
  

  

  

  

  

  هاي آذربايجان نگاهي به هنر و ادبيات عاشيق

  

  دكتر حميد سفيدگر شهانقي

  
  

است بررسي  ادبيات شفاهي آذربايجان هاي پرارج و غني  شاخهرا كه ازها   زير هنر عاشيقةمقال
زبان   مختلف آن در ميان اقوام ترك  عاشيق و اسامية كلمشناسي ريشهنويسنده در ابتدا به . كند مي

 بخش محوري اين هنر و كهها را از منظر موسيقي  نمايد و پس از آن هنر عاشيق  مياشاره
كند و پس از مقدمات به شعرهاي   در شكل نظم و نثر بررسي مياستهاي عاشيقي  داستان

   .نمايد پردازد و انواع اين شعر را مفصالً معرفي مي هاي آن مي عاشيقي و ويژگي
  

  ؟عاشيق كيست

 شكل  آذربايجاني بهةدانند كه در لهج  عاشق عربي ميةشكل آذربايجاني كلمبسياري عاشيق را 
است » آش «ةواژ) آشيق( عاشيق ةريش«:  اما محمدحسن تهماسب عقيده دارد.شود عاشيق گفته مي

معني تلقين كردن، تزريق   به(Aşilamaq) مصدر آشالماق .درو كار نمي  بههكه ديگر در تركي امروز
اين پژوهشگر فولكلور آذربايجان . »گيرد شه هنوز هم مورد استفاده قرار ميكردن، از همين ري

 چي  در زبان تركي ازبكي به مفهوم ترانه و آهنگ است و آشوله(∂Aşul)  آشولهةكلم«: معتقد است
(Aşul∂či)ها در طول تاريخ  عاشيق ١.»از يك ريشه هستند) آشيق( عاشيق ةمعناي خواننده با واژ  به
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 (N∂şaq) و نشاق (Ozan)اوزان  ، (Ιşiq) ايشيق،(Varsaq)مختلفي چون وارساق   به اسامي
اند كه عاشيق برگرفته  ن فولكلور ملل ترك به اين نتيجه رسيدها بعضي از محقق.اند شده شناخته مي

 در داستان پهلواني كوراوغلو كه يكي . به مفهوم نور و روشنايي است(Ιşiq) تركي ايشيق ةاز كلم
  : است  رود آمده شمار مي هاي مهم ادبيات عاشيقي به ناز داستا

  من عاشيقم: گويد كوراغلو مي        كوراوغلو دئر من عاشيقام
  )ام ناييـنور و روش( تم ـيق هسـيق نه كه ايشـعاش    امـق دئييلم، ايشيقـــعاشي

در . ندشو  مختلفي ناميده مي زبان به عناوين و اسامي ها در ميان اقوام مختلف ترك عاشيق  
بخشي ، (Baxşi) و در ازبكستان باخشي (Bağşi) تركمن صحرا و جمهوري تركمنستان باغشي

(B∂xşi) و جيرچي (Cirçi) در تركيه، آذربايجان و ايران عاشيق ،(Aşiq)شود  ناميده مي.   
نوازد و  سازد، مي گويد، آهنگ مي  عاشيق هنرمندي است كه شعر مي،در هر صورت  

سزا  هاي امروزي يعني اوغوز ارج و منزلتي به ميان اجداد آذربايجاني ا دره عاشيق. خواند مي
اند،  نهاده  حرمت مي- امروزين آذربايجاني (Saz) ساز سلِف- (Qopuz) اوغوزها به قوپوز.اند داشته
زد به احترام  كه قوپوز در دست داشت، خطايي درخور مرگ سر مي كه اگر از كسي درحالي آنچنان

يابد و  ، اغراق برادرش را خفته ميدده قورقود در داستان دهم كتاب .گذشتند  در ميقوپوز از او
خواهد برادر را با شمشير از پاي  شود و مي سغرق بيدار مي. دارد قوپوز او را از بالينش برمي

: گويد بيند مي ولي چون قوپوز را در دست او مي) اند دو برادر پيشتر همديگر را نديده(درآورد 
اگر قوپوز در دستت نبود با . است كشم، چرا كه اين بي احترامي به قوپوز دده قورقود ترا نميمن «

  .»كردم ات مي شمشير دو نيمه
را آن حريم و حرمت باشد پيداست كه عاشيق نيز منزلتي خاص در بين مردم » ساز«وقتي   

روزگار خود  و عالم آگاههايشان از مردمان  ها به گواهي آثار و گفته عاشيق ٢.»خواهد داشت
 و از اين اند هاي عربي و فارسي نيز تسلط كافي داشته  برخي از آنها به زبان. و هستنداند بوده
اين  ،عاشيقي  هنرتادان عاشيق علعسگر يكي از اس.اند كرات استفاده كرده ها در اشعار خود به زبان
  : كند  را چنين معرفي ميهنر

