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Introduction 
There is no information about the biography of the Ashiq Ghorbani in 

the historical sources, but his biography is based on his poems and the 

story that is said in the name of him and his lover Pari or Parizad, a 

story that, like other stories of "Ashiqlar", is linked to the myth. In 

addition to Iran, this story is also famous in the Republic of 

Azarbaijan and Turkey with differences in peripheral events. Ashiq 

Ghorbani is one of the famous Ashiqs of the Safavid era. Information 

about his birth and death are nothing more than conjectures. Although 

Ashiq Ghorbani is mentioned with the nickname "Direli", there is a 

debate about the place of his birth and death. From the analysis of his 

poems, it is clear that he was born in the village of Deiri or Deirili 

near the region of Qaradagh, and after traveling, he returned to his 

hometown at the end of his life and died there. However, recently in 

some studies, it has been said that the village of Diri or Deirili was the 

place of birth and death of the Ashiq Ghorbani in Jabraeil district 

located in the Republic of Azarbaijan. There are also researchers who 

offer a middle way for the Ashiq Ghorbani 's place of residence and 

believe that the places called Deiri or Deirili are actually two villages 

close to each other in the Republic of Iran and Azarbaijan .  
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Research background 

So far as the works of Ashiq Ghorbani and the story of "Ashiq 

Ghorbani and Pari" are concerned, some studies have been conducted 

in Iran, the Republic of Azerbaijan and Turkey, such as "A look at the 

life of the Ashig Ghorbani" (Kazem Ove, 2010), "Ashiq Ghorbani, 

wake up with a cup of love " (Mohammadpour, 2019), “The story of 

Aashiq Ghorbani and Pari” (Saei, 2014); however, no research has 

been done on the content of this story in a comparative way. 

The main research question 

The study aims to answer the following question: 

What are the main elements of the story of Ashiq Ghorbani and 

Pari in the narratives of Iran and Turkey? 

Research hypothesis 

In such Ashiqlar stories, there are some common themes in the 

narratives of Iran and Turkey such as: falling in love by hearing the 

description of beauties or by seeing the dream of the beloved, 

traveling, being the lover and the beloved, using the language of 

poetry in the conversation between the lover and the beloved, the 

presence of helpers and mediators as nanny, pimp or maid, and being 

bound by moral principles 

Discussion 

Although folk tales were created in the environment of oral culture, 

over time, they were transferred to the written environment with the 

development of writing and printing techniques. Ashiqlar stories are 

one of the types of folk stories. This type of literature, which has a 

deep connection with mythology, is a combination of poetry and 

prose. Considering that the stories of Ashiqlar are divided into two 

categories: epic (Egidliq Dastani) and romantic stories (Mohbbat 
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Dastani), the story of Ashiq Ghorbani can be considered as one of the 

romantic stories (see Rasmi and Rasmi, 2017, 42). It is narrated with 

different narrations in Iran, Azerbaijan and Turkey. The story of the 

Ashiq Ghorbani is also one of the folk stories that remained in such a 

process. Ashiq Ghorbani is one of the Ashiqs committed to the court 

of Shah Ismail Safavi, who was famous and trusted during his 

lifetime. There is no information about the biography of Ghorbani in 

the historical sources, but his biography is based on his poems and the 

story that is narrated in the name of him and his beloved Pari or 

Parizad, a story that, like other stories of Ashiqlar, is connected with 

mythology. In addition to Iran, this story is also famous in Azarbaijan 

and Turkey with differences in episodes. In addition to examining the 

history of the Ghorbani, this article has compared the story of "Ashiq 

Ghorbani and Pari" in the narratives of Iran and Turkey. In Iran, in 

addition to Afifi's narration, which is in Persian, and the narration of 

Manzori Khamene, this story is narrated by Ashiq Hossein Sa'ei in the 

collection of stories "Ashiqlar". In Turkey, it has been registered in the 

Hasan Pasha Manuscripts Library in Çorum according to Hindlioğ lu 

number 1/3147 without date. This article deals with the comparative 

analysis of the story "Aashiq Ghorbani and Pari (Parizad)" in Iranian 

and Turkish narratives. 

Conclusion 

The story of Ashiq Ghorbani and Pari, which is derived from the story 

of Asiq Ghorbani, a famous Ashiq in Shah Ismail's court, is connected 

with the myth in the passage of time, and his love and Pari are 

narrated by other Ashiqs. The corresponding themes and characters in 

the narratives of Iran and Turkey are almost the same. This story is 

consistent with the "model of the hero in the story of Ashiqlar" except 

for the birth due to the charity and Darvish's apple. The main 

differences between the Iranian and Turkish narratives is that in the 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Iranian narrative, there is the main helper of Hazrat Ali (AS), the 

lovers are reunited, while in the Turkish narrative, they experience 

annihilation. 
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 چکیده

هـا بـا دورة اقتـدار    هـا  ادبـی عاشـیق   ها مؤید این نکته است که اوج خالقیـت ررسی تاریخ عاشیقب

هـا   صفویه، گره خورده و تکامل هنر عاشیقی بعد از آن دوره صورت گرفته است. یکـی از عاشـیق  

ل به دربـار شـاه اسـماعی    ها  متعهداست. عاشیق قربانی از عاشیق« عاشیق قربانی»معروف آذربایجان 

از شـر  حـال قربـانی در منـاب      صفو  است که در زمان حیات خود نیز شهرت و قبـولی داشـت.   

