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شناختی موسيقی ساز عاشيقی  بررسی انسان
ريخ نوازی تا خوانی و حماسه آذربايجان در حماسه

 مردم ايران از عصر صفويه تا معاصر
 

 عماراحمدی
 (10/03/93: تاريخ تأييد؛  12/12/92: )تاريخ دريافت

 
 چكيده

شوو.  عاشویق .ف هرگ ور مور.م      اجرا می« عاشیق»موسیقی ساز عاشیقی توسط شخصی به نام 
گوا  اجماواعی ایور سورزمیر ی ووف  ه دانوه .اف.  ا، شواعر          آذفبایجان .ف اغلب عرصوه 

تریر ،یژگی  سراست  گ رم دِ مر.می بو.ن بزفگ ساز  هوان ده  نوازنده  گ رپیشه ، .اسمان آگ ر
یک عاشیق آذفبایجان است  .ف ایر مقاله با پژ،گش کیفی ، به شیوه تحقیق ترکیبوی ااسو ا.     

هووانی ،   ا  ، میدانی( به برفسی موسیقی ساز عاشیقی آذفبایجوان .ف یووزه یااسوه    کمابخانه
انود از  آذفبایجوان ،    گا  مخملو  ایور مقالوه عبواف      شده است  بخش  نواز  پر.اهمه یااسه
، یااسوه ا، .ف ج ور   « عاشویق دربوانی  »گا  ،یژگی شعر عاشیقی  جافچیوان یااسوه     عاشیق

، یااسوه ا، .ف ج ور   « عسورر  یعاشیق علو »  «عاشیق هسمه داسم»  «ساف  عاشیق»چالدفان  
، یااسوه ا، .ف انقو م مشور،وه ، تعودا.  از     « یا، عاشویق مسونیر اسوده   »جهانی ا،ل  

  ج ور   .ف یااسوه « عاشیق شهید بشویر شوهریاف   »گا  بزفگ معاصر هصوصا نقش  عاشیق
گوا بوه    تحایلی عراق علیه ایران  .ف ایر مقاله سعی شده مخمصر  به زندگی گ ر  ایر عاشیق

گوا .ف   آنها ، نقش ایر عاشویق  گا  گا ، نواهمه گاراه تحلیل محموا  ا.بیا  یااسی .ف سر،.ه
 گا  ذکر شده پر.اهمه شو.  گا  .،فه گا ، انق م ج ر

 
 نواز  هوانی  یااسه   موسیقی  ساز ادوپوز(  عاشیق  یااسهكليدی های واژه

________________________________________________________ 
 ش اسی از .انشراه آزا. اس می ،اید علوم تحقیقا   کافش اس افشد علوم اجمااعی  گرایش مر.م

savalan_igidloray@yahoo.com 
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 مسالهمقدمه و طرح 
گوا ،   گا  آیویر  گا  جا.،گا  یااسه از کاف ، ابزاف بشر نخسمیر ، اسطوفه گاان آغازموسیقی .ف 

  آ،ف  هور موسویقی بور کواف      با پیدایش تادن بشر  گوم گا تأثیر پذیرهمه است   انسان  سکم ا
گا تأثیر گذاشمه ، ایر تأثیر گ ووز گوم .ف    انسان  گا ، آییر ، م اسک گا  جا.،گا  یااسه اسطوفه

سواهت ، هووفاو ،    انسان از آغاز گاچ ان که ابزاف ، سو   موی  »جوامع بشر  ،جو. .اف.  
کور.  ترانوه    اهشوانی موی  ز.  پواینوبی ، .سوت   جست  به کافگا  گ ر  .ست موی  پ اگراه می

 (  2-1  1354اآفیان پوف  « ساهت هواند ، پینر می می
است  به ایر بااگایت   آثاف گ ر  .ف زندگی بشر  موضوعی  کافکر. گ ر .ف زندگی ، بهره

بلنه نقش آن .ف زندگی گوم  ترتیب  گ ر نباید ت ها به صرف گ ربو.نش موف. توجه دراف گیر.  
ا  است  امر،زه گ ور بورا  گ ور مفهوومی پذیرهموه شوده نیسوت ، اثورا           .افا  اگایت ،یژه

 اجمااعی ، هرگ ری آن گم موف. توجه دراف .اف.  
گ ر برا  گ ر .ف .،فه ما گاان ددف غریب ، .،ف از ذگر است کوه ثور،  بورا  ثور،       »

لیت بشر  باید .ف هدمت انسوان باشود  ، .ف غیور ایور     علم برا  علم ، جز ای ها  گر نوع هعا
ثار نخواگد بو.  ثر،  برا  آن است که انسان از آن اسمفا.ه  ا  بیهو.ه ، بی صوف  جز مشغله

ک د  علم برا  فاگ اایی بشر است  گ ر گم باید گدهش یک هدمت اساسی باشد  نه آننوه بوه   
 به نقل از چرنیشفسنی(  6  1345 اپلخان  « صوف  انریزه لذتی بی ثار بادی بااند

  انسوان   ینی از گ رگا  انسان ا،لیه تولید صداگا  مووز،ن ، آگ رویر بوو. کوه اسومفا.ه     
 گا  تولید ابزاف موسیقی گم گست  ابمدایی از ابزافگا  مخمل  برا  تولید اصوا   ا،لیر گام

فاندنود    ر زبوان موی  گا  ابمدایی .ف ضار کاف  به مقم ا  ایوال هو.  کلااتی گم ب انسان»
فهت ، بوه ،سویله    از ایر کلاا  که .ف نظر آنان عواملی جا.،یی به شااف میگا  ابمدایی  ترانه
که ،زن کاف موجب موز،نیوت   به ،جو. آمدند  گاچ اندند  ش یا. کاف ، صدا  ابزاف دطع میهر

فا به ساهمر  یرکا  بدن ، اصوا  انسان ، پیدایش ترانه شد  اصوا  ابزافگا  کاف گم انسان
ابزافگا  موسیقی کشاند  یمی برهی از ابزافگا  موسیقی مسمقیاا از ابزافگا  کاف پدیود آمود    
از ایر جاله است بسیاف  از سازگا  زگی باسمانی که به الهام کاان سواهمه شودند ، ینوی از    

 به نقل از بوهر(  31اگاان  « تریر آنها چ ر است سا.ه
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هرگ ری ،  آ،ف  هره موضوع ایر مقاله است  از .یرباز ابزاف ، گا  آذفبایجان ک ساز عاشیق
گا گ رم دانی گسم د که ساز مخصوص به هوو.   ف،.  عاشیق گ ر  مر.م ایر م طقه به شااف می

گا با ساز هو. یامل هرگ ر  نوازند  .ف وول تافیخ ، تا به امر،ز عاشیق سازند ، آن فا می فا می
هووانی ،   ، گسم د  امور،زه آنچوه بیشومر معاوول اسوت  بوزم      ، هولنلوف هاص ایر مر.م بو.ه 

