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 یر؟د یس یمگهس  اوچون اوزلم و حسرت یجانلیآزربا یرآراز هر ب یهن

Niyə ARAZ her bir azərbaycanlı üçün özləm və həsrət simgəsidir? 

SORUMLU MÜDİR:Dr.HÜSEYN  ŞƏRQİDƏRƏCƏK SOYTÜRK    

 مدیر مسئول : دکتر حسین شرقی دره جک )سوی تورک(

 

 یخالق آزربایجان

توپلوم اوالراق، 

آرادا  یرب یللرا ینم

ی.گئنیاشامیشدیر

دا  یاجغراف یرب ش

 یاشامیش،و  میشیاشات یتیمدن ینوع یلد ینع

مالک  یرلییهان ساغالم ب یچیندها ینتورک لر

و  دیر. یتورک خالق یجانآزربا ی،اوالن تورک خالق

دن   ینقزو ی،حدودالر ی، جغراف یزیکیاونون ف

ساوه دن، سونقوردان، کرکوکدان ،  ،همداندان

 یقاپ یردم یسه،تفل یرواندانموصل دن ، ارضروما،ا

اوجو  یراوزانان ،ب یما، طار یهدربند دن ، انزل

اوجو تهرانا اوزانان  یر، ب یهاوجو تورک یرداغستان، ب

داها  یس ی.آنجاق اونون گونول اراض یرد یاراض

و  وتورک کولتور یجانآزربا یوبو تاریخ دیر. یشگئن

قوروالن همگون دولت لر اونون  یندناوزر تییمدن

 یاالراجغراف یناوجسوز بوجاق یغینیکولتور وارل

 یمیشدیرداش

کولتورو اهلل ها  جانی،آزربایک یمدیرائتمک الز قید

اولموشدور،  ینداخدمت اساس ینسانلیغاو ا یناما

 ینامینو ا یسئوگ یندهلررومختلف دو یخینتار

مقدس  یندهزردشت دونم یاراوالن بو د یگیبئش

 یناودالر .یشدیرقالم دا یاد یمیمکان ک

 یمیک یوجوسیقورو ینو آتش یسیگوزتچ

اهلل دورو تک  یتیحاکم لبانالرینآ .ینمیشدیرتان

 یمیک یاوالراق خزر دولت یس یمگهسلیق

 یجانینگلرک آزربا یبااوز یختار .ینماقدادیرتان

قوروموشدور.سومر  یتینیهر زامان اوز اهم یاونم

و  یچینو ب یناک یندهلر، اوراتوالر دونم یتتیلر، ه

ان  یانین.دونینمیشدیرتان یمیک یمرکز یاشامین

، گوزل  زیوردوموآنا  ییالنن سایندمسکن لر یمقد

مختلف دونملرده مختلف اداره  یجانیمیزآزربا

 .سوردورموشدور یغینیوارل یلها یستمیس یلیکچ

 یشدیر،اولمام یکبالالردان هئچ اسک یباش آنجاق

اوستو  یئرو  یآلت یئر ینزنگ ی،تورپاغ یملیوئر

 یو درست، اخالقل یقوه س یمساعد انسان ی،ثروت

 یالرینجاونو هر زامان آوو یانسان کوتله س

اونون  یاراق.آنجاق بونا باخمایرمیشدیرچئو یناشکار

 یاو  یهر کس شوو ساغالم دورو یتیکوکلو مدن

 ییتینینمدن ینزنگ یشغالچینیا یرخود هر ب

.هند، عرب ، یشدیرباشارم یی یتمهار یچیندها

 یقینجهال ینیرضلومغول ، روم و روس تعر

نا وشوار اولو یندااساس یرلریو اوز د یشدیرآتالتم

 .یردوام ائتمک ده د

 یلکساده گورونومه مالک اولسادا، ا اینسانالری

.هرکس بو ساده یلرب یرداشاش ینوبه ده دوشمانالر

 یلمهائده ب یوخ یبآلداد ینسانالریا یزتم یچیو ا

اوال  ییلبونا نا یوبو یخفرض ائتسه ده، تار ینیس

ساده و  یانسان یجانینآزربا .لر  میشدیره یلمب

 یتو کوکلو مدن ینزنگ یله( گورونومو ازیدورو)تم

کسه  یراولدوغونو هر زامان هر ب یبیصاح

 یولوندانزامان  یچه .یشدیراثباتالم

تک  یدوزلر ی،تک وقارل ی.داغالریشدیرساپمام

 ی،توپراغیانسان یجانآزربا یرد یاورک ل یشگئن

 تک دوپ دورو دور. ی، چشمه لر یتک برکتل

بو  یجاقدیرتک س ریین،آرانالتک سر یایالقالری

 یوالخان الر  یزاسکندرلر، چارالر، چنگ .یارد
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 یریهئچ ب یناونالر یش،قدیم و قوتسالدیر.سالم

