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 کورزاد

 داستانهای پهلوانی کوراوغلو 

 ترجمه غالمحسین صدری افشار 

 به اهتمام داود منصوری 
 
  
در اين داستانها از نيروهای . تر است  کوراوغلو از همه انسانی،در ميان داستانهای حماسی فولکلوريک آذربايجان 

 .گشای کارها، هوش و زحمت آدمی است  گره. اگون، اثری نيستطبيعی، اژدها، ديو و پريان گون مافوق
  

کوشند مردمان ديگر را تا حد حيوان   انسان است با همه نيروهای پليد جامعه که میۀکوراوغلو مظهر مبارز 
 .ربری پائين بکشنداب

  
 .لر، قولون بوينون بورارالر قول دئيه 
 .کنند میالجرم گردنش را خم . خوانند اش می مرد را برده 

  
های دهم و يازدهم هجری در آذربايجان و نواحی مجاور آن مايه  های روستائی قرن داستانهای کوراوغلو از قيام 

های صفويه خم شده، به شورش و کشتار  ها و پادشاه روستائيان آذربايجان که کمرشان زير بار ظلم خان. گيرد می
 .کنند وابسته به آنها را غارت میهای تاجران  زنند و کاروان ها دست می عمال خان

  
روزی . خان است بان حسن  پسر علـی کيشی مهتر و ايلخی،"کوراوغلوی سالهای بعد"روشن، قهرمان داستانها،  

 .بان پيرش را درآورند کند چشمان ايلخی خان به بهانه ناچيزی امر می
  

ها و  خان و همه خان گان و ستمديدگان را از حسنشود نه تنها انتقام پدرش، بلکه انتقام همه درماند روشن مصمم می 
 .پاشاهای ديگر بگيرد

  
کشيده به دورش جمع  کند و بزودی جوانان آگاه و ستم مسکن می) آلود کمره مه= بل  چنلـی(در کمره کوه بلندی  

وراوغلو لرزه بر طوری که در اندک مدتی نام ک به. گذارند ها و پاشاها را می شوند و پايه مبارزه علنی با خان می
نام دارند، در همه سفرها و جنگها از ) سر، دالور ديوانه(دلـی کوراوغلو و يارانش که . اندازد اندام ظالـمان می

 .دريغ توده مردم برخوردارند و از اينرو هيچ نيروئی به شکستن آنها قادر نيست ياری بی
  

در . اند ها داده ندار خود را تحويل خان و  در،از ترس جاناست که حقوقشان پايمال شده و  بل کعبه همه کسانی چنلـی 
غنيمت جنگی، باج و راجی که از کاروانهای پاشاها و تاجران بزرگ گرفته . بل همه حقوق مساوی دارند چنلـی
 ،در آن ديار. شود بر داده می و شود، به همه ساکنان آنجا تعلق دارد و از آن سهم بزرگی به درماندگان دور می
ها که از دست ياران  مثًال روزی خان. کس حق ندارد خودسرانه و بدون مشورت با ديگران به کاری دست بزند چهي

 حمزه کچلانديشند و مردی را که اسمش  ای می اند، حيله اند و در جنگها کاری از پيش نبرده کوراوغلو به تنگ آمده
حمزه خود را . سب معروف کوراوغلو، را بدزدد و بياورد، اتقيرآ فرستند که  بل می است با وعده و وعيد به چنلـی

 .ها گريخته و به کوراوغلو پناه آورده است کند به ناليدن که از ظلم خان رساند، شروع می به چنلـی می



  
ها،  ها و خانم  دلـی،يارانش. گمارد خورد و او را به مهتری اسبهايش می کوراوغلو فريب ظاهر پريشانش را می 

سری حرفشان را رد اما کوراوغلـو با خود. گويند که اسبها را نبايد به دست آدم غريبه سپرد زبان می کدل و ي يک
شوند و  ها از اين خبر خيلـی ناراحت می دلـی. کند دارد و فرار می  روزی حمزه اسب را برمی،سرتا آخر. کند می