تاریخی خبر  نیست، بلکه شر  حال او  براساس اشعار او و داستانی که به نام او و معشوقش پـر   

ـ « عاشـیقالر »هـا   هاست، ساخته شده است، داستانی که همانند دیگر داسـتان یا پریزاد بر سر زبان ا ب

بـر ایـران در همهـور  آذربایجـان و ترکیـه نیـز بـا        اسطوره پیوند خورده است. این داسـتان عـالوه  

عاشـیق قربـانی   »اختالفاتی در حوادث فرعی دارا  شهرتی است. این مقاله به بررسی تطبیقی داستان 

 پردازد.ها  ایران و ترکیه میدر روایت« و پر  )پریزاد(
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 مقدمه.0

ها  مشهور دوران صفویه است. اطالعات مربوط به تاریخ تولد عاشیق قربانی از عاشیق

شود، لیکن یاد می« دیریلی»هایی بیش نیستند. گرچه از قربانی با لقب و مرگ او، حدس

ار او معلوم ها  مربوط به اشعدرمورد محل تولد و وفاتش اختالف است. از بررسی

شود که او در روستا  دیر  یا دیریلی در منطقۀ قاراداغ متولد شد و بعد از سیر و می

Dadaş) گذار در اواخر عمر به زادگاهش بازآمد و در همان ها درگذشت zade, 

1972, p. 3)ها گفته شده است که روستا  دیر  یا اخیراً در برخی بررسی . با این حال

وفات قربانی در ناحیۀ هبرائیل واق  در همهور  آذربایجان قرار دیریلی محل تولد و 

Abbaslı)داشته است  , 2016, pp. 37-38.) ا  برا  محققانی هم هستند که راه میانه

هایی به نام دیر  یا دیریلی در دهند و معتقدند که مکانمحل زندگی قربانی ارائه می

بر مبنا  نظر  ایجان و ایران هستند.واق   دو روستا  نزدیک به هم در همهور  آذرب

خصوص از فرهنگ شفاهی مشخص شده که شده بهآور این محققان از اطالعات هم 

Qaraxanlı)آمد داشته است وها رفتقربانی منسوب به هر دو روستا بوده و بین آن , 

2010, pp. 35-37.)  ها  خالق و استاد عاشیق قربانی، سردستۀ عاشیقدر هر صورت

 ت. گفتنی است که اس

توان به دو ها همه در یک سطح و مرتبت نیستند و آنان را به طور کلی میعاشیق

ا  و ایفاگر. ها  حرفهعاشیق -2ها  خالق و استاد، عاشیق -0دسته تقسیم کرد: 

سازند و پردازند، آهنگ میسرایند، داستان میها  ردة اول شعرها  نغز میعاشیق

کنند. بعضی از این   خود و آثار گذشتگان را با مهارت ایفا میهاسرودها و ساخته

اند. سرایند و از قابلیت نوازندگی و خوانندگی محرومها فقط شعر میعاشیق

ها  استاد را از بر کرده، هنر ها  عاشیقا  اشعار و داستانها  حرفهعاشیق
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بخشند یعاشیقی را فرا گرفته، مجالس شاد  مردم را حالوت و حرارت م

 (. 88، ص. 0100نیا، )رئیس

بر شاعر ، عاشیق قربانی نیز عاشیقی است قوپوزنواز از ردة اول که خود عالوه

ها  بدی  آهنگساز است. بسیار  از اشعار عاشیق قربانی که و  برا  اهرا در آهنگ

شود و قوپوز سروده، مشهور است، ازهمله شعر  که به آهنگی سوزناک ترنم می

قارا »ه شاه اسماعیل ختائی )شیخ اوغلو( است که در آن از ظلم و ستمی که خطاب ب

دارد و سخن از درد و مصائب و محن مردمی دارد که بر او روا داشته، فریاد برمی« وزیر

ها  ها کردند و گویی براساس روایتفئودالی زندگی میدر زیر تضییقات و ظلم و ستم 

اکثر محققان بر این وزیر باعث فالکت او شده است، زیرا مختلف داستان عاشقانۀ او، قارا 

اند. براساس این اطالعات کردهباورند که قربانی و شاه اسماعیل در یک زمان زندگی می

ها با خود الحمایۀ خود گرفته و در بسیار  از هنگشاه اسماعیل، قربانی را تحت

آید که با شاه ل چنین برمیاز اشعار شکوایی و  خطاب به شاه اسماعی برده است.می

ق که شاه اسماعیل صفو  چهارده ساله در 610مناسبات دوستانه داشته است و در سال 

، «شاه خطایی، شاه خطایی»کند، عاشیق قربانی با او بوده که شعر گذار  میتبریز تاج

، «اویان سن مورشودوم آ  شاه اسماعیل»اشاره به این هریان است. براساس شعرها  

تنها از شود که و  برخالف بعضی روایات نهاثبات می« گلدیم»و « استیرم»، «لمیشمگ»

که سو  شاه اسماعیل مجازات نشده، بلکه مورد حمایت او نیز قرار گرفته است، چنان

 طلبد:در شعر زیر حمایت شاه را می

 دیر  داغالریندان، اوزاق یـولالردان 

 دُوورون سیتمیندن، چـرخین الینـدن  
 

ــ  ــم البتـ ــرادا گلمیشـ ــه بیـــر مُـ  ه کـ

ــا دادا گلمیشــم  بیــر شــاهیم وار، اون
 

 (020، ص 0188)قربانی،                                                  
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ام/ از ها  دور/ البته که به سـو  مـراد  آمـده   ، از راه«دیر »ها  از کوه: برگردان

 ام.اهی پیش او آمدهدست ستم روزگار و دست فلک/ پادشاهی دارم که به دادخو

هـایی نیـز شـهرت دارد.    داران شعر عاشیقی است که به ابـدا  آهنـگ  و  از طالیه

نـد از: شـاه خطـایی،    اقربانی هفت آهنگ بـه شـاه خطـایی اختصـاص داده کـه عبـارت      

شاهسونی، شاه سارایی، باش دیوانی، حیدر ، ابراهیمی و سـلطانی کـه هـم اکنـون نیـز      

شـاه خطـایی   »هـا   گیـرد. پروفسـور سـدنیک آهنـگ    مـی  هـا قـرار  مورد توهه عاشـیق 

کند )همان، مقدمۀ را نیز بدان اضافه می« شاه دورغوزانی»و « شاه یوخوسو»، «سیدیوانی

 (06، ص. 0188عباد  قاراخانلو، 

پس از شکست شاه اسماعیل از سلطان سلیم در چالدران، عاشیق قربانی را بـه قـارص   

 ها مانده است.د و عاشیق قربانی یازده سال نزد آنانها سپردهبه عثمانی برده

غنایی، اهتماعی، اخالقـی، حماسـی،   شعر قربانی مملوّ از مفاهیم عرفانی و صوفیانه، 

رو شناخت شعر و  گذشته از حیث فولکلورشناسـی، از  شکوایی، حبسیه و معماست، ازاین

 شناسی نیز اهمیت دارد.لحاظ تاریخی و هامعه

آمـده   0و دئیشـمه  4، دیـوانی 1، قوشـما 2، گرایلـی 0ها  بایاتیر قالباشعار قربانی د

مه، گوللوــ قافیـه زیـاد اسـتفاده     ها  تجنیس، تکریر، زنجیرلهها از صنعتاست و در آن

ترین مجموعۀ شعر و  متعلق به غضـنفر کـاظم اف   بزرگ(. 41کرده است )همان، ص. 

