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پروفسور محمدعلی فرزانه

میان  در  که  آذربایجان  افسانه های  و  قصه ها 
مردم این سرزمین با عنوان »ناغیل الر« شهرت 
و رواج دارد، یکی از گسترده ترین و پرمایه ترین 
شاخه های ادبیات فولکلوریک این مرزوبوم است. 
قصه ها و افسانه های آذربایجان ازنظر قدمت، تنوع، 
ردیف  در  خیال پردازی  جنبه های  و  گستردگی 
جالب ترین و شیرین ترین افسانه ها و قصه ها جای 
مي گیرند. به همان سان که نگاهداری و انتقال از 
نسلی به نسل دیگر مواد فولکلور به عهده عموم 
و یا قشر معینی از اجتماع و خلق محول می شود، 
حفظ و حمایت و بازگویی قصه ها و افسانه ها نیز 
به طور عمده به عهده مادران و مادربزرگان محول 
است و همان موجودات مهربان و نازنین هستند 
که قصه ها و افسانه ها را در دفتر سینه خود ثبت 
می کنند و در مواقع درخور برای کودکان و دست 

پروردگان خود نقل می کنند.

دربارهقصههاوافسانههاىآذربايجان
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ریشه و مایه اولیه قسمت عمده قصه ها و افسانه های عامیانه 
رایج در آذربایجان، به مانند منشأ بسیاری از افسانه های ملل 
و اقوام شرق متعلق به دوران بسیار قدیم تاریخ است که طی 
نگاهداری شده  و  نقل  سینه به سینه  متمادی  دوران  و  قرون 
است. این افسانه ها و قصه ها، در ضمن انتقال از نسلی به نسل 
بعدی، پا به پای تحول و دگرگونی جامعه غنی تر و رنگین تر 

گشته و جال و صیقل پذیرفته است.

یک رشته از قصه های آذربایجان در مقام تطبیق و مقایسه 
و  ملل  بخصوص  و  دیگر  اقوام  و  ملل  قصه های  قدیم ترین  با 
آنان  با  اقوام شرق نقاط و موارد اشتراک و همگون بسیاری 
پیدا می کنند. وجود این جنبه و خطوط مشترک و همگون 
در درجه اول نمودار این است که قسمت هایی از این قصه ها 
مربوط به ادواری از تاریخ و حتی ماقبل تاریخ است که هنوز 
از  آن ها  همه  و  بود  نیامده  وجود  به  اقوام  میان  در  افتراق 
برخوردار  یکسانی  تصور  و  تخیل  شیوه های  و  زندگی  طرز 
بوده اند. علت دیگر این تشابه و تقارن چه بسا به دلیل تأثیر 
متقابلی است که در نشیب و فراز حوادث تاریخی و به اقتضای 
قومی،  انتقاالت  و  نقل  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مراوده های 
قصه ها و افسانه های اقوام مختلف در یکدیگر بجای گذاشته 

است.

اساساً یکی از خصوصیاتی که قصه ها و افسانه ها را از سایر 
انواع ادبیات عامیانه متمایز می کند، جنبه فوق العاده عامیانگی 
و ترکیب پذیری آن هاست. قصه ها و افسانه ها در طول تاریخ 
از  و  داشته  پیوستگی  جامعه  قشرهای  وسیع ترین  زندگی  با 
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ناشی  نیز در معرض دگرگونی ها و آمیختگی های  این حیث 
از  مجزا  و  متفاوت  برداشت های  معنوی،  و  مادی  شرایط  از 
رخدادها و ذوق ها و سلیقه های گوناگون و بي شمار قرارگرفته 

است.

و  بازگویی  مرحله  در  باشد،  که  نوعی  هر  از  قصه  یک 
یا  از یک کالم حکمت آمیز  بیشتر  قصه پردازی همواره خیلی 
و  مردم  میان  در  رایج  چیستان  یا  ترانه  یک  عامیانه،  مثل 
حتی از یک داستان معضل آمیخته بانظم و نثر که به وسیله 
بیشتر مورد دخل و تصرف  انشا می شود،  سرایندگان خلقی 
قرار می گیرد و مهر ذوق و سلیقه گوینده را به خود می پذیرد 
و به همان جهت هم در گردآوری مواد فولکلور همیشه ذکر 
نام و مشخصات گوینده قصه بیشتر از هر مورد دیگری مورد 

تأکید است.

جنبه متمایز دیگر قصه ها و افسانه ها از انواع دیگر ادبیات 
عامیانه، در این است که در قصه ها و افسانه ها توسن بادپای 
اندیشه و خیال انسانی جوالنگاه بی حدومرزی را در برابر خود 
می بیند و بنابراین، نه تنها درباره مسائل و رخدادهایی که وقوع 
آن در فالن شرایط تاریخی امکان پذیر می توانست باشد. بلکه 
همچنین در مواردی هم که هنوز پیشرفت دانش و تکنیک راه 
را به سوی آن ها نگشوده، ولی در مبارزه با قوای کور و سرکش 
طبیعت و یا نابسامانی ها و بی عدالتی های اجتماعی و سامان 
بوده  قصه ها  پردازندگان  خواست  و  آرزو  مورد  زندگی  دادن 
سخن رفته است. موضوع »اسب پرنده« یا »قالیچه حضرت 
سلیمان« و ظهور قدرت ها و شگفتی های معجزه گونه از ناحیه 
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انسان ها، جانوران و حتی رستنی ها و رودررو گذاشتن نیروها 
و مظاهر خروش و زشتی و زیبایی و ارزش قصه، قبل از آنکه 
آفریده فانتزی و خیال پروری آفرینندگان قصه ها باشد از آرزو 
و احساس برتری جویی و تفوق طلبی انسان ها بر پدیده های 

سرکش طبیعت و نابسامانی های اجتماعی بوده است.

افسانه ها  و  قصه ها  در  گونه  رؤیا  گوناگون  عناصر  وجود 
افسانه ها  کسانی  که  می گردد  تصور  این  ایجاد  موجب  بعضاً 
و  رؤیا  بیشتر محصول ذهنی و ساخته وپرداخته  را  و قصه ها 
تأثیر  آن ها  تنسیق  و  تدوین  در  و  بپندارند  پیشینیان  تخیل 
عوامل عینی و حوائج مادی و حوادث تاریخی را در سایه و در 
درجه دوم قرار دهند، درصورتی که قصه ها و افسانه ها حتی با 
شمایل فانتزی گونه ای که دارند جوالنگاه ستیزها و مبارزات 
تحقق یافته انسان ها علیه عوامل و شرایطی است کي تالش در 

تباهی و اغنای ارزش های انسانی دارند.

تندیس های  و  عناصر  آن ها  در  که  افسانه هایی  و  قصه ها 
اژدهای هفت سر و سیمرغ و  و  نوع دیو و پری  از  اساطیری 
سحر و جادو و افسون صحبت می شود، مسلماً به کهن ترین 
دوران اجتماع بشری تعلق دارند و مارا تا ادوار اساطیر و دوران 

پستش ارواح و قوای طبیعت به عقب برمی گردانند.

موضوع همزاد و زنده شدن انسان مرده و حلول روح مرده 
انسان  پندارهای  کهن ترین  از  یادگاری  کالبد جدید  یک  در 
درباره روح و زندگی است. بشر اولیه که قادر به درک و تمایز 
میان مرگ و خواب و زندگی نبوده به ناچار به همزاد و روحی 
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و  می گفت  ترک  را  بی وقت جسم  و  وقت  که  می شد  معتقد 
بعد در موقع مقتضی به کالبد خود برمی گشت و اگر به کالبد 

خودی را نمی جست به کالبد دیگری حلول می کرد.

سوگند خوردن قهرمانان افسانه ها به شیر مادر و موضوع 
و  نشانه ها  فولکلورشناسان  از  برخی  عقیده  به  و  بازوبند 
نمودارهایی است که از دوران اجتماع مادر شاهی در افسانه ها 

بجای مانده است.

در یک عده از قصه ها و افسانه ها به جانوران و رستنی هایی 
برمی خوریم که می اندیشند و سخن می گویند و درم واردی 
در  و  انسان جلوه می کنند  از  دوراندیش تر  و  حتی مدرک تر 
انسان  راهنمای  و  مصلحت اندیش  سختی ها  و  مشکالت 
می شوند. این جریانات نیز بازمانده هایی از دوران تو تمیسم 

در قصه هاست.

ابتدایی  تفکر  دوران  در  انسان  قصور  شاخصه ای  از  یکی 
بر این پندار بوده که انسان ها و جانوران و رستنی ها نیاگان 
می توانند  مقتضی  مواقع  در  موجودات  این  و  دارند  واحدی 
به شکل و تمایل انسان ها ظاهر شوند و حاالت و حرکات و 

خصلت تفکر از خود نشان دهند.

آذربایجانی  قصه های  در  که  است  حیواناتی  ازجمله  گاو 
دوران  از  که  حیوان  این  دارد.  برجسته  و  ممتاز  موقعیت 
بوده در قصه های  اقوام مختلف  قدیم مورداحترام و ستایش 
آذربایجان غال با به یاری انسان می آید. او را از تنگنا می رهاند 
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و حتی خود را فدای خوشبختی انسان می کند.

توتم  کهن  ادوار  در  که  خزنده ای  جانوران  از  دیگر  یکی 
قبایل ساکن آذربایجان و نواحی غربی ایران بوده است، مار 
آذربایجان  قصه های  از  بسیاری  در  مار  بودن  مقدس  است. 
به وضوح به چشم می خورد و حتی امروز در میان عامه رسوخ 
که  دارد  نگهبان  مار  یک  آبادی  و  خانه  هر  که  اعتقاد  این 
کشتن آن خطرناک و شوم است و باعث خرابی خانه می گردد 
و بعالوه مارها همیشه جفت دارند و اگر یکی از آن ها را بکشند 
آن دیگری انتقام او را بازمی ستاند، چه بسا اعتقادی بازمانده 

از آن دوران باشد.

آذربایجان  افسانه های  در  گرگ  مانند  جانوران  از  بعضی 
و  مقدس  درنتیجه  و  توانمند  جانوری  به صورت  موردی  در 
جانوری  به صورت  دیگر  مواردی  در  توتم  و  قابل ستایش 
دگرگونی  این  مسلماً  می شود.  ظاهر  ترسناک  و  زیان بخش 
باور درباره این قبیل جانوران و سقوط آن ها از مقام توتم به 
مرتبه مزاحم آفت بار به دلیل زیان بخش بودن آن ها در امور 

چشمداری و زراعت بوده است.

درخشنده های  و  جالب  بسیار  مشترک  و  عمومی  جنبه 
افسانه های  و  قصه ها  سرتاسر  در  نمایان  خطی  به مانند  که 
آذربایجان کشیده می شود و حوادث در اطراف آن رخ می دهد 
قرار  قصه ها  و  افسانه ها  مشترک  هدف  و  مضمون  درواقع  و 
می گیرد، موضوع مبارزه و درگیری مداوم و بالانقطاع نیکی و 
بدی روشنایی و تاریکی، مظاهر سعادت طلب یزدانی با قوای 
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فالکت انگیز اهریمنی است.

خصلت  بارزترین  که  شر  و  خیر  قوای  میان  مبارزه  این 
جانب دار افسانه ها و قصه هاست، چه در افسانه های اساطیری 
و چه در قصه های تاریخی و حادثه انگیز و چه در قصه هایی 
پرندگان  و  رستنی ها  و  جانوران  آن ها  شرکت کنندگان  که 

هستند محور و عامل انگیزنده به حساب میاید.

جسمی  قوای  قهرماناني که  اساطیری  افسانه های  در 
علیه  می گیرند،  نیرو  روشنی  مظاهر  از  یا  و  دارند  فوق العاده 
دیوها و عفریت ها و اژدهای هفت سر و ساحران و جادوگران 
که  دالورانی  پرحادثه  و  تاریخی  قصه های  و  افسانه ها  در  و 
و  تدبیر  قدرت  به  و  ازیک طرف  رزم آوری  و  فنون جنگی  به 
اندیشه از طرف دیگر مایل اند و توانائی افشاگری و استفاده از 
نقاط ضعف دشمن رادارند به انگل ها و عوامل فساد و ستم از 
قبیل غارتگران، زورگویان، ریاکاران، عوام فریبان و رباخواران و 
متجاوزین به حقوق و حدود عامه به نبرد برمی خیزند و باوجود 
نماد دسایس و نیرنگ هایی که فرا راه آن ها قرار می گیرد از 

میان کشمکش های هولناک سرفراز درمیایند.

صداقت، گذشت، جوانمردی و وفاداری از خصائل برجسته 
که  زن  چه  و  مرد  چه  دالوران،  این  افسانه هاست.  قهرمانان 
عموم درراه تحقق آمال و آرزوهای مردم ستمدیده می ستیزند 
از جمع همان چوپانان و کشاورزان و  و  از میان خود مردم 

صنعتگران و پیشه وران عادی برخاسته اند.
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قصه های  در  که  مثبت  و  شوخ  بسیار  چهره های  از  یکی 
توانمندی  و  بی باکی  و  جوانمردی  و  تیزهوشی  با  آذربایجان 
بانام و مشخصات »کچل«،  خود ممتاز است، چهره ای است 
مردم  قشرهای  مطرودترین  و  محروم ترین  مظهر  که  کچل 
پاداش ترین  کم  درعین حال  و  پرزحمت ترین  همواره  است، 
دارد.  عهده  به  را  پادویی  و  مهتری  نوکری،  قبیل  از  کارها 
او با وارستگی و بی ریایی که دارد در برابر هر نوع مشکل و 
مانعی با خونسردی و متانت پایداری می کند و با تیزهوشی و 
موقع شناسی و مال اندیشی که همواره همراه با اندکی شیطنت 
و شیرین کاری است، هر نوع نقشه و توطئه و آزمندی قوی ترها 
را نقش بر آب می کند و راستی، شهامت و زبان افشاگر در 

همه جا سالح کارساز اوست.

از  عده  یک  از  آذربایجان  افسانه های  و  قصه ها  در 
برده  اسم  معروف  دانشمندان  و  تاریخی  شخصیت های 
می شود. بعضی از این شخصیت ها مانند ارسطو و بوعلی سینا 
با چهره خیرخواه و نیک اندیش و مصلح و لقمان مانند طبیب 
نوع  این  می شوند.  معرفی  ناپذیر  شفا  بیماری های  چاره ساز 
برخورد مثبت بادانش و دانشمند انعکاس احترام و ارجی است 

که انسان های ساده همواره نسبت به علم و عالم داشته اند.

و  صحنه ها  و  قصه ها  از  بسیاری  محتوای  و  مضمون 
روابط  فرایند  و  حاصل  آن ها  در  شده  تصویر  رخدادهای 
در  است.  فئودالي  جامعه  دیرپای  دوران  اقتصادی  اجتماعی  
این سیستم اجتماعی که قشرهای وسیع زحمتکشان با تالش 
و  افراد مرفه  و  اندک در یک طرف  بسیار  اما دستمزد  پیگیر 
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مقابل  در طرف  قدرت حکمرانی  و  مالی  توان  با  قشر حاکم 
قرارگرفته اند در یک کشمکش دائمی درگیرند. در اینجا اکثر 
منازعه ها به دستیاری داروغه های...... و قاضی های رشوه خوار 
به سود طبقه حاکم و قشر مرفه حل وفصل می شود. در چنین 
شرایطی خوب و بد بودن یا عادل و ستمگر بودن پادشاه و 
فرمانروا که حاکم بی چون وچرای جان و مال مردم به حساب 
میایند مسئله اساسی است. مردم در رؤیاها و افسانه های خود 
به پادشاه عادل و مردم نواز نیاز دارند ولی شاهان و فرمانروایان 
تابع هوس ها و خودکامی های خویش اند و بنابراین بعضی از 
پادشاهان بنام در قصه ها با دو شخصیت کاماًل متضاد معرفی 
می شوند که یکی از این شخصیت ها نشانگر واقعی و شخصیت 
دیگر چهره ای است که مردم می خواهند شاه آن چنان باشد. 
دیگر  در جای  و  ناجی  و  عادل  یکجا  در  اسکندر  قصه ها  در 
ظالم و غاصب معرفی می شود. شاه عباس با خصائل و صفات 
کاماًل متفاوت و متضاد عرض اندام می کند. شاه عباس عادل و 
»جنت مکان« که به درد دل مظلومان ما رسد و برای آگاهی 
از احوال »رعیت« شب ها به همراه وزیر خود بالباس درویشی 
چهره  نمودار  آنکه  از  بیش  می کشد،  سر  مردم  خانه های  به 
حقیقی و تاریخی شاه عباس باشد، نشانگر چهرهای است که 
مردم می خواهند شاه عباس از آن رقم در رأس حکومت باشد. 
تاریخ شاه عباسی را که مردم در قصه های خود آفریده اند به یاد 
ندارد. تاریخ عالم آرای عباسی که حتی از ذکر جزئیات زندگی 
و  »رعیت نوازی«  این  مورد  در  نداشته  امتناع  نیز  شاه عباس 

»کرامت« شاه عباس هیچ اشاره ای به تلویح یا تصریح ندارد.