بل را بگذارند و  خواهند چنلـی حتی چند نفر می. گيرند که چرا بايد خودکامگی بکنی کوراوغلو را به باد انتقاد می
حالـی که از خودسری  کند و در عين خانم، زن کوراوغلو، که همه دوستش دارند، پادرميانی می اما نگار. بروند

که . جای خود باقی است اگر هم رهروی به بيراهه افتاده فهماند که راه به کند به ياران می کوراوغلو انتقاد می
شود و  می بعد مجلس جشنی برپا. روز تشنه و گرسنه بيفتد و بخوابد و حرفی ندارد بزند جز آنکه سه شبانهکوراوغل

 .آورد تنه با حيله و زور قيرآت را دوباره به چنگ می  رود و يک کنند و کوراوغلو می ياران با هم آشتی می
  

دوش  به شوند و در بعضی از جنگها دوش ر میاز حقوق برابری برخوردا. بل تفاوتی با مرد ندارند زنهای چنلـی 
کند، مقامش واالتر است و  کوشد و در راه خوشبختی عمومی جانبازی می آنکه بيشتر از همه می. جنگند مردان می

گر و انديشمند  رو رهبر ديگران شده که هم چاره خود کوراوغلو از اين. شود از احترام زيادتری برخوردار می
 .بل است مت و شجاعتش از ديگران بيشتر است و از اينرو رهبر فکری و نظامی چنلـیخوبی است و هم شها

  
 و دف در االبانبگردی که عاشيق نام دارد، با ساز خود همراه با   خواننده دوره-اين داستانها را نوارزنده 

 .خواند های شهرها و روستاها می خانه  يان يا قهوهعروسيها و جشنهای روستائ
  

گوينده داستان، عاشيق، پس . اند ستانهای فولکوريک آذربايجان از قطعات متوالـی نظم و نثر ترکيب يافتهاغلب دا 
. شود آهنگ اين قطعات مطابق موضوع عوض می. خواند زند و می از نقل قطعه منثور، قطعه منظوم را با ساز می
افسوس که در اينجا کسی . چه آهنگهای غنی و متنوعی هم دارند. گاهی حزين و سوزناک و بيشتر تند و حماسی

. دانها که سرگرم اقتباس و اختالس آهنگهای هندی، عربی، آمريکائی و غيره هستند موسيقی. به فکرشان نيست
 با استفاده از .تواند قدم بزرگی در راه اعتالی موسيقی ملـی باشد جا از آنها می بهآوری درست و استفاده  جمع

اوف، فکرت اميراوف، جهانگير   حاجی بيکاوزه ييرهاست که آهنگسازان آذربايجان شمالـی،  همين مايه
و آرشين مجنون، کوراوغلو، اپرت مشهدی عباد  و جهانگيراوف و ديگران شاهکارهائی نظير اوپراهای ليلـی

 داستانهای کوراوغلو در سينه ١٩۴٠تا سال . اند ماالالن ـ سمفونی شور، کردی افشار، سويت آذربايجانی را ساخته
از اين ) قول در اصل(در اين سال ده بند . صورت پراکنده و نيز در اين کتاب و آن کتاب آمده بود عاشقها بود و به

ای   چاپ پاکيزه١٩۶۵در سال . آوری و در باکو چاپ شد جمع" زاده ـیهمت عل"وسيله  داستانها برای اولين بار به
های موجود و چاپی و خطی از داستانهای کوراوغلو   بند با مقابله تمام نسخه١٧از آن به خط تازه آذربايجان شامل 

 .چاپ و منتشر شد
 
 در مجله بهرنگی  صمد جز آنچهدرباره کوراوغلو تا آنجائی که من اطالع دارم مطلبی به زبان فارسی چاپ نشده، 

 .نوشت و فعًال بهترين منبع درباره اوست) ٣٣شماره  (۴۶ مهر ١۶خوشه 
  

را اساس کار ) زاده نه علـی همت(زاده  آقای غالمحسين صدری افشار برای ترجمه اين داستانها متن همت علـی 
 . و اين عذر کامًال موجهی استشايد بدين سبب که چاپ تازه کتاب در دسترس نبوده است. قرار داده است