عر متعلـق بـه شـعرها  قربـانی     شـ  012به همت کاظم اف،  آثار قربانیاست. در کتاب 

 6مورد قفل بند،  1مورد تجنیس،  8مورد قوشما،  81ها گرایلی، مورد از آن 08است که 

نامـه  مـورد ههـان   0مـورد بایـاتی و    01مـورد قطعـه،    0مورد دیوانی،  2مورد دئیشمه، 

Kazıقطعه شعر ناقص نیز به نـام او ثبـت شـده اسـت      0ها اینبرهستند. عالوه mov, 

2006, pp. 220-125)). 
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م بـا  0621بار در سال (، سلمان ممتاز اولین201، ص. 0662به گفتۀ پاشا افندیف )

، قربانی را بـه دنیـا  علـم و ادب معرفـی کـرد. غیـر از او       «قربانی، خلق عاشیقی»مقالۀ 

فولکلورشناسان زیاد  ازهمله: همـت علیـزاده، حمیـد آراسـلی، اهلیمـان آخونـد اوو،       

سب، مرسل حکیم اوو، غضنفر کاظم اوف و پاشا افندیف بـه همـ  و   محمدحسن تهما

 اند.  نشر اشعار قربانی همت گماشته

 . پیشینۀ تحقیق5

در ایران، همهور  « عاشیق قربانی و پر »در باب آثار عاشیق قربانی و داستان 

عاشیق »توان به آذربایجان  و ترکیه تحقیقاتی صورت گرفته است که از آن همله می

(، 0166(، دیریلی قربان ـ قربانی )همان، 0181)کاظم اوف، « بانی حیاتینا بیر باخیشقر

( و 0166(، پر  و قربانی )عفیفی، 2101عاشیق قربانی و پر  خانم )منظور  خامنه، 

« بیدار هام عشق، عاشیق قربانی»(، 0186عاشیق قربانی شعرلر )عباد  قاراخانلو، 

 ( اشاره کرد.0164ایله پر  داستانی )ساعی، عاشیق قربانی ( 0166محمدپور، )

 . داستان عاشیق قربانی و پری  5

ها  عامیانه گرچه در محیط فرهنگ شفاهی خلـق شـدند، امـا بـه مـرور زمـان بـا        قصه

گسترش نوشتار و توسعۀ فنون چاپ به محیط نوشتار  منتقل شدند. داستان قربانی نیـز  

مانـده اسـت. ایـن داسـتان     چنین روند  باقی  ا  است که درها  عامیانهیکی از داستان

اگرچه از ایران سرچشمه گرفته، اما در ترکیه و همهور  آذربایجان نیـز شـهرتی یافتـه    

دهد که قربانی را بـه عنـوان   است. وهود متون شفاهی و نوشتار  این امکان را به ما می

داستان قربـانی و   عاشیق مشترک کشورها  ایران، ترکیه و همهور  آذربایجان بپذیریم.

بـر روایـت   پر  نیز در کشورها  متعدد شناخته شده است. این داستان در ایران  عالوه
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عفیفی که به زبان فارسی است به روایت منظور  خامنه و روایت عاشیق حسین سـاعی  

به زبان ترکـی آمـده اسـت. در ترکیـه نیـز روایـت       « عاشیقالر»ها  در مجموعۀ داستان

« قربانی و پریـزاد »وایات مشهور این داستان است که با عنوان داستان یکی از ر 0چوروم

بـه شـمارة     7ها  خطی حسن پاشا در چوروم به روایت هندلی اوغلودر کتابخانۀ نسخه

 بدون تاریخ به ثبت رسیده است. 0/1047

 «عاشیق قربانی و پری»های داستان مایه. بن5

گیرد و از سویی دیگر، اشـعار او  ور بهره میعاشیق، انسانی است که از یک سو از فولکل

کـه داسـتان   شود، چنانگردد و خود بخش دیگر  از فولکلور میبعداً دهان به دهان می

خـورد، عاشـیق قربـانی، قهرمـان     زندگی عاشیق قربانی نیز بعدها با اسـطوره پیونـد مـی   

ر مبنا  همان داستان شود، اشعار او بعدها بمی« قربانی و پر  )پریزاد(»داستان رمانتیک 

کننـد.  ها  دیگر داستان عشق او و پر  را برا  دیگران نقل میشود و عاشیقروایت می

بـه دو دسـتۀ حماسـی )ایگیـدلیق دسـتانی( و      « عاشیقالر»ها  که داستانبا توهه به این

تـوان از هملـه   شود، داستان عاشـیق قربـانی را مـی   عاشقانه )محبت دستانی( تقسیم می

(. این داسـتان  42، ص. 0160ها  عاشقانه دانست است )ر.ک: رسمی و رسمی، داستان

ها  ایرانی: عاشق شدن با شـنیدن وصـف زیبـایی یـا بـا دیـدن       ها  افسانهتمام ویژگی

گـو   ورؤیا  معشوق، سفر، فعال بودن عاشق و معشوق، استفاده از زبان شعر در گفت

عنوان دایه، دالله یا ندیمـه، و همننـین   ا  بهعاشق و معشوق، وهود یاریگران و واسطه

( را 220ــ 200، صـص.  0184مقید بودن به اصـول اخالقـی )رک: هعفـر  )قنـواتی(،     

نیز هز در تولد به واسـطۀ راز و نیـاز   « الگو  قهرمان در داستان عاشیقالر»داراست و با 

 ( مطابقت دارد.10-00، صص. 0411و صدقه و سیب درویش )رسمی و رسمی، 
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بـر مبنـا    « قربـانی و پـر  )پریـزاد(   »ها  داسـتان  مایهبه بررسی تطبیقی بن در ذیل

ها  حسین ساعی از ایران و روایـت هنـدلی اوغلـو از چـوروم ترکیـه پرداختـه       روایت