روابط  و  شرایط  سنگین  بار  بااینکه  افسانه ها  و  قصه ها 
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با خوددارند، هیچ وقت  ساختاری جامعه فئودالی و سنتی را 
در زیر این بار سنگین خصلت جانب دار بودن خود را از دست 
و  موانع  و  با مشکالت  قهرمانان هرچند  اینجا  در  نمی دهند. 
امید خود  و  نمی بازند  را  میایند هر گز خود  روبرو  توطئه ها 
را به رهایی از تنگناها و دام هایی که درراه آن ها چیده شده 
است از دست نمی دهند. روح جانب داری در قصه ها تا بدان 
پایه است که نه تنها یک شنونده سرد و گرم روزگار چشیده 
و  تشخیص  از  نموداری  که  نیز  نوجوان  و  کودک  یک  حتی 
با خود دارد در جریان برخوردها و مناقشات درون  تمایز را 
قصه بااحساسی التهاب آمیز در طرف چهره های مثبت قصه ها 
قرار می گیرد و آرزوی پیروزی روشنایی بر تاریکی و عدل بر 

ستم را از ته دل می طلبد.
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دکتر حسین فیض الهی وحید

رازىازداستانهاىفولکلورآذربايجان

در سیستم فلسفی – دینی ترکان باستان سه 
ایزد بانوی قدرتمند است که عبارت اند از:

- فرشته بانوی ماىگيلآنا
2-فرشته بانوی آيزيتآنا
3-فرشته بانوی اوماىآنا

فرشته بانوی »ماىگيلآنا« وظیفه ی »حفظ
بر  را  تركان«  سرزمين و ملت حراست و
عهده داشت و حافظ سرزمین و مردمان ترک در 
مقابل سایر اقوام و یا خطرات و فجایع طبیعی و 
ترک ها  سرزمین  به  دشمنی  اگر  بود.  غیرطبیعی 
نازل  ترک ها  سرزمین  به  بالیی  یا  می کرد  حمله 
می شد »ماىگيلآنا« به تشجیع و بسیج آنان 
رهبران  حمایت  تحت  را  جنگجویان  و  پرداخته 

منتخب آماده ی دفاع می کرد.

چراجنگجوياندرجنگهااز»كالههاى
پَردارومودار«استفادهمیكردند
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نگه دارنده ی  و  حافظ  و  نگهبان  و  موکل  آنا« »آيزيت
»کودکان در سه روز اولیه ی زایمان بود« و وظیفه نگهداری او 
در روز چهارم به پایان می رسید اما اگر کودک فردی منتخب 
و برگزیده بود، حمایت از او به عهده ی »اوماىآنا« نهاده 

می شد.

اومای آنا دارای دو وظیفه اصلی و فرعی بود. وظیفه اصلی 
و  تربیت  و  برگزيده«  و منتخب « کودکان  به  کمک  او 
رساندن او به مقامات باالی اجتماعی و وظیفه فرعی او کمک 
به تمام کودکان و حفاظت از آن ها در برابر بعضی از خطرات 

اجتماعی بود.

او در یک کالم »فرشته ی نگهبان کودکان برگزیده تا زمان 
موعود و فرشته نگهبان کودکان معمولی تا طی دوره کودکی 
بود«. پس او دو وظیفه عام و خاص داشت: عام برای تمامی 
کودکان و خاص، برای کودکان منتخب و برگزیده. این فرشته 
بانو شکل های مختلف تجلی می کرد که ازجمله ی آن تجلی 

در شکل پرنده و حیوانات بود.

افراد  به  پرنده  نقش  در  اگر  آنا  اومای  بانوی  فرشته 
پر  ارتباط گیری چند  تحت الحمایه خود ظاهر می شد جهت 
یا  ضرورت  مواقع  در  تا  می داد  داستان  قهرمان  به  را  خود 
احساس خطر پر او را آتش زده و به محض آتش زدن اومای 
آنا در نقش پرنده )از قبیل سیمرغ، قره قوش، عقاب، کبوتر( 

فی الفور در محل حاضر و قهرمان را راهنمایی می کرد.

اومای آنا در تجلی به شکل حیوانات مودار بیشتر در جلد 
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ظاهر  و...  گوزن  آهو،  گرگ،  قبیل  از  پستانداری  حیوانات 
می شد و وسیله ارتباطی نیز همان »توک« یعنی »مو« بود 
که به محض آتش زدن مو از سوی قهرمانان داستان، اومای آنا 

ظاهرشده و مشکالت قهرمانان را حل می کرد.

»آدابورسومشمنی«،  در  فراخوانی  اصلی ترین  چون   
سوزاندن بخور و عود بود لذا دعوت کننده بعد از بخورسوزی 
و در شرایط اضطراری بدون آداب و تشریفات عادی فقط با 
به آتش انداختن »پر«يا»مو« عمل احضار انجام می گرفت 
و به محض سوختن مو، اومای آنا ظاهر می شد لذا همین حاال 
هم در بین ترکان آذربایجان در مواقعی که فردی به ناگهان 
وارد جمعی می شود که در مورد او صحبت می کردند در ترکی 
توتدوالر«  اودا توكون بيل ائله « می گویند:  آذربایجان 
ظاهر  از  کنایه  گرفتند،  آتش  به  را  مویش  مثل اینکه  یعنی 
شدن ناگهانی کسی در جمعی که سخن از او در میان است.

 پس در این بند مشخص شد که وسیله ارتباطی قهرمانان 
یا مو هست. آداب ورسوم  از طریق پر  با موکل خود  داستان 
فراخوانی و دعوت از سیمرغ در شاهنامه از طرف »زال« و 
»اعمالشمنی زال« کاماًل منطبق با آداب ورسوم»شمنان
در  ریشه  داستان  این  که  می دهد  نشان  و  است  ترک«
اهمیت  شایان  هم  نکته  این  دارد.  باستان  ترکان  آیین های 
در  و  بودند  سکایی  ترکان  از  رستم  و  زال  خاندان  که  است 
شاهنامه به ایشان »سگزی«)سکایی( گفته می شد و چنانچه 
می دانیم سکایی ها نیز به گفته ی اکثر مورخین مانند »مناندر 
بیزانسي «تاريخنويسمشهورقرنششمميالديترک
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بهصراحت ترکها قديم نام مورد در به او چه بودند
لذا  می نامیدند«)1(  ساکا  را  ترک ها  قدیم   »در  مينويسد:
ترکان  افسانه های  از  برگرفته  شاهنامه  داستان های  اکثر 
ساکایی است که پنجاه درصد آن در مورد »توران« با هویت 
مانده و پنجاه درصد آن هویت عوض کرده ضد ترک  واقعی 
شده است که در مقاله ی »آیا رستم پهلوان معروف شاهنامه 
تُرک نبود؟!« به طور مفصل به آن پرداخته ام و در سایت ها و 

مطبوعات چندین سال پیش شاید موجود باشند.
یاری دهنده   و  کودکان   نگهدارندِ   و  موکل   و  »حافظ   تركان قاموس در اوماي
بوده اثري منشأ آتيه در میبايست كه را كودكاني اوماي بود. دردمندان «
باشنددركنفحمايتخودمیگرفتوآنهارابهحيواناتمختلفمیسپرد.
اينافرادبعدازبزرگشدنتحويلخاندانوقومقبيلهخودمیگرديدندتا
»ترکان   پروردگي پرنده مثالعينيآن نمايند. بهرسالتيكهداشتندعمل

شاتو«است.

و برگزيده قهرمانان »شناسايی« 7-چگونگی
تحتالحمايهاوماىآنا

با توجه به اینکه بعضی از پرسوناژهای داستان های شرقی 
بدون  و  ناخواسته  و  خطرناک  موقعیت های  و  وضعیت ها  در 
قرار  آنا  اومای  تحت الحمایه  قهرمانان  مقابل  در  شناخت، 
می گرفتند که منجر به شکست یا صدمه دیدن ایشان می شد 
لذا بعد از صدمه دیدن ایشان می گفتند اگر از قبل می دانستند 
با »قهرمانینظركردهوتحتالحمايهىاوماىآنا« روبرو 
خواهند شد ازاین رو دررویی منصرف شده متحمل ضرر و زیان 
نمی شدند لذا درجه ات اجتناب و جلوگیری از این برخوردهای 
ناخواسته، ضرورت شناسایی پیش می آید که این مسئله نیز 
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با پر یا با بخشی از موهای تجلی های اومای آنا حل شده و آن 
اینکه قهرمانان نظرکرده »دوپَِرابلق« از پرهای اومای آنا و 
یا یک دسته از موهای او را به »كالهجنگی« خود به عالمت 
نظرکردگی می زدند و از این به بعد هر کس با این قهرمانان 
بود.  خودشان  پای  خونشان  می جنگیدند  نظرکرده  نشان دار 
در اصطالح داستانی و تاریخی به این موها یا پرها که بیشتر 
پادشاهان  تاج  و  کاله  زینت بخش  زینت آالت،  و  جواهرات  با 
يا »ِجّغه« فارسی  به  و  »جيققا«  آذربایجانی  ترکی  به  بود 
»جيغه« می گفتند. در داستان های ترک و آذربایجانی، قسم 
دروغ به جیغه پادشاه تُرک به خاطر زیر سؤال بردن مقام الهی 

صاحِب سلطنت، سزای مرگ را برای دروغ گو در پی داشت.

کاله جنگی پردار
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مظفرالدین شاه قاجار با كالهجيغهدار )مو یا پر زینت بخش کاله یا تاج(

جيغه به  دروغ  قسم  آذربایجانی،  و  ترک  داستان های  در 
صاحِب  الهی  مقام  بردن  سؤال  زیر  خاطر  به  تُرک  پادشاه
سلطنت، سزای مرگ را برای دروغ گو در پی داشت. جیغه در 
عهد باستان نماد »اوماىآنا« بود تا بالفاصله بعد از به آتش 
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انداخته شدن پر یا مویش به یاری دعوت کنند بشتابد.

گاه مشاطه ها و آرایشگران زلف های جلو پیشانی دختران 
وزنان و ابروان آنان را به فرم و شکل خاصی »جيغهگونه« 
گفته  و شاعری  افزوده می شد  آنان  زیبایی  به  که  می کردند 

است:
کرده ای جیغه – جیغه ابرو را

 داده ای عرض، جوهِر مو را

»تركاناتروسک« که پایه گذار شهر رم و امپراتوری روم 
لذا  می شدند  محسوب  ماده ای  گرگ  پرورده ی  چون  بودند 
به کاله های جنگی خویش به جهت نشان دادن نظرکردگی 
بعدی  قرون  طی  در  و  می کردند  نصب  مو  دسته ای  خویش 
این کاله های جنگی سربازان رومی مورد تقلید قرار گرفت و 
نه تنها تمام افسران و درجه داران بلکه تمام سربازان دوست و 
دشمن نیز جهت ایجاد رعب و وحشت و یا زینت در صفوف 
مودار  جنگی  کاله های  گذاردن  یا  پر  نصب  به  اقدام  خصم 
می کردند  مصنوعی  موهای  با  سر  پس  تا  پیشانی  باالی  از 
و  هستند  آنا  اومای  حمایت  تحت  در  که  بنمایند  چنین  تا 
بدین ترتیب بیشتر لشکرکشان غرب اقدام به گذاردن موهای 
رومیان  کاله  مثل  خود  جنگی  کاله های  روی  مصنوعی 
می کردند و لشکرکشان شرقی نیز اقدام به زدن دو پر ابلق به 
کاله جنگی خود می نمودند لذا در لشکری که تمام افراد آن 
دارای کاله های جنگی پردار بودند به آن لشکر، ترکاِن ایران 
»اُردوىهمايونی«)اردوی نظرکرده و محافظت شده از سوی 

پرنده هما( می گفتند.
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»تركاناتروسک« که پایه گذار شهر رم و امپراتوری روم بودند چون پرورده ی 
گرگ ماده ای محسوب می شدند لذا به کاله های جنگی خویش به جهت نشان دادن 

نظرکردگی خویش دسته ای مو نصب می کردند تا عالمت نظرکردگی ایشان باشد.
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دریکی  آنا  اومای  که  بودند  معتقد  ترکان  در ضمن چون 
خاکستری(  )گرگ  »بوزقورد« به صورت  خود  تجلی های  از 
ظاهرشده لذا پرچم خود را به شکل سر گرگ ترسیم کرده 
و پیشاپیش خاقان حرکت داده و نیز در جلو چادر سلطنتی 

خاقان، تندیس سر گرگ طالیی را نصب می کردند.

»چگونگی که  گردید  مشخص  نیز  بند  این  در  پس 
پر  دو  آنا،  اومای  موردحمایت  منتخب  قهرمان  شناسايی« 
بلند ابلق و یا یک دسته مو در کاله جنگی و یا جقه پادشاهان 

و اُمراست.

منابعومآخذ:
به   ،17 ص   ،1992 باکی،  اسماعیل،  محمود  تاریخی،  آذربایجان   -1
نقل از ایران تورک لرینین اسکی تاریخی )تاریخ قدیم ترک های ایران(، 
بیرینجی جلد، پرفسور دوکتور محمدتقی ذهتابی، تبریز 1378 ایکینجی 

چاپ، اختر انتشاراتی، ص 481
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عباس مهیار1

گذرىبرقصههاوافسانههاىعاميانه

بخشی از مقدمه ی کتاب»افسانه هایی از دیار ما، توفارقان«

قصه یا افسانه، شرح درد و شرح شور و شوق مردمی است 
و  کرده اند  زندگی  آن ها  با  و  شده اند  زاده  قصه ها  آن  با  که 

دست آخر هم چشم از جهان بسته اند.

_______________

1 - »عباس مهیار« متولد 1314 خورشیدی در »توفارقان«- شهرکی 
مردم  فرهنگ  درزمینه ی  که  سال هاست  »سهند«-  دامنه های  در 
آذربایجان فعالیت می کند. از آثار او در این زمینه می توان به »بایدها و 
از عوام«  واگوِی مایی  توفارقان«، »رودکی و  باورهای مردم  نبایدها در 
و »بازی های محلی مردم توفارقان« اشاره کرد.»دو شاعر« )مجموعه ی 
داستان(،  )مجموعه  آباد«  »تایاخچی  معصومی«(،  »جهانگیر  با  شعر 
معاصر(،  نویسندگان  و  شاعران  )زندگی نامه  »با خلوت گزیدگان خاک« 
قلمی  کارهای  دیگر  از  نیز  و…  شعر(  )مجموعه  عاشقی«  فصل  »هفت 

»عباس مهیار« است.
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و  می خواسته اند  که  را  آنچه  مردم  که  است  گفتنی 
نمی توانستند به دست بیاورند، خواسته های خود را به صورت 
افسانه یا قصه درآورده اند. اگر وقتی دردی بر دلی سنگینی 
پای  نداشته،  وجود  راهی  آن  بردن  بین  از  برای  و  می کرده 

افسانه یا قصه به میان کشیده شده است.

روزی،  اگر  نمی شناسد.  ملیت  و  قومیت  قصه،  یا  افسانه 
»سیاه« استعمار شده، بردگی کرده و گرسنگی کشیده است، 
»سفید« هم پا به پای او، به نوعی استعمار در طول تاریخ تن 
داده است که شرح این همه درد و رنج را در افسانه های مردم 

می توان پیدا کرد.

از این ها که بگذریم؛ همیشه و همه وقت آرزوهای دست نیافتنی 
برای  و  است  داده  نشان  را  خود  قصه ها  و  افسانه ها  در  مردم، 
رسیدن به آن آرزوها، قهرمان قصه با هر چه که نامردمی است 

به مبارزه برخاسته و با دشمن خلق درافتاده است.

دیگران،  داشته های  از  فردی  زیاده طلبی های  این ها  به جز 
در  فقط  که  است  آفریده  او  برای  روی ها  از  دنیایی  همیشه 
قهرمان  پای  پیش  نهایی  هدف  به عنوان  قصه ها  و  افسانه ها 
خواسته اش  به  قصه  قهرمان  وقتی  و  می شود  گذاشته  قصه 
می رسد قصه گو آرامش خاطر پیدا می کند و درنهایت خواننده 

یا شنونده ی قصه هم به آرزوی خود رسیده است.

در کنار این ها گاهی عقده های سربه مهر و انتقام کشی های به حق 
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و از پا درآوردن ریشه ی فساد، خود را در قصه ها نشان می دهد 
و ما می دانیم پایان ماجرا از میان رفتن بدی ها و زشتی ها و رو 
آمدن خوبی ها و خوشی ها بوده است. نهایت این که دیو پلیدی ها 
 از میان برداشته شود و افق روشن و آینده ای بهتر پدیدار گردد.

