 

                                                                      *** 
   الرداندومـان، گتـل گــئـتت بــوداغـ 
 يـن ســـالر تـــزه بـــار ائـــيــلـهداغ            
   نـی گــؤرسـونم ســــؤزلــریــنــه گ 
 نسـييــلـهكــؤنـلــوم غــبـار ائـنــه             
 جـيـگــيــم، یــاشــادیـاشـا سـئـی                                                  
 .دی بـاشــار گــلـلـــيــيــلــندئـ                                                           
 ان اؤزون تـــوت داشــايــر یـانــدبـ                                                  
 يـن.سهلـيـار ائيـر یـانـدان ائـل جـبـ                                                           
   بــــاس آغــــــالر زاری ـ زاریـعـــ 
 بـاریز كــؤنـلـونــون غـگــئـــتــمـ            
   اری ایــلـقـاریـــنـــنـــان دؤنـــن یـ 
 ن. سـيـيـلـهانــری تــئــز بـازار ائـتــ            

                                                                      *** 
  قـاصـد گـلـدی، یـاردان خـبر گتيـردی   
 لره چـکـيـم بــو فـراقی، گـئتـدینـئـج 
 ردیه یـئتيوقـينی قـهرعـاشـيـق معـش 
 لـر. مه داغی گـئتدیچـکـدیـلـر سـيـنـه 

 آخـچـا آلدیالرریـب مـال و مـلکو وئ



 223فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 دیـالرجاآلایــلـقـاری وئـردیلر، بـوخـ
 بـاری تـرك ائـتـدیـلـر، باغچا آلدیالر            
 دوالر بـاغـی گـئـتدیلر.پـریـشان قـوی     

 وان عمرون سن وئردین بادااس، جعـب

 گـونـو گـونــنـن دردیـن اولـدو زیـادا

 اداـدیـلـر، ایــچـدیـلـر فـانی دونيئیـ

 لـدیـالر بــئـش آرشين آغی گئتدیلر.آ

                                                                  *** 

 نـدندی منـه جـانـان ائــلـيصدا گـل     

 دیـم یـوخـودان بـو صاباحالری. اویـانـ     

 وندننچه گـولبولبول آیری دوشوب غ     

 باحالری.لـماسين بـو صـاگـؤروم آچـي     

                                                             *** 

   ن، قــان آغــالرام یــيـدیــنـدیــرمــه

 م مـــنــيــم.ـراغـــيـآرتــيـبــدی فـ

   رم روب بــاش آلـــيـــب گـــئـــدهدو

 م مــنــيــم. يـتــوتــدوقــجــا آیـاغـ

                گــهلـنـيــب فـــــلــک مـنـی ســالـ                                                    

 ـهه، جــنــگـم غــوغــایـدوشــمــوشـ                                                    

                رنـــگــههـــنـــده، فـــ رمگـــئـــده                                                    

 وراغـيـم مـنـيـم.ز سـمـهــئــچ گـــلـ                                                    

   ه وارسـا بـــاس غــــربـــت ائـــلـعـــ

 الــســائــتـری قــدی گـمــحـــنــت

    رچــک اولـسالـر گـــئــلــندئـــيــيـ

 يــم مــنــيـم.بـــدو چـــراغســؤنـــو

                                                               *** 

  الرسـاننــه آغـــالرســان، نــه ســيز

 وم!بــئــش اوالن كـؤنــلــبــير دردی

   يــــردا زونـــار بـــاغـــالرسـانآخــ
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 وم!ــمـه یــولــداش اوالن كـــؤنـلـغ

  نـنانیــاریـم گــئـــدیـــب اوبـــاسـيـ                                         

 آلــيـــم دردی ـ بـــالســـيـــنـنـــان                                       
   نــانچـــرخ فـــــلــک بــــاداســيــن                                      
 خـوش اوالن كــؤنـلـــوم!سـرایـچـيـب                                       

   اشـيـنـنـانم گــؤز قـيــشـادویــمــامـ
 مـــنـــانعـــالــم یـــانـــار آتـشـيــ

   يـر بـاشـيـمـنانهــئچ دومــان گـئـتـم
 ؤنــلـــوم!قــيــش اوالن كـبـــاهــاری

   يـز ـ عـارسـيـزعـبـاس آغــالر عـارس                                      
 سن اعــــتــبـارســيــزدونــيـا، سـن                                      
   ارســـيــزـردیـن دؤزه رم یـــيــيـدئ                                      
 ؤنـلــوم!ــری داش اوالن كـدؤز، بــاغ                                      

                                                                          ***  
 مــن اولـمـوشام درد و غمين بار كـشـی

 ميشم نه قاالم اینــدیمـدن تـيـکدیرغـ 
 دیـم كی، یـارا بـير نامه یـازیـمسـتـهایـ 
 قـلم ایـنـدی.ه مــركـب تـاپـدیم، نـه نـ 
 لی مـجـنـون مـسکـنـينی داغ ائتدیلي     
 دیم اوستون دویون ائتدی، داغ ائتسـينه     
 ،فــلـک ووردو، لـشـکریمی داغـيتـدی     
 کـریـم قـالمادی، نـه قـاليم ایندی؟لـش     
 اهـاناـييم شرضيم وار، من ده دئبير ع 
 رم، شاهانـه؟كـور ائـيلـهه شـویییالها 
 ورام كی، نـازلی یـاری شـاه آنـاقـورخ 
 ایـام ایـندی، نه قاالم ایـنـدی.نـه قووق  
 كـتـابـالر اوخـودوم، جـيماده گـئـتدی     
 ومـادا گئـتدیمــحـمـد مــعـراجـا جـ     
 عباس آغالر، گـول گز، جـومادا گئـتدی     
 م ایندی؟ايـز دونــيـادا نه قالـپــری سـ     
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                                                                         *** 
 يـنا دؤنـدویوم، قـوربان اولـدوغـومبـاش 

 لی بـئـجان یـاریـم آپـاردی!قــویما، د 
 شـيب اودونـا بـوریــان اولــدوغـومآلي 
 لی بــئـجان یـاریم آپـاردی!قـویـما، د 
 رنی یازیله نـامهكم ایشـاه عـباس حؤ     
 يـرقـوروب كـجـاوه نی اولوبـدور حاض     
 يم وزیـر اصــفـاهـاندان گـلدی او ظال     
 لی بئجـان یـاریم آپاردی!  قــویـمـا، د     
 االنمم یمن عباسام، هئچ واخت سؤیله 
 دیـالر تـاالنمـه سـاللـکهلـيـمه، اؤائ 
 انوئردی خـ  لی بئجان، آللـهخوجا، د 
 لی بـئـجان یـاریـم آپـاردیا، دقـویم 

                                                                           *** 
 انجـان، سـن ائـلـه مه قـدیمی كامبـئـ     
 دیـرمه آمانعـاشـيـقه، مـعـشـوقه چـک     
 ک ـ نـانچؤرك، نم  -دوز سن اوالسان او     
 .ـا عـبـاسدان، ظـولمـودو مـنهآیــيـرم     
 يـشدی جـانـاپــری درد اليـنـدن یـئـت 
 لی، دیـوانـايـقـيندن دهاولـدوم یـار عـش 
 ارقانـايـف لـر اول تلـه ـ قـاطـير ایشغـفـ 
 .ـمـودو منهـا عـبـاسدان، ظـولآیــيــرم 

 *** 
 نه  نـه بـاخ، گـئـدهغـاالر، گـئـدهآی آ     
 رنـی گـؤزویـاشلی قویوب، یار گئدهمـ     
 ،قـاطـيـر، بـارخانا يـبـدی نـیــوكلـه     
  ر.ـالم وار گـئـدهل عسانـاسان كی، ك     
 يبدیتسی بيبـيـزیـم یـئرین بـئـؤوشه 
 دیتيبـيـف، جـوان عـمروم باشا یئحـئ 
 سی گـئـدیب گؤزدن ایتيبـدیكـجـاوه 
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 ر.سـاروان آغـالر، نـر گئدهوزالر ب   وهده 
 گـزدیـم آلـچاقـالری، گـزدیم اوجـانی      

 لی بـئـجانیالـسين دگـؤروم یـولـدا ق      

 ار یـولـونـدا قـویـوم بـو شيرین جـانیی     

 ر.ـاس آغـالر، پری كـيمی یار گـئدهعـب     

 *** 

   نــدهقــــالـدیـم غــــــریــب زمــيـ

 لـدی.بــيــر نـــدا گـ وشـــيـــمـهگـ

   ـفـلـتــدنــواب غـاویــــانـدیـم خـــ

 لـــدی.صــدا گـ قـــــوالغــــيــمــا

  ـشـدیــمـــمين دریـــایـــا دالدریــ                                         

 شـدیـمؤنــول ظــولماتــا سـالـميكــ                                         

  شـدیـمهـــامـيـدان دالــدا قــالـمـيـ                                         

 لــدی.بــــيــر خـــدا گـ مــادادیـــ                                         

   ــؤزوم دوزدورو، ســــاؤزوم دوغــــ

 ردی، یـــــارا یـــوزدوبـدن بــــيـ

   ر: نــــورلــو اوزدوـهبـتاس دئــيعـ

 ــلــدی.تــدی، دادا گـاو ائــــشيــ

 *** 

 ریآال گـؤز پــبـاشـيـنـا دؤندو گـوم  

 دان یادا سال منیگـاهـدان آغـال، گاه 

 دیلينارا باغریم شان ـ شان اولدو، دهق  

  گـاهـدان آغال، گاهدان یادا سال منـی. 

 ان اولـدوم، بـاغـيم تـغایيـر اولـدوباغب     

 گـؤزوم گـؤردو، آغـلـيم تـغـایير اولـدو     

 وریــات الی دگـدی، تـغایيـر اولـدوخـ     

 گـاهدان آغال، گاهدان یادا سـال منـی.                      

 ه جانن سـنـه جان دئدیم، سن ده منم 

 آلـيـش عـشـق اودونا، مـنيم كيمی یان 
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 باس، یـئـریم تـيفارقانآدیم عاشيق ع 

 گاهدان آغـال، گـاهدان یادا سال منی. 

 *** 

   اشـــيـــنـــادوالنــيــم بـــــ  دوروم

 م.لــــورآال گــــــؤزلــــو یـــــار، اؤ

   ویــــونـــا صــاداغـــااؤلــــســم، بـ

 م.ـتـــظــار اؤلــــور، انـــامتـــــامـ

 

   ی لــه ائــــيــلـه الـــفــتـمـــردایــ

 ین مــــنــتـمـه نـــامــرددچـــکـ

   ی يـمـی گــول حـســرتبـول كـبـولـ

 م.ورـازی، زار اؤلـــقــــيـــشی، یــــ

  دیول فــصـلـیر: گعـبـاس دئــيــه                                           

 دیسـیـيـق درد هــانـونـدان آرتبــ                                           

  دیسـیـلـيـغـيـن وعــدهآیـــــریــ                                           

 م. كـــؤنـــلــومـو آل، اؤلـــور لگـــ                                           

 *** 

 بـاشـيـنا دؤندویـوم گـول اوزلـو جـوان 

 يله، گـل اوننان آیریل!حالل ـ هـمت ائ 

 دیم بــئـله هجران دردینـیزایبـيــلمه 

 لـطـف ائـله، اوزومه گول، اوننان آیریل! 

 ـلـدی، قـصداً خبر گتيردید گـقــاصـ     

 ئــتــيـردیاليـف اوالن قـدیـم داال یـ     

 آخـدی چـشـميم یاشی، اوزوم گؤتوردو     

 ریل!نيم، دامجيالرین، سيل اوننان آیيع     

 ده دفـتـرمنهدی سـيعــشـقين آتــشی 

 ليمـده ازبـرگـئـجـه گـوندوز سنسن دی 

 ،لـر بـوتـا وئـرنیـه اول بــو پــریسـن  

 قـولونـو بـویـنـوما سال، اونـنـان آیریـل!  
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                                                                       *** 
 ومـينا دؤنـدویوم، قـوربان اولـدوغبـاش     
 دی؟ارا گـئـتدی بـخـتی قـارا، گـلمهه     
 ،اغیگولون یارپولدو  سول اویـدو، بـولب     
 دی.         قـسـمت اولـدو غـنچه خـارا، گلمه     
 ئـتدیاوسـتونـه خان گیار  مویله  شاه حک 
 ،آغـالر دیدم، یاش یئرینـه قـان گـئـتدی 
 دیبوشالدی، دیل دوالشدی جان گئت  قول 
 دی.ــر آپــاردیــالر دارا، گــلـمهآخــي 
 آد اولـدور: بـو آد یـامـان  عباس دئـيـه     
 جـسميم آتـش، قـوینـوم دولو اود اولدو     
 دو  دئدیم، دوستالر مننن یاد اولدوستمن     
 دی.  ــنـدی اوزاق دوشـدو آرا، گـلمـهای     

                                                                         *** 
 كـؤنـول، مـجنون كـيمی یـایيـن داغـالرا 
 ان اؤپ! دنــيـن بـوداغـينيـل بــو اللــهاگ 
 اریـن بـاشـيـنـاک دوالن یـپــروانــه تــ 
 ان اؤپ! لـرین، قــابـاغــيــنـد تــئـلآراال 
 زیـنـیاولمـاز نـانـجـيـبيـن قـي  مـاقآل     
 ن نـازیـنیبـداصـيـلي  اولـمـاز  کـمک چـ     
 ،بـــواوزونـــو، گـــؤزونـــو او اوزونـــو،     
 ن اؤپ!نددوداغـي  ن،دیـشيند  دیـلـيندن،     
 شيدیكـتـابـدا اوخــونـان سينـا یاخ 
 ينا یـاخـشيدیگـردنی س  سگ رقيب 
 ه سينه یـاخـشيدییمهدئدیم: اؤپمن  
 ان اؤپ. اغـيندلواریر بوخول ها یـاكـؤن 
 اغـچـاالر تـيـتـره شـير باردان اؤتـریب                                            
 آلــمادان، هـئـيـوادان، نـاردان اؤتــری                                            
 عــبـاس، آغــالیـيردین یاردان اؤتـری                                            
 غـيـندان اؤپ.دور شـاه مـردانـيـن آیـا                                            

                                                                  *** 
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 خسته قاسم 

يقی، اوج تکامــل خــود را در قــرن عاشــ ادبيات         

دهــم هجری به انجام رساند و نهضت شاه ختائـــی، 

زمـيـنه را برای رشـد و بالـنـدگـــی ایــن ادبـيـــات 

ــوان  ــت عن ــی تح ــاعران مردم ـــم آورد و ش فــراه

ــ » ــد و دههــا عاش ــت قــرار گرفتن يقالر« مــورد حمای

ی ایــن جملــهيق پا به عرصــه نهـــــــاد كــه از  عاش

يـــق امانی را عاشيق قوربانی و  عاشتوان  شاعران می

های بعــدی نيــز نام برد. در تداوم این نهضت در سده

يق عاشــ از جمله    نديقهای بزرگی وارد عرصه شدعاش

و در ادامــه بــه   بایست نام بردرا میعباس توفارقانلی  

يق برجسته ی آذربایجــان ـ خســته قاســم عاشدیگر  

های واال و بينشــهای توان به وضوح تبيــين اندیشــه. در اشعار این شاعر واالمقام میبرمی خوریم

اجتماعی، فلسفی و هنــری را مشــاهده كــرد. فلســفه ی عشــق و حيــات الهــی و نــور فناناپــذیر 

گردد و مرده ریگ ميــراث ادبــی ـ بيت اشعار او ترنم میاعر در بيت  برخاسته از دنيای معنوی ش

   1شود.تاریخ ادبيات آذربایجان محسوب میای ارزشمند برای وی، گنجينه  فرهنگی

يقی تحصيل كرده، روزگار دیده و اهل فکر و اندیشه است كه در ادبيــات عاشخسته قاسم،         

هجــری شمســی در   1081اســت. وی بــه ســال  شفاهی مردم آذربایجان، جای خاصی را گرفته  

او دوران كــودكی را در روســتای تيکمــه داش  2كيلومتری تبریز  به دنيا آمــد.  78تيکمه داش ـ  

ی تحصيل بــه اردبيــل ب مال به پایان برد و برای ادامهگذرانده و تحصيالت سنتی را در نزد مکت

بــه آفــرینش ادبــی ـ هنــری   و از همــين ســالها نيــز  هو در مسجد شيخ صفی تحصيل كرد  هرفت

رس فقاهت به شــهر قــم و ســپس . بعد از اتمام تحصيل در اردبيل، برای تکميل ده استپرداخت

و سپس به موطن خویش مراجعت   هسال تمام در عتبات عاليات تحصيل كرد  14و    رودنجف می

 
 .86منظومه هاي آذري، ص  1
 .1380یق داستانالري، خسته قاسم، تبریز، انتشارات زرنگار، عاش 2
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ری هجــ   1157تا اینکــه در ســال    ه استنموده، به راهنمایی و ارشاد مردم خویش همت گماشت

در   1سالگی بدرود حيات گفت و در زادگاه خــود تيکمــه داش دفــن گردیــد.  76شمسی در سن  

ی در حــال ســاخت اســت كــه مســلماً مایــه  شيق واالمقــامعای این شاعر و  سالهای اخير مقبره

  2مباهات خواهد بود.

خسته قاسم در اردبيل با طریقت شيخ صفی آشنا گشته و وارد خانقاه شيخ صــفی شــده و        

مدتی در چله نشسته است تا به »وحدت وجود« واصل گردد. خسته قاســم شــاعری واالمقــام و 

ی خویش، باده از ساقی كوثر گرفته و مست الست گشته و فقيهی بزرگ بوده است كه به نوشته

 يقها از حضرت علی »بوتا« گرفته است. خود او گوید:  عاشبه قول  

 ،دست اولـدوم     دست: خسته قاسم دئـيير     

 ،چـيـب مست اولـدومشاه اليـندن بـاده ایـ   

 دوم  ده بست اولسایلی قيرخ گون شيخ صفی   

   3تــاب مــنـــه.اونـدا بــيان اولــدو دؤرد ك   

گــردد بعــد از ها، عشق به حضرت علی )ع( باعــت مــیيق عاشت  دانيم كه در آیين و سنمی       

گــردد و بعــد از  مختلف طریقــت بــه كشــف شــهود نایــل طی منازل عرفانی و گذشت از مراحل

 "توان از تــاًثيرات متقابــلو و فانی« می شود. این امر را میخوردن باده از دست شاه مردان »مح

-گيرد بر تمام علوم مالک میا« میبه شمار آورد، آنکه از حضرت علی »بوت  "يقليقعاشتصوف و  

يقی ـ ســخن بــه عاشــ شود. در برخی از شعرهای خسته قاسم از تاًثير متقابل این دو ـ تصوف و  

 دهد:  یکی وی به اهل طریقت را نشان میميان آمده است، نزد

 شـدیــم خــوابــيــن ایــچـيــنـده یـاتـمــي      

 ؤردوم »یـــاهـــو« دئــيــيــر ســــرور گــــ   

 ن؟ ـدوم ـ شــاهــا ســن كــيـم ســســوروش   

 فـــر! مـــنـم شـــيــــر غـــضنـ ـ بـــيــل   

ســيمرغ ـ تــانری ـ  در اشعار دیگرش از رسيدن وی به حق با عبارت رسيدن به كوه قاف و       

 آورد.  سخن به ميان می

هــای وی بــا عالمــان و دیگــر ی احــواالت خســته قاســم و مناظرهستانهای چندی دربارهدا       

برد. از جمله توان به حيات شاعر پیان در دست است كه از آنها نيز میيقهای نامدار آذربایجعاش

رســد گردد خسته قاسم وقتی به تبریز میخسته قاسم به داغستان« معلوم می  در داستان »سفر

 
 .1373محمدعلي نقابي، خسته قاسم، تبریز،  1
 .1373حسین سیامي، خسته قاسم، تبریز،  2
 یق داستانالري، همان.عاش 3
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برند و او بــا آنــان بــه بحــث و برای محاكمه نزد عالمان زمان می  ناسایی قرار داده واو را مورد ش

 اند. انگيز خسته قاسم، در حيرت مانده مناظره نشسته و با ابراز معلومات حيرت

مسلم اینست كسيکه مکتب مال را در روستا و شهر خود به پایان برده، در اردبيل ادامــه ی        

سال در عتبات عاليه بویژه نجف مشغول تحصيل بوده است حتماً به درجــات   14تحصيل داده و  

عاليه ی فقه و اصول دست یافته و مجتهد گشته است و از طرف دیگر او حافظ، قــاری و مفســر 

 فرماید:  وده است همچنانکه خود میقرآن ب

 رم هاون دؤرد سوره نـی معنا ائـيلیـوز    

  1سن؟من ازبـردن قرآن خوانام، سن نه   

 و در شعر دیگری گوید:  

 ازل آدمدن خـاتمه صـاحب ایمان منـم     

    2آلتی مين آلتی یوز آیه ، قاری قرآن منم.   

توان در اجتهاد وی تردید كرد. از آن ا و تفسير كند نمیسوره ی قرآن را معن  114كسيکه         

-رب و فارس و تورك داشــته و خــود مــیگذشته تسلط كافی و وافی بر سه زبان دنيای اسالم ع

 گوید:  

 عــرب، عــجـم، فارس، سریان دیلی لـه     

 ن! ایــچــره اهل عرفـان، مـنـم، م  عــالم   

 و بر اساس شعر زیر: 

 رسـه »ابـجـد«، »هـوّزی« رم تتام بـيله   

 سم یـازارام مـيـن قـاتـار سؤزی  ایسـته   

عالم بر علم جفر ـ اعداد بوده است و در بسياری از اشعارش وقوف وی را بر حروف و اعداد        

توان در علــم میآیا  مسلم می دانيم و از این هنر بارها و بارها در اشعار خود استفاده كرده است.  

و اجتهاد وی شک كرد؟ شهود فراوان در این زمينه در دیوان خسته قاسم موجود است كه برای 

 پردازیم.  -پرهيز از اطاله ی كالم، بدان نمی

اما تخلص او »خسته قاسم« است، لقب خسته بنا به نظــر بســياری از ادیبــان و منتقــدین        

 بندی گردد:  ی كلی جمعتواند در سه نظریهآثارش می

ـ عداه ای معتقدند قاسيم بيمار بوده و از طریق حضرت علی )ع( شفا یافته و لذا همــواره 1       

 خود را »خسته« ناميده است.  

 
 یق حسین ساعي، همان.عاش 1
 همان. 2
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ـ دسته ی دیگری معتقدند او تخلص »خسته« را برای نشان دادن اوضاع نامناسب زمــان 2       

 اند. برای خود برگزیده است همانگونه كه مسکين آبدال، قول عباس، دیلقم و دیگران كرده

ـ گروه دیگر نيز معتقدند او خود را خسته ی عشق ناميده است از جمله ی ایــن ادیبــان 3       

است كــه مــی نویســد شــاه ختــایی نيــز بــا تخلــص   "سد نيک پاشایف  "  رگفولکلورشناس ست

يق قاسيم بنا بر احترام شاه ختایی این تخلص را برای خود عاش»خسته« اشعاری سروده است و  

  1برگزیده است.

        

يق بودن، اهل عرفان و تصوف است و چهار مرحله ی تصــوف را پشــت عاشخسته قاسم در عين  

این چهار مرحله عبارتند از: شریعت، طریقت، معرفت و حقيقت. خسته قاسم در سر نهاده است.  

 ها دارد:  اشعار مختلفش به این مراحل اشاره

 رامـيـقت، مـعـرفت حاقدیـر قـانـيحـق    

 دی.  عت قـوشـا یـازیـلطـریـقت، شـریـ   

 و یا:  

 ن هـقت بـحرینـده غـواصـام دئـيحـقـي   

 یـا اوزهـا اوز!   گـيـر دریـاغـواص سانسا     

شــاه ريق معتقدند كه خسته قاســم كــه معاصــر نادعاشبررسی كنندگان زندگی و آثار این         

افشار بوده است همواره مناسبتی مخالف و منفی با وی داشته است و عليه تضــادهای اجتمــاعی 

وجود آمــده بــود همچــون ی حاكمان و ماًموران وی به  سرانهزمان او بخاطر عملکرد خود  كه در

  2شاعری مبارز به پا خاسته و نفرت و خشم خود را عليه ظلم و تعدی او ابراز نموده است.

گردد عليه مذهب صــفویان شــوریده و آغاز    1114نادرشاه كه حکومت رسمی وی از سال         

ی تشيع و عالمــان فرهنگ دو قرن پایدار در ایران را زیر سئوال برده و باعث گشته بود ميدان برا

اند. از آن جملــه شيعه و اهل طریقتها محدود گردد و بسياری از عالمان از این وضع ناراضی بوده

خسته قاسم نيز در این دوران همچون عالمی فرهيخته اعتراض خــود را عليــه حکومتيــان ابــراز 

-ی ـ سياسی میكرد و در برابر ناهنجاریهای اجتماعداشته است. او در عالم سياست مداخله می

 ایستاد:  

 لــر اؤزلـــریــن دریــــــا بــــيـــلـــن   

 ر. بـــيـلـــســيــنــلـ نــی پـــيـادا  مــ   

 
 آذربایجان شفاهي خلق ادبیاتي.  1
 . 30، ص 1384محمد عبادي قاراخائلو، خسته قاسم، تبریز،  2
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 اســتـــدن دالـــی قـــــالــسـام ســيــ   

 ر.  افـــتــاده بـــيــلــســيــنـلـمـــنـی    

در تاریخ می بينيم كه نادر شاه در جنگهای داغستان دچار خسارت فــراوان شــد و بعــد از        

گرفــت و برگشت از آن منطقه مردم را تحت فشــار قــرار داده و مالياتهــای ســنگين از آنــان مــی

بخاطر حفظ حکومت چند روزه ی خــود دمــاغ و گــوش بســياری را بریــد و چشــم از حدقــه ی 

ش از جمله پسرش در آورد و این سياست شوم باعث خيزشــهای عصــيانگرانه بسياری از نزدیکان

توانســت موافــق عليه حکومت نادر شاه شد. بنابراین خسته قاسم در چنين اوضاع و احوال نمــی

 سياستهای دوران باشد.  

انــد كــه آثــار او خسته قاسم خطاطی ماهر نيز بوده است و برخــی از محققــان وی نوشــته       

تحقيقــات   1موران نادرشاه در رودخانه ی»ینو« واقع در تيکمه داش انداخته شده است.توسط ماً

رفــت بــا دختــری كــه دختــر دهد خسته قاسم در دورانی كه به مکتب میانجام گرفته نشان می

  حاكم تيکمه داش بود آشنا شده و دل به عشق وی سپرده است : 

 انـادا  خبـيــر نــازنين سـئـودیم مکتـب

 حــق كـالمـيـن دیــل ازبردن اوخوردو.    

 ابـيـن  اليـنـه آلـميشدی عتشقيـن كيـت   

 نـيـم درسـيم بيل ازبـردن اوخـوردو.   مــ   

در مــورد همســر وی   ی خسته قاسم است نظرات مختلفدر داستانهای مختلفی كه درباره       

حاكم تبریز، برخی دیگر او را دارای دوزوجــه اند برخی همسر او را »الچين خانيم« دختر  نوشته

اند، برخی دیگر معتقدند سوگلی زیبایی به نام صنم داشته امهای گول اندام و خرامان دانستهبه ن

ی تحقيقات اینست كــه تيجهاند. اما نم اهل اورميه را همسر او دانستهاست و دیگران سلبی خاني

او سلبی خانم بوده است و دارای یک دختر بــه نــام خسته قاسم یک همسر بيشتر نداشته و نام  

یابيم كه نام پــدرش نيــز ه است. از دیوان خسته قاسم در میخرامان و یک پسر به نام احمد بود

 2ابراهيم بوده است.

ــ         ویژه شــاعران بــزرگ خسته قاسم تسلط كامل بر ادبيات عربی و فارسی و تركی داشته و ب

كنــد، در چنــدین شــعر از او در یک شعرش به نسيمی اشاره میاست.    پسندیدهآذربایجان را می

ه اســت و حتــی خــود را از شاه ختایی به احترام یاد كرده و فضولی نيز شاعر مورد پسند وی بود

 داند:  نسل او می

 
 ح. م. صدیق، عاشیقالر. 1
 دیوان خسته قاسم، تبریز.  2
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 یـم  يـن نـسلـینمـحـتـشم فــضـولـیاو    

 انـام، سن نـه سن؟ بـحـرلــرده مـن عــم   

 رم نی مـعنا ائـيـلـهدؤرد سـوره یــوز اون   

   1سن؟-ـن ازبـردن قـرآن خـوانام، سن نهم   

تردید خسته قاسم دیوانی كامل و مشتمل بر غزل و قصيده و مثنوی داشــته اســت كــه بی       

های وی با احمــد لزگــی بســياری معــروف مقدار بسياری كمی از آنها به ما رسيده است. مناظره

يقها عاشــ های گذشــته بــا ســاز و آهنــگ  شيقها در طول سدهعاوسط بسياری از  است. اشعار او ت

های بعــدی نهــاده اســت از جملــه يقهای ســدهعاشای بر نده شده است و تأثير قابل مالحظهخوا

يق حســين شــمکيرلی، عاشيق حسين بوزالقانلی، عاشيق علسگر، عاشيق آلی، دوللو مصطفا،  عاش

شهریار نيــز بــر شــعر ها ساخته و بر او احترام نهاده اند. ناگفته نماند كه استاد  بر اشعار او نظيره

  2ی خسته قاسم نظيره نوشته است.»یاالن دونيا«

تــوان در دیــوان او وده است. هنرهای بدیعی بسياری میهنر خسته قاسم بسيار ارزشمند ب       

مه « از ابداعات او شمرده شده است. نخستين يقی نخستين » دؤشلهعاشيات  سراغ گرفت در ادب

يقی را عاشــ های »دوداق دیمز« نيز به نام او ثبت شده است و بسياری دیگر از صنایع شعر  نمونه

بدو نسبت داده اند. ناگفته نگذاریم برخی قيفيــل بنــدها و باغالماهــای او هرچنــد كــه از طــرف 

لــی، حســن پروانــه و يق بهمن گویچــهعاشگر، نورس ایمان، يق علسعاش  يقهای بزرگی مانندعاش

 اند اما برخی نيز همچنان حل ناشده باقی مانده است. دیگران حل شده

ان و مضامين اخالقی تربيتــی خسته قاسم شاعری به تمام معناست. روانی شعر، سادگی بي       

 همتاست:  وی بی

 یـيم هسـؤیلـزه ــاالر گــلـيـن سـيای آق    

 اخــشی اوالر یــار آشـيـنـالـيـغی  ازل یـ   

 یـه هسن یـاریـن سـنی سـئـومئوهسن س   

 نـالـيغی.  والر بـولـبـول ایـلـه  خـار آشا   

 عشق وطن در شعر او جای واالیی دارد : 

 دو یــــئـــنــــه وطـــن یــــادا دوشــ   

 یـــریــسـی. يــز اولـــدوق ائــــلـلر آبــ   

 اریــم بـــيــر گــــونــه دؤزمــــزدی یـ   

 
 دیوان خسته قاسم، تبریز.  1
 .1367جلد.  3پروفسور دكتر حمید محمدزاده، تهران، كلیات استاد شهریار، به همت  2
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 نــدی قــال ایـلــلـــر آیـــریــسـی. ایــ   

المثلها، تکيه كالمها، اصطالحات عاميانه و فرهنگ مردم بر شــعر او بهره گيری وی از ضرب       

 جذابيت و سادگی و زیبایی خاصی بخشيده است. 

 های زیــر را نــامتوان نمونهكه می  ی او تا امروز داستانهای مختلفی روایت شده استدرباره       

 برد: 

 ( سفر اردبيل خسته قاسم   1 

 ( سفر اورميه خسته قاسم   2 

 ( سفر داغستان خسته قاسم   3 

 ( علی یار و معصوم  4 

 ( خسته قاسم و ملک سيما   5 

 ( جمال و عبداهلل   6 

 ( سفر مشکين خسته قاسم و...  7 

اشعار خسته قاسم اگر چه به صورت مــدون و یکجــا بــه دســت مــا نرســيده اســت امــا در        

نخســتين  19گذشته، برخی از اشعار او آمده است. در اواخر قــرن   هایجنگهای مختلف در سده

ی »كاسپی« شــماره ست. نشریهاف چاپ شده ابار دیوان اشعار خسته قاسم توسط م. محمود بی

نيز داستان مال قاسيم را چاپ كرده اســت. پروفســور ســدنيک پاشــایف در   1895در سال    137

را چاپ كرد. در ایران نيز اشعار خسته قاسم بارهــا در باكو دیوان مستقل و كامل او    1975سال  

مجموعه اشعار خسته قاسم را   1373به چاپ رسيده است از آن جمله محمدعلی نقابی در سال  

ضمن چاپ اشعار او در تبریــز، معلومــات  1373در تبریز به چاپ رساند. حسين سيامی در سال 

شيق حســين ســاعی در عات.  ائه داده اسو تحقيقات خوبی درباره ی حيات و آثار خسته قاسم ار

يق داستانالری« در تبریز به چــاپ ســپرد و عاشتابی تحت عنوان »خسته قاسم و  ك  1380سال  

ای عالمانــه از طــرف محمــد ای بسيار نفيس از اشعار خسته قاســم بــا مقدمــهنهایت مجموعه  در

 در تبریز به چاپ رسيد.   1384عبادی قاراخانلو )آليشيق( در سال  

 الیغیآشن

 آی آغالر گـلين سـيـزه سـؤیـلـه یـيم،  

 ازل یـاخـشـی اوالر یـار آشـنـالـيـغـی. 

 یه، سنی سـئـومه سن، یارین  سن سئـوه 

 اوالر بولبـول ایـلـه خـار آشـنـالـيـغـی.   

 باغبـان اودور زحـمـت چـکه الـلـشـه،    
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 لشه گوللشه،  سالـدیـغـی بـاغ چيـچک     
 اگر گوجـسوز گوجـلـو ایـله گـولشه،      
 لـيـغی.ن ایـلـه سار آشـنـااوالر تـرال    
 »خسته قاسم« غـم الينـدن مـسـت اوال، 
 اوال،   2پوست  1اهل درویش خرقه سينده 
 بير آدام كی لـقـمـه ایـلـه دوست اوال، 
 غی.ر یــاغـيـش ایـلـه قـار آشنـالياوال 

 ائیلر ـ ائیلر 
 دن،  نـيـن تـوت اتـگينبير كـيشـیه ائل 
 ر.سنه ایـمـدادی اول ائـيـلر ـ ائيـلبيل  
 ذرّه داش گؤتورسن لعل ائيلر ـ ائـيـلـر.  
 یئردن داش گؤتورسن لعل ائيلر ـ ائـيلر.  
 بؤهتان دئمه، بـؤهـتـان تـوتـار آدامـی،     
 قــول ائـيـلــر، بـازار دا ساتـار آدامـی،     
 ــم اودونــدان بـــتـــر آدامـی، نّجــه    

 یوخسوللوق یاندیریب، كول ائيلر ـ ائيلر. 
 ونـو، گمز هـر گـؤردوعـاقل اینسان دئ 
 یـگيـنـی،دالداالر دوشماندان وای دئد 
 ی،  گؤرمز سن ناكسين پای وئـردیگـين 
 ر.وئرسه ده منّـتـين بول ائـيلر ـ ائـيل 
 دان،  باش»خسته قاسم« دئـير سؤزون بو     
 اردان، یولداشدان،  پای اومما قوهومدان، ی    
 اؤزون امک چکسن سو چيخار داشدان،      
 اریـدر داغـالری یـول ائـيـلـر ـ ائـيـلـر.    

 

 ایشی
 لـره الغ ائــيـلـر، آدام واركـی اؤزگــه 
 جـردی هر ایشی.رسن عـيبهفيکير وئ 
 انـيـمـاز،  هر مجليسده اؤز یـئـرینی ت 

 
 خرقه : درویش لر گئین پالتار. 1
 لر ریاضت اوچون دریدن پالتار تیكیب گئیرمیشلر. پوست : دري ـ درویش 2
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 شـی.یـانيندا اولـمـاز اونون ارزی ائـل 
 ز، مررد جـهـدی اونـو مـرده یـئـتينامـ    
 مز، ك گـتـيـرناق گلسه پـارا چــؤرهقو    
 لين ایتيرمـز،  اوت كؤك اوسته بيتر، اص    
 1يـشـی.  لن تفتینانميرسان ائـيـلـه گـيا    
 دی، شاندی،  االن سـؤز بعضينه شوكتی 
 ماندی،آخشام سؤز دانيشير، سحر پئش 
 اندی،یئير نان و نمک گــئـدر دوشـم 
 شی.، نـه كـيم نـه آرواددیـرائـلـه آدا 
 گينان،  دوشمانين آت  سن»خسته قاسم«      
 يــنـان،مـتاحـيـنـی خـریـدارا ساتـگـ    
 يـنان، شاهـی مـردان دامـنـيندن تـوتگ    
   2غـيـر ائـتمه تـشویشی.آلالهی سن چا    

 بللی دیر 
 یـيم، لهریـف ائيی آغـاالر سيزه تـعآ 
 دیـر، یليشـيـنـدن بلـلن گگلن آیـي 
 وردوندان،كيمی قونار، كيمی كؤچر ی 
 يدیـر.فـلکـيـن ده گردیشـيندن بـلل 
 نـامـرده اوز سالـمـا اوزون گـؤتـورمـز،    

 مـز، ريك گـتد قـونـاغـيـنا چــؤرهنامر
 ر اصلين ایـتيرمز،اوت كؤك اوسته بيـت    
 ر.دیشـيـنـدن بـلـلیبد اصـيل ده یئریـ    
 ر،  لئـچی مهر كيم قـاپيسيندا بئـش كـ 
 ر،  للـه یـيـب مجـليسـه گتـکـبّـر ائـيـ 
 ولـر، گـ 3گؤزو كلّه سينـده هـر جـایـی 
 دیـر.هر جـایی ده گـولوشوندن بـلـلـی 
 صاباح مـحـشر گـونـو قـورارالر سـانی،      

 ی، يوانكيمسه ساال بيـلـمـز قـصـری ائ    

 
 تفتیش : آختاریش ـ تحقیق.  1
 تشویش : اضطراب.  2
 هر جایي : آوارا، سرسري.  3
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   1وانی.يـئهـر آنـالمـاز دئـيـيـر مـنم ك    
 ر. دییيـشـدن بـلـلئـيوانی دا تـيـکكـ    
 »خسته قاسم« سؤزون سالما دریـنـه، 
 عاشيق، مـعشوق ایـلن گـرك سورونه،  
 ه،  لـيـنـين سرینمرد آنـد ایـچر ایستک 
 ر.دییـستکلی ده با خـيشينـدان بـللای 

 تلسمه 
 ی ده یـيـخـار،  فـلک كـمند آتـيـب سن 
 ـه.ـی كــؤنـول دؤلـت وارا تــلـسـمدل 
 خـشيـليق ائيله، باجارسان هـميـشه یـا 
 سـمه.  خــایــيـن دوشــر آهـی زارا تـل 
 دار،  ختين گـر یار اولسا سـنـی اوجـالبـ    
 دار،  فر قوهـوم قـانـا نـالری قـوجـالبـئـ    
 لـدر،  ظالم دونـيا بـير گون سنی گيـجـ    
 ه. تـلسم ،سيـز بـاغـالر یـئـتـر بـارابـار    
 اچـما،سـه داغـالرا ق بـختين گـتـيـرمه 
 تـنـی سانـجـما،  بـختين گـتيرنـده یـئ 
 » خسته قاسم « نادانالرا سـير آچـمـا،  
 لـســمه.انـانـا وار اومـيــد چـــارا تـق  

 كیشی
 اخـالیا،اودوركی ائـل بـاشـيـنی س  2ار 
 يـشی.البته اؤزباشـين سـاخـالر هـر ك 
 الیا،دوشمان باریـشـدیـرا، قـانالر بـاغ 
 شی.اودور ائل ایـچينـده مـعـتـبـر كي 
 نـامـردیـن چـؤره گی قـارین دویورماز،    
 از،  قـانلـی بير ـ بـيریـنـدن آیيرمی  ایک    
 رمـاز،  ز نامرد یـيغيشا بـير ایش قایيیـو    
 شی.ر كيالـبـتـه كی ایـش دوزلـدر نـ    

 
 كئیواني : كدخدا، خان.  1
 ار : ایگیت.  2
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 ه،»خسته قاسمـام« هم كمر بستــــ من 

 لـر یارانـيـب بـيـر نـئـچـه دستـه،كيشی 

 تـه،شی واركی داغـی قـویـار داغ اوسـكي 

 ی.اونـا پــرهـنـر كـيـشیـرلـر سـؤیـلـه  

 

 یاخشیدي 

 انـت.لـی كـؤنـول مـنــدن سـنـه امد 

 دی.مه بو دونـيـادا قـالـيم یـاخـشيدئـ 

 اد اوالر، بير گون اوالر قوهوم قـارداش ی 

 دی.ـمه اولوسوم وار ائـليـم یاخـشـيدئ 

 ده اؤزونـو اؤیـمـه، دنبـيـر یـئـره گـئ    

 ه سـؤیمه،یيمسهوئریب، كشيطانا باج     

 مـه،و دؤیـتلی اولسانـدا، یـوخـسـولقو    

 لویام قـولوم یاخشـيـدی.دئمه كی زور    

 نـان،  قوچاقدان اولوبسان قوچاق اولگـي 

 نـان،ولـگـيقـادادان بـاالدان قـاچـاق ا 

 ال آچيق اول، مرد اول، آلچاق اولگينان،   

 .دئمه واریم چوخدور، پولوم یاخشـيدی 

 ی،  يلسين دادینسته قاسم« كيمه ق »خ    

 ين اودونـو، جانی چيخسين اؤزو چکـس    

 ی،  یاخشی ایگـيت یـامان ائـتـمز آدیـن    

 چون كی یامان آددان اؤلوم یاخشـيدی.

 دونیاسان 

 یم،  نه قدر زحمت چکيب حؤرمت ائـيله 

 آخـيـر دا گـؤرورم یـاالن دونـيــاسـان. 

 دن ایراضی،  یارانمـيـشـالر اولـمـاز سـن 

 اسـان.انـا بـيـر كلـمـه تـاالن دونيقـانـ 

 ون عـاریـن، سان نـاموسيركيمينين آل    

 دیـم بـاریـن، گـولوستان اوالندا گؤرمه    
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 ين دؤولتين وارین،  نمين ایل عؤمر ائده    
  ان. گـؤز یوموب آچينجا آالن دونـيـاس    
 سان،  ركی هـله قاليسن گـئـدیرگـلن   
 رسان،  اليگونده بيزه مـيـن بير هـاوا چ 
 ورسان،  »خسته قاسم« دئير: دائـم دول 
 يـاسان.  دن قـاالن دونـاول نوحی نـبی 

 دونیانین 
 فـلک مـنلـه یـامان بـاشـالدی،  چرخ 
 انـين.نه چـوخوموش آهـی زاری دوني 
 ا،  نبان اولدوم گـيردیم دونـيـا باغيباغ 
 يانين.حئييف كی یوخوموش باری دون 

 انـدیردی،  ازلـدن دوسـت ائـتدی منی ق 
 دی اوره گـيـمی یـاندیردی،  یـاالن سـات    
 بوش دوالنـدیردی،  1دردمـنی چـولقادی    
 ن.يهـئچ یـوخویموش اعـتباری دونيـان    

 دی،  ولمه»خسته قاسم« دئـير: اوزوم گ
 دی،درمان بـيـلمهلـقمان درده  يم  کح 
 دی،  اشينی كـيمسه سيلـمهؤزومون یگ 
 يـانـيـن.دون  2اریشـيـمـا نتـؤكولدو با 

 گلیب ـ گئدیب 
 ان،  ا سـنـی گـزیـب دوالنوجـا دونـيقـ 
 ئدیب.نئچه ـ نئچه رستم زال گليب ـ گ 
 ایالنين آغـزیـنـدا زهـری مـار اولـوب،  
 دیب.آری نين آغزیندا بال گليب ـ گـئ 
 ی،قوجالدیب ایللری قـوجـالـدیب آی    
 ی،قـوجالدیب باهاری قـوجالدیب یای    
 ،یوجالدیب همده كی دایهم عمی ق     
 ب.گليب ـ گئدیكيمی ده دونيایا الل      
 ،  دوقـاسيم« دئـيـر كيم كی سنه وورول» 

 
 چولقادي : بورودو. 1
 نار : اود، آتش .  2
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 سنه بـاخـيـب داهی عـؤمـرو یورولـدو،  
 لدی،  عؤمور گـردیـشيميـن ایـپی قـيری 
 ب.كيمينين أینينده آل گلـيب ـ گـئدی 

 ائیلر
 ه،آی آقــاالر گــلــنــه بــاخ گلـنــ 
 ر.يلان ائـسـه دردیـمـه بـو درمائـيـله 
 وخـدور عالجی،  بير درده دوشموشم ی 
 ر.درمـان، نه لـقـمان ائيـلطون نه افـال 
 ی،  اخـاننـيـرام جــانـيـم اودا یـمـن تـا    
 انی،  دال گـردنـه تـاخـ  1قيزیل هـئـيکل    
 دیــر بــو گــؤزلـه بـاخـانی، قـایـداسی    
 ن ائـيلر، و، نه یاماللی، نه خـوینه چـين    
 قـيـرخـالر مجليسينده ساقی اولدوغـوم،  
 يدانـيندا یـاغی اولـدوغـوم،  دوشـمان مـ 
 یار قـاپـيندا من دوسـتـاغی اولـدوغـوم،   
 ر،ون باغـيـشـالر نـه فـرمان ائـيلنه قـان 
 ير: بـئـله یارالرین،  »خسته قاسم« دئـي    
   2ظـولم وسـتم ائدیر غـمگـسار الریـن،    
 ه نـارالیـن، درس  3مـن اؤلــرم خـوریـاد    
 شان ائـيـلـر.بـو كـؤنلـومـو پـریـاونـدا     

   

 اوخوردو 
 انـادا،بـيـر نـازنـين سئـودیم مـکـتـبخ 
 حق كالمـيـن دیـل از بـردن اوخـوردو. 
 ابـين،  الينه آلـميشدی عـشقـيـن كـيت 
 وردو.دن اوخمنيم درسيـم بـيـل از بــر 
 فـسدن،  ن تـا نـيـرام اؤز یــاریـمـی نـم    
 مـز هـوسـدن، سـببدن كـؤنول دوشاول      
 ر قـفـسدن،  طاووس كـيمی صـدا وئــره    

 
 هئیكل : حمائیل، گردنبند .  1
   غمگسار : غمخوار، وفالي دوست.   2
 خوریاد : آلچاق و پیس آدام .  3
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 بولبول كـيمی خـوش دفـتردن اوخوردو.    
 ر خدادان،  »خسته قاسم« كـؤمک دیـل 
 سی عـاشـيقالری آلدادان،  نـاز، غـمـزه 
 لّـادان،  يـا ایــلـه، حـجـاب ایلـه مـحـ 
 بـتـردن اوخـوردو.گـاه یاواشدن، گـاه   

 اوال
   1یو تـاماشا،سن بول سـئـوهبـيـر گـؤزه 
 ن كـيمی كـؤنـول اونـا بـنـداوال. گـؤره 
 لليگی، گـول جـمالی بـيـر یـانا، گـؤزه 
 ل دوداغــی شـکــر اوال، قـنـد اوال.دی 
  2سن قـامتی بـستـه،ل سـئوهبـيـر گـؤزه    
 ه خـستـه،یيـلـهگـؤره نده عـاشـيغی ائـ    
 چـوخدان آخـتـاریـرام بير ائـله كـسده،      

 اشـــاره آنـــالیــــا، دردمـــنـــد اوال.
 اناندان،  اسيمام« ال گـؤتـورمم جمن »ق  
 انـدان،  رم جچهجانان قارشی گلسه كـئ 
 رنگی آرتيق اوال گـولدن ـ ریـحانـدان،   
 اوال.د نزولـفلـری بـویـنـومـا بـيـر كم 

 ایندي 
 يـنـی چکيـردیـم،نه مـد تّـدیـر حسـرت 
 ایـندی.  4ائـتـدیـن منه آل   3زنخـدانـی 
 نـده، بـلـخه، حبـشـه، تاالن سالميش ه 
 اوقاش ایندی، او گؤزایندی، خال ایندی.   
 الر ایچـيـليـر، شـراب  5مجليـسـيـنـده آل    
 بوخاغيندان گـوللـر عـطری ساچـيـليـر،     
 رنـده دهـانـيـنــدان آچـيـلـيـر، دیـندی    
 شکر ایندی ، نبات ایـندی، بـال ایـندی.    

 
 تاماشا : اوجا بویلو آغاج آدیدیر.  1
   بسته : بیر قدر آلچاق.  2
 زنخدان : چنه ده و یا یاناقدا اوالن چوخور.  3
 آل : حیله، كلك.  4
 آل : قیرمیزي.  5
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 نـه، بـان اولـوم اولــوســونــا ائـليقــور 
 يـنه،  زر نيـشـانـلـی شلتـه سالميش بئل 
 پـای انـدازدی نـازلـی یـاریـن یـولونـا،  
 و جان ایندی، مال ایندی.  بو باش ایندی، ب 
   2ایـله خارادی،  1یتر گـئيـدیگی اطـلس    
 لـره وارادی،  مــنــی قــویــوب اؤزگـه    
 يـم قـارادی،  آی آغــاالر مـنـيـم بـاخت    
 ندی.  كيتاب آچدیم بـئله گلدی فـال ای    
 الر، دوست كویانا وارانه قاسم«  »خست 
 ناموس آنالر، غيرت آنالر، عـارآنـالر،   
  3ف ایدیم یـارانالر،حرف ایچينده الـي 
 ندی.فلک أیدی قـددیم اولدو دال ای 

 گلدین سئوگیلیم 
 ریـم اوسـتـونـه، قـدم بـاسدیـن دیـده لـ 
 ئوگيليم.لدین سسن خوش گلدین، صفا گ 
 ن مسـتينه،  سـيـاه چـشميقـوربان اولوم  
 نه عجب انصـافـا گـلدین سـئـوگيـلـيم. 
 صـابـاحـادك دیـده لـریـم اویـمازدی،      
 ميزدان دویـمازدی،  انـيق   4يـبالرسئيراغ    
 يمازدی،  ر سـنی مـنـه قـياو ظالـيـمـل    
 لـيم.  دین وفا گـلدیـن سئوگيسن ائـيله    
 ـولومدن،  عـنـدليب تک آیـير دیـالر گ 
 دن دیـليـمدن،گـيـمآه چـکـيـرم اوره 
 مدن،  سيـندن مـنيم ائليار طـعـنهاغـي 
 چکدین جـورو جفا گلدین سئوگيـليم. 
 ل، نـيـندا یـاسـالتارام من یـوز اییـار یـا    
 سن من شـيدا بـولبـول، سن تزه غـنـچه    
 بــو درد مـنی اؤلدورردی یـقـين بـيـل،     

 
 اظلس : ایپك پارچا. 1
   خارا : ناخیشلي ایپك پارچا.  2
 یارانالر : یولداشالر.  3
 سگ رقیبلر  4
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 سن دردیمه شفا گـلـدیـن سـئـوگـيليم.    
 ين كالمی،  اقق م حنهمن »قاسيمام« سي 
 اقـقـا یـار ائـشيدیـب ناالمی،  شوكور ح 
 می،  سی بـاسـميش عالجمالين شعـلـه 
 گيليم.  دوشوب قافدان ـ قافا گلدین سئو 

 گؤزه له
 يکمـته توش اولدوم،  گزه ـ گـزه بير ح 
 له.ل ـ گؤزهعجب قارشی گـلدی گؤزه 
 پيکلریـن یـاخدی جانـيمی،  يرآتدی ك 
 له.ل ـ گؤزهزهدی گـؤبيلمم نه سـؤیـله 
 وخـال، اولـمـوشـام آزایـله چـ 1تـغـایـر    
 ال،یـنده سن مـنی یـوخسـاخـال نـظـر    
 ساخال،وینوندا لـطف ائـيله بير گـئجه ق     
 له.ل ـ گؤزهبو سينيق كـؤتـلـومو گـؤزه    
 وخ دؤزمـوشوم، رلره من چبـئـلـه جـب 
 ين یازميشام،  ن وصـف ل جماليـنيگؤزه 
 يشم،  يمام«دونـيا گزماسبـيـچـاره »قـ 
 ل گؤز آال.دیم سنين تک گؤزهگـؤرمه 

 

 
 تغایر : دَییشیكلیك. 1



 245فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 يق واله    عاش

ی معروف واله و دست نداریم بر اساس منظومهقی در  اطالعات دقي  واله  يقعاشاگر از زندگی  

هایی از زندگی و آثار ادبی اورا به دست آورد. آنچه از این مجموعــه بــه توان گوشهزرنگار می

ميالدی است كه در قره باغ به دنيا آمــده   18يقهای قرن  عاشدست می آید اینکه او، یکی از  

ياری را تربيت كرده است. او، تحصيالت و تحصيالت كاملی را به انجام رسانده و شاگردان بس

دینی را به پایان رسانده و به ادبيات سه زبان فارسی، عربی و تركــی تســلط كامــل داشــته و 

ه دیوان شاعران بزرگی چون حافظ و نوایی، فضولی، نظامی، جــامی، ســعدی را مطالعــه كــرد

بایجــان را درك آید كه او مــرگ واقــف شــاعر بــزرگ آذراست. از لحن اشعارش چنين بر می

كنــد: تأسف خود را از نبود او بيان می كرده است زیرا در شعری از مرگ او سخن می گوید و

    

 هـانـی مـولـال پــنـاه، بـی وفـا جــهـان

 تــخـلـوصــو واقـف، نظمی در افـشان  

 ق ایــله یکسانسن حيیایـندی ائـلـه      

 1كــمالـدا، جـاهانی؟تا پماق اولماز او      

واله عالوه بر مسائل دینی و ادبی، واقف به مسائل تاریخی، فلسفی بــوده و تســلط كامــل بــر      

، دارای وی  كــه  تــوان اســتنباط كــردمــی  ه است. آنچه از مرده ریگ ميراث والهمسائل روز داشت

 اطالعات كافی و بينش عميق در مسائل اجتماعی بوده است.

ورا در داســتان »والــه يق واله در دست نــداریم فقــط برخــی از اشــعار اعاشهيچ دیوانی از         

يق روایــت گردیــده و عاشــ توان یافت. این داستان در طول چند سده توسط دههــا  وزرنگار« می

يقها را دارد. عاشــ ل منــاظره بــين اشعار واله در آن گنجانيده شده است. این منظومه بيشتر شــک

ارش بــه يق صمد دارد كه واله خــود در بســياری از اشــععاشيق واله استادی به نام عاشم  دانيمی

 برد. در عين حال شاگردی هم به نام صمد دارد.احترام تمام از او نام می

-گيرد وكار به جــدایی مــیه قرار میيق صمد، روزی رو در روی استادش والعاششاگردش         

-مــیخانيم بــه گــوش او ی نيگارپردازد و آوازهيقی میعاشنر ق صمد به تنهایی به هيعاشكشد.  

يقی پيــدا شــود كــه او را در عاشــ ان كه شرط بسته بود اگــر  رسد. نگار دختری بود زیبا و سخند

يق صمد با ایــن آرزو كــه نگــار را در منــاظره عاشمناظره ) دیيشمه ( ببرد همسر او خواهد شد.  

گردد اما مغلوب شــده و بــه زنــدان رزمين نگارخانيم مید كرد راهی سبرده و با وی ازدواج خواه

ای او گيرد وطی نامــهيق واله را یاد میعاشيق صمد، نام و نشان عاشمی افتد. نگار خانيم از زبان 

 
 . 1380واله و زرنگار، به همت جواد در بندي، تهران،  1
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می گيرد تا به ایــن مه را دریافت می كند تصميم يق واله چون ناعاشكند.  را به مبارزه دعوت می

يق روبــرو گشــته و همــه را عاشــ مناظره بپردازد. از نامزدش صنم جدا شده و در سر راه با چنــد 

پردازنــد و هــر بــار سد چندین بار با هم به مناظره میرب می سازد تا پيش زرنگار خانم میمغلو

ج كند زیرا خــود نــامزدی يق واله او را مغلوب می سازد، اما او دیگر نمی تواند با زرنگار ازدواعاش

گــردد باعث مــیيق واله  عاشزیبا دارد و نسبت بدو وفادار است از طرف دیگر بعد از این مناظره،  

نــام قــره خــان،   جوانی دیگر بــه  نی زرنگار شده بودند آزاد گردند،يقی كه زنداعاشهمه ی چهل  

زرنگــار را در دســت   ســتيق واله كه برنده ی این ميدان بود دعاشداشت و  زرنگار را دوست می

گــردد. مــی بــاغ بــراش قــرهند و خود به سرزمين مــادریكنگذارد و با هم ازدواج میخان میقره

زرنگار. آقای جواد در بندی این داستان را بر روی كاغذ آورده و در   يق واله وعاشاینست داستان  

 در تهران به چاپ سپرده است.  1380سال  

 عاشیق واله و زرنگار
 ادشاهالر گـلدی صاحب جنگ،  ه پنئچ 
 وشنگ،شيد جـم، نـوشيروان و هجـم 
 لنگ،يانوس، هالكو، چـنگيز، تيموردق  
 انی؟  سی بوزامان هاونـالردان بـيـرجـه 
 يخا،هـانی خـسرو، شيرین، یـوسف، زل                                   
 عذرا، و قهــــانی اصــلی، كــرم وام                                   
 ير ترسا،خ صنعان سئوميش ایدی بشي                                   
 سی بو زامان هانی؟الرین، بـيـرجـهاون                                   
 حــافـظ و نـوائـی، فـضـولـی، جـامـی،   
 ی، هـاللی، عـرفی نـظامیخ سـعـدشـي 
 دونـيـا سـنـده گـشت ایـلـيـب، تمامی، 
 فـردوسی تـک نـطقی درخـشان هـانی، 
 يـوفـا جـهـان،  هانی؟ مـولـال پـنـاه، بـ    
 مـی در افشان.تـخّـلـوصـو، واقـف نـظ    
 سـين حق ایله یکسان.ميایـنـدی ائـله    
 اوكـامالدا، جـاهانی؟تـاپـمـاق اولـمـاز      

                                                     *** 
 يــشــم    مــارالـــيــمـی، ایــتـيـرمـ 
 ی یـــارالــيــمـی:سـبــيــر ســيـنـه 
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 گـــونــدوز، صـــــــبـر و قــراریـمی،  
 ـر.لــبـئـجـه یـوخـوم، كـسـن دیــگــ 

 ـســانـدا، انر بـــــونـــه عـــادتـــدیـ

 جـانـدا، ویـمـادیـن اخـــتـــيــار قـــ    

 لـمــانـدا،بــو ظــــلـم اولــمـاز مــسـ    

 سـن دیـــلـبـر؟ سـن؟ نـهكــافـيـرمـی

                                                          *** 

 تدن،شش جـه  ،نردههار عــنـصچــ 

 موشوز پيدا،ن اولدره، مـنیر قـطـبـي 

 يـنـدا قالدیم آلتی آی،عـدم دریـاسـ 

     ـيـاء، ادر و خـــالـق اشــقـــدرت قـ 

 نياد اولدو دیل،ده اوّل برحم ایـچـين

 ل،دو مـقـابایکی نـقـطـه گـؤزوم اول    

 اصل،ر داماق بـيـر جيگر اولوندو حبي    

 1گونده تامام اولدو بو اعضاء،دو قـقوز      

 *** 

 نـده،سـالـالنــا، سـالـالنا، بــاغـا گـل 

 دن، خـجـالت چـکر،سرو قــامــتـيـن 

 ن، یـانا قالردان، نرگس، گـؤزوندهاللـه 

 ن، ندامت چکر،غـنـچه، گـولوشـونـده 

 سا، یوزایل،نـسـترن، بـنـفـشـه، چاليش    

 سين، موشگول، ئتيشنه، یتيندیر، غـمزهچ    

 ن بحث ائـدر سونبول، مـگر زولفـلریـنده    

 دوشـــر ایـــاقــالرا، غــرامـت چـکـر.    

 ن بـریـان، دیـلهين بـاغـریـنی ائیهوال 

 دیـن یـولوندا ای ابـرو كمان!،  یـاندیـر 

 يلم حسنونه حيران،ر تـک من دگبـي 

 ر.ـيـنـی كّـل والیــت چـکسـرتـحـ 
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 ن دئـــيـر نــه آغــالرســان،گـــؤره    
 ـر دردی، بـــاش اوالن كــؤنـول!،هــ    
 يــردا، زونّــــار بـــاغــالرسـان، آخــ    
 مـه یـــولـداش اوالن كــؤنـول!، غـــ    
 يـندان،ـؤز قـاشدؤیـــمــادیـم مــن، گ 
 شــيـندان، ـیــانـدیـم عـــشـقـيـن، آت 
 ندان،ــئـتـمـز دومـان هــئـچ بــاشـيگ 
 بـــاهــاری قـــيـــش اوالن، كـؤنــول. 
 لـو خـارسـان يــر: گــولـوالـــه دئـــ    
 تــبــارســـانـا، بـــی اعــبـــيـوفـ    
 ن یــارسان،دیـــم بـــلـکه، دؤزهدئــ    
 ول بــاغــری داش اوالن كـؤنـول.گــ    
                                                                *** 
 وشـام،ریـنــه وارد اولـمـجـنّـت شـهـ 
 رم یـار ایـچون، نه ائدیم ایندی.ميبـيـل 
 زولفون لشگر چکميش گنجين اوستونه، 
 ندی،عـالم ای نـه بـيدق گــؤرونـور، نه 
 دیم،وكـنـمز زولفولرین ها، سای ائـلهتـ    
 دیم،  ينده، عصـای، ائلهوسانـيـن دسـتم    
 دیم،طـرالنا، هـاسای ائـله خـوبـيـر بـد    
 دیمــنـه، رام اولـدو، نـه الـه مـيننـه     
 ر بد انسان،رقـيـبدی  والـه: ایـنـان سگ  
 كؤنول برك آلمادین خـالدان بد انسان،   
 يخمایيب بدین، سان،جان چ  ركیهنه قد 
 ن، نه عالم ایـندی.دهيلمز » یـئـنیكـس 

                                                 *** 
 ده،نــنئون فــرمـان اآدم آتــا ایـــچـ    
 يلّت، سؤیلر آمان هی!ـميش ایکی میئت    
 دهـر پـادشـاه، قـائـيم اولـسا یئرینبــي    
 ر آمان هی!سـاقی سی، صهباسی، سؤیل    
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 آق قـار آنـدا، قـاطيـر آنـدا، آت آنـدا،  
 ـو، اوون آتـاندا،وچك اورهاوخــو تـيـتـ 
 حـالج مـنـصـور، پـامـوغـونـو آتــاندا، 
 ر آمان هی!ؤیلر: كيریش سيهتوخماق دئ 

 مندین، سور، یئری،خسته واله، مين س
 ور، یـئـری،تـده سـالـيـنـاندا، صقيـام    
 ؤكوزون، سور، یئری.غوغا گـونو، مين ا    
 ر، آمان هی!  ؤیلهگر داشا، سكـوتان ده    

                                                                 *** 
 ر،نـلـول گـئـيچـيـبـن زیـارتـه گـئدهی 
 سن یاخشيدیر.بـيـر یـتيمی، سـئویندیر 
 مدیر زحمت چکيب یول گئتمک،نه الزی 
 چيلـپاقی گـئـيندیرسن یـاخشيدیر.آج،  
 ر،لم شـهـرت اوچون گئدیريرمن بيل    
 ر،ك ائدیـرلاوزون یـولالریـنی، گؤده    
 رلر،ـيـر گـلـيـب فــقرانی، دیدیآخ    
 ين خيرین دئسن یاخشيدیر.                                       دوز انسان    
 ریم،  يم ایـلـقامـن واله ام، دوز دور مـن 
 دور منيم آزاریم،هئيچ كيمسه یه یوخ 
 سـمت اولـسـا او زرنـگاریـم،نـه قـمــ 
 او یـار قـولـلوغوندا دورسان یاخشيدیر.   
                             *** 
 نــئـجـه شـاداولوم بـو عالمده مدِئ ن 
 يل می؟يا فـانـی، انـسان مـهمان دگدن 
 الر،اون سگـيزمـين بؤیؤك سيرلی دریا 
 يـل می؟بـاشدان باشا دولو آل قـان دگ 
 زه یان وئـریر، يـن جـریـانی بـيتـریـخ                             
 ان وئـریـر،ظـالـيـمه، جـالدا، قووّت، ق                              
 سيز، جان وئـریر،فـقـيـر فـقراالر، واخت                             
 يل می؟زامـانـا یوخسوال دوشـمان دئگ                             
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 ر بی مروت فـلک ظالـيـمی شـاه ائـده
 ارك ـولـمـونو گـؤرنده: دئـيـير؛ مـبظـ

 قویمویور عالمده، بيزده گون گـؤره ك
 ی؟انسانـا ظـولم ائـدن، انسان دگيل م

 ته؟ز سون بـئـله محـنجه دؤه نـئــوالـ                                               
 ریــق اهــلی دوچـار اولوب مـهلـتهطـ                                               
 هر گلـيـب ـ منتلـپــيــرانــه چــهئـن                                               
 قامچی آلتدا، جسمی عریان دگيل می؟                                             

                                           *** 
 نـا دوالنـيم ای عـاشـيـق والـه،بــاشـيـ 
 سـن؟ بو مـيدانه گل!  اگر عاشـيـق سـن 
 ن،  عاشـيقليق آدین گـؤتور اوستونده  یـا 
 ـندیـنی بـو مـئـيدانه گـل،یا سـور، سـم 
 يـبدیر، بير بئله ایلقار.ن چـيخدیـليمده                                   
 كـيم، مـنـی بـاغـالسا، اوالم اونـا، یـار،                                   
 م منار،  عـاشـيقالر بـاشـيندان تيکدیرره                                   
 يار اولسان سن ده، شيـرین جانه گل.قي                                    
 مـيشم بـنـد،بـير نئجه عـاشغی ائـله 
 مند،، بـو یـنو ندا كدا كـونـدهایـاغـين 
 بـنـددیـم زرنـگـار دیـر، مـکانـم درآ 
 سـان سن ده داغــسـتـانا گـلآالر اول 

                                                  *** 
 مدو، دئيــيــبن قره بـاغدان، گـليـره             

 لسين!مـندن داوطلـبی، وارسـا، دئ گ 
 م،دیجـهنّمی، گـؤرسه يــادابـــودونـ 
 دئ گلسين.  هانسی بنده، گـوناهکارسا، 

 بت،رم، دیـوانه، نســيــدانــا، گـيـرهم                                           
 بــتپـــهـلـوانـم، ابول مـرجـانـه نس                                            
 بت،فــضـولـی، فـردوسی، نـظامی نس                                            
 اوالردان دا، خـبر وارسـا، دئ گلسيـن.                                            
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 رم جنگـه، ام مــوالم تک گـيـرهوالـــه 
 جه كی، مرحبی، سالميشدی، تـنگه،  نئ 
 بـنـده،مــن ده گللم، دمـيـرقـاپی در 
 دئ گلسين.    ن اوستـادی، وارسااؤزونده 

                                                   ***    
 لر!ن گـلن قـيزالر گلينی ائـویـندهتـو
 سيز،تویونوز دان عـجب ـ حـاللی گلير 
 مگه واردی قصدی نيز،عاشـيق اؤلـدور 
 سيز.اللی گليریيب، نه خيهيـلـکر ائفي  
 اجی،غيریر، نه شيرین ببير بيرین چا                                       
 بير درده، دوشموشم، یوخدورعالجی،                                         
 ر آجـی،نه واخـتدیـر، دهانـيم، دادیـ                                       
 يـز.، لبی بـاللی گليرسده ر اوچـووزه                                       
 ن سن سالما ایراق،ينيمدهوی، ععـيـني 
 ن او قانلی فراق،  تـؤكـولـور چشـميمده 
 اق،ر واله، بـيـر صنم، بير خـلوت اوتبـي 
 ز. حایيف اولسون قيل و قاللی گـليرسي 

                                         ***  
 ن،نی گؤردوم، هوش اوینادی، سریمدس            

 م.اود سالدین شيرین جانه گئدیـر بير 
 شدیم،دوتـوبان آلـي  ن، اودآتـشـيـن د 

 م.ره تک یــانــا یــانـه گـئدیپـروانـ            
 دا،ولشانشيدا بولبول جوت دوالنير گ                                            
 دا،  یـعـقوب تک آغالرام دائـم كـنعان                                            
 دا، دانچـون شاگردیم، صمد قاليب زن                                            
 م.دیـرئر ماغا، داغـسـتـانـه گقــوتـا                                            
 ين، فداسی اولوم،یـاشينن ؤزونـوگ 
 م سن گوزله گولوم.رگئدرسم، گله 
 وم.دميرقـاپی دربـنده، دوشوب یول 

 م.  گردیم، آلماغا، داغستانه گئدیرشـا           
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                                                   *** 
 دیــوم آنــا،بـــاشـــــيــنــا دؤنـــ 
 مــّت ائــيــله،ائــيــلــه، هـحـالل  
 انـــا قــانــا، دیـــم قــسـودون امــ 
 ـلــه هـمـت ائــيـلـه!ـالل ائـــيحـ 
 لـریـــلـه،مــن دوز ئــدیــرم گـــ                                       
 لـریــلـه،ویــداعــــالشـمـام سيـز                                       
 مـه، قــيـز الرایــلـه،یـئـنـی یـئـت                                       
 ت ائــيــلـه!حـــالل ائـيــله هــمّ                                       

 لـی، ســونـبـولـلـو داغــالر،وسـنسـ
 يــلــه،الل ائــيــلـه هـمــّت ائــحـ 
 الر،گــولــلو بــاغنــووشــه لـی، ــب 
 لـه!...الل ائــيــلـــه، هـمّـت ائــيحـ 
 لـی دوزلـــری ایـــلـن، گــؤی چـمـن                                     
 لــر یــلـن،دؤوران ســـوردوم، ســـيـز                                     
 الریـالن،ی یــئــتـمـه، قـيـزیــئــنــ                                     
 ـالل ائـــيــلـه، هـمــت ائــيـلـه!...حـ                                     
 دیـــر بـــيــر مــورادا،والـــــه گــئـ 
 غــيــنـــار، قـــادر اوســـتــادا،ســيـ 
 م، یـادا!يلـيـم، گـــلـمـی یــیــا گـــ 
 ائــيـلـه، هــمّـت ائــيـلـه،!...الل حـــ 

                                                 *** 
 نين بـحثی وار،بـيـر قـيـز ایـله، بير گـلي 
 گـلـيـن دئـير: بـوگـون یدان منـيم دیر. 
 یمدئـيـيـر: آچيـلماميـش غـنـچه قـيـز 
 ر.دیـان مـنيمفـصل بـاهـار: بـاغ ـ ریـح 
 گيم وار، غازیم وار.گلين دئيـير: اؤرد                                              
 حبتيم وار، سازیم وار.رین صشيرین ـ شي                                              

 سـالـالناندا، یـوز قـيـز قــدر، نازیم وار.                                               
     يـم دیـرحـيا، ایـمـان، ادب، اركـان من                                              



 253فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 ا،قـيـز دئـيـيـر: من اوخشاميشـام آنـام            

 لعـل و مـرجـان دوزولـوبدور، تـانـامـا، 

 يـنـدیـر ارالر شـاماما،ال وورسـاالر، س 

  منيمدیر.ش تاغ و بـستان  ميال دیـمه 

 ز دوشـمه آرایـا،گلين دئـيير: گل قـي                                                    

 ار قـارایا،م، عـالم بـاتگــر مـن اؤلـس                                          

 ا،ـالم، ســنـی بـالیرك، سالنــهبـزه                                          

  مدیر،ال وجـان مـنين، جموق ساالش                                          

 نـيـزه من قـوربـان،ر: ایکيوالـه دئـيـي             

 یـولـونوزدا، مـن قـویموشام، باشالجان 

 ته جان،یـين بـو غـریبی خسمـهلـهائي 

 ریان منيمدیر.سـيزدن اؤتـرو چـشم گ 

                                        *** 

 وت سـونـانــيــن.ـؤز بــيـر جآال گــ 

 نـا قــوریــان مــن اولـوم،انــسيهـــ 

 اتــيــپ جـان آالنــيــن.عــشوه سـ 

 انــسی نـــا قــوربــان مــن اولـوم.ه 

 امـــتــی دونــــيــادا،قــــــدی، قـ                                       

 کن اوســـتـــادامـــاشــا آلـــاله چـ                                       

 ـکــيـــسـی، مــلـکـزاد!ـــــر ایهــ                                       

  نـــا قــوربــان مـن اولـوم.سـيهــانـ                                                 

 ـنـــوردی،بــــيــــری مـــــاه مـ

 لـن قـمـردی،بــيـــری شـمـس ایـ 

 دی،لر ایــکـسـی چــوخ گـــؤزههـ 

  نــا ـ قـوربـان مـن اولـوم.انــسـيهـ 

 يــنــده،ه دئيــيـر: بــاغ ایــچـوال                                               

 ـاق ایـــچــيـنـده،امــامــاالر، تشــ                                     

 ر خـلـوت اوتــاق ایــچـيــنـده،يبــ                                     

  انـسـيـنـا، قــوربــان مــن اولـوم؟ه                                     
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 م،ـازه نـــــوجــوانـــيــکی تــایــ              
 ـری تــــؤكــور قــانــيـم،لـمــزهغـ 
 ـيــم؟ه دئـيــر: بـــيــرده خــانوالــ 
 ان مــن اولــوم؟نـا قــوربـانــسـيهـ 

                                               *** 
 له، نـابـلد اولدوم.بــوردا، بـيـر گــؤزه 
 بـيـر سؤز دئدیم. قورودیله بوكولموش. 
 دیم،ی گـؤرجک، خطا ائلهخــطـائی ن 

 وهـر سـر مـندیله بـوكولـموش.دُررگـ             
 یـولوم دوشدو، قـوناق اولـدوم بـونالرا،                                       
 الرا،نـيـب یـاشيـل آلگـئـينيب، بزه                                       
 الراـزیل، قـولـباق لؤلؤ شمشاد قولقي                                        
  جه بـئله بوكولموش.گـوموش كمر این                                        

 قــوربـان اولوم، آال گـؤزون مـستيـنـه،             
 بـال تـؤكولوب، آل دوداغـيـن شستينه، 
 نين اوسـتيـنه،آلـيم قـویوم، تـرسـينـه 
  یه، هـله بوكولموش.دار چـيـنـه، ميخه 

 قـــوربـان اولـوم، اودومـــونـا، سویونـا،                                                   
 يـنـا گـرد نـيـنـه، اوجـــا بــویـونـا،م                                        
 ی سـن آل قــویــنـونــا،هدیــوانه واله                                        
 گـؤرَن دئسين بولبول گوله بوكولموش.                                        

                                                             *** 
 يـم آی زنـبور چـایـیبـاشـيـوا دوالنـ 
 ن نئجه جانالر گئچيبدی،ندهليب سگ 
 منی اؤلدورسه،سن اولدون قانلی چای   
 هـرمـانالر گـئچيـبدی.ئچه نئچه ق نـ  
 اوجــا داغـــالر آرامـيـزی آلـماسـيـن،                                       
 لک مـنی داهی گـؤزده ن سـالماسين،ف                                        
 سن كی، سئوگيم آغالر قالماسين،  ایستير                                       
 مانالر گئچيبدی.چوخ عاشيقالر چوخ عو                                        
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 تبار یـوخ بــئـش گـونه،والـه دئـيير اع 

 ين گـلسين، من فـاغـيرا، مسگينه،  رحم 

 اهـالر شاهـی، شـاه مردان عشـقيـنه،ش 

 والــه كـيـمی نو جـاوانالر گـئچـيبدی. 

                                      *** 

 

 اغـــدان سـفـر ائـــتـدیـم،قـارابــــ 

 يـــروانــا، مـن گـلدیم،  مـولــک شـ 

 نـون تـک دوشـدوم صـحـرایــا،مـج 

 ی، دیـــوانـــه، مــن گــلـدیـم.لـد 

 ـدیــم.نــه یـئـتشامـانــی شــهـریـ                                       

 ائـتـدیم، لــرعــجــائــب، ســيــئـر                                       

 یـی، اؤتــدوم،داش كــسن، گـــــدی                                       

 ـن گــلـدیـم.هــانــسی رضـوانــه مـ                                       

 ــایــالغی،اوانــی، یـخـــوشــدو، جـ 

 والر، تــر بــوالغی،وق ســســـویــــ 

 لــی، گولون چـاغی،بـــاهـــار فـــص 

     نــدانــا، مـــن گــلدیم.عـجــب خـ 

 گـــارا،ن والــــــــه ام زرنــــمــ                                                

 ،ادیـــم پـــــروردگـارســيـغـيـنــ                                     

 ،اانـــيــمــی ســــالــدی اودالرجـ                                   

 ل پـــــروانــه مـن گــلـدیم.مـثــ                                   
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 یق عاشساري 
ات آذربایجــان اســت كــه دیــوان ی ادبيــ يقهای نامدار و برجستهعاشیکی از    يقعاشساری         

آید اینکــه او اشد. آنچه از دیوان وی به دست میبهای عاشقانه میحاوی بهترین بایاتی  اشعارش

ی وی در روستای »گوله بورد« كشف هجری است. مقبره  11يقهای قرن  عاش  یکی از معروفترین

 1927ر وی كنده شده است. ایــن مقبــره در ســال  شده است كه تصویر سازی بر روی سنگ قب

يق از عاشــ و آثــار ایــن    های صــورت گرفتــ اساس ایــن یافتــه، تحقيقــات ارزنــده  و بر  هكشف شد

. نخســتين ه استو مقاالت ارزشمندی به چاپ رسيد  ههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفتجنبه

دگی و بررسی آثارش توســط ادیــب ی زنهمراه اطالعات قابل توجه درباره بار دیوان كامل وی به

نيــز چــاپ شــده و مــورد توجــه  1934گرانمایه ـ سلمان ممتاز چاپ گردید. این دیوان در سال 

ســاری   ای در مــوردبسياری از ادیبان، مقاالت ارزنــدهادیبان قرار گرفت و در سالهای بعد توسط  

ر تــاریخ ادبيــات و جــای خــود را د  هی زنــدگی وی نوشــته شــدهایی دربــارهيق و منظومــهعاش

ی بسياری از محققــان و اســاتيد ادبيــات شــفاهی آذربایجــان تالشــها  ه است .آذربایجان باز كرد

يق به كار بستند از آن جمله نویسندگان »ادبيــات عاشهای ساری  عالمانه ای را در بررسی بایاتی

يق را به خوبی شناسانده و در آثــارش تــدقيق الزم بــه كــار عاششفاهی مردم آذربایجان« ساری  

 ند.اهبرد

يق را معرفی كرد، سپس دكتــرح. عاشدر ایران ابتدا صمد بهرنگی در مقاله ای مفصل این          

معرفــی كــرد، در همــان ســالها، راقــم ایــن ســطور در اثــر م. صدیق در كتاب »عاشــيقالر« او را  

ماشت كــه تــداوم ایــن بررســيها را يق همت گعاشهای آذری« به بررسی آثار و زندگی »منظومه

   1توان در دوران بعد از انقالب در نشریات مختلف از جمله اميد زنجان دید.می

دوران جوانی و باروری هنــری خــود  يق در یکی از روستاهای اهر به دنيا آمده وعاشساری         

را در قــاراداغ بــه ســر آورده و ســپس بــه »زنگــه زور« واقــع در نخجــوان رفتــه و در روســتای 

ای زور در تپــهروستای گوله بورد از توابع زنگــه  ی وی دراراداغلی« مسکن گزیده است. مقبره»ق 

اش گنبدی به سبک معماری آذربایجــان الغی كشف شده است و بر روی مقبرهيق یایعاشبه نام  

قبــر وی در دوران صفوی بنا گردیده است. اما بر روی سنگ قبر وی عالوه بر تصویر ساز، جهت  

اش »یاخشی« قــرار گرفتــه اســت. دليــل چنــين دفنــی را ـ  ســاری نيز رو در روی قبر معشوقه

   يق رو به روی یاخشی ـ شعر ذیل می دانند:عاش

 يــنــه قــویــونتــرســـيق  عاشمن  

 
 . 1347صمد بهرنگي، مجموعه مقاالت، تبریز،   1

. ـ  م. كریمي، ساري  1354. ـ  محمدرضا آذرلو، منظومه هاي آذري، تهران، 1355ـ  ح. م. صدیق، عاشیقالر، تهران، 
 . 1374، 75یق، امید زنجان، شماره عاش
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 ویـونر تــنـی، تـــر ســيـنـه قــتـ 
 هســيــنـهيــن قــيـبـلـنــشـییاخ 
 ویـــون.ـــيـقی تــرسيــنـه قـــعاش 
گــردد كــه آگاهــان بــه يقها و مردم عادی زمزمه مــیعاشبان  های بسياری در زامروز بایاتی       
هــا هایی از ایــن بایــاتیند، به نمونــهايق دانستهعاشها را از آن ساری  تیيقی، این بایاعاشادبيات  

 توجه كنيد:  
  لــــهـامـانــا گـــــيـــق یـعاش 

 ـلــــهـامـانــــا گـدردیـــن یــ
 ئـده             ـا گـيـيی یــاخـشـیـاخــشـ
 ه.ـان یـــامـانــا گــــلــیــامـــ

   نق بـــوداغ ایـلــــيعاشمــن                                             
 يـنلگول سـيـنميش بــوداغ                                         

   لـــرمــزشی دئســنـه یــاخـ                                         
 ن.لـو داغ ایـم بــمـن اؤلــس                                          

يق چنين نوشته اســت: »آذربایجانــدا ائــل عاش، زیر عنوان  1المعارف آذربایجان، جلد  دایرة       
دیحيليغی، ادبييات، موسيقی، ایفاچيليق، رقص يق یاراعاششاعيری، چالقيچی، بسته كار، مغنی،  

يق هم شعر و عاشدیر.  تيک صنعتن چوخ جهتلی، سينکرهه بيرلشدیرلرینی اؤزوندو تئاتر المنت
 «.-یيره ساز چاال ـ چاال اوخویوب اویناهاوا قوشور، هم د

-ت بایــاتیيق به خلق پيوسته اســ عاشجای تردید نيست كه همانگونه كه كه خود ساری          
 بایاتی های او توجه كنيد:های دیگری از  های خلق شده است. به نمونههای او نيز قاطی بایاتی

   اغــــــدا داراقام بــــيـــعاش
 اغـــدا داراونـو بــزولـــــفــ

   ون وفالی بـير دوســت اوچـــ 
 داد آرا. ـوگــــــز، بـغــرومــ           
   ی گــول انــلقــقــام  يعاشمـــن 

 ولی گـویش، قــانـلی سـئلـقـان 
   ریــنـی اغبـول بـیــئمـيـش بـول

 ول.ی گزی قــانـليـش آغمچـيـخ
   ـانـــدیيق اودا یـــعاشبــــو                                     

 انــــدیاود دوتـدو اودا یـــــ                                    
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   میــدیـریـار چـکدی من یــئ                                    

 دی. کدیـــم او دایـانــمـن چـ                                    
قها در مجــالس يعاشــ اند و  ی او ساختهدربارهيق،  عاشكه بعد از مرگ ساریای  در منظومه        

پردازند، ماجرای عشق »یاخشی« و مخالفت برادر او »یامان« كــه همــواره مختلف به نقل آن می
سد راه وصال این دو دلداده بوده است داستان را پراز اضطراب و هيجــان ســاخته اســت. وصــف 

يق را تشــکيل عاشــ ی ســاری  ظومــهمن  ماجرای دلدادگی و تحمل رنج و عذابهای آندو، تم اصلی
دهد. بنا به همين داستان، یاخشی در جوانی فوت كرده و مرگ نابهنگام وی تأثير عميقی بــر می

های جانسوز خود را به او منحصــر ســاخته و در يق اكثر بایاتیعاشاده است و ساری  دل شاعر نه
 مرگ او سروده است.

ی وی عالوه بــر عصر خود بوده و امروزه نيز مقبرهی  يق از هنرمندان برجستهعاشساری            
ا هها و گرجیهای او در ميان ارمنیباشد و بایاتیزیارتگاه دیگر ملل همسایه نيز میآذربایجانيان  

ای انــد: دســتههيق را بــه دو دســته تقســيم كــردعاشهای سارینيز مشهور است. محققان، بایاتی
يق بــادلی عاشــقانه، عاشــ و محبت است كه در آنهــا،    شامل ترنم احساسات نجيب انسانی، عشق

ا بــه شــکلی گوید و حسرت وصــال رات و جدایی و هجران دلدادگان سخن میهيجانات، اضطراب
 كند.جاندار و طبيعی وصف می

يق حــاوی مضــامين اجتمــاعی و سياســی دوران خــویش عاشهای ساری  ی دیگر از بایاتیدسته
 است.
 آورد:از اشعارش، نام دلبر خویش را می  بسياریيق در  عاشساری

 اشين اوخدور، گير پيگين الماسقـاراق    
 المازهـارامـدان اوخـالسان یـارام ساغ   
 لليک سـنـه ده قالمازر بو گـؤزهگئده   
 خـوشان، آیـيل آیاخـشی.اگـر چه سر   
 تـدی یـارادانـيـق ائـنـه عـاشمنی س  
 ورسون آرادانسـگ رقـيـبی حق گـؤت  
 يـل سارادانیيرسن خبر توت گایـسته  
 دا مـنـم سـایيل، آیـا خشی.  یولـالرین  
 او در قوشمایی دیگر، باز ردیف یاخشی را به كار بسته است:       

 گـؤزوم گـؤرجک سنی، ایستر كام آال   
 اخشی.ندن داغيدیر ییين یـوزوبـورقه   
 االتسين كامفلک قـویماز كـيمسه یئ   
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 يدیر یـاخشی.ين داغیا بوكـج روباخم   

گویی زلــف شود كه يق، معشوقه ی شاعر چنان توصيف میشعای ساری  اشعار عاشقانه  در        

ای و زیباتر از حوریــان خ زیبایش قشنگتر از پریان افسانهاش سجاده، راو چون زنار است و سينه

ی وی صــریح و روشــن ها و احساسات عاشــقانهيق، اندیشهعاشبهشتی است. در شعرهای ساری  

شود و شکستن دل انسان، بویژه انسانی كه پای بنــد عشــق اســت بــه معنــای نــابودی و   بيان م

 شکست مهرورزی است:

 انـــدیـيـق، یـوز قـعاشمـن  

 انــدیاندی، یـوز قــاللی قــ 

 ودیاق بيـر ائـمكـعـبه یـيـخ 

 دی.دی یوز قـانك سـيـنـاوره 

-يق از كوچهای بیعاشصی دارد. ساری  يق جای خاعاششکوه و شکایت نيز در اشعار ساری      

امان و اجباری سخن به ميان آورده و از غربت ناليده است. معلــوم اســت كوچهــای اجبــاری یــا 

خــود اسارت افتادن مردم در جنگهای بی  عباس صفوی و یا بهتبعيد مردم آذربایجان توسط شاه  

 ميان صفوی و عثمانی، مضامين اساسی شعر او را به خود معطوف ساخته است.

يق، بار معنایی اجتماعی نيز موجود است. او در بســياری از عاشی ساری  اما در غم عاشقانه       

 گوید:ر خود سخن میطالعی مردم هم روزگااشعار خود، از شور بختی و بد 

 ه نــاز ولـيــقــام، گعاشمن  

 از وله نـر گــبــولـبول ائـدی 

 ر ادیـدونـيا پـيـس بيـردونيـ 

 ن آزالیــان چوخ، گولـآغــ 
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 1یقالرعاشهاي منظومه

          

يقها در مجــامع عاشدر ادبيات آذربایجان شامل داستانهای مشتمل بر نظم و نثر است.    2منظومه

پردازنــد و در ایــن ه به بــاز گــویی آن مــیها و غيرخانهومی همچون جشنها و عروسيها، قهوهعم

های آذری گيرند. منظومــهمی  د، ساز و آواز و حتی رقص بهرهداستانسرایی از هنرهای خاص خو

يقی دهها و شاید صدها از این داســتانها عاشدارای وسعت، گستردگی و غنای خاصی است و هر  

تــاریخ  3كننــد.و هنــر آفرینــی مــیرا از حفظ دارند و با هنر داستانسرایی برای مردم بــاز گــویی 

اوزان ـ ســراینده و   منظومه گویی در آذربایجان با تاریخ ملــت آذربایجــان یکــی اســت چــرا كــه

ها از زمان پيــدایی جوامــع انســانی، در درون جامعــه بــوده و بــا موقعيــت ی این منظومهگوینده

داشــته و بــا ســرودن اجتماعی و رسالت تاریخی، رهبری اجتماعی ـ مذهبی جامعه را به عهــده  

پرداختــه و بــا ســرایش های دالور مردان ایل و تبار خود، به حفظ ماتریالهــای تــاریخی  قهرمانی

 ها را جاودانه ســاختهقهرمانی روح شجاعت و دالوری در مردم دميده است و بدین گونه حماسه

ها زبــان يقهاست كه در طول سدهعاشی اوزانها و به دنبال آن ها ساخته و پرداختهاست. منظومه

ســت. از تــدوین نخســتين به زبان، سينه به سينه و ایل به ایل گشته و برای ما به یادگار مانده ا

يقها روی كاغذ عاشسده نگذشته است. اما امروزه صدها منظومه از زبان    5  -6ها بيش از  منظومه

ی اساســی هــای آذری بــه دو گونــهيات مدون تبدیل شــده  اســت. منظومــهثبت گشته و به ادب

ری های حماســی، دالوری، قهرمــانی و فــداكاحماسی و عشقی تقسيم گشته اســت. در منظومــه

بــت های عاشــقانه، رفتــار محگردد و در منظومهراه وطن و ایل تعریف و تمجيد می  قهرمانان در

های دیگری هــم وجــود دارد كــه در آنهــا قهرمانــان آید.  منظومهآميز قهرمانان به تصویر در می

برای رسيدن به محبوب خویش، شجاعت و از خود گذشتگی نشان داده و دست به شمشير نيــز 

بــازی در های حماسی، دفــاع از وطــن، جانومهخيزند. در منظبرای وصال به مبارزه بر میرده و  ب

هدف   ست.هادر جامعه، مضمون اساسی منظومهراه سعادت و آزادی مردم، مبارزه برای برقراری  

ی جنگــاوری، از خــود گذشــتگی و استانها نيز بــه وجــود آوردن روحيــهيق از سرودن این دعاش

بيگانگان و آزادی ملت و مردم است. داستانهای دده قورقود، كوراوغلو، قاچان   آزادی وطن از یوغ

 
 . 1373م.کریمی، منظومه های آذربایجان، امید زنجان،  1
 . 1354هاي آذري، تهران، محمدرضا آذرلو ) م . كریمي (، منظومه  2
 همان.پاشا، آذربایجان شفاهي خلق ادبیاتي،افندیف، 3
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توان این ســيمای قهرمانــان داستان دده قورقود می  12ر تمامی  نبی از این سری داستانهاست. د

خيزند و بــه جنــگ دشــمن و پاسداشت ارزشهای ملت به پا می  را مشاهده كرد. آنان برای حفظ

كنند. جنگ دومرول با عزرائيل بــرای نجــات ایل و تبار و خانواده دفاع می  ایروند و از ارزشهمی

العــاده درگيــر د. او هر چند كه بــا نيروهــای خــارقگرددم خویش از مرگ و هالكت بيان  میمر

گيــرد. بيــرك راه آزادی و سعادت بشر به كار مــیاست امّا روح سلحشوری و حماسی خود را در  

دیار غربت گشته و به دفاع از مردم خویش بــه مبــارزه بــا بيگانگــان   برای دفاع از وطن، رهسپار

شمشير می كشد. اوروز، باسات، بوغاچ و دیگر قهرمانان كتاب دده قورقود بــرای نجــات مــردم و 

راه،   كننــد و چــون در ایــنوس جامعه با دشمنان مبارزه میحفظ كانون خانواده وحراست از نام

ســراید تــا ستانشان را میگذارد و داند دده قورقود برایشان نام میدارهنرو قدرت خود را ابراز می

ی ایل و برای آیندگان سر مشق باشد. داستانهای كوراوغلو حماسی اســت و در آن نــه برای همه

هــا، ســالطين و پادشــاهان بئل عليــه ظلــم و ســتم خاننان چنلیتنها كوراوغلو، بلکه دیگر قهرما

بئــل كننــد. چنلــیآورده و در ميان فقيران تقسيم میی آنها را به دست  كنند و خزانهمبارزه می

انــد ی كوراوغلو به آنجا آمدهكه با آگاهی از راه و رسم مبارزهجایگاه و مسکن دالور مردانی است  

ننــد. كوراوغلــو كدی ظلم وجور عليه دشمنان قيام میو از این پایگاه برای گسترش عدالت و نابو

ی پارتيزانهــای به چنلی بئل مــی آورد و وارد دســتهیابد او را ای، مبارزی میز هر جا سر كردهني

كند. دشمنان اصلی كوراوغلو، خانها، پاشاهای عثمانی، بيگها و شاهان ایرانی است. او به خود می

و   مــت برابــر شــاهاندفاع از روستائيان و شهریان آذربایجــان بــه پــا خاســته و مــردم را در مقاو

زنند و نبــرد در عين حاليکه قهرمانان شمشير میكند. در داستانهای كوراوغلو  سالطين یاری می

كنند روابط عاشقانه ای نيز دارد؛ زیرا چنلی بئل فقط به مردان تعلق ندارد. شير زنانی نيــز ها می

ی كوراوغلــو زهنها و پاشاها با آگاهی از مبــاركنند حتی دختر خامی  ردان را در این مبارزه یاریم

و دوستانش با طيب خاطر و با همکاری قهرمانان چنلی بئل به آنجا راه می یابند و با ایــن دالور 

كننــد. بنــابراین رسيدن به اهداف عالی خود كمک مــی  مردان ازدواج می كنند و كوراوغلو را در

ندگی را در زسركنند و عشق و  می  نمردان مرد در این كارزار شركتقهرمانان زن همدوش با جوا

د و همانند آنــان شمشــير بــه دارند. این زنان هيچ كسری از مردان ندارنچنلی بئل زنده نگه می

بسيار خطاهــای مــردان را تصــحيح   كنند و چهد و در راه مردم و وطن مبارزه میگيرندست می

ئــل كنند. عشق و محبت بين مردان و زنان در جریان است و كوچکترین خطائی در چنلــی بمی

های مــردان و متصور نيست. پاكی، صداقت، نجابت، صميميت، فداكاری و شــجاعت از خصيصــه

زنان كوراوغلوست. از دیگر داستانهای حماسی آذربایجان داستانهای قاچاق نبی است. او نيــز در 

آذربایجــان از   راه آزادی مردم خویش با خانها و بيگها در تمــامی روســتاها و شــهرهای كوچــک 
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بند و گنجه و دیگر شهرهای قفقاز در جنگ و نبرد است. مبارزه ی او تا جــایی ته تا درتبریز گرف 

حركــت قاچــاق نبــی بــه   های مختلفــی را بــرای ســركوبباال گرفته است كه تــزار روس دســته

بر   یابدهای پارتيزانی هر جا كه مناسب میماند و با حركتفرستد امّا او یک جا نمیآذربایجان می

-با تزار در سركوبی نبی همکاری میزند. شاهان قاجار ایران نيز  های نظامی تزار ضربه میدسته

-آذربایجان خود را به گــروه وی مــی  ی نبی نيز جوانان و دالور مردان از سراسركنند. در مبارزه

ه هجــر كننــد بــویژدختران نيز همدوش نبی مبارزه مــی  كنند. زنان ورسانند و با او همکاری می

آیــد. او، همــدوش نبــی ه و جنگاور آذربایجان به شــمار مــیخانيم سمبلی از زنان از جان گذشت

حتی بعد از مرگ وی نيز، تفنگ از كف بر زمين ننهــاد و همچنــان عليــه ظلــم وجــور   ه،جنگيد

 يقها بــاعاشــ های چندی از این نــوع ميجباشــد. . ستارخان نيز قهرمان منظومهه استمبارزه كرد

امــانش عليــه در انقــالب مشــروطيت و مبــارزات بــی  مانند ویه دالوریها و رشادتهای بیتوجه ب

ه و در ميــان مــردم زنــده نگــه شاهان قاجار و دفاع از مردم مبارز و حق طلــب، داســتانها ســرود

 اند.داشته

گــردد كــه ت آميز بين عاشق و معشوق بيان میدر داستانهای عاشقانه، روابط عشقی و محب     

ون توسط شــاعران كالســيک بــه رشــته تحریــر در ورت مدد بسياری از این داستانها به صهرچن

نــد. اآواز و روایت خــاص خــود پــرورش دادهيقها نيز این داستانها را با هنرساز و  عاشآمده است.  

ی ملل خاور نزدیک مانند ليلی و مجنون، خسرو و شيرین و غيره هرچند كه داستانهای عاشقانه

ی مردم آذربایجان حالوت و در ميان مردم آذربایجان نيز شایع و جاری است داستانهای عاشقانه

يق قریب و شاه صنم، عباس و گــولگز و عاششيرینی خاص خود را دارد از آن ميان اصلی و كرم، 

نگ مردم این دیار را دارد. برخی از این داســتانها درادبيــات صدها داستان دیگر رنگ و بوی فره

وگلشا، كه چندین شاعر آنــرا بــه نظــم  كتبی نيز به صورت آثار گرانقدری موجودند همچون ورقا

ی ادبيــات الــدین مســيحی جــزو آثــار جاودانــهكنوگلشای شيخ ر  كشيده اند و از آن ميان ورقا

يقها نيز طــراوت و زیبــایی خــاص خــود را دارد. در عاشی  وگلشا  آید. ورقاآذربایجان به شمار می

يقها نيــز اضــافه عاشــ يقها، سخنوری و هنر موسيقی عاشاین داستان عالوه بر اشعار زیبا و متنوع 

ی مــردم تغييــر یافتــه های مختلف بــا روح و خواســتهمی گردد و خود داستان نيز در طی سده

و نــداری در تــرنم اســت و   حسرت، حرمان، فقرهای عاشقانه مضامين جدایی،  است. در منظومه

ه می كنند و ها و رفتارهای ناشایست مخالفان مبارزقهرمانان برای وصال با انواع پليدیها، دورویی

رسند. از آن جمله كرم در داستان اصلی وكرم بــا دورویــی و تزویــر مــذهبی گاه به مراد نيز نمی

دو ملت مسلمان و ارمنی ساخته شده است و پدر روبروست. البته این داستان برای دوستی بين  

اصلی كه كشيش ارمنی است با انواع حيل و ریا ها مانع از وصال دو جوان مــی باشــد. امــا رونــد 
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تواند مانع عشق و محبت بين انســانها باشــد. قد است كه اختالف دین و مذهب نمیداستان معت

بــریم نــام مــی  نهای حماســی عشــقی از آنها كه به عنوان داستادر گونه ی سوم از این منظومه

دالوری و شجاعت از سر راه  بــر قهرمانان برای وصال، دست به شمشير هم برده و دشمنان را با  

توان داستانهای مربوط به شاه اسماعيل را نــام بــرد كــه بــرای دارند. از این گونه داستانها میمی

ندارد و با فداركاری و از جان گذشتگی معشوق نيز رسيدن به معشوق با كی از مبارزه در ميدان  

 همراه است.
 داستانهاي محبت  

داستانهای محبت یا به عبارت دیگر عاشقانه، بخــش دیگــری از داســتانهای شــفاهی مــردم        

-و رقص در مجالس برای مــردم نقــل مــیيقها همراه با ساز و نوا و شعر عاشآذربایجان است كه  

كننــد زمــانی بــه وجــود مردم دفــاع مــیحماسی از وطن، آزادی، عدالت و    كنند. اگر داستانهای

اند كه در كشور جنگ و فالكت، اشغال ميهن وجود داشته است امــا داســتانهای عشــقی در آمده

دوران آسایش نسبی مردم امکان رشد و خالقيت یافته اند كه در اینجــا صــداقت، محبــت، وفــا، 

 جای واالیی برای خود دارد.  دوستی و رفاقت، انساندوستی و عشق  

رســيدن بــه داستانهای محبت در واقع رمانهای خلقند كه در آنها عاشق و معشــوق در راه         

و حل مشکالت عدیده به یکــدیگر   گذرند و بعد از عبور از راههای سختیکدیگر از موانع راه می

د اینگونه داستانها كم نيســت كنند. در آذربایجان تعداند و زندگی سعادتمندی را آغاز میرسمی

گولگز، قوربانی، شاه اسماعيل اصلی و كرم، عاشيق قریب، عباس و  كه معروفترین آنها عبارتند از:

 لشا و ... ، علی خان و پری خانيم، ورقا و گو گلزار

در این سری از داستانها، قهرمان برای رسيدن به یار و معشوق خود گــاه از قــدرت بــازو و        

رســد و كند و به وصال یار میاستفاده میمشير و از طریق مبارزه با قلدران، خانها و بيگها  زور ش

ر خــود مــی رســد. يقی بهره جسته و بــه دلــداعاشگاهی با توسل به قدرت معنوی از جمله هنر  

 توان در داستانهای عاشيق قریب، قوربانی، عباس و گولگز مشاهده كرد.  چنين موضوعی را می

آواز و هنــر   شــيق اســت كــه بــا ســاز وعادر داستانهای محبت، قهرمان اصلی، بيشتر همــان      

باشــد، در عــين حــال تر مواقع مدافع حقوق مــردم نيــز مــیمی پردازد و بيش  شيقی به مبارزهعا

آمال و آرزوهای خلق جانفشــانی  قهرمانی است كه آرزوها و آمال مردم را تمثيل می كند و برای

زنــد. عادت مردم خود را به آب و آتش میمردم و آرمانهایش ایمان دارد و در راه س  كند. او بهمی

معشوق او جزوی از این مردم و تمثيل گر همان آرزوهاست. چنين هدفی را در داستانهای ليلــی 

 توان دید.  صلی و كرم، ورقا و گلشا و... میو مجنون، شيرین و فرهاد، ا
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دارای مقدمات و اصول خاصی است. در مقدمه ی هر منظومــه   داستانسرایی و هنر عاشقی       

ها مملــو از پنــد و انــدرز و شود. این اســتاد نامــههایی گنجانده میوالً استاد نامهی عاشقانه معم

ها، يقها برای نيوشندگان خود باز گو می كنند و در همين اســتاد نامــهعاشنصيحتهایی است كه  

كنــد و ســعی دارد نمــیبرد و احترام بــدو را فرامــوش ود نام میيق را وی از استاد خعاش  معموالً

ضرب المثلها نيــز بــه كــار گرفتــه ها بدین طریق نام استادش را جاودانه سازد. در این استاد نامه

 شوند و بيشترین موضوع آنها، هدایت مردم به راه راست و تربيت و پرورش جوانان است : می

 ازمار اول ـتـيده اخهميـشـه اليـن  ائيله   فـرصت الده ایکن یـاخشـيـليق  

 از.اال ـ مولکه، عمره اعتبار اولممـ ه ـ مــالـيـنـا  نمـه دولـتيـنووهگل گ  

 المثل استفاده شده است : ر زیر یا چهار مصرع، از چهار ضربدر یک بند از شع

 اولـماز چا ـ باغ سـؤیود بار گتيرسه، باغ  كؤپوك یاغ اولماز  اولغون جوشا گلسه  

  ر. سـنـده آلـچاقــالرا ائـنـدیــرهل ایــئ سا، كولـلـوك داغ اولماز  زیبيل تپه اولـ
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 داستانهاي دده قورقود
ی دده قورقــود، یکــی از اســطوره       

ميراثهای فرهنگی مهــم كهــن و جــزو 

هيچ  آثار كالسيک جهان می باشد. بی  

تردیــدی كيتــاب دده قــور قــود یکــی از  

شگفتی های ادبيات جهان است كه مایــه  

ی مباهات و افتخار ملــت آذربایجــان نيــز  

 به شمار می آید. 

اهد و آثــار بــر جــای مانــده شــو        

های پيش از رهدهد كه در دونشان می

ركــی اسالم، كتــب زیــادی بــه زبــان ت

تــوان نوشته شده است از آن جمله می

-سدهداستان چستانی بيگ متعلق به  

ــون  ــاب آلت ــيالدی و كت ــارم م ی چه

ــه در  ــودا ك ــدگی ب ــاره زن ــاروق درب ی

قرنهای پنجم و ششم ميالدی نوشــته 

های اند نام برد. هــر چنــد كتيبــهشده

آیــد )نوشــته شــده در ی تركان به شمار مــیـ تاریخی همهر ادبی  یئنی سئی و اورخون جزو آثا

بایســت جــزو نخســتين آثــار تركــی مــی قــود راو هشتم ميالدی( امــا كتــاب دده قورقرن هفتم 

بيات ملتهای كهن دنيــا كمتــر آذربایجان ناميد چرا كه چنين اثر بزرگ و ارزشمندی در ميان اد

هنســال آذربایجــان اســت ای ملت كتاریخی و اسطوره  از هر لحاظ سند  ی دارد. این كتابانظيره

های به دست آمــده های پيش از اسالم دانست هرچند كه نسخهبایست خلق آنرا در سدهكه می

تــرین تــوان گفــت ایــن كتــاب، كهــنبر پيشانی دارد. اما بــه جــرأت مــی  های بعدی رامهر سده

آذربایجــان اســت كــه از لحــاظ دم  وارزشمندترین داستانهای حماسی، تاریخی و فولکلوریک مــر

ای رهها، اصــالت و انعکــاس باورهــای اســطوی ادبی، جلوه و شکوه صــحنهشناختی، شيوهزیبایی

های تــدوینی باشد. هر چند نخستين نسخهیسه با ماندگارترین آثار جهان میآذربایجان قابل مقا

هجــری   444ی نوشــتاری آن تــاریخ  تــرین نســخهنرسيده است اما قدیمی  آن هنوز به دست ما
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داســتان مســتقل و در عــين حــال  12قمری را بر پيشانی دارد. داستانهای آن كــه مشــتمل بــر 

یجان و باورها و پندارهای داستانهای در پيوند با یکدیگر هستند به زمانهای اساطيری مردم آذربا

ی تــاریخی و ئل پيچيــدهو مســاگردد. در این اثــر ســترگ، رویــدادها  ای آنان مربوط میاسطوره

دهد كه این اثر بزرگ در زمــانی ت و تحقيقات انجام گرفته نشان میای محفوظ مانده اسمنطقه

ای در زنــدگی ر شــرایط اجتمــاعی ـ تــاریخی گســتردهبس طوالنی وطی مــدتهای متمــادی و د

مــادی نسلهای متوالی مردم آذربایجان شکل گرفته و صيقل یافته است و اوزانهــا طــی قــرون مت

این اساطير را حفظ كرده و در روزگاران متأخرتر به صورت نوشتار در آمده است. این اثر را مــی 

بایست باورها و اعتقادات نياكان كهن مردم آذربایجــان دانســت و خوشــبختانه از طــرف ادیبــان 

 سراسر جهان مورد مداّقه قرار گرفته است.

تردید داستانهای دده بی 

و   ی قــدمتقور قــود دارا

فوق میالعادهاصالت  -ای 

ــه ا ــز باشــند ك ــروزه ني م

ــراحت  ــادگی و صــ ســ

د را حفظ ی خوصميمانه

های انـــد .نشـــانهكـــرده

اجــداد  باستانی  اعتقادات 

ما در ایــن كتــاب حفــظ 

ــای  ــت. نيروه ــده اس ش

هــای زنــدگی تــرام مــردم درآن وجــود دارد. ویژگــیماوراءالطبيعه و مظاهر طبيعی آن مــورد اح

ی ارزشهای با ستانی درآن باز تاب خود را دارنــد در هــر ســطر سلحشورانه، بعالوهآميز و  حماسه

-ها را دارد. مــیی اســطورهان، پيمانها و سوگندها، رنگ ویــژهی بيان، گفتگوی قهرمان، نحوهآن

رازنــاك اســت،   دانيم كه در جهان اساطيری، نام اشيا، حيوانات و انسانها دارای بارهای نمادین و

مسی بيــرك وغا )گاونر(، تپه گؤز، باسات، باقود، اوغوز، قازان خان، قازليق ) نام اسب( باسامی قور

یحی به زمانهای ای تلوئل، قهرمانان، همه و همه به گونهو دیگر اسامی مناطق، كوهها، رودها، قبا

در حوادثی كــه    گردد. اعمال و رفتارها نيز دقيقاً اساطيری است. رویدادها واساطيری مربوط می

ایجــان را بــه های خاص انسانهای كهن و دیــرین ســال مــردم آذربافتد ویژگیداستانها اتفاق می

ســپس بــه دامــداری و گذرانند،  ا انسانهایی كه دوران شکار را میكشد. داستانها ما را بتصویر می

ی  زنــدگی و كنند، شيوهز وطن و ملت خویش جانانه دفاع میآورند و سپس اكشاورزی روی می
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دهد. اشارات كتاب حاكی از آن اســت كــه جــانورانی ماننــد وليد  مردم را درآن زمان نشان میت

دارند. بنابراین باز تاب نگرشهای   totemnی توتمی  و، شير و برخی پرندگان هنوز جنبهگرگ، گا

های بدیعی بيان به زیبــایی و صــميميت خــاص خــود قهرمانان به همراه اسلوب و ویژگیآیينی  

های چوبين، كمانهای سنگين، ناشناخته بودن فلزات، گردد. وجود شواهدی مانند نيزهآشکار می

ی زی و اســتفاده از گياهــان در بهبــودتولد رازناك تپه گؤز، نقــش زنــان در دامــداری و كشــاور

 رساند.  تری میقدمت این اثر را به دوران دیرین  بيماران، تقدس جانورانی مانند گرگ و گاو،

خــورداری از موضــوعات ایی از باورهای دیــرین، همچنــين برهاین كتاب بخاطر حفظ رگه        

-ار حماسی ـ اساطيری جهان قرار میترین وارزشمندترین آثمادین و سمبليک، در ردیف كهنن

ای این اثر در ایران به خوبی مــورد بررســی و تحليــل قــرار های اسطورهنمایهدرو  د. متأسفانهگير

 .نگرفته است

در خــود این داستانها، ميراث فرهنگی ارزشمندی از اساطير وباورها و آیينهــای كهــن را           

باشــد. ای ميترائيسم، زردشت و مانویــت مــیتوان گفت مقدم بر آیينهنهفته دارد تا جایی كه می

ا هی خاصی از نگرش به پدیــدهز تحوالت روحی و ذهنی بشر و شيوهاینان مولود دوران معينی ا

تجلــی نــا خودآگــاه جمعــی و و تغير آنها، همچنين باز تابی از عوالم درونی انسانهای نخستين و 

ی ازلی در شعور اجتماعی و حاصل شکل بندیهای اقتصادی ـ فرهنگی و شــرایط اقليمــی خاطره

 و اجتماعی است.