  كند  كه عاشيق شده و وطنش را ترك ميآن  عاشيق اولوب ترك وطن اوالنين
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  از ازل بايد اهل كمال باشد   كدير الي گرهـر كمـدان پـازل باش
  در نشست و برخاست، آداب دان  لهـن بيـدا ادبيـاقـاوتوروب دورم

  و به علم معرفت و شناخت آشنا باشد   رـكدي معرفت علميندن دولو گره
  

به مردم بفهماندحقايق را   را ـلب قانديـقتدن مطـ حقيخلق  
  شيطان را از ميان برداشته و نفس را بسوزاند  سي يانديرا ـدوره نفـشيطاني اول

  در بين ايل و مردم به پاكي و درستي شناخته شود   ائل ايچينده پاك اوتورا پاك دورا
  و سپس خوش صدا باشد   كدير داليسينجا خوش صدالي گره

  
  : سرايد ر تبريز در وصف عاشيق چنين ميهاي متأخ  از عاشيق٣و عاشيق عزيز شهنازي  

  عاشيق بايد، عارف باشد و راز آشنا   اناـعاشيق گرك عارف اوال، سوزق
  در علم و دانش درياي عمان باشد   اـانـمـر عـه بحـي زهـده بنـيكـلـبي

  اول به اركان دين و شريعت و طريقت   اـانـله، ارك تـعـله، شري تـقـطري
  آشنا شده و بعداً حرف بزند   اوندان دانيشوارد اولسان، آختار يول

  
، به كنند ميكه عاشيق را ايذا و اذيت  و هم او در شعر ديگري ضمن شكوه و گاليه از كساني  

  : پردازد توصيف و تحليل شخصيت عاشيق مي
  گناهش را بگو ما هم بدانيم برادر  مـلك قارداشيـيني بيـسؤيله گناه

  است؟  عاشيق كجا را غارت كرده  چاپيپ تاالييبدي هاراني عاشيق؟
  خون كدام فقير و بيچاره را مكيده   سوروبدو قانيني هانسي كاسيبين

  است؟  و چه كسي را مجروح ساخته  ووروبدو دئه كيمه ياراني عاشيق؟
  

  مال هيچ فقيري را به ظلم نگرفته   نـيريـين فقـله مالـآلماييب ظولم اي
  است   كسي را غصب نكرده مين هيچز  نين بير پارچا يئرين توتماييب اؤزگه
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  پدر كدام صغير را كشته   اؤلدوروب آتاسين هانسي صغيرين
  است؟  و سياه پوشش كرده  ق؟ـنه قاراني عاشيـيـديريب أينـگئي
  
  است   خود كردهةساز و صحبت را پيش» عزيز«  شهـييب پئ لهـؤزو ائيـ س-ازالـس» زـعزي«

  شود  اردك و جنگل بدون شير نمي  بي،بركه  اؤردك سيز گؤل اولماز، اصالن سيز مئشه
  فكر عاشيق اين است كه هميشه شادي باشد تمام     شهـيـمق هـكري بودور اوال شادليـفي

  كند  زني نمي مه چيني نكرده و دوبه وقت سخن او هيچ  سؤز گزديريب وورماز آراني عاشيق
  

ل ديني و احكام شرعي، ئ مسايابيم عاشيق هنرمندي است آگاه و آشنا به  درمي،ترتيب بدين  
او . ي آنها شريك استها  و شاديها  مردم كه در غمةانساني پاكدامن و مورد احترام و حرمت هم

  .دوجود او رونقي ندار ها بي ها و عروسي هميشه خواهان شادي و جشن و سرور است و جشن
  

  موسيقي عاشيقي

 آذربايجان تنها آلت موسيقي  ساز در اغلب مناطق.موسيقي بخش محوري هنر عاشيقي است
 هنر ة ديگر با باالبان و قاوال عاشيق را در ارائةداغ دو نوازند  قره- تبريزة، اما در منطقاستعاشيقي 

عاشيق .  آهنگ دارد٧٢-٧٣هاي استاد، موسيقي عاشيقي   عاشيقة براساس گفت.كنند خود ياري مي
  :داند  آهنگ مي٧٣اسد آن را 

  اگر از گلشن علم استادان گلي نچيني  سن ون درمهكاميل اوستادالرين گول
  اگر حقيقت را به قلب خود راه ندهي   سن رمهـته سـن اوس نهـقتي سيـحقي
   آهنگ آگاه نباشي ٧٣اگر از   نـس هــرمـر وئـبـاوادان خــ ه٧٣
  در مقابل مردم مرگت بهتر است   ل قاباغينداـئي دير سنه ائـياوم ـاؤل