افسانه،  قهرمان  شجاعت  و  دلیری  اگر  گیرودار  این  در 
بن بست  به  و  بخورد  سنگ  به  تیرش  و  نبرد  پیش  از  کاری 
داستان  قهرمان  تدبیر  و  چاره اندیشی  هشیاری،  برسد؛ 
می گذارد. پیش  پا  قصه،  خوش  ده پایان  رسیدن   برای 

می دانیم در قصه های حیوانات، موجود باتدبیر و هوشیار، »روباه« 
و در قصه های آدم ها، به خصوص قصه های آذربایجان، همیشه 
»کچل« است. پس می توانیم بگوییم که افسانه یا قصه، داستان 
و  ملیت  توجیه  برای  است. گذشتگان  نامردمی ها  و  مردمی ها 
قومیت خود، افسانه ها ساخته اند و به هر زبانی و به هر بیانی آن 

را به آگاهی مردم جهان رسانیده اند.
***

قصهى»خروشتر«

باسواد- چایخانه داشت- محل  راوی: حاج صادق لطفی- 
تولد توفارقان- روایت همان جا و به همان زبان- سال 1342 

خورشیدي فوت کرده است.
پیش درآمد:

آغاجالر قوزایاندا باش چمنده
سووودلر سویلر اوندا منده منده

ترجمه:
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وقتی طبیعت زنده می شود و درختان گل باز می کنند
بیدبن ها هم سربلند می کنند و می گویند ما هم هستیم

***
در داستان های قدیم آورده اند که خری با شتری در جنگل 
خلوتی که دور از دسترس مردم بود زندگی می کردند. روزها زیر 
درختان سایه دار می چریدند و شب ها در کنار هم از گذشته ها 

داستان ها می گفتند و می شنیدند. بعد به خواب می رفتند.

زندگی این دو دوست باوفا و مهربان به خوشی و خرمی 
را خواب خوش  آن ها  را آب می برد  دنیا  اگر  سپری می شد. 
بی خیالی می برد. آن ها به دوراز جنجال مردم، بی خیال همه ی 
بود.  بودند. شتر دنیادیده و سرد و گرم چشیده  عالم و آدم 
اینجا  ما  که  می کرد  گوشزد  خر  به  فرصتی  هر  در  همیشه 
دنیای بی درد سری داریم، اگر صدای ما را آدمی زادی بشنود 
سراغ ما می آید و هردوی ما را زیر اخیه می کشد. من از آزار و 
اذیت این جنس دو پای شیرخام خورده داستان ها دارم. همین 
حاال مصلحت کار ما همین است که بی سروصدا و بی دردسر 
آدمیزاد، در این گوشه ی جنگل زندگی کنیم. خر هم باکمال 
خریت خود هر چه از شتر می شنید از این گوش می گرفت و 
از گوش دیگر بیرون می فرستاد. ولی همیشه برای خوش آمد 
شتر سرش را تکان می داد و حرف های او را تائید می کرد. تا 
روزی از روزها که خر حسابی علف خورده بود و سرحال آمده 
بود به شتر گفت: برادر بزرگوار، من امروز خیلی سرحالم، اگر 
اجازه بفرمایید می خواهم یک دهن آواز بخوانم تا عقده ی دلم 
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باز شود. شتر گفت: پس آن همه پند و اندرز من کجا رفت. خر 
آواز خواندن  اما هوای  گفت: همه ی حرف های شما درست، 
به سرم زده است. بعد دیگر پاپی حرف های شتر نشد و یک 
با زیروبم های ریزودرشت  االغ پسند  عرعر درست وحسابی و 
سر داد. طوری که صدای عرعر او از جنگل گذشت و به گوش 
کاروانیان که در جاده حرکت می کردند رسید. کاروان ساالر 
پا سست کرد و گوش به صدا داد. اشتباه نکرده بود. صدای 
سه  دو-  کاروان ساالر  می آمد.  جنگل  از  که  بود  خری  عرعر 
نفر از افراد کاروان را به دنبال صدا به جنگل فرستاد. آن ها 
پیدا  شتری  و  خری  دست آخر،  گشتند.  جنگل  در  ساعتی 
کردند. خوش حال و ذوق زده، هر دو را با خود آوردند و وارد 
کاروان کردند. به دستور کاروان ساالر، بار از چهارپایان خسته 

برگرفتند و بر پشت شتر و االغ گذاشتند و راه ادامه دادند.

درنمی آمد.  صدایش  اما  می خورد  را  خونش  خون  شتر 
خونش  می زدند  کارد  اگر  ناراحتی  شدت  از  به قول معروف 
درنمی آمد. در فکر این بود که االغ را تنبیه کند اما نمی دانست 
چه جوری. شتر دندان روی جگر گذاشته بود و بی سروصدا 
راه می رفت و بار می کشید. کاروان رفت و رفت تا به یک رود 
بود  کوتاه قد  که  برای خر  آب  از  رسید. گذشتن  پهن  و  پت 
مقدور نبود. به دستور کاروان ساالر بار از شتر برگرفتند و خر 

را به جای باربر پشت شتر گذاشتند که از رود بگذرد.

در این هنگام فکر بکری به مخ شتر رسید. وارد رود بزرگ 
که شد رفت و رفت وسط رود که آب تا شکم شتر باالآمده 
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بود ایستاد. لب ولوچه ی خود را جمع کرد و سرش را به گوش 
رسید  بدنم  به  که  آب  جان خنکی  برادر  گفت:  و  آورد  االغ 
من هم سرحال آمدم و می خواهم همین جا یک رقص شتری 
اینجا  جان،  برادر  گفت:  االغ  بکنم.  تو  برای  درست وحسابی 
جای رقص نیست. به روح آبا و اجدادت قسم می دهم که این 

دفعه رقص را کنار بگذار که جان من درخطر حتمی است.

هم  گرفته ام.  را  خود  تصمیم  من  جان  برادر  گفت:  شتر 
چنان که تو در آواز خواندن تصمیم خود را گرفته بودی و به 
حرف من گوش نکردی. شتر دیگر به بقیه ی حرف های االغ 
گوش نداد. دم کوتاهش را باال گرفت. دو پای عقبی را از هم 
ناموزون داد- جای شما  را حرکتی  باز کرد و دودست خود 
خالی- یک رقص شتری تمام عیار وسط آب با تمام استادی 
به جای آورد و االغ را کله معلق از روی شانه هایش به آب رها 

کرد. تا او باشد دیگر از این خریت ها نکند.

االغ به خاطر آواز ناِب هنگام و جفتک زدن بی جا، تن بر 
گفت:  آخر  لحظه ی  در  شتر  داد.  بزرگ  رود  خروشان  امواج 
برادر جان از من مرنج… برای چنان آواز خوشی، این چنین 

رقصی الزم بود.
بی خود نگفته اند که:

زبان، ما را عدوی خانه زاد است
زبان بسیار سر بر باد داده است

و یا: هر سخن که نه هر عمل، جایی و هر نکته زمانی دارد.
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 الیاس واحدی1

افسانهآذربايجانیساراى؛

يکداستاندرششروايت

افسانه های مردمی در  ازجمله  یا سارا  افسانه سارای 
آذربایجانی های  میان  در  که  است  آذربایجان  سرزمین 
جمهوری آذربایجان و چه آذری جانی های ایران بسیار 
مختلف  صورت های  به  ساراي  افسانه ي  است.  مشهور 
روایت شده است که پیام اصلی و مشترک آن در تمام 
روایت ها، وفاداری و حجب و حیای این دختر زیباروی 

است.

سرنوشت  که  است  کوتاهی  داستان  افسانه،  این 
در  و  می کشد  تصویر  به  را  زیباروی  دختری  غم انگیز 
انتهای داستان اشعاری است که به صورت تصنیف هایی 
با قرائت های مختلف، باعث خلق آثار متعدد در موسیقی 
صورت های  به  ساراي  افسانه ي  است.  شده  آذربایجان 
مختلف روایت شده است که این روایت ها در پی می آیند:

____________

1ـ کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز
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روايتاول:ساراىباوفا

وفاداری سارای به عهد و پیمانی که با نامزدش خان چوپان 
بسته بود محور اصلی این روایت از داستان است. سارای دختر 
مردی به نام سلطان کیشی در دشت مغان بود که هنگام تولد 
مادرش را ازدست داده بود و سلطان کیشی زن دیگری نگرفته 
دختر  این  بود.  کرده  دخترش  تربیت  وقف  را  وزندگی اش 
به احتمال زیاد  بود.  نام خان چوپان  به  نامزد پسری  زیباروی 
خان چوپان لقب وی بوده است. چون در آن زمان به سرگروه 
چوپان های یک منطقه -که به صورت دسته جمعی گوسفندان 
مردم آن منطقه را در ییالق و قشالق می چراندند و روزها از 
خانه و کاشانه خود دور می ماندند- خان چوپان گفته می شد 
و این واژه در افسانه کهن دده قورقود نیز آمده است. سارای 
منتظر  خانواده اش  بین  در  و  کرده  ییالق  راهی  را  نامزدش 
بازگشت وی بود. دریکی از روزها خان یکی از مناطق اطراف 
سارای  خانواده  زندگی  منطقه  به  شکار  و  گردش  حین  در 
نزدیک می شود و با دیدن سارای، عاشق او می شود. خان بعد 
از بازگشت، گروهی را برای خواستگاری می فرستد که سارای 
باخان  پیمانی که  و  به عهد  پایبندی  دلیل  به  و خانواده اش 
چوپان بسته بودند، به آن ها جواب رد می دهند. خان از این 
جواب ناراحت می شود و با سوارانش به روستای محل سکونت 
سارای -که اکثر مردان و پسران آن ها به ییالق رفته بودند 
و جز زنان، پیرمردها و کودکان کسی نبود- حمله می کند و 
درصدد برمی آید سارای را به زور ببرد که پدر سارای به رغم 
کهولت سن با سواران خان درگیر می شود. سارای که می بیند 
سواران به قصد کشتن پدرش را کتک می زنند، رضایت خود را 
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برای عروسی باخان اعالم می کند و اصرارهای پدرش که وی 
را از این کار منع می کرد، فایده ای ندارد. در بین راه سارای 
پیوسته  می رفت-  خان  کاخ  به سوی  سوارانش  و  باخان  -که 
او  و  برسد  نامزدش، خان چوپان  به  بود که خبر  چشم به راه 
می شود  ناامید  وی  آمدن  از  چون  ولی  بیاید،  نجاتش  برای 
در نزدیکی قصر خان در حاشیه رودخانه و درجایی عمیق با 
استفاده از فرصت از روی اسب خود را به رودخانه می اندازد و 
غرق می شود. خان و سوارانش هیچ کاری نمی توانند بکنند و 
حتی دستشان به جنازه سارای هم نمی رسد. بعدازاین واقعه، 
سلطان کیشی که از ماجرا خبردار می شود به ساحل رودخانه 
آرپا چایی می آید و تصنیف های حزن انگیزی را می خواند که 
تا به امروز به عنوان ترانه توسط خوانندگان، خوانده می شود. 
خان چوپان بعد از خبردار شدن از ماجرا به سرعت خود را به 
روستا می رساند ولی کار از کار گذشته بود و دستش نه به 

ساراي می رسد و نه به خان و سوارانش.1

روايتدوم:دختررودخانه

دختر  فرزند  و  جوان  زوج  دو  سرنوشت  افسانه  این  در 
آن ها تشریح شده است. دریکی از روستاهای مغان دو جوان 
بودند؛ دختری زیباروی به نام »گؤزل« و پسری رشید به نام 
عاشقانه ای  وزندگی  ازدواج کرده  باهم  دو  این  که  »ساروان« 
مادرش  حال  که  بود  دختری  ازدواج  این  حاصل  داشته اند. 
هنگام به دنیا آوردن فرزندش به شدت بد می شود و از دست 
طبیب ها هم کاری برنمی آید، زن جوان با مشاهده این حالت، 
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شوهرش را صدا می زند و به وی می گوید که بعد از مرگش 
اجازه ازدواج مجدد را دارد ولی اجازه ندهد کسی فرزندش را 
آزار دهد و خودش در تربیت فرزندش بکوشد. گؤزِل در حال 
احتضار که از دختر بودن فرزندش مطلع می شود، به ساروان 
بعد  و  بگذارد  سارای  را  دخترشان  اسم  که  می کند  سفارش 
بیاورد، ساروان  بالینش  بر  را  بچه  از شوهرش می خواهد که 
اطاعت می کند و نوزاد را بر بالین مادر می آورد که در همان 
لحظه مادر از فرط درد از هوش رفته بود. با گریه شوهر، نوزاد 
در حال  مادِر  نوزاد  گریه  از صدای  که  می افتد  گریه  به  هم 
مرگ، یک لحظه چشمانش را باز می کند و سپس برای همیشه 
به خواب ابدی فرو می رود. ساروان که به شدت به همسرش 
عالقه مند بود و به دخترش سارای هم به شدت دل بسته بود 
از ازدواج مجدد صرف نظر می کند و خود را وقف بزرگ کردن 
دخترش می کند. سارای دختر بالغ و زیبایی می شود و یکی از 
سرگرمی های وی رفتن به کنار رودخانه خروشان آرپا چایی 
بود،  می ریزد[  ارس  رود  به  که  مغان  دشت  در  ]رودخانه ای 
بین  در  سارای  داشت.  عالقه  آن  به  هم  مادرش  که  کاری 
پسرهای آن منطقه عشاق زیادی داشت و خواستگاران زیادی 
ازدواج با وی را مطرح کرده بودند و پدرش نیز تصمیم را به 
خود سارای واگذار کرده بود که سارای در بین خواستگارانش 
به پسری که مسئول چوپان های روستا بود، پاسخ مثبت داد. 
فردی درستکار،  به وی خان چوپان می گفتند،  فرد که  این 
شجاع و امانت دار بود. در فاصله کمی پس از ازدواج سارای 
باخان چوپان، با توجه به فرارسیدن فصل بهار، خان چوپان 
ببرند.  ییالق  به  را  گله ها  روستا  چوپان های  با  بود  مجبور 
برای همین با حزن و اندوه از تازه عروس که بسیار ناراحت و 
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غمگین بود، جدا شد. سارای پس از رفتن همسرش، مدام به 
کنار رودخانه آرپا چایی می رفت و به تماشای امواج خوشان 
رودخانه دل می سپرد. ازآنجاکه سارای از بچگی اوقات خود 
را در کنار رودخانه می گذراند، نوعی ارتباط عاطفی بین او و 
رودخانه برقرارشده بود و خود سارای و مردم اعتقاد داشتند 
رودخانه  آب  است،  رودخانه  کنار  در  سارای  هنگامی که  که 
باالتر می آید و امواج آن خروشان تر می شوند. دریکی از روزها 
که سارای طبق معمول مشغول تماشای امواج رودخانه بود، 
خان منطقه که برای شکار به آن اطراف آمده بود، چشمش 
به سارای افتاد و محو تماشای او گشت. سارای از نگاه نامحرم 
خان باخبر نبود ولی رودخانه آرپا چایی که ناظر این صحنه 
و  نیاورد  به سارای داشت، طاقت  دلیل عالقه ای که  به  بود، 
امواج خروشان آب باالآمده و سارای را در درون خود کشیده 
و با خود برد و مردم روستا با مراجعه به کناره رودخانه خبری 
بین  در  سارای  افسانه  که  شد  این گونه  و  نیافتند  سارای  از 
مردم شکل گرفت و اهالی روستا در غم سارای تصنیف هایی 

سرودند که تاکنون ورد زبان آذری ها است.2

روايتسوم:انتقامازساراى

انتقام پسرعموی سارای از سارای و خانواده اش، گونه دیگر 
این داستان است که نقل شده است. در این داستان، آمده که 
پسرعموی سارای عاشق او بوده ولی پدر سارای، دخترش را 
به فردی پولدار از روستای مجاور می دهد که پسرعمو، تصمیم 
به ربودن سارای می گیرد که در این کار نیز موفق نمی شود 
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و تصمیم به انتقام می گیرد. پسرعموی شکست خورده، اسبی 
را به مدت سه روز با جو تعلیق می کند بدون اینکه آبی به 
اسب بدهد و اسب را به عنوان هدیه برای سوارشدن عروس 
به عمویش تقدیم می کند. روز عروسی سارای سوار بر اسب 
پسرعمویش می شود و چون مسیر خانه داماد از کنار رودخانه 
آرپا چایی بوده، اسب تشنه به یک باره خود را به آب رودخانه 
می زند و به همراه سارای در آب غرق می شود. در این افسانه 
گفته می شود که به باور مردم آن منطقه رودخانه آرپا چایی 
جوش وخروش  به  ساعت  همان  و  روز  همان  در  هرسال 