ز غ و دنيــ خان و شــش فرزنــدش گــون، آی، اولــدوز، گــؤی، دای اوغوزنامهتردید شجرهبی        

باشد و با جهان نگری اساطيری میتویستی، آنتروپومورمنيستی  ادغامی از بينشهای آنميستی، تو

توان گفت سرگذشــت حماســی اوغوزخــان و فرزنــدان اوســت كــه دنيــای یا به عبارت دیگر می

دهــد كــه انســان در ایــن مرحلــه نده است. تک تک داستانها نشان میاساطيری بر آن سایه افک

-مکــن مــیهنوز به دوران اهلی كردن حيوانات نرسيده است. سمبل گرگ و تقدس آن زمانی م

وان نگهبــان گلــه و انــد زیــرا پــس ازآن، ســگ بــه عنــ انسانها هنوز به دامداری نرسيده  گردد كه

یابد. و یــا وار و دشمن میای خونخگردد و گرگ چهرههمراه انسان می  ی گرگممانعت از حمله

اچ با گاو نر، حتی نه تنها در این داستان، بلکه داســتانهای دیگــر نيــز نشــان از آن ی بو غمبارزه

ی داســتانها چنــين ن گاو نشده است . هرچند رونــد همــهدارد كه هنوز انسان قادر به اهلی كرد

نــات جا چوبان در داستانهای بعدی نشان می دهد كه آنان موفق به اهلی كــردن حيوانيست قارا

ده اند و یا در داستان بگيل، اسب و گاو در كنار گرگ، مقدس شــمررا آغاز كردهداری  شده و گله

ع شــناخته انــد مــثالً قــازان النــواند . محققان هر یک از قهرمانان این كتاب را به عنوان ربشده

النوع گاو، خــود النوع گوزن، اوروز ربالخاتون ربالنوع شتر، بورالنوع اسب، مادر او، ربخان رب
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د شــناخته النــوع خورشــيالنوع سگ و ســالجان ربالنوع گرگ، قاراجا چوبان ربد ربورقودده ق 

روشنایی در دست اهریمن قلمداد شوند. اسارت سالجان در حقيقت به عنوان اسارت آفتاب و  می

رشيد از چنگــال اهــریمن بــه تــالش النوعها برای رهانيدن خوشود و همه عوامل مثبت و ربمی

 افتند  می

وی اوغوز خــان یعنی قورقود دارای قدرت فوق العاده ای است. او رهبری اردالنوع گرگ  رب      

ی تــوتمی دارد جلّی نور همراه است. گــرگ كــه جنبــهگيرد و وجود او همواره با ترا به عهده می

ده ی توليد شبانی و دامپروری مهيــا نشــ رساند كه هنوز الزامات شيوهمی  این واقعيت را به اثبات

و  های منفــی حملــه بــه گلــهاست و گرنه سيمای مطلوب گرگ به جانوری درنده و دارای جنبه

. این امر نشانگر قدمت اساسی این كتاب است. همانگونــه گشتنابودی حيوانات اهلی تبدیل می

بــازد. یابد و در برابر سگ رنگ مینی میای اهریمین زردشت و آیينهای آن، گرگ چهرهكه در د

گــردد و ســگ دارای حقــوقی همچــون گرگ توسط گرشاسب هالك مــی  بينيم كهتا میدر اوس

 باشد.  بزرگترین حافظ منافع انسانها می شود وان میانس

ی طالیــی از گــرگ ی تركمنستان و كشف مجسمهشناختی در آلتون تپهشهای باستانكاو       

های كشف شده از گــرگ سمهدهد كه در آن روزگار، گرگ مورد تقدس بوده است. مجنشان می

مریان نيز از تقــدس گرگ در ميان سو  سال پيش  5000در زیگورات نيز، نشان داده است حدود  

های بعدتر سر گاو طالیی جای آنرا گرفتــه اســت و گــاو، حيــوان بر خوردار بوده است و در دوره

ایــن  مقدسی به شمار آمده است. همچنين كشف معبد اسب در شــيز نشــانگر تقــدس اســب در

قــود در زیگــورات حــائز اهميــت ی طالیی دده قوری تاریخی است و امروز كشف مجسمهمرحله

 فراوان است.

بســياری قــور را بــه معنــی   1نام قورقود به صورتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است       

اند و معنی مستفاد از دده قور قــود گرگ و برخی به معنی سعادت گرفته  آتش و قود را به معنی

آیينهــای مختلــف  »آتش مقــدس« مــورد شــناخت بــوده اســت. در  رت »گرگ آتشين« وبه صو

ای از بيماریها كــه ی پارهگيرد. در معالجهیگ باستانی مورد استفاده قرار میر  امروزهم این مرده

در برخی از منــازل هنــوز حفــظ  ی گرگی را كهفتاده است پنجهرس بر جان بيمار امعتقدتد از ت

مــان رانند. گرگ آتشين و یــا ها باال« را از تن بيمار بيرون میاند بر پشت بيمار زده و »قادكرده

گوینــد »فالنــی بایجــان زنــده اســت مــث  مــیردم آذرالمثلهای مــ قورد امروزه در آیينها و ضرب

و یــا عمــر  آیــدی هر كاری بــر مــینی مثل گرگ است و از عهدهاز!« یعقالم  قورددی، هئچ زاددا

نان قيامته قاالجاق« یعنی همراه گرگ تــا روز گویند »قوردوآورند و میطوالنی گرگ را مثال می

 
 . 1980آنار، سیزسیز، دده قورقود دونیاسي، باكي،  1
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-مــی سر بر  از پيش قاجار دیوانه  دده قورقود  وقتی  ،دده قورقود  كتابقيامت زنده خواهد ماند. در

امــروزه در آذر خــش یــا بــرق    ، به معنی آتــش مقــدس  قورقود    بره؟ البته پرسند گرگی یا گردد می 

»گورگــور    نــام   آسمانی در 

ــده   ــاقی مان ــوز ب ــا« هن باب

 است. 

نکــه تمــامی سخن آخر آ

ــه دده  ــل از جملـ عوامـ

قــود، اوغوزخاقــان و قور

شـــش پســـرش بـــا آن 

نامهای اســاطيری گــون، 

، داغ و آی، اولدوز، گــوی

مبــارزه همچنين  ی دنيز 

مــرول بــا عزرائيــل، دو

داستان باسات، تپه گــؤز 

و غيــره و غيــره نشــانگر 

ــاب دده  ــه كت اینســت ك

ــوعات  ــود و موضـ قورقـ

ــه  ــاطيری آن بـــ اســـ

ميالد هاهزاره از  پيش  ی 

های نوشته شده و حتی روایات موجــود در بــين مــردم نشــانگر شود و حتی در نسخهمربوط می

توان آفرینش آنــرا بــه پــيش از اوســتا می ی این كتاب است و به جرأتالهقدمت چندین هزار س

 نسبت داد.

 
 سیماي زن در كتاب دده قورقود 

 ی غليظــی از ابهــام»حيات« است و حقيقت حيــات در هالــهی بزرگ طبيعت همانا  افسانه       

حقيقــت ترین شکل حيات در وجود آدمی تجسم یافته است. فرورفته است. از سوی دیگر بدیهی

حيات، حقيقی وجود ندارد و انسان راز نهائی این حقيقت و ایــن يست و بیبدون حيات متصور ن

بخشد. او شعله ایست كه بــر میحيات است. هدف هستی انسان است. اوست كه حيات را معنی  

آفریند. باغبان باغ حيات، انسان است. اوست كــه ایــن مشــعل كائنات نور می افشاند و ابدیت می
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-ای قد میی وسيع او شعلهدارد. در سينهجاودانه روشن نگه میرا  فروزان را در دست دارد وآن  

 گيرد.ی اوست و با سوختنش ابدیت نور میكشد كه خورشيد همتا

آنچه آمد در شروع كتاب »دده قورقود« آمده است كه تماماً در تعریف وجود آدمــی بــویژه        

است و انسانها همگــی از مــادر زاده ارزشمندتر انسان یعنی زن است؛ بویژه مادر كه خالق حيات  

ی انسانيت نيز هم اوست اما سيمای دیگر اند پس دایهدامن مادر بزرگ شده  شده اند. انسانها در

زن نيز به عنوان همسر مرد مطرح است. در این جا زن به عنوان نيمه ی انسان و همطراز مرد ـ 

تــرین ســند از فرهنــگ تركــی دیمیمطرح است. كتاب دده قورقود ق نه چيزی كمتر و نه بيشتر  

داستان آن از هر حيث جالب و زیباست. در ایــن كتــاب در   12است و سيمای زن در هر یک از  

سيمای زن در این كتاب ارزشــمند و مثبــت   كنار قهرمانان مرد، زنان قهرمان وجود دارند. اصوأل

 است و خالی از لطف نيست نگاهی هر چند كوتاه به داستانها بيندازیم:

داستان این كتاب اســت. او كــه مــردی نيرومنــد اســت روزی   12دومرول قهرمان یکی از         

اله اند. دليل این نكه در نزدیکی اوتراق او خيمه زدهشاهد ناله وزاری، شيون و فریاد كاروانی بود  

مــرد گویند عزرائيل به امر حق تعالی از آسمان فــرود آمــده و جــان  شود. میو افغان را جویا می

-برمیگریند. دومرول از این خبر ر پير و همسر جوانش بدان دليل میجوانی را گرفته است، ماد

خواهد تا عزرائيل را بــدو نشــان دهــد تــا بــه يرد. از حق تعالی میگآشوبد و سراغ عزرائيل را می

مانــد. امــا ایــن جنگ او رفته و انسانها را از شرّ او برهاند تا جان زنان و مردان از گزند او در امن  

سخن دومرول به درگاه ایزد متعال خوش نيامده و به عزرائيل امر كرد جان او را بگيرد و نفسش 

رسد. آمدن او را نه نگهبان فهميد و نــه جــارچی خبــر داد. از هيبــت يل سر میرا ببرد. كه عزرائ

كند. دومــرول می  ند آمد. عزرائيل خود را معرفیعزرائيل رنگ از رخسار دومرول پرید و زبانش ب

آورد كــه تــویی كــه جــان جوانــان و عروســان را مــی ســتانی و شود و فریاد برمیخشمگين می

اندازی؟ پس این همه ناله و شــيون از دســت توســت. بيــا كــه گریه میعروسان و پير زنان را به  

اید كنی. بمیها را سوزان  را داغدار و سينهمشتاق مبارزه با توام. تویی كه چشمها را گریان، دلها  

گيسوی داغدار و چشمان گریان یتيمان و تازه عروسان را از تــو كه قصاص پدران و مادران سپيد

جســتم در زمــين بــه می  نهی. ترا در آسمانهات هزاران آرزو را به دلها میبستانم. تویی كه حسر

رت آورد. عزرائيــل بــه صــوكشد و چون شــاهينی حملــه مــیای. سپس شمشير میچنگم افتاده

پرد. دومرول خوشــحال و ســر خــوش از ایــن پيــروزی كــه وتر در آمده و از پنجره بيرون میكب

 ای از سوراخ پریده است.عزرائيل از ترس او چون پرنده

غلتد و بر زمــين روزی دیگر دومرول سوار بر اسب در شکار گاه بود كه ناگاه اسبش فرو می       

البــه نشيند تا جانش بگيرد. دومرول بــه عجــز واش مینههمين هنگام عزرائيل برسيافتد. در  می
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ستانی؟ تو چرا جان می  دانم اگر خالق جانها خداستگيری؟ نمیافتد كه چرا دزدانه جان میمی

و با خدا به راز ونياز می پردازد كه ای خدایی كه نه در آسمانهایی و نه در زمين، بلکــه در قلــب 

ستانی خود بستان و به عزرائيــل وا مگــذار! ســخنان هستی! ای خالق جانها اگر جان می  مؤمنان

دومرول خدا را خوش آمد و به عزرائيل فرمان داد: به جای جــان او، جــان یکــی از عزیــزانش را 

بگير و او را رها كن. عزرائيل امر خدا را به دومرول ابالغ كرد. دومرول عزرائيل را نزد پدر برد تــا 

ید پدر با دادن جان، فرزندش را نجات بخشد، پدرش از دادن مال و منــال دریــغ نورزیــد امــا شا

راضی به دادن جان نشد. پيش مادر رفتند مادر نيز رفتاری همچون پدر داشــت و از دادن جــان 

دریغ ورزید. دومرول گفت كه كسی را ندارد و اجازه خواست تا از همسر و فرزندانش وداع كنــد. 

ن حکایت بشنيد تحمل نتوانست كند و آماده شد كه تا جان فدا ســازد و همســر را همسرش چو

از مخمصه برهاند اما دومرول نپذیرفت. نهایت تصميم گرفتند هــر دو بــا هــم بميرنــد. امــا ایــن 

تصميم زن و مرد و نيروی الیزال عشق و محبت، اراده خداوندی را تغيير داد و خدای متعال بــه 

 هر دو را ببخشد و جان دیگری را بگيرد. عزرائيل امر فرمود

راستی در این داستان ـ هر چند كه با معيارهای افسانه و اسطوره قابل تبيــين اســت نقــش       

ده و زن چه زیبا و دوست داشتنی است. در این داستان زن از پدر و مادر نيز نزدیکتر شمرده شــ 

مانــد و یمات در كنار همسر خویش مــیدهد. هموست كه در نامالصداقت و وفای او را نشان می

 او را یکّه و تنها نمی گذارد. براستی كه چنين سيمایی را در ادبيات جهان كمتر سراغ داریم.

همســر در داستان دیگری از كتاب دده قورقود، قانتورالی قهرمان داســتان در پــی انتخــاب        

خيزد. پيش از او بــر قبل از او از خواب بر  خواهد كهنهد . او زنی میشایسته همه جا را زیر پا می

 دشمن حمله برد و پيش از او  و بيش از او رشادت و دالوری نشان دهد.

انی اســت كــه پــدرش او را بــه الحق سالجان دختری با این مشخصات است. او دختر سلط       

زیــادی دهد كه سه حيوان وحشی را در ميــدان مبــارزه بــه قتــل برســاند و قهرمانــان  كسی می

-وز مــیشود و پيــرای میاند. قانتورالی وارد چنين مبارزهاند و جان باختهسر به باد داده  دراینراه

 رود.  گشت، قانتورالی به خوابی عميق میكند و در راه بازگردد و سالجان را تصاحب می

-را مــیشود. چون دشــمنان فــ پوشد و نگهبان همسر میاس رزم میدر این اثنا سالجان لب       

قانتورالی انگشــت حيــرت دهد چنانکه  آورد و رشادتها نشان میرسند قهرمانانه بر آنان حمله می

 ماند.به دهان می

در این داستان نيز سيمای زن به عنوان همســر، جالــب و زیباســت چــرا كــه او عــالوه بــر        

زیبایی و لطافت، شجاعت و دالوری نيز دارد ودر تمامی مشکالت زنــدگی شــریک مــرد خــویش 

آورد. او در عقــل ، یی با دشمنان چيزی از مرد كــم نمــیاست. حتی در ميدان جنگ و در رویارو
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آیــد. عليــه ها به خــوبی و ســرافرازی از امتحــان بيــرون مــییشی و انتخاب نيکیمتانت، دور اند

كند. چنين سيمایی از زن در كتابهای ادبی جهان كمتر دیده شــده ها مبارزه میپليدیها و زشتی

است. ارزش چنين شخصيتی زمانی بيشتر می گردد كه داستان بر گرفتــه از فولکــور یــا ادبيــات 

 ای برخوردار است. اب دده قور قود از چنين مشخّصهشفاهی مردم باشد و كت

زن خالق و مادر انسانها و به عنــوان نيمــی از حيــات از احتــرام خاصــی در ميــان تركــان         

ها و ادبيــات فولکوریــک مــردم آذربایجــان در شــأن و برخوردار است. آنچه در داستان ها، افسانه

-ين و قدیمیرزشمند دده قورقود بعنوان نخستشرف زن آمده است شاهد این مدعاست. كتاب ا

شــود، وران آغازین پدر ساالری مربوط میترین اثر مدون آذربایجان ـ كه تاریخ آفرینش آن به د

رد. در ایــن اثــر، زن ســيمای دهدكه زن از نظر موقعيت اجتماعی ارزشی همانند مرد دانشان می

دهد و مرد به عنوان رئيس خــانواده تشکيل میصلی خانواده و قبيله را ای دارد و كانون ابرجسته

ی رهبــری اســت. ســيمای زن در و قبيله همواره با مشورت و همياری زن قادر به انجام وظيفــه

 تمامی داستانهای این اثر قابل تأمل و تفکر است. 

او ضمن مشورت با همســرش بــرای  سه خان صاحب فرزندی نيست.در داستان »بوغاج« دیر     

كنند. آنان معتقدند كه باید یتيمان را تيمار كرد، گرسنگان را ســير دنش نذر و نياز میدار شبچه

كننــد و چنــان نيــز ای بدانان ارزانی دارد. چنين مــی  ساخت، برهنگان را پوشاند و... تا خدا بچه

اش بــا یــک دهد و به خــاطر مبــارزهسالگی رشادتها از خود نشان می  15شود. فرزندشان در  می

كننــد د. اما حاسدان پيش پدرش سعایت مــیگيرود میوحشی لقب »بوغاج« از دده قورق حيوان  

كند، چشم كند، به مال دیگران دست درازی میكه: بوغاج نسبت به مظلومان و فقيران ظلم می  

شــود در ز رفتار فرزند به مــرگ وی راضــی مــیبه ناموس دیگران دارد و... دیرسه خان ناراحت ا

 رسانند.  شکار گاه بر بوغاج زخم میایت در  نه

شــود از ملغمــه اش در بيابان حاضر میاطالع بر بالين فرزند زخم خورده  اما مادر به محض       

ــ سازد و زخم فرزندش را بهبــود مــیمیشير خود و گياهان صحرایی مرهمی   ه دور از بخشــد و ب

سه خان را نيــز از ميــان خواهند دیریان بيکار ننشسته و مپردازد. كافرچشم پدر به تيمار او می

 برند.را نيز دستگير كرده و با خود می  بردارند لذا او

حاصل شده بــود. فرزنــدش مادر بوغاج كه او را دور از چشم پدر پرستاری كرده و بهبودش        

ج برای رهایی پدر به جنــگ دشــمن كند تا پدرش را از دست دشمنان برهاند. بوغارا ترغيب می

 دهد.ا نجات میود وبا غلبه بر آنان، پدر خویش ررمی

در این داستان، مادر بوغــاج در عــين حــال كــه مــادری دلســوز، مهربــان، عاقــل، دالور، و        

ســخن  دوراندیش است همسری مهربان، صادق، وفادار و فداكار نيز اســت. او ماننــد پــدر فریــب
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باهی رانه اش رجوع می كند و مرتکب اشتخورد بلکه به قلب مادنمی  دیگران در حق فرزندش را

ر و یاور شود. او برای همسرش دیر سه خان نيز مشاوری خوب است. در حل مشکالت یانيز نمی

 ای از همسر و زن وفادار و فداكار و مادری دالور و مهربان است.شوی خویش است. او نمونه

بلی از تــن و جــان ایــل خــود مــدتی در داستان سالورقازان، قازان خان برای دور كردن تن       

روند. دشمنان كه مترصّد فرصت بودند بر دیــار آنــان حملــه آورده، راه مردان ایل به شکار میهم

شــمن گيرند. دموال و احشام را نيز به غنيمت میبرند و او كنيزان را اسير كرده با خود میزنان  

خواهد بورالخاتون شــهبانوی كند و میآراید و مجلسی به پا میسر خوش از این پيروزی بزم می

ایل، ساقی مجلس باشد و برقصد. اما كنيزان همه خود را بورالخاتون معرفی می كنند و دشــمن 

شــود. آخــر ســر ف متوســل مــیهای مختلماند و به حيلهشناخت بورالخاتون واقعی عاجز می  از

ادرش تحمــل نخواهــد كــرد گيرند اوروز فرزند بورالخاتون را شکنجه كنند و چون مــ تصميم می

ها را تحمــل خود را عيان خواهد ساخت. اما اوروز به خاطر حفظ ناموس همه زجرهــا و شــکنجه

رسد و او حمله آورده، دشــمنان را ر این اثنا، خبر به قازان خان میآورد. دكرده، خم به ابرو نمی

 دهد.پاشد و زنان را نجات میاز هم می

خاتون در عين حالی كه نمونه مــادری دلســوز، مــدبر و مهربــان اســت در این داستان، بورال      

 سيمای خوبی از همسری وفادار، عاقل و فداكار است.

پردازیم داستان »اوروز« فرزند قازان خان ی كه در آن به بررسی سيمای زن میداستان دیگر    

كه الیق نام باشــد و   ساله شده و هنوز رشادتی و هنری از خود نشان نداده است  15است. اوروز  

گيــرد مــدتی او در را داشته باشد. پدر تصميم میدده قورقود به او لقبی دهد ولياقت جانشينی پ

ا بيــاموزد. دشــمن بــر آنــان حملــه را به شکار برد تا اسب سواری و تيراندازی و هنرهای رزمی ر

برنــد. ه و با خود میوروز را دستگير كردآورد و هر چند كه مجبور به عقب نشينی می شوند امی

اندیشد كه فرزندش از ميدان جنگ گریخته است و لــذا لياقــت لقــب و چنين می  پدر پيش خود

مسر قــازان خــان ســراغ فرزنــدش را گردد اما بور الخاتون هن را ندارد. لذا به ایل خود برمیعنوا

آورده اســت نمــی  كرد از ميدان گریخته و به ایل خود پنــاهگيرد. پدر فرزندش را كه فکر میمی

آرایــد و بــر یابد. صــفها مــیان كشته شدگان نمیپردازد و جسدش را در ميیبه جستجو م  ،یابد

-دشــمنان او را نيــز زخمــی و اســير مــییابد. اما آورد و فرزند خود را اسير میمی  دشمن حمله

شــده بــه همــراه پوشد و سوار بــر اســب بورالخاتون بالفاصله لباس رزم میسازند. از سوی دیگر  

كننــد و بعــد از غلبــه بــر و همسر بر دشمن حمله را شروع مــی  چهل كنيز خود به دنبال فرزند

گردنــد. قــازان خــان بــه خود برمــیدشمن، قازان خان و اوروز را نجات داده؛ پيروزمندانه به ایل  

 سازد.المان و كنيزان زیادی را آزاد میميمنت این پيروزی، جشن به پا می سازد و غ
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هــای زیبــای كتــاب دده بورالخاتون است. بورالخاتون از چهره در این داستان، قهرمان اصلی     

خــاطر   . او بهسازداقل و همسری فداكار حماسه میقور قود، نمونه خوبی از یک مادر مهربان و ع

آورد. ســيمای ای عميق بر قلب دشمن حمله مــیينهپوشد و با كفرزند و همسرش لباس رزم می

ان در این داستان بسيار خوب تصویر شده است آنان همچون مردان برای دفاع از حریم ایــل و زن

سازند. آنان همانند مردان در سته، جان فدای ملت و كشور خود میدیار خویش دست از جان ش

باكند. در تير اندازی چابک و زرنگند. همچنانکــه ماهرند، در شمشير زنی دلير و بی  اسب سواری

ن ندان و همسران خویش عشق می ورزند عليه دشمن نيز نفــرت دارنــد. ســيمای خــواهرابه فرز

زن خانه و دشــت. در حاليکــه از نعمــت زیبــایی  ، زن كارزارند واوروز نيز همچون دیگر زنان ایل

 غرّند.به گاه كارزار چون شير و ببر می برخوردارند، رفتارشان كبک و آهو را بياد می آورد

ه قورقود زنان منزلتی ارجمند و ستایش آميز و همطراز مردان دارند. زن بازیچــه در كتاب دد    

دست قدرتمندان یا ابزاری برای خدعه و نيرنگ نيست بلکه زنان دده قورقود بانی و عامل مردان 

 و باال بردن شخصيت و پرورش شخصيت مردانند.

ان می نماید. مرد نــاالیق ســزاوار لياقت و صداقت مردان، جسارت و شهامتشان آنان را الیق زن   

نزدیکی و داشتن زن و همسر نيست. زن بــا تمــام عواطــف انســانی، شــهامت، عــزت اخالقــی و 

 نماید.می يت برتر مادری جلوهموقع

ین داســتانهای كتــاب دده قورقــود تريمای ارزشمند زن در یکی از شيریناینک به بررسی س     

از آثــار كالســيک ملتهــای جهــان  پای این داستان را در بسياریپردازیم كه در عين حال رد می

بــاك وف است. بيرك یکی از قهرمانان بیتوان یافت. این داستان به نام  »بامسی بيرك« معرمی

ا دختر عمویش بــانو چيچــک و بهادر بنام ایل اوغوز است. او را در طفوليت طبق عادت اوغوزان ب

دفاع از ميهن و ایل خود   رسد چنان رشادتهایی دروانی میكنند. بيرك چون به سن جنامزد می

كســتری را از دهد كه همه ایل اوغوز از خرد و بزرگ با احترام بدو می نگرند و اسب خانشان می

گــردد كــه كســی جــز ه روزی در دشت با حریفی روبرو میدهند؛ تا اینکطرف ایل بدو هدیه می

دهــد نمــی نمی شناسند. بــانو چيچــک اجــازه  را  دختر عموی خود او نيست هرچند كه همدیگر

آورنــد در ای گردد كه حفاظت آن را خود به عهــده دارد. بــه مبــارزه روی مــیجوان وارد منطقه

گيرنــد كنند و سرانجام كشتی مــینمایی میپردازند. در تيراندازی هنراسب سواری به رقابت می

ســت كــه د اما بانو چيچک نيز رقيبــی اگردهمه مسابقات بامسی بيرك پيروز میهر چند كه در  

د امــا شــوندیگر لياقت دارند با هــم نــامزد مــینشاند و چون نسبت به یکواهمه در دل بيرك می

ای ازدواج كند مگر اینکــه از خواهرش با هر جوان از راه رسيده  دهدبرادر بانو چيچک اجازه نمی

د و دهــ در ایــن آزمــون نيــز نشــان مــیخــود را آزمون برادر نيز سربلند بيرون آید. بيرك لياقت 
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كننــد و ی حمله كرده و بيرك را دستگير میگردد. اما دشمنان در شب عروسموافقت حاصل می

 رسانند.  بسياری را به قتل می

پوشند و در ســوگواری می. تمامی ایل اوغوز سياه  آیدگذرد و خبری از بيرك نمیماهها می       

ســال   16یابد.  رود و نمیبيرك میبه دنبال بامسی    گذشت بانو چيچک . سالها  روندبيرك فرومی

تا آخرین كاوشها را   كنندشوند. یالتاجوق را مأمور میگذرد. دیگر همه نااميد میوال میبدین من

ســازد. ایــل بــر به دروغ خبر مرگ بيرك را شایع میاز زنده یا مرده بودن بيرك انجام دهد و او  

 دهند.  دخترشان با یالتاجوق رضایت میيرند و خانواده چيچک به ازدواج  گاین اساس تصميم می

دهند تا اینکه روزی بازرگانان يرك نيز به كاوشهای خود ادامه میاما از سوی دیگر خانواده ب     

یابند. بازرگانان خبــر بایبورد اسير و در زنجير میين كفار بيرك را در واقعه پاراسا اوغوز در سرزم

گریزد و بــه سال از زندان  می  16بيرك بعد از  رسانند  میچيچک با یالتاجوق را به بيرك    ازدواج

پوشد و بعد از پشــت ســر نهــادن حــوادثی يقها( را میعاشاو لباس اوزانها )ایل خود برمی گردد.  

تمامی ایل و تبــار بــه دورش شناسد و  یابد و بانو چيچک او را میاه میچند به مجلس عروسی ر

ان بيرك شود. بعد از آن ایل اوغوز بر دشمن حمله كرده، دوستآیند و یالتاجوق رسوا میگرد می

 سازند.  ن عروسی بيرك و چيچک را برپا میدهند و جشرا نيز از زندان نجات می

ت. او خــود شــوهر خــود را ی بسيار زیبایی از دختــران ایــل اوغــوز اســ بانو چيچک، چهره       

شوی انتخابی او بایستی از هــر حيــث: وفــاداری بــه ایــل و دیــار، جــوانمردی،   كند وانتخاب می

تيــر انــدازی مــاهر و   بهادری، جسارت ، و توانایی آزموده شده باشد. او خود اسب سواری چابک،

ماند. خود سالها به عشق خود وفادار می  باك است. چون نامزدش اسير می گرددشمشير زنی بی

از زنی وفادار، فداكار و بهادر است. تمامی زنان، دختران و خواهران تصویر ای  ای اسطورهاو نمونه

های زیبا و دوست داشتنی دارند، گویی در ميان آنان نيرنــگ و فریــب شده در این داستان چهره

 مفهومی ندارد.

، آت، ایمــران، ســيگرگ، رهــایی قــازان  ـ یگنگ، باسدیگر داستانهای كتاب دده قورقود    در     

هــا اوغوز درونی، سيمای زن همانی است كه در داستانهای قبلی آمده است و همان چهرهیورش  

 با همان اعمال و كردار در این داستانها نيز تکرار شده است. 

نــان نيــز فرامــوش كه دنيای قهرمانی دنيای مردهاست اما در كتــاب دده قورقــود، زهرچند       

ی دده قورقود زنــان بــا مــردان دارای مقــام و مــوقعيتی كلّی در تمامی داستانهانشده اند. به طور

ن ، همطراز هستند زنان به عنوان مادر مورد ستایش و حرمت فراوان قرار گرفتــه و بــه عنــوان ز

ســه خوبی برای شوهرانشان هستند. دیر  شوند آنان اغلب  مشاورانمورد عالقه و احترام واقع می
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بــدان لحــاظ ســالم   های بحرانــیایمران( از  ورطــه  خان )در داستان بوغاج( و بگيل )در داستان

 بندند.ح مدبرانه زنان خود را به كار مید كه نصایآیبيرون می

آذربایجــان این كتاب در اوایل ظهور اســالم دراكثر محققان كتاب دده قورقود معتقدند كه         

 دارند.آفریده شده و در آن آفرینش دسته جمعی بر ابداع فردی تفوق  

ای نيمــه تر آن خلــق شــده اســت، نشــانگر جامعــهكه داستانهای این كتاب بر بساجتماعی        

ای در الری است اما زنــان هنــوز نقــش عمــدهعشيرتی است و هر چند كه نشانگر دوران پدر سا

روند تشکيل حوادث دارند. تعداد قهرمانان زن در این اثر كمتر از مــردان نيســت چــرا كــه اســم 

ن چيچــک خــاتون، و چهار زن قهرمان در این كتاب آورده شــده اســت كــه از ميــان آنــابيست  

 شوند.گير شده و پيروز هم میأ در نبرد عليه دشمن درالخاتون شخصسالجان خاتون، بور

های مرسوم در انتخاب همسر، هــم آورد در این اثر تعدّد زوجات وجود ندارد. یکی از شيوه       

 زنی است. ، اسب سواری، تير اندازی و شمشيرفنون كشتیبودن دختر و پسر در  

 
 1لی دومرول داستانی د

لــی دومــرول آدینــدا بيــر دالور وار ایــدی. بيــر اوغلــو د  آمما ای خان! اوغوزدا دوخاقوجــا        

ینــدن دؤیــه ـ ی. كئچندن اوتوز اوچ آخچــا، كئچمــهميشدوچایين اوستونه بير كؤرپو سالدیرقور

 آالردی.دؤیه قيرخ آخچا  

 لی مندن گوجلــو قهرمــان كــيم وار؟ چيخــایيردی؟ اونا گؤره كی مندن دئلهبونو نيه بئله ا       

شاما گئــدیب   ليگيم روم،دئييردی. منيم ارليگيم، بهادرليگيم، دالورليگيم، ایگيت  اشاله ساومنيم

 چاتا.

ميشدی. او اوبــادا بيــر یاخشــی اوتراق ائتلرین بير گونو كؤرپونون یانيندا بير بؤلوك اوبا  گون     

لنميشدی، آلاله امری ایله او ایگيت اؤلدو. كيمی اوغول دئيه، كيمی قــارداش گؤزل ایگيت خسته

 دئيه آغالشدیالر. او ایگيدین اوستونده بؤیوك بير شيون اولدو.

 لی دومرول چاپار یئتدی.بویاندان د

 سيز؟دا بونه غوغادیر؟ نيه شيون ائدیرمون یانينسيز؟ كؤرپودئدی: مره قووات الر! نه آغالیير

 یميز اؤلدو، اونا آغالیيریق.دئدیلر: ای خان! بير یاخشی ایگيد 

 
ي مشهور كتاب دده قورقود است كه واریانتهاي مختلفي از آن در میان مردم الزم به ذكر است دلي دومرول از جمله داستانها  1

سر به چاپ رساند. بولود قاراچورلو آنرا  وجود دارد. صمد بهرنگي داستان آنرا به صورت خالصه تحت عنوان دومرول دیوانه
ف و  از عشق  اي  شاعرانه  بیان  به  آن  مؤخرة  و  مقدمه  ودر  كشید  شعر  به  شكل  زیباترین  پورصمد به  یدهللا  شد.  موفق  داكاري 

كارگران موفق آذربایجاني، فیلم سینمایي ده لي دومرول را به دوزبان تركي و فارسي روي پرده كشید و دهها نویسنده، شاعر، 
بهرام باشد كه  اي از كتاب دده قورقود ميخوانید خالصه و ساده شدهنقاش آثاري بر پایة این داستان خلق كردند و آنچه اینجا مي

  اند. اسدي آنرا به قلم آورده ودر ارومیه بچاپ رسانده
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 ول دئدی: مره! ایگيدینيزی كيم اؤلدوردو؟رلی دومد 

 قانادلی عزرایيل او ایگيدین جانين آلدی.   ی دئدیلر: والاله بگ ایگيت! آلاله تعاالدان امر اولدو قيرميز 

دیر آدامين جانين آلير؟ یا قادر آلــاله! مره، عزرایيل دئدیگينيز نه كيشی  لی دومرول دئدی:د     

نين حقّی اوچــون عزرایيلــی منــه گؤســتر ساواشــيم، چکيشــيم، ووروشــوم، يغیبيرليگينين، وارل

 یاخشی ایگيدین جانين قورتاریم. بيرداها یاخشی ایگيدلرین جانين آلماسين.

دی. بــاخ، بــاخ، عاالیا خوش گلمهقایيتدی، ائوینه گلدی. دومرولون سؤزو حق تلی دومرول  د     

-گــزه ـ گــزه مــنم عظمتلی درگاهيمدا  بيلمز ، شوكور قيلماز، منيم  یليگيملی قووات منيم بيرد

 ليک ائدر، دئدی.

خيــر   لی قوواتين گؤزونه گؤرون! اوزونو ســارالت !مر ائله دی یا عزرایيل! گئت او دعزرایيال ا      

 الردیب جانينی آل!

لی دومرول قيرخ ایگيدی ایله یئييــب ـ ایچيــب اوتــوران حالــدا بيــردن ـ بيــره عزرایيــل د      

 چيخيب گلدی. عزرایيلی نه چاووش گؤردو نه قاپيچی.  

اولدو،توتار الی توتماز اولدو. دونيا عالم گؤزونه قارانليق اولدو.   لی دومرولون گؤررگؤزوگؤرمزد     

 ب گؤره ك عزرایيال نه دئدی؟چاغيری

  اسان سـن آقوجـا              نـه هـيبـتلی قوجـ     

 دن سنیدی نهرمـهالر گــؤيـچیقاپـ              

  ر گـؤزلریم گـؤرمز اولدو(       )منيم گـؤره 

 نیدم تـوتمایير دای هئچ نهتوتار الي              

 دی یامان جـوشدو        منيـم جانيم تـيتره                                       

 دح الـيـمـدن یـئـره دوشدوقيـزیـل ق                                         

  آغـزیم ایـچی بوزكـيمی سویوقالشدی                                         

 دن منی؟نهسـؤیله قـوجا قـورخوتدون                                               

  سـوموك لـریم دوز كيمی اولدو قـوجا          

 وجـا گـؤزو هاچاای ســاقـقـالـی آغ ق               

  اجا                  نـه هيـبـتـلی قوجـاسـان دئ آست 

 سنی. ساقادام ـ بـالم تــوتـاجـاق یوخ            

 نه دئدی؟   یهلیك دلين آجيغی توتدو. دؤندو گؤرهدومرول بئله دئجک عزرایيلی  د   

 بـگـنـميرسن گـؤزومون سن قـيـليـغين،   

 ميشام.گؤزوگؤیچگ چوخ قيزدان جان آل   
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 چوخ گلينين گـؤزونون نـورون آليـب،    

 الری قـيرميزدان جان آلـميشام.  یـانـاق   

 نميرسن()ساقـقـالـيمين آغ لـيـغين بگـ 

 چوخ آغ ساققال قوجادان جان آلدیم من، 

 شيـون،م  چـوخ جـوانـين ائــوینه سالدی 

 مـن بـاهـادان اوجـوزدان جان آلـميشام.   

 نيـنليغیسـيـرری بودور سـاققاليم آغ   

 ننـيليغیرمـزی بـودور جانـيمين ساغ   

 ن  نـيليغیدیليمين داغسـورسان عـلّت    

 تــازه دوغـان اولـدوزدان جان آلميشام.   

پــی!( اؤیونــوردون دئييــردین یرلــی قــووات )اده ز  ب آرتيردی: مره دعزرایيل بونالری دئيي       

جــانين قورتارایــدیم،   ميز قانادلی عزرایيل اليمه دوشه ایدی اؤلدوره ایدیم، یاخشی ایگيــدینقير

 سن؟می؟ یوخسا منيمله جنگ ائدیررسنیلی! سنين جانينی آلماغا گلميشم، وئرایندی مره د

 می؟لی دومرول دئدی: مره! قيرميز قانادلی عزرایيل سنسند

 ـ بلی منم.  

 می؟ـ بو یا خشی ایگيدلرین جانينی سن آليرسان

 ـ بلی من آليرام.

الر قــاپی الری بــاغالیين! مــره عزرایيــل مــن ســنی گــن یئــرده  لی دومرول هایالدی: قاپيچی د         

رم، یاخشــی ایگيــدین  مه دوشــدون. اینــدی مــن ســنی اؤلــدوره آختاریردیم یاخشی كی دار یئرده الي 

 یيردی، الينه آلدی. عزرایيلی چالماغا هجوم ائتدی. ارام. بونو دئيييب قارا قيلينجين سی جانين قورتار 

 چين اولدو، پنجره دن اوچوب گئتدی.عزرائييل بير گؤیر     

لــریم! دی، قــاس ـ قــاس گولــدو دئــدی: ایگيــتدومرول الين الينه چاللی  بشرلر اژدهاسی ده    

عزرایيلين گؤزونو ائله قورخوتدوم كی گن قاپينی قویدو، دار باجادان قاچدی، منيم اليمدن گؤیر 

 چين كيمی قوش اولدو اوچدو. مره! من اونو توغانا )اووچوقوش( توتدورمایينجا اوتورمارام.

توغانين الينه آلدی. دالينا دوشدو. بير ایکی گؤیرچين اؤلدوردو. دؤندو دوردو آتينا ميندی،         

لی دومرولو گؤتــوردو یئــره ووردو. ن گؤزونه گؤروندو، آت اوركدو، دهائوینه گلركن عزرایيل آتيني

باشی بوكولو قالدی. عزرایيل آغ سينه سينين اوستونه قوندو، بایاقدان ميرالیان )رجــز اوخویــان( 

 ماغا باشالدی دئدی:ایندی خير ال
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  آمـان دیـر عــزرایيل آمــان دیـر االمان          

 ليگنه عالمده یوخ گومانحـّقـيـن بـيـر              

  من سنی هئچ بئله بـيلمزدیم كم فرصت         

 بيلمزدیم اوغرونجا سن ده آالرسان جان.              

  ؤیوك بيزیم داغالریميز اولور          بؤیوك ـ ب                                     

 مـيزدا بـاغالریـميز اولـور()اوداغـالریـ                                               

         اوبــاغـالردا اوزوم تــاغـالریـميز اولـور                                                 

 لری سيخسان.  شـرابالری چيـخاراوزوم                                                

 ایچدیم او شرابدان سرمست اوالر ایکن اوشـرابدان ایـچن سرمست اوالراق مـن     

 ليگه االمان! آلما جان. دؤیمادیم ایگيت دیـم اص        دیگيمی درك ائتمهنه سؤیله

لی قووات، منه نيه یالواریرسان؟ آلاله تعاالیا یــالوار، منــيم اليمــده نــه يل دئدی: مره! دعزرای     

 وار؟ من اؤزوم ده، بير ال اوشاغيام.

 لی دومرول دئدی: هن! پس جان وئرن، جان آالن آلاله تعاالدیرمی؟د 

 بلی، اودور دئدی.

لی )دوالشيق( قاداسان؟ سن آرادان چيخ، من آلاله تعــاال عزرایيال: پس اوندا سن نه ایلمک   دؤندو

 ایله دانيشيم.

 لی دومرول بورادا دؤندو حق تعاالیا:د

                  ان      ــاالردان اوجـــاســـ)اوجـــــ 

 سـن(هلمـز نـئـجيمـسـه بـيـكـ           

  ر             لــتـــانـری! جـاهـــلگــؤزل  

 ر لـافـــلپــرده گـــؤزلـــو غــ           

  ارار               ســنـی گــــؤیـــده آخـتـ 

 ر آرارـنـــه یــئـاخـــود سـیـ           

 ن          ی خـود سـك مـزدرك ائـلــه 

 رده ســننــه گؤیـده نـه یـئـ 

  ده                  یــئـریــن دریـنـسـنــين  

 ؤنـلونـدهلـریـن كــمـــؤمــن           

  بّـــارســان               دایــم دوران جـــ 

 انرســابـــاقــی قـاالن ســتّ            
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  ان اؤزون آل           جــانـــيـم آلـــسـ 

 ی اوزاق ســــال.لــــعـــزرایـي           

دی: یا عزرایيــل! چــون ندا ائلهلی دومرولون بوسؤزلری آلاله تعاالیا خوش گلدی، عزرایيال د       

ليگيمه شوكور قيلدی، جانينين یئرینه جان تاپســين اؤز ووات منيم بيرليگيمی بيلدی، بيرلی ق د

 جانينی قورتارسين، دئدی.

ه اولــدوكی جــانی یئرینــه جــان لی دومرول آلــاله تعــاالنين امــری بئلــ عزرایيل دئدی: مره! د    

 تاپسين اؤز جانی آزاد اولسون.

بام، بيــر قــاری آنــام وار. گــل لی دومرول دئدی: من نئجه جان تاپيم؟ آنجاق بير قوجا باد        

 ك بلکه ایکی سيندن بيری جان وئره، جانين آل منيم جانيمی بوراخ.گئده

 ك نه دئدی؟اباسينين الين اؤپدو، دؤندو گؤرهلی دومرول سوردو بابا سينين یانينا گلدی، بد

 لـر؟مـی آی بابا اولـدو نــهنـيـرسلبـيلی عـزّتـلی جـانـيم بابا(       )آغ ســـاقـقـال

 گــؤی اوزونــده عـزرایـيل آلدی خـبر.دی       یـم تـانریا خــوش گـلمهكـفـر دئـد
 

 الدیــبـان جـانيمی ائـتـدی خستهخــيـرم اوسته     يل سـينهاوچوب گـلدی عـزرای

 واریـشـيـم گــؤسـتـردی مـنـه اثـر.یـالمن تـانـرینی سون نـفسده      چـاغـيـردیـم  

 دیر بـو جانين یوخـسا آسانلیـاجـان تـاپـاسـان  گـئـتـمهر اولــونـدو جـانـيـنام

 مـزسن بـيرده نـظـر. ـته ائآی بابا وئـریر سن جـان؟   یـوخسا مـنجــان دیــلـرم 

 باباسی دؤندو دومرولون جوابيندا:

 )اوغـول اوغول آی اوغول، آی جانيمين بير پاراسی اوغـول(                     

 دوغــوالن گـون دوقـقــوز دوه كـسـميشم مـن سنه آسالنـيم         

 ایشـيغـی سان سنگـئـجـه لـری پـاریـلـدایـان ائــویمين نور ـ          

 قـازابـنـزر گـليـنـيـمـيـن ـ قــيـزیـمـيـن چيـچگی ای جـانيـم.           
 

 كـسه، عزرایيلن اولسون!ارشـی یـاتـان اوجـاداغـيـم گـرهقـ                         

 كسه، عزرایيلين اولسون! ـویـوق ـ سـویوق بوز بوالغيم گرهس                          

 كـسه، عـزرایيلين اولسون! وال ـ تــاوالآت ـ یاراغـيم گـرهتـا                          

 كسه، وئـریـم مـن اوغـالنيم!لـریـم گـرهاتـار ـ قـاتـار دوهقـ                          
 

 كـسـه آپــــاروئـر اونـا سـن!ــایـيـلدا آغ قـویـونـوم گــرهآغ           

 كـسه كؤكونو قوپار وئر اونا سن!قـيـزیل ـ گومـوش پـول گـره             
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 مـنـدن شــيـریـن آنـان واردیـر بـو سـؤز و چاپار وئر اونـا سن!               

 مم ای اوغول بو جانيم.  ا شــيرین، جان عـزیزدیـر وئـرهدونـيـ             

 آناسينين یانينا گلدی:دی. سوردو  لی دومرول باباسيندان اوز گؤرمهد

 لـر؟(ـيـليرسـن می آی آنـا اولـدو نه)بـ   ل آنا        مــهـربان گـؤزه  آغ بـيـرچـکلی 

 نده قـوردو چـپر.مــنـيـم بـو آغ سـيـنه      گؤی اوزوندن عزرایيل اوچوب گـلدی       

 

 بابامـدان قـاالر اولدو  دیمالدیـب آالر اولدو        جــان ایــستـهمـنـيـم جـانـيـم خير 

 وئــریـرسـن می جـان مـنه؟ سؤیله خبر. لدو          ایـنـدی اوغـلون سـندن جان دیلر او

 

 مـی؟ناق آغ اوزه چـاليرسانآجـی دیـر     می؟      یـوخسا اوغول دئـيه رك قاليرسان

 جـانين وئــرر.بابام دئــدی گئـت آنان می؟         ی ساچينی یولورسانقـارغی كـيـم

 آناسی دؤندو دومرولون جوابيندا:

 )اوغول اوغول آی اوغول، ای جـانيمين بير پاراسی اوغول(             

 دوقـقـوز آیـی دار قـارنيمدا سنی من اوغـول گـؤتورموشم            

 ميشملرده سنی من دوغـرو بلهـئشـيـک اوغـول، دولـمـا ب            

 اون آیـيـنـدا بــو دونيایا سـنی مـن اوغـول گتـيرمـيشم.            

 دوالب ـ دوالب آغ سـودومـو دویـونـجا امدیر مـيـشم سنه                         

 حـاصـارالدا تـوتولـسایدین قـورتـارمـاق آسـان ایدی منـه              

 ـل قيرغين االردیم دوشمنهكـافـرلـره تـوتـولسایـدیـن بـي                

 گـؤرردیـن كی آناليـغی او زمـان من نـئـجـه بـيتيرميشم.                

 قـيزیل ـ گوموش من تؤكردیم گوجونه سنی قورتاراردیم              

 اوجـا داغدا ساخالنسایدین زیروه سين او داغين یـاراردیـم              

 نمرم یاردیمل سنه دای ائـدهـدین اوغـویـامان یـئـره گـئـت              

 دونيا شيرین، جان عزیزدیر سنی من دای اوغول ایتيرميشم.              

 آناسی دااونا جان وئرمه دی. بو صحبت لردن سونرا عزرایيل گلدی ده لی دومرولون جانين آلماغا. 

 لی دومرول دئدی: مره عزرایيل !آمان! تانرینين بيرليگينه یوخدور گومان.  د            

لی بابان یانيناگئتــدین نه آمان ایسته یيرسن؟ آغ ساققال  لی قووات! داحیعزرایيل دئدی: مره ده

 جان وئرمه دی. آغ بير چکلی آنان یانينا گئتدین جان وئرمه دی. داحی كيمين وار جان وئره؟
 ئدی: حسرتيم وار قوی گؤروشوم.لی دومرول دده
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 لی! حسرتين كيمدیر؟ره دهعزرایيل دئدی: م 
دئدی: یادقيزی حالليم وار. اوندان ایکی اوغلوم وار امانتيم وار. اونالری تاپشــيریم اونــدان ســونرا 

 جانيمی آل، سوردو حاللينين یانينا گلدی:
 لر اولـدو منـه؟می حـاللـيم نهبـيلـيرسن 
 عزرایيل منه اوچوب گلدی.گؤی اوزوندن  
 مه قـونوب اوتـوردو اومـنـيم بـو آغ سـينه           
 منيم دادلی بو جانيم اوندان برك سيخيلدی. 

 دیاراما گـئـتدیمسه منه جان وئـرمهمـن هـ     
 دیاما كـئـتدیـمسه مـنه جان وئـرمهمـن بـاب    
 دیوئـرمهامـا گـئـتـدیمسه منه جان  مـن آنـ    

 دونـيا شـيرین جان دادلی منه سؤز دئييلدی.     
 ایـندی اوجـا داغـالریم سنه یایالق اولسون 

 ) سویوق ـ سویوق سوالریم سنه بوالق اولسون (
 اق اولسـون  تـاوال ـ تاوال آت الریم سـنه آیـ

 لـر سـنه كـاروان اولـدو.قـاتـار ـ قـاتـار دوه
 ـلـدا آغ قـویون سنه شولن اولسونآغــایـي               

 گؤزون كيمی توتارسا گؤزون اونال دولسون                                             
 كؤنلون كيمی سئورسه سؤیله سنی آلسين                                               
 مانـات مـندن سـنه قـالدی.ایکی اوغـلوم آ                                               

 ك دومرولون جوابين نئجه وئردی؟لی دومرولون حاللی دؤندو گؤرهد
 ر؟ ای گؤز آچيب سنی نئجه گؤردوگوم اینه سؤیلرسن؟ نه دئيه

 كـؤنـول وئـریـب سـئـودیـگيم قوچ ایگيدیم، شاهيم، تـاجداریم،  
 ليمهســـوروشـدوغـوم منـيم ای مـزرك دادلــی دامــاق وئــره

 ل یاریم!ویوب یـاتـدیـغيم ای مـنيم گـؤزهبـير یـاسـدیغا باش قـ 
 قـارشـی یـاتـان داغـالری سـنـدن سـونـرا گـزسم گوروم اولسون         
 )سـویوق ـ سویـوق سـوالرین ایـچر اولسام منه قان ایچـيلسـين(     

 ينقـيـزیل ـ گـومـوش خرجله سم آلدیغيمدان كفن قوی بيچيلسـ  
 مـيـنـر اولـســام آتـالرا تــابـوت اولـسـون سنـسيـز او آت الریـم.  

 سـنـدن سـونرا بـيـریـنی سـئـویـب گئـتسـم دئـسم مـنی آلسين   
 آالایــالن اولــوب اودؤشـه ك اوسـتـه یـاریـم مـنـی چــالـسـيـن   
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 قــيـتـمـيـر اولـسـوننــه اولــدو كـی سـين اوآتـا ـ آنـان جانـا    
 بـيـر جـانـيـم وار سـنـه مـن وئـرره م اونو، یوخـدو آرتـيق واریم.     

قادین بونالری دئييب آرتيردی : عرش شاهد اولسون، كورس شاهد اولســون، یئــر ـ گــؤی        
 شاهد اولسونالر، قادر آلاله شاهد اولسون، من جانيمی سنه قوربان وئریرم.

 ين جانين آلماغا گلدی.عزرایيل، خاتين
 ك نئجه یالواری؟ دو آلاله تعاالیا یالواردی، گؤره لی دومرول یولداشينا قييمادی. دؤن بشرلر اژدهاسی د 

 سناوجــاسـان             كيمـسه بـيـلمز نـئجه)اوجـــاالردان    
 لـرو غـافـلپـرده گـؤزلـ            لر گـؤزل تـانـری جـاهـل  
 یــاخـود سـنـه یـئـر آرار             گـؤیـده آخــتـارارسـنـی    
 سننـه گـؤیـده نـه یئرده             درك ائله مزكی خودسن  

 لـریـن كـؤنلوندهن یــئـریـن دریـنـده         مـؤمـنسـنـيـ   
 االن سـتّـارسانقـی قـبـا             م دوران جـبّـارسـان  دایـــ  
 ذر ائــدیـم سـن منـهنـ             ن سـنـه الهــيـم مای آلـ  
 قویما چکيم من چوخ آه              بـيـر نــظر ائـت آی آلاله    
 الری تــاپارامیــوخسول  ــارت لــر یــاپــارام  مـعـ  
 م لـوتـه پالـتاریررهوئــ            دویــــورارام آج لــــاری   

 کـيـميـزدن اوّل آالنایـ             ن اگر جـان  سـيـرسـان آلـ   
 لـه جـانـانینـيمقـوی ماگـر جـانی               قــویــورسـان  
 شریکين یوخدور سنين.                     ـيـن چوخدور سنيـن  كـرم  
یوز قيرخ   دی: اوایکی حالالیا خوش گلدی، عزرایيال امر ائلهدومرولون بوسؤزلری حق تعاال        

 لی دومرولون آتا ـ آنا سينين جانين آل! ایل عؤمور وئردیم گئت د
 لی دومرول یولداشی ایله یوز قيرخ ایل یاشادیالر. دی او ایکی سينين جانين آلدی. د عزرایيل گئت        
ن بــاغالدی. شــعر اوخــودو(: دی )داســتاقوت گليب بوی بویالدی. ســؤی ســؤیلهم قوردده        
ر اوخوسونالر، آلنی آچيــق جــومرد ن. اونومندن سونرا قهرمان اوزاناللی دومرولون اولسوبوبوی د

 ایگيت لر ائشيتسينلر.
 ك ای خان!دعا ائده
-له آخــان گــؤزه سين! سرعت لی بؤیوك آغاجين كسيلمه ن! كؤلگه یئرلی اوجا داغالرین یيخيلماسي        

قيلــدیق    عــا و سين! آغ آلنينــدا بــئش كلمــه د مه ه محتاج ائله آلاله سنی نامرد   ل سویون قوروماسين! قادر 
 ل محمّده باغيشالسين! ای خان! وروشدورسون. گوناهينيزی آدی گؤزه ن، د ي قبول اولسون! یيغيشدیرس 
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 كوراوغلو 

 

 یيق عاشهی و آفرینش  از آثار ارزشمند ادبيات شفـا

همين داستان كوراوغلوســت. از خصوصــيات ایــن  

قـهرمـانی، وطن پرستی، احترام به ملـــل   داستان،

 ی، صداقت، بــرادری و برابــری، مهمــاندیگر، دوست

 د.نوازی و ... می باشــ

چنــين اثــری بســيار خوشــحال  ارزش جهــانی     

كه آذربایجــان   17و    16های  ده است. در سدهكننـ

شــد و هــر یــک از دول یبين اشغالگران ویــران مــ 

ــن  ــی ای ــروت طبيع ـــب ث ــرای كســــ همجــوار ب

د آذربایجــان و  سرزمين در جنگ و جدال بودنـــــ

های جانی و مالی این جنگها ـ گذراندند و بار هزینهن تحت شرایط بسيار بدی روزگار میمردم آ

نجهــا و مشــقتها را كرد. مردم تمامی رردم این دیار سنگينی میبين ایران و عثمانی ـ بر دوش م

ــ های خود را نيــز بــروز مــینارضایتیتحمل كرده، در عين حال، اعتراض و  د و گــاه كــار بــه دادن

گــر ایــن اعتراضــات و مبــارزات ل  كشيد. در این ميان قيام كوراوغلو تمثيــ عصيان و شورش  می

ای از طبقــات و گروههــای مردم بود. او به نحوی بسيار منسجم، منظم و عادالنه مــردم برگزیــده

و اشغالگران تمــرین مختلف را در كوههای آذربایجان گرد هم آورده و برای مبارزه با چپاولگران  

اه ایــران و عثمــانی های مهلکی بر دشمنان مردم كه خانها، سلطانها، پاشــاها و شــ داد و ضربهمی

ی كــرد بطوریکــه چهــرهمــی  رمانی دست غارتگران را كوتاهآورد و با شجاعت و قهبودند وارد می

اش به افسانه مبدل شد و سمبلی از آرمانها، ایده آلهــا و آرزوی مــردم ایــن دیــار و ملــل تاریخی

همجوار برای رسيدن به آزادی و عدالت گردیــد. داســتانهای كوراوغلــو اینــک جــزو داســتانهای 

و ادیبان جهان   حماسی مردم آذربایجان و مطرح در ميان بيشتر ملتهاست كه از طرف منتقدین

 مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به عنوان قهرمان ملی آذربایجان محک خورده است. 

ه، بســياری از اشــعارش در ی تحریر در آمــدم در تبریز به رشته1721این داستان در سال         

داغــی گــردآوری شــده جــهنگ گردآوری شده توسط عندليب قــرهم در فرهنگ و ج1804ُسال  

استان كوراوغلو در ميان مردم تاجيک، توركمن، اوزبک، قيرقيز، ارمنی، ترك و دیگر ملل است. د

آسيای ميانه رواج كامل دارد و داستانهای كوراوغلو با گونهجهــای مختلــف در ميــان مــردم رواج 
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یکــی   تردگییافته است و شاید صدها واریانت بتوان گردآوری كرد. كوراوغلو با این وسعت و گس

آید. مردم تاجيک نــام او را »قورقــولی« و لوریک مردم آذربایجان به شمار میاز شاهکارهای فولک

گســتر بــه « اینست كه سرزمينی زیبا و عدالتنامند. اساس داستان »قورقولییا »كوراوغلی« می

ــ امبول« مورد هجوم غاصبان قرار مینام »چ ه گيرد و مردم چامبول به دفــاع از ســرزمين خــود ب

رهبری قورقولی بــر دشــمنان غلبــه كنند و با اتحاد و یگانگی و با مبارزه عليه اشغالگران قيام می

ی بــاال نيســت ن است. او اشراف زاده یا از طبقــهی آنا. قورقولی قهرمان مردم و نمایندهكنندمی

ه و پاكــدل بلکه از ميان خلق برخاسته و فرزند قصابی به نام »آواز« است كه همراه با مردم ســاد

 به دفاع از حقوق مردم برخاسته است. 

گوراوغلو یا قبراوغلو در ميان توركمن ها بدین ترتيب اســت كــه قهرمــانی بــه نــام   نداستا       

گذارنــد امــا بــه می شود. اسم فرزندش را »روشن« مــی»آدی بيگ« بعد از مرگ، صاحب فرزند  

ن«، »مــؤمن« دایــی گوراوغلــو را مــی كشــد و شود. »خونکارخایگوراوغلو یا فرزند قبر ناميده م

لی بيگ كــه كــور اســت و آورد. او نزد چيغاش »چيغالی بيگ« را از حدقه در میچشم پدر بزرگ

های شود. نــام زن دایــی او »گــول انــدام« اســت. یکــی از ســركردهاش بزرگ میپيش زن دایی

ــ برد. با اینکه گوراوغگل اندام را می دزدد و با خود میخونکار،   ای رلــو پســری خردســال اســت ب

آورد و روی اســب جــوان شــجاع را دور خــود گــرد مــی  40  شــود.ی جنگ مــیانتقام از او آماده

زه با خونکــار  و عــرب دهد. او به مبارود قهرمانيجها و شجاعتها نشان میای »قيرات« از خافسانه

نــد. امــا چــون خــود كازدواج میس پری«  خيزد. سپس با دختر زیبایی به نام »یونریحان بر می

كنــد. از ور« را بــه فرزنــد خوانــدگی قبــول مــیشــود »اووَز« فرزنــد »پولــدصاحب فرزندی نمی

خصوصيات این قهرمان، در ميان مردم تركمن، رشــادت، مردانگــی، جنگــاوری و دفــاع از مــردم 

 است. 

انواع شجاعتها و دالوریهــا در ميان ملل مختلف آسيای ميانه، كوراوغلو قهرمانی است كه با         

ورد زبان مردم است و پشتگرمی مردم در مبارزه بــا دشــمنان، هموســت. در ميــان مــردم تــرك 

)تركيه( سيمای كوراوغلو هر چنــد كــه بــا ســيمای آذربایجــانی تفاوتهــایی دارد امــا برگرفتــه از 

ن، ه را بر بازرگانــاها، راای است. او در گردنهیجانی است ودارای خصوصيات برجستهقهرمان آذربا

ســتاند. در ایــن داســتان عــالوه بــر بندد و از آنان بــاج مــیدستجات دولتی حتی قشون شاه می

د جنگی به دور كوراوغلو مر  40قهرمانی و مبارزه، روابط عاشقانه نيز وجود دارد. در این داستان،  

واریانت آذربایجانی عليه   ی سياسی ـ اجتماعی كه دراند. اما در این داستان، آن مبارزهحلقه زده

ر داســتانهای خورد و آزادی و عــدالت مطــرح دستثمارگران وجود دارد به چشم نمیاشغالگران، ا

شود. حتی تعداد قهرمانانی كه معروف و نامدار باشند در این جرگــه وجــود آذربایجانی دیده نمی
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چــی نــان ماننــد ایــواز، دميرندارد در حاليکه در واریانت های آذربایجانی، برای هر یــک از قهرما

ی برای خانمها تئللی خانيم، دورنا خــانيم، داســتانهای جداگانــه ای اوغلو، بللی احمد، عيسی بالل

وجود دارد و كوراوغلو تنها نيست. در داســتان عثمــانی، اعتــراض ایــن مبــارزه عليــه فئودالهــا و 

 اشغالگران بسيار ضعيف است. 

ها نيز وجود دارد كه در حقيقت بيشتر از اوغلو درميان ارمنیتان كوری دیگری از داسگونه       

كوراوغلوهای دیگر ملتها به داستان واقعی كوراوغلوی آذربایجان شباهت دارد. در داستان ارمنــی 

كوراوغلو، موضوع اسبان دریایی قيرآت و دور آت، همچنين موضوع پيدایش تفنــگ در داســتان 

فقيران، شمشير مصــری و دیگــر موضــوعات آن شــباهت آخرین، دزدیده شدن قيرآت، كمک به 

فراوانی به واریانت های آذربایجانی دارد. در واریانت ارمنی نيز، كوراوغلو قهرمانی عدالت گســتر، 

. راموئليــان شود. خلها و مدافع حقوق مردم شناخته میوطن پرست، آزادیخواه، مبارز عليه فئودا

: »داستان كوراوغلو به همــان انــدازه كــه در ميــان نویسدداستان میدر مورد واریانت ارمنی این  

آذربایجان محبوبيت دارد برای مردم ارمنی نيز عزیز و دوست داشتنی است. ایــن اثــر حماســی، 

برای برقراری عدالت و مساوات، دفاع از منافع مردم به وجــود آمــده اســت«. مــردم ارمنــی نيــز 

ا ظلــم و ســتم را بــر مــردم ، پولــداران و فئودالهــ كمرشان زیر بار استثمار خم شده است، مالکان

كنند بنابراین جای تعجب نيست كه كوراوغلو در ميان این خلــق نيــز بخــاطر مبــارزه اعمال می

های مختلف داستان كوراوغلو در ميان این برای عدالت و آزادی مشهور شده است. وجود واریانت

قابل تبيين است. محققان ارمنــی تأكيــد ملت، به خاطر شباهت سياسی ـ اجتماعی این دو ملت 

يقهای عاشــ يقهای آذربایجانی بــه ميــان مــردم ارمنــی راه یافتــه و عاشدارند این داستانها توسط 

كنند. یادآوری این نکته خــالی ایجانی این داستانها را روایت میيقهای آذربعاشارمنی تحت نفوذ  

ایند. يقهای ارمنی، با ساز و آواز خود اشعار آذری نيــز مــی ســرعاشاز فایده نيست كه بسياری از  

يقهای ارمنی گــاه آنقــدر عاشتوان گفت كه آفرینش  نویسد : »میمی  ساموئل دیگر محقق ارمنی

نی است و نه ارمنی. داســتان شود كه دیگر آذربایجايقهای آذربایجانی نزدیک میعاشینش  به آفر

كشــد در ميــان ملــل شــرق را به تصویر می  كوراوغلو كه زندگی مبارزات یک قهرمان آذربایجانی

ی كوراوغلو به تحقيق پرداخته و ثر نویسندگان معروف ارمنی دربارهاك  1محبوبيت خاصی دارد «.

 اند. ن سمبل شجاعت و قهرمانی نام بردهاز او به عنوا

اوغلو داستان قهرمانی است كه عليه اشغالگران، استثمارگران و طبقــات ظــالم و در راه كور       

خيــزد. پــدر كوراوغلــو برادری بين مردم به مبارزه برمی  آزادی وطن، عدالت و مساوات، برابری و

دهــد و كوراوغلــو ابتــدا بــه ای عثمانی، چشم خــود را از دســت مــی»علی كيشی« به دست پاش
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ی فــردی اش از جنبــهكند اما به زودی مبارزهپا می خيزد و مبارزه را آغاز می  خونخواهی پدر به

به سمت اجتماعی و سياسی سوق داده شده و در مــدتی انــدك مبــارزان و ناراضــيان از سراســر 

عليــه  شوند و برای حفظ و صيانت از وطن و مــردمای دور و نزدیک به گرد او جمع میسرزمينه

خيزند. وطن پرستی، مضمون اصلی این داستانهاســت. چنلــی بئــل غاصبان و ستمگران به پا می

دهنــد پــای ه بر دورسر اوست. آنان اجازه نمــیسرزمين مقدس كوراوغلو و دالور مردان گرد آمد

 كنند:  ه حفظ ميهن تا پای جان مقاومت میدشمنی بدان برسد و در را

 ـخارام داغـی  ررام قـایـاالری، یـيقـي  

 خـانالر زهر ایـچـر، سـلطانالر آغـی    

 چنلی بئلدی قوچ كوراوغلو اویالغی      

 له قـویمارام!  گـلسه چنلی بئشاه دا      

وابستگی این ملت سلحشور به وطن از اشعاری كه خطــاب بــه كوههــای اســتوار و مغــرور        

 چنلی بئل سروده شده است نمایان می شود : 

 ه دی نــی بـــــيـــنـادان بـسـلمــــ   

 داغــــالر قــویـنـوندا ـ قـــویـنـوندا.    

 ه دی تــــرالنـــالر سسلـ تــــولــک    

 داغـــالر قـــویـنـوندا ـ قـــویـنـوندا.     

 ا دا ایـــگــيــد یــاشـــيـــمـدوالنـــ   

 ا سـاواشــيــمـــاغــی چــيـخـدی یــ   

 مــا ــيــلـر گــــلــدی بـــاشـــيدلــ   

 داغــــالر قـــویـنـوندا ـ قـــویـنـوندا.      

 ریــانــاــــفـر ائـــيــلـه دیـــم هــس

 انــا ــاهــــالری گــتـــيــردیـم جـش   

 قـــــيــرآتــيـم گــلـدی جـــووالنــا    

 وندا ـ قــــویـنـوندا. داغــــالر قــویـنـ    

شــمارد. او داند و خود را برتر از آنان نمیرا فردی از قهرمانان چنلی بئل میكوراوغلو خود         

الهــا از جویــد. در مبــارزه بــا فئودنشيند، از آنان مدد مــیر حل مشکالت به مشورت با آنان مید

    دهد : قهرمانان خود داد سخن می

 م اووالدی  قيرخ مين گورجو، لزگی، روست                                   

 يـلـيـنج، كـسردمـيـر پـوالدی  چـکـر ق    
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 خـو كـوراوغـلو آدی ا قــورسـاالر جـانـ   

 كوراوغـلـو اوسـتـونـه شـيـرلـرله گليب       

ــ او برای غلبه بر دشمن نياز به اتحاد دارد و برای ایجاد دوســت  رادری و برابــری بــين آنــان ی و ب

 كند.  تالش می

وراوغلــو « شود بــه » كپدرش به دست پاشای عثمانی كور مینام او » روشن « است اما چون     

اع ی دفــ شود تا از طرف مردم نمایندهب میی او عليه پاشای عثمانی سبگردد. مبارزهمعروف می

مانی و برابــری شوند و حسّ قهرگرد او جمع میكشد كه همه  از حقوق مردم گردد و طولی نمی

ای فقير و تنگدست است و جــان خــود را در طبــق اخــالص خاسته از خانوادهعود می كند. او بر

 كند:  نهاده و برای مردم مبارزه می

   ر، قـولون بـوینون بورارالر قـول دیـيه رل           

 1مـن.ن تيـرم  قـولالر قـتاباغينـدا گـئـد           

بــين فقــرای   كنــدستاند و یا از قشون شاه اخذ میهایی را كه از بازرگانان میجارهالتاو مال       

شتابند و حتی اگــر قــدرت مبــارزه ندارنــد كند مردم نيز به كمک او میشهر و روستا تقسيم می

رزی كه خبر بدار آرزوی پيروزی كوراوغلو را دارند. از آن جمله در داستان » دورنا تئللی « كشاو

و اصالن پاشا را لعن و نفــرین   كندشنود شروع به گریه میمی  خته شدن دوستان كوراوغلو راآوی

شتابد و او را نجات دهــد، . اما كوراوغلو به كمک دوستان میكند، چرا كه توانایی مبارزه نداردمی

گشــوده بــين فقيــرا تقســيم ی او را  ـ خزانه  "اصالن پاشا"در عين حال بعد از شکست دشمن ـ  

كند و خود بــه قلــب كند. او در ميان دالوران به رجز خوانی و به هيجان آوردن آنان عمل میمی

 برد:  دشمن حمله می

 لــــریـم، هــــویــدو هـــویـــدو دلـــی   

 یــئــری یــيــن دوشــمـن اوســتــونـه    

 مـــن اؤزوم اصــــالن پــــاشــانـــيـــن      

        2هـــره نــيــز بــيــر خــان اوســتـــونـه     

ســت. او در جنگهــا در يق مــاهری نيــز اعاشــ ر زن قهّاری است  كوراوغلو در عين حاليکه شمشي 

لــرزه   ند وكن را با شعر و آواز خود تشویق میزند و دوستاكوبد ساز میعين حاليکه شمشير می

 اندازد. سخنانش محکم، كوبنده و زیباست همراه با یک موسيقی حماسی.  میبر اندام دشمنان  
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ای اند و دوستان او مشاغل ســادهبئل مردم عادی گرد آمدهدر چنلی  ی كوراوغلو ودر دسته       

دشــمنانش خانهــا، پاشــاها، علبندان، چوپانان و مردم معمــولی هســتند و  ندارند، آنان آهنگران،  

های جالــب داســتانهای كوراوغلــو،  شخصــيت بيگها، بازرگانان، شاه، سلطان و ... اســت. از نکتــه

گيــری بــه صــورت يمگردد بــرای تصــمن اینست كه هر گاه دچار مشکلی میمحبوب این قهرما

. از آن شــيندند آورده و با آنان بــه مشــورت مــیكند بلکه همه را دور خود گرانفرادی عمل نمی

 گردد:  جمله در شعر زیر مطرح می

      1كدیربــوگــون بير تدبيره گلمک گر لـریم، خــبــردار اولــون دلی ایـــگـيــد

گــان ســریعتر و صــحيحتر بــه كند كه كارها با تصميم جمعی و رضــایت هماو مشاهده می       

اینست كه هر گاه كوراوغلو از مشــورت   تری جالبحتمی است. باز نکتهرسد و پيروزی  انجام می

گــردد، باری مواجه میرد با حوادث فالكتگيز ميزند و یا به تنهایی تصميم میبا دوستانش سربا

مثالً در داستان دزدیده شدن قيرآت توسط كچل حمزه ـ كه در این داستان كوراوغلو نسبت بــه 

ش ـ كه خــود را بــه فقيــری و یكچل حمزه مسامحه به خرج داده و بخاطر وضعيت خراب ظاهر

گی زده بود او را به چنلی بئل پذیرفته و بدو مسئوليت نگهداری اســبها را ســپرده بــود بــا بيچار

را به نشاند ولی عواقب این تک روی  كوراوغلو حرف خود را به كرسی می  وجود نارضایتی مردم ـ

يبان كوراوغلــو و طــرف بيند. حتی نگار خانم كــه همــواره پشــتصورت نارو زدن كچل حمزه می

 گشاید:  مشورت او بوده است زبان به سرزنش كوراوغلو می

 یـن كـــال قـــوشـوب، كــوتـان اكــمـه   

 ن یــن ســـفـره یــه تــؤكــمــهانـــينـ   

 یـن ـهـریــنــی چــکـمـهآری نــيــن ق    

 الـــيـن قــــدریــــن نـــه بـــيـــلـر؟ بــ    

 وتــان قــــوچ كــوراوغـــلــو، اوتــان! ا   

 ن تــــوتــــان داغـــالیـــن دامـــنـيـ   

 ان ســنــيــن كـيـمی بـــاشــا چـــاتـ   

 ـلـيـن قــــدریـــن نــــه بــــيــــلــر؟ ائ    

ن خطاهــای رای جبراكند و باشتباهات خود می برد و اعتراف میدر اینجا كوراوغلو پی به         

 دهد.  زد و قيرآت را به تنهایی نجات میپردای جدی میخویش به مبارزه

از   ورزد ویمان دارد، به وطن و مردم عشق مــیكوراوغلو به راهی كه در پيش گرفته است ا       

 داند:  الد و قدر آنان را میباند برخود میاینکه مردم به دورش گرد آمده
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 دیــر كـوراوغـــلـو تــک دئــمــه كـی     

 وار  سی  يـش یـــئـــددی دلــییـئـتــم   

 احــمـد يــرچــی اوغــلـو، بــلـلـیدمــ   

 وار.  سی يـــسـی بـــالـــیایــواز، عـــ           

 دارا دوشـــســم ائـــيــلــر كــؤمـــک    

 ك داعــــــوا گـــونــو، دوســـتـا گــره   

 ر یـــئـمــک ـــار ســـفــره، وئـــرهآچـ   

 ی وار. ــيـــرتـی وار، نــــامـــوســتغـــ         

 كـوراوغـــلــونـــون اوجـــــا بـــویـــو    

 هـــر یــــئـــرده تــوتــولــور هــویــو    

 چـنــلـی بـئـلـده گـــؤتــور ـ قـــویــو   

 آغـــــيـــر اوبــــــا ـ اولــــوســی وار.          

ی بسيار زیبای این داستانها، نگار خانم است. او، همســر كوراوغلــو و دختــر ســلطان چهره       

 نویسد:  عثمانی است. او، ابتدا در نامهجای به كوراوغلو چنين می

 قـيـزیيام، نگاردیر آدیم،   1مــن خـونـکار   

 شــاهـالرا، خـانـالرا مـحـل قـویـمادیم،     

 نـيم مـورادیم،  بـيـرسـنـسن دونــيـادا م   

 ی. رم اؤزونــه ائــلـه یــار مـنایــســتـه   

مانــد و در حــوادث  و خر عمــر وفــادار و یــار كوراوغلــو مــیاو به كنار كوراوغلو آمده و تا آ       

-، از تدبير و عقل خود اســتفاده مــیشتابد و بيشتر از زور و توانوراوغلو میبه كمک ك  مشکالت

ی مــردم پيــر و جــوان، زن و سازد. در چنلی بئل همــهبرطرف می  كند و مشکالت چنلی بئل را

-خورنــد و مــینشينند، با هم میاند با هم میجامعه كه در آنجا گرد آمدهمرد، از طبقات پایين  

روند و فرقی بين هيچکدام وجود نــدارد. امــا در به دوش هم به جنگ می  هم و دوش  آشامند، با

رزندان اویند. سيمای نگار، مادری دلسوز و مهربان تصویر شده است و تمامی قهرمانان همچون ف 

دهد. امــا حســرت د و به همه محبت و عالقه نشان میكندارد، كمکشان میاو همه را دوست می

 آزارد:  تدای ورودش به چنلی بئل او را میزند در ابمادری و داشتن فر

 يــم ائـــو ـ ائـشـيـگـه، نـئــجـه بـــاخـ   

 ارالــی كـــؤنـــلــوم اوشــــویــه، یـــــ   

 
 "خودکار" دا یازیلیر. گاهدان  1
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 تــــوز ـ بــورومـوش بــوش بـئـشـيـگه،    

 شـــيـریـن الیـــال چـــاالن یــوخـــدور.    

 

 ر، ــولـلــر بـــزهچــــنــلـی بـــئــلی گـ   

 ر؟ ر ســـارالــسـا، كــــيــم اوزهگـــولــلـ   

 ر، ـــوش بـــاالســـيــلــه گـزههـــــر قـ   

 دور؟ يـه ســـنـيـن بـــاالن یـــوخنــــيــ   

گيــرد. از ين جامعه است جــای فرزنــد او را مــیی پایرمانی جسور و از طبقهایواز كه قهاما         

شيق جنون است كه داستانی مستقل بدو اختصاص یافتــه، عاهای به یادمانی این داستانها  چهره

گــردد و در ميان مردم شهرها و روستاها میدر عين حال در دیگر داستانها نيز مشاركت دارد. او  

رهای شــهر گردد و از خبشناسایی و به چنلی بئل رهنمون میقهرمانان را  با توصيف چنلی بئل،  

 رساند. سيمای زنان نيز از نکات قابل توجه این داستانهاست.  به چنلی بئل می

داستانهای كوراوغلو منبع الهام دهها و صدها اثر سترگ جهــانی اســت، داســتانها، رمانهــا،        

وسط هنرمندان خلق شــده اســت. موضــوع بســياری از اشــعار اپراهای با شکوه، نمایشهای زیبا ت

وه كوراوغلــو از اوزئييــر حــاجی های مختلف در جهان شده است. اپرای با شــکشاعران و منظومه

  1لی از شاهکارهای هنر قرن بيستم است.بيگ

ارت ترین قسمتهای این داستانهاست. او بی باكانه و جســ دعوت كوراوغلو به مبارزه از جالب       

 خواند : ا برای سرنگونی آنان فرا میخاص خود در برابر سالطين و شاهان ایستاده و مردم خود ر

 لـریم  وچ دلیئـلـيـنـه قـدولـون آت ب   

 خـودكاری تـختيندن ائندیراق، هویدو.    

 نی  ــاالیــاق مـولـکـونـو، آالق جانـيت   

 شـاهـين چـيراغينی سوندوراق، هـویدو.    

لکــه در ميــان ای از داستانهای حماسی است كه نه تنها در آذربایجــان، بكوراوغلو مجموعه       

ایجان نيز وجــود های ملت آذرب، همچنين ملتهای همسایه ، بویژه همسایهزبانهمه ملتهای ترك

د و از آنجائی كه این ســنت، از آن خود بينگار كوشد كوراوغلو را با افتخار تمامدارد. هر ملتی می

و را در زبــان، كوراوغلــ ی خلقهــای تــركهمه  ی دیرینه دارد ما امروز شاهد این هستيم كهسابقه

تردید های خود زنده نگه داشته اند. بیاند و در ميان اساطير و افسانهخلعت خود به ميدان آورده
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كنــد و ی هر ملتی نقــش بزرگــی ایفــا مــیندههای آیرونق و رواج چنين داستانی در تربيت نسل

 كند.وب را تقویت میر خصایل خی جوانمردی، مبارزه، گذشت و دیگروحيه

شود بــه زبان، جزو فرهنگ خودی شناخته میتركی  وغلو اینک نه تنها در ميان ملتهاكورا       

كورواغلو سالهاست كه تــالش محققــين و زبانهای مختلف دنيا نيز ترجمه شده است. داستانهای  

دوستداران آثار فولکلور یک جهان را به خود معطــوف داشــته و آنــان را بــه تحقيــق در جوانــب 

ر را به زبــان خــود مختلف این حماسه وا داشته است. عالوه بر این ، بسيار از این محققان، این اث

لو به اكثر زبانهای دنيــا ماننــد زبانهــای اند. بر این اساس است كه امروزه كوراوغنيز ترجمه كرده

شده است و شاید با جســارت روسی، آلمانی، انگليسی، فرانسوی، اسپانيولی، بلغار و مجار ترجمه  

 آید.  داستانهای حماسی جهان به شمار میتوان گفت كه یکی از معروفترین  می

ان« ضــمن درج قســمتی « و سپس »الياس موشقينخستين بار مورخ نامدار»تبریزلی آراكل      

از داستان و اشعار كوراوغلو از شخصيت تاریخی كوراوغلو سخن به ميان آوردنــد. ایــن اتفــاق در 

يقهای عاشــ ميالدی افتاد. اما داستانها و اشعار كوراوغلو به صورت شفاهی در ســازو آواز    17قرن  

فراغت مــردم آذربایجــان  آمد و روزها و شبها، اوقاتورد زبانها بود و همه را خوش می  آذربایجان

، نویسنده و سياستمدار انگليسی به گــرد "زكوالکساندر خود"كرد. تا اینکه  ل میرا به خود مشغو

يقها همت گماشت و به زبان انگليسی به رشــته ی تحریــر عاشآوری داستانهای كوراوغلو از زبان  

اید برخــی مفــاهيم ایــن در آورد. البته خودزكواز تخيل و نویسندگی خود نيز استفاده كرد و شــ 

داستان را تغيير داد. به هر حال، او نخستين مّستشرقی بود كه داستان كوراوغلو را بــه اروپائيــان 

شناساند. سپس مستشرقين فرانسوی، آلمانی و دیگر ملل اروپــایی پــا در ایــن عرصــه نهادنــد و 

 كوراوغلو را به زبان خود ارمغان بردند.

آوری و را مــورد توجــه قــرار داده و بــه گــرددر قرن بيستم این آثار  دانشمندان آذربایجان         

قــه بــه نتــایج خــوبی تحقيق علمی روی این آثار روی آوردند كه خوشبختانه با نيروی علم و عال

ترانه از كوراوغلــو را بــه صــورت یــک   40داستان و  14،  1941عليزاده در سال    دست یافتند. ح.

-كوشــی بــیماسب بــا ســختد. پروفسور محمدحسين تهكتاب مستقل و ارزشمند به چاپ سپر

تکميــل  1949شده را مــورد مطالعــه قــرار داد و در ســال چاپ ی آثار دستنویس ومانندی كليه

ی كوراوغلو را چنان ترتيب داد كه به صــورت یــک رومــان خوانــدنی ترین مجموعهترین و علمی

داســتان را  20ای از در این اثــر، مجموعــهفت. البته او تمامی جوانب این حماسه را در بر می گر

گرد آورد و در حاليکه از دهها داستان دیگر نيز در این زمينه مطلع بود ولی آنهــا را دارای ارزش 
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ه تا امروز شود كیادآوری می  1علمی ندانسته بنابراین آنها را در داخل این مجموعه وارد نساخت.

داســتان از كوراوغلــو در   100ورهای ترك زبان بالغ بــر  ، بلکه در بيشتر كشنه تنها در آذربایجان

-ردید همه ایــن وار یانتهــا را نمــیتورت كتاب نيز چاپ شده است اما بیزبانهاست و حتی به ص

توان در ردیف داستانهای علمــی كوراوغلــو قــرار داد. بلکــه عالمــان بــا تفحــص و دقــت در ایــن 

ررســی كــرده وارزشــگذاری نماینــد واز ورود بایست صحت و سقم ایــن روایــات را بداستانها، می

 داستانهای سطح پایين به داخل این مجموعه جلوگيری كنند.  

 واریانتهای زیر از مجموعه داستانهای كوراوغلو در دست است.         

 ( پرورش كوراوغلو2             ( پيدایش كوراوغلو  1 

 مصطفی بيگ به چنلی بئل  گيزیر اوغلو آمدن   ( 4   ی كوراوغلو با حسن پاشا              ( مبارزه 3 

 ( آمدن زرشال خانم به چنلی بئل  6            ( آمدن مرجان خانم به چنلی بئل  5 

 ( فراری دادن نگار خانم   8             ( كوراوغلوی معروف روم7 

 ( منم شير و پلنگ این سرزمين  10             ( آمدن ایواز به چنلی بئل 9 

 ( سفر تركمن  12             رستادن ایواز به شام  ( ف 11 

 ( دیدار كوراوغلو با دیوها14              ( سفر روم  13 

 ( سفر كوراوغلو به تهران 16               ( قهرمان  15 

 ( سفر كوراوغلو به ارز روم18   ( سفر كوراوغلو به توقات  17 
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كوراوغلوشناسان دنيا سالهاست كه برای روشن شدن اتنوگرافی یا بوم شناســی كوراوغلــو          

ای آن ا شــکل اســطورهانــد امــ ن را از آن ملت آذربایجان دانســتهكار كرده اند و نهایت این داستا

اند كــه كوراوغلــو نــه بــرای باشد. بيشتر محققان بر این عقيدهی ترك میی ملتهامربوط به همه

 گرفتن انتقام فردی، بلکه برای مبارزه با نيروهای ارتجاعی عصر خود مبارزه كرده است.

اســت امــا زادگــاه او را   آوری كردهکه كوراوغلو را در آذربایجان گردالکساندر خودزكوبا آن         

 شناسد.ی » تکه لو « از تركمنها میبيلهكوراوغلو را از ق داند. همو خراسان می

داند كه اوغلو، كوراوغلو را از خراسان میداند. ف. گزیر  نزهت كوراوغلو را از آناتولی می  س.       

با مبارزان آناتولی نيز رابطه داشته اســت. ميرعلــی ســيدف دانشــمند بــزرگ آذربایجــان او را بــا 

زحمــتکش  م كه نهضتی دهقانی و با شركت صــدها هــزار1599عصيان »جاللی ها« در سالهای  

سياح مجار نيز خود به داستانهای كوراوغلــو  "امبریآرمينوس و"یابد. رخ داده است در پيوند می

ر ميان تركمنها گوش فرا داده است. ميرزا ولی زاده، كونوش، س. پــن، و. خولوفلــو، ســاروس و د

. كوراوغلــو، دیگران نيز او را تركمن شناخته اند. ح.آراسلی، خ. سا موئليان، فرهاد فرهاد اف، خ.ق

اند نستهيق آذربایجانی داعاشقهرمان و  موللوف و بسياری دیگر كوراوغلو را  م. رفيعلی، ا. جندلی،  

 اند.یجانی بودن كوراوغلو تأكيد داشتهو بسياری دیگر از كوراوغلو شناسان به آذربا

ی دهقانان در اثر افزایش اه عباس صفوی وزندگی اسفبار تودهی شسياستهای نفاق افکنانه       

اســت كوراوغلــوی  مالياتها، قلدری مأمورین دولتی، تجاوز به شرف و حيثيت مــردم باعــث شــده

ی دم دفاع كند. به نظر مــورخين دورهای، خلعت تاریخی بپوشد و از حقوق مرساطيری و افسانها

رســيد بــرای حفــظ هــا مــیقشون شاه عباس به گوش تودهشاه عباس، هنگامی كه خبر حركت  

مناطق صــعب العبــور  كردند و یا به غارها وتران و زنان جوان خود را مخفی میناموس خود، دخ

ه دور از دسترس مأموران دولتی شاه عباس بماننــد. آنــان دســته ـ دســته در برابــر بردند تا بمی

ور شــدن شعله  زدند و باعثپاولگر شاه عباس دست به عصيان میپاشاها و بيگهای شکمباره و چ

يــز  در ایــن ی آذربایجــان نزحمتکشان  اقــوام  دیگــر و همســایه  گشتند.عصيانهای دهقانی می

و ســنن مشــترك تركــان آذربایجــان، كردند بنابراین طبيعی است كــه آداب شورشها شركت می

ی در ایــن مبــارزه و ســمبل آن مبــارزه  جيان، ارمنيان و خلقهای تركمن و خراسان و آناتولیگر

هــای ر همــين تــاریخ از یــک ســو بــازورگوییكوراوغلو، خودی نشان دهد. جالليان نيز دقيقــأ د

ســال ایــن  30اه عباس صفوی به مبارزه برخاسته و بــيش از سالطين عثمانی و از دیگر سو با ش

ای ی اســطورهنيســت كــه مــردم بــا الهــام از مبــارزهاند. بنــابراین بعيــد  مبارزه را تداوم بخشيده

كوراوغلو، با جالليان همکــاری معنــوی كننــد و آنــان را بــه لبــاس كوراوغلــو در آورنــد. مســلماً 

گــردد و ســيمای یی آفرینشــهای هنــری نيــز مــیث شــکوفارویدادهای سياسی و اجتماعی باعــ 
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و حــوادث اجتمــاعی بنيــان   ی قهرمانــان واقعــیيقها بر پایهعاشان با ساز و آواز  حماسی آذربایج

های آشنای خود در جامــههای  شود و یا به عبارت دیگر، قهرمانان ادوار گذشته با چهرهنهاده می

 ند.آميزا قهرمانان زمان در میگردند و بنو باز می

ذربایجــانی دارد، كوراوغلو در ميان ملتهای دیگر، با همــه ی شــباهتهایی كــه بــا داســتان آ       

 كنيم:  به برخی از این مشخصات اشاره می  آید كهای به شمار میواریانت جداگانه

 

 1واریانت تركان عثمانی

واریانت آناتولی كوراوغلو عيناً مانند داستان آذربایجانی است اما رخت بومی به تن كرده           

است. قير آت و دور آت از اسبان دریایی كه در كنار رود فرآت هستند به وجــود مــی آینــد. نــام 

ضــرت پدر كوراوغلو در واریانت آناتولی،كور یوسف است. كوراوغلو قدرت خــود را در خــواب از ح

فنــگ بــه باشد. كوراوغلو در این واریانت بعد از اختــراع تگيرد و دشمن او بولوبيگی میر میخض

 شود.  چهل تنان پيوسته و غيب می

باشــد و  و عشــقی مــی بخــش رزمــی  24سر گذشت كوراوغلو در واریانت آنــاتولی متشــکل از         

 شود. وان شعرش امروز نيز چاپ می یکه دی از واریانت آذربایجانی است بطور   تر كوراوغلو، شاعر 

 

 واریانت تركمنی  

همسر وی فرزند   در واریانت تركمنی پهلوانی به نام آدی بيگ وجود دارد كه بعد از مرگش،      

نامند. در واریانت دیگری از تركمنها، مادر ورا گوراوغلو ـ  فرزند قبر ـ  میآورد و ااو را به دنيا می

اش را كوراوغلو در قبر از شکم مادر بيرون مــی آیــد.كورواغلو دوران كــودكیميرد و  كوراوغلو می

های ســركرده گذراند. گل اندام توسط یکی ازاش ـ گول اندام ـ میيگ و زن داییپيش جيغالی ب

تــن از بهتــرین  40 شود و كوراوغلو از آن لحظه با عهدو پيمــانی كــه بــاعرب ریحان دزدیده می

كنــد و بــا قيــام مــیبرای دفاع از ثروت و نــاموس ایــل بــر عليــه فئودالهــا  بندد  فرزندان ایل می

كند اما صاحب فرزندی نشــده، رود. با آغایونس پری ازدواج مییپشتيبانی قير آت وارد ميدان م

ن بــه ی تــ غلوو مصطفی بيگ بعد از یک مبارزهپذیرد. كوراوزند بولدور قصاب را به فرزندی میفر

 گردند.  دقی میتن، دوست وفادار و صا
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 واریانت تركان عراق  

زاده معروف است و محقــق غلو به صوت كوله اوغلو یعنی بردهدر ميان تركان عراق، كوراو         

ای از آذر بایجانيــان مقــيم ـ مقتقد است: »در ميان طایفــه   1بزرگ تركان عراق ـ ابراهيم دقوقی

 نامند.«وله اوغلو ـ برده زاده میلو را كعراق، روایتی است كه بر اساس آن كوراوغ

پيشاپيش لشکر زحمتکشــان حركــت ای است همچون اسپارتاگوس. به هنگامی كه  او برده       

 افتند.  ن و سالطين از ترس به زانو در میآورد و شاهاد زمين را به لرزه در میكنمی

اوغلو نيز دارای داســتانهای دیگــری اســت ایــن  در ميان تركان عراق، كوراوغلو به نام قارا         

 شعر معروف كوراوغلو:

 قـول دئـيـيرلر، قولون بوینون بــورارالر   

 قــولالر قــابـا غـيـنـدا گـئـدن تـيرم من.     

 ی شود.همواره در این داستانها مطرح ماین بيت معروف كور اوغلو ، 

 

 واریانت ارمنی  

به دليل اشتراك آرمانها و آرزوهای خلق ارمنی با خلق آذربایجان، ایــن داســتان در ميــان        

يق عاشــ يقهایی همچــون  عاشــ ارمنيان نيز رواج دارد. بخشهای مختلفی از ایــن داســتان توســط  

يقهای عاشــ به ارمنــی ترجمــه شــده اســت و برخــی از   1904و1900،  1898جمالی در سالهای  

ســتان آذربایجــانی ســاخته و ارمنی نيز داستانهایی را بنا بــر ذوق و هنــر خــود و بــه الهــام از دا

اند. داستانهای ارمنی شباهت فراوان به واریانت آذربایجــانی دارد ولــی برخــی از اســاس پرداخته

ده اســت شــ   )قنبر(  فرق دارد مثالً نام حسن پاشا پدر نگار خانم، كه در اینجا نامش خواجه قمبر

 .سلطان پوليس همان بولوبيگی است.

ها، عينأ از آذربایجانی ترجمه شــده اســت از آن جملــه مترجمــی، داســتان برخی ترجمه         

بــه آراكــل آنماســاتوریان هدیــه كــرده اســت. متــرجم آن ســوكاس   1905بولوبيگ را در ســال  

 كاراپتيان بوده است.

 

 واریانت تاجیکی

ای برخــوردار یل انســانی از شــگفتی و اهميــت ویــژهيز، كوراوغلو با خصادر بين این ملت ن       

است. كوراوغلو، یار ویاور رزمندگان تاجيک است كه در این واریانت به نام قــورگلی، یعنــی گــل 
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آتشين، اخگر بوده و ســنگر و پایگــاهش جــامبول نــام دارد. در ایــن واریانــت، او فرزنــد قصــاب 

های مردم بــه مبــارزه عليــه تلخ فقر و ستم، پيشاپيش توده زحمتکشی است كه با چشيدن طعم

لی بئل تغيير نــام داده ،كچــل حمــزه، قيزیــل خيزد. چنلی بئل به شمن به پا میخانها و سالطي

ناميده شده و اختالفات جزئی با كوراوغلوی آذربایجان دارد. سفرهای استانبول و دیگر ســفرهای 

 و آناتولی عيناً در واریانت تاجيکی وجود دارد.    كوراوغلو به شهرهای مختلف آذربایجان

 

 واریانت اوزبکی  

آورد و بعد از غــارت به سرزمين تركان یورش میآشام اصفهان  در این واریانت، سلطان خون      

بــرد. در بــين اســيران روشــن، جيغــالی ركان، اسيران زیادی را با خود میو ویران كردن آبادی ت

هالل هستند. روشن به عنوان برده به فروش می رود و با بی بــی هــالل بيگ و خواهرش بی بی  

ميــرد گی میبی هالل در حال حامل. بیانجامدی ایندو به ازدواج میآشنا می شود. عشق و عالقه

 شود.  آید و به گوراوغلو معروف میا میو فرزندش بعد از مرگ او به دني

او زبان پرنــدگان و ست ناپذیر و صاحب كرامات است.  گوراوغلو در این واریانت قهرمانی شک      

لد به صورت حيوان یا پرنــده جنگد و با عوض كردن جداند. با دیوها و اژدهاها میحيوانات را می

ز اســت همــواره آید و دارای سجایای فوق بشری است و به نيــروی ســنگی كــه ســحرآميدر می

 كند  حریفان را مغلوب می

پــاك زحمتکشــان و فقيــران مبــارزه گوراوغلو در راه تحقق آمال و آرزوهای ،  در این واریانت     

 گردد.ها محبوب میناپذیر از طرف تودهكند و به عنوان قهرمانی شکست  می

 

 واریانت بلغاري  

آوری، تحقيــق و تفحــص در داســتانهای كوراوغلــو در ميــان دانشمندان مجارو بلغار در گــرد     

دشان، كارهای ارزنده ای را بــه انجــام رســانده انــد .ای. كونوشــون ملتهای ترك زبان و ملت خو

دانشمند مجار و رضا موللوف دانشمند بلغاری در این زمينه كــار كــرده و واریانتهــای مجــاری و 

بلغاری را به چاپ رسانده اند. در این واریانت ها، داستانهای مختلفی كه در ميان هونهای اسکان 

 ه وجود دارد آورده شده است. یافته در سواحل دریای سيا

اســالوها،  دانيم بلغارها در اوایل قرن هفتم ميالدی، حکومت بلغار را به پا كرده و بارها بــامی     

 اند.خزرها دوست و دشمن شده
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. او، تنها نيســت بــه ایای ـ اسطورهای افسانهد هم چهرهای تاریخی داركوراوغلو هم چهره        

تعدادی از آنها  اند كه نام  مچون خود او، دور سر او گرد آمدهنفراز قهرمانانی ه  7777تا  77روایتی  

   1توان از واریانتهای مختلف به دست آورد كه معروفترین آنان عبارتند از: را می 

 

 ایواز       دميرچی اوغلو  یر اوغلو مصطفی بيگ گيز

                                دانتوپ داغي       عجم اوغلو      دلی خویلو

 دیزالر                   هاالی پوزان                      شيق جنونعا

 توخماق ووران       تانری تانيماز   قبره سيغماز  

 خوجا عزیز       زنجير احمد   مهتر یعقوب  

 قاجار الی        بللی احمد   قچی احمد  با شما

 قوجا بيگ        قوجا عرب     كوسا صنعان  

 جاللی بيگ اللی                        عيسا ب              دلی حسن 

 بيگ ولی       اوروشان آلی     بيگی پوسف

 موسا ایروانی     گورجواوغلو محمد              پوالداوغلو

 قاراسعيد كوردحيدر       محمد قلندر اوغلو   دلی ذوالفقار

 عبدالحليم قارایازیچی                 با كنعانبا    گودومن  

 اینچه عرب       اوستاد آرزومان   قارا حسين

 و..........       عرب ریحان    دلی بالتا

اش، لبــاس ایميالدی بــا در آوردن رخــت اســطوره  17و16كوراوغلوی آذربایجان در قرن          

ی عباس صفوی و آل عثمان به مبارزه  ابر شاهتاریخی پوشيده است و در مبارزات این عصر در بر

ی مردم آذربایجان پيوسته و در رأس این عصيان ایستاده اســت. در تــاریخ، بــين مقاومت جویانه

ی ایران يهودهعصيانهای مردم آذربایجان بویژه شهر تبریز عليه جنگ ب  1574الی  1571سالهای  

دوزنــدگان، نعلبنــدان، آهنگــران و... شــركت شود كه در این عصيانها كفاشان،  و عثمانی برپا می

تبریز كه تا این زمان پایتخت بوده و بزرگترین مركز تجارت منطقه بوده است رفته رفتــه   2دارند.

دهد. تا این زمان مركز توجه كشــورهای مختلــف آســيا و موقعيت اقتصادی خود را از دست می

قهرمانی به نام كوراوغلــو نــام بــرده شــده اســت. در اروپا بوده است. در كتابهای تاریخی ایران از  

( از 1744هجــری ) 1156ها در خوی بــه ســال آرای نادری در توضيح شورش دنبلی  كتاب عالم

 
 . 1367ي كوراوغلو، برلن، بهروز حقي، جهان بیني حماسه 1
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فاروق سومر از چنلی بئل كه بين ایران و عثمــانی بــوده اســت و از   1شود.ئل نام برده میچنلی ب

زكــو از چنلــی بئــل خود 2آورد.ند اسم میبرده تركيه و سوریه میتجاری كه ظروف آالت مسی ب

 3برد.ی سلماس نام میدر دره

وضع تجاری و بازرگانی آذربایجان در این قرنها بسيار خوب بوده اســت و تجــار كشــورهای       

انــد كــه عــالوه بــر گزیدند و افراد فرهنگ پروری بــودهامله با ایران، در تبریز سکنی میطرف مع

آوری داستانها و روایات طر شيفته بودن به ادبيات، به گردت تجاری، به خاتجارت و انجام معامال

شفاهی آذربایجان نيز دست زده و به عنوان هدیه ی ادبی ـ اجتماعی، این ميراث گرانبهــا را بــه 

هــای مــردم انمانسوز بين ایران و عثمانی نفعی بــرای تودهاند. مسلمأ جنگهای خشور خود بردهك

اند. اما شاه عبــاس ن خواستار صلح و دوستی بوده و ملتی برادر و همزبان بودهنداشته است و اینا

با بردن پایتخت از تبریز به اصفهان و رسمی كردن زبان فارسی، باعث از رونق افتــادن موقعيــت 

انــد. جــا دارد كــه ه و مــردم از ایــن شــاه، رنجيــده شــدهآذربایجان و به كل مردم ترك زبان بود

ی دیگــری ی حماســی آن كوراوغلــو و نمونــها نيز عليه او پدید آید كه نمونــهداستانها و شورشه

های آراكــل يق قریب و غيره، ارزش بررسی دارند. نوشــتهعاششيق عباس، اصلی و كرم،  عامانند  

یجــان بــا آنــان ـ بــویژه شــاه تبریزی و آچميازین در بررسی تاریخ صفویان و روابــط مــردم آذربا

ای ســت. مــورخ ارمنــی معــروف بــه آراكــل تبریــزی از ســالهگویای بســياری از واقعيتهاعباس،  

گوید و نهایتــاً از قيــام راند واز قحطی و خشکسالی مردم میگرسنگی مردم آذربایجان سخن می

 4نویسد.غلو و مصطفی بيگ نيز داستانها میكوراو

 كنند:و را محققان در دو عرصه بررسی میر كوراوغلجنبشهای دهقانی عص       

 ی طبقاتی عليه حکومت مركزی و فئودالهای محلی  ی مبارزهدر عرصه (1

 ی ملی ميهنی بر عليه اشغالگران خارجی و حمایت از زبان و فرهنگ ملی. ی مبارزه در عرصه  (2

، یــافتن زبــان تركــی در دربــار و ســپاهپتروشفسکی از امپراتــوری صــفوی از رســميت         

عبــاس را در خــالف ایــن گوید و عملکرد شاه  ار بودن آن از اهميت خاصی سخن میبرخورد

پروفسور مصــطفی آقــداغ   5شمارد.نارضایتی مردم آذربایجان می  جریان ، به وجود آورنده ی  

سازد. بر تولــد را در این موقعيت تاریخی مطرح میدهات آذربایجان  نيز خالی از سکنه شدن  

رور ملــی اشپولر نيز از قبول زبان فارسی به عنوان زبان دربار شاه عباس و جریحه دار شدن غ

 
 . 1367رحیم رئیس نیا، كوراوغلو در افسانه و تاریخ، تبریز،  1
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آذربایجانی از تبریــز كوچاندن هزاران هنرمند، عالم، شاعر  1اند.رخلقهای ترك زبان سخن می

 هندرفتن به    عالم آذربایجان از سيطره و سلطه ی شاه عباس،  ورار صدها شاعر  به اصفهان، ف 

یتی  مــردم دن صدها عالم و شاعر دیگر به دربار عثمانی و غيره و غيره، جریان نارضاو پناه بر

بنابراین شورش مردم آذربایجان عليــه شــاه عبــاس منطقــی و   2سازد.آذربایجان را آشکار می

 واقعی است.

ه در زمــان ســلطان اند كــ زیچی را آغاز گر نهضت معرفی كردهن، قارایابرخی از نویسندگا     

-ی اموال آنان دســت مــیراه را بر تجار بسته و به مصاده ای از عصيانگرانمحمد خان با عده

   3یازیدند.

  5)  1017ربيــع ارخــر  22مراد پاشا با لشکری بيکران عليه آنــان هجــوم آورده و در تــاریخ 

ها بعداً در حوالی تبریز ســکنی دارد. جاللی جاللی را به عقب نشينی وا میشکر  ( ل1608اوت

، به تفصيل اســامی جاللــی را در قلــم آورده و 775عالم آرای عباسی در صفحه  4گزینند.  می

 5نفر خوانده است. 13605تعداد آنان را  

 ی قزیلبــاشن اوغلو ملقب به شاه قلــ كه حس  هم. شورش بزرگی رخ داد1511»در سال         

 6ی تکه لو پيشوای این شورش بود«از قبيله

فدایی، شاعر رئاليست آذربایجان در این عصر كه با نگارش بختيارنامــه جاودانــه گشــته        

 ها سخن به ميان آورده است.در اشعار خود از شورش جاللی  7است 

ا دامــن زد و عصــيانهای نارضایتی آذربایجانيان ر  1598پایتخت كردن اصفهان در سال         

-خلقی را سبب شد. آراكل تبریزی ضمن یادآوری این عصيانها از پيشوای چندی نيز نام می

عرهای ها و شــ نویسد: »كوراوغلو... این همان كوراوغلو اســت كــه نغمــهبرد و از آن جمله می

 ی آن ميخوانند. بيشماری را عاشيقها درباره

شــود از دوســتان كه نامش به دفعات در اشعار تکرار مــی»گيزیر اوغلو مصطفی بيگ نيز       

 8ها بودند كه بر ضد حکومت قيام كرده بودند«وراوغلو است. آنها همگی از جاللینزدیک ك

مورخ ترك ـ اسماعيل حقی اوزون چارشيلی ـ مــراد پاشــا را كــه جالليــان در آن زمــان در         

 1هزار نفر آدم كشته است.  65گفته است كه مجموعاً  آناتولی شورش كرده اند معرفی كرده و  

 
 ، احمد كاباكي. 110تورك ادبیاتي ) مجله (، استانبول، نمره  1
 بهروز حقي، همان.  2
 همان. 3
 .  110بهروز حقي، ص  4
 . 775اسكندر منشي بیك، عالم آراي عباسي، ص  5
 87، ص  17و  16پتروشفسكي، دولت روسیه در سده ي  6
 . 2آذربایجان، جلد  م . كریمي، تاریخ ادبیات  7
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-»مرادپاشا در هر جا كه اتراق می  نویسد:ارمنی نيز در مورد مراد پاشا می  گریکور راهب     

هایی را برای زنده به گور كردن مخــالفين خــود بکننــد. همــو داد تا چاهكرد ابتدا دستور می

رساند و نعششــان را در چــاه اد به قتل میدیو آدمهایی را كه خطرناك تشخيص مجاللی را  

 2انداخت«.می

 

 كوراوغلو در ضرب المثلها  

يقها و مردم آذربایجان اســت صــدها عاشعالوه بر داستانهای كوراوغلو كه اینک ورد زبان           

توان ضرب المثلهــا شوند. مین مردم از بر خوانده میالمثل و قوشماهای او در زبااصطالح، ضرب

 و اصطالحات زیر را مثال آورد: 

 ـ كوراوغلو كيمی جانيمدان كئچميشم. 

 ـ كوراوغلو دئميش، هئچ ایگيدی یوخسول اولماسين. 

 ك.وغلونو توتماغا بير كچل حمزه گرهـ كورا 

 ير.  لسی داغالردان گـ كوراوغلو كيمی س 

 یی یئميش.ـ كوراوغلو دئميش قورد اوره 

 ."ررد تؤرهقو    داندقور  "كوراوغلو دئميشـ  

 ـ هر كورون اوغلونا كوراوغلو دئمزلر 

نــين نين گؤزون چيخارتدی كوراوغلو آدالنسين، آمــا كــور كيشــیسیـ چوخالری دده 

 اوغلو دئدیلر.  

 

 كوراوغلوي تاریخی

آید كه كوراوغلوی آذربایجان، چهره ای تاریخی بــوده كــه عليــه از منابع فوق چنين برمی        

ی آنان به در آورده و اســتقالل جنگ كرده و آذربایجان را از سلطهشاه عباس صفوی و عثمانيان  

ی سال ان جای خاصی دارد و حتی در كنگرهبخشيده است. این كوراوغلو در ميان مردم آذربایج

ی بایجان شناخته شده است. اما چهــرهان قهرمان ملی آذردر جمهوری آذربایجان به عنو  1938

تــوان در ها است كه مــیآن كوراوغلوی حماسهدیگری هم در این داستانها قابل مشاهده است و  

ها، او را در فســانهسيمای او بومين خاقان، جوانشير و بابک خرمدین را یافت و چه بســا بعــد از ا

 اش یافت.ایسيمای اسطوره

 
  .  117، ص  1954،  3تاریخ عثماني، اسماعیل حقي اوزون چارشیلي، آنكارا جلد 1
 .  245و  246جنبشهاي توده اي ترك و انقالبها، ص  2
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 لوي اساطیريكوراوغ 

اگرداستانهای كوراوغلو، سيمای تاریخی كوراوغلــو را مــد نظــر داشــته باشــند عناصــری از        

تــوان اند و یا مــیی او رخت اسطوره پوشاندهشده است یا بهتر بگویيم بر چهره  اساطير بدان زده

ارق العاده های مردمی، دارای قدرت خگفت كوراوغلوی تاریخی به دليل محبت بيش از حد توده

 آرایند.  ها میچون اسطوره آیند و در مجموع اورانيروهای مافوق طبيعی به كمکش می بوده و

ای دیگــر نيــز او رهای، روئين تن است و شکست ناپذیر. نيروهای اسطوكوراوغلوی اسطوره        

. قيــر آت اش همتا ندارد و از برق آسمانی ساخته شده استكنند. شمشير مصریرا همراهی می

كند. این اسب از مادیان دریایی به وجــود آمــده اســت. صــدای كوراوغلــو او بال دارد و پرواز می

آیند و از صور اســرافيل قــویتر كه از صدایش كوهها به لرزه در میآميز است  آنچنان قوی و ابهت

ــ ها درآن پر میاست. چنلی بئل نيز یک شهر اتوپيایی  است ، شهری است كه عقاب د و هــيچ ریزن

ای جرأت پرواز از آن ندارد فقط جوانمردان و دوستان كوراوغلو در آن سکنی دارنــد. آنجــا پرنده

 یک شهر آرمانی است كه اثری از استثمار در آن وجود ندارد.