گاست که .ف تافیخ گم ایر ،جه  برجسمه نشان .ا.ه شده  نواز  ساز عاشیقی .ف بیر عاشیق بزم
گا با سواز  پ هوان ، پوشویده نروه .اشومه شوده اسوت          هوانی عاشیق نواز  ، یااسه ، یااسه
ی نو  کافکر. ساز به ع وان ابزاف گ ر موسویقی ،    اصلی ایر تحقیق  ایر بو.ه که با نراگ مساله

 تر شو.  نواز  ف،شر هوانی ، یااسه گا .ف یااسه ش اهمی عاشیق نیز نقش انسان
گا  آنها تأثیرگذاف  گا ، با،فگا ، آییر که هرگ ر بزم .ف زندگی ادوام مخمل  انسان گاچ ان

ا  مخملو  ،  گو  ف زنودگی انسوان  بو.ه  به گاان اندازه یا بیشمر  هرگ ور فزم ، یااسوه نیوز .   
است  پس شایسمه است .ف تحقیق گر .، ،جوه ابوزاف هرگ روی چوون      م اسک آنها تأثیر .اشمه

ساز  مشاگده  مطالعه ، برفسی شو.  .ف موف. ابوزاف هرگ روی بایود تاکیود کور. سواز عاشویقی        
  هرا،انی از گا گا ، کمام آذفبایجان ، صایبان اصلی آن .ف وول تافیخ ایر سرزمیر  یا..اشت

گا  ه ءگوا  تحقیقواتی فا .ف ایور مقولوه      اند  مطالعه ، برفسی ایر گ جی ه هو. به جا گذاشمه
ک د  ینی از ایر ه ءگا  دابل توجوه  کوافبر. ایور ابوزاف هرگ روی اسواز آذف ( .ف        برم  می
ان گا  بزفگ است  باید توجوه .اشوت سوازندگان ، نوازنودگ     هوانی گا ، یااسه سرایی یااسه

آهری ی کر.ه ، تا به امور،ز   گا  بزفگ نقش بزفگ ساز عاشیقی .ف تافیخ آذفبایجان  .ف یااسه
 گا ا.امه .اف.  آهری ی گم ایر نقش

 
 ها و ميدان مورد مطالعه تعريف
نظران ، اگل هور اهوم ف نظور ،جوو. .اف.  بورا        بیر صایب« عاشیق«  ش اسی ،اژه .ف فیشه

 ر گرهت توان .ف نظ عاشیق سه فیشه می
 عاشق عربی به مع ا  .،سمداف؛  از فیشه -1
 به مع ی تلقیر کر.ن  تزفیق کر.ن؛ 1مصدف ترکی آشی ماق  از فیشه -2

________________________________________________________ 
1  Aşilamaq 
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 (   711  1387به مفهوم نوف ، ف،ش ایی  اشاگارسی   1ترکی ایشیق  از فیشه -3
، بوا   «آشویق »گا عاشیق فا به صووف    گا ، نوشمه گذشمه از ایر سه تعری  .ف برهی کمام

نویس د که ایر ،اژه .ف زبان ترکی .افا  مع ی عاشیق نیست  .ف ایر مقاله  بوه .،   می« آ»یرف 
 .لیل عاده  عاشیق با فیشه عربی عاشق موف. توجه دراف گرهمه است  

توان از ،اژه ترکی آشیق  مفهوم ه یاگران آذفبایجان فا .فیاهوت  .لیول    .لیل ا،ل ای نه نای
مشهوف بو.ند  به صوف  فسای « ا،زان»گا که دبل از اس م به  . یع ی عاشیق.،م ای نه ایر اهرا

اند  بوه گاویر .لیول      ، امر،ز   ا،لیر باف بعد از اس م .ف جامعه به صوف  آشناف ظهوف یاهمه
بعد از ظهوف اس م هصوصا از .،فان صفویه به بعد  برا  معرهی ایر ه یاگران  از ،اژه عربوی  

صدیق ، .کمر   است  اساتید هولنلوف ش اس آذفبایجان چون .کمر محادزا.ه عاشق اسمفا.ه شده
صدیق .ف ایور بوافه     تر گسم د  .کمر یسیر محادزا.ه ع اصر  گم با فیشه عربی عاشیق مواهق

 نویسد  می
  دوافا    عاشیقی .ف عصر شاه همایی  به .،فه ینومت صدساله گا  فسماهیز ا.بیا   فیشه»

گور..  .ف آن   موی  ایجان ، اسنان ، جوشیدن کامل ترکان .ف ایر سرزمیر بور دویونلوگا .ف آذفب
تریر اثور منمووم آذف   ا،زان    کهر 3«..ه دوفدو.»گفم د  .ف کمام  می 2زمان به عاشیق اا،زان(

فاه آنوان    سراید ، .عا  هیر بدفده گر.  است که .ف شأن دهرمانان یااسه می نام ه یاگر .،فه
هواند  ، ..ه دوفدو. هو. یک ا،زان است که دوپووز .ف .سوت    انریز می .ل گا  ک د ، ترانه می

سراید  می 4شو. ، برایش اسو ( گا  .ف مجلسی یاضر می .اف. ، پس از پیر،ز  دهرمان .اسمان
 ( 8-7  2535امحوادزا.ه صودیق  « هواند می 5،ابو (

  اسوت کوه شوعر    عاشویق گ رم ود  »نویسود    پر،یز زافع شاگارسی گم .ف گایر فابطه می
گوا    گوا .ف میوان اجودا. آذفبایجوانی     هوانود  عاشویق   نواز. ، می ساز.  می سراید  آگ ر می می

  سواز امور،زیر   6انود ، ا،غوزگوا بوه ادوپووز(     امر،ز  یع ی ا،غوزگا افج ، م زلمی بسزا .اشمه

________________________________________________________ 
1. Işiq 

2. Ozan 

3. Dədə Qorqud 

4. Soy 

5. Boy 

6. Qopuz 
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نوام  اند  عاشیق گ رم د  است آگاه ، عامول بوه مسوادل .ی وی ، ای     نها.ه آذفبایجان یرمت می
گوا شوریک    گوا  آن  گوا ، شوا.    مر.م که .ف غم    شرعی  انسانی پاکدامر ، موف. ایمرام گاه

 ( 12  1387اشاگارسی  « است
گا .ف میوان   عاشیق»یاید سفیدگر گم عاشیق فا بر اساس فیشه عربی آن به کاف بر.ه است  

، .ف ترکیه  آذفبایجان ،  شوند      زبان به ع ا،یر ، اسامی مخملفی نامیده می ادوام مخمل  ترو
 ور  گویود  آگ  شوند  .ف گر صوف  عاشیق گ رم د  است که شعر می نامیده می 1ایران عاشیق

 (  40-39  1380اسفیدگر  « هواند نواز. ، می ساز.  می می
گایی کوه     آن ، با توجه به تحقیق مرا. از عاشیق .ف ایر مقاله با تاکید بر عربی بو.ن فیشه

بافه انجام شده  ایر است  عاشیق زبوان گویوا  انسوانیت  زبوان گویوا        .ف ایر توسط نرافنده
گا از میوان   گا  جوانار.  است  .فست است که عاشیق عشق  زبان گویا  مر.انری ، یااسه