درمی آید.3

روايتچهارم:ساراىعروسراسيلبرد

در نزدیکی منطقه شماخی در شمال شرق سرزمین کنونی 
و  چوپان  ملک  نام های  به  طایفه  دو  آذربایجان  جمهوری 
خان چوپان در دو طرف رودخانه آرپا چایی ساکن بودند که 
دختری به نام سارای از طایفه ملک چوپان نامزد پسری به 
بهار که معموالً  بود. در فصل  قبیله خان چوپان  از  نورو  نام 
موسم برگزاری عروسی بود، خانواده داماد برای بردن عروس 
دلیل  به  عروسی  مراسم  و  می روند  رودخانه  دیگر  به طرف 
طایفه  می کشد.  درازا  به  ناهار  شدن  آماده  در  زیاد  تأخیر 
خود  با  را  عروس  شب هنگام  می شوند،  مجبور  چوپان  خان 
ببرند. در این هنگام آب رودخانه نسبت به روز خیلی باالآمده 
و  توجه نمی کنند  این  به  تاریکی خیلی  بوده که سواران در 
از طرف دیگر به تحریک »یئنگه« )زنی که از طرف خانواده 
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به  به یک باره  را مشایعت می کند( همه سواران  داماد عروس 
هم  حیا  و  حجب  با  عروس  سارای  دراین بین  می زنند،  آب 
بااینکه بر روی اسب رسیدن آب به پاهایش را حس می کند، 
ولی خجالت کشیده و دم برنمی آورد تا اینکه جریان پرشتاب 
رودخانه اسب سارای را با خود می برد و بقیه سواران که از 
وسط رودخانه برمی گردند، موقعی متوجه این قضیه می شوند 
که کار از کار گذشته بود. با هیاهوی آن ها طایفه عروس هم 
به کنار رودخانه می آیند ولی موفق به نجات سارای نمی شوند 
در  طایفه  دو  هر  بنابراین  نمی کنند؛  پیدا  او  از  اثری  هیچ  و 
در  نیز که  داماد  و  مرثیه سرایی می پردازند  به  رودخانه  کنار 
آن طرف رودخانه و در بین طایفه خود منتظر عروس بود، با 
شنیدن خبر خود را به ساحل رودخانه می رساند و همراه با 
بقیه به تصنیف خوانی می پردازد که اشعار مربوط به هرکدام 
خاله  داماد،  مادر  عروس،  )مادر  افسانه  این  از شخصیت های 
عروس، خاله داماد و خود داماد( که به شکل خیلی احساسی 
و دل نشین سروده شده اند، در منابع آمده است و بخشی از 

این اشعار در آوازهای معروف آذری استفاده می شوند.4

روايتپنجم:نبردرودخانهواژدهابرسرساراى

سارای دختری بسیار زیبا بوده که بسیاری عاشق او بودند و 
او در میان خیل عشاق، دل به یک نفر داده بود که آن هم خان 
چوپان بود. در این میان طبیعت و جانوران هم عاشق سارای 
رودخانه  کنار  در  که  اژدهایی  و  چایی  آرپا  رودخانه  بودند. 
زندگی می کرد و با رودخانه دشمنی داشت، ازجمله شیفتگان 
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سارای بودند. یک روز سارای طبق معمول برای دیدار باخان 
چوپان به لب رودخانه رفته بود و منتظر وی بود. در این اثنا 
که سارای محو تماشای جریان ساکت آب بود، رودخانه آرپا 
آب کم کم  و  باالآمده  بود،  عاشق سارای  دیوانه وار  که  چایی 
نوازش جریان  نوازش کرد. سارای که محو  را  پاهای سارای 
آب شده بود، متوجه طغیان ناگهانی رودخانه نشد و به یک باره 
خود را در میان امواج سهمگین رودخانه دید. اژدهای عاشق 
هم که ناظر ماجرا بود، خود را به آب انداخت و با نوشیدن 
یک باره آب رودخانه، سارای را نجات داد ولی با نگاه کردن 
می شد،  متصاعد  آن  از  درخشان  نوری  که  سارای  هیکل  به 
چشمان اژدها برای چند لحظه جایی را ندید و امواج رودخانه 
از این فرصت استفاده کرده و دوباره سارای را در خود بلعید. 
اژدها که نتوانست، سارای را از آن خود سازد به گوشه ای افتاد 

و از فرط غصه مرد.5

از شرم خاطر به ساراى خودكشی ششم: روايت
برادرش

در این روایت که اعتبار ضعیفی دارد، سارای دختری زیبا 
علت  می شود.  معرفی  نخجوان  روستاهای  از  یکی  اهالی  از 
از دوستانش  از سوی یکی  تهدید وی  نیز  خودکشی سارای 
در  پسری  به  سارای  دلدادگی  ماجرای  افشای  بر  مبنی 
روستایشان، گفته می شود. دختر حسودی که دوست سارای 
و عاشق برادر سارای بوده است ولی از سوی او با بی اعتنایی 
مواجه می شده، از سارای می خواهد که برادرش را برای ازدواج 
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برادرش  می داند،  اینکه  ذکر  با  سارای  که  کند  راضی  با وی 
عاشق دختر دیگری است، خواسته دوستش را قبول نمی کند 
و دخترک که خود را شکست خورده می دید، سارای را تهدید 
پسران  از  یکی  با  او  مخفیانه  دلدادگی  ماجرای  که  می کند 
تهدید  پس ازاین  که  کرد  خواهد  فاش  همه  پیش  را  روستا 

سارای به خاطر شرم از خانواده اش خود را می کشد.6

تمام  در  آن  مشترک  و  اصلی  پیام  که  سارای  داستان 
زیباروی  دختر  این  حیای  و  حجب  و  وفاداری  روایت ها، 
سارای  و  است  جذاب  بسیار  آذربایجانی ها  اکثر  برای  است، 
و  پاک دامنی  وفاداری،  قهرمان  آذربایجان  مردم  فرهنگ  در 
ازنظر  با خودکشی،  تلقی می شود. هرچند سارای  مظلومیت 
احکام اسالمی مرتکب معصیت شده است ولی پاک دامنی و 
وفای به عهد وی در این داستان به اندازه ای تأثیرگذار است 
شخص  به منزله  سارای  به  هیچ گاه  مسلمان،  مخاطبین  که 
آذری  ادبیات  در  سارا  یا  سارای  نمی کنند.  نگاه  معصیت کار 
ایران  آذری های  میان  در  و هم  آذربایجان  در جمهوری  هم 
ازجمله در اشعار سید محمدحسین بهجتی )شهریار(، شاعر 

شهیر ادبیات پارسی و آذری به کاررفته است.7

تاکنون فیلم های متعددی در این زمینه ازجمله در ایران 
ساخته شده است. هم چنین در معنی واژه سارای گفته شده که 
این واژه در ابتدا »ساری آی« )در ترکی به معنای ماه طالیی( 
طالیي  گیسوان  که  دختر  این  نامیدن  برای  که  است  بوده 
داشته توسط خانواده اش به کاررفته بود و بعد به اختصار سارای 

یا سارا گفته شده است.8
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پینوشتها:
1- واحدی. الیاس، برآورد استراتژیک آذربایجان )جلد اول سرزمینی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی(، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 

بین المللی ابرار معاصر تهران، تهران، 1382

 .2www.sednik-pasa-pirsultanli.net/pdf/Halk-Efsan-
eleri.pdf

.3Ibid

.4Ibid

.5Ibid

الیاس، برآورد استراتژیک آذربایجان )جلد اول سرزمینی،  6- واحدی. 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی(، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 

بین المللی ابرار معاصر تهران، تهران، 1382 به نقل از سایت:

www.azerimusic.com

7- سایت اینترنتی استاد شهریار مورخه 1387/4/15 به نشانی:

http//:www.shahreiar.org/modules.php?name =-
Content&pa=showpage&pid29=

.8http//:urkideh.tebyan.net/viewPost.aspx?Pos-
tID62831=
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افسانه بازیار1

بررسیشيوههاىكهنو
نوينقصهگويی

1ـقصهچيست ؟

تداعی کننده ی  آدمی  ذهن  در  »قصه«  عنوان 
ماجراهایی است که در دوران کودکی از بزرگ ترهای 
خود شنیده است و هنوز هم سایه روشنی از آن ها را در 
قصه به ظاهر اصطالح  اوصاف  این  با  دارد.  ذهن 
ساده ای است که به نظر می رسد پیچیدگی چندانی 

هم نداشته باشد.

آن  به وسیله  نویسنده  که  ادبی  است  قالبی  قصه 
حرف و پیام خود را به صورت ماجراها و حادثه هایی 
که به طور منطقی به دنبال هم می آیند، به مخاطبش 

عرضه می کند )رحمان دوست،1372: 26(

_______________

1-مربی قصه گوی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
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همچنین در تعریف قصه آورده اند:

آن ها  در  که  خیالی  غالباً  است  وقایعی  واقعی  »قصه بیان 
معموالً تأکید بر حوادث  خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین 

آدم ها و شخصیت هاست.« )رزمجو،1370:163(

قصه  ویژگی های  معلولی از  و  علت  رابطه ی   ضعف 
است. حوادثی که در قصه روی  می دهد، بیشتر حاصل اتفاق 
استدالل گری آدمی چندان  با ذهن  اگرچه  پیشامد است  و 

سازگار نیست اما آدمی در فضای قصه آن ها را می پذیرد.

معنای  و به  است  قصه  دیگر  ویژگی های  کلی گرایی از 
توجه کمتر به جزئیات حوادث و احوال است. در قصه بیشتر 
روی  چه  جزئیات  در  اینکه  و  است  موردنظر  امر  نتیجه ی 

می دهد، موردتوجه  نیست.

   حوادث خارق العاده در قصه چنان به سادگی روی می دهد 
که باوجود باورپذیری آن در محیط قصه، تصور وقوع آن در 

خارج محیط قصه، غیرممکن است.

معموالً در قصه، زمان و مکان جایی ندارد و علت آن هم این 
است که برای خواننده دانستن این که این قصه در کجا روی 

می دهد و مربوط به چه زمانی است، اهمیت چندانی ندارد.

2ـچرايیوجودقصه

قصه از چه زمانی به وجود آمد؟ جواب این سؤال دشوار 
است؛ به یقین هیچ کس دقیقاً نمی داند که از چه زمانی قصه 
نیست که پس ازآنکه  این  اما شکی در  است؛  آمده  به وجود 
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مسلط  آن  به  مربوط  عناصر  و  زبان  بر  نخستین  انسان های 
شدند، قصه جزو نخستین تراوش ها فکری آنان بوده است:

»اگر افسانه و داستان، قدیمی ترین اثر و کهن ترین تراوش 
دستگاه ذهنی بشر نباشد، باری جزو کهن ترین آثاری است 
که از اندیشه و تخیل بشر برجای مانده است مسلماً پیش از 
آن که بشر وارد دوران تاریخی شود و روایت های مهم زندگانی 
خویش را به یاری نقوش و عالئم قابل رؤیت برجای گذارد، به 
مدتی دراز افسانه ها را در نهان خانه ی ضمیر و مخزن حافظه ی 
خویش نگاه می داشت و دهان به دهان  سینه به سینه به اخالف 

خویش می سپرد.« )محجوب، 1382: 121(

خداوند که خود برترین قصه گوست در کتب آسمانی برای 
و  است  کرده  انتخاب  را  قصه  زبان  انسان،  هدایت  و  ارتباط 
پندآموز  و سرگذشت های  قصه ها  از  مملو  قرآن  نیز  ازاین رو 

است:

لقد کان في قصصهم عبره الولي االلباب )سوره یوسف، آیه 111(
در قصه ها و سرگذشت هاي آن ها پند و عبرتي است براي خردمندان

برخی محققان قصه را مرتبط با فطرت آدمی دانسته اند و 
برای آن دلیل نیز ارائه کرده اند. در بیان دالیل فطری بودن 
اوالً عالقه به قصه، هیچ گاه  عالقه مندی به قصه گفته اند که 
در حیوان مشاهده نمی شود ثانیاً عالقه مندی به قّصه فراتر از 
مرزهای جغرافیای و سیاسی است و نمی توان گفت که فالن 
ملّت به قّصه عالقه مند است و فالن ملّت از قصه بیزار است 
ادبیات  در  بی شمار  قصه های  وجود   .)61  :1371 )حیوانی، 
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امر  این  بر  بیش ازپیش  تاریخ  طول  در  مختلف  ملل  عامیانه 
صحه می گذارد. دلیل دیگری که برای این امر می توان ارائه 
بدون  و  گفتن  اوان سخن  از همان  است که طفل  این  کرد 

هیچ گونه آموزش به شنیدن قصه عالقه مند است.

انعکاسی که برخالف عالم  از واقعیت است  انعکاسی  قصه 
واقعیت، آدمی خود آفریننده ی آن است و قضا و قدر را در 
به  را  حوادث  می تواند  خیال پرداز  انسان  و  نیست  راهی  آن 
این باشد  از  نام و کام خود دچار دگرگونی کند و سرمست 
که اگر در عالم واقعیت بسته ی تقدیر است، در عالم داستان 
خود تقدیری است که حوادث را چون مهره ی شطرنج جابجا 
می کند و همین حس اقتدار باعث می شود که از خلق چنین 

دست ساخته ای به خود ببالد.

و این چنین است که امروزه در عصر دیجیتال و پیشرفت، 
سینما،  در  و  است  گرفته  خود  به  دیگری  نمودهای  قصه، 
ادبیات مدرن  از  نوشتاری، بخش عمده ای  تلویزیون و منابع 
امروز  گری  عقل  انسان  و  است  اختصاص یافته  داستان  به 
درعین حال که در باطن خود به خیالی بودن قصه آگاه است، 
نمی خواهد لذت غوطه ور شدن در خیال را از خود دریغ کند.

اگرچه شاید به ظاهر و در نگاهی سطحی کودکان را تنها 
مخاطبان  که  دانست  باید  ولیکن  دانست  قصه  عالقه مندان 
قصه، طبقه یا قشر خاصی نیستند. کودکان و پیران، زنان و 
مردان، از هر طبقه شغلی و در هر سطح تحصیالت و فرهنگ، 
از پرمشغله ترین افراد تا بیکارترین آن ها، همه و همه به قصه 

عالقه مندند.
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رادیو  تلویزیون،  بازار  رونق  باوجود  در عصر حاضر  اگرچه 
و تلویزیون، خواندن قصه از روی متن کتاب ممکن است تا 
حدی به حاشیه رانده شده باشد ولی باید دانست که باز همان 

قصه پایه و اساس همگی آن رسانه هاست.

ادبیات  جدید  نسبتاً  مسائل  مسئله جزو  این  به  پرداختن 
محسوب می شود، زیرا امروزه هدف از هر امری، مهم ترین امر 
مرتبط با آن محسوب می شود. با نگاهی دقیق به قّصه می توان 
چنین فرض کرد که خالقان این قصص، اهداف مختلفی را از 
طریق آن ها دنبال می کردند؛ هرچند سرگرم ساختن مستمع، 
غیرازاین  اما  است،  بوده  قصه پردازان  تمامی  مشترک  فصل 
هرگاه  است.  بوده  مترتّب  آن ها  بر تالش  نیز  دیگری  اهداف 
زبان حقیقت، در مستمع کارساز نبوده و حتی به کارگیری آن 
خطر جانی به همراه داشته است، زبان مجازی قصه، گره گشا 
به نظر می رسید و نه تنها باعث هالک او نمی شد بلکه در نزد 
حاکم قصه شنو، ترفیع مقام را نیز به دنبال داشت. گاهی نیز 
همین قصه گویی جان شهرزادها و بختیارها و... را نجات داده 

است.

به طورکلی می توان برای قصه، کارکردهای زیر را در نظر 
گرفت:

3ـ  سرگرمی

امروز، آدمی  به  تا  پیدایش داستان های نخستین  از زمان 
به سبب جذابیتی که در قصه سراغ داشته است، به آن روی 
برای  همه چیز،  از  فارغ  او  قصه،  شنیدن  زمان  است.  آورده 
مدتی هرچند کوتاه در افکار خود غرق می شود و مشکالت و 
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دشواری جهان پیرامونی را به فراموشی می سپارد.

فقط  را  قّصه  نقش  که  بود  خواهد  ساده انگاران  بسیار 
سرگرمی بدانیم. اگرچه سرگرمی جزو نخستین اهداف قصه 
این ظاهر جذاب و  اما حقیقت آن است که در ورای  است، 
پیام  و  اخالقی  تعالیم  از  انبوهی  که  می شود  سرگرم کننده، 
نهفته باشد و همین است که موالنا در زمان خودبین ظاهر 

قصه و پیام آن تفاوت قائل شده است:
ای برادر قصه چون پیمانه است                         

معنی تندروی بسان دانه است
دانه ی معنی بگیرد مرد عقل                                          

 ننگرد پیمـانه را گر گشت

نقل )مولوی،1373: ج 2 ابیات 3- 3622(

این جنبه ی سرگرمی داستان، به نظر می رسد که پوششی 
جنبه ی  تشبیه،  مقام  در  باشد.  داستان  اصلی  اهداف  برای 
سرگرم کنندگی، شیرینی بوده است که تلخی اندرز مستقیم 

را می پوشانده است.

