بررسی تطبیقی حماسه کوراوغلو در اقوام آذربایجان ،ترکمن و ترکیه
آزاده فخری
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چكيده 
حماسههای بسیاری در جهان بر بستر زبانها و اقلیمهای مختل آفريده شدهاند .حماسه کوراغلو،
اگرچه به زبان ترکی است اما گستره جغرافیايی و قومی بسیار وسیعی را دربرمیگیرد و بـه همـین
دلیل هر يک داعیه تولد کوراوغلو را با سند و مدرک در پیشینه خود دارند .در حالی که تحقیقات
نشان داده ا ست حماسه کوراوغلو در منطقه وسیعی ،از اروپای شرقی گرفته تـا قفقـاز و ايـران و
افغانستان و آسیای میانه و جنوب سیبری در بین ترکها ،آذربايجانیها ،کردها ،ارمنیها ،گرجیها،
آغازها ،لزگیها ،رازها ،قاقائوزها ،آيسورها ،آجارها ،ترکمنها ،تاجیکهـا ،ازبـکهـا ،قـزا هـا،
قرهپاپا ها ،افغانها ،اعراب آسیای میانه ،تاتارها و ...گسترش يافته و مشهور شده و بر سـر زبـان
ترانهسرايان و داستانگويان افتاده است .اين مقاله با روش اسنادی کوشیده است ضـمن معرفـی و
تبیین جايگاه حماسه کوراوغلو در فرهنگ اقوام و ملل گوناگون ،سه روايت آذربايجانی ،ترکمنی و
ترکیه ای اين حماسه را با ذکر شباهتها و تفاوتهای میان آنها بررسی نمايد .يافتههای اين مقالـه
نشان میدهد تمامی روايتها کوراوغلو را شاعر و سرداری شجاع ،وطنپرست و حامی محرومـان
می دانند که با به کارگیری سالح تفنگ و تشکیل گروهی نظیر عیاران در برابر حاکم ظالم عصـیان
کرده است .در مقابل زيستجهان ،محیط و اقلیم و برخـورداری از عوامـل مـاوراطبیعی از نقـا
تفار در روايتهای مورد بررسی است.
کلیدواژهها :حماسه کوراوغلو ،کوراوغلو در آذربايجان ،کوراوغلو در ترکیـه ،کوراوغلـو در
ترکمن ،کوراوغلو در ملل گوناگون.

 .1کارشناسیارشد ادبیات نتایشی از دانشکده هنو و معتاری تهوان عضو منتقدان بی التللی تئـاتو و مـدرس دانشـ اه هـامع
علتی کاربودی .رایانامهazadeh.fakhri@yahoo.com :
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مقدمه 

چن یز آیتتاتف 1نویأنده نامآور قوقیز میگوید :هـو توانـه قـدیتی بـوای اـود
کتا تاریخی اس  .شاید گذشت ان ابو داشتند که ما روزی ای قصههـا و توانـههـا را
میاوانیم و از عواطف و دردها و احأاساتشان باابو میشویم.
آنچه درباره پیشینه حتاسه کوراورلو میتوان ذکو کود ای اسـ کـه اولـی نأـخه
دس نویس کوراورلـو موهـود در کتابخانـه ملـی پـاریس در سـال  1988مـیالدی بـه
آذربایجــان آورده شــده اسـ  .در هتــی ســالهــا کارمنــد آکــادمی علتــی انأــتیتوی
شو شناسـی اانأـووار قاسـیمزاده در سـفو بـه فوانأـه میکـووفیلم و عکـسهـای
دس نویس را به انأتیتوی ادبیات تقـدیم کـود .ایـ اسـناد بـه اـط شکأـته در 116
صفحه  13مجلس قول) و مت دس نویس بـه اـط فارسـی و شـعوها نیـز بـه زبـان
آذربایجانی بود .در آاوی صـفحه داسـتان ایـ اطالعـات آورده شـده اسـ « :سـبب
تصنیف ای کتا هنا حاهی میـوزا اسـکندر بـوده اسـ  .گوینـده داسـتان عاشـی
صادی مشهور به صادی بَی بوده و داسـتان را میـوزا عبـدالوها بـه ن ـار درآورده
اس  .رعی های میوزا ا سکندر از هتلـه میـوزا مهـدی گیالنـی حضـوت قولـو بَـی و
یعقو بَی هم بو ای کار نظارت داشتهاند .به تاریخ چهارشنبه 11ام هجوی قتوی سـال
 1832 1212میالدی) ایـ نأـخه را از اول تـا آاـو محتوداـان دونبولـو دیوهـوی
هتعآوری کوده اس » در مورد ای افواد هی اطالعاتی در تـذکوههـا و تـاریخ یافـ
نشده اس  ).بوداری در پای اه اطالعرسانی پاریس سفوی )1392
اایواً در هتهوری گوهأتان بخ دی وی از حتاسه کوراورلو ـ که بوای ما ناآشنا
اس ـ هتعآوری شده اس  .در یک مجتوعه کوتاه ولی با معلومات اساسی اثوی کـه
از  28مجلس تشکیل شده اس در آکـادمی علـوم «ککـه لیـدزه» ن هـداری مـیشـود.
«چالیدزه» 2ای موضوع را به صواح قید میکند که دس نویسها به قون  19مـیالدی
موبوط هأتند .تهتاسب )22 :1389
 .1نویأنده قوقیزی 1928-2228م
2. Chelidze
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اولی نأخه کامل حتاسه کوراورلو را شو شناس مشهور لهأتانی اودزکو به زبان
مدتها ای نأخه به زبانهای اروپایی از هتله فوانأه و آلتانی توهته شد و سوانجام
در سال  1816توسط س.س پنی 1به زبان روسی توهته شد و به ایـ توتیـب در تتـام
دنیا شهوت پیدا کود .الکأـاندر اودزکـو بـا نشـو ایـ حتاسـه بـه زبـان ان لیأـی در
ههانیشدن ای حتاسه ادمتی بیمرال به ادبیات آذربایجانی نتوده اس  .بـوداری در
پای اه اطالعرسانی پاریس سفوی )1392
کوراوغلودرفرهنگاقوامومللگوناگون 

«یکی از روزنههای شکلگیوی هنو در تاریخ تبدیل و دگوگونی و پذیوفت تغییـوات
اس

که در یک شکل و منبع ادبی ـ هنوی به وهود میآیند.
یک اثو هنوی بزرگ قدرت زای

زمان بازتا

دارد میتواند در فوهن های دی و نیز با گذشـ

ادبی اود و دی وان را پیدا کند و ای هتان موز بی یک اثو هنـوی و ریـو

هنوی اس  ».صادقی ) :1381
حتاسه کوراورلو داستان انأانی پوشور اس

که مبارزه و دلـداگی را در اـود دارد.

ای حتاسه بعدها در میان ملل گوناگون آسیا اهتی

و رواج یافته و هزو گنجینههـای

فولکلور شده اس .
دشوار اس

که بتوان دامنه واقعی تتام حتاسههای کوراورلو و هته دورههای آن را

تبیی کود هتچنی نتیتوان تعداد ای سوودهها را که داسـتان یـا دَسـتان نیـز نامیـده
میشوند) کامالً مشخص کود .ابیات ای سوودهها از صد هزار بی

نیز فـزونتـو اسـ .