گوا ،   گوا  .اسومان   گوا هقوط اهسوانه    اند  اما ایر بدان مع ی نیست که عاشویق  ادوام ترو برهاسمه
نوازند  بلنوه فسوالت بوزفگ عاشویق ایور اسوت کوه         سرای د ، می یگا  دوم هو. فا م یااسه

پرسومی .ف گور تیوره ،     گرکجا  .نیا نشانی از عشق  معرهوت  مر.انروی  جووانار.  ، ،وور    
 گا مبدل ک د  ا  .ید  آن فا به اثر گ ر  ماندگاف برا  تاام انسان وایفه

   گر. آذفبایجان( برناموه  ن .،فهنوازا .انان ، موسیقی گا اه یاگران یا موسیقی معاوال عاشیق
ک  د  نفر ا،ل  صفت عاشیق .اف. ، هواندن اشوعاف بوه ا،    هو. فا .ف گر،ه سه نفر  شر،ع می

گیر.  نفر .،م از اباالبان( یوا اسووفنا( اسومفا.ه     شو. ، ساز ادوپوز( به .ست می نسبت .ا.ه می
 نواز.  ک د ، نفر سوم گر،ه عاشیقی .ف ادا،ال( می می

، نوازندگان ساز ترکوی آذفبایجوانی     پژ،گش  میدان موف. مطالعه  گ رم دان عاشیق .ف ایر
گوا    نوواز  تعودا.  از عاشویق    هوانی ، یااسوه    موف. مطالعه  برفسی یااسه گسم د  ناونه

چالودفان     بزفگ آذفبایجان .ف .،فه تافیخی مشخص شده هصوصوا .،فان صوفویه ، ج ور   
، ج ر تحایلی گشت ساله علیه  57مشر،وه ایران ، انق م ج ر جهانی ا،ل ، .،م  انق م 

 ایران است 
 های تحقيق پرسش

________________________________________________________ 
1 . Aşiq 



 1393، 20شناسی، سال دوازدهم، شماره مجله انسان

16 

 

هووانی ،   سوال کلی تحقیق ایر است  کوافبر. موسویقی سواز عاشویقی آذفبایجوان .ف یااسوه      
 نواز  تافیخ مر.م ایران از عصر صفویه تا معاصر چه بو.ه است؟ یااسه

 سواال  جزدی تحقیق نیز عبافت د از  
 موسیقی ساز عاشیقی آذفبایجان .افا  چه پیشی ه تافیخی ، هرگ ری است؟  -1
 آیا بیر مر.م آذفبایجان موسیقی یااسی ساز عاشیقی فایج است؟  -2
گووا ، ا.بیووا  هولنلوفیووک موورتبط بووا موسوویقی سوواز عاشوویقی آذفبایجووان .ف    شوویوه -3
 معاصر چه گسم د؟ نواز  تافیخ مر.م ایران از عصر صفویه تا  هوانی ، یااسه یااسه
نوواز    هووانی ، یااسوه   اثرا  ، پیامدگا  موسیقی ساز عاشیقی آذفبایجان .ف یااسه -4

 چه گسم د؟
 

 شناسی و مشكالت تحقيقروش
   ا  .فبافه تریر مشن   ایر پژ،گش ایر بو. که اگرچه تحقیقا  مهم ، پراک ده ینی از مهم
گوا  مخملو  بوه صووف  پراک وده ،       ژ،گشگا  آذفبایجان انجام شوده ، .ف پو   ساز ، عاشیق

   شده  اموا تواک ون .فبوافه     گا  صایبان ساز اشافه نواز  گا ، یااسه هوانی مخمصر به یااسه
 ایر موضوع پژ،گش مسمقلی انجام نشده ، کمابی نوشمه نشده است 

گا  مخمل  تافیخی ، تافیخ شفاگی معاصور از ف،  ترکیبوی یع وی از     برا  برفسی .،فه
ا  ، میدانی اسمفا.ه شده است  ابزاف ایور تحقیوق عو ،ه بور مطالعوه ،       س ا.   کمابخانهف،  ا

آمیوز  مصوایبه       موضووع  مشواگده  مشواگده مشوافکت     گوا  موجوو. .فبوافه    برفسی کمام
 بر.اف   تصویربر.اف  ، عناسی است  شهی

محموا اسمفا.ه گا  آذفبایجان از تحلیل  برا  تحلیل ا.بیا  محلی ک سیک ، معاصر عاشیق
گا ، سر،.گا  موف. برفسی .ف ایر پژ،گش به شیوه کیفی موف. تحلیل دراف  شده ، اشعاف  ترانه

گا از آنها اسمخراج ، مووف. تحلیول    اند  ،اید تحلیل ابیا  محلی گسم د که معانی ، ،اژه گرهمه
وف. تحلیل دراف گرهمه ، گا  مع ا ، محموا  مع ایی آن م اند  .ف برهی از ابیا  ، ترانه دراف گرهمه

گا  کلید  که هو. ناا.  از یک ،یژگوی   .ف برهی از اشعاف نیز ع ،ه بر محموا  مع ایی ،اژه
 اند  اجمااعی گسم د  موف. تأکید دراف گرهمه
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گا   گا .ف .،فان ج ر نواز  توسط عاشیق هوانی ، یااسه ممغیرگا  موف. برفسی  یااسه
، ج ور تحایلوی علیوه     57انق م مشر،وه ایران  انق م  چالدفان  ج ر جهانی ا،ل ، .،م 

گیور  گلولوه برهوی کوه .ف      گیور  نظور  ، ناونوه    ایران است  .ف ایر تحقیق از ف،  ناونوه 
گوا  معور،ف ،    تحقیقا  کیفی فایج است  اسمفا.ه شده است  ناونوه مووف. مطالعوه  عاشویق    

یوالی   اساس نوشمه .کمر علی داهقاز بر  آذفبایجان .ف گذشمه ، .،فه معاصر گسم د   شده ش اهمه
گا به یا.گاف مانده ، .ف ایر پوژ،گش گوم    گایی که .ف وول تافیخ آذفبایجان آثاف  از آن عاشیق
 اند از   گا  یااسی آنها موف. برفسی ، تحلیل دراف گرهمه  عباف  سر،.ه
؛ عاشویق  17؛ ساف  عاشیق ، عاشیق عباس توهافدانلی  دورن  15-16عاشیق دوفبانی  درن »

لی محاد  عاشیق نعات  عاشیق دریب  عاشیق محاد  .اشلی  عاشیق مشنیر هسمه داسم تیناه
؛ عاشیق جعفور ، عاشویق مسونیر اسود      18گرگر   عاشیق محاد مرند  ، عاشیق تقی  درن 

، ا،ایل درن بیسمم؛ عاشیق دشم جعفر   عاشیق  19؛ عاشیق نج  بی یسلی  ا،اهر درن 19درن 
جوان  عاشویق   لی  عاشیق پوال.  عاشیق اسف دیاف  عاشیق هیراله  عاشیق یسیر نشگو کریم دره

اللهی  عاشیق جبرادیل .انش  عاشویق عزیوز شوه از   عاشویق عبدالوه        ناموف  عاشیق علی هیض
 (  13-12  1388اداهقازیالی  « نوف  درن بیسمم