آنجاق ستم  یلممیشدیر،آال ب یزدنهئچ نه ب

 .یاشاماقدادیرحاال  یزلریا یالرینینآج ینینلر

 یلها یریخم یین، امه  ین، زحمت صبرین

 یوبو ی،تاریخانسان یجانرباذآ یوغورلموش

 ینهر کس یلها یگیثابت قدم ل یلها یودوزوملولو

 ": یشکن.آتاالر دئمیشدیروئرم ینیگرکن درس

 یچیمیزدهو ا یشگلم گلن"نه آپارار؟ یادانقا یئل

 یلنائد یزهآنجاق ب یشاولوب گئتم یوخ یمیشار

 .یرمیشدیرچئو یاالراداها دا سرت قا یزیلر ب یتمس

ه گوج گوجوموز اولومسوزلوق یخیتار یرهر ب

 .یرالشدیرمیشدیرآغ یوکوموزو ی، معنویشدیرقاتم

 ، بو اورنک لر له دولودور. یاتیمیزخالق ادب یفاهیش

 ینعره س یقیرتیسی،ها یتی،آتاالرینآغ ینآناالر 

 یمیزداقوالقالر و ییر ینلههله ده داغالردا ا

دده  یزهب یتورپاغ یشقار یرهر ب .یولماقدادیردو

 عزمکارلیغینی نیمیزی، نه نه لر یمیزینلر

  .یرالدیرخاط

 ییخسادا یریمیزیچاد ناالرییرتاسن ف یمیزدانباش

مختلف  یجانرباذ.آیاپمیشدیرداشدان  یواریمیزید

گئچسه ده  یستمینهس یلیکاداره چ ینقوم الر

. روشدومگئنه اوزونه دون ینداآنجاق زمان آخار

و  یلیک،، بئ یقخانل یجانآزربا یک یلیریکب

دوام  یغینیوارل یندهلر تمیساداره س یقشاهل

 .یرمیشدیرائتد

 یقخانل یک،مغولالرینل یفهخل ینعرب لر

ده، اوز توره  یونتیلسه یوبو یللرا یلها یستمیس

 ینی، عرف و عادت یشدیرصادق قالم ینهس

ر یالشغالچی، ا یوبو یختار یجانرباذ. آیاشاتمیشدیر

اداره اولونسا  یلها یستمیشغال اداره سیا یندنطرف

و  یتورک توره س ینداجاق خالق اوز آراسدا آن

 یقینیو وارل یاتینیح یلها یعادت لر

 سوردورموشدور

 یلیق،نوکرچ یندناداره س یقخانل مغولالرین

 یزلرینیا یک،اوزل یترع یندناداره س ینعربلر

 یللر.ایشدیرده گوسترم یلآشکار شک یجاندارباذآ

 یوک، بو یکچکل یرآغ ب یق،آغ ساققالل یوبو

صدمه  یزهم یستماداره س یمیک یچیکک

 .یشلرم یلمهائده ب یوخاونو کوکوندن  وورساالردا

 یله،ا یستمیمدرن غرب س یسهده ا یللرسون بو ا

توره  یزیمده ب یلها یستمیمامور و مردم س یعنی

 یغیمیزیده وارل ینهالخالتساالردا گ یمیزیلر

 یزفلسفه م یاتحا یزیمچونکو ب .ییققوروماقدا

  .یرمرحمت د یه،بنده اطاعت یاتانر

 یت)مغول(، رعیلیکنوکرچ یطرز یاتبو ح

 یمیززده لنسه ده ژنلر یلههند، عرب ( اصولو ا)یکل

هر  ینانجیمیزا ینیو د یمیزتوره لر یوغروالنله 

 اولموشدور. یمیزطرز یاتح یدهزامان اوست دوز

،  یشلکا یانسان یجانرباذله بونا گوره ده آئا

 یچیکک یوکبو .یرد یناملیو ا یرلیصب ,گوجلو

 یفلسفه س یلیکوار،دولت و دولت چ یفلسفه س

و  یقیسا یچدننه اشوگورویابو دون ینوار و هر کس

 وار یس یسئوگ

 یتورک انسان یجانله آزربا یکاوزلل یانسان تورک

 یناقانونالر یعتین، تورپاغا،داغا ، داشا و طب یعتهطب

 ادانینینسا یناو اوزدن بو تورپاقالر ینساندیرا یباغل

   . یلمازدیردان یس یسئوگ یوردوطن و 

 .یمیزدادیرقان یکسئورل یوردو  یلیقوطنه باغل

 و یمیزداجان یسهقانونو ا (یعت)طبیندوغان

  .یرروحوموزدا د

 یشیهر قار یوردوموزون.یرد یمیزدهقلب یسها یزند

 .یراوچون مقدس د یزیمب

و هر  یهر گوشه س ینیناوالن وطن تورپاغ مقدس

 یری.اونالردان بیردا مقدس د یآد ینینگوشه س

 .یرد ییده آراز چا
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 یو نهر آد یچا یراوچون ب یاالرقشبا ییآراز چا

اوچون ، حسرت، اوزلم،  یزلراولسادا، ب

، غرق  یرتغ یت،سئوگی،،ساواش ، مغلوبیختار

 ینلر یمدئ یمیاولماق، واراولماق، بولونمک و... ک

 یرلیقآغ ییسکولوژو پ یمعنو .یوکودوروار اولوش 

 یریلمیشدا باسد یا. یرو کمپکس د یریمقالد ,یرد

 .یرد ینعره س یگیدا

فتح ائدن دن  ین یهمحمد فاتح قسطنطن سلطان

 یسانین.کلیدوسون قو ینهاسارت غسونرا اورتاچا

 یتیو قورخولو حاکم یقاوزونده قارانل ینانسانالر

نجه شوفکر و دو یغرب انسان سون بولدو.