و بــه   هایی ذكــر كــردهای كوراوغلــو نمونــهی واقعــی و اســطورهبسياری از چهــرهمحققان         

توان م. حــاتمی، پروفســور ایلحــان بــاش اند. از ميان این بزرگان میتهپژوهش در این باره پرداخ

گؤز، آتيال اؤزكریملی، حسن سئچمن و دهها عالم دیگر نام برد كــه همگــی در عــين اشــاره بــه 

اند كه داستانهای كوراوغلو دارای تاریخی بســيار قــدیمی اذعان كرده اهای تاریخی كوراوغلو،سيم

توســط نيــک  16و15های است. او، یک قهرمان اساطيری است كه بــه ضــرورتهای عينــی ســده

م مبــارزات ضــد هــا را بــه فرجــايقها خلعت تاریخی به تن كرده و از نــو تودهعاشاندیشان قوم و  

 سازد.فئودالی اميدوار می

ميرد و ممکن است بارها به تاریخ بياید و ضمن انجام مبــارزات هيچگاه نمیاین كوراوغلو ،         

خود دوباره ناپدید گردد. كوراوغلو نمرده است بلکــه بــا ایجــاد تفنــگ، ميــدان را از آن نــامردان 

دانسته و غایب شده است. در داستان پيری كوراوغلو، روایات مختلفی وجــود دارد. گوینــد روزی 

ی مبارزه ردانگی و دليری، به ظاهر از صحنهبا دیدن تفنگ و گذشت دوران مكه كوراوغلو، دیگر  

د. شــوی شــاه هســتند مواجــه مــیی دزد كه مشغول نقب زدن به خزانــهاخارج شده بود، با عده

دليری و مردانگی بــه آنهــا خواهد هر طور شده آنان را از دزدی بر حذر داشته و راه كوراوغلو می

ارد امــا كوراوغلــو كند او را از این كار بــاز دپيامداین مداخله است وسعی میران  نگار نگ  .بياموزد

 گوید: » شاهد دزدی بودن و دم فرو بستن به نوعی دزدی است «.راضی نشده و می
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رســاند. دهد. خزانه دار خبر را به شاه مــیدار میرا دستگير و تحویل خزانه  كوراوغلو دزدان       

. شــاه او را شــناخته و د كوراوغلو و نگار را بــه حضــور شــاه ایــران  ببرنــددهشاه فوراً دستور می

 گوید:  كند در دربار اوبماند و مشاور او باشد. كوراوغلو با شنيدن سخنان شاه میپيشنهاد می

 خواهد مرا به عنوان مشاور در سرای خود نگهدارد«! ام كه شاه می»ببين به چه روزگاری افتاده

عد از رفتن كوراوغلــو بــه دهد. اما شاه بيرون آمده و به راه خود ادامه میو از دربار باز اینر        

ی ل رسانند. اما كوراوغلــو از دسيســهفرستد تا وی را به قتافتد و دنبال او قشونی میوحشت می

خود را مــورد رساند. كوراوغلو این بار همرزمان  ه، خود را به دليران چنلی بئل میشاه با خبر شد

 كند:  خطاب قرار داده و می

 ایم....!« ستند، ما هم در برابرشان ایستاده»تا زمانيکه ستمگران ه           

 ی كوراوغلو است. باز آفرینی كوراوغلو هنوز به پایان نرسيده است.این رمز جاودانگی اسطوره

  

   1وراوغلوسیماي زن در داستانهاي ك

های فرهنگی بسيار غنی و گسترده مردم آذربایجان كه در آن ســيمای غــرور یکی از زمينه       

آفرین و زیبایی از زن به تصویر كشيده شده اســت داســتانهای حماســی كوراوغلوســت. در ایــن 

داستانهای سراسر قهرمانی و حماسی، مبــارزه بــرای دفــاع از مــيهن، آزادی و آبــادی كشــور، بــا 

، اصــل ی ایــن داســتانها، عشــقی تشکيل خــانواده پيونــد محکمــی دارد. در مجموعــهمبارزه برا

دهد و مبارزه در راه ميهن و مردم هرگز از عشق و زندگی به كنــار بنيادین زندگی را تشکيل می

انــد. در ی متقابل زن و مرد به وجــود آمــدهای قهرمانان بر اساس ميل و عالقههنيست و خانواده

آیند لوریک مردم آذربایجان به شمار میه جزوی گرانبها از فرهنگ شفاهی و فولکاین داستانها ك

زنان همدوش مردان در رزمها و بزمها زمينه ساز قهرمانی مردان در راه دفــاع از مــيهن، آزادی و 

 گردند.انسانی می  شخصيت

و فقيران اســت فع زحمتکشان كوراوغلو قهرمانی است برخاسته از ميان مردم كه مدافع منا       

ین طبيعــی گر دالوری و جوانمردی، همانگونه كه آرزو و آرمان مردم زحمتکش است. بنابراوترنّم

آل و آرمانی، ناجی انسانها ســازند و بعيــد نيســت بلکــه انتظــار ای ایدهاست كه مردم از او چهره

-دشمن خــونی كافر بشمارند؛ ظالمان اینست كه دشمنان مردم نيز او را راهزن، آدمکش و حتی

دگی جاوید برایش باشند. اش باشند و در پی نابودیش تالش كنند و مردم رنجدیده در آرزوی زن

و جاویــد اســت.  بينيم كه نظر مردم به واقعيت پيوسته است و كوراوغلو همچنان زنــدهامروز می

 
،)هرچند که شاید برخی جمالت در ایجا تکراری به نظر آید، اما  1382ذربایجان، تهران،  . كریمي، سیماي زن در فرهنگ و ادب آ م 1

   اشاره ای دوباره بد نیست(. 
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ان خورد دو نظر متضاد تاریخی اجتماعی سبب گشته است كه داستان پر از حماسه و عشق جبر

ی بــارزی های خلق را جلوه گــر ســازد و نمونــهبگيرد و افسانه و تاریخ بهم پيوندد تا بتواند آرمان

گردد از انسانها، افسانه ای به همان صورتی كه در آرمان مردم نهفته است: مــردی دالور، مــدافع 

ــ  تــر و گذشــتهی دالورتــر، زیبــاتر، از خــود  رنجدیدگان، تنومند و غيور، قوی و زیبا همــراه بــا زن

 مهربانتر به نام نگار.

رسی ســيمای زن در ایــن داســتانها ای مختصر كه به داستانهای كوراوغلو رفت به بربا اشاره      

ســت. نگار خانيم همسر وفادار كوراوغلوقرار گيرد    . نخستين زنی كه باید مورد بررسیپردازیممی

لحق داستانهای كوراوغلو بــدون نگــار قابــل دهد و ااهی كوراوغلو را در سایه قرار میسيمای او گ

ی قهرمانــان چنلــی بئــل. اوغلوست و مادری مهربان بــرای همــهتصور نيست. او یار و همسر كور

داستان عشقی ـ حماسی است. نگار دختر سلطان عثمانی است كــه قصــر پــر زرق و بــرق پــدر، 

ــ  آورده و از ســوی دیگــر ه تنــگ  زندگی اشرافی آميخته به تزویر و دورویی قلــب حســاس او را ب

ی آرمانی چنل بئل، شــوق رســيدن بــدان ســرزمين را در دل او بيــدار ی كوراوغلو و جامعهآوازه

گذرد بــه جــان آمــده ر، فساد و قساوتی كه در دربار میكرده است. او از تملق، چاپلوسی، زر وزو

ای كند. پــس نامــه  ندگیاست و آرزو دارد در سرزمينی آباد و آزاد در كنار مردی آزاده و دالور ز

اش همه جا را پر كــرده هد كه اگر جوانمردی است كه آوازهنویسد و از او می خوابه كوراوغلو می

است و دالوری است كه بيمی از سلطان ندارد بياید و او را همراه خود ببــرد و كوراوغلــو نيــز بــا 

نشاند و گار را بر ترك اسب خود مینانه، نآید و بعد از رزمی جادانجا میيقها( بعاشها )لباس اوزان

را از   گــردد و جنگجــویی دالور؛ كــه كوراوغلــوآورد. نگار، همسر كوراوغلــو مــیبه چنلی بئل می

مــادری مهربــان و راهنمــایی آگــاه سازد و برای دالوران آن سرزمين،  اشتباهات فراوانی مبرا می

 جنگد.عليه دشمنان وطنش میگيرد و تمامی جنگها، شمشير به دست می. او در  شودمی

تنها زن چنلی بئل نيست بلکه زنان دیگری نيز هستند كه هر یــک بــا عشــق و عالقــه   نگار      

مانند. در هيچيک از داستانها بــه وتا دم مرگ در كنار مرد خویش می  قدم به چنلی بئل گذاشته

 مردان وجود دارد.اختالف بين زن و مرد بر نمی خوریم و رابطه ای متقابل بين زنان و 

ایست كه مــردمش از زن و مــرد دشــمن مشــترك دارنــد: دشــمن وطــن، چنلی بئل جامعه      

ای است كه بين قهرمانان تفاوتی نيست، همــه از دشمن آزادی و دشمن مردم زحمتکش. جامعه

یک امتياز برخوردارند و همه به یک هدف می جنگند. تعداد زنان نيز به تعداد مردان اســت كــه 

 معروفترین آنها عبارتند از:

نگار خانيم نخستين زن چنلی بئل دختر حسن خان سلطان عثمانی از اســتانبول آمــده و         

ارزروم كــه همســر دميرچــی اوغلــو  همسر كوراوغلو ست. تئللی خانم خواهر جعفر پاشا ـ پاشای
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برادر خــویش، لبــاس دانِ  گردد و همان زن قهرمانی است كه برای رهایی عاشيق جنون از زنمی

و عاشــيق جنــون را از آورد آورده نگهبانــان را از پــای در مــی پوشد و به زندان حملــهمردانه می

 سازد.زندان رها می

 گردد.ختر پاشای قارص كه همسر ایواز میحوری خانيم د       

 كند.  للی احمد ازدواج میمحبوبه خانيم دختر پاشای روم با ب         

 پذیرد.ن كه همسری ممد گرجی اوغلو را میخانيم دختر علی قلی خا  رقيه         

 كند.پاشای روم با دلی حسن ازدواج می  زادهليلی خانيم برادر       

دنيا خانيم و بلغار خانيم دختران حسن پاشا هستند كه اوّلی همســر عيســی بــاللی، دوّمــی       

 شوند. حسين می  همسر دلی

ردان مورد عالقــه گيرند و با مكدام راه چنلی بئل را در پيش می  كه هر  و دختران دیگری        

كنند. هر یک از این دختران داستانی دارند و گاهی برای آوردن آنها قهرمانان ی خود ازدواج می

وفق به فراری دادن دختر شوند و بعد از ابراز دالوریها مچنلی بئل رهسپار سرزمين دشمن می  از

های ملّی ميهنی نيز آميخته اســت چــرا های عشقی این زنان و مردان با حماسهشوند. داستانمی

ی دالوران انــد بلکــه مبــارزهن ســرزمين ننهــادهكه این زنان هيچ یک صرفأ بخاطر مرد، پا به ایــ 

یــده ی تساوی و برابری زن و مرد در این سرزمين چنان شوری در دلشــان آفرآوازه  چنلی بئل و

و آرامش پر از تزویر و قساوت را به كناری نهاده و زندگی توأم با   زندگی پر تجملاست كه اكثراً  

اند. بسياری از این زنان همــواره لبــاس عشق و مبارزه را بدان ترجيح دادهبيم و اميد و سرشار از  

 اند.دشمن شركت كرده  هایرزم بر تن داشته و در كنار همسران خویش در حمله به قلعه

قيقت ترنّم خواستهای آنــان نيــز  ی مردم آذربایجان است در ح تانهای حماسی كه آفریده این داس      

بئــل بــه مبــارزه بــا فرهنگــی  های زنان نجيب و شرافتمند چنلــی ه باشد و در حقيقت با خلق چهر می 

 نهند. ه قابليتهای انسانی آنان ارج نمی نگرند و ب ی تحقير می اند كه به زنان به دیده ه برخاست 

-ساســیبئل، جزو اایان توجه است اینکه اصل تک همسرگزینی در چنلیآنچه در این جا ش     

هــای دالورانــه، چند كه در این جامعــه در كنــار رزمشده است. هرترین روابط انسانی رعایت می

رت و نــاموس همگــان بزمهای عاشقانه نيز جریان دارد اما هر كســی جایگــاه خــود را دارد و غيــ 

ی دارنــد و بــدان پایبنــد هســتند. همــه ی مردان و زنان یک همسرشود. همهه میمحترم شمرد

مردان و زنان چنلی بئل دل به عشق یکی دارند و دوش به دوش هم برای دفاع از ميهن و حفظ 

 گيرند.شان سالح به دست مینظام اجتماعی سر زمين

با تدبير، كه تدبيرش برنده تــر از در داستانهای حماسی كوراوغلو، نگار نماینده ی زنی است       

شمشير كوراوغلو ست. او كه دل به عشق كوراوغلو سپرده، به دالوری و جــوانمردی او نيــز بــاور 
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مانــد. نگــار ا آخر عمر یار و همدم او باقی میدارد ودر نهایت به آرمانهای او نيز پای بند شده و ت

كوراوغلوست و یکی از حافظان و مدافعان نظام ی  شریک و غمخوار زندگی پر از هيجان و مبارزه

گــردد و در كنــار او نگــار، رزم است و گاه دچار اشتباهاتی می اجتماعی چنلی بئل. كوراوغلو مرد

زنی است كه همه ی مسائل مبارزه را زیر نظر دارد، حتّی مسائل روانی دالوران از نظر تيزبين او 

دارد و در حقيقــت نگار ، دالوران را از خطا بــاز مــیی  ماند. رهنمودهای دور اندیشانهمیپنهان ن

 سياست چنلی بئل در دست تدبير اوست و دیگران مجری تدبير اویند.  

گمی شــده و تــا  بئل دچار سردرگردد و  نظام اجتماعی چنلیگاه كوراوغلو مرتکب خطا می      

-وپاشی نظــام ممانعــت مــینگار از فر رود. در این مواقع تدبيرهای خوبحد اضمحالل پيش می

كند. در داستان كچل حمزه، این مرد مکّار برای افکار و اهــداف شــوم دشــمن وارد چنلــی بئــل 

دهند اما كوراوغلو با توجه به ی اسکان به كچل حمزه را نمیشود. هرچند كه قهرمانان، اجازهیم

د و حتــی او را دهــ بئل اســکان مــیحمزه، او  را در چنلیمی خود و بيچارگی ظاهری كچلدلرح

ســب شــود و بــا منابه اجرای اهداف شوم خود موفــق مــی  حمزهكند. كچلمهتر اسبان خود می

انــدازد كــه ای در چنلــی بئــل مــیمر چنان ولولــهدزدد. این ادیدن موقعيت، اسب دورآت را می

مــتهم  ش ننهادن به آرای دیگــرانشود و او را به خود كامگی و ارزسرزنشها متوجّه كوراوغلو می

سازند؛ طوریکه كوراوغلو مجبور می شود مشکلی را كه خود ایجاد كرده اســت خــود از ميــان می

بردارد. لذا به تنهایی به دنبال كچل حمزه به راه می افتد تــا خطــای خــود را جبــران كنــد. امــا 

قيــرآت را دهــد و كچل حمزه دورآت را میگيرند و  عدی نيز به زیان كوراوغلو شکل میحوادث ب

گــردد بــا خشــم دالوران روبــرو مــیدزدد. چون كوراوغلو به چنلی بئل بركه اسبی برتر است می

داننــد و دليلشــان را عــدم خود را در چنلی بئل به صــالح نمــی  ای ماندنشود؛ بطوریکه عدهمی

اند كــه رســ این برخوردها كار را به جایی مــی  كنند.رای آنان توسط كوراوغلو ابراز میاحترام به آ

خواهد برود، كسی مــانعش ام هر كس میمن كسی را به زور بدینجا نياوردهگوید: »كوراوغلو می

نيست. راه باز است و جاده دراز، اسب هم مال خودم است و ربطی به كسی ندارد«. این ســخنان 

ر جلــوی بندند؛ اما نگــاای بار سفر میآید كه عدهنان به دالوران چنلی بئل گران میكوراوغلو چ

كنــد و د. نگار همه را به آرامش دعوت مــیگردد و مانع از فروپاشی چنلی بئل میگيرآنان را می

-یكند و با رفتار خودش آتش به جانش مــ می پردازد..او از كوراغلو قهر میبه انتقاد از كوراوغلو  

گــویی مين را میاست كه دالوران این سرزگوید: كارت به جایی رسيده  اندازد. او به كوراوغلو می

 از اینجا بروند؟

، دل كوراوغلــو را بــه نگــارافتــد. بــاز گار، كوراوغلو به بستر بيماری مــیپس از این برخورد ن      

؛ بطوریکــه كنــداميــدوار مــیسازد و به مبــارزه  د و او را از عشق و هدف سرشار میآوردست می
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-یریزد و خون پادشــاهان را مــ خانها را در هم میان داده، بساط  امای بیكوراوغلو تن به مبارزه

 گيرد.د و نظام چنلی بئل قوامی تازه میآورریزد وقيرآت را به چنلی بئل می

بئل است كه مبادا خطایی از آنان ســر ب كوراوغلو و تمامی دالوران چنلینگار، همواره مراق        

را  گــردد و نگــار خطاهــای اور خطا مــیچا، چندین بار دای كورد اوغلوبزند. در مجموعه داستانه

ين وضــعی هســتيم. كوراوغلــو بــا فرزنــد اوغلــو نيــز شــاهد چنــ در داستان كوردكند.  اصالح می

 ناشناخته خود )همچون رستم و سهراب( روبرو می شــود و دوبــار توســط ایــن جــوان ناشــناس

جوان ناشناخته را بر زمــين د و یابپایان میبا آمدن نگار، كوراوغلو قدرتی بیگردد؛ اما  مغلوب می

سد و جوانمردیها را بــه یــاد راز تنش جدا كند اما نگار فرا می  گيرد تا سركوبد و خنجر را میمی

ن چنلــی بئــل بــاز اندازد و او را از كشتن جوان دالور، به آرزوی پيوستن او به جمع دالورااو می

 ا فرزند خود كوراوغلوست.شناخته همانگردد كه این جوان نادارد و سپس معلوم میمی

، نگار تجسّمی از زیباترین زن آرمانی مردم آذربایجان است؛ نجابــت، پاكــدامنی، مهربــانی        

ی ذهن خالّق و آرمانخواه ملتی باشــد كــه قرنهــا در تواند آفریدهدالوری و زیبایی نگار صرفاً می

 اند .بخشيده  ی خود تداومشرافتمندانه  سایه ی برابری زن و مرد به زندگی

مورد دیگری كه در این داستانهای حماسی حائز اهميت است، عدم داشتن فرزنــد توســط         

نگار است. نگار مادری است مهربان كه از داشتن فرزند محروم است. ایــن احســاس مادرانــه، در 

وم از ایــن سازد. او كــه محــرشده است كه خواننده را متأثر می  این داستانها چنان جاندار تصویر

پــذیرد. بندد وایواز را به فرزندی میر مادریش را به فرزندی برومند مینعمت خدا دادی است مه

گردد ونگار به سان مــادری فــداكار، ام قهرمانان ایل و وطنش تقسيم میمهر مادری او به بين تم

رمــانی بــه ی آن جامعهشود برای همه ی زنانی كه در اییابد و الگویی میو عاقل تجسم میمدبر  

 اند.مبارزه و زندگی دل بسته

انــد، تــا ن دارند و جان بر كف اخالص نهــادهی زنان چنلی بئل دل به عشق شوهرانشاهمه       

 در راه انسانها و وطن خویش فدا كنند و نظام اجتماعی برتری را پاسداری نمایند.

دبيات ت اصلی یک ملت در ابخش عظيمی از فرهنگ مردم به صورت شفاهی است. خالقي       

های مردمــی اش در آفریده. سيمای زن نيز با آن ارزش واقعییابدو فرهنگ شفاهی آن تبلور می

نماید. از آن جمله در داستانهای دده قور قود، كوراوغلو، عاشيق غریب، شــاه اســماعيل، خود می

اصلی و كرم، عاشيق عباس و گولگز و صدها و صدها داستان دیگر كه در حقيقت از متن زندگی 

های مردم در آنها مردم دارد واز سوی دیگر حرمانها، حسرتها، آرزوها، دالوریها، آرمانها و خواسته

اند یا به عبارت دیگر سيمای همســران، است. سيمایی را كه از زن آفریده  تصویر كشيده شدهبه  

بينند. به همين دليل سيمای واقعــی زن آفرینند كه میود را بدان گونه میمادران و خواهران خ
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بــه عبــارت دیگــر فرهنــگ فولکوریــک در فرهنگ و مدنيت آن ملت را در آفرینشهای شفاهی یا 

 د.توان دیمی

 

 1كوراوغلونون استامبول سفري

ــدی.        ــه یایيلميش ــون عالم ــون آدی بوت كوراوغلون

سينـــدان ن، اؤز خانيـندان، پاشـاطرفيندهدونيانين هر  

نلـــی بئلـــه گليـــب، ن ایگيـد اوغـالنالر چظولم گؤره

قوشــولوردو. چنلــی بئــل اینــدی  ينهســ اونـون دستـــه

 دؤنوب باشقا عالم اولموشدو.  

ســن. ائــو تيکــه ن، یــورد بير قيامت واریدی گل گــؤره

دیرا چيخــان، آت اوینــادان... ین، جيــ مشق ائيله،  ساالن

ن مشق زامانی قلينجالر چکيلنده، چنلی بئل بيــر هرده

ن دؤرد اطرافا ایشيق ســاليردی. هــردهیانار داغ اولوب،  

ولوردوكی بير سو ایچيم ساعاتدا چن، دومــان چنلــی بئلــی بورویــوردو. گــؤی گورولــدایير، بئله ا

... آممــاكی، چــوخ ایلدیریم چاخير، یاغيش یاغيردی. بير قيامت قوپوردوكی، الپ عرصات محشر

ك ده یــاتيردی، یــاغيش داكســيردی، دومــان دا چکيليــردی یئنــه ده ن كولهچکميردی ، بيرده

ا دؤنوردو. قاری نه سسه وئریردی . گؤیون اوزو آیازلييب آینایقوشالر سس ـ  كکليک لر اوخویور،  

 نه اؤز قورشاغينی اوزادیب، گؤیون اوزونه یئددی قلمله یئددی زینت ووروردو.

چنلی بئلين اؤز قانون ـ قایداالری واریدی. ایش زامانی هامی ایشــده، مشــق زامــانی هــامی مشــقده،        

 لر دسته دسته داغين دؤرد طرفينده كئشيک چکردی. لی والردی. ده ف زامانی هامی كئفده ا كئ 

 دونيانين ائله بير یئری یو خودوكی، كوراوغلونون آدی اورادا بللی اولماسين.  

ســين. مــهغلونون آدی چکيلنده جانی گيزیلدهائله بير خان، ائله بير پاشا یوخودوكی، كوراو       

یی آتالنماسين. بو ی، كوراوغلونون آدی چکيلنده اورهقانلی یوخودوكائله بير ایگيد، ائله بيرده لی  

 سس ـ صدا گليب استامبوالدا چاتميشدی.  

بللــی استانبول كندلری نين بيرینده بللی احمد آدیندا یئنی یئتمه جاوان اوغالن واریدی.          

زدی، م پهلوانا باج وئرمهوه تده روستیيردی آمما گوجده، قوّجه ترلهاحمدین بيغ یئرلری هله تزه

 اؤزوده چوخ گؤزو ـ كؤنلو توخ آدام ایدی.

 
 ، تهران.1382محمد حسین تهماسیب، كوراوغلو، كؤچوره ن: م. كریمي،  1
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ســی نی تــک یئمــه ميشــدی، كاســيبجا ســوفرهه بير دفعه ده اولسون الينه دوشهعؤمروند       

 هميشه دوستالرین قاباغيندا آچيق اوالردی.

بيل كــی، بيــر آدام سينی ائشيدیب، اونا مشتاق اولموشدو. ائله  بللی احمد كوراوغلونون صدا      

دئييردی. بللی احمد چوخ دوشوندو، چــوخ داشــيندی،   "ایگيد قوللوغوندا اولماليدیر  ،اونا »ایگيد

نــين بــاغينی قویــدان ســونرا بيــر ســحر چــاریقالری چدو، چوخ بيچدی ، چوخ گؤتــور ـلچوخ اؤ

ایانــدی، بركيدیب، چنلی بئله طرف یول باشالدی. آز گئتدی، چوخ دایاندی، چوخ گئتــدی، آز د

ميشدی بيرده گؤردو. جارچيال جار جه بازارا گيرگليب استامبوال چاتدی. ائله تزه  بير جومعه گونو

ســن. بيــر ســوایچيم قاچ ها قاچ باشالدی كی، گل گؤره چکيرلر. او ساعت بازارا ولوله دوشدو. بير

ساعاتدا بوتون بازار ـ توكان قالدی باشينا. بللی احمدمات ـ معطــل دایانميشــدی بيــرده باخــدی 

 كی، بودور، بير چوالق تاجير قيچينی چکه ـ چکه قاچير. بللی احمد تئز اونون قاباغينی كسدی كی: 

 ـ آی عمی، بو جاماعاتا نه اولوب؟ بونه قاچاقاچ دیر؟

 وخاریيا اونا باخيب دئدی:تاجير آشاغيدان ی

 ـ باجی اوغلو، گؤرونوركی، غریب آدامسان.

 بللی احمد دئدی:

 ـ بعلی، غریبم. شهره ائله بو ساعات چاتميشام.

مکّــه تاجير قيچينی سورویه ـ ســورویه باشــالدی دانيشــماغا كــی: بــس خوتکــار گئــدیب        

ن ه گئــدیر. او، ائــودهزی نيگار مســجيدن ـ جومعه گونونه خوتکار قيزیارتينه. هر جومعه گونونده

. خوتکــار اؤزو تــا پشــيریب لر كی، هامی داغيليب ائوینه گئدسينچيخاندا جار چکيب خبر وئریر

 سين.آدام نيگار خانيمين بویونوگؤرمه  ك بير نامحرمكی، گره

 بللی احمد دئدی:

 ـ یاخشی، بس توكانالری نييه بئله آچيق قویورالر؟

 تاجير دئدی:

ك آچيــق اوال. ان كئچنــده توكــانالرین هاميســی گــرهاخوتکار قيزینين امری دیــر. بــازاردـ بو د

لــری ســئچير، ســونرا اونــون گلــن شــئی  دیگــی توكــانالری گزیــر، خوشــوناخوتکار قيزی ایسته

 شيرالر.  وقچوالری گليب تاجيرله سووداالقولل

 ی.بو سؤزلری دئييب، قاچاراق گؤزدن ایتد  یاتاجير دیلی توتاـ توتما

-للی احمد قالدی معطل كــی، نــه ائلــهبعلی، جارچيالرین سسی باشالدی یاخنيالشماغا. ب       

سين بورادا قالسين ، بلکه توتولدو؛ قاچسين ـ هارایا قاچســين، هــارادا گيزلنســين؟ اطرافــا گــؤز 

توكانــا. قــاپينی گزدیریب كی، یانيندا بير سبزوات توكانی وار. »هر چه بادا باد« دئييــب گيــردی 
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الدی. آز كئچــدی، چــوخ كئچــدی، چکيب اؤرتدو؛ اؤزوده تاختــاالرین آراســيندان باخماغــا باشــ 

ن ســونرا لر كئچــدی، جــالدالر داكئچنــدهتچیوجو آچيلدی جارچيالر كئچدی، گؤزهنين ادسته

بئــل بللی احمد باخدی كی، بودور، نيگار خانيم یئددی قلمله اؤزونه زینت وئریب، قيــرخ اینجــه 

 ناز ـ غمزه ایله سالال نا ـ سالالنا گلير.   قيزین آراسيندا یوز

نــن توكــانين یه گليــب بللــی احمــد گيزلــهیه ـ ائلهماشا ائلهتا   خوتکار قيزی توكان ـ بازارا       

 قاباغينا چاتدی، بيردن دایاندی اوزونو قيزالرا توتوب دئدی:

بو نئجه اوالن ایشدی؟ بوتون توكانالر قاليب باشلی ـ باشينا. بؤیوك صرّافالر قيزیلالرینــی،        

جواهيراتالرینی صاحيبسيز قویوب گئدیبلر. بازاردا بير دنه باغلی توكــان یوخــدو. بــو ســبزه وات 

 توكانی نين قاپيالری نييه اؤرتولواولسون؟

 رایا باخام.  ك اووار. من گره  یقين بورادا بير سيرر

یی گوپپولتو ایله قيریليب دوشدو آیــاغينين آلتينــاكی ، اینــدی خونکــار بللی احمدین اوره       

جــک. شــهاماعات اونون حاققيندانه فيکيرلهقيزی گليب اونو بورادا توتسا، اهلل بيلير نه اوالجاق. ج

لــه گيریــب بــورادا گيز یقين هامی دئيه جک كی، ائله خوتکار قيزینا باخماق اوچــون اؤزو قصــدأ

ن كئچميشدی نيگار خانيم قاباقدا، قيرخ اینجه بئل قيزدا دالــدا نيبميش. آمما داها ایش ـ ایشده

پيش تاختانين دالينــا گيریــب لشدی كی،  یه. بللی احمد بير فيکيرف گئتمهباشالدیالر توكانا طر

اورتاســيندا دیــک دوروب   انيندی. توكــ تينــه سيغيشــدیرا بيلمــهگيزلنسين آمما بونو اؤز غئيــره

یه گيردی. باخــدی ریالرینی آچدیالر نيگار خانيم ایچهیه باشالدی. قيزالر توكانين قاپيمهگؤزله

 یئتمه اوغالن دایانيب. نيگار خانيم قيزالرا قيشقيردی كی:توكانين ایچينده بير جاوان یئنی  كی،

قيزینين قاباغينا گتيردیلر. نيگار خــانيم   الدیالر، دارتيب خوتکارـ قيزالر بایاق بللی احمدی قامار

 سوروشدو:

 سن؟یيرسن؟ بورادا نئيلهكيمگؤروم    ـ دئ

 بللی احمد دئدی:

ر ســاعات اولمــاز كــی، بوشــهره يســی بيــ عـ خانيم ، واهلل من غریب، نابلد بير آدامــام. هــئچ جم

یيم. بير یئر دیم نه ائلهقاچ دوشدو. بيلمه  -م. ائله بازاردا گزیردیم، بيرده گؤردوم كی، قاچاگلميش

 ندیم.  م آخيردا قاچيب بورادا گيزلئدهتاپمادیم كی، گ

سن، دله دوز یب آداما اوخشایير. اؤزوده، دئيهنيگار خانيم گؤردوكی، اوغالن دوغروداندا غر        

ير. ائلــه باشــينی بير دفه ده اولسون گؤزلرینی قالدیریب اونــون اوزونــه دیــک بــاخم  آدام دئييل.

 آشاغی ساليب دایانيب. آنجاق یئنه ده اونو نئجه آدام اولدو غونو یوخالماق اوچون دئدی:
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ن بــو ســاعات ســنی نيبسن كی، بيزه باخاسان و مـ سن یاالن دئييرسن، سن قصدأ بورادا گيزله

 یم.جهجالدالرا وئره

 بللی احمد دئدی:

رم . مــن ســيزه م. من اؤلوم ده اولسا یاالن دئمهم دئيلـ خانيم، من جالددان ـ زاتدان قورخان آدا

ــ  ه گــؤزلریمی ده نــدميشــدیم. آممــا دوغروســو، ســيز كئچــهنمــههباخمــاق اوچــون بــورادا گيزل

 ن باخيردیم.  نين دئشيييندهیومماميشدیم. قاپی

 نيگار خانيم باخدی كی، بودوغرودان یاخشی اوغالندی.

 دئدی:

قورخما، ســنه بيــر   خشایيرسان. ایندی كی، دوغروسونو دئدین ،اوم كی، سن دوز آداما  ـ گؤروره

 سن، هاردان گليب هارا گئدیرسن؟یم. دئ گؤروم كيمسن، نه چیجهیهمهشئی ائله

 بللی احمد دئدی:

 م.  زوم ده بو آیاق چنلی بئله گئدیررلر . اؤآدامييام . آدیما بللی احمد دئيهـ خانيم، واهلل من كند  

نــده فکيــره گئتــدی. قــاش قابــاغی بيــر آزدا چاتيلــدی خانيم چنلــی بئــل آدیــن ائشــيدهيگار  ن

 سوروشدوكی:

ـ یاخشی، آی بللی احمد، دئييرلر او چنلی بئلــده كوراوغلــو آدینــدا آدام وار. بيــر دئ گــؤروم او 

 نئجه آدامدی؟

زوندن ایشــيق ن آدام ایدی. باخدی كی ، نيگار خانيمين سؤشا دوشللی احمد هر شيئی تئز باب  

گلير. او بيليردی كی، چوخ قيزالر كوراوغلونون حسرتين چکير. اینــدی خوتکــار قيــزینين بئلــه 

كوراوغلونو سوروشماغيندان بللی احمد باشــا دوشــدی كــی، بــودا او دردی چکنلــردن بيریــدیر. 

 لدیب دئدی:ر. تئز اؤزونو دوزهكوراوغلو ایله نه ایشی اوال  بيل  یوخسا خوتکار قيزینين

لــه اونــو م. چونکو اؤزوم هرهمن هله دئيه بيلمه  غونوام اولدوـ خانيم ، واهلل، كوراوغلونون نئجه آد

 یگيمه گؤره چوخ ایگيد، چوخ دا مرد آدامدیر. ميشم. آمما ائشيتدگؤرمه

 نيگار خانيم سوروشدو:

 گئدیرسن؟نو تانيميرسان، بس چنلی بئله نييه ـ یاخشی، ایندی كی سن كوراوغلو

 بللی احمد دئدی:

یيرســن م. ایستهراالن دئمهاولسا، گئنه ده من یدیم كی، مين دنه اؤلوم  ـ خانيم، بایاق عرض ائله

یــم. مــن جــهیيرسن كسدیر. ایندی كی سن سوروشدون، من ده دوزونو دئيــهمنی آسدیر، ایسته

 م.سينه قوشولماغا گئدیرونون دستهكوراوغل
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ــ نيگار خانيم فيکيره   وروب نامــه گئتدی. آز فيکيرلشدی، چوخ فيکيرلشدی، آخيــردا كاغيــذ گؤت

 یيب بللی احمده وئردی، سونرا بير آزدا یاخينالشيب دئدی:  یازدی، آغزینی مؤهورله

رسن كی، خوتکار قيزی رسن. دئيهنی ده كوراوغلویا وئر، بو نامهبئله گئدیرسنـ ایندی كی چنلی

 نيگار خانيم وئردی.

 ایيليب یاواشجادان اونون قوالغينا دئدی:سونرا 

ی اولماسا جــاوابينی ســنينله نی اوخوسون. اگر راضی اولسا اؤزوگلسين، راضرسن كی، نامهـ دئيه

 رسين.گؤند

 نی جيبينه قویدو. سونراباشينی قالدیریب دئدی:للی احمد »باش اوسته« دئييب نامهب

 ينا اینانمادی. دئييرلر چوخ ناتاراز آدامدی.  ن اولماغنين سنديم، كوراوغلو بلکه نامهـ خان

 اؤزوده كی، هله منی تانيمير.

ليــک بيــر اووج دا قيزیــل نی ده آچيب اونــا وئــردی. اوســتهولوندان بازوبندینيگار خانيم ق        

-، بللی احمد بازو بندی ده، قيزیــلسين. ائله كیوئردی كی، اؤزونه بير آت آلسين، پييادا گئتمه

 یاخشيجا گيزلتدی، نيگار خانيم دئدی:الری  

ســا ـ آنجاق بو سيرری كوراوغلودان باشقا بير آدام بيلسه، اؤزونو اؤلموش بيل! مين جــانين دا اول

 ز.ن قورتا را بيلمبيری اليمده

 بللی احمد دئدی:

شی ـ خانيم، بایاق دئدیم كی، من اؤلومده ن قورخان آدام دئييلم. آنجاق آرخایين اول! من بير ای

 ز.نر، سيرریم بللنمرلر. منيم قانيم سئلله  م، قورتاردی. منه بللی احمد دئيهبوینوما گؤتوردو

سنه كيمــدن دئيــيم،   نيگار خانيم، اوردان گئری دؤنوب، قيرخ اینجه بئل قيزالگئتمکده اولسون

 بللی احمددن.

نلی بير آت آليب ميندی، ئيدانينا وئردی. تئز یهرلی، یویهبللی احمد اوردان بير باش اؤزونو آت م

و نــی گونــدوزه قاتــدی، گونــدوز، چنلی بئلين یولونا دوشدو. گئجــهآغامی آهلل ساخالسين دئييب

 ن سونرا گليب چنلی بئلين اتکلرینه چاتدی.  یه قاتدی، بير نئجه گوندگئجه

يلــر له باخدی كــی، دؤرد بيــر اطرافينــی دهله اطرافا باخيب داغين یولونو آختاریردی كی، بيرد 

 توتوبالر.

 دئدی:

ـ ایه، نه اطرافيمی حلقه ـ معره كه ائله یيبسيز؟ تاجير دئييلم باج آالسينيز، پاشا دئييلم اؤج.من 

 ایشيم وار.  رین، اونونالبير آدامام. منه كوراوغلونوگؤستهده سيزین كيمی  

 ده ليلردن بيری دئدی:
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اونون یانينــا آپــاراریق. بلکــه ائلــه ســنين ـ سن قاباقجا سؤزونو بيزه دئ. اگر الزم اولسا بيزسنی  

 جاوابينی اؤزوموز وئره جه یيک.

 بللی احمد دئدی:

كوراوغلونــو   یدینيز، داها كوراوغلونو سوروشمازدیم كی. منگر مينم جاوابيمی سيز وئره بيلسهـ ا

ز ليلردئدی، بللی احمد دئدی، آخيردا گؤردولر یوخ، بوندان هئچ بيــر ســؤ  گؤرمه لی یم. غرض، د

-نامــه  . بللی احمد نيگار خــانيمينوب كوراوغلونون یانينا آپاردیالرآلماق مومکون دئييل، گؤرتور

 نی آچدی، اوخویوب گؤردوكی، خوتکارقيزی یازیر:كوراوغلویا وئردی. كوراغلو نامه  سينی

 بـاشينا دؤندوگوم آی قوچ كوراوغلو  

 ن سـه، گـل آپـارمنی.  دسگـياگر ای  

 سرتيندن یوخدو، صبریم قراریم،حـ

 ی.دیـر سراسر آه وـ زار مـنایـنـجي

 

 رسن،ميش نبئل اوستونده اسرهچنلی

 اغـيـنـدا دایـانـان ارسن.ن قـابدوشم

 سن، يـلـره ایـگـيـد، سرورل  تـامـام د

 آخـتارسان، تاپارسان دوز ایـلقار منی.

 من خوتکار قيزی یام، نيگاردیر آدیم،  

 م،هـالرا، خـانـالرامـحل قـویمادیشـا

 م،دونـيـادا منـيم مـورادی  ر سنسنبي

 يـلـه یـارمـنی!م اؤزونـه ائسـتـه رای

 لی مئهتری چاغيردی كی:وخویوب احواالتدان حالی اولدو، دنی اائله كی، كوراوغلو نامه

 سی اولدوم.ایستانبوال گئدهآتی یهرله. من ـ قير

لی اولما، سنين ایســتانبولدا نــه ایشــين وار؟ بيليرســن ، دن دئدیلر: »كوراوغلوليلر یئر به یئردد

 رسن، توتوالرسان«.لر. گئدیيركی، پاشاالر سنين قانينا یئریکله

 كوراوغلو دئدی:

 یم.لییوخ، بوینوما دئيين گليب، گئتمه ـ

 ك نه اولوب؟ نييه گئدیرسن؟«رهليلر دئدیلر: »آخير دئ گؤ  د

ليلره  خبردار اوالندان سونرا اوزونو ددن سينی اوخودو. دلی حسن نامه كوراوغلو نيگارین نامه

 توتوب دئدی:
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 مک اولماز. كوراوغلو كيمی اوغالنا ائله خوتکار قيزی كيمی بير بوتا الیيقيدی. را گئتمه ـ بو نامه دن سون 

 ك.  سفردی. سن گل، بو سفره تک گئتمه. قوی بيزده سنينله گله   خولو خطرلی، قور آنجاق كوراوغلو، بو  

 كوراوغلو بویئرده تئللی سازی باغرینا باسيب دئدی:

 لی حسن!ـ یوخ، د

 هیـار سـئــومـهك یایــگـيـد گــره

 ده...اؤزو تــک گــئـده، تــک گــئـ

 ه یـقــددیــن اگـمــه وخـنّــثمــ

 ده...گــئــده، تــک گــئـاؤزو تـک  

 

 يـلـيـنـــج چــــاال،قـنـيـمـينـه قـ

 يــنـه تـــــــاالن ســــــاال،ـیـاوره

 مـنـلـر اوســـــتـه بـــــاش آال دوش

 اؤزو تــک گــئــده، تـک گــئــده...

 يــنــا،دوال پــــــوالد یـــــاراغـــ

 يــنــايــد ســوراغــدوشــه ایـگــ

 نــا ون قـــابــاغــيتــولـکـونـ یــوز

 اؤزو تـک گــئــده ، تـک گــئــده...

 ریــن دیــلـلـری،ن شــيـنـيگـاریـ

 يـلـلـری،بـاغـریـمـا ســـانـجيب مـ

 ـنــزیــــلــلــری،اوزاق ـ اوزاق مــ

 اؤزو تــک گــئــده، تـک گــئــده...

 اشـا ـ حـــاشـاـوراوغـــلـویام، حـكـ

 ـکـارال ســاواشـا، ـيــره ر خــــوتگــ

 تـمـه یـه پــاشــا،ر آت دؤشــلـقــيـ

 اؤزو تـک گــئــده، تــک گــئــده... 

 كوراوغلو سازالر دئدیگی كيمی سؤزله ده دئدی كی:

 یم. سيزقالين، چنلی بئلی قورویون.جهیه اؤزوم تک گئدهليلریم، نيگار خانيمی گتيرمه  ـ د

ليگی، بوقورخمــازليغی بللــی احمــدین خدی آیاغا. كوراوغلونون بو ایگيــدوغلو قالبونو دئييب كورا

 خوشونا گلدی دئدی:
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م، او قيــز ســندن غئيریســينه يمی ائله گؤرموشم، ســنی ده گــؤرورـ كوراوغلو، من كی نيگار خان

 حایيفدیر:

 داســيــنــا هـای وئـر یــاریــن صـ   

 ـلـو!وار كــوراوغـلـو، وار كـــوراوغــ   

 ا، ـيـم اونـــون قـــاداســـيــنـــلـگ   

 وار كــوراوغــلــو، وار كـوراوغــلــو!    

 ـریـيــگــار، اؤزو پــــــآدی نــــ     

 و خـــــبـری، م ســــنــه بــــروئـ     

 ز گـتئری!ن او نــسوز گــلـمـهگـؤر     

 وار كــوراوغــلـو، وار كـوراوغــلــو!     

 ئـچــمک اولـمـاز،احمـد دئـيير كـ   

 چـمک اولـماز،هــر بـيـر سـویـو  ای   

 مـازئـچـمک اولماقـال سـبـيـر بـاخ   

 لـو!وار كــوراوغــدورمـــا، آمــان،    

 لی حسنه توتوب دئدی:كوراوغلو اوزونو د دی.بللی احمد سؤزونو تامام ائله       

یاخشــی موغایــات اوالرســان. بللــی احمــدی ده مــن گلينجــه بــورادا ليلــردن  م. دـ من گئــدیره

 ساخالرسان.

ردی، اوســتونه ده هلی حسن او ساعات »گؤزاوسته« دئييب، بللی احمدی قاراوول خانایــا گؤنــدد

 ایکی نفر قاراوول قویدو.

ی توتوب سه، قاباقجا هامان آدامدی. اونا هر كيم بير خبر گتيریكوراوغلونون بئله بير خاصّيتی وار

او آداما خلعت وئریــب، حؤرمــت ساخالردی اؤزوگئدیب ایشی یوخالردی. اگر خبر دوز چيخدی، 

ردی. یوخ، اگر یاالن چيخدی، اورتادا حيله ـ حيله ميله اولدو، اوندا ایــش قــاالردی ميصــری ائده

 قيلينجا.

لــی مئهتــر   ميشــدی كــی، دجــه وئریــب قورتارتــزهلی حسنه تاپشيریقالرینی  وراوغلو ائله دك   

ی گؤتوردو، ده ليلرله حــاالل ـ همــت آتی گتيردی. كوراوغلو قيلينجينی قورشادی، شئشپرینقير

 آتين بئلينه سيچرادی، یوالدوشدو.یيب، ترالن كيمی قيرائله

ليلــر آنجــاق ی، اوخ اولــدو، یایــدان اوزولــدو. دنی بوش گؤردو، ائله بيل كائله كی، قيرآت یویه    

و آغزینــا ده اونون توزونو گؤردولر. قيــر آت ایلدیریمــدان قانــاد تاخيــب یولــ چنلی بئلين گدیگين

ليک یولو بير گونه گليب آخشام اوستو ایســتامبوال لر كئچدی، بير هفتهآلدی، داغالر آشدی، دره
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یا قوجا بير آرواد گلــدی. كوراوغلــو كناریندا بير قاپينی دؤیدو. قاپیچاتدی. كوراوغلو ائله شهرین  

 آرواددان سوروشدو:

 می؟رسنليگه قوناق ائلهـ آی آنا، غریبم، منی بو گئجه

 آرواد دئدی: 

یــه آتی تؤولهون، دوش گل. كوراوغلو دوشدو. قيررم؟ قوناق قونمایان ائوه اؤلوم قونسمهـ نييه ائله

 چکدی، اؤزوده ائوه گيریب بير طرفده اوتوردو. آرواد چؤره ك گتيردی.

 ن سونرا صؤحبت آچيب آروادین كيم اولدوغونو سوروشدو. آرواد دئدی:كوراوغلو یئمکده

 ـ آی باال، آمان ـ زامان گؤزومون آغی ـ قاراسی بيرجه اوغلوم وار.

 خوتکار قيزی نيگار خانيمين نار باغدایندا باغباندی.

ن ســن ائلــه باجــادان دوشــ ویندی دئيــهیيب چوخ سئغلو بوایشی یاخشی فال حئساب ائلهكوراو

نــدی كــی، ـ بوردان سؤزـ صــؤحبت ســاليب اؤیــرهيمی قيسمتين اوستونه دوشموشدو. اوردان  ك

 خوتکار اؤزوبورادا یوخدور. مکّه زیيارتينه گئدیب. سونرا آرواددان سوروشدوكی:

 ـ آی آنا، بس اوغلون ایندی هاردادی؟

 آروادئدی:

یــه للی قيزالرینان باغينــا گزمــهجه بئخوتکار قيزی نيگار خانيم هر آیدا، اون بئشده بير قيرخ این

جــک. اودوركــی، اوغــالن یه گلــهدیر. باغا گزمهسییندی صاباح یوخ، اوبيری گون وعدهچيخير. ا

 مه سالير.باغی یئر ـ یونده

ســه، آروادیــن اوغلــو گليــب دیلردیلر. آمما نه قــدره گؤزلــهت ائلهكوراوغلو ایله آرواد چوخ صؤحب

 دئدی:چيخمادی. آخيردا آرواد  

ن، یئر ساليم سن یات. یولدان گلميســ نی باغدا قاالجاق. قوی دی؛ یقين گئجهـ باال، اوغالن گلمه

 یورولموسان.  

 ك، ساليرسان، سال.ـ نئينه

 آرواد باشالدی یئر سالماغا،  

نــين آغزینــدا ســالير یوخاری باشيندا، اؤز یئرینی قاپیكوراوغلو باخدی كی، آرواد بونون یئرینی  

 دئدی:

ـ سن ائله ائله مه، آنا، منيم یئریمی قاپی نين آغزیندا سال، آرواد گئتدی فيکــره اصــلينده آرواد 

ائله كوراوغلونون خوتکاردان، خوتکــار قيزینــدان ســؤز ـ صــؤحبت آچماغينــدان، بيــرده ســير ـ 

الپ   یــی اونــوه دوشموشــدو. اینــدی ده بئلــه دئمــهصيفتيندن، یاراق ـ یاساغيندان بيــر آز شــکّ

 ویا سالدی، دئدی:قورخ
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 لر تئز ـ تئز بایيرا ـ باجاقا چيخيرام.وخ، باال! من قوجا آروادام. گئجهـ ی

 كوراوغلو دئدی:

الریم ســينماز. ايب داكئچه بيلرســن، قورخمــا، قابيرقــ ـ هيچ عيبی یوخدو. سن ائله منی آیا قالی

ك خــورد ـ خشــيل اوالســان. ؤله زادا چيخمــالی اولســام، ســن گــره، من چآمما بيردن، ایشدی

 نين آغزیندا سالدی.ـ ناچار كوراوغلونون یئرینی قاپیآروادین سؤزو كسيلدی چار  

. آممــا آروادیــن گؤزونــه كوراوغلو ائله یئرینه گيرجک گئتدی یوخویا. خورولتو دونيانی گؤتــوردو

 دی.دی كی، گلمهیوخو گلمه

 كی، آرواد اویاقدی. سوروشدو:نين بير عالمينده كوراوغلو اویاندی. باخدی  گئجه

 ـ آی آنا، نييه یاتميرسان؟

 آرواد دئدی:

 ـ نه بيليم، آی باال، یوخوم قاچيب.

 كوراوغلو سوروشدو:

 ن قورخورسان؟ـ آی آرواد، بلکه منده

 آرواد دئدی:

 ـ یوخ، آی باال، قورخمورام. آنجاق ائله بئله...

 اوخشایير. دئدی:كوراوغلو گؤردو یوخ، آرواد سؤزلو آداما  

 ـ آنا، سن اوالسان، اوغلونون جانی، دوزون دی گؤروم نييه یاتميرسان؟  

ن كئچــه اوســتونده  آروادین دارـ دونيادا عزیز ـ خلف بيرجه اوغلو وارایدی. اودوركی، بــو آنــدین

 نی آچدی:بيلمه یيب مسئله

يمســن، هــئچ بيــزیم یئرلــرین یيمه داغداغا دوشــوب كــی، ســن كاهلل، آی باال... ائله بئله اورهـ و

 آدامالرینا اوخشاميرسان.

 كوراوغلو سوروشدو:

 رم؟ـ یاخشی، آی آنا، سنين فيکرینجه من كيم اوال بيله

ســن روســتم مــه ده اوتــانيرام... ســن ائلــه دئيــهیي، واهلل... دئمهـ آی باال، باخيرام سنه... نه بيليم

 پهلوانسان آخی.

 كوراوغلو گولوب دئدی:

 دین.ا تاپا بيلمهـ یوخ، آن

 ـ اوندا یقين عرب رئيحانسان.

 كوراوغلو دئدی:
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 دین.یوخ، گئنه تاپا بيلمه

 ی دئييلسن كی؟آرواد بير آز فيکره مصطفی به

 ـ یوخ، آنا، اودا دئييلم.

 آرواد بير دورو خدو. سونرا قوناغينا باخدی:  

 اوغلو اوالرسان ها...ـ باال، آندا، واهلل، آز قاليرام... آی باال، بيردن سن او كور

 كوراوغلو گولوب دئدی:  

 ـ باخ، ایندی تاپميسان.   

آروادین سسی كسيلدی. كوراوغلو بير ـ ایکی دفه اونــو سســلدی گــؤردو یــوخ، ســس یوخــدور. 

آخيردا دوروب آروادین یانينا گلدی، گؤردونه... بوگون اؤلوبسن، دونن آروادتيــر ـ تــاپ دوشــوب 

ک، دوردو جــ آیيلتــدی آرواد ائلــه اؤزونــه گلــه  سودان زاددان تؤكوب اونواؤزوندن گئدیب. بير آز  

 آیاغا، قاچسين، كوراوغلو اونون بيله گيندن توتدوكی:

 ـ آی آنا، هارا قاچيرسان؟ من آدام ـ یئيه ن زاد دئييلم كی، نييه مندن قورخوسان؟

 آرواد دئدی: 

آدینی ائشــيدنده قورخــودان بــاغریم ـ نييه سندن قورخورام؟ من چوخ ایگيد آروادام كی، سنين 

چاتالمایيب سنين آدینی ائشيدنده پاشاالر قورخویا دوشور، پهلوانالر گيزلنمک اوچــون ســيچان 

 دئشيگی آختاریرالر. من بير اؤزومدن گئتميشم، چوخ گؤرورسن؟

ك هــئچ یئــرده آچمایاســان یوخســا كوپــه گيریــب یئــددینجی گؤیــه ـ باخ، آنا، بو سيرری گره

 چيخسان، باليق اولوب دریایا جومسان، گئنه اليمدن قورتارابيلمزسن.

 آرواد دئدی:

دی؟ هئچ گــؤره ســن گئدنــدن ده بيرـــ ایکــی آی ســونرا ئير، آرخایين اول! سيرر آچماق نهـ خ

 یم، بير سؤزده دانيشام؟جهن دورا بيلهدؤشکدهیورغان ـ 

 دئدی:كوراوغلو گؤردو یوخ، آرواد بوندان یامان قورخوب،  

بلر، اونــالر منــدن قورخماغــا سن، پاشاالر، تاجيرلر منی بورادا چوخ پيس قلمه وئریـ آی آنا، دئيه

 یم. آمما دای سن نييه مندن قورخورسان؟کی من كی وارام، اونالرین قاتيلیدیرالر. چونحاقلی

ــ  . دیک صــؤحبت ائلــه دی، چنلــی بئلــدن، دليلــردن دانيشــ غرض، كوراوغلــو آروادال بيــر خئيل

ی اونــدان پاشاالرال، خانالرال دوشمن اولدوغون دئدی. دانيشدی، گولدو، آروادیــن كئفينــی آچــد

 دن یاتدی.سونرا یئرینه گيریب تزه

موشــدو، آخيرداچاغيریــب يکيــر اونــو یامــان گؤتوردی. ف بيلمــه  دی كی، یاتاآمما آرواد یاتا بيلمه

 سوروشدوكی:
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 بورایا نييه گلميسن؟  دین، سنـ آی باال، بس آخير هئچ بير دئمه

 كوراوغلو دئدی:

 سن، یا یوخ.جا دئ گؤروم، سيرر ساخالیا بيليرـ آنا، بير قاباق 

 آرواد دئدی:

یگيمی الن یئرده، من كيمه بوستان اكدـ اوّال بودو، ساخالرام، نييه ساخالميرام؟ ایکينجيسينه قا

 باشا دوشورم، قورخمادی!

 كورا اوغلو دئدی:

ركی، خوتکارین قيزی نيگارمنه نامه یازیب كی، گلم اونو آپارام. من ده اونون ـ آنا، دوغروسو بودو

 اوچون گلميشم.

 آرواد دئدی:

ـ دوغرودان دانيگار خانيم ائله سنه یاراشان جاندی، اهلل موبارك ائله ســين! آممــا آی بــاال، بونــو 

 سن نئجه آپاراجاقسان؟

 یه.ك سنين اوغلون منه كؤمک ائلهـ بو ایشده گره

 آرواد سئوینجک دئدی:

 جک؟یهیب كيمه ائلهمهمير؟ سنه ده كؤمک ائلهنييه ائلهـ او منيم اوغلومون الينين ایچينده.  

 ر. او بيریسی گون نار باغيندان بير باشی...ان شااهلل صاباح كئچه

ی، آروادا دی، سوالدی، راحاتالداولدو. كوراوغلو دوروب آتی یئملهنی یاتدیالر. سحر  غرض، گئجه

 ده گئدیب اوغلونوچاغيرسين.  پول وئردی كی، شئی ـ شوی آليب یئمک حاضيرالسين، هم

 كوراوغلو ائودن چيخيب بير باش گلدی بير اوستانين یانينا.  

 بيراوووج قيزیل وئریب، خوتکارین آدینا بير مؤهور قازدیردی، قویدو جيبينه.  

اورادان چيخيب، بير دوعا یازانين یانينا گئتدی. دوعایازان چئشمگينی بورنونون اوجونا تاخيــب، 

 یيردی. كوراوغلو اونون یانينا گليب دئدی:نين اوستونده موشتری گؤزلهر سکیأیلشيب بي

م وار. بودو، بيرنئجه آیدی كی، اؤلوم یورغان ـ دؤشگينده دی. هر نه بير قوجا ننهـ افندیم، منيم  

ن چوخ یاخشی دوعــا یازیرســان. ائله یيریکسه ساغالمير. ایندی منه سنی دئييبلر. دئييرلركی، س

 ك منيم ننه مه بير دوعایاز!گئده

ی، بيــر الينــده تومــانی افندی جلد آیاغــا قالخــدی. قلــم داواتينــی گؤتــوروب، بيــر الينــده ایمــان

 دوشدوكوراغلونون یانينا.

گل ها گل گليب یئتيشدیلر آروادین حيطينه. افندی باخدی كی، حيطده دوغروداندا بيــر قوجــا 

 آرواد وار، آمما یامان الده آیا قدادی. خوره ك ـ زاد حاضير الیير. كوراوغلودان سوروشدوكی:  
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 ن حيطده گزیركی؟  ننه م ناخوشدو،دئييردین كی، ننهاوغالن، بس سن 

 كوراوغلو افندی نين الپ یانينا گليب دئدی:

ـ افندی، اگر جانينا حئيفين گلميرسه، چيخارت كاغيذ ـ قلمينی، خوتکار دیليندن قيزی نيگــار 

 خانيما بيرنامه یاز!

 دوعایازان بير آیری ـ آیری كوراوغلونون اوزونه باخيب دئدی:

 انشيرسان؟ـ من هارا، خوتکار هارا، سن نه د

 كوراوغلو الينی آتيب یا پيشدی اونون بيله گيندن، دئدی:

 ـ افندی، منی ناحاق قانا سالما! چيخارت كاغيذ ـ قلمی، یاز!

 دوعایازان دئدی:

 نه یازیم؟ منيم ایشيم دئييل.    ـ جانيم، من خوتکارین دیليندن قيزینا

 كوراوغلو دئدی:

 یم. سن كاغيذ ـ قلمينی چيخارت!  جهـ نه یازماغينی من دئيه

 دوعایازانا باخدی، باشالدی دئمه یه:

ن آدام منيم چوووشومدور. منــيم نی سنه وئرهنامه  گارا یازكی، »بوـ خوتکارین دیليندن قيزی ني

 دا اوال«. ك اوناباریگاهيمدا منه اوالن حؤرمت گره

دی كــی، یازیــب قورتــاردی. تئــز ایســته  مه نــیافندی آلتدان ـ آلتدان كوراوغلو یا باخا ـ باخا نا

 آغيزینی باغالسين. كوراوغلو دئدی: ـ باغالما، وئر، گؤروم نه یازميسان.

 نين رنگی قاچدی. باشالدی كه كه له مه یه، دئدی:  افندی

 دن یازاجاغام.ورتارماميشام، سهوائله ميشم، تزهیوخ، هله ق 

ر خــانيم، بــو آدام قولــدوردو، اورایــا چاتجــاق كوراوغلو اوخویوب گؤردوكی، افندی یازیب، » نيگا

 توتوب آسدیرارسان! «

 كوراوغلو بير ایری ـ ایری اونا باخيب دئدی:

يزین دیلينيزده اولســون. آل، سن ائله بيلمه كی، من ساوادسيزام. من دئدیم سن یازاسان كی، س

لویــا وئــردی. نــی یازیــب كوراوغدن نامــهلت! افندی قورخوســوندان كاغيــذی جيریــب، تــزهدوزه

یــه ووروب تــدیردیغی خوتکــار مؤهورونــو ده نامــهكوراوغلو باخدی كی، ایندی دوز یازیــب. قایير

بيلميشــدیم. ســنه یاخشــی جيبينه قویدو. سونرا دئدی: ـ افندی، مــن ســنی بيــر یاخشــی آدام  

دیــن مــن اینــدی ســنی بــوردان مما ســن منــی آیــری شــئيه وادار ائلــهجکدیم. آیهحؤرمت ائله

ميــرم. یــازیغيم گليــر منــيم دورمک ده ایستهبوراخابيلمرم. گئدیب انگل چيخاردارسان. سنی اؤل

ســيز قالــدین، ســيز، سميرگون سن بــورادا قاالرســان. اگــر ســس  بورادا ایکی ایشيم وار. بو ایکی
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یــم یــوخ، راحــات جــهين نامه یــه گــؤره زحمــت حــاققی وئــرهگئدنده سنه ایکينجی دفه یازدیغ

یه الیيق زحمت حاققی آالجاقســان. بونــو دئييــب، وندا بير ینجی دفه یازدیغين نامهااوتورمادین  

نی دا باغالیيب آچارینی جيبينــه قویــدو. اورادان انی قيرآتين یانينا سالدی، قاپيكوراوغلو دوعایاز

بازارا گئدیب، بير دست چوووش پالتاری آلدی. گئيينيب، الينه ده بير تسبئح آلــدی، خوتکــارین 

ســينی گؤرجــک، ينده خوتکــارین مؤهورلــو نامــهچيالر اونون الگاهينا طرف یوال دوشدو. قاپيباری

لــو ائلــه قاپيــدان باشــالدی الر تای باتای آچيلدی كوراوغات اولوب، تورپاغا دوشدولر. قاپيایکی ق 

 كی:  ماغاقيشقير

 یردی؟ما چيخسایدی آیاقالرینا سویوق دهـ هانی نيگار؟... منيم قاباغي

دان كئچيب، نيگار یه كوراوغلو قيرخ قاپياغ اسمهاریگاه اهلی قورخودان باشالدیالر زاغ ـ زبوتون ب

 خانيمين اوتاغی اوالن باغاگيردی.

یيــردی. غينــدا اوتــوروب، باغــا تاماشــا ائلــهنــين قااليم قيرخ اینجه بئللی قيــزال پنجــرهنيگار خان

ردی، كــی، گئتســين گؤرســون قيزالردان بيرینی گؤندهكوراوغلونو چووووش پالتاریندا گؤرجک،  

 دی؟طلبی نهكيمدی، م

 قاراواش كوراوغلونون یانينا گلدی.

م! قــاراواش ركی، من خوتکارین یانينــدان گليــرـ هانی نيگار؟ نييه منيم قاباغيما چيخمير؟ بيلمي

نيگار قيــرخ اینجــه بئللــی قيــزالر اونو بير اوتاغا آپاریب، اؤزو قاچدی نيگارا خبر وئردی. ائله كی  

اونــون یانينــا گلــدی. كوراوغلــو باخــدی كــی، بللــی احمــدین دئــدیکلری دوغــروایميش. نيگــار 

ســی ی كی، قيزالر چيخسين، سنه دئييلهدو یا الیيق نيگاردی. ایشاره ائلهدوغروداندا ائله كوراوغل

نــی كوراوغلو عبــانی، عممامــه  الدیالر،گيزلی سؤزوم وار. قيزالر هاميسی چيخدی. ائله كی تک ق 

ایگيــد   بيــر  لــی چــوووش دؤنــدو اولــدودی كی، عمامــهچيخاردیب بير طرفه تولالدی. نيگار باخ

ار ســاالمی آلمــادی. اوغالن. كوراوغلو ایکی الينی دؤشونه قویوب، نيگار خانيما ساالم وئردی. نيگ

 ك نه دئدی:كوراوغلو گؤره

 مـاز، ـــاالم وئـــردیــم، ســاالم آلسـ   

 ؤروم كـــسـيــن ســاالم ســنـی.گــ   

 يـز پــولـسـوز آشـــيـغـام،  آخــجـاس   

 ی.ـولـــوم یــــوخــدور آالم ســنپــ   

 رسن،ا گـــزهگــــولـلـوبـــاغـــالرد     

 رسن،  جــــاهــيـل الر بـاغــریـن ازه     

 رسن،ـاغــيــذا بـــنـزهیــــوخــا كـ     
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 نــی.وتــمـاز قــلـم، یــــازام سـتـــ     

 زیـــنـه یـــوخ، آغــزیـن آچـام،  خـــ   

 تـم یــوخ، تـــؤكـه م ســاچـام، دؤولـ   

 عـــــالج بـــــودور، آالم، قــــاچـام،    

 لــی بـــئـــلـــه سـاالم سـنـی.چــن   

 قــــاریـسـان؟سی داغــالریـــن هــان     

 انـسی بـــاغــالریــن بـــاریـسـان؟  هـ     

 نـــيـگار كـــوراوغــلــو یـــاریـسـان؟     

 لّ ـ عــالــم ســـنــی. بـيـلـسـيـن كـ     

سن فيکری باشقادی. عشــقدن، و آدام عاشيق ایميش، اؤزوده دئيهنيگار خانيم باخدی كی، ب      

 ن بير قهقهه چکدی، گولدو دئدی:محبّتدن دانيشير. اوجادا

ـ سن بير عاشيق، من بير خوتکار قيزی سنينله منيم سوودام؟ سنين او وارین، كارین هاردایدی 

 كی، منی آالسان.

 نيگار خانيمين جاوابيندا آلدی كوراوغلو دئدی:

 اشــی،جـــــا ـ اوجــــا داغــالر بــاو   

 چــنسيزده اولور.چــنــلـی ده اولــور،    

 شـده تـــاپــيـل،جـهـد ائـلـه بـيـر ایـ   

 سـيـزده اولـور.  ســنـلی ده اولــور، سـن    

 ك، وســه تــک گــرهآغ اوزده بــــ     

 ك،يــسی تــک گــرهر عــاَرنـــلــ     

 ك،لـلـر نــيـسا تــک گــرهگـــؤزه     

 زده اولـور. ئــللی ده اولـور، تـئلسـيتـ     
 ك، كــوراوغــــلـونــون آتــی گـره   
 ك، ـيـر، پـــوالد قـــاتــی گــرهدم   
 ك: يـر ایــگـــيـدیـن ذاتـی گـرهبـ   
 پـولـلـودا اولـور، پــولـسـوزدا اولـور.    

-ير. باخدی كی، بللی احمدله گؤنــدهدئي  نيگار خانيم گؤردوكی، بوچوخ كوراوغلو، كوراوغلو       
دی كــی، بــو كوراوغلــو دو. آال ینين قولونــدان آســيليب. یقــين ائلــهردیگی بازو بندده اونون ساز
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لــه گؤزلرینی دوالندیریب بير موشتری گؤزویله اونا باخدی. دئييرلر كی، محبــت گــؤزده اولــور. ائ
 یه. تاشدی، اوره كلر باشالدی دؤیونمهكی، گؤزلر بير ـ بيرینه سا

 كوراوغلو یاخين گليب اونون قولوندان توتدو. نيگار دئدی:   
 دی؟فيکرین نه   
 كوراوغلو دئدی:   
 چنلی بئلدن بورایا سنی آپارماغا گلميشم. دای فيکریم نه اوالجاق؟   
 نيگار دئدی:   

ك چيخارتــدین، هارایــا ن نئجه چيخارا بيلرسن؟ ائله دئيــهنون ایچيندهر قوشوـ سن منی بو قده
 آپاراجاقسان.

 كوراوغلو دئدی:
 ؤزلـو نــــيــگــار، ســـنـیآال گـــــ   
 آپـــاررام. نـــلـی بـــئــلـهمـــن چـ   
 ـنـه،يــب قــيـر آتــيـن تـــركــيآلـ   
 ـئـــلــه آپـــــاررام. دؤنــــــه رم یــ   
 اشــيــنـا،  ائــيـلـم گـــؤز و قـــمـــ     
 رم تــــــرســــاواشـــيــنـا،  دوشــه     
 ـنـادوروب دوالنــــنـــام بـــاشـــيـ     
  وتـــارام دیــــــلـه آپــــــاررام.تـــ     
 تــولک، تــرالن قــورخـماز ساردان،    
 ریــلـمـاز نــيـگـاردان، كــؤنـول آیـ   
 ی زور ایـــلـه خــوتــکــاردان سـنـ   
 لــــه آپـــــــاررام.   آالرام، ائــــــــ   
 ـایـمـارام خــوتــکـاری، خــانـی،  سـ     

 مـانــا وئـــــرمـــه م آمــانــی دوشـ     

 چــيــنـده آل قـــانــی يــدان ایــمـ     

 ـئـــلــه، آپــــاررام.ــــدررم ســـدؤن     

 سـه دامـــاغـــا،وراوغــلـو گـــلـكــ   

 ولـطـان، آقــا،  سـ  زضـــربــه  دؤزمـ   

 يــر آتــی قــــالــدیــررام داغـــا،قـ   

 ارداقــلـی بــــئــلــه آپــــاررام.چــ   
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 نيگار دئدی:

يش بــو مــ لنمهسی بودوركی، جاماعات شوبههز. یاخشیم وورما، زورالایش اولماليگيندن دـ ایگيد

 یه چيخاجاغام.ر، صاباح من نار باغينا گزمهييب بورادان چيخ گئت. بوگون كئچعبا ـ قبانی گئ

 ن، منی اورادان گؤتوروب قاچيردارسان.قاچيردا بيلس

آروادین ائوینــه گلــدی كوراوغلو باخدی كی، نيگار عاغيللی سؤز دئيير. اورادان چيخيب بير باش  

یير. خــوش، بــئش، اون بــئش، اَیلَشــدیلر. اوغــالن دا گليب، اونو گؤزلهباخدی كی، آروادین اوغلو

 اوزونوكور اوغلویا توتوب، نه مطلبه گلدیگينی سوروشدو. 

كــی، راودو  .دی كی، سوآال دیلله جاواب وئرسينن سونرا ائله حالدا دئييلكوراوغلو نيگاری گؤرنده

 ك نه دئدی:ی، گؤرهآلدی ساز

 جاوان اوغالن اؤلکه نيزه اوز توتوب،    

 نا گلدیم، هاگلدیم.وراغيبـير قـيز س    

 لينين دوشدوم عشقينه،عثمان گؤزه    

 لدیم.آچـيق قـاباغينا گـلدیم، هـا گ    

 قـير آتی چاپدیریب یولالردا یوردوم،  

 ردانا دوردوم.دوشمن قـابـاغـينـدا م  

 بئل یوردوم،  آدیم روشندی، چنلیاؤز   

 ن اویـالغـينا گـلدیم، ها گلدیم.الچي  

 اسکيک اولماز كوراوغلونون غوغاسی،    

 ر پــاشاالرال جـنـگی، داواسی،دوشـ    

 رینده خوتکار باالسیاسـتـامبول شه    

 يـگـار سـوراغيـنا گلدیم، ها گلدیم.ن    

 اوغالن دئدی:

اوغالنسان، عثمــانلی قوشــونونون ایچينــدن نيگــاری نئجــه چيخاریــب ـ آی ایگيد، سن بير تک  

 آپاراجاقسان؟

 كوراوغلو دئدی:

 ـ سن منی باغا بوراخ، نئجه آپارماغيمال ایشين اولماسين.

 دی.مهر آز چَکيندی بویون اولماق ایستهاوّل اوغالن بي

، بير اووج قيزیــل وئریــب   ـ ائله كی بير طرفدن آناسی، بير طرفدن ده كوراوغلو اونو دیله توتوب

 یوال گتيردیلر، آخيردا راضيالشدی.



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان    330

 

 دی. سوواردی اؤزوده یئدی، ایچدی، لو یئریندن دوردو. قيرآتی یئمله نی یاتدیالر سحر كوراوغ گئجه 

 ائله كی هر شئی حاضير اولدو، دوعا یازانی تؤوله دن چيخاریب دئدی:

م. جــ یــهليــق ائلــهمما مــن ســنه یاخشــیدین. آمک ایستهن دونن منه پيسليک ائلهـ افندی، س

 سن. بيل و آگاه اول، من كوراوغلویام!م، قوجا كيشیگؤروره

یــه، مــهگه، توتموش آدامالر كيمی تيتــرهزانين رنگی آغاردی. باشالدی اسمهنده دوعا یابونو دئيه

 كوراوغلو دئدی:

م كــی، بوســيرری بيــر آدامــا بــيل  ل الری، آپار خرجله! آمما ائشــيدم،ـ یاخشی، اسمه! آل بوقيزی

 دئميسن، اوندا وای حالينا. ایندی گئت!

الری جيبينه قویوب، دالينا باخاـ باخا قاپيدان چيخــدی كوراوغلــو اونــو یــوال دوعایازان قيزیل   

ساالندان سونرا قير آتی ميندی، اوغالنال بير ليکده نار باغينا گلدیلر.آتی بير طرفــده بــا غــالدی ، 

یــه باشــالدی آز كئچــدی، مهانيمين یولونو گؤزلهاؤزوده بير نار كولونون دیبينده اَیلَشيب، نيگارخ

 چوخ كئچدی، كوراوغلو بيرده گؤردوكی، بودو نيگارخانيم قيرخ اینجه بئل قيزال گلير.

بيری كــور دیلر هئچ  كوراوغلو تئز یایينيب، اؤزونو نار كولونون دالينا وئردی. قيزالر گليب كئچ   

یيــب اَیلَشــدی. نيگار یورولدو غونــو بهانــه ائيلــه  دی، بير آز گزیب دوالناندان سونرااوغلونو گؤرمه

دی. كوراوغلــو پوســقودان ریــب، بــاغی خلــوت ائلــهسينی بير طرفه ایشه گؤنــدهدا هرهقيزالرین  

 چيخيب نيگارین یانينا گلدی ساالم وئریب دئدی:

 ـ نيگار خانيم، من حاضير.

 ار سوروشدو:نيگ

بئله آپاراجاقسان؟آتامين دریــا كيمــی قوشــونوندان قــور اخشی، سن ایندی منی نه ایله چنلیـ ی

 خمورسان می؟

 ر قوشونا نه ائله مک اوالر؟قيلينج ایله، بير آت ایله بو قدهبير 

 كوراوغلو دئدی:

 وال یوخدو.ن سونرا بيزه هئچ بير زاقورخما، قير آتين اوستونه مينندهـ نيگار خانيم،  

 نيگار خانيم سوروشدو:

ر قيرآت، قيرآت كی دئييرسن، آخير نئجه آتــدی كــی، بيــزیم ایکيميــزی بــو قوشــونون ـ بوقده

 ایچينده ن چيخاریب آپارا؟  

 آلدی كوراوغلو دئدی:

 ر. ئل كيمی اسهيندا یا داغ بـاشاوجـ   

 آتيم.  ك قيرنـومـده مـنه اورهودار گ   
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 ر.آیـلـيق منزیلی بير گونده كئچر بي   

 آتيم.ك قيرن بسله ميشم، گرهكؤهل   

 ن تـوزونـو گـؤیـه قـالدیـرار،یـولالری     

 رار.وخـنـّث اوسـتـونـو بـيردن آلدیم     

 رار،مئيدانين ایچينده دوشمن سـالدی     

 آتيم.  قـير    كسـيـنـه دیراوالر یييـه     

 اولسا یَهَره، لو قــوناققـوچ كوراوغـ   

 لری ساالر َقــهـَره،اغـی دوشــمنی   

 مـاز سـحره، وردا آرپـانـی قــویآخـ   

 ؤمک قـير آتيم. م، مـنه كدارا دوشـ   

 نيگار دئدی:

 ك او نئجه آتدی؟ك بير گؤرهیيرسن، گئدهـ ایندی كی، بوقدر تعریفله

 باخدی كی، آت دوغرودان دا یاخشی آتدی.آتين یانينا گتيردی. نيگار كوراوغلو نيگاری قير

آتين بئلينه سيچرادی: نيگــار ائلــه بيرجــه دان آچيب، ترالن كيمی قيركوراوغلو یویه نی آغاج   

 بونو گؤردو.

كوراوغلو جلد ساغ الينی آتيب نيگاری دیک قالدیردی، آتين تركينــه باســدی. آت ایکــی دال    

 طرف یؤنلدی. آیاقالری اوسته قالخيب، باغين حاصارینا  

 نگار دئدی:

 ک.شتلَهـ بير دایان گؤره ك! فيکيرله شک، مصلح

 كوراوغلو بایاق آتی حاصاردان سيچرادیب چنلی بئله طرف اوز قویدو.

دوروب گئتمکــده اولســون، ســنه كيمــدن دئيــيم، نيگــار دا تركينده قيرآتی سوز  كوراوغلو، نيگار

 خانيمين قاراداشيندان.

ين »بورجوسولطان« آدیندا بير اوغلو وارایــدی. ائلــه كــی، خبــر چاتــدی، ایستامبول خوتکارین   

ا هــای سس ـ كوی دوشدوكی، نيگاری گؤتوروب قاچدیالر. بورجوســولطان آتــی مينيــب قوشــون

 لدی.ير ـ ایکی قامچی ووروب، یوال دوزهر بورجو سولطان اؤزو آتا بووردو. قوشون آتالنانا قده

ن ب بيرچمنــزارا چيخــدیالر بيــر طرفــدهوچوردو. گل ها گل، گليــ آت یئلدن قاناد تاخيب اقير   

نی یاتماميشدی، یوخوسوزدو، بير طرفــدن ده نيگــاری بئلــه خلــوت اوغورالیيــب جهكوراوغلو گئ

الغين آپارماق اونا آغير گليردی. دوشوب آتی اوتالغا بوراخدی: نيگاری دا گؤتوروب اوراداكــی بــو
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رلر، شون بيزه گليب چاتار سنی اؤلدورهك. قودی كی، »گل گئدهر ائلهباشينا گلدی. نيگار نه قده

 منی ده گئری قایتارار الر«.كوراوغلو دئدی:

 ز.زیم داليميز جا هئچ كس گله بيلمـ قورخما، بي

آخيــردا   .جک یهجک كی، گئتمهیهدام دئييل گئتمهن آگؤردوكی، یوخ، بو دئدیگيندن دؤنهنيگار  

راضيالشيب اوتوردو. كوراوغلو آتی یانچی دارائله یيب گؤی چمنه بوراخدی، سونرا نيگار خانيمــا 

 دئدی:

ـ نيگارخانيم، من بير آز یاتيم، سنين گؤزون آتدا اولســون. ائلــه كــی، گــؤردون اوتــدان آغزینــی 

نــدا منــی تئــز چکيب، آیاقالرینی یئره دؤیوب ناراحاتليق ائله یيــر، بيــل كــی، دوشــمن گليــر او

 اویادارسان.

كوراوغلو بونو دئييب، باشينی آالگؤزنيگارین دیــزینين اوســته قویــوب یــوخالدی. آرادان بيــر آز 

سن. دی كی گل گؤرهدی، بير حركتدهيرآت بير حركتدهكئچميشدی، نيگار بيرده باخدی كی، ق 

 یير.آیاقالرینی یئره دؤیوب كيشنه

 ی:نيگار تئزكور اوغلونو اویادیب دئد

 یير؟ـ دور گؤر آت نييه ائله ائله

 كوراوغلو دئدی:

 ـ قورخما بير شئی یوخدو. دوشمن گلير.

بيرده باخدیالركی، بودور اوزاقدان بير آتلی ائله گلير، ایلدیریم كيمی. نيگار اونو گؤرجک تانيــدی 

 گؤردوكی، بورجو سولطاندی، دئدی:

 ـ قارداشيم گلير.

 كوراوغلو دئدی:

 ك نه دئيير.گلسين، گؤرهـ قوی  

 یه باشالدی.مهدی، نيگاری دا تركينه آليب گؤزلهقالخيب آیاغا، جلو آتی مين

 بورجو سولطان گليب چاتدی: نيگاری كوراوغلونون تركينده گؤرجک دئدی:

 ـ قيزی وئر قولدور!  

 كوراوغلو دئدی:

 ؤیوش نييه سؤیورسن؟یيرسن، گل آپار، دای ساوغلو، هيرسلنمه! آپارماق ایسته  ـ خوتکار

 ایندی بير ایشدی اولدو.

 بورجوسولطان بو سؤزو ائشيدیب، بير آزدا جورأتلندی. غضبله دئدی:

 ـ نئجه كی، یعنی بير ایشدی؟ من اونو سنين باشينال بير یئرده آپاراجاغام.
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 كوراوغلو گوله ـ گوله دئدی:

گؤزه تَچوخ  سن  دئيه  اوغلو،  خوتکار  آنجاق  راضييام.  ده  من  قایيشينی  ل!  یَهَرین  لَسميسن، 

رسن، نيگار  لهك، بيردن یيخيالرسان، ائیهميسن. اونو دوزه لت، سونرا داعوا ائلهیاخشی بركيتمه

اوره قایيش خانيمين  یَهَرین  كی.  اَیيلدی  سولطان  بورجو  سيخيالر.  كوراوغلو یی  باخسين  ينا 

ر اللشدیسه بوینونو بورجو سولطان نه قده دن یاپيشدی.  سرینیيب، تئز اونون پئیفورصت وئرمه

 اونون اليندن قورتارا بيلمه دی. كوراوغلو دئدی: 

رم. آمما باخ، هئچ بير  ی یئره ووروب پارچا ـ پارچا ائلهسم بو ساعات سن ـ خوتکار اوغلو، ایسته

 ميرم.  شئی ائله

 سن. بوراخيرام كی، چيخيب گئده

 دی. ردی، غفلتأدؤنوب اونا هوجوم ائله ق آتينين باشينی چئوی بورجو سولطان اونون اليندن قورتاراجا 

 یا آتدی. نی كوراوغلوه كی نيزهآتی ساغا سيچراتدی. بورجو سولطان دؤنوب اليند كوراوغلو تئز

 ن دیک قالدیریب یئره آتدی. ندن آلدی. اؤزونده آتين اوستونده گؤیده توتوب، اونون الي كوراوغلو نيزه نی 

 نده دئدی: گؤرهنيگار ایشی  

ك اونو منه باغيشالیاسان، او منيم  لنميسن، حاققين دا وار. آمما گرهم هيرسـ كوراوغلو، گؤروره

 بيرجه قارداشيمدی. كوراوغلو بورجو سولطانی یئردن قالدیردی. اوزونو نيگارا توتوب دئدی: 

 ن گــولــو،  ـيـلـيـبـدی ســـيـنـهآچــ    

 ـنـدانـا، نــيـگـار! دؤنــــــوبــدور خـــ     

 شـــيـرنــن تـــولــکونـون نـه ایــشی،      

 یـــدی مـــئـيـدانـا، نـــيـگار! گـــيـره    

 نـت نـــامـردیـن بـــــؤركــونـه، لــعـ 

 ه ر اؤزو اؤز اركــــــيـــنــه، دوشــــــ 

 رم قــيـرآت تـــــركـــيــنـه چـــکـه 

 بـــيـر یـــانــا، نـــيـگـار! ــاررام آپـــ 

 دن داد ائــــلــه دیــم،  وخـــنـنـتثمــ    

 نـانـی یــادا ائــلـه دیـم، دوست ـ آشــ    

 ئــجـه قـــول آزاد ائــــلـه دیــم،  نـــ    

 ا، نـيگار!تـمه دیـم، جــانقــــصـد ائــ    

 لــمـيـشـم بــــو یـــئـرده قــاالم،  گــ 

 ـنـلــره قـــيـلـيــنـج چــاالم، مدوشــ 
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 ـنـی چـــنـلـی بـــئــلـه ســاالم،  ســ 

 بـــيـل مــردی  ـ مــردانـا، نــــيگار!  

 كــوراوغــلو یـــام بـــئـل بــو كَـنده،     

 يـصـری قــــيـلـيـنـجی چــکـنده، مـ    

 اشــالری یــــئـره تــــؤكــنـده،بــــ    

 ارام قـــــانـا، نــــيـگـار! وســایـــسـ    

 سونرا كوراوغلو بورجو سولطانی بوراخييب دئدی:       

 یم.جهم، بيرده قاباغيما چيخسان اؤلدورهباغيشالیيرام. آمما باخ، دئيير  ـ گئت، سنی نيگارا

 آتی ميندی. نيگاردا تركينده یوال دوشدو.  دن قيربونودئييب كوراوغلو تزه

بورجو سولطان اوتاندیغيندان نه گئری دؤنه بيلدی، نه ده كی، تک قاباغا گئده بيلدی. بير یئــرده 

دن اونــالری دا گؤتــوروب كوراوغلــو دی كی، قوشون گليب چاتدی. تــزهر گؤزلههدالداالنيب او قد

 دالينا دوشدو.  

 ریبشون گلير، قير آتين باشينی دؤندهكی، اوزاقدان قو  كوراوغلو بيرده دؤنوب باخدی

 دی دئدی: مک فيکریندهكوراوغلو داعوا ائلهیه باشالدی. نيگار گؤردو  مهدایاندی، گؤزله

ك! ده آپاریرســان، دایانمــا ســور، گئــدهك منی گؤتوروب قاچمایایــدین، اینــدی  و، گرهـ كوراوغل

 مه !ونالرال باجارمازسان، داعوا ائلهآتامين قوشونو چوخدو، سن تکسن. ا

 كوراوغلو دئدی:

رلر كــی، كوراوغلــو گئــدیب خوتکــارین رم. سونرا دئييهبيلمه  جور آپارا  ـ من سنی چنلی بئله بو

 یم.ك داعوا ائلهالیيب. من گرهقيزینی اوغور

کيــب، بوسؤزده قوشون گليب چاتدی. كوراوغلو، نيگار خانيم دا تركينــده، ميصــری قيلينجــی چ

ليلــردن کده اولسونالر، سنه چنلی بئلــده دمووردو. بونالر بورادا داعوا ائلهاؤزونو خوتکار قوشونونا  

 خبر وئریم.

 ليلری یيغيب دئدی:دی. دگلمهدی، گؤردو كوراوغلو  دلی حسن چوخ گؤزله

 دالينجــا گئتمــک ر، توتــوالر، باشســيز قــاالریق. لو گليب چيخمادی. بيــردن الــه كئچــهـ كوراوغ

لــری گؤتــوروب لــیبئلــده قویــدو، قــاالن دترلــه چنلــیلــی مئهســينی دالزیمدی. دليلــرین یاری

ک ساغا ـ اوغلو تیلركی، كوركوراوغلونون دالينجا یوال دوشدو. گل ها گل، گليب او واخت یئتيشد

ليلر بورجــو د الر. داعوا قيزیشدیشونا ووردولر نعره چکيب اؤزلرینی قولیسوال قيلينج ووروردو. د

ليلــره باخــدی،كؤنلو آچيلــدی، كوراوغلو اطرافا گؤز گزدیردی. د سولطانين قوشونونو آرایا آلدیالر.

 ك نيگار خانيمانه دئدی:یی آتالندی. آلدی گؤرهاوره
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 ـيگاریم،ـاخ ایـــنـدی تـــئـللـی نـبـ

 ـلدی...لــــيـلـریم، گـــ  ــلـدی، دگـ

 یـاریم، ـوتکار قـــيزی، گــــؤزه لخـ

 لـــــيـلریم، گـــــلدی...    لـدی، دگــ

 یه،نـه قــــيـلينج چـــکمهدوشـمـه   

 یه،مهاشـالری بـــيـچـيب تـــؤكـبـ   

 یـه، هالر قــــددی بــــوكــمـااشـپـ   

    لریم، گــــلـدی...لـــيـگــــلـدی، د   

 ـنـــا،وربـــانـام مــــردیـن آدیــقــ

 ـنـــا،دوسـتـونـو ســـاالر یــــادیـــ

 وگــون ســـركـر ایــــمـدادیـــنا،بـ

 لــــيـلریم، گـــلدی... گــــلـدی، د  

 الـــخــانـی،ری، قـالده شــئــشـپـ   

 ی، ز آمـــانــاغــی یـــا وئـــرمـیــ   

 اشـانی، ی، پـیــــه بـــهاؤلدورمـــه   

    لریم، گـــلـدی...لــــيــلــدی، دگ   

 ـوغـاسی،ز غگــيـدیـن كـــسمایــ

 ـواســی،هــمــيـشــه اوالر داعـــ

 اسی،ونون قـــوچ آرخـوراوغـــلكـــ

 لـریم، گــــلدی...يـلــــلـدی دگــ

لر او بيری یاندان لییشدیالر. كوراوغلو بير یاندان، دلر داهادا قيزلیسينه دكوراوغلونون نعره       

 یلمایان دا قاچيپ داغيلدی.  الدیالركی، قيریالن قيریلدی، قيرخوتکارین قوشونونو ائله حاال س

ليلــر چنلــی بئلــه طــرف یولالنــدی. اوزاق یــولالری تركينده نيگارخــانيم، باشــيندا د  كوراوغلو   

يم گــؤردوكی، كئچيب، داغالری، یامــاجالری آشــيب گلــدیلر، چنلــی بئلــه چاتــدیالر. نيگارخــان

 چاتدیقالری یئر اوجا داغالرین باشی، گوللو، چيچکلی بير اویالقدیر. دئدی:

 ـ كوراوغلو، چنلی بئل بودومو؟

 ك نه دئدی:اوابيندا آلدی قوچ كوراوغلو گؤرهج

 يـسـکـينلی داغـــــالرین بــاشی.چــ 

 بــئـل بــودو، بـو!يـگـار ، چـــنـلینـ 



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان    336

 

 ـگـيــدلــر آچــــان ســــاواشـیایـ 

 بــئـل بودو، بو!يـگـار، چــــنـلـینــ 

 چـــکـيب بـــریزگــان ســـویـدوغوم،    

 لـری بــــوش قـــویــدوغــوم،قـفـلـه    

 پــــــاشـاالر گــــؤزو اویـــدوغـــوم،    

 يــگـار،چـنـلی بــــئـل بـــودو، بـو!نـ    

 نـی داغ، تــــــپـــه، دره،ـااوســت یــ 

 گـــــيـره، ر ـوخـنــثلـر  دوشـــمــــ 

 ـره،ـده اوالن بــــرد ایـــــگـــيـمــــ 

 ـئل بودو، بو!نــــيـگـار، چـــنــلـی بــ 

 يـلـمه ین، ــــوتــــکـارالر بـــاتـا بــخ    

 ـيـلــمـه یــن، جـــومـردلــر تـــوتـا بـ    

 ـيـلـمـه یــن،كـــؤكــسـونـه بـــاتـا بـ    

 نـــــيـگـار، چـــنـلی بــــئـل بودو، بو!    

 ـاالردان! اوجـــــــا داغــــــی، اوجــــ 

 رگـــيـز گـــلـه بـيـلمه ز یـاغـی،هــــ 

 كـــواوغـــــلـونــون اوواویـــــالغــی،  

 بـــئـل بـودو، بـو! ـيـگار چــــنـلـینــ 

ليلر هاميسی آت مينيب، سيالح گؤتوروب قاباغــا چيخــدیالر. آت های دوشدو. دچنلی بئله       

 یَن... چنلی بئلين اَتکلری جيدیر مئيدانينا دؤندو.ن، قيلينج اوینادان، شئشپر هَرلهچاپان، اوخ آتا

 له چيخارتدیالر.نيگار خانيمی آتدان دوشوروب كجاوه یه ميندیردیلر، چنلی بئ

شنليک باشالندی، چــاالنالر، اوخویــانالر بيــر بيرینــه قاریشــدی كوراوغلــو ایلــه نيگــاری          

 ليلر كئفه باشالدی.نا كئچير تدیلر. سوفره اَچيلدی دمجليسين باشي

نــين كئفــی بللــی احمــدین هامی نين كئفی ساز، هامی نين اوزو، گؤزو گولوردو، آمما هئچ بيری

ن یــاغيردی ت اوستوندهتمازدی.  او اؤزونو الپ یئددینجی گؤیده بيليردی. خلعت خلعكئفينه چا

 سينه گؤره اونا بير جور خلعت وئریردی: نيگار كور اوغلودان سوروشدو:ههره اؤز قوو

 آی كوراوغلو، بس سن نييه بللی احمده هئچ خلعت وئرميرسن؟ 

 كوراوغلو دئدی:
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ــ هله        ونــو و آزاد ائلــه یيــب ده ليليگــه گؤتورموشــم. ائلــه كــی، اؤزليک خلعتيم اودكــی، اون

-دی، مندن خلعــت اونــدا گــؤرهوغونو ثبوت ائلهليسی اولماغا الیيق اولدگؤستردی، چنلی بئل د

 م. ک، من خلعتی آنجاق ایگيده وئریرج

 بللی احمد دئدی:

ولماســایدیم ميشم. مــن ایگيــد ان گلمهیا، آجليقدان، قورخودان، اوركودهكوراوغلو، من بورا       

 شا اهلل گون گلر، سندن اؤز خلعتيمی آالرام.  لر. انزدیآدیما بللی احمد دئم

كوراوغلــو بيــر نيگــارا دن باشــالندی و بو سؤزونه احسن دئــدی. مجلــيس تــزه  هامی اونون       

 یی تئللندی. اوچ تئللی سازی دؤشونه باسيب دئدی:ليلره باخدی، اورهد باخدی، بير

 بـولدان بـوتـا آليب گلميشم،تـامسای

 مادی.بـولـدا آرزومانـيـم قـالستـامای

 آت دایاغيم،  غيم، قيـرنلی بئل اویالچ

 دی.ماده آرزومـانـيـم قاليـنمـکم  آت

 ز،سم  داغالر سؤكولمقيرآتی  چکمه   

 سم ساغری اؤرتولمز،برمندین چکمه   

 قورتولماز،اغيمدان قاچان دوشمن  قاب   

 قـيـصـاص آلدیم، آرزومانيم قالمادی.   

 وراوغـلـویام، چنلی بئلده اوتـوررام،ك

 ل گؤرسم، آلالم گـتيررم،اردا گؤزهه

 ئــتـيـررم،ليــلری مـــورادینـا یـده

 انـيم قــالـمادی.  لـلـرده آرزومـگـؤزه
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 قاچاق نبی

        

 انـاز جمله داستانهای حماسی ـ قهرمانـی آذر بایج        

توان »قاچاق نبی« را نام بــرد كــه حتــی بســياری از می 

، امروز با شنيـدن عنــوان قـــاچاق نبـــی آذربایجان  مردم

انـــد كــه كـــنند و مـــدعیشـده و اعــتراض میناراحت  

دالور و مبــارز« بـایـد او را، »قوچاق نبــی« یعنــی »نبــی  

ی مردم به قهرمان نشانگر عشق و عالقه  ر،ین امخواند و ا

ی حقيقی و تاریخی است او نبی، چهره باشدخودشان می

های درونــی ای از زمان توانسته است خواستهكه در برهه

 مردم عليه ظلم و جور دیکتاتورها را تأمين نماید و مــردم
ســاطيری ی او را بــا قهرمانــان اچهره  با ساختن داستانها،

 1اند.ی آنان قرار دادهوج ساخته و در ردهخود ممز

ده آل های بيشتری را اضــافه كــرده و ســيمای ایــ ی واقعی نبی، مشخصهتردید بر چهرهبی       

در  شناســد وهای مــردم، قهرمــان مــرگ نمــیاســطورهدر  انــد.یک قهرمــان مردمــی بــدان داده

ی شتابد و این خواســتهالعاده به كمک او میها، نيروهای خارقمشکلترین و دشوارترین موقعيت

مردم است. و مردم دوست ندارند شکست یا مرگ قهرمان خود را باور كنند. اما داســتان قاچــاق 

نبی به دليل نزدیکی زمانش به ما، فرصت اسطوره شدن نيافته است و تنها بــه عملکــرد خــوب، 

هنوز لبــاس اســطوره بــدو  واند سطح توانمندی او را باال دانسته  رت تفکر و عمل او پرداخته وقد

 اند. نپوشانيده

ی آذر ـ گوشــهر گوشــه  شــيقها بــا آب و تــاب تمــام دعاداستانهای قاچاق نبی كه امــروزه         

ردمــی بــدان مكنند یک سيمای تاریخی است كه هنرمندان  یجان با ساز و آواز خود روایت میبا

انــد. ه با مستبدین و دیکتاتورها ساختهی دلگرمی و اميدواری مردم در مبارزبال و پر داده و مایه

نــان یکصد سال پيش بود كه فئودالها و زمينداران بزرگ بر جان و مال مردم مسلط بودند و دهقا

كردنــد. در فروش میای همراه زمين خرید و برده كشيدند و همچونرا به  بيگاری و استثمار می

ی نبــی، ســمبل و فت و مبارزهگرهای آنان اوج میارزات مردم نيز در برابر زورگوییاین دوره، مب

 باشد.ای برجسته از این مبارزات مینمونه
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م( در روســتای موللــو، از توابــع قوبــادلی در   1854هجــری شمســی )  1233نبی در سال         

شی، مردی فقير و بی چيز بود. از آنجائی كــه خــود صــاحب نخجوان به دنيا آمد. پدرش علی كي

كــرد زنــدگی كرد و با پول انــدكی كــه دریافــت مــیزمينی نبود در مزارع خانها و بيگها كار می  

، همواره بدهکار بــود. كرد، ولی با این وجودمی  گذرانيد. علی كيشی شب و روز كارسختی را می

، پســران گذرانيد. او مجبور بود به خاطر فشار زندگیار میاش با نان بخور و نمير روزگبا خانواده

ی كربالیــی جعفــر در خانــهی ثروتمندان بفرستد. نبی ـ پسر ميانی او خود را به نوكری در خانه

كشيد حتی آنقدر بدو نان نمــی ، ضمن اینکه كار زیادی از نبی میكرد. كربالیی جعفرنوكری می

مورد آزار و اذیت قرار می داد. بنابراین نبی از همــان دوران  داد تا شکمش سير شود و از هر نظر

ای عميــق از آنــان شت ظالمان را مشاهده كرده ، كينهی زدكی با درد و رنج آشنا شد و چهرهكو

 در دل گرفت.

ی نبی از اینجا شروع شد كه رو در روی زورگویی كربالیی جعفر ایستاد. مبــارزه انفــرادی  مبارزه          

و بيگهــا دیــد و  ی خانهــا  ی زشت استثمار را در تک تک چهــره به همينجا خاتمه نيافت زیرا چهره او 

ی فردی وی حالت عمومی یافت و بــه دشــمن تمــامی بيگهــا و خانهــا تبــدیل شــد.  رفته رفته مبارزه 

تردیــد  و مجازات نبی دست به كــار شــد. بــی   وقت نيز كه حامی فئودالها بود برای دستگيری   حکومت 

-ی مبــارزه شود. شيوه گردد و دشمن سرسخت حکومت می ی نبی شامل حال حکومت نيز می رزه مبا 

پيوندنــد و در  ـ دسته بــه وی مــی گيرد و دسته ی مردم قرار می ی نبی، مورد حمایت و پذیرش توده 

 گيرد. ی وی مورد الهام مردم قرار می ی مبارزه ی نبی، شيوه ر از سيطره های دو جا 

كردنــد ها افتاد. مردم از او طرفداری مــینام و آوازه نبی فرا گير شد و بر زبان  طولی نکشيد كه    

قيام نبــی بيشــتر از قيــام دكابریســتها كــه تحــت پــرچم سياســی و   1.پيوستندمی  و به قيام وی

شده بود مورد استقبال مردم قــرار گرفــت.  های سياسیرزی كه تازه وارد صحنهلوژیهای مبائواید

برد. حکومت قاجار نيز بر این تالش بــود حركت نبی در وحشت دائم به سر می  و حکومت تزار از

ن جلوگيری كند اما حركتهای اعتراضی این زمان از گنجه تا تا از پيشرفت قيام وی در خاك ایرا

ی قيــام نبــی عمــل د ارمنستان و گرجستان بــه پشــتوانهتبریز، حتی در كشورهای همسایه مانن

و در ایران به انقالب مشروطيت در سال   1905. این مبارزات در روسيه به انقالب سال  ندكردمی

ی منطقی حركتهایی بود كــه جاميد. این انقالبها، ادامهان  1908ودر تركيه به انقالب سال    1906

قيام نبی آنرا آغاز كرده بود. نبی بعد از مبارزات طوالنی خود عليه فئودالها و بيگها و تزار روسيه  

م بــه دســت خــائنی از  1896مــارس  18اسفند( مصادف با 25هجری شمسی )    1275در سال  

يقها و خــود مــردم طــی داســتانها و عاشقهرمان توسط  ی این  طرف تزارروس ترور شد. اما آوازه
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، ی ویخواهانــهطلبانــه و آزادیارزات حــقهایی كه ساختند زنده ماند. مردم به پاس مبــ حماسه

دارنــد، بطوریکــه نام و راه و یــاد او را گرامــی مــی  اند و هموارهاشعاری سروده و داستانها ساخته

ی فولکلوریــک ماســت. ها، بخش مهمی از گنجينــهرانهوتی این داستانها، شعرها  امروزه مجموعه

تــر آلی مردمــی وی را زیبــاتر و ایــدهكنند و چهــرها داستانهای نبی را حکایت میيقهعاشامروز  

سرایند. نویسندگان بزرگی چون سليمان رستم، جالل ها در وصف این قهرمان میو ترانهساخته  

زاده و دیگــران رمانهــا و داســتانهای زیبــائی را بــر اســاس برگشاد، احمد آقا موقانلی، ف، قاســم  

های مردمــی اند و آهنگسازان آذربایجــانی ترانــهاند و فيلمها ساختهات نبی نوشتهزندگی و مبارز

 اند.  رین شکل خود پرداخته وارائه دادهراجع به وی را در زیبات

اضر شده و آنــان را ها و بيگها حنبی قهرمانی است كه در روستاهای مختلف، در مقابل خان       

دهــد بــه طوریکــه كند و دیوانها تشکيل مــیزندگی میدهد، خود در باالی كوهها  میگوشمالی  

وســتا برند و نبی همراه با گــروهش در آن رای دور و نزدیک شکایت پيش نبی میمردم روستاه

ایت شده است مــورد کی مردم روستا، بيگ یا خانی كه از او شحاضر شده ودر مقابل چشم همه

او را همواره بر سر خــود ی  ترسند و سایهمی  دهد. مأموران، حاكمان شهرها از نبیتنبيه قرار می

بــرد و كرده باشد سيبيلش را مــیكنند. نبی ابتدا هر خانی كه شکایتی از او دریافت  احساس می

د دوم كــه از ظلــم و بــ ی تواند گوشت را نيز ببــرد« دفعــهكه سبيلت را برید میگوید: »كسیمی

گویــد: رنــد و كــف دســتش بگذارنــد و مــیدهد گوشش را ببرفتاری او شکایت شود، دستور می

 تواند سرت را نيز ببرد«.  »كسيکه گوشت را برید می

د، راه كــاروان تجــار كشيج احتکار شده ی مردم را بيرون میاو از انبارهای دولتی، ما یحتا        

 كرد.ان را بين فقيران روستا تقسيم میكاالهایشبست و بزرگ را می

بر اسب سوار شده، تفنگ بــه نبی در این كارزار تنها نيست، همسر وی هاجر همچون نبی         

كند. چندین بار نيز دستگير شده به زندان مــی ی مردم دفاع مید و از حقوق تودهگيردست می

ی نبــی آن زندانيان را آزاد می كند. مبــارزهدیگر افتد اما نبی با سوارانش سر می رسد و هاجر و 

زنده یا مرده تحویــل دهــد مقــرر  ای را برای كسيکه او رارد كه تزار روس جایزهچنان باال می گي

-ف موفق بــه دســتگيری و كشــتن وی نمــیسازد. اما دشمنان با استفاده از ترفندهای مختلمی

 خيزند.ستانش به نجات او بر میود اما دوشند، هر چند كه چند بار دستگير میشو

خواننــد، های مردمی بسيار را نيز مــیترانهكنند  ها روایت میيق عاشداستانهای مختلفی كه         

تــرین روســتاها تــا ذربایجان، از دور افتــادهی مردم آها، امروزه ورد زبان همهن ترانهبسياری از ای

جرو بســياری نيــز از ن نبی، برخی از زبــان  هــازباها برخی از  باشد. این ترانهشهرهای بزرگ می

 خوانند: بزرگداشت این قهرمان ملی میست كه در  يقهاعاشزبان  
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 دیدن دئمشه ـ دئـمشمهاغی گوهللپاپ دیيغالری ائشمـه ـ ائـشمهنين بنبی         

   1هاجری اؤزونـدن آی قـوچـاق نـبـی دی    ين آتينی هئچ آت كئـچـمـهننبی         

 های گفته شده از زبان هاجر نيز زیباست:ترانه

 گؤرولميوب هئچ مذهبده، هئچ دینـده   

 مدا كــونـدهقولومدا  قانداالق،  بویـنو   

 گؤرمه سين مـنی بوگـونده   هئچ كافير   

 ی! م بـو گـونومـده گــلـه سن، نـبمني   

 2ی! ات دالـيـنـی دلـه سـن نـبـقـازامـ                  

مایندگان از طــرف تزار از بين بردن نبی را در صدر سركوبهای خود قرار داده بود بطوریکه ن

اش را از نزدیک هدایت كنند و به حاكمــان رستد تا عمليات عليه نبی و  دستهف خود به قفقاز می

-وند، حتی او را به دربــار دعــوت مــیشنان نيز از راههای مختلف وارد میمحلی كمک نمایند. آ

و   ند و پيشنهاد مقام و منصب دولتی به وی می دهند اما نبی به مردم خود پشت نمــی كنــدكن

ی بعد از تــرور وی، هجــر رهبــری دســته گيرد و جالب اینست كهنهایت مورد ترور آنان قرار می

كشــد و مــأموران ر آميز، گنجه را به آتش و خون مــیای قهگيرد و در حملهبی را به گردن مین

 كند.        چاره میتزار را بي

ركوب قيــام ناكاشيدزه، سالو چينسکی و تنی چند از فرماندهان و ژنرالهــای روس بــرای ســ 

د و طریق دیگر، ترور وی توسط افراد نفــوذی و نبی به آذربایجان می آیند ؛ اما ناكام بر می گردن

بسياری از محققين قيام خائن به داخلی گروه بود كه در نهایت این آرزوی خود را عملی كردند.  