یوالی   ه .کمر علوی داهقواز  منان موف. مطالعه .ف ایر پژ،گش م طقه آذفبایجان است  به نوشم
  .فیاچه اف،میه ، به مع ا  .یرر  جلفا  مرنود  گرموی  مراغوه     1ا  که میان .فیا  هزف م طقه»

آغاج  میانه  هلخال  اف.بیل  مغان  کلیبر ، علاداف  گرگراگا.یشوهر(   دوشاچا امیاند،آم(  دره
گر  سرسن د ، سوایر نقوا    شهر  ا ، .ف آن میان تبریز  شبسمر  گشمر  اآذفان(  سرام  مشنیر

 ( 11  1388اداهقازیالی  « .گ د گا  دافا.اغ  فا تشنیل می .ف ایر م اوق گسم د محیط عاشیق
 

 ها های عاشيق كلياتی درباره سروده
گوا ،   گوا  .ال،ف   گوویی از  پهلووانی   گا سخر هو. فا با ینایت گ رام برگزاف  مراسم  عاشیق

گوا ، مراسوم عر،سوی از     ک  د  .ف جشر آذفبایجان آغاز میگا  مر.ان .لیر ، شجاع  جوانار. 
ووف که ذکور شود    گوی د  گاان چون اصلی ، کرم سخر می   آذفبایجان گم گا  عاشقانه .اسمان

________________________________________________________ 
 .فیاچه هزف  1
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ینوی  گا  آذفبایجان است   گا  عاشیق اشعاف یااسی ، هوانده، برفسی ایر مقاله ور   گدف
گوا    گا ، .لیر  یااسهشر  وول تافیخ   .فن گا  آذفبایجا عاشیق  گا  موف. ع ده از موضوع

 بهمر.ان زمان هو. فا  گا  .لیر گا  مخمل  بو.ه است  گر عاشیق یااسه .ال،فمر.ان .ف ج ر
گا بوه ینوی    نواز.  ایر گونه عاشیق هواند ، می دالب شعر .ف آ،ف.ه ، آن فا گاراه ساز هو. می

   شوان بوو.ه جاموه    مر.ان توافیخ  گا  اَبَر گا ، پهلوانی گا  مهم هو. که یفظ یااسه از فسالت
.گ ود  گور عاشویق آذفبایجوانی       گان تحویل می هپوشان د ، آن فا سی ه به سی ه به آی د عال می

عصر هو. فا به نظم .فآ،ف. ،  -از عصر هو. ، یمی گمگا  .لیرمر.ان دبل  فسالت .اف. .لیر 
گوا ،   نبوی ، یااسوه   وفا،غلوو  داچواق  گوا  بوزفگ ک   آن فا با زبان گ ر  ماندگاف ساز.  یااسه

گوا  سومافهان    گا  .یرر ا،  .لیر  گا  شاه اسااعیل صفو  .ف ج ر چالدفان ، ج ر .لیر 
گا  .لیرمر.ان آذفبایجان .ف پیر،ز  انق م اس می  سر.اف ملی ، شیخ محاد هیابانی  یااسه

نودگاف شوعر ، سواز    هو. بوه زبوان ما    گا  .،فه ایران ، گشت سال .هاع مقدس توسط عاشیق
سرا که اثر   تریر عاشیق یااسه .فآمده ، برا  آی دگان نرهداف  ، پاسداشت شده است  ددیم

 از ا، به یا.گاف مانده عاشیق دوفبانی است 
عاشویق ف ا.بیوا    »گوا تعبیور    بر ایر اساس است کوه .ف تعریو  عاشویق از زبوان عاشویق     

ا  برهووف.اف اسوت  بوه عبوافتی       یرواه ،یوژه  از جا« گا جافچیان ا.بیا  جافچی ف  = عاشیق
گا  ا.بیا  آذفبایجان فا چه ا.بیا  غ ایی ، چه ا.بیا  یااسی  .ف وول تافیخ از گزنود   عاشیق
گا  عصر هو. فا که  گا .ف وول تافیخ ،ظیفه .اشم د یااسه اند  عاشیق گا مصون .اشمه یوا.ث

ف  م ظوم سر،.ه ، نواهموه ، سوی ه بوه    کر.ند به صو پهلوانان ، دهرمانان سرزمی شان هلق می
  گان انمقال .گ د   هسی ه به آی د

 
 ويژگی شعر عاشيقی

 ک د    گا  شعر عاشیقی فا چ یر معرهی می .کمر یسیر محادزا.ه صدیق ،یژگی
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برا  صایب شدن 1شو.  گم از ایر ف،  .اف  می گا نره میراث عاشیقی اساساً .ف یاهظه -1»
ا  نیر،م د .اشت  گر عاشیق اسما.  گ روام گوزی ش شواگر. بورا       ظهبه چ یر ثر،تی باید یاه

ا  فا نیوز   هو.  ضار آزمایش دابلیت صدا  نفوس  .سوت  زبوان  انرشوت ، فدوص  یاهظوه      
گا   عاشیق  گا اکوفا،غلو( تحقیق کر.ه  .فبافه یااسه  آزماید  ینی از مسمشردان که .فبافه می

گا بخوواگی    اهزاست  گرچه که از آن  گا( ییر  اعاشیقآنان  دو  یاهظه»آذفبایجان گفمه است  
آننه منث ک  د  یا اشمباه ک  ود  تاوام مواجرا فا از سور توا توه ، بوا ممانوت بیوان           ب هاصله  بی

،یژگوی .یرور ،    -3انمقال ایر میراث از نسلی به نسلی .یرر نیز شفاگی بو.ه است  -2ک  د  می
است  بدیر مع ا که ضار ایفا کر.ن هلق ک ود   « ز سا بدیهه»شاید ،یژگی اساسی شعر عاشیقی

، ضار هلق کر.ن ایفا ک د  گر عاشیق که اندو دابلیت سر،.ن ، ه دیت .اشمه باشد  بدیهوه  
  ساز   آثاف افزنده گا  توانا ، ،اال گسم د که .ف ییر بدیهه شو.  ،لی مسلااً ت ها عاشیق ساز می

ر که آهری ش عاشیقی ف،نود  وبیعوی ، جانوداف .اف.     .یرر ای -4آهری  د  ا.بیا  عاشیق فا می
گوا  مور.م ،ابسومه اسوت  ا.بیوا        بدیر مع ا که بد،ن نوشمه ، کمام ، نت  مسمقیااً به توو.ه 

عاشیقی کام ً ا.بیا  فسای نیست  کام ً هولنلوف گم نیست  از نظرگواه ایور کوه مومر ثابوت      
 -5.اف. بوه ا.بیوا  فسوای نز.یوک اسوت        معیر« هالق»نداف. به هولنلوف ، از .یدگاه ایر که

شوو.  بوه گاوان     گا  آن از گاان ف،ز که نوشومه ، ثبوت موی    ه ف ا.بیا  فسای که ناونه بر
شو.   گایی می هو  .گرگونی پذیر.  آثاف عاشیقی .ف گر ایفا .ست ماند ، تغییر نای صوف  می