  :آهنگ معتقد است ٧٢و عاشيق علعسگر به 
  است   نه سيم جمع شده و سه راه پيدا كرده    دوققوزو بيرلشيب تاپيب اوج جه يول

  نوازد  انگشت آنها را مي١٠    ولـبـير قـي الري ائيلهـاق اونـاون بارم
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  اند  آهنگ بنده شاه پرده٧٢    ولـــه قـــي ردهــاه پــاوا شـــ ه٧٢
بيني غازي است كه علعسگر پرهايش  چه ميآن    ازدي قاباقديـدوغو غـيول» علعسگر«

  )خورده است  اشاره به حريف شكست( است  را كنده
 آهنگ ١٣٠-١٤٠ و امروزه به اند كردههاي ديگر زياد  با گذشت زمان عاشيقرا اما اين تعداد   
 و در آنجا بيشتر نواخته است خاص مشهور ةها در يك منطق  بعضي از اين آهنگ.است  رسيده

آهنگ مثالً  .شوند گوناگون ناميده مي  ها در مناطق مختلف به اسامي بعضي از آهنگ .شود مي
  .تمشهور اس» دستان«هاي تبريز در آذربايجان غربي با نام  عاشيق» مخمس«

صورت كه اگر  كند بدين هر عاشيقي ساز خود را هماهنگ با تن صداي خود كوك مي  
 الزم به ذكر است كه بم .كند  را بم كوك ميصدايش زيل باشد آن را زيل و اگر بم باشد آن

ها مردود شمرده  نواختن و زيل خواندن يا برعكس زيل نواختن و بم خواندن در ميان عاشيق
  . شود مي

هاي خاص خود را  هر گروه ويژگي. شود هاي موسيقي عاشيقي به سه گروه تقسيم مي آهنگ  
  : دارد

 اينها .شوند  چهارم به باال نواخته ميةها از پرد هنگ اين آ-)هاي باال آهنگ(يوخاري هاواالر  -١
كسمه ديواني، شاهسون، روحاني، قوجا قارتال، قارص هاواسي، : كنند، مانند نوازنده را خسته نمي

   .يانيق كرم و غيره
 ةو شاه پرد)  چهارمةپرد( باال ةها مابين شاه پرد  اين آهنگ-)ي ميانهها آهنگ(اورتا هاواالر  -٢

سي، موغانا جيران،  باغ شكسته صور اسرافيل، قره: شوند، همچون نواخته مي)  نهمةپرد(مياني 
   .ساري كؤينك

تر از شاه پرده مياني نواخته  هاي پايين  در پردهها اين آهنگ) هاي پايين آهنگ(آشاغي هاواالر  -٣
ل كوچدو، سماعي، ائ: شوند، مثل علت زيل بودن باعث خستگي نوازنده مي  اينها به.شوند مي

  .و غيره سگگيز يارپاق
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  هاي عاشيقي داستان

هاي قهرماني و حماسي و   داستانةهاي عاشيقي براساس موضوع خود به دو دست داستان
هاي كوراوغلو،  توان به داستان هاي قهرماني مي  از داستان.شوند  تقسيم ميهاي محبت داستان

هاي محبت نيز   غيره اشاره كرد و از داستانقاچاق نبي، قاچاق كرم، شاه اسماعيل و عرب زنگي و
هاي اصلي و كرم، عباس و گولگز، طاهر و زهره، عاشق غريب و شاه صنم، غالم حيدر  از داستان

  .و غيره نام برد
هاي نثر داستان را  ها بخش  عاشيق.شوند هاي عاشيقي به دو شكل نظم و نثر بيان مي داستان  

 هر دو .خوانند هاي مختلف با ساز و آواز مي  را در آهنگي نظم آنها  و قسمتكنند ميروايت 
صورت  هاي داستان به هاي مابين شخصيتگفتگوها با هم مرتبط هستند و عموماً  بخش داستان

ها، اتفاقاتي را كه برايشان افتاده، وضعيت روحي، احساسات و   در اين شعرها شخصيت.نظم است
  .كنند هيجانات خود را بازگو مي

 گاه دو .شوند ها و مجالس گفته مي خانه ها، قهوه ها، جشن ها معموالً در عروسي داستان  
هاي  ها، قسمت جاي يكي از شخصيت پردازند و هركدام به عاشيق به كمك هم به نقل داستان مي

» بوتا وئرمك«نام  هاي عاشيقي به يك باور ديني به در داستان. خوانند نظم را با ساز و آواز مي
در لباس درويشي و با سيمايي ) ع(بوتا وئرمك بدين معني است كه حضرت علي . مخوري برمي