 اند.شركت داشته 1917ای روسيه در سال  نبی، معتقدند افراد گروه وی در قيامها و انقالبه

گذاشت بعد اهی مردم داشت و هر جا كه قدم مینبی در مبارزه ی خود، توجه زیادی به آگ

گفــت و می  و برایشان سخن  كردروستا، مردم را در ميدان جمع می  از گوشمالی خان و بيگ آن

روه وی در داد. جالب است بدانيم كــه گــ ی خود را برای مردم توضيح میی مبارزههدف و شيوه

دادند و ضمن آموزش تــاریخ در خ و استفاده از تجربيات اهميت میی تاریباالی كوهها به مطالعه

پی آن بودند تا سيستم حکومتی مورد انتظار را بریزنــد كــه ایــن تــداوم بــه تشــکيل احــزاب در 

 های بعدی قفقاز گردید.  دهه
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 قاچاق كرم  
نـــبی ـ مربـــوط   تر از قاچـاقماسی ـ البته در موقعيتی پـایيـنیکی دیگر از داستانهای ح       

یی از  آذربایجان ـ »قاچاق كرم« است كه در سالهای پایــانی قــرن گذشــته بخشــها   ی به یاغی پـرآوازه 

و روایات شنيدنی از او بين مردم وجــود    ی فعاليت او بوده و امروزه داستانها ایران، قفقاز و تركيه عرصه 

خواننــد.  هــا، جســارت و شــهامت وی  مــی گذشتی   ها، از خود يقها با شعر و آواز از قهرمانی عاش دارد و  

گيــرد  تری از قاچاق نبــی قــرار مــی های پایين شخصيت اجتماعی در رده   هرچند كه از نظر موقعيت و 

 های مردم دارد.  ولی داستانهای جسارت آميز وی، نشان از پذیرش وی در ميان توده 

زه های مبــاردر ایران، قفقاز و كشور عثمانی، به كوه زدن یکی از شيوه  19ی  در اواخر سده       

با نظامهای استبداد و دیکتاتوری بوده است. كسانی كه از زورگویی مأموران حکــومتی بــه تنــگ 

شد راهــی جــز فــراری بــودن نداشــتند. همــين به صورتی دستشان آلوده به خون میمی آمدند  

فراری شدن و به كوه زدن، عواقب بعدی را نيز به دنبال داشت و آن این بود كه عده ی دیگــری 

پيوســتند. پناه و حامی خود دانسته و بدو میآمدند او را  ها به جان میستم و زورگوییه از  هم ك

آمدند و به صورت گروهی با حركتهای ایــذائی در ارتشی از ناراضيان دور هم گرد میو در مدتی،  

ه داشتند. در اینجا بود كبه انحاء مختلف از سر راه بر می  ایستادند و مأموران رابر حکومت میبرا

شد و آنان كه قدرت پيوستن بدو را نداشتند با بزرگتر و نيرومنــدتر ی مردم وارد كار زار میتوده

كردنــد. وســيله از آنــان حمایــت مــی پرداختند و بــدیندادن چنين مبارزانی، داستانها مینشان  

مردم وجود شد به قهرمانانی كه در رؤیای  های ستمدیده تبدیل میحركتهای آنان در ذهن توده

دارند و تخيل مردم، آرزوهای مردم از آنان قهرمانانی ميجسازد تا او را به مبارزه بــا ســتمگران و 

های فقير و ســتمدیده حمایــت كنــد و در اینجاســت كــه مستبدان گسيل دارد و از حقوق توده

چــه آینــد كــه ی مبارزه خواه مردم به ميدان مــی قهرمانان حماسی ساخته و پرداخته ی روحيه

بسا با واقعيت خودشان متفاوت باشد. قاچاق كرم نيز یکی از این یاغيان مردمی است كــه مــردم 

ای از نه در آذربایجان ایــران هــيچ نوشــتهاند. متأسفار داده و به عنوان قهرمان پروردهبدو بال و پ

 ای قاچــاق كــرم در بــاكو بــا تيــراژشده، در حاليکــه كتــاب چهارصــد صــفحهزندگی او منتشر ن

نسخه در مدتی كمتر از شش ماه نایاب می شود. قابــل ذكــر اســت كــه در جمهــوری   000/80/

آذربایجان محققان بسياری مانند پورتسالدزه، ب. مچدليشویلی گرجی، آكوپ ماكاشيان ارمنــی، 

ی ماجراهــای جف بيگ وزیــراف آذربایجــانی دربــارهدنيش كوزلوفسکی، و. كازاكوفسکی روس، ن

اند و در نهایت فرمان عيوضلی، رومان قاچاق كــرم را نوشته و منتشر ساخته  وی آثاری رازندگی  

 چاپ كرده است.  1987در سال  
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شــود یشود كه رمانهایی از این دست با استقبال بی نظير مــردم مواجــه مــ باز یادآوری می       

آبــادی محمد توسط محمود دولــتی یاغی سبزواری گلجلدی كليدر درباره 10نانکه رمان همچ

با استقبال مردم مواجه شد و در اندك زمانی به چاپهــای دوم و ســوم و ... نيــز رســيد. رمانهــای 

اف با نام شاهين قفقاز، رمان بوزآت بئلينــده از ممد، رمان سليمان رحيمیاشار كمال مانند اینجه

ين در ميان اند. در حاليکه داستانهای قاچاق كرم اینچنجالل برگشاد نيز چنين سرنوشتی داشته

گيرد در ایران تمامی نيروهای شوونيستهای فارس در جهت تخریب مردم مورد استقبال قرار می

تمام هم و غم خود را صرف وارونــه جلــوه   1شود و انتشارات شيرازهشخصيت او به كار گرفته می

نزدیــک است، در حاليکه بيشتر كسانيکه كــرم را از  نموده  دادن احساسات پاك مردم آذربایجان  

 اند. دیده اند به جوانمردی، گذشت، جسارت و پاكی وی اعتراف كرده

و   1854بــين ســالهای  اف یکی از سرشناسترین نویسندگان آذربایجان كه  نجف بيگ وزیر       

و خود با كرم آشنا بوده و مراوده نيز داشته اســت نخســتين رمــان را بــه   هكردزندگی می  1926

در باكو چــاپ  1912صورت نمایشنامه دربارهجی زندگی و ماجراهای او نوشته است كه در سال 

ه و در تفلــيس روی صــحنه رفتــ   هشده است. این اثر در همان سال به زبان گرجی ترجمــه شــد

در شهرهای باكو، نخجوان و قازاخ   1928داستان را در  اف همين  . حسين بيگ ميرزا جمالاست

تماشــا كــرده اســت  1933روی صحنه برد. اسماعيل شيخلی كه نمایش قاچاق كرم را در ســال 

ی رمانهــای بزرگــی تأثرات خود از این نمایشنامه را تحریر كرده است. شــيخلی خــود نویســنده

 باشد.  همچون »كُر دیوانه« می

ی رخ داد كه همزمان با اســتيالی روســها بــر قفقــاز بــود. بســياری از مــردم قيام كرم زمان       

آذربایجان تحت انقياد دیکتاتوری روس نيامدند و بــه صــورتهای مختلــف، مخالفــت خــود را بــا 

هــای داری و وجــود اســتثمار عریــان از تودهس و تــزار نشــان دادنــد. رشــد ســرمایهحکومت رو

ساخت، تنها كافی بود یکی در برابر مــأموران ورگویان آماده میرای مبارزه با زرنجدیده، آنان را ب

بسياری از مردم را پشت دولت سركشی كند و رو در روی آنان بایستد آنگاه حمایت و جانبداری  

دید. در چنين زمانی بود كه قاچاقها وارد كارزار شدند قاچاق نبــی، قاچــاق یوســف، سر خود می

اطير ممد، فرهاد، قاندال نقی، قاچاق كرم، قاچاق یــارعلی، دلــی قاچاق زاهد، قره تانری وئردی، ق 

مترقی و برنامه برای آینده   علی و دیگران مطرح شدند. برخی از این قاچاقها دارای اندیشهجهای

رابــر مــأموران تــزار، اند همچون قاچاق نبی. به هر صورت اعتراض و مقاومت این یاغيان در ببوده

ز را كه تازه زیر سلطه ی تزار قرار گرفته بودند بــرآورده ميجســاخت. ی مردم قفقاآرزوی دیرینه

ارس آشنا بوده و همزبــانی كرم نيزیکی از اینها بود. آنان هم با این سوی ارس و هم با آن سوی  
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ی تنگاتنگی با مردم داشته باشند. به همين خاطر این قاچاقها ـ كه متأسفانه شد رابطهباعث می

تــر اســت ـ در اند در حاليکه معنای فراری صــحيحارسی آنرا »دزد« دانستهترجمه ی ف در ایران  

از حمایــت مردمــی نيــز  قفقاز، آذربایجان ایران و كشــور عثمــانی بــه راحتــی در تــردد بودنــد و

ر نيز با هــم همدســت بودنــد ی جالب دیگر اینکه حکومت این سه كشوشدند. نکتهبرخوردار می

دانــيم كــه ســه دولــت روس ـ ایــران و نند، از آن جمله مــیه دیگری كمک ككردند بوسعی می

توان آنــرا اند و در اسناد تاریخی مییا كشتن نبی همکاری نزدیک داشته عثمانی برای دستگيری

 نشان داد.  

الدین بود كه همراه خانواده به گنجه رفته و در بخش قــازاخ ســکنی ضياءكرم از دهات قره       

ش تمامی ایالتهای گنجه، گرجستان، ارمنستان، آناتولی و تمامی آذربایجان گزیده بود اما مبارزات

انــد. نوشــتهاز اخبار كرم و ماجراهای او می  1880ـ    1890های دهه ی  را فرا گرفته بود. روزنامه

روس را بــه لــب رســانده بــود. وی در حــدود ل در كوهها مانده و جان مــأموران  سا  27او حدود  

ميالدی به دنيا آمد و هنوز جوانی بيش نبود كه در برابر مــأموران   1859  هـ . ق  1276سالهای  

جنــگ و نبــرد،   سال زندگی پــر از حــوادث،  27روس مقاومت كرد و مجبور شد فرار كند بعد از  

شــود. او خــود تصــميم بــه نهایت بــه دولــت ایــران پناهنــده مــی  پناهی، درفرارهای شبانه و بی

 14پذیرد. قاچاق كرم طبق اسناد موجود تاریخی در مورخــه ا میناهندگی گرفته و راه دولتی رپ

ی خــاطرات ر روزنامــهكنــد. دبا ناصــرالدین شــاه مالقــات مــی  1889مه     14/      1306رمضان  

   1ناصرالدین شاه این تاریخ مرقوم شده است.

كرده اســت :  دكتر فووریه هم كه در ركاب ناصرالدین شاه بود این مالقات را چنين ارزیابی       

»... قاچاق كرم كه اصالً ایرانی است و نام او در این حدود مشهور است، تاكنون اســباب زحمــت 

 كلی جهت نظاميان روسی شده است.«  

كرم در یکی از برخوردهای اخير خود با نظاميان روسی مجــروح شــده و بــه ایــران پــيش        

ورزنــد جــرأت ر مــیر روسها در گرفتن او اصراتيمور آقا حکمران ماكو گریخته و تيمور آقا هر قد

 كند.  به رها كردن وی نمی

نویسد و خود را بــه هگاهی به او نامه می»كرم مخصوصاً با حکمران ایروان دشمنی دارد، گا       

گوید كه همين كه حــالش بهبــود دهد و میخود اطالعاتی به او می  آورد و از احوالخاطر او می

 2...«.مغزش بزند و انتقام خود را بگيردای به تا در عوض گلوله  رسدفت خدمتش مییا
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فرماندار گنجه به نام كنياز ناكاشيدزه كه در مبارزه با قاچاق نبی نيز شركت داشــته اســت        

 : اچاق كرم را چنين توصيف كرده استق 

اش است. كلــه اش متوســط، صــورت و چانــه  سال دارد، بلند قامت و چهار شانه  25»كرم         

هایش سرخگون، سبيل دراز و نازكش بور است. رنــگ مــوی ســرش خرمــایی اســت. تميز، گونه

   1...«رد نه چندان بزرگ بلوطی رنگ داردچشمان گ

انــد و او اظهار عقيده كــردهاچاق كرم  تمامی رجال سياسی ایران در زمان قاجار نسبت به ق        

السلطنه از پناه دادن به او ناخشنود بوده است. این در حاليست كــه اند مثالً اعتمادشناختهرا می

روز بعــد از پنــاه دادن او   24  2ناصرالدین شاه بــرای پنــاه دادن او دليــل معقــولی داشــته اســت.

 شود.  شدن قاچاق كرم راضی میسر به راه ناصرالدین شاه اظهار رضایت كرده و از  

آیــد امــا جهــت ی همــایونی در مــیی تفنگداران خاصــهتهران در زمره كرم بعد از ورود به       

خــان مجدالدولــه همــواره او را تحــت الدوله و مهدی قلــیكنترل روح سركش او احمدخان عالء

آیــد و لقــب مظفرالدین شــاه در مــیكنترل داشتند. بعد از مرگ ناصرالدین شاه، كرم به خدمت  

زده اســت. البتــه یــادآوری  و اعتمادالسلطنه او را كرم بيگ صدا می  3شودكرم خان به او داده می

نــد و از آیساطت اعتماد السلطنه بــه ایــران مــیاین نکته ضروری است كه برادران دیگر كرم با و

 گردند.   تفنگداران شاهی می

هــد از آن دو در حق آنان فدا كاریها نشــان مــیماند  سال در خدمت قاجاریان می  12كرم         

الثــانی   جمــادی  3ی رژی در  السلطنه را از دست معترضين امتياز نامــهجمله كامران ميرزا نایب

اكثــر مــورخين و سياســتمداران دهد. شــجاعت او را در ایــن ميــدان  در تهران نجات می  1309

م قاجار توانسته است قاچــاق كــرم را معتــاد كــرده و او را عــاجز و در مانــده كنــد اند. رژینوشته

 م سکته كرد و مرد.  1901هـ . ق /   1319سالگی در   43بطوریکه در  

نيا نویسنده و محقــق آذربایجــانی : »كــرم از آن انســانهایی اســت كــه به قول رحيم رئيس       

های مردم تصعيد یابد و در جــای انحصــاری هن تودهی ذت آنرا پيدا كرده است كه در بوتهفرص

قهرمانان حضور پيدا كند. نياز مردم ناتوان از دفع ظلــم و زور بــه وجــود قهرمــانی كــه در برابــر 

های آنها را پنبه كند و از تمام دامهــایی كــه بــر ســر ظالمان و زورگویان سينه سپر كند و رشته

كان را بشکند، واقعيتی اســت قابــل درك. هيبت ناپاجان سالم به در برد و  شود  راهش نهاده می

كننــد، وری و تسليم ناپذیری را سراغ میهای جسارت و دالدر وجود فردی مایه  چنين مردمی تا
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  .  78روزنامه ي خاطرات ناصرالدین شاه، كتاب سوم، ص  2
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-ی دلخــواه را بــدو مــیهای قهرمانانــهپاالیند و صفات و قابليتمنفی میخود او را از خصلتهای 

   1آفرینند«.بخشند و بازش می

م پســندی انــد خصــلتهای مــردمورد قاچاق كرم به تحقيــق پرداختــهمحققانی كه در  اكثر         

كــافی اند كه همين خصلتها ی، چشم و دل پاكی را از كرم دیدهباكهمچون دست و دل بازی، بی

 ای ساخته شود. است تا از او قهرمان افسانه

نویســد: »كــرم در ی خود در مورد قاچاق كرم چنــين مــیهااسماعيل اميرخيزی از شنيده       

-آورد بر بينوایان و بيچارگــان مــیحقيقت یکی از جوانمردان عصر خود بود، هرچه به دست می

  2بخشيد و در شجاعت و رشادت هم ضرب المثل بود«.

روف است كه هر چــه نویسد: »معكرم ندارد مینظر مثبتی نسبت به    مهدی بامداد كه تازه       

 3داشت«.  كرده و برای خود چيزی نگه نمیگرفته به دیگران بذل و بخشش میاز مردم می

به گواهی تاریخ همواره یاغيان و فراریان ناگزیر از مراعات احساسات و حساسيتهای مــردم        

توانــد در یــک روز هــم نمــیرو باشد  چشم وای كه بیر مورد مسائل ناموسی بودند. یاغیبویژه د

از امتيــازات بــاالی قاچــاق  ميان مردم مخفی شود. مهدی بامداد از مخالفان كرم همين مــورد را

 4شمارد.  كرم می

شــناخته و را دور كــرم را مــیی شهير روس از دوالب است كه ماكسيم گوركی نویسندهج       

ی هایم دربــارهنویســد: »شــنيدهين مــینيز خورده بود. او چنی قهرمانی هایش به گوش او  آوازه

قيقتاً وجود خــارجی ای است كه اگر اكنون خود وی زنده نبود به این كه او حكرم چندان افسانه

آید كه او یــک فــرد ام چنين برمیی كرم شنيدهات بسياری كه دربارهكردم از روایدارد باور نمی

كنــد. او، قهرمــان فــرو گــذار نمــی نسبت بــه دوســتان خــود  انساندوست است و از هيچ خدمتی

 5رود«.  ی عدالت به شمار میونت یک مجسمههاست و با وجود زمختی و خشداستانها و حماسه

نوشــت و ی اخبار قاچاق كرم مــیروس دربارههای آن روز  كنيم كه روزنامهباز یادآوری می       

مانــانی ملــی ملتهــای مختلــف همچــون اســتپان رازیــن، او را با رهبران قيامهای دهقــانی و قهر

   6كردند.كارل مور و رابين هود مقایسه می  پوگاچف )روس(، فرا دیاولوی )ایتاليایی(،
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 قوچاق ستار 

 

قهرمانان         از  یکی  ایران  ملی  سردار  ستارخان 

مردمی آذربایجان اسـت كه رشـادت و شـهامت وی  

د تمـام  همهدر  زبان  ورد  مشروطه  انقالب  ی  وران 

ایرانيان و حتی تمامی روشنفکران جـهان بود. نام او  

بيرون  بلکه در مرزهای  ایـران،  تنـها در  ایران    نه  از 

می  یـاد  احترام  با  و    شدنيز  آذربایجان  نام  و 

بزرگش رهبر  همراه  به  آن  غيور  مردم    ان فداكاریهای 

خورده   گره  یکدیگر  به  سخت  بیستارخان،  -بود. 

 تردید ایران و آذر بایجان قهرمانی چنين ندیده  

نيز او  نام  بنابراین  تاریخی    است.  در ردیف قهرمانان 

می سرقم  آنکه  جالب  و  او  خورد  مردمی  يمای 

چهره از  حماسهباشکوهتر  داستانها،  و  اوست  تاریخی  اشعاری  و  ترانه  ها  زیادی  و  مردمی  های 

ی مردم در این دليرانهی تبریز و مقاومت  ماهه  11ی  ی وی ساخته شده است. محاصرهدرباره

مدت كه باعث گردید استبداد طعم شکست را بچشد ستارخان همچون رهبری استوار و مقاوم  

 گردد.   "سردار ملی"توانست الیق عنوان  هدایت مردم را به گردن گرفت و

عالوه بر اینکــه در طــول مــدت انقــالب مشــروطه، از زبــان مــردم دههــا شــعر و ترانــه در        

سنگرهای مختلف و در شهرهای مختلف آذر بایجان خوانده می شد در طول همــين صــد ســال 

ایــن فرزنــد صــدیق   گذشته، آثار پر حجمی به شعر، داستان، منظومــه، قصــه از قهرمــانی هــای

آذربایجان خلق شده است اشعار و داستانهایی كــه ســيمای ســردار ملــی را بــه صــورت ســاده و 

صميمی و مردم وصف نموده اند. شاعران بزرگی همچون صابر، سهراب طاهر، بــاالش آذر اوغلــو، 

این در وصف    حکيمه بلوری و دهها و صدها شاعر ملی آذربایجان، هنر و ذوق شاعرانه ی خود را

های اند. در كنــار ایــن همــه اشــعار رســمی، بهتــر اســت نگــاهی بــه ترانــهقهرمان به كار گرفته

   ی ستارخان دل بسپاریم:مردم درباره  1یعاميانه

 ســـــتـارخـان گـــئـيـيـب قـــره نــی،

 ره نــی،ــا غــــالیـيـب بــنـدی ـ بـــبـ   

 
 هاي آذري، همان. آذربایجان شفاهي خلق ادبیاتي، همان. / محمدرضا آذرلو، منظومه 1
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 كـــنـاردان گــــلــه نــی،قــــویـــمور    

 ـالــالج اوغــــالن،بـــارك اهلل قـــــــ   

 ـشروطـه یــــه فـــــراج اوغـــالن.مــ   

 برد:ن را نيز در كنار ستارخان نام میقرخار دیگری كه باو شع

 تـبریز اهلی اوچ ایل چکدی مـشـقـت،   

 يـت،امـال اولـدو آیــاق آلـتـدا رعـپــ   

 لـلت،ـشروطه نی آلدی آخـيـر دا مـيم   

 ين،یـا شاسين ستارخان ، ميللت یاشاس   

 ن.بـاقر خان آتليـسـی جـمـلـه یاشاسي   

جالب اینجاست كه داستانهایی كه در مورد ستارخان گفته شده است در حقيقت حــوادثی        

انجــام داده اســت.   هــایی اســت كــه اوگيــریران مشروطه بر سر او آمده و موضعاست كه در دو

داغ گویند: صــد ســال پــيش در والیــت قــرهان یا قوچاق ستار چنين است كه میداستان ستارخ

كرد. او با دست ست كار به نام حاجی حسن زندگی میآذربایجان مردی زحمتکش، منصف و در

 كرد.ود گذران خانواده اش را تامين میرنج خ

 و عظيم.  او، صاحب چهار پسر بود: اسماعيل، ستار، غفار         

كــرد. حکومــت ســایه مــان روســيه اســتبداد حکومــت مــیدر آن زمان در كشــورما و هم        

شد و بخصوص آذر بایجانيانی كه آنطرف آراز بودند بيشــتر ستبدادی روس همان تزار ناميده میا

بایجانيــان آنســوی ارس )آراز( طر از ميــان آذربودنــد وبــه همــين خــامورد ظلم حکومــت روس  

قهرمانانی چون »كرم«، »نبی« و »فرهاد« برخاســته در مقابــل ظالمــان ایســتادگی كــرده، مــال 

كردند. فرهاد كه یکی از این قوچاقها كــه قاچــاق نيــز ان را گرفته و بين فقرا تقسيم میثروتمند

هاد از طرف حکومت روسيه تحت تعقيب بودند دوست نزدیک اسماعيل برادر بزرگ ستار بود. فر

 شود.ی آید و در منزل اسماعيل مخفی میبود كه فرار كرده و به ایران م

روزی كه فرهاد در خانه ی اسماعيل بود، حــاكم قــره داغ بــرای خــود شــيرینی در پــيش        

نــه را فرستد. آنهــا خاخود را به در خانه ی اسماعيل می  حکومت روس، چند نفر از تفنگ چيان

اســماعيل را دســتگير و شود و  ندند. در این حمله فرهاد كشته میبمیوله  محاصره كرده و به گل

 فرستند.به تبریز می

 برند.یز به حکم حاكم سر اسماعيل را میدر تبر       

گوید: »ستار، تــو آید. حاج حسن میحاج حسن و پسرش ستار خان گران میاین كار برای        

 خون اسماعيل را از حاكم ظالم بگيری!«باید  
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روزها گذشت، ماهها سپری شد و سالها طی شد تا ستارخان بــزرگ شــد و بــالغ گردیــد. او       

 گفتند.ه بود و همه بدو »قوچاق ستار« میدیگر جوانی رشيد شد

كــرد، بــه مــال مــردم ی كارها دخالت میدر تبریز وليعهد بود. او به همه  مظفر الدین شاه        

تجاوز می كرد، به حيثيت مردم ارزشی قائل نبود. چون آدم درستی نبود افرادی هم كــه دورش 

 جمع شده بودند آدمهای نادرستی بودند.

ه موقــع یــيالق ها كسانی بودند كای »قاطرچی« جمع شده بودند. قاطرچیدور سر او عده        

-كردند و حمل میه و وسایل وليعهد را بار آنها میو قشالق وليعهد، قاطرهای مردم را گرد آورد

دادنــد. بســياری از دند و مردم را مــورد آزار قــرار مــیكرد. آنان نيز در هر كاری دخالت میكردن

 گرفت.مینيز توسط همين افراد انجام    ميرزا    كارهای ناحق محمدعلی

آیــد. داغ با ميرزا مصطفی فرزند صمدخان در گيری پــيش مــیهای قرهروزی بين قاطرچی       

شود . صمد خان كه از جنایت كاری آنان با خبــر بــود دو ها كشته میدر نتيجه یکی از قاطرچی

از خــونریزی و اذیــت   يش حاج حسن فرســتاد تــا وســاطت كــردهفرزندش مصطفی و احمد را پ

سپارد تا آنهــا را بــه تبریــز حسن، مصطفی و احمد را به ستار میحاج  فرزندانش جلوگيری كند.  

 تواند بکند.اع دور نگهدارد تا ببيند چکار میبرده و از اوض

شوند، همه گرد آمده باغی را كه ستار و دو پســر در آنجــا ها از این امر با خبر میقاطرچی       

وپ هــم ی تــ رســند عــرادهكنند و به نتيجه نمــیچون حمله می آورند وحاصره در میبودند به م

 كنند.  گردد و هر سه را دستگير میكنند و ستار هم زخمی میآورده و باغ را ویران می

ی تالشــهای حــاج حســن شند و ستار را در نتيجــهكدر این جریان مصطفی و احمد را می       

هــای قاطرچيــان، بــرادر و اینــک دیــدن زور گــوییمرگ خان دیگر بعد از كنند. اما ستارآزاد می

از مظلو مــان و ایستد و  بيند رو در روی ظالمان میشود و هر جا كه ممکن مینفرتش افزون می

 كند.مردم عادی دفاع می

كنند امــا ر نارین قلعه ی اردبيل زندانی میها دستگير كرده و دستارخان را به همين بهانه       

 كند.  صی به نام هاشم از زندان فرار میسط شخبعد از دو سال تو

لــت گردد. او مال طرفداران دودست گرفته و عليه حکومت یاغی می  بعد از فرار، تفنگ به        

و طرفــداری او از فقــرا در   كند. شهرت شــجاعت و دالوری ســتاررا گرفته و بين فقرا تقسيم می

 پيچيد.شهر می

هــای خــوی، ادت و جوانمردی ستار خوشــش آمــده و امنيــت راهرضا قليخان یکانی از رش       

 سپارد.مرند و سلماس را بدو می

 آید.ا لياقت از عهده ی این كار برمیستارخان ب



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان    350

 

ن ميــان شــجاعت و رود و در ایهمراه مأموران حکومتی به مشهد میبعداً به تهران آمده و         

هــا وراهزانــان خان را مأمور دستگيری قاچاقچیار  دهد روزی حاكم مشهد، ستدالوریها نشان می

تواند آنهــا را دســتگير كنــد حــاكم ناراحــت شــده و بــه او كند. ستارخان این بار نمیتركمن می

 گردد. ن رفتار برآشفته و به تبریز برمیپرخاش می كند ستارخان از ای

یابــد. رفتــه بيت مــیمحبوستارخان در كمک به مردم مضایقه نمی كند ودر ميان جوانان          

رفته نفرت او با حکومت به جایی می رسد كه رو در روی مأموران حکــومتی مــی ایســتد. مــردم 

های مبارز گردید و با لياقتهایی كه نشــان داد رهبــر تبریز كه انقالب را آغاز كردند او وارد دسته

سيم شــده اســت مردم شد و سردار ملی لقب گرفت. در این داستان، سيمای واقعی ستارخان تر

خواننــد جوانــان را دهند و اشعاری كه مینسراها، با آب و تابی كه بدان میشيقها یا داستاعاولی  

 سازند.  ی تربيت جوانان میهای ستارخان را مایهه و قهرمانیسرشوق آورد

 ای ازرخان ورد زبانهاســت وهــر كــدام گوشــهشماری از رشادتهای ســتاالبته داستانهای بی       

در نهایت هم، این قهرمان بزرگ ملی، توسط خان را هدف قرار داده است.  تارها و زندگی ستاررف 

شــود و ســتارخان از جوانمردانه قرار گرفته، ترور مــیی نام خان ارمنی در باغشاه مورد حملهیپر

 بندد.، چشم از جهان برمیسال بستری  4 ی پا زخمی شده و نهایتا بعر ازناحيه

 
 

 كرم   اصلی و 
 

 

در ميان داستانهای محـبت، این داستان عشــقی     

جـــای واالیــی بـــرای خـــود دارد. موضـــوع اصــلی 

داستان دوستـی، نزدیکی و ایجاد رفاقت و مهربــانی 

و ارمنی اســـت و در عــين   ميان دو ملت آذربایجان

ی و كشمکشــهای غيــر حال انتقــاد از عقـــاید خرافــ 

تلف اســت. اصــولی مــابين مــذاهب و ادیــان مخــــ

 ان ی نيست كه این داستان در ميـــابراین تصادف بن

 1مردم ارمنی نيز دارای ارج و قربی است. 
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زیــر دار و و، حاكم گنجه و قاراكشــيش كــه خزانــهخانكه زیاد  1داستان بدین ترتيب است       

رسند كه نــذر و زند. در نهایت به این تصميم میسایسوزند و مدو در حسرت فرزند میاوست هر

نياز كنند، غذا بين فقرا تقسيم كنند، احسان بدهند، برهنگان را لباس دهند و گرسنگان را غــذا 

بندنــد كــه اگــر یکــی ـ زیاد خان و قاراكشــيش ـ عهــد مــی  تا بلکه صاحب فرزندی شوند. ایندو

ر و نيازها بــه آورند. به هر حال نذه ازدواج هم درصاحب فرزند پسر شد و دیگری دختر، آندو را ب

-پسر و قاراكشيش صاحب یک دختر می  ماه بعد زیاد خان صاحب  9افتد و  رگاه خدا قبول مید

شــوند، مــی  گذارند. ایندو جــدا از هــم بــزرگرا محمود و اسم دختر را مریم می  شوند. اسم پسر

کــه انــد تــا اینز همــدیگر را ندیــدهســالگی هنــو  16ـ    15روند و تحصيل می كنند. تا  مکتب می

شــود و بــين آنــدو ق مریم میبيند. یک دل نه، كه صد دل عاشیم را در باغ میمحمود روزی مر

كند و در دســت مــریم ی باز از دست محمود پرواز میندهدهد. پرای به شرح زیر رخ میمعاشقه

  :  گویدگيرد. محمود مینشيند و مریم پرنده را میمی

 ل قــيـز، صد آفــرین اصلينه  گـوزه  ای

 آال گؤزلوم تـــرالنـيـمی گــتير وئــر!    

 نم او تـرالنين اووچـــو ـ صــيـادی مـ   

 آال گـــؤزلوم، تــرالنيـمی گــتير وئر!    

 گوید : و مریم در پاسخ می

 ی مـن بـيـليـرم بــو تـرالنـيـن ایـشـين   

 ی گــل آپــار! يـله، تــرالنــيـنكَـرَم ائـ   

 تـرالن گـره ك یـئسين اوون دؤشـونـو    

 ـل آپــار!   كــرم ائـيـلـه تــرالنـينی گـ   

بعد از همين دیدار نخستين و صحبتی كوتاه، آندو دل در گرو یکدیگر نهاده، خود را اصلی        

گــردد و خبــرش میی گذرد كرم بيمار  و كرم برگرفته از همين دو بند شعر ـ می نامند. مدتی م

ود از ی محمــ خبر اســت امــا صــوفی ـ دایــهرسانند. پدر از درد فرزند بیرا به پدر او زیادخان می

دارد و همه می فهمند كه او عاشيق دختر قاراكشيش شده اســت. عشق كرم به اصلی پرده برمی

نيز خواســتگاری   رد. اوگذادر ميان میطلبد و مسئله را با او  خان قاراكشيش را به حضور میزیاد

شود. قاراكشيش ســه مــاه میشود. قرارها گذاشته  پذیرد و بدین ازدواج راضی میمی  خان رازیاد

ایــن فرصــت اســتفاده خواهد تا تدارك الزم را برای عروسی آن دو مهيا ســازد؛ امــا از  مهلت می
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بعــد از ســه مــاه از گنجه، شود. خبر رفتن او اش را برداشته و از گنجه خارج میكرده، زن و بچه

شــود و در نهایــت بنــا بــه گيرد، درد و اضطرابش افزون میمیگردد. بيماری كرم اوج  معلوم می

افتــد. بعــد از ایــن صوفی برای یافتن اصلی به راه می  مصلحت پدر و مادرش، همراه با دایه اش ـ

گردد، همه جا را زیــر را میشود. شهر و دیارها  يق میعاشگيرد و  ساز به دست می  است كه كرم

گــردد در شعرسرایی و سازنوازی ماهر میسراید و  د و بدنبال اصلی و معشوقش شعر مینهپا می

يز بر دل او افتــاده و عاشــق گذارد كرم خدا نو جان در راه عشق و محبت مایه میو چون از دل  

 گردد.  ر میيقی « مشهوعاشن مردم به » حق گردد و بيحق می

گيــرد، ســپس بــه پــيش مــی شــود راه ارمنســتان درقاراكشيش چون از گنجه خــارج مــی       

 شود. موضوع اساسی داستان را درای صعب العبور به ارزروم داخل میرود، از راههگرجستان می

-و سياحت، اشعاری شيوا و مــؤثر مــی  دهد. او ضمن سيراین بخش، سيرو سفر كرم تشکيل می

ســراید، بلکــه او نه تنها شعرش را خطاب بــه مــردم مــیآید. او  م به سخن در میو با مرد  سراید

گيرد، حتــی قرار داده و نشان از یار خود می ... را مورد خطابها، باغها، راهها، رودها و، درهكوهها

هــا، ســراییخواند. در این شــعر  زند و آواز میسراید و ساز میگذارد و شعر مییها مرو به ویرانه

نالد، از ریاكاریها، جسم شده است. او از درد زمانه میاوضاع اجتماعی ـ سياسی دوران به خوبی م

ی حيــات  رها، فلســفهگویــد و در ایــن شــعگوید، از سرگذشت پيشينيان میها سخن میدورویی

فــق بــه آورد. یکی ـ دو بار موضمن سفر، تجربيات خوبی به دست میشود. كرم در  بازگشایی می

ی داســتان همچنــان ا در همين مالقاتهاست. امــا تــراژدشود كه اوج داستانهقات با اصلی میمال

ه و نشينند اما پدر اصلی ـ قاراكشيش، شب هنگام بــا توطئــ دامه دارد. اصلی و كرم به سخن میا

دهــد و شــب هنگــام یک بار قاراكشيش، كرم را فریــب مــیكند. دسيسه آن دو را از هم جدا می

دیگر كــرم را دزد و ســارق معرفــی گذارد. بار  ده و كرم را تنها میراه با اصلی آنجا را ترك كرهم

م گریزند. اما اصلی و كرم بار ســوغول كرده، خود و اصلی از آنجا میكند و مردم را بدانان مشمی

عشــقش آگــاه بينــد و از  رم را میكنند. پاشای آنجا چون هنر كهمدیگر را در ارزروم مالقات می

-های اصلی طلســم مــیكند. اما دگمهادار به رضایت و ازدواج آن دو میشود، قاراكشيش را ومی

شایند. كرم، قوشــماهای ســوزناكی های لباس را بگتوانند دگمهشود. شب زفاف اصلی و كرم نمی

اول  یرســد، دگمــهمی نند اما چون به آخرین دگمهكها شروع به باز شدن میند و دگمهخوامی

ه و او را ای گشــتكشــد كــه آه او شــعله، آه عميقی میآوردخورد. كرم فغان بر میه میدوباره گر

 1...سوزداند او را خاموش كند، خود نيز میتوكند. اصلی نيز نمیسوزاند و خاكستر میمی
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نيســت كننــد؟ شــکی استان، مردم چه هــدفی را دنبــال مــیاما در تحليل ساختاری این د       

ان وجود داشته، یی بين آنها در كنار هم زیسته، برخوردهاهها و هزارآذربایجانيان و ارمنيان سده

ها نيز عميق بوده است ولی شاید اختالف دین بين آندو گاه كار را مشــکلتر در عين حال دوستی

انگر يقها و اســتقبال مــردم از آن، نشــ عاشــ ساخته است و آیا آفرینش چنين داســتانی از طــرف  

اعتراض مردم به چنين اختالفاتی نيست؟ اساس داستان اینست كه این دو جوان در حاليکــه بــا 

تمام وجود و باور خود به همدیگر عالقه دارند اما دین و دینداران مانع از وصال این دو عاشــق و 

بينيم كه هــيچ مــانعی در راه وصــال ایــن دو جــوان تــاب شوند. در طول داستان میمعشوق می

قاومت ندارد و كرم همچون شيخ صنعان مایل به وصال دختر اســت. ســوختنی چنــين كــه در م

هنــه انــدیش و نماینــدگان داستان شاهد آن هستيم دليلش را در اعتقادات كهنــه و كشيشــان ك

اره با توان جست. تمام گناهان در این داستان متوجه قاراكشيش است. اوست كه هموارتجاع می

دهــد. او حتــی بــه وطــن و ســرزمين و كرم را فریب می  ی دین، اصلیر پردهدروغ و تزویر در زی

و ارزش خاصــی داشــت نيــز وفــادار مادریش ـ كه در دوران قرون وسطا وفاداری به وطن مفهوم 

-تی با او سر كرده بود وفا نگه نمــیماند. او حتی به دوستش زیاد خان كه عمری را در دوسنمی

كند، حتی در آخر داستان كه اوج محبت ری نمیها فروگذاها و حيلهدارد. از توسل به انواع دروغ

كرم پــيش رو  ای جز دادن دخترش بهبيند و چارهجوان را كه یکی دختر خود اوست میاین دو  

كند و راضی به بدبختی و نابودی دخترش می شود اما بــه خــاطر مســلمان ندارد او را طلسم می

سپارد كه این نيــز بــرای حفــظ آن آمــده اســت. كــرم در بودن كرم، حاضر نيست دل به عشق ب

   :شناساندان، قاراكشيش را به اصلی چنين میانتهای داست

 آتان كشيش، كيلساالری، كـنـدی وار  

 حيله گردی، بيلمک اولمور، فندی وار     

 نين هشتاد سگگيز بندی وار بير دویمه   

   1دن دویمه، من اؤلدوم.آچيلسين اصلی   

نهند به چنين اعتقــادات بارمز و رازهایی كه در داستان میاما مردم كه خالق این داستانند         

دهنــد رت خود را از قاراكشيشها نشان مــیخرافانی ـ تفاوت مذهب باعث جدایی انسانهاست ـ نف 

شــود. از ســنگ ص ارمنيان است به تصویر كشيده مــیـ در انتهای داستان گورستانی كه مخصو

اند اما از قبر كشيش گلهای سرخ سربرآورده و به سوی یکدیگر آمده  این دو عاشق و معشوق  قبر
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كنــد. عاشــيقها بــا خلــق چنــين رسيدن گلهای سرخ به هم ممانعت مــید و از  خيزخاری بر می

   1سازند.ن چنين را به لعنت ابدی محکوم میتصاویری، كشيشانی ای

شيق قریب و... متفاوت است. شــاه عااز جمله شاه اسماعيل و  كرم با قهرمان دیگر داستانها         

برد و از شجاعت و دالوریــش مــدد مــی يدن به وصال یار دست به شمشير میاسماعيل برای رس

ر راه اصــلی و كــرم، گيرد اما مانع اصلی در ســ يقی خود بهره میعاشق قریب از هنر  يعاشجوید،  

شــوند و از یکــدیگر مــیگری هستند كه در كسوت روحانی، باعث جدایی انسانها  انسانهای حيله

كرم سالحی جز حسرت، ناله و فریاد، غم و كدر، نفرین و ناله ندارد. خطابهــای نفــرت بــار او بــه 

 قاراكشيش بسيار زیبا بيان شده است:  

 قار آلدی گئتدی   اوجا داغالر باشـين   

 گئتدی  ن مسکنينی سار آلدی  ترالنـي   

 هركيم كی یارسئودی یار آلدی گئتدی     

 دی بـئـله بـاخ! بـيـزیمکی ده قارا گـل   

 او سالحی جز ناله و فریاد ندارد و از سرنوشت سياهش می نالد:         

 ازیـم  دیر یازل بــاشدان قــارا یـازی   

 ر آوازیم ... بـيـر آه چـکسم  یـارا  یئت   

خــورد و كســی از مــی ســازد. او در ميــان درد و هجــران غوطــهو مــی  ســوزدكرم در تنهایی می

 زاری ندارد:   هيجانات و اضطرابات دلش باخبر نيست. او راهی جز گله و شکایت، آه و

 يمدن آليشدی  گبـير اود قـالخدی اوره

 اودتـوتوبان جـسميم یاندی، آغـالرام.  

 دی  لهيائـ   يلهح ظاليم كشيش یئـنه  

 الرام.  حـيله لرین قـاندیم، آغمـوردار  

 حـکيم یـوخ، لقمان یوخ،دردیمی قانا     

 ا  يبدیـر بـاغـریـم، دؤنوبـدور قاناریـي   

 انـا آز قــالـيـبـدیـر كرم اودالنـا ـ ی   

 اود تـوتدو بـدنيم، یـاندیـم، آغـالرام.      

اشقی از جان گذشــته اســت يقی دلنواز و ععاشسخن،  كرم هنرمندی ماهر، شاعری شيرین       

شيقی( است، از حيث معنوی، انسانی صاف و پاكدل، انساندوست و صــادق عاشق حق )حق  عااو  

كند. اما اصلی نيز دختری است پاك و معصوم، صادق و او جان خود را فدای وصال یار می  است.
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دانــد قدر محبــت مــیشناسد،  دارد، عشق را میيا و ناموس خود را بسيار دوست میپرشرم. او ح

اما اسير خرافات پدر و مادر خویش است، درد و هجران او یادآور ليلی است كه توان اعتراض بــه 

بــرد. كشد و مــیخواهد او را میهر جا كه دلش می  رفتارهای ناشایست پدر و مادر ندارد. پدرش

غــدّار؟! اســت كــه او را پندارد روزگــار و فلــک  بيند. او میها را نمیی این فاجعهاصلی نيز ریشه

 دچار مصيبت كرده و هجران، سرنوشت اوست: 

 كدن  رم اورهر، من ایستهاصــلی دیيه   

 شيش بـيـزی قـورتارمادی كـلکدن  ك   

 ،رم قـانـلی فـلـکدنشيـکایت ائـيـله   

  1یازی یازان یـازیـب بـئـله ایـشـلـری.   

آلهــا و آرمانهــای خویشــند. مــرگ ایــن دو جــوان در واقــع مــرگ هر دو جوان فدای ایــده       

گ جسمانی آنان است و محبت مردم و شنوندگان و خواننــدگان ایــن داســتان، تــازه بعــد از مــر

ی صوفی ـ دایه و رفيق راه كرم نيز بسيار قابل توجــه و تأمــل شود. چهرهجسمانی آندو زنده می

راه وصــال ایــن دو است. او دوست صدیقی است كه از عمق اضطرابات كرم بــا خبــر اســت و در  

 بازد.  یت نيز جان خود را در این راه میای ندارد و در نهاو ایثار مضایقه  كاریجوان از هيچ فدا

ق وطن و درد غربت در ترنم است. مفهوم وطن در زبان كرم و در داستان اصلی و كرم، عش       

اصلی معنای خاص خود را دارد. هر دو از دوری وطن در عذابنــد، امــا بــرای قاراكشــيش، گــویی 

  نالد :ندارد. كرم در دیار غربت چنين میوطن معنایی  

 ،رده اوخــور گولـلـ ر ولـبــولـلبـ

 ، ردهمـــارالــالر گــزیـر چـؤلـلـ   

 ،رده غــریــب ائــــلـــلـ  مرمكـ   

  .الرامون آغـاصـلی خـــان اوچــ   

 كند و با یاد ایل و مردم و ميهنش زنده است: و هيچ وقت وطن خود را فراموش نمیا     

 ریان قـالـدی بـدنـيـم ر، عـكـرم دیـيه   

 ر كـفـنـيـم؟  من اؤلـنده كـيملر بـيـچه   

 ام، لـه لـه، یـادا دوشـــدو وطــنـيم آن   

 یول منه.   گؤرسه دئيدی   بـيلن یـوخدو،   

 پرسد:  تی پرندگان در پرواز، راه وطن میكرم با كوهها و ح

 قاتار ـ قـاتار گـؤی اوزونده سوزورسوز     
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 ورایـيـم.  اَیـلن دورنـام، ایـلـن خبر س   

 يـز؟ بـيزیم یـورددان نه خبرلر بيليرس   

 م!  ن خـبـر سـورایيایَـلن دورنـام، ایَـل   

شــود. ر مؤثر می افتد كــه دچــار مشــکلی مــیقوشماهای كرم در حسرت وطن وقتی بيشت       

بينــيم. را همراه با توفان محيط یکجــا مــی  گاهی سوز دل او را و اضطرابات و هيجانات داخلی او

ای طاقــت بيند. ســرمچشم، جایی را نمی  كند.بيداد می  افتد برف و كوالكوقتی به یاد وطن می

ميــرد. ما و برف و كوالك را نداشــته و مــیگيرد. صوفی تاب تحمل سرفرسا، صوفی را از كرم می

 رسد:  میی كرم در اینجا به اوج سوز و ناله

 دیــيـيـنــه وارانـــــدا ون گارزرومـ   

 ئی! اونـدا دئــدیم قدیر دوالن امان ه   

 دن یـاغمـور یاغار، بـاد اسرير طرف بـ   

 ی!  توتموش هر یانيمی قارا دومـان هئ   

 شود:  دم است كه با زبان، كرم بازگو میدر اینجا، دردهای او گویی درد مر       

 ی  ترك ائتميشم آغير ـ آغير ائـليم   

 ی مدن آلـدیالر قونـچـا گـولـوميال   

 ولـومـی اونونچون غربته سالدیم یـ   

  1ائللر آغالر، وطن آغالر، یـول آغالر.   

استان به یاد وطــن شود و كرم جای ـ جای دوطن در این داستان بسيار مطرح میموضوع         

 پردازد:  ه بازگویی درد آنان میافتد و گویی بو مردم وطنش می

 ارلــی داغـــالر قــــارشــی دوران قـ   

 زیــم داغـــالرمـــودو؟ بــيـداغـــالر    

 امآغ بـيـرچـــکــلــی قـــوجــا آنــ   

 يــيــب آغـــالرمـودو؟ اوغــــول دئــ   

آورد، از نظــر ی از كرم كــم نمــیاصلی نيز نه تنها از نظر هيجانات و اضطرابات درونی چيز       

اصــلی در اشــعار خــود از تعریف وطن و ایل و مردمش نيز همچون كرم حساس و وفادار اســت.  

نيــز بــا  كند. اوزارها، باغها و بستانها تعریف میطبيعت زیبای آذربایجان، از كوهها، رودها، چمن  

 نشيند:  طبيعت و كوهها به سخن می

 نير باشين اوسته شاهين ـ شونقار سسله   
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 آلویز داغی، هــئچ اسکيلمز دومـانين؟    

 ر نـيـلهویون ـ قــوزو بساتـگـيـنده قـ   

 آلویز داغی، هـــئچ اسکيلمز دومانين؟     

 دهد  ورود به اشغالگران و یاغيان نمی  یگوید، كوههایی كه اجازها سخن میاصلی از كوهه       

 ملی قـار اولـورنده خارالنميش نسينه

 انـينـدا باغـچا اولور، بـار اولـور آلت ی

 ر آلـما اولـور، هئيوا اولـور، نـار اولـــو

 آلویز داغی، هـئـچ اسـکيلمز دومانين؟  

 ، یاستی دؤشون وار اوجا ـ اوجا قایان   

 شيرین ـ شيرین اؤتن ترالن قوشون وار     

 يـمـی نـه بــاللـی بــاشـن وار كرم ك   

   1آلویز داغی، هـئچ اسکيلمز دومانين؟   

در این داستان، وضع اجتماعی ـ سياسی دوران و نگرش مردم نسبت بــه اعتقــادات، وضــع        

اليکــه بــه دنبــال معيشتی مردم، اوضاع شهرها و راهها و... بخوبی تجسم یافته اســت. كــرم در ح

 خورد كهای برمیراند. او، در سر راه به ویرانهیگذرد با كوهها و دشتها سخن ماصلی از راهها می

 ای تبدیل شده است: بخاطر جنگهای فئودالها به ویرانهزمانی شهری آباد بوده و امروز 

 لریم آخـاردی  اوچ یوز آتميش چشمه   

 رانـگـاهـا چـيـخـاردی گؤزه للریم سي   

 يـغـاردی  هـر خانـيما اوچ یـوز دوه س   

 می خان یـئـرینده داشـيما؟  باخيرسان   

ی سراید فلســفهآید و او در این برخوردها شعر میدثی كه در طی راهها بر سر كرم میحوا       

در یک مــورد، شود. میحيات، بينش اجتماعی، اوضاع سياسی، وضع اقتصادی مردم زمانه تصویر 

 پرسد:  نشيند و از او چنين میه صحبت میخورد و با آن بای برمیدر گورستان به جمجمه

 ی؟  تـوتماز ایدین بـير فـقـيـریـن الين   

 سـورمازایدین یوخـسولالرین حالينی؟     

 حرام ـ حالل قـازاندیغـين مـالـيـنی،   

 .  سندیربـو فانی دونيا دا تـؤكموش گئ   
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و نجابــت اســت. داستان اصلی و كرم، داستان رفاقت، وفا، صداقت، دوستی، عصمت، پاكی         

نت؛ بيچارگی و بــدبختی مــردم، درد و رنج مردم در آن مترنم است. جدایی و هجران، فقرو مسک

شــود. آنــدو فــدای عه از زبــان عاشــق و معشــوق بيــان مــیگری و تزویر طبقات باالی جامحيله

و كــرم  بان هر دو ـ اصــلیانصافی ارتجاع هستند و این بينوایی و درد از زدو رویی و بیناآگاهی،  

 شود.  بازگو می

ی خلقهای ترك زبان ستانهای عشقی است كه در ميان همهداستان اصلی و كرم یکی از دا       

يقهای عاشــ ـ تورك، توركمن، اوزبک، قزاق و... همچنين خلق ارمنی پخش شده و معروف است.  

آواز  بــا ســاز وها، این داستان را بــرای خلــق تعریــف كــرده و اشــعارش را بسياری در طول سده

ای كه در سال ی اشعار اصلی و كرم را در كتابچه. الياس« تاجر تبریزخوانده اند. نخستين بار »م

م نوشته است به همراه اشعار نسيمی، فضولی، قوسی، امانی و دیگران ثبت كــرده اســت.   1721

ای ر مجموعــهمحقق آثار آذربایجانی د  و ی. كونوسون دیگر  م . رادلف عالم مجار  1899در سال  

بند از اشعار مربوط به داستان اصلی و كرم   133های ترك«  های ادبی طایفهتحت عنوان »نمونه

ای نوشته است. سلمان ممتاز ادیــب بــزرگ ی عالمانهاند. رادلف در این كتاب مقدمهدهرا گردآور

يق، بــه عاشــ اری آذربایجان نيز تحقيقات جامعی در این باره به انجام رسانده و كرم را همچون س

ز ادیبــان كــرم را اهــل گنجــه برخی ا 1عنوان یک شخصيت حقيقی مورد بررسی قرار داده است.

دانند. در هر صورت اكثریــت محققــان اصــلی و كــرم، و برخی دیگر او را از قاراباغ میاند  دانسته

ی ایــن هرسانند. یکی از محققان برجستميالدی می  17ین داستان را به قرنسرایش و آفرینش ا

این داستان را در مقابله با مليــتعرصه، مختوم قلی قارایف در كتاب » محبته خالق آبيده سی« 

ا بــه هــم نزدیــک ســازد. در گرایی ارزش گذاری كرده است تا فاصله ی آذربایجــان و ارمنيــان ر

ی هوی دانســته و بيــرون از دایــر  . اؤز تئللی داستان اصــلی و كــرم را كــاراكتر افســانهحاليکه ج

ر بررســی اف ادیــب آذربایجــان دنيــز خ . یوســف 1968ه است. در ســال واقعيت به حساب آورد

انسته است تاریخ آفرینش آنــرا پــيشی آفتاب و ماه به شمار آورده و نتواصلی و كرم، آنرا افسانه

دارد كــه به دوران پيش از اسالم منسوب مــی  بينی نماید. اما این مؤلف تاریخ آفرینش این اثر را

بــا  های متمادی ضمن تغييرات اساسی به شکل امروزین به دست ما رسيده اســت.در طول سده

تغييــر نکــرده و بــه فــرم و ی اصلی داســتان  ی این تغييرات سوژهاینحال، او معتقد است با همه

   2ای آنرا قبول دارد.در هر صورت این عالم فرم اسطوره ای به دست ما رسيده است.شکل تازه
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تماماً جزو داستانهای اساطيری اندیشمند آذربایجانی این داستان را    1ميرعلی سيد سالمت       

هــای ميتولــوژیکی هســتند از سيماهای مختلف این داستان شخصــيت  شمارد و معتقد استمی

ی ی روشــنایی و قاراملــک الهــهالهــه  جمله قاراخان كس دیگری غير از تانری نيست، زیادخــان

؛ اصلی، نشانگر ماه و كرم نيز سمبل خورشيد است. عالمان بســياری از ذوق و هنــر، ظلمت بوده

والدیميــر   2انــد.ده و نظرات ارزشمندی ابــراز نمــودهاندیشه و علم خویش بر روی این اثر كار كر

ســتان بــه پراپ و آرتور كریستين سن و دیگران نظرات علمی و هنری جالبی در خصوص این دا

بــا خلــق  1913دان بزرگ آذربایجــان اوزئييــر حــاجی بيگلــی در ســال موسيقي اند وميان آورده

 اوپرای اصلی و كرم، توجه عالميان را به خود معطوف ساخته است.     
 

 3ریب  یق قعاش
آذربایجان است كــه در   داستانی(  یا محبت)  يق قریب یکی دیگر از داستانهای عاشقانهعاش       

تــركمن، ازبــک،  ميان دیگر ملل ترك زبان و دیگر ملتهــای همســایه ماننــد تـــركهای آنــاتولی،

يقـــها بــا ســاز و عاشگرجی، ارمنی و دیگران از شهرت خـاصی برخـوردار است. این داسـتان را  

ميــان ملتهــای   افزاینــد. ایــن داســتان درآواز اجرا كرده و از هنر موسيقی، شعر، رقص بدان  می

يقی و داســتان ســرائی، اوضــاع عاشــ آسيای ميانه نيز معروف است.در این منظومه، عالوه بر هنر  

ی اندیشــه و احســاس انســانها مــنعکس شــده اســت و اص قرون وسطا و طرز معيشت و نحوهخ

مد و آوری از وطن، ترك وطن برای كسب درنشانگر دوران خاصی از تاریخ ملت ماست. غربت، د

ن  ی بسياری از داستانهای معروف و درد عمومی مردم در مقطعی از زمــا مایه این دست، بن ی از  مسائل

ی عمومی یافته و خواستها، نيازها، آرزوها و آمال مردم را باز تابانيــده  بوده است. این داستان نيز جنبه 

 است. 

المثلهای چنــدی است و ضرب  يق قریب از داستانهای برجسته و معروف در ميان مردمعاش       

در خور این داستان ورد زبانهاست. موضوع اصلی آن كه هيجان اصلی داســتان روی آن متمركــز 

در داســتانهای ملــل مختلــف   سم عروسی معشوقش بــا دیگــری«شده است »رفتن عاشق به مرا

شــناس معاصــر پروفســور »ن. ف. سومتســو« در دارد و بنــا  بــه  تحقيــق فولکلور جهــان وجــود

و داستانهای مردم یونان، آلمان، انگليس، بلغارستان، دانمارك، فرانسه، پرتغــال، چــک، اســلواكی 

داستانســرای   » اودیســه« از »هــومر«  همه اینکه داستان معــروف  دیگران وجود دارد و مهمتر از

تــر آنکــه، همــين ی جالــبوضوعی بينانگذاری شده است و نکتــهی چنين مبزرگ یونان، بر پایه
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داستان با مسی بيرك بــه   -دتر دده قورقويق قریب در كتاب قدیمیعاشداستان    پيش ازموضوع  

دســت خورد. اصل داستان به این ترتيب است كه رسول ـ قهرمان داســتان، بــرای بــه  چشم می

شود از وطن خود بيرون آمده و به تجارت و سياحت بپــردازد آوردن سوگلی محبوبش مجبور می

ســال طــول  7مان این ســفر بــيش از ت متعددی روبرو گشته، فلذا مدت زو در این راه با مشکال

يق عاشــ يق قریب معروف شــده اســت و جــزو رقيبــان عاشكشد. دشمنان رسول كه اینک به  می

یی متوسل های مختلف از جمله دروغگوقریب بودند برای به دست آوردن سوگلی قریب به حيله

صــنم شــاهیب مرده است. اما دختــر كــه نــامش يق قرعاشسازند كه شوند و چنين خبری میمی

يند. چــون ســالها از ایــن نشيق قریب میعاشو در انتظار برگشتن  كند  است این خبر را باور نمی

قریب كه از این واقعه بــا خبــر مــی  يقعاشگذرد دخترك را وادار به ازدواج می كنند.  می  حادثه

 كند و خود را به وطــنطی میروز  3-2روزه را با كمک نيروهای خارق العاده ظرف   40شود راه  

شود. نخست، یيق وارد مجلس عروسی معاشيقی و به عنوان خواننده و  عاشرساند و با لباس  می

شود و همه پی می برند كــه با هنرنمایی او، كم كم شناخته میشناسد اما  كسی هویت او را نمی

ا مــی يق قریب نيست. بنابراین رقيبــان و دروغگویــان رســوعاشق كسی جز رسول ـ همان  يعاش

 1رسند.شوند و به سزای اعمالشان می

چنين مضمونی در ميان ملتهای مختلــف وجــود دارد و در داســتانهای آذربایجــان، چنــين        

ه در داســتان جملــ خــورد از  و بيش در چندین داســتان بــه چشــم مــیمضمونی با اختالفی كم  

توان عين همين مضمون را یافت. گذشته از مضمون داســتان، نــام قریــب شاهزاده ابوالفضل می

تصادفی نيست بلکه كام  با مسما است و به اوضاع و شرایط سياسی ـ اجتماعی زمــان بســتگی 

نسوز مــردم دارد. نام او تعمداً غریب انتخاب شده است زیرا در قرون وسطا غریبی از بالیای خانما

اند بنــابراین كــوچ به وطن و ميهن خویش دلبسته بوده  بوده است چونکه قهرمانان با جان و دل

آمــد. بــا ایــن توصــيف نــام ای دردناك به شمار میاب و شکنجهكردن آنها یا تبعيد از وطن، عذ

ــ اوضاع اجتماعی به حساب مــیقریب، نمایانگر حالت عمومی سختی   نــه، های عامياد. در ترانــهآی

كنــيم و در ها و مثلها به غریب بودن، یکــه و تنهــا بــودن بــه وفــور برخــورد مــیها، افسانهبایاتی

ا، ســرزمينهای يقهعاشداستانهای مردمی، غربت، حسرت، انتظار، معانی پر ارزش و مؤثری دارند.  

د، بــا كننــ ست دارند به والیات مختلف سفر مینهند و در حاليکه سازی به دمختلف را زیر پا می

كــه در ســر  شوند و پس از آب دیده شدن و مبارزه با انواع مشــکالتحوادث گوناگون مواجه می

يق عاشــ يق والــه، خســته قاســم،  عاشــ گردنــد. ســفرهای  اند به وطن باز میراه با آنها روبرو شده

 آميز است. آنــانار از حوادث شگفت انگيز و هيجانقوربانی، علسگر، مولآل جومما و دیگران سرش
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سرایند، شعر ان خود داستان میگردند، برای همزباناوبه به اوبه، روستا به روستا میدیار به دیار،  

 آورند.، در عين حال پولی نيز به دست میآفرینندخوانند، شادیها میمی

مرد ثروتمندی است ولی رسول چشم طمــع بــه مــال پــدر   -  "يق قریبعاش"  پدر رسول ـ       

ایستد. پدر شاه صنم ـ كه نامش خواجه صنعان است مردی ثروتمنــد می  ی خودپاندارد. او روی  

گــذارد را برای ازدواج با دخترش، شرط میكند زیر است و كار را برای رسول سخت میو طمعکا

از پدر خود  كيسه طال به او بدهد. اما رسول این مقدار را ندارد و  40كه رسول به عنوان شيربها،  

بایست متکی به خود باشد. روند داستان نشانگر اینست كه اگر عشقی پــاك او مینيز نمی گيرد.  

توانــد وصــال عاشــق ی، نا برابری اجتماعی و غيــره نمــیو درونی باشد هيچ مانعی همچون فقير

ومعشوق را سّد نماید. هنر وزینت مرد در مال وثروت او نيست بلکه ســخن، علــم، عقــل وكمــال 

 از ثروت و پول است.  اوست. هنر وكمال او برتر

دارد تا وطن خویش را ترك گوید و برای كســب ال فقر و بی پولی، رسول را وا میدر هر ح       

رود. خداحافظی پيش محبوبش شــاه صــنم مــی كيسه طال راه غربت را در پيش بگيرد. برای  40

نيز به پــدرش داده و دهد تا او  آورده است. آنها را به رسول میكيسه طال به دست    40شاه صنم

خــورد و بــا صــالبت و خوشایند رسول نيست. بــه او برمــی  او را خواستگاری كند. اما این حركت

می ن ثروت را تهيه كند. بنابراین  كند كه او بایستی با دسترنج و لياقت خویش ایمتانت بيان می

يز با غرور و شهامت مــی همانقدر ن  بينيم كه قهرمان داستان به همان اندازه كه ساده و صميمی است 

و  پرستی، اومانيسم، عشقی با شکوه، صــداقت  يق قریب، سخاوت، مردانگی، وطن عاش  باشد. در سيمای 

 يق قریب تمثيل گر این خصوصيات است. عاش شوند و  دیگر اعمال نيکو مقدس شمرده می 

ی اصــلی داســتان جــدایی از دیــار، دوری از یــار، تان از تبریز شروع می شود. مشخصهداس       

 گریــد ودیدار یار مــینالد، در حسرت اندوه غربت است و عاشق از هجر میحسرت وطن، غم و 

شــهرها یابد. او بعد از جداشدن از تبریز ، حتی در زیبــاترین ر جا كه پا می نهد بوی وطن نمیه

 دهد:نيز به یاد وطن ناله سر می

 لـدیـرهنه یـوخ حاليم یارا بيكـيمـسه     بـوردا بـيـزی دیندیره      يـز وار ممیكـي

 1رسـول قـاال بـوردا یـارالـی، داغــالر! تـوفـان بـيـزی اؤلـدورهبودور   قورخوم

شود كه البته این اشعار شــرح حــال تنهــا عار سوزناكی توسط قریب خوانده میدر دیار غربت، اش

كــه درســاز   بایجــانی افتــاده در دیــار غربــت اســتیب نيست بلکه زبان دل هزاران آذريق قرعاش

ایــن  شود و معنای عميق اجتماعی دارد. در بسياری از شعرهایی كه درگر میيق قریب نغمهعاش

  شود غربت و غریبی مترنم است:يق خوانده میعاشداستان توسط 
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 آی جماعات، هئچ كس قریب اولماسين     

 یــن ایـــشــی آه و زار اوالر.لربـقـریـ   

 يـنـارالر  یئر به یئردن ق     ـهقریب دینس   

 ه  جـار اوالر.  یئرلی دیـنـسـه ائـلـلـرین   

 يـلـماز،  قریبين اوزونـه قــاپـی آچـ

 چيلمز.شی اولـسا یامانالردان سئیاخ

 ز  ايـلمقاباغی آچ  -قـاشاوزو گولمز،  

 بـوگئن دونيا، اونون اوچون دار اوالر.

شود و قریب نيز ای دیگر سيمای كرم تصویر میهای این داستان، به گونهاز صحنهدر برخی       

ریزد. او در دیار غربت به یاد وطن، برد و گاه اشک بر چهره میون كرم به ساز خود پناه میهمچ

دهــد بــر ســاز یزد و اشعاری كه بوی تند غربت مــیرش اشک حسرت میار، خواهر و سوگلیماد

ســازد گــو اینکــه قهرمــان دیگــر بت رنگ اجباری بودنش را تندتر میخود می اندازد. گاه این غر

 اميدی به بازگشت به وطنش را ندارد:  

 خدیم قـربـتهيآیریلدیم ائليمدن، چ   

 م یوخ منيم.آغالرام، سيزالرام، كيمسه   

 لدن دیـللرهـریب اولوب دوشدوم دیق    

 م یوخ منيم.آغالرام، سيزالرام، كيمسه   

 دیم وطنم.دا ترك ائيلهگـنـج یاشيم

 وب مـنـيم مـسکنيم  ر اولقوربت ائـلل

 ؤزو یا شـلی، گؤزو یـولدا صـنـميمگ

 1م یوخ منيم.آغالرام سيزالرام، كيمسه

ای از عشق و صداقت و دلدادگی است. سيمای برجستهيق قریب نيز  عاشبوبه  شاه صنم مح       

محبــت صــاف و تميــز و   او نيز همچون اصلی، زندگی خود را در طبــق اخــالص نهــاده و فــدای

و متحمــل   آوردام بر دوری و جــدایی قریــب تحمــل مــیكند. او هفت سال تمصداقت عشق می

ذربایجــان از هنــر شــعر بــرای گردد. او نيز همچون دیگر داســتانهای آعذاب و اذیتهای بيحد می

حتی پيش مــادر، زبــان بــه گالیــه مــی  جویدبات و هيجانات داخلی خویش سود میبيان اضطرا

گشاید؛ مادر شاه صنم در جدایی این دو جوان مقصر بوده است او نيز همچون خواجــه صــنعان، 
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ظ اخــالق و ی شاه صنم از مادرش در عــين حفــ ربت فرستاده است. بنابراین گالیهرسول را به غ

 پاكيزگی رفتار، بسيار منطقی و زیباست:  

 قـدا حـيـوانـالردان ساریـيام،  ليساری   

 اسميم پاكدیر، الپ سودان دا دورویام،     

 ریبين یـاریـيـام،  ز ده من، ق سهوئـرمه   

 سن؟ ا، من یـازیـغی نـه دیـندیریرآنـ   

صنم نيز روزگار خوشی ندارد، او نيز در حسرت دیــدار و وصــال یــار اســت. از وضــعيت شاه       

-روزها را با عذاب و درد ســپری مــی برد وبرای آنان تکليف كرده است رنج میسنگينی كه پدر  

گاه مرگ را پيش چشــم خــود تجســم   سازد. زندگی بدون قریب برای او سخت و تلخبار است و

انــدازد و از ا، گناه را به گردن قضــا و قــدر مــیمچون مردم قرون وسطكند. البته شاه صنم همی

 دهد:  د به بازگشت قریب را از دست نمینالد و در عين حال اميسرنوشت خود می

 يـنی  شسن گـؤر گيلن بير قضانين ای   

 ی  يـنمين قـانـلی یـاشآخيردیر دیده   

 يـنـی  ده قـبـيـر داشنالر دوزهغـسال   

 ميش قریب گـلئيدی!ر دوزولمهداشال   

 گؤللرینده اوزمک اوچون سونام جان،  

 م جـان،  هينعشقين آتشينده یاندی س

 ان!،  نم جبير قاپيدان چاغير ایدی: صـ

 ئـيدی!  ميش قریب گـلائلدن اوزولمه

 ،من صنمم، جاندان ـ باشدان كئچنده   

 ،چـنــدهیينی مـنه بـياجــل كؤیـنه   

  ،نــدهچـری ایــچاناق زهـرل  -چاناق     

 لئيدی!  گؤزلر سوزولمه ميش قـریب گ   

ی اجتمــاعی را نيــز مشــاهده كــرد. شــاه توان نالههای فردی و شخصی میلهدر این آه و نا       

يــت برد و از زندگی و موقعویش ما را به دوران فئوداليزم میهای سوزناك خناله  ا سردادنصنم ب

ینهمــه سازد. به هر حال پایان شب ســيه ســپيد اســت و بعــد از اباخبر می  انسانها در آن شرایط

ی مکــاران و دروغ شــوند؛ آنگــاه حيلــهرسد و دردها درمان مــیجدایی و حسرت، روز وصال می

رســد آنــدو گردد و به شاه صنم میمی  يق قریب به وطن برعاششد. وقتی  ریاكاران برمال خواهد  

 كند:  كنند همانگونه كه شاه صنم رو میی فریبکاران را رو میحيلهگویند و  ها میاز گذشته
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 ردیـلـر، ه »اؤلـدو« خـبـر وئسنی من   

 لـر،  رجيييم دليک ـ دليک دلدیجييه   

 الــدیـــالر نـا سـادردلری جـ  لیآزار   

 ندی آنـالدیم. یـار، سن گـلدیگينی ای   

 اسی  دوتـدوم سنين اوچـون ایللرله ی

 تـدیم دوستالری، بوتون اوناسی، آغـال

 له سيليندی كؤنلومون پاسی،  یمـوژده

 لدیگينی ایـندی آنـالدیم. یـار، سن گ

 اولـمـوشـدوم هـميشه زیندان قوناغی،     

 از ایــدیم هــئـچ طـرفـه آیـاغی،  آتـم   

 يرایـدی مـنـده زهـر چــانـاغـی، حاض   

 یـار، سن گـلدیگينی ایـندی آنـالدیم.    

شــود. ان همچون یک رمان معاصــر آشــکار مــیدر این داستان، سيمای تک به تک قهرمان       

های آذربایجان به صورت پاك و مقــدس بــه تصــویر كشــيده سيمای مادر همچون دیگر منظومه

اری و جانفشانی اســت ی همه گونه فداكریب برای سعادت فرزند خویش آمادهشده است. مادر ق 

دهــد. او بــرای ســعادت و خوشــبختی ی را نسبت به فرزند خویش نشان میو عمق محبت مادر

كند امــا تحمــل خرد و به زیبایی تمام تحمل میمیفرزندش همه گونه عذاب و اذیت را به جان  

 دیدن، حتی شنيدن ناراحتی فرزندش برای او سخت است. قلــب و دل مــادر، درد و رنــج مــادر،

د و تــأثير شومی  در در جای ـ جای داستان احساسهيجان و اضطراب مادر، محبت و صداقت ما

گذارد؛ نام مادر قریب بانوست و اسم با مسمّایی نيز دارد. او درد فرزنــد عميقش را بر شنونده می

 كند:  خطاب به مردان و خانها بازگو می  را

 ر ســـؤزوم وار آقــاالرا، خـانـالرا بــيـ   

 ـ اوغول دئيه من ! گؤزدن اولدوم اوغول   

 ن جــانـالرا ان اولـوم خـبـر وئـرهقورب   

 گؤزدن اولدوم اوغول ـ اوغول دئيه من!    

 رم،  لهمن بانویام گئجه ـ گوندوز هئی

   ،رملهين اییسدن قـریبين ایـگر كهـ

 رم؟  انی نـئيلهونـرا بو دونـياونـدان س

 اوغول دئيه من! ـاوغولگؤزدن اولدوم  
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شــنود ود آنگاه كه خبر آمدن قریب را مــیشه یک لحظه از یاد فرزندش جدا نمیمادری ك       
شــحالی و ســرور داند و با اشــعاری شــاد، خوساید و خود را به مراد رسيده میسر به آسمانها می
 آورد:  خود را به زبان می

 دیم بو یئرلرین یـازینی  چوخ گـؤزلـه   
 اوغلومون اوچورتدوم من شاهبـازینی     
 ی  ریب سـازیـنامانت ساخـالدیـم قـ   
 نيم.  يبدی قـریبيم مچوخ عـجب گل   
يــز يق قریب است. او نعاشیکی دیگر از سيماهای جذاب و دوست داشتنی داستان، خواهر         

 دهد:  از درد فراق برادر ناله سر می
 می  یاردی باشيفلک بير داش سالدی،     
 ... ردی حـالل آشـيـمیغـيـيا دؤنـدهآ   
-يق قریــب و شــاه صــنم ـ مــیعاشعشوق ـ  تمام خصوصيات زیبا و مثبت را در عاشق و م       

جســم خــود را در ســيمای بينيم حقيقت، صداقت، عدالت، زیبائی، انساندوستی، وفای به عهــد، ت
 یابند.  قهرمانان می

شــود و ی قهرمانان به تصویر كشــيده مــیهمچون رمانهای معاصر، روحيهتان،  در این داس       
گردد. اشياء، مکان، زمــان و دیگــر عناصــر داســتان رشان نمایانگر باطن و درونشان میآنگاه رفتا

آن موقعيتی كه در قرون يق قریب اهل تبریز است. تبریز با  عاششوند، از جمله  میبخوبی تصویر  
د، شهری است تجاری و دارای بــازاری پررونــق. چــه بهتــر كــه ایــن گردصویر میوسطا داشت ت

 تصویر را از اشعار همين داستان بازگو كنيم:  
 دی،  رافـی داغـدی ـ مئشهاط ینریـزتب

 نـده اوتـوران بـيـگدی ـ پاشادی،  ایچي   
 دی،  محله، بئش مين گوشه  مينسککيز   
 وسو، بـازاری، یـولـو تـبـریزیـن. چارس   

 يـر گـلـيـر، دویـوسـو گـيـالندان اكيل
 ر،  ـلير گليونـو مـوغـانـدان سئچيقـوی

 هنددن، هندوستاندان تؤكولور گـلـير،  
 لی تـبریـزین. ئدارچينی، ميـخـکی، ه

 ر یـاغالنـيـر، گـييهپهلوانالر كيسوت     

 ر نـيبـزیـرگـانـالر اوردا ساخال گـلـن   

 گونده اوچ یوز آلتميش یوكو باغالنير     
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 ن.گئدیـر آل عـثمانا مـالی تـبـریزی   

شــهر گردشــگران و  بينيم تبریز به عنوان مركز تجارت و محل داد و ستد،همانگونه كه می       

گيرهــا دارد از آن جملــه راهزنــان، گردنــه  ی منفــیمــا اصــفهان جنبــهشود اسياحان تصویر می

ی برنــد. تبریــز بــا آل عثمــانی رابطــههستند كه مال و ثروت بازرگانان را به سرقت می  اصفهانی

 سازد.  عيان می  اوضاع آذربایجان را در قرون وسطای این تصویرها، خوبی دارد و همه

 
      1عباس و گولگز 

 

ـــه        ــر از منظوم ــی دیگ ـــقانه در یک های عاش

ــتانهای  ـــان داس ــ مي ــتان عاش ــ يقها، داس يق عاش

عابباس و گولـگز است. این منظومه بخـاطر بيــان 

های بدیع ها و آرمانهـای مردم و خلق صحنهایـده

ــ در ميــان داســتانی، جــای واالیــی  يقها دارد. عاش

هــای مختلفــی از ایـــن داســتان توســط واریانــت

است. بنا بــه  يقها روایت شده و گردآوری شدهعاش

ــور محمد ــق پروفس ــب، دو تحقي ــين تهماس حس

واریانت معتبر از این داستان در دســت اســت كــه 

در یکــی، شــاه عبــاس صــفوی بــه عنــوان شــاهی 

ق و معشوق می آید. داستان از ایــن قــرار اســت عاشعدالت گستر مطرح شده است كه به كمک  

يق عاببــاس ســربه عاشــ نــد و  اابباس را به حرمســرای شــاه بــردهق عيعاشكه پری خانم سوگلی  

برند. شــاه كنند و پيش شاه میسازد. سربازان او را دستگير مییدارد و قيام به پا مشورش برمی

 رساند.  د آندو را آزاد كرده و به كام میشواز حقيقت و صداقت آن دو مطلع می  عباس وقتی

ی تــاریخی خــود را دارد كــه زنــان و دختــران عباس همان چهره  اریانت دیگر، شاهاما در و       

برنــد. مــردان، برای خوشگذرانی شاه به حرمسرا میشهرها را گرد آورده و به زور شمشير و نيزه  

آورنــد و ده و به كــاروان شــاه عبــاس هجــوم مــیپدران و برادران این زنان و دختران عصيان كر

 كنند.  اد میدختران را آز

ی متفاوت از هم دارد داستان نيست كه شاه عباس دو چهرهناگفته نماند كه تنها در این           

گــردد كــه در یکــی نين تصاویری از این شاه ترسيم مــیبلکه در بيشتر داستانهای آذربایجان چ
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-ی به تــن مــیویشباشد وبرای اطالع یافتن از حال و روز مردم فقير، لباس درعادل و شجاع می

-خود حال و وضع مردم را بررســی مــی گردد و به چشممی به كوچه كوچه ،شهر به شهركند و  

امعــه را دهد تا به رفاه مردم برسند و افــراد ســياه جكند و چون به دربار بر می گردد دستور می

 رسانند.  نيز به سزای اعمالشان می

منــافع شخصــی، آميــز و ظــالم اســت. او بــه خــاطر  ی دیگــر شــاه عبــاس، خشــونتچهره       

خوشگذرانی خویش از هيچ ظلمی روی گردان نيست. بخاطر منافع شخصی است كه تشــکيالت 

دهد تا چشم و گــوش او باشــند و مخالفــان اطالعاتی مانند شاهسون ترتيب می  مخوف و مخفی

ن در تركــی حکومت را به عرض سلطان برسانند و گاه خود به مقابله با مردم برخيزنــد. شاهســو

شــود. بــه هرحــال ی شاه عباس دانسته میدهد و این قبيله دست ساختهه دوست میمعنای شا

هــایی نوشته ی پروفسور تهماســب واریانــت  چنين سيمایی در فرهنگ مردم وجود دارد و بنا به

در مورد سيمای اسکندر نيــز وجــود دارد.   وع ثبت و ضبط شده است. چنين وضعیچند از این ن

ی كــامالً متفــاوت دارد. در یــک واریانــت، ای آذربایجــان دو چهــرهاسکندر مقدونی در داســتانه

دهــد ر كاری را بر اساس منطق انجام میاسکندر فيلسوفی جهاندیده، مهربان و عاقل است كه ه

آید. هی مثل یک پيامبر به تصویر در میو به دنبال عدل و عدالت است. در این نقش، اسکندر گا

اهریمنی است در لباس آدميت. او حتی شاخ دارد و از هيچ ظلم و اما در واریانتی دیگر، اسکندر  

ی شــاعر بــزرگ آذربایجــان ـ رد. ناگفته نماند كه اســکندر نامــهستمی در حق مردم مضایقه ندا

نظامی گنجوی برگرفته  از داستانهای مردمی آذربایجان است و به زیبایی تمام از ایــن فرهنــگ 

  1در تدوین این اثر بهره گرفته است.

رعليــه ی وطــن پرســتانه ی مــردم آذربایجــان بان گولگز و عابباس براساس مبــارزهداست    -      

وضع فالكت بار مردم در این منظومه طــوری   2گذاری شده است.حکومت و جور شاه عباس پایه

برند و قدشان در برابر ســتم شــاهی زحمتکشان جامعه از گرسنگی رنج میترسيم شده است كه  

باس حتــی در ســرزمينهایی كند. شاه عماليات برگرده ی مردم سنگينی می  گردد و انواعخم می

ســازد، ویران مــی  كند و در مسير راه خود، آبادیها راكند با مردم باقهرو زور رفتار میكه فتح می

ای از شــاه در این داســتان چنــين چهــرهكند.  میكند و به قتل عام مردم اقدام  پلها را خراب می

يام عليه شــاه ، بــه كــل « به خاطر ق ای به نام »چاقيرلیاس ترسيم گشته است بطوریکه قبيلهعب

 گذارد.  و كسی از این قبيله را زنده نمی  شوندقتل عام می
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های مردم عادی به صــورت ســتمگر و ظــالم طبيعی است كه شاه عباس حداقل در آفریده       

ترسيم گردد زیرا در زمان او، آذربایجان موقعيت برتــر خــود را از دســت داد، پــيش از او، تبریــز 

پایتخت امپراتوری ایران بود و هزاران هزار صنعتگر، هنرمند، عــالم و غيــره در ایــن شــهر جمــع 

ای جــالی شوند. عــدهنده میی این بزرگان پراككه با روی كار آمدن شاه عباس همهدند  شده بو

ای شوند. عــدهـ اصفهان كوچانده میاد شاه عباس  ای به زور به پایتخت نوبنيكنند، عدهوطن می

برند. بنابراین این داستانها كه قرنها در دل مردم جا باز كــرده، حــرف نيز در زندانهای او بسر می

ر این داستانها بــه زبــان دل مردم را بازگو كرده است. پس روحيات مردم، عالقه یا نفرت مردم د

شود. حتی لباس درویش پوشــيدن شــا ه عبــاس نيزترفنــدی بــيش نيســت. او، لبــاس رانده می

پرست بودن بــيش از ه عيان ببيند و یا به دليل خرافهدرویشی پوشيده است تا دشمنان را خود ب

ه است كه چون منجمان بدو گفته بودند در فالن ماه، بالی آسمانی بــر دربــار نــازل حد شاه بود

نشــاند و خــود بــه لبــاس خواهد شد، او یکی از دشمنان خود، یوسف نامی را بر تخت خود مــی  

نــای عمــران و  آید تا بالها بر جان دشمنش یوسف برآید!! همــين یوســف اســت كــه ب درویش در می 

سازد، مســاجد بــر پــا  د، پلها می ها درست می كن گذارد، هزاران كاروانسرا در جاده آبادانی شهرها را می 

   1ی یوسف شاه است. ی شاه عباس كه ساخته ین دوران نه ساخته كند و آبادانی بجا مانده از ا می 

ور افتاده نيــز بــه ها، حتی روستاهای ددر این داستان مأموران شاه عباس در شهرها، قصبه       

 12كشند كه هر كسی در خانه دختر، عروس یا زنی دارد كه بــين افتند و جار میدم میجان مر

سال دارند باید خود را به مأموران و فرستادگان شاه عبــاس معرفــی كننــد. ایــن مــأموران   20تا  

برنــد. ان گرفته و به حرمسرای اصفهان مــیدختران جوان را از دست پدران، برادران و شوهرانش

نــامردی، مــردم بجــان آمــده كنند. در برابر این ظلــم و  ا مردم، هرگز تحمل نمینين وضعی رچ

توانند دختران خویش را كه از ترس مأموران حق بيــرون آمــدن از خانــه كنند و نمیعصيان می

   2نداشتند در حرمسرای شاه ببينند.

ســاخته اســت. ســياح و مال ربيان در این باره، حقــایقی را بــری جهانگردان و غنامهسياحت       

ـ »یان استریش« در زمانی كه در شــهر گنجــه بــوده و خــود   11جهانگرد معروف هلند در قرن  

دهــد در او نشــان مــی 3كشــد.ی خــویش بــه قلــم مــینامــهدر ســياحت  شاهد صحنه بوده است

تــران جــوان را اســير ی سلطان صفوی بودنــد مــأموران دولتــی دخسرزمينهایی كه تحت سلطه

ا بودنــد دخترانشــان بــزور سازند. دهقانانی كه بــدهکار اربابــان و خانهــ ی دربار میروانهگرفته و  
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-ی اتفــاق افتــاده در شــماخی را مــیهشدند. او حادثاده میشد و به دربار هدیه فرستگرفته می

دختر جوان و زیبا را گردآورده بودند و مأموران بعد از انتخــاب، دختــران   500نویسد كه بالغ بر  

كــه   كننــد. او همچنــين نوشــته اســتی اصفهان میی والدین روانهنالهناه را در ميان آه و  بی گ

گيرند و آنانکه ندارنــد مجبــور مــید و دختر خویش را پس میدهنآنانکه پول و ثروتی دارند می

 شوند دختران خویش را اسير كنند.  

 شود.  لی از طرف شاه عباس نشان داده میدر این داستان، نفرت مردم به چنين اعما       

يق عبــاس نيــز از عاشــ گولگز پری خواهر باتمان قليج، یکی از پهلوانان توفارقــان اســت.    -       

و   شــودعاشقانه به دیدار گولگز موفــق مــی  یيق این شهر است كه در یک حادثهعاشهنرمندان  

گولگز و خانواده اش به تبریز   يق عباس به دنبالعاششوند.  ه، كه صد دل عاشق هم مییک دل ن

 آید.  می

-مــی باشان خود، دلی بجان را مأمورشنود. یکی از اوگولگز خبرها می شاه عباس از زیبایی       

از او بجــان پــيش آید ولی دلــیيق عابباس به تبریز میعاشبياورد.  كند تا او را به حرمسرای شاه  

يق بــه عاشــ شود.  در تبریز حاضر شده و گولگز پری را اسير كرده و به طرف اصفهان رهسپار می

بهــره رسد. او، از هنر ساز و ســخن خــویش ی راه به كاروان میافتد و در ميانهدنبال آنان راه می

يق عبــاس و عاشــ سراید. البته این داستان بعد از اشعارش را خطاب به گولگز پری می  گيرد ومی

يق عباس بــه تناســب در عاشيقهای بعدی ساخته و پرداخته شده است و اشعار خود  عاشتوسط  

 ميان داستان گنجانده شده است. 

ی عشق عميق بين عاشق و معشوق و ابراز تنفــر از كســانی اســت این داستان، در بردارنده       

كنند. در این داستان همزمان با نشان دادن هيجانــات و جوان سد بر پا میسر راه وصال دكه در  

و وطنشان نيز   ی آنان به مردمدو جوان نسبت به هم، عشق و عالقهدرونی و محبت و دلبستگی  

شــود كــه دیگــر از هيجانــات و ن عالقه به حدی بر زبان آورده میشود. و ایبه تصویر كشيده می

كنــد. در حقيقــت، ایــن اشــعار بيرون آمده و عموميت پيــدا مــی  خصیاضطراب های فردی و ش

 كند.  ت كه وضع عمومی مردم را ترسيم میيق عباس توفارقانلی اسعاش

شاه عباس به صورت سلطانی غدار و ستمگر، عيــاش و بولهــوس ترســيم شــده اســت و در        

مبارزه بــا شــاه قدرتمنــد به    يقی خودعاششيق عباس، مردی ساده و پاك كه با هنر  عامقابل او،  

باشد. تصــویری كــه از بيدادگری فقط هنر ساز و سخنش می خيزد. او سالحش عليه ظلم ومیبر

ی قدرت شاه استان پرداخته شده است نشاندهندهبردن گولگز پری از تبریز به اصفهان در این د

بجــان بــر ســاربانی آنــرا دلــیافتــد. ز راه میعباس است. كاروانی بزرگ با نگهبانان فراوان از تبری

يق عبــاس عاشــ ی  كاروان جای داده شده است. مبارزهعهده دارد. گولگز پری نيز در صفوف اول  
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افتد و در طــول راه است. او، همراه كاروان به راه میدر این داستان بسيار زیبا و دوست داشتنی  

شــود بــه زبــان وا داشته مــیو جوری كه بر مردم ر  با خواندن سوزناك ترین اشعار عاشقانه، ظلم

مون اساسی این اشــعار را تشــکيل مــیآورد. شکایت از زمانه، نارضایتی از چرخش فلک، مضمی

 دهد:  

 دالت، دیـوان؟ ده عهـانـی بـو اؤلـکه   

 سين دردیمه درمان،  یوخ كيمسه، ائيله   

 انصاف سـاربان،  هئچ اینصافا گلمز بی   

 ر. بـوزالر، نـر گئدهبان چکر، مایا  سار   

 ی،  من گزميشم آلـچـاق ایـلـه اوجان

 انی  ر یـولوندا قـوربان دئدیم بو جای

 ی ویــرانـه قــویــدوالر آذربایـجـان

 ر.  عباس آغالر، گولگز كيمی یار گئده

يق عباس بــه دنبــال گــولگز پــری بــراه افتــاده اســت و عاششود  همانگونه كه مشاهده می       

آورد امــا در عــين حــال وضــع اجتمــاعی ـ عمرانــی خــراب اشعارش را در مورد او بر زبــان مــی

ابنــاك آذربایجــان را آذربایجان را نيز بر زبان می راند. كاروانی كه از تبریز راه افتاده گوهرهــای ت

گردد. این اشعار، دیگر گویای اضــطرابات و ی تبدیل میاآذربایجان به ویرانهبرد و  به اصفهان می

سازد، برای همين هــم ی ملت و ميهن او را عيان میهمه  اميال فردی نيست بلکه وضع و روزگار

يان مردم كوچه و بازار خوانده شود و در ميق عباس ورد زبانها میعاشعاری از  است كه چنين اش

آیــد درد دل همــه ی مردمــی اســت كــه زنــان، زبان میدردی كه در این اشعار به  شود زیرا  می

 گردند:  شوند و تسليم شاه ظالم میسير میدختران و خواهرانشان چنين زورگویانه ا

   ،ـن فــقــيـریـن اَلَمییـئـنه آرتدی م   

   ،رخ فــلـک تــرسـه چـکدی َقلَمیچـ   

 ،رم عالمیاشــيـنـا غرق ائـيـلهؤز یـگ   

 عمان اولموش، آی اولموش.    رسوالقطره     

 ،لـر دوزولدیمـه صـراحـیمجليـسـي

 ،اشی قـابدان قـابا سـوزولدیی   مگؤزو

 ، عـبـاس، الـين یـاردان اوزولدیآغـال

 بوگون آخر زمان اولموش، آی اولمـوش. 
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شــاه  بــرای  انــد و  اش را از او گرفتــه كس و یار مانده است، سوگلی يق عباس عاشقی تنها، بی عاش         

 فرستد:  نالد، لعن و نفرین می رو بایستد بنابراین از زمانه می  تواند با شاه رو در برند. او نمی می 

 یاالن    هئچ  رممهسؤیله من عابباسام     

 الدیالر تاالن،  مـه سائلـيـمـه، اؤلـکـه   

 بـجـان، اهلل وردئریخان وجـا، دلـیخـ   

 بـجـان یــاریم آپاردی.  ویـمـا، دلـیق    

بين عباس با گــولگز شود. شاه از نامزدی در اصفهان با شاه عباس روبرو می  يق عابباسعاش       

ا حبس يق عباس رعاشدهد  چشم از گولگز فرو بندد. دستور میتواند  شود اما نمیمیپری مطلع  

ای محکــم و حق و عاشقی جانباز است كــه اراده  يقعاشاندازند اما عباس  میكنند. او را در چاه   

ا از دســت دادن گــولگز بــرای او دهد امــ ز هيچ شکنجه و آزاری ناله سر نمیقلبی صادق دارد و ا

كنــد و دردش كند زهرش را نوش میها را تحمل میت. بنابراین شکنجهتر از همه چيز اسسخت

ــ   را تحمل، شاه عباس وقتی استقامت او را می بيند دست ر به هزاران دوز و كلــک، حيلــه و تزوی

يق عبــاس عاشبرد و با پوشاند و به حرمسرا میگولگز پری را به زنی سالخورده مییازد. لباس می

كنــد و دوســت اس كرده و از او ابراز انزجار مــیيق عبعاشگذارد. گولگز قالبی رو به  رو در رو می

يق، عارف اســت و عاشآورد اما را بر زبان میيق عاشار به كلبه ی  داشتن شاه عباس و ترجيح درب

را به دار   دهد اویابد و دستور میای نمی. شاه عباس چارهكندرا رو می  عاشق؛ مکاری شاه عباس

 يق ساز است و سخن:  عاششود اما سالح بکشند. جالد آماده می

 اشــيــنـا دوروم دوالنــيــم بـ   

 دیــرم. ـار گـئـوزلــو یــآال گـ   

 دقـــه اؤلــسـم بــویـونــا صـ   

 ئــدیــرم. ـقـالسام انـتـظـار گـ   

دارد. چــون اش را ناشقی صادق است كه تحمل مرگ سوگلیگولگز پری نيز انسانی واال، ع       

راه كند كه مرا نيز هماندازد و اعالن میبرند او، خود را بر روی عباس میعباس را به پای دار می

انــدازد خــونين جگــر و دل ســرد نگاه به اطراف كه می  یابد امااو بکشيد. عباس دل و جرأت می

یــاد افتد. به كند، به یاد وطن و ملتش میيرد، غربت و بی كسی بر او اثر میگگردد. دلش میمی

تــاری، یــارو افتد كه او را دلداری داده بود و گفته بود كه در هر گرف باتمان قلينج برادر گولگز می

 یاور او خواهد بود. اما حاال او كجاست؟

 ر  حؤكمویله خان اوستونه خان گئـده  شاه   

 ر  م، یـاش یـئـرینه قان گئـدهیـدهآغـال د   
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 ر  بوشالدی، دیل دوالشدی، جان گئده  قول   
 دی.   مـهآخــــر آپــاردیــالر دارا، گــلـ   
از دست داده اســت یــا بــه عبــارت بهتــر، همــه چيــز او را از يقی كه همه چيز خود را عاش       

ست كه بــاز از برند، این كمال جسارت و وطندوستی اواند و خود را به پای دار میرفتهدستش گ
پرســتی و انساندوســتی اســت. د. مهمترین مضمون این داستان وطنكنملتش، وطنش دفاع می

 تبریز تا اصفهان، كــاروان شــاه عبــاس را همراهــی  آید و ازيق عباس از توفارتان تا تبریز میعاش
ــ زنــد و آواز مــیماند. ساز میای ساكت نمیو در طول راه، لحظه  كندمی ا خوانــد. در طــول راه ب

بــا درد دوری   شود درد هجــرانو چون از وطن دور می  خواندسراید و میدیدن طبيعت شعر می
 شود:  تر میاز وطن، غربت رنگين

 يمدن، ائـليـمدن ری دوشـدوم وطـنآیـ   
 نيمدن، گولومـدن  بــولبولومدن، گولشه   
 نـجيدین دیليمدن؟  من نه دئدیم سن ای   
 دیم گولوم یار! حسرت قـالدیم من، درمه   

 يمی  دیم ائلر ترك ائيلهعابباس دیيه
 ولومی  دن گـينهآغ سدیم  بـيـر درمه

 ـلـک اؤلــومـی آرا دا وار چــــرخ ف 
 قوی جمالی گؤروم، اوندان اؤلوم یار! 

ایــن داســتان هــای دیگــری نيــز در  يق عباس و گولگز و شاه عبــاس، چهرهعاشگذشته از         
هــای مثبــت ایــن بجان، قنبر، باتمان قيليج و دیگران. قنبر یکی از چهرهشركت دارند مانند دلی

كند. عباس در تبریز بــا قنبــر و برای آزادی و عدالت مبارزه می  يقعاشستان است كه در كنار  دا
كنــد. قنبــر دوســت یابد و كمکهای فراوان به عباس مــیشود و دوستی آن دو ادامه میمی  آشنا

كند و وقتــی مــأموران شــاه عبــاس، گــولگز را كه در راه دوست، جان خود فدا می  وفاداری است
يق خبــر عاشــ . اوّل از همــه او بــه  تواند ساكت بنشيندبرند او نمیكرده و به اصفهان میدستگير  

 رساند:  می
 باشينا دؤندویوم، قــوربان اولـدوغـوم،    
 ن! عـباس، آپـاردیــالر یاریـنـی سنـي   
 ،  آلـيشيب اودونــا بوریـان اولـدوغــوم   
 نـين! عـباس، آپــاردیـالر یــارینی س   

ی آذربایجان است كه در طول صدها سال زبــان بــه زبــان  های عاشقانه استان یکی از منظومه این د         
انــد و  تها، آنرا صيقل داده، جال بخشــيده اند و در طی این روای يقهای مختلف آنرا روایت كرده عاش گشته و  
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يق عبــاس  عاشــ آید. هر چند كه در ميان منظومه از اشــعار  شيواترین داستانها به شمار می از  امروزه یکی  
 اند.  ده، خود نيز اشعاری بر آن افزوده يقهای روایت كنن عاش شود ولی گاه توفارقانلی استفاده می 

 
   1شاه اسماعیل و گولزار

 

 

 های نــادر در شاه اسماعيل صفوی یکی از چهره      

ســـال    15ياست دنياســت. او  ی ادبيات، هنر و س زمينه 

تی مـقـتدر را بـنـــا نـهـــاد،  شتـر نـداشـت كه حکوم بي 

امپراتوری بزرگــی بــه وجـــود آورد و از دهـــها كـــشور  

 الطوایفی، حکومتی مقتدرو یکپارچه ساخت. ملوك 

ــ       ــر جنگ و سياســتدانی، انســانی اوری او عــالوه ب

ار هنرمند و شاعری پرقریحه، خطاطی زبردست بسيـ

ای بود كه روزگار هماننــد ماهر بود. او نابغهو نقاشی  

-یاد دارد. او خط را بســيار خــوب مــیاو را كمتر به  

ها بخش بسياری از موزهبدیلش زینتنوشت و آثار بی

نویســان از مهــارت و چنــد كــه بســياری از مــورخين و تــذكرهها است. در نقاشی هر  و كتابخانه

ی شــعر، خــدمات ما در زمينهاند ولی راقم هنوز اثری را مشاهده نکرده است. ازبردستی او نوشته

تــوان مــی  كه در حقيقت  ای را آفریده استادبيات آذربایجان كرده و مجموعه  ای به تاریخارزنده

اثــر  3ســرود و شــمرد. او خــود شــعر مــی آذربایجان ی عطفی در تاریخ ادبياتروزگار او را نقطه

از شــاهکارهای   جاودانه ـ دیوان، ده نامه، نصيحت نامه ـ به یادگار نهاده كه در حــد خــود یکــی

تا ســر امپراتــوری خــود را گوی در سر  عالوه بر این او دهها شاعر تركی  2آید.ادبيات به شمار می

شــد  دور خویش گرد آورده و به ادبيات و فرهنگ رونق فراوان داده است. دربــار او محــل آمــد و

الشعرا حبيبی، كشوری تبریزی، صادقی افشــار، امــانی، ها شاعر شيرین سخن بوده است. ملک ده

زد و د ساز مــیاسماعيل خو  تر اینکه شاهی جالباند. نکتها دربار در رابطه بودهقربانی و دیگران ب

يقی مثل گرایلی، قوشــما بــه وفــور عاشی فراوان داشت. اواز فرمهای شعری  يقی بهرهعاشاز هنر  

يق ـ عاشــ استفاده كرده و اشعارش در این ســبک و ســياق در دیــوانش جــای خاصــی دارد و دو 
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ز احتــرام آمدنــد و نــزد او ااز نزدیکان شاه جوان به حساب می  شاعر معروف زمان امانی و قربانی

انــد، از اعيل داد ســخن دادهيقی شاه اسمعاش اند. مورخين نيز از هنر ساز وخاصی برخوردار بوده

-در ميادین جنگ نوشته است. پس بی  جمله در عالم آرای عباسی از ساز نواختن شاه اسماعيل

نيست كه در ميان مردم از محبوبيت فراوان بوخوردار باشد و بویژه شاعران مردمــی ـ همــان   جا

 را نگهدارند. شيقها در وصف این شاه جوان، داستانها بسرایند و بدینگونه احترامش  عا

ود دارد واریانتهای مختلفی ی شاه اسماعيل در بين مردم وجيقی كه دربارهعاشداستانهای         

توان عنوان كرد. برخی داستانها، بيشتر رنگ عاشقانه دارند و برخی مانند شــاه اســماعيل و را می

تــوان در ردیــف موع داستانهای شاه اسماعيل را مــیعرب زنگی رنگ حماسی دارند، ولی در مج

ی محبوب مردم است و ایجان جای داد. شاه اسماعيل چهرههای عاشقانه ـ حماسی آذربمنظومه

هــایی كــه سترده شده است و به خاطر قهرمــانیداستانهایش در ميان مردم با وسعت بيشتری گ

برخوردهای مبارزه جویانه زند و در كنار روابط عاشقانه،  به معشوق از عاشق سر میبرای رسيدن  

سازد. شاه اســماعيل را از داستانهای عاشقانه جدا می  و شمشير زنی نيز وجود دارد، این داستانها

پــردازد. از ی خــونين بــا دشــمنان مــیبرد و به مبــارزهای رسيدن به یار دست به شمشير میبر

توان ربایجان فراوان است كه میم در آذاینگونه داستانها كه عاشقانه ـ حماسی از آنها نام می بری

  1داستانهای ذیل را برشمرد:

 نــــدار نـوروز و قـ  

 ره طـاهر و زه  

 اه  لـطـيف ش  

 وك  الملشااهـزاده سيـف  

 دام  مـحمد و گول انـ  

 و ...   

كنيم كه عالوه بين مردم بوده است. حال اضافه میگفتيم شاه اسماعيل شاهی محبوب در         

دليــل دیگــری هــم بــر ایــن اعری و هنر دوستی او، تشکيل امپراتوری مستقل ایران و غيره بر ش

بایست به حساب آورد و آن، تالش شاه جوان برای برقراری عدالت و مساوات بــين محبوبيت می

در جنگ چالــدران در برابــر   مردم است. او با توجه به اعتقادات مذهبی و بویژه به دليل شکست

پدید آورد تا امنيــت و آســایش اصالحاتی    آورد و در اجتماع فئودالی زمانهها، رو به انزوا  عثمانی

، در ی مردم را فراهم آورد. سالهای آخر عمر هرچند كه در جوانی رخــت از جهــان بربســتتوده

همــت گماشــت. بنــابراین   توانست برای آبادانی و عمران شهرهاسکوت و آرامش گذشت و تا می
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هــای او برشــمرد. توان همــين عملکردمورد او را می  دليل منطقی برای ساختن دهها داستان در

 توان عوامل زیر را مطرح كرد:  علل اصلی محبوبيت شاه اسماعيل میبنابراین در ميان  

 ( تالش شاه جوان در برقراری نخستين امپراتوری بزرگ بعد از اسالم   1 

 ( هنر شعر و داشتن دیوانهای مختلف  2 

 يق معروف به دربار  عاشيقی و جذب چندین  عاش( توجه به شعر  3 

 يقی توسط خود شاه  عاش( سرودن فرمهای شعری   4 

 ( تالش وی در جهت آسایش و رفاه مردم   5 

 مانند از شاه  ( بروز رشادت و شهامت بی 6 

يقها نيز او را بسيار دوست داشته و دارند، حتــی عاشم،  عالوه برمحبوبيت شاه در ميان مرد       

 غزلهای عروضی او را در ساز می نوازند. 

ی قرنهای گذشته ساخته شده اســت چهــرهدر داستانهایی كه برای شاه اسماعيل در طول         

ها رشادت و شهامت از خــود بــروز مــیتاریخی او فراموش نشده است. در این داستانها، قيزیلباش

غلّوهــایی در ایــن زمينــه   هند، حتی جنگ چالدران در این داستانها گنجانيده شده است و گاهد

گــردد و... در ایــن داســتان شاه اسماعيل در این جنــگ اســير مــی  گيرد از جمله اینکهانجام می

آید و پدر او عبدی بيگ یکی از سرداران شجاع اوست خانيم سوگلی شاه به تصویر در می  تاجلی

جــوان از رســد. شــاه نگاوریها و دالوریهــا بــه شــهادت مــیاین جنگ ضمن نشان دادن جكه در  

 دهد:  د و چنين به تاجلی خانيم پاسخ میشوشهادت عبدی بيگ متأثر می

 يم، سن ایدین، آلاله گتيردی  دیایسته   

 تـيردی  اودلو كؤنلوم اوسته كولوم یـئ   

 ؤتوردی  نی آرالـيـقـدان گـدوشـمنی   

 بدی بيگدن اؤترو، تاجلی، آغالرام.  عـ   

 

تاجلی خانيم در این داستان شمشير به دست گرفته و همــراه قوشــون شــاه اســماعيل بــا        

دشمنان وطنش به جنگ برخاسته است. تاجلی نيــز در ایــن جنــگ زخــم شــدیدی برداشــته و 

اعيل اســت پــيش همراه با برادرش دورموش خان ـ كه او نيز یکی از سرداران قوشون شاه اســم

 گویند:  یابند میو چون شاه را غمگين می  آیندشاه اسماعيل می

 ،خانیایرانين شاهی سان، توركيستان     

 ی، سن، جـهـانـيـن جـانمرشد كـاميل   

 عبدی بـيگين اولدو شاهين قـوربـانی،    
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 ا! جلی بـيگيم سنه قـوربـان، آغـالمتـا   

 

اعيل در این داستان پرداخته شده است شاهی عدالت گســتر اســت سيمایی كه از شاه اسم       

اســتبداد و دیکتــاتوری را پــردازد و زورگویان و ستمگران به مبارزه مــیكه با فئودالهای محلی و 

انــد در حقيقــت بيــانگر اتی كــه بــه شــاه اســماعيل زینــت دادهكند. همين خصوصيسركوب می

حداقل چنين دوست دارنــد كــه شــاه عــادل، آزادی خــواه و های مردم است یعنی مردم خواسته

عدالت گستر باشد تا مردم در سایه ی چنين حکومتی بتوانند با آرامش خاطر و آسایش زنــدگی 

كنند و حقوقشان زیر پای خانها و فئودالها لگدمال نشود. چنين داستانهایی در ميان داســتانهای 

سرای آذربایجان ماننــد نظــامی گنجــوی در خلــق ن فراوان است و حتی شاعران مثنویآذربایجا

  1ها گرفته اند.آثارشان از این داستانها بهره

خــانيم« كــه پــدرش   دیگری وجود دارد بــه نــام »نــوش آفــرین  داستان حماسی ـ عشقی       

وقشان توسط پدر خــود چيز كه حق و نوشاپری طرفدار مردم فقير و بیحاكمی غّدار و ظالم است  

م فقير اســت و عشــق او را بــر گردد. او دوستدار پسری فداكار از ميان همين مردمیوی پایمال  

طرفدار مردم گشته و همچون مردم تحمل اینهمــه   دارد كه به مردم بپيوندد. نوش آفرینآن می

شتابد و با همدستی مردم، پــدر خــود را ندارد. بنابراین به كمک مردم می  استبداد و زورگویی را

گردد. اما در این داستان، قهرمان مردم، شاهی عــدالت و خود جانشين پدر میاخته  از تخت براند

ار را از بــين تمــام سپارد و گولزر است. شاه اسماعيل دل به یکی میخواه و عاشقی مبارز و فداكا

ماند. پدر شاه اسماعيل، همه ی دختران ایل گزیند و در عشق خویش وفادار مییمزیبا رویان بر

زنــی بگيــرد. شــاه آورد تا فرزندش یکی را از ميان آنان برگزینــد و بــه  باغی گرد می  تبار را درو  

 گشاید :   اسماعيل زبان  می

   اغـا ، پـریلر یـيـغـيـليـب بـلرحــوری    

 ز! گـولزارا بـنـزمـه بو چ بـيـریـسیهـئ              

 

 و باز در ادامه می گوید : 

 يرميزی ،، كيمی ق ميسی آل گئييبكي    

 ،ر، كيمی نرگيزیول دریكيميسی سونب              

 دی وزیرین قـيـزی ،اميدان گؤیچک ه    

 ز! گولــزارا بـنـزمـهبو اودا كی هـئـچ                
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خود با دو دختر جنگاور روبرو   افتد اما در سر راهعيل برای آوردن گلزار به راه میشاه اسما       
برادران و دیگری عرب زنگی. اما شــاه جــوان   7شود یکی »پری« نامی است كه یگانه خواهر  می

كند كه سوگلی جدا تراف میدر عشق خود نسبت به گولزار پایدار است و به آن دو دختر زیبا اع
ندارد. آری، شاه اسماعيل از مجنــون، كــرم، رود و هوس دیگری ای دارد كه به دنبال او میافتاده

قریب و عباس متفاوت است زیرا قــدرت شمشــير زدن دارد و بــرای رســيدن بــه ســوگلی اش از 
 كند.  گذرد و با دشمنان جنگ میوانع میم

امــا شــاه بنــدد.  نی است راه را بر شاه اســماعيل مــیعرب زنگی كه دختر بسيار زیبا و متي       
 گوید:  ا او میجوان در مباحثه ب

 مـوشام جانا  چوخ دانيشما، عرب، دوی   
 ا  ك مـئيدانسن گـيرهیيرداعوا ایسته   
 ا  سـيـيـررم قـيلينجی، بـوالشار قان   
 یول وئر عرب، یول وئر، اینجيتمه منی!      

 

ریســت ختای متفاوت از دیگر دختران ایل دارد. او دعرب زنگی نيز در این داستان چهره          
غيــرت، برده و همواره بــه دنبــال مــردان بــیها را چشيده، رنجها  كه در زندگی طعم تلخ سختی

گــذر خویشــند و در ایــن راه زنــان و ی است كــه در پــی ارضــاء هوســهای زودناموسعياش و بی
یابد بــه عرب زنگی هر جا كه چنين مردی می  كنند.ان را فدای خوشگذرانی های خود میدختر
پا كرده و تمــامی . او، در كنار جاده، پناهگاهی برگذرانداعمالش می رساند و از دم تيغ می  سزای

كشد و هــر سازد می گيرد، هر كه را مغلوبمی گذرند زیر نظرآن راه میكاروانهای تجارتی كه از 
. ایســتدو اینک بــا شــاه اســماعيل رودررو مــیكرد. ا  كس كه بر او غالب شود با او ازدواج خواهد

 گشاید:  عرب زنگی زبان به رجزخوانی می
 وخسا دا بنگی،  اوغالن، مئی ایچيميسن، ی   
 ی،ـقـورخـودان سارالـيب اوزونـون رنـگ   
 ن عــرب زنـگی،دیله ائــشـيـتـمـههـ   
 ر.لر باش وئریب گـئدهوخ سنين كيمیچ   

 گوید:  شاه اسماعيل چنين میدر جواب او،  
 ما واغيما، جـوشبـيـرسن گل باخ قـاین   
 رالن قــوشومــا ال وورا بيـلـمزسـن ت   
 ا ه اسـماعيلين نــر سـاواشـيناخ شـاب   
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 1،اینجيتمه منی!یول وئر عرب،یول وئر    

 

د اگر شاه اسماعيل بــر گویپردازد. او میرطی به مبارزه با شاه اسماعيل میعرب زنگی با ش       

او غلبه كند تا آخر عمر دوست و یاورش بوده و در غمها شریک و سنگ صبورش خواهــد بــود و 

كنــد و از گرفتاریهــا رهــا مــک مــیچنين نيز می شود. عرب زنگی در بسياری از مشکالت بدو ك

و  ایــن دو عاشــقرود و ی گلــزار از پــدر ســتمگرش پــيش او مــیسازد، حتی برای خواستگارمی

 ماند.آخر عمر بدانان وفادارو صادق می رساند و خود نيز تامعشوق را به هم می

های آذربایجــان وجــود دوست صادق و وفادار از جمله موضوعاتی است كه در اكثر منظومه       

اســت و  پــردازد او همــدم قهرمــانقهرمان به ســفرهای دور و درازی مــیدارد. دوستی كه وقتی 

رســاند همانگونــه كــه عــرب زنگــی در ایــن ها یاری میها و گرفتاریهمواره قهرمان را در سختی

عنــا داستان ترسيم شده است. در داستان دیگری به نام »شاهزاده ابوالفضل« دختــری بــه نــام ر

 رســاند. دريدن او به اهداف و سعادت یــاری مــیگردد و در راه رسخانم یار و مددكار قهرمان می

عمر پر بار خود   شود. او، سعادت زندگی وفضل میابتدای داستان، رعنا خانم عاشق شاهزاده ابوال

-در نزد یار دیگری دارد منقلب مــی  شنود كه ابوالفضل دلسازد و چون میرا فدای عشقش می

-دهــد و مــیا به ابوالفضل و وفاداری او مــیگردد. دچار بحران روحی عجيبی می شود اما حق ر

-ا به عشقش می رساند و خود فــدا مــیكه خود عشق را تجربه كرده و بنابراین ابوالفضل رگوید

گردد. ابوالفضل عاشق سرسخت گل ناز است. او چنان عاشقی است كه در مبــارزه بــرای وصــال 

-خانيم او را شفامی دهد، تيمار مــیكنند اما رعنا  اش میگسلند و تکه پارهاز بندش می  یار، بند

برد. ابوالفضل نيز همچنــان وفــادار یناز می گلگردد اورا به خانهم و تندرست میسالكند و چون  

كشــد. امــا عشوق را بهم رسانده نفــس راحتــی مــیاست و رعنا خانيم از اینکه این دو عاشق و م

شيدن زهــر طلبد و با نواز خواندن اشعاری چند، حالليت میابوالفضل دیگر كسی را ندارد و بعد  

 دهد:  ویش پایان میبه زندگی خ

 ينی داغالسيـن،سآنـام یـوخدو سـينه   

 آتام یـوخـدو فـراغــيمـدا آغـالسـين،   

 قـوی كنيزلر گـؤزلریمی بـا غـالسـين،   

 حـالل ائـيله، داخی من گئده ر اولدوم.   
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-مقایسه كرد. اینان هردو عاشــق مــی  در این داستان رعنا خانيم را می توان با عرب زنگی       

كنند. ایــن جنبــه هــر د بلکه خود را فدای عشق میشونند اما مانع سعادت سوگلی خود نمیشو

خورد در ميــان ادبيــات ملــل دیگــر كمتــر نهای آذربایجان فراوان به چشم میچند كه در داستا

از شود بلکه عشق آنان را به فداكاری،  ارشان تنهابه عشق ساده محدود نمیارد. اینان كهمتایی د

 گردد.خود گذشتگی و ایثار رهنمون می

داستانهای عشقی ـ حماسی، هم از داستانهای عشقی مجــزا هســتند و هــم از داســتانهای         

نهای كوراوغلــو، ه درداســتاحماسی. فرق بين داستان های كوراوغلو و شاه اسماعيل در اینست ك

ی اول قــرار گرفتــه و عشــق و محبــت در مرحلــه دوم ایســتاده اســت امــا در قهرمانی در مرتبه

داستانهای شاه اسماعيل، قهرمانی در رده دوم و بعد از عشق و محبت قرار دارد. همچنين اســت 

ی قهرمــان بــرا  فرق آن با داستانهای عاشقانه. در این داستانها، عشق حــرف اول و آخــر اســت و

گيرد بلکه اواز كماالت دیگری مانند هنرساز و سخن برخوردار ای به دست نمیوصال یار، اسلحه

 است.