سواز  شوده ، جوز،     م .،بوافه گا  مر. از سو  تو.ه« ساف  عاشیق» 2گا  که بیشمر بایاتی چ ان
تر کر.ه  از جان ، .ل بور   گا فا صیقل .ا.ه  صاف آمده است  مر.م ایر بایاتی هولنلوف .ف  گ جی ه

 ( 20-18  2535امحادزا.ه صدیق  « اند اند ، زنده نره .اشمه آن مایه گذاشمه

________________________________________________________ 
ک د   گا  .اهل گیومه  ،یراسماف  ا.بی اعاال نای دول .ف نقلنت  اش اسی برا  فعایت .ف ام مجله انسان -1

سماف  شده است  مانر است از نظر ،یرانقل گان .ف گیومه  گایی که از دول نویس ده   نوشماف  عباف  شیوه
 ش اسی نباشد   موف. تایید مجله انسان

گا گ رام کاف  سر دبر  .ف عر،سی  شا.  ، غصه  .ف ت هایی ، میان  گا  .،بیمی آذف  که آذفبایجانی به ترانه 2
د ، .ف مقام پ د ، جاع  عاشق برا  معشوق  ، معشوق برا  عاشق  گ رام .،ف  از یاف ، .یاف ، ما.ف یا هرزن

  . شو هوان د بایاتی گفمه می اندفز ،    می
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آ،ف  نوام  گوا   گوا  م ظوموه   توریر آن  گا  یااسی که مهم .ف م ظومه»به نوشمه اسما. صدیق  
مر.م .ف .فازا    گا  یق ولبانه کرم  سمافهان ،     گسم د  مبافزه نبی  داچاق کوفا،غلو  داچاق

کوفا،غلو از نوامبر.افتریر    گا نظیر م ظومه تافیخ پرهراز ، نشیب تصویر شده است  برهی از آن
 ( 22  1388ابادر   « آثاف هرگ ری بشر  گسم د

ا  .اشمه است  چ ان کوه ها،فشو اس    ذفبایجان جایراه ،یژهتادن ، یااسه از .یرباز .ف آ
توریر   گویود ینوی از بوزفگ    گا  هو.  می .ف تحقیق 1«،ال.یایر بافتولد»بزفگ ف،سی به نام 

 (  19-18  1388گا  یااسی آذفبایجان است ابادر    محل یا.ثه
.ف وول توافیخ   ک د   گا  آذفبایجان ایر گفمه فا تایید می سر،.ن ، نواهمر یااسی عاشیق

اند  گاانطوف که دب  گم اشافه شد  گا  غ ایی یا یااسی اددام کر.ه گا به نواهمر م ظومه عاشیق
گوا    گا  مووف. بحوث موا م ظوموه     ایم ، م ظومه گا  غ ایی نپر.اهمه .ف ایر مقاله ما به م ظومه
 اند   گا آن فا سی ه به سی ه یفظ کر.ه یااسی گسم د که عاشیق

تووان بوه دوشواا      گا  مخملفی .افند که از مشهوفتریر آنها می ا  عاشیقی گونهاشعاف ا.بی
 گرایلی  بایاتی  تج یس  ا،سما.نامه  .دییشاه  مخاّس ، م ظومه اشافه کر. 

 
 های حماسه جارچی

.گ ده است  .ف ا.بیا  هافسی ایر کلاوه بیشومر .ف .فبواف     .گ ده ، بشاف  جافچی به مع ی ندا
نامیدند   می« جافچی»فا گا  پا.شاه بیر مر.م  گا  گفمه شمه است  مث  ندا.گ دهشاگان کافبر. .ا

آذفبایجان با مخمل  اما ایر کلاه .ف ا.بیا  آذفبایجان مفهوم ، جایراه هاصی .اف.  .ف م اوق 
گایی به نام جافچی   گا  ملی ، مذگبی ندا.گ ده هرافسیدن عید نوف،ز  فم ان یا .یرر م اسبت

گر.ند ، با صدا  هوو  ، آگ رویر مور.م فا بوه آمودن بهواف ،        گا می گا ، کوچه هاوراف محل
 .گ د  فم ان ،    بشاف  می

 

________________________________________________________ 
1  veladimir bartold 
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 های آذربايجان خوانی عاشيق های حماسه برخی از نمونه
 خوانی او در جنگ چالدران  عاشيق قربانی و حماسه - 1

یق بوزفگ آذفبایجوان کوه    کر.  ایر عاشو  اسااعیل صفو  زندگی می عاشیق دربانی .ف عصر شاه
گوا    گوا ، .لیور    هوشبخمانه شعرگا  زیا.  از ا، به .ست ما فسیده  .ف اییا ، یفظ یااسه

نقش اساسی ایفا کر.ه است  نقل است گ رام لشنرکشی شاگان صفو     .لیرمر.ان ایرانی شیعه
، از نز.یوک   فهم ود  گا به میودان فزم موی   با  گا  آذفبایجان با سازگا  هو. گاراه دزل عاشیق

گا فا به  گا یااسه شدند  آن گا می با  گا  سربازان ، هرماندگان دزل گا ، دهرمانی شاگد .ال،ف 
کر.نود اعبوا.     گوان یفوظ موی    گوا فا بورا  آی وده    نظم کشیده ، با زبان ساز آن یااسوه   فشمه

 ( 15  1389دافاهانلو  
یر  ، شوجاعت فا .ف .ل  .،سمی ، غ گا .ف میدان ج ر با سازگا  هو. یس ،ور عاشیق

گوا   سپاگیان .ف ج ر  تر شدن ف،ییه کر.ند ، با ایجا. شوف یااسه باعث دو  سپاگیان زنده می
کر.نود  .ف فسس آن   دمت موی اسااعیل چهول عاشویق هو    شدند  به گواه تافیخ .ف .فباف شاه می

شوعر  چوون   گا   اسااعیل فا .ف دالب قانه ، یااسی شاهعاشیق دربانی بو. که ماجراگا  عاش
گوا    اسوااعیل آگ ور   کشید  ع ،ه بر ایر عاشیق دربانی برا  شواه  دوشاا ، گرایلی به نظم می

.یوانی  ییدف   ابراگیای ،  هطایی  شاگسونی  با  جداگانه هلق کر.ه بو. که عبافت د از  شاه
 ( 19-15  1389سلطانیاعبا.  دافاهانلو  

عثاوانی   اسااعیل از سلطان سولیم   شنست شاه گا آن ددف زیا. بو. که بعد از اگایت عاشیق
سلیم گرچه تا شهر تبریز پیشر،  کر.  اموا چ ودان    نشی ی ا،  سلطان .ف ج ر چالدفان ، عقب

هواست هاو آذفبایجان فا  .،ام نیا،ف. ، هیلی ز،. هاو آذفبایجان فا ترو کر.  اما ،دمی می
 ( 21.ف آنجا زندانی کر. اگاان  ترو ک د عاشیق دربانی فا نیز با هو. به ترکیه بر. ، 

سوراید   ،وور موی   عاشیق دربانی .ف میدان ج ر برا  ف،ییه .ا.ن به .ال،فمر.ان ، پهلوانان
 ( 28اگاان  

 شیخ ا،غلو امر ادمد  بوتون دوشونا
 سیز دیریر .اغیدیر آل عثاانی
 دویااییر گا،ا.ا دوشو.ا ا،چا