سیپک )1389
افأانههای کوراورلو صوفنظو از تفـاوتهـای زبـانی و مـذهبی و فوهن ـی ملـل
مشو زمی در گأتوه ااور نزدیک و حتی در میان سایو ملل ههان نیـز شـنااته شـده
هأتند.
1. S.S.peni
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ان لیأی و در  13مجلس قـول) در سـال  1842در لنـدن منتشـو کـوده اسـ  .بعـد از
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در مقالهای که در شتاره  21سال  1816روزنامه قفقـاز چـاپ تفلـیس بـه مناسـب
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انتشار توهته کوراورلو از زبان ان لیأی به روسی نوشته شده درباره انتشار وسـیع نـام
کوراورلو در بی ملل مختلف چنی آمده اسـ « :در آسـیا و بـه طـور کلـی در شـو
گوشهای را نتیتوان یاف

که نام کوراورلو در آنجا مشهور نباشـد .آن را در سـارابی و

مولداوی نیز میتوان شنید».
ای نکته نشان میدهد که کوراورلو تنها یک شتشیوزن نبوده بلکه نقشی تـاریخی
نیز ایفا کوده اس  .شهوت او در آسیا به اندازه شهوت هومو 1در یونان اس .
تحقیقات نشان داده اس

حتاسه کوراورلـو در منرقـه وسـیعی از اروپـای شـوقی

گوفته تا قفقاز و ایوان و افغانأتان و آسیای میانـه و هنـو

سـیبوی در بـی تـو هـا

آذربایجانیها کودها ارمنیها گوهیها آرازها لزگیها رازهـا قاقائوزهـا آیأـورها
آهارها توکت ها تاهیکها ازبکها قزا ها قوهپاپا ها افغانها اعوا
تاتارها و ...گأتو

یافته و بو سو زبان توانهسوایان ساز به دسـ

اس  .در فولکلور ملل و ادبیات مکتو

آسیای میانـه

و داسـتانگـو افتـاده

و موسیقی و توانههای مختلـف ادبـی و هنـوی

بوای اود ها باز کوده و عالقه ملل را به سوی اوی

هلب نتوده که هو یک از آنـان

قهومان داستان را از آن اود دانأتهاند .نوری )1383
بهراحتی میتوان دریاف

گوچه داستانهای کوراورلو در میان ملل مختلـف شـهوت

دارند اما ای افأانهها کامالً شبیه یکدی و نیأـتند؛ زیـوا هنبـههـای مختلـف توسـعه و
تکامل ای موضوعها با یکدی و متفاوت اس  .از هتله داستانهـای قـدیتی کورارلـو
روایــات آذربایجــانی هأــتند .ســیپک  )46 :1389در میــان ایـ روایــات آذربایجــانی
موضوعات واقعی موهود در آذربایجان ایوان نیز وهود دارد .ایـ موضـوعات معتـوالً
مبانی تاریخی حتاسهها را دربومیگیوند.
در کل باید توهه داش

که روایات شفاهی حتاسههای فولکلـور نـه در هزئیـات

بلکه تنها در اروط اصلی با یکدی و شباه

دارنـد و بـه تـدریو بـه واسـره نبـوغ و

استعداد هتعی کامل میشوند.
1. Homer
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منظومههای حتاسی فولکلوریک از مبارزات آزادیطلبانه و وط پوستانه مـودم هـو
مودم ستای

میشود .از ای دس

منظومـههـا در ادبیـات شـفاهی آذربایجـانی فـواوان

داریم .مرالً حتاسههای دده قورقوت حتاسـه کوراورلـو حتاسـه سـتاراان حتاسـه
قاچا نبی حتاسه قاچا کوم و از ای قبیل .در هو یک از ای منظومههـای حتاسـی
زوایایی از تاریخ مودم در دورهای اای تصویو شده اس  .آراسلی )2131
درگیویهای فئودالی سقوط کامل بوای از قدرتهای دولتی و نیز سلره بیچون و
چوای زورمندان که در آن زمان بو آسیای میانه سایه گأتوده بود از هتله دالیلـی بـود
که باعث شد گووه های عیاران و یاریان پدیـد آینـد .از آنجـا کـه مـودم عـادی بـی
ثووتتندان به عیاران توهه داشتند در نتیجه آنان نأب

به مودم عادی احأاس نزدیکـی

بیشتوی میکودند .ازای رو موضعگیوی ادبیات فولکلـور نیـز نأـب
نیأ  .بدی سبب اس
و هتواره سعی شده اس

از

بـه عیـاران منفـی

که موضعگیوی انتقادی و منرقی درباره عیاران دیده نتـیشـود
تا اعتال حتی ناصوا

آنان نیز او

هلوه داده شود.

روايتآذربايجاني 

سال ها بود که علی کیشی بوای حأ اان گله اسبهای

را مـیچوانیـد .روزی در

ساحل دریا دو اسب نو از دریا بیوون آمده و با دو مادیان گله حأ اان هفـ

شـده و

سپس به دریا بومیگودند .مادیانها دو اسب نو به دنیا میآورند .زمـانی کـه کـوّههـا دو
ساله بودند پاشای توقات «حأ پاشا» میهتان او میشود .به هن ام بوگش
که تعویف اسبهای حأ اان را شنیده اسـ

از او دو اسـب اـو

از آنجـایی

طلـب مـیکنـد.

حأ اان به علی کیشی دستور میدهد که گله اسبها را نزد آنها بیاورد تا حأ پاشـا
اود

اسبها را انتخا

کند .علی کیشی به تشخیص اود آوردن اسبهـا را بیهـوده

میداند چوا که او دو کوه اسب از نژاد اسبهای دریایی دارد .پس هتان دو کـوه الرـو
را نزد ایشان میآورد و باقی گله را به چوا مـیفوسـتد .مشـاهده دو کـوه الرـو پاشـای
توقات را به تتأخو حأ پاشا وامی دارد .علی کیشی بو صح

انتخـا

اـود اصـوار
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سوزمی در طول تاریخ سخ میگوید .در ای گونه منظومهها از قهومانان و هنومنـدان
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بـودن کـوههـا

میکند .پاشا به حأ اان پیشنهاد میدهد حال که علی کیشی به باارز
شماره  74زمستان 9315

اصوار دارد آنها را با بهای چشم او بوابو قوار دهد .حأ اـان مـیپـذیود و بـه هـزای
نافومانی و تتوّ د علی کیشی از فومان او که موهب تتأخو وی شده بود به هالد دستور
میدهد تا چشمهای او را کور کند.
علی کیشی از وی میاواهد تا اسبها را که با چشم اـود بهـای آنهـا را پودااتـه
اس

به وی تحویل دهد .حأ اان دستور میدهد تا هو کوه اسب را به یک بـازوی او

بأته و وی را از عتارت ااواج کنند.
روش

بوای قصای پدر

پأو علیکیشی که نوهوانی رستمگونه و قویهیکل اس

به پا میایزد و هوانان آبادی او را هتواهی میکنند .اما علی کیشی میگوید کـه هنـوز
وق

ای کار نوسیده اس  .او از روش میاواهد طویلهای بـزرگ بأـازد و دااـل آن

آ

و رذا بوای مدت چهل روز قوار داده سپس کوهها را در آن محبوس کند به نحـوی

که نه آفتا

بو آنها بتابد و نه چشم کأـی بـو ایشـان بیافتـد .علـی نـام اسـب بهتـو را

«قیوآت» و نام دی وی را «دورآت» میگذارد.
روش در کودکی سن ی آستانی را در صحوا یافته بود .در ایـ زمـان علـی کیشـی
سن

را پی

استاد شتشیوسازی میبود تا بوای روش از آن سن

آسـتانی شتشـیوی

به شیوه مصوی بأازد .ای شتشیو ااصیتی صاعقهگون و آتشی دارد.
روش و پدر

با اسبها و در حالی که روش شتشیو را به کتو بأته بوای انتقـام

به عتارت حأ اان میروند .درگیوی آراز میشود و روش سوِ حأ اان را از بـدن
هدا میکند .پس از رفت به مکانهای متعدد سوانجام به کتوه کوهأتانی صعبالعبوری
میرسند که یک طوف

صخوه و پوت اه مهآلود اس  .هتانجا میمانند.