توان عزیز خوجا را مطرح ســاخت. او شان در داستانهای شاه اسماعيل میهای درخاز چهره       

-شد و راه نشان میبخل را تسلی میپيری جهاندیده است كه در نامالیمات زندگی، شاه اسماعي

بخشد و درچند ه شاه اسماعيل را از چاه نجات میدهد. او، فردی خيرخواه و انساندوست است ك

 شتابد.و میمورد دیگر نيز به كمک ا

 

 
 آپاردي سئلر سارانی

 

-از شيرین ترین داستانهای عاشــقانه یکی          

 باشد. ذر بایجان »سارا و خان چوپان« می ی آ 

 این منظومه، تاریخی بـس دراز دارد و سـراز 

آورد امـا هــر زمـــان ادبيات اساطيری در مـی

به رنگی در آمـــده و بــا تـوجـــه بــه اوضـــاع 

ــت.  ـــيده اس ــه را پـوش ــاس زمان ـــان، لب زم

آخـرین لـبـاس سارا مربوط به جدایی قـفقاز 

از آذربـایجـان جنوبی است در زمان فتحعلی 

 شاه قاجــار. امــــا تردیــدی نيســت كــه ایــن 
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هایی ذشــته ســاخته شــده اســت. افســانههــای گهای گذشته و بلکه هزارهداستان در طول سده

همچون »آراز و اژدها«، »دختر رود« كه قبالً در صفحات گذشته بدان پرداختم همــين داســتان 

اوم همــان افســانه و در كنند تديقها روایت میعاشای كه مهبا نگرش های ابتدایی است. اما منظو

 1ست:ی تقسيم آذربایجان به دو قسمت شمالی و جنوبی الباس زمانه

وســتایی در جــوار رود ارس شــود زن و شــوهری خوشــبخت در رمنظومه چنين آغاز مــی        

ای از زیبایی، عفت، صــداقت و انســانيت و وفــاداری كنند و تنها دخترشان سارا، نمونهزندگی می

ی شهره بودند امــا است. سلطان و گلنار روزگار خوشی داشتند و در منطقه در خوبی و خوشبخت

كند كه بعد از من ازدواج كــن امــا بــا دد و هنگام مرگ به شوهرش وصيت میگربيمار می  گلنار

كسی ازدواج كن كه برای سارا مادری كند و مادری خوب و مهربان باشد. گلنار مُرد اما ســلطان 

تمنــد در در. پســری خــوب، دالور، زیبــا و غيرهرگز ازدواج نکرد، برای سارا هم پدر شد و هم ما

وقتی بزرگ شدند دل به هــم   كه از كودكی با سارا دوست بود ونام »خان چوپان« بود  روستا به  

دادند اما خان چوبان كه مسئوليت نگهداری دامهای روستا را به گردن گرفته بود مجبور بــود بــا 

گرم شدن هوا، گله را به یيالق ببرد و تابستان را دور از موطن خویش باشد. بنابراین دو نامزد از 

ای از باالی آراز بــه رود. در این هنگام حاكم منطقهشوند و خان چوپان به یيالق میمیدا  هم ج

-دل عاشــق ســارا مــی  بيند و یک دل نه، كه صــدنان آمده و سارا را در سرچشمه میروستای آ

باشــد و پان میكند كه او نامزد خان چوپردازد و سارا مطرح میا سارا میگردد. ابتدا به صحبت ب

دهد پــدر ســارا  ـ ســلطان را دســتگير كــرده و كند. حاكم دستور میشق خود خيانت نمیدر ع

گویــد كــه ســارا سارا را می كند و سلطان بدو مــیپيش او بياورند. حاكم از سلطان خواستگاری  

یابد دستور می دهد ز او ببندی. حاكم كه چاره ای نمینامزد خان چوبان است و بهتر كه چشم ا

 دست و پای سلطان را  ببندند و سارا را روی اسب می بندند تا به زور او را با خود ببرد. 

خواهد حداقل اجازه دهد كه پدر و فرزند بــا هــم خــداحافظی كننــد. سلطان از حاكم می         

توانــد و نمی كند كه: دخترم، حاكم خانگيرد و سلطان به دخترش اشاره می  این كار صورت می

باشــم. ســارا نيــز بخشد، كاری كن كه مــن هــم رو ســفيد  ر تو باشد خان چوبان نيز ترا نمیفادا

-قول مــی  تواند عهد و پيمان خود با خان چوبان را بشکند بنابراین به پدردختری است كه نمی

لطان بــا رود و ســ ریزان همــراه كــاروان مــیسارا اشک   افتد در حاليکهدهد. كاروان حاكم راه می

تــوان از ت و نمــیرسند كه آب ارس همواره خروشان اسی خسته به دنبال آنان به جایی میپاها

انــدازد و آب یبایست از روی پل بگذرند كه در این موقع سارا خود را به رود مآب عبور كرد. می

 یابد.برد و از دست حاكم نجات میسارا را با خود می
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شــود خــان چوبــان بــه شود. اما تابستان كه تمام مــیجا كوتاه میحاكم دستش از همه            

ا رود و از مــاجردیگر سارایی نيست. پيش ســلطان مــی  گيرد.گردد، سراغ سارا را میوستا برمیر

گردد. گویند خان چوبان سوار بــر اســب شــد و بــر خانمــان حــاكم و لولــه انــداخت، خبردار می

و مار كرد و خود حاكم را به دســت ســيل آراز ســپرد و  دربارش را در هم ریخت ، قشونش را تار

ری وفــادا های سارا را، بــه ماننــد ســمبلنها و كوهها شد و امروز هم ترانهخود دیگر آواره ی بيابا

 كنند.  این دختر آذربایجانی زمزمه می

 وبـانـاگـئـدیـن دئــيـيـن خان چ        

 انــاگـلـمه سين بـو ایــل مـوغــ        

 انــاگلـسـه بـــاتـــار نـــاحق قـ        

 ارانــی آپــاردی ســـئــلـلـر ســـ        

 االنـــیبـيــر اوجــابــویـلــو بــ         
 

ــ جالب این منظومه، گفتگوی صادقانههای  از صحنه         ين دو عاشــق و معشــوق ای است كه ب

 گوید:نين مین چوبان از عشقش به سارا چشود. خاردو بدل می

 تينسـينده شان ـ شـؤهرهغان اؤلـکهم          

 لـلـره سـارا یـيـلـيـب ائــبيليرسن یـا   

 یـيم باغـالنـيـب سنهاو دور كــی اوره   

 لـره سارا.دؤنـسه ده گـؤز یـاشيم سئـل   
       

 نده لياقتل سن چوخدور سبير گؤزه

 تـانـتر گؤزه لـده اولـمـاز بـئـلـه مه

 داقتسنده اوالن پاك مـحـبـت، صـ 

 ره سـارا!ی سـاالر چــؤلــلــآخرمـنـ
 

 ی داليـنجائيلخان چـوبانين قـاليب م

 انجلی، دالـيلـيمـسا نــهـار،  صوبح و    

 الـی دالـيـنـجمجنون تـک گـزیرم لي   

 ارا!  داستان اولوب دوشوم دیـلـلـره س                          
 

 گوید:زیبایی در پاسخ عشق پاكش چنين میل وفاداری، متانت و  و سمب
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 داااقـتـلـه یـا شـامـيـشام دونـيـصـد   

 وبـانميشام فتنه فـعـلـه خـان چویماا   

 ن، يـلقت تـانـيـان ، شـریـعـت بـحقي   

 وبـان.تورا دوشـمـز هله هـله خان چـ   

 

 كدیر عـصمت و عـفتلده گرهگؤزه   

 كـدیر ناموس و غـئيرت  ایگيتده گره   

 سـده اولمـا سا بـئـلـه عالمـتهر ك   

 ان.تون ائله خان چـوبتـهمت اوالر بو    

            

 ویـا ـ صـياداتـوتـولمارام هـر اووچـ                 

 رم یـادا ساخـالرام سيرریمی وئـرمه                  

 اداثابت اولسـا دونيو پـيـمان  عـهد                   

  ان. ر هر موشکيله خان چوبسارا دؤزه                 

   

شــود و تــأثيری كــه مه منتقل میافکاری كه توسط روایان این داستان به شنوندگان منظو       

انتظار دارد در شنوندگان به وجــود آورد عبارتســت از حفــظ شخصــيت و حفــظ حرمــت خــود، 

اســت و انســانهای واال، یل و تبار. چرا كه آدم بد، باعث شرمساری و سرافکندگی ایــل خانواده و ا

اند ، هئچ به هم سپردهبلندی ملت. وقتی سارا و خان چوبان با این بينش دل  ی افتخار و سرمایه

تواند تردیــدی در دل ی آنان راهی نيست. همينطور هم پول و جالل حاكم نمیكس را در ميانه

دنــدان شــکن ســارا بــه جــواب  این شــعر آورد، حتی زورگویی او نيز كار ساز نيست و  سارا پدید

 است:   چنين حاكمی

 ،لـرده اولـمازبـئـله ایشلر بـيـزیم ائل

 .رمل قایداسين من ترك ائده بيلمهائ

 ،پيگيم نشتردی بـد باخان گـؤزهكير

 رم.ده بـيلمهنه هوركی، نه قورخی هه    

         *** 

 ،نم ـه ـ واراتدول نـمــارام نــهاآلـد    

 ،نم  ی قـاراتم باخان چوبانی ائتمهخ
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 ،من  م ده دارار چـکـيـلـسرا دیيهسـا

 رم.ت ائـده بـيلمهیـمـه خـيانعـهـد    

 

در این جریان، پاسخ سلطان به حاكم نيز جالب توجه است او در عين پاســخ قــاطع بــه او،        

توجه به این مردم و طنش دارد و بی  ارد. او، توجه كامل به اعتقاداتهمواره انسانيت را مد نظر د

 فتــهگيرد، مال و مکنت، زور گویی و ظلم هم او را از راهــی كــه در پــيش گرمسائل تصميم نمی

 كند و پاسخ او به حاكم اینست:است منحرف نمی

 ،گيندنؤز ایسته  هـر كيمی آیيرسان ا   

 ایــيـفـدی.زاره حـ دؤنــر گـونـو آه و   

 ،سـانصداقـتلی ، مـحـبتـلی بـيـر این   

 قـسمت اولـسا نـابـکاره، حـایــيفـدی.     

 

 ایيـنـا شـاد اوالك حـق پـآدام گـره   

 وم ـ یاد اوالر قـو هیه، ایستهدئمهزور     

 ی آد اوالائـل ایـچينـده آدی یــاخش   

 تـمـکاره، حــایـيـفـدی.آرخـا دورا س   

 

 ارامتـدن چـيخممن سلطانام شریـع   

 ارام  ؤنول یيخمماميشام سينيق كیيخ   

 خمارامبو دونيا دا یوخسوللوقدان قور   

 ـفدی.ایـيخائين اولسام دوز ایلقاره، ح   

 

و چنين پدری، نصيحتش به یگانه دخترش وفاداری به عهد و پيمان است و عــدم تمکــين        

 كند:  ستمگر. سارا نيز همين كار را می  به خائن و

 هو عـــهــد و پـيـمـانـيلـردوغــــ   

 ـنـیسـيـن ائـلـلـرمــیـــاد ائـيـله   

 جــاـــرده قــيـسـمت اولـونـنـــام   

 لـلرمــنی. قـــوی آپـــارسـيـن سـئ   
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    ي قول محمود منظومه 
يقها اجــرا عاشسط های آذربایجان، داستانهای متشکل از نظم و نثری هستند كه تومنظومه       

های خواهيم به مسئله »بوتا وئرمک« كــه در بســياری از منظومــهشوند. در اینجا میو روایت می

ایــم. در را بــرای همــين منظــور انتخــاب كــرده  زیم و ایــن منظومــهآذربایجان وجود دارد بپــردا

شود بدین معنی اســت كــه فــردی در خــواب كه مسئله »بوتا و ئرمک« مطرح می  هاییمنظومه

گيرد. این شــراب مســت كننــده نيســت بلکــه دست شاه مردان ـ حضرت علی )ع( میپيمانه از  

شود و چــون ز و سه شب از خواب بيدار نمیه روآگاهی دهنده است. بعد از نوشيدن این باده، س

دیــده باشــد و مکتبــی   گردد، یعنی بی آنکه استادیداند و صاحب هنر میبيدار شد آینده را می

بطوریکــه در شــود  تواند ساز را در اوج زیبایی بنوازد، هنر شاعری بــر او الهــام مــیرفته باشد می

لش می افتــد و دختــر را در گذشته، عشق دختری بر دگردد و از اینها  سخنرانی سرآمد همه می

ی او را نيــز که اهل كجاست، پدرش كيست و قيافــهبيند و تمام مشخصات دختر ـ اینخواب می

رد شود، یعنی در همان موقع، دختــر مــوکه همين بوتا به دختر نيز داده میتر آنبيند و جالبمی

رسد، بنابراین هــر دو بــه دنبــال به او نيز میهی  بيند وهمين آگانظر، قهرمان ما را در خواب می

 رسند.شکنند و در نهایت به هم میرا میهم، سدها  

یشان سر زبانهاســت چنــين يق دیگر كه داستانهاعاشاس و دهها  يق عبعاشيق قربانی،  عاش       

را از   يقی ـ نوازندگی، خوانندگی و شــاعری ـعاشاند. و هنر  يق حق گشتهعاشاند و  بوتایی گرفته

پردازیم هر چنــد كــه ای كه اینک بدان می. اما منظومهاندوال و پيرشان حضرت علی )ع( گرفتهم

نی از او به دست نيامده اســت و يقی برخوردار شده است اما تا امروز دیواعاشبوتا گرفته و از هنر  

يقی به نام قول محمــود عاشيقهاست و گرنه  عاشی  نتيجه گرفت كه این داستان، ساختهتوان  می

رانــد او را داستان وقتی از قول محمود سخن میوجود نداشته است و این در حاليست كه راوی  

 شناساند.  اهل تبریز می

نامه كــه حــاوی يق چنــد ـ بــيش از یکــی ـ اوســتادعاش  منظومه قبل از اینکه روایت شود،       

گوید كه اولين شهر تجــاری دنيــا خواند وسپس از تبریز میمیه است  نصيحت و اندرزهای پدران

دســتگيری،  كنــد، فقيــران راه صاحب فرزندی شود نذر و نياز مــیبوده است و تاجری برای اینک

بعــد از ایــن احســان، صــاحب پســری  رساند وجان را به نان و نوایی میگرسنگان را سير و محتا

شــود، خواجــه شود و وقتی بزرگ مــیبانزد همه میو زشود كه زیبائی، عقل و هوش، دانایی امی

نــدگاهی پــردازد و هــر از چگيرد و به تجارت میير شده و فرزندش كار او را پی میاحمد دیگر پ

 پردازد.به سفرهای دور و دراز می
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رود كــه رود چنان خــوابی مــیاه به خواب میگشت در رروزی با كاروانی كه از مصر برمی        

ی بلورین بطرفش آید جامی باالی سرش میشود. سيدی نورانر نمیكنند بيداهرچه بيدارش می

 می گوید:  ـ پسرم محمود، این باده را از دست من بگير و بنوش!دراز كرده و

 جواب می دهد: ـ آخی آقا، قربانت گردم، در شریعت ما باده خوردن حرام است.        

گــویی. ایــن می گوید: ـ این باده از آنهایی نيست كه توده و مید نورانی دستی بر سرش كشيسي

 شود.  ه حالل است و قسمت هر كسی هم نمیباد

  1كشد. آنگاه ، مــوال دو انگشــت خــود را  »یاریميشــاق«قول محمود پيمانه گرفته و سر می      

 بينی؟د: پسرم نگاه كن، ببين كجا را میگویكند و بدو میمی

 بينم.قول محمود گفت: ـ شهر زیبایی می       

 بينی؟ال گفت: آنجا مصر است دیگر چه میمو       

 بينم كه دختری در ایوان ایستاده است.گفت: ـ در آنجا قصری را می       

ی بخت شــما را بــا هــم آفریــده حمد شاه است. خداوند تعالی ستارهموال گفت: او، نگار، دختر م

دادم، ترا نيز بــه او نشــان از آن تست. برو، او را بگير. همچنانکه او را به تو نشان    است. آن دختر

 رسم.  پيش آمد مرا صدا بزن، به دادت میام. نترس، هر مشکلی  داده

قول محمود از خواب هراسان بر خاست، خبری از موال نبود. باز هم گرفت و خوابيد و سه         

افتــد و قــول محمــود در حاليکــه بــی هــوش افتــاده بــود راه می  از خواب برنخاست. كاروان  روز

 آیــد.آورند. او در تبریز به هوش میبندند و به تبریز میكنند و مینش او را سوار اسبی میدوستا

 می شوند و از او می پرسند : پسرم بگو ترا چه شده است؟  پدر و مادرش دور سرش جمع

توانم دردم را به این راحتــی بگــویم، بــرایم ســاز ، من نمیگوید: پدر، مادرحمود میقول م        

ته است؟ به هــر حــال بــرایش كنند كه او كجا ساز زدن را یاد گرف اورید. پدر و مادر تعجب میبي

گوید كه باید به مصــر كند و می، آنچه بر سرش آمده است روایت میآورند و او با شعرسازی می

 رود:  

 يـنیحــاالل ائـيـلـه، آنـا، مــنـی  آتـا

 ئــدیـرم.ودآلــميشام یـانـا ـ یـانـا گـا

 دن بـاده ایـچـمـيـشـمموالمـين الـيـن

 مــنيم دردیـم گــلمز سـانا گـئـدیـرم. 

 
كردن یعني دوانگشت را از هم باز كردن ودر مقابل طرف مقابل قرار دادن. طرف خطاب از بین دو انگشت شاهد   یاریمیشاق  1

 شود.دنیاي دیگري مي گردد كه به وي نشان داده مي



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان    386

 

گزیده   گوید او را مارگوید دیوانه شده است، دیگری میهمه دور سر او می ریزند، یکی می       

 كند و راه مصــر رامحمود از پدر و مادر خداحافظی مید. قول  شوناست و همه از دورش دور می

گيرد. قول محمود در اینجا باشد تا به سراغ نگار برویم. او نيز همين خواب را دیــده در پيش می

فرســتد كــه یف كرده است و آنان را به شهر میاست و به چهل دختر كمر باریک دور سرش تعر

 یدید پيش من آورید.بروید و اگر پسری با این مشخصات د

د وطن مــی افتــد و از وطــن شود همواره به یاریز جدا میای كه از تبقول محمود از لحظه       

عمــوالً در راه، مــردم كند و غریبی و بی كسی خود را مضمون اشعارش می ســازد و متعریف می

ه در پــيش گرفتــه كنند و او نيــز از راهــی كــ ای طلب مید و از او شعر و ترانهآیندورش گرد می

رسد و به دیدار معشــوق ول محمود به مصر میاست و عشق یاری به دل دارد سخن می گوید. ق 

شود اما پدر دختر كه شاهی است وزیری دارد كه دختر شاه ـ نگار را برای پســرش در موفق می

دســتگير كــرده و ســعایت   شود. قول محمود راست بنابراین سد راه قول محمود مینظر گرفته ا

دهــد ه شده است و شاه دستور میيق بی سر و پا، عاشق دختر شاعاشبرند كه این  پيش شاه می

ســازند امــا ی آبهــا مــیبا كشتی به وسط دریا برده و طعمهاو را به دریا بيندازند. قول محمود را  

ق اســت و ایــن يق حــ عاشــ بينند قــول محمــود آنجاســت. آری او،  گردند میچون به شهر برمی

شود دخترش را بــدو شــوهر دهــد و بيند راضی میر او كارگر نيست. شاه كه چنين میها بحيله

 وزیر را به زندان اندازد.

ن هيجان، قول محمــود را ی داستان همين است كه گفتيم. اما اصوألبرای آفریدمجموعه         

گذارند و به یک مســابقه رو می رو دريق دیگر  عاشيق ـ با یک  عاشای ـ مشاعره ی دو  در مناظره

بــرو برگــرد ایــن ميدانهاســت. از ایــن گذشــته یپردازند كه معموأل قهرمان داستان، برنــده بــ می

باشد مراه با شعر و آواز و نوازندگی میگفتگوی قهرمانان با هم و یا گفتگوی تمامی پرسو ناژها ه

رهنگ شفاهی مردم ودر ی از این دست در ف بهره نمانند. داستانهایكه شنوگان از موسيقی نيز بی

 يقها فراوان است. عاشی  زبان و سينه

  



 387فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 
 ي غالم حیدر  منظومه
پررمــز و راز ســرزمين  يقها، این خنيــاگران سرگشــته وعاشهای بدیع  یکی دیگر از خالقيت      

ملــت ی غالم حيدر است كــه بــا مضــمونی از عشــق و رزم كــه اصــوالً بــا تقــدیر  آتش، منظومه

ها و شادیها شده است. غالم حيــدر، در گر حسرتها، آرزوها، دلتنگیآذربایجان گره خورده و ترنم

-های فرارویش دل در زلف نگاری می  نهد ودر فردامی  های راهپدر، گام در ناآشنایی  پی جُستن

شاه مــردان مــوال  -نویت مرادش افتد و انوار تابناك معتها در میرذال و شکيبا و قهرمانانه با  بندد

گردد. داستان در زمــان شــاه عبــاس ورش در رسيدن به نيکی و سعادت میعلی)ع( مددكار و یا

پرور دارد و برای آگاهی افتد. در این داستان، شاه عباس سيمایی عادل و عدالتصفوی اتفاق می

رای نخســتين بــار، عليرضــا رود. بپوشد و به ميان مردم میغم مردم لباس درویشی میاز درد و  

پرده اســت. ای عالمانــه و زیبــا بــه چــاپ ســ ذیحق این داستان را روی كاغذ آورده و بــا مقدمــه

ی عالم این داستان، برزبان زیبا و متن داستان چنان اثر زیبایی بخشيده است كه اثــری پردازنده

بــه   1376را در ســال    ین اثرهر چند كوچک را در خور نخستين و توجه ارائه داده است. مؤلف ا

 ی خویش چاپ و منتشر ساخته است.      سرمایه
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 ناغیل الر  

 

ادبيات شفاهی مردم آذربایجان )فولکلور( ادبياتی زوال ناپــذیر، گســترده، غنــی و بســيار           

متنوع است. فولکلور آذربایجان از نظر غنا و گستردگی اش نظر فولکلورشناسان جهان را جلــب 

ادبيــات تــرین  با شــکوهترین و  این ساحه از ادبيات ما را از غنیكرده و بسياری از این محققان،  

اند. فولکلور از روز نخست خلقت همراه انسان خلق شده و همراه انســان تکامــل و جهان دانسته

توان به وضوح كامــل، گذشــته، زنــدگی، آداب و ته است. در ادبيات شفاهی مردم میتکوین یاف 

ها و نيازهــا، دوســتی و محبــت، نفــرت و دشــمنی او را در هــر ها و آرمانها، خواستهرسوم، ایده

ی او را دریافت، و اندیشهتوان تاریخ  اهده كرد. از فولکلور هر ملتی میمقطع از برش زندگی مش

عــدالتی، شکســتها و پيروزیهــایش را ذرانده، مبــارزه اش عليــه ظلــم و بــیحوادثی كه از سر گ

ای دست نخورده و بــدون ن اعتقادیم كه فولکلور ما گنجينه، هنوز برای21دریافت. در آغاز قرن  

ریف باقی مانده است. فولکلورمان به انواع مختلف، به صورت نثر و نظم، به شکلهای مختلفی تح

قتی تقسيم شده است، معما، شعر، ضرب المثل، متل، و دیگر فورمهای خالقيتهای ادبی است. و

-تر و پر بارتر روبرو میی انواع آن با ادبياتی غنیر همهرسيم دهای قصه و داستان میبه ساحه

یم. در زندگی مردم، حوادث مختلفی روی داده و تجربيات زبان به زبان وایل به ایل و نســل شو

 به نسل گشته است. تنها وقایع مهم نيست كه چنين سرنوشتی دارد بلکه ســخنان برخاســته از

المثل گفته شــده اســت ســالها و قرنهــا را در نوردیــده و تجربيات و حوادث كه به صورت ضرب

المثلــی، هــر جزو فرهنگ مــردم شــده اســت. هــر ضــرب  ا با تجربه تأیيد كرده ودیگران نيز آنر

پيــدا ای را  تــوان ریشــهدم است با كنکاش و تدقيق درآن مــیاصطالحی كه امروزه ورد زبان مر

ی یکسان به وجــود آمــده اســت. هــر مهم، بلکه از صدها تجربه  یكرد كه نه تنها از یک حادثه

ی نسلها را بهم پيوند داده اســت و هــر بایــاتی اشته و فکر و اندیشههای فراوان دداستانی نمونه

ای است كه در دنيای فکر انسانها و احساس آنــان جــای ای و حادثهشنویم گویای تجربهه میك

ها نشسته، صيقل وجال یافته و امــروز بــه دســت مــا گرفته، سالها و قرنها زمزمه شده، بر خاطره

 رسيده است. 

هر بایاتی، هر ضرب المثل و هر اصطالحی قصــه ای وجــود دارد، بنــابراین دنيــای پشت            

های مختلــف دههــا اثــر در زمينــهقصه، بسيار وسيع و گسترده است. هــر چنــد كــه تــا امــروز  

آوری شده و اندیشمندان بسياری عمر خود را در این زمينه صرف كرده اند بــاز بــه جــرأت گرد

توان گفت كه هنوز در برابر این گنجينه، كار اندكی صورت گرفته است. باز هم تأكيد داریم می
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ها ، امری ساده نيست اما واجب و ضروری است. معتقدیم فولکلــور گردآوری فولکلور بویژه قصه

شــود، شود بلکه امروز هم این فرهنــگ آفریــده مــیگذشته مربوط نمیچيزی است كه فقط به  

 ها نيست.گردد و تنها مربوط به گذشتهتر میتر و غنیشود و هر روز غنیده میاستفا

ها نيز بسيار گسترده، متنوع ومختلــف اســت و بســياری از انــواع آن هنــوز موضوع قصه           

ها، گردآوری نشده و مورد بررسی و تدقيق علمی قرار نگرفتــه اســت. هنــوز بســياری از افســانه

-ها نيز میيای قصهاند. در دنفيت اساطيری دارند جمع آوری نشدهه ظرها و داستانهایی كقصه

ی آفرینش جهان، تغيير و تحول فصــول ســال، بــاد، آب، آتــش، خــاك، و غيــره توان به مسئله

ی ی آتش، الهــهی آفرینش، الههها: الهههای الههيقات در زمينهبرخوردكرد، هنوز هم جای تحق 

هایی كه انســان در لبــاس حيوانــات بــه ســخن در آمــده و . افسانهها خالی استباد و دیگر الهه

های مختلف تکامل بشــری، از توتميســم، شــامانيزم و دنيــای باورهــای هایی از دنيای دورهقصه

انــد. دومــرول ری وجن و... هنوز ناشناخته مانــدههای دیووپكهن هنوز بر جای مانده اند. افسانه

ی مــرگ انســانها وارد ميــدان ئيل و از ميان برداشتن فاجعهعزراسری كه در راه شناخت  دیوانه

انــد. انســان مورد كنکاشهای علمی قــرار نگرفتــه  شده و صدها داستان دیگردر این زمينه، هنوز

كــرد علــت باریــدن بــرف و ترسيد، او ســعی مــیمان غره، از رعد و برق ابرها  میابتدایی از آس

 تــدایی هنــوز؟ صدها سؤال وجود داشت كه  انســان ابآیدرگ رابداند، باد چگونه  بوجود میتگ

اورها را به وجــود دانست و در روند تالشها برای یافتن جواب بود كه سيستم بنمی  پاسخ آنها  را

ی قدسيت به حيوانــات )تــوتميزم( بخشــيد، ارواح را بــه دو بخــش خيــر و شــر آورد. گاه جنبه

مانيزم( تا راه حلی برای ســلطه بــر شــر و اندیشه رفت )شاه با این دنيا به  تقسيم كرد و در رابط

های پيروزی خير بيابد. دراین مسير باورهای ابتدایی، پدیدآمد. هنوز هم كه هنوز اســت نظریــه

العاده و نيروهــای مــا ی دیو و پری و دیگر موجودات خارقلمی قابل قبول برای همگان دربارهع

از ها فکــر بســياری ها و قصــههــم دنيــای افســانهفوق طبيعی بــه وجــود نيامــده اســت، هنــوز  

فــدارانی دارد، هنــوز هــم دارد، هنوز هــم دنيــای جــن و پــری طراندیشمندان را به تکاپو وا می

شــنویم كــه شــباهتهای فــراوان بــا می سته نشده اســت. امــروز  داســتانهاییاوهام ب  هایدریچه

حکایــات فــراوان وجــود دارد كــه بــا   قود دارد، داستانها وهای موجود در كتاب دده قورسطورها

ســيمای اســکندر مقــدونی را های فراوانی موجود است كــه های تاریخی پيوند دارند. قصهچهره

: در یکــی دشــمنی اســت شــاخدارو و وحشــی و در كند او را در دو سيمای متفــاوتتمثيل می

ی عدالت پــروری و های فراوان دربارهبينيم. قصهیدیگری سيمای پيغمبری آرام و آرامش ده م

زنــدگی شماری درباره حــوادث دور  های بیساسانی داریم. همچنين قصهیا ریاكاری انوشيروان  
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شاه و دیگر شخصيتها و قهرمانان تــاریخی ســراغ داریــم. داســتانهای بهرام گور، شاه عباس، نادر

 شود.  ایت می هوسی مضاعف در بين مردم رو پيامبران از جمله حضرت سليمان، یوسف، یونس و... با  

چرخد تا وضع آنــان را عباس چون درویشی در ميان مردم میدر بسياری از داستانها، شاه         

ها قهرمانــان اصــلی شــاهان، وزیــران و از نزدیک مشاهده كند. در بســياری از داســتانها و قصــه

جامعــه وجــود ی اصــناف تانها از همه نوع و مربوط به همــهها و داسسرداران هستند. آری قصه

-.. زندگی مــیها، مردم عادی، آهنگر، درویش، شکارچی، بنا ، معمار، نقاش و.دارد. در این قصه

ای دارای رفتاری خاص و بينشی خاص است. حسن كچــل قهرمــان بســياری از كنند. هر طبقه

است اندازد، او فرد آگاه و سخندانی  هی، سلطانی و یا وزیری را دست میها است. او گاه شاقصه

 دهــد و بــهی مردم عامی قــرار مــیگيرد، مورد استهزا و خندهخره میكه دشمنان خلق را به س

دهــد كــه گرداننــدگان كند. تنبل احمــد نشــان مــیش عمل میی مردم زحمتکعنوان نماینده

انــد. عوامل ناباب بر سریر قدرت نشســته كشور نادانانی بيش نيستند و صرفاً به خاطر زور وزر یا

 ها در پی یافتن این حکمتها هستند. ید در هر قصه ای حکمتی نهفته است و قهرمانان توده ترد بی 

ی حيوانــات و جــانوران اســت بســيار گســترده و وســيع اســت. هــر هایی كه دربارهقصه          

هــای بخصــوص دارد. روبــاه بــا مکــاری و حيلــه دارای خصلتهای خاصی است و ویژگی  جانوری

كند. گرگ در عين ه را دارد و آن طبقه را تمثيل میطبقه ی خاصی از جامعگریش مشخصات  

طبقــه ای از افتــد. او نيــز نادان است و بسيار زود بــه تلــه مــیجسارت و زرنگی، بسيار پخمه و  

ی طبقــه و بز.... هر یک از جانوران نمایندهگذارد. شير، شتر، مار، كالغ،  جامعه را به نمایش می

 عه اند.صنف خاصی از جام

های ملتها امری طبيعی است و عوامل متعــددی در ایــن ناگفته پيداست كه تشابه بين قصه      

تواند واریانتهای مختلفی داشــته سو، یک قصه در داخل یک ملت هم میمورد دخيلند. از دیگر  

د وجــود دارهای آذربایجان در ميان ملتهای مختلف  باشد. اما جالب اینجاست كه برخی از قصه

ل فاطما« یا »فاطما باجيم«  را عنوان كرد كه در عين حــال واریانتهــای از آن جمله باید »گؤزه

مختلفی از آن موجود است و در بين ملتهای مختلف نيز این قصه با اسامی دیگری وجود دارد. 

همين قصه در ميان ملتهای اوروپا وسيعأ مــنعکس شــده و تحــت عنــوان »ســيندرال« موضــوع 

يلمها،كارتونهای متعددی گشته است و مورد اســتقبال مــردم نيــز قــرار گرفتــه اســت كتابها، ف 

همين قصه در كشور خودمان ایران، بين قوم پارس نيز با نام »ماه پيشونی« كــه البتــه ســاده و 

 خالصه شده است ـ وجود دارد. واریانت زنگانی این قصه را با هم بخوانيم: 
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 1فاطما باجیم  
ل و  خودو! قدیم زامانالردا بيــر گـــؤزه ایدی، بـيری یـوخودو، آلالهدان سـونرا بير كس یو   بيری وار          

ردیلــر.  اونا گؤره اونــا گؤیچــک فاطمــا دئيــه ل ایدی  ی فاطما آدیندا. فاطما چوخ گـؤزه عاغيللی قيز وارید 

 ردی.  ان بير قيزیدی. هامييا كؤمک ائده گؤیچک فاطما عئينی حالداچوخ مئهریب 

و اؤلور. ردی. فاطمانين آناسی نوخوشالیير  ه باجی بيليب فاطما باجی دا دیيههامی دا اؤزون       

یی و بير خوروزو واریدی. اوشاقليقدان اونالریالن اوینایاردی. فاطمــانين فاطمانين بير ساری اینه

یــدی، اونــون دا آدی آتاسی نئچه زاماندان سونرا آیری بير آرواد آلير. بو آروادین بير قيزی دا وار

 فاطما، آمما چوخ بداخالق و كيفير ایدی.  

اؤگئی ننه، گؤیچک فاطمایا گون وئریب، ایشيق وئرميردی. گونده اونا كؤتک ووروب، یامان        

ردی  وئــره بيــر باتمــان یــون و بيــر جهــره    ننه گونده  چتين ایشلری اونا دئييردی. اؤگئی  دئييب،

یــی ده اوتــاراردی.  ونالری أیير گتيــر. هلــه ســاری اینــه ردی: ب چيخاردیب دئيه ایا ائودن ده چؤله  فاطم 

غلی  ك قاباغينا آتاردی آجيندان اؤلمه سين. آمما اؤز قيزینــا یــا و چؤره گئجه لر شام باشيندا دا بير قور 

 زدی.  ؛ اؤز قيزینا گولدن آغير دا دئمه ردیلر پيلوو پيشيریب، یئييب ـ ایچه 

ورور ائشــيگه. ونو، اؤگئی ننه بير باتمان یون وئریر فاطما باجييــا، ائــودن اوتــ گونلرین بير گ       

ك آتيــر آپار بونــودا یــای! بيــر قــورو چــؤره  یی ده چيخاردیب وئریر اونا كی:دن ساری اینهتووله

 اوستونه كی: ـ بودا سنين ناهارین.  

آدام دیلــی بيلــردی.   یی عــادی بيــر اینــک دئييــل ایــدی. اوگؤیچک فاطمانين ساری اینه       

-ســئوهفاطمانين آناسی اؤلنده بو اینک و خوروزو قيزینا جاهاز وئرميشدی. فاطما بونالری چوخ  

ردی؛ اونالردان یاخشی موغایات اوالردی. ساری اینک یونو اوداردی و حاضــير ایپــی چيخاریــب 

 ردی. فاطمایا وئره

دالينــا آليــب یــوال دوشــدو. داغ دؤشــونه نی  گون ده ائودن چيخيب، یون و جهره  فاطما او       

یه باشالدی. یئــل اونــون یونونــو گؤتــوروب آپــاریر، اوتوردو. بيردن ـ بيره یئل اسمه  چاتيب یئره

 فاطمادا اونون داليجا قاچير، شيرین دیل ایله یئله یالواریر:  

 ـانــادیــــنـا قــــوربـان یـــئـل بابا! قــ   

 مــــو ســـال بابا! ـنـيـم یــــــونــــومـ   

نين ائوینه چــاتير. قــاپينی یاواشــجا نين ائوینه سالير. فاطما قارییئل یونو آپاریب بير قاری       

 چالير. دئيير: 
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ـ ننه جان! یئل منيم یونومو بورایا گتيردی. ایجازه وئر گؤتوروم آپــاریم. قــاری ننــه دئييــر:        

 جان ننه، گل گؤر هاردادی، گؤتور آپار.  

رم. قاری ننه دئييــر: جــانيم ســنه ایشين اولسا، من كؤمک ائده بيله  فاطما دئيير: ننه جان،       

 وخدور؛ باجاریرسان، بورا بير سوپورگه چک.  قوربان، منيم ائو ـ ائشيگيمه یئتيشن ی

یيــر و دئييــر: ـ ننــه وب ائوی سوپورور، هر یانی تميزلــهنی گؤتورفاطما باجی تئز سوپورگه       

 جان داها نه ایشين؟  

 قاری ننه دئيير: قيزیم، منيم باشيمی یویوب، تميزلييه بيلرسن؟        

 یووا قویدوغونو گؤرور. اونون باشينی دا یویوب، داراق چکير.   لرین نين باشيندا بيت فاطما، قاری          

 وین ائوی تميزدی یوخسا منيم؟  قاری دئيير: قيزیم، ننه       

 فاطما دئيير: ننه جان، البتده كی سنين ائوین تميزدی.         

 دیر، یوخسا من؟  لن گؤزهقاری سئوینير و دئيير: سنين ننه        

 سن. لفاطما: نه دخلی وار، سن چوخ گؤزه       

ــ         ووون اوســتونده اوچ قاری ننه: اوندا بس، گل قيزیم، بودا سنين یونلرین، آل گئت. آمما یول

سن. بيرینجی بوالقدا چيمرسن، ایکينجی بوالقدا باشين یویوب، قــاش ـ گــؤزووه بوالق گؤره جک

 ریوا و دوداقالریوا چکرسن. چاالرسان، اوچونجو بوالغين سویوندان دا یاناقال

لــرین، قاشــين، گــؤزون قدا چيمير، ایکينجی بوالقدا تــوكفاطما یوال دوشور. بيرینجی بوال       

ق اولــور، آی كيمــی یویور، و اوچونجو بوالقــدان یاناقالرینــا و دوداقالرینــا چکيــر. بــدنی آغ آپبــا

ير، دوداقالری دا قيپ ـ قيرميزی آلمــا لری و قاش ـ گؤزو قاپ قارا شوه كيمی قارالپاریلدیر، زولف 

 كيمی قيزاریر. ائله گؤزه ل اولوركی آیا دئيير: سن چيخما من چيخيرام. 

دیر. آخشام اوستو ائوه ســاری  نا، گؤرور، یونالر سارینيب حاضير فاطما گلير اینک و خوروزون یاني         

قــاليرالر و فاطمــا    ن حئيرتده لليگينده ؤزه ، كند اهلی تؤكولورلر اونون گ دؤنور. آمما كنده داخيل اوالندا 

جــک  ل اولموشدور كی هامينی مات آپارميشدی. ائــوه یئتيشــيب، اؤگئــی ننــه اونــو گؤر ر گؤزه او قده 

 ل اولدون؟  دایدین. نئجه اولدو سن بئله گؤزه ر هار یئریندن چاشير: ـ ایندیيه قده 

فاطما باشينا گلدیگينی دئيير. اوگئــی ننــه فيکيــره داليــر. اؤز ـ اؤزونــه دئييــر: صــاباح اؤز        

 رم. رهقيزیمی بو ایشه گؤنده

ك یاپير، بير دسماال باغالیيب بير پــونزا پئنــدیر ایلــه  رته ده پيلوو پيشيریر، تازا چؤره صاباحی، ائ        

یينه چاتير، یورولموشدور، اوزاالنيــر، یوخوســو توتــور.  قيز داغ اته   وئریر، یوال سالير.   قيزی نين قولتوغونا 

یه. بيردن ـ بيــره  نی یئيير. باشلير یونالری ایيرمه اویانير گؤرور، گون گليب گون اورتانين یئرینه. ناهاری 

 یئل قووزانيب قيزین  یونونو اليندن آليب آپاریر. فاطما )كيفير فاطما( چيغيریر:  
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 ل، ذليل اوالسان یئل، قاناتين سينسين، منيم یونومو هارا آپاریرسان؟  ـ آهای یئ       

نين باجاســيندان ســالير ائوینــه. قيــز قاپييــا چاتيــب، باشــلير یئل یونو آپاریب هامان قاری       

 چالماغا، آز قالير قاپينی یئریندن چيخارتسين. چيغيریر: 

تير وئر! یوخســا هــر نــه گؤرســن اؤز گؤزونــدن ـ آهای قاری آرواد، تئز اول، منيم یونومو گ       

 گؤرموشن. 

ليــک ائلــه. كيفيــر ری، منــه ده كؤمــک باال چوخ چاخناشما. گل بير ایچــه  قاری ننه دئيير:       

 دی؟ دیر. بورا نهشيم وار. هریان كيفير، هریان پيسفاطما: واه واه، بو خرابه ده منيم نه ای

 وین ائوی؟ يزدی، یوخسا سنين ننهيم ائویم تمقاری: باالم، من       

 دیر، هر یاندان تميزدی.  مين ائوی گول كيمیكيفير فاطما : واه واه، منيم ننه       

 جکسن. بيرینجییولووون اوستونده اوچ بوالق گؤرهقاری: گل، یونالریوی گؤتور گئت. آمما         

ـ گؤزووو یو، ایکينجــی بوالقــدا چــيم! اوچونجــو بوالقــدان دا بوالقدا باشيوین توك لرین و قاش  

 دوداقالریوا و یاناقالریوا سورت! 

قيز چيخير گليب بير ـ بير بوالقالردا قاری دئدیگی كيمی یویونور. آمما اونون بدنی كيفيــر        

 قالریال دوداقالری قارالير، اولور خورتانين بيری. ایدی، الپ كيفير اولور، قاش ـ گؤزو آغاریر، یانا

نين و رفتاری نين پيس ليگــی اوچــون داهــا كيفيرلشــير. گليــب كنــده كيفير فاطما دیلی       

ســی دوغــرودان دا كيفيــر! فاطمــانين ننــهچاتاندا، هامی اوندان قاچير. آدی اولور: كيفير فاطمــا. 

ر اؤزونــو ووردو تــا هوشــدان گئتــدی. هوشــا شی. او قدهیکی الی اولور، بير باقيزینی گؤردوكده ا

ر ووردو داهــا یورولــدو. گئجــه ينــا. ووردو، ووردو، او قــدهگلدیکده دوشدو گؤیچگ فاطمانين جان

اولدو. گيردی یئرینه یاتماغا. مگر یوخوســو گلــدی؟ ایــالن وورمــوش آدام كيمــی هئــی اؤزونــه 

یينــی ینجيتمک اوچون اونون خوروزونو و اینــهقيوریلدی. بو فيکره گليب چاتدی كی، فاطمانی ا

دیر، اینيلــدیر. اری اؤلدورسون. آممابونالر فاطمانين جاهازی ایدی. اؤزونو نوخوشلوغا وورور، زاریل

 دی؟  یينسوروشور: نه

 دیر.  یين اتیيب: سنين درمانين تکجه ساری اینهآرواد دئيير: بدنيمين هر یانی آغریر. حکيم دئي

دئيير: اولسون، بونون كی ایشی یوخ، كوچــه باشــيندا قصــابدان ســاری اینــک اتــی كيشی         

 آالرام، یئ توختا. 

یيميزین اتی اوال. گؤیچک فاطمــا ك اؤز اینهآرواد: یوخ، هر ساری اینه یين اتی اولماز، گره       

دی. ســاری یين باشينی قوجاقالیيــب تومــارالیه ساری اینهونو ائشيدجک آغالدی. قاچدی توولهب

 اینک دیله گليب دئدی: 
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اتيمی هئچ كــيم یئيــه بيلمــز.  رممن بير ایش گؤره ـ آغالما، قوی منيم باشيمی كسسينلر.       

م. یادینــدا قالســين كــی منــيم نين آغزینا آجــی اوالرام. آممــا ســنين آغزیــوا دادلــی اوالراهامی

لييــه دوشــدون، ير چتــينهر واخت بلریمی دیققتله یيغيشدیر، آخيریمين آلتيندا قویال. سوموك

 . گل منه دئ

يردیلر؛ آممــا هــئچ كــيم نی بيشلدی. اینک اتی. آروادین حالی دوزهیين باشين كسدیلراینه       

 نين آغزینا آجی اولدو. دی. هامییئيه بيلمه

یستيردی. هله بيــر نئچه گون كئچدی. شاهين اوغلونا توی توتوردوالر. شاه اوغلو ائولنمک ا       

ميشدی. توی ـ بایرام توتوردو بلکه قيزالر بير یئره توپالنيب چاليب اوینایــاالر و قيز سئچه بيلمه

پالتــارین تــازا  لــر. تــوی باشــالندی. فاطمــانين آنــاليغی دا  ل بير قيز سئچه بيلهوغلونا گؤزهشاه ا

ینــده، ی. فاطما اونالرا قوشولماق ایستهیيب اؤزویله تویا آپاردیيب ـ دوزهگئيينيب، قيزینی دا بزه

یــه مهده چوخلو ایش باشينا تؤكوب ایشلهاؤگئی ننه اونا كؤتک ووروب آپارمایير هئچ، بلکه ائوده  

الری بيــر ـ بيــر یيغارســان. بيــر مجبور ائدیر. بير چاناق داری یئره سپيب: من گله نه قده ر بــون

 كوپ ده قویوب دئيير : بونودا آغالماقدان گؤز یاشيال دولدورارسان. آرواد گؤتوروب تویا گئدیر.  

یين ســؤزو یادینــا دوشــدو. دوروب گئــدیر آغالماغا. بيردن اینهفاطما ائوده قاليب باشالدی         

ك سؤزلرینی اونا دئييــر. یير. اورهیل ائلهسوموك لری چيخاردیب اونونال درد دآخيرین آلتيندان  

یئنه قاری نين یادینا دوشور. اونون توكونو گتيریب یاندیریر. قاری ننه حاضير اولور. او دا فاطمایا 

تــار كؤمک ائتمک ایسته یير. اللرینی بير ـ بيرینــه وورور. بيــر آغ آت گليــر، اوســتونده ده آغ پال

ه اشرفی ـ قيزیال چؤنور. فاطمــا پالتــاری گئيينيــر. قيزیــل لری دحاضير اولور. اینه یين سوموك

نين دئدیگينه گؤره بير جيبينه كول، بير جيبينه اشرفی تؤكــور. یاق قابالری آیاغينا تاخير. قاریآ

 آتا مينير یوال دوشسون، قاری دئيير: 

رف اوینایانــدا ـ تویا یئتيشدین اوینایاجاقسان. آناليغا دؤننده جيبيندن كول سپ، خالقا طــ        

ميشدیلر. ل قيز گؤرمهرینه چاتير. قراوولالر بئله گؤزهاشرفی سپ. فاطما یوال دوشوب شاهين قص

ری گيریــب رقصــه نا تعظيم ائتدیلر. فاطما ایچهیيب اوهوت قالدیالر. بارماقالرین دیشلهمات ـ مب

اونــون اویناماســينا   نــی ده بــورج آليــبادالرین ایکی گؤزو واریدی ایکيســیباشالدی. بوتون آرو

ول ســپدی، شــاه اوغلونــا دوننــده اشــرفی داغيتــدی. كــ باخيردیالر. او آناليغينا دؤننده گؤزلرینه  

آناليغی گؤزلرینی توتوب اوغوشدوروردو و داها فاطمانی گؤرموردو. بير زامــان گــؤزلرینی آچــدی 

 كی قيز اوینایيب گئتميشدی.  

نــدا قــویالدی و لــرین یانيالرینی چيخاردیــب ســوموكدو. پالتــارفاطما قاچيب ائوده اوتــور       

ئدیر. خوروز باشالدی دارینی ليک ایه باشالدی. قاری ننه ائوده فاطمایا كؤمک اوتاقالری سوپورمه
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نين گتيردیگی اؤزگه داری ایله دولدوردوالر. كوپــو ده تميــز ســو ایلــه اناغی دا قارییه. چمهدنله

 دولدوروب ایچينه بير اوووج دوز تؤكدولر. اودا اولسون گؤز یاشی.  

 آخشام آروادینان قيز گلدیلر. فاطما سوروشدو:        

 ـ ننه توی نئجه ایدی؟ منه ده تعریف ائدین گؤروم.         

 يشالماغا كی:  آرواد باشالدی قارق        

ـ اتی تؤكولموش بير قيز گلدی، یامان اوینادی. هامييا قيزیــل اشــرفی تؤكــدو، آممــا بيــزه        

 ساری كول سوووردو. 

دیلر. یئنه فاطمانی ائوده قویوب یوال دوشدولر. فاطما اباحی گون یئنه تویا گئتمک ایستهص       

 لری قيزیال دؤندو. پالتار حاضير اولدو. بوسوموك  یينیردی. اینهنين توكون یاندیئنه ده قاری ننه

ل و آت دا هامان رنگده. پالتارالری گئييب، قيزیل آیاق قــابالری دؤنه پالتارالرین رنگی الپ گؤزه

یين آلدی. قایيــدیش باشــدا، ن كی كيمی اوینایيب هامينين اورهآیاغينا تاخيب تویا گئتدی. دون

نــين بيــر يب، یوماغا باشالیاندا آیاق قابیدی. آتدان ائنوماق ایستهال ـ اوزونو ی  بير بوالق باشيندا

سی اولدوغوندان آیاق قابی نــين تــایين و گؤتوروب آپاردی. فاطمانين عجلهتایی سویا دوشدو. س

 تاپا بيلمه یيب الی بوش ائوه قایيتدی.  

ســين و اشــرفی ســپمه  نميشدی. اونون پالتارین،وغلو دا فاطمانی تویدا گؤروب بيهشاهين ا       

قيزیل آیاق قابالرین گؤرموشدو. صاباحی گون سو قيراغيندا ال ـ اوزونو یوووردو كــی بــو قيزیــل 

باشماغين تایين تاپير. آیاق قابی اوســتونده ده فاطمــانين آدی یازیلميشــدی. شــاه اوغلــو آیــاق 

ی ـ قــاپی چاليــب قابينی نؤكرلرینه وئردی تا گئــدیب او قيــزی تاپســينالر. نــؤكرلر ائــولری قــاپ

. فاطمانی آختاریرالر. ائوده اوالن قيزالرین بير ـ بير آیاقالرینا باخيــب بــو باشــماغی گئيــدیریرلر

 ليکده دئييل.  آمما هئچ بيرین آیاغی بو اینجه

فاطمانين ننه لييی اؤز قيزی فاطمانی قاپييا چيخاردیر. گؤیچک فاطمانی تندیرده دوستاق        

ر فاطمانين آیاغينا نی كيفيداش قویور. نؤكرلر آروادین ائوینه گليرلر. آیاق قابی  ائدیر، اوستونه بير

 دی كی آیاغينا اولمور. نؤكرلر دئيير: آمما اونون آیاقالری ائله یئککه  یيرلر،تاخماق ایسته

 ـ بو ائوده آیری بير قيز یوخدو؟        

ی بير قيز یوخدور. بو حالــدا خــوروز آتيليــر آرواد آند ایچير كی بورادا منيم قيزیمدان ساوا       

 دام اوسته، اوخویور: 

 وقــــقــولـــو، قــــــوقـــــو قــــ   

 وقـــــقـــولــو، قـــــوقـــــو قــــ   

 مــا بــاجــيــم تـــنـدیــرده فـــاط   
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 اقــــالری كـــــنــدیــرده آیـــــــ   

 اؤز شــــووقــيــلـه نـاقـقيش تـيکير.     

 نؤكرلر خوروزا باخيب دئدیلر: بو خوروز نه دئيير؟          

 آرواد بير داش آتيب دئيير: الل اول كيش!         

 نؤكرلر تازا یوال دوشموشدولر كی خوروز یئنه باشالدی:           

 وقــــــو قـوقـــقـــولـــــو، قـــــ   

 اجــيــم تــنــدیــرده بـ  فــاطــمـا   

 ـاقـــــالری كـــنـــدیــــرده آیــــ   

 اؤز شـــووقــيـلـه نـاقـقـيـش تـيکير.     

بو دفه نؤكرلر ائوه دؤنور. تندیرین قاپيسين آچيب گؤرورلر بير تيکه جواهير پارچاســی بيــر        

مانی تندیردن ائشيگه چيخــاردیرالر. قيز، اورادا اوتوروب آیاقالری كول ایچينده، گول تيکير. فاط

الر، گؤرورلر ائله بــودور گئييــر. نــؤكرلر فاطمــانی رآیاقالرینی تميزليرلر. آیاق قابينی آیاغينا توتو

مک گؤرجک سئوینيب اونونال توی ائله  گؤتوروب سئوینجک شاه قصرینه آپاریرالر. شاه اوغلو اونو

 یير.  ایسته

ـ چاغير اولوب، توی توتــورالر. گؤیچــک فاطمــا آنــاليغی و   یئددی گون یئددی گئجه چال       

اؤگئی باجيسينی دا باغيشالیير. اونــالر ایللــر بویــو شــاد و ســاالمات یاشــایيرالر. ســيزده ســاغ و 

 ساالمات قالين.  
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 1امیر ارسالن نامدار  
 
از  ی یـکین از داستانـهایی است كه دربارهامير ارسال   

سـالطين سلجـوقی، آلپ ارسـالن ساخـته شـده اســت 
ها اما سيمای وی از حالت تاریخی به درآمده و به افسانه

يرین و طوالنی اسـت پيوسته است. این داستان بسيار ش
و مردم معتقدند این داستان را نباید تــا آخــر خوانــد یــا 

داننــد و ممکــن اســت داد زیرا آنرا بد شگون مــیگوش  
 ه یا شنونده جادو شود.خواننـــد

امير ارسالن كه پدرش سلطان آذربایجان بــود و توســط 
خواهد ســلطنت پــدر را پطروس شاه كشته شده بود می

 به دست آورد و انتقام پدر را بگيرد.
نامندش. و دو وزیر هم دارد یکی نيــک لقا میشاه دختری دارد بسيار زیبا كه مهپطروس           
 نامند و دومی اهریمن صفت كه قمر وزیر نام دارد.میكه شمس وزیرش   اندیش
یک دل نه، كــه صــد دل عاشــق دختــر افتد و  لقا به دست امير ارسالن میکس مهروزی ع       
پوشــد و ی از تن در آورده و لبــاس عــامی مــیشود و برای به دست آوردن دختر، لباس شاهمی

دهد كه امير ارســالن بــه قلمــرو اطالع می  آنطرف قمر وزیرگردد. از  وارد كشور پطروس شاه می
شــود و عکــس اميــر ارســالن همــه جــا وارد شده است. آماده باش صادر میكشور پطروس شاه  

است كنند. الماس خان یکی از سرداران پطروس شاه  ا و جایزه تعيين می  پخش شده و برای سر
اميــر ارســالن بــه راه خــود دهد اما ایست میبيند. به او دستور كه شامگاهان مردی غریب را می

ی اصرار الماس خان، نبرد آغاز می شــود. اميــر ارســالن شمشــير مــی دهد و در نتيجهادامه می
كشد و با سپاه الماس خان در گير می گردد. اما قمر وزیر به كمــک اميــر ارســالن رســيده و بــا 

همراه امير ارســالن   كند. اوبدیل میزان او را به سنگ تنيروی جادویی خود، الماس خان و سربا
ی خواجــه ارســالن مــدتی بــود كــه در قهــوه خانــهرود. امير  ی خواجه كاووس میبه قهوه خانه

كاووس شاگردی می كرد. قمر وزیر كه دلباخته ی مه لقا بود و در عــين حــال چشــم طمــع بــه 
ز طریــق اميــر ارســالن بــه آرزوهــای خــود چيدند تا ای پطروس شاه دوخته بود نقشه میهخزان

نمایش به نمــایش خانــه برسد. قمر وزیر به امير ارسالن می گوید كه مه لقا گاهی برای تماشای 
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لقا نيز عکس امير ارسالن را دیده و یــک دل نــه، توهم بيا و او را مالقات كن. مه  آید.ی شهر می
 صد دل عاشق او شده بود.

آید و اميرارسالن برای پــذیرایی، ســينی بــه دســت و پدر به تماشاخانه میی لقا با اجازهمه       
لقــا او را بــه مــهبينند.  د. دو عاشق و معشوق همدیگر را میرولقا میرابی در سينی به پيش مهش

ز دیــوار بــاال دهد. شبانگاه با طنــابی القا را میكند. قمر وزیر آدرس قصر مهقصر خود دعوت می
لقا را كــه یکــی از ســرداران پطــروس قمر وزیر از طرف دیگر، نامزد مه  شود.قصر میرفته و وارد  

گــردد لقا میبطور ناگهانی وارد قصر مهسازد. امير هوشنگ  ه بنام امير هوشنگ بود با خبر میشا
كنــد. در ارسالن حمله میامير  كشد و به طرفبيند. شمشير میلقا میهمراه مه  و امير ارسالن را

 شود.ه میرد امير هوشنگ كشتاین نب
گردد امــا قمــر وزیــر ســاكت لقا به سر كار خود برمیات با مهامير ارسالن سرمست از مالق        

-ی دیدن مهارسالن برابندد. روزی اميرباغی به طناب مینمی نشيند. مه لقا را جادو كرده و در  
اندازد تــا آید. امير ارسالن تيری میمی  ما قمر وزیر به صورت اژدها درشود القا به باغ او وارد می

گــردد. وقتــی بــه جادو شده و امير ارســالن بيهــوش مــیاژدها را نابود كند. قمر وزیر متوسل به 
رود افتد آنقــدر مــی. پياده به راه میبيندخود را وسط كویری بی آب و علف میآید كه هوش می

لقا كــه در گيرد و در راه وصال مهسراغ مه لقا را میرسد. شهری می  روی بهتا پس از روزها پياده
پردازد و در نهایت با كمک شمس وزیــر نيــک سير شده بود به نبرد با دیوان میدست دیوهایی ا

ســلطنت رســد و ســرزمين و  كند، به مه لقا مینقش بر آب می  اندیش كه جادوهای قمر وزیر را
 آورد.  كشور خود را نيز به دست می

ه را نيــز يقهای چندی، این منظومــ عاشنک امير ارسالن نيز به صورت منظومه در آمده و ای       
ی اميــر ارســالن را روایــت يق حسين ساعی، منظومــهعاشكنند از جمله  با ساز و آواز روایت می

 1( بــه چــاپ رســانده اســت.1381كرده و به صورت كتابی مستقل در تبریز )انتشارات زر قلــم،  
ارســالن از مــادرش، مده است از جملــه وقتــی اميران در این منظومه به شعر آگفتگوهای قهرمان
 گوید:  میم پدرش را می پرسد چنين  اصل و نسب و نا

 نارســـالنــام ازلــيـنـدن وارام مـ 
 ان خـارام مندوشـمانين گؤزونه بـات 
 نظاليمی یا ندیران سؤنمـز قـورام م 
 ایدی؟دوز دئ گؤروم منيم آتام كيم   

 پردازند.  با شعر و ساز با هم به گفتگو می  و یا اميرارسالن در دیدار با مه لقا،
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 1داستان حسین كورد شبستري
 
  يقها آن را روایــت عاشــ این داستان منظومه نيست یعنــی    

يقها بــرای ایــن  عاشــ كنند هرچند كه امروزه برخــی از نمی 
منظومـــه در آورده  داستان نيز اشعاری گذاشته وبه صورت  

اشــعاری   الن طوری كه برای داستان اميــر ارســـــ اند. همين 
 كنند. می   اند و همراه با ساز و آواز روایــت وارد كرده 

 كورد شبستری داستانی پهلوانی اســت داستان حسين 

اش، قشون شاه عباس را در هكه با توان بدنی فوق العاد
داســتان بســيار دهــد. ایــن  شکند و شکست میهم می

، وقتــی شيرین و طوالنی است كه در شبهای زمســتان
آیند و شب چــره بــه وســط ها دور هم گرد میخانواده

آید یکی از افراد به روایت این داستان و یا خوانــدن می
   پردازد. داستان از این قرار است: ه به زبان تركی نوشته شده است میكتاب آن ك

خود اصفهان نشسته است و پهلوان خود فرخ را به تبریز می فرستد   شاه عباس در پایتخت       
و به او دستور می دهد كه چون حاكم تبریز، ماهها ست از دادن باج و خراج طفــره رفتــه اســت 

 برو باج و خراج را بگير و حاكم آنجا را دستگير كرده پيش من بياور. 
ی شاه عباس در دربــار حــاكم تبریــز قتی نامهانی دارد به نام مسيح. وحاكم تبریز نيز پهلو       
ار تکليف فرخ را در ميــدان سازد كه ماللی نيست، بگذشود مسيح حاكم را اميدوار میمی  خوانده
شود. مســيح بــه دليــل ن برای نبرد فرخ و مسيح آماده میی تن به تن روشن كنيم. ميدامبارزه

دهد ابتــدا فــرخ بــر او حملــه و اجازه می  كنداینکه فرخ ميهمان است دست به روی او بلند نمی
آورد سه روز تمام از صبح تا شامگاه فرخ و مسيح با هم نبرد كردند اما هيچيک پيروز نشد. قــرار 

 روز نبرد را از نو آغاز كنند. 10شد بعد از  
جــالبی،  شــود و بعــد از اتفاقــات  گشت با حسين آشنا مــی طراف شهر می شامگاه كه مسيح در ا          

-ی نبرد با فرخ ببرد. در یک حادثــه خواهد او را برا د و از مسيح می ده حسين قدرت خود را نشان می 
 دهد. گيرد و حسين فرخ را شکست می بردی تن تن بين حسين و فرخ در می ای زیبا، ن 
اند و حــاكم، بهتــرین ســتاسب »قارا قایتــاق« را از مســيح مــیحسين در تبریز می ماند و         

 سازد.ردار قشون خویش میلباس و سالح را برای او تهيه كرده و س
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 شود وتمام غــذای اهــل كشــتی را خــورده و بــهای دیگر، حسين سوار كشتی میادثهدر ح       
بيند به ساحل نزدیک شده، حسين را در حاليکه در خــواب رود. ملوان چون چنين میخواب می

دهنــد. مــاهيگيری در آن اطــراف بــوده كــه ه می كنند و خود به راه ادامه میدبود از كشتی پيا
برد و به عنوان مهمــان نگــه ی خود میسوزد و سوار اسب كرده به خانهمیدلش به حال پسرك  

ی یــک ماهــه آنــان را در دارند و بعد از بيدار شدن آذوقهدارد. خودش و زنش او را تيمار میمی  
و لبــاس تهيــه فروشد و بــرای امی  د. ماهيگير تمام اثاث خا نه راام می كنخورد و تمیک روز می

رود و در كنــد. او در آن شــهر بســر كــار مــیمــیكند. اما حسين ایــن خوبيهــا را فرامــوش نمی
اش العــادهدهد نيــروی بــدنی فــوقمی كند اما كارهایی كه انجام می  های مختلف شاگردیمغازه

 دارد.همه را به شگفتی وا می
ای اراذل و اوباش آمده بودند و با آزار و اذیت مردم، جان همه را به لب در آن شهر نيز عده       

-ردنــد و مــیخورفتند مفت میوانان كورد بودند كه به هر جا میرسانده بودند. اینان افراد و پهل
پســر   7اكم آنجــا  داشــتند. حــ خواستند از دكانها بر مــیدادند و هر چه مینمی  نوشيدند و پولی

-كردنــد و كشــته مــیا اینان نبرد مــیآمدند و بر روز یکی از پسرانش به ميدان میداشت كه ه
 كرد.حاكم خود را برای نبرد آماده می  شدند. آنروز هفتمين فرزند

بدو گفت كه   چون حسين كورد داستان را شنيد به ميدان آمد و پسر حاكم را در آنجا دید.      
ميدان را ترك كند و بدو بسپارد و او بجایش با پهلوانان كورد نبرد كند. اما پسرك حاضــر نشــد 

ی نبــرد وروانه ی خانه كرد. ميدان آمــاده  ميدان را ترك كند حسين كورد او را كتکی مفصل زد
كوفت بطوریکــه كرد و زمين میكورد هر یک را بر سر خود بلند میبود. پهلوانان آمدند، حسين  

 بقيه وقتی چنين دیدند از ميدان فرار كردند.
پسر حاكم به خانه رفت و ماجرا را تعریف كرد. حاكم نخست باورش نشد و دســتور داد تــا        

كورد را نزد او آوردند. قرار شد فردای آن روز حسين كورد با رئــيس پهلوانــان كــورد بــه حسين  
نبرد پردازد. آنروز رئيس پهلوانان به ميدان آمد و با حسين كورد روبــرو شــد. حســين كــورد اورا 
چنان بر زمين كوبيد كه زمين لرزید و دیگر پهلوانان پا به فرار گذاشتند و به اصفهان پيش شــاه 

 س پناه بردند.عبا
شنود باس داستانهای دالوری حسين را میرسد كه وقتی شاه عداستان چنين به پایان می       

-شنود خود رهسپار اصــفهان مــیين میگردد كه اورا از نزدیک ببيند. حسين وقتی چنمایل می
 گزیند.او را به سرداری قشون خود بر می  گردد و در نهایت شاه عباس

خواست بــه اصــفهان بــرود بــرای ه وقتی میاند؟ برای اینکا او را حسين كورد ناميدهاما چر       
 نامد.  باس كردی پوشيده وخود را كورد میاینکه شناخته نشود ل
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  1اسکندر پادشاهین ناغیلی

 

 اهیدی. بيـری یوخ ایدی. بيــر پـــادشبيـری وار ا  

ــی قير ــاهين یاشـ ــو پادشـ ــدی. بـ ــی وار ایـ خـ

 كئچميشـدی.

ميشدی. او. ائله بير آدامال ائولنمک اما هله ائولنمه 

یيردی كی اؤزونـدن گوجــلــو، قــوچــاق، ایسته

-اولسون. نه قــدر آختــاریردی بئلــه  لیهم ده عقل

 سينی تاپا بيلميردی.

شاهين بــو مقصــدینی هــامی بيليــردی. گــونلرین 

نيا گؤرمــوش قوجــا شــاهين یانينــا وبيرینده بير د

 گئدیب دئدی:

 یدیر. گئت اونو آل.دیغين قيز، روم شاهينين قيزختارـ ای پادشاه. سنين آ

دی. وزیــر دی. تــدبير ایســتههینی اونــالرا ســؤیلپادشاه وزیری، وكيلی چاغيریب قوجانين ســؤزلر

 دئدی:

یــک گئــدیب قيــزی ررهچتين ایش یوخدور. ائلچــی گؤنــدهـ پادشاه ساغ اولسون. بورادا ائله بير  

 سينلر.ایسته

 پادشاه دئدی: 

 دیلر. اوندا؟ـ بيردن قيزی وئرمه 

 وزیر دئدی: 

ـ پادشاهيم. سنين آدین ـ سانين یئددی اقليمه معلومدور. آدینی ائشيدنده پادشاهالر یاتــا        

پــاغينی آت سه اونون تورنين قاباغينا چيخا بيلسين؟ وئرمهبيلمير لر. كيمين جرأتی چاتار كی س

 ریک.تورباسيندا داشيييب دریایا تؤكه

گون وزیر اؤز آدامالری ایله روما یوال دوشدی. آز ینی هامی بگندی. همان  ن تدبيربلی، وزیری     

گئدیب، چوخ گئدیب چاتدیالر همين شهره: ادب ـ اركانال ائلچی داشينين اوستونده اوتــوردوالر. 

آدامــالری ائلچــی داشــينين اوســتونده   پاردیالر كــی بــس هانســی پادشــاهينخدمتچيلر خبر آ
 

   . 1374اسكندر پادشاهین ناغیلي، تبریز، یاران،  1
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ی دانيشــيب لــری گتيردیلــر. ائلچيلــر احــواالتدی گئــدیب ائلچيدشاهی امر ائلهاوتوروبالر. روم پا

 دیلر.  پادشاهين قيزینی ایسته

 یيب دئدی:یلر. احواالتی، آتاسی اونا سؤیلهددی قيزی گتيرپادشاه امر ائله

 دیر؟ـ قيزیم، ایندی سنين فکرین نه 

 قيز دئدی:  

 ـ مهربان آتا، سن منی هر كسه وئرسن راضی اوالرام. ائلچی گلن وزیر دئدی:

 لرینی دئ گؤروم نه دیر؟قيزیم، شرطـ 

 قيز دئدی:  

ك آت مينيب، اوخ آتام. ایکينجی شرطيم اودور ینجی شرطيم اودور كی او آدامال گرهـ بير       

ك او منــيم ســئوالالریما جــواب . اوچونجی شرطيم ده بودور كی گرهكی قلينج ووروب گوله شم

 وئره.

دیلــر. پادشــاه بــو نی گئدیب اؤز پادشاهالرینا ســؤیلهائلچيلر راضی اولدوالر. قيزین سؤزلری        

شــم، منــه نــه هئدیب اونونال گولــ خبری ائشيدن كيمی جين ووردی بئينينه كی قيزین آیاغينا گ

 یيم.  سی بودور، قوشون چکيب دعوا ائله  رلر؟ یاخشیدئيه

 وزیر دئدی:      

نی یئرینــه ری وار، اوّل جه گل قيزین تکليفیماغين نه خييب قوشونو قيردیریائله  ـ شاهيم. دعوا

 یئتيره ك. اگر باش توتماسا، اوندا دعوا ائليه ریک.

 پادشاه دئدی:   

 ـ آی وزیر/ منه/ یاراشماز. دوروب گئدم قيزین آیاغينا وزیر دئدی:

ردی كــی اول جــه منيملــه آت ـ شاهيم. گل سن تغيير لباس اول. گئت دئ منی پادشــاه گؤنــد

 مينيب اوخ آتسين. اگر منه غالب گلسه سونرا پادشاه اؤزی گلر.

بو تدبير پادشاهين عقلينه باتدی. همين گون تغيير لباس اولوب بير دسته آدامــال دوشــدی       

 یوال. گليب چيخدی روما. قيزا خبر گؤندردی كی گلسين.  

نــدی. اوســتدن گئيينيــب آلتــدان نيب اوســتدن قفــل الالنيب آلتدان گئييبلی، قيز حاضر       

الندی، الينه اوخ، قالخان آليب. بئلينه قلينج باغالدی. بير دســته آدامــال گلــدی پادشــاهين قيفيل

 یانينا. دئدی:  

 ین سنسنمی؟ـ منی ایسته

 پادشاه دئدی:
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تســا، ون چاردی. گؤرسون سنين منه گوجون چاتارمی. اگر گوجـ یوخ، باجی، منی پادشاه گؤنده

 جک. یوخسا هر خيردا ایشلردن اؤتری پادشاه بورا گلمز.اوندا پادشاه اؤزو گله

دیــر. هــامی جماعت نه بيلير احــواالت نــه یئــردهلشدی كی  دی قایيتسين. فيکيرقيز ایسته      

جک، یقين قورخدی. ميدانا او قدر آدام یيغيلميشدی كی اینه آتســایدین یئــره دوشــمزدی. دئيه

دی. آتــين ری او بيرینــدن قاباغــا كئچــه بيلمــهر ایکيسی ميداندا آت چاپــدیالر. هــيچ بيــ بلی، ه

دیلر. ســونرا باشــالدیالر بيــر ـ بيــر ینــه قليــنج وورماغــا. تونده اوزوگون ایچيندن اوخ كئچيراوس

ر. باشــالدیالر گولشــمگ. گؤردولر قلينجدان دا بير شئی چيخمادی. ال آتيــب قورشــاق توتــدوال

 ليکله پادشاه قيزین كمریندن یاپيشيب ووردو یئره.چوخ چتين

 پادشاه دئدی:    

 دیر؟ـ ایندی سؤزون نه

 قيز دئدی:  

 ـ سؤزوم یوخدور. اما دی گؤروم سن كيمسن؟

 مم.ین من اؤزودی كی ائله سنی ایستهالتی سؤیلهپادشاه آچيب احوا

 قيز دئدی:

 رم.يق وئرهلده یئرینه یئتيررسن. سونرا راضی  ـ اوندا اوچونجو شرطيمی

 پادشاه دئدی:

 دی شرطين؟ـ نه

 قيز دئدی:  

 دیر؟ل نهـ دنيادا ان گؤزه

 پادشاه دئدی:  

 ندی.ل كؤنول سئوهـ ان گؤزه

 ليق وئردی.سؤز قيزین خوشونا گلدی. قيز راضیبو 

یيــب، دی گون یئددی گئجه توی ائله یئدبلی. احواالت قيزین آتاسينا معلوم اولدو. ادب ـ اركانال

 قيزی وئردیلر پادشاها.  

پادشاه قيزی آالندان دوققوز آی، دوققوز گون سونرا بير قشنگ اوغلو اولــدو. امــا بــو اوشــاق      

لــر. امــا اوشاق ایل به ایل بوی آتار، یئکهگؤردوگونوز اوشا قالردان دگيلدی. بيز گؤرموشوك كی  

 ميردی.باجارعقلده هيچ كيم اونو نال  ، ساعت به ساعت بؤیویوردو. گوجده،بو

بيرجــه عيبــی وار ایــدی.   اغين آدینی اسکندر قویموشــدوالر. اســکندرین اوشــاقليقداناوش       

بوینــوزو   بوینوز چيخميشدی. اودور كی باشينا شيش پاپــاق قویــاردی كــی  سيندن بيراونون تپه
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لملــرین لر اسکندری بویودوب بویا ـ باشا چاتدیرجدیالر. اسکندر بوتون عسين. بلی، دایهگؤرونمه

نيب علملی بير آدام اولموشدور. ایش بئلــه گتيــردی كــی اســکندرین ـ كمال اؤیرهسرّینی تمام  

لرینــدن دیلر. پادشــاهين پاخيــل وزیرونو یئرینده پادشاه قویماق ایستهآتاسی اؤلدو. گتيریب اوغل

 بيری دئدی:

 ك. سئچه ا قونسا اونو دا پادشاه  ك قوش اوچورداق. كيمين باشين م دده ـ بابا قاعده ميز وار. گره بيزی 

دیلر. قوشــو اوچورتــدوالر. قــوش دوز گئــدیب قونــدی اســکندرین باشــينا. گتيریــب بئله ده ائله

آتاسينين یئرینده اونو پادشاه قویدوالر. اسکندر ائله بير پادشاه اولدو كی آدی ـ ســانی هــر یئــره 

اســکندر ائلــه كــی آتــا دیلــر.  ده تيرـ تيــر تيتریریایيلدی و بوتون پادشاهالر اونون آدینی ائشيدن

دی، اونون شهرینده هر هفته بير دللک اؤلــوردو. هــيچ ئره ینده اوتوروب پادشاهليق ائلهسينين ی

 كيم سرّدن خبر توتا بيلميردی.

خدیرانــدان ســونرا اؤلــدور تــدوروردی. فعه بير دللک چاغيریــب باشــينی قيراسکندر هر د        

 ینی یانينا چاغيریب دئدی:یئنه وزیر يشدیر. پادشاه بير گونشهرده دللک قالمام

 ـ وزیر. باشيمی توك باسيب. بير دللک تاپ گتير.  

 وزیر دئدی:

 ـ قبله عالم ساغ اولسون. شهرده دللک قویوسان كی چاغيریم؟

 پادشاه دئدی:

 ـ بيلميرم. هاردان اولورـ اولسون تاپ گتير.

. دللگی فکر گؤتوردو. بيليــردی كــی سيز قاليب گئتدی كنددن بير دللک تاپدیوزیر عالج        

او را گئده نين هيچ بيری قایيتمير. اما ســببينی بيلميــردی. دللگــين واری ـ یــوخی بيــر قوجــا 

الشيب. دوشدی وزیرین قاباغينا گلدی پادشاهين یانينا. بير تهر آناسی وار ایدی. آناسی ایله حالل

رتاســيندا بوینــوز وار. دللــک ائلــه كــی الی اسه ـ اسه اونون باشينی قيرخدی. گؤردو باشينين او

ی لر. پادشاها یالواردی كیری. گؤردو اونو دا اؤلدورمک ایستهپادشاهين باشينی قير خيب قورتارد

 نيز اونا باخان اولمایاجاق. منی اونا باغيشالیين.قوجا بير آنام وار. منی اؤلدورسه

 اسکندر دئدی: 

رم. ایشدی بير آدام بو سرّی بيلسه او گونــو باشــينی سن سنی اؤلدورمهسرّی كيمه دئمه  ـ اگر بو

 بدنيندن آیيراجاغام. دللک آند ـ امان ائله دیکدن سونرا اونو بوراخدیالر. 

دللک بير هفته، بئش هفتــه بــو ســرّی ایچــری وئریــب اودوردو. فکــر اونــو ســاپ ـ ســاری       

بئلــه ســاراليب ـ سولورســان؟ دی.  یالواردی كی اوغول دردیــن نــهسارالتميشدی. آناسی نه قدر  

 اوغلی دئدی:
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 ـ آنا، بو سرّی هيچ كيمه دئيه بيلمرم.

آخردا دللک گؤردو سرّ قارنينی جيریر. اونا گؤره چؤله گئدیب بير چوخور قویو تاپير. اوزونو        

چوخورا توتوب اوچ دفعه یاواشجادان دئدی: »اسکندرین بوینوزو وار، بوینــوزو«. ســونرا چوخــورو 

تــدی. یئنه تورپاقال دولدوردو. آرادان بير نئچه آی گئچدی. همين چوخوردان چوخلــو قــارغی بي

وقت اولدی كی بير چوبان گليب بوردان كئچنده همين قارغی ـ الردان كسيب توتک قــایيردی. 

باشالدی چالماغا. هانسی هاوانی چالدیسا. ائله توتگدن سس گلدی كی: اســکندرین بوینــوزو وار، 

بوینوزو.چوبان قالدی معطل كی بو نه سرّدی. گونلرین بيرینده اسکندره خبر گتيردیلر كــی هــر 

ئره یایيليب كی اسکندرین بوینوزو وار. ایش او یئره چاتيب كی چوبانالرین توتگينده بو هاوانی ی

ســينلر. قولــو بــاغلی گتيردی دللگــی الــی ـ  سؤزلری ائشيدن كيمی امر ائلهچاليرالر. اسکندر بو  

 جالدالر او ساعت اوغالنی تاپيب گتيردیلر. شاه دئدی:

 جگم. بس نئجه اولدو، هامی بيلير؟یهسرّی هيچ كيمه دئمه دین من بوـ اده، ظالم اوغلو، سن دئ

 ميشم .ی بو حقده هيچ كيمه بير سؤز دئمهدی كدللک آند ـ امان ائله

 پادشاه دئدی:

 ـ دوزونو دئ.

 دللک دئدی:

ده بيــر ـ پادشاه ساغ اولسون. گؤردوم بو سرّ بير درد اولوب قارنيمی یيرتير. آخردا گئدیب مئشــه

دان سونرا هيچ قازدیم. اگيليب بو سؤزلری او چاالیا دئدیم. سونرا دا اوستونو تورپاقالدیم. بونچاال  

 ميشم.كيمه بير سؤز دئمه

 دی. او گوندن اونون آدی قالدی بوینوزلو اسکندر.پادشاه باشا دوشدو كی احواالت نه یئرده       

 دی:یب دئود توتوب یانيردی. وزیرینی چاغيراسکندر غضبيندن ا 

دیریليــک ســویو وار.   فره چيخاجاغام. ائشيتميشم ظلمتــدهـ وزیر، قوشونو حاضيرال. اوزاق بير س

 كيم اونو ایچسه اؤلمور. هميشه ساغ قالير.

دی: همــين گونــدن تــدبير تؤكــوب نی بيليردی دئيه هيچ نه دئمــهوزیر اسکندرین خاصيتی     

ی آدامــالر، دونيــا گؤرمــوش قوجــاالر واردیســا حاضيرليق گؤردو. اونون تورپاغيندا نه قدر بيليجــ 

دی. هيچ بيری او را گئتمــک اوچــون بيــر ـ سينی یيغيب مصلحت ـ مشورت ائلهاسکندر هامی  

 دی.یول تاپا بيلمه

 دی. اسکندر دئدی:هره بير سؤز سؤیله

 ـ یاشی اؤتموش، دنيا گؤرموش قوجاالردان بورا گلمه ميش داها كيم قاليب؟
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نــه بيلميــر. پــامبوغون يندا بيــر قوجــا وار. یئرینــدن ترپــهفالن یئرده اوچ یوز یاشــ دئدیلر:         

 ميشيک.ده ساخالیيرالر. بيرجه اونا دئمهایچين

 اسکندر دئدی:  

ـ وزیر، دور گئده ك او قوجانين یانينا. اسکندرله وزیر گئدیب قوجــانی تاپــدیالر. احــواالتی اونــا 

 سؤیله دیلر. قوجا دئدی:  

 ت دونياسينا هر آدام گئده بيلمز.ـ اوغول ظلم

 اسکندر دئدی:  

 جگم، یا یوخ؟ـ قوجا. بس من نئجه؟ گئده بيله

 قوجا دئدی:  

 جکسن.آلتيندا اؤله  نيناما قایيداندان سونرا اؤزقلينجی  جکسن،ـ اوغول، گئده

 جگم.ـ اؤزونه دئدی كی اؤلسم ده گئده اسکندری فيکير گؤتوردو. اما اؤز

 اسکندر قوجادان ظلمتين یولونو سوروشدو. 

 قوجا دئدی:

جکســن. یولــدا ایــالن ـ یئددی آی گئجه ـ گونــدوز یــول گئــدهـ اوغول، او را یئددی ایل،        

ر چایانا؛ اژدها الرا راست اوالجاقسان. گئدیب بير یئره چيخاجاقســان كــی اورادان او طرفــه آتــال

ی ســؤكر ســينيز. ســونرا گئــدیب بيــر قــارانليق داغــا ز گئتميه جک. دوشوب آتالریــن نــالينیني

رســن. او بوالغــا چاتانــدا اؤلــو چيخاجاق سينيز. اوردا بير بوالق وار. اؤزونله بير اؤلو باليق گؤتــوره

 گينن كی دیریليک سویونو تاپيبسان.باليغی آتارسان سویا. اگر دیریلسه اوندا بيل

اسکندر قوجانين یانيندان چيخيب قوشونو، دم ـ دســتگاهی ایلــه باشــالدی ظلمتــه طــرف       

گئتمگه. آز گئتدیلر، چوخ دایاندیالر. چوخ گئدیب آز دایاندیالر، گليب بير صحراليغا چيخــدیالر. 

بورادا او قدر ایالن ـ چایان، اژدها وار ایدی كی آددیم آتما غا یئر یوخ ایــدی. قوشــون باشــالدی 

الردی قيرا ـ قيرا باالجا بير جيغير آچيب گئتمگه. اما ایالن ـ چایان قوشونون تمام یاریسينی بون

الرینــا قــالين له بورادان چيخيب گئتدیلر. ایندی ده قاباقاؤلدوردو. بير تهر اؤلوم ـ ظولومووروب  

-ک ایســتهلنملردن دوشوب بير آز مئشه ده راحتليکلر چيخدی. ائله یئيجه آتالردان، دوهمئشه

الر، بوتــون وحشــی الر، قوردالر، قوشــ لر، آییده گؤردولر هر طرفدن شيرلر، پلنگ یيردیلر كی بير

سينی یئدیلر. اسکندر گؤردو كی بورادان تئــز دی. قوشونون چوخ حصهحيوانالر بونالرا هجوم ائله

لی گئدندن سونرا نين باشالدیالر گئتمگه بير خيقيریليب قورتاراجاقالر. گئجهچيخما ساالر تمام  

گليب بير داغين باشينا چيخدیالر نه قدر آتالری آیاقالری یئرینــدن قویمــوردی. ائلــه بيــل كــی 

الرینی سؤكدولر.  نال ن دوشوب  ميخ الميشدیالر. او ساعت قوجانين سؤزو یادالرینا دوشدو. آتالردا
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گــؤردولر هــر طــرف تمــام  دن آتالنيب باشالدیالر گئتمگه. گئدیب چيخدیالر بير ائلــه یئــره كــی  تزه 

ظلمتين ایچينده دی. گؤز ـ گؤزو گؤرمور. اسکندر بير تهر اورانی ـ بورانی آختاریب بير بوالق تاپــدی.  

 تئز باليغی سویا سالدی. او ساعت باليق دیریليب باشالدی اوزمگه. 

تئــز   دی كه بورا ظلمت دونياسيدی، بو بوالق دا ظلمت سویودی.یشلهاسکندر بارماغينی د       

دن آتالنيب باشالدیالر گئری قایيتماغا. ائلــه كــی لدوروب دویونجا سودان ایچدی. تزهاووجونو دو

اسکندر ظلمت دنياسيندان چيخدی. گؤردو كی اون بئش یاشــيندا بيــر اوغــالن اولــوب،  اؤزوده 

ایشــه  تمام قوشالرین حيوانالرین اوتالرین، چيچکلرین، آغاجالرین، هر شئييين دیلينی بيلير. بو

اسکندر بير طرفدن سئوینيردی، بير طرفدن ده غمگين اولوردو. چــونکی قوجــا دئميشــدی كــی 

جکسن. اورادا اسکندر ایچدیگی سودان باشقا بيــر بــوالق دا سن دیریليک سویونو ایچسن ده اؤله

 ميشدی.  ایدی و اسکندر اوندان ایچه بيلمهوار ایدی كی آب حيات او بوالقدا  

بونالر بورادان یول باشالیيب گلدیلر، ائله بير یئره چيخــدیالر كــی هــر طــرف داش ـ قایــا        

ایدی. یامان یورولموشدوالر. اسکندر پادشاه دینجلمک اوچون بير یئر آختاریردی. آخر دا بؤیوك 

لــرینين ادشاهين اوستونه گون دوشور، نيــزهدی. باخدیالر كی پبير قایانين دیبينده یاتماق ایسته

نين اوجونو یئره سانجيب باشالرینی بير ـ بيرینه سؤیکه دیلر. اوستونه تيرمه شــالدان الریقلينج

اؤرتوك آتدیالر . كؤلگه اولسون. بو سس ـ سميره اسکندر یوخودان آیيلــدی. گــؤزلرینی آچيــب 

ن وجا دئيــهت بارماغينی دیشلدی كی ق گؤردو كی نيزه دن، قلينج دان بونا چادر قوروبالر. او ساع

وب چادرین آلتينــدان الشيب. ائله بو فکرله دوردوز چيخاجاق. منيم اؤلوموم یاخينسن  سؤز دئيه

يلتــی گورولتــو ایلــه یيــردی. بيــردن گــؤی گورولــدادی، ایلــدیرم چاخــدی. اینچيخماق ایســته

نــدا نين اوستونده كی قایا اوچوب دوشدو چادرین اوستونه. اسکندر قایــانين آلتياسکندرین باشی

ر. قاليب ازیلدی بوتون قوشون تؤكولوب قایــانين آلتينــدان اســکندری یــاریم جــان چيخارتــدیال

دی كی منيم مئييتيمی آپاراندا قاباقجــا عــاليملری، حکيملــری اسکندر بير آه چکيب وصيت ائله

سونرا قوشونومو، داها سونرا ایسه خونچاالردا لعل ـ جواهرات، قيزیل، گومــوش توتــان آدامــالری 

 رگه ایله دوزرسينيز.ج

 دیر؟لدی كی شاهيم بونالرین معناسی نهوزیر خبر آ 

 شاه دئدی: 

یيرم كی یاخشی حکيملر، لقمانالر دئسن منده، قوشون دئسن من آدامالرا و آناما دئمک ایسته  ـ

ن هــيچ بيریســی منــی منده. وار ـ دولت دئسن، عقل ـ باجاریق دئسن او دا منده. اما بو شــئيلری

 دی. اودور كی غم یئمه!  بيلمه    ااؤلوم دن  قورتار
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تينــی گؤتــوروب قایيتــدیالر اؤز وطنلرینــه . چونکــه وزیر وكيل، قوشون اهلــی اونــون مئيي       

یرســينيز. لسم ده، اؤز تورپاغيمــدا دفــن ائلــهینده دئميشدی كی من هارادا اؤاسکندر وصيت ائله

جــاوه یــه ال، اسکندری كيندی چوخ بؤیوك جاه ـ جاللرا گئيبوتون شهر اهلی باشدان ـ آیاغا قا

: اؤلونون قولونو نه قدر تــابوتون ایچينــه ا. اما غریبه بير احواالت اولدوقویوب، آپاردیالر باسدیرماغ

قویوردیالرسا، یئنه ده او ائشيگه چيخيردی. اووجو دا آچيق قالميشدی. بو احواالتا هامی تعجــب 

 نين یولونو گؤسترن قوجایا دئدیلر. سکندره ظلمت دونياسیگئدیب بونو اائدیردی. آخردا  

 قوجا دئدی:

ون. اونــون گــؤزو تورپاقــدان ـ اوغلوم، گئدین اونــون اووجونــا یئــردن بيــر خيشــما تورپــاق تؤكــ 

 یيبدیر.  دویما

نــا بلی، قوجا دئدیگی كيمی گليب یئردن بير خيشــما تورپــاق گؤتــوردولر. مئييتــين اووجو       

   .دیالرتون ایچينه. سونرا آپاریب باسدیرنو چکدی تابووجونو یوموب قولوتؤكن كيمی او

-دوشه  ی. هر گون گئدیب قبرین اوستونهاسکندرین آناسی اوغلونون اؤلومونه دوزه بيلميرد      

نيــب آغالیانــدا یئــرین دوشــهاوســتونه    نقبری  اد،  . گونلرین بيرینده آرونيب زار ـ زار آغالیيردی

ك . دئ گــؤرهدیــنآخی سن آغالماقــدان بيــزی دنــگ ائلــهآلتيندان سس گلدی كی ای انسان،  

 یيرسن؟  هانسی اسکندری ایسته

 آرواد دئدی:

 یيرم.ـ من اسکندر پادشاهی ایسته

بو دفعه اسکندر جواب وئردی كی آنا، من ائله بيليردیم كی دونيادا تکجــه اســکندر پادشــاه       

ددی قات تکينده او قدر اســکندرلر یــاتير ئمنم. اما اونو بيل كی بورادا مندن ده آشاغيدا یئرین ی

كی هيچ سایی ـ حسابی یوخدو. اونالر مندن ده قوچاق، مندن ده عقللی پادشاهالر اولوبالر. دور 

 گئت ایشينين دالينجا. آغالماقدان بير شئی چيخماز.

 بو سؤزلرینی ائشيدندن سونرا دوز گلدی ائولرینه. اسکندرین آناسی اوغلونون          

 
 اُوچان خالچا

ســی واردی. الردا بير قارینين احمد آدلــی نــوهبيری واردی. بيری یوخودی. كئچميش زمان       

-وخویوب ساتار قازاندیغی پولــو نــوهاونالر چوخ كاسيب دوالنيردیالر. قاری هر گون بير جوراب ت

ســينه گون بيــر جــوراب ســاتيب پولونــو نــوه ئمک آلسين. یئنه بيرردی كی گئدیب یسينه وئره

وئردی كی چؤره ك آلسين. احمد بازارا گئدنده آدامالرین بير ایتی برك دؤیــدوكلرینی گــؤردو. 

 یازیق ایت گاه اورا قاچير، گاه بورا. هيچ كيمين اونا رحمی گلميردی.  



 فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 414

 

 احمد ایره لی دوروب دئدی: 

ك پولومــو وئــریم یيب اونو دؤیورســونوز؟ آلــين چــؤرهان سيزه نئيلهازیق حيوـ ای جماعت. بو ی

 سيزه، ایتی وئرین منه! 

لرینــه. آدامالر احمدین پولونو آليب ایتی وئردیلر اونا . احمــد ایتــی گؤتــوروب قایيتــدی ائو      

ر. سی الی بوش گلير. یانينــدا دا بيــر ایــت كوچــوگی واسی گؤردو نوهنهقاپيدان ایچری گيرنده، ن

 اودور كی دئدی:

 ك آلمادین؟ـ آی باال. بس چؤره

 احمد دئدی:  

 ك پولونو وئریب ایتی آلدیم.بو ایتی دؤگوب اؤلدورورلر. چؤره  ـ آی نه نه. یولدا گؤردوم

يــر آز دی. بآرواد گؤردی دینمکله هئچ نه چيخمایاجاق. عالجی كســيليب بيــر ســؤز دئمــه      

نه بير جوت جوراب ساتيب پولونو وئردی نوه ســينه. بــرك ـ بــرك آجيغی سویویاندان سونرا، یئ

تاپشيردی كی بو دفعه چؤره ك سيز قایيتسان وای حالينا. احمــد دینمزـــ ســؤیلمز پولــو آليــب 

لــی دوروب آدامــالردان ایــره  ا. ایندی ده گؤردو كی بــازاردا بيــر پيشــيگی دویــورلر.گئتدی بازار

 سوروشدی كی بو یازیق پيشيگين تقصيری نه دیر كی اونو دؤیور سوز؟

 دئدیلر:

 ـ قصاب دكانيندان ات آپاریب.  

 احمد دئدی:  

پولــو آليــب پيشــيگی ه ر ســينيز. چــؤره ك  يــ ليالر. آج اولسانيز، سيز ده ائلــه ائـ آی انسان       

سی گليــر امــا ب گلدی ائولرینه. قاری گؤردو نوهوئردیلر احمده. احمد ایندی ده پيشيگی گؤتورو

 ك عوضينه پيشيک گتيریر. اودور كی احمدی محکم دانالیيب دئدی:غيندا چؤرهقوجا

 ســن. احمــدیرپميریق. هله گئدیب ایــت ـ پيشــيگی ده گتيرك تاـ گؤرورسن یئمگه چؤره       

 یاجاق.  چدی كی بو دفعه داها هيچ نه آلماسی دوز دئيير. آند ایگؤردو ننه

سينه. اؤزونه ده تا پشيردی كــی غی جورابين پولونو وئردی نوهقاری دئيينه ـ دئيينه ساتدی       

يــب كدن اتدن آلمد پولو آليب گئتدی بازارا. چؤرهاگر بو دفعه الی بوش قایيتسان وای حالينا. اح

وئریــب، یاتــدیالر. احمــد   كلرینی یئييب بير آزدا ایــت ـ پيشــيگهائولرینه. آخشام چؤره  قایيتدی

ك تــاپميریق گــه چــؤرههری گتيرميشم اؤزوموز یئمــ لشدی كی یاخشی من بو حيوانالگئجه فکر

یــه آ پــارارم. باح ایتله ـ پيشيگی گؤتوروب مئشهجگم، بيردن عقلينه گلدی كی صااونالرا نه وئره

یه آپاردی. بونالر او قدر یول اپيب یئدیلر. احمد بو فکرله مئشهقورتدان ـ قوشدان بير شی تبلکه  

سينده باشينا. احمد گؤردو كی داغين تپهیالر بير هوندور داغين  چيخد  گئتدیلر كی آخردا گليب
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ت دی قاچســين. بيــردن ایــ ن كيمــی ایســتهیله دعوا ائليير. احمد بونالری گؤرهاوچ دئو بير ـ بير

ســين. دئــولرین دی نئيلــهوتدوالر. احمد قورخوسوندان بيلمههوردی. دئولر سس ائشيدیب اونو ت

 بؤیوگی دئدی:  

 ـ ای اوغالن قورخما بيزیم شرطيميزی كس. سنينله ایشيميز اولماز.

 احمد دئدی:

 سينيز؟ـ نه اوسته دعوا ایلير

 دی:دئو دئ

لی بيــری ســحرلی خالچــا. بيــری ده ســحر  ـ بيز اوچ دیو ایکی قيمتلــی شــئ تاپميشــيق.       

لی خالچــا منــی فــالن یئــره آپــار« او سن »ای ســحراوستونده دوروب دئيه  اوزوكدور. خالچانين

سن حاضر اوالجاق. بو ایکی شــئيی اوچ ک ایستهوچا آپاراجاق. اوزوكدن ده نه دیلساعت اوچا ـ ا

 دئوین آراسيندا بؤله بيلميریک.  

 دئولرین اليندن قورتارماق اوچون بير یاخشی فن ایشلتسين.احمد فکرلشدی كی بو        

 دئدی:   

لری قویون منيم یانيمدا من بو داغين باشيندان بيــر داش ـ آی دئو قارداشالر. سيز او شئی       

ســه خالچــا اونــون، اوزوك اونــون دالينجــا. كــيم داشــی تئــز گتيرآتيم. سيز اوچونوز ده گئدین  

 پ آخردا گلسه داها اؤز بختيندن كوسسون.نين، كيم الایکينجی گله

 دئولر راضی اولدورالر.   

ســی آشــاغی ائلــه گئــدیردی كــی ار الدی. داش تپــهاحمد بير یئکه داشی داغ آشاغی یوو       

م كيمی دئولر داشين دالينجا قاچير دیالر. ائله دیولر بير آز آراالنان كيمی احمــد اوزوگــی یایلدیر

 بار ماغينا تاخيب. ایتی ـ پيشيگی خالچانين اوستونده اوتوردوب دئدی:  

 ـ ای سحرلی خالچا بيزی بو ساعت آپار ائویميزه! 

حمد ائولرینه چاتان كيمی اوزونو او ساعت خالچا گؤیه قالخيب اونالری گتيردی ائولرینه. ا        

 بارماغينداكی اوزوگه توتوب دئدی:

یيرم كی بير كرپيجی قيزیلدان بير كرپيجــی رلی اوزوك، سندن بير عمارت ایستهـ ای سح       

 گوموشدن اولسون، اؤزوده او قدر هوندور اولسون كی باشی بولوتدان نم چکسين.  

بير عمــارت حاضــر اولــدو. احمــدین  دیگيندن ده قشنگ یسته ن گؤردو كی اونون ا او ساعت بيرد        

 هر یئره یایيلدی. خبر گئدیب پادشاها دا چاتدی.   ریفی سی بو ایشه معطل قالدی ائوین تع نه ن 

 پادشاه وزیرینی چاغيریب دئدی:
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ـ وزیر، دئييرلر كی احمد آدلی اوغالنين بير عمارتی وار كی منــيم ســرایيم اونــون یانينــدا        

 ه یه اوخشایير. بو دوز دورسه؟  تویل

 وزیر دئدی:  

 ـ بلی. من ده ائشيتميشم.

 پادشاه دئدی:  

 ن چيخاراق.ائده ك بو ائوی اونون اليند ـ نه

 وزیر دئدی:

لجــه ایشــی اونــا ن قــاری تاپــاق. اوّك بير كوپه گيرهنمک اوچون گرهـ ای پادشاه. بو سرّی اؤیره

 چيخير.ك نه ك. گؤرهحواله ائده

اه باخيب گؤردو بو ائله بيــر ن قاری گتيردیلر. پادشامر ائلدی او ساعت بير كوپه گيرهپادشاه        

سی گئدیر. گؤزلری چپ، آغزی ایری، قــيچالری توپــال، ر كی اوزونه باخاندا آدامين زهلهدیقاری

 مار تؤكولور.زهر  بئلی دونقار، قاش ـ قاباغيندان دا

 پادشاه دئدی:

یيه بيلمير. عقليم كسمير كی بونــون الينــدن ئروزیر بو كی شيل ـ كوتون بيریدیر. دوز یئرده یـ  

 ایش گله.

 قاری دئدی:   

ـ ای پادشاه. سن منيم سير ـ صفتيمه باخما. گؤردوگوم ایشه باخ. دئ گــؤروم منــی نــه اوچــون 

 چاغير یبسان؟  

 پادشاه دئدی:  

اقالردا ائله بير عمارت وار كی ســارایيم اونــون یانينــدا   لر كی منيم تورپاغيمدان اوزی دئييرـ قار

ــ  اپ، ســونرا دا اونــون تویله یه اوخشایير. سنی چاغير ماقدا مقصــدیم اودور كــی اوّلجــه اورانــی ت

ك او ائوی نه ایله تيکدیر یبلر. اؤزوده ائله بير تدبير تــؤك كــی ائــوی اونــون ن گؤرهسرّینی اؤیره

 اليندن چيخارداق.  

 :قاری دئدی

 ـ ساغ اولموش. بئله ایشلر منيم اليمده سو ایچيمی كيمی بير شئيدیر. گونو بو گون تاپارام.  

قاری شاهين یانيندان چيخيب دوز ائوینه گلدی. گيردی كوپون ایچينــه. یوكونــو بــوردی.        

ی نریلتی ـ گورولتو قالخدی. گؤیه. قاری كوپون ایچينده هر یئره دوران ایليــردی. بيــر ده گــؤرد

طرفــه   اوزاقدان بير ائوگؤرونور. ائله بيل گون چيخيب هر یئره ایشــيق ســالير. كوپــو ســوردی او

ليکده اندی یئره. كوپدن چيخيب اؤزونه یئتمــيش یئــردن ســيقال گليب شهرین كناریندا خرابه
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ارتين قاباغينــا. گــؤردو احمــدین وئردی. بير الينه عصا، بير الينه تسبيح آليب، گلدی همين عمــ 

غينی بــوش قویــوب نين قاباغيندان كئچنده بير آیــادن ائشيگه باخير. قاری پنجرهسی پنجرهننه

ســينين قــاری یــا دان آه وزار ائله مگه. احمــدین ننــهتاپپيلتی ایله یيخيلدی یئره. باشالدی یاالن

 یيردی.  پاردی. ائله قاری دا بونو ایستهیازیغی گلدی. گليب قارینی یئردن قالدیریب ائوینه آ

 سی دئدی:احمدین ننه

 ـ آی باجی هارا گئدیردین؟

 قاری شيرین دیلينی ایشه ساليب دئدی:

نــدن لرینين كيمــی انصــافلی آدامالریــن ســفرهـ من كاسب آروادام هيچ كسيم یوخدور. ائله ســ 

ه طاقت قالماميشدیر دیيــ لر، بير تهر دوالنيرام. آجيندان قيچيمدا  آرتيق قاالن قيرینتيالری وئریر

 لندی یيخيلدیم.باشيم هر

یا یازیغی گلدی. گتيریب اونا یئمک وئردی. قاری دویونجا یئييــب سينين قارینهاحمدین ن      

دویاندان سونرا، یاغلی دیلينی ایشه ساليب. شيرین ـ شيرین ائله صحبتلر ائتــدی كــی آروادیــن 

 خوشونا گلدی. كوپ قاریسی گؤردی فرصتدی اودور كی دئدی:

ســن بــو ان، سوروشماق عيب اولماسين، گؤرهگی آچيق آداما اوخشایيرسی گؤرورم اورهـ آی باج

 ن نئجه دوزلدیب؟  جاه و جاللی سنين نوه

 نه سی دئدی: احمدین ن

. گؤرورم آغزی بوتون آداما اوخشایيرســان. اودور كــی ی باجی، سؤز اؤز آراميزدا قالسينـ آ       

سن ن بارماغينداكی اوزوك سئحرليدیر. اوندان هر نه ایستهنوه ميسرّیميزی بيرجه سنه دئييرم.  

ســن كــی ای اوستونه چيخيب دیئــهاو ساعت حاضر اولور. بو یئره سالدیغيميز یاشيل خالچانين  

لی خالچا. منی فالن یئره آپار. خالچا او ساعت قوش كيمی اوچوب آدامی اورا آپارار. بوتــون سحر

 سينده دوزلتميشيک.زوگون سایهلی همين خالچا ایله اوبو جاه و جال

دی. آخشــام صــحبت ائيلــهقاری ایسته دیگينه چاتميشدی دیيه داهــا شــيرین ـ شــيرین         

 مدی. یاالندان باشينی توتوب دئدی:احمد گلدی. اما قاری گئتمک ایستهاولدی  

 گم؟هجنئجه گئده ـ یامان باشيم آغریير. بو گئجه وقتی من

 نه سی دئدی: احمدین ن

 رسن.اتارسان. صاباح یاخشی اولوب گئدهـ آی باجی، نه چوخدی یئریميز. بو گئجه بيزده ی

 یيردی. او ساعت آروادی قوجاقالیب او اوزوندن بو اوزوندن اؤپوب دئدی: ائله قاری دا بونو ایسته     

یلــه گئجــه ـ باجی، گؤروم سنی خوشبخت اوالسان . قالميشدیم فکرده كی بــو بــاش آغریســی ا

 وقتی هارا گئدیم.  
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ســی ده نــهن  گئجه یاتماق وقتی گلنده قاری یئرینی قاپينين آغزیندا سالدیردی. احمد ایله       

نين بير وقتی كوپ قاریسی دوروب اونالریــن بورونونــا ئوین بير طرفينده یاتدیالر. گئجهسی اهره

ی. ســحر لــی خالچــا ائــوین یوخــاری بيهوشدارو ایلتدی. اوغالنين بارماغيندان اوزوگی چيخارتد

 باشيندا یئره سالينميشدی. قاری چيخدی خالچانين اوستونه اوزوگه دئدی: 

سی قالسين بوردا. بو عمارتلــه برابــر منــی نهوپومو گتير یانيما. احمدله نهـ ای سحرلی اوزوك. ك

 آپار اؤز پادشاهيميزین تورپاغينا.

قارینين آغریندان سؤز چيخان كيمی بير ده گؤردو كی خالچا قالخدی گؤیون اوزونــه. بيرگــؤز          

ی پادشــاهين یانينــا.  له خالچانی گؤتوروب گئتــد اؤز پادشاهينين تورپاغينا. اوزوك قيرپيميندا چاتدی  

 دی.  ه ينی سؤیل له تيکيلدیگ ئوین ده سحرلی اوزوك لی اولدوغونو همين ا بونالرین سحر 

 ه وزیری ده گؤتوروب، گئتدی عمارته باخماغا.  پادشا 

 گؤردو دوغرودان بئله بير عمارت هيچ بير پادشاهين تورپاغيندا یوخدور.

یوخــودان آیيليــب بيــر ده   ك احمدین باشينا نه گلدی. احمدبونالر بوردا قالسينالر، گؤره        

كهنه ائولرینده جيریق حصــير اوســتونده سی ایله اؤز  نهله كؤچوب یوردو قاليب، قوجا نگؤردو له

ســی نهله نین گئجه كی قاریدیر. احمدهاوزانيبالر. او ساعت باشا دوشدو كی بوتون بو ایشلری ائل

 قال بير قارنی آج بير قارنی توخ دوالندیالر.  وّل كی كيمی جوراب توخویوب ساتمایئنه ا

ره اونالری آپارماميشدی. بير گــون ایتلــه ده اولدوغونا گؤعمارتی آپاراندا ایتله پيشيک حيطقاری  

 پيشيک بير ـ بيرینه دئدیلر:  

-ما بيز اونا دار گونده كمــک ائتمــههيچ انصاف دئييل كی احمد بيزی اؤلومدن قورتاردی ا       

ك. ایتلــه پيشــيک رلی اوزوگی، خالچانی تاپيب گتيــرهیک، گره ك نئجه اولورسا ـ اولسون، سح

ر یول گئتمگه. ایتله پيشيک بو گئتمکله دوز قرخ گون یــول گئتــدیلر. ائله همين گون باشالدیال

چایالر كئچدیلر، داغالر آشدیالر، آخردا گليب چاتدیالر بيــر كرپيجــی قيزیلــدان. بيــر كرپيجــی 

 یه.وشدن اوالن سرایين اولدوغو اؤلکهگوم

ان نه قدر بویالندیالرســا ایتله پيشيک دوز گئتدیلر پادشاهين ائوینين قاباغينا. آینادان قاپيد      

ایچری گير مگه یئرتاپمادیالر. گؤردیلر پادشاه یاتيــب اوچــان خالچــا دا تختــين قاباغينــدا یئــره 

سی وار ایدی كی هميشــه گــون اغيندا یوخدور اوزوگون بير نشانهسالينيب. اما اوزوك اونون بارم

ن ایشــيق چيخيــر. او كيمی ایشيق وئرردی. پيشيک گؤردو كی پادشاه نفــس آلــدیقجا آغزینــدا

 ساعت بيلدیلر كه اوزوك دیلينين آلتيندادیر.

لتينــدان چيخيــب  پيشيک او طرف بو طرفه بویالندی، بيرده گؤردو كی بيرسيچان قــاپی نــين آ       

 ز آتيليب سيچانی توتدی. سيچان گؤزونون یاشينی آخيدیب یالوارا ـ یالوارا دئدی: قاچدی. تئ 
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 . باالالریم وار، آجدیرالر. اونالرایئمک آپاریرام.  نی یئمهدونه، مـ سنی آند وئریرم آنانين سو

 پيشيک دئدی:

نــين آلتينــدان بيــر دئشــيک  ك ســن قــاپی ه رم. گــر سن سنی یئمه سنينله بير شرطيم وار. اونو ائله ـ 

ــو  آچاســان. ایکيميــز ده اورادان گيــره  ك ایچــری. پادشــاهين دیلينــين آلتينــدا بيــر اوزوك وار. اون

 چيخاردیب وئره سن منه. سونرا سنينله ایشيم اولماز. سيچان الينی گؤزونون اوستونه قویوب دئدی:  

 ـ باش اوسته. 