 یردیگیگت ااونالر یناسالم دو.قاوش یونهاوزگورلو

 یتانر یسانینکل یاونالر یتلیسیشیاوزگورلوک ا

 یجادا ینسانیغرب ا . ویندان قورتاردیاولماس

 یلا 550دوشدو،  ینهچرخ یاراتماقائتمک و 

اسالم دوشمن  ینو غرب یتیحاکم یعثمانل

انقالب حادثه  یصنعت یتاونالردا نها یلیگیچ

 .ید یلهیره لوزره اا یع، غرب صنا یاراتدی ینیس

هر گون  یقاجار و عثمانل یمسلمان اولکه س یکیا

اوچون  یع.سونرا صنایده قالد یدن گئر یلهبو قاف

 یشدهبو ا یسنفت کشف اولدو.انگل یعنی یاناجاق

پارا  یردیگیگت یعین.سونرا صنایاونجوللوک ائتد

و غرب  یردیگوجلند یاونالر یسینلشمه زنگ

اوچون اورتا دوغونو  کیشلندیرمگئن ینیبازارالر

نوبه  یلک.اونالر ایردیچئو ینا( اوز بازاریانه)خاورم

هم  یعنی.یدیلرا یقورتارمال نده تورک خوفوندا

و هم قاجار خوفوندان.اونا گوره ده بو  یعثمانل

 ینداقارش یناوالراق اونالر باغلیا گوج اسالم یکیا

 یلر یلهعا یهودیده  یلهغرب خصوص یاندیردی،دا

 ینوبه ده عثمانل یلکا یلهس یطهواس یرونالرپارا با

و  یلرو اونو دئورد یبله د یفضع یتینحاکم

 یتحاکم یلها یمشروطه آد یدیسلطان عبدالحم

و بئله  یلمدیداها دونه ب یر. بیردیالردن اوزاقالشد

 یونواو ینامپراطورلوق چوکدو، ع هل یکل

 یاالن یو احمد شاه یردیلرگت یناباش ینقاجارالر

 یو مشروطه آد یبلر له اولکه دن خارج ائدوعده 

 یتقوندارما حاکم یانلیسیغرب  نیئی دا یرانا یلها

اوالراق،  یکدا ائتن یرانله ا یکبئله ل قوردوالر.

 یالیو هندوستانا دا ینل، افغان کوک ی، در یکتاج

.تورک یاراتدیالر ینهزم قینالشماسیناایکولتورون 

 یلیبس یرلیکدهباصولو و تورک کولتورونو قاجارال 

  .یالرآتد

 یاسینینغرب دون یس یلمهو قاجار دئور یعثمانل

 یکعرب دولت ج یردی،ساختاراحاتالشد یالینیخ

 یاناولما یبلل یدا دا کوکو و منشائ یرانو ا لر،

 یسیهام ین.بونالر یاراتدیالر یغیرضاشاه خاندانل

 .یدیمحصولو ا یزمینینمکان یهودو  ینگلیسا

 .یدیاوچون ا یانرژ دا نفت و یسیهام

 یاورتا دوغو او جمله دن قدس عثمانل

 ینغرب یلهسونرا تمام یدیکدندئورل

 ی.دئمک اوالر کیچدئک یونتمینه(یسین)انگل

غربدن شرقه و تا اوزاق شرقه ی اسالم تورپاقالر

 ینهاداره س یسقدر انگل یه(یاندونز - ی)مالز

 یعلشمه و صنا یع.صنایو حاال دا ائله د ی،گئچد

 یابازارالر دون یئنیاوچون  یعو صنا یچون انرژاو

 یدولت یلاسرائ یادوزن قوردو،اورتا یئنیدا 

و  یالندان قوپار یعثمانل یک. بو دولتجیخدیچ

 یمیدولت ک یندیسها -اداره اوالن یا یلهقب

 یسلره خوف گلمک اوچون  تاس بگورونن عر

 .یرده د یرمکحاال دوام ائتد ینیگوره وو .یلدیائد

اوچون  یرمکگئچ یاتاح یسینیهام ینبونالر البته

سونرا اسالم  یفتح یننوبه ده هندوستان یلکا

 دس یناقارش یتینینمدن ینو چ ینچ یلها یاسیدون

 یناولکه لر یمیک یرانچکمک ، پاکستان و ا

 ینافغانستان یخماسیچ یااورتا یمیمدرن دولت ک

آنا دولو تورک  ینینتورک لر یااشغال و اورتا آس
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نوبه ده  یلککسمک اوچون ا ینه آراسل یلر