علی کیشی از وهود دو چشته به نام قوشابوالغ در آن کوهأتان باابو اس
هف

سال یکبار دو ستاره یکی از مشو و یکی از مغو

که هو

بوفـواز آن بـه هـم بواـورد

میکند و نوری از بواورد آنها به قوشابوالغ میتابد .سپس چشته کف میکند .هو کس
از آن کف بنوشد چنان پهلوان قدرتتندی مـیشـود کـه در دنیـا مرـل و ماننـد نخواهـد
داش  .دی و اینکه تبدیل به عاشی ـ شاعو و اواننده ـ شده و صـدای او بلنـد و رسـا
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میشود .اکنون موعد هف

و علی از روش مـیاواهـد کـه در روفـی از آن

ساله اس

روش در محل مـذکور بعـد از پیـدای

کـف قـدری از آن را مـیاـورد و وقتـی

میاواهد روفی بوای پدر پو کند دی و کفی وهود ندارد .روش نادم و پشیتان نزد پدر
رفتـه

بومیگودد .علی میگوید که عالج چشمهای وی در آن کف بوده و حال از دس

اس  .سپس علی پیش ویی میکند که آوازه شهوت روش دنیا را فوا اواهد گوفـ  .از
کف چشته توان و قدرت فواوان و قدرت شاعوی به او اعرـا مـیشـود و پشـ

هتـه

اانها و پاشاها از شنیدن اسم او اواهد لوزید .تا وقتی شتشیو مصوی به دس

دارد و

پش

قیوآت نشأته و در چنلیبل مأک دارد هی کس قدرت مقابله بـا او را نخواهـد

داش  .علی هتان روز نام «کورارلو» را بو روشـ مـیگـذارد و بعـد از پایـان وصـی
میمیود .کوراورلو او را در قوشابوالغ دف میکند و در چنلی بل مأک
در ادامه نامهای از ن ار داتو پادشاه اسـتانبول بـه دسـ

میگزیند.

کورارلـو مـیرسـد و از

کورارلو میاواهد تا او را به چنلیبل ببود .کورارلو باید ن ار را از استانبول و از قصـو
پدر

بدزدد .کورارلو ای کار را میکند .بوادر ن ـار بورهوسـلران) بـا لشـکو

بـه

دنبال کورارلو و ن ار میرود و به ایشان میرسد .کورارلو که بودن ن ار را به ای شکل
نتیپأندد میایأتد و با بوادر ن ار مبارزه میکند و پیووز میشود .کوراورلو ن ار را به
چنلیبل میرساند و در آنجا هش عووسی باشکوهی بوای ایشان بوگزار میشود.
ن ار بأیار رت ی اس  .او و کوروارلو فوزندی ندارند .کورارلو نتیتواند صـاحب
فوزند شود و از ای رم و از رم ن ار بوای اولی بار بهشدت گویـه مـیکنـد .عاشـی
هنون بوای حل مشکل و یافت فوزندی بوای ایشان راهی سفو میشود .عاشـی هنـون
در ایل توکت پأوی به نان عیو

مییابد که به زیبـایی یوسـف و بـه دالوری رسـتم

اس  .ولی او والدینی دارد و کورارلو باید اـود تـدبیوی بـوای تصـاحب او بیاندیشـد.
کورارلو بوای گوفت پأو به عنوان چوپان با پدر او وارد معامله میشـود و پأـو را
میدزدد .پدر بوای بازپس گوفت عیو

کورارلو را دنبال میکند و به او میرسد.
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نأخههای چاپ شده متعددی بوای کوراورلوی آذربایجانی موهود اس
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ااتالفاتی در روای
اس

کـه دارای

حوادث هأتند کتا هایی کـه توسـط ن ارنـده هتـعآوری شـده

عبارتاند از:
به زبان توکی:
«کورارلو» که توسط محتدحأی

تهتاسب نوشته شد و در سـال  1382بـا توهتـه

محتدرضا کویتی در  621صفحه توسط نشو اندیشه نو به بازار نشو سپوده شد.
«کورارلو تورکی دیلینده» که سیووس قتوی آن را در سال  1341در  168صـفحه در
انتشارات فودوسی منتشو نتود.
به زبان فارسی:
«حتاسه کوراورلو» را پووفأور محتدحأی

طهتاسب و اکبو امانتی نوشته و ولـی

راعی در سال  1389توهته و در نشو ااتو در  111صفحه منتشو کود.
«حتاسه کورارلو» را مأـعود بوراچـارلو در سـال  2131توسـط آذر کتـا

در 19

صفحه به چاپ رساند.
«کورزاد داستانهای پهلوانی کوراورلی)» را علی هت زاده در سال  1317با توهته
رالمحأی صدری افشار در  79صفحه در انتشارات امیوکبیو منتشو کود.
«کوراورلو و کچل حتزه» را صتد بهون ـی در سـال  1347در انتشـارات بهون ـی منتشـو
کود.
از آنجایی که چه در زبان فارسی و چه در زبان توکی تنهـا نأـخه مفصـل و معتبـو
موهود نأخه پووفأور تهتاسب اس

پس از مرالعـه تتـامی نأـخ گـودآوری شـده

نأخه موهع در بورسیهای ای تحقی

نأخه پووفأور تهتاسب بوده اس .

در االصهنویأی دَستانها یا به عبارتی مجلسهای ای حتاسـه بـه ذکـو االصـه
مهمتوی مجالس در سه روای

آذربایجانی توکتنی و توکیـهای پودااتـه شـده اسـ .

رویدادها به نوعی و با اند تغییواتی در نأخههای توکتنی و توکیهای ذکو شده اس .
ای نأخه دارای هجده مجلس اس

به شو زیو:

1ـ علی کیشی 2ـ کوراورلو و دلی حأ 3ـ سفو استانبول کوراورلو 4ـ آوردن دمیوچـی
اورلو به چنلیبل 1ـ سفو ارزروم کورارلو 6ـ آوردن عیو

بـه چنلـیبـل 7ــ کاکـل درنـا
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8ـ دزدیده شدن قیوآت توسط کچلحتزه 9ـ آمدن محبو اـانم بـه چنلـیبـل 12ــ سـفو
قاری کوراورلو 11ـ سفو دربند کورارلو 16ـ آمدن حأ پاشـا بـه چنلـیبـل 17ــ آمـدن
موهاناانم به چنلیبل 18ـ دوران پیوی کوراورلو.
روايتترکمني 

کـه در اواسـط قـون نـوزدهم بـوای اولـی بـار

الکأاندر اودزکو دانشتندی اسـ

توهتهای از کوراورلی را به زبان ان لیأی منتشو و ای داسـتان را بـه ههانیـان معوفـی
کود .آقـای عبـدالوحتان اونـ در کتـا

حتاسـه گـوراورلی مـیگویـد :اواالکأـاندر

اودزکو] گوراورلی را بو اساس ارهارات مـودم آذربایجـان توکتنـی از طایفـه «تَکـه»
میداند که در زمان شاهعباس دوم صفوی در اواسان به دنیا آمده و بعدها به آذربایجان
ایوان کوچیده و در دژی به نـام چنلـیبئـل واقـع در دره سـلتاس و سـو راه اـوی ـ
)1 :1381