لــه ينـی كسيب بير دئشيک آچــدی. پيشــيک سنين تختهسيچان او ساعت دیشی ایله قاپی       

نــين آراســينی آچيــق نی یوخاریدان آچدی. قاپیشيک دوز دیرماشيب جفدهگيردیلر ایچری. پي

قویدو. گؤردولر پادشاه تختين اوسته فيسا ـ فيسال یاتير. پيشيک تئز یئــردن خالچــانی قاتالیــب 

ســينين فه هوپپانيب چيخدی پادشاهين ســينهوئردی ایته. سيچان تختين اوسته او طرف بو طر

اوجونو پادشاهين بورنونون دئشيگينه ســالدی. پادشــاه آســقيردی.   واشجا قویروغونونای  .اوستونه

یيــب ليــق ائلــهيشيک اوزوگی گؤتوروب سيچانا راضیاوزوك آغزیندان سيچرایيب یئره دوشدو. پ

چيخدی ائشيگه. ایت خالچانی پيشيک ده اوزوگی گؤتــوروب، گلــدیلر احمــدین یانينــا. اوزوگــی 

راضی قالدی. اونالرین باشينی ســيغالالدی ســونرا ســحر   وئردیلر اونا. احمد ایتله پيشيکدن چوخ

 لی اوزوگی بارماغينا تاخيب دئدی:

 یيرم.قيزیل كرپيجلی عمارتی سندن ایستهـ ای سحرلی اوزوك 

 دیر.  سی ایله همين عمارتين ایچيندهیندان چيخان كيمی بيرده گؤردو ننهسؤز احمدین آغز

ورینــه هــيچ كســی یيــب. هنــدهپيشــيک عمــارتين دورد طرفينــی گؤزلــهاو گئندن ایتلــه        

 بوراخمادیالر.

 سينه دئدی:هاحمد نن

ميشــدیم. اینــدی ليق ائلهمن وقتی ایله ایتله پيشيگه یاخشیليق ایتمز؟  ه. گؤردونمو یاخشیـ نن

 ده اونالر عوضينی چيخدیالر.

 
 مز خئیره سؤیله

دان رلــر. خئيــر ســؤز آغيزالرینــ سوروشسان انسانا پــيس خبرلــر وئــره  امالر هر نهبعضی آد       

رلر. بير گون بيری »مشــهد «دن قایيتميشــدی كنــد مز« آدام دئيهچيخماز. بونالرا »خيره سؤیله

اهلی پئشوازا گلميشدیلر. هامی خوش گلدین دئيير وزیارت قبول دئيه الينــی ســيخيردیالر. بيــر 

وئریب اؤپوشندن سونرا   للردن بيری قاباغا گلير. امز شخصشهور خئيره سؤیلزامان گؤردو بير م

جک كی اؤلــوب دور، سام دئيهن آدام اؤز یانيندا دئدی: من بوندان هر كيمی سوروشمشهددن گل
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جــن، اهميتــی دور، جهنمــهروشوم. دئسه ده اؤلــوبسی بودور بير قره ایتيميز وار اونو سویاخشی

 منظور ایله دئدی:یوخدور. بو 

 ـ فالنکس بيزیم بير قره ایتيميز وارایدی اونه حالدادیر؟

 غمگين قيافه توتاراق جواب وئردی كی: زمهخئيره سؤیل

 ـ اؤلدودا...

 رك، گئنه سوروشدو.نههگينده گولومسمشهدی كيشی اوره

 ـ اء...نه جور اولدو اؤلدو؟

 ز دئدی:خئيره سؤیلمه

 دن یئميشدی اودوركی اؤلدو.ينتز موندار اوالندان سونرا اونون اگياینهـ والاله او ساری  

 مشهدینی بير آز نيگرانليق باسدی دوباره سوروشدو:

 ك نييه اؤلدو بس؟...ـ اینه

 مز بير آه چکيب دئدی:هخئيره سؤیل

گــه ســونرا داهــا اینــهمرحوم اوالندان  ليک آنان  ابسيز مال اوجور اوالردا... رحمتائح... صاح       

 لندی.نی سيلکهنين بدهاولمادی اؤلدودا. مشهدی  باخان

 دور؟ اونون كی بير زادی دگيلدی.ـ ای وای دئدی... آنام اؤلوب

 مز كدرلی حالدا:خئيره سؤیله

گينی ائشيدنده بيردن ائله یــازیغين بــاغری ـ والاله نه دئييم... اوغالنالریزین قویویا دوشوب اؤلمه

 دی... بئچارا...چاتدا

 للی باشينا ووراراق:مشهدی كيشی ایکی ا

 یردیالر؟  ؟... اونالر قویوباشيندانه قایيرقویویا دوشدولر الرـ اوغالن

 مز بير آز دوروقسوناراق:ئيره سؤیلهخ

ری قویمــازدی ائــودن ائشــيگه ایــدی اوشــاقالليــک آنــاالری ســاغركی رحمتـ ائی بابا... نه قده

 امّا...الر.  چيخسين

 مشهدی كيشی باشينی، ساققالينی یولوب آغالیاراق سوروشدوكی:

 ـ توفاقين داغيلسين بوخبرلرین ایله... دئ گؤروم بيزیم ائوده ساغ قاالن وار یا یوخ؟  

 مز دئدی:خئيره سؤیله

نده گؤردوم كــی ســيزین كوچــه بيرزاد بيلميرم. آنجاق ایندی گل  ـ والاله من بوندان آرتيق       

 طيزه سامان بوشالدیرالر.الر، ایکی نفرحيهيزی پالچيقالیيباپق 
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 شاه عباس و درویش حسین 

 

 بيری واریدی، بيری یوخيدی، اصفهان شهرینده           

 یردی.واریدی كی شاه عباســـا چوخ بنزهچی  بير پينه

ــ   شاه عبــاس دا و بيليــردی بيــر گــون شــاه عبــاس بون

ـيم توتوركی درویــش لباســيندا تبریــزه گئــدیب، تصم

ـــن  ــعيتيناورانيــ ــه وض ــق ایل ــأمورالرین خل دن، م

ــردار ــدان خب ــيش ده او رفتارالرین ــا گئچم لســون. ام

لرینــدن اوزاخالشســایدیالر، الر پایتختشاهـــــــــ

ــالف ــه مخ ــاج وتخت ـــب، ت ــاش قووزایيــــــــ لری ب

ه دئــدی صاحب اوالردیالر. اودوركی شاه عباس وزیرین

كی منــيم ســفریم مومکونــدور كــی اوزونــا چکســين، 

اساسلی بيــر فيکيــر ائتمــک الزیمــدیر. شــاه ایلــه وزیــر بئلــه مصــلحت گــؤردولر كــی شــاهين 

نــی گتيریــب چــیردار اولمامــاقالری اوچــون او پينــهدوشمانالری اونون غئيبت ائتدیگيندن خبــ 

 سين.ت ائتمهخصوصی ایشلرینه ابدأ دخالسرایدار قالسين. آنجاق شاهين  

بــازارا وزیرین امری ایله بير آروادا بير مقدار یــاغلی كؤكــه وئردیلركــی نــذیر عنــوانی ایلــه         

چــی چيه وئردی. پينهئهوش داری وورولموشدو، اونو پينهلردن بيرینه بآپاریب، پایالسين او كؤكه

بورویــوب ســالدیالر. دؤرت نفــر اونو بيــر پــاالزا  تئزليکله    یئمک همين آشدی. وزیرین آدامالری

 ل كنيزده اونون اطرافيندا دوروب اونا یئلپيک ایله یئل وورماغا مشغول اولدوالر.گؤزه

دن ييــب، آز گلــدی، چــوخ گلــدی بيــر مــدتكده درویش لباسی گئشاه عباس بئله گؤردو       

مــان گجيــل سونرا تبریزه یئتيشدی. بير گون گزه گزه یولــو گجيــل قاپيســينا دوشــدو. قــدیم ز

غونا گــؤره بيــر يندا گئنيش و آچيق بير یئر اولــدوقاپيسيندا بير قبرستانليق واریدی اونون اطراف 

ن، الن اوینادان، كندیربازليق ائيلهطرفينده درویشلر معركه توتار بير طرفينده ميمون اوینادان، ای

ؤردو بيــر نفــر ميش. شــاه عبــاس گــ وسایره بوكيمی بساطالر قوروالر  كؤهنه شئی ـ شوی ساتان

رك بيــر عرفــانی شــعری خــوش ســس ایلــه اوخوماغــا ركه قوروبدو. بودا آرایــا گيــرهدرویش مع

دا دؤوره ده كيلردن دؤوران یيغــدی. تماشــاچيالر شــاه عباســين ســؤزلریندن و   باشالدی. سونرا

سسيندن خوشالری گلدیگی اوچون آرتيق پول وئردیلر. شاه عبــاس دا او پــولالرین هاميســينی 
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دیلر دئدی: بابــا درویش كی آدینا درویش حسين دئييرتيریب او درویشين كشگولونه تؤكدو. او  گ

درویش بو پولالری سنه وئریبدیلر سن ده گؤتورمه ليسن. شاه عباس كی اؤزونو درویــش عبــاس 

ه یئتيشر. درویش حســين نی سن قورموشدون سنه ده تانيتدیریردی، دئدی: یوخ معركهآدی ایل

م. درویــش دی یوخ من بير شــاهی دا گؤتــور مــه ریاری بؤلک. درویش عباس دئل  دئدی بس گ

حسينين اوندان خوشو گلدی. دئدی: بابا درویش ائله بيل كی سن بو شهرده غریب سن. دئــدی: 

 بلی درویش. 

دئدی: بس ائله سه بو گئجه نی منه قونــاق اول. درویــش عبــاس دا قبــول ائــدیب درویــش      

گئجه شام یئدیکدن سونرا درویش عباس دئدی: درویــش حســين منــيم   حسينين ائوینه گلدی.

عادتيمدی گئجه لر چيخيب شهری دوالنارام و شهرین خلوت ليگيندن لــذت آپــارارام. درویــش 

 م كی تک قالمياسان.  ی اوجور اولسا من ده سنينله گلرحسين دئد

لــدیلر. بــازارین ایچــی بئله ليک له ایکی درویش ائودن چيخيب گــزه ـ گــزه بــازارا طــرف گ     

-هللنور و اوایشــيقدا بيــر نئچــه نفــر اقارانليق ایدی. بيرده گؤردولركی بير یئردن بير ایشيق گؤرو

 دیرلر.دهشمه

یرالر. درویــش حســين دئــدی قــارداش ك اونالر نه قــایيرك گؤرهدرویش عباس دئدی: گئده   

دارغادیالر یا اوغرو. هــر حالــدا بيــزه   ر یاآغریماز باشيميزانييه ساققيز ساالخ. بيزه نه واردی اونال

 خطردن سوایی بير شئيی یوخدور.  

م بونالرین ایشلریندن باش چيخاردام. سن گلميرسن ك گئدهدرویش عباس دئدی من گره      

-مــهگيندن، قبول ائهداشالری تؤك اته  ل بوسين هر نه دئدی: جانيم، گؤزوم گگلمه. درویش ح

یيل كــی قونــاغينی اورادا تــک قویــا. ناچــار قــاالراق اونــو گؤردو یاخشی دهدی. درویش حسين  

نالگليب، او آدامالرا یاخينالشدیالر. گؤردولر ایکــی نفــر بيــر زرگــار )زرگــر( توكــانی نــين قاپيســينی  

لــر. درویــش عبــاس  دیر یه بؤلمکــده ه قيزیل ائشيگه چيخاردیب اوچ حصه سيندیریب بير بؤیوك كيس 

و بيــری ده دارغــا شــاگردی    یر؟ درویش حسين دئدی بونالرین بيری دارغــا غفــار دئدی: بونالر كيمد 

 دیر.  وغوموزو بيلسه لر اؤلوموموز یقين دی، سسين چيخارتما. اونالر بيزیم بورادا اولد ابراهيم 

دارغا غفار قيزیلالری اوچ بؤلدوكدن سونرا ابراهيمــه دئــدی. بــو پــایالرین بيرینــی آپاریــب        

نه رسن. بو بيری ده منيم پایيمــدی. ســ ینی ده حاكمين ائوینه تحویل وئرهوینه، بيرقاضی نين ائ

 رم.ده اؤز پایيمدان بير زاد وئره

ه پــول وئریرلــر كــی  لر بيــز بخت ابراهيم دئدی آخی دارغا باشی بيز بو بازارین دارغاسيييق، بو بد         

ك كی اوغرو آپارماسين. ایندی آلالها خوش گئتمــز كــی بيــز اؤزومــوز  تليه ه لرین گؤز اونالرین، حجره 
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اونالرین مالالرینی اوغورلویاق. اونالر بيزیم اوميــدیميزه گئــدیب ائولرینــده راحــت یاتيبــدیالر. ســحر  

 ميسيز. غرو گليب توكانی كسيب، سيز بيلمه دئمزلركی سيز بو بازارادا ایدیز نئجه او 

ئدیب حاكيمه یاقاضييا شــکایت ماق دانيشما سفئح كيشی. اونالر گدارغا دئدی آخماق ـ آخ      

پایينی بودور قاباقدان یوللویورام دا... ابراهيم گئنه ده دئدی ـ آخــی دارغــا   لر اونالرین داجک ائده

 باشی بئله ایش یاخشی ایش ده بيل، انصافسيزليقدی...

 نيب دئدی:دارغا باشی حيرصله

ره رم بوینون وورارالر. بو سؤزلر سنه یئتيشمز. یالاله گؤتور آپــار، تئــز ـ آرتيق دانيشسان وئ       

 یئتيركی ایندی سحر آچيالر. 

رك اوچ كيسه نی باغلييب داليسينا آتــاراق گئتــدی. ابــراهيم بــازاردان ابراهيم اطاعت ائده       

بنــدی الپ   نينگیچيخاندان سونرا درویش عباس اوجادان بير اؤسگوردو. درویش حسينين اوره

 قيریلدی الينی اونون آغزینا توتاراق دئدی:

رســان؟ بيــزی اؤلومــه وئرمــک سين، توفاغين داغيلسين، نه قایيریـ آلاله سنين ائوین یيخ       

باشی ملتفت اولمادی. ایکينجی دفعه درویش عبــاس سن؟ امّا شانس گتيردیلر كی دارغایيرایسته

ونو درویش عباسين اوستونه ساالراق آغزینی بــرك ـ الپ اوجادان اؤسگوردو. درویش حسين اؤز

 برك توتوب دئدی:

 سن، نه ایش گؤرورسن؟سن، نهلیـ ائوین یيخيلسين سن د

ائشيدیب بير فيشــقا چالــدی. لرینی  شدن كئچميشدی. دارغا اونالرین سساما داها ایش ای       

 الر تؤكولوب درویشلری توتدوالر. دارغا دئدی كی:قراوول

سيز، یاخشی اليمــه دوشــدوز. ی هر گئجه گليب بوتوكانالری كسيرسيز كـ هان... پس سيز       

د ایچــدی كــی بيــزیم درویش حسين یالوارماغا باشالدی كی: والاله، بالاله بيز اوغرو دئييليک. آن

یميز یوخدو. درویش بابانين بيری ایک، آنجاق بو آخمــاق اوغلــو آخمــاق بيــزی هئچ زاددان خبر

 دئييليک. ن ائشيگه چکيب، بازارا گتيردی كی بير آز دوالناق... یوخسا بيز اوغروائود

 درویش عباس دئدی:

ـ یوخ آغا، بویاالن دئيير. بوتوكانالری بيز كسيریک، بيزیم ایشيميز ائله اوغورلوقدو. درویش        

 حسين آجيقلی حالدا قایيدیب دئدی:

-ک، نييــه یاالنــدان بيــزه گنــاه دوزهن كسميشــيسن؟ بيز نه واقــت توكــاـ كيشی سن مگر دلی

 لدیرسن؟

 سونرا دؤنوب دارغا باشينا دئدی: 
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ـ آغا والاله بویاالن دئيير، بيزیم اصال روحوموزون دا بوایشلردن خبری یوخــدو. درویــش عبــاس 

 قایيدیب دئدی:

 ایشيميز بودور.ـ آغا بودرویش یاالن دئيير توكانالرین هاميسينی بيز كسيریک. بيزیم ائله 

نــی اسينا آپاردیالر. سحر دارغا قضيهدرویشلرین ایکيسينی ده سورویوب، حکومت حبسخان       

لــی كيمــين بيــر زاددی، ایکــی نفــر آدام توتموشــوخ، بيــری د حاكمــه و قاضــييا دئــدی كــی:

ين يریــک خــالق بيز كسيریک. دئدیلر. یاخشی اولدو بونالری دارا چک    اؤزوآندایچيركی توكانالری

 الر.،داها بيزه بدگمان اولمازرظنّی ایت

امّا ائشيدین درویشلردن ائله كــی درویشــلرین ایکيســينی بيــر زینــدانا ســالدیالر درویــش        

 ووروب، یوروالندان سورا دئدی: حسين دوشدو درویش عباسين جانينا، اوكی وار

 ن دردســره ســالدین كــینه واقت توكان كسميشدیک كــی اؤزو  ـ فالن، فالن اولموش بيز       

دین، گناهسيز یئره اؤلــوم آیاغينــا گتيــردین، بــاالالریمی یئتــيم هئچ، منی ده یازیق، بيچاره ائله

 قویدون.

درویش حسين دئييب ـ دئييب قيزیشاندان سونرا گئنــه ده دوروب درویــش عباســی ســاليردی 

 .  ک آلتينا، اه تينی دیشله یيردی. درویش عباس دا هئچ زاد دئميردیكؤتَ

نين یانينــا آپــاردیالر. قاضی  دا القصه سحر چاغی ایکيسينی ده گؤتوروب حاكيمين و سورا       

 درویش عباس دئدی:

ئييل، سيزدن نه گيــزلين، توكــانالری بيــز ایکيميــز كســيردیک. درویــش ـ آلالهدان گيزلين  د

یولداشين دئيير، دانماغين فایداسی یوخدو. درویشــلری   حسين هر نه آند ایچدی دئدیلر یوخ اؤز

دوباره زیندانا قایتاردیالر. قرار اولدوكی كندلرده، شهرده جار چکسينلركی بير گون هامی گليــب، 

 لر.جک نفر چوخ زبردست اوغرونو دارا چکهشهرین مئيدانيندا یيغيشسينالر كی ایکی  

خانــا یازیــب  وئــردیسونرا بيــر كاغــاز وزیــری آلــالهاما درویش عباس زیندانا قایيتدیقدان         

ســين. ستهدی كی تئزليک ایله اونالرین هاميسينی اصفهانا اینی شرح وئردی و سفارش ائلهقضيه

گينده گيزلتميش ایدی چيخاردیب بير نفر قراووال وئردی سی ده كؤرهیيرمی دانه قيزیل سيککه

-ليک ایلــه وزیــر آلــالهير امين آداما وئر بو كاغازی تئزدئدی بو قيزیلالرین اونو سنين، اونونودا ب

 وئردی خانا یئتيرسين.  

وزیر كاغازی آالن ساعات ال ـ آیاغا دوشوب فوری بير رسمی فرمان یازدی، ایکی چاپــار ایلــه     

تبریزه یوالسالدی كی حاكيمــه یئتيرســينلر. چاپــارالر گئجــه گونــدوزه ســاليب كاغــازی تبریــز 

ن لر. حاكيم كاغازی آچيب گــؤردوكی وزیــر آلــاله وئــردی خــان شــاه عباســيحاكيمينه یئتيردی

لــر تبریــزده اوغورلــوق تــاپيلميش وگئجــهایــدی  نئچه واقت  طرفيندن یازیبدی كی: ائشيتميشم
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توكان بازاری كســير ميشــلر وســيز اینــدی اوغــروالری تاپميســيز تئزليــک ایلــه اؤزون وقاضــی 

ریــن. هــم اوغــروالر بــورادا جزالرینــه ليکده اصــفهانا گؤنــدهروالرال بيرواوغروالری توتانالری، اوغ

 الر.ت خدمتگذارالری خلعت لرینی آلسينیئتيشسين، هم ده دؤول

حاكيم چوخ شاداولوب قاضييادا خبر وئردی: صاباح بئش یوز آتلــی گؤتــوروب دارغاباشــينی       

 ليکده اصفهانا ساری یوال دوشدولر.  رك اوغروالر ایله بيری داگؤتورهوابراهيم

داردان آســيلماغينی یقــين   درویش حسين ایشين پيسليگينی سئچدیکده داهــا اصــفهاندا       

دی. حاكيمين امــری هگؤردوكده یومولوب اللرینی درویش عباسين بوغازینا قویاراق بوغماق ایست

ـ آیاغينا بوخــوو ووردوالر. حــاكيم  لا ایله درویش حسينين قولالرینی آغير زنجير ایله باغالدیالر

ائله آچيق قویون راحت دوالنسين خالصــه   دئدی بو درویش عباس گؤرونوركی دوز آدامدی اونو

دیلر. رك اصفهانا بير آغاج قاالناجان یئتيشــ نازل، طی مراحل ائدهبومنوال ایله یول گليب، قطع م

دیب وتوز ـ تور پاقالرینی رینی چيخارنی اورادا قاليب یورغونلوقالحاكيم دستور وئردی كی گئجه

ــ رسينلر. قافلــه دوشــدو، هــامی وســائلیيب، صاباح تئردن شهره گيتميزله گــه همــ هلرینــی تميزل

باشالدیالر. درویش عباس دا گئجه قارانليقدا دوالنا ـ دوالنا اوزاخالشــيب شــهره طــرف قاچــدی 

 واؤزونو دربارا یئتيردی.

چی ينهم. پدن دئييچیشاه عباسين یئرینده اوتوران پينهاو  ئييم،امّا ایندی سيزه كيمدن د        

لباســالری،   نينده كی فــاخرتونده هوشا گلدیکده اگیين اوسیورغان دوشه  شاهين سرایيندا ایپک 

باليشــالرین ایچينــده قــویالنميش حالــدا، بيــر   -  ک لميش یورغان، دوشوكی ایله دوزهاؤزونو قوت

. ائله بيلدی كــی یوخــو گــؤرور  .شاهانه عمارت ایچينده گؤردوكده گؤزلرینی سيغارالیيب، آچدی

ل كنيزلر اونون آیيلدیغينی گؤردوكده، »قوربان سالم، سحریز خئيير« بوزمان اطرافيندا كی گؤزه

 دئيه تعظيم ائتدیلر.

الر. امــا گر بــونالر اجنّــه اولســاالر قاچســينی دفعه بسم اهلل دئدی كی اپينه چی بير ـ ایک       

حــوری كيمــی قيــز،   آیاغينی اوودوالر، ایکــی  قاچان اولمادی، عکسينه اوالراق قيزالر گليب اَل ـ

لــر ایلــه قــوروالدیالر. ل ـ آیاغينی یویــوب، یوموشــاق حولــهن ایله سوتؤكوب الگ   -قيزیل آفتافا  

دیلر. اؤز ـ اؤزونه دئييردی كی وربان ـ قوربان دئيه تعظيم ائدیرشدی، هامی ق چی مات قالميپينه

 سی اودوركی لذت آپاریم هرنه اولور اولسون.ا اولسا چوخ شيرین یوخودو. یاخشیبونالر یوخو د

-چی او خــؤرهه مجمعی گتيردیلر. پينهكلر ایله دولو اوالن نئچهزمان جور به جور  خوربو          

واقتا كيمی نه گؤرموش، نه ده حتتــا آدالرینــی ائشيتميشــدی. گؤرمــه مــيش آدامــالر كلری او  

كيمی اؤزونو سالدی خؤره كلرین اوستونه، بيلميردی كی آغزینا قویسون یا گؤزونــه تَپســين. بــو 
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زمان بير سركرده ایچری گيریب تعظيم ائله یيب دئدی: قبله عالم! صدر اعظم اذن دخول ایسته 

 یير؟ی »سرده زن« ایستيرلر؟ كيم ایستهدیير. پينه چی دئ

چــی ائلــه ماق اوچون اجازه ایسته یير. پينهسركرده دئدی: قوربان جناب وزیر شرفيات اول        

یير. دئدی: دئنه پولوم یوخدو، بيرده هله آی باشی ائو صاحابی گليب » اجاره « ایستهبيلدی كی  

 اولمویوب كی...

سيندا دورموشدو گؤردو چــوخ یوبانســا ایــش خارابالشــاجاق، ایچــری نين داليوزیر كی پرده      

كده اؤزونو ایتيریب جلــد چی وزیرین دم ـ دستگاهين گؤردوهدی. پينهگيریب سالم و تعظيم ائل

قاوزانيب دئدی: قوربان بنده ایله فرمایشين وار؟ وزیــر اوّلجــه اشــاره ائلــدی كــی قيــزالر و     آیاغا

گــئچن گئجــه ناراحــت یاتميســيز،   ی: قبله عالم ساغ اولسون حتمأسركرده گئتسينلر. سورا دئد

اسينالر، بلکه بير آز بنده وزیر آلاله وئردی خانام. اجازه بویور ساز كنيزلر گليب بير آز چاليب اوین

 له.حاليز دوزه

-گلسيندو. سورا دئدی عيبی یوخدور  چی بير آز وزیره باخيب بيرقاه ـ قاه چکيب گولپينه       

 لر چالسينالر .

 نين الينــدهسیقيز هره بئل لر كنارا گئدیب قيرخ اینجهرینی بير ـ بيرینه چالدیقدا پردهوزیر الل  

ســی ده اوینویــا ـ اوینویــا دم توتــوب موزیــک سســی گؤیــه بير عــدّه  بير جوره موسيقی آلتی و

گئچيردیلــر، بيــری ـ   ـ بویــوزا  نــين قاباغينــدا اویــوزچــیزه ـ سوزه پينهقووزاندی. اوینایانالر سو

چی بيلميردی كی هانسينا باخسين. آنجاق آخماق ـ آخمــاق گولــور ل ایدیلر. پينهبيریندن گؤزه

 وآغزی نين سویو آخيب ایپه ك پالتارالری نين دؤشونو ایسالدیردی  

بيلمدیگينــه گــؤره داهــا اصــال چــی ایشــين نــه اولــدو غونــدان بــاش چيخــاردا  او گوندن پينه  

دی، اؤز یانيندا دئدی ایندی كی من شاهانه بير وضعيتده ناز و نعمت ایچينده غــرقم هلشميرفيک

هر نه اولورسا اولسون. من اؤز كئفيمده اولمالييام. هر گئجه ایکی كنيــز بيــری ســاغيندا، بيــری 

 گونــده حرمخانــا  فاقأ ائلــه اوینجی گون كی شاه عباس سرایا وارد اولدو اتدی. آخيرسولوندا یاتار

چی شــاهين حرمخاناســی ، پينهایش اوچون اونون یانينا گلدیگی اوچون  لریندن بيری بيرخواجه

سيله بيلميشــدی كــی اونــون هــر گئجــه هنين واسطندان خبردار اولموش دور. او خواجهغواولدو

دا  الرل خــانيمل ـ گؤزهرگؤزهبير یئرده نه قدهگؤردویوگول اوزلو كنيزلردن عالوه حرمخانه آدلی  

وارایميش. اوگون دستور وئرميشدی كی حرملردن بيری حضــورونا گلســين. شــاهين ســئوگيلی 

ــ نــه جــور اولســا حــرم حرملریندن بيری قوللوغا گلميشدی، امــا ؤیــوك آدامالریــن قيــزالری ر بل

ــ قالرینا گؤره دوشــونجهاولدو نــين رفتارینــدان، چــیری ده چــوخ ایــدی. یئيشــن كيمــی پينــهل

ال . اونــا گــؤره ده بيــر نفــر يــردانيشيغيندان شککه دوشموش و بيلميشدی كی بوپادشــاه ده بيل
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ها دال بــادال انی خبر وئرميشدی عين حالــدا اؤزوده شــ ریب قضيهآلتيندان وزیرین ائوینه گؤنده

رك صحبت ایله گئجه نی گئچيردیردی. وزیــر سفارشــی آالن كيمــی دوروب ائــو شراب ایچدیره

شاه عباس درویش پالتاریندا ســرایا گيرميشــدی. وزیــر   پالتاری ایله سرایا قاچدی. ائله اوزمان دا

وتــاغی شاهی گؤردوكده تعظيم ائتدی. شاه پينه چی نين هاردا اولدو غونــو سوروشــدوقدا وزیــر ا

نين داليســيندان باخيــب حرمينــی اوردا گؤردوكــده قــانی جوشــه نشان وئردی، شاه گليب پرده

 گلدی. حرمينه اشاره ائلدی كی ائشيگه چيخسين.  

ك ائشــيگه  ر یــه چيــدن اجــازه ایســته نييب، پينــه قيز شاه عباسی درویش لباسيندا گؤردوكده تا        

داواسی وئردی. قيــز ایچــری گليــب داوانــی خلوتجــه بيــر پياالیــا  چيخدی، وزیر بير آز بئهوش داری  

ن كيمــی داليســی اوســته آشــدی. شــاه  چی ایچــ چيه وئردی. پينه وب پينه تؤكوب شراب ایله دولدور 

 عباس ایچری گيریب امر ائلدی پينه چی نين اؤز پالتار الرینی گئيدیریب آپاریب توكانينا قویسونالر. 

نين آدامالری بيــر زمــان گــؤردولر كــی درویــش عبــاس یوخــدو. میاوطرفدن تبریز حاكي        

لــی اولــدو بيــر باشــی كــی مه خبر وئردیلر. حاكيمين ایکی اهریانی آختاردیالر تاپيلمادی. حاكي

 جگم؟نه دئيه  ایندی صاباح من شاها

 درویش حسين دئدی:

قویاجــاق. آنجــاق ائلــه مــن دیم بو ظاليمين اوغلو ســيزین باشــيزا بــؤرك ـ من سيزه دئمه       

الر تؤكولــوب هــر یــانی قورتاردی. حاكيم امر ائلدی آتلی  قاچيب  بئچارانی بدبخت ائله یيب، اؤزو

گزیب، درویشی تاپيب گتير سينلر آتليالر تؤكولوب شهری كوچه بــه كوچــه آختــاردیالر. بــازارا 

دیالر گــؤردولر اغ یانــدیربير نفرده یاتيبدی، چيــرگلنده گؤردولر بير پينه چی توكانی آچيخدی،  

 همان درویش عباس دی. اما پينه چی لباسی گئييب دیر.  

 لریم هانی؟یر قویما وورسونالر! منيم سركردهـ وز

 دوباره وورماغا باشالدیالركی:  

گؤروبســن خئيــر اولســون.  ـ آخماغين بيری آخماق وزیر كيمدی؟ سركرده كيمدی، یوخو       

ز نه جرئت ایله منيم سرایيما گيرميســيز؟ الخيب دئدی سيز كيمسيكيمين آیاغا ق لی  چی دپينه

-ی عالمم یئر اوزونون ظل؟ هئچ بيليرسيز من كيمم، من قبلهلریم هاردادیالربس منيم سركرده

 الهی یام...

یا بيلميردیلر. اللرینی آغيزالرینا تپيب، گولوردولر. دئــدیلر آی لرینی ساخالآتليالر داها گولمک        

 نه گؤروردون، دوش قاباغا گئده ك واقتيميز یوخدو. ی یوخوداكيش

 ك؟ دئدیلرچی دئدی هاراگئدهپينه

 دیر.  كیسنين  ـ یولداشين درویش حسينين یانينا بو دفعه آغير زنجيرلر
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 پينه چی دئدی:

 دی؟ـ درویش حسين كيمدی؟ زنجير نه

 دئدیلر:   

 دیز.  ی كسيربيرليکده گئدیب خالقين توكانينلر  دیركی گئجهـ درویش حسين همان

 پينه چی دئدی

 ـ من اوغروده یيلم.

 دئدیلر:

بس نييه به ایندیه دك درویش حسين دئييردی بيــز اوغــرو ده یيليــک ســن دئييــردین كــی        

یاالن دئيير بيز تو كانالری كسير دیگ. ایندی بویول دئييرسن »نه حمــام نــه تــاس؟« یــالاله دوش 

 ك.  ؤرهقاباغا گ

خالصه پينه چينی سورویه ـ سوزویه اوردویا گتيردیلر و آغير زنجير لــر بوینونــا ســاليب، آیــا         

 خالرینی باغالدیالر، پينه چی چيغيریردی كی:

 ک... والاله منيم خبریم یوخدو.انسی اوغرولوق، هانسی توكان كسمـ آخی ه

 درویش حسين دئييردی:

دئيردیم بيزیم خبریميــز یوخــدو، ســن دئييــردین یــوخ، ائلــه بيــزیم  ـ هه...ن ایندیه دك من       

یيشدیردین؟ عاغلين باشان گلــدی. كسيردیک ایندی نه اولدو سؤزون دهایشيميزدی! بيز توكانالری  

قاراالرا بنزه مــز. ســن ده دانســان مــن دئييــرم كــی بيــزیم  قارا او اما داها سوووشوب ایندی داها بو

ر تئزدن حاكيمين امری ایله اوردو آتالندی و گليب سرایا چاتدیالر. شاه ایکيميزین ایشيميزدی سح

سينلر. پادشاه ایکی دوستاقالری گؤردوكــده دا ایدی. امر ائتدی كی وارد ائلهعباس اونالرین انتظارین

 دی كی:هرك عرض ائلبونالر كيمدی؟ حاكيم تعظيم ائده  سوروشدوكی

 اوغروالریدی.ـ قوربان بونالر همان تبریزین مشهور  

 پينه چی باشالدی آغالماغا كی: من اوغروده یيلم... منيم روحومون داخبری یوخدو.

 درویش حسين قاباغا آتيليب دئدی:

شــيک يتبریزین توكانالری نين هاميسينی بيز ایکيميز كسم  .اویوق  ـ قوربان بویاالن دئيير بيز       

اوغورلوغا ساالن بو یولداشيم دیــر. اجــازه وئــرین مــن امّا بيرجه خواهيشيم وار. اودا بودور كی منی  

 اؤزوم اؤز اليم ایله بونو بوغوم آجيغی جانيمدان چيخسين.

 ائلــه ووردو  یش حســين ســاتوروشاه دئدی كی بير ساتور گتيرین وئرین بودرویشين الينه. درو      

ینــدی دی كــی: انين باشی گؤیده فير الندی. سونرا درویش حســين دؤنــوب شــاها دئــ چیكی پينه

 وورسونالر. موقوربان وئرین منيم ده بوینو
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 شاه دئدی:

 سمه واقتيندا...ـ هله تل

 سورا حاكيمدن سوروشدوكی: قضيه نه جوردو تعریف ائله...

 حاكيم دئدی:

ـ قوربان بوایکی نفر نئچه واقت ایدی كی تبریز اهالسينی زاراگتيرميشدیلر. ایندی خــدمتيزده        

 بيریسی قالير. شاه دئدی: ر بيری جزاسينا یئتيشيب، اوباغلی دوروبال

 ـ احسن

وندور. حــاكيم شــاد یين، یورغنه دئدی كی حاكيمی آپارین راحاتاللریسونرا ایکی نفر سركرده       

ساخالدیالر.   نين بيری نين آلتيندایب حيطده قوروالن اوچ دار آغاجیلر اونو چيخارداولدو. سر كرده

ن دئــدیلر بونــدان آرتيــق یيیيــر ســيز شــاه بویــوردو منــی راحــاتالمک ایســتهئلهحاكيم دئدی نه ا

 طنابی بوغازینا ساليب یوخاریيا چکدیلر.  .اولماز  راحاتالماق

 سورا شاه قاضی دن خبر آلدی، قاضی دئدی:

 ك.ملعونالری توتوب جزالرینه یئتيرهـ قوربان بيز شریعت مأمورویوق وظيفه ميز بودوركی بوجور 

 سينلر.  لهمر ائتدی اونودا آپاریب راحتاه اش

. شــاه ی كی اونودا آپاریب راحاتالســينالرسورا دارغادان بير نئچه سؤز سوروشدو ودستور وئرد       

 سيز؟یيرایسته  مدان سوروشدوكی سيزده راحاتالشماقدرویش حسين ایله ابراهي

 الكــين اوّلجــه بيــر آز راحاتالشــاق  ،یيــک لــیاؤلدورولمهدئدیلر كی هر چند بيز  هر ایکيسی           

لرینــدن ينــا آپارســينالر اگــر اونالریــن وضــعیاخشی اوالر. شاه امر ائتدی اونالری اوبيــری لــرین یان

 .  اونالری دا اورادا راحاتالسينالر  خوشالری گلسه

 قيشقيردیالركی:ابراهيم ایله درویش حسينی حيطه گتيردیلر اونالر دار آغاجالرینی گؤردوكده  

 بوندان آرتيق راحا تالشماق ایسته ميریک.  ـ قوربان غلط ائله ميشيک، بيز چوخدا راحاتيق.  

-اسام كی سنه بير بئلــه دردســر دوزهشاه گولوب دئدی: درویش حسين من همان درویش عب       

لــه عــدالت ای  لتميشم ایندی سنی تبریزه حاكيم وابراهيمی دا تبریزده دارغا ائلــدیم گئــدین خــالق

یين. بيزیم ده سؤزوموز بورادا باشا چاتدی. اونالر یئدیلر، ایچدیلر، قــارا یئــرده وانصاف ایله رفتار ائله

 گئچدیلر. سيزده یئيين، ایچين مطلب و مرادیزا یئتيشسين.  

 

 
 

  



 فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 430

 

 

 

   1ملك محمد

 

ــ         ــری واری ــدان بي ــودو. آلاله ــری یوخ دی، بي

ــ  ــ سونــ ــئچ ك ـــاه ـس ـرا ه ــر پادش ــودو. بي یوخ

یــدی بيـــری ـدی، اونــون دا اوچ اوغـــلو وارواریـــ

ری ملک خورشيد و بيــری ملک جمشـيد، بيــــــ

 ده ملک محمد.

-غی واریدی كی نه انی بللــیپادشاهين بير با      

دن باغــدا هــر ميــوهایدی، نه بویــو. هــر آغاجــدان،  

ا آغــاجی واریــدی قيزیــل آلمــا ر آلمتاپيالردی. بيـ

وباغــا ا باغبــان دا واریــدی بردی. بيــر قوجــــيرهگت

ون باخير گؤرور قيزیــل یاخشی یئتيشردی. بير گــ

 آلماالردان بيری دریليبدیر، تله سيک قاچير پادشاهين یانينا ودئيير:

 رم.بير سؤزوم وار آمان وئرسز، دیيه  سين.ی عالم ساغ اولسون، یامان دیمههـ قبل

ر ك نه وار؟ قوجا باغبان قورخــا قورخــا دئييــ غالرین، ائشيب دئيير: دانيش گؤرهپادشاه بي         

یبلر. آمما بيلميرم كيم دریــب. چــوخ مومکــون كــی بيــر اوغــرو كی قيزیل آلماالردان بيرینی در

نو توتا گليب دریب. پادشاه اوغالنالرینی چاغيریر و اونالردان ایستير بيرایش گؤرسونلر بلکه اوغرو

 بيلدیلر. بؤیوك اوغلو، ملک جمشيد دئيير: 

ـ آتا جان، ایذن وئرسن، من بوگئجه باغدا كئشيک وئریب، اوغرونــو توتــوب، ســاباح قوللوغونــوزا 

 گتيره رم.

الیيب ، یئييــر ـ نجه قورور، پلو ـ چلــو، كبــاب حاضــرپادشاه ایذن وئریر. ملک جمشيد اگل       

یشيب یوخویا دوشور. بير زامان اویانير، گؤروركی قيزیــل ؤزلری قيز، زامان كئچير، آنجاق گایچير

نين یانينــا گئــدیر پادشــاه، اوغلونــون بير باشی اولور، ایکی الی! آتاسییليب!  بيری ده درآلمادان  

 باش  آیا غينی سوزوب، نه اولدوغونو بيلير. ملک جمشيد اوتانير و باشينی قووزایا بيلمير.

 
ام كه در فرصتي مناسب جهت چاپ آماده خواهم قصه از ملیك محمد را از زبان مادرم گردآوري كرده  18راقم این سطور،    1

 ساخت. 
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ادشاهين ایکينجی اوغلو، پادشاهين اليندن اؤپور و دئيير: ـ آتا جان ایــذن خورشيد، پملک         

 وئر، بوگئجه من كتشيک وئریم، اوغرونو توتوم.

خورشيد كئشيک دایانير، خورشيده باخيب ایذن وئریر. او گئجه ده ملک شاه اومودسوز ملک       

رور قيزیل آلمادان، بير باشقاســی آنجاق گئجه یاریسی، اونودا یوخوآپاریر. سحر چاغی اویانير، گؤ

یئــری قالماميشــدیر. پادشــاهين   نين یانينا گئــدیر. داهــا ســؤزدا دریليب. كور ـ پئشمان آتاسی

 كيچيک اوغلو، ملک محمد پادشاهين قارشيندا دیزه كؤچوب دئيير:

 بيلدیم.ـ آتا جان. ایذن وئر بير گئجه ده من كئشيگ چکيم. اولسون كی اوغرونو توتا 

شاه ایذن وئریر. ملک محمد گئدیر باغا. گئجه یاریسی گؤرور داها یوخــو آمــانينی كســيب.       

زامــان   خنجر چکيب بير بارماغين چيرتير و یاراسينا دوز ســپير. داهــا یوخــو حــارام اولــور. بيــر

دیــر. دهمــهالين آتيب قيزیل آلمــانی در  گليب،  قالخير، گؤرور بير دئو  قوالغينا بيرسس گلير.آیاغا

 محمد قيلينجينی چکير دئوین قولالرینی وورور. دئو آلمانی بو شالیيب قاچير.ملک 

 محمد آلمانی گؤتوروب آتاسی نين یانينا گلير و باشينا گله نی سؤیله یير.ملک 

پادشاه دئيير: ـ احسن سنه اوغول. آنجاق سنين لياقتين واردیر. قارداشالریوی چــاغير و            

 گئدیب قيزیل آلماالری آلين گلين. دئولرین یوردونابيرگه  

توتــوب ، یــوال  ملک محمد »باش اوسته« دئييب ، قارداشالرینی چــاغيریر. دئــوین ایزینــی       

ســينا قویــو، دئــولرین دونيا  "  لر بير قویونون باشينا.دوشورلر، آز گئدیرلر، اوز گئدیرلر، دوز گئدیر

 . ملک جمشيد دئيير:"بير یول دور

 ـ منی سالالیين، گئدیم قویونون ته هينده دئوین باشين كسيم، آلماالری دا تاپيم گتيریم. 

ميشدی كــی ویا سالال یيرالر. هله چوخ كئچمهایپی ملک جمشيدین بئلينه باغليرالر و قوی        

 گؤرورلر چيغيریر:

 ـ چکين یوخاری، چاتالدیم، پاتالدیم.

 خورشيد دئيير:  لر. ملک قارداشالری تئز یوخاری چکير

 رم.االری را تاپيب گتيرهـ منی قویویا سالالیين، من گئدیب دئولرین باشينی كَسَرم، قيزیل آلم 

 ایپی ملک خورشيدین بئلينه باغليرالر و قویویا سالالیيرالر. 

 ميشدی كی هارای چکير:كئچمههله چوخ 

 ـ چکين یوخاری، چاتالدیم، پاتالدیم. 

 محمد دئيير:محمده. ملک نوبه چاتير، باال قارداش ملک  

دیم، پاتالدیم، منی یوخــاری ـ ایندی منی قویویا ساالیين، چيغير سام، باغيرسام كی چاتال       

ــ نرسپهسونرا گلين قویو باشينا. ایپ تر  یين! آنجاق اوچ گوندنچکمه یــم. ریه، بيلين كی مــن دی
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محمدین بئلينه بــاغليرالر. آشــاغی ســالالیيرالر، سه، بيلين من اؤلموشم. ایپی ملک پشمهیوخ، تر

سين چيخمارمير. بير آز دا آشاغی ســالالیيرالر، گــؤرور مد گؤرور چاتالیير، پاتالیير، سهملک مح

ور بيــر یئکــه ی یئره چــاتير گــؤرسين چيخمارمایير. آیاقالرر دوغرانيب كسيله. یئنه ده سآز قالي

ل. هر طرف گولدو، چيچکدی. بولبوللر اوخور. بير یا نيقلی سس ده گليــر. قاباغــا دی، نه گؤزهباغ

لدیر كــی آی پارچاســی، آممــا یئــرده اوتــوروب وبيــر دئــو ده یر، گؤرور بير قيزوار، ائله گؤزهگئد

ونــو گــؤروب يــز الــی گئــدیر. ق محمد ایــرهباشينی اونون دیزی اوسته قویوب، یوخالیيبدیر. ملک 

 یيرسن؟ بورا نئجه گلميسن؟ قوش بوردا توك تؤكور؟ سن كيمسن؟  دئيير: سن بوردا نئينه

ر. اونــون قورتارارام، تکجــه منــه یــول گؤســت  محمدم، قورخما، من سنی بوردانـ من ملک        

 عؤمور شوشه سی هایاندادی؟

 ردی ودئدی: بير رف اوستونده اولدوغونو گؤست  قيز، دئوین عؤمور شوشه سين اوجا 

یركــی بيــر داهــا، لر، آنجاق چيغير ار و سندن ایستهـ شوشه نی یئره وورسان بو دئو اؤ            

 سن یوخسا، دورار و داها اؤلمز.رار ائتمييهیئره چاالسان، گؤزله، بونو تک

سين توشالیيب بيــر اوخــو ووردو، ســالدی اوخو قویدو كامانا. جان شوشهحمد  ملک م             

یئره. دئو یوخودان آیيليب، اوجا سسله قيشقيردی: الين قوروسون آی اده، بيــر یــول دا اونــو وور 

-ره ســه دی، ایلدیریم شاخدی، دئو یئــره دی. گؤی گورولداره. آمما ملک محمد بو ایشی گؤرمهیئ

ولوب قاچدی ملک محمد یانينا. آمما او بيری اوتاقالردا آیری قيــزالر دا واریــدی  نيب اؤلدو. قيز قورت له 

بير ـ بير گئدیب اونالری دا آزاد ائتدیلر. سونرا گلدیلر قویونون آلتينــا.    كی دئو لرین الينده اسير ایدیلر. 

ا ایکينجــی  نين بئلينه، ایپی باغالدی، قارداشالری یوخاری چکدیلر. ســونر ن بيری ملک محمد، قيزالری 

   محمدی چوخ سئویردی دئدی: قيزی یوخاری چکدیلر. اوچونجو قيز ملک 

ســن داهــا یوخــاری  ن ایپی كســر وملک محمد، اگر منی ده اوسته یولالسان، قارداشالری         

جــک. بيــری آغ، بيــری قــارا. ان سونرا ایکی قوچ گلهلمزسن. یادیندا اولسون كی بير آزديب  چيخا

ری آغ، بيری قير ميزی. آغ آلمانی آغ قوچا آتارسان و قيرميزی آلمانی قارا قوچا. ایکی آلما وار بي

 ریک.بير ـ بير یميزی گؤره ر وچ سنی ایشيقليق دونيا سينا گتيرهاوندا آغ قو

محمــدی اوچونجو قيزی دا یوخاری چکدیلر، آمما قيز دئميشکن، ایپی كسدیلر داها ملــک         

 ك قارداشالر نه ائتدیلر؟.ر. ملک محمد قویودا قالسين، گؤرهیيب، قویودا قویدوالیوخاری چکمه

االن خورشــيد، اوچ قيــزیالن پادشــاهين یانينــا گئــدیب یــاالن ـ پــ جمشيد و ملــک ملک          

ینی بير اوغلونا وئــردی، قيزالرین هر بير  گيندن دانيشدیالر. شاه،ودوالر.ملک محمدین ایتمهتوخ

آمما اوچونجو قيز قارا گئييب یــاس ســاخالماغا باشــالدی. عهــد ائتــدی قيــرخ گــون قاراســينی 
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جکدیر. آخــی اودا نهمحمد گليب چيخماسا، او اؤز آتا یوردونا دؤدك ملک   زامانا  چيخارمایيب، بو

 دیر!شاه قيزیبير 

دی، بيردن قوچالرین سسينی ائشيتدی. گــؤردو بيــر جــوت یئکــه قــوچ محمد گؤزلهملک        

وردو، سيک اولدوغو اوچــون ترســينه وآلماالری آلدی الينه، آنجاق تله  گلير، بيری آغ، بيری قارا.

قــوچ ملــک قــره  ردو. آتيليب ميندی قره قوچا.ميزی آلمانی آغ قوچا ووآغ آلمانی قارا قوچا و قير

 محمدی چيپدی یئره. ایکی قوچ دا آرادان چيخدیالر. ملک محمد دوشدو قارا دونيایا.

ليکلــه ســئچيردی. بيــر چتــين ملک محمد گؤزلرینی اووا ـ اووا یوالدوشــدو، آغ ـ قــارانی         

 نی گؤردو. اونا دئدی:قاری

 ليک پناه وئر!ـ قاری ننه، اولسا، منه بير گئجه   

ك را هئچ كيمــيم یوخــدور. گــل گئــدهدی: ـ اولسون اوغلوم، من ده تکم، آلالهدان سونقاری دئ

 بيزده قال!

قاری ننه ملک محمدین یئرین سالير. اؤزوده بير بوجاقدا یاتير. صــاباح اولــور ملــک محمــد       

وئریر. ملــک   نين بير پياال سویو واریدی . اونودا ملک محمدهیير. قاریخودان دورور. سو ایستهیو

 یه، گؤرور سو ایگله نيبدیر. دئيير:محمدآلير سویو ایچمه

 ـ قاری ننه، نييه سویوز یوخدور؟ اولما بوالق بوردان چوخ اوزاقدیر؟ 

 قاری بير درین آه چکدی. دئدی: 

ـ یوخ باالم، سو بوالغی یاخيندادیر، آنجاق نئچه مدت اوالركی بير اژدها بوالغين آغــزین           

یــه، بيــر ژدها یئریندن قالخير اونــو یئمــهده بير جوان آپاریب اونا قوربان وئریریک. اوب، هفتهتوت

هين ایکينجــی اوغلونــو زینه سو گلير، بيزده قاب ـ قاجــا غيميــزی دولــدو روروق. صــاباح دا شــا

يق یيب ایکيسی با هــم قوربــانلسی اوالن قيزدا، اونو تک قویماییيک. اونون آداخلجهقوربان وئره

 اوالجاقالر.

 ملک محمد دورور آیاغا، قاریدان سوروشور:

 لده؟دميرچی وار، منه بير قيلينج دوزهـ سيزین شهرده بير 

 قاری دئيير: واردی باالم.

 یر. ملک محمد بير قيلينج دوزه لتدیریيب، گئدیر شاهين یانينا:  رنی گؤستهقاری دميرچی     

یم. ایــذن وئــرین بوگــون مــن اژدهــانين یانينــا ردا غریبهيق دونيادان گلميشم. بوـ من ایش      

 گئدیم. اونون آشينا سوقاتيم.

 یب، دئييرلر:وخ سئوینيرلر. یئمک ـ ایچمک گتيرشاهال وزیر چ

 ریک، تکجه بيزی بو اژدهادان قورتار.سنی دونيا ماليندان بينياز ائده ـ
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یوك بير اژدها بــوالق باشــيندا یاتيــب، ملک محمد یوالدوشدو، گلير بوالق باشينا. گؤرور. بؤ      

ــ الخيب ملک محمــدی قانينــا یلشــدیرمهقيلينجی چکيب حمله ائدیر. اژدها آیاغا ق  ه چاليشــير. ی

اتير شــاها، ســو یولــو آچيليــر. یيب اؤلــدورور. موشــتولوق چــ لهآنجاق ملک محمد اژدهانی تيکه

 لر یاندیریرالر. شنليک مجليسی قورورالر. شاه دئيير:مشعل

 .یيرسن، ایستهسنی مين یاشا، ایندی هر نه ایستهمحمد،  ملک ـ 

 رین. دایام. اولورسامنه بير یول گؤسته سينا گئتمک آرزوسون محمد دئيير: ـ تکجه ایشيق دونيا ملک 

یــا آپارســين.  محمدی ظولمات دونياسيندان ایشيق دونيا شاه امر ائتدی سيمرغ گتيرسينلر، ملک       

ینده بير تيکه بــو اتــدن، ســو ایســته  ئریرلر، دئييرلر: سيمرغ ات ایسته تولوق سو و ات و بير    نئچه پارچا 

 ینده بو تولوقدان سو وئره رسن. سيمرغا قوللوق ائت آجماسين، یوخسایولدا قاالرسيز. 

-وئردی، ات ایســته محمد اونا سوملک ینده، محمد ميندی سيمرغون بئلينه. سو ایستهملک       

دی. آممــا ات تهكــی ســيمرغ ات ایســ   وئردی. ایشيق دونيایا یاخنيالشيردیالرینده بير تکيه ات  

ات قورتولمو شدو. خنجری چکيب بودوندان بير تيکه كسيب، سيمرغا وئریر. ســيمرغ گــؤرور بــو

دی. اوتمایير، آغزیندا ســاخالیير. ایشــيق دونياســينا چاتــاركن، شيرین دی. بيليركی اینسان اتی

حمد یئره أنير سيمرغدان ساغ اولالشيب دایانير. ســيمرغ دئييــر: دوش مسيمرغ یئره قونور. ملک 

 یوال گؤروم.

 ليک یورغونام.محمد دئيير: من هلهملک 

آمما سيمرغ مطلبی آنير. آغزیندان اتی چيخاردیب ملک محمدین بودونا یاپيشدیریر. آیــاغی     

 دئيير: محمده وئریر ویب ملک ليب، آیاغا قالخير. آمما سيمرغ قانادیندان اوچ توك قوپارددوزه

وه چاتــارام و ـ ها چان ایشين گيره دوشه بونالرین بيرینی یاندیرارســان، مــن تئــز خــدمتي       

 رم.موشکولووی حل  ائده

 بونو دئييب، اوچور گئدیر. 

ئيينيبلــر. شــهر ملک محمد اؤز وطنينده اؤزونو غریــب گــؤرور. گــؤروركی جاماعــات قــارا گ     

 دیر. علتی نی سوروشور. دئييرلر:یاسلیباشدان دیبه  

ـ ایندی قيرخ گون اوالركی شاهين اوغلو ایتگين دوشوب، شاهيميز یاس توتــوب، بيزلــرده        

 قارا گئيينمشيک.

یيبــدیر. گئــدیر بــازارا، بيــر زرگــر نه خبردی. هله مهر و محبت اؤلمه  ملک محمد دوشونور      

       یانيندا شاگيرد اولور. 

 ك قيزدان نه خبر؟  ملک محمد قالسين بورادا، گؤره
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گون گؤزله یيــب، داهــا خبــر گلميــر. شــاها    40اوجونجو قيز، ملک محمد ین سئو گيليسی      

مــن  ز داهانيهميز باشا چاتيب ایذن وئر سه ی عالم ساغ اولسون، ایندی وعدهسؤزیولالیير:     قبل

 اؤز وطنيمه دؤنوم.

ن ملک محمدین عطرینی ســندن آليــردیم اینــدی ســن گئدیرســن گئــت شاه دئيير: قيزیم م  

 دیر، اونا الیيق اولسون.سن مندن ایسته، سنين آتان دا شاهیيره ایستهآنجاق ن

یيم كی بير اوخالایکــی نيشــان ووروم. بلکــه بيلــدیم ملــک محمــد نه ایسته  شيرلهقيز فيکير    

 قایيدیب گليب دئيير:

 دیر، هم هدیه. هغيز بيزه هم تؤؤحف جان، سيزین ساغليـ آتا   

 شاه چوخ اصرار ائتدیکده، قيز دئيير:

 ـ من بير دیيرمان ایستيرم كی بوغدا تؤكم، قيزیل دارتا، آرپا تؤكم گوموش دارتا...

 ریر، گئتسينلر گؤرسونلر بئله بير زاد تاپا بيلرلر؟!مأمورالرینی بازارا گؤنده  شاه

 ليک ائدیردی. اوستا اونالرا دئيير:ملک محمد اوردا شاگيردكانينا كی  گليرلر بير زرگرین تو

 رم.لده بيلمهميشم، دوزهبئله بير دیرمان گؤرمه  ـ من

 رم. صاباح گلين آپارین.لدهنين، من بئله ده یيرمان دوزهمحمد دئدی: دایاآمما ملک    

 رسن، ظارافات ائليرسن؟ئکه دانيشما، منی ده اؤلومه وئرهنير: اوغالن یئکه ـ یاوستا حيرصله

جکسن؟ بوغدا دارتيــب قيزیــل لدهانی هاردان دوزهسن ایکی گونلوك بير ناشی سان، دیير م     

 اون وئرسين، آرپا دارتيب گوموش اونو وئرسين!

 .رم ين، سن پولون آل، من صاباحا دیيرمانی اونالرا وئره محمد دئير: اوستا، سنين ایشين اولماس ملک   

چيخدی چؤله سيمرغون توكونویاندیردی. ســيمرغ حاضــير اولــدو. ملــک محمــد محمد  ملک     

 ماجرانی دانيشدی. سيمرغ دئدی:

 ر. یير مانی حاضيرالرام. قيزا گؤندهك سؤزوو دوشوندوم. گؤزلریوی یوم! من ایندی دـ اوره

یــر گتير  زونون اؤنونده دیر. گؤتــوروبمحمد گؤزونو یومدو. آچدیقدا گؤردو دیيرمان گؤملک       

ــ  ه بيــر جوانــا؟ ســویون یوخــودو، توكانا. اوستا دا چوخ ناراحاندكی من نييه عاقليمی وئــردیم بئل

دو كــده اینــانير یين یوخودو؟ بير گؤردو ملک محمد گلير، دیيرمانی آپاریرالر. قيز بونو گؤرچؤره

 دی و وطنه قایيدیبدیر. شاها دئيير:كی ملک محمد دیری

 تویوق ایستيرم كی قيزیل یومورتالسين.ـ مهربان آتا، من بير 

ریــر زرگــرین یانينــا. اوســتا بئلــه بيــر تویوغــون اولمــادیغينی گؤنــده  شاه یئنه مأمورالرینی      

 دئدیکده، ملک محمد دئيير: صاباح گلين آپارین!
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محمد چؤله چيخيب، توكویاندیریر، سيمرغ گلير. تویوغو گتيــر یــر ملــک محمــد یئنه ملک       

 شاهين مأمورالرینا وئریر. مأمورالرقيزین یانينا گئدیب تویوغو وئریرلر.تویوغو 

 قيز دئيير:

یيرم. مأمورالر گئــدیب ملــک محمــدی گتيریرلــر. ایندی زرگرین اؤزونو گؤرمک ایستهمن         

قيــرخ گئجــه   قيــرخ گــون،  شاه گؤردو اؤزاوغلو دور. قيزینان اوغلونون الينی وئردی بير ـ بيرینه.

محمد اونــالری باغيشــالدی. شــنليک خورشيد ده گلدیلر. ملک جمشيد، ملک دوالر. ملک توی تون

 ائتدیلر. یئدیلر. ایچدیلر مدّ ـ مورادینا یئتيشدیلر.  

 نين!نيم، بيری سنين، بيری ناغيل دیيهگؤیدن اوچ آلما دوشدو، بيری م

 
 قورد ناغیلی 

غلو وار ایميش. بير گــون قــيش فصــلی بــو جه ده اونين بير ایگيدرلر بير ایگيد كيشیدئيه       

 اوغالن آیری بير كنددن قایيداركن بير دسته قوردا راست گلير.

لری یلــه ایشــ الری تــوخ اولــدوغوناگؤره آدام ادا قــارینا چوخ خطرلی اوالر. یایدقورد قيش       

 جــه دالــیالر. اونالر اوّلاولمازرلر و معموالً ده تک  تيرهليقدان انسانا هوجوم گآج  اولماز. امّا قيشدا

و بير لحظــه غفلتــدن اســتفاده گؤزونه سوووروب، كيریخدیرار    -آیاقالری ایله قاری، آدامين باش

مــاز. بــو زمــان ک چتــين اولســيندن گلمــ تک اولسا اونون عهده  رك آدامی پارچاالرالر. قوردائده

ن يشــه ســفرده گؤتــورولنــا وئــره رك همالرینــا دوالیيــب قــوردون آغزیچاكتی چيخاردیــب قول

 لر.گيللر آز دو كندده بو جوره قوردا غالب گلن  لر.رهالری ایله اونون باشينا تاپدایاراق اؤلدورآغاج

 نی اؤلدورور اؤزوده احتماالً بير آز یاراالنير.و قورخماز جوان قوردالردان بئشی  الغرض: ایگيد

 بو خبری آتایا وئردیک ده آتا دئييركی:

 وغلوم یاراالنماز، یاراالنسا او منيم اوغلوم اوالبيلمزـ یوخ، منيم ا

 له سوروشور الركی:لر تعجبندلیك

 سنين اوغلون بئش قوردو اؤلدوروب نه اوچون سن اونون یاراالندیغينی قبول ائده بيلميرسن؟

 آتا دئييركی:

 ـ قوالق وئرین من اونون داستانينی دئييم گؤرون كی من حاقلييام یا یوخ؟

 جوره صحبته باشالیير. بوآتا  

دی كــی اؤلــو، ردی. اودا بــو ایــ ئرده عجيب بير حادثه اوز وئرهـ جوان چاغالریم دار بيزیم ی       

 ردی.سی بير حئيوان گليب، قبری قازیب اؤلونو چيخاردیب یئيهاؤلوب قویالنان گئجه
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م اؤلــدور. منــيم ده ایــيده چــوخ مشــهور اوالن دليــک نلرین بير گونو ووردو منيم ایگيتگو       

 سی چيخاردیليب یئييلسه منيم اوچون چوخ باش آلچاقليق اوالبيلردی.دایيمين جنازه

دا منيم اوچون بير چوخور قازدیالر. گئجه ســييرما نين یانيناودوركی دئدیم دایيمين قبری       

 قيليج اَلده چوخورا گيریب گيزلندیم.

دن قبــری ر بير حئيــوانين قبــره یاخينالشــيب آیــاق طــرفهالری بير قوردا بنزگئجه یاری       

گه باشالدیغينی سئچيب، قيليج اَلده اونون اوستونه یومولــدوم. او حئيــوان دا منــی ســاه سؤكمه

ره سيندن یا اینکه خوفــدان، قــددهمنيم اوستومه آتيلدی اونون ضربه  ائتدیک ده )سئچدیک ده(

ســينی قاباقــدا ایله من توتاقالشدیق اؤلوم تهلکهقورد    دن چيخيب بير طرفه تولالندی.منيم اَليم

یميــز ایلــه رلرلــه بيــر ـ بينيمی ســاخالماغا چاليشــيردیم .ســاعتگؤردوك ده وار گوجوم ایله جا

ه یئــردن مــن اونــو آلتــا باســيردیق. بــدنيم نئچــ گاه اومنــی، گــاه دا    قوجاقالشيب سوروشدوك.

 یاراالنميشدیر.  

هاوا ایشيقالناجان دوام تاپدی آز قاليردی كی مــن اونــا زور گليــب بو چکيشيب، سوروشمه       

 باشينی یئره چيرپيب داغيدام كی بيردن قيشقيردی كی:

ـ ائوین یيخيلسين! منی اؤلدورمه، من بير قيزام گئجه لر قورد دونونــا گيریــرم. بئلــه ليــک مــن         

چيخاردیب یاندیردیقدان ســونرا، اونــون ال ائولــه نــدیم و بــو اوغــالن او  اوندان َال چکيب، قورد دونونو  

 ائولنمه نين ثمره سی و او آروادین باالسی دیر. اودور كی دئييرم قورددان اوالنا قورد نئيلر؟ 

 
 ایکینجی داستان

كنــدین لر قورد گليب اوشاقالری آپارارميش. كنــد اهاليســی زمان كندده گئجه بير  رلردئيه       

ده بيــر دیلر امُا گئنه ده بو ایش دوام تاپار و گئجــهلر سحره تکين كئشيک چکردا گئجه  اطرافين

 اوشاق یوخ اوالرميش.

ده اؤز آروادینــا ظنــين اولــور. گئجــه آیيــق قــاالراق، گــودوب آروادیــن بو باره  بيری  لرینكندلی

وروب اونو بوســور. گــؤروركی یئریندن ائشيگه چيخماسينی گؤرور. كيشی ده اونون داليسينجا د

آرواد قاالغين ایچينه گيردی اما بير آز ســونرا قــاالق دان بيــر قــورد چيخيــب دوواردان آتيليــب 

دن ليب، قاالغا داخل اولــدو و آز مــدتگئتدی. سحر ایشيقالناندا ایسه گؤردوكی قورد قایيدیب گ

گــه آرواد كهریــزه ســو گتيرمــه  دان چيخيب گليب یئرینه گيردی. ســحرسونرا ایسه آرواد قاالق

ی یانــدیریب، یانــار قــورد دونــون تاپيــب گتيریــب، تنــدیر  دن سونرا، قاالغا گيریب اونــونگئدن

یينگــی یئــره ســه ده یدیکزده آروادین بورنونا دهتندیرین ایچينه آتير. دونون یانماق ایيسی كهری
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 تارميش و آرواد ایســه راحاتليغــا انيب قورچکه ائوه قاچير. امّا داها دون ی  -چيرپيب، شئيهه چکه

 چيخميشدیر.
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 آتاالر سؤزو 

        

ی پنــد و و یــا نثــر اســت اكثــراً در بردارنــدهای كوتاه به نظم  المثل یا »آتاالر سؤزو« جملهضرب

ی كوتاه كه در قدیم به این جملههای انسانهای گذشته است.  نصيحت و یا به عبارت بهتر تجربه

تواند بــرای آینــدگان راهگشــای و آمده است میی مردم به شمار میعنوان فلسفه و نتيجه زندگ

های بکــار رفتــه در رهنمون باشد. ایجازو كوتاعی لفظ، سادگی و روانی آتاالر سؤز و عمق اندیشه

ها بــه دارد. ایــن تجربــهندیشــه  وا مــیو برده و او را به اآن هر شنونده ای را به افکاری عميق فر

 هــا، صــدها و هــزاران مــورد یکســانارهها، شــاید هزسادگی به دست نيامده، بلکه در طول سده

 ی آهنگين بيان شده است.سر گذشته و نتيجة آن در یک جمله  مشاهده شده، از

ملــت و بهتــرین   ی افکار و روحيــات آندر زبان هر ملت و قومی، نماینده  ضربالمثل جاری       

هایی سرشــار از منبع پژوهش در حيات فرهنگی و اجتماعی آن ملت است. این مثلهــا، گنجينــه

تشخيص و تميز و موقع شناسی ملت به شمار می آیند كه به مرور و در طول تاریخ و بر اســاس 

دودی ها مانده است و شاید تعــداد معــ تجارب انسانهای دنيا دیده ضبط شده و در یادها و خاطره

المثلهــا منبعــی الیــزال بــرای از آنها در زبان شاعران و نویسندگان ثبت شده اســت. ایــن ضــرب

انــد در شاعران و نویسندگان بوده و هست و آنانکه بيشــترین اســتفاده را از ایــن گنجينــه كــرده

حقيقت توان آنرا داشته اند كه زبان خود را به مردم نزدیک سازند و از همــين روســت كــه آثــار 

ظامی گنجوی، صائب تبریزی و شهریار چون نقل و نباتی شيرین ورد زبان مــردم اســت. حيــدر ن

المثلهــا شترین بهره را از اصــطالحات و ضــرببابای شهریار كه اثری كوچک و كم حجم است بي

 ی مردم از عوام تا خواص است.ين خاطر هم امروزه ورد زبان تودهكرده و به هم

گوینده را چندین برابر كوبنده تر و گویــاتر كــرده و بحــث و گقتگــوی المثل، منطق  ضرب        

لمثلها یافــت بلکــه اتوان شعری كالسيک را در ميان ضربسازد. به ندرت مینی را كوتاه میطوال

ست كه در زبان شاعران گویا شــده و دوبــاره بــه مــردم برگشــته اســت. فرهنــگ این ضربالمثلها

-هــا هــزاران ضــربها و هزارهول سدهبسيار غنی و گسترده است و در طآذربایجان از این لحاظ  

 خوانيد:هایی را میخته شده است كه نمونهالمثل سا

ی كوتاهی اســت بــه نثــر یــا نظــم كــه مشــتمل بــر المثل« یا »آتاالر سؤزو« جملهرب»ض       

باشــد. مثــل يد میه برای راهنمایی نوع بشر مف های اخالقی و پندهای اجتماعی، سياسی كجنبه

ی وسع خود از آن بهره نویسندگان به اندازه  در ادبيات، یکی از صنایع ادب است كه اكثر شعرا و

دارنــد  ستگاه مردمی المثلها خاـ دیوانی دارد. اكثر ضرب2مردمی   ـ  1اند. مثل دو خاستگاه  گرفته
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ه عصر دیگر منتقــل شــده  ری ب ی مردم دهان به دهان گشته، از نسلی به نسلی و از عص و در بين توده 

المثلهــا مردمــی  گيرد. خالق اصلی این ضــرب بخود می ی انتقال صيقل یافته و زبانی شيوا و در پروسه 

ناشناخته اند، ولی گاهی مضامين عالی اجتماعی و انسانی توسط شاعران در یک بيــت یــا حتــی یــک  

المثل را بگيرد. برخی از شاعران و نویســندگان نيــز  تواند جای ضرب شود كه می بيان می مصرع چنان 

م و قالــب و آهنگــی شــيوا  المثلها را از مردم گرفته و در فر كه ضرب   چنان تسلطی بر بيان مردم دارند 

 شود. كثرت استعمال، ورد زبان مردم می  بيان می كنند و در اثر 

المثلهای مشرق زمين اســت كــه از قــول ال سليمان« یکی از قدیميترین ضرب»كتاب امث        

انصــاف حضرت سليمان جهت آموزشهای اخالقی، اجتماعی و اكتساب ادب و معرفت، عــدالت و  

 اند. بيان شده

لتمثيل، كتــاب دیگــری بــه نــام ارودی عالوه بر جامعاز محمد حبلهالتمثيل«  كتاب »جامع       

سازد التمثيل مطرح میی جامعدر مقدمهودی  مثال« نيز در همين زمينه دارد. حبله راال»مجمع

ينه كار نکــرده اند اما تازیان و فارسان هنوز در این زمالمثلهای خود را گرد آوردهكه تركان ضرب

كند كه جــامع التمثيــل را بــه دســتور شــاه عبــاس صــفوی و از زبــان تركــی اند. همو اضافه می

المثلهای تركی قرنها پيش از این گردآوری ضربگردآوردی كرده است. اما باید اذعان داشت كه  

المثــل ورخون و یئنی سئی صدها ضــربهای اسال پيش در كتيبه  1400شده است از جمله در  

آمــده بــالغ ی تحریر درسال پيش به رشته 1000ت الترك كه تركی نوشته شده است. دیوان لغا

المثلهــا را نسته است ایــن ضــربحمود كاشغری تواضرب المثل تركی را در خود دارد. م  300بر  

ترین اثری كه امثال ترك، قدیمیگرد آورده و به زبان عربی نيز تشریح كند. بعد از دیوان لغات ال

. در همان ابتــدای كتــاب، دههــا باشدورده كتاب گرانسنگ دده قورقود میو حکم تركی را گرد آ

 صدها ضرب المثل آمده است.المثل پر مغزو آموزنده ذكر شده است، در متن كتاب نيز ضرب

ت( سال پيش نوشته شده اس  1000قوتادقو بيليک نيز كه از قدیميترین آثار تركی است )        

المثلها حاجب توانسته است بسياری از ضرب  المثلهای فراوانی را به نظم دارد. یوسف خاصضرب

ربایجــان همچــون قطــران را به اوزان عروضی از نو بيان كند. از این گذشــته شــاعران بــزرگ آذ

المثل را از زبان و فرهنگ تركــی ضرب  تبریزی، نظامی گنجوی، خاقانی شروانی و دیگران صدها

انــد. ادبيات فارسی هدیــه دادهآذربایجان به فارسی ترجمه كرده و در اشعار خود وارد كرده و به  

از خدمت نظامی گنجوی در این زمينه به راحتی گذشت. پروفسور حميــد آراســلی در   تواننمی

المثــل آذربایجــانی را بــه تحقيق گرانسنگ خود نشان داده است كه نظامی گنجوی صدها ضرب

ی كسوت زبان فارسی در آورده است. این روند وام دهی ادبيات ملتهای همســایه از فرهنــگ غنــ 

 برند.ره میآذربایجان در این ساحه به
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سال پيش نوشته شده و حاوی صدها ضــرب   900الحقایق كتاب دیگری است كه در  عتبه        

المثلهــای تركــی در توان گفت كه كار جمع آوری ضربل تركی است. اما شاید به جرأت میالمث

زمان صفویان رونق گرفته و چندین مجموعه در این زمينه تأليف شده است. كتابی تحت عنوان 

وی مقــدار متنــابهی از ی تحریــر در آمــده و حــاسال پيش، به رشــته  500كه حدود     1»آتاالر«

 ی تركی است.المثلهاضرب

در ادبيات دیوانی و ادبيــات آشــيقها بخشــهایی تحــت عنــوان »پندنامــه« ، »اندرزنامــه« ،        

سال پيش   500يز از  »اوستاد نامه« و غيره هزاران امثال و حکم تركی موجود است. در آناتولی ن

همت برای گرد آوری ضرب المثلها آغاز شده است از جمله دانشمندی به نام »شناسی« ســپس 

دیــب بــه دانشمند دیگری به نام »احمد بيگ پاشا« سپس احمد مدحت افندی و دهها عــالم و ا

»آتــاالر « نيــز كتــاب آوری كرده است. »دهــری دیلچــينالمثلهای كهن را گردجمع آوری ضرب

آوری كرده است. در قــرن بيســتم گــردآوری آتــاالر ســؤزو در عثمــانی راه و روش سؤزو« را گرد

 علمی را در پيش گرفته و دهها اثر ارزشمند نوشته شده است.

ب در ایــن زمينــه در جمهوری آذربایجان نيز با اســتفاده از امکانــات آكادميــک دههــا كتــا       

كرده و دهها كتاب   المثلها كاریران، عالمان زیادی بر روی ضربا  در آذربایجان  .نوشته شده است

اند. ناگفته نماند كه بعد از انقالب اسالمی، تمــامی نشــریاتی كــه صــفحاتی را بــه گردآوری كرده

ای ستونی را بــه فولکلــور آذربایجــان اند همواره در هر شمارهزبان و ادبيات تركی اختصاص داده

تــوان بــه كارهــای اینجــا مــیالمثها جای داده اند. در  از همه به ضرباند و بيشتر  داده  اختصاص

یجان، اوستاد یحيــی شــيدا اهلل جاوید در نگارش دو جلد كتاب فولکور آذربادكتر سالم:  ارزشمند

ی تخصصــی ائــل ی وارليق و مجلهالکریم منظوری خامنه در مجلهی فروغ آزادی، عبددر نشریه

انــد ف اینگونه كتابها پرداختــهه كرد. عالمانی هم كه به نگارش و تأليدیلی و ادبياتی )آذری( اشار

-ه وفایی و دیگران اشــاره كــرد. ضــربالهی وحيد، یعقوب قدس، زهرتوان دكتر حسين فيضمی

غنــی و پربــار در برابــر مــا   ایذربایجــان هســتند كــه گنجينــهالمثلها بخشی از ادبيات شفاهی آ

اند. زبان تركی از نظر وسعت و گسترش آتاالر سؤزو شاید در بين خلقهای جهان حرفــی گذاشته

تعــدادی از ایــن هــای خاصــی هســتند كــه بــه  المثلها دارای ویژگــیرد. این ضرببرای گفتن دا

 شود:  ها اشاره میویژگی

 ـ كم حجم و پرمحتوا بودن مثل1 

 خوش وزن بودن و یا قافيه دار بودن آنـ خوش آهنگ و 2 

 المثلهاـ بيطرف بودن و متضاد بودن ضرب3 
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 المثلها  ـ مجازی و حقيقی بودن ضرب4 

-نونده را به انجام كاری تشویق مــیالمثل »پاالزا بورون، ائلينن سورون« در حقيقت، شضرب   

« شــنونده را از كــاری منــع كفيل  المثل »ائل اوچون اولماسفيل، نه وصی اول نهكند و در ضرب

المثل »آزیاشا ـ آزادیاشا« ویا ضرب المثل »بــا خــدین یــا ریــن یــار دگيــل، كند، یا در ضربمی

دهــد. امــا خــوش ه انجام یا عدم انجام كــاری را مــیتركين قيلماق عار دگيل« دستور مستقيم ب

 آســان كــرده و بــهآهنگی ضرب المثلها عامل عمده ای است كه حفظ كردن آنــرا بــرای عمــوم  

 ماند.شود ودر ذهنها باقی میراحتی در ميان مردم رد و بدل می

 دوشمان سنی داشينان، سن دوشمانی آشينان!

*** 

 سؤز وار گلر كئچر، سؤز وار دلر كئچر!   

ناگفته پيداست كه بسياری از ضرب المثلها شکل صنفی و اقليمی و ... دارنــد. همچنــين ضــرب  

يان ملتهای مختلف به صورت یکسان استفاده شود و مشــابهت زیــادی بــين المثلها چه بسا در م

مســایه وهــم تــاریخ ها بتوان یافت. مسلم است كه چنين شباهتی در بين ملتهــای هالمثلضرب

 1خورد.  بيشتر به چشم می

 ،*( صبرایلن حالوا پيشر ای قورا سندن

 .سن اطلس اوالر توت یارپاغيندانبسله

 .دنقيسمت اولماسا دوشر دهندن،  ر یمنسمت اولسا گل*( قي

 ستی وار كيم نه بيلير آلتی یوخدی، اوستی وار.ن چو* ( قوی دئسينلر حسن بيگي

 .ی مات اوالر*( آت آت اولونجا، صاحاب

 *(آت اؤلر مئيدان قـاالر، ایگيـد اؤلر شان )آد( قاالر.

 یولداشيدیر.*(آت ایگيدین قارداشيدیر، سيالح اونون 

 ل تـانی، آغـان واركن ائـل تـانی.*( آتـيـن واركن یـو

 .آمان بيلمز، توخ زامان  *( آج

   .سيز آدام*( آجی بادام، هنر

 رانی.ير دؤورانی، عاقل اونون حئ*( آخماق سوره

 *( آستا وور، اوستا وور

 ز؟  ز، توخ نه دئمه*(آج نه یئمه

 
   1370لر، تبریز، انتشارات یاران، دئییب ظفرخواه، ع، آتا ـ باباالر 1

 . 1374لر، تبریز، المثلـ ( وفایي، زهره، ضرب 
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 .باهانا*( اجل گلدی جهانا، باش آغریسی  

 .*( اكن بيچر، گلن كؤچر

     ،*( ا ئل بير اولسا داغ اویناداریئریندن

 سيندیرار 1نسؤزبير اولسا ضربی كره   

  .آلماسان دا بودییاریسی سودی ـ آلسان دا بودی،   *( آیران بودی،

 ،اودورآتدان دوشه آتالنا  گيد*( ای

 .اودور هر عذابا قاتالنا  ایگيد   

   .اوجاغين یارا شيغی اودون ـ ائوین یاراشيغی قادین*(  

 .*( اوما ـ اوما، دؤندی موما

 سيز اولماز.سيز، مئشه چاققالبازار باققال  *(

 .*( بااللی ائو بازاردی ـ باالسيز ائو مزاردی

 .داز اؤزون قویدو نازا،      *( بيزاومود اولدوق دازا

 .*( بيری یازار، بيری پوزار

 .ایشلر، اون بيری دیشلر*( بيری 

 .*( بيری ایتير، بيری بيتير

 .سيز بؤركسيز تورك اولماز، باش*( تات

 گونه پول ساخال  ا گوج ساخالـ پوللوگونده، پولسوز*( جاوانليقدا قوجاليغ

 .*( جوان مست اوالر، قوجا سوست اوالر

 .*( چاخماق قارا داشدان، محبت ایکی باشدان

 .بيتمزـ جاهيله سؤز یئتمز*( چاالدا گول 

 لی!لی، نه كئچمهدیر، نه ایچمهسویو كيمی  *( دنيز

 .*( دوست اوزدن، دوشمان گؤزدن بللی اوالر

          ،*( دیل بيلن نؤكر، بال شکر تؤكر

 .ن نؤكر آبيری تؤكردیل بيلميه   

        ،اولماز منی آلداتما جهنمده اود  *( زاهيد

 بوردان آپارارالر.   نارالر، اودو  اونالركی یا   

 *( سن راضی، من راضی؛ نه غلط ائلير قاضی؟

 .*( سو آخار، یولونوتاپار

 
 ن = داش کره 1
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 ر؛ آرشين بئزی.*( سؤز، سؤزی گتيره

 *( اؤرتولوبازار، دوستلوغوپوزار

 *( اؤلدی وار، دؤندی یوخ! 

 .رده، اینسان دوشر دردهئ*( عدالت اولماسابير ی

 ی پاالن ساخالر،دولتی یاالن.*( ائششگ

 *( فاال اینا نما، فالسيز دا قالما.  

  ین باش         سين یئمه*( فلک سيللی

   .الينی دمير سانار، یومروغون داش   

 *( قاچانی قوومازالر، یيخيالنی وورمازالر.

 *( قارداش قارداشی پيچاقالر، سونرا دؤنر قوجاقالر.  

 گی.يله*( قوجانين بيليگی، جوانين ب

 ،            تاماشادی گلنده،  مرنده*( من گئدیرم  

 اؤلنده.    اویا اجاق      بيزیم ميللت یوخلویوب     

 لليک واردان اوالر! اولماسا، هاردان اوالر؟  *( گؤزه

  ر اولدوز         نه قده  *( گؤیده پارالسا دا

   .ن یالنيزدیر عالمه نور و ئرهگونش   

 *( یوز دفعه اؤلچ، بير دفعه بيچ. 

 .نه باش سيندیران داشدی *( نه آغيز یا ندیران آشدی    

 رم.یرانين ایچهرم، نه آ*( نه بيچينين بيچه

 .*( نه اومارسان با جيندان؟ باجين اؤلور آجيندان

 .نگووهسی چيخار ریارسان انگووه، شيره*( نه قو

 *( نه عاصی اول آسيل، نه پخمه اول باسيل. 

 ر، نه اؤلویه پای.های وئره*( نه دیریيه

           ،غار داش اوسته*( یا غيش یا

 .هر نه دئسن باش اوسته   

   .*( یولدا یولداش، ائوده قارداش

 اسایدی عالمده سارساقالر،*( اولم

 .لتاقالرآج قاالردی یقين كی یا   

                 ،ئمک اولمور*( آرمود كالدی ی
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 .هر سؤزی آچيب دئمک اولمور   

   .نچی خبرچییاالنچی اوالر،     خبرچی یاال  *(

  .خشی ـ یامانی ائل بيلریا،   نی سئل بيلرپهنی ت*( دره

 ، بيرین ائشيد.دیر: رشيد، بيرین دئ*( آدین نه

 *( آرپا اكن بوغدا بيچمز.

 یئيه قودورا.خيدیر  *( آلاله وئردی خيدیرا،  

 *( آنامين آشی، تندیرین باشی.

 *( آیدا، ایلده بير ناماز، اونودا شيطان قویماز.

 *( آنادان آیریالن قوزونو قورد یئيه ر.

 گی پاالن ساخالر، دولتی یاالن.*( ائششه

 .ریب توربا تيکينجهیيم یونجا بيتينجه، آرپا گؤوه*( اؤلمه ائششه

 *( تازیيا دئيير: توت! دووشانا دئيير: قاچ!

 *( جاوانليقدا قفس، قوجاليقدا هوس.

 *( حئيف دئييل مرد ایگيدلر قوجاال

 )نامرد گليب مرد ایگيددن باج آال؟( ناشی طبيب گله اوندان باج آال!   

 *( داما ـ داما گول اوالر، آخا ـ آخا سئل اوالر.

 یير.كی، پاالندوزلوق بيليک ایستهييل *( زیر ـ زیر مالالليق دئ

 *( سویون آخا نيندان، آدامين یئره باخانيندان. 

 ماز. *( ظاليمين چراغی سحره كيمی یان 

 ، یاشدا یوخ.*( عاغيل باشدا اوالر

 *( نيسييه، گيرمز كيسييه. 

 *( منه وئره ن وار اولسون، مندن آالن یوخ اولسون.  

 *( هاردان گليسن؟ ـ چين ـ ماچيندان 

 ائله تؤكولور قول قيچيندان. *(

 *( یاخشيليق ائله آت دریایا،  

 سه، خاليق بيلر. باليق بيلمه       
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 1بایاتی ها

يعی در ميــان ها یکی از مواد ادبيات شفاهی مردم آذربایجان است كه بطور بســيار وســ بایاتی   

ها به موجودیــت خــود قرنها، نسل به نسل و دهان به دهان گشته و قرن  مردم رایج بوده و درطی

ها برای شناخت حيات اقتصادی آوری و تدقيق بایاتیده است. جمعادامه داده و تا حال باقی مان

ل مردم، امکانات بيشتری به و فرهنگی، حوادث تاریخی، آداب و رسوم، خواستها و آرزوها و اعما

 دهد.ما می

باشد، ادبيات غنی محصول مبارزات زندگی اجتماعی می  همان طوری كه آثار بدیع كالسيک،   

 شفاهی نيز بازتابی از مبارزات محيط اجتماعی و شرایط زندگی اجتماعی بوده است.

انــد، ند كه از زبان مــردم جمــع آوری شــدههایی كه در دست داریم، فقط آنهایی هستبایاتی    

های ها و دســت نوشــتهمناطق مختلف آذربایجــان و در زمانهــای مختلــف، نوشــتهحال آنکه در  

بسياری از بایاتيها موجود است كه برای تدقيق و شناخت بایاتيها از منابع مهمی هستند. توسط 

لــد كتابهــا و حواشــی دوستداران فولکلور در عرض قرنها، در صفحات كتابهای قدیمی، پشــت ج

ادیبان و هنرمندان آذربایجــانی،   اند. از این گذشتهوری و نوشته شدهآهایی جمعصفحات، بایاتی

-هایی را به ميل و عالقههایی برای موسيقی، بایاتیل موسيقی دانان برای تنظيم تصنيفالمثفی

اند. مهمتر از همه اینکه حتی شاعران بزرگ و توانــای آوری كرده و یادداشت كردهود جمعی خ

رساندن پيــام خــود بــه مــردم،    بایاتی شعر سروده اند. این شاعران برایآذربایجان در ساختمان  

اند تــا بــه عی ـ سياسی را در این قالب ریختهانتخاب كرده و مضامين عميق اجتما فرم بایاتی را  

ای دردهان مردم جاری شود، به عنوان مثال به دو بایاتی از معجــز شبســتری كــه صورت زمزمه

 بصورت طنز بسيار زیبا و جالب در شکل بایاتی بيان كرده، توجه كنيد:مسایل اجتماعی را 

       

    رنـــده،بـــيـز گــئــدیــروخ مـ         

    لــنــده،تـــــمـــاشـــــادی گـ           

    و خــليـوب، مـيـلـت یـ يـزیـمبــ         

    نـــده.اویــــــــانــا جــاق اؤلــ  

               

   ـمـانـــــسـيـز،ـگـليـسـلـر ایـانـ  

    ـســيــز، رآنيـان قــــــایــــتـال               

 
 . 87م. کریمی، ادبیات باستان آذربایجان، همان، ص  1
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   ـه،سه رمـگــنــه وئــبــــيـزه ایـ  
      انـسـيـز.ومــاالجــــيـوق تــــقــ  

 خورد.  تماعی بچشم میكه مضامين عميق اج
 ن توسط پژوهندگان مختلف باشد كه تا كنوآذربایجان بالغ بر دهها هزار می  ها درتعداد بایاتی   

علی فرزانه كتابی بنــام بایــاتيالر ، از آن جمله در ایران آقای محمدجمع آوری و چاپ شده است
در تبریز بچاپ رسانيدند ومطالب مفيدی در پيرامون بایاتی عرضــه داشــتند. ولــی   1344بسال  

د كه بصورت مدون و نوشته بدســت مــا رســيده اســت كــه توســط آســيه بایاتی هایی نيز هستن
هــا مقاله سخنی پيرامون همين بایاتی  كه در این  1ممداوا جمع آوری و در باكو چاپ شده است.

 و مقایسه آنان از نظر می گذرد.
های مختلفی كه در آنها بایاتی نوشــته نسخه 1960برای ترتيب دادن بایاتيهای مدون از سال    

های منبع كه عبارت بود از كتابهای قدیمی ودست نوشته  92آوری شده و تعداد  شده بود، جمع
مختلف، بدست آمد و بدین ترتيب با نشر مجموعه بایاتيالر، ورقی بر ادبيات شفاهی مردم اضافه 

بایاتی را در ادبيــات مــا مشــخص   شد. ارزش این بایاتيها به این خاطر بيشتر است كه اوال تاریخ
باشد. ایــن بایاتيهــا بــا توجــه بــه دســت بایاتيها به متن اصلی نزدیکتر میكند و در ثانی این  یم

ترین منــابع باشــند. قــدیميمی  19،  18،  17،  16بوط به قرنهای  ها و تاریخ نگارش آنها مرنوشته
، كتــاب 16ن الدمشقيه« نوشته »محمد ابــن ملکــی« در نيمــه دوم قــربدست آمده، كتاب »لمع

، 18، دو جنگ نوشته شده درنيمــه دوم قــرن17الدین توقاتی« در قرنامل« از »حسام»شرح عو
 باشــد.و... مــی 19جنگ نوشــته شــده در قــرن ،18كتاب » حدایق« از »اسداهلل بردعی« درقرن 

 كنيم.نظرمان را با چند نمونه روشن می
م. 1677الــدین توقــاتی« بســالی دست نــویس كتــاب »شــرح عوامــل« از »حســامدر نسخه    
  هـ .( چنين قيد شده است: 1088)
    ول انـــبــاری،ـارشـــيــدا گــقـــ  

     ری، يـــشـم گــول عـــنــبــدرمــ 
      وز آچـــام، ویــمـاز گــران قــهــج 
    ولــم بـــاری، ویـــمـــاز گـدرد قــ 

ی دیگر ایــن بایــاتی رم و مضمون بسيار غنی است. گونهف این بایاتی به اعتبار مندرجه از نظر     
  كه از زبان مردم جمع آوری شده است:

      بــــاری، ق گــول انــمـــن عـــاشــيـ 

      دیــم گـــول عـــنـبـــری، گـــول اكـ 

 
 .  1977بایاتیالر، به كوشش و مقدمه آسیه ممداوا، باكو،  1
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     ، گول هيـــر دســتــيــزده وار بـــســـ 

  اری،ـــــبــول آنر گــــبــــيـــزده وا 

 ویا:

  

     ـاری، ـول انــــبــمــن عــاشـيـق گـ 

   ری، دیــم گــل عــــنـــبـل اكـوگــ 

     ادی، من قــــــویــمـــم دوشـظـــال 

   اری، ـولـــــم بــونــــجـا گـــــدویـ 

همانطوری كه مشاهده شد، این بایاتی اولــين بــار كــه بصــورت نوشــته بــوده، از نظــر فــرم و    

مضمون بسيار غنی و با مهارت تمام گفته شده، ولــی ضــمن دهــان بــدهان گشــتن، مضــمون و 

 مندرجه آن بخواست مردم تغيير و تحول یافته است.

  ود است:هـ( نوشته است، این بایاتی موج1216م )1801درجنگی كه درسال  

   ـارا، ــنــدا اوزوم قــــيـــاغــبــــ                

   ارا، ه اوزوم قـــــــگیــــئــــمــه                 

     رم، ا وئـــریــم دوســتــسـتــيـایـ      

   ـارا، ـوش اوزوم قــــم بـــيـــالـــ      

ی دیگــر كنــد. گونــهشکار از زمانه شکایت میمضمون اجتماعی این بایاتی بسيار غنی است؛ آ   

تــر از بایــاتی قبلــی آوری شده است، از نظر مضمون ضعيفهمين بایاتی كه از زبان مردم جمع  

  است:

   م اوزوم قــــــــارا، زیـــــــزیــعـــ 

     ـيــمــــدا اوزوم قــــــــارا، اغبـــــ 

      ـئـــدیـــــرم،ـانـــيــنــا گـیــار یـ 

    ـارا.اوزوم قـــــ، وش ــيــم بــــالــ 

شکل خواست فردی درآمــده اســت، در ه  عيش بیاتی نيز مضمون آن از حالت اجتمادر این با   

  بایاتی نوشته شده دریک جنگ دیگر:

     ـاغـــــدا دارا، اشــيــتــقـام بعـــ 

     ـدا دارا، اغــــی بـــــفـونــزو لـــ 

      ری، دن اؤتــــبـولی گـــولـولبــــ 

     دا دارا، اغـــــکـيـدیــلــر بـچـــ 
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حــالتی كــامال طبيعــی دارد. بایاتی بافرم خاصی محافظــت شــده و  مضمون اجتماعی در این     

  آوری شده، شکل زیر را بخود گرفته است:ی  دیگری كه شفاهاً جمع  گونه

   ده دارا، م گـــونـزیـــعـــزیــــ 

   ده دارا، ـونــونــی گـــفـزو لـــ 

   رم، ـنــــدن الـيـم اوزمــســــ 

  ـر گـونــده دارا.ـلهـکـسچــــ 

احساســات كه در اینجا مضمون اجتماعی جای خود را به اعتــراض شخصــی داده وبــه بيــان     

 فردی چون صداقت وعهد به وفا تغيير یافته است.

 ها جویبار زندگی مردم طنين انداز است.در متن بایاتی     

ی خود مردم اســت، بــرای شــناخت احساســات، اضــطرابات،  ندی معتبرتر از فولکلور كه ساخته ما س 

فولکلــور در حقيقــت  هيجانات، موقعيت اجتماعی مردم در دورانهای مختلف دردست نداریم. شاختن 

 كنکاش و جستجویی است در احوال مردمی كه باری از محنتهای روزگار بر دوش دارند. 

فولکلور تجلی روح خالق مردم است وهنری است كــه توانســته در عــرض قرنهــای متمــادی،    

نيازهای معنوی و روحی مردم را اقناع و بر دفتر دلها حک شود. اوضاع اجتماعی زمان در خــالل 

ها بــزدایيم، عصــيانهای های عاميانه منعکس شده است. اگر غبار قرنها را از روی ایــن ترانــهانهتر

خلق عليه ستمگران، نارضایتی عميق مردم از دوران و زمامداران، اعتراض عليه خرافات منجمــد 

را آشکار خواهيم دید. مردم خواستهای قلبی، احساســات رقيــق، حســرتهای جانگــداز وغمهــای 

 اند.خود را در بایاتی ها ترنم كردهز  جانسو

بایاتی ساخته احساسات مردمی است كه قرنها زیر استثمار بيدادگران و زورمنــدان كمرشــان    

خم شده و حسرت آرزوها بدلشان مانده است. توده ی مردم زندگی خود را با زبان ابتــدایی و در 

جبور به تــرك وطــن شــده، در غربــت كالمی موزون بيان كرده اند، زمانی بنا به اقتضای زمان م

شــق را بــروی افتاده، وصال یار ميسر نشده، خرافات، آسایش را از او گرفته و لذت از زندگی و ع

چيزی پر و بال او را شکسته و جز غم و درد چيزی نصيبش نشده است، از ، فقر و بیحرام كرده

چيــزی ندیــده اســت. بنــا بــر ایــن، ایــن ها جز دروغ و ریا زمامداران جز زور و قدرت و از خرافه

هایش را در قالبهــای ابتــدایی بایــاتی هها مجسم كرده و نالــه و ضــجترانه  اعتراضهای خود را در

 ریخته است.

غمها، آرزوها، حسرتها، دردهای نهفته، اعتراضهای فــردی و اجتمــاعی، عصــيانهای در ســينه    

ها جــاری شــده اســت. وقتــی در یــک بایــاتی بيتیمان برانداز و... در این دو  مانده، نفرتهای خان

زنــد و یــا اعتــراض عليــه ایتی از زمانــه مــوج مــیصدای خشم و نفرت بر عليه ستمگری و نارض
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نفرت ميليونها انســان و   خرافات مذهبی و احکام خشک دینی بگوش  می رسد، در واقع خشم و

ها خالصه شــده ر این دو بيتیهای ميليونها مردم ستمدیده و رنج كشيده است كه دهناله و ضج

 است.

بایاتی فقط یک دو بيتی ساده نيست، بلکه شعری از هفــت دكــه نــاب درد و رنــج، حســرت و    

هــا جالــب توجــه و بســيار دلنشــين ار است. مضامين مختلف این بایــاتیماتم، غم و شادی و ایث

 است، مثال در بایاتی زیر: 

      

    قــاندی،  ـاشـــيـــقـــام، یوزمـــــن عـ 

       انـــدی،ــلـی قـــانـدی، یـــوز قــــالـ  

      ودی، ـــخـمـاق بـــيـــر ائـــعـبـه یكـ 

    ـؤنـول یـــيـخـماق یـــوز قـــانـدی.كـ 

ویران كردن زیارتگاه مقدس مسلمانان یعنی كعبه، آنقدرها هم گناه و جنــایتی نيســت، بلکــه    

 خانه است، ولی شکستن قلب برابر با صد خون نشان داده شده است.ویران كردن تنها یک  

هــا ماننــد »عاشــيق« و جمــع آوری شــده، بــه مؤلفــان بایــاتی  هایی كه از زبان مردمدر بایاتی  

های مدون عالوه بر نام اینها، به مؤلفــان دیگــری از خوریم، ليکن در ميان بایاتیرمی»عزیزی« ب

مــد«، »حســرتی«، »ذليلــی«، »علــی«، »عبــداهلل«، »ضــابيط« ، جمله »شریف«، »قربان«، » اح

ی همــين ماً این افراد، عاشيقهای ســرایندهخوریم كه مسل« ، »نبی« ، »زیاد« و غيره برمی»تنها

بایاتی ها بوده اند، ولی ما اینک اطالعاتی از زندگی و احوال آنها دردست نداریم. به چنــد نمونــه 

   توجه كنيد:  

      انــی، سـایـری جـانی،  بـي          ر ائتدیک سـایری جـانی،  يس

 . ری جـانـیجـانـانـا سـایـ       ردی، ش گؤندهشریـف پـيـشک
  

      زلفی اوزدی اؤزگـه شانا،                 ـه شـانا،  گ»تـنها« یی اؤز 

 ا.رم اؤزگـه شـانهتـمئ گـ             لبلـرین زنبـوری یــــام،  
     

      ن آغ یـارا، وتـيـف اولـد            غریـم باشـی آغ یارا،  بـا

 اغــيـارا.  قـاالندا     یـار                   دور »قربان«یـن، شریمح
   

      ـاری گـؤردوم،  تـرالنـی سـ قارشــيـدا ساری گــؤردوم،  

 رقـيـبـه سـاری، گـؤردوم،  ـن مـيل ائيـلـر،  یضابيط یار 



 453فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 

      ی نـه بـودادی، غـم مـن              آدی،   دوری« عاشقيـن »نب  

   نـيلــيم نـابـودآدی؟                نين،  منيم، یار اؤزگه آد

  

    دان یارا، آرتـيبـدی باشـ           ام باشدان یارا،  »زیاد«

   یـارادان بـاشـدان یـارا.                   دی، رت یاراتمـنی حـسـ

  

    تـيف باغـریم یاراقاندیر،              »ذیـل«ی یـارا قـاندیر،  

   سـين یـارا، قـاندیر. دگمه          آتـمـا غـمــزه خـدنـگـين، 

اند كه افکار خود را در قالب بایاتی ریخته و شاهکارهایی  از اینها گذسته شاعران بزرگی بوده   

زنيم كه طرف خطاب او مردم بيسواد  اند، به عنوان مثال معجز شبستری را مثال میآوردهبوجود 

خواهد تا مردم عامه را بيدار كند. اكثر مضامين شعری او درباره رفع حجاب  وطن اوست، او می

تا   از زنان، درس خواندن زنان، بریدن از تمام خرافات و غيره است. او باید روشی انتخاب كند 

بر مردم مؤثر باشد و ساختمان بایاتی كه در ميان مردم با وسعت زیادی گسترش یافته،  سخنش 

باشد و در همين قالب بایاتی، زنان را به درس خواندن، دخالت در امور  برای این منظور مؤثر می

می فرا  آميز   تحقير  افکار  ردّ  و  بایاتیاجتماعی  مضمون  این حيث  از  بسيار  خواند،  مدون  های 

 سنگين و زیباست.   

 خوریم همچون بایاتی زیر:در بایاتی ها به افکار و اندیشه، احساسات و تجربيات مردم برمی  

      زیندان نه دن داد،  مرغ آغ       دن داد، همن عـاشـقـام ن 

   زنـگــی ائيلـرندن  داد؟     دوه اؤز بــاریـن چـکـر،   

بایاتی    دارد.مضامين  مختلفی  موارد  و  وسيع  بسيار  عاشقانه  ها  كه  بایاتی  هست  زیادی  ی 

 ی محبت عاشق را نشان می دهد:  درجه

      آچ قـوینون اوشــودوم یـار،          سـن منـيـم مــرشدیـم یار،       

  م یـار،  قـوی سسين ائشـيدی  درد دئ مـن ایسـه جان،    سـن     

تر بحساب آمده  اتيهای عاشقانه، محبت صاف و صادقانه از كعبه، مکه و مدینه ارزشمنددر بای     

 است: 

    م بـاغـریم اویار منيـم،  غـ          عـاشــقام او یار منـيـم،   

    م دی او یار منيـم. كـعـبـه       دی،  م دی مــدیـنهممـکـه 
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دوران     آن  در  دین  كه  قدرتی  به  توجه  وبا  است  وسطایی  قرون  به  مربوط  كه  زیر  بایاتی  در 

 كنند:  عاشقها چنين سؤاالتی را مطرح می داشت،

      بایقو یاردان هـانی؟       عاشق یارادان هانی؟   

    حـقی یارادان هـانی؟  عـالمی حـق یـاراتدی،   

بایاتی     حي تعداد  شکایتهای  كه  میهایی  ایفا  را  فردی  و  اجتماعی  شمارش ات  حد  از  كنند، 

 بيرون است: 

    بيلمزینی بيلدیرئيدیم،   فلکی دیندیرئيدیـم،   

    قلمين سيندیرایدیـم.   مـنه یـازی یازاندا،  

 كنند، كم نيست: هایی كه حسرت وطن و عشق ملت را ترنم می بایاتی   

      ری،  آغ سـاری، وطــن سـا    ن ساری،  من عاشق وط 

      گـئـدیرسـن وطــن ساری،   بـخـتـور كاغذ، باشين،   

 بایاتی های نصيحت آميز و پر از پند و اندرز نيز بسيار پر اهميت و جالب توجه است:   

    یاالن، یامان ایـالندان،         اوغـلوم چکيل یاالندان،  

    ساغالمـازسـان یاالندان،      ایالن ووران سـاغــاالر، 

بایاتیبعض از  ضربی  حالت  حتی  گرفتهها  بخود  هستند.المثل  جاری  مردم  برزبان  كه  در    اند 

اسم   و  نزدیک  خاور  كشورهای  ملتهای  سایر  با  آن  دوستی  و  آذربایجان  نام  به  بایاتيها  ميان 

خوریم ، مثال شکی، مغان، بغداد، داغستان،  ها، كوها و... برمیجاهای فراوان مثل دریاها، رودخانه

و...قار علمدار  خلخال،  روم،  مرند،  شام،  تبریز،  ساواالن،  سهند،  آواز،  شيروان،  قوبا،  در     اباغ، 

 بایاتيها زیاد بکار رفته است:

     باغدا دارا،   ،باغـدا یـو    اغـدا دارا،  ـووی بــف ـزلـ

      ارزروم گـز، بغداد آرا.     بير یـاخشی هـمدم ایچون،  

 

      شـکی، شـيـروان، قارااغ،             من عـاشــقـام قاراباغ،  

    یاددان چيخمـاز قاراباغ.            تـهـران گلسـتان اولسـا،  

بایاتی     پا  این  زیر  را  آذربایجان  مناطق  و  اراضی  تمام  كه  است  جاندار  سياحی  همانند  ها 

ها با وسعت بسيار زیادی در ميان  است. بایاتیهای آن آشنا شده  گذاشته و با طبيعت و زیبایی

های مختلف آن های فراوان در جنبهباید بحث  .مردم رواج دارد و سخن در مورد آن بسيار است

های عاميانه ها و دیگر ترانهبميان آید تا مجهوالت فراوان ادبيات آذری حل و فصل گردد، بایاتی

بح می برای شاعران منبعی غنی  امروز  زبان  تواند  توانمندیهای  از  استفاده  با  ادبيات  و  آید  ساب 
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ای نازل شده بر زبان مردم  مردمی، مخاطبان خود را بيابد، در اینصورت است كه شعر بسان آیه

 ای زیر لب خواهند داشت.  جاری خواهد شد و مردم همواره آنرا بصورت زمزمه

 ـا چـوروك آغـاشـدی دني             ،بـاهاسيز داشــدی دنيا

 . بوتون قان یاشدی دنيا               ،كيـمه دئيـيـم  دردیمی

 

    ،ایلقارا  ميندین گئتدین                     ، آتين قـارا، زیل قـارا

           .آنان گئيدی  زیـل قـارا               گلينجه، ایـلقـاردان سن 

     

 ، بوشـقابا دوزول آلمـا                ،آغ آلمـا، قيزیل آلمـا

 !ل آلماهبد اصيل گؤز ،        سونولچيركين آل اصيل ا

 

 ، ك اویانابــلـبـل گئده         ،شـــقـام گــلـزاراعامـن 

 ،مـسکـنـيـم دی مـيـانـا        ،یـولـون دوشـــه گـولزارا 

 

 ، سن اوخــو مـن آغـالیيم       ، من سـئودیم، زارا گلـدیـم

 .بـلـکـه بـخـتيم اویانـا     قـویـما گـلــه گول زارا. 