 ا،ن فا ت ر اددیر یئر  آساانی



 1393، 20شناسی، سال دوازدهم، شماره مجله انسان

22 

 

Şıxoğlu əmr etdi bütün qoşuna  
Siz qırın, dağıdın Aliosmanı 
Qoymayın havada quşu da uça 
Onlara təng edin yeri- asmanı 

 پسر شیخ به تاام لشنر امر کر.
 بنشید ، پراک ده سازید لشنر عثاانی فا

 ا  گم پربزند نرذافید .ف گوا پرنده
 گا ت ر ک ید آساان ، زمیر فا برا  آن

 

 خوانی او در جنگ جهانی اول  گر و حماسهعس یعاشيق عل -2
از « باسواف کئجور  »از ،الیوت  « آغ کیلسه»می .  .ف ف،سما   1821عسرر .ف سال  یعاشیق عل

بوه .نیوا آمود  ا، بوه تاوام نقوا          افم سمان اسوت  بخشی از کشوفافاضی آذفبایجان که اک ون 
ا  از مهواف  ، .انوایی    ریلهآذفبایجان ، بیشمر کشوفگا  گاسایه سفر کر. ، .ف عاشیقی به م

عسورر .ف زموان    ی(  عاشویق علو  97  2535..ه .ا.ند امحادزا.ه صدیق  »به ا، مقام   «فسید که
کشد ،  هیز. ، ساز  ت ها س   عاشیقی هو. فا به آغو  می می اشغال ،ور توسط بیرانران بر

 ( 39  1389نلو  هواند اعبا.  دافاها برا  مر.ان .لیر ایران ، آذفبایجان ایر گونه می
 ( نئجولد  صربیا  چوفنودوفییا؟1
 آیاق آلمی دا ایمد  ایمالیا –ال 

 ژفمان بیر بومب آتد   دان ا،لد، .فیا
 دیریلد   .،نیا.ا انسان دالاا. 

Necoldu serbiya, çurnuqoriya? 
Əl- ayaq altında itdi İtalya  
German bir bomb atdı, qan oldu dərya  
Qırıldı, dünyada insan qalmadı. 

 چه شد صربسمان ، چوفنودوفییا
 .ف زیر .ست ، پا گم شد ایمالیا

 آلاان بابی انداهت ، هون شد .فیا
 کشمه شد ، نااند انسانی .ف .نیا
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 خوانی او در انقالب مشروطه عاشيق مسكين اسد خياوی و حماسه - 3
شیق اسد .ف نوجوانی پودف ،  گجر  شاسی .ف مشنیر شهر به .نیا آمد  عا 1262اسد .ف سال 

سالی ، ظلم  گیر دحطی ، هشک ما.ف هو. فا از .ست .ا.  .ف ایر زمان مر.م آذفبایجان گریبان
گا  م طقه بو.ند  ا، برا  ا.امه زندگی مجبوف شد به گاوراه .،   ینام ینومت سلط می ، هان

عسورر ، عاشویق    یبرا.ف هو. به باکو مهاجر  ک د ، بعد از مدتی زندگی سخت با عاشیق عل
یسیر بوزالقانلی آش ا شد  که ایر آش ایی .نیا  اسد فا ممحول کر.  عاشیق اسد زبانی آتشویر  
، انق بی .اشت  به گایر .لیل مدام از ورف ینومت کاونیسمی شوف،  موف. آزاف ، شن جه 

گرهت ، ایر نام یاا  اجمااعی باعث شد ا، تخلص گ ر  هوو. فا عاشویق مسونیر     دراف می
به زا.گاگش مشونیر شوهر    1322انمخام ک د  عاشیق بعد از عار  زندگی .ف غربت .ف سال 

 ( 100-90  1389برگشت ، هیلی ز،. ،ها  یاهت اکریم زا.ه  
هواگان مشر،وه شعر سر،.ه ،  گایی است که .ف .،فان مشر،ویت برا  آزا.  ا، از عاشیق
اشیق اسد برا  انق م مشور،وه فا مشواگده   گا  ع اند  .ف ا.امه دسامی از سر،.ه آن فا هوانده

 ( 96  1389ک ید اکریم زا.ه   می
 انق م باش ند  بیر بؤیوو ادلدن
 هیض آلدیم امندن دابافلی الدن
 تهرانی تبریز  سالاافام .یلدن
 انق م یئمیشیب  کالدان .انیشاا

Inqilab başlandı bir böyük eldən 
Feyz aldım əməkdən, qabarlı əldən 
Tehranı, Təbirzi salmaram dildən  
Inqilab yetişib kaldan danışma. 

 انق م توسط ایل بزفگی ز.ه شد  جرده
 ثار گرهمم از ت   ، .سمان تا،ل ز.ه

 برم تهران ، تبریز فا از یا. نای
 سخر هام مرو انق م ما پخمه ، کامل است

 



 1393، 20شناسی، سال دوازدهم، شماره مجله انسان

24 

 

هشتت ستال جنتگ تحميلتی     خوانی او در   شهيد عاشيق بشير شهرياری و حماسه -4
 عراق

.ف گشمر،. اآذفان( آذفبایجان به .نیا آمد  گینل بزفگ ،  1326 عاشیق بشیر شهریاف  .ف سال 
ا  .فهشوان .ف انمظواف    .ا. آی وده  شدید ا، به یااسه از گاان کو.کی نشوان موی    دو  ، ع ده

.یداف  بوا عاشویق    گا  بزفگ دافا.اغ آذفبایجان از ا،لیر ا،ست  عاشیق ،لی عبد  از عاشیق
هانوه شود  سو م     هانه عاشیق ف تبریز نشسمه بو.یم که بشیر ،اف. دهووه  گوید  .ف دهوه بشیر می

ک ی  کاف ، باف  چیسوت  از   کر. ، نز. مر نشست  جوام س مش فا .ا.م ، گفمم چه کاف می
ا سواز ،  هوواگم بو   گا فا .،ست .افم ، موی  گا؟ ا، با ممانت هاصی جوام .ا.  عاشیق ایر ورف

ش اسی .ف ایر امر مد.کاف مور باشود؟ فاسومش از     گا  عاشیقی آش ا شوم  آیا کسی فا می نغاه
هانه  توانم کانت ک م  ،دمی دهوه صدادت بشیر هوشم آمد ، به ا، گفمم اگر مایل باشی مر می

نوازم  جساف   هلو  شد باگم نشسمیم  بشیرگفت  عاشیق  چ د سالی است که هو.م ساز می
ساز نواهم م د ا،  ک ی؟ ،دمی   ا  به ساز شاا بزنم تا .فبافه ببخش اگر اجازه .گی زهاهمرا 

ا  به ساز بزند ههایدم که گ رم د دابلی اسوت  ا،   ساز فا .ف آغو  کشید دبل از ایر که زهاه
.اشوت    کای نواهت ، هواند  صدا  .ل شیر ، سلحشوف  .اشت  آ.می فا به گیجوان ،ا موی  