بافرهنگ  که  است  این  قصه  مهم  بسیار  کاربردهای   از 
ما  ادبای  اکثر  می شویم  متأسفانه  آشنا  آن  پیدایش  زمانه ی 
بازگوکننده ی  منظوم،  بخش  در  و چه  منثور  ادبیات  در  چه 
احوال مردمان عادی نبوده اند، بلکه پادشاه، دربارش و حواشی 
آن بیشتر موردتوجه آنان بوده است و از همین روی، چگونگی 
روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردمان اعصار کهن در 

این آثار نمود نیافته است.
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اما قصه، الجرم به میان توده های مردم می رود و می توان 
از دریچه ی آن احوال مردم، اوضاع اجتماعی و روابط انسانی و 
نیز طریقه ی امرارمعاش آن ها را به روشنی دریافت. »مخصوصاً 
در ایران، مورخان وقایع نگار، کمتر به زندگی مردم و پست و 
بلند و زیبای آن ها توجه داشته اند و بیشتر به شرح حوادث 
عمده ی سیاسی و تاریخی و ترجمه ی حال شاهان و وزرایی 
پرداخته اند.  بودند  کرده  مأمور  تاریخ  نگارش  به  را  آن ها  که 
مطلبی  استراد  سبیل  بر  گاه به گاه  کتاب ها،  این گونه  در  اگر 
است  ارتباطی  مناسبت  به  باشد  آمده  مردم  زندگی  باب  در 
است.  داشته  »تاریخی«  اصلی  حوادث  با  مطلب  آن  که 

)محجوب،1382: 170(

مردم  تخّیل  از  که  افسانه ها  همین  که  است  این چنین  و 
یادگار  به  امروز  نسل  برای  و  تراوش کرده  روزگار  آن  عادی 

مانده است، چراغی است پرنور در این مسیر. 

آن  تعلیمی  قّصه، کارکرد  بسیار مهم  ازجمله کارکردهای 
است. گذشتگان ما به نیکی به اهمیت قصه در انتقال باورها 
داشتند  آن  بر  رو سعی  همین  از  و  بودند  برده  پی  عقاید  و 
منتقل  خود  مخاطبان  به  طریق  این  از  را  خود  مقاصد  که 
کنند. تقریباً کسی را نمی توان یافت که به یکی از انواع قصه 
دو  در  درگذشته  قصه  تعلیمی  کارکرد  اما  نباشد  عالقه مند 

گروه از مردم بسیار مؤثرتر از بقّیه بوده است.

که  ساده ای  باورهای  جهت  به  گروه  این  1ـ كودكان : 
دارند، به قّصه عالقه مند هستند و در سیر داستان، پیام های 
آن به تدریج در باورشان ملکه شده و در شکل گیری شخصیت 

آینده ی آنان تأثیرگذار است.
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2ـپادشاهان : این طبقه بر اساس نخوتی که داشته اند، 
حاضر به شنیدن نصایح مستقیم نبودند و حتی ممکن بود در 
این راستا خطر جانی نیز پنددهنده را تهدید کند اّما همین 
حاکمان به شهادت تاریخ طرفداران پروپاقرص قصه ها بوده اند.

از همین روست که بزرگانی چون خواجه نظام لملک برای 
هدایت پادشاهان  هم عصر خود از این حربه استفاده کرده اند 
این  بیان می کردند در  قالب قّصه  انتقادات را در  تلخ ترین  و 
حالت اگرچه تیغ انتقاد مستقیماً متوجه پادشاهان نبود، اّما 
در ضمیر خود، بین شخصیت های قّصه و خود، همسانی فرض 
می کردند و همین امر می توانست باعث اصالح رفتار آن ها در 

درازمدت شود.

جّذابت  دلیل  به  قّصه  شنونده ی  حاالت،  این  همه ی  در 
ظاهر داستان، متوجه انتقاد تلخی که در آن است، نمی شود و 

همین امر باعث تأثیرگذاری بیشتر قصه خواهد شد.

شیخ  سینا،  ابوعلی  چون  منوال بزرگانی  همین  بر  و 
بیان  برای  مولوی  سهروردی و جالل الدین  شهاب الدین 
دقیق ترین اندیشه و باریک ترین تهذیبات و تعلیمات خود، به 

قالب افسانه روی آورده اند.

 در این زمینه قصه به عنوان امری در جهت تقویت باورهای 
قصه ها  همین  طریق  از  ملی  غرور  و  بود  خواهد  مؤثر  قومی 
شکل خواهد گرفت و همین قصه ها می توانند عامل مهمی در 
ارتقای جایگاه فرهنگی ملّتی در نزد ملل دیگر محسوب شوند.

بود،  اعراب  زیر تسلط  ایران در  بگیرید زمانی که  نظر  در 
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رستم هم چنان در قصه ها یّکه تازی می کرد و کسی را یارای 
ایستایی در مقابل او نبود و ایرانیان از او به عنوان نماد غرور ملی 
یاد می کردند  یا در هند؛ به راستی اگر داستان های رامایانا و 
مهابهاراتا وجود نمی داشت، بخش مهمی از اعتبار هندیان از 

جهت ادبیات در نزد خود و دیگران از میان نمی رفت؟

به  و  نگریست  قصه  به  می توان  متنوعی   از رویکردهای 
همان میزان هم می توان تقسیم بندی های متنوعی برای قصه 

قائل شد.
درعین حال چهار تقسیم بندی عمده برای قصه های کودکان 

و نوجوانان ارائه شده است:

1ـتقسيمبندىازنظرتاريخیوزمان

از این نظر قصه های کودکان به دو بخش قصه های قدیمی 
و قصه های نو تقسیم می شود.

2ـتقسيمبندىازنظرمحتواوپيام

از بابت پیام و ارزش هایی که قصه منتقل می کند و اینکه 
آن  در  عقیدتی  یا  و  آیا جهت گیری خاص سیاسی، مذهبی 
لحاظ شده، به سه دسته قصه های خوب یا مثبت، قصه های 

منفی و قصه های خنثی تقسیم می شود.

3ـتقسيمبندىازنظرموضوع

است.  تقسیم بندی  نوع  این  مدنظر  قصه ها  کلی  موضوع 
قصه های تاریخی، قصه های علمی، قصه های فکاهی، قصه های 
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و  پهلوانی  و  حماسی  قصه های  مذهبی،  قصه های  اجتماعی، 
قصه های اساطیری از این دریچه طبقه بندی شده اند.

4ـتقسيمبندىازنظرسبک

سبک نگارش و قالب ارائه قصه، مالکی است که قصه ها را 
به دودسته اصلی قصه های واقعی و قصه های غیرواقعی تقسیم 

می کند.

4ـقصهگويیهمراهباموسيقی

در  شیوه  این  که  می دهد  نشان  قصه گویی  تاریخ  مطالعه 
زهی،  سازهای  انواع  است.  بوده  رایج  مختلف  سرزمین های 
نقاط  در  بادی  و  و کمانه، سازهای ضربی  بربط، چنگ، عود 
مختلف توسط قصه گویان به کار می رفته است. در آثار هومر 
به قصه گویی که از انواع بربط در نقل های خود استفاده می کند 
اشاره شده است.  در ایران باستان خنیاگرانی بودند که به طور 

حرفه ای به کار نقل و روایت گری می پرداختند.

»استرابو تاریخ نگار و جغرافی دان یونانی بر این باور است که 
در  درآمیختند.  باهم  را  خنیاگری  و  قصه گویی  کار  پارسیان 
سندی که از او بجای مانده، آمده است: از سن 5 تا 24 سالگی 
به پارسیان می آموزند که تیر و زوبین بیندازند، راست سوار 
و  پاک دامن  مردمی  ایشان،  آموزگاران  راست گویند.  و  شوند 
کارهای  سودمند،  افسانه های  و  داستان ها  با  هستند.  شریف 
کودکان  برای  موسیقی  بانوای  گاه  را  نامی  مردان  و  ایزدان 
که  زیرا  دارد  بسیاری  تاریخی  ارزش  سند  این  بازمی گویند. 
و  اسطوره ها  داستان های  و  افسانه ها  روایت  می دهد،  نشان 
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ایزدان همراه با موسیقی، بخشی از آموزش رسمی کودکان در 
ایران پیش از اسالم بوده است.« )محمدی، 15:1383 ج 1(

همراهی  که  شد  باعث  دینی  باورهای  اسالمی  دوره  در 
نابودی  موسیقی و قصه گویی کمرنگ شده و حتی به ورطه 
آذربایجان  امر محقق نشد عاشیق های  این  اما  نزدیک شود؛ 
نگاه  زنده  حال  زمان  تا  را  شیوه  این  خراسان  بخشی های  و 

داشته اند.

افسانه گویی،  معنی  به  واژه  این  دهخدا  لغت نامه  در 
که  آمده  همچنین  است.  آمده  گویی  نقل  و  داستان سرایی 
این  از  مجامعی  و  قهوه خانه ها  در  که  است  سمرگوی  نقال 
قبیل داستان های حماسی و سرگذشت پهلوانان و عیاران را 

به آهنگی خاص نقل می کند.

به  واژه  »این  می کند:  تعریف  این گونه  را  نقال   پلوسکی 
معنای قصه گویی است که کارش خلق و یا اجرای حکایت های 
شفاهی شاعرانه است که به نقل حوادث تاریخی یا ستایش 
قبیله ای،  گروه  یک  کنونی  رهبران  و  گذشته  نامدار  نیاکان 

فرهنگی و یا ملی می پردازد.«)پلوسکی، 45:1364(

ایران و  این شیوه از قدیمی ترین شیوه های قصه گویی در 
جهان است.                                          

هندی،  مذهبی  نقاالن  ایرلند،  و  ویلز  در  درباری  نقاالن 
تاریخ  در  نقالی  از  نمونه هایی  آفریقا  در  شکارچی  نقاالن 

قصه گویی ملل مختلف می باشند.
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ممنوعیت موسیقی در اسالم باعث شد تا تنها نقل قصه باقی 
به  بیشتر  کمبود  این  جبران  برای  قصه گویان  ازاین رو  و  بماند 
این گونه شد  و  تکیه کردند  بازیگری  مهارت های کالمی و حتی 
که در دوره اسالمی نقالی شکل اصلی به خود گرفت و رواج یافت.

دست وپا،  و  سر  دادن  حرکت  با  قصه گویی  ضمن  نقال 
استفاده از میمیک چهره، نشستن، ب برخاستن، برهم زدن 
کف دست ها و یا استفاده از ابزارهایی نظیر چوب یا عصا بر 

تأثیر کالم خود می افزود.

نوع  این  اصلی  موضوع  حماسی  و  ملی  قصه های  نقل 
قصه گویی بود. هرچند در برخی ادوار به اقتضای موقعیت یا 
رویدادی خاص حماسه های شبه مذهبی و شبه تاریخی جای 

حماسه های ملی را می گرفت.  )مهاجری،1375:89(

نقاالن  صفوی،  دوره  در  قهوه خانه ها  آمدن  پدید  از  پس 
به جایی  بلند  قصه های  روایت  برای  چراکه  رفتن اند  آنجا  به 
همیشگی و شنوندگانی ثابت نیاز داشتند. در این دوره نقالی 

به صورت یک پیشه گسترش فراوانی پیدا کرد. 

پرده خوانی نوعی روایت تصویری است. این شیوه قصه گویی 
امروزی  تصویری  داستان های  اولیه  خاستگاه  و  ریشه  را 
دانسته اند. موضوع این نوع قصه گویی بیشتر مناسک مذهبی 

و در کنار آن نقل روایت های اخالقی بود.

قصه گویی تصویری مذهبی نیز دیرینه ای طوالنی دارد. چراکه 
پیشینیان نیز تأثیر تصویر بر ذهن آدمی را قول داشتند.14 تصویر 
منقوش بر طوماری پوستی متعلق به قرن 11 میالدی نشان از 
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قدیمی ترین  اما  دارد؛  قرون وسطی  اروپای  در  شیوه  این  کاربرد 
مورد برمی گردد به 140 سال قبل از میالد و کشور هند.

در هند و اندونزی استفاده از تصاویر منقوش بر روی پارچه 
در حین قصه گویی هنوز هم رایج است. در قدیم این پرده ها 

در ابعاد 1 متر در 4 متر بکار می رفتند.

وجود  بایی«  »کامیشی  نام  به  قصه گویی  نوعی  ژاپن  در 
داشته که در آن قصه گو از تصاویر منقوش دفترکت تا  استفاده 

می کرد.

از پرده هایی  نقال ها، مرشدها و پرده خوان ها  نیز  ایران  در 
آن  بر  قصه  از  صحنه هایی  تصاویر  که  می کردند  استفاده 

منقوش بود.

در دوره اسالمی این شیوه رواج یافت. در کشورهای مسلمان 
در  داستان ها  نقل  با  که  بودند  معرکه گیرانی  و  قصه گویان 
معابر عمومی امرارمعاش می کردند. گروهی از این قصه گویان  
بر روی کرسی  و میدان ها  معابر  واعظان مذهبی در  همانند 
نشِت و با صدایی گرم و رسا وبیانی شیوا قصه را از روی طومار 
یا دفتری می خواندند. در آن دوران توانایی خواندن و نوشتن 
در نزد عامه مردم امری گران مایه بود و همین قصه خوانی از 
روی کتاب یا نوشته، در باور عوام بر اعتبار کارشان می افزود. 
این افراد برای بازارگرمی و جلب شنوندگان خود از ترفندهای 
کافی  آگاهی های  آن ها  اکثریت  می کردند.  استفاده  بسیار 
نداشتند و به همین دلیل هم از جعل حدیث و داستان سازی 
ابایی نداشتند. موضوع منتخب اکثر این افراد قصه های انبیا و 

احوال امامان در قران کریم، بود.
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5ـقصهخوانی

یا  کتاب  روی  از  را  قصه  متن  قصه گو  روش  این  در 
و در صورت  برای مخاطبانش می خواند  عیناً  دست نوشته ای 
مصور بودن کتاب، تصاویر را هم به آن ها نشان می دهد. این 
شیوه که ساده ترین روش ارائه یک قصه است، اگرچه می تواند 
برای کودکان گروه سنی الف جذاب باشد ولیکن به هیچ عنوان 

نمی تواند محصورکننده باشد.

و  کودک  میان  ایست  واسطه  تنها  قصه گو  روش  این  در 
کتاب. تنها کودکانی که خود توانایی خواندن را ندارند، منتظر 

کشف راز این خطوط توسط قصه کو می مانند.

نتواند  داستان  ساده  نقل  که  مواردی خاص  در  همچنین 
حق مطلب را به جا آورد و یا موجب نادیده گرفتن ارزش های 
ادبی و کالمی متن قصه شود، این روش می تواند مثمر ثمر 
و  شاهنامه  داستان های  نقل  هنگام  به عنوان مثال  شود.  واقع 
یا یکی از قصه های گلستان، این روش تأثیر و گیرایی خاص 
تعداد مخاطبان و محدودیت در  بودن  را دارد. محدود  خود 
به کارگیری خالقیت و ذوق و سلیقه از معایب این شیوه هست.

با یاری حافظه اش  از حفظ و  را  این شیوه قصه گو قصه  در 
که  شیوه  این  می کند.  نقل  مخاطبانش  برای  زنده  به صورت 
ساده ترین و بی پیرایه ترین شیوه ارائه قصه است درعین حال و به 

تعبیری مؤثرترین و هنرمندانه ترین نوع آن نیز می تواند باشد.

به کارگیری  با  خاص  جمله های  یا  کلمه  روی  تکیه 
به جا  سکوت های  و  تا  مکث  از  استفاده  کالمی،  مهارت های 
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به کارگیری  با  توأم  بردن  تون صدا  پایین  و  باال  و همچنین 
تغییرات به جا در خطوط چهره همه و همه از مهارت های الزم 

برای اجرای این شیوه از قصه گویی است.

می کنند.  استقبال  بیشتر  شیوه  این  از  معموالً  نوجوانان 
بخش عمده ای از قصه گویی رادیویی به این شیوه است. 

تصاویر  قصه  کردن  نقل  هنگام  قصه گو  روش  این  در 
صحنه هایی از قصه را که از قبل آماده شده به مخاطب نشان 
می دهد. استفاده از تصویر برای انتقال پیام از قدیم االیام و در 
میان ملل مختلف امری رایج بوده است. عدم نیاز به آمورشی 
خاص برای فهم زبان تصویر از یک سو و سریع االنتقال بودن 
به  بنا  فراوان آن شده است.  باعث کاربرد  از سوی دیگر  آن 
این دالیل استفاده از تصاویر در قصه گویی از روش های مؤثر 
و  متنوع  راه های  خردساالن  است.  و  کودکان  برای  به ویژه 
گوناگونی برای ارائه قصه به این شیوه وجود  دارد. عرصه برای 

بروز خالقیت در این حیطه کاماًل باز است.

این  با  است  ساده  قصه گویی  همان  اساس  شیوه  این  در 
تفاوت که وقتی قصه گو به گفتگو و حرف های شخصیت های 
قصه می رسد به تناسب جنسیت، سن و سال، شخصیت و نوع 

صدای آن ها، لحن کالم خود را تغییر می دهد.