ارزروم راهزنی میکوده اس  .اون
رئیسنیا  )1368بـو مبنـای کتـا

گـوراورلی قووشـوت  )1318ایـ داسـتان را

مشتتل بو  13مجلس میداند که عبارتاند از:
 -1پیـدای

گـوراورلی  -2ازدواج گـوراورلی  -3انتقــام گـوفت از عـو

 -4آوردن عو
 -9قهو کودن عِوَ

 -1نجات عو

 -6ازدواج عو

ریحــان

 -7عو ریحان  -8چهل هزارهـا

 -12بازی قیـوآت  -11اـوم دالـی  -12گـوراورلی و بزیـوگ

بازرگان)  -13موگ گوراورلی
او ای روای

را «حلقه واسره بی واریان های روبی و شوقی» میداند .رئـیسنیـا

)236 :1368
اما عبدالوحتان اون در کتا

حتاسه گوراورلی اونـ

 )1381آنچـه بـه زعـم او

حاصل هتعآوری از روی دس نوشتهها و کتا های چاپی و گـزار هـای شـفاهی و
مکتو

بوده اس

در یازده قأت

آورده که عبارتاند از:
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 .1پیدای

گوراورلی  .2ازدواج گوراورلی  .3انتقام گوفت از عو ریحان  .4آوردن
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هِوَزهان  .1نجات هِوَزهان  .6ازدواج هِوَزهان  .7چهل هزارها  .8گوراورلی و عجـوزه
هادوگو  .9گوراورلی و بَزِرگ  .12اوم دالی  .11موگ گوراورلی.
وی از ذکو وقایعی که به نظو او با روحیـات گـوراورلی هتخـوانی نداشـته اسـ
اودداری نتوده اس .
باید توهه داش

که قأت های هف ؛ عو ریحان نُه؛ قهو کودن عو

قیوآت از نأخه قووشوت در نأخه اون

 )1381ذکـو نشـده اسـ

و ده؛ بازی

و قأـت

هشـتم

نأــخه اونـ شــامل گــوراورلی و عجــوزه هــادوگو؛ در نأــخه قووشــوت  )1318و
رئیسنیا  )1368وهود ندارد؛ الزم به ذکو اس

که تفاوت در نُأخ از مواردی هزئـی

هتچــون تفــاوت در اســامی ماننــد نــام هتأــو گــوراورلی :آرــایونس و آرــهیــونس
پأواوانده او :عِوَ

یا هِوَزهان و  ...تا تفاوتهای کلی در سیو وقایع و اتفاقات دیده

میشود.
پیــدايش گــوراوغلی ترکمنــی :در زمــانهــای بأــیار دور در کنــار رود وُرال و در
سوزمی «چاندیبیل» حاکم چاندیبیل به نام هیغالیبی
حکم میراند .او سه پأو دارد .پأو اول او گنجیبی

بو سوزمی پهناور تـوکت هـا

اگنجـیم بیـ

 [)242نام دارد که تاهو بزرگی اس  .پأو دوم او بـه نـام مـوم بیـ
حأابی ندارد .پأو سوم او آدیبی
محبو

اس

رئـیسنیـا :1368
عقـل درسـ

که واهد تتام صـفات نیـک روزگـار اسـ

و با چهل دالور اود در عتل حاکم هـوان سـوزمی تـوکت اسـ

و

بأـیار
و از

امیوان و توان وان هتجوار باج میگیـود .روزی در کجـاوهای سـوگودان داتـو هـوان
زیبایی به نام گلاندام را مییابد .او داتو حاکم شیووان اس
ریحانعو

به عوبأتان بوده شود .گلاندام را به هتأوی بوادر دوم درمیآورند .هتأـو

هوان آدیبی
آدیبی

و قوار بوده بوای هتأوی

به هن ام زایتان میمیود و او را دف میکنند .بعد از یکهفتـه عـزاداری

از شدت افأودگی هان میبازد .بعـد از مـدتی چوپـانی بـه دنبـال بـز

وارد

قبوستان میشود و میبیند که بز او بـوای شـیو دادن بـه کـود شـیواوارهای دایـم بـه
قبوستان سو میزند .سوانجام در به
اس

که در گور از مادر مودها

و ناباوری معلوم میشود کـه او فوزنـد آدیبیـ

زاده شده و زنـده مانـده اسـ  .چـون از تـاریکی بـه
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روشنایی وارد شده ابتدا نام او را روش میگذارند ولی بعـد بـا ایـ توهیـه کـه هتـه
هیغالیبی

مـزاحم

از توس پولدارها و مالـدارها کـه نـوه او را ماننـد پـدر موحـوم

مالاندوزی اود میدانند هتواه با نوه و پأو دوم اود به روم اشـوقی] و نـزد هونکـار
میروند تا بـه مهتـوی بپودازنـد .ادر نأـخه آذربایجـانی ایـ فـود اوتکـار نـام دارد]
هیغالیبی

بعد از سه سال به صدر اعظتی شاه ارتقا مییابد .ولی با حأـادت و توطئـه

اطوافیان بو سو آوردن بهتوی اسب دنیا بوای هونکار او چشتان هیغـالیبیـ
میکند پأو دوم هم ناپدید و در واقع نابود میشود .هیغالیبی
اود کوه اسب ناتوانی را که بهااطو آن کور شده اس
راه فوار را در پی

هتواه روش و بیوه پأو

به پوور

در ای مدت هیغالیبی

در عو

را کـور

ِ چشـمهـای

طلب مـیکنـد و مـیگیـود .او

میگیوند و در دل کوه پنـاه مـیگیونـد.

روش هت

میگتارد .بو اثو اشتباه قلنـدرانی کـه

گذرشان به آنجا افتاده بود عو ریحان از وهود گلاندام با ابو میشود و او را به زور
از روش و پدر
هیغالیبی

میگیود .در هتی سفو اسب دریـایی عـو ریحـان مادیـان دریـایی

را باردار میکند و از ای آمیز

گوراورلی با راهنتایی پدربزرگ نابینای

قیوآت به دنیا میآید.
قیوآت را پـوور

میشود و گـوراورلی پـ س از سـه روز راهپیتـایی در ههـ

مـیدهـد .قیـوآت گـم
قبلـه بـه دراـ

چنـار

که سالی میرسد که پیوی نورانی زیو آن نتاز میاواند .گـوراورلی پشـ

سـو او بـه

نتاز میایأتد .بو تعداد نتازگزاران افزوده میشود تـا اینکـه سیصدوشصـ

اولیـا اهلل و

قدیس و پیو و پارسا گود میآیند .آنان او را فوزند روحی اود میشـتارند .گـوراورلی
به اوا

را شأتشو میدهند و دلـ

میرود؛ اولیا شکم او را دریده و اندرون

نور لبویز میکنند .بعد از بیداری چهلویک هام شوا
مودان افأار قیوآت را به دست

را از

طهور بـه او مـیاوراننـد .شـاه

میدهد و پیوان و پارسایان قیـوآت را بـا زیـ و ل ـام

میآرایند .از او میاواهند که سه آرزو بـه زبـان آورد تـا بـوآورده کننـد .او اول بـوای
اود

و اسب

صدوبیأ

اینکه اگو صدوبیأ

سال از ادا عتـو مـیاواهـد رئـیسنیـا  )238 :1368و

های بدنشان زام بوداش

شود .دوم اینکه هو وق

به دسـ

زامهایشان با نـور سـتارگان درمـان

دشـت اسـیو شـد زود آزاد شـود و شتشـیو

بـو
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بچهها از تاریکی به روشنی پا مینهند نام او را به گوراورلی گورزاد) تغییـو مـیدهنـد.
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دوس

کارگو نیافتد اما با یک ضوبه دشت را هال کند .سـوم اینکـه گـوهو آاـوت
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ایتان را به او بدهند و هفتادودو زبان را بوای
 .)1368آرزوهای

آشکار کننـد اونـ

بوآورده میشود و روش فوامو

میکنـد کـه فوزنـدی از اداونـد

بخواهد .پس از آن شاه مودان شتشیو دویومه را بـه کتـو
تا ابد بو زبان تتام انأانها از هف

میدهد که نام

1381؛ رئـیسنیـا

مـیبنـدد و بـه او بشـارت

تـا هفتـاد سـاله اواهـد گذشـ .