فرزندم، او را به «: فرمايد  ميدهد و مي و دختري را نشان آيد مينوراني به خواب قهرمان داستان 
تو و تو را به او نامزد كردم، مشقات زيادي خواهيد كشيد ولي در پايان به همديگر خواهيد 

   .»رسيد
 در قلب او نوري ،كند كلي تغيير مي بيند بعد از بيدار شدن به كه چنين خوابي را مي كسي  

نوازد،  ساز را به زيبايي تمام مي. شود طور ناگهاني عاشيق مي  او عاشق و شيفته و به،درخشد مي
 از عالوه به. گردد  رموز هنر عاشيقي واقف ميةسرايد، خالصه به هم خواند، بداهتاً شعر مي آواز مي

شود، از حوادث تاريخي، جريانات و  شود، به رازهاي مگو آشنا مي  آگاه ميها ضمير انسان
توان از  ها مي از اين دسته عاشيق. گردد سرگذشت حاكمان، پيامبران و مسائل ديني باخبر مي

  . عاشيق عباس توفارقانلي، عاشيق غريب و ديگران نام برد عاشيق قورباني،
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 و مادرش را دارد  برميشود او ساز عاشيق عباس توفارقانلي بوتا داده ميبراي مثال وقتي به   
  : كند چنين باخبر مي

  سرور سروران، آقاي آقايان     يـاسي، آغاالر خاصـآغاالر آغ
  است  داده» بوتا«مادر مواليم به من     بديـوتا وئريـنه بـوالم، مـآنا م

  برصاحب دلدل و سرور قن    دولدولون صاحبي قنبر آغاسي
  است  داده» بوتا«ادر مواليم به من      ريبديـا وئـوالم، منه بوتـآنا م

  
  رود ها به حج مي حاجي حاجي    سي حاجا گئدر حاجي الرين حاجي

  شود كسي از درد من آگاه نمي    سي يرين آغزيم آجيـماز شـبيلن اول
  يار من خواهر ممد بيگ است    سي يـن باجـگيـد بيـم ممـمنيم ياري

  است  داده» بوتا« مادر مواليم به من     ديـبـريـا وئـوتـه بـنـالم، موـا مـآن
  
  است ) ع(سرور من شاه مردان علي     ي ديـلـردان عـاه مـام شـغآم ـيـنـم

  شود  اگر حكم كند دشمن زهره ترك مي    حكم ائيله سه دوشمن باغرين أريدي
  است» پري« يارم نام: گويد مي» عباس«    دي» ريـپ«ياريم آدي : ر دئيه» عباس«
  است  داده» بوتا«مادر مواليم به من     ديـبــريـا وئـوتـه بـنـوالم مـا مـآن
  

 براي او كامالً دهد مي كه به قهرمان داستان بوتا  فوق ذكر شد كسيةكه در نمون چنان  
 مراين ادهد و او نيز از  اي رخ مي  براي دختر نيز چنين واقعه،شود و از طرف ديگر شناسانده مي

 مسائل ديني و   در خالل داستان.كند شماري مي شود و در انتظار رسيدن قهرمان لحظه آگاه مي
ها با توجه به قدرت بيان و خوانندگي و نوازندگي خود  شود و عاشيق اخالقي زيادي بيان مي

   .سعي در القاي خصوصيات متعالي قهرمانان داستان به شنوندگانشان را دارند
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  يشعر عاشيق

اش مفاهيم عميق فلسفي، ديني، انساني، احساسي، اجتماعي  رغم فرم و شكل ساده بهر عاشيقي شع
 اين نوع شعر برگرفته از .و گاه بنا بر نياز زمانه و محيط، مفاهيم سياسي را در خود پرورانده است

  و به دنبال او عمادالدين گري است كه شاعر مبارز و عارف بزرگ نعيمي  نهضت حروفيةفلسف
ي ها  پژوهشگر فرهنگ و فولكلور آذربايجان ويژگي،دكتر جواد هيئت. اند بنياد نهادهآن را   نسيمي

  : كند بندي مي شكل زير گروه شعر عاشيقي را به
  ؛خوانند  ساز و شاعراني هستند كه شعرهايشان را با آواز ميةها، نوازند  عاشيق-١
  ؛اند ي سرودهيبا اوزان هجا، عموماً شعرهاي خود را )ها عاشيق( شاعر ساز -٢
  ؛ زبان شعري آنها سليس و نسبتاً تركي خالص است-٣
دانند و هنگام سرودن شعر، آهنگ آن را نيز   واحد مييها شعر و موسيقي را اثر  عاشيق-٤