 یل یکفارس ائتن یسهنوبه ده ا جیکینیپاکستان،ا

خراسان و  یک اونا گوره .اولدو یارادماق یرانا

قطع ائتمک و تورک  یاپیشیقلیغینیآنادولونون 

دوولت لر  یکباشقا ائتن یناآراالر یتینمدن

 ینآرادان آپارماق، خراسان یونوسوخماقال بوتولو

 یغوراو ینازبکستان(ن -ترکمنستان -ان)افغانست

 ییبدن باشال یبری، قزاق،و س یزرکستان( قرقو)ت

قدر اوزانان  ینداآراس یاریم یمتاتارستان و کر

 ینپاز سوخاراق اونالر یناآراس ننییتورک ائللر

 یرانینائتمک.حال حاضردا دا ا یوخ یگینیمتصلل

 یزلرینیا ینونسلجوقلو تورکلر یوکبو یندهمرکز

و ساوه ده گورمک ممکن.بو  یهان، کاشان ، راصف

اوجو  یراوجو آنادولو ب یرب ینیناوزانت

 یاآس یاوجو مرکز یرخراسان ، بافغانستان،

 ی،باجارد یی بولمه ی.لکن غرب بونالریدیا

 ییراراقآ یریندنب یرب یتورک لر ییرلییب یکائتن

 یاسالم یسها یییل یرب ینید ی،باجارد ییبولمه 

ان  ین، آنجاق غرب یله باجارد لشدیرمک یعرب

 الرتورک لردن باشقا روس یمساله س یوکبو

اوالراق  یتورک لردن فرقل یسه.روسالر ایدیا

 یلکن منافع فرقلر یدیا یندند ینیاونالرال ع

دن بالکانالرا قدر  یبری.روسالر دا سیدیوار

 .یردیآل یئر یسینداتفکرونون قارش یسانگل

 یکی) قاجار( بو ا یرانالر ، روس ) چار ( و  انگلیس

 یریلهب بیر لتمک اوچون یفضع یدوولت

 یندهلر دونم یغرب صفو یردی،البتهساواشد

 یتورک لر یخاراراقچ یساواش یو صفو یعثمانل

لکن باشا  ید یستهله اولدورمک ا یال یرینینب یرب

 ینیقارداش اولدوقالر یتتورک لر نها یدوشدو ک

و سونوندا  جک لر یله( بیهم عرق - ینی) هم د

 .شدیرسینالرروسالرال ساوا یتورک لر یلرقرارا گلد

 یریلیقآ ینید یاونا گوره ک یالرو بونو باجارد

 یرب یسانگل یندهس یجهنت ینبو ساواش . یدیوار

، یمحو ائتد یهم روسالر قوش ووردو. یکیداشال ا

.قاجار ، یردیردیق یله تورک لر یال ینهم روسالر

 یردیگئد یندهس یاراض یجانآزربا یچار ، ساواش

 ینخزر یک ایدیبوندان عبارت  یاونون دا سبب

 ی، جغراف ینییرلیواحد ب ینتورک لر ینداشمال

 یجانرباذپوزسونالر و بونودا آ یاپیشیقلیغینی

 .یالباجارد یلهس یلمهیئن ینقاجارالر ینداساواش

تورک - یبولوندو.داغستان)اسالم تورپاغ یجانرباذآ

بئله  یلدی،روسالرا وئر حیی( اوالراق مسیوردو

 یبچاقهون و ق یعنیان یمالیندش ینله خزر یکل

 یاراتدیقالری، یئرلریاوالن  یریمس ینینتورک لر

پوزا  یرلیگینیب یمانع لر له تورک اراض

 یونوندنجنوبوندا  و هندوستان  خزرین.یلدیلرب

( یرحیصه سینب ین، افغانستان،پاکستانیر)کشم

 .یالرباغالد یولونو ینتورک لر

 یره،کشمهندوستانا، پاکستانا یزحال حاضر دا س

گوره  یغینیوارل یناوردا تورک لر رسانیزوباش و

 یسیشرقدن غربه اوزانت ینیندولت بابر .یلرسیزب

 تان،وافغانس یا،آس یردیالر،اورتادشمحدودال

 یصنع یرانداا یسها یرینیخراسان ، آنادولو مس

 ینر.خزیردیالردشله محدودال یمیرژ یقشاهل

قزاق،قوموق ، نوغار،  یز،قرق یسه،ا ینداشمال

 یلدیلر،مانع اوال ب ینااوالشماس آنادولویا یتاتارالر

مسلمان و تورک  مییک ینگوشداغستان ، چچن،ا

شمال  یمیپاز ک .یردیلرلشد یحیمس یلرینیاراض

سوخدوالر بو اثنادا  ینااورتاس یرینینتورک مس

 یلها یسیئنیلمه  هسین یهچار روس ینقاجارالر

 یریب .دفعه بولوندو یکیا یجانرباذآ یاناشی

 یده تورکمن چا یریب یس ولهگلستان مقا

دا دا  یتا یکیاوندان سونرا ا یلها یآنالشماس

. و بو یالرحسرت قالد یرلرینهب یرب یجانلیالررباذآ

 یاتیلتمک اوچون حسرت ادب یفخف یحسرت
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 تیاادب یارانمیشسونوندا،  ینمن مقاله ن یاراندی،

 یس یهچار روس .یمدان نمونه لر وئره جه 

 یالیستیسوس یئرینه یلرکردئوله  یال یالریناروپال

 یرب یننوبه ده لن یلک( قورولدو.ایروشوحکومت) 