   شود.می

 .خانواده، تولد و کودکی قهرمان1ـ5

آغـاز   ها  عاشقانه، اغلب نقطۀ آغازین داستان با تولّـد قهرمـان  شناسی داستاندر ریخت

شود، تولّد و کودکی قهرمان، مانند دیگر مراحل به صورت فراعـاد  اسـت، بـه نظـر     می

قهرمان از هنگام تولّد، در درون خود، دارا  نیرویی خود به خود خـالّق ههـان   »کمپبل 

طبیعی است. معنی هیئت و هیکل او هم همین است. از سو  دیگر قهرمان انسانی بایـد  

(. در 124، ص. 0160« )ا ههان مادون بشر را دوبـاره تبیـین کنـد   تا ارتباط ب« فرود آید»

ها از خاندان بزرگان بـوده و  ها  عاشقانۀ تمامی ملل، عشاق یا حداقل یکی از آنداستان

تر تعلـق داشـته باشـند. در داسـتان     شود که عشّاق به مراتب پایینتر داستانی دیده میکم

اده هستند. در روایت ایرانی در منطقـۀ قـاراداغ   نیز، عشّاق بزرگز« عاشیق قربانی و پر »

هـا  فرضـعلی و میرزاعلـی دارد، میرزاعلـی در     آذربایجان، فرامرز بیگ، دو پسر به نـام 

دربار شاه اسماعیل مقامی ویـژه دارد، و  روز  از طـرف شـاه اسـماعیل بـه سـفارت       

بسـا ایـن   گویـد کـه چـه   شود، موق  ودا  به همسر باردارش مـی هندوستان برگزیده می

سپرد که اگر فرزندش پسر شد، آن را گاه بازوبند  به او میمأموریت به طول بکشد، آن

به بازو  او ببندد. چند  بعد همسـر میرزاعلـی در روز عیـد قربـان، فرزنـد  بـه دنیـا        

(. هـدا شـدن   004، ص. 0164سـاعی،   نهنـد )ر.ک: قربانی نام میتیمناً  آورد که او رامی

ا  ههــت شناســایی او در آینــده یکــی از فرزنــد و ســپردن نشــانه پــدر قبــل از تولــد

پدر قربانی یک ها  ملل مختلف است.  در روایت ترکیه الگوها  مطر  در داستانکهن
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است. عنقا بازرگـان سـه پسـر بـه     « عنقا بازرگان»ها  ایران به نام مرد ثروتمند از استان

 (.Erol, 2018, p. 245) هاستآن ترینوچکها  رهب، شعبان و قربانی دارد که قربانی کنام

 . بوتا گرفتن قهرمان در رؤیا و عاشق شدن و عاشیق شدن او5ـ5

 ها  ها  غنایی، عشق است. درواق  در این داستانمایۀ داستانترین بنقو 

ا  کـه از بـدخواه و غبـار    قدرت و اقتدار  که از چنگ دشمن بـه درآمـده، آزاد   

ها  مستبد محتکر آزاد شده است، همـه در  زندگی که از دامهیوال رها شده، انرژ  

شوند ... او همان نیمۀ دیگر خود قهرمـان اسـت، چـرا کـه     نماد یک زن متجلی می

است، اگر مقام و مرتبۀ مرد در حد سلطنت دنیا باشد، زن دنیـا اسـت   « یک، هر دو»

ه بایـد  و اگر مرد هنگاور است، زن شهرت است. زن تصویر سرنوشت مرد است ک

از زندان وض  موهود که او را محاصره کرده است رهایی یابد، ولـی اگـر مـرد بـه     

ها  دروغـین او را فریـب دهنـد،    سرنوشت خود، آگاه نباشد و یا تأمالت و اندیشه

تواند بر موان  فائق آید. در واق  در این مرحله قدرت هیچ کوششی از سو  او نمی

شود مده برا  قهرمان، در نماد یک زن متجلّی میدست آو اقتدار و تمامی آزاد  به

 (. 144، ص. 0160آورد )کمپبل، که قهرمان او را به همسر  خود در می

عاشق شدن با شنیدن وصف معشوق یا دیدن و  در خـواب یـا بیـدار  یـا دیـدن      

ها  غنایی است. عاشیق قربانی نیز در خواب، پر  را ها  داستانمایهتصویر یکی از بن

آمـده اسـت،   « عاشـیقالر »هـا   بیند، لیکن رؤیا  او با بادة عشق )بوتا( که در داستانمی

(. در داستان عاشیق قربانی، ایـن  04، ص. 0411رسمی و رسمی،  خورد )ر.ک:پیوند می

شـود، کـه قربـانی روز  در    به قهرمان داستان پیموده مـی  ) (وسیلۀ حضرت علی باده به

ها شب را در روند، آنهایش به زیارتگاه یکی از اولیا میتبیمکسالگی به همراه همهفده

روند، قربانی تـازه  خوانند دوباره به خواب میکنند نماز صبحگاهی را میها بیتوته میآن
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آن  ) (بینـد. حضـرت علـی    ا  میرا با هام باده ) (به خواب رفته که ناگاه حضرت علی 

بینی، قربانی، باغی پر وید: فرزند! بنگر تا چه میگپیماید و سپس میهام را به قربانی می

پـاره نشسـته اسـت. حضـرت     بیند با حوضی پر آب که در کنار آن دختر  ماهاز گل می

خان حاکم گنجـه اسـت، هـام    گوید که او پر ، دختر زیادخان و خواهر عبداهللعلی می

نیـز  « عاشیقی حق»تو را عشق را به هر دو شما پیمودم، برو با او ازدواج کن، بعد از این 

 (.004، ص. 0164ساعی،  ر.ک:) ارزانی کردم

شود و رود، اما در راه گم میدنبال برادرانش به مزرعه میقربانی به در روایت ترکیه،

رود. در خـواب، پریـزاد خـواهر زیادخـان )در روایـت      تنان به خواب میدر چادر چهل

دهد و همینطور بوتا  قربانی نیز به پریـزاد  ایرانی زیادخان پدر پر  است( به او بوتا می

آورنـد و چـون   یابند، به خانه مـی شود. برادران قربانی، او را در حالت خلسه میداده می