   ؛سازند مي
   ؛دهند ها را در بين مردم انتشار مي ها اشعار خود و ديگر عاشيق  عاشيق-٥
ل ديني ئبيني، مبارزه و گاه مسا وها، اميدها، زندگي و معيشت، جهان در شعر عاشيقي، آرز-٦
  ٤.»شود شكل بديعي منعكس مي به

 توجه . سلطنت شاه اسماعيل صفوي استة تاريخي شعر عاشيقي، دورةترين دور درخشان«  
به گسترش شعر و ادب تركي باعث شد شعر عاشيقي ) ييمتخلص به ختا(شاه اسماعيل صفوي 

كه از نظر موسيقي و زبان اصالت بيشتري داشت متداول شود، اين اصالت پيامد زباني ساده، 
   ٥.»روشن و در عين حال زيبا و وزني هجايي است
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  انواع شعر عاشيقي

  

  قوشما 

 در .داردهر بند چهار مصرع  بند و شش الي سه هر قوشما .ترين شعر عاشيقي است قوشما رايج
 غزل در شعر عروضي ةمثاب قوشما به . هجاستيازده هر مصراع .آيد بند آخر آن نام شاعر مي

 قوشماها براساس .شود گفته مي» باغالما«است    اصلي در آن آمدهةهايي كه قافي  به مصرع.است
  : شوند مضامين خود به سه دسته تقسيم مي

   ؛ع آن عشق، محبت، احساسات عاطفي و غيره است كه موضو-لمه ل گؤزه. الف
  ؛قوچاقالماـ كه موضوع آن جنگ، شجاعت و قهرماني است. ب
 قوشماها از لحاظ فرم و شكل نيز به انواع . كه مضمون آن عزا و ماتم و مرگ است-آغي. ج

   .شوند، مثل قوشا يارپاق، گوللو، آياقلي و غيره مختلفي تقسيم مي
  :شا يارپاقيك نمونه قوشماي قو

  اي وطن از ازل مرا  ن مني لده دا ازـاي وطن، قوينون
  در آغوش خويش پروردي چون مادران مهربان    دين ايستكلي آناالر كيمي بسله

  گريم اگر از تو جدا شوم  خون مي  قان آغالرام سندن دوشسم ايراغا 
  افتند ميچون كودكاني كه از مادر خود دور   يـمـاالالر كيـالن بـريـادان آيـآن
  
  من فرزند توام تو مادر من   اـنه آنـن مـنه اوالدام سـن سـم

  ات بنشينند  گذارم جغدان بر سينه نمي  وناـقويمارام قوينونا بايقوشالر ق
  كشم  خائن و متجاوز را به خون مي  اـارام قانـدورو بويـني قولـخائي

  هاي كوهستان مانند الله   داغالردا آچيلميش الالالر كيمي
  
  سرزميني تاريخي دارم و وطني پاك   ورودوم قوجاماندير، وطنيم تميزي
  سرزمينم هميشه بيدار است » عزيزم«من   يزـم دير ياتماز اؤلكه آييق» عزيزم«
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  بيگانه به آن كه دست  اوج است وطن من چنان در  رگزـمز هـر يئتيشـاوجادير ياد الل
  رسد نمي
  هاي سر به فلك كشيده  لعهمثل ق  يـاالالر كيمـاالن قـلره اوجـگؤي

  »عاشق عزيز شهنازي«                
  

  گرايلي

ي تشكيل ي بند است و هر بند از چهار مصرع هشت هجا٧ تا ٣گونه شعر عاشيقي بين  اين
ترين  ترين و رقصان  گرايلي از نظر موسيقايي روان.ها مانند قوشما است ها و رديف  قافيه.شود مي

  : از اين نوع شعر عاشيقياي   نمونه.وزن و آهنگ را دارد
  است   به زيارتت آمده» قشم«    ارتهـب زيـگلي» شمـق«

  اجازه بده امام غريب    ب آغاـر غريـاجازه وئ
  بگذار او نيز به سعادت برسد     قوي يئتيشسين سعادته

  اجازه بده امام غريب     اـب آغـاجازه وئر غري
  
  آقا به زيارتت آمدم    هـارتـا زيـديم آغـگل

  براي عبادت به حرم شما آمدم     هـده عبادتـنـحيـضري
  من محتاج عنايت شما هستم     تهـنايـمن محتاجام ع

  اجازه بده امام غريب    اجازه وئر غريب آغا
  

  ها هستي  تو يار و مونس غريب    سن غريب لرين ياري سان
  كنندگان  دلدار زوار و زيارت    انـداري سـن دلـزووارالري