 ینااونون باش یمیرهبر ک یزماتیککار

اونو  ین.آنجاق سونرادان ماسون استالیریلدیگت

 یونتیمین یلها یماتیتعل ینماسونالر یاربابالر

نوبه ده  یلکا یس یفه.اونون دا وظنا گئچدییشبا

ایله  یاو اورتا آس کائتم یوخ یینیروس گنجل

 ییتیندنمدن یرلیکواحد ب یقفقازالر

 یلیونم 20ی،. بونو دا باشاردیدیا یرماقاوزاقالشد

 ینیناستال ینداساواش یادون ینجیکیگنج ا

 یمیک یروشوو  یلدیائد یوخ یلها یریتیمد

 یس ینهبوشلوغو زم ینانجا نییدا د یاجغراف یوکبو

 ورتاو ا یحیروس مس ی. اونا گوره کیارادیلدی

 یخراسان( اسالم -سمرقند –) بخارا یاآس

 ی.ماسونالر بو پالنالرینائتس یوخ ینینجه سشودو

. و یردیلرگئچ یاتاح یادادون ییخاراق ین یعثمانل

 یصنع ینداآنادولو آراس یلها یاسونرا اورتا آس

ارمنستان( -) گرجستانداراقیارالر  یکدولتج

 رینداناوز اقرباال یتورک لر یاشایانده  یهتورک

 یاصالحات یلده د یهتورک سونرا. یردیالراوزاقالشد

،  یرانبالکان ، قفقاز،خراسان، ا یا،اورتا آس یلها یآد

ترکستان  ینپاکستان ، چ یرهندوستان،کشم

کوک  یمدن یاراداراق یلیگیفرقل یلد ینداآراس

.مسلمان تورک یلرائتد یوخ یرپولرو کو یلر

لر قوروب  یلا ینم ی،معروض قالد یوخلوقا یوکبو

 یسهاولدو، بونو ا یوخ یرب یرب رلیقالروا ییاراتدیغ

ده  یرمکو حاال گئچ یردیگئچ یاتاماسونالر ح

آنادولو  یلها یتورک لر یران.حال حاضر دا الریرد

)اتصال(کسمک اوچون  ینیباغالر ینینتورک لر

بو  .یاراتماق تشببوثونده دیرلر ییجتان دولتوردسک

 یترانهاوجو مد یراوجو کرمانشاه ب یرب یستانینکورد

گئچمک  دفعهبو  یک یرپاز د یرائله ب بو یعنی .ید

ماسونالر  یلها ی، و بوتون امکانالر یلممکن دئ

 یاتابونو ح یلها یاوزگورلوک آد ی( قوم یزملیا)امپر

بونون  یساواشالر یهعراق سور یر،ده د یرمکگئچ

 ی.آنادولوداکیرد یعالمت لر یسانج یلکینا

 کخراسان تور ی،الر (یی)کاینیتورک لر (یهتورک)

 یرانا ی،الردان( و افغانستان تورک لر ینیق)ق یلر

 یغورالرداناوجو او یرو ب افشارالردان ، یتورک لر

دا بولغار  یسونرا اونالر یبائد یدسالماق تبع یریآ

تورکلوک و  یمیک یو مجار تورک لر

 .یرائتمکد یوخسون یلیقداناسالمچ

 یس ی.ماسون سانجیرد یتورک درد یدرد آرازین

 یرلیگیو تورک ب یلیگی.اسالم دوشمنچیرد

.اونا گوره آراز ماسونالر اوچون  یرد یلیگیدوشمنچ

 یقوارل و ییلدیرآ یقورخولودور.چونکو تورک لر

 توتور. یرید ینیفلسفه س

 الریندان سئچملر  آرازین   بایاتی  

 آخما آراز، آخما آراز،    

 اینصاف ائیله بیزه بیر آز،    

 بیر اورگی ایکی یئره،    

 جلالد کیمی بؤلمک اولماز.    

     

 آرازی آییردیالر،    

 قوم ایله دویوردوالر،    
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 من سندن آیریلمازدیم،    

 زور ایله آییردیالر.    

     

 ،  آراز، آراز، داش، آراز  

 چالخان آراز، داش، آراز،    

 تن بؤلونجه وطنی،    

 قورویایدین کاش آراز.    

 

 آراز، آراز، خان آراز،    

 داغالردان آشان آراز،    

 قارداشدان آیری سالدین،    

 ائویمی ییخان آراز.    

     

 آرازا گه می گلدی،    

 ساندیم کی، هامی گلدی،    

   ائوین ییخیلسین، آراز،  

 آیریلیق دمی گلدی.    

     

 آراز، آراز، خان آراز،    

 گل ائیله مه قان آراز،    

 قوی گئدیم، یار گؤزله ییر،    

 ندیر بو طغیان، آراز؟    

     

 آرازی بوز باغالدی،    

 دیبی یارپیز باغالدی،    

 بیر ائوه قوناق اولدوم،    

 حسرت دئییب آغالدی.    

     

 غیندایام،  آراز قیرا  

 چئشمه ین چیراغیندایام،    

 قارداشیم او تایدادیر،    

 اونون سوراغیندایام.    