نمخام شعر  گم یااسی ، بورا  ،وور بوو.  از آن ،دوت بوه بعود موا گور از         که ا جالب ایر
گم فهت ، آمد .اشمیم  ووف  که ایر فهت ، آمدگا  هانوا.گی باعث شود    گاگی به هانه چ د

گا   که عیال ا،  هواگر مر ، عیال مر  هواگر عاشیق بشیر گر.. اایر مرام .ف بیر تاام عاشیق
گاست ( به عبافتی    که گاسر یک عاشیق هواگر تاام عاشیقاصیل آذفبایجان فایج است ووف

بد،ن ایل مفهوم ، مع ا نداف.  ،ور برا  عاشویق گاان ود آغوو     ، عاشیق ممعلق به ایل است 
ا  ف،شر ، ماندگاف است  عاشیق بشویر   برا  عاشیق جان .ا.ن .ف فاه ،ور  هلسفه  ما.ف است

  1389اعاشویق عبود      بو. اما ذاتاً عاشویق بوو.   با ایر که .ف مح ر اساتید بزفگ تلاذ ننر.ه
 مصایبه( 

عاشیق بشیر از آن زمان به بعد با مر اعاشیق یسر اسن دف ( ، .یرر اساتید ایر گ ر ،اال 
گوا  بوزفگ آذفبایجوان     ا  فسید که توانست بوه جاوع عاشویق    افتبا  بردراف کر. تا به مریله

عاشیق عسرر مرند   عاشیق علوی عبا.یوان ،   بپیوند.  ووف  که با ی وف عاشیق ،لی عبد   
گا  بزفگ .یرر چ د ک سر  اصیل .ف نقا  مخمل  ایوران ، هوافج از ایوران برگوزاف      عاشیق
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شوو.  ا، عاشویق    گا با عاشیق بشیر گیچ ،دت از ذگ م پواو ناوی   کر.یم  هاورا  ایر ک سر 
بافید  پرسمی می ، ،ورجوانار.    غیر    از ساز ا،  هو. به هو. یااسه .،ست .اشم ی بو.
«  .دییشواه »  مصایبه(  یک باف بوا بشویر شور،ع کور.یم بوه هوانودن       1389اعاشیق اسن د   

.ا.   ا،ل مر شر،ع کر.م به هواندن ، نواهمر  ، ا، گم جوابم فا موی .دییشاه فا شر،ع کر.یم  
بوا سواز   فسویدم ا،  « مخال  دهرموانی »ید،. .، ساعت بد،ن ،دفه ا.امه .ا.یم ،دمی به آگ ر 

ایور    عاشیق مینادیل آن چ ان جوام مرا .ا. که شوف ، یااسه .ف ،جو. مر به هور،  آمود  
   مصایبه( 1389هواندیم اعاشیق عبد    ابیا  فا می

 ،ور یسرتی ی چنر عاشیقم 
 یه یادقیم ،اف .دی یرم  .دی اه

 ا،زان باباالفیر مر. لیباسی ی
 یه یادقیم ،اف گئی یرم  گئی اه

Vətən həsrətini çəkən aşiqəm  
Deyinirəm, deyinməyə haqqım var 
Uzan babaların mərd libasını  
Geyinirəm, geyinməyə haqqım var. 

 ام عاشیقی گسمم که یسر  .،ف  از ،ور فا کشیده
 گویم  ، برا  ایر گفمر یق .افم برا  گایر از ،ور می

 لباس مر.انری ، غیر  پدفان عاشیق هو. فا 
   چون یق پوشیدن ایر لباس فا .افم پوشم می

 
 گيری نتيجه

امر،زه کافبر. ا.بیا  ، موسیقی عاشیقی آذفبایجان بیشمر .ف محاهل ، مجالس سوف ، شا.  ، 
  البموه  است« سی عاشیق ف دهوه»گا  مخصوص هانه گا ، نیز مجالس عاومی چون دهوه عر،سی
چیان ا.بیا  شفاگی مر.م آذفبایجوان  .ف  گا .ف ایفا  نقش هو. به ع وان یام ن ، جاف عاشیق

.گ ود  گاشوده مور .ف ایور      گر شرایطی ت   ، ،ظیفه گ ر  هو. فا تاام ، کاال انجام موی 
شوده   ا  کوه الزم بوو.ه ایفوا     گا .ف گور .،فه  تحقیق یاهمر فسالت گ ر  است که توسط عاشیق
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، مود  جووانار.  ،   .ف مقابل تجا،زگا  .شوار  « نواز  هوانی ، یااسه یااسه»است ، آن 
 پرسمی است   ،ور

گا  کاف تحقیقوی   .ف ایر مقاله با تنیه بر تئوف  کافبر. گ ر ، موسیقی .ف زندگی اجمااعی انسان
بر.اف  ،  ا  ، میدانی بو. شر،ع کر.م  بعد از هیش کمابخانه  هو. فا که مبم ی بر تحقیق اس ا. 

آ،ف  شده فا بوه شویوه ف،  تحلیول محمووا      گا  جاع اسمفا.ه از ابزافگا  تحقیق میدانی .ا.ه
گوا  مخملو  توافیخی     گوا .ف .،فه  مطالعه ، برفسی کر.م  .ف ایر برفسی به برهی از عاشویق 

سواف   » ؛.ف .،فه صوفویه ، نقوش ا، .ف ج ور چالودفان    « عاشیق دربوانی »برهوف.م از جاله  
، « عسرر یعاشیق عل»؛ 18.ف .،فه تافیخی درن« سمه داسمه»؛ 17.ف .،فه تافیخی درن« عاشیق

؛ .ف .،فه توافیخی انقو م مشور،وه ایوران    « عاشیق اسدهیا، »؛ نقش ا، .ف ج ر جهانی ا،ل
عاشویق ،لوی   »  «عاشویق یسور اسون دف    »  «عاشیق بشویر شوهریاف   »  «عاشیق یسر ج می»

.،فان معاصر  .ف« عاشیق دا.ف فسولی»، « ا.ل الیفیعاشیق ع»  «اهلل فضایان عاشیق همح»  «عبد 
اند  اما زنودگی ،   نواز  به نحو ایسر انجام .ا.ه هوانی ، یااسه ه فسالت هو. فا .ف یااسهک

 شان .ف تافیخ پ هان مانده است  نحوه ت   گ ر  ، یااسی
 گوایی  نوشومه گا  آذفبایجوان ،   .ف ایر مقاله با تنیه بر ا.بیا  هولنلوفیک ، تافیخ کهر عاشیق

گوا  یااسوی ، پرهوراز ، نشویب یوک عاشویق        ا.اسمان دوفدو. گا  اساویر  ..ه چون .اسمان
گا  یااسوی کوفا،غلوو ، داچواق نبوی ،    کوه نقوش        ا  به نام ..ه دوفدو.( ، .اسمان اسطوفه

گاسوت  بوه تحلیول ، برفسوی نقوش       تور از .یرور نقوش    گا .ف ایر آثاف پر فنر یااسی عاشیق
ام  .ف جریوان   بوه امور،ز پر.اهموه   نواز  از .،فه صفویه تا  هوانی ، یااسه گا .ف یااسه عاشیق