  
های نظم و نثر آذری است و از خصوصياتش اين است که در عين ساده و  کتاب کوراوغلو از بهترين نمونه 

 سبب ،آيد جا در داستانها می بودن، پاکيزه و سليس است و اين نکته همچنين وجود قطعات شعری که جابه فهم عوام
 .دشواری ترجمه است

  
خوبی از عهده  نه برای اينکه به" دشواری کار بوده و نوشته است که ترجمه داستانها را چاپ کرده مترجم متوجه 

بلکه برای اينکه با اينکار ديگران را به توجه بيشتری درباره آنها برانگيزد، مگر کسی همتی "آنها برآمده " ترجمه
  ۵ص ." کند و کاری از پيش ببرد

  



 نادر و استثنائی نبايد ه اسامی خاص را جز در موارد بسيار دانند ک ی دارند میکسانی که به تئوری ترجمه آشنائ
بودن را از دست داده، " پسر مرد کور"مترجم، کوراوغلو را که ديگر به اسم خاص بدل شده و مفهوم . ترجمه کرد

و ديگر ! بزنندصدا " مرد قشنگ کوچک"حسين  جای غالم مثل اينکه مترجم را به. به کورزاد ترجمه کرده است
رساند تا کسی را که بعدًا چشمهای پدرش را  اينکه کورزاد بيشتر مفهوم کسی را که از مادر کور متولد شده را می

 .مثل مادرزاد ـ کورزاد. اند درآورده
  

جای  به) يادآور اسب سلطانی مثل خسروپرويز" (شبديز"جای قيرآت و  به" شرنگ"های  همينطور آوردن کلمه 
 . درست نيستاوغلو دميرچیجای  به" آهنگرزاد" و دورآت

  
شنونده يا خواننده اين . متناسب با داستانهای فولکوريک نيست ، نثری که مترجم برای روايت داستانها انتخاب کرده 

هائی که  کار گرفتن کلمه از اينرو به. سوادند د يا کم  مردم عادی شهر و روستا هستند و اغلب بيسوا،قبيل داتسانها
جائی  خورند در اين مورد کار به بازار نمی و   آيند و هرگز به گوش مردم کوچه های قديمی و ادبی می تنها در متن

. کش امير همانا اينانند شناسم، شايسته پيش ام و تو خود دانی که اسب را نيک می لخورده من ستوربانی سا. "نيست
   ١٠ص ." انش را درآوردندفرمود تا ديدگ. از گزافگوئی علـی، خان سخت برآشفت

  
  :يا
  
اينک ديگر در اينجا درنگ . در عوض چشمانم را برکند. سر بردم خان به پسرم، همه عمر را در خدمت حسن"

  ١١ ص." افسار اسبان را برکش، دست مرا در دست گير تا برويم. نتوانم کرد
 
، ٣٠٠درست است که داستانها مربوط به . دکنن به همين سادگی و روانی که پدر و پسر امروزی با هم صحبت می 

 ضبط شده و الجرم ١٩٣٨ و ١٩٣۴ سال پيش از اين است اما متنی که فعًال در دست داريم بين سالهای ۴٠٠
..... گيرند نه زبان سعدی و فردوسی و  کار می اند، شعر و نثر ساده خلق را به هائی که اينها را تعريف کرده عاشيق

 .ديگران را
  

های  ها و تعبيرها و کنايه تر است و در آن مثل هم ساده تاب که به خط تازه آذربايجان شمالـی چاپ شده از اينمتن ک 
 .بيشتر آمده است) گفتار پدران، حکم و امثال(= خلق و آتاالر سوزو 

  
 نمونه خوبی ترتيب داده،" حمزه کوراوغلو و کچل"ای که صمد بهرنگی از داستانهای کوراوغلو به نام  نثر ترجمه 

 .برای ترجمه اين داستانهاست
  

مترجم در . برای کسانی که در جستجوی آشنائی مقدماتی با کوراوغلو هستند، البته مغتنم است" کورزاد"کتاب  
 .ترجمه اشعار هجائی متن به اشعار عروضی فارسی زحمت زيادی متحمل شده است