شیوه  به  را  قصه  متن  درحالی که  قصه گو  روش  این   در 
قصه گویی ساده پیش می برد، از زبان وجودی خود برای نشان 
استفاده  داستان  شخصیت های  حرکت های  و  حاالت  دادن 
و  سروصورت  حرکات  از  مناسب  و  به جا  استفاده  می کند. 
دست وپا، باعث تأثیر هر چه بیشتر قصه بر مخاطب می شود.
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6ـقصهگويیهمراهبابازيگران

قصه  نقل  برای  دیگر  افراد  بازی  از  قصه گو  شیوه  این  در 
استفاده می کند. خود این شیوه هم به دو صورت قابل اجراست

الف- قصه گو با استفاده از افرادی که قباًل نقش های خود 
و  تئاتر  به  این روش  نقل می کند.  را  تمرین کرده اند قصه  را 
نمایش بسیار نزدیک است اما باید دانست که یک اجرای کامل 
همراه با گریم، لباس خاص یا صحنه آرایی خاص و وقت گیر 
روبروی  قصه  مخاطبان  همانند  هم  بازیگران  نیست.  مدنظر 
قصه گو می نشینند. قصه گو قصه را نقل می کند و در حین نقل 
قصه بازیگران به جای شخصیت های قصه سخن می گویند. این 

شیوه را »قصه گویی همراه با بازیگران پنهان« می نامند.

ب- در این روش قصه گو از خود مخاطبان برای نقل قصه 
استفاده می کند. به این ترتیب که  ماجرای قصه را خالصه وار 
نفر  چند  آن ها  بین  از  سپس  می کند  تعریف  تا  بچه  برای 
می کند.  انتخاب  قصه  شخصیت های  نقش  اجرای  برای  را 
را آغاز می کند و مطابق  پس ازاین پی ریزی، قصه گویی خود 
برنامه بچه ها درجاهای مقرر از قصه وارد عمل می شوند. این 

شیوه را »قصه گویی همراه با بازیگران آشکار« می نامند.

اعصار و قرون  - سنت دیرین و کهن قصه گویی در طول 
متمادی و در بین ملل مختلف جهان جایگاه خود را حفظ 
کرد و این سنت و هنر هیچ گاه به ورطه ی انقراض و نابودی 

رانده نشد.

است.  بوده  پویا  پدیدهایی  تاریخ  طول  در  قصه گویی   -
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و  تغییر  دستخوش  مدام  اجرا  مکان های  و  اجرا  شیوه های 
تحول بوده است.

- جوهره و تم اصلی شیوه های قصه گویی در قدیم و حال 
یکی است. به عنوان مثال قصه گویی با استفاده از کارت تصاویر، 

شکلی از همان پرده خوانی گذشته است.

- در هر دوره و زمانی متأثر از شرایط اجتماعی، سیاسی 
تغییر  دست خوش  روش ها  این  دوران،  بر  حاکم  فرهنگی  و 
مذهب  شدن  رسمی  صفوی  دوره  در  به عنوان مثال  شده اند. 
درباره  مذهبی  داستان های  و  تا  روایت  تا  شد  باعث  شیعه 

امامان باب شود.

مشابه اند.  بسیار  مختلف  ملل  بین  در  اجرا  شیوه های   -
تفاوت های جزئی ناشی از تنوع فرهنگی است. ممکن است در 
آفریقا قصه گویی قصه اش را با کمک یک ساز آفریقایی ارائه 
کند و یک عاشق آذری با ساز خود قصه اش را اجرا کند. نکته 

اینجاست که هر دو از یک شیوه استفاده کرده اند.

- امروزه باوجود امکانات ارتباطی قوی میان ملل مختلف 
نوآوری های  و  تنوع  فّناوری،  و  علم  از  استفاده  همچنین  و 
تا  شیوه  درواقع  می شود.  دیده  قصه گویی  اجرای  در  فراوانی 
به کارگیری  ولیکن همین  است  تعریف شده  همان شیوه های 
فناوری، فّناوری و امکانات باعث پدیدارشان فن های اجرایی 

متنوع و خالقانه در هر شیوه شده است.

شیوه های  وام گیری  بحث  که  گفت  می توان  جرت  -  به 
چراکه  باشد.  داشته  اعراب  از  محلی  نمی تواند  قصه گویی 
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اقوام و  قصه گویی به لحاظ داشتن ماهیت فطری در تمامی 
ملل دنیا وجود داشته و خواهد داشت. ممکن است یک قوم 
یا ملت خاص برای خود لباس و زبان محلی داشته باشد اما 
نیست  این گونه  که  گفت  باید  قصه گویی  شیوه های  باب  در 
باشد.  داشته  خود  مختص  و  خاص  شیوه ی  یک  قومی  که 
ملل  میان  در  اشاره شد شیوه های قصه گویی  که  همان گونه 

مختلف مشترک اند هرچند به ظاهر تفاوت های جزی دارند. 
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دکتر حسین محمدخاني )گونئیلي(

ددهقْورقودكتابينداعائيلهايلگيلري

بیلمه سک  تاریخي دئیه  او خلقین  فْولکلورونا،  بیر خلقین 
ده، اؤزونون و ابدیّته قْوووشموش اُولو باباالرینین یاشاییش و 
یاشانتیالرینین آري- دُورو آیناسي کیمي قبول ائده بیله ریک؛ 
خلق  شفاهي  ده  خصوصیله  فْولکلورو،  خلقین  هر  چونکي 
و  باجاریق  اؤزللیکلري،  دیني  اینامالري،  خلقین  او  ادبیاتي، 
بوتون  یاشانتیالرینین  و  دوشونجه  فیکیر،  یارادیجیلیقالري، 

یؤنلریني گؤسترن بیر وسیله دیر.

واردیر.  ده  فرق  بیر  قاباریق  آراسیندا  فْولکلورون  تاریخله 
یازیر،  شئیلري  ایسته دیگي  یازان  تاریخي  کي،  بودور  دا  او 
یازدیقالریني  همین  سالیر،  قلمدن  شئیلري  ایسته مه دیگي 
آنجاق  یازیر،  کیمي  ایسته دیگي  دئییل،  کیمي  اْولدوغو  دا 
ائتمه دیکده، ال دگمه میش  فْولکلوردا کیمسه دخل- تصّرف 

قالیر و هر زاد اْولدوغو کیمي گؤرونور.

دگرلي  چْوخ  وارلیغیمیزین  و  ثروتیمیز  معنوي  ملي- 
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گؤرونوشو اْوالن، دونیا ادبیاتي آراسیندا اؤلمز و گونو- گوندن 
آرتیق پارالیان دده قْورقود کتابیندا، اُولو باباالریمیز اْولموش 
چارپماقدادیر.  گؤزه  آیدین  آچیق-  حیاتي  ائللرینین  اْوغوز 
همین کتابدا عائیله و عائیله اویه لري آراسیندا اْوالن ایلگیلر 
اثرده عائیله و عائیله  بو زنگین  ده ماراقلي و دّقته الییقدیر. 
یئرینین  بیرینین  اْونالرین  وئریلیرکي،  َدیَر  قَدر  او  عضولرینه 
بْوش اْولماسي عائیله نین باشینین آلچاقلیغینا و ائل آراسیندا 
حؤرمتسیزلیگینه سبب اْولور. اؤرنک اْوالراق، دیرسه  خان اْوغلو 

»بُوغاج« داستانیندا اْوخویوروق.

اْوغوز  و  وئرر  قْوناقلیق  دؤنه  بیر  ایلده  خان  باییندیر   -
قْوناقلیغا  گون  بیر  چاغیراردي.  ایچمگه  یئمگه،  بگلریني 
حاضیرلیق گؤردوکده بیر یئرده آغ چادیر، بیر یئرده  قیرمیزي 
قُوللوقجوالرینا  و  قُوردورموشدو  قارا چادیر  یئرده  بیر  چادیر، 
آتاسي  اْوغول  هانسي  قْوناقالرین  گلن  کي،  تاپشیرمیشدي 
یونوندن  قْویون  آغ  آلتینا  اْوتوردون،  چادیردا  آغ  اْونو  اْولسا، 
قْووورماسیندان  اتي  قْویون  آغ  سالین،  کئچه  قایریلمیش 
یئمگینه گتیرین، قیزي اْوالني  قیرمیزي چادیردا اْوتوردوب،  
اتي  قْویون  قیرمیزي  و   سالین  آلتینا  کئچه  قیرمیزي 
قْووورماسیندان یئمگینه گتیرین، اْوغلو- قیزي اْولمایاني قارا 
اتي  قْویون  قارا  سالین،  کئچه  قارا  آلتینا  اْوتوردون،  چادیردا 
قْووورماسیندا دا یئمگینه گتیرین ! یئیرسه، یئسین، یئمرنسه 
دُورسون گئتسین، ائوالدي اْولمایاني آلاله تعالي قارغاییبدیر، 

بیزده قارغاییریق.

بیرینین آدي »دیرسه  خان«  بگلرین  قْوناقلیغا گلن  همین 
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دیر. دیرسه خان، اْو گونه قدر» اْوجاغي کور« قالمیش، یعني آتا 
اْوال بیلمه میشدیر؛ بونا گؤره ده اْوغوزخاني نین بُویوردوغویال قارا 
چادیرا بُوراخیلیر و قارا کئچه اوستونده اْوتوردولور. بئله گؤرن 
دیرسه  خان سبب سْوردوقدا، باییندیرخانین نه بُویوردوغو اْونا 
باییندیرخاندان  دیرسه  خان  ائشیدن  سؤزلري  بو  سؤیله نیر. 

کوسور و ایگیتلریله بیرگه اؤز اْوداسینا قاییدیر.

سببیني  بیلمه دیگي نین  اْوال  آتاسي  ائوالد  دیرسه  خان 
حیات  کیمي  کیشیلر  بعضي  ده  نه  بیلیر،  آال  بْوینونا  اؤز  نه 
یْولداشي نین بْوینونا سالیر. قْوناقلیقدان آجیقلي گلمیشسه ده، 
قادیني ایله آجیقلي دانیشماییر و اْونو اینجیتمک ایسته میر، 

بلکه اْونو خْوش دیالیله چاغیراراق، سؤیله ییر:
بري گل  آي باشیمین بختي، ائویمین تختي، 

ائودن چیخیب یئریینده سرو بْویلوم،
قارا ساچي تْوپوغونا سارماشانیم،

چاتما قاشالري قُورولو یایا بنزه یه نیم،
قْوشا بادام دار آغزینا سیغمایانیم،

آل یاناغي پاییز آلماسینا بنزه یه نیم،
خانیمیم، دایاغیم، توله ییم )ویقارلیم( !

دیرسه  خان  بو سؤزلردن سْونرا باییندیرخانین مجلیسینده 
گؤروب – ائشیندیکلریني آچیقالییر. و آتا- آنا اْولمادیقالرینین 
دیرسه  خان  وئرمه دیگده،  جواب  قیزي  خان  سْورور.  سببیني 
همین  سْورور.  سبب  آجیقالناراق  اْونا  دؤنه  بو  و  عصبیلشیر 
سْوخاراق  باشماغا  بیر  آیاغي  ایکي  بئله  دیرسه  خانین 
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قادیني نین فیکیریني اؤیرنمک ایسته دیگي بونو یئتیریر کي، 
بیر  دگرلي  قادین،  بیلدیرمه ین  فیکیریني  ائللرینده  اْوغوز 

شئیي اسیرگه ین کیمي قیمتله نیر.

دیرسه  خانین قادیني اریني جوابسیز قْویماییر و فیکیرینه 
اؤز مصلحتیني وئریر. او دیرسه  خانا اوز توتاراق دئییر:

سؤزلر  آجي  آجي-  بئله  و  آجیقالنما  منه  دیرسه  خان،   -
قْوناقلیق  بگلرینه  اْوغوز  اؤلدوتدور،  قْوچ  و  دوه  آت،  دئمه، 
بْورجلونو  گئییندیر،  گؤرسن  یالین  دْویور،  گؤرسن  آج  وئر، 
دُوعاسي  بیرینین  بیزیم حاققیمیزدا  بلکه  قُورتار،  بْورجوندان 

قبول اْوال و آلاله بیزه بیر ائوالد وئره.

ایله  مصلحتي  و  سؤزو  یْولداشي نین  حیات  دیرسه  خان 
بْورجوندان  بْورجلونو  دْویورور،  آجي  وئریر،  قْوناقلیق  بؤیوک 
ائله تدیریر. نهایتده آلاله  قُورتاریر، یالیني گئییندیریر و دُوعا 

تعالي اْونالرا بیر اْوغول وئریر.

همین اْوغالن بؤیویور، اْون آلتي یاشیندا ایکن بیر بُوغاني 
اؤلدوره بیلیر. نتیجه ده اْوغوز ائللرینین دیلرینه اویغون اْوالراق، 
دده قْورقوت گلیر و بئله بیر ایگیده اؤزل بیر قایدا ایله اْوغالنا 
»بُوغاج« آد قْویور. بُوغاج بگ، یاواش- یاواش آتاسي نین  قیرخ 
بیلمه ین  راضیالشا  دُورومال  بو  اْولدوقدا،  اعتناسیز  ایگیدینه 

ایگیتلر اْونا تهمت وُوراراق، دئییرلر:

ایشلردن چیخیر کي،  بیر  ائله  اْوغلون  دیرسه  خان، سنین 
آبیر  قالسا، سنده  او دیري  اؤلومدور.  آز جزاسي  بیرینین  هر 

قْویمایاجاقدیر و . . . 
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اْونالر بیر سیرا یاالنالرال دیرسه  خاني ایناندیریر و اْوغلونو اؤز 
الیله اْووالقدا اْوخالدیرالر. اْوغلونو اْوخالییب آتیندان سالمیش 
اْوغلونو  قارشیالدیقدا،  اْونو  قادیني  قاییدیر.  اْووالقدان  خان، 
آتاسي نین یانیندا گؤرمه ییر، بونا گؤره ده ارینه اوز توتاراق،- 
آسالنا،  یْوخسا  اُوچوردون،  داغدان  اْولمایا  نئیله دین،  اْوغالني 

قاپالنا تُوتدوردون، بلکه ده سئله وئردین ؟ ! و . . . 

یاالن  و  سؤیله مه ین  یاالن  واخت  هئچ  یْولداشینا  حیات 
بیر  هئچ  یْولداشي  دیرسه  خاندان حیات  ایسته مه ین  ساتماق 
جواب آلمادیقدا ائوه قاییدیر و  قیرخ اینجه قیزي یانینا سالیب 
آت مینیر، سالح گؤتورور و اْووالغا گئدیر. اْوغلونو اْوخالنمیش 
و  سیزالییر  آغالییر،  آلیر.  اوستونه  دیزي  باشیني  گؤرور، 
نییه،  و  اؤزونه گلیر، گؤزونو آچیر  اْوغالن  اْوغالني سسله ییر، 

نئجه یاراالندیغیني آناسینا بیلدیره رک دئییر:

آنا، آغالما، منه بو یارادان اؤلوم یْوخدور، من آتدان دوشنده 
خضر پیغمبر باشیم اوسته گلیب، اوچ دؤنه یاراما ال چکیب 

دئدي:

- سنه بو یارادان اؤلوم یْوخدور، بو شرط ایله کي آنان سودو 
ایله داغ چیچگیندن بو یارایا مرهم قْویوال !

گلمه ییر.  سود  سیخیر،  امجگیني  آنا  ائشیدن  سؤزو  بو 
آغزینا  اوشاق  ایل  آلتي  اْون  و  وُورور  ضربه  نئجه  اْونا  نهایت 
قان  سودایله  امجکدن  اْولمامیش  سودو  و  سالینمامیش 
آنا  چیچکلرله  ییغدیغي  داغالردان  قیزالرین  گلیر.  قاریشیق 

سودوندن مرهم قاییریر و اْوغالنین یاراسینا باغالییرالر.
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بو  امجک  اْولمایان  سودو  ایل  آلتي  اْون  کي  طبیعیدیر 
اْوالن  حاکیم  ائللرینده  اْوغوز  آنجاق  گلمز،  سودو  تئزلیکده 
عائیله وي و آتا- آنا آراسیندا اْوالن سئوگي بو طبیعي قانونو 
پْوزور یعني هئچ بیر درمان ایله ساغالماق بیلمه ین اْوخ یاراسي 

آنا سودوندن قایریلمیش درمان ایله ساغاال بیلیر.

سُو  کي،  دوشور  باشا  یاخشي  قادین  باشلي  عاغیللي- 
هایاندان بُوالنمیش و او  قیرخ نامرد ایگیت، دیرسه خانا ائله 
ساالنالر سؤیله یه بیلمیشلر کي، دیرسه خان ائلین حؤرمتیني 
ساخالماق و اؤز آبیریسیني قْوروماق اوچون، دُوعا- ثنا و نذیر- 
نیاز ایله تاپدیغي اْوغلونو اؤلدورمه یه حاضیر اْولموش، آتا- باال 
قیناماییر  اریني  ده  گؤره  بونا  بیلمیشدیر،  آیاقالیا  محبتیني 
تاپشیراراق،  طبیبلره  اْونو  گتیریر،  ائوه  گؤتوروب  اْوغلونو  و 
آتاسیندان گیزلهدیر. اْوغالنین یاراسي ساغالیر و یئنه ده آتا 

مینه بیلیر، سیالح گؤتوره بیلیر، اْووا گئده بیلیر. 