 آراز آخدی، یان آخدی،    

 دیبینده مین جان آخدی،    

 وطن ساری باخاندا،    

 اورگیمدن قان آخدی.    

     

 آراز قالماز آخماقدان،    

 شیمشک دویماز چاخماقدان،    

 ان گلدی،  گؤزلریمه ق  

 او تایالرا باخماقدان.    

     

 آرازین سوالری غضبلی، داشقین،    

 شیرین نغمه لری آهدیر، هارایدیر،    

 وطن قوشا بنزر قانادالری نین،    

 بیر او تایدیرسا، بیری بو تایدیر.    

     

 آرازدیر غم بیچیبدیر،    

 درد اکیب، غم بیچیبدیر،    

 غالر،  دیندیرمگین قان آ  

 آراز حسرت بیچیبدیر.    

     

 الیمی الیندن اوزمه، آراز،    

 آیریلیغا دؤزمه، آراز،    

 گؤز یاشینی میرواری تک،    

 بوینوموزا دوزمه، آراز.    

     

 ائله می آراز آغالر،    

 کور گه لر، آراز آغالر،    

 ب،  شوقارداشالر آیری دو  

 دؤزمه ییب آراز آغالر.    
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 آراز گلیر داشیننان،    

 سویو قالخار باشیننان،    

 اؤنجه لر دومدرویدو،    

 بوالندی گؤز یاشیننان.    

     

 آراز، آراز، جان آراز،    

 سولطان آراز، خان آراز،   

  

 چایین، چئشمن قوروسون،    

 منیم کیمی یان، آراز.    

     

 آراز، آراز، جان آراز،    

 از، خان آراز،  سولطان آر  

 قارداشدان آیری سالیب،    

 نه ائدیرسن قان آراز.    

     

 او گؤرونن آرازدی،    

 باخماق دا بیر مورازدی،    

 اوستونده کؤرپوسو وار،    

 گئدن نه آزدی؟  -گلن  

     

 آراز قالماز آخماقدان،    

 شیمشک دویماز آخماقدان،    

 گؤزلریمه قان گلدی،    

 ایالرا باخماقدان.  او ت  

     

 بیر اوجا داغ، چک منی،    

 زیروه سی آغ، چک منی،    

 گؤزومده قانلی آراز،    

 سینمده داغ، چک منی.    

     

 آرازدی، بوی وئرندی،    

 بویالسان بوی وئرندی،    

 سرتدی دوغما سسه،  ح  

 چاغیرسان های وئرندی.    

     

 آرازدا بوز آغالدی،    

 اندی یارپیز آغالدی،ی  

   

 اوغالن او تایدا قالدی،    

 بو تایدا قیز آغالدی.    

     

 خان آراز جوشان یئرده،    

 داشی آشان یئرده،  -داغ  

 تورپاغی چیچک آچار،    

 کوره قوووشان یئرده.    

     

 سوالریندا دامالنام،    

 باشینا من دوالننام،    

 سرت چکمیش باالنام،  ح  

 .  چاغال آرازیم، چاغال  
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 آرازین  حسرت  ادبیاتی
ARAZIN HƏSRƏT ƏDƏBİYYATI 

 

PROF.Maarifə Haciyeva 
Dr.Hüseyn Şərqiderecek Soytürk   

 پروفسور معارفه حاجی اووا

  تورک دکتر حسین شرقی دره جک سوی

    

دئدیگیمیز ادبیات ایکی دوستون،  یاتیحسرت ادب

بیرینه -نون، بیرشون، ایکی قونایکی سئوگیلی نی

حؤرمت بسله ین  ایکی اینسانین حسرتیندن 

یارانان ادبیات دئییلدیر.  بو ادبیات بیر سویدان 

بیریندن زورال آیری  سالینان قارداش -اولوب بیر

خالقین، اونون تورپاغی نین، بو تورپاغین 

یئتیشدیردیگی اینسانالرین یازدیغی جان 

 یانغیسی ادبیاتیدیر.  

-1813 ینداهم ده بوتا یندا،آذربایجانین هم اوتا  

نین  "حسرت ادبیاتی  "جو ایلدن یارانان  

مؤوضوسو اؤزونمخصوصلوغو ایله سئچیلن اؤزل 

مؤوضودور.  بو ادبیاتین موضوعوسوندا  صمد 

روستمه، مممد راحیمه،  یمانوورغوندان سل

بختییار واهابزاده یه، مممد آرازا، نریمان حسنزاده 

 یارا،شهر ین، خلیل رضا اولوتورکه، محمد حسیه

سهنده، سؤهراب طاهیره، باالش آذراوغلونا، مدینه 

نئچه قلم -گولگونه، علی توده یه قدر نئچه

 اوستادی نین یازدیغی حسرت نغمه لری دایانیر.  

یاریسیندا  ینجیهله کئچن عصرین ایک  

  "حسرت  "آغا کورچایلی بیزیم   ییاشامیش عل

 دیغیمیز مفهوما بئله آچیقالما وئریر: آدالندیر

   

 پارچاالنسا ایکییه واحید بیر تورپاق، "

 فقط،سؤیله مک اولماز بونا نه اینتیظار،  

 نه حسرت،  یوخ، بونون آدی یوخدور،  

 "وارسا، قارداش، اؤزون تاپ.    