گا هالی از لطو    تحقیق ، مطالعه به .، ننمه مهم ،لی نامنشوف برهوف. کر.م که اشافه به آن
نواز   هوانی ، یااسه گا هقط به نیت یااسه نخواگد بو.  ننمه ا،ل ، بسیاف جالب ای نه عاشیق

صلی آنها دبل از شر،ع ج ور ایور   فهم د  بلنه فسالت ا گا  نبر. نای .ف بیر لشنریان به میدان
بو. که لشنر مقابل فا با ساز ، اشعاف هو. به صلح ، .،سومی بشواف  .گ ود ، توا جوایی کوه       

گوا  از ایور .سوت .ف     فیز  ماانعت بوه عاول آ،فنود  ناونوه     توان د از بر،ز ج ر ، هون می
 شو.   گا  یااسی چون کوفا،غلو ، داچاق نبی زیا. .یده می م ظومه
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گاست  گر ،دت عاشیق .سمه ساز هو. فا هیلی  .یرر نحوه گرهمر ساز توسط عاشیقننمه مهم 
پرسومی   .  ، ،وور باالتر از کاسه ساز  نره .اف. مم اسب با آن اشعاف  بوا م وامیر جووانار   

هواگد کام  از یااسه ، سلحشوف  مر.ان ،و ش بخواند کاسوه سواز فا    ، ،دمی میهواند  می
 کوبد   ف. ، گ رام هواندن اشعاف پایش فا به زمیر میآ، به موازا  سی ه باال می

    
 منابع
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  تهران  انمشافا  مازیاف
 اهمرتبریز    ،لی فاعی شجاعی  یااسه کوفا،غلو  ترجاه (1387ا وهااسب  محادیسیر  
 اهمرتبریز    عاشیق دوفبانی  (1389عبا.  دافاهانلو  محاد ا  
 اهمرتبریز    عاشیق علعسرر  (1389ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز   آغ عاشیق-عاشیق آل ه ،در.   (1387ووووووووووووووو اوووووووو  
 اهمرتبریز    سئچیلایش شعرلر-یسیر عافف  (1389ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز  مر بیر .اغ چایی یام  -یاخان یعقومزل  (1388ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز    سئچیلایش شعرلر-راهلیکرم کوفدی  (1389ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز    سئچیلایش شعرلر-بهار ،ور ا،غلو  (1389ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز    بلنه بو یئرلره بیر.ه گلاه .یم-ماّد آفاز  (1389ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز    عاشیق کامانداف  (1389ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز    عاشیق شاشیر  (1387ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز    هسمه داسیم  (1389ووووووووووووووووووووووو ا  
 اهمرتبریز    ساف  عاشیق  (1386ووووووووووووووووووووووو ا  
  ،اهمرتبریز    «ص»پیغابر محاد فسول اهلل-زلیاخان یعقوم  (1389ا عزتی  سخا  
 اهمرتبریز    یوفمت ا،لد،  بیرساز ا،لد،  بیر.ه مر-غانئش آل ه ،در.   (1387ووووو اووووووووو  
 اهمرتبریز    ..ه دوفدو.  ترجاه محاد عبا.  دافاهانلو  (1388ا علیزا.ه  صاد  
 تهران  نشر اندیشه نو  کمام ..ه دودوف.  (1390ا هاتح نیا  مژگان  
 یز  نشرجامعه پژ،ه ، نشر .انیال تبر  وفه ..ه دوفدو.پژ،گشی .ف اسط  (1381ا هرآذیر  جوانشیر 

 تبریوز     آیر  بیر ف،ایموده  ترجاوه بهور،ز ایاوانی    -اصلی ایله کرم  (1389ا هرهی دراملنی  یسر
  اهمر

 تهران  انمشافا  پاف   .سمراه .ف موسیقی ایرانی  ترجاه مهد  پوفمحاد  (1386ا هرگت  گرمز  
 به کوشش بهر،ز ایاوانی   وق عاشیقی ترکان ایران  ترجاه ایاد بشیرم ا  (1388ا یالی  علی داهقاز  

  اهمرتبریز  
 تبریز  انمشافا  هر.،سی  کلیا  کوفا،غلو  (1345دار   سیر،سا  
 تهران  انمشافا  تندفهت  مسنیر اسد ا،نو.،لاو  عاشیق  (1389ا کریم زا.ه  یسر  
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 نمشافا  آذفکمامتهران  ا  عاشیق ف  (2535صدیق  یسیر ا  حادزا.هم  
 گفت مقاله .کمور صودیق پیراموون هولنلووف ، ا.بیوا  مور.م         (1388ووووووو اووووووووووووووووووو

  تهران  انمشافا  تندفهت  آذفبایجان  به اگماام محاد بادر بادر 
 ف مجلووه  "زن .ف امثووال ، ینووم ، مصووطلحا  مثلووی زبووان ک وور.  "  (1390ملنووی  ابووراگیم ا.

 تهران  نشرآگاه    15فهش اسی  شاا انسان

 تبریوز  مؤسسوه انمشوافاتی      آدیر همو  ، جوانار.  ، پهلوانان آذفبایجوان   (1377ا موتام  ایاد
  ف،ان پویا

 تهران  مؤسسه مطالعا    مطالعاتی .فبافه تافیخ زبان ، هرگ ر آذفبایجان  (1379ا م صوف   هیر،ز
  تافیخ معاصر ایران

 برفسوی ناا.گوا  هرگ ور ، گویوت دوومی ، ملوی .ف         (1390ا اپوف  فض .گبانی میرهر.   اصغر؛
  تهران  نشرآگاه  15.ف مجله انسان ش اسی  شاافه ا.بیا  محلی م طقه ماس ی

   1389مصایبه با عاشیق ،لی عبد   شهرسمان اگر  
   1389مصایبه با .،سمان عاشیق بشیر شهریاف   تبریز  
   1389مصایبه با عاشیق یسر اسن دف   تبریز  
 1389ا    فضایان  دافا.اغ   مصایبه با عاشیق همح   

 1389.اغ   باشی  دافا مصایبه با عاشیق تیاوف دیه   

   1389مصایبه با عاشیق ابوالف ل دلیزا.ه  دافا.اغ  
 1389محاد   دافا.اغ   مصایبه با عاشیق ایاان گل  
 1389محاد   دافا.اغ   مصایبه با عاشیق اللهوف.  گل  
  1389.اغ   عاشیق بلو  پاکاف  دافامصایبه با  
 1389باشی  دافا.اغ   مصایبه با عاشیق گا،اف دیه  
   1389مصایبه با عاشیق عا.ل الیفی  .شت مغان  
   1389مصایبه با عاشیق یسر ج می  .شت مغان  
   1389مصایبه با عاشیق اکبر صا.دی  .شت مغان  
   1389مصایبه با عاشیق دا.ف فسولی  .شت مغان  
 1389صایبه با شاعر عاشیق پیشه مالک فگ اا بهزا.  اف.بیل  م  
  1389ایران  اف.بیل   مصایبه با اسما. بهار یاید  
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 ا    فضایان که بر سر  ک ه مخصوص عاشیقی .اف.  عاشیق همح تصویر اسما.

 داغ های قارا نويسنده در جمع تعدادی از عاشيق

 
 