سپس هته اولیا و پیوان رایب میشوند .گوراورلی پی

پدربزرگ

بومیگودد و آنچه

را دیده با زدن ساز بوای او تعویف میکند .باالاوه میگوید بو م نظو کودنـد و از مـ
اواستند که پنو وق

نتازم تو نشود .پس از آن هیغالیبی

که شتشیو دویومه را بـه

تنهایی کافی نتیداند او را بوای تهیه ساز و بـوگ هن ـی بـه اصـفهان مـیفوسـتد .بـه
راهنتایی و یاری قلندری به کارگاه کتانسازی مـیرود .در آنجـا کتـانی مـیبینـد کـه
سااته شده و کأی نتوانأته آن را بکشد .ولـی او علـی موتضـی ع) را بـه

سالها پی

یاری میطلبد و کتان را میکشد .شوط دوم در نأخه اون گذشـت تیوکتـان از هفـ
بیل آهنی و در نأخه رئیسنیا بو مبنای شووقات گذشت تیو از هف

پیل به هـم بأـته

شده اس  .او به مدد شیو ادا شوط را ادا کوده و کتان را تصاحب میکند .سپس پـی
قلندر دی وی میرود و در قبال ستودن حضوت علی ع) یک نیزه و بأـتهای اسـلحه از
او میگیود .گوراورلی پس از آن نزد پدربزرگ
آنکه او را از بلیّات حفظ کند از وطن
داده اس

را از دس

بومیگودد .هیغالیبی

میگوید بـوای

در کوهها و درهها سوگودان شده و چشمهـای

اما به آرزوی اود رسیده اس  .او میگویـد آگـاه بـا

کـه مـا

سوزمینی به نام چاندیبیل داریم که چهل هزار اـانوار تکـع تـوکت در آنجـا زنـدگی
میکنند که هته ایل و تبار و مل

تو هأتند .اکنون باید به سوزمی آبـا و اهـدادیمـان

بووی و های پدرت را ب یوی و از پادشاهان ستت و و اونآشام انتقام بکشی.
گوراورلی روانه چاندیبیل میگـودد و تـوکت هـا کـه از زمـان مـوگ آدیبیـ
هجوت هیغالیبی

بیسوپوس

و

و بیفومانووا مانده بودند او را به عنـوان اـان اـود

انتخا

میکنند و با هتیاری بـوای

اطواف

گود می آیند .گوراورلی در زورآزمایی بو هته دالوران اود پیـووز مـیشـود و

رهبوی اوی

ازانـهای تشـکیل مـیدهنـد .چهـل دالور نیـز در

را بو آنها مأجل میکند.
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گوراورلی بوای انتقام گوفت از هونکار باب

رلم او داری بو دل

ازدواج گوراوغلی :گوراورلی یک شب در اـوا
پادشاه را میبیند و بوای هأتجوی

گذاشته باشد.

آرـایونسپـوی داتـو ههـان

راهی میشود .به راهنتایی پیوی ااکأتویپـو

به دژ میرسد .با یاری شیو مودان اژدهایی را که ن هبان دژ بوده میکشـد و اـود
به سیصدوشص
آرایونس اس

پویزاد زیبـا مـیرسـاند .کـه دور پویـزاد زیبـایی نشأـتهانـد و هتـان
آرایونس هم او را در اوا

وی هتواه گلشیوی

ـ ندیتها

دیده و منتظو

گوراورلی به سوزمی هوازمی

بوده و بعـد از پـذیوایی از

ـ و گوراورلی به چاندیبیل میرود اون

آوردن هِوَزجــان[عِوَض[ :طب ـ نأــخه اون ـ
موحوم اس

را

.)1381

 )1381ای ـ دســتان شــامل رفــت

شهو ون ام بوای آوردن هِوَزهان پأو بولـدور قصـا

که فوزنداوانده یوسفشـاه شـده اسـ  .امـا در نأـخهای کـه رئـیسنیـا

241 :1368ـ )236به نقل از قووشوت  )1318ذکو کوده اس
به نام بولدور اس

که در دربار یوسفشاه شهو اوارزم ادم

لباس چوپانی از تبویز[ اون
میرود و عِوَ

«عِوَ

» پأـو قصـابی

میکند .گوراورلی ادر

 )132 :1381به راهنتایی یک پیو ری سفید بـه اـوارزم

زیباروی و آدا دان را بیهو

لشکو میفوستد و گوراورلی بعد از به هزیت
میرساند و پأواوانده اود و هتأو

کوده میرباید .یوسفشـاه بـه دنبـال
واداشت آنها عِو

را بـه چانـدیبیـل

میکنـد .بعـد از آن هـو دو او را عِـوَ

هـان

صدا میکنند.
در نأخه آذربایجانی عالوه بو سایو تفاوتها ای پأو «اِیواز» نام دارد.
مرگ گوراوغلی :گوراورلی در نخأتی مالقات
اواستار صدوبیأ
هتأو

با شاه مودان و اولیا و پارسـایان

سال عتو شده بود .در مجلس پایانی دسـتان ریـو از آرـهیـونس ـ

ـ و گلشیوی ـ ندیته آرهیونس ـ کس دی وی در قلعـه چانـدیبیـل و کنـار

گوراورلی پیو نتانده اس  .عو

و هته چهل دالور فوت کودهاند و رهبو اود را تنها

گذاشتهاند .قیوآت هم مانند گوراورلی پیـو شـده و پشـت
ارا

ریختـه اسـ  .گـوراورلی

به آرهیونس میگوید که م انأانها را بیوفا یافتم و هـز تـو و گـلشـیوی و

قیوآت وفاداری در ای دنیا ندیدم .گوراورلی که موگ اوی

را نزدیک مـیبینـد در
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میرود و پأو هونکار را میکشد تا در عو

کور کودن پدر

با دالوران

بـه روم
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قلعه میگودد ااطوات گذشته در ذهـن

هـان مـیگیونـد متـکثو مـیشـود و شـعوها
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میاواند .سپس از آرهیونس و گلشیوی میاواهد که او را به کـوه ییلـدیز ببونـد .آن
دو او را به کوه ییلدیز میبوند و در راری منزل میکنند .قیوآت هم به دنبالشان میرود.
در آنجا روزها گوسن ی میکشند تا آنکه چوپانی آنها را دیده گوراورلی را مـیشناسـد
و به ایشان آذوقه میدهد .بعد از آن هم چوپانها و کأان دی وی از توکت ها گاهی نان
میبینـد و پیـو بـه او

و اورشی به آنها میرسانند .گوراورلی یک شب پیو را در اوا

توصیه میکند که آرهیونسپوی و گلشیوی را آزاد کند تا آنها به وط اود بازگودنـد.
گوراورلی هم به ررم مقاوم

آرـه یـونس بـوای مانـدن در کنـار وی آن دو را راهـی

میکند .آرهیونس و گلشیوی به شهو اود کاپ دارـی رئـیسنیـا  )292 :1368اکـوه
قاف اون

 [)1381میروند.