  » قشمي« غمگسار    انـگساري سـغم» قشمين«
  اجازه بده امام غريب     اـب آغــريـر غـازه وئـاج

  »عاشيق قشم جعفري«                
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  تجنيس

 تجنيس اوج قابليت و مهارت و استادي عاشيق .ها از جناس برخوردارند در اين نوع شعر قافيه
 در .شود ته ميكار گرف  عميق و در عين حال معماگونه به  در اين نوع شعر مفاهيمي.آيد شمار مي به

ها در مقابله   عاشيق.هاي ادبي و صنايع لفظي در شعر است تجنيس آنچه بيشتر مد نظر است آرايه
  .پردازند و رويارويي با همديگر براي به زانو درآوردن حريف بيشتر به اين نوع شعر مي

 عاشيق عباس توفارقانلي،  ادبيات عاشيقي چون خسته قاسيم، عاشيق علعسگر،استادان  
، تاريخي، ادبي و اجتماعي  هاي علمي عاشيق قشم و ديگران در اين نوع شعرهايشان عمق دانسته

  . براي آزمودن يك عاشيق كافي است از او شعر تجنيس خواسته شود.اند خود را نشان داده
  : تجنيس از عاشيق عارف خسته قاسيمةيك نمون

  هستم مفتون جمال دلبري   نا مايلمـاليـن جمـلي ؤزهـر گـبي
  هاست از من گريزان است كه مدت  نه مدت دير گؤزل مندن يايينير

  فداي آن خالي شوم كه بر چهره سفيد اوست   غ اوزونده او خاال من قوربانام آ
  افشاند گاه زنخدانش كه نور مي و شعله  زنخدانين شعله گاهي يايي نور

  
   .است  ردي آفريدهدل دردمندم براي خود هم د  ميش همدردي خسته كؤنلوم يار بسله

  تواند باشد  كه درد ندارد همدرد نمي كسي  م درديـدرد بيلمزه دئمك اولماز ه
  آنكه هم درد خوبي دارد   بير ايگيدين ياخشي اولسا هم دردي
  زمستانش نور است بهارش نور تابستانش نور  قيشي نوردور يازي نوردور يايي نور

  
   ياري روي برگرداند و تير از مژه اندازد اگر  اراتارـزگيني يـو لـب» مـته قاسيـخس«

  ها، يار تو را تنها نگذارد در تلخكامي  ني يار آتارـن سـچتين گوندور، چتي
  اگر يار روي برگرداند و تير از مژه اندازد  اوز چئويرسه، مژگان اوخون يار آتار

   تيرش نور و كمانش نور،دستش نور است   يايي نور، اوخو نوردور،الي نوردور
  »خسته قاسيم«                  
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  استادنامه

 در اين نوع . تشويق به خوبي عقل كمال و فضايل انساني است،ها شامل پند و نصيحت استادنامه
شود و با مثال آوردن از  اعتباري و ناپايداري دنيا، ماندگاري نام نيك پرداخته مي شعر به بي

 و غيره مردم به پرهيز از حرص و پادشاهان و فرمانروايان گذشته چون قارون، سليمان، اسكندر
 اغلب موضوعات ديني و عرفاني در اين نوع شعر .شوند طمع نسبت به مال دنيا دعوت مي

 و خوانند ميها با ساز و آواز  پيش از آغاز داستان عاشيقرا ها  استادنامه. يابد ميعاشيقي انعكاس 
  .اردد ها معلوم مي اين خود اهميت اين نوع شعر را در بين عاشيق

  ها يك نمونه از استادنامه

  اگر صد سال هم باغبان باغي باشي   ا باغبانـان بير باغـيوز ايلده اوالس
  ماند  سرانجام باغ براي تو نمي  مازـ باغ سنه قال اميـجـآخير سران

  شود  نه جان در جسدت ماندگار مي  يندهـنين ايچ نه جان قاالر جسدي
  ماند جسمت سالم مينه   نه ده كي جسدين ساغ سنه قالماز

  
  اگر يلي باشي و در ميدان بايستي   دا دوراسانـدانـمرد اوالسان بو مي

  هاي زيادي را شكست دهي  و پهلوان  وراسانـولدا يـچوخ پهلوانالري ي
  صد و پنجاه برج هم اگر بسازي   انـدوراسـيوز اللي مناره سن قوي

  ماند اق هم برايت نمياز هيچكدام يك اط  هئچ بيريندن بير اوتاق سنه قالماز
  

  كند  ها اعتنائي نمي صمد به گفته  نـيرسـماز دئيـاخـه بـن يلهـد دئيـصم
  ماني  يك مو هم نميةكوه هم اگر باشي، انداز  داغجان اولسان قيلجان قالماز أييرسن
  پوسي  زير سنگ و روي خاك مي  داش آلتيندا، تورپاق اوسته چورورسن