 

              ، اومـودون ائلـه بـاغال                   ،عـزیزیـم ائـلـه باغال

 ، ائل گـولنـده سـن ده گول،         دن بـاغالرعـزیــزیم نه

 

                          ـا، ســن ده آغال.آغــالسـ      باغالر،     ر، نه دن نه بيته

 نـه بيـتـر نه دن باغالر.        ،     سـيـنأكمـه نامرد زمـی

 

   ، یرباشيم مينایه ده،             یريق مين آیه دهعاش

 .یرگون وار مين آیه ده     ، یمزآی وار بير گونه ده

 

 ، داغالریار گلر گزه       ،           مزه داغالر عـزیزیم

 باغریوی ازه داغالر!        ،           قویمارام نامرد گزه
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   ، یاتميسان اویان داغالر          ،     عـزیزیم اویان داغالر

 دی اویان داغالر؟ نئجه     ، خانادیبویان ظلمت

 

 ، او گونلر،او گونئيلر       ،          يق او گونئيلرعاش من 

 بایرامين اوگون ائيلر.          ،           یار یارا  قووشانـدا

 

   ، هر اولدوزالر،هر آیالر      ،         عزیزی یـم هر آیالر 

 سوسوزوندان هارایالر.     ،          دریادا بير گل بيتيب

 

 ،قاراقاش خالی نئـيلر     ،             قارا آت نالی نئيلر

 مالی نئيلر؟  –دولتی       سنين تک یاری اوالن،         

 

   ، لـی قـانلـی داغـالرالله              الرـلی داغـالر قانـو داغـب

 ائل آغـالر، قانلی دا،آغـالر.          ، یيـخيلميش عاشق اوستـه

 

 ، سویوندان ایچن ده وار         ،          آرازی گئچـنـده وار

 گئـچنده وار. یی  اوره،                   آدینی نامرد  توتما 

 

   ، گـون باتار، آی آخشامالر    ،     ـيـقام آخــشامالر عاشمـن 

 ردا آخشـامـالر؟غریب هـا          ، رهـر كس ائوینــه گئده

                                            

 ،یئل أسر سریـن ائيلر       ،           عـزیزیـم سـری نئيلر 

 بير دوشمـن سرین ائيلر.     ،       آراسيـنایکی دوستون 

 

   ، قان آخار،یارا سيزالر    ،         يق، یارا سيزالرعاش من 

 نـه بيلسين یاراسيزالر؟        ، یارالی نين دردیـنـی

 

 ، لی گؤز اؤلدوررسورمه              ،        عـزیزیم آز اؤلدورر

 سـؤز اؤلدورر. لی  طعنه           ،     ایگيدی قيليج كسمـز
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   ، مـرد الــی كـسـاد اولمـاز ، عـزیــزیم كاسـاد اولـمـاز 

 دوغـراسـان كاسا، دولـماز.  ،یـينیـوز نامـردیـن چؤره
 

 ، غم اویناغميدی منيم       ،        داغالر داغيمدی منيم

 یامان چاغيمدی مـنيـم.      ،     دیندیر مه قان آغـالرام
 

   ، هـر گـلـه نـه أیـيلم       ، توت آغـاجـی دئييــلـم

 سـی دئيـيــم.من اؤزگه     ،أیـيــل اوزوندن اؤپوم
 

 ، دایاندی سو سو دوردو،       ،            عزیزیم سو دایاندی

 دا یاندی.  يشدی سولآ        ،       دردیمی سویا دئــدیم 
  

  ، گـلدیـمداشـينـی دوزدوم         ، داغـالری گزدیـم گـلـدیـم

 الــيـمـی اوزدوم گلدیـم.          ، یـاری بی وفـا گــؤردوم
 

 ، یـاندایـرارام یـاختارام        ،         آراز كــيـمــی آخــارام

 حـسـرت ایـلــه بـاخارام.      ،         گـؤزلرینــده گـؤزوم وار
 

   ،دیدندی، اینجــی دنر دور           ، دیدن دیشـلـرین اینـجـی

 دی.دیليـن جان اینجيـدن          ،اؤزون عـجـب گـؤزلســـن
 

 ، چـؤلـلـره سـالـدی مـنی    ،           سـؤز دئـدین آلدی منـی

 نـه دئـدیم چـالدی منـی.      ،        دیـلين شاهـمار ایـالندی
      

   ، گـل سـنبللـو اوالیدی         ،ائـيوان گـلـلو اوالیدی

 شيـرین دیللـی اوالیــدی.      ، ليـم گـؤزهكاشکی سئودی
 

 ، شيشه ساخالر چاخيری        ،             بایاتی نين آخيری

 دیر آخيری.  یار سنين      ،         غـم یئمه دلی كؤنلوم  
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   ، قول اولوب ساتيالیدیم          ، بـوداغدان آتيالیدیم 

 اؤلئيدیم قورتوالیدیم.                   ، اليندن یار  وفا  بی

 

 ، او آال گؤزلـرینـدن                  ،      او شيرین سـؤزلریندن 

 اؤپردیم گؤزلریـندن.             ،      بيلسئيدیم آیریليق وار   
 

 ، سـاراليــب سولمویـایدی،       ـمویایدی لقيـزیل گل او     

 هـئچ بيری اولمویایــدی!   ،          بير آیریليق، بير اؤلـوم    
 

                  و،ظـلم   دیلر ائله                           و،لوموگ آپاردیالر     

   .نه كسدیلر دیـليمـی                 ، نه قـویدوالر دانيشام    
 

 ، سـاچـيالر ینی تئـل باغال،     آل كمـری بـئـل باغــال    

 نه نامـبـرده بئل باغال!            ،نه یــادا سيـررینی وئر    
 

   ، لر یانار آخشامالرشمع              ،آخشـامالر آی آخشامالر

 غریـب هاردا آخشـامالر؟          ، رائولی ائوینه گئده
 

 ، هـئچ اولمادیم شاد فلک     ،           لک، داد فلک آمان فـ 

 بير داد فلک!اؤزون ده              ،     دنایچيرتدیگين زهـر 
 

   ، یوردوالرقـومونان دو          ، آرازی آیـيـر دیالر

  ردیـالر.يظولمـونـن آی       ، من سـندن آیریلمازدیم
 

 ، مــن گـئــدیرم آغالما                   اليــمـده وار باغالما

 غـالما! با  ئل ب  نامرده                ، سـمگئدیـب گله بيلمه 
 

  ، كبـاب یانار كؤز اوستده      ، اوستدهآراز اوستده، بوز 

   .یغيـم سـؤز اوستدهددانيش ،قوی منـی اؤلدورســونلـر
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 ، دا سئچيلميش جـان اولسا              دا انسان انسان اولسا  

 حتا  لقمان اولسا دا.    ،      یوخسول، انسان سایيلماز 

 

  ، بوشـقابـا دوزول آلما     ،           آغ آلمـا، قيـزیل آلما

  ل آلمـا!بو اصيل گؤزه       ، كين اولسوناصيل آل چير

 

 ، اوخون حسّابی یوخـدی           ،     اووچی الينده اوخدی 

 .دشمنين بيری ده چوخدی         ،مين دوست آداما آزدی
 

  ، دسته تو تدوم خزلدن       ، باغا گيردیـم ازلدن

 . اینانمازدیـم ازلـدن        ،بولسئيدیم وفان بودی
 

   ، نچـه، یاری گلغیـاری  ،      باخچاميـزا ساری گـــل

 اولمایایدین باری گـــل. ،    گئج آچدین تئز سـولـدون
 

   ،آتيـن اویناتدی گئتدی     ،      بوردان بير آتلی گئتدی

   .آی كيمی باتدی گئتدی  ، گون كـيمی شـفق سالدی
 

 ،چيخدیم گؤردوم یوخدی یار      ، پـنـجـره دن باخدی یار 

 .نـه اؤزونده اخـتـيـار    ،     نه منده بير جان قـویدو  
 

   ،دوشدوم یامان درده من       ،      پنـجـره ده پـرده من 

 . یاتانمـيـرام یئرده من         ،     اؤرگتدین سينه ن اوسته
 

  ، گول سـونبوله دایانا                       ، تبـریز اوستی مييانا

 . لکه یاریـم اویاناب            ،اوخو بولبولوم، اوخو 
    

 ، ک بـالدیرگـؤزل سـئـوم      ،    رـده چـيـچـک آالدیچـؤل

 .قيز یيخيلماز قــاالدیــر،             سـن ده قيز ایسـتهایسته
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                     ،ر گوله نازبولبول ائيله     ،یـم گولـه نـــازحسينی

  . آغـالیان چوخ، گـولن آز    ، ـنـدنفلک سنين الـــي
 

                                                        ، خوش گلدین صافا  گلدین       قـافا گلدین، سن قافدان 

 نـه سن انصـافا گلـدین.              اؤلدوم قورتاردیم،   من نه
  

                    ،اله آلـدیـم پـيـاال                ،      اكدیـم ال الداغـالردا 

  آباد قاال؟  ظولـم ائوی               ،   هئچ گؤرونوب دونيادا
 

 ،یـشــدیـرمـاشا گتيـر قـار         ،  سـامـاواری آلـيـشـدیـر

 ،اونـو مـنـلـه باریشـدیـر،    دوریـاریـم مـنـدن كـوسـوب
    

              ، قـوشــادیــر ایوانـيــمـيــز،     ميـزدیر دامــیســـدهدام او

 كوراولسّون دوشمانيمـيـز.،     ســن اوردان بـاخ، مـن بـوردان
 

 ، بـاغـالری بـارســيـز اولـاز        ،    سـاواالن نـارســيـز اولماز

 اولمـاز. ل جـفاسـيـز هگـؤز      ،     ی دیرطـبـيـعتيــن رســم
 

   ،ســو دوردی، سـو دایـاندی              ،دریـادا ـ ســـودا یانــدی

 . آلـيــشـدی سـو دا یـاندی ، پدیـمعــشـق اودونـا سو س
 

 ، بـاغـالری بارسيز اولـمـاز            ،     ســاواالن قـارسيـز اولمـاز

 .يـز اولـمازقـــانـسسـی  الال          ،    نيـنسـیآزادلـيــق اؤلکه
 

  ،القــا نـــه  وارری خـگلـميـ  ،و گـلــر آرخـا نــــه وارســ

 ا  نـه  وار؟  قالرم  خــيـلـمـيب           ،یـاریـم مـنـدن كـوســوبدی
  

 ، بـری ـ قراریـم كـــسدیصـ،         شـمـالـدان بيـر یـئل اسـدی

 .ول گـؤزوم مـنـه بـسـدیسـ     ،     سـاغ گـؤزوم ســنه قـوربــان
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  ،درده ـ غــمــه بـــویا نـدیـم        ،صـابــاح اولدو اویانــدیــم

  . انـسان ایـدیـم دایانـدیـم ، داش اولـسـایدیـم اریردیـم
 

 ،اووچو یـارالــی قــویـمــا،       عـاشـيــق یارالــی قـویــمـا

 .اؤلـدور، یــارالـی قـویـمــا  ،     مـده قـالـدیاوخـون سـيـنـه
 

  ،گونــدی كـئـچـر آغــــالمـا،       عـاشـــق نـاچـار آغــالمـا

  بـيـرده آچـار آغـــــالمــــا!         ،و قـاپـيــنـی بـاغــالیــان
 

 ، ام مـرده مـنــیعـاشيــقـ                نـامــرده شـاه اولــمـارام

 .رده منـیقـوربـان كـس م             ،   یگـتـيــردین درده مــن
 

   ، ون چيخدی گوله ـ گولهگ                  ، عـاشـــقـام گولـه ـ گوله

 . ولــهاوزومـه گـولـه ـ گــ               ،  دوشمـن ائـویمی ـ یيخدی
 

 ، بـاغ تـوتـــولدی خـزلـــدن،             یـم، ازلـدن عــزیـــــزی

 .مـيـشـم ازلــــدنهگولمـ       ،    دؤنــسـونرخــی فلـکـيـن چ
 

 ، ولاویان بـولـبـول، اویان گ ،عــزیـزی یــم اویــان گــول

  . ولنـه یا تيـبـسان اویـان گ ،كـؤنلـوم   فغان    ائـيـلـه یـر
 

 ، رمآغــاجــی یـاش ایــمـه،      عـزیـزیــم بــــاش ایــــمـه رم

 .رمـهنـامرده بـاش ایــم    ،   جــــان دا وئـــرسماوزانــيــب 
 

 ، گـؤز بادام، قـــاش قـلمــدن ،عـزیـزیــم خــوش قلــمدن

  . ا بـاش بــدنــدنآیـریــلـس       ، رم سئـوگيــلـيـمدندؤنـمـه
 

   ،لر دالــدا گـــزربـولـبول        ،         عـــزیـــزیـم دالدا گـــزر

 .رـزنـامـــردلر دالـدا گــ          ،       مــردلــر قابــاقــدا دورار
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   ، پيـگين قـاشــا دگرگـير              ،عــزیـزیـم   داشـا  دگـر

 . آخـيـردا بــاشــا  دگــر               ،یيـنیئـمه نـامـرد چــؤره
 

 ،ـزدرده دوالن گـ بورون            ،      عـزیــــزی یـم دوالن گـــز

 . تده دوالن گـزگئت قورب            ،نــامـرده بــویـــون ایـــمــه
 

  ،ان، قــوزی قــوربــانقـوچ قوربـ       ، یـزیـم قوزی قــوربـــانعــز

 . ـوربـــاننامردیـــن یــــوزی ق     ، مـردین ناپـــاك تـــوكــونـــه
 

 ، لــر، گول الــــلــرآغ بيـلـک    ،  عــزیـــزی یــــم گـول الــلــر

 . یـوخـــسول اولــسـان گــولـرلـر،    دریا جـــا عـقلـيـن اولــســا
 

 ، ونــده مـــنده سـن گــگهكـؤل،    عـزیـزی یـم گـونـــده مـــن

 .ســنـه قـوربــان گـونده مـن،     ایـــلـده قـــوربــــان بـيــر اوالر
 

  ، دوزلــریـنــده قــوزی وار              ، داغــيـــن دوزی وارقــارا 

 كيـمـين اونـاســـؤزی وار؟       ،     ایکـی كؤنول بـــيـر اولـــسـا
 

 ، الچــيـن اوردا بــاالالر                ،            قـاالالر آی قــاالالر

 جلــه آالالر.مـگــر گـو          ،   آنـا بـــــاالسـيـن و ئــرمــز
 

  ، خـومـار گـؤز  یـوخـودا دی ،قـرنــفيـل قـوتـــــودا دی

 . مــطـلـب وئـرن خــــودا دی،    غــــم یــئـمه دلــی كــؤنـلـوم
 

 ، دور نـاالر قـاتــارگــــئـدر        ،     گـون گـلــر باتـار گــــئــدر

 .وفاســـيــز آتار گـــــئـدر      ،      وفـالــی یـــا جـــان قـوربـان
 

 ،چـی یومـورتـا سـویـــولـمـاز ، گـؤیده اولـــدوز ســایيـلـماز 

 . ریــلـمـازبيـر ـ بـيریـندن آیـ ،ایــکی ســـئـوگــی بيـر اولـسـا
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 ، رمطــعـنـه سـؤز گـؤتورمه      ،              رم اوتـورمـارامگــئـده

 .رمدن ال  گـؤتورمـــهسـن               ،ســامیـوز ایـل غــرتده قـال 

     

 ن آغ یـــــارا، ـدیاولـيــف تـ  ی آغ یــــارا،  ـم بـاشریبـاغــ

   ــيــــــارا. نـــدا اغـاالیــار قـ ن،ی دور »قربـــان«یــمـــحــشر

  

      ؤردوم،  تــرالنـی سـاری گــ  قـارشــيـدا سـاری گـؤردوم،  

     ، گـــــؤردوم، رقـيبه سـاری ضابــيـط یـاریــن ميل ائــيلـر، 

  

     غم مـنــی نـــه بــودادی،   عاشيـــقيـن »نــبـی« دورآدی،  

   آدی؟ ودنـيـــليـــم نــابـ    نــــيـن، یـار اؤز گه  نــيم،آد م

        

 اشــدان یارا،  يــبـدی بـآرتـ  ارا،  ان    یـاشـــد»زیــاد« ام بـ

   ـدان یـارا.اشــیـارادان بـ  ـاراتــدی،  ـســرت یــــمــــنـی ح

  

 تـيف بـاغــریم یــارا قانـدیر  ـانـــدیــر، یـارا ق ـل« ی »ذی

   انـدیر.  سيـن یـــارا، قـدیمـه غـمــزه خـــدنـگيـن،  مـاآتـ

 

ریختــه و شــاهکارهایی  افکار خود را در قالب بایاتیاند كه  ز اینها گذسته شاعران بزرگی بودها   

زنــيم كــه طــرف خطــاب او مــردم وان مثال معجز شبستری را مثــال مــیاند، به عنبوجود آورده

بيسواد وطن اوست، او می خواهد تا مردم عامه را بيدار كند. اكثر مضامين شعری او درباره رفــع 

م خرافات و غيره است. او بایــد روشــی انتخــاب حجاب از زنان، درس خواندن زنان، بریدن از تما

كند تا سخنش بر مردم مؤثر باشد و ســاختمان بایــاتی كــه در ميــان مــردم بــا وســعت زیــادی 

باشد و در همين قالب بایاتی، زنان را به درس خواندن، ش یافته، برای این منظور مؤثر میگستر

هــای خواند، از این حيث مضــمون بایــاتیآميز  فرا میرد افکار تحقير دخالت در امور اجتماعی و

 مدون بسيار سنگين و زیباست.  

 خوریم همچون بایاتی زیر:م برمیها به افکار و اندیشه، احساسات و تجربيات مرددر بایاتی   
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  ه دن داد،  زیــنـدان نــرغ آغـمـ دن داد،مـن عـاشـــيــقـام نـ

   دن داد؟ نـه ـلـرـيائـ نگــيـزنــ     ن چــکـر،   دوه اؤز بـاریـــ

 

 ها بسيار وسيع و موارد مختلفی دارد.مضامين بایاتی   

   دهد:ی محبت عاشق را نشان میهی زیادی هست كه درجبایاتی عاشقانه

      نـون اوشـــــودوم یـــــار، آچ قـوی ـم مرشـدیـم یـــــار، ن مــنـيس

    ين ائــشـيــدیـــم یــار، قوی سس من ایسـه جــان،   ن درد دئسـ

در بایاتيهای عاشقانه، محبت صاف و صادقانه از كعبه، مکه و مدینه ارزشمند تر بحساب آمده    

  است:

    يـم،  مـنریـم اویــار غم باغ    نــيــم، عـاشــيــقــام او یار مـ

    دی او یــــــار مــنـيـم.مكعبـه        دی، مدی مـدیــنـهممکـه

در بایاتی زیر كه مربوط به قرون وسطایی است وبــا توجــه بــه قــدرتی كــه دیــن در آن دوران   

   كنند:ح میداشت، عاشيقها چنين سؤاالتی را مطر

    اشــــيــق یـــــارادان هـــــانـی؟ عــ 

      ایـــقـو یــــــاردان هــــانــــی؟ بــــ 

    ـی حــــــق یـــــاراتـــدی، الــمعـــ 

    قـی یـــــارادان هـــــانـــــی؟حــــــ 

تعداد بایاتی هایی كه شکایتهای حيات اجتماعی و فردی را ایفا می كننــد، از حــد شــمارش     

  بيرون است:

    يــــدیــم، ئـنــدیـــــرلـکی دیــفـ 

    دیـم، يــلـدیـــرئيــلـمـزیـنـی بـيبـ 

    ازی یـــــــازانــــدا،ـنــه یــــمـــ 

    يـنـدیـرایــــدیــم.لــمـيـن ســقـ  

   كنند، كم نيست:هایی كه حسرت وطن و عشق ملت را ترنم میبایاتی   

      ـاشــيــق وطـــن ســـاری، ن عـمـ 

      اری، اری، وطـــــن ســـــآغ ســــ 

      ن، اشــيكـــاغـيــذ، بـبــــخـتـور  

      ن ســـاری، ئـــدیــرســن وطـگـــ 
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  آميز و پر از پند و اندرز نيز بسيار پر اهميت و جالب توجه است: های نصيحتبایاتی

      االنــــدان، لـوم چـــکــيـل یــاوغـ 

    النــــدان، امـــــان ایـــیـاالن، یــ 

      اغــــــاالر،ســـــــالن ووران ایـــ 

    االنـدان،  ســان یــسـاغـــالـــمــاز 

 اند كه برزبان مردم جاری هستند.المثل بخود گرفتها حتی حالت ضربهبعضی از بایاتی

در ميان بایاتيها به نام آذربایجان و دوستی آن با سایر ملتهای كشورهای خاور نزدیــک و          

ها، كوها و.... بر می خوریم ، مثال شــکی، مغــان، بغــداد، دریاها، رودخانهاسم جاهای فراوان مثل  

 داغستان، قاراباغ، قوبا، شيروان، آواز، سهند، ساواالن، تبریز، شام، مرند، روم، خلخال، علمدار و...

  در بایاتيها زیاد بکار رفته است:

      اغــــدا دارا، ـفـــووی بـــزولـــ 

     دا دارا، بــاغـــــو ــاغــــدا یبـ 

      چـون، ـمدم ایـير یـاخشی هــبـ 

      ـغـــداد آرا. ارزروم گــــــز، بـــ 

 

     اغ، ارابـــيـقـام قـــاشــمـــن عـ 

      اغ، يـروان، قــارابـشــــکی، شـــ 

     سـا، ن اولـــلــسـتـاتـــــهـران گـ 

    اغ.ارابــاددان چــيـخـمـاز قـیـــــ 

این بایاتی ها همانند سياحی جاندار است كه تمــام اراضــی و منــاطق آذربایجــان را زیــر پــا     

 های آن آشنا شده است. گذاشته و با طبيعت و زیبایی

ها با وسعت بسيار زیادی در ميان مردم رواج دارد و سخن در مــورد آن بســيار اســت و بایاتی    

 تركــی  بيــاتوان اداآن بميان آید تــا مجهــوالت فــر  های مختلفباید بحث های فراوان در جنبه

تواند امروز بــرای شــاعران منبعــی های عاميانه میها و دیگر ترانهآذری حل و فصل گردد، بایاتی

در  غنی بحساب آید و ادبيات با استفاده از توانمندیهای زبان مردمــی، مخاطبــان خــود را بيابــد،

و مــردم همــواره   ای نازل شده بر زبان مردم جاری خواهد شــداینصورت است كه شعر بسان آیه

 ای زیر لب خواهند داشت. آنرا بصورت زمزمه

    ـيـــادی دوناسـيـز داشـــبــاهـ

    ـيـااشــدی دونـــ چـوروك آغـــ
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    می ـيـم دردیــيـكـيـــمـه دئـــ

    ـيـایــاشدی دونــوتــون قــان ب

 

   ــاران قــــارا، زیـــل قــــيـآتـ

    ـلـقارائـتدین ایــميـنـدیـن گـــ      

    ـلـيـنـجـهـلــقـاردان گـن ایســ       

   ل قــــارا.  ــئـيـدی زیــان گـ آنــ      

 

   يــزیـــل آلــــمـا ا، قـــمـآغ آل    

    ـمــاآلـــابــــا دوزول وشقـبـــ    

    سـونيــركــيـن آل اصـيـل اول چ    

    مــال آلــ ـؤزهبـــد اصـــيــل گ   

 
 1سایاالر 

ی آداب و رسومی اســت كــه در زمانهــای دیــرین لکلور مردم آذربایجان، باقيماندهبخشی از فو   

بخشی از آیين پرستش و عبادات مردم بوده است. سایاالر در حقيقت اشعاری است كه در بطــن 

خود ـ هرچند كه ادیان ملت عوض شده اما لباس مذهب پيشين خود را بکلــی ندریــده اســت و 

 ه است هنوز در عمق خویش آثار آیين و رسوم پيش از اسالم را نگه داشت

ی ادیان و آیينهای نخستين بشری، بر اصــل طبيعــت پرســتی، ســتایش ند همهاین آیين، مان   

حيوانات و گياهان و دیگر عناصر سودرسان طبيعت استوار است. پس از اســالم، آداب و مراســم 

دینی تركان، خواه ناخواه جای خود را به آیين و رســوم اســالمی داد ولــی بســياری از مظــاهر و 

های فرهنگی را با كمی تغيير در ظاهر حفظ كرده است. سایاالر بخشــی گرانبهــا از اشــعار هنشان

فولکلوریک است كه مستقيماً از آبشخور دین كهن تركان سيراب شده اند و امروزه هم به عنوان 

یادگاری از باورهای پيشين اجدادمان برای ما باقی مانده است. سرود خوان ســایاالر را ســایاچی 

د. سایاها سرودهای مقدسی هستند كه سایاچی در ستایش یاوران مقــدس حياتشــان یعنــی نامن

 سراید. . میحيوانات اهلی، خورشيد، كوه، زمين، آب، باران، ستارگان، گياهان، درختان و..

 
كه امروزه چاپ شده است در اصل مجموعه ی مقاالتی بود ار   "مردم آذربایجانهای مقدس  ترین سروده سایاالر، كهن"كتاب ارزشمند    1

ی خویش منتشر نمودم و اضافاتی كه متعلق به بنده بود و با سرمایه "ایشيق"در تبریز در انتشارات   1357صدیق، كه اینجانب در سال  .ح

 منتشر شد. "سایاالر"نيز بر آن افزودم. این كتاب با نام  
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ز تــوان ايقها، دراویش، رقاصها، نقالها میعاشدر ميان خادمان هنرهای زیبای آذربایجان مانند     

كننــد و در اواخــر دهات و ميان كــوه نشــينان زنــدگی مــیها در  ا نيز نام برد. سایاچیهسایاچی

روند و با حركات خاصی در حالی كه دوچوب ها میها و درخانهبه داخل اوبه  زمستان و آغاز بهار

خواننــد گردند، سرودهای سایا را میو می  كنندو آنها را بهم زنان نوعی رقص می  در دست دارند

 كنند.  ، پنير، بره، پول و جز آن جمع میآرد، گندم، جوو 

آمــدن خــود بميــان آنهــا   دهــد و از، اول از همه، مردم را نــدا در مــیسایاچی در این مراسم    

 كند:  آگاهشان می

 يـک ســـای بـيــگــلــر! ســـاالم عــل            

 لـر! ـ بـيـریـنـدن یــئــی بـيـگ يـرـــب 

 ســــایـاچــی گــــلــدی، گــــؤرون!  

 ســـــاالمــيـن وئـــــردی، آلــــيـن! ..  

كند »سایایی كه خواب است، كه جایگاهش تختــه ز به بازگو كردن سرودهای سایا میو بعد آغا 

 كند.«  فهای زیبایش، خفتگان را بيدار میسنگها و كوهستانهاست و حر

ی از زنــدگی خانــه های جالــب و جانــدارانــدازها و صــحنهدر سرتاسر این سرودها، به چشــم    

خوریم ـ مردمی كه زندگيشان بسته بوجود حيوانات اهلی بود. ـ درميان این بدوشی خلق بر می

گوســفند بــه های بــییــی دارنــد. در ســایاها خانــهحيوانات، بخصــوص گوســفند و بــز جــای واال

گــردد كــه گوســفند را از خــود شود و بــه چوپــان توصــيه مــیشبيه میهای خشکيده ترودخانه

نکند و خوب و شایسته بچرانــد تــا عروســان ســپيد بــازو   ند، او را در شوره زارها سرگردانمرنجا

های سرشار بگيرند، اعضاء خانواده را شاد كنند، مردم او بــه و گردهم آیند و آنها را بدوشند، كره

 اش آش، از شيرش پنيره و ماستروغنش پلو، با پشمش تشک، با دنبها خوشحال سازند، با  ده ر

 از پوستش پوستين و جهيز برای دختران و غيره درست كنند.  

كسی كــه  كنند كه گوسفندان سرشارشان دستکم صدسال بزید و چشمانش كور شودآرزو می   

ین گوسفند، صاحبش بایــک دختــر زیبــای ســياه ی اكند، زیرا در سایهبه چشم بد بآنها نگاه می

بنــدد و در كنــد، كمــر زریــن مــیریزد، مثل بيگ زندگی میدوستی میچشم و سياه زلف طرح  

 كوشک ها می نشيند.  

شود، نامردی نکنــد و ی گرگ میمهكه از گله جدا نماند و گرنه طعشودبه گوسفند توصيه می   

غذایی تلــف شــوند. اگــر چوپــان را از خــود ز گرسنگی و بیقد خانواده او نيم  های قدنگذارد بچه

 رنجيده بيند، پستانهایش را پرشير كند و باهاش آشتی كند.  
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ها بالشش، تخته سنگها مشتهای آهنينش، چوبدســتی چوپانی كه ابرهای آسمان لحافش، تپه   

 بزرگ دادرسش، سگ نگهبان گله همراه و یاورش و گرگ سيه دهان دشمن خونيش است. 

كوشد هر سال دو برابر بــر گلــه بيفزایــد. چنــين كند و میچوپانی كه سخت نگهبانی گله می   

 وزگار خوش و كوهستانی رامشگاه باد! چوپان را روی سفيد و ر

داند و سایاهای خود را باز مانــده يميا« میسایاچی در سرودهایش، نژاد گوسفند را از »برگ ك   

 شمارد.  ها میغمبر را از سایاچیاز » آدم آتا « و موسی پي

ولکلــور »احمد جعفر اوغلو« كه در تركيه بيش از همه عمــر خــود را در راه شناســاندن آثــار ف    

ز منصف بدان م قورقود نيآذربایجان صرف كرده است، اصطالح »آدم آتا« و جزء دوم آنرا كه دده

 1.داند كه مردم كهن این سرزمين بر وجود او باور داشتنداست منسوب بخدایی می

های كهن مردم آذربایجان ســت و پــس است كه این سرودها منسوب به آیينبه هر رو، مسلم    

رنــگ هایی كه محو شده و برخی اصــطالحات كــه از اسالم تحریفات فراوانی یافته و چه بسا تکه

 است.  ای گرفتهتازه

ی چهارم هجــری رواج ن در اوایل اسالم و تا اواخر سدهگمان است كه مراسم دین شامانيز بی   

 داشته است. 

كنــد و از فتگو ثابت مــیدر كتاب جای گ  یهای شامانيستآداب و آیيناین نظر را تأثير عميق     

 توان بجای پای سایاها در آنجا فراوان برخورد.    جمله می

-گانه و مظاهر طبيعت ســتوده مــیهارمثال در داستانهای دده قورقود، مانند سایاها، عناصر چ   

 شوند، از حيوانات اهلی بخوبی و شکوه و ستایش یاد می شود. 

 چراند. های » قازان« را میان « كه گلهست » قاراجا چوبایکی از قهرمانان این كتاب، چوپانی      

این قهرمان با صداقت، به تنهایی با ششصد چپاولگر مسلح، با تنها فالخــن خــود كــه از چــرم    

ون كند و آنــرا چــ رسنگی به وزن دوازده من پرتاب میگوساله ای دوساله درست شده و در هر با

كنــد؛ بــه مقابلــه و مبــارزه ن مــیپراكند و زمين را سه سال مدام از گياه ستروگردو خاكستر می

 « هم دست درازی كنند.  ای الغردهد كه آنها حتی به »برهمیایستد و اجازه نمی

اســالمی تــدوین شــده  ، تحت تأثير فرهنگ قود كتاب اساسی تركان آذربایجانب دده قور»كتا   

-خوریم كــه مــیرسوم و اصطالحات خاص شامانی برمیاست، ولی در جای جای آن به آداب و  

 توان گفت ملهم از سایاها هستند نه سایاها متأثر از آنها«  

 
ی . مقاالت وی در خصوص سایاها عالوه بر تاليفاتش در  مجله  155ـ    162ص    1966رشيد رحمتی آرات ایچين « آنکارا    مجموعه »  1

 . نيز درج شده است 36و   35ی »آذربایجان یورت بيلگيسی« ش و مجله 1958ی الهيات استانبول« سال »دانشکده 
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عالوه بر سند مزبور، برخی از آداب و مراسم عهد دین شامان تا عصر حاضر هم در ميان مردم    

 نگهداری شده است. 

آرایــد و های گياهان مــیاصی با برگ و شاخهمثال در آغاز بهار، در، شخصی خود را به طرز خ   

 خواند: ها رفته و این شعر را میخانه  به در

 قيشدان چيخدیق، یازا گيردیک  

 وئرین! وئرین!  

 بولوتالرا كؤینک آالق!   

بــدین گونــه كــه   مراسمی به عنوان »چؤمچه خاتين« انجام مــی گيــرد  ،بارانییا در هنگام بی   

پوشــانند و های درختان میلبسه و برگ و شاخهی بزرگی را به قد آدم با اقاشق چوبی یا چمچه

 خوانند:  این شعرها را می روند وها میبه در خانه

 چومچه خاتين نه ایستر؟   

 شيرهاشير یاغيش ایستر.  

 الی ـ قــولـو خـمـيـرده،  

 بيرجه قاشيق سو ایـستـر  

 چاخ داشی، چاخماق داشی،   

 گيم بـاشی،  یاندی اوره 

 ر  آلاله بير یاغيش گؤنده 

 گؤیرتسين داغی ـ داشی   

 آالداغين بولودو  

 یئتيملرین اومودو  

 ر  آلاله بير یاغيش گؤنده 

 ورودو آرپـا ـ بــوغـدا قـ 

 خوانند: ا آداب یاد شده، این شعرها را میاز اندازه ببارد، باز ب  و یا وقتی كه باران بيش    

 گتير، گتير ها گتير، گتير!   

 قيزیل قـایـا دیـبـيـنـدن   

 بير قيرميزی گون گتير   

 كچل قيزی قوی ائوده  

 ساچلی قيزی گتير گتيرها گتير گتير!   

 گه  هایچم گونوم گئدیب سو 
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 آبی دونون دگيشمـگه   

 آدومــان قــاچ، قــاچ!   

 سنی قـایادان آسارالر   

 بوینونا دامـغا باسارالر   

 ـویوغـون قانادی  قـارا  ت 

 كيم ووردو كيـم سانـادی؟   

 مگه گئتميشدیم،  گون گتير 

 ایـت بــالــدیــزیم داالدی   

 یــاغ وئریـن یــاغـالمـاغـا  

 ایـپ وئـریـن بـاغــالمـاغا  

 ـلو اولسـون نـيـن اوغـوئـره 

 نين قـيزی اولسون  وئرمييـه 

 بـيـر گؤزوده كـور اولـسون  

جاویــد در   ســالم اهلل  های بومی دربازی »كوسا اویونو« كه دكتــرو همچنين در برخی از بازی   

 نویسد:  از آن یاد كرده می  1ان«های فولکلور آذربایج»نمونه

ــ   Kosa»نزدیکيهای جشن بهار، یکنفر را به عنوان كوسا      ه انتخاب كرده، لباســی پشــت و رو ب

 زنــد، بــدرِآویگذارند، از دور و برش زنگ مــیند، یک كاله كاغذی بزرگی بسرش میكنتنش می

 خوانند: شعرها را میبند و این  كوافشانند و پای میروند، دست میها میخانه

 ه رســـنه             گلــيـب ســاالم وئـسـنـسا، كـوسا گـلوآی كـ      

 انــا الــسوال سـوسـانـی یــك       ی دولــدورسـانـا      ومـچـهچـ 

 

 روغــو ویـت قـــروغـــو ـ اویـــروغــو      سـاقـقــالی ایـآی اویـ 

 يـلــر ...« ون ائــویـقــوردونــا قـر    ائــــيـــلـویـــون وســام اكـ 

شــوند، در رهایی كه در این مراسم خوانده مــیشود، همه ی سرودها و شعچنانکه مالحظه می   

 كه از یکپارچی آنها گفتگو دارند.   2واقع خطهای پراكنده و نامنظمی هستند از سرودهای سایا

ه، روبــاه، و غيــره نوازنــد و شــکلهای گربــ حتی گاهی سرنا، دف و دهل نيز مــی  در این مراسم   

 كنند.  درست می

 
 . 273، ص 1358آذربایجان فویکولوروندان نمونه لر، تهران،  1
 .   32ـ  34ص  1964رك ، دكتر شوكرو ائلچین : » آنادولو كؤي اورتا اویونالري « چاپ آنكارا  2
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شود، عــين و شــبيه ی معاصر مستفاد میولکلویک تركيههای چاپ شده ف بطوریکه از مجموعه   

این مراسم در ميان مردم مناطق گوناگون آسيای صغير نيــز موجــود اســت. مــثال در »آنــاتولو« 

ها سی« هم اكنون رواج دارد كــه در آن جوانــان دهکــدهاز بازی های ملی بنام »سایا گزمهنوعی  

 1كنند.  میهای سایا را بطرز خاصی اجرا هآیند و برخی از سروددر اواخر زمستان گردهم می

م سوم خاص آیين شامان است كــه مــردی آداب و رن مراسم، همه بازماندهشکی نيست كه ای   

 آوردند.  در برابر مقدسان خود به عمل می

ها و ســخنان عالوه بر مراسم فوق كه در ایام بخصوصی اجرا مــی شــوند، در بســياری از ترانــه   

 خوریم. آداب و آیين كهن شامان برمیی از اون عاميانه نيز به تابلوهای زندهموز

 مثال این دوزگو یا قوشماها:  

 ــدیــم  مـا داشيداغــــدان آلـ               ودم ودوم هــا اوشـــاوشــ 

 الــدیــالر مـنـه ظــولــوم سـ              دیــالرـيــغـيـم آلجـاـمآلـ 

 ازارام ـویـــو قــــدریــن قــــ             ـئــزارام من ظـولـومــدان ب 

 ركـجی؟ انی بــــونون ائــــهــ            ش كئـچی؟  ئقـویـو، ب  ندریـ 

 نــدا اویـنـار ... الـخ قنـبـر یـانـي            ـنـار،  ـازانـدا قـایركـج قـائــ 

 

ــ برای سرگرمی بچه  در نظر اول، این دوزگو از انواع بسيار متاخر متلهایی است كه    ت ها و تقوی

شوند الكن، اندك توجه به چند خط آخــری كــه ها روی اصل تداعی معانی ابداع میی آنحافظه

 گردید، باب تحقيقات را براه دیگری باز می كنند:    اینجا یاد

 ــار ـایـــنــــركـــــج قــــازنـــدا قـائ

 انـــيـنـدا اویـــــنـــار قـــنــبــر یـــ

ست كه »بز را توی دیگ می جوشاندند اهاییی دوزگو یادآور آیينمسلماً این دو خط و دنباله   

رفــت رفت هيزم فراهم آورد، خــار مــیمی  و »قنبر« در اطراف آن می رقصيد، همان قنبر كه كه

خواست بــا بوميــان ک میشامانيست كه اینای بود.« این كوچگر  توی رانش و پنج انگشتش نقره

پاشيد جلــو گرفت، میرزن میا  داد به تات، از اوای را مییا »تات«ها درآميزد، »پنج انگشت نقره

دارند. و او »پر برو همانجا كه آئينت را محترم میبخشيد.« كه بپر و  پرنده، پرنده هم به او پر می

 
 



 / فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان  472

 

دید كه در حق قفل است و كليدش در گــردن اما می  می كشيد كه بپرد و »در حق« را باز كند،

 1شتر راهوار ...« 

رانــد و در شود و به راه نــاهموار خلخــال مــیدیگر، دوز گوسرا به قوچی سوار میهای  در خط   

گردد. اما جــو راجــز در گرسنگی و ناآرامی اسبش پی جو می  انجام دوزگو، برای برطرف ساختن

 2د است، در كسی دیگر سراغ ندارد.دخترخان كه قاليبافی هم بل

 3گوید : »ما مال اینجا نبودیم، به زمان ما سخن گو كه زبان »اورمو« است.در جای دیگر می   

مســتقيمی بــا حيــات شود، ميان این خطهای پراكنده، ارتباط و وابستگی  چنانکه مالحظه می   

 های پيشين مردم آذربایجان موجود است. آیيناوليه و 

های پرفراز و نشيب، اجازه نداده كه این دوزگوهــا یــا ســخنان متاسفانه حوادث گوناگون سده   

موزون به طور كامل و سالم بدست ما برســد و بــه مــرور اعصــار و قــرون و گذشــت نســلها و در 

اند تا جایی كــه در ظــاهر بنظــر هاند و بصور گوناگون در آمدمکانهای مختلف، تفرع حاصل كرده

الواقــع همــه یکــی و رسد هر روایت جدا از هم و یک سرود مستقل است، در صورتی كه فــیمی

 دنبال یکدیگرند.  

ی روایــات ایــن نــوع ی بيان واحد كليــهوزن هماهنگ و یکنواخت و شيوهاین نظر را نه اینکه     

 كند.  آنها موجود است، ثابت میر همه ی ها، بلکه مکرراتی هم كه دسروده

های مکرر و رویهم دوزگوها شباهتهای عجيبــی بــا ســایاها دارنــد و بعضــی گاهی هم این خط   

و در هــر  4ای از ســایاها هســتندمی رسد كه این دوزگوهــا فقــط خطهــای پراكنــده  ظر  وقتها بن

ی مانند سایاها بازگو كننــدهری نيز  های تکراصورت می توان این نظر را ارائه كرد كه این سروده

 های كهن مردم آذربایجان ست. آیين

 *** 

 
قنبر گئده راودونا، تارغي باتار بودونا، قارغي دگیل، قامیش در، بئش بارماغي گوموشدور، گوموشو وئردیم تاتا، تات منه    *

كیلیددیر،   قاپیسي  حاق  آچماغا،  قاپیسین  حاق  اوچماغا،  قانادالندیم  وئردي،  قاناد  منه  قوش  قوشا،  سپدیم  داریني  وئردي،  داري 
 . 1347قوشماجاالر، تبریز،  -بهروز دهقانی، تاپماجاالر -هرنگی كیلیدي دوه بوینوندا ... صمد ب

بیبیم گتیردي بیر جوت قوچ، بیري جیران بیري بوز، میندیم بوزون بوینونا، سوردوم خالخال یولونا ... ـ آتیم نییه كیشنیر سن؟ ـ   2
 لي توخور، ایچینده بولبول اوخور.  آرپا ایچون كیشنیرم ـ آرپاني كیمدن تاپاق؟ ـ خان قیزي خاندان آالق، خان قیزي قا

بیز بورالي دگیلدیك، گل اوخو بیزیم دیلي، بیزیم دیل اورمودیلي ... بعضي از روایات این دوزگوها همراه برخي مثلهاي متأخر    3
 جمع آوري و در تبریز بعنوان » متلها و چیستانها « چاپ شده است.   1345و تاپماجاهاي آذري در سال 

كي نماند كه دوزگوها هم مانند سایر اقسام سخنان موزون از حیات اولیه و خانه بدوشي مردم تغذیه میشود، چند براي اینكه ش  4
آوریم : ... هئیوانین آغاجالري، بار گتیرمز باشالري، ووردوم یاشي اوزولدو، ائل یایالغا دوزرلدو، ائل را ميخط دیگر از آنها  

جا باشي كسدیلر، قیندیرغادان آسدیالر، قیندیرغا قیلینج باغي، ایچینده قورد ـ قوش یاغي، یایالغا گلینجه، بوغداالري درینجه، قو
 قورد ـ قوش یاغي درماندیر، جانیم سنه قورباندیر ... 
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ها ایــن اند. برخیای كشانده شدهراز و گمراه كنندهدر اتيمولوژی »سایا« محققان به راههای د   

انــد كــه هــم اكنــون خوابگــاه شــتران و اند و دليل آوردهمه را همان »سایه«ی فارسی دانستهكل

 نامند!  می  سایا«پناهگاهها را »

ی »سایماق« به معنای شمردن دانست كه معنای اصلی آن »احتــرام باید این كلمه را از ریشه   

كردن، ستایش كردن و درود فرستادن و به حساب آوردن« است كه مــثال مــی گوینــد »فالنــی 

سایيلير« كه یعنی تفوق و احترام بخصوصی دارد و با نفــوذ اســت و اصــطالحاتی نظيــر ســایغی 

متن سرودها هم ریشه كلمه بجای صفت بمعنــای )احترام و ستا یش( نيز از این ریشه است. در  

 »محترم« بکار رفته:  

   لـر ســاالم عــلـيـک ســای بــيــگـ

 لـر نـدن یــــئـی بــيــگيـر ـ بـيـریـبـ

نک »سایماق« در مفهوم آن بکــار كه معنای »شمارش كردن« كه ای  آنچه مسلم است، اینست   

معنای این كلمه همان »ستایش كردن و بحساب آوردن« و رود، متأخر و جدید است و اصل  می

هــا را كــه بعبارت دیگر با حرفهایی تعریف و ستایش كردن كسی یا چيزی بوده است و ایــن حرف 

 ناميدند.  دهد می« كه درست معنای »سرود ستایش« میرفت »سایادر خدمت مقدسان بکار می

احل یئنی ســی را تــرك گوینــد و در پــی شکی نيست كه پيش از آنکه ملل و قبایل ترك سو   

چراگاههای خوب و مکانهای با صفا، راهی مناطق غربی گردند، آداب و مراسمی داشــتند كــه بــا 

آیين ها و رسوم بسياری از ملل همسایه یکی بوده كه پس از تحرك و تشکل هــر یــک از آنهــا، 

حاصــل نمــوده و از رعــات  فرهنگشان در طریق بخصوصی افتاده و رشد كرده و تکامل یافته و تف 

 اند.  همدیگر جدا گشته

ی   Tayaی مغــولی و    Dzayaبنابراین، شاید بتوان گفــت كــه كلمــات » ســایا « ی آذری و     

تــوان پــذیرفت كــه ســایای آذری از ریشــه ی یکدیگر همریشه اند ولی ابداً نمــیآلتای و غيره با 

های مختلف دشت گبــی دارد، بــه كه شکلهای گوناگون در لهجه  Dzaya»سایماق« نيست و از  

 معنای »مقدرات، سرنوشت و تقدیر الهی« ست! 

سرودهای سایا و كلمه ی سایا نمی تواند منسوب به دربارهــای عثمــانی هــم باشــد چــرا كــه    

شناســد( جمله آناتولو این ســرودها را نمــی  آذربایجان كه موطن سایاهاست )زیرا دیگر جاها و از

ی آنــان ود كه این ســرودها مخلــوق و آفریــدهدربارهای عثمانی دارد و اگر بنا بدوری بسياری با  

 دانست سایا یعنی چه؟ ی مركزی كنونی نمیک نفر از مردم تركيهباشد، بنابراین، چرا كه ی

-جهان و مــردم از ســایاها بيــرون مــی  ینام سایاچی قادر مطلق و آفرینندهها خدایی ببرخی   

و پيغمبری در ميان نيست. یعنی یهوه و اهلل دانستن »شامان سایاچی« هــم آوردند نيز پای خدا  
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ســت بنــام   ادعای پوچی ست و بلکه سایاها بازمانده ای از سرودهای آیين كهن مردم آذربایجان

رســتی و ی طبيعــت پبتدایی اقــوام و ملــل دنيــا بــر پایــهی آیينهایی ادین شامان كه مانند همه

 رسان طبيعت بوده است.احترام و ستایش مظاهر سود

فا و ســر ســبز آذربایجــان مردمی را بياد بياوریم كه به حال خانه بدوشی در كوهستانهای با ص   

های پــاك، ســب، شــتر، بــز، چشــمهی گوســفند، اند، حياتشان بسته به وجود گلهااسکان گزیده

ای ق و بــا وفــ ی این دوســتان صــادو ابرهای سرشار و سالم است. همه  های پربركت و سبززمين

ن و جلــب بيشــتر گمارنــد و آنگــاه در ســتایش صداقتشــاخود را به خــدمتکاری خویشــتن مــی

 سرایند.  یاوریشان، سایا می

ه عالمــان و ی بزرگتــرین قصــوری ســت كــ اشتهار نيافتن این سرودها در جهان علــم، نتيجــه   

 اند.  عمل نياوردهلعات دقيق و سالم به اند و روی آنها مطامحققان فن اعمال كرده

 سالم عـليک سای بـيگلــر،  

 ر! بـير ـ بيریندن یئی بيـگـل 

 سـایا گـلــدی گـــؤرونــوز  

 سـالم وئـــردی آلـيــنـــز.  

 چــی، بـير قویـونال بـير گـئ 

  1يــا وئــریــنـيـزســایــاچ 

                              *** 

 ر  سـایا، یــاخـشی سایـادیـ   

 ر  یـئـری ـ یــوردو قـایـادیـ   

 اونـون گـؤزه ل ســؤزلــری    

 ادیـــر یـــاتــانــالری اویــ   

                                *** 

 وز  سيز سایادان قورخـمورس 

 وز صفا یوردا قــونـمــورسـ 

 صفا اولـسون یـوردونـــوز!  

 اوالماسوسين قـــوردونــوز!  

 يـن آوانـيـنــز! آج گـئـتـس 

 وبـانينيز! توخ گـلسيـن چــ 

 
 . 1382سایاالر، تبریز، نشر زینب پاشا، زهره وفایي، 1
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 ـا  بـو سایـا یـاخـشـی سـای   

 م چــشمه یـه هم چـایـا،  ه   

 م اؤلـکــره هــم آیـــا، هــ   

 م یـــوخـسوال هـم بـایـا! ه   

                               *** 

 يمدن قـاليـب!  بــوسایا كـ  

 ـادان قـــالـيـب ـ آدم آتـــ 

 ــلــــنــــده آدم آتــــا گـ 

 وبــان اوالنــدا مـــوسی چـ 

 دورانــدا  كــوزقــيزیـل   اؤ 

 ده قيـزیـل بـوغــدا بـيـتـنـ 

 يـا بــونــيـاد تـاپــانـدا دونـ 

 كـج دیــر شـيـشکلينيز ائـر 

  اولـــودور اونـــــون دؤردو  

 ری،  لـــــداغـــــالری، دره  

 ری، لـــداشـــــالری، بــره 

 اوتــورون قـویون سـاغـين،    

 لـری بـــول اولــسون كـره  

                                   *** 

 قـویون گلير، یول اولسـون،  

 یـولون ساغی، سول اولسون   

 اریـن  یـاخـشی قـویـون اوت 

 سودو ـ یاغی بول اولـسـون   

                                 *** 

 ر،  زهقــویــون وار كـره گـ    

 ر. ـوره گــزهقـویـون وار ك                

 گئـده ر داغـالری اوتــالر،                                     

 ر گــلر ائــولـــری بــــزه   

                                *** 
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 قـــویـون بـاخــار داغــالرا،  
 ســئـل تـک آخـار داغـالرا   
 ــدان دؤنـــن ســـورو، آرانـ 
 ایـدا چـيـخــار داغــالرا ــی 
                  *** 
 ویــونــون، سيـنی قــكـره    
 ی قــویـونـون، سـيـنكـوره    
 ریک  ــيـز گـزهآجـليقدان ب    
 ی قــویـونــون سـيـنرهدؤو    

                                 *** 
 سـورونـون گـؤزو قـویـون،  
 قـویــون   دوالن گــل دوزو 
 ر،  ایــلده بـيـر اكـيـز گتـي 
 ون،  سـئویندیـر بـيزی قـوی 

                                           *** 
 داغــالری یئنـدی قـویـون،     
 ویـون دوالشـدی بـنـدی قــ    
 سـود ـ قـایـماغی بـول ائــله     
 سـئـویندیر كنـدی قـویـون:     

                                 *** 
 اوشيشـک قــــویــون،   1ننم 
 یونو بـيـر دؤشـک قــویـون  
 بــوالمـانـی تـئــزیـئـتـيـر،  
 بـوالمـانــی بــــول ائـــلـه  

                                                                          *** 
 قــيـریـلدی اوشـاق قویـون    
 نـنم قـومرال تـات قــویـون     
 ویـون ایـلـدن ایـله آرت قـــ    
 دیـــــر، بـاالالر اؤلــمـکـده    

 
   ست.ننم یا جانیم در سایاها به حیوانات اهلی خطاب می شود. جانیم متاخرتر ا 1
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                                                          *** 

     ویـونگل اولـما نـامرد قــ 

 اراسـی نم قـــویــون قـنـ

 خـليغی پـوالدپـاراسی  قـير 

 سی    یــاز گـونـونون دلـمـه 

 

در مورد سایاها گفتيم و برخی را نيز آوردیم اما آنچه گفــتن آن ضــروری اســت اینکــه هنــوز    

زم اســت انــواع دیگــر ی واحدی نرسيده است بنابراین الات عالمان در این زمينه به نتيجهتحقيق 

های آن و نظریــات مختلــف بــه آوری كنيم و سپس با در دست داشــتن همــة گونــهآنرا نيز گرد

نبه بپردازیم. خانم زهره وفایی كه بــه گــردآوری انــواع مختلــف مــواد فولکلــوری بررسی همه جا

پرداخته است انواعی از سایاها را نيز گرد آورده است. هر چند كه نامبرده به هيچيک از نظــرات 

توان با برچســب و در عين حال صادقانه است كه نمیتوجه واقی نکرده است اطالعات او عاميانه  

روی آن گذشت. نامبرده به پنج نوع سایا معتقد است كه چوبان سایاسی را كــه   غير آكادميک از

هایی از ایم اما به سایاهای نوع دیگر، به آوردن نمونهظرایشان است به تمامی بررسی كردهمورد ن

 كنيم. بایام یا تکه سایاسی:كتاب كوچک او اكتفاء می

   ك...ســایـا ســایـانی دئيه

 ك  كيـشميـشی یئيهگـتـيـر 

 سـایـا گـلــدی گــؤرو نــوز 

 ز ســالم وئـــردی آلـــيـنـي 

 ادی سـایـا یـاخــشـی سـایـ 

 یــــاتــــانــالری اویـــادی

 

 ك... ایـانـی دئـيـهســایـا س

 كر كيـشميشی یئيـهگـتـي

 هامـوسـو  بــيـردی يـزه  بـ

 ك؟    يـنی دئييههانس سـيـزه 

 يـرانـدیونـو سـئبـاهـار گـ

 الـلـی گــونـو سـای اُوتـور

 قـارمـاقـال گُـوزی گـوُتـور 
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 سی                       ی گـونـون گـئـجهالـل 

 سی سـاغـمال سوبای گئجه

 

   سـایـان یـاغـيـش یاغماسی 

                           سی  ســارمـاشـيق اوت بيته

 قــوزو تــکـه تـــوتـاسـی  

       ك آتاسـی چـپـيـش ائـتمه

   ندان سـيـنـدن آغــيـكــره

 لرین خوش چاغينـدان   ائـل

                      

    ك  ســایــا ســایــانی دئـيه

   ك گـتـير كيـشميشی یئـيه

 زار  قــارشــيـمـيــزدا اللــه

 ، زارر نـالــهنــه دن چــکـ

 ـن تـــازا یـــازی   بــوگـــل

 زار داهــی چــکـمـه اللـه 

  

   ار  اولــدوقــيـنـا ائـتـمـه عـ  

   مـادار  گــلـيـن الـيـن قـيـس   

   وئــر سـا یـاچـی نـين پایين    

 اوغـلـون اولـسـون سـنه یار    

   

   نين پـایين وئـر ســایــاچی  

   تونــدن یئتير چـایيـن اوسـ  

   رام گــونــو بـاغيشـال بــایـ  

   قـيـش دان قاالن اون تایيـن.  

   بـوگلين اوغالن دوغـسـون   

  یوز اللی دوخسان دوغسـون   

     آدالریــن عــلی قـویســون  
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   دی عـــلی ســنـه یــاردیـم                        

  دی  ســایــا چــيــه آردیــم  

    ســایــا ســایــا ســایـادان                        

        م گـــلـيـر هــاوادان تــکـه  

   مـه آرخــالـيق وئـر تــکــه                       

     خــانــيـم ائـــویــن آوادان  

   مــيـن خانلـيـقی وار  تــکـه                       

     قـی وار لـيـقی قـانـليخــانـ  

   ن خـان یانيـنـدابــوگــلـه                        

   بــش اونـلوق دونلوقـی دار   

 ن               گــلـين گـلين قـيـز گلـي  

         نالــی ایــاقــی دوز گـلـيـ  

   ایــنــجـه لـری دوز گـلين                        

   کـه ر تــهقــابــيـنـا چِـــز             

 تـکـه آریــق تـــکــه  وبــ                      

   م آی آخــتا تـکـه هتــکـ  

              

 دابــانی جـيـریــق تــکــه                         

   ه بــویـنـونـدا نـوخـتـا تــکـ  

   تــکه م گــئـتـدی خــانليغا   

   انـلـيـغااوز قــویــدی یــامـ  

   كــيـشـی ائــوی دوربـــورا   

   جــان دئــيـه سن هـر چورا  

   اوجــا قــيـنـيـن تـوستو سو  

   چــيـخـيـری بــــورا بـــورا   

   بــاردا شــانــی قــورارسـان  

     فــئـتـيـر یـئـيب دورارسـان   

   تــوكـه سـن تــوربــاجـيـغا                        

   ســفـره دن قـــاالن شـــورا  
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   م آجـيـندان اولـدی تــکــه  

     غـا تـــدیــالر ســامـانـلـيـآ  

   دی مـرنـدهم گــئـتتـکـه                                   

     لـنــده اشــادی گـــتــمـ                        

   شی آدام چوخ یـاشار یــاخـ                                    

   ده.  لـــنـپـيـسـه دی اؤوای                         

     يـن بـاشيـنـا  ن كــول تـکـه                       

   . لـــنــدهيــنانــاسی اؤقـ                                     

   قـــورخــوری شـاختا تـکـه

     ر  تـکــه م تـکـه م ناز ائــده

 رائـــــلـــلــره آواز ائـــده  

   ر  بـــایـرامـی پــئشواز ائـده

          دی خـيریـلـدایان كـؤپـک  

   دی دیـغيم اورتَک ایـسـتـه             

   دیربـایرام گـونـو سـئـوین  

   دی پای وئردیغين كؤینک  

   جــانيم باشلی بوز كوچک  

   سیقویـونـا یـئـری دئـيـه  

 

    يـزالر الــی خـيـنـالـی ق

  ر                     قــویـونالر یولون گوزله

                                لـرخــيـردا خيـردا گـلين

   نــده چـــانـاقـالرالــلـریـ

   بَــرَه نــيـن یـولـون گـوزلر   

 ســاغــام ســاغـام دئـيـرلـر  

     سی دئيه اوغلومون   بو

    ی                سقـيـزیـمـيـن دئـيه وب

   ســاری ســویـو قـاالنــدا

   سـیـکـه تـوكـهبـوز كـوپ
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   بـيـر سـوری سـال اویـالغـا 

   بـيـریـن ائيلـه بـئش قویـون 

   

     یـولـداشـيـم سـایـا چــاالق 

   خـوش گـونـو بوردا قـاالق 

   ایـره تـی ائـو ائــو اولـمــاز

   بــورا دال داالنــــاقگـــل 

   دئــيــاق ســایـانی چــاالق 

     گــلـيـنـدن بـيـر پـای آالق 

   ی... سه بــایــرامـليـغوئــرمـه

 

   ك...ســایـا ســایـانی دئيه

 ك گـــتـيـر كيـشميـشی یئيه

 سـایـا گـلــدی گــؤرو نــوز 

 ســالم وئـــردی آلـــيـنـيــز  

 سـایـا یـاخــشـی سـایـــادی  

 یــــاتــــانــالری اویـــادی

 

 كســایـا ســایـانـی دئـيـه

 كـر كـشمشی یئيـهگـتـي

 هامـوسـو بــيـردیبـــيـزه 

 ك    هانـسـيـنی دئييهسـيـزه 

 بـهـار گــونـو سـئـيـرانـدی 

 الـلـی گــونـو سـای اُوتـور

 گـوُتـور قـارمـاقـال گُـوزی  

 سی                       الـلـی گـونـون گـئـجه 

 سی سـاغـمال سوبای گئجه

 

 ن گـؤزللـر                   چــؤلـده گــزه  
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 دی قـــارا گــؤزلـوجـيران    
   تــکـم تــکـم آغـــالمـا

 چـيـوی بـاغالما قول قــيـ 
 بــوگــون صـاباح بایرامدی  

   جيتمه مــی اینگــل تــکـه
 الماچـــوخ پــيـه ده بــاغـ
  الـدی بــایـرامـا دای نــه قـ

 ، آی  نــه قالدی نه قــالـدی
 بـيـر الـلـی جـه گون قالدی 

 يـمـيـادان تــوپـراقـدان كــ
 بــيــزلــرده ده گتـيرون 

 دان شيــشـليگـيندن یـاغين 
 اب سـاغـينـدان  بـيـر بــاالق  

   یاغماسی سـایـان یـاغـيـش 
                           سی  ســارمـاشـيق اوت بيته

 قــوزو تــکـه تـــوتـاسـی  
 ك آتاسـی تمهچـپـيـش ائـ

 
 یــاغ وئــره نـين دوغدوقـی                                                   

 اوغــالنالر اوغالن اولسـون   
 نـين قيـزی   پــای وئــرميـه 
 اودا  قوتــور قـيـز اولسـون     

 قــوتــورونا قورد دوشسـون         
   سـيـنـدن آغــيــندانكــره
                    لرین خوش چاغينـدان      ائـل
 اونـا درمــان تــاپـماسين   

 بـاخ چـيـخيب داغا جيران                               
 چــئـنينده دارغــا  جيران                                                                     

 خوش گلدین صفا گئتـدین 

 بــيــزیـم بـویـا زا جــيــران 
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 گـــئـتـيـر یــور قـون اَریـنـه 

 بـيـر كـاسـا آیــران جـيـران 

 

   نـا ائـتـمـه عــار  اولــدوقــي

   ایــایـــهقـاالنـيـن وئر ســ 

   يـم ســایـاالر جـيران ســای

   وورمـاقــيـش دان قـاالن قـ

   ا قــونـــشــوالرا ســـوورمـ 

 گــلـيـن اَتـی یــانـدیـرما 

   قــــویــوالرا دولــدورمــــا

  رم یــئـتـدی اوغـالن ایستـه 

  ن  بـيـرجـه دنـه قــيـز گـلـي  

 نبـيـرجــه دنـه قـيـز گـلـي  

 

   

  گـلـيـن تـئـز اول پای گتير 

   ســال نـی یـــوالسـایـاچـی

 قــارداشــيــنــدان قــاالنـی 

 آداشــــيــنـدان قــــاالنــی 

   عـــلی ســنـه یــاردیـم دی 

  نــنـه بــاجــی دان قـــاالنی

   یــاریــولـداش دان قــاالنی 

 ا چـــاالنــی دویـــور ســایـ

 قــارا وئــریــن آغ وئــریـن 

 قــاب دولــوسو یاغ وئـرین 

  نـيــن سا گـلـهيــقــيسا م

   نـا جاغی دار اولسـون قـيس

   ن نـيـبــاسـا بــاســا گـلـه

 باسما جاغی بَرك اولســون
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   ظــر تــکــه بــــوتــکـه نـ

   ر تـکــهقــــاپــالری گــزه

 آروادالریــن گـــزه ئـيـه ن

   

  بــــوتـکـه آریــق تــــکـه 

  دابــانــی جــيـریــق تــکه 

   مه  بــيـر پـای گتـير تــکـه

   تــوكــلـریـنـی سای گـتير 

  مـی تـئـر سـال یــوال تـکـه

  اؤزونــه بــيـر پـای گتير

  تـيـنده گـتـير پــایـيـن وق 

   یــوبـانـاجـاق چـای گتـير

   ی فـرالنـيـرفــرلـی گــئـچ

 ر دول آروادی قـــيـرالنــيـ

   

   چــانـقـيـر چـانقير چاليـری 

   پــای قـونـشـودان آلـيــری

   لـيـن اوشـاق یـيـغـيـشينگ

 هــای بـودورق ســالـيــری

  

   ئـچـی فـيـریلـدیرفـيرلی گ

   س قئـيـن آنـا مـریلـدیرپـي

   يرپــایـيـمـيـزی تـئـز گـتـ

 دام نــوغــدانـالر شریلدیـر. 

   

   ه، بــوتــکـه آخـتـا تــکـ

   نـونـدا نـوخـتا تکـهبــوی

   دا قـول دك ساتيـلـيریایـ

   يـن بــاشـی سایـا ســایـان
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   یـن نـاشــی  سایـا بـيـلـمه

 دی ســایـا بيلمک یاخشـی 
   

   غــریـب یـئـرین یـولداشـی

   ایـيـلـمـاز چـایيـن داشـی سـ

   ایـا یـاشــیبـيـلـيـنـمـز سـ

   یـئـنـی ایـلـيـز بـول اولسون

   تـنـدیـر آشـی دُویـمــاشـی  

   كتوی اولسون بوردا گلـه

   تـوی  دوگوسونو   یئيـک

  ك ســایـا ســایـانـی دیـئـه

 ك  گـئتـيـر كيـشميشی یئيه
  

   کـهبــوتـکـه یــاریـش تـ

   ونشوالردان كوسموشدون                             ق 

   ه  ی بـاریـش تـکـایـرام دبـ

   ر تــکـه م مـين اویون ائـده

   رقــوزونو قــویــون ائـــده

  یــيــغار گيالن دوگوسون 

 رقــيــزالریــن تویون ائـده 
   

   تــکـه م تکه م اوچ قویــون

   بــيـزیـم داغی گئج قویـون

 ریـــن گــؤزنـودن ســـاالقا

 بـيـریـن ائيـلـه بـئش قویـون
   

   ســایــا گـئـدیـر گـؤرونوز

   ـز اونـــو یــوال سـالـيـز سـي

   پــایـيـز آرتسين ایل به ایـل

 المـت قـاليز  سيـز سـاغ سـ
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   سـيـزین جانيز ساغ اولسـون

  پــایـيـز بـوغدا یاغ اولسـون 

   ه ليـگيـنجـهـامـيـنـيـز ائـل

 ز چـاغ اولـسـون دامــاغيـنـي

 
 

 ر: قویون دئيه 

   ن هــيــچ اوتـــدان دویـــمــارامم

 پـایيز اولدو چورون چوپون قویـمارام 

   رم  ـر بــيــر ائــوی گلين كيمی بزههـ

 م  لـریـم وارمـنـيـآغـيـر آغـيـر خـلّی

 الریم وار منيم گــولـلو گوللو خالجا 

 گئچی دئير:  

   دیــــم عــــبــدالــــکـــریـــمآدی

 دیـاوال چَــــکَــه ن دَریــــمقــــــ 

   ـيــــشـا اهلل كــــــریـــــم دی  قـــ

 الریـم وار مـنيم شـيـطان شـيـطان باال 

 لـبـی قــلـبـی قـایـاالریم وار مـنيم قـ

 ر: اینک دئيه

   رم ـدا مـــــلَـــهَمــــن دوغــــانـــ 

 رم منيم هلدیک جه داغی داشی ده مله

   رمقـــورودالری گــونـدن گونه سره

 يـران دانا الریم وار منيم جــيـران ج

 اوكوز دئير:

   ـامـــا نــــــؤكـــــرم مـن آغـــ

 ی سرطـویه ده بيکارام اوچ آی قـيش

   م  از اوالنــدا چـایير چيمن سؤكرهیـ

 می قـيـرمـيـزیـلـی بـوغدا كرهآغـل
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   يـر خــامـاالریم وارمنيم يـر آغــآغـ

 گــولـلو گوللو بوغدا الریم وار منـيم  

 اوجا   تایاالریم   وار   منيم.   -اوجا 

 ر: گاميش دئيه 

   امــانـلـيـق قـــورونپـایـيــز سـ

 ی بـئـله ميندیرینیـاز اوالنـدا دیش

   وورون منی اؤلدورونم سهمهجوتله

     الریم وار منيم ليق چوخ دولو سامان

 االریم وارمنيم دریـــن دریـن دریـ

 ر: ائششک دئيه

   ـقـــيـــرم هــــر حـــيــوان دان ف 

 لـئـحـه باتسام داغدان داشدان آغيرام

   قـورد گؤرنــده اوز یـيه می چـاغيرام 

 مـنـيم دن یـوغـون سسيم وار  نیكَـره

 ر:د وه دئيه 

   هـيـچ حـيـوان گؤتورمز منيم یوكومو 

 ایــگـيت اوغالن گرك چکه ایپيمی 

   عــربـسـتـان ایـچـر مـنـيـم سـوتـومـو 

 اوزاق اوزاق مــنـزل لـریـم وار مـنيم. 

 

  

     

 الر( یاس سایاسی )آغی     

خوانده می شوند. سایاچی ایــن   سایاهای عزاداری ملودی خاصی ندارند. معموالً حزن انگيز       

باشند كه به نوبت یا با هم آنرا می خوانند زنان معموالً روسری هــا حبان عزا میسایاها همان صا

زا »آغــی« مــی را باز نموده و موها را پریشان كرده و این سایاها را می خوانند. نام دیگر سایای ع

آید و بایــد عزا خفت بزرگی به حساب میت صاحب  ها را سایاچی بخواند جهباشد. البته اگر آغی

كه صاحبان عزا خود با حزن و اندوه فراوان این سایاها را بخوانند؛ لذا سایاچی ها در مجالس عزا 

چندان كاری ندارند مگر اینکــه ســایاها را بــه یــاد خواننــدگان آن بياورنــد. ســایاهای عــزا تنهــا 
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سایاچی در این مراسم شام و نهار یا نان  عــزا خوانند. مزد  یاهایی هستند كه زنان هم آنرا میسا

باشند چــرا كــه بــه نســبت احــوال مــرده و حلوای دوشاب است. سایاهای عزا بسيار مختلف می

-متفاوت است. برای مردهای پير به یک نوع ـ جوانان به نوعی و كودكان به نــوعی خوانــده مــی

كامالً از نوع و احوال فرد متــوفی آگــاهی یابنــد. ها قبل از ورود به مجلس باید  شود. لذا سایاچی

 شود:سایای زیر در مراسم عزاداری پسران جوان ناكام خوانده می

   لـيـنـيـزسـایــا سایــا گـ  

         ئـيــيــنـيـزقـارا قـارا گـ  

   ز یـاس یـئریدی گـلـدیـگـي  

   گــل اگـلش یاس یئـریدی   

   گــيـمـيـن بـاشين آچ اوره  

 ارا یــــئـریــدی یــارا یــ                  
     

   مـنـيـم اوغـلوم ایکی ایدی                         

   ری طـاووس تـوكيـدیبــي  

   ری بـاش كـاكل ایـدی بــي  

 ســيـنـه م اوسـتی یـئریـدی   
   
   ســـایـا ســایـا گـلـيـنـيـز  

   ئـيـنـيــزـارا گـقـــ قـــارا  

   ه  لمَـــهَ لَــه جــيـرانـيم مه  

   مــز الـــهبـــاالم دا دوشـ  

   دی دیم گلمـهمــن مــلــه  

 ه بــلـکه گـلـه. لســن مــه  

 

   ارا گـئييـئـنـيــزقــارا قــ  

 ا گــلـيـنـيــزســایـا سـایـ                        

   اولـدی غـمـيم غم دن باش   

        ازبـــریـم قـارداش اولــدی   

   یــولـالردا مـنـه یـولــداش                        

 بـيرجه كسيک باش اولدی   
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     ربــانغـمـيـم غـمـيـوه قـ  

   ربــاندردیــم دردیــوه قـ                           

   قـيـزیـل گـول پرپر اولـدی    

   ـرپـر اولـدی درمـه مـيـش پ  
 

   ل آدیـن دیــليـمـده گوزه  

   بــيـر عــومـور ازبـر اولدی  
 

     نـــه سـایـا ســایـا آی نـ  

   ه گـئـيـن قــارا آی نــنـ                           

     م وایاوغــلــو اُوْلن نـنـه  

   م وای.گــونـو دؤنـن نـنـه                         

                      يـوی تــابــال قــارا گــونـ  

   م وای  گــونـو ســؤنن ننـه                      

   م وای سيز ددهول قاناتق   

   م وای سـيـز ددهكهر آت  

 ر؟یالنـيـز یـالنيـز نه گزی  

   م وای سيز  دده توی بارات  
 

 ن آرالی  داغـــالر بــيـــزده                           

   داغــالر بــاشــيـن قـارآلی   

   المـاقـدان بـــــودردنآغــ  

 شــيـق گــوزوم قــارالی ایـ  

   

   لـيـنـيــز ایـا گــسـایـا ســ  

 ایـا گــلـيـنـيــز ا سـســایـ              

 تـاری گــئيينيـزیــاس پــال                           

   يـن یـامـان چـاغـيـدی ائــل  

   ان یـانـان چــاغـيـدی  دومـ  
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   الــلـر آچــيـق گـؤز یولـدا  

  آنـاویـن  اؤلـن  چـاغيـدی.  

  

   ل اوغـول نـامرد اولـما  گــ  

   ان ایــچـون درد اولـما آتـ  

   یـازیـق دی ن وجــا ددهقـ  

 دی ن یــازیـقاری نـنـهقـ  

   

     نــدهـاسی الــلــریحــن  

   ـی قـولـالریـنداسدوزمه                      

   زی شـال باشيندا قـيرمي  

   لری كـسيـلميش بيرچک  

   لریدوزولـموش بيرچک  

   لـی گــؤزو یـولـداآداخـ  

   قــولــدان دوالقـی گلـي  

   ل اولــمـا نـامرد اوغول گ  

   يز آزالسين نغـصه -يزغـم  

 سين  نــاسـازالریـز سـازال                       

   اشـی  ایـا سـایـانـيـن بـس  

 ن بـونون قارداشـی چهؤكـ                         

   ركـؤچـه یـن یـولـونـداوئـ  

 ه تــورتــا آشــیـایسـایـ                       

   ا گــلـيـنـيـزایـسـایــا سـ

       وزومــه لـه دئــنــه سـمـه 

   یــوكی یـيـغـدیـم دوزونـه 

   پـــرده چــکــدیـم اوزونـه 

   نـه پــای وئــردیآللّـه مــ

 ئـنـه وئــردیـم اؤزونــه. گـ
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   ان آمــان گــلـيـنـيـزآمــ

  گــئيـيـنـيـزارا  قـــارا قـــ

   م اللّـهـيـم، یاندیـم  یــانـدی

   م بـاللــهـيم یاندیم یـانـدیـ

   ا انـسـم بـيـر دؤنـه یــعـال

 ن دؤنــه دؤنــه یـانـدیممـ

  

  م اویـاندیم یـاتـمـيـشـدی

   ا بـوالنـدیـمگـؤز یـاشيـم 

  داغ اولــسایـدی اریـردی 

 دیـم دایـانـدیـمانسان ای

   

 ــایـا گـلـيـنـيــزســـایـا س

     قـــارا قــــارا گــئيـينـيــز

   گـلـدیـگـيـز یاس یئری دی 

   آلـــمـا نــارس یــئــریـدی 

   تــویــون عـــزالی اولـــدی

 لـبـيـم یـــارالی اولـــدی قـ

   

  مــام آمــتــازا گـــلـيـنـه

   بـــاشــيم قــارالی اولــدی 

   پــوزولــدی تـوی اســاسی

   یــوخ دردیــمـين چـاراسی 

   شـانـه تـویـدان قــالــدینـ

   اراســی يـر اگنـيـمـيـن ق بـ

   گــؤزوم قــالـدی بــویـوندا

 ی. گــلـسيـن مـنـه قـاداسـ

 

  ان آمان یاس دی یـاس آمـ
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   اس  دی پ اس امی بـتـوی آین

   ارالی؟ اوغــول اولــدون هـ

   ارالی ســنـی گـــؤردوم یـ

   دومویـقــره تـوپـراقــا قـ

 یارالــآال گـــؤزلــو مـــ

     

   دیم عـؤمـور اوزون، گـولمه

   دیـم.غــم تــوزونـو سيلمه

   م سنجــوان گـؤیرچـيـني

 م. دیهـاچان اوچدون بيـلمه 

   

   يـنـيــزسـایـا سـایا گــل

   گـؤرونوزالر دومــان داغـ

   چوخ آغالیان یوخ گولـن 

 گــؤزلـر آغـالر گـؤرونـوز 

  

   مـيــزه قـوربــانغمـيـم غ

   م دردیـــزه قــوربـاندردیـ

   آخــيـر یـاس اولسون سيزه 

 وربــان ن  الــيـزه  قـوئــره

   

   االن الریـز سـاغ اولسون  قـ

   گـلـيـن اوزون آغ اولـسون 

   ریـن چيـخارت یاس پالتارال

 امـيـزا سون داغ اولسـون.ه

   

   ك سـایــا سـایــانی دئيـه

   ك یـوال سـالـين بيز گئـده

   رام گــونــو قـایيـداق بــای
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   ك ائــلـيـزی تـویلو گـؤره

 ك. قــویـونالری بویلو گـؤره

   

   سيز آزالسين غـميز غـصه

 ز سـازالـسيـنالریـنـاسـاز

   باشی    سایا     سایانين    

 ن بـونون قارداشـی كؤچه

   ن یـولـونـدا یوئـركـوچـه

 ا آشــی.سـایـایـا تـورتـ

 

 
 یاغیش سایاسی )چومچه خاتون(

هــا بــوده اســت. موقــع كــار ســایاچیباشد و هميشه ای باران باز سایاهایی ریتميک میسای       

یده باشد و دشــت و صــحرا گرفتــار خشکســالی شــده خواندن این سایا زمانی است كه باران نبار

ای چوبی )قاشق بــزرگ( بدســت دارد و آن را بــا این حال سایاچی در حالی كه چمچه  باشد. در

روســتائيان رفتــه و  برگهای سبز آراسته است شروع به خواندن سایای باران نموده و به در خانــه

نها به هــم به دست گرفته و با كوفتن آ  گيرد. همراهان سایاچی نيز دو تکه سنگ مزد خود را می

آفرینند. اگر در موقع خشکسالی به سایاچی دسترسی نباشــد جوانــان ریتم مخصوص سایا را می

 نمایند.سایای باران از خدا طلب باران میمچه را بدست گرفته و با خواندن ودهکده چ

 شود:ومچه خاتون به شرح ذیل خوانده میسایای باران با چ

   چــومـچه خاتون نه ایستـر؟  

   شـير ها شير یاغيش ایستـر.  

          مـيــرده الــی قـــولــو خـ  

   ربـيرجـه قـاشـيق سو ایستي                      

 

   چاخ داشی چاخماق داشی                        

   م بــاشی یــانــدی اورگـي  

   ریـن یـولداشیلبــيـچـين  

   داشـی  لـریـن یــولـناكـي  
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   لـرقـــاالخ قــاالخ خـرمن  

   انـی چــایـين نـم داشی؟ ه  

   چاخ داشی چاخماق داشی   

   مـاالر بـاشـی یــانــدی آلـ  

   واالر بــاشـییــانـدی هئـي  

 

                                

 اری ســـاری                       هئيـواالر سـ                        

   اپـا قـاری یــيــر سـهدوزلـ  

   آی بــولـوت الرسيز تاری   

   .                  اریگـلـيـن بـوكـنـده سـ  

 

   دیـر لر كندیبوكند بـيگ                        

   دیـرلر كندی ایـگيد خَيی   

    دی  داغـالر قـوراخ قـوراخ  

 

   چاخ داشی چاخماق داشـی   

   ـاچــيـه پــای داشـی.  سـای  

   امــجـگـی قــورو  ایـنــک   

 گــلـيـن سـایـانـی دئيـک                    

   اغــيش یئتيـر لـّه بـيـر یال  

   ال قــئيماقی بيز یئيـک  بـ  

 امـــجــگی قـورو ایـنـک                        

 نی دئيـکلـيـن ســایـاگـ  

 

   اوت عــلـف سویا بـنـددی    

   چــای چيمن گؤیه بنـددی   

   گـؤی لــر بـولـوتا بـنـددی  
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        بــولـوت الر آی بـولوتـالر    

   اكـــيـن چــيـه اومـــودالر                       

   نـی ســپـدیـم سپدیم داری  

   شــوخـوم الیيب یئر اكدیم   

   گـؤی گــؤزو قورو باخـيـر    

 

     یـه چکدیم یـنـهه سـشَــنَـ  

   کگی قــوروایـنـک امــجـ                          

   گــلــيــن سـایانی دئيـک    

   اخـشـی سـایـادی ایـا یـسـ  

   ادی ایــشـی پــاونــون ایـ  

  ولــوت چـاّقـاشــا قــارا بـ  

 شا نـااوشــاقــالر آی اویــ  

   

   نـی ســویندیرك گــل سـ  

 نـی دیـنـدیـركاونــدا سـ  

   سایا سایا نه ایستر                         

 رالــلّــه دان یـاغيش ایستـه  

   پای وئره نين الينده                          

   ر آل قـيـرميز ناریش ایستـه  

 یـن قبرینـی پــای وئــرمــه                        

 ر. هچوخ یوخ، بير قاریش ایست  

 

   داغالر قوراخ قوراخ دی 

 دی تـيـکـان توراخ توراخ

   دی یـه كـاریم تيـکان نـه

 ـنــه الزم اوراخ دی مــ

  

  چاخ داشی چاخماق داشـی 
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  هـانـی گــویـون یـولداشی

   دی داغـالریـن بـاشی ـانـیـ

   لّـه بـيـر یـاغـيش گوندرال

  

  ـيــن بــــولــودوآال داغـــ

   اكــيــن چــی نـين اومودو

   ـلّـه بــيـر یــاغـيش یئتير ال

 آرپــا بـــوغــدا قـــورودو 

   

 چاخ داشی چاخماق داشی 

   ای داشـی ایـا چـيـه پـســ

   ندیــقيندان پای وئـرهاولـ

 یولـداشی ـلی اولــسون عــ

   يـسـان قـ  يـنوار اوالن الــ

   تـيـقی ميسمار داشی یـاس

   ین ال آلـــلّــه اَلـوئـــره

   لـیلـره یـــاریــم عـــالـ

 دی. ـسـته دیقی یاغيـشای

     

   چـای الر آخين شـاقا شـاق 

 ا الق نــهـره چــاالق القـــ

  ـره قـئيماق سيزیـن كی كـ

 ـــاق. ونآیــرانـا بــيـزده قـ

   

   امـــجــگی قـورو ایـنـک

   گــلـيـن ســایـانی دئيـک

   ا ائــلـيـن یـولـداشیسـایـ

   س گـونـلرین قـارداشی پـي

   ر آی الـلّـه یـاغيش گؤنـده
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   رتـسـين داغی داشی ؤیگـ

 

   لـی ایـاچـی پـایـا بــاغـسـ

   ن یــایـا باغلی پــای وئــره

   ایستر یــای حــاصيلی سو 

 اصـيــل الر چایا باغـلی. ح

   

  لـسـيـن داشـا داشــا  سـوگ

   ایــالردان آشــا آشـــاچــ

   وشــتـولوقون من وئـریممـ

   قـيـن یــادا یــولداشـا یـانـ

 گــؤی اوزونـده بـاش باشـا  

   ارا بــولــوت چـاّقـاشــاقــ

 اغــا یــاغــيـشيـن دوزی یـ

 شا.ـنــااوشــاقــالر آی اویـ

   

 امــجـگی قــورو اینـک

   ویندیركنـی سـل سگـ

   نـدیـركنی دی اونــدا س

 ســـایــا ســایـا نـه ایـستر

   الــلّــه دان یـاغيش ایستـر

 يـن الـيـنـدهنـپـــای وئــره

   قـيـرميز ناریش ایستـر -آل 

 پــای وئــرمــه یـن قبرینـی 

 ایستـر.چوخ یوخ، بير قاریش 
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 یاغیش كسمه سایاسی ) سایاي بند آمدن باران(
شــود كــه ا و كشاورزان در موقعی خوانده مــیاین سایا نيز توسط سایاچی و یا اهالی روست       

باران بيش از حد باریده و موجب خرابی محصول و جاری شدن سيل گردد. برای خوانــدن ایــن 

 روند.  و جاهای بلند میها  ها و یا بامسایا معموالً به روی تپه

 شود. مه سایاسی، به شرح ذیل خوانده مییاغيش كس

   گـتـيـر گتـير های گتـيـر!  

   ل قــایـا دیـبـيـنـدن قــيـزی  

    بـيـر قـير ميزی گـون گتيـر   

   بـيـر قـير ميزی گـون گتيـر   

   كـچـل قـيـزی قـوی ائـوده   

         اچـلـی قـيـز گتيـر گتيـر!  س  

   تـير گــتيـر های گتـيـر!  گـ                           

   گــون گـدیب سو ایچماقـا   

   آل دونــون دگــيـشـمـاقــا   

   انــالر قـاچـين قاچيـن  دومـ  

   ونـشـيـن یـولون آچيــن  گـ  

   تــوتـوب سـنـی آســـارالر    

     ویـنـووا  دامـغـا بـاسـارالر بـ  

    ارا تــویـوق قـــانـاتــیقـــ                        

 كـيم ووردی كيم سانادی؟    

   ایـــت بــالــدیـزیم داالدی 

    داالدی قــانـــالر آخـــدی 

   گــلـين یارا مایاغ یـاخـدی 

 گــلـيـن یارا مایاغ یـاخـدی 

  

   ر یــاغ وئـریـن یاغليـاق بــي

   ـاق مـال وئـریـن بـاغليدسـت

   وئــره نـيـن اوغـلو اولسـون

   اركـکـلـی تـوخلو اولـسـون  
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  بـوغـداسی چوخلو اولسـون

   رمـه یينن قـيزی اولسـونوئ

   گــؤزو پـوخـلو اولسـون   -اوز

   آروادی قــوخـلـو اولـسـون. 

   بـيرجه گؤزی كـوراولسـون 

  سـيـندان آخان سـيـل  قاپـي 

 اولــســون.آزارلــــی آزار 

 

 
 سایاهاي مجالس 

تواند باشد: روباه ـ دام ـ كوسه ـ )آدم بی ریــش( ـ بيــوه زن مضمون این سایاها از هر نوع می    

های ادبی باســتانی ـ تــاریخ باســتانی و زمستان ـ دختران قاليباف ـ متن  ـ آدم خسيس ـ بهار ـ

 بومی... 

خوانند. اما این بــدان . بيشتر این سایاها را كودكان مینام دیگر سایاهای مجلس قوشماجاست   

معنا نيست كه مفهوم آنها كودكان است، بلکــه همگــی شــامل مفــاهيم عميــق و انســانی و گــاه 

تــوان حدســی زد. اند. نمیایاها را كودكان خواندهعرفانی است. اما چه حکمتی دارد كه از این س

های تاریخی است و نباید كه با حــدس و گمــان آنهــا را كه گاه این سایاها بر اساس اسطورهچرا  

توانــد باشــد. در برخــی از يات این سایاها از شــش الــی شصــت مــیتعبير و تفسيرنمود. تعداد اب

این ســایاها شود. اما وزن آنها كماكان سایایی است. خوانندگان دیده میمناطق تعييراتی در آنها  

شود گــاه در ودر بازیهای دسته جمعی خوانده میكنند بلکه در مجالس مزد و » پای« نمیطلب  

ه ميــل خواند و اطرافيــان بــ ی روستا سایاچی این سایاها را میهاشبهای زمستان و در قهوه خانه

 دهند.خود به وی هدایا و مزدی می

 شود:ع از این سایاها در ذیل آورده میچند نو

     

    وچ                  ئتير بير جوت ق م گبیبی  

 يـری جـيران بيری بـوز بــ                         

   م بـوزون بـویـنـونا مـيـندی  

   ســوردوم خــالخال یولـونا  

   داشـلی دی   الــخال یولوخـ  
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   كــسّـک آتــيــن اوزونـــه   

 اوكــيــم دی كسّک آتـان   

  ســيـنـالرآتــماكــسّکـی   

  

    الــيـمی پيچاق كسيـب دی 

    دســتــه پيچاق كسيب دی 

   یــاغ گــتــيـرین یـاغليـاق 

 دسـتـمـال وئـریـن بـاغلياق 

  دسـتـمـال قــالـيـب یولوندا 

 بـــابــام مـکـه یــولــونــدا 

   مــکه یــولــو بــوز لــودی 

  یــارپــوزلودی ســی دوره

  یـيـدیم يـزدان دراو یــارپ

  دیمیـيرگــردنــيـمـه سـ

    یيدیم دورآیــدیــم اویـنـا

    مــاقـين وقتی دگيل اویـنـا

    قـيزیل گولون تختی دگيل 

     ـرلقــــيـزیـل گـــولـو دَرَه

     لر مــخــمــل اوسـتـه سَرُه

 لـر قــــيـزالر اونـــو اكــر

 رلـر.  ــال ایـلـه چکمــثــق  

    
  

        بيلی قـوچ       چ های بیبيلی قوبی            

 م گتير بير جوت قـوچ بیبی                       

 قــرآنــين در سين اوخـور.                            

 يـری جـيران بيری بـوز  بــ  

 ونا مـينـدیـم بـوزون بـویـن  

   ســوردوم خــالخال یولـونا             
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   دی خــالــخال یولو داشـلی  

   سّـک آتــيــن اوزونـــه كـ  

 اوكــيــم دی كسّک آتـان   

   ســيـنـالركــسّکـی آتـمـا  

   سـيـنـالر قــایــادا یـاتـمـا  

   ادا بـيـرجـه قـوش وارقـایـ  

   بــویـنـوندا یوز ناققيش وار    

   یوز قاققيش بير قوش ایـدی   

   ایــادا قــونــموش ایـدیقـ  

   شـاه اوغلو گؤرموش ایـدی   

   اوخ ایــلـه وورمــوشـــيدی  

   نــدن هــزار بـئــزار اوخ مـ  

   لـر یازار كــتــان كــویـنک   

   ل اوخــو بـيـزیم دیـلی  گــ  

   زیــم دیـل اورمودیـلی بــيـ  

   اورمــودان گـلــن آتــالر   

   ی یــيـه ر چــاتـالر آرپـانـ  

   يـن گؤیون یـئدیم ــانـآرپـ  

   يـمـا شيروان دئـدیم شــاه  

   يـم شيروان ایـچينده شــاه  

    

 .  تدیم باغا قاوالی چاال چاال گئ                           

   ان اویـنامـاقـا بـاغداكی قـيزالریـن  

   سينـهال آتدیم بؤیـوك قيزین ممه  

   ه نسيدی ننـهقيز گئتدی دئاال ب  

   سـی بير داش آتـدی  هنــن  

   ـامـــاـيـــرقـدگدی قـاب                          

   قــامی توتا تـوتاـابــيـرقـ  

    ـانـــاگــــئــتـدیــم خـ  
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   ــان دئــــــدی: خـــــــ   

   اشـــی قـــــــاراآی قـــ  

   ـؤزو قــــــــــاراگــــــ   

   ه دوشـموسن بو چؤللـره نـ  

   م ســنـی ایگيت لره  وئــره  

   بــاغــالتــدیـرام سؤیوتلره   

   لره  ـوگـوتدورم آق ایتیـ  

   دی: ــــلــهامــــــر ایـــ  

   اوزون اوزون اوزاتــدیـالر  

   ـلــدی: حُـــکُـــم گـــــ   

   جَــه ه اَنـيـنیـ» آران دا«  

   وجـــا بــاشی كسدیلر قــ  

   قادان آسدیالر قـيــنــدیر  

   قـليج یاغی    قــارنـدیـقــي  

  ایـچينده قوردوقوش یـاغی    

     

 قـوردقوش یاغی درمانـدی                            

 دی. جــانـيـم سـنـه قـربان  

   دی دی یولداش نـهجان نه  

   دی یولداش جاندان ایـنجه  

   باجادان باخدیم ایشيق ایدی   

 شيق ایـدی عاچنگه سی دولو    

   

   بير كيشی منيم دوستوم ایدی   

   دی گـئـتـدی بـازارا گـلمه   

   دییــایلـيـغـيـمی وئـرمه  

   لـيـغـيـمـين اوجـو َقرَه  یای  

   دردیــم پــيـغـمبره  گـؤنـ  

   دن گـلينجه پــيــغـمـبـر  
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   ووردوم صـاندیق آچيلـدی    

   ل مــرجان سـئـچيلـدی  لع  

   الر مـيـلی مـيلـیمــرجـان  

 ل اوخــو بـيـزیم دیـلـی گ  

    

   جــان دئـدی جانان گلـدی    

   ادیــمـا شـامـان گـلــدی یـ  

   شــامــان آتــاالر ســـؤزی  

   .  آتـــام آتــــاالر ســــؤزی.   

    

   ولسينيق قول آی سينيق ق   

   ر سـينيق قول سـویـا گـئـده  

   يـنـيق قول  سـودان گـلـر س  

   ائـو ایــشين چوخ گورنده،    

   م قـاالر سينيق قـول  سـالّال  

   پ آتــمـاقــا گــئـدنـده ای  

   اقـا گــــئـدنـدهاوت درمـ  

  مـاقـا گـئـدندهســـو چـک  

 

 اشعار كودكانه

ه شمار  گردد كه از آن كودكان بط به اشعار و مواد فولکلوریکی میبخشی از ادبيات شفاهی مربو

و تردید ادبيات كودكان را نه خود كودكان، بلکه بزرگان و بویژه مادران برای تربيت  آید. بییم

ت به عنوان ادبيات كودك این بخش از ادبيا   ، اما آفرینندپرورش روح و ذهن كودكان خود می

شود. جالب است بدانيم كه بخش عضيمی از ادبيات شفاهی آذربایجان منحصر به محسوب می

شماری  ها، قوشماها، اشعار بیجاها، متله است. رد پای كودكان را در تاپمااینگونه ادبيات گشت

  خوریم. های زیبایی از آن برمیبه نمونه توان دید كه در اینجا از ادبيات شفاهی می

دهند. البته برای كودكانی  ید، اعداد را برای كودكان یاد می آای كه در ذیل میبا این اشعار ساده

 آموزند :  ای میفارسی هستند با زبان ساده  یاد گرفتن زبانكه مجبور به 

   بـيـزیـم كی  -ی بيــر ایـکـ  
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   قــاپــونـی اؤرت   -اوچ دؤرد   

   سماور آلتی  -تی بــئــش آل  

   فـرنگيز   -ز یــئـدی ســگـي  

   اون، –وز دوقــــــــــــــ  

   ـيـر مــــــيـزی دونقــــ  

   کـی،بــــيـــر اون ایــاون   

     نــی بــــوركی.ارمــــــــ  

  *** 

     ـنــبــل لـــر اوّل لــــر تــ

      ســود وئــرمــه ســن اُوْلَرلَر 

  دوّم لـــــری دؤیـــــورلــر 

   ســوّم لــری ســـؤیــورلــر 

   چــهــارم لــری چـارتـارالر 

  رلر پــنــجــم لــری پـنـجه

  ر  ــشم لــر شــــيــشرلـشـ

  ـسـاخــــانـــم ســـاواشــ 

 رلـــــر. یئرلرینه ایـــشـــه

   *** 

   ک، یــــکــّه دانـيـشـما یــ                        

  بـــاالق آشــمــادو، دونـــ  

   يـه دانــيــشـمـاسـه، ســف   

   چـــهــار، چـادراوی آشمـا   

   دن باخما نـجـرهپــنــج، پـ  

   ه سن الّله! شـيشمـش، شــي  

   هــفـت، هـــفده بيـجارسان   

 هــشت، هـشده بــيجارسان   

   وغــول ســاتـانـساننُــه، نـ   

   ده، دخـــيــل سـاتــانـسان.    

                                 ***  
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  با الجا قيزیم دورچای قوی 

   ائـومـيزی سوپور نهار قوی 

   دی م حــلمـهمـنـيـم آدیـ

   دی مــراغــا دان گــلـمـه

   ا بــاغـــیمــراغــا آلـمـ

   ابــام وارمــــراغـا دا بـــ

    ـاققالی آقام وار. تـــوپ س

   

   ـمــه ده لـــهاَل اَله دویــــ  

   گــلـيـن گــئداق بابام گيله   

   ام مــنـه بــاشـماق آال بـابـ  

   ـر تــــای مــــنــه ـيبــــ  

 ـيــر تـــای ســــنــه بـــ   

                              ***    

  الــيـمی پيچاق كسيـب دی 

   دســتــه پيچاق كسيب دی 

   ـتـيـيـرین یـاغليـاق یــاغ گ

 ال وئـریـن بـاغلياق دسـتـم

   ال قــالـيـب یولوندادستـم

   ام مـکـه یــولــونــدا بــابـ

   و بــوز لــودی ه یــولـمـک

   ســی یــارپــوزلودی دوره

  یـيـدیم اویــار پـيـزدان در

   يـدیميـمـه ســریگــردنـ

   یيدیم دور آیدیــم اویـنـا

   مــاقـين وقتی دگيل اوینـا

   قـيزیل گولون تختی دگيل 

  لــر زیـل گـولـودَرَهقــــيـ

   لر مــخــمل اوســتـه سَرُه
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  لـر قــــيـزالر اونـــو اكـر

 چکرلر. مــثــقــال ایـله  

  

      ـانـــا گــــئــتـدیــم خـــ 

   هـــاواالنــدیــم اوچمـاقــا 

  وسـين آچماقا حـــق قــاپـ

  قـــانــادالریــم اوزولــدی 

  ائــل اوبـــایــا دوزولــدی

  حــــيـوانــيـن آغا جالری 

   ریبـــارگــتـــيرمز باشال

   اشــی اوزولـدی ووردوم بــ

   ائـــل اوبــایــا دوزولــدی

  ائــل یــایــالقــا گلينجه 

   ریـنجَـهبــوغــداالری ده

   دیلی  زیــم دیل اورموبــي

   اوروم دان گــلـن آتــالر

   ـمـاز گــول  اپــآرپــا تــ

  ر  لی گـلـر قيز ایستهآتـــ

 چـاتالر. ز دئير باغریم يـقـ

     

  شــتی تـشتی تـشتی آی ت

  ووردی گـيالنی گـئـچدی 

  ایـکی خـوروز ساواشــدی

  انــا بـوالشـــدی بـيـری ق 

  قـان آخـدی چایا دوشـدی 

   چين اوشـدی چایدان بيلدیر

  چـين بللی بـلـلی بـيلـدیـر

   ل اوخــو بـيـزیم دیـلی گـ

  ـزیـم دیـل اورمودیـلیبــي
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  اورمــو بــوردان اوزاق دی 

   ا اونـــدان قـاباق دی دریـ

   ـلـر اورمــودان آتــلـی گـ

   الر چــاتـلی گـلـر آتــلـي

   آتالر یييه ر آرپانی 

  انی ج اریـئمره سـه چيـخ

   

   تــانـباران دینقر دینقر دینقر 

   كبریتی وئردیم خمير آلدیم  

 تــانبـاران دینقر دینقر دینقر 

  ك آلـدیم  وئردیم چوره خميری

   تـــانباران دینقر دینقر دینقر  

   چوركی یئدیم قوّت آلدیم 

 تــانـباران دینقر دینقر دینقر  
         

  ــيــــــــــدا زری زوبـــــ

  يــسـی بـيـر بـویـدا ایــــکـ

   زری ســــــاواشـــــــــدی 

  يــدا قـــــاشــــدی زوبـــــ

 گــــویــه ایــب آتــــــدی

 دیـــــــــواردان آشـــــدی 

   بـــاشــمــاقــی دوشــــدی                         

   زیـــــغــا بــــــلـه شـــدی  

   بـــيــر ســــيــلّـــه ووردی  

   گـــــؤزو بـــــــرشـــــدی   

   آیــــــــــاقـــی دگـــــدی  

   بـــــــــارداقـــی آشــــدی  

 شــــوربــا جـــــاالنــــدی   

  زوبـــــيـــدا یــــــانــــدی  
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   ك؟ یــــهنــــــئيــــلــه

 ك اقـقـيـز آالق چـئينيهس

  ك یـهالرا وئـرمــهآجـان

   دی دایـيـم نـيـمان مـآجـ

 دیيـــمآروادی زن دایـــ

  آداخليم ـيــم ناوغــلــو م

 دی.زی مــنيـم تایيم قــيـ
  

  لر  لـر پـيـشـيکپـيـشـيـک 

  لرسيزی قرسين تانری پيشيک

   بـــــيـریـــسـی ده اوســـار

   ـيــســيــنـا قـــــوزاردالـــ

  ر ســــــالمــیوئـــــریــــ 

 ـسـيـنـا قــــــوزارلـــيــدا

   بــيـــریــسی یــان بـاجادان 

 یــــر ســـــالمــیـروئـــــ

   بـــيــر یــسی قورخودوری 

 ــازیــق خـــــاالمــــی یـــ

   لرلـر پـيـشيکپــيــشـيـک 

 لـــر ســــاری پــــيـشـيـک 

 لر سيزی قيزسين تازی پيشيک

 

   آغــاج دیـبـيـنـده چـالير الر آلمانی 

 آلــمــانــيـن سسی اویادیر فاطمانی 

   دور گئـداق بـاغچایا فـاطـمه سن اللّه  

 آتـيـالق دوشاق باغچا داكی طاقچایا 

 

   آغــاج دیـبينده چـالـيـر الر حـيـوانی 

 حــيــوانــيـن سسی اویــادیـر لـيالنی 
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   ليـال سن اللّه دور گئـداق بـاغـچـایا 

 آتيالق دوشماق باغچاداكی طـاقچایا 

 

   آغـاج دیـبـيـنـده چـالـير الر آلچانی 

 نیين سسی اویـادیـر خـجّهآلــچـانـ

   خـجّـه سن اللّه دور گـئداق بـاغچایا 

 آتيالق دوشماق باغچاداكی طاقچایه.

 

   كـئــچــل كـئـچــل بــامـيـه 

   يـم خانيـه  گـئـتـدی حـک   

   دی  باغـلی حــکــيـم خـانا   

   دی  كـئـچـلـين باشی یاغـلی  

       يـر وای بـاشـيم          كــئچـل دئ  

   قـــازانــدا قــایــنـار آشـيم   

   آشــيـمی ایـچه ن اوالیدی   

   بــاشــيما سيچان اوالیدی.  

   

   دی نــهایـنــه ایـــنـه ایـ  

   دی اوجـــو دویـمـه دویمه   

   جـی بَرین گئدیر بَــربَـریـن   

 اهـماجی شـاطير گئدیر شـ  

   

   ائـــشـشـگـه يــنــدیـم مــ  

   ســـاغ قــيــچــی سـيـندی   

   ـيــنــدیــم قــــاطــرا مـــ  

   ســــول قـــيــچـی سيندی   

   مــــيـنـدیـــم مـــاشــيــنــا  

  بـــنــزیــن قـــورتــولــدی  

   گــــــئــتــدیــم نـــــهـارا   
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   گــئــتــدیــم ائــومـــيـــزه   

   ار یـــيـخــيــلــدیدیـــــو   

   قــــــالــــدیــم آلــتـيـنـدا  

   یـــقــه م قــــورتـــولــدی.   

 

 عــم اوغــــلـی! بــــعـلـی!                       

 دی؟ بــيــزیم تویوق سيزده  

   ــعــــلـــی! بــــــــــــــ  

   كيش ایله گلسين! گلميـری   

   ـسـيـن!  ووُر قـــيـچـی سـيـن  

   ـيـــنـــمـــيــــری ســــــ  

   ســال تَــنــدیــره! یانميـری  

   مــچــی نـی گــئـتـيــر! َقــ  

   بـــاشــمــاقــی دوشــــدی    

   غــا بــــــلـه شـــدیزیــــ  

   بـــيــر ســــيــلّـــه ووردی  

   گـــــوزو بـــــــرشـــــدی   

   اقـــی دگـــــدیآیــــــــــ  

   بـــــــــارداقـــی آشــــدی  

 شــــوربــا جـــــاالنــــدی   

   زوبـــــيـــدا یــــــانــــدی  

   ایــــشـــشــک آنـــقـيـرما   

 زری اویـــــــــــــانـــدی.   

      

 
 سیناماالر   

است كه بيشتر بــه خرافــه و موهومــات »سيناماالر« یا »كلثوم ننه سؤزلری« اعتقادات مردمی     

می ماند و در طول ساليان دراز دهان به دهان گشته و تا امروز باقی مانده اســت. برخــی از ایــن 

-كنــد مــیجود دارد مثالً وقتی كسی عطســه مــیاعتقادات و سيناماها امروز هم در بين مردم و
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ــ گویند باید صبر كند و ورد بخواند و گرنه ممکن است حادثه دی اتفــاق بيفتــد. اگــر دو بــار ی ب

-دهد. همانگونه كــه مــیعطسه كرد نه تنها صبر كردن الزم نيست بلکه باید شتاب هم به خرج 

بينيم این عقيده در بين مردم هنوزهم وجود دارد و معتقدان زیادی دارد. ایــن اعتقــادات بســيار 

 ذاشته است. گسترده است و در هر حال در رفتار و كردار انسانها تأثير خود را گ

برخی از محققان این ساحه، در پی یافتن دالیلی برای چنين اعتقاداتی هستند و معتقدند هر    

آیند اما وقتی عميــق تــر افکاری سبک و دور از عقل بنظر میچند كه این سيناماها در نگاه اول  

هيم رسيد كه مفيــد های اجتماعی آنرا در نظر آوریم به این باور خوابه مسئله نگاه كنيم و زمينه

های اجتماعی دیگر رفع شده باشد و به همين خاطر به صورت بوده اند اما شاید امروز این زمينه

خری مواظــب بــاش كــه همــراه ســنگگ، گویند وقتی نان سنگک میمثالً میخرافه به نظر آید.  

كنــد. فوت میشد وگرنه فردی از خانواده  سنگ به خانه نياوری و از سنگ تنور بدان نچسبيده با

ی اجتمــاعی داشــته اســت. از ای بيش نيست اما چه بسا زمينهمشخص است كه این نظر، خرافه

جمله معتقدند كه قبالً شنهای تنور نان پزی را از رودخانــه و بــا هــزار زحمــت بــه نــانوایی مــی 

آوردند اگر با هر سنگکی چند شن كم شود نانوا را با مشــکل مواجــه خواهــد كــرد پــس چنــين 

 نی گفته شده است تا رعایت حال شود. سخ

گویند كسی كه ناخن بلند دارد فرزند شيطان است. مسلماً این سخن برای كودكان گفتــه می   

شــود »شــبها زیــر نگردد. بــاز گفتــه مــی  شده است تا توجه كنند و زیر ناخنشان ميکروب جمع

مــردم و پيشــينيان بــه تجربــه آیند« بعيد نيست كــه  ها به سراغت میت نخواب چون اجنهدرخ

ایم كه درختان شــب هنگــام ه تنفس خوب نيست و امروز پی بردهدریافته بودند كه برای دستگا

گاز كربنيک توليد می كنند. بنابراین این اعتقادات كه تحت عنوان ســيناما وجــود دارنــد گــاهی 

بــردن بــه منطــق   معانی حکيمانه و منطقی داشته باشند. در هر صورت توجه و تالش برای پــی

تواند در شناخت پدران و اجدادمان، ما را یاری كند. بنابراین با نگاهی كوتــاه چنين اعتقاداتی می

 گذاریم.  تعدادی از سيناماها را آورده و بررسی دقيق و علمی آنرا به صاحبان اندیشه وا می

 ( اتی آجی آدامی ميغ ميغا سانجماز   1 

 ( اجنه دميردن قورخار.   2 

 لرین قابينی یومازالر.  ( احسان یئمک  3 

 ( احسان یئمه یی حرام ائيله مه، پيس اوالر.  4 

 ( احسان قابی سينسا، پيس اوالر.   5 

 ( اسنه ینده بيری نين اوزونه باخما.   6 

 دیر.  سیده خال، الی آچيقليق نشانه( ال اوست 7 
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 ( اللریوی بارماقالما، غم گتيره ر.  8 

 پایين یئمه، یوخسا دیلينده پای چيخار.   ( اؤز گه نين 9 

 ( اوتانانين اوغلو اولماز.   10 

 ( اوزه ر ریگی ساالندا آالوالسا، بللی اوالر كی بد نظر وار.  11 

 ( اوشاق یوخودا گولنده، ملک لر اونو دانيشدیریرالر.   12 

 ( اوشاق یوخودا آغالسا، شيطان اونو آلدادیر.   13 

 دیر.  جک قاشينسا، اليوه پول گله( اووجون  14 

 ( ائوی ایکی آدام سوپورسه، پيس اوالر.  15 

 ( ایگنه نی بوقجایا سانج، شيطان )اجنه( اونو آچماسين.  16 

 ( آتين نالی بركت گتيره ر، ائوینده ساخال.   17 

 ( آچاری سسلندیرمه، ائوده داعوا دوشر.  18 

 ( آغالیان دلی، تئز ساهاالر.   19 

 ( باتيق قاشيق یئره دوشسه، قوناق گله جک.   20 

 ( باشماقالرین اوست ـ اوسته دوشرسه، دالينجا غيبت ائدیرلر.  21 

 ( بورج وئره نده ساغ الين ایله وئر،  22 

 دیر )توت آغاجی سيّد اوالر، كسمزلر(  ( توت آغاجين كسمه، ائل مالی 23 

 ( توكونو یاندیرما، باشين آغریيار.   24 

 لر دیرناق توتان وارلی اوالر.  ( جمعه 25 

 ( دیرناغيوی بير ـ بيرینه چالما، داعوا دوشر.  26 

 ر.  ( دیزلریوی قوجاقالما، غم گتيره 27 

 ( سيغير چينی قفسه سالما، پيس اوالر.  28 

 ( سينان قاب درد ـ بالنی آپارار.   29 

 النسا، آیدینليق دیر. ( سو جا 30 

 زی وار. سؤیود آغاجی اكمک، دوشر ـ دوشمه  ( 31 

 ( قاریاغاندا گون چيخسا قورد باالالر.   32 

 ( یاغيش یاغاندا گون چيخسا، اینک باالالر.   33 

 عيرسه، قونشون آجدیر. ( قارنين سه 34 

 ر.  وز تؤك، تئز گئده( قوناغين باشماغينا د 35 

 سا، اوجوزلوق اوالر. ( گلين اوینا 36 
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 ( گئجه پيچاق چکمه، دمير اوزانار.  37 

 ( گيردكان آغاجی آلتيندا یاتما.   38 

 ( مسافرین داليسيجا سو سپ، سالمت قایيدار.   39 

  
 آلقیشالر  
 ـ آغ گونه چيخاسان. 

 یيوه گؤره وئرسين.ـ آلاله اوره 

 وه بركت وئرسين.ا قودرت، سوفرهـ آلاله قولوو 

 یی سنه حالل اولسون.آناوین سودو، آتاوین چؤرهـ  

 ـ آیدینليغا چيخاسان. 

 ـ نامرده محتاج اولمایاسان. 

 
 قارقیشالر 

 ـ كور اوالسان!     ـ آدین باتسين

 ـ الل اوالسان!     ـ آليشيب یا ناسان.

 مييه سنراحات گون گؤر  -               لر قالسين.ـ آنان مه

 سئل آپارسين سنی.  ـ     ـ آرخان یئره گلسين.

 غين داغيلسين.ـ تيفا                ـ باباليم بوینونا. 

 نين باشی یانسينییـ اوره  سن.  ـ بيلدیگين درده دوشه

 ـ اوزون قارا اولسون ن اولماسين.ـ جان وئرنده سو وئره ني

 ـ وطن اوزونه حسرت قاالسان     ـ چوالق اوالسان. 

 ـ وورغون وورسون سنی. پيادا.ك آتلی اولسون، سن چؤره ـ

 سن!یامان درده دوشه   -   ـ دیلين قوروسون.

 ـ یئتيم قاالسان!    .ـ ائوین یيخيلسين

 ـ ذليل اوالسان!   ـ الين قوروسون  

 شينا!  ـ كول با  ـ فریادین عرشه دایانسين.  

 آرزین گؤزونده قالسين!    - ـ گئده رگلمز یوال گئده سن.