در نأخه اون
اال روی لب

 )1381هن ام هدایی گوراورلی به آرایونس میگوید کـه هـو گـاه

به سوز

افتاد فوری بیا و هأدم را با دس

پا

اود در چاندیبیـل

به اا بأپار .گلشیوی و آرایونس هـم ماننـد پونـدگان پـو زده و مـیرونـد .بعـد از
کشتک های بأیار و راداد وقایع گوناگون زمانی که در کوه قاف اال آرایونس بـه
سوز

میافتد او سو میرسد و گوراورلی و قیوآت را در ستاره کـوه در آرـو

مُوده مییابد و ایشان را به چاندیبیل بوده و در کنار سوداران
ولی در نأخه رئیسنیا  )292 :1368پس از عزیت
که در کاخ آرهیونس چشم به راه

هـم

دف میکند.

به کوه قاف آنجا هزاران کنیز

بودند بـا دیـدن آن دو از گـلشـیوی بـه گومـی

استقبال میکنند ولی به آرهیونس محل نتیگذارند و میگوینـد طـی ایـ مـدت هـی
اثوی از گوراورلی ن وفتـه و نشـانی از او در چهـوها
بوابو

دیـده نتـیشـود و آینـه را در

میگیوند و آرهیونس اود را روسیاه مییابـد و از شـدت نـاراحتی راه آمـده را

بومیگودد .گوراورلی از دیدار او شاد میشود و ساز بوگوفته از سو شـو مـیاوانـد.
آرهیونس داستان روسیاهی اود را بوای او بازمیگوید .گوراورلی او را دلداری میدهد
و شب را چون ایام هوانی به روز میآورند .گوراورلی آیینـه را پـی

روی آرـهیـونس

میگیود و او در راأار اود سه اال میبینـد .اـالهـایی کـه نشـانههـای گـوراورلی
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هأتند .ای بار پویان و کنیزان از آرهیونس نیز بـه گومـی اسـتقبال مـیکننـد و او را بـو
تخت

از سوی دی و چون ابو تنهایی گوراورلی به گو
میرسد لشکوی گوان به فوماندهی هف

سودار

دشت بزرگ

به کوه ییلدیز میفوسـتد و بـه آنهـا

توصیه میکند که او را زنده دست یو کنند .زیوا کـه دلـ
هنوهای

گوش

تن

را بخورد .لشکو عزیت

ـ هونکار شاه ـ

مـیاواهـد بعـد از آمـوات

میکند و در مقابل پناه اه گـوراورلی

مأتقو میشود .از دور اعالم میکنند که «ای گوراورلی تألیم شو وگونه مـیکشـیت ».
گوراورلی هم رهزاوانی میکند که «شیو هوگز تألیم روباهان نتـیشـود .مـ هتـان
گوراورلی هأتم که بارها به اا و اونتان کشیدهام ازانـههـا و داتـوان سـالطی و
بیکها را ربودهام و»...
یکی از هف

فومانده با چند صد سوباز حتله میکنـد تـا گـوراورلی را اسـیو ب یـود.

گوراورلی شتشیو دویومها

را بومیکشد و نعـوهای از دل بـوآورده اـود را بـه دریـای

لشکو میزند و در بوابو رار پناه اه

پشتهای از کشتهها میسازد .از قزلبا های مهـاهم

ـ دشتنان توکت ها ـ آنهایی که زنده میمانند فوار را بو قوار توهیح میدهند .سـوداران تـا
چنی میبینند بعد از شور و مصلح
یک باره بو او آتـ

به ای نتیجـه مـیرسـند کـه هـزار تیوانـداز زبـده

ب شـایند تـا بلکـه از پـای درآیـد .هـزار تیوانـداز بـا هـزار شـتخال

هدفگیوی و یکباره شلیک میکنند .گوراورلی با هزار زاـم اـونفشـان قیـوآت را بـه
فویادی دلخوا

فوامی اواند .تا قیـوآت سـو بوسـد افـواد دشـت حتلـهور مـیشـوند.

گوراورلی وقتی نزدیک شدن قزلبا ها را میبیند یک دست

را تکیـهگـاه تـ کـوده از

زمی بومیایزد و در آن حال باز تنی چند از افواد دشت را میکشد .سوانجام نیووی
آاو میرسد و از پای درمیآید .افواد دشت سو از تن

به

هدا میکنند تا آن را نزد هونکـار

شاه ببوند .قیوآت سو میرسد و شیههها میکشد تا میمیود .توکت ها به شنیدن شیهههـای
قیوآت احأاس میکنند که حادثه شومی اتفا افتاده اسـ

و هتـه روی بـه سـوی کـوه

ییلدیز مینهند .آرهیونسپوی نیز که در لحظه موگ گوراورلی با چند ت از ندیتـههـای
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مینشانند.
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میرود .وقتی کنیـزان او را بـه هـو

مـیآورنـد

در کاخ اود نشأته بود ناگاه از هو

میگوید که ان ار بالیی سو گوراورلی آمده و به هتواه عدهای از ندیتههای

اـود را بـه

کوه ییلدیز میرسانند .چون توکت هـا از مـود و زن و بـزرگ و کوچـک و آرـهیـونس و
هتواهان

به هلوی راری که پناه ـاه گـوراورلی بـوده مـیرسـند در آنجـا پشـتهای از

کشتههای قزلباشان میبینند و نع

بی سو گوراورلی و هأـد قیـوآت کـه در کنـار آنهـا

افتاده اس  .با احتوام و شکوهی تکثوبوان یز گوراورلی و قیوآت را در کنار هـم بـه اـا
میسپارند .هونکار که طالب زنده گوفت گوراورلی بوده وقتی کله گوراورلی را میبینـد
از سو ریظ فومان میدهد که سو از ت هو هف

سـو را از

سودار هدا کننـد و هـو هشـ

دروازه شهو روم اروم شوقی :استانبول] بیاویزند .قووشوت  179 :1318ـ )117
چنانچه مالحظه میشود پایانبنـدی دو نأـخه اونـ

 )1381و قووشـوت )1318

بأیار متفاوت از هم هأتند .عبدالوحتان اون در صفحات پایـانی روایـ

اـود تککیـد

میکند که هی کس مـوگ گـوراورلی و قیـوآت را ندیـد و «هـی کـس ندانأـ

کـه

پویزادی اآرایونس] آنها را از ستاره کوه بیوون بوده اس » .اون  )172 :1381اما نأخه
قووشوت با تککید بو دشتنی قزلبا ها ـ و ورود ناگهانی ایشان به وقایع داستان ـ کشته
شدن گوراورلی را به تفصیل شو داده و سوانجام از او یک شهید بیسو سااته اس .
روايتترکيهاي 


در هو سوی آناتولی افأانههای مختلفی ورد زبانهاس  .رنای داستانها افأانهها و
حکایات در ای دیار که که دارای تتدن بوده اموی طبیعی اس  .زیوا ایـ تتـدنهـا
هأتند که به افأانهها داستانها حتاسهها و حکایات مودمی هان مـیبخشـند .امـووزه
در هو کجای آناتولی میتوان افأانهای در رابره با آن محـل شـنید .بـه عنـوان مرـال در
بولو 1افأانه کوراورلو ورد زبانها بوده و از ای منرقه با ای افأانه یاد میشـود .وقتـی
ای افأانه معووف گودید بولو یکی از ااننشی های آناتولی بود .ااننشی های آناتولی
1. Bolu
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دُولی بودند که تو ها در پی هن