  ماند  هايت نيز براي تو سالم نمي در آخر استخوان  مازـلنه قاـلرين ساغ س ير سوموكـآخ
  »عاشق صمد«                  
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  هدئييشم

 و مناظره گفتگوال و جواب يا ؤشكل س شود كه به دئييشمه به نوعي از شعر عاشيقي گفته مي
 در مجالس بزرگ و در .شود ها محك زده مي  در اين شعر مهارت، علم و استعداد عاشيق.باشد

بندند  ها شرط مي  در ابتداي كار عاشيق.پردازند ها به مناظره مي د زيادي از مردم عاشيقمقابل تعدا
به  سپس با ساز و آواز . و حتي ديگر به عاشيقي نپردازدهدكه طرف بازنده سازش را تحويل د

شود كه اوالً   در اين نوع شعر كسي برنده از ميدان خارج مي.كنند االتي از همديگر ميؤسنوبت 
ت به مسائل ديني، تاريخي، ادبي، اجتماعي و مسائل متفرقه آگاهي بيشتري داشته باشد و ثانياً نسب

شكل شعر، آن هم با رديف و قافيه و وزن شعر طرف مقابل بيان  بتواند بداهتاً معلومات خود را به
   .كند
  

   خسته قاسيم و لزگي احمدةيك نمونه از مناظر

  

  خسته قاسيم

  اش جوان است  آن چيست كه سي روزه  وانديرـدا جاو كيمديركي اوتوزون
  اش پير و بزرگ  ولي پانزده روزه  ودورـي اولـوجاالنـاون بئشينده ق
  آن چيست كه زبانش شكافته اما حرفش يكي است   ري سؤزو بيرـلي آيـاو نديركي دي

  آن كدام درياست كه پر و انباشته است؟   او هانسي دريادير ايچي دولودور؟
  دلزگي احم

  آن ماه است كه در سي روزگي جوان است   او آي ديركي اوتوزوندا جواندير
  اش پير و بزرگ   روزگي١٥و در   ودورـوجاالني اولـاون بئشينده ق

  آن قلم است كه زبانش شكافته اما حرفش يكي است   لي آيري سؤزو بيرـدير دي او قلم
  يي پرتر است و درياي دانش از هر دريا  علم درياسي هر دريادان دولودر
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  مخمس

 گاه براي آنكه .شود  هجا تشكيل ميشانزده هر مصرع از . مصرع داردپنجهر بند از اين نوع شعر 
گير  ي بودنشان عاشيق را خسته نكنند و هنگام خواندن نفسي هجاشانزدهها با توجه به  مصرع

 .شود  مصرع ميدهترتيب هر بند داراي  كنند و بدين نباشند آنها را به دو قسمت تقسيم مي
  :هاي او  يك نمونه از مخمس.ترين استاد مخمس است مالجمعه بزرگ

  ناگهان تو را ديدم     ؤزومـؤردو گـان گـهـناگ
  انساني مانند تو را اي پري     ريـي پـانـكي انسـسن ت

  تو حوري هستي ملك هستي     لكه سنـن مـوري سـح
  يا فرشته بهشتي پري؟    ريـي پـمانـن غلـنتيـج
  هاي من  مرهم زخم    نــس يـمـرهـاراالر مـي

  درمان دردهايم پري     ريـاني پـرين درمـدردل
  پادشاه خوباني     انـرداري سـر سـگؤزلل

  سرور زيباياني اي پري    اني پريـالر خ بوبـمح
  چون پادشاه بر تخت نشسته     تخته چيخيب شاه كيمي 

  كني اي پري سلطنت مي    ريـي پـرسن ديوان دهـائ
  

  انيديو

 اين نوع شعر در تعداد بندها آزاد .داردديواني نسبت به انواع ديگر شعر عاشيقي قدمت بيشتري 
علت طوالني  ها به  گاه اين مصرع.شود ي تشكيل ميي هجاپانزدهاست و هر بند از چهار مصرع 

قافيه و  هاي اول، دوم و چهارم در بند اول هم  مصرع.شوند بودنشان به دو قسمت تقسيم مي
ديواني نام چند آهنگ موسيقي .  بندهاي بعدي مانند قوشما و گرايلي است. سوم آزاد استعمصر

  .عاشيقي نيز هست
  : اي از اين نوع شعر نمونه

  دل ديوانه از ابتدا با نام خدا شروع بكن  اهللا مـسـداده بـتـله ابـيـروع ائـول شـلي كؤن ده
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  اهللا كني اول بگو بسم هر كاري كه مي  اهللا هر ايش گؤرسن اول سؤيله بو دونياده بسم
خودش يكي است و نامش هزار و يك،   كانـاؤزو بيردير، آدي مين بير، الشريك و الم