 ـ اوجا غين سؤسون!   باتسين.ـ گؤزونه اوخ  

 سن!ـ پيس درده دوشه  قارا اولسون. ـ گونون 
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 ـ اومودون كسيلسين!     سن.ـ قارا یئره گيره

 یئدیغين بورنوننان گلسّين!     -              سن! ـ ایگيد اؤله

 
 اشعار كودكان

خوانند تا كودكان آنها را  یکی دیگر از مواد فولکلوریک اشعاری است كه برای كودكان می        

زبان   زودتر  و  گرفته  به سخن بازیاد  قادر  ودر جمع  ساده،  كنند  اصوالً  شعرها  این  شوند.  گویی 

قوی می دارای منطقی  اما در عين حال  مفاهيم سادهجای هستند  و دارای  باشند كه آهنگدار 

حوادث و موضوعات   شوند و دالیل منطقی شعر با علت و معلولهایی آشنا می كودك در طول این

 گيرد. برای مثال به دو شعر ازاین گونه توجه كنيد:را یاد می 

 قاری چيخدی بوز اوسته 

 یيخيلدی )یانی( اوسته 

 دئدی: سن نه ظاليمسان آی بوز؟

 ریتمز ایدی دی من ظاليم اولسایدیم گون منی ابوز دئ

 دئدی: گون سن نه ظاليمسان؟ 

 ن یاغمازدی ند دی من ظاليم اولسایدیم یاغيش مبولوت دئ

 دئدی: یاغيش سن نه ظاليمسان؟

 ن بيتمز ایدی ئدی من ظاليم اولسایدیم اوت مندهیاغيش د

 دئدی: اوت سن نه ظاليمسان؟ 

 .ایدیتمازیدیم قویون منيم باشيمی قيراوت دئدی من ظاليم اولسا

 دئدی: قویون سن نه ظاليمسان؟

 یدی قویون دئدی من ظاليم اولسایدیم قصّاب منی اؤلدورمز ا

 دئدی: قصاب سن نه ظاليمسان؟

 نين ایتی منيم كلّه ـ پاچامی گؤتوروبظاليم اولسایدیم َقری )قاری( ننهقصاب دئدی من 

 ایدی مازقاچ

 دئدی: ایت سن نه ظاليمسان؟ 

 لمزیدی  ا ـ داغار جيغيمی د قری دئدی من ظاليم اولسایدیم سيچان منيم تورب

 دئدی: سيچان سن نه ظاليمسان؟

 دئدی من ظاليم اولسایدیم، پيشيک منی یئمز ایدی سيچان 

 دئدی: پيشيک سن نه ظاليمسان؟
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قيشالغيمدی.   ظاليمام بابا ظاليمام. یوك اوستویایالغيمدی. كورسو اوستوپيشيک دئدی: 

 غيمدی. سامانليق اوینا

                     *** 

 اوشـودم هـای اوشـودوم

 داغدان آرميد داشـيـدیـم 

 آلــدیـالر آرمـــيدیـمـی

 مــنه ظــولوم سـالـدیـالر

 مــن ظـولومـدان بئـزارام

 دَریــن قـــویــو قــازارام

 درین قویو بئش گئچی 

 ائـركــگــین هــانی اونــو

 ائر كگ قــازاندا قــئينه ر 

 قــنبر بــوجـاخدا اویــنار

 قـــنبر گــــئدیب اودونـا 

 قـــارغی بــــاتيب بودونا 

 چـيخارتماغـا اه یـــيلدیم 

 بير ده نه گوموش تاپدیـم 

 گــوموشو ســاتدیم تـاتا 

 تــات مــنه داری وئردی 

 داریــنی ســپدیم قـــوشا

 قــوش منه قانات وئـردی

 ندیم اوشــماغــا قـــاناتال

 حــق قـــاپيسين آشـماغا 

 حــق قــاپيسی كليـد دی 

 كـــليد دَوه بــــویــنوندا

 گـــــيالن یـــولوندا دَوه 

 گـــيالن یــولو سر به سر

 ایـــچينده مــيمون گزه ر 

 مـــــيمونون بــــاالالری
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 مــنی گؤرجک آغالدی 

 تــــومـانينا قـــــيـغـالدی 

 
 قاخیشالر 

قاخيش عبارتست از نوعی قار قيش كه به صورت سؤالی مطرح می شــود، بجــای آنکــه اورا 

 می گوید: كوری؟نفرین كند كه: كور شوی! 

 قاخيشهای متداول عبارتند از:

 گؤزون گؤرمور؟

 اوتانيب اریمير سن؟ـ اوتانيب اریمير.

 اردمين تؤكولسون!

 دیلی یوخدور دانيشا.

 دیلينی پيشيک آپاریب.

 یه.مهجانی چيخير ایشله

 ردا قالميشدی.ها آلاله عقيل پایالیاندا بيلميرم بو

 هوشون باشيندا دئييل.  

 
  آندالر

 ـ آالها آنداولسون!  

 ـ باالم جانی!   

 ـ جانيم اوچون!  

 ـ جدّیم حققی!   

 ك حققی!  ـ دوزـ چؤره 

 ـ قورآن حققی! 

 ـ قورآنا آنداولسون!  

 ـ ایشيق حققی!   

 ـ سن اؤل!  

 ـ آنامين روحونا آنداولسون 

 ـ یاالن دئسم دیليم قوروسون.  

 ـ عزیز جانينا آند اولسون.   
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 ـ من اؤلوم!  

 ـ ساباحا ساغ چيخمایام!   

 
 نازالماالر 
 بـاالما قـوربـان ایـنــک لـــر                م  یــاراســيـنــا عزیـزیـ 

 بـاالم هـاچـان ایـمـک لــر؟              اشـالریـن قــاراسـيـنـــا  ق  

 بـاالما قــوربـان ایـالنــــالر               قوی آنان قــوربان اولـسـون 

 بـاالم هـا چان دیل آنــالر؟ يــن یـــاراســيــنـــا                     یاوره              

  

   االالر آی قــــــاالالرقــــ 

  االالر    قـاالدان یـــول ســـ             

  ـاالســين وئــرمــزآنـا بــ 

  ـلـکـه گــوجـلــه آالالر بــ 

 

 بــی                        سود دیبی، قایماق دی              

   وربـانين اولــسون بی بیقـ 

 ود یاال، قـایـمــاق یــاال                         سـ

 قـوربانـيـن اولـسـون خــاال  

  
 الر   الي –الي 

   الی الی دئـــدیم یـاتاسـان   

   يزیـل گـولـه بــاتـاســان قــ 

   قــيز یـل گولون ایـچـيـنـده 

 شــيرین یــوخـو تـاپـاسـان.  

 

 ول بـــاالمالیـينام گـالی

 االملـری سونـبول بـتئـل

   دن دن، سـرچــهنـک كپـه

 ول بـاالم. یـوخوسو یـو نـگ
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   یالی الی بئشيگـيـم الی ال

   ائویم ائـشـيــگـيـم الی الی  

 سن گئت شيرین یـوخـویــا                   

 چکيم كئشيگـيـن الی الی.

       

 نــام اؤز بــــاالمالی الیـيـ

 الی الی بـاالم گـول بــاالم 

 اشی قـارا گـــؤز بـــاالمقــ

 ن بالـدان شـيـرین دیـر دیلي

 بـــاالم.دود اغـيــندا ســوز 

   

 الی الی دیـلـيـن دوز بـاالم  

 ه قــوربــان بــاالم                    مـن سـنـ

 دیـل آج گـيـنن تـئـز بـاالم 

   ومــومـه كـؤنـلـقـان ائـيلـه

 مـن اؤتــوروم سن دانـيــش 

   گل مـنـه بـيـر گـول بــاالم.

 شيرین ـ شيرین سـتؤز باالم.

 

 یـونـجـا بـو  الی الی دئـدیم

 شـيـنـدا قـــاالم وار  داغ بـــا

   بـاش یـاسدیغـا قــویــونـجـا

 اوره یـــيــمــده یــــارام وار 

   یـات سن گـول یــاتـاغـيـن 

 خـــالقيـن دؤولــتـی ـ واری 

   ـه دویـــو نــجـا. باخيـم سـن

 نيـم ده بــيـر بتــاالم وار.مــ
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   المـاالی الی دئــدیـم آغـــ

 الی الی دئــدیـم اوجــادان

   مـــی داغــــالمـــایــاوره

 لـمـيـر بـــاجـادانسسيم گ

   بـؤیو بيـر قــوچ ایـگـيـداول

 نی ساخـالسيـن  نری ستــا 

   يــد بـــاغــالمــا.مــنـه اوم

 چـچکدن، قـيـز یـلـجــادان.

 

   اداغـــالریـــن الالسـيـنـ

 الی الی دئدیم گونـده مـن

   اگــؤزلــریـن قـاراسـيــنـ

 كؤلگه ده سن، گـونـده من

   آنــاالر قـــوربـان اولـسـون

 ر اوالرایـلـده قـــوربـان بــي

   ا. كـؤرپـه بـــاالســـيــنـاؤز 

 ســنه قـوربان گــونـده مـن. 

 

 باال عـؤمرون چـوخ اولسون    

 گؤیلون، گؤزون توخ اولسون   

 يــریـمســنـه الیــال چاغـ   

 دوشمن لـرین یـوخ اولسون.   

 
 تاپماجاالر

اصــی دارد. تاپماجایا چيستان نيز یکی دیگر از موضوعات ادبيــات شــفاهی اســت كــه جــای خ   

است ی فکر كودكان بسيار مناسب و مفيد  جه یا باغالما جهت گسترش و توسعهتاپماجایا بيلمه  

آید. تاپماجاجای خاصی در داستانها نيز دارد چرا كه در بســياری و تفریح خوبی نيز به شمار می

ماجــای او را آورد كــه بتوانــد پاســخ تاپدختر خود را به ازدواج كســی در مــیاز داستانها، پادشاه  

پردازنــد. امــا اصــل تاپماجــا بــرای یهایی به مناظره مــ شيقالر با اشعار تاپماجا گونهعابدهد. گاه  
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ا و دور هم جمع شدنها اســتفاده هنشينیتقویت هوش و فکر كودكان و نوجوانان است و در شب

يرنــد. گشــعر اســت كودكــان خيلــی زود یــاد مــی  كنند و از آنجائی كه بيــان تاپماجاهــا بــهمی

تاپماجاهای آذربایجان بسيار فراوان، روان و متنوعند و تمام علوم زمان را می توان از خالل آنهــا 

آموخت و در حقيقت بسياری از علوم ساده كه برای كودكان مفيد و الزم است توسط تاپماجاهــا 

 بيان شده تا با یافتن جواب و شنيدن شعر آهنگی، شادی و خوشحالی نصيب آنان گردد.

اند كه در این زمينه صاحب تخصص بــوده و تحقيقــات در ميان ملتهای مختلف محققانی بوده   

انــد. از ميــان ایــن و یــا چيســتانها را گــرد آوری كــرده ارزنده ای در این زمينه به انجام رســانده

محققان باید نخست از عالم بزرگ روس سادو ونيگوف نام برد كه مجموعه چيستانهای روسی را 

ر تــالش در مسکو به چاپ رساند. در ایران نيز وزارت فرهنــگ و هنــ   1959گرد آورده ودر سال  

آوری كند كه از آن ميــان صــادق هــدایت رساند تا چيستانهای فارسی را گردای به انجام  وقفهبی

ای ارائــه داده اســت و نبایــد صــمد در این ساحه زحمات زیادی متحمل شده و خــدمات ارزنــده

روز دهقــانی فرامــوش گــردد كــه كتــاب »متلهــا و چيســتانها« را در اوج خفقــان بهرنگــی و بهــ 

ی فارســی تاپماجای آذربایجان به همراه ترجمه  341شاهنشاهی به چاپ رساندند. در این كتاب  

هایی از فولکلــور گــردآوری و ارائــه گردیــده اســت. دكتــر ســالم جاویــد نيــز در كتــاب »نمونــه

شــماری در البته بعد از انقــالب، محققــان بــی  جا گرد آورده است.تاپما  400آذربایجان« بالغ بر  

 آذربایجان، تاپماجاهای تركی را جمع آوری، بررسی و چاپ نمودند.

و تــالش روزانــه دور هــم   اصوالً در ماههای زمستان كه شبها طوالنی است مردم بعد از زحمت  

هــای ات آذربایجــان كــه بــا برف ویژه در دهــ گذراندنــد. بــ ث مــیآمدند و به تفریح و بحــ گرد  می

كــار نبــود و در روســتا  گردید دیگر سير و ســفری درسنگينی، راه روستاها از شهرها مسدود می

شــيقها، عاشدند و در شبهای طوالنی با فرهنگ خاص خود ـ استفاده از ســاز و هنــر  می  ماندگار

ا چيســتان دند. معما یــ كرا گفتن و غيره خود را سرگرم میبازیهای مختلف، داستان گفتن و معم

ای جهــت تعلــيم و شد و بویژه برای كودكان وسيلهی تفریح جمع میكن بود و مایهمجلس گرم

 آمد.تربيت به شمار می

تردید موضوع تاپماجاها رابطــه ی مســتقيم بــا حــوزه زنــدگی و فعاليــت مــردم دارد طــرز بی   

ایــن تاپماجاهــا متبلــور اســت. بــه معيشت، وسایل زندگی، امکانــات مــادی و معنــوی مــردم در 

 :دتاپماجای زیر توجه كني

 اونه دی كی: اوجا دامدان آلچاق داما قار یاغار؟       

توجه كودك معطوف خواهد شد به اینکه برف سفيد است و غير از بــرف چــه چيــزی ســفيد    

توانــد باراند میتر میتوان آرد را نام برد و آنچه آرد را از بام باالیی به بام كوتاهشک میاست؟ بی
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»الک« باشد. با این منطق، كودك توانسته است با طرز كار الک آشنا شود وذهــنش فعــال شــده 

 ند با این مثال، به توصيف الک بپردازد.بتوا

يقی به باغالشــما معــروف اســت و عاشتاپماجاها انواع دیگری نيز دارند. این تاپماجاها در هنر     

رسد نوعی تاپماجــا اســت امــا اگــر نام دارد. یاهالما نيز به نظر مینوع دیگری از آن »یاهالماالر«  

 ود مثل:شدر خود كالم، جواب معما گفته می  دقت شود

 كدوه باالسی كؤششه 

 بونو تاپمایان ائششک  

 ر را كوششک گویند. اینک به تعدادی از تاپماجاها توجه كنيد.  تی شكه معلوم است بچه

   آغ آتيمی نالالدیم       (1

 كوردوستانا یولالدیم                          

 )مکتوب(

   اود دا یاغماز              (2 

 سودا بوغولماز                                   )بوز(

 آغاجالرین اوزولی بير آغاجيم وار                 (3

 اوتوز باتمان اوزومی           تيره ر            ایلدن ایله گ

 وجلوق()اورالل                قاراسين یئسن ح حرامدیر          آغين یئسن  

 اوردان چيخدی قالخانی ( بوردان ووردوم بالتانی      4

 ن()گوسلطانی             یئرین ـ گؤیون         ام بير اوغالن دوغدی           آن

 

 ه بير قوناق گليب خيلی زماندیر( بيز5

 اوج یوز یاشی وار هنوز جواندیر  

 قيرخ سگگيز قيزی وار ماه تاباندیر 

 اوغلی وار اوچی عوامدیر   )ایل، هفته، آی(اون ایکی    

 

 باشماغی نارینجی ایدی  ( حاجيالر حاجی ایدی6

 )مارال بوینوزی(دی         س بونه آغاجی   لماز یاپراق آچوبسوآ

 

 بؤیوك ایش گؤره ر آلاله دگل        )پول( ( دونيانی گزه ر آدام دگل  7

 دامدان دوشر قير یلمازایسال نماز        ( سویا دوشر8
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 یئره دوشر پاسالنماز                        )قيریل( سلنمز   سآت اوستونده     

 گئجه بيزه گلميشلر  وزون ـ اوزون قميشلر( ا9

 خورد و خمير اولموشالر.                 )اریشته(   ميشالراوققه دئير اوینا

 سیایلمه خاتين دوپمه             ( ایلمه ـ ایلمه ایلمه سی  10

 ریک(رسی                     )اوزهیئدی ایلين خسته       هر كيم اونو تاپماسا                  

 اوتوز ایکی قيزالریدیق، بيز لر ایدیک     ( بيز ایدیک 11

 )اوتوز ایکی دیش(اقچایا دوزو لردیک                   بير ت      أزیلردیک، اوزولردیک 

 یومور تاسی نين سانی یوخ                )قاریشقا(     سرم قانی یوخ   ( باشينی ك12

 رر گئجه گئدهجهد ائده اجا گئده ر         ( حاجيالر ح13

  ر                       )نار(یوز اللی جوجه گئده                 بير یومورتا ایچينده  

 گئدین گؤرون نه گئدیر ئدیر            ن گ( دیيرمانا د14

 )ایگده(               چکيلمه ميش اون گئدیر     والدا            تيکيلمه ميش چو

 )سيگله(  آن ده یيل            یازیلی دی قوردی زعفران ده یيل       ( ساری15

 ( من گئدیرم، اوگئدیر                )كؤلگه(16

 )ایز(                 یرم، اوقالير  ( من گئد17

 ی( گئجه ده گئده ر جمال به18

 یگونوزده گئده ر جمال به

 )چای(  هئچ یورولماز جمال به ی                 

 ( آخشام یاخدیم چوخودو19

 سحر باخدیم یوخودو                      )اولدوزالر(

 ( خانيم اویاندی20

 جاما دایاندی

 جام سيندی

 بویاندی                                      )نار( قانا 

 دن كـــئـــچــرشـوســـه   وم وار، جانی یوخبير قوش 

 مـاز.نی سـيـنـدیـرشـوسـه   قـانـادی وار، قـانـی یــوخ 

 )ایشيق(     رلـــره اوچــــار اوزاق یئ 

     )طياره ـ اوچاق( ائـله چـوخدور سانی یوخ. 
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     ـــــــارداش وار ایــــکی قـ

 )گؤزلر(اؤلـونجه بير بيرینی گؤرمز

  

      بــــــــــــورادا اولــــمــاز

    تــــــــرازیـــدا دورمــــاز 

 )یوخو( اوندان شيرین زاد اولماز   

  

    

 آغاج دئييل، یارپاقالری وار

 كؤینک دئييل تيکيليب

   آدام دئييل، دانيشار.  

 )كيتاب( 

 

    خـنـجر ایـله دليک دليک 

 درده دواسـی وار بـــونـون 

    اوردان چـيخدی قــالخانی

 ســرده صـفاسی وار بونون

    آنام بـير اوغـالن دوغـدی

 بـــوردان ووردوم بــالقانی

 گـــؤرنـه جـــفــاسی وار بـونونی                             یئرین ـ گـؤیـون سولطان

    )شان ـ بال( )گون(                                                             

 بـــاشــيـنـا شــلـمــه بـــاغــالدی    بـوردا وورارام قــيـلينـجی 

 اوشــاقــالرین یــيغدی آغـالدیفــــلـکـده اویـنـار اوجــی              

 )ساماوار(     )ایلدیریم(       

 بـــيـر آغاجيم وار اوتوز یارپاغی     ـر اوتـاقـدا ایـکی هاوابـــي 

 )ایيده(      )یومورتا(       

 بـــيـر اوزوقــارا، بــــيـر اوزوآغ  هــانــسـی مــيـوه دی كی 

    یـئـتـکينليکيده ده شيرین؟ 

 )گئجه ـ گوندوز(              
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  )اوشاق(     

 ـــرده ده قــــاچــمــازیـــــانــادی وار اوچـــمـازقــ

 )باليق( 

    دده مــيـن بـيـر دونــووار            

  قــــاتــال مـــاق اولــمـــاز 

    ایــچی دولـــوا شرقی دی 

  ـــانـــامــاق اولـــمــاز      سـ            

                  )گــؤی ـ اولــــدورالر(                

  

 داغـــی ـ دره نـی آشـــتـار  

 دونــيــا الری دوالشـــــــار 

 آنــاســـيـنـا چـــاتــــانـدا 

 سســسيز اونــا قــووشـــار

 )چای( 

 

    سیایـلـيم ایــليـم ایـلـمـه 

    سیایـلمه خـاتون دویـلمه 

 ن لک لک، گلن لک لک  گئده               

    تـاپـمـاساهتر كـيـم بـونـو  

 ه دوران لک لک  بير قيـچ اوست               

 )قاپی(    سییـئـددی ایـلين خستـه 

 رریک()اوزه      

 

 
  حربه ـ زوربا

آید كه البته همراه با اصــطالحات خاصــی كــاربرد ای تهدید به حساب میحربه ـ زور با گونه    

 ست مانند:دارد. زمانی است كه تهدید كام  علنی و مستقيم ا

 اولسون دا.

 ریک.گؤره
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 نين آغيزینی جيرارام.منه بير سؤز دئيه

 چکيل اویانا!

 سن اود اولسان دا، اؤزونو یاندیرا بيلمزسن.

روپوشــی بــر ســخنان اما بسياری مواقع همراه با اصــطالحات خاصــی اســت كــه در حقيقــت     

 شود:می  مستقيم گذاشته

 نی قيرخ قاباچک!ـ اليندن گله

دیدن این علــف، روی  رليک كولو اولموشوق. )یعنی طرف مقابل سگ است زیرا سگ موقعاوزهـ  

 كند(.  آن شاش می

 
 دوعاالر

دارند و برای فرزنــد، پــدر و ذربایجانيان نيز دست به دعا برمیی ملتها و مسلمانان، آمثل همه   

 كنند:همسایه، دوست و غيره دعای خير میمادر،  

 ساخالسينآلاله سنی  

 یينجه وئرسين.آلاله اوره

 الين آغریماسين.

 اللرین وار.  

 قادان آليم.

 قادان جانيما. 

 سينه قادا ـ باالنی سندن اوزاق ائلهآلال

 سنی گؤروم پير اوالسان. 

 اوزون گولسون  

 سن. یيب، چوخ یيهآز ایشله

 سين.آهلل سالمت ائله

 

 : ها نيز وجود دارندالبته در برابر دعا، لعنت

 ـ آلاله سنه لعنت ائله سين.

 ـ نهلته گلميش 

 ـ گور با گور اولموش

 ـ تون به تون دوشموش 
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 مختلف  و موضوعات 1پیرامون هجو، طنز، لطیفه و... 

 

بداهه    فکاهه،  و  )هزليات(،  طنز  پردازی 

بخش   نقد  و  سـاحه  ایدهگسترهـــجو  ی  از 

-را تشکيل می ادب هر ملتی  وسيـع شعــر و  

ادبيات   جمله  از  دیـوان  آذربایجان  دهد  و 

همـچون  ما  بـزرگ  نظامی  شاعران  ،  مولوی، 

از و...مشـحـون  واقـف  ظریف  نسيمی،  سخنان 

برنده است.  و حاكی از شوخ طبعی و یا انتقاد  

هایی  نمونهتوان یافت كه در آن  متر اثری میك

نظ آميـز،  از  هنر  طبعانه،  شوخ  نثر  و  م 

گونه یافت نشود. سلســـله  و طنز جوابی  حاضر

آید اشاره بدینگونه آثار پی می  مقاالتی كه در

كه   هرچند  بود  خواهد  آذربایجان  ادبيات  در 

 تالش ما همچون گنجانيدن بحری در كوزه است. 

رانی داریــم كــه بــا جســارت تمــام رو در روی دربــار پــر طمطــراق در ادبيات آذربایجان شــاع   

ی ظلمت، جاهليــت ورذالــت را اند تا شاید پردهر قد كشيده و دالورانه جان باختهسالطين ستمگ

در حاضر جــوابی و تمســخر ســالطين و تحقيــر ظالمــان و افشــای   بدرد و بسياری از شاعران ما

اند. تعداد بسياری از شاعران نيز آگاهی آنان بوده  خدمت مردم خود وهای چركين آنان در  چهره

كانه ، موشکافانه خرده گيری كرده، زیردر لطيفه ساختن و ظریفه پرداختن ید طوالنی داشته اند

و به نکته سنجی نشسته اند با استفاده از كنایه و ایهام و مجــاز و اســتعاره، ذم بمایشــبه المــدح  

اند، بــه »در« گفتــه انــد تــا »دیــوار« بشــنود. برخــی از ایــن ها را گفتهدیگر صنایع ادبی گفتنی

اند و گــاهی گذشــته را بــه و در لباس تاریخ به حسابش رسيده  هنرمندان حال را به گذشته برده

 حال آورده اند تا عبرت دیگران باشد.

بزند با تواند با تراژدی، درام و شعر حماسی پهلو  ت كه هجو و لطيفه و طنز و... نمیشکی نيس   

 ترین انواع سخن است. ترین، مبارزترین و بخاطر سپردنی  اینحال یکی از اصيل

 
 .1373، 16،15،14هاي امید زنجان، شمارهطنز، لطیفه و . . . در ادبیات آذربایجان،م. كریمي، هجو، 1
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ه كــه گــاه هجو هجا عيب كردن و شتم كردن معنی شده است و برخی ادیبان آنرا نقدی گزند  

-صد بدزبانی و دشناماند. هيچيک از بزرگان شعر و ادب ق رسد دانستهگویی میبه سر حد دشنام

توانستند حق را گستاخانه بيان نماینــد باخنــده و نجائی كه نمیاند، بيشتر آنان از آگوئی نداشته

اند. آنــان مــردم را دوســت گفته  مزاح گفته اند. هجو گویان اصيل ظالمان، ستمگران و ... را هجو

 انــد بــابصيرتی و نــا آگــاهیكه گرفتار بی دارند ولی بر این باورند كه باید آن دسته از مردم رامی

 بيان حقيقتی كه آميخته باخنده و شوخی هشيار ساز است به حقيقت خواند.

بایست خود را بــرای بــر خــورد و انتقــاد دهد میگران را مورد نقد قرار میمنتقدی كه رفتار دی  

تواند این حق را از دیگران برای خود حق انتقاد قائل است نمیكه  دیگران از او آماده سازد. كسی

 سلب نماید.

نویسنده هزل و هجو باید با مسائل روز جامعه در گير شود، رخدادها را با چشمان باز بنگرد، با   

ذوق انتقادی و روح ظریف بسنجد و آنگاه با استعداد هنری خود آنرا بپروراند و طوری بــه مــردم 

ری نيــز ابالغ كند كه او را متوجه نقصانها و كمبودها و معایب سازد و در عين حال از ماهيتی هن

 سرشار باشد.  

ای تلخ و گاه دردنــاك. تــأثير ایــن ســرزنش و ســر مبنای طنز شوخی است و خنده؛ اما خنده   

گذر و موقتی آور است. پند واندرز تأثيری زود  كوفت بيشتر از پند و نصيحتهای خشک و خميازه

افتــد، بــا ایجــاد بــيم، دارد اما نکته سنجی ها نيشــدار اســتهزاءآميز بــر درون انســان مــؤثر مــی 

است بر طــرف خطاكاران را متوجه خود می سازد و معایب و نواقص فردی كه بر اجتماع نيز مؤثر

 سازد.می

ای بجا و سنجيده، مؤثر تر از هزار مشــت در تربيــت دارد! زنــدگی دانستيم كه نکتهكاش می    

ز پليدیها و فساد بــدور بــود، قيافــه باید سرشار از شادیها، ایمان و هدف باشد، در این راستا باید ا

عبوس و اخمو خوشــایند هــيچکس نيســت. زنــدگی شــاد و پــر از تــالش زیباســت و بایــد ایــن 

های عالقه و دلسوزی باشد. این خنده كارد جراحی باشــد نــه چــاقوی آدم های طنز خندهخنده

 ی را بهبود بخشد.كشی. زخمها را بشکافد، چركها را بيرون بریزد، عفونتها را بزداید و بيمار

 چنين طنزی زیبا، مؤثر، ماندنی و مفيد است.

 
 هاي كمیك آذربایجان چهره
در ميان مردم بــه شوند  ی سرگرميها و عبرت آموزی گفته میها و حکایات شيرینی برالطيفه    

ی ابهــام قــرار دارد و هنوز زندگی واقعــی آنــان زیــر پــرده  ای تعلق دارد كهشخصيتهای برجسته

های محبــوب مــردم ی از این حکایات حتی ممکنست امروزه ساخته شوند اما به این چهرهبسيار
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ه قــوش. البتــه در مــورد ها عبارتند از: مال نصرالدین، بهلول و قرنسبت داده می شوند. این چهره

ها در حدی اســت ی شناخته شده، شرح حالی نيز نوشته اند اما اختالف این نوشتههر سه چهره

فتــرین ایــن توان به سندیت آنان اطمينان یافت مث همين مال نصرالدین كه معرومیكه گویی ن

ی او در آناتولی زیارتگاهی معروف است اما هســتند كســانيکه او را شخصيت هاست وحتی مقبره

الــدین طوســی، دانشــمند ای دیگر او را همان خواجه نصيرمعصر هارون الرشيد می دانند. عدهه

ردان حضــرت امــام الــدین را از شــاگخی مالنصــيربير هالكوخان می شمارند. برنامی و وزیر با تد

-بوری حصار در شرق آنکارا و مقبــرهی  ای در نزدیکی قصبهدانند. اما مقبرهجعفر صادق )ع( می

ی باشد. امــروزه مجســمهنصرالدین میقونيه منتسب به مال  ای دیگر در نزدیکی آغ شهر از توابع

تركيه در معرض تماشای عموم گذاشته شده است. این شخصيت، در بين تمــام ملــل وی نيز در  

جهان شناخته شده است كه نه تنها در آذربایجان، بلکه در تركيه نيــز امثــال و لطــایف فراوانــی 

دهنــد. در كشــورهای ال پراز حکمت و عبــرت بــدو نســبت مــیتوأم با هزل و طنز و در عين ح

سنی و غيره كه زمانی جزو امپراتوری عثمــانی بودهجانــد از حکایــات بالکان مانند یوگسالوی، بو

مال نصرالدین شایع است. در ميان كشورهای ترك زبان آسيای ميانه، حتــی در هندوســتان نيــز 

لطایف مال نصرالدین وجود دارد و جالب آنکــه بســياری از حکایــات ایــن شخصــيت كميــک بــه 

ف و حکایــات وی تا آمریکا كتابهــای بســياری از لطــایزبانهای مطرح دنيا ترجمه شده و از اروپا  

از هر جای دیگــر دنياســت و مشــهورترین   ترتردید در آذربایجان شناخته شدهوجود دارد، اما بی

 مورد امتثال مردم است.

الــی   477قيان  اند كه در دوران حاكميت ســلجوالنصرالدین را عالمی معرفی كردهدر تواریخ، م  

ی فعلی زندگی كرده و در قونيه ســکونت داشــته اســت. امــا بيشــتر منــابع در روم ـ تركيه  699

برخــی او را   انــد وهـــ ( دانســته  736ـ    807يمــور )اميــر تایرانی، مــال نصــر الــدین را همعصــر  

س االعــالم« او را الــدین ســامی در اثــر »قــامواند امــا شــمستيمور نيز شناختهامير  همصحبت  

هجــری   738ی  ف حاجی بکتابش ولــی عــارف معــروف متــو، همچنين همعصر  همعصر اميرتيمور

ی هــایش در ميــان عامــهگــوییی و بذلهی فرزانگی، حاضرجوان. او، به واسطه1معرفی كرده است

ه حکایات و لطــایفی كــه بــه مالنصــرالدین تردید اینهمردم محبوب و دوست داشتنی است. بیم

نام   مالنصرالدین نداشته است بلکه بعدها بتدریج بهاند مطالبی هستند كه ارتباطی با  نسبت داده

آنچــه مهــم و ارزشــمند   .انــدند و در حقيقت به وی چسبانده شدهااو گفته شده و یا نوشته شده

 
ائوره دهد مالنصرالدین همان شيخ محمود نصرالدینآخرین تحقيقات نشان می  1 نام اخی  با  نيز شهرت  الخویی است كه  ن 

 ( 1395، تبریز، نشر اختر، 3)م. كریمی، تاریخ ادبيات آذربایجان، چ  دارد.
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لکلــور مــردم آذربایجــان بــه هایی است كه بدو نسبت داده می شود و بخشی از فوباشد گفتهمی

ميــل بــه هــزل و مــزاح و خنــده در وجــود هــر آید. آنچه مسلم است طبع طنز پذیر و شمار می

 ی خنــده بهتــرماعی را در قالب شــوخی و در لفافــهانسانی موجود است و حقایق انتقادی ـ اجت

تــدبر مــردم نتقاد رفتارهای گاه ناشایست و بیگيرد، بنابراین امورد پذیرش و قبول مردم قرار می

انــد. در ایــن ورد نقــادی قــرار گرفتــهترین وجهی مــ ها و حکایات به شدیددر قالب همين لطيفه

ی مردم گشته انــد کهحکایات، از یک سو جباران و ستمگران حاكم مورد نقد قرار گرفته و مضح

اند و از دیگر سو فرمانروایــان عــادل الح رفتار خود تحریک و ترغيب شدهای برای اصو یا به گونه

اند. بی تردید بررسی همين داســتان واز مورد لطف و مرحمت قرار گرفتهو نيک اندیش و مردم ن

 ها از نظر آموزشی و تربيتی نيز حائز اهميت هستند.   

و برخــوردار از هنــر هــزل و   لطایفی كه به مال نصر الدین منسوبند دارای اندرزهای حکيمانــه   

 باشند و ضمن نشاندن لبخندی بر لبان مستمعين، در تصحيح رفتار و كردار مؤثر است.طنز می

چهره ی دیگر از این شخصيت ها، بهلول است كه گاهی بــه بهلــول داننــده و گــاه بــه بهلــول    

كه به بهلول   دیوانه بيان دارد و بتواند از تير غضب و خشم حاكمان و مردمان فرار كند. حکایاتی

 رالدینالدین كميک و طنز آميز نيست بلکه بيشتر از حکایات مال نصی مال نصراند به اندازهبسته

اگردان تر است و مزاح و شوخی كمتــری را داراســت. بهلــول را از شــ خشک و سرد، اما حکيمانه

الرشــيد هــارون ی او بــا خليفــهند و در بسياری از حکایــات، رابطــهاامام جعفر صادق )ع( شمرده

 مطرح گشته است.

دهنــد  بت مــی سومين شخصيت كميک آذربایجان كه لطایف و حکایات عبرت آميــز را بــدو نســ      

ی خود با نام »الفاشوش فی احکام قراقوش« نام او را بر زبانهــا  قراقوش است. امام سيوطی در رساله 

یــه القــاهره«، قراقــوش را  انداخته و محمد بن تعزی الناصری در كتاب خود »نجوم الزاهره فــی وال 

دهــد كــه نــام  . تحقيقات اخير در تركيه نشــان مــی الدین ایوبی معرفی و شناسانده است وزیر صالح 

قوش بوده است كه مردی خير، نيکو روش و مصلحت اندیش بوده  اصلی او بهاءالدین و ملقب به قرا 

هایی را بدو بسته است ولــی عليــرغم ایــن  يوطی در حقيقت در رسایل خود تهمت است كه امام س 

 ای محبوب، عالم و دوست داشتنی است. چسبها، قراقوش در بين مردم، چهره بر 

نباید كرد كه بدیهه پردازی مردم آذربایجان، بویژه تبریزیان در دنيا معروف اســت و   فراموش    

از موضــوعاتی   "لــریتبریز دوبــه"اند.  عنوان مکتبی فرهنگی بدان پرداختهطنازان آذربایجانی به  

است كه كمتر بدان پرداخته شده است و تنها چند مقاله در این عرصه به ميدان آمده است كــه 

 آن هنوز پيداست.  جای خالی
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 ها      لطیفه
انسان همواره خواستار تفریح و خوشی است و تالش دارد تا روزگــار را بــه خوشــی و خرمــی     

بگذراند. در این ميان عالوه بر رقص و آواز و موسيقی، داستانهای كوتاه خنده دار نيز مردم را بــه 

ری از شــاهدان و ســالطين همــواره دارد. این مشغوليت تا جایی است كه بســياخود مشغول می

وجبــات خنــده و شــادی ســلطان و پروراندنــد تــا مدر دربار خویش مــی  هایی رادلقک ک یا  تلخ

اجتمــاعی را در قالــب های بــزرگ، دردهــای  اطرافيان را فراهم آورد. از دیگر سو، برخی از چهره

آوردنــد که مردم را به خنده میها، ضمن آنداشته اند و در حقيقت با گفتن لطيفهخنده بيان می

نصــرالدین، داشــتند از آن جملــه مالای اجتماعی، آنان را به فکر وامیایی از رفتارههبا بيان نکته

اند كــه همــواره عمــر را بــه اما از سوی دیگر افرادی نيز بودهتوان نام برد.  بهلول و دیگران را می

اند. در آذربایجان بــویژه در « معروف بودهبطالت و مسخرگی گذرانده ودر ميان جماعت به »دببه

قلی ااند مانند عبــاچی اوغلــو، ســاری قولوخــان، فــارها وجود داشتهادی از این »دببه«یز، تعدتبر

 خان، اصغر قيليفتی، عسگرانی، حسين فيشقانی و دیگران ـ فراموش نکنــيم كــه برحــی از ایــن

مــردم در برابــر ظالمــان دفــاع  قان كشور، از مردم و اعمــالها در شرایط سخت و اوضاع خف دببه

بعد از سركوب مــردم آذربایجــان توســط رژیــم   1326و    1325از آن جمله در سالهای    اند،كرده

ها حتی از طریق لودگی  توانسته اند روحيه مقاومت را در مــردم ستم شاهی، برخی از این چهره

شــاهی از دســت اینــان در زنده كرده و ژنرالهای شاهنشاهی را به مسخره بگيرند. ژنرالهای شاهن

 اند.امان نبوده

 نر؟غلی باشيندا اوالن ائولهعا   

خواهم پسرم را صاحب خانه كنم. با دختری ازدواج كند. دنيا را چــه گفت: میروزی مال می  -   

 دیدی، شاید فردایی نباشد.

كنند: مال، پسرت هنوز خيلی بچه است، بگذار چند سالی بگذرد و عقــل بــه مردم اعتراض می   

 سرت آید و آنگاه....

 گيرد؟. آخه اگر عقل او برسد مگر زن میرسد دخالت نکنيدكت! به چيزی عقلتان نمیسامال: 

 

ر خمــره گيــر روزی مردمی نزد مال آمدند: مال، گاو می خواسته از خمره آب بخورد ســرش د  -  

 آید. چه كنيم؟كرده است و بيرون نمی

 مال: ـ بروید سر گاو را ببرید.       

د و گفتند: مال، ســر كردند اما سر گاو بيرون نيامد. دوباره پيش مال رفتنمردم همين كار را        

 آید.  گاو بيرون نمی
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 مال: تاكی من باید به شما یاد بدهم؟ حاال بروید خمره را بشکنيد!     

 یکی دوان دوان پيش مال آمد و گفت: مال، مژدگانی بده، صاحب پسر شدی.  -       

 م شکر خدا، به توچه؟مالگفت: اگر صاحب پسری شد     

    

بينند كه قفــل دكــانی را مــی گذشتند. عيارانی را میبی مال همراه پسرش از خيابانی میش   -   

 كنند؟پرسد: پدر، اینجا چه میپسرش می  برند و مشغول دزدی هستند.

 مال: ـ رباب می نوازند.

 رسد.مال: ـ پس صدای رباب به گوش نمی  پسر

 مال: ـ صدای آن فردا صبح به گوشها خواهد رسيد.  

 
 اعتقادات مردم 

 مردم معتقدند كه:    

 ـ اگر روز شنبه استحمام كنند مریض می شوند.

 ـ پس از غروب آفتاب نباید آب بخورند، كه این حق اموات است.

 داد.   ـ پس از غروب آفتاب نباید چيزی به همسایه

 ـ روزشنبه ناخن گرفتن شگون ندارد.

 ریزد.شب موی سر شانه كند، موی بختش میـ اگر كسی،  

 ـ نباید طرف غروب زباله ی خانه را جمع كرد كه دولت و مال از خانه خواهد رفت.

 شود.  چاقو تراشيد، كه آدم بدهکار می ـ نبایه طرف غروب، در خانه، چيزی را با

 ـ شب خانه را روفتن خوب نيست.

 ـ شب به همسایه الک دادن خوب نيست.

 ـ سگی را كه زوزه بکشد باید كشت.

 « را كشته است! firishtaـ اگر كسی خوابی ببيند، باید همان روز روایت كند و گرنه »فيریشته ـ  

 گذرد.گر سگ پی در پی پارس كند، بال میـ ا

 ـ كشتن جغد گناه است.

 ـ گرفتن پرستو خوب نيست.

وگرنــه  ـ اگر كسی با یک اسب »چيل )ابلق ـ سياه سفيد( روبرو شود، باید از راه رفته باز گردد، 

 به مراد خود نخواهد رسيد.  
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ـ وقتی زن آبستن جلو خرگوش یا شتر توقف كرده باشد، اگــر بچــه در شــکمش بجنبــد، دهــن 

 گشاد بدنيا خواهد آمد.

 چشم خواهد شد)!(   و اگر در مقابل مرده بجنبد، شورـ 

 ـ و اگر در مستراح بجنبد، دهانش بدبو خواهد شد)!(

 ی پيچيد و به سوراخ دیواری گذشت، تا صاحبش پریشان حواس نشود. ـ باید ناخن و مو را در كاغذ 

ی با خرگوش روبــرو شــود بایــد بــه خانــهرود، اگر در راه ی داماد میـ روزی كه عروس به خانه 

 شود.آن جا بماند، وگرنه سياه بخت می  گردد و سه روزپدرش بر

 شود.  را در آب سرد فرو كند، دیوانه میـ اگر كسی گل آتش 

 ـ در چشمه باید حتمأ از كف دست آب خورد، خم شدن در آن گناه است.

 شود( بخورد، پول پيدا خواهد كرد. ی كه در تنور از گرده نان جدا می )پاره نان  kutـ اگر كسی »ـ  

 ـ اگر خمير از دست آدم بپرد، مهمان به خانه خواهد آمد.  

 ـ اگر گربه سرو دستش را بليسد مهمان بد طينتی به خانه خواهد آمد.

 ـ اگر نمک توی كفش مهمان بریزی، زودتر خواهد رفت.

ـ پس ازرؤیت هالل ماه نو، اگر به كسی نگاه كنی ممکن است بميرد مگر آنکه پس از دیــدن آن 

 بر زمين دوزی.  شخص، چشم

 ها از اوالد ننه حوا)!(ا( از اوالد حوریان بهشتند، رعيتـ ارباب ها )»بيگ«ه

 داشت.بر  ها را باید، از جائی كه هستند، یکی یکیـ پس از غروب آفتاب رختخواب

 اندازند.  با خطوط كج و معوجی به »حصار« میی آخر سال دیوارهای خانه را ـ در چهار شنبه

كنند چون معتقدند مویی در بدن است كه ، همه از بزرگ و كوچک استحمام میوزـ در همين ر

 شود.ن روز، در هيچ وقت دیگری خيس نمیجز ای

 گویند:ها را میآب پریدن خوب است. وقب پریدن اینـ در این روز از جوی 

 ه،رشـنـبـوم چـآتــيـلم ـ دوشـ 

 ه!رشـنـباتـيـم چیـئــمـيشه قـ 

 ومورلــوغـيـغـيم ـ اوغـآغـــریل 

 سـی،ریــبــاشـــيـمـيـن آغـــ 

 ریــســی،آغـ يــمــيـنـشـدیـ 

 ورادا.يـن بـولـسون، قــالسؤكتــ 
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 گیاهان دارویی  
ن آذربایجان از نظر اقليمی چنان است كه تنوع گياهی و درختی سر شــاری دارد و در عــي       

ای ارد از نظر وجود گياهان دارویی، موقعيت ویــژهای فراوان دهای درختی و مزرعهحال كه ميوه

آیــد كــام  شــایع اســت. ستفاده از گياهان بومی به دســت مــیرا داراست و »توركه داوا« كه با ا

ده است و غيــر از آن های آذربایجان شناخته شبسياری از این گياهان، فقط در دشتها و كوهپایه

دیده نشده است. از آن جمله گياه معروفی به نــام »قــوچ اوتــی« ی دیگر از ایران در هيچ منطقه

ی آن بــرای ســرطان بســيار مفيــد اســت و كــردههای آذربایجان وجــود دارد كــه دمدر كوهپایه

انــد. از گياهــان ن گياه به بهبودی كامــل دســت یافتــهبسياری از مبتالیان بدان، با استفاده از ای

ران، قالقان، چالی، یولقــون ، قازآیاغی، گول آقا، پارپينه، كيریش، گومر،  توان: پئنجهصحرایی می

یــی، بــات بــات، رليک، ختمی، امن كومــهیتی، اوزهليک، ساققيز اوتو، چوبان كيبرون، ائی، اوهگه

ده رن، بيزوشا، چؤل نعناسی، یارپيز، شووه رن، كهليک او تــو، چاشــير، قارقاصــابينی، دوه   بویما

، قره گيله، یئل قووان، چؤلمک، پيتراق، سوپور گــه، اوچ یــار پــاق، ایــت بورنــو، دابانی، یوووشان

هــا بــرای قارپيزی و... كه برخی از این علــفقوش اوزومو، سارما شيق، گيلئيوانا، بوغ بوغو، چؤل  

بيماریها مفيد اســت گيرد. برخی برای از  حيوانات و خورد و خوراك دامها مورد استفاده قرار می

 دهند.گيرند و مورد استفاده قرار میجوشانند یا عرق میا میكه آنها ر

ای تحت عنوان یوغورت وجود دارد كه دارای ساقه ای بلنــد اســت جالب است بدانيم كه بوته   

ی ست بيــرون مــی آیــد و بــه عنــوان مایــهكه وقتی ساقه را بشکنی از وسط آن مایعی مانند ما

خاطر هم ماست را به نام این گياه یعنی یوغــورت مــی ماست از آن استفاده می شود. به همين  

های نامند كه در زبانهای التين نيز عينأاز زبان ما گرفته شده است. محل رشد این علــف، دامنــه

ی ماســت اتيق«گوینــد كــه از قــاطی كــردن مایــهكوههاست. در برخی مناطق نيز به ماست »ق 

 آید.یوغورت به شير جوشيده به دست می  همين

     آورند از آن جمله یونجــه         ه صرفأ برای خوراك دام به عمل میعلفهای دیگری نيز وجود دارد ك  

توان نام برد. از برگ برخی درختان و گياهان بــرای بيماریهــای ســاده )انواع و اقسام دارد( را می

تفاده اســت ماننــد مانند اسهال و... استفاده می كنند. علفهایی نيز هستند كه گلهایشان قابل اس

 نک،  پهنؤوشه، نوروزگولو، الال،ختمی، پهبيزووشا، ب

، ریحــان، مــرزه، سبزیهای خوردنی نيز در آذربایجان فراوان است ماننــد كــه وریــا، ســوزی    -   

شير یا یئر كؤكو، بامادور، یئر آلمــا، فرنگــی آلمــا ن، كئ)انواع و اقسام دارد( بادمجانعناع، تورپ    

 یاشلغم و... 

 آورند مانند قيرميزی گول،ها و باغها به عمل میحياط خانه  لهای فراوان نيز درگ
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توان از قارپيز، قووون، كاالك، مکه، گونــه بــا خــان، شــاماما، كؤكــه های شاليزاری میاز ميوه   

 نام برد.گولو، از گياهان گران قيمتی مانند زعفران، توتون...

دارند كه سنجد، زردآلو، بادام، گردو، قره آغاج )نــارون(،   درختان زیادی در آذربایجان وجود  -   

 توت، سؤیود، قله مه )سپيدار(، سيب و...

ی اوت، ســاری كــؤك، زنجفيــل، دارچــين، های آذربایجان عبارتند از: ایســّ داروها و ادویه  -      

 بادام، سدر،ی )زاج سفيد( ، آجی  هليله، هئل، زرنيخ، راسيخ، گؤی داش  كات كبود(، زه

 
  1اندازه گیریها و مقیاسها 

اوزان در آذربایجان با كمی اختالف با دیگر جاهــای ایــران و جهــان، حالــت بــومی  دارد كــه    

 ك ، پونزا، پئنجه، ميثقال، گيرونکه، قند داشی، پوت،ها عبارتنداز: با تمان )من(، چرهبرخی از آن

ســانتيمتر را   110شود بعدأ آرشــين  ظر گرفته میكيلومتری در ن  6اندازه گيری طول با آغاج ـ  

 وك انگشت وسط یــا نــوك انگشــت كوچــک،گویند، قوالج ـ از نوك انگشت تا آرنج، قاریج، از ن

گئجه یاریسی )تقریبی(،   آراسی، گون اورتا، آخشام، گئجه،  اندازه گيری زمان: سحر چاغی، گون

لنده، دان ن ـ گون باتاندا، قاش قرهاوباشدا،  آتاندا، ایکيندی )بين ظهر و عصر(سحر تئزدن، گون  

 ؛شافاق آتاندااولدوزو چيخاندا،ایشيقال ناندا،

 فصيل لر: یاز، یای، گوز، قيش  

 ماههای قمری: اوروجلوق، قوربان آیی،  

 ماههای شمسی: اسفند )بایرام آیی(، لئيسان آیی، قووس آیی )آذر(،  

 

 قالی 

آذربایجان      باستانی  هنرهای  از  از    –یکی  كه  است  فرش  یا  قالی  تركان،  بگوئيم  بهتر  یا 

مهمترین هنرهای دنيای كهن بوده و ارزش و اعتبار خود را تا امروز نيز حفظ كرده است. قالی  

ی  ه با گذشت زمان از نيازهای اوليه نه تنها یک هنر، بلکه صنعتی دیرین به حساب می آید ك

برای   خانهمردم  مبلمان  تزیين  تا  اسبها  زین  ها،  خانه  های  پوشش  قالی  است.  رفته  پيش  ها 

ی دیوارها، انواع تزیينات  پای مردم، بلکه تزیين كننده  بخش زیرآذربایجان امروزه نه تنها زینت

ترین كارهای  دنيای هنر و صنعت، قالی از اساسیهاست. به اذعان بسياری از مححقان  و مبلمان

است. شاهد مدعای ما صدها كتاب و مقاله ای است كه در سراسر جهان از زیبایی و   تركان بوده 

 
برگزار شد میزگرد علمي بسیار   1376ي تبریز در سال  اي كه در بندر شرفخانه. در سمپوزیوم سه روزه1376امید زنجان،      1

گزارشي از    -. ر.ك: امید زنجانارزشمندي در مورد ریاضیات آذربایجان برپا شد كه در آنجا این مبحث مورد بحث قرار گرفت
 سمپوزیوم. 
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ای  یا به عبارت بهتر تركان نوشته شده است. قالی با تاریخچه  –لطافت و هنر فرش آذربایجان  

آسيای صغير   تا  ميانه  آسيای  از  بر هزاران سال،  با سرانگشت هنرمندانه   –بالغ   ، ی  حتی مصر 

ر تركانه در منظر جهانيان خود  ده و امروز در تمامی موزه های دنيا به عنوان هنتركان بافته ش

 نماید.  می

اصلی     از  تركان در طول هزاره  قالی  برای پوشش زیرپای مردم، زین ترین كارهای  و  بوده  ها 

خانه مبلمان  دیواری،  تابلوی  روس  اسب،  بزرگ  شناس  باستان  است.  رفته  پيش  سرگی    –ها 

ه از  ایوانویچ رودنکو مركز پيدایش این هنر را در آسيای ميانه و در ميان تركان دانسته است ك

هنر تركان رواج داشته است. جالب توجه این است   –های پيش از ميالد به عنوان صنعت  هزاره

دانند دارای حروفی  ر پارسی می ان آن را یک هن كه برخی از آریا پرست   –كه در قالی پازیریک  

. با این كشف، كه تصاویر 1باشد كه امروزه به حروف الفبای گؤگ تورك شناخته شده استمی

گردند. بنا  دعای بدون دليل باطل می بينيد بسياری از ادعاها، فقط در حد اآن را در همينجا می

پنجم و سوم پيش از ميالد در چين، هند، یونان    های ی رودنکو، قاليهای تركان در سدهبه نوشته

امپراتوری   و  یافته  راه  نيز  اروپا  قلب  تا  تركان  قالی  اسالم،  از  بعد  بوده است.  توجه  و روم مورد 

وسعت ترك سلجوقی این هنر را در بيشتر مناطق تحت نفوذ خود رایج ساخته و هنر تركی را  

قالی یافته    Martin Loytved رتين اوتيد  ما  –ی این عرصه  بخشيده است. هنرشناس برجسته

شده در قونيه را دارای ارزش تاریخی و ملی دانسته و این قالی را از هنرهای سلجوقيان دانسته 

بافی تالشهای ارزشمندی انجام داده و این وقيان در پيشرفت هنر و هنر صنعت قالیاست. سلج

پراكنده  –صنعت   سلجوقيان  امپراتوری  قلمرو  تمامی  در  را  چينيان،  هنر  بزرگ  مورخان  اند. 

ابو جعف  از جمله  بزرگ اعراب  ابن هندیان، یونانيان و روميان، حتی مورخين  ر محمد طبری و 

 های تركان بسيار داد سخن داده اند .بطوطه از قالی

كنيم. قالی  ه اشاره ای كوتاه بسنده میسخن در این زمينه را به مجالی دیگر وامی نهيم و ب   

تركان ایران در مناطق مختلفی مانند خود آذربایجان مانند تبریز، اردبيل، زنجان بافته شده و  

ترك مناطق  در  آذربایجان  بر  گؤلوستان   نشينعالوه  دریاچه  مانند   استانهای  )سرزمين  ها(، 

نامه با  كه  اصفهان،  كرمان،  شيراز،  مانند  ایران  خلج،  مركزی  افشار،  شاهسون،  قشقایی،  ای 

ارد هریس،  تبریز،  از  عبارتند  نيز  آذربایجان  معروف  مناطق  معروفند.  پاپاق  قارا  بيل،  توزكمن، 

قالیقره غيره.  و  موغان  گرجه،  داغ،  بخشایش،  تبریز،  :شامل  تبریز  دوگروه  به  آذربایجانی  های 

 گرؤوان، دؤرد فصيل، اووچولوق، افشان، لچک تورنج 
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 ... 1  یومما و . –دبيل عبارتند از : شيخ صفی، شاه عباسی، سرابی، زنجان، مير، آچما گروه ار

گوید و جای آن  و از فرهنگ و تمدن ملتها سخن می  قالی هنری بس بزرگ و گسترده بوده    

نگارش چنين كتابی بخش   با  این هنر،  اميد است دوستداران  بود كه  در كتاب مفصلی خواهد 

 ادبيات فرهنگ شفاهی آذربایجان را رو كنند. دیگر از 

 

 لباس 

ني انسانها  بدن  پوشش  مینوع  شمار  به  مردم  فرهنگ  از  بخشی  سلحشور، ز  ملتی  تركان  آید. 

اند كه با انواع سختی های طبيعی،  جو بودند و در مناطقی زندگی كردهزحمتکش، دالور و جنگ

اند. لذا دارای لباس های  فيایی متنوعی زیستههای جغرا ده و در اقليمتاریخی و انسانی روبرو بو

اداری  متنوعی نيز بوده اند. همچنين برای مراسم مختلف از جشن و شادمانی، تا سوگواری و عز

بوده انسان در سنين مختلف دارای لباسهای مختلف است. تنوعی  دارای لباسهای مختلفی  اند. 

ملت  سایر  ميان  در  چنين  باشد.این  بوده  كم  شاید  و    ها  آداب  نشانگر  مردم،  پوشش  ی  نحوه 

و كشاورزی    سنن، فرهنگ و تمدن آن ملت است. تركان كه دارای قدمتی طوالنی در دامداری 

ر شهرهای ترك نشين ایران نيز ی انواع منسوجات نيز بوده و اثر آن را د بوده اند توليد كننده

شم بوده و با توجه به اقليم كوهستانی  االیام در سر راه جاده ابریتوان دید. آذربایجان از قدیم می

های گوناگون در  ای بوده است. توليد البسهكشاورزی نيز دارای ماهيت پيشرفتهآن دامداری و  

 آذربایجان از شهرت فراوان برخوردار اسن و همين موقعيت را امروزه نيز حفظ كرده است.

ر و دقتی فراوان و زمانی بسيار  بررسی لباسهای مرسوم در ميان مردم آذربایجان فرصتی بسيا  

پرفسور  نيست.  مردم  فرهنگ  جزو  كه  نيست  این  بر  دليلی  اینجا  در  آن  نگفتن  اما  دارد.  نياز 

آرات   كه    6رحمتی  است  نکرده  ادعا  تازه  و  نوشته  تركان  پوشش  باب  در  ارزشمند  كتاب  جلد 

های اثر اهيم به ضعفخوگفتن این سخنان میهمه ی جوانب این مساله را باز كرده است. ما با  

 خود، این كتاب سرپوش بگذاریم تا در فرصتی دیگر بدان بپردازیم. 
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 الر   ماهنی 

          

های عاميانه یکی از مواد فولکلوریک آذربایجان است كه شاید قدمت برخی از ایــن مــاهنی ترانه 

های قــدیمی باشــد و برخــی ها، داستانهای بسيار كهن و افسانهها در ارتباط تنگاتنگی با اسطوره

كننــد. بخــش عظيمــی از د كــه گــویی در هــوای امــروز تــنفس مــینيز آنچنان موضوعاتی دارن

 یهــا ســاختهها متبلور گشته است. برخی از این ماهنیی آذربایجان در همين ماهنیهنرموسيق 

ای دارند اما به دليل استفاده بيش از حد مــردم مند و برخی نيز، شاعر شناخته شدهمستقيم هنر

شائبه از آن، شاعر اصلی در سایه مانده است چــرا كــه مــردم بــه دلخــواه خــود در و استقبال بی

اند. ق و احساس آنان است به كار گرفتهاند و آنگونه كه موافق ذوواژگان آن دست بردهتركيب و  

ترین روستاها ها از دور افتادهست و این ترانهها در كل آذربایجان مشترك احجم عظيمی از ترانه

تا شهرهای بزرگ آذربایجان ورد زبان مردم است. مردمی كه از طلــوع آفتــاب تــا غــروب آن در 

-آوای دل حزین خــود را نيــز آواز مــیصحرا مشغول تالش جهت كسب معاش هستند    دشت و

درختــی نشســته   یای را در دامنه كوه رها كــرده اســت خــود زیــر ســایهدهند، چوپانی كه گله

ریزد، روستائيانی كه چنــد نفــری بــا درد دلش را با آوای آن بيرون می  احتماالً نی بر لب نهاده و

كنند تا اوالً هماهنگی بين هر بــار ای دسته جمعی سر میهستند نغمهزدن نمد  هم مشغول لگد

ای نيز كرده باشند. زنی كه پشمی و دوكی در پيشخوان خانه زدنشان به وجود آید ثانياً زمزمهپا  

یــا غمــين زنــدگيش اشــعاری  نهاده و مشغول نخ ریسی است چه بسا به یاد روزهــای شــيرین و

نــد كــه دیگــران نيــز در همــان كناین كار خود، ترانهجای را ساز میكند. همه اینها با زمزمه می

ها از ان استفاده خواهند كرد و چه بسا كلماتی، مصرعهایی و ابياتی بر آن بيفزایند و یــا موقعيت

آغازد دیگری همان تجربيات را از نو می  آهنگ آنرا روانتر، شيواتر و زیباتر سازند. هر بار كه كس

های زیبــا تحویــل فرزانــدان يان می افزاید و رفته رفته بعد از چند نسل، ترانهبر تجربيات پيشين

ت آن مــردم افــزوده شــده ها بر فرهنــگ و ادبيــاداده می شود. بعد از گذشت زمانی، این آفریده

های خود روابطی با كنند برای رفع نيازهایی دور هم زندگی میآن خانوادهای كه دراست. جامعه

ی، خویشــاوندی، كنند. ابراز عالقــه، دوســتو از تجربيات همدیگر استفاده می  نندكهم برقرار می

در این مســأئل بــه  به نحوی  كنند وهای همدیگر را درك میا و ناخوشیهعروسی ، عزا، خوشی

. آوردت كه آداب و مراسم را بــه وجــود مــیپردازند و این تشریک مساعی استشریک مساعی می

شود ین به صورت فردی و جمعی بر پا میای شادی آور و یا حزاوضاع، زمزمهبسته به موقعيت و  

ی كــه رنجــور از درد زمانــه بــه اشــود. دلشکســتهبيان مــی كه در آن روحيات و احساسات مردم
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ای زیــر ای كه از درد فرزند زمزمهخود را نجوا می كند، مادر غمزده  ای خزیده و حرف دلگوشه

خوانــد، غریبــی كــه بــرای كســب از دست دادن فرزنــدان مرثيــه مــیكه  لب دارد. غمين پدری  

كند؛ آن دیگــری كــه شته و غم جدایی بر دلش سنگينی میمایحتاج زندگی از یار و دیار جدا  گ

بلــه بــا ســختی های شادی سر می كند و دیگری خــود را بــرای مقاسرمست از جام وصال، نغمه

اید هجران كشيده ای نيز به نجوای غمگنانــه انگيز فتح سر می دهد، شكسب وصال، سرود غرور

دل پر دردش آواز می خواند؛ همه و همه بــا آرزو و هــدفی خــاص و موافــق بــا روحيــات خــود، 

های متنوع و متفاوتی نيز خواهد داشــت. ایــن های متنوع؛ ترانهمتفاوت و خصوصيات و موقعيت

و وطــن پهنــاور آذربایجــان مــاع  ی اجتاران انسانی است كه در گوشه گوشهها حرف دل هزترانه

ها از عمــر آنهــا هها و ســدها مختص امروز نيست بلکه دههكنند، خاصه آنکه این ترانهزندگی می

گذرد و در زبان مردم در این مدت زمزمه گشته است. گویی حرف دل این همه مردم، نســل می

مه گر متفــاوت باشــد بــا ها متجلی شده است. اگر هم كمی با حرف دل زمزدر نسل در این ترانه

 سازد و بــه مــرور صــيقل و جــالاش میدهد و خصوصید تغييراتی در آن میذوق و احساس خو

افته و متفــاوت با گذشت ساليان دراز، این ترانه ممکن است از اصل ابتدایی خود تغيير ی  یابد.می

نسان در آن خوابيــده ای یاد آور هزاران خاطره است و شاید روحيات هزاران اگردد. پس هر ترانه

شــک در آید النده توز اولماسين« به صدا در مییار گ -لره سو سپميشمباشد. هرگاه ترانه »كوچه

-وزی به تجدید خــاطرات گذشــته رو مــیزند، پدر و مادرهای امرچشمان پدر بزرگها حلقه  می

ــ كنند. گویی احساسات سه نســل موجــود در  كنند و جوانان نيز آن را نجوا می ه متجلــی آن تران

ول...« مــا الواندیر، یوخ ایچينده خاری بولبــ   –خواند: » وطن باغی آل  ای میاست. وقتی خواننده

برد، كافيست فقط بخشی از كلمات و آهنگ آن برایمــان آشــنا باشــد در ای دور میرا به گذشته

لمــاتش را آن صورت همراه خواننده زمزمه اش خواهيم كرد و سپس در تنهایی مان چــه بســا ك

فزایيم. همين رفتارها و انطباق احساسات با آهنگهــا و كلمــات اســت كــه تغيير دهيم یا بر آن بي

شود و چقدر این فرهنگ، غنــی، ای عاميانه خلق میسازد و ترانهفرهنگ یک جامعه می  آنرا جزو

ی نانــههزاران شــعر و ســخن. ترانــه غمگمتنوع و گسترده است با هزاران ترانه، هزاران آهنگ و  

ی آذربایجانی را نلرزانده است و امــروز كــدام زن و زن سا لخورده  دل كدام مرد و  "گلين  ساری"

 "غمگين این ترانه نسپارد؟ ترانه    مرد ميانسال و جوانی است كه هنگام شنيدن آن، دل به آوای

ت؟« با آن آهنگ روان و زیبایش دل كدام جــوانی را نــر بــوده اســ "  سودان گلن سورمه لی قيز  

ام پير و كد"ری باخ  آی پری باخ ب  "مگين نساخته است؟ وآپاردی سئللر سارانی »چه كسی را غ

بــر "آذربایجان مــارالی ...    "با شنيدن؟ كدام دختر دم بختی است كه  جوانی را جلب نکرده است

-در بين مردم ما وجود دارد و مایهها  ناز و غمزه اش نيفزوده است؟... صدها و صدها از این ترانه
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ای داستانها و روایت ودن مردم ماست. بر اساس هر ترانهی زندگی، سر زنده بودن و اميد وارانه ب

ایم، و در هــر یــک، اگون شنيدهایم، با ایفاها و صدا های گونها گوش دادهخاطرهایم، به  ها شنيده

ها بخشــی از فرهنــگ و ی ایــن ترانــهایــم. مجموعــهی و غرور احساس كردهحزن و اندوه یا شاد

ا و گستردگی در ميــان ملــل دنيــا دانيم كه چنين غنادبيات شفاهی مردم آذربایجان است و می

ها، ش این ترانهنازیم. در باروری، رواج و حتی آفرینهایمان میست. بر این غنای ماهنیمانند ابی

یــا در بــاز يقهاســت و  عاشی همــين  ها ســرودهرند. برخی از ایــن ترانــهيقها نقش بسزایی داعاش

هایی كه درشأن و تعریــف قهرمانــان ایــن مــردم، اند. بسياری از این ترانهآفرینی آنها دخيل بوده

ایم و امــروزه هــر كــس دهيقها شنيعاشهمچون كوراوغلو، نبی، ستارخان، صمد و دیگران از زبان 

يق عبــاس عاشيق قربانی، عاشهای امروزی سروده ی كند. مگر بسياری از این ترانهاش میزمزمه

يقهاست امــا بــا گذشــت عاشی همين هایی كه سروده؟ چه بسيار ترانهيق علعسگر نيستندعاشو  

های ی زاللــی بــرای ترانــهها نيــز سرچشــمهشده است. بایاتی  زمان نام سراینده ی آنها فراموش

شــوند ها در آهنگهای معروف خوانده میيانه است و بسياری از این بایاتیعاميانه و آهنگهای عام

خاص به لباس  و خواسته خویش بایاتی دلخواه را بر اساس موضوعیو خوانندگان بر اساس ذوق  

های خاصی نهآورند. اوضاع اجتماعی ـ فرهنگی در هر مقطعی از زمان، تراآهنگی دلنشين در می

های مربــوط »آراز«، »هجــران« و از ایــن زمــره طلبد در همين چنــد دهــه گذشــته ترانــهرا می

كننــد. در صــد ســال گذشــته د كل جامعه را فریاد مــیاست و درمضامين ورد زبان مردم گشته  

های مربوط به جدایی و حسرت تمام ذهــن و ذوق مــردم آذربایجــان شــده اســت. آرزوهــا، ترانه

ها تبلور یافته اســت. خــالق آنهــا حرمانها، دردها، شادیها، پيروزیها و حرف دل مردم در این ترانه

 نيز همين مردمند.  

ی مردم جایگاه خاصــی دارد و بــا زنــدگی با سابقه ای كهن در ميان تودهنی  موسيقی آذربایجا   

ئونات زنــدگی مــردم نفــوذ يانه در تمامی شــ های عاممردم ارتباطی ناگسستنی یافته است. ترانه

انــزوا و زنــدگی شود بلکه در اوقات تنهــائی وآداب و رسوم عام به كار گرفته مییافته، نه تنها در  

ردد. در عروسيها، جشنها، اعياد مذهبی و ملّی، هنگام كار و فعاليت، زمــان گفردی نيز زمزمه می

های شاد وگاه غمگين در زبان مردم جاری مــی شــود و كاشت و برداشت، هنگام سيروسفر، ترانه

ی یک نفر، یک شــاعر، یــا یــک ها، ساختهگردد. این ترانهحساسات فردی و گروهی را مترنم میا

ها توسط هزاران نفر زمزمه شده و هر كسی از هنــر ها و هزارهطول سده  خواننده نيست، بلکه در

 و احساس خود بر آن افزوده است. بنابراین احساس هزاران هزار انسان در آن مترنم است.
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های متمــادی تغييــر و صــيقل یافتــه و جــالی ها نيز در طول سدهآهنگ و موسيقی این ترانه   

ی هزاران انسان است. شــاید نتــوان های هزاران سالهاندیشهاحساس و  امروزی آن حاصل تالش،

 های عاميانه ای با این وسعت، تنوع و غنا را درميان هيچ ملت دیگری یافت.موسيقی و ترانه

ه بــه های گذشــته نســل بــه نســل، ســينها و دههها و موسيقی فولکلوریک طول سدهاین ترانه  

بت بــه گــرد آوری و ثبــت آن توســط برخــی از ی گذشــته نســ سينه منتقل شده و در یک سده

ی د ســال بــيش آهنگســاز نابغــهصــ بزرگان موسيقی این سرزمين همــت گماشــته شــده اســت  

آوری های معروف را از زبان مردم جمــعآذربایجان ـ اوزئير حاجی بيگلی ـ همت گماشت تا ترانه

نست آنرا به شکلی نــوین طــرح ها تواكرده و دسته بندی نماید. او، بر اساس بسياری از این ترانه

ریزی كرده ودر موسيقی مدرن نيز از آنها بهره گيــرد. حــاجی بيگلــی عــالوه بــر خــدمت ادبــی 

با خلــق آثــار  گسترده و شایان توجهش در آذربایجان، قله ی موسيقی آذربایجانی را فتح كرده و

مجنــون و دیگــران، كالسيک و اپراهای حيرت انگيز خود مانند كوراوغلو، شيخ صــنعان، ليلــی و 

موسيقی آذربایجان را به دنيا معرفی ساخته و مقام ارزشــمند موســيقی مــا را در ميــان ملتهــای 

 جهان مشخص سازد.  

ی های عاميانــهاز دیگر بزرگان موسيقی آذربایجان كه توانسته اند در گرد آوری و انتظام ترانه   

ی فراموش نشدنی جبــار توان از خوانندهرسانند میای به انجام  ات شایستهمردم آذربایجان خدم

های نجــام رســانده و ترانــهای بــه االعــادهفــوق  در این زمينه كارهــای  قاریاغدی اوغلو نام برد كه

مــان بــا ت و پروفســور بولبــول مغنــی بزرگی بسياری را از خطر فراموشی نجات داده اسعاميانه

الری« وبه همت فيکــرت اميــراف بایجان خالق ماهنيجلد كتاب »آذر ها در دوگردآوری این ترانه

انــد. ودی نجــات دادهی نــابها را از ورطــهترانهاند این  رستم اف كه آنها را به نت كشيده  و سعيد

ده و دوبــاره بــه ميــان ها را با موسيقی اصيل و مدرن آذربایجــان جالیــی دیگــر داآنان این ترانه

 اند.ملتمان برده

و كنند كار سترگ  های مردمی كار میبایجان و ترانهه روی موسيقی اصيل آذرتردید، آنانکبی    

 تواند اصالت موســيقی مــا رااند و كوچکترین خطای آنان میدر عين حال حساس را پذیرا گشته

ها از تغيير واژگــان و بایست ضمن دریافت ماهيت دقيق این ترانهزیر سؤال برد. بنابراین آنان می

ها نمــی تــوان هــر ترانــه ی پرهيز كنند. در موسيقی حزن انگيز برخی از این ترانــهموسيقی آن  

ها اســاس موســيقی آذربایجــان ی را وارد كرد. هر چند كه بایاتیعاميانه ی دیگری از جمله بایات

ی مشــتمل ن در یک ترانهتواهستند اما دسته بندی آنان كار هر كسی نيست و هر بایاتی را نمی

هــا در یــک ســری يبــات بایــاتیخواند. بــا ابــراز تأســف از بهــم زدن بســياری از ترتي  هابر بایاتی

تفاوت ماند. زیبایی موسيقی مــا در این موضوع گذشت و نسبت بدان بی  توان ازها، نمیموسيقی
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موســيقی زننــد اصــالت ندگانی كه این ترتيب را برهم میهماهنگی مضمون مترنم است و خواتن

 ریزند.  هم میی ما را در  عاميانه

مــی را شکی نيست كه هنر نعمت بزرگی برای انسان است كه عــالوه برجســم، روح وروان آد    

آفریند. موسيقی از جمله هنرهایی است میرهاند و اميدی تازه در وی  ها میجالداده و از ناپاكی

دیگر هنرها قرار گرفته و تأثير فوری آن مــورد تأیيــد همــة عالمــان ایــن فــن اســت.   ة  قل  كه در

گيرند. شعر و سخن با توسل بــه اوج می  گيری از آندیگر هنرها از بهرهموسيقی هنری است كه  

ود. شــ نشيند و مورد قبول واقــع مــیسب، زیبا و آهنگين گشته، بردل میموسيقی است كه دلچ

ن موهبت بی نصيب نيستند. موســيقی، خــاطره ی هــر ملتــی اســت و ایــن دیگر هنرها نيز از ای

 گردد.  ها با موسيقی ماندگار و زیبا میخاطره

نيــز   ودر آداب مراســم مــاموسيقی آذربایجان در تمام زندگی مردم این سرزمين رخنه كــرده     

ریخ دیــرین می نماید و تنوع و گستردگی موسيقی آذربایجان نشانگر غنای فرهنگی و تاخودی   

يقی و موغام كــه ریشــه در موســيقی فولکلوریــک عاشاین مردم و این مرز و بوم است. موسيقی  

مردم آذربایجان دارد در طی تاریخ كهن و دیرین مردم ما با مردم همگام گشته وتا امروز ارتباط 

بــيش خود را با مردم قطع نکرده است و همانگونه كه شاهدیم عليرغم محدودیتهای فراوان كــه  

رود و خــود را در د دارد ایــن موســيقی همچنــان پــيش مــیپای موسيقی اصيل آذربایجان وجو

-لــب مــیكند و روز بروز طرفداران بيشتری را به خود جهای ملی و بين المللی عرضه میصهعر

كننــد و در ان جسمی و داروی روحی استفاده مــینماید. امروز از موسيقی بعنوان وسيله ی درم

شــود. شــاعر بــزرگ آذربایجــان درمــانی اهميــت خاصــی داده مــینسبت به موسيقی ميان ملتها

 سازد:پروفسور بختيار وهاب زاده در غزلی زیبا موسيقی آذربایجانی و موغام را چنين مطرح می

 یانيب داشالری سيندیردی موغام    لردهكداش اوره      

 تــاپـيندیردی مـوغـام من اوالنی، حــقه ه دوشـحـق  

 بـخـتيارام  ـتابالر اوخـودوم ظن ائــله دیـم چـوخ كـي 

 . نه چـوخ مـطلبی آهـسته جـه قـانـدیـردی مـوغام مـ 

ای فرامــوش نشــدنی ازادبيــات د هویت ملت آذربایجان است و صفحهموسيقی آذربایجانی، سن   

نشيب تاریخ ملــت الر« فراز و  ه یا »ماهنیهای عامياناین سرزمين و این ملت بزرگوار است. ترانه

های مقاومــت مــردم در اند، ترانــهه دشمنان بر این دیار یورش آوردهسازد. زمانی كمی  ما را بيان

برابر ستمگران و زورگویان، بيگانگــان و اســتيالرگران بلنــد شــده اســت. وقتــی بخشــی از ایــن 

های اصلی آذربایجان جدا گشته اســت ترانــه  یلياقتی شاهان و حاكمان از تنهبیسرزمين بر اثر  

گر گشته و روح و احســاس مــردم را تــرنم كــرده عاميانه از جمله »آپاردی سئللر سارانی« زمزمه
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است؟   های ما مترنماست. چرا اینهمه ترانه درباره ی هجران، جدایی، دوری و غم غربت در ترانه

و در هــزاران ترانــه و   د زبــان مــردم گشــتهچرا آواز، سمبلی از عامل جدایی یک ملت اینهمه ور

ی مردم های عاميانهگر شده است حسرت، نيسگيل و جدایی مهمترین موضوع ترانهماهنی تغمه

ی آیریليــق ماست و در این موسيقی سراسر حماسی مردم آذربایجــان، تنهــا موضــوع غمگينانــه

-راساس تاریخ ملت ما ساخته شــدها بهای عاميانه ما نه تنهطنين انداز است. موسيقی ما و ترانه

ی مردم ما نيز در آنها مترنم است. دشمنی با این موسيقی، بی تردیــد اند بلکه احساس و اندیشه

 دشمنی با احساسات، آرزوها، آمال و آرمانهای خلق ماست. 

های عاميانه بيرون بگذاریم و تاریخ موسيقی آذربایجان رابه صــورت گــذرا البته اگر پارا از ترانه   

ای كنــيم بــه بایست اشارهنماید و میضروری میاز نظر بگذرانيم تورقی اندك در تاریخ موسيقی 

ی چهــارم قبــل از دارد و این مجســمه مربــوط بــه هــزارهی اوزانی كه قوپوزی در دست مجسمه

ی ن ســومریان و بــه مــرور در ميــان همــهيالد است. آنگاه اشاره به مقام شامخ موسيقی در ميام

های ترك و بویژه آذربایجان ضروری است، حتی به وجود آوردن آالت موسيقی از جملــه مدنيت

دان  ای موســيقی  این سرزمين است. عبدالقادر مراغه قوپور، تارو دیگر آالت نشانگر قدمت موسيقی در  

و    االلحان« ساز و تار را از ادوات اصــلی موســيقی در آســيای ميانــه قرن هفتم هجری در كتاب مقاصد 

خــان تبریــزی« را مبــدع  علــی »   ، »سياحتنامه«ی خــود   ی در اثر چلب   آناتولی می شناسد و سپس اوليا 

شــيرازی از اهــالی  ین  الد های رضــا القی شــش تــار را از ســاخته خــ اهلل شناساند و آقــای روح اصلی می 

 كند. داند و در درویشعلی در »رساله ی موسيقی« طنبور را از آذربایجان معرفی می آذربایجان می 

ی جــان پيشــرفت زیــادی كــرده ودر نتيجــه، حيات ادبی و صنعت موســيقی آذربای19از قرن     

قابل تــوجهی آشنایی نزدیک با فرهنگ و تمدن غرب و علم و هنر، موسيقی آذربایجان نيز رشد  

زاده، ميرزا شقيع واضع، وشنفکران این سرزمين همچون آخوندكرد و در این ميان هنرمندان و ر

قاسم بيگ ذاكر، حسن بيگ زردابی، سيدعظيم شروانی، نجف بيگ وزیر اف، ميرزا كــاظم بيــگ، 

ر رشــناس روس داند. بطوریکه و. وینوگرادف موسيقيدان سبسزایی داشته  تاثير  ميرمحسن نواب،

کــه نویسد: هنرمندان آذربایجان، موسيقی خود را نه تنها در وطــن خــود، بلاوایل قرن بيستم می

كــه در   19ادبــی قــرن    انــد. جــا دارد از مجــالس موســيقی ودر سایر ممالک خاوری شناســانده

شد و مجالس فراموشان، مجلس خاموشان به رهبــری های شوسا، با كی و غيره تشکيل میشهد

بــاغی، مشــهدی عيســی، خان قــرهعروف ميرمحسن نواب وبا عضویت حسنعلیشناس مموسيقی

جبار قاریاغدی اوغلو، فاطمه خانيم كمينه و مجلس انس به رهبــری خورشــيد بــانو نــاتوان و بــا 

 ای داشته ودر پيشــرفت ویوز باشی و دیگران فعاليت گستردهعضویت م. ر. فنا، م. ا. نورس، ا. ح. 

 اند یادآوری شود.ای داشتهش عمدهرشد موسيقی آذربایجان نق 
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آالت موسيقی آذربایجان با آنکه در ميان ملتهای دیگر مانند ایرانيان، اعراب، هنــدیها و غيــره    

وجود دارد اما امکانات آالت آذربایجانی با سرپنجة توانای هنرمندان ایــن ســرزمين توانمنــدی و 

 ه صاحب آن نيستند.توانایی خاصی را یافته است كه دیگر ملتهای نامبرد

موسيقی آذربایجان از آغاز قرن بيستم به همت بزرگــان ایــن موســيقی بــه صــورت علمــی در    

مؤسسات تازه تأسيس یافته تدریس گردید. در زمان تزار، موسسة »جمعيت موسيقی امپراتوری 

 1920گماشــت امــا در ســال  داشت كه به آموزش موسيقی همــت مــی  ایباكو شعبه  روس« در

ئييــر حــاجی بيگلــی پيشــنهاد داد تــا موســيقی ملــی تأسيس شــد امــا اوز  رواتور شهر باكوكنس

آذربایجان در این كنسرواتور تدریس گردد واز این پس موسيقی آذربایجــانی بــه صــورت علمــی 

تأســيس   1921آذربایجانی در ســال  تدریس گشت و چندی نگذشت كه آكادمی عالی موسيقی  

دان را به خدمت آن را به عهده گرفت و صدها و هزاران موسيقی  گشت. حاجی بيگلی سرپرستی

ملتهای آسيا، موسيقی شناخته   گرفت بطوریکه در عرض چند سال، موسيقی آذربایجان در ميان

نعتی در ســاختن ای گردید و توانست بر موسيقی شرق تأثيرگذار باشد. ضمن شکوفایی صــ شده

ی تحریر در آمد و تمــامی ت، دستگاههای موسيقی نيز به رشتهآالت موسيقی و تکامل این صنع

ان ملــت دستگاههای موسيقی آذربایجان نُت نویسی شــد كــاری كــه در مشــرق زمــين ودر ميــ 

 ای نداشت.دیگری جز آذربایجان سابقه
آفــرینش و را بدون علم و بدون توجه به    هاباچنين تاریخی در خشان، امروزه نمی توان بایاتی   

عاميانه نيــز، تخصــص خــاص های ای خواند. گردآوری ترانهمضمون آنان در هر آهنگ و منظومه
هــا را تقــدیم این ماهنیطلبد و ما در اینجا به متون عاميانه وفادار مانده و تعدادی از  خود را می
ای، هزاران خــاطره، احســاس و اهنی و ترانهد كرد كه در پس هر مكنيم. فراموش نبایعزیزان می

         1سپاریم:ربایجانی آشناست دل میهایی چند كه برای هر آذتاریخ خوابيده است. به ترانه

 
 قوي گولوم گلسین

  اشــقم زیـره سن،ن عـمـ 
 ســنرهفرانسـان، زیزع 
 وم،اوگونــه قوربان اول 

 ن.سيرهدان گسـن قـاپـيـ 

 ناغارات:

 لسين، آی نـنـه، ولوم گقوی گ 

 لسين، آی ننه، قوی یاریــم گ             

 
 . 1379جیلد، تبریز،  2آذربایجان ماهنیالري، آذر پویا،  1
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 ا،قاپـيـدا دوران اوغـالن             

 نـه.ایرحمـيـن گـلسـيـن ن            

 هئی!...

 اغــيــن دوزو وار، قـارا بـ            

 وزو وار،  دوز لـریـنـده قـــ            

 ـسـا، ایکی كـؤنــول بـير اول             

 ؤزووار؟!كـيـمـيـن اونـا سـ            

 ناغارات.

 مـازمـاسا آی باتگون دوغ            

 از،  تـملر گئـجـه یـادردلی           

 ـسـا داعـالـم مـنــی آت           

 از.ـوگيليـم منـی آتـمئس          

 ناغارات.

 
 لیم سنسنگؤزه

 ليم، سنسن گـؤزومـون نوری، گـؤزه 

 وخـدور سنين تک حوری.جـنّتده ی 

 مين جـووری، اؤلـدوردومـنی یــاری 

 ـدوم، ــــــا مــــــن وورولـــاونـ 

 دوم.مـــــن یـــــار اولـاونـــــا 

 ناغارات:

 سئوگيليمه دَگمه، دَگمه، دَگمه، دَگمه،    

 اَگمه.گولومون بوتاسين اَگمه، اَگمه،   

 

 اوجـا داغ بـاشـيندا جـئيران یول ائـيـلر،  

 کان یـول ائـيـلـر.اوره یـيـم بـاشـينا پـي 

 سئون سـئـودیـگينه جان قـوربان ائيلـر،  

 دوم، اونـــــا مــن وورولــــ 

 دوم.اونـــــا مــن یـار اولـ 



 فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان/  552

 

 ناغارات.  

 ر، لاوجا داغ باشــيــندا ال لــه 

 لر،  هونه دوشر ژالگول ـ چيچک اوست 

 ر.لولدن اؤتـروبـولبول ائـدر نـالهگ 

 اونا من وورولدوم، اونا من یار اولدوم 

 
 ائولري وار خانا ـ خانا

 ائولری وار آی آمان، خانا ـ خانا 

 انا،لدوم آی آمان، آی آمان ، یانا ـ یمن كول او 

 ا، یـلـيـغـيـنـيـن یانـی بـوتیا 

  آمان یانار اودا.، آی  سالدی منی آی آمان 

 

 ماق،  اق ـ اویـماوبـاالری آی آمان، اوی 

 اردان دویـماق،  الن سؤزدور آی آمـان، آی آمان، ییا 

 اق،  اوزو گول، لـبـلـری قـایم 

 یاالن سؤزدور آی آمان، آی آمان، یـاردان دویــماق.   

 

 هئچ اولماز ميش آی آمان، آی آمان، یاردان دویماق،   

 اق.  االن ســؤزدور، یـاالن سـؤزدور یاردان دویمیــ 

 
 نبی 

 بـوز آت سنی سر تووله ده بـاغـالرام،  

 آند ایـچيرم سنی مـخـمل چـولـالرام،  

 ـالرام.آی بـــوز آت چـول 

 اگر مـنـی بـو داعــوادان قـورتـارسان،   

 دان، گوموشدن سـنـی نـالالرام،  قيز یل 

 الرام. آی بــــوز آت نــالـ 

 دی،  نيـن بيغالری ائـشمه ـ ائـشمـهنبی 

 دی،  دن دئـشمه ـ دئــشمهپاپاغی گوهلل 
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 ـشـــمـه دی. دئـشــمـــه ـ دئ 

 نبی نين بوز آتين بـيرآت كـئـچمه دی، 

 قــوی سـنـه دئـسـيـنلر آی نادان، نبی! 

 وفـنـگـيـن هـاوادا اویـنادان، نـبـی! ت 

 اویـنـادان نـبـی!                        

 گون گليبدیر گون اورتانين یـئـر یـنه،  

 هَجَر خـانيم قـالخيب آتـيـن بـئـلـيـنـه،  

 آتـيـن بـئـلـينه!                             

 اشـرفی مـيـرواری دوزوب تـــئـلـيـنـه! 

 ه دئـسينلر آی قـاچـاق نـبـی! قـوی سـن 

 هَــجَری اؤزونــدن آی قـوچاق نـبـی!  

 آی قـوچـاق نـبی!                          

 
 آناجان 

 مـيشم مـن، آناجان باغریمی قان ائيله 

 يشم مـن، مهگؤزلریمی گـریـان ائـيـل 

 بير آالگؤزلو یارین عـشقی یـولـونــدا  

 شم من. مـيهلاؤز جانيمی قـوربان ائيـ 

 ناغارات:  

 يــــم، جـــان آغــــریـن آلـاآنـ 

 وم، جــان بـــاشيــنــا دؤنـآنــا 

 يم من، من، من، من،  قـوی دوالنـ 

 يـمــه، لئـوگـيــمــنـيـم اوز س 

 وم من، من، من، من،حـيران اولـ 

 دیر یارین لبلری،  خندان كيمی گولو ـ 

   ری، اونـون آال گـؤزلانا بـنـزر يـرجـئـ 
 یلدی مـندن،  ایکی كلمه دانيشيب آیر 

 ری. قـلبيمه نـور اَلَدی شـيرین سـؤزل 

 ناغارات.
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 ميشمام من، آنا جان عشق اودونا یانما 
 يشام من، ماه آلمهـله ده بيـر تـجـرب 
 نه یامان اولور یاردان آیـری دوشنده،   
 ميشام من. ـ یامان قانما  بلکه ده یاخشی 

 

 گیردیم یارین باغچاسینا 
 يچکلر آچــميش، سينا چگيردیم یارین باغچا 
 چـميش.طـيرلر سـاگيمه عاو یار مــنيم اوره 
 ناغارات:  
 ل، ليم گــل، گل، گل گـــؤزهگ          
 نـــی، بيرگــــؤروم ســ           
 ،  نـامـتـيم اوالرســاگـر قـس           
 ی.آالرام سـن             
            
 یار یولوندا داغالر كئچدیم، سوالردان ایچدیم،   
 م.  بير گؤزل گؤردوم آی قيز، سنی سئچدیمين   
 ادی،  ا بير قيز سئودیـم، منيم اولمگنج یاشيمد 
 ادی،  گؤروب سئودیم، آی قيز غميم اولمسنی   

 چال ـ اوینا
 ر،  ازالــــؤی گــــؤللـرده اوزر قـگ 
 الچين)آی( ووروب، توكونو تـوزالر. 
 زالر،  ـيدســته ـ دسـته گـليـر قـ 
 ازالنــا. گـلـيـــر )آی( نـازالنـا ـ ن 
 ناغارات:
 ـنـا. مهربانيم گول اوغـالن،دور اوینا، چال ـ اوی 
 نــــا. قشنگ اوغالن گؤزل قـــيــز، دورـ اویـ 
 ال ـ اویــنـا. ـشنگ قيز، چگـؤزل اوغـــالن، ق  
 يش گول، ساریلميشدیر گوله بولبولآچيلمدوست باغيندا 

 ول،  قيزالر سـانـجـميـش تئلينه گ  

 ا.ـازالنــــــگلـير )آی( نازالنا ـ نـ 
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 ناغارات.

 االر، سـت بـــاغـيـندا بيـتـر آلـچـدو 

 چـاالر.تـــئز چــيـچکله یَر، یئـتر آل           

 ایـدا وار:ـميزدا بـئـله قـــویـالر یــت          

 قـيز الر اوینار، اوغـالن الرال چـاالر،         

 اوغـالن الر اویـنار، قـيز الرال چـاالر.          

 
 ساري بولبول 

 1وانــدیتـر، بـــاغــی آل ـ ال وطــــن 

 ولـبــول، یــوخ ایــچـنـده خـــاری بـ 

 ر، لـی دورانـــدیـــهعــؤمـور ســـورم 

 سسـيـن گـلـسـيـن بــاری بـــولـبـول. 

 لـسـيـن، ســاری بـولـبـول، سسـيـن گـ 

 ســـاری بــولـبـول، ســاری بـولـبـول. 

  

 اوخـــو قـــوشــالر دیـلـه گــلـسـيـن،  

 سـيــن، خــــوش نـفـسـيـن ائـلـه گـلـ 

 یـاریـم گــوله ـ گــوله گــــلـسـيــن،  

 مــن چـــــاالنـدا تــــاری، بــولـبـول.  

 ســـاری بـولـبـول، ســاری بـــولـبـول.  

 

 گئـيـمـيش دونـون یـاشـيـل چـؤلـلـر،  

 يــب گــولــلــرهـــوســيـنـدن آچــ 

 لـلـرشـيـریـن ـ شـيـریـن دیتـؤكـوب  

 گــل اویـــاداق یـــاری، بـــولــبــول.  

 سـاری بـــولـبـول، ســـاری بـولـبـول. 

 

 
 بعضاً ماهني نین بیرینجي بندي » طاهر و زهره « داستانیندان گؤتوررولموش بو سؤزلرله اوخونور :  1

   » سحرین گولشن چاغیندا،/ نه گزیرسن باغي، بولبول، / اوخودون عاغلیم آپاردین، / اولدون منه یاغي، بولبول .«
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 1شـيـن قـانـدی  بـولـبـول، سـنـيـن ای 

 دی،ـــقـلـر اودونــــا یـــانــعــــاش 

 وانــــدی، نــدن هــر یــئــریـــن الـ 

 كــؤكـسـون آلـتـی سـاری، بـولـبـول. 

 ســاری بـولبـول.  بــول،ســاری بــول 
 

 گول اوغالن 
 ن یـــار، لـائـــولـری كــؤنــده 

 ار، رن یــبــيزه گــول گــؤنـده 

 ون، گـولـون یـــارپـيـزا دؤنـسـ 

 ـار. رن یــدهيــزدن اوز دؤنــبــ 
  

 ول،آدی بــــيــــــر گــــ                

 ول، زو بــولــــــبــســــــــؤ 

 الن؛ ســـاچــی سـونـبـل گول اوغ 

 وربـــان. ل ، مــن ســنـه ق دور گـ 
  

 اقـاپـــيـدا دوران اوغالن                

 ا، ول اوغــالنـا، گـول اوغــالنگــــ 

 النـــا،بـویـنـونـو بــوران اوغـــ 

 ا، ل اوغــالنــا، گــول اوغـالنگـــو 

 ه،گــلـسـيـن، نـنحـــمـيـن رایـ 

 ه،لـسـيـن، ننيـن، نـنـه، گـلـسـگ 

 ه، ن، نـنــســيــــوی مـنـی آلــق  

 ه، نـتســين، نــن، نـنـه، آلسـيآلـ 

 ئــــی!...آی نـــنـــــه، هــ 

 

 ـمـازســان،  ـرسـم آلـآلـمـا وئـــ 

 مـازســان.ســـن آلــمـادان قــال 

 
 بو بند ده » طاهر و زهره « داستانینداندیر.  1
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  ولــوسـن،ـاغـيـن گــهانــسـی ب 

 ان؟  دیـکـجـه سـولـمازسایــگـلـه 

 

 ـول، آدی بــيـــر گـ 

 ول،ؤزو بــولبـســـــ 

 الن،  ساچی سونـبول گول اوغ 

 ان.  نـه قوربدور گـل، مـن سـ 

 ناغارات:

 آی قارا چوخا،        

 بــؤز پــاپـــاق،        

 چيت آرخاليق گول اوغالن         

 آتـينی یان چک       

 قارا بيرچک توپ       

 هاميدان گؤیچک، گول اوغالن، گول اوغالن، هئی!... 

 
 داغالردا چیچك 

 رم ساتارام،داغــالردا چــيـچک دره 

 بــيــر اوزوگـؤیـچک هاردان تاپارام؟ 

 ناغارات:

 ـيـــنـدن،ــارای یــار الهـ  

 دن، نـاو قـارا تـئـــلـلـریــ 

 اال، ر اذن وئـرسن، بـاگــــ 

 ـنـــدن. ـؤزلـریرم گاؤپــه 

  

 اتــارام،  رم ســسـته دربــاغــالردا پ            

 هاردان تـاپارام؟ ستهيــر بــویــو بـب 

 ناغارات.

 رم سـاتـارام،  اغـــالردا خــرمـا درهبـ 

 ر سـاچـی بـورما هاردان تاپارام؟بـــي 
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 سونا بولبوللر 

 سو آتدیم هارا دگدی، سونا بولبوللر،  

 يـم دیـوارا دگدی، سـونا بولـبوللر، ال 

 دیليم ـ آغزیم قوروسون، سونا بولبوللر،  

 نه دئدیم یارا دگدی، سونا بـولـبولـلر.  

 ناغارات:  

 يــيــرلـــر،لـــه یــار، یــار دئـائـ  

 مــيــرلــر، ـئـــچ مــــنــی دئهـ 

 بــولــلـــر.ا بــــولــآی سـونــــ 

 يـــيـــلـم، يــل یــار دئــائـلـه بـ 

 ر، لـريئچ مــنـی دیـنـدیــرمـهـــ 

 بـــولـــلـــر.ا بــــولآی ســــونـ 

 

 دریادا گميم قـالـدی، سونا بـولـبوللر،  

 بيچمه دیم زميم قالدی، سونا بولبوللر،   

 چوخ چکدیم یار جفاسين، سونا بولبوللر،  

 منـه درد ـ غميم قالدی، سونا بولبوللر. 

 ناغارات.  

 اود توتوب آليشارام، سونا بـــولبوللر،           

 ـولـبـولـلر، ونا بهر درده قاریشارام، سـ          

 ولـلر، یاریمين مئيلی اولسا، سونا بـولب           

 باریشارام، سونا بولبوللر. كــوسموشم،            

 
 ساري گلین
 اچــيــن اوجــون هــــؤرمــزلــر،سـ  

 1ولـو غــــــنــچــه درمــــزلـــر، گــ 

 سـاری گـلــيـن.  

 
 نین باشقا صورتي بئله دیر : » گولو سولو درمزلر «. بو مصراع  1



 559فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان / 

 

 ر، ـئــودا نــه ســــئــودادیـبـو ســ 
 رمــــزلـــــر، سـنـی مـــنــه وئـــ 
 ان ـ آمــــــان، ئــيــنــيـم، آمــنــ 
 ـئــيــنــيــم، آمـــــان ـ آمـان، ـنـ 
 ســاری گـلـيـن.   
 و،نـــــــيــن اوزونـــدره وبـــــــ 
 وزونـــوـوبــان قـــــایــتــار ق چــ 
 قـــــــوزونــــو.  
 ؤرم، اوال بـــــــيــر گــــون گـ نـــه 
 و؛ زلـی یـــــــاریـــم، اوزونــنـــــــا 
 ان،ـ آمـئـــيـنـيـم، آمــــــان نـــــ 
 ان، ئــيــنـيــم، آمــــان ـ آمـــنــــ 
 ســاری گـلـيـن.   
 ـاشـــــيـق ائــــلـلـر آیــریـسـی، عـــ 
 انـا تـــــئــلـلـر آیـــــــریـــسـی، شـ 
 آیــــــریـــسی.  
 بـــــيــر گـــونــونــه دؤزمـــــزدیــم،  
 ایـلــلــر آیــــریــــســی؛اولـــــــدوم  
 ـئــيـنـيــم، آمـــــان ـ آمـــــان، نــــ 
 ئـــيـنــيــم، آمــــان ـ آمــــان، نـــــ 
 ســاری گـلـيـن.   

 

  اوچ تئللی دورنا
 ئـيـران، ـولــریـنـيـن دالـــی سـائـ 
 انــگاهدا گــزیر جــئـيـران،ئـيرسـ 
 يران،  وسنون گـــؤره ن اولـور حـحـ 
 اوچ تئللی، دورد تئللی، بش تئللی دورنا. 
 ناغارات:  
 سـن هـــارالی سـان هــارالی دورنــا؟           

 رالی دورنــا، اـيـنـدن یــــاووچــــو ال          
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 سـن گـئتسن بـاغـالر سـارالی، دورنـا.           

 دورنــا.یــــارالـی، یــارالـی، یــارالی            

 

 ولـــریـــنــيـن دالـــی تــــپـــه،ائــ 

 اغـيـش گـــلـيـر ســپـه ـ ســپـه، یــ 

 1ادیــــرام اؤپـــــه ـ اؤپـــــه، اویــــ 

 اوچ تئللی، دورد تئللی، بش تئللی، دورنا. 

 ناغارات.

 

 ـریــنــيـن دالــی قــــایــا، ـولــائ             

 ایـــادان بـــاخـــارالر آیـــــا. قـــ         

 ؤیــده دورنـــا گـــلـمــز سـایـا،       گــ        

 اوج تئللی، دورد تئللی، بش تئللی دورنا.         

  
 سودان گلن سورمه لی قیز 

 لـی قــــيـز،سـودان گــلـن ســـورمـه 

 سنی، باال،  جـيـدیـر كـوزهچـــوخ ایـنـ 

 نـــی،ســـ كوزه  رچــوخ اینـجــيــدیـ 

 آی جــــمــالـيـن شــــعـلـه سـالـيـر، 

 

 ســن گــؤزه سـنـی، بــااللـمـيـهگــ 

 سـن گـــــؤزه ســنـی. لــمـيـهگــــ 

 

 2نـی بــویـنـونــدان آشـــيـر، كــوزه 

 يـن دابـــانـا دوالشــيـر، بــاال، سـاچ 

 ـانــا دوالشـــيـر. يـن دابــــســاچـ 

 اراشــيـر.يـسن ســـنـه یـنــه گــئ 

 
 بندین سون ایكي مصراع سي ائل آراسیندا بئله ده اوخونور :  1
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 سـن گــؤزه سـنـی، بــاال، لـمـيـهگـ 

 ؤزه ســـنـی.ســن گــگـــلــمـيـه 

 

 ـو شــــــربـــت اوالر، كـــوزه ســوی 

 بوالغ اوســـتـه صـحـبـت اوالر، بــاال،  

 حــبـت اوالر.بــــوالغ اوســـتـه صــ 

 ـنـه زحــــمـت اوالر.مـــنـسـيـز س 

 سـن گـــؤزه سـنـی، بـاال.گــلـمـيـه 

 ســن گــــؤزه ســنـی. گــلـمـيـــه 

 
 آپاردي سئللر سارانی 

 آرپــــا چـــایـی آشــدی ـ داشـــدی،

 سـارانی آلــدی قـــــاچــدی،ســـئـل  

 1آال گــــؤزلـو قــــلم قـــــاشــلـــی.  

 ناغارات:

 آپـــــــاردی ســـــئـلـلـر ســـــارانـی،  

 بـــــيــر آال گــــــؤزلـو بــــــاالنـــی. 

 

 گـــــئــدیـن دئـيـيـن خـان چــوبـانـا،  

 ، گـــلـمـه سـيـن بـــــوایـل مــــوغـانـا 

 مـــــوغـــان بـاتــيـب نـــاحـق قــانــا. 

 ناغارات:

 آرپــــــا چــایــی دریـــن اولـــمــاز،              

 آخـــــار ســـویـو ســــریــن اولـمـاز.              

 ســــــارا كـــيـمی گـلـــيــن اولـمـاز.              

 
 آي بري باخ
 ـنـجــره دن داش گـــــلــيـــر، پــــــ 
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 آی بـــــــری بــــاخ، بـــــری بــــاخ. 

 خـــومــار گــؤزدن یـــاش گــــلـيـر،  

 آی بــــری بــــاخ، بـــــــری بـــــاخ.  

 ـرسـه لـــــر، ســنـی مـــــنــه وئـــــ 

 آی بـــــری بــــاخ، بــــــری بـــــاخ.  

 ره نـــه خـــوش گــلـيــر، هــر گـــــؤ 

 آی بــــری بــــــاخ، بــــــری بــــاخ.  

 

 ـنــجـره نـــيــن مـــــــيـلـلــری، پــ 

 آی بـــــری بـــــاخ، بــــــری بــــاخ. 

 گـــولـلــری،       قــيـزیـل      بآچـي 

 ـری بـــــاخ، بـــــری بــــاخ.آی بــــ 

 ـــولـدان ائـــــيـلـر ــالنـی یــــاوغــ 

 ری بـــاخ، بــــــری بــــاخ. آی بــــــ 

 رین دیــــــلـلـری، قــــيـزیـن شــيــ 

 ـری بـــاخ، بـــری بـــــاخ. آی بـــــــ 

 

 ـنــجـره نـــی بـــــــاغـــالمـــــا، پـ 

 آی بـــــــری بـــــاخ، بــــری بــــاخ.  

 ـرم آغـــــــالمــا، ـن گـــــــئـدیـمـــ 

 آی بــــــری بــــــاخ، بــــری بــــاخ. 

 ـئـــدیـب یـــــئـنـه گَــــــلَــرم، گـــ 

 آی بــــــری بــــــاخ، بـــــری بـــاخ. 

 اؤزگــــــه یــه بــــئـل بـــــاغــالمــا،  

 آی بــــــری بـــــاخ، بــــــری بـــاخ.  

 
 خمار اولدوم  

 ـن گـــــلـمـيـشم سـنـه قـــونــاق،مـــ 

 ـئــيـران، مـــــنـه بـــــاخ، بــــاخ!جــ 
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 مـــــــارال ، مـــــــنـه بـــــاخ، بـــاخ!  

 ـنـه بــيـر قـــــایــقـانـاق! بــيـشـيـر مــ 

 نــه بـــــاخ، بــــاخ! آی قـــــيــز مـــــ 

 گــــــؤزه ل، مــــــنـه بــــاخ، بــــاخ!  

 ناغارات:  

 ومــاراولــدوم، خـومــار اولــدوم، خ  

 ـدوم، خـــــومـــار، خــــومـار اولـ 

 ک، نــازیــک بــدن، كـتـان كـؤیـن 

 گؤردوم بيحال اولدوم، بيحال اولدوم،   

 ال. ــيــحـبــيــحــال اولـــــدوم، ب 

 

 گــــئتدیم گــــؤردوم بــوالقــدادیر،  

 ئــيــران، مــــنـه بـــاخ، بـــاخ!جــ 

 ارال، مـــــنــه بــــــاخ، بــــاخ! مــ 

 ومــــاقــــدادیـــر. اَل ـ اوزونــــو یــ 

 يـــز مــــنــه بــــاخ، بــــاخ! آی قـ 

 اخ! ؤزه ل، مــــنـه بــــاخ، بـــــگـــ 

 ناغارات.

 ئتدیم گـــؤردوم بــاغـدا یـاتيب،  گـ             

 اخ بــئيران، مـــــنه بــــــاخ، جــ  

 اخ!ال، مــــــنـه بــــــاخ، بـارمـــ 

 اخ! يز، مـــــنـه بــــــاخ، بـقــآی  

 اتيب،ارا تــــئلـلر گـــــولـه بـقـــ  

 اخ!بـــاخ، بــل، مــــــنـه هؤزگـــ 

 
 قاالدا یاتمیش ایدیم  

 مــيــش ایــــدیـمقـــــاالدا یــاتـ 

 دیـالر اویـــانـمـادیـم،تـــــوپ آتـــ 

 سس ایــــلـــه، آوازایــلـه اویاتدیالر. 
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 دیـــم يــزالرا گــــئـتـمــه دئـقـــ 

 ـدیـم، دایــانـمــادی.دایــــــان، دئـ 

 سازایله دایاندیالر.  صــــحــبت ایــله،  

 ـالر، اوخــــــودوالر، چـــــالـــدیـــ 

 ـاد اولــــدوالر. اویــــنـــادیــالر، شـ 

 لر مــست مـنـی بـاده ایـلـنائــــتدی 

 1تدیالر.  ـــشوه ایــله،  نــازایله   آیــيع 

 دی پـــــایــيــــز:وارقـيـشـا یـــالـ 

 وتـــمادی،اوخـــوت، اوخـبـولـبـول  

 بـــاهـــارایـلـه، یـازایـله اوخـوتدوالر.  

 
 سوسن سونبول  

 ميشم،  سوسن سونبول، آی گولوم، بيتير 

 ميـشم.  من یاریمی، آی گولوم، ایـتـير 

 شـــم. آی گـــولــوم، ایــتــيــــرمي 

 شــم.عؤمرو باشا، اَگولوم، یـئتيــرمـي 

 گـولـگـز، آبـاالم، یـاریـم هانی؟آمان   

 انـــی؟آگـــولوم، یـــاریــــم هـــ 

 ناغارات:

 ـوم، آغ اوزده خــالـــيــــن، آگـــولـ             

 وم، گــــولـــين، آی اومـــه جــمـالـ             

 ولـوم، یـــانــدیـــردی مــنـی، آی گـ 

 ن، ــــــيـــــيـــــالنـــــه دیـر خـ            

 ن؟ـــولــوم، نــه دیـر خـيـالـيـآی گـ 

 م، ـنــدن بــاده ایــچـدیـيــیــــار الـ 

 م،  ـبيمه، آبـاالم، من یـئـتـيـشـدیطلمـ 

 م. ـن یـــئـتـيـشـدیـ، مهولـومآی گـــ 

 
 بو مصراع بئله ده او خونوب : » سؤزو ده، صحبتي ده اوزاتدیالر «. 1
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 ميشدیم.  كــجاوه ســين مـن اؤزوم بزه 

 هـانی؟آمــان گــولـگز، آباالم، یاریم   

 اریـــم هـــانـــی؟آگــــولـــوم، یـ 

 
 آذربایجان مارالی 

 يز، گـــــــــزمـــه آرالــــیآی قــــ 

 نــدن یــــــارالــی، كــــؤنـــلوم ســ 

 يــرانــام، ؤزلـریــــنــه حــــــگــــــ 

 ی. ـایــــــجــــان مــــارالـــآذربـــــ 

 ناغارات:  

 تــه گـــلـنـده، اوســـسن بــــــوالق  

 ولــنـده، قـــيــقـــاجی بــاخــيب گـ  

 ن صـــــبـــری ـ قــــراری، آلـــدیــ 

 ارالـــــی. آذربـــــایــــجـــــان مــــ 

 

 مــــن قــــوربـــانــــام گــــؤزلـــره،   

 ؤزلـــره، شـــيـــریـن ـ شــيــریـن ســ 

 زلــــره، قــــونـــاق گـــل بـــيــيـر بـ 

 ارالــــی.ذربـــــایــــجـــــان مــــــآ 

 

 رم،ـــونـو قـــــوربـــان كـــســهـاوگـ 

 رم، ــلــمه سـن ســـنــدن كـوســهگـ 

 ـدن آرالـــی، رم ســـــــنـگــــــــزه 

 ارالـــــی، آذربــــایـــــجـــــان مـــ 

 
 ك قـــيـرخ قــيز یایالغينا،  گــــئـــده 
 جـــئـيران، جـــویــور اویـــالغـــيـنا،  
 يـســا بــــوالغــــيــنــا، ائــنـک عـــ 
 ایــــجــــــان مـــــــارالــــی. آذربـــ 
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 تــورش سـو اولــسون اویـالغــيـميـز،  
 يـميـز، گــــؤزه ل شـــوشا یــایــالغـ 
 يـمـيـز، الســــان قــــونـــاغـاوسـن  
 ـجــــــان مــــــارالـــــی. آذربـــایـ 

 

 كوچه لره سوسپمیشم
 مـيـشـم، كــــوچــه لــره ســــوســپـ 
 یــــار گــــلنده تـــوز اولـــمــاسـيـن،  
 ـلسـيـن، ائـــله گـئتسيـن، ائـــلـــه گــ 
 ســيــن.آرا لـــيــقـدا ســؤز اولـــمـــا 

 
 ـمــيــشــــام، ســمـاوره اود ســــالـ 
 انـا قــــنـد ســالـمـيـشـام،  اســــتکـ 
 یــاریم گــئدیب، تــک قــــالـميشام،   
 انــی!ـن جــاریــزیــزدیــر یــنـه عــ 
 ن جــانــی!نــه شـيـریــندیــر یــاری 

 
 ـشـــدیــریــن، آلـــيســـــمـــاوری  
 ـشـدیـریـن، مـــاشـا وئــــریم، قــاریـ 
 یـــاریم مـــندن كـــوسـوب گئدیب،   
 اریــــشــدیــریـن.اونـــو منــلــه بـ 

 

 قارا گیله
 ا اویـادام سـنـی،  گـلميشـم اوتـاغـين 

 ی.يــلــه، اویــــادام ســنـقــارا گـ 

 یيب یارادان سنی،  نـه گـؤزل خلق ائله 

 ـارادان ســنـی،  لــه، یـقــــارا گـيـ 

 گــؤتوروب، من قاچارام آرادان سنی.   

 سنی. گيله،       آرادان        قارا                
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 ـول اســـــــدی، قـــــــيـزیـــل گــ 

 ریـــــمــی كــســــــــدی، صـــــبـ 

 ـن، ـاشــــــيـســـيــل گـــــؤزون یـ 

 ــيــــــلــــــه، قــــــــــارا گـــــــ 

 ـالمــــــــا، بــــــســـــــــدی.آغــ

 

 لری دوالن بـا دوالن،  ین كوچهتبریز 

 ـه، دوالن بـــا دوالن، قـــارا گـيـلـ 

 آیری دوالن،    دین، گئتن كی، منی سئومهس 

 قــــارا گـــيـلـه، گـئت آیـری دوالن،   

 نـه مــنه قـيز َقحَطدیر، نه سنه اوغالن،   

 لــه، نـــه ســنـه اوغــالن.قـــاراگـيـ 

 

 دیـــــــــم، ـاج اوالیــــــــآغـــ 

 دیـــــــم، یــــــولـــدا دورایــــ 

 وال؛لـن یـــــــــــســــن گـــــ 

 ه، ـلــــــــــقــــــــــاراگــــيـ 

 م. ـگـــه ســاالیـــــدیـــكـــــؤل 
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