مالزگود 1در آناتولی تکسـیس نتودنـد .بولـو نیـز از

آناتولی اداره گودید .افأانهای که در اینجا نقل میشود در مورد مبارزه کوراورلـو شـاعو
و قهومان مودمی با رلمها و ستمگویهای اانِ بولو اس .
کوراورلو قهومانی مودمی اس
در شخصی

که اوصاف دالوری و هوانتودی انأـان آنـاتولی را

اود متبلور سااته اس  .او از اان رالم بولـو انتقـام پـدر

عتو اود را وقف یاری و ادم

را گوفتـه و

به فقوا و ستمدیدگان میکند .به هتی عل

اشعار مودمی که با ساز اود آنها را تونم مینتود بلکـه بـا شخصـی

نه تنها با

هأـور و دالور

اود به صورت چهوهای محبو و مورد عالقه درآمده و از قون شانزدهم؛ یعنـی عصـو
زندگیا تـا بـه امـووز در اذهـان مـودم هتـواره زنـده بـوده و بـه عنـوان افأـانهای
فوامو نشدنی از نألی به نأل دی و نقل شده اس .
به موهب ای افأانه اان بولو حکتوانی بأیار عالقهمند به اسب بود .یک روز اـان
بولو مهتو اود یوسف را که در تیواندازی اسـتاد بـود بـوای یـافت اسـبهـای اصـیل بـه
روستاهای اطواف میفوستد .یوسف پس از روزها گود

و تفحص باالاوه در یک قبیلـه

چادرنشی موف به یافت دو کوهاسب شده و ای کوهاسبها را از صاحبانشـان اویـداری
میکند .گوچه ای اسبها راهوی الرو و زش
آینده به دو اسب عو

داشتند ولی بهنظو مهتو چنی آمد کـه در

اصیل تبدیل اواهند شد .یوسف پس از یافت دو کوهاسب دلخواه

اود با اوشحالی به بولو بازمیگودد .اان بولو با دیدن ای دو کوهاسب الرـو و ضـعیف
به گتان اینکه مهتو قصد تتأخو وی را داشته اس

فومان میدهد تا چشـتان یوسـف را

کور کوده و به هتواه دو کوهاسب از روستا بیوون بوانند .یوسف به روستای اود بازگشـته
و هویان را بوای پأو روش علی تعویف میکند .پأو نیز که از هتـان اوان کـودکی
نأب به اان بولو احأاس نفوت و انزهار میکوده سـوگند مـیاـورد کـه روزی انتقـام
پدر

را از اان بولو اواهد گوف  .روش علی که بهعل

کوری پـدر

بـه کوراورلـو

 .1نبود مالزگود نبودی بود میان امپواتوری روم شوقی بیزانس) و سپاه سلجوقی به فوماندهی آلـپارسـالن کـه در تـاریخ 26
اوت  1271میالدی در نزدیکی شهو مالزگود ارمنأتان آن زمان امووزه در استان مو
شکأتی قرعی اوردند و امپواتور رومانوس دیوهانوس به بند کشیده شد.

توکیه) رخ داد .در ای نبود بیزانأـیان
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هتله مناطقی بود که از سال  1324الی  1692میالدی از سوی اوانی مناط مـوزی در
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معووف میشود مراب با اواس پدر کوهاسبها را پوور داده و اسبهای الرـو و
ضعیف با گذش زمان به دو اسب عو اصیل مبدل میشوند .اسـبهـا بـه سـوع بـاد
دویده به چاالکی رزال پویده و آشنا با هـو نـوع فنـون هن ـی پـوور داده مـیشـوند.
روش علی پأو یوسفکور نیز در طول ای مدت بزرگ شده و به هوانتودی نیوومنـد و
دالور و آشنا به رو های هن ی تبدیل میگودد .یکی از کوهاسبها به اسـبی فـو العـاده
چاال و نیوومند تبدیل گشته و به آن نام کوآت داده میشود .کوآت نیز به اندازه قهومـان
حتاسه آفوی ا

کوراورلو به شهوت میرسد .گویند روزی یوسف در اوا حضـوت

اضو را میبیند .حضوت اضو او را راهنتایی کوده و بنا به اواس

اضـو پـدر و پأـو

بوای رسیدن به لب رود ارس و استفاده از سـه کـف سِـحوآمیز در ایـ روداانـه بـه راه
میافتند .به گفته اضو ای سه کف سحوآمیز هم چشتان کور یوسف را بـاز کـوده و هـم
به او هوانی و قدرت الزم را بوای انتقامهویی از اان بولو اواهد داد .روش علـی پأـو
یوسف که از ای گفتههای حضوت اضو آگاهی داش با دیدن کفهای سحوآمیز بـدون
مرلعسازی پدر
میشود نخأ

یوسف اود از آ

آنها مینوشد .یوسف وقتـی از هویـان امـو مرلـع

متکثو شده ولی بعد از اینکه میبیند پأـو

تبدیل شده و انتقام

را از اان بولو اواهد گوف

بـه هـوانی دلیـو و هن جـو

بأیار اوسند میشـود .آ

یکـی از

ای کفها به کوراورلو «نیـووی زنـدگی ابـدی» و دی ـوی «هـوانتودی و دلیـوی» و آن
دی وی نیز «استعداد و قابلی

شاعوی» میبخشد.

مدتی بعد از ای واقعه یوسف با وصی
میگوید .کوراورلو نیز پس از درگذش
میپودازد .شهوت

انتقامهـویی از اـان بولـو دار فـانی را وداع

پـدر

سـو بـه کـوههـا گذاشـته و بـه راهزنـی
هتـع

ورد زبانها شده و دی و راهزنان و فواریانِ از قانون در اطواف

میشوند .کوراورلو در مقابل شهو بولو در چاملیبئل قلعهای احداث مـیکنـد و صـاحب
ارتشی کوچک میشود .او با ای ارت از کاروانهایی که از چاملیبئـل عبـور مـیکودنـد
باج گوفته و کلیه نیووهایی را که بوای مبارزه با او اعزام میشدند مغلو

میسازد.

کوراورلو روزی دونه 1اانم اواهو اان بولو را ربوده و با او ازدواج میکند.

1. Döne
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کوراورلو در طول سالهایی که میگذرد چندی بار به بولو شبیخون زده شهو را به
آت

تبدیل میشود و بدی توتیب انتقام پدر

را از اان بولو میگیود.

کوراورلو گهگاهی به کشورهای دوری مانند گوهأتان و چی لشکوکشی کوده و از
طوی راهزنی صاحب ثووتی هن ف

میشود .در طول ای مدت اتفاقات بأیاری بوای

سن

دالوری نیز بوهم اورده و دی و نظم ههـان زیـو

او پی

میآید .با ااتواع تفن

و رو میشود.
در مورد پایان کار کورارلو چند روای

وهود دارد:

ـ روزی کوراورلو از هن اوران حامی اود میاواهد تا نبود را رها کوده و پواکنـده
شوند و اود نیز از دیدهها ناپدید میشود .قبل از او اسـب

کـوآت ناپدیـد شـده بـود؛

کوآتی که طی سالیان متتادی با نیوویی فو العاده به کوراورلو ادم

کوده بود.