ایگیدلري  یالتاق  و  وُوران  تهمت  یاالنچي،  آتاسي نین 
اْوغالنین ساغ قالدیغیني دُویدوقدا، قْورخویا دوشور و آرخایین 
ساغ  اْونو  دیرسه خان  بیلن  اؤلموش  اْوغلونو  کي،  اْولورالر 
گؤروب- دانیشدیرسا، اْونالرین بوتون یاالنالري اوزه چیخاجاق 

و خان اْونالرین هامیسیني اؤلدوره جکدیر.

ساغ  اْوغلونون  کي،  دوشورلر  فیکیره  بو  ده  گؤره  بونا 
اْولدوغونو بیلمه میش و اْونونال گؤروشمه میش، دیرسه خاني بیر 
یْول ایله یاخاالییب قْولالریني دالیدان باغالییب، آپاریب اْوغوز 
قُورتارسینالر  اؤلومدن  جانالریني  هم  ساتماقال  دوشمنلرینه 

هم ده وار- دؤولته چاتسینالر. 
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نهایت بو ایشي گؤرورلر. بیر گون دیرسه  خاني یاخاالییب، 
ال- قْولونو باغالییب دوشمنلره ساتماق مقصدیله یْوالدوشورلر. 
اْولوب-  یولداشي  حیات  باشلي  عاغیللي-  دیرسه خانین 

اْوالجاغي باشا دوشوب، اْوغلونون یانینا گلیب دئییر:

منلیگیني  و  ایناندي  یاالنالرینا  ایگیدلرینین  آتان  اْوغول، 
آتاني  قییما، گئت  اْونا  قییدیسا، سن  دئیه، سنه  ساخالسین 

اْونالرین الیندن قُورتار!

اْوغالن، آناسي نین فرماني ایله، اؤزونون قیرخ ایگیدیني ده 
گؤتوروب، یالنیز اْوغوز ائلینین حرمتیني و اؤزونون منلیگیني 
نامردلریني،  آتاسي نین  آتان  اْوخ  اْوغلونا  مقصدیله  قْوروماق 
اؤز  اْوالن  یْولداشي  یاخینالشدیقدا،  اْونالرا  دالیدان  ایزله ییر، 
ایگیتلریني بیر دالدا یئرده قْویور، اؤزو تک باشینا آتیني چاپیر 
و بیر یئرده یئمک- ایچمکده اْوالن او نامردلره چاتیر. اْونالر 
اؤز  ده  ایندي  بیلن،  اؤلموش  اْوغلونو  آنجاق  تانیییر،  اْوغالني 
بو  دوشونورکي،  بئله  دیرسه خان  اْوالن  اسیري  ایگیتلرینین 
ایگیت اؤزگه اْوغلودور، آنجاق یازیغي گله رک اْونو قُورتارماغا 
بیلمه میش  گؤره  ایش  بیر  کي،  شوبهه سیز  و  گلیبدیر 

اؤلدوروله جکدیر. بونا گؤره ده اْونو چاغیریب دئییر:

آدام  ائله مه لي  رحم  من  وئرمه،  اؤلومه  اؤزونو  اْوغالن،  آي 
مني  قاني  ناحق  اْونون  و  اؤلدورموشم  اْوغلومو  من  دئییلم، 

توتوبدور.

اْوغوز  کي،  آنالشیلیر  بئله  سؤزلریندن  بو  دیرسه خانین 
عضوونو  عائیله  و  ائله مک  ظلم  عائیله یه  اؤزللیکله  ائللرینده، 
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اؤلدورموش  اْوغلونو  بونا گؤره ده  نه قدر آغیردیر.  اؤلدورمک 
بیر آتا، بئله بیر دُورومدا اؤز اؤلومونه راضیلیق وئریر و اجازه 
اْونون  اْوغالن  آمما  چاتسین.  هارایینا  اْونون  کیمسه  وئرمیر 
اُوزاقدا  وئرمیر.  راضیلیق  اؤلومونه  آتاسي نین  قییمیش  جانینا 
ائدیر.  اشاره  ایگیدلرینه  گؤزله ین  فرمانیني  اْونون  دایاناراق 
او   کیمي  بال  اْوالن  نازل  طرفیندن  آلاله  ایگید  جوان  قیرخ 
وئریر.  باش  ساواش  آغیر  بیر  تؤکولور،  باشینا  نامردین  قیرخ 
یا  و  یاراالنیر  ایسه  بعضیسي  اؤلور،  بعضیسي  نامردلرین  او 
ساغ  اْوغلونون  قْورتولور،  دیرسه خان  بگي  اْوغوز  یاخاالنیر. 
اْولدوغونو بیلیر. اؤپوشور، گؤروشور، بیرلیکده یُورد- یُوواالرینا 

دؤنور، یئني و شن بیر حیاتا باشالییرالر.
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ناغيلالر
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ملكجمشيد
ناغيلي

قایناق شخص: 
احمد    قاسمخانی

قايناقشخص: احمد    قاسمخانی  
ياش1 : 81  

سوادسويهسی: قد   یم مکتب اوخوموش  
قئيدهآلينانتاريخ: 1396  

يئر: کولتورل بورچالی بؤلگه سی، فضل آباد    کند   ی  
قلمهآالن: احسان قاسمخانی

ایلیند   ه  گونش  1396نجی  روایتی  ناغیلین  بو  آچيقالما: 
فضل آباد     یئرلشن  شهرستانیند   ا  کمیجان  اوستانین  مرکزی 
کند   یند   ه سایین احمد    قاسمخانی نین ائویند   ه فیلمه چکیلیب 
و سونراالر قلمه آلینیب.  سایین احمد    قاسم خانی جنابالری 
ایلی نین  گونش  1276نجی  ناغیلی  بو  و  عمیم د   یلر  منیم 
محمد   رحیم  بابام  بؤیوک  رحمتلیک  اوالن  د   وغوملوسو 

قاسمخانی آغیزیند   ان ائشید   یبلر.

1- بو ناغیلی یازان زماند   ا )1398نجی گونش ایلی( 83 یاشیند   اد   یالر. بو 
ناغیلین روایتی ایکی ایل اؤنجه فیلمه چکیلیب.

توپالییب، یازییا آالن:
 احسان قاسم خانی
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ملكجمشيدناغيلی

ملک  محمد   ،  ملک  واروموش.  اوغلئ  اوچ  پاد   شاهیی  بیر 
بیرگون  پاد   شاه  آد   وننا1.  جمشید     ملک  د   ا  بیرئ  و  خورشید    
گؤرور د   یو گول باغچاسونئ خراب ائلیییب. اؤوه2  قه یید   یب3 

اوغالنالرونا د   ییر4:
    - آد   امیی کور اوجاغئ اوال، سیز اوچ اوغالننان یئی د   ئ5. اوچ 

اوغلیی اوال اوننان6  د   یو گله باغچایئ خراب ائلییه؟!
بؤیوک اوغلئ ملک محمد    د   یَیر:

- من بو گئجه گئد   رم کئشیک وئررم، د   یو گلسه اونئ ووروب 
اؤلد   وررم. 

گئد   ر آمما یاتار یوخالر. گنه7 د   یو گلر باغچانئ ییَخر8 گئد   ر. 
پاد   شاه گنه صحنه نئ گؤرر و قاباقکئ سؤزلرئ د   ییر.

ملک خورشید    د   ییر:
     - من گئد   سم یوخالمارام و د   یووئ ووررام9. 
آمما او د   ا گئد   ر یاتار یوخالر و قضیه تکرار اوالر.

اوچومجئ10 گئجه ملک جمشید    گئد   ر کئ او ایککئ قارد   اشد   ان 

1-آد   وننا: آد   یند   ا
2- اؤوه:  ائوه

3- َقیید   یب:  قایید   یب
4- د   ییر:  د   ئیر

5- یئی: یئگ: اییی: یاخشی
6-اوننان:  اوند   ان

7-گنه:  یئنه
8-ییخر:  ییخار

9- ووررام:  وورارام
10-اوچومجئ:  اوچونجو
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کوچوگوموش1.
پاد   شاه د   ییر:

- بؤیوک قارد   اشالریی نَم ائله د   ئ2 کئ سن گئد   یَری نم ائلی یَی. 
ملک جمشید    گئد   ر بیر آز باغچانئ گزر وگؤرر یوخوسئ َگلی3. 
و  تؤکر  د   وز  آز  بیر  اوستونه  جیَزر،  بیچاغی ینان4  بارماغونئ 

اونیی  سیزیلالماغئ5  قویماز یاتا. 
کمانا  قویار  اوخئ  َگلی.  گورراگورریینان  د   یو  گؤرر  وقت  بیر 
وورار د   یویی قوالغونیی توزوننان6 . د   یو قووزانور و یولونا اد   امه 
گئد   ی.  هارا  گؤره  توتار  د   الون  د   یویی  خورشید     ملک  وئریر. 
گؤرر گئد   د   ئ7 بیر قویی یا. اونیی8  د   الوننان انر گئد   ر قویی یا. 
چاتار قویوییی9 د   یبینه، گؤرر بیر یول آچولد   ئ. چاتار بیر اوتاغا 
گؤرر اوننا10 بیر د   یو یاتوب،  بیر قیز د   ا اونیی میلچگین قووی. 

قیز اونئ گؤرننه د   ییر:
     - ملک جمشید    سن بورد   ا نم ائلیَری؟

ملک جمشید    د   ییر: 
     - سن منه کؤمک ائله َسی بو منه هئش زاد    ائلییه بیلمز.

قیز د   ییر:

1- ایککئ قارد   اشد   ان کوچوگوموش:  ایکی  قارد   اشد   ان کیچیک ایمیش.
2- نم ائله د   ی: نمنه ائله د   ی

3-گلی: گلیر
4- بورچالی محالیند   ا بو سؤزجوک بیچاق کیمی تلفظ اولور و »ب« 

حرفی ایله باشالنیر. ائله کی بیشیرمک د   ئییلر و پیشیرمک یوخ.
5-اونیی سیزیلالماغئ:  اونون سیزیلد   اماغی

6- قوالغین توزو )qulağın tozu(: قوالغین د   یبی، فا. بیخ گوش
7-گئد   د   ئ:گئتد   ی

8- اونیی: اونون
9- قویوییی:  قویونون

10-اوننا:  اوند   ا
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     - بو قووزانسا سنئ یییر1.
د   یو یوخالموشیی موش و باشونئ د   ا قویموشیی موش قیزیی باشئ 

اوستونه.
قیزه د   ییر:

     - د   یزیی د   ئققن2 بیریاننئ3 ائله. قیز بو ایشئ گؤرر و ملک 
جمشید    وورار د   یویی باشئ گئد   ر.
گئد   ر آیرئ اوتاغا. آیرئ قیز د   ییر:

     - ملک جمشید    بورد   ا نم ائلیَری؟ بو د   یو قووزانسا سنئ 
یییر.

ملک جمشید    د   ییر:
     - اگر سنیی لوطفیی اولسا، قویماز بو منئ یی یه. اونئ د   ا 

اؤلد   ورر.
گئد   ر آغ د   یو سوراغونا. 

یانونناکئ4 قیز د   ییر:
     - ملک جمشید    حئییف د   َیئ5 سن گلمیَشی بورا؟

بو قووزانسا سنئ د   ا یییر منئ د   ا یییر.
ملک جمشید    د   ییر:

     - لوطفیی اولسا قویماز یی یه.
بیر قیلیچ د   یویی بوینوننان وورار آمما اونئ سالماز و د   یو د   ورار 

اَیغه6. بیر شاپاالق وورار قیزیی اوزونه د   ییر: 

1-یییر:  یئیر
2-د   ئققه ن:  بعضی بؤلگه لرد   ه د   یققان کیمی د   ه د   ئیییلیر. بیر آز

3-بیریاننئ:  بیریانلی
4-یانونناکئ:  یانیند   اکی

5- د   َیئ:  د   ییل
6-اَیغه:  آیاغا
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     - چپل! قوید   یی میلچک منئ سانشد   ئ1؟!
قیز د   ییر: 

     - د   ور جانیی  آالننئ 2 گلیب جانیی آلسون.
قیز ملک جمشید   ه د   ییر:

     - بونیی جانئ بد   نیننه د   یئ؛ شوشه د   ه د   ئ. 
ملک جمشید    شوشه ن3 تاپوب و گؤتورر.

د   یو ایستر اونا حمله ائلییه. د   ییر:
ایچیننه.  شوشه  بو  الیمد   ه  منیم  جانیی  ییمه!  تکان   -      

وورسام یئره اؤل له ی4.
د   یو یالوارار د   ییر:

     - ملک جمشید    منئ اؤلد   ورمه. بو قویود   ا هر نه جواهر وار، 
هم د   ه بو اوش5 قیزئ چاغارد   ارام6 سنیی اوچون. 

ملک جمشید    د   ییر:
     - اوسسون7. سن بو قویود   ا هر نه وار آل بوینییا8 قویود   ان 

چاغارد     گونان. من  نه9 سنئ اؤلد   ورمم.
د   یو اوالرئ چاغارد   اننان10 سورا د   ییر:

1-سانشد   ئ:  سانجد   ی
2- جانیی  آالننئ:  جانین آالند   ی

 )şüşən( 3-شوشه ن:  شوشه نی. بورچالی  شیوه سی اساسیند   ا شوشه ن
را(. حال بوکی  آنالمد   ا )شیشه  بیر  ایکیسی د   ه   )şüşəne( و شوشه نئ

شوشه ی)şüşəy( »شیشه تو« آنالمینی د   اشیییر.
4-اؤل له ی اؤلرسن

5-اوش:  اوچ
6-چاغارد   ارام:  چیخارد   ارام

7-اوسسون:  اولسون
8- بوینییا:  بوینونا 
9- من  نه:  من د   ه

10-چاغارد   اننان:  چیخارد   اند   ان
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     - ایننئ1 جانومئ وئر.
ملک جمشید    د   ییر:

     - د   ا ایننئ جانیی وئرم؟!
شوشه نئ وورار یئره و د   یویی جانئ چیخر.

پاد   شاه قیزلریی هر  پاد   شایا و  ملک جمشید    بول مال گتیرر 
بیرین آالر اوغالنالریی بیرینه. او قیزلر پاد   شاه قیزلریید   ئ کئ 

د   یولر اوغوللی یوب2 آپارموشد   والر. 
پاد   شاه اوغالنالرونا د   ییر:

     - ملک جمشید    سیزیی هاموزد   ان قولد   وروموش!
یاخچئ قیزئ کئ آغ د   یویی میلچگینئ قووارموش، آالر ملک 

جمشید   ه.
د   ونیا مالون نا3 تؤکللر خزانه یه.

توتد   ئ  توی-تاماشا  یئد   د   ئ گئجه-گوننوز  اوغالنا  پاد   شاه هر 
و د   ید   ئ همد   ان نان چاناقچئ گلسین، چاالغاند   ان4 چیراقچئ 

گلسین!

1-ایننئ:  ایند   ی
2-اوغوللی یوب:  اوغورالییب

3- مالون   نا: مالینی د   ا
آد   ی و عینی حالد   ا کمیجانین شمالیند   ا  بیر قوش  آلیجی  4-چاالغان: 
بیر بؤیوک کند   ین آد   ید   یر.  بو کند     رسمی قایناقالرد   ا چهرقان کیمی 

یازیلمیشد   یر.  آنجاق بؤلگه خلقی اونا چاالغان د   ئییرلر.
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هاوار عباد

شاهيناللقيزي

قیزی  دنه  بیر  پادشاهین  یوخودو.  بیری  واریدی  بیری 
واریدی. نه دیلی واریدی نه آغزی. الل ایدی پادشاه وزیرلرین 
ییغیب گرک منیم قیزیما چارا ائلییه سیز دئدی. چارا ائله مه سز 
دا!«  ائلییه ک  :چارا  ایشدن چیخاداجییام.  ـ سیزین هامیزی 

دئدیلر. 

وار  نفر  بیر  بوردا  ائله سینلر.  شهری میدانا ییغیب صحبت 
دئییرلر  آغایا  بو  گلیب  آدیندا  محمد  وار  نؤکری  بیر  بونون 

»سن ده گل بو مجلیسه« 

ـ محمد من گئتمیرم سن خیردا خالچانی گؤتوروب اؤزون 
آشاغا  الپ  مجلسین  اوتوراجاقسان  گئدیب   گئده جکسن، 
قورتوالندان سونرا  دانیشاجاق  اتکده. جاماعات  باشیندا، الپ 
دانیشگینان.  دییه جکلر  کی  سنه  یئتیشنده،  سنه  نوبه  کی 
نلبکی  استکان  تاخچادان  دانیشیم.  نمنه  من  کی  دئنن 

دانشسین. سیز ده قوالق آسین من ده قوالق آسیم. 

سؤيلهين: دولت احمدزاده، 65یاشلی، قوشا چای اطرافیندا 
شیوه سي  دانیشیق  یاشاییر.  تبریزده  ایندی  اولوب،  آنادان 

سهند ائالتالرینا تایدیر.
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دئدیلر یاخجی. 

بیر دنه کؤهنه خالچا واریدی بونو ووردو قولتوغونا، گئتدی 
اوتدو. الپ آشاغادا، هامیدان آخیردا.  اتگینده  مجلسین الپ 

نوبه بونا چاتدی. بیری دئدی: اللدی. 
بیری دئدی: کاردی. 
هره بیر سؤز دئدی. 