  الشريك و المكان
  رسد هر كجا در گرداب ماندي او به دادت مي  هـلـال بر داده بسمـئـده يـردابـان گـالسـاردا قـه

  آنكه هيجده هزار عالم را خلق كرده خداست   لميين اون سگگيزمين عا ر خلق ائيلهـدي بسم اهللا
احد اوست، صمد اوست او تنهاست شريكي   او دور احد او دور صمد اونون يوخدور همدمي

  ندارد
   را از آب و آتش و خاك و باد آفريد  آدمي   يـدي آدمـتـور ائـهـاكي باددان ظـش خـآبي آت
  و از نسل آدم چند هزار پيامبر فرستاد  اهللا جاده بسمـدي ايـبي گتـدن نئچه مين نـنسلين

   »عاشيق عزيز شهنازي«                
  

  تصنيف

ي و گاه از پنج مصرع يهجا  هر بند از چهار مصرع پنج.شعري است ساده، روشن، زيبا و شيرين
  : يك نمونه تصنيف. آن تغزلي و ليريك استةشود و مضمون عمد ي تشكيل مييچهارهجا

  خندم  ميگريم و  مي    مـوللـآغالييب گ
  كنم  هايم را پاك مي اشك    گؤز ياشين سيللم

  شود  قرباني تو مي    للمـسيـان كـقورب
  اگر به خانه ما بيايي    سنـيزه گلـسن ب

  
  كنم  اگر بروي قهر مي    رمـوسـمه كـئتـگ
  وزم  چون باد مي    رمـك اسـل تـيئ
  شوم  فداي تو مي    رمـسـان كـوربـق
  ا بيايي اگر به خانه م    زه گلسنـن بيـس

  »مال جمعه«            



 

  

321   هاي آذربايجان شيقنگاهي به هنر و ادبيات عا

  )احواالت روز قيامت(قيامت احواالتي 

در اين نوع شعر همچنان كه از نامش پيداست از حوادث و مسائل روز قيامت و محشر خبر داده 
ها در اين نوع شعر با   عاشيق.شوند  بدكاران به كيفر و نيكوكاران به پاداش بشارت داده مي.شود مي

  وترسانند و با زبان شيواي شعر آنان را به نيكوكاري م را از آتش دوزخ مي مرد،كنايه و استعاره
   .كنند ض ديني و پرهيز از اعمال زشت دعوت مييرافانجام 

  

  نامه معراج

كند و شرح معراج حضرت  صحبت مي) ص( عاشيق از معراج پيامبر اسالم ،در اين نوع شعر
   .كند را به زبان شعر بازگو مي) ص(محمد 

  از جانب خداوند به جبرئيل امر شد   يـدانـدو جبرئيل وئردي نـاولر ـام
  تا با نام و ياد خدا   بسم اهللا ذكري ايله اولوندو خطاب

  به پيامبر ندا دهد  اـالهـول آلـدو رسـونـت اولـقرائ
  كه به ديدار معبود بشتابد   دي شتاب ؤروشونه ائيلهـبود گـمع

  »عاشيق مناف«              
  

 وجودنامه

. پردازد وع شعر به شرح مراحل خلقت و زندگي انسان، دوران كودكي، جواني و پيري مياين ن
  : يك نمونه از اين شعر

  وصف به وجود آمدن يك انسان را بگويم     ييم اصلي بني آدمين وصفين سؤيله
  از وجود پدر به وجود مادر آمدم     اـايـم آنـديـدان گلــودونـا وجـآت

  در بدن مادر به خون تبديل شدم     وم دوردومدـان اولـنده قـآنا بدني
  مادرم مرا حمل كرد    دو قالدي وداع ياـل اولـا حمـآن
  
  وجود آمد  اول از همه زبان به    لـدو ديـياد اولـچ دا بنـالنقيـاشـ اول ب...
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  سپس دو چشم ايجاد شد     لــابـقـا مـدو اونــر اولـؤزلــي گـكـاي
  دو دماغ و دو جگر و يك قلب حاصل شد    حاصلايكي داماق ايكي جيگر بير اورك

  عد از نه روز همه اعضايم تكميل شد ب    ...ايا ـديم اعضـامالنـده تامـوز گونـدوقق
  »عاشيق واله«                  
 حروفات، عددي ديواني، ةهاي مختلفي نيز چون ترس  شعر عاشيقي گونهةبر انواع گفته شد  عالوه
 .دره وجود دارسيز، قاريندان چيخما و غي كؤلگه
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