شوند، قربانی بـا خوانـدن اولـین شـعر خـود نشـان       علت این وضعیت را از او هویا می

نیز بـه او ارزانـی شـده    همراه با عشق، هنر عاشیقی دهد که عاشق پریزاد است و درواق  می

 (.Erol, 2018, p. 245)است 

 . شوریدگی قهرمان  5ـ5

ها  غنایی است. در داسـتان عاشـیق قربـانی، ایـن     ها  مهم داستانمایهشوریدگی از بن

شـود کـه قربـانی سراسـیمه از     شوریدگی، از همان شب باده خوردن در رؤیا آغـاز مـی  

چـون دوسـتان و  احـوال او را هویـا      پـردازد و شود و بـه گریـه مـی   خواب بیدار می

گوید که از نصیب اولیـا برخـوردار شـده اسـت. چـون دوسـتانش       شوند، قربانی میمی

اش به هنون دچـار  گویند: بیناره میرزاعلی که فرزند دُردانهبینند میشوریدگی او را می

نیـز  ؛ Erol, 2018, p. 245کنـد ) شد. این شوریدگی قربانی را به سو  گنجـه روان مـی  

 (.004، ص. 0164ساعی، 
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 گری خویشان. چاره5ـ5

انجامـد، اطرافیـان بـه    ها  غنایی چون عاشق، کارش به شوریدگی و هنون مـی در داستان

گر  گاه به صورت پند و انـدرز اسـت،   پردازند؛ این چارهگر  میانحا  مختلف به چاره

داند و گـاه بـا برگزیـدن    شوند تا عاشق از معشوق رو  گرگاه به دعا و نیایش متوسل می

هایی از این دسـت،  در داستان»کنند. همسر  دیگر، میان عاشق و معشوق فاصله ایجاد می

در داستان عاشـیق قربـانی، فـردا     (. 140، ص. 0160)کمپبل، « والد نقش محتکر را دارد

کند، لیکن مادر شبی که قهرمان از بادة عشق سرمست شده است، قصد سفر به گنجه می

مویش فرضعلی با پند و نصیحت سعی دارند که او را از رفتن به سـو  گنجـه بـاز    و ع

شـود )ر.ک:  افتد، مادر به سفر او راضـی مـی  دارند و چون این پند و نصیحت مؤثر نمی

قهرمـان بـه دنبـال معشـوقش بـه سـفر       (. در روایت ترکیه نیـز  071، ص. 0164ساعی، 

توانـد  خواهد هلو  او را بگیرد، امـا نمـی  میرود، که البته در این روایت نیز مادرش می

 (.Erol, 2018, p. 245) کندمتقاعدش کند و عاقبت قهرمان به سفر اقدام می

 . سفر2ـ5

ها  غنایی، سفر عاشق برا  رسـیدن بـه معشـوق اسـت. در     ها  داستانمایهیکی از بن

در رؤیـا دیـدن   داستان عاشیق قربانی و پر ، سفر قهرمان، فردا  شبی است که قهرمان 

گذارد هو  معشوق قدم در راه سفر میواز باده برخوردار شده است. قهرمان در هست

، 0164سپارد )سـاعی،  ساالر  میکند و مادرش او را به کاروانرو مادر را اقنا  میازاین

 (.006ص. 

هو  شهر قره باغ در راه با درویشـی روبـه  ودر روایت ترکیه، قربانی، هنگام هست

دهـد و بـا   کند، دوباره بـه راه خـود ادامـه مـی    شود و با درویش لباس عوض میمیرو 

نشیند مـاهرا  کند. پیرمرد  که هلو  عمارت میوهو عمارت زیاد خان را پیدا میپرس
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دهـد  شود، دستور مـی گوید. زیاد خان زمانی که از وضعیت مطل  میرا به زیاد خان می

آیـد، بـا گشـت و    رش کنند. چون قربانی به خود مـی قربانی را کتک بزنند و از آنجا دو

 8خانـۀ کند، سپس بـه قهـوه  رسد و ساز  تهیه میها میگذار در شهر به دکان سازفروش

کنـد. مغلـوب شـدن    ها  آنجـا را مغلـوب مـی   ا ، عاشیقرود و در مسابقهها میعاشیق

هـا  از آنن شـود و خـا  ها توسط عاشیقی ناشناس به زیاد خـان گـزارش داده مـی   عاشیق

برنـد، او و پریـزاد   خواهد که قربانی را بیاورند، در حالی که قربـانی را بـه کـای مـی    می

کنـد  بینند. قربانی با خواندن شعر  عشـق خـود را بـه پریـزاد اعـالم مـی      یکدیگر را می

(Erol, 2018, p. 245.) 

 . آزمون5ـ5

وسیلۀ معشـوق    غنایی، آزمایش عاشق است که معموالً بههاها  داستانمایهیکی از بن

هـا کفایـت و   گیرد. این آزمـایش یا پدر معشوق و گاه به تحریک رقیب عشقی انجام می

رساند و هنگاور  و گاه علـم و خـرد قهرمـان را بـه     لیاقت عاشق را به منصّۀ ظهور می

صورت است، یا به صـورت  دهد. رویارویی قهرمان با موان  به دو طرف مقابل نشان می

آزمون و یا به صورت هنـگ و میـدان نبـرد. قهرمـان در ایـن مرحلـه از موهبـت درک        

کند و از همۀ تأثیرات و اشیا، او که خود را به سختی حفظ می»خالص، برخوردار است. 

خـورد،  زید، اندک مـی گوید، به تنهایی میگرداند، عشق و نفرت را ترک میرو  بر می

« کند ... او الیق یکی شدن بـا فناناپـذیر اسـت   دار و پندار خود را مراقبت میگفتار و کر

شـود، زیـرا او   مایه تا حدّ  در داستان عاشیق قربانی دیده می(. این بن100)همان، ص. 