دئدیلر: آغا سن ده گلیبسن بو مجلیسه، سن ده بیر سؤز 
دئگینن. 

نلبکی  استکان  تاخچاداکی  دییه جه یم،  نمنه  من  دئدی: 
دانیشسین. سیزده قوالق آسین، من ده سوالق آسیم. دئدیلر: 

آخی استکان نلبکی دانیشماز کی. 
دئدی: یوخ دانیشار. 

ـ  بیر  هامیسی  قاتیشدی  جینگیلده دی.  نلبکی  استکان 
بیرینه َدیدی. 

ایکی  باشیندا  ته للین  بو  اولسون  ساغ  قوربان  دئدیلر: 
قارداش وار ایدی. بو قارداشالرین ایکیسی نین ده بیر خانیمی 
بو قارداشالرین  ایدی.  ائولیدی، بیری سوبای  وارایدی. بیری 
بیری، بیر گونلرین خانیما دئدی کی؛ سو قوی یویونورام. بو 
گلدی سو قویدو، یویوندو. یویوناندان سورا او بیری قارداشدا 
بو  یویوناندا  یویوندو.  دا  آروات  سونرا  اوندان  یویوندو.  گلدی 
بیری قارداشین قلبینه شک دامدی. دئدی؛ من ده یویوندوم. 
وسوسه   بونو  شیطان  یویوندو.  نییه  بو  آرواتدا،  دا  قارداشیم 
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گناه  گؤرک  دئیین  اؤلدوردو.  قارداشین  دوردو  بو  ائله دی. 
کیمده دی. 

اوردان او قیزین دیلی آچیلدی. دئدی: گناه او خانیمدادی. 
نییه  خانیم  یویونموشدو.  اری  یویونموشدو،  قارداش  گونو  او 
دیلی  یئنه  دئدی،  بونو  قیز  ائلییه.  وسوسه  اونو  یویونوردو. 

توتولدو. 

پادشاه دئدی: آی منی ایسته ین بو آغایا انعام وئر. 

مجلسین  بویون  قالدی.  آلتیندا  وئردیلر  پول  قدر  او  بونا 
قورتاردی.  

دئدیلر: قالدی صاباحا. 

هره  باشدان  بو  ییغیشدیالر.  یئنه  گلدیلر.  صاباح  گئتدیلر 
بیر سؤز دییه ـ دییه گلیب نوبه محمده چاتدی. دئدیلر: سن 

ده دانیش! 

دئدی: من نه دانیشاجیام. تاخچاداکی سماور دانیشسین، 
بیز ده قوالق آساق. 

سماورده  اولوب  دلی  بو  بابا  دئدیلر:  یاندان  بو  یاندان  او 
دانیشار آخی؟ 

سماور اوردان جیز ـ بیز پیققیلدادی، بوغالدی دئدی: بلی 
بو ته للین باشیندا بیر آغا وار ایدی، بیر خانیم وار ایدی. آغا 
ایستی  آفتافاسین  بونون  آرواد  گئدنده  مستراحا،  گئدیردی 
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بیلمه دی، گئتدی  بونا. کیشی ده  سویونان دولدوردو وئردی 
اؤزون دینجلتدی. سویو تؤکنده بوتون قارین ـ قاسیغی زادی 
یاپیشدیردی.  ترسه  گؤتدو  بو  آراالندی.  یئریندن  یاندی. 
آلتی ـ اوسته یاپیشدیردی، اوستو ـ آلتا. دئیین گؤرک گناه 

کیمده دی؟ 

آغا  خانیمدادی.  گناه  دئدی:  گلیب  دیله  اوردان  قیز 
سو  قاینار  او  دولدوروب.  نمنه  آفتافایا  او  یازیق،  بیلسین  نه 
دولدوروبدو، اودا آپاریب اؤزون پیشیریبدی. گناه خانیمدادی. 

قالدی  قورتاردی،  ده  بویون  توتولدو.  دیلی  یئنه  قیزین 
سحره. سحر یئنه باشالندی دای هامی بیلیر بو دؤنه محمد 
دانیشاجاق. هئچ کیم دینمه دی. هره یاالندان یانلیشدان بیر  

کلمه بیر سؤز دئدی. نوبه گلدی چاتدی محمده. 

دئدی بو ته للین باشیندا بیر ائو وار ایدی. بو ائوده بیر مالال 
وارایدی. بیر دولگر وارایدی.بیر دنه ده درزی وارایدی. 

دولگر گلدی تاختادان بیر دنه گؤزل بیر خانیم یوندو. درزی 
پالتار تیکدی. گئتدیلر  یاراشیقلی  بونا گؤزل ـ  بیر دست  ده 
اوتاغین کونجونده سؤیکه دیلر دووارینا، مالالنین دا  قویدوالر 
گؤزو  قیلسین،  نماز  گئجه  بوردا  گلدی  مالال  یوخدو.  خبری 
ساتاشدی خانیما. دوردو اَل آتسین خانیما، خانیم ییخیلیب 
َدیدی یئره. باخدی گؤردی خانیم اؤلوب. دؤشندی آلالهین 
گلنده  جان  گلدی.  جان  بونا  یاخاردی،  ـ  یالواردی  اته یینه. 

درزی ایله دولگرده تاپیلدی. 
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دولگر دئدی من یونوب  قاییرمیشام.

درزی دئدی: خیر منیم پالتاریم بونو گؤزل ائله ییب. 

دیلی  اوردان  اللین  قیز.  بو  یئتیشیر  هانسینا  بو  ایندی 
دولگر  دولگرده  آالر.  پولون  درزی  درزی،  دئدی:  آچیلدی. 
پولون آالر. قیز مالالنین اوالر کی آلالها یالوارماسایدی، جان 
پادشاه  اولدو.  الل  دئدی   دیریلمزدی.  او  ایسته مه سیدی، 
دئدی: بئله اولماز. او قیز، اودا محمد. قیزی دا وئرین محمده، 
گؤتور  قیزي  دا.  او  سن،  او  قورتاردی.  جلسه مده  منیم  داها 

چیخ گئت، اؤزون بیلرسن دیلی آچیلدی، آچیلمادی. 

جور  بو  اولدو،  بئله  آغا  دئدی:  گلدی.  گؤتوروب  قیزی  بو 
اولدو، قیزی ساریدیالر منیم بوینوما، باشیما سالدیالر. دئدی: 

سن شاه ین کوره کنی اولدون دا. 
دئدی: اوین ییخیلسین من اللینان ـ کارینان نئینیرم. 

دئدی آلاله کریمدی. دور گینان ییغیشدیر کؤچک. 

دا  قیزی  الل  بو  کؤچدولر.  شهردن  بو  دوردوالر  بونالر 
آغاجلیقدا  بیر  آز گئتدیلر، چوخ گئتدیلر،  آپاردیالر.  اؤزلریله 

دوشدولر. یئدیلر ـ ایچدیلر. 
ارباب دئدی: محمد دور گتیر مالیمیزی بؤلک. 

دؤلتدی  مال  کی.  یوخدو  مالیم  منیم  آخی  دئدی: 
زادیم  بونو وئریبلر الل قیزدی فقط. منیم هئچ  سنینکیدی. 

یوخدور. 
دئدی خیر من ایسته میرم ائله وئردیم سنه. 
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دئدی: اوجور اولماز، هر کس اؤز مالینا یییه دورا. 
دئدی آخی نه جور بؤلک؟ 

آغاجا.  او  بیر قیچین دا  آغاجا،  بو  باغال  بیر قیچین  دئدی 
ناچاغال اورتادان بؤله جکسن. یاریسی سنین، یاریسی منیم. 

بو  یازیقدی.  بؤلمه،  بونو  ائلیییم.  دئیییر  نه  دئدی:  محمد 
سنین. 

دئدی: یوخ گرک بؤلونه. 

خانیمی گتیردیلر بیر قیچین بو آغاجا، بیر قیچین او آغاجا، 
اوستدن ناچاغال بؤلورلر. بو ناچاغی گؤیدن ائندیریردی. قیزین 
بورنوندان بیر باالجا نارین توسباغا دوشدو قاچدی. او قاچاندان 

سونرا قیز قیشقیردی: آی آمان منی نییه اؤلدورورسوز. 

آغاسی محمده دئدی: آچ قوی یئره قیزی. 

آچدی قویدو یئره. او قیز، او دا سن. بو دا مال، گل گئدک 
قاییداخ شهره یاشایاق. 

دئدی: بابا او شهره قاییتساق قیزی منیم الیمدن آالرالر. 

دئدی: قیز سنینکیدی.

بونالر قاییتدیالر شهره. بیر آز قاالندا محمد قاییتدی گؤردو، 
مالـ  حیوان، داوار دالینجان گلیر، اربابی یوخدو. اویانـ  بویانا  

قاچدی، گؤردو اربابدان خبر اولمادی. 

قالمالی دئییلیک کی.  قیز دئدی: چارامیز یوخدو، چؤلده 
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یییه  مالینا  تاپیالر  آغادی  ائویمیزه.  ییغاق  آپاراق  وار  نمنه 
دورار، گلمز مال بیزیمدی. آپاردیالر سحر وزیرلره خبر اولدو 

کی قیزین دیلی آچیلیب. محمد ده گلیبدی. 

دیلی  بونون  اولوب  جور  نه  دئدیلر:  گلدیلر،  تؤکولدولر 
آچیلیب؟ 

ـ  مال  بودا  خانیمیم دی.  منیم  بو  ده.  آچیلیب  دئدی 
داواریمدی. 

ناغیل  بیری  دوشدو،  آلما  اوچ  گؤیدن   . ایچدیلر  ـ  یئدیلر 
قیچین  باجادان  ده  بیری  آسانین،  قوالق  بیری  دییه نین، 

ساللیانالرین. 
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كتابتانيتيمي

علی  )توپالیان(  گردآوری  ناغیل الری«،  ائل  »آذربایجان  کتاب 
فلسفی میاب، و پیاده سازی)کؤچورن( حمید آرش آزاد، در دو 
جلد به اهتمام و سفارش موسسه تاریخ و فرهنگ ایران از سوی 
منتشر   1397 و   1395 سال های  در  تبریز  دانشگاه  انتشارات 

شده است.

کتاب مزبور شامل داستان های عامیانه مناطق مختلف آذربایجان 
است که به خط عربی و زبان ترکی آذربایجانی چاپ شده است. 
جلد اول کتاب حاوی قصه های عامیانه و مردمی مناطق میانه، 
هشترود، مراغه و ملکان است. برخی از داستان های این جلد از 

کتاب عبارت اند از:
شاه عباس و اوچ باجی ناغیلی

دیل یاراسی
قاری ننه نین اینگی
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آپاردی سئللر سارانی
مرد قارداش و نامرد قارداشین داستانی

ملیک محمدین ناغیلی

و  عامیانه  قصه های  دربرگیرنده  شده  یاد  کتاب  دوم  جلد 
مردمی مناطق چاراویماق، کلیبر، جلفا و مرند است. برخی از 

داستان های  این جلد از کتاب عبارت اند از:

- آلاله وئردی خان وزیرین آناسی نین ماجراسی
- قوردونان کئچی نین قارداشلیغی

- تیکانچی نین ناغیلی
- یوسف و زلیخانین ناغیلی

- شاه عابباس ناغیلی
- شانسی یاتان وزیرین احواالتی

- عاشیق واله ین ماجراسی
- شاه اسماعیل و گولزار خانیمین داستانی

- پینه چی احمدین ماجراسی
- حضرت سلیمان و بلقیس ین ناغیلی

- دوست بازلیغین نتیجه سی
- آج قوردون ماجراسی

- حضرت موسانین داستانی
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متن  یک  حاوی  شماست،  اختیار  در  اینک  که  مجموعه ای 
روایات شفاهی  براساس  است که  ترکی  ادبیات  از  اساطیری 
به  و  شده  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  )اوغوز(  غز  ترکان 
رشته ی تحریر درآمده است. تنها نسخه ی موجود این کتاب، 
محمد خوجه«  »ولی  کتابخانه ی  در  ردیف کتب خطی  در 
در مرکز ترکمن صحرا )گنبد کاووس( نگهداری می شود، که 
نسخه ی  یک  روی  از  قاجار  دوره ی  اوایل  در  قرائن  براساس 

قدیمی متعلق به دوره ی صفوی بازنویسی شده باشد.
ماه  اردیبهشت  اوایل  در  بار  اولین  برای  اساطیری  متن  این 
1398 توسط پروفسور »متین اکیجی« به عالم علم معرفی و 
یک ماه بعد توسط همو در ترکیه به زیور چاپ آراسته شد، 

اوزان3-5
ددهمقورقودتوركمنصحرانسخهسي
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به فاصله ی کمتر از یک ماه نیز دو کتاب تحقیقی همراه با 
به همت  یکی  منتشر شد،  ایرانی  دانشمندان  از  متن  قرائت 
پروفسور دکتر »یوسف آزمون« و دیگری با همکاری گروهی 
دوره ی  دانشجویان  و  بهزاد«  »سارا  دکتر  شامل  تن  چهار 
دکترای رشته ی ادبیات و لهجه های معاصر ترکی در دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه آنکارا آقایان »ناصر خاضع شاهگلی«، 
»شهروز آق آتابای« و »یداله یعقوبی« در استانبول و آنکارا 

منتشر نمودند.
اثر  روی  بر  تحقیقی  کارهای  ترکیه،  در  اثر  نشر  با  همزمان 
مزبور در خود ایران توسط یک کارگروه تخصصی به مدیریت 
تا  آن  از فصول  بسیاری  و  بیلیمی شروع شد  ائل  موسسه ی 
چاپ  دالیلی  به  معهذا  گردید.  چاپ  آماده ی  امسال  آبانماه 

کتاب با دو ماه تاخیر میسر گردید.
کتاب حاضر عالوه بر مقدمات و ضمائم آن دارای فصول زیر 

است:
1- نگاهی به نشرهای پیشین، 2- متن اصلی اثر، 3- قرائت 
متن )با حروف آوایی ترکی(، 4- متن ساده نویسی شده، 5- 

توپونیم ها، 6- تلمیحات 7- لغتنامه.
گنجینه ای  وجود  آن،  قدمت  بر  عالوه  کتاب  این  اهمیت 
تعابیر بکر و زیبا است. بخش عمده ی  لغات و  از  ذی قیمتی 
نخستین  از  نمونه هایی  واقع  در  اشعاریست که  کتاب حاوی 
این  می شوند،  محسوب  ترکی  ادبیات  در  شعری  گونه های 
اشعار دارای مصراع های بلند و کوتاه بوده و تعداد مصراع های 
هر بند نیز مقید به عدد و رقم ثابتی نیست، لذا آنچه که آنها 
آن،  شاعرانه ی  محتوای  بر  عالوه  می آورد،  ردیف شعر  در  را 
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بهره گیری از صنایعی چون قافیه و ردیف )و گاه ترجیع بند( 
در آن است.

ظاهرا این گونه اشعار بی شباهت به شعر نو نیستند، اما قدمت 
و  غزل  یا  گرایلی  و  قوشما  سنتی  قالب های  از  کهن تر  آنها 
مثنوی است. این اشعار توسط هنرمندان مردمی یا اوزان ها به 
همراهی ساز و آواز خوانده می شدند. از 24 شعر و چکامه ی 
موجود در کتاب 22 عدد آن از زبان دده قورقود پیر پیامبر 
گونه ی قبایل اوغوز سروده شده و دو دیگر از زبان قازان خان 
در  موجود  داستان  تک  است.  باییندر  پادشاه  داماد  و  وکیل 
کتاب نیز چنانچه از جمله پایانی آن معلوم می شود از زبان 

دده قورقود نقل می شود.
دیگر برجستگی کتاب ارتباط تنگاتنگ آن با جامعه ی ترکان 
ایران است. خصوصیات لهجه ای به کار رفته در کتاب بیش 
از سایر گویش های ترکی به گویش های آذربایجان بخصوص 
به گویش تبریزی نزدیک می نماید. وجود ده ها نام جغرافیایی 
اوجان،  تبریز،  نام های  جمله  از  ایران  غرب  شمال  در  واقع 
اردبیل، و .. کوه های سبالن و قافالنتی و سرخاب و رودهای 
ارس و قره سو، ساری قامیش، سامور، کر ... نشان می دهد که 
به خاستگاه خنیاگران این اشعار و تک داستان آن، سرزمین 
در  موجود  ادبی  قطعات  دیگر  عبارت  به  و  بوده  آذربایجان 
این کتاب یک واریانت آذربایجانی از ادبیات منتسب به دده 

قورقود است.
                                             مهندس علیرضا صرافی

 www.evdeal.com از سایت »ائوده آل(«  این مجموعه را مي توان 
خریداري و در منزل دریافت نمود..
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توپالنيبياييمالنانماتريالالرينجغرافياسي

* تبریز
* ایلخیچي

* آذرشهر )توفارقان(
* مرند

* میاندوآب )قوشاچاي(
* کمیجان

* گنبدکاووس

کمیجان

ایلخیچي