     

آراز چایی بویونجا بؤلونمه دن سونرا آذربایجانین   

حسرت موضوعوسو میللی و  طالعی ایله یارانان

اونلو خالق شاعیری صمد وورغونون 

یارادیجیلیغیندا خوصوصی یئر توتور. اونون بیر 

  "باهار  20 "خوصوصن ده   یرلرینده،جوخ شع

اثرینده کی  آشاغیداکی کؤنولداغالییجی  

 میصراعالر دیقت چکیر:  

     

 آخما آراز، دایان آراز،    

 آز،  اینصاف ائیله بیزه بیر   

 بیر اورگی ایکی یئره،    

 جلالد کیمی بؤلمک اولماز.   

  

 یریشع  "کؤرپونون حسرتی  "صمد وورغونون    

ایله عالقه دار   "خدافرینین کؤرپوسو  "ایسه  

. بختییار یردیرخوصوصی اهمیت داشییان شع
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یازیلماسینی بئله شرح ائدیر:   یرینواهابزاده بو شع

رغون حیات یولداشی جی ایلده صمد وو-1948 "

گئدیرمیش. آرازین  اوستوندن  یراواناایله برابر ا

کؤرپوسونون یانیندا   "خدافرین  "سالینمیش  

قاتارین دایانماسیندان ایستیفاده ائدن شاعیر 

کؤرپونو سیر ائتمیش، کؤرپونون اوستونده بیتن 

اوتالر شاعیره پوئتیک ماتئریال وئرمیشدیر. عادتن 

ده کی  کؤرپو بو تایدان او تایا چایالرین  اوستون

کئچمک اوچون سالینلر. الکین بو کؤرپو آراز 

چایی ایله ایکی یئره پارچاالنمیش واحید بیر 

-وطنی بیرلشدیره بیلمیر. ایکی قارداش بیر

بیریندن آیری دوشموش، بو تایدان او تایا 

گلیش کسیلمیش، کؤرپو ایستیفاده سیز -گئدیش

ستونده یابانی اوتالر قالمیش و بونا گؤره ده او

صمد وورغون  ")باخ: ب.واهابزاده    "بیتمیشدیر 

 (.  237-236، ص. 1969. باکی،  "

بو کؤرپونو یارادان  یردهصمد وورغون همین شع  

 معماری خاطیرالیاراق یازیر:   

 بیلدیم، او، معماردیر، او یاراداندیر،    

 یاخین گل اوخوجوم، باخ اللرینله،    

 ز اوستونده خیلی زاماندیر،  او آرا  

 آغالییر خار اولموش عمللرینه.    

دئدیگی   "خیلی زامان  "البته، صمد وورغون    

ایل ایدی کی، آراز  150زامان آذربایجان تورپاغی 

ایلی  200بویو بؤلونموشدو، ایندی ایسه تاریخ 

 گؤستریر.  

جی ایللرینده  صمد -40 ینینسووئت دؤنه م  

ایله برابر   یریشع  "ؤرپونون حسرتی ک "وورغون  

 "ده یازیر. او،   یرینیشع  "یاندیریالن کیتابالر  "

شاهلیق رژیمی  یریندهشع  "یاندیریالن کیتابالر 

آذربایجاندا آنا دیلینده اوالن  یایللرینده گونئ

کیتابالرین وحشیجه سینه یاندیریلماسینی، 

، معنوی دیرلرینه-خالقین دیلینه، اونون میللی

تاریخینه توتوالن دیوان کیمی دیرلندیره رک 

 یازیردی:   

     
 جلالد! یانیب کول اولسا دا، کوله دؤنن آرزوالر،    

 طبیعتین آنا قلبی قول دوغمامیش اینسانی.    

 ...قانالر ایله یازیلمیشدیر هر آزادلیق داستانی،    

 طبیعتین آنا قلبی قول دوغمامیش اینسانی.    

 باشدان دوشمنیمدیر اوزو موردار قارانلیق...  ...ازل   

 منم اودالر اؤلکه سی نین گونش دونلو اؤوالدی!..   

هر تورپاغین اؤز عشقی وار، هر میلتین اؤز آدی   

 ایله میصراعالری آلتی سطیر شاعیر دئیه –

  " وار آدی اؤز میلتین هر " وینیستلرهشو

 .  گؤندریر مئساژینی

ایسترسه ده  ی،ندا )ایستر بوتاآذربایجان ادبیاتی  

اولسون( آراز چایینا موراجیعت بیر خالق  یدااوتا

دیپلوماتییاسینا چئوریلمیشدی. سئوگیلیدن 

آجی -آیریالن دا، وطندن آیری دوشن ده، آغری

دوشمنی تانییان دا و ان عومده -چکن ده، دوست

سی تورپاغی یارییا بؤلونن، حاقی تاپدانان، وطن 

رازین دیپلوماتییا دیلی ایله دردی چکن ده، آ

دانیشیر. چونکی آراز بو چاغیریشدا بؤلندی، 

-آییراندی، وطنی تن اورتادان بؤلندی، قارداش

بیریندن آیری ساالندی. بونا گؤره دیر -باجینی بیر

کی، ایستر فولکلوردا، ایسترسه یازیلی ادبیاتدا آرازا 

اینسان کیمی موراجیعت خالقین دیپلوماتییا 

 .  دیلیدیر

 آرازین کؤشکونه باخ،    

 اوروسون مشقینه باخ،    

 درد الیندن اوخورام،    

 دئییرلر عشقینه باخ.    