پندارد کـه بـه عمـان رسـیده اسـت      ا  میپیک خدا و عاشیق حق است و خود را قطره

 (.006، ص. 0164)ساعی، 
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، آزمون به صورت طـر  سـؤاالت   «عاشیقالر»ها  ن مانند اغلب داستاندر این داستا

شـود.  معروف است، دیده می« دئیشمه»رواج دارد و به « عاشیقالر»معماگونه که در بین 

این آزمون بین عاشیق احمد که استاد و سرآمد هجـده عاشـیق اسـت و عاشـیق قربـانی      

ید. گفتنـی اسـت کـه ایـن سـؤاالت      آگیرد و قربانی بر عاشیق احمد فائق میصورت می

ساده و عامیانه است. رسم بر این بوده است که عاشـیق مغلـوب، سـاز خـود را تسـلیم      

کنـد، بـدین   کرد، اما عاشیق قربانی براساس هوانمرد  از گرفتن سـاز، اغمـاض مـی   می

ا  دیگـر  شرط که عاشیق احمد پس از این نباید باعـث آزار دیگـر  شـود. در صـحنه    

خواهد قربانی را عاشیق دربـار خـود بکنـد، نـاظر محمـدعلی اعتـراض       ن میعبداهلل خا

رو در تواند عاشیق حق باشد و باید مورد آزمـایش قـرار گیـرد، ازایـن    کند که او نمیمی

کننـد و از او  گاه قـرآن را بـاز مـی   بندند، آنها  قربانی را میمجلس عبداهلل خان، چشم

س انگشـتش بـه آیـه، آن را تـالوت کنـد. در ایـن       خواهند که با چشم بسته و با تمامی

گوید: نتـرس فرزنـد! آن کـه تـو را بـه راه      شود و میحاضر می ) (حالت، حضرت علی

فراخوانده تنهایت نخواهد گذاشت، بخوان آیۀ معراج پیامبر را، و قربـانی آن را تـالوت   

ه از پشـت در  کند، در حالی که عبداهلل خان و مجلسیان همراه بـا پـر  و نـدیمان کـ    می

آورند، اما باز ناظر محمـدعلی کـه بـیم    دادند، به عاشیق حق بودن او ایمان میگوش می

خواهد دوباره قربانی را امتحان کند. ایـن  دارد پر  را از دست بدهد، از عبداهلل خان می

خواهنـد کـه نـام هـر یـک را بگویـد، و       کنند و از قربانی میبار پنج دختر را حاضر می

را دارد، دختران را معرفـی  « پر »بند هر یک نام معشوق او، ا اشعار  که ترهی قربانی ب

خواهد کـه پریـزاد را بـه    کَل وزیر می(. در روایت ترکیه 061، 086کند )همان، ص. می

آورند، موضـو  را بـه   بیند که او را به عقد قربانی در میعقد پسرش درآورد و چون می

خواهد تا قربانی را در باب یرین نگار از زیاد خان میگوید و شدخترش شیرین نگار می
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عاشیق حق بودن بیازماید. در این روایت پریزاد با لباس خدمتکاران در بین چهل دختـر  

شود تا قربانی با خواندن شعر  هریک را معرفی کند، قربـانی در بـین چهـل    حاضر می

 (.Erol, 2018, p. 245)اند خوشناسد و شعرهایش را خطاب به او میدختر پریزاد را می

 . یاریگران5ـ5

 ها اغلب یاریگرانی حضور دارند تا قهرمان را یار  دهند. به نظر کمپبل  در داستان

ا  خارج از حیطۀ مهارت او در دنیا نخواهـد بـود. یـارانی در راه    هیچ خوان و وظیفه

ه طـر  او را  دهنـد کـ  رسانند و معجزاتی در زمان و مکان ری مـی غیرمترقبه امداد می

کنـد و نقطـۀ ضـعف    برند، خود سرنوشت )دوشیزه( دستی به یار  دراز مـی پیش می

ها، هر چه باشد، در برابـر حضـور   ها و هبههدهد. سدّها، زنجیرها، شکافوالد لو می

شوند. چشـمان آن پیروزمنـد کـه دسـت تقـدیر بـا اوسـت،        مقتدرانۀ قهرمان حل می

یابد و با ضـربۀ سـر آن را کـامالً    از دیوار قلعه می بالفاصله شکاف باریکی برا  عبور

   (.144، ص. 0160کند )باز می

این یاریگران ممکن است همدم و دوست عاشق، دایه، درویش، خضر، پیر، حضرت 

یابنـد. پیـر فرزانـه بخشـی از     عنوان پیر فرزانه نمود مـی علی یا یکی از اولیا باشند که به

 سال اوست. در مکتب یونگ،  شخصیت هر فرد، فارغ از سن و 

شـود.  ها محسوب میپیر فرزانه نماد خرد موروثی است و هزو سرشت همۀ انسان

ها ها  دارد و درواقـ   شخصیتی مسن و صاحب اقتدار که در ساختار ضمیر انسان

شـود و  همان تجربۀ کهن و حقیقت تجربی و خرد ذاتی اسـت کـه بـا مـا زاده مـی     

ی و روانی آدمی را به عهده دارد. صورتی ازلی که در هماهنگی تمامی ساختار زیست

رؤیاها، در قالب پدر، پدربزرگ، معلّم، فیلسوف، مرشد، حکیم یا کاهن تجلّی پیـدا  

ها در هیئت حکیمـی کهنسـال، پیرمـرد  منـزو ، یـا سـاحر        کند و در افسانهمی
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و کمـک  شتابد و از طریـق عقـل برتـر بـه ا    قدرتمند که به کمک قهرمان گرفتار می

 (.  002، ص. 0108کند تا از سرنوشتی شوم نجات یابد )یونگ، می

هـا   نامـد. در داسـتان  مـی « شخصیت ثـانو  »یونگ این هنبه از شخصیت انسان را 

از دوران صفویه بـه بعـد، معمـواًل یـاریگر غیبـی و پیـر فرزانـه در سـیما          « عاشیقالر»

حضرت علی اسـت کـه هـام بـادة     در داستان قربانی نیز،  .کندتجلی می ) (حضرت علی

، 0184کند )ر.ک: سـاعی،  ها قهرمان را یار  میپیماید و در آزمونعشق را به عشاق می

 دهـد (، اما در روایت ترکیه درویشی با مبدل کردن لباس قربـانی را یـار  مـی   004ص. 

(Erol, 2018, p. 245.) 