ـ بنا به روایتی دی و هن جویان طوفدار کوراورلو در حی بازی با تفن ـی کـه یـک
تاهو یهودی به آنها داده بود یکدی و را مـیکشـند و کوراورلـو از نـاراحتی بابـ

ایـ

حادثه ناگوار از دیدهها ناپدید میشود.
ـ باز بنا به روایتی کوراورلو تفن
آن میشود .با شنیدن هوا

را در دس

چوپان گفتههای

چوپانی در کوه دیده و از او هویـای

را باور نکوده بوای آزمودن آن تفنـ

بهسوی اود نشانه گوفته و ماشه را میکشد .با شلیک گلوله از تفن
مودن او طوفدارن

را

کشـته شـده و بـا

نیز پواکنده میشوند .بدی توتیب داستان کوراورلو که هتچون سوو

کهنأالی بو زمی میافتد پایان مییابد .زواری رضایی در پای ـاه اطـالعرسـانی هـامع
اطالعات توکیه )1392
جمعبندي 


در تتامی نأخ حتاسه کوراورلو در بوابو ستتی که از طوف حکام بـزرگ در حـ
پدر

شده بود عصیان میکند بوای مقابله با حکام در کوهأتانها مأک مـیگزینـد.

تتامی ستمدیدگان دور او هتع میشوند .به زودی تشکیالتی نظیـو تشـکیالت عیـاران
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کشیده و ویوان میسازد؛ اان بولو را مضرو

سااته و به اـوا

وحشـتنا او
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ثووتتند شهوها وارد هن

میشوند و از ای رو آنچه را بـه کتـک یـاران و عیـاران از

دارایان میستانند میان نداران تقأیم میکنند .کوراورلو آن کس را کـه بـه اقلـیم تحـ
ااتیار او پناهنده میشود با روی گشاده میپذیود کوراورلو رفیقی رتخوار و حأـاس
اس  .سـوکودهای تیـزبی و بامهـارت و سـودار هن ـی دالوری اسـ
پیشاپی

عیاران بو دشت میتازد و در راه کأب آزادی و امنی

کـه در نبودهـا

میستیزد.

حتای های ریوطبیعی از کوراورلو توسـط عناصـو مـاورالربیعی از دی ـو مـواردی
اس

که اود مجال مفصلی میطلبد :در روای

میآیند و پس از هف
ولی در روای

آذربایجانی اسبهـا از دل دریـا بیـوون

شدن با مادیانهای گله حأ اان دوباره بـه دریـا بومـیگودنـد

توکیهای کوهاسبها اویداری میشوند .در روای

آذربایجانی کوراورلو

سن ی آستانی مـییابـد و از آن شتشـیوی مصـوی مـیسـازد کـه در هنـ هـا بأـیار
توکتنی و توکیهای از چنی شتشـیو هـادویی ابـوی

یاری رسان اوس

ولی در روای

نیأ  .در روای

آذربایجانی روش اسبهـا را چهـلروز دور از آ

و رـذا و آفتـا

محبوس میکند و چنی آنها را آمواته و ورزیده میسازد اما در دو روای
روشی معتول نیأ  .در روای

توکتنی عنصو فواطبیعی بـی

دی و چنـی

از روایـ هـای دی ـو

مشهود اس ؛ رفت هو روزه به قبوستان بوای شیودهی نوزاد شأ وشـوی دل توسـط
چهلویک هام شوا

طهور توسط قدیأی

درمان زام با نور ستارگان کارگو نیفتـادن

اثو شتشیو بو دوستان گذشت تیو از پیکو هف

فیـل یـا هفـ

هفتادودو زبان از نتونههای عناصو ریومعتول در روای

بیـل آهنـی و آمـوات

توکتنی اس .

دشت اصلی مودم در حتاسه کوراورلو سلران عرتانی اموا و حکام داالی هأتند.
پس از آن فئودالها و اربابان و تاهوان که به اتفا بوای سوکوبی کوراورلو به سوی او
سوازیو میشوند و سال آتشی ـ تفن

که تازه ااتواع شده بود ـ را به کار میگیوند.

آنان که از کوراورلو سخ گفتهاند متف القولاند که وی هم سوکوده یاریـان و هـم
شاعو بوده اس .
موارد هزئی ااتالف در سه روای
آمده اس :

آذربایجانی توکتنی و توکیهای در هـدول ذیـل
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نامخانظالم 

حسن خان

چنليبِئل
ناممخفيگاهکوراوغلو 
(کمره مهآلود)
نگار
نامهمسرکوراوغلو 
(دختر پادشاه استانبول)
اِيواز (عیوض)
نامپسرخواندهکوراغلو 
شمشیر مصري
نامشمشيرکوراوغلو 
دليلکورشدنپدر
کوراوغلو 

انتخاب کرهاسبهاي
الغر براي حسن پاشا

شخصيتاضافهشده
برداستان 

-

چانديبیل

خانِ بولو
چامليبِئل

دونهخانم
آغايونسپري
(خواهرِ خانبولو)
هِوَزجان (عِوَض)
_
دويرمه
_
آوردن کرهاسبهاي الغر به احساس تمسخر
عنوان بهترين اسب دنیا براي به واسطه الغر
بودن کرهاسبها
هونکار
 -9جیغاليبیگ پدربزرگ
گوراوغلو (مشابه نقش پدر در
حضرت خضر
ساير روايتها را بر عهده دارد)
 -2حضرت خضر و اولیاءاهلل

در نأخه آذربایجانی ادم و حشم کورارلو را ماهواهویانی تشکیل میدهند کـه از
هامعه اود هدا شدهاند اما در روای های دی و و از هتله در روای توکتنی ادم و
حشم به گونهای فئودالی به او ارث میرسند .بهطور کلـی چنـی معلـوم مـیشـود کـه
شخصی کوراورلو در نأخههای آسیای میانه نأب به نأـخههـای آذربایجـانی کتتـو
انقالبی اس  .هتچنی حس ضد فئودالی نیز در شو کتتـو مشـاهده مـیشـود .تفکـو
بنیادی و حقوقی تتام حتاسههای کوراورلو مبارزات مل ها علیه فومانووایـانی اسـ
که رالبا بی انه هأتند .درس بزرگ ای حتاسه بیرحتانه مقابل دشت درآمدن وطـ
را مانند مودمک چشم ن اه داشت و در راه آزادی باکی از موگ نداشت اس .
بی گتان تاثیو محیط کوهأتانی و معیش سخ مودم در ای هغوافیا و رلم و ستم
اوانی و فئودالها در پووردن چنی دالوران و عیارانی چه در ذه و چه در واقعیـ
یک نکته مهم و ریوقابل تودید اس ضت اینکه روحیـه عـدال اـواهی و مبـارزه بـا
فئودالها نیز محصول فوزندان کوهأتان اس و در ای میان اقلیم کوهأتانی آذربایجـان
سهم بهسزایی در پووردن فوزندانی هتچون ستاراان و باقواان داشته اس  .در ادبیـات
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روايتآذربايجاني 
روشن
اسماولکوراوغلو 
علي کیشي
اسمپدرکوراوغلو 
قیرآت
اسبمحبوبکوراوغلو 

روايتترکمني 
روشن (گوراغلو)
آديبیگ
قیرآت
هونکار پادشاه روم شرقي
(ترکیه فعلي)

روايتترکيهاي 

روشنعلي
يوسف
کِرآت
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معاصو نیز در توکیه یک یاری مرل اینجهمتد 1به قلم یاشار کتال 2زاده مـیشـود؛ کـه او
هم محصول محیط کوهأتانی و زندگی سخ کودهای ساک در ای اقلیم اس .
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