 . پایان داستان5ـ5

آیـد،  قهرمان می نامۀقهرمان که در زندگیآخرین عمل »مرحلۀ آخر عزیمت است؛ یعنی 

اش در آن خالصه مرگ و یا عزیمت اوست و این لحظه هنگامی است که معنا  زندگی

پایان داستان در دو روایت کامالً متفاوت اسـت.   (.107، ص. 0160)کمپبل، « شده است

یگـر   رسـند و در د بـه وصـال مـی   «  عاشیقالر»ها  در یکی عشاق مانند اغلب داستان

رسـد و قصـد   قربـانی بـه تبریـز مـی    در روایـت ایـران   . شـود ناکام، مرگ نصیبشان مـی 

دادخواهی از شاه را دارد، بعد از یازده ماه انتظار برا  دیدار شـاه، هنـب و هوشـی در    

گردد، شاه اسماعیل نیز در این شنود که سفیر ایران از هندوستان بازمیبیند و میشهر می

رود خواهی پیش شاه اسـماعیل مـی  ن آمده است، قربانی ههت عدالتمیان از دربار بیرو

رسـند و  تا از ظلم ناظرمحمدعلی شکایت کند. در این دیدار اتفاقی پدر و پسر به هم می

کننـد، میرزاعلـی از اصـل و نسـب قربـانی سـؤال       به همدیگر احساس آشنایی مینسبت

شناسـد و از شـاه   می یرزاعلی پسر رادهد. مکند، قربانی بازوبند خود را بدو نشان میمی

بـه  ش نسبتامهر کند. شاه به هبران بیاش گله و شکایت میسبب غفلت از خانوادهبه
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از  با تهدید فرستد و پر  راخانوادة میرزاعلی، سیصد سوار به همراه قربانی به گنجه می

کشـند و در  ا مـی کند، لیکن به نیرنگ ناظرمحمدعلی، بُز  رعبداهلل خان خواستگار  می

گویند که پر  درگذشته است، اما قربـانی  کنند و به قربانی میگذارند، دفن میتابوت می

یابد، یابد که پر  زنده است، او را در سرا  میبه ندا  دل، و به فرّ عاشیق بودن، درمی

م بازند و به فرمان شاه اسـماعیل تسـلی  عبداهلل خان و ناظرمحمدعلی از ترس خود را می

آورند. قربانی بعـد از عقـد، بـه همـراه پـر  بـه       شوند و پر  را به عقد قربانی درمیمی

 (.060-068، صص. 0164گردد )ساعی، قاراداغ باز می

تواند عشاق را از هم هـدا  شود که نمینگار وقتی متوهه میدر روایت ترکیه، شیرین

ا  متـروک بیندازنـد.   زیـره دارد قربـانی را طلسـم کننـد و در ه   کند، هادوگران را وامی

 نشیند. در همـین حـال  کند و در آن میقربانی برا  فرار از هزیره یک قایق درست می

برد و قربانی شبانگاه مخفیانه به باغ پریـزاد  آید و قربانی را به ساحل میخضر سواره می

 گویـد کـه تنهـا دایـی او خسـرو  خـان      گوید. پریـزاد مـی  رود و هریان را به او میمی

واسطۀ خـود  به نوشتها  به دایی خود گاه نامهتواند آن دو را به وصال هم برساند، آنمی

شود که تا شهر خسرو  خـان شـش مـاه    کند. قربانی در راه متوهه میقربانی ارسال می

دهد. خسرو  خان رسد و نامه را میمی راه است. اما سرانجام به عمارت خسرو  خان

ا  بـرا  زیادخـان   کند، نامـه ست سی سوار با قربانی همراه میکه از اوضا  مطل  شده ا

دهد کـه پریـزاد را بـه عقـد قربـانی درآورد. قربـانی در راه       فرستد و به او دستور میمی

کند، البته چون عمۀ خسرو  خان فوت بازگشت، در شهر عمۀ خسرو  خان توقف می

کنـد، خـود عاشـیق    میاره کند. دختر  که شهر را ادکرده، دخترش بر شهر حکومت می

کند تا مغلوب هر عاشیق آیند، امتحان میهایی را که به شهرش میرو عاشیقاست، ازاین

شـود کـه قربـانی عاشـیق اسـت بـا او بـه        شد با او ازدواج کند. وقتی دختر متوهه مـی 
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شود، با این شرط که اگر غالب شـود قربـانی را بکشـد و اگـر     وارد آزمون می« دئیشمه»

اگرچـه  « دئیشـمه »شود با قربانی ازدواج کند و ادارة شهر را بدو بسپارد. در این  مغلوب

شود، اما با گفتن مـاهرا  عشـق خـود بـه پریـزاد از ازدواج بـا دختـر        قربانی غالب می

کند. دختر نیز مکتوبی بـه زیادخـان مبنـی بـر الـزام او بـر ازدواج عشـاق        خوددار  می

 شـیرین کند. در همین حال،دهد و او را راهی میی مینویسد و سی سوار نیز به قربانمی

کـه پریـزاد   سازد و زنان هادوگر به بهانۀ ایننگار دختر کل وزیر در چهار راه مزار  می

رسـد خبـر مـرگ    کنند. چون قربانی بدانجا میپزند و پخش میدرگذشته است حلوا می

و در کشد یگی پریزاد آهی مکند. قربانی بر سر مزار ساختمی دروغین پریزاد را دریافت

آید و در کنـاره پیکـر قربـانی هـان بـه      گذرد. پریزاد نیز با شنیدن این خبر بدانجا میمی

 (Erol, 2018, p. 245  ر.ک:)کند آفرین تسلیم میهان

  .نتیجه2

پیونـد   ها  عامیانه است. این نو  ادبـی کـه   ها  عاشیقالر یکی از انوا  داستانداستان

یکـی از  « عاشـیق قربـانی و پـر    ». داستان استتلفیقی از نظم و نثر  دسطوره داراعمیق با 

هـا  مختلـف در ایـران و کشـورها  آذربایجـان و ترکیـه       هاست که با روایتاین داستان

شود. این داستان که برگرفته از داستان عاشیق قربانی، عاشـیق وابسـته در دربـار    روایت می

پـر ، خـود    خورد و عشق او وخود با اسطوره پیوند میشاه اسماعیل است در گذر زمان 

هـا  ایـران و   هـا  متنـاظر در روایـت   شود. مضامین و شخصیتها  دیگر مینقل عاشیق

اسـت  ) ( که در روایت ایران یاریگر اصلی حضرت علی ترکیه تقریباً همسان است، هز این

در روایـت ترکیـه فنـا را    رسـند و  وصال هـم مـی  که در روایت ایران عشاق به و دیگر این

 کنند.تجربه می
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   هانوشتپی

وریک یا همان ادبیات شفاهی مردم آذربایجان است. بایـاتی از  لترین فرم شعر فولک: رایج(Bayati) بایاتی .0

و  ندقافیـه هسـت  ها  اول، دوم و چهارم هم  کوتاه هفت هجایی تشکیل شده است که مصرا اچهار مصر

 مصرا  سوم آزاد است.

ی ی  هشـت هجـا  ابند است و هر بند از چهار مصر 7تا  1شعر عاشیقی بین  ۀگون این :(Gerayli)گرایلی .2

تـرین  ترین و رقصـان شماست. گرایلی از نظر موسیقی، روانوها همانند قها و ردیفشود. قافیهتشکیل می

 وزن و آهنگ را دارد.

Qoşقوشما ) .1 maو هر بند دارا  دارد بند  0 تا 1. هر قوشما ترین شعر عاشیقی است(: قوشما رایج

آیند: گونه میها اینهجاست و قافیه 00آید. هر مصرا    است. در بند آخر نام شاعر میاچهار مصر

در شــعر و ادبیــات « غــزل» ۀمثابــقوشــما بــه . ... ب، و -د -د -ب، د -ق -ق -ب، ق -و -ب -آ

شـود. قوشـما   گفتـه مـی  « باغالما»ر آن آمده است د« اصلی ۀقافی»هایی که  امکتوب است. به مصر

 شود:براساس مضامین خود به سه دسته تقسیم می

 که موضو  آن عشق، محبت، احساسات عاطفی و غیره است. (Gozallamaلمه )لگوزه (الف

 .( که موضو  آن هنگ، شجاعت و قهرمانی استQoçaqlamaقوچاقالما )( ب

 ماتم و مرگ است. ( که مضمون آن عزا وAgiآغی ) (ج

به انوا  دیگر شعر عاشیقی از قدمت بیشتر  برخوردار است. (: شعر دیوانی نسبتDivaniدیوانی ). 4

شـود. گـاه   هجایی تشکیل می 00  ااین نو  شعر در تعداد بندها آزاد است و هر بند از چهار مصر

هـا  اول، دوم و   اصـر شـوند. م به دو قسـمت تقسـیم مـی    به علت طوالنی بودنشانها  ااین مصر

است. « گرایلی»و « قوشما»قافیه و مصر  سوم آزاد است. بندها  بعد  مانند چهارم در بند اول هم

 نام چند آهنگ موسیقی عاشیقی نیز هست.« دیوانی»

شود کـه بـه شـکل سـؤال و     (: دئییشمه به نوعی شعر از شعر عاشیقی گفته میDeyismaدئیشمه ). 0

هـا محـک زده   مناظره باشد. در این شـعر مهـارت، علـم و اسـتعداد عاشـیق     وگو و هواب یا گفت

پردازنـد. در  هـا بـه منـاظره مـی    شود. در مجالس بزرگ و در مقابل تعداد زیاد  از مردم عاشیقمی

و حتی دیگر به عاشیقی  دهدبندند که طرف بازنده، سازش را تحویل ها شرط میابتدا  کار عاشیق

 مبـارزه در برخـی نـواحی ایـران همنـون سـاوه و همـدان، آچـوب باغَلمـه         به این نـو   نپردازد. 
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(açubbağ leme )شود. در گذشته رسم بر این بـود کـه در پایـان ایـن مبـارزه عاشـیق       گفته می

 .کردمغلوب سازش را به رقیبش تسلیم می

 .ها  ترکیه است که مرکز آن هم شهر چوروم استچوروم: نام یکی از استان. 0

7 .Hindlioğ lu 

م توسـط تـاهران   0004م تا 0044ها در ترکیه از حدود سال خانه. گفتنی است از آنجا که ظهور قهوه8

هـا  خانهترک از یمن و به قولی اتیوپی به ترکیه آورده شد و در ایران نیز از زمان شاه تهماسب قهوه

 باشد.خانه در این داستان تسامحاً آمده رسد ذکر نام قهوهنظر میدایر شد. به

 منابع

 ،نشـریۀ کتـاب مـاه کـودک و نوهـوان      .ها  ایرانـی انوا  افسانه (.0184. )م )قنواتی(، هعفر 

 .027ـ 021، (60)02

 ،02، فرهنگ و ادبیات عامه .ها  داستان اصلی و کرممایه. بن(0160)س. رسمی، و ، .رسمی،  

 .01 ـ40

فرهنگ و . عاشیقالرها  غنایی لگو  قهرمان در داستانا. (0411)س. رسمی، و ، .رسمی،  

 .00 -16 ،16، ادبیات عامه

 تبریز: نیما.   .کوراوغلو در افسانه و تاریخ (.0100. )نیا، ررئیس

. تبریز: آذر تورک با همکار  انتشارات 2و  0. ج تورک عاشیق داستانالر (. 0164ساعی،  . )

 نباتی.

 . تهران: ماهریس.پر  و قربانی(. 0166عفیفی،  . )

 . به همت م. عباد  قاراخانلو. تبریز: اختر. هاشمی سودمند.)شعرلر( (.0186ربانی )ق

. ترهمۀ ن. احمـد . تهـران:   قربانی )عاشیق قربانی حیاتینا بیر باخیش((. 0181کاظم اوف، غ. )

 وفا.

. حاضیرالیان عیوض پورحسن. تبریز: آذر توران. قربانی -دیریلی قربان(. 0166کاظم اوف، غ. )

 ارات نباتی.انتش
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 . ترهمۀ ش. خسروپناه. مشهد: گل آفتاب.قهرمان هزار چهره(. 0160کمپبل، ج. )

 . قم: هد .عاشیق قربانی. بیدار هام عشق(. 0166محمدپور، د. )

 . تبریز: یاران.عاشیق قربانی و پر  خانیم(. 0170منظور  خامنه،  . )

   . مشهد: آستان قدس رضو .. ترهمۀ پ. فرامرز چهار صورت مثالی(. 0108یونگ، ک. )
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