 

 راز، آراز، خان آراز،  آ  

 سولطان آراز، خان آراز،    
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 گؤروم سنی یاناسان،    

 بیر دردیمی قان، آراز.    

 

 آراز، آراز، خان آراز،    

 داغالردان آشان آراز،    

 قارداشدان آیری سالدین،    

 قورویاسان کاش، آراز.   

  

 آراز، سندن کیم کئچدی،    

 کیم غرق اولدو، کیم کئچدی،    

 سن گل قازاوات ائیله،    

 هانسی گونون خوش کئچدی.   

  

آراز بویو ایکییه بؤلونموش تورپاقدان یارانان   

ار له گتیرن شاعیرلردن بیری ده بختیحسرتی دی

 "جو ایلده یازدیغی  -1959ده دیر. واهابزا

پوئماسیندا شاعیر وطنی ایکی   "گولوستان 

 ائدنلری لعنتلیرک آرازا موراجیعت ائدیر:  

      

 ای آراز سپیرسن گؤز یاشی سن ده،    

 کئچدیکجه اوستوندن چؤلون، چمنین،    

 سنی آرزوالرا سد ائیله ینده،    

 نییه قورومادی سوالرین سنین؟    

     

 دمیر چپرلری عشقیم، دیلگیم،    

 تاریخیم، عنعنه م اوسته قویدوالر،    

 یارییا بؤلوندو جانیم، اورگیم،    

 یارییا بؤلوندو آرازدا سوالر.  

   

 آییرماق کیمسه یه گلمه سین آسان،    

 سرینی،  -بیر خالقین بیر اوالن دردی  

 پایان،   یاو تایدان بو تایا مصطف  

 واحیدین غزللرینی.   اوخویور  

     
   "آراز "ده بختییار واهابزاده   یرلریندهسونراکی شع

 :موضوعوسونا دفعه لرله قاییداراق 

 آرازین بو تایی وطنیم،  

 . دئییر –او تایی وطنیم 

آذربایجان شاعیرلری نین یازدیقالری حسرت   

موضوعو و فیکیر دایره لری گئنیش  یرلریندهشع

ری بیرلشدیرن آذربایجان خالقی نین اولسا دا، اونال

میللی وارلیغی، تاریخی و طالعی، وطنداشلیق 

بیرینه اوالن سئوگیدن دوغان -غیرتی، بیر

پوئتیک  یرلرینحسرتدیر. بو موضوعودا یازیالن شع

 ینروستمله محمدحس یمانسی نین سل یروهز

یازیشماالرینداکی حسرت موتیولری  یارشهر

 تشکیل ائدیر.  

     

   یار،رک بیردیر، بدن بیردیر، شهراو  

  یاروطن بیردیر، وطن بیردیر، شهر  

روستم قان قارداشینا حسرتله  یماندئین سل –

 دئییر:  

 فیکریم بیر آن آیریلماییر یانیندان،    

 گؤروم بال اوزاق اولسون جانیندان.    

 آیری دئییل قانیم سنین قانیندان،    

   ار،یبیر وطنین اؤوالدییق، شهر  

 !  یارفرهادییق، شهر یرماهنی، شع  

     

 ایگید، شانلی بیر میلتین اوغلوسان،    

 سانلی بیر میلتین اوغلوسان،  -آدلی  

 ستارخانلی بیر میلتین اوغلوسان،    

   یار،آیری دئییل آنان، آنام، شهر  

 .  یارشهر یمانام،جان قارداشین سل  
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آراز  " ،  "تبریزیم  "روستمین   یمانسل  

آنا دیلیمه  "،   "حسرت چکیرم  "،   "قیراغیندا 

 یرلریندهکیمی شع  "بلی، جنوبلویام  "،   "دیمه 

 بو. واردیر آمالی آذربایجان –موقدس بیر آمال 

-روستم وطن تورپاغینی بیر سلیمان یئنه یئرده

 بیریندن آییران آرازی خاطیرالییر.   

    
 پو اوسته آسسینالر،  قلبیمی آراز اوستونده کی  کور  

   یرینی،کئچیب فصیللر اونوتماسین بو شاعیرین شع  

 تئز کؤچرسم بو دونیادان باش داشیما یازسینالر،    

 ایکی یئره پارچاالنمیش اورگیمین دردینی.    

     

آذربایجان تورپاغی نین میللی روحلو شاعیری 

 سهندین  

     

   یمانین،یارادان الینی سیخ سل  

 و ائل قدری بیلن یوکسک اینسانین،  ا  

 سؤیله کی، هله ده آخیر آراز،    

 –دونیادا هئچ بئله اینصافسیز اولماز   

 روستم یازیردی:   یمانجاواب اوالراق سل یرینهشع 

     

 گوندوز یئنه من،  -نورم گئجهشودو  

 بیر میلتچین ایکی اولماز بیر وطن،    

 یمدن،  هم او ساحیل، هم بو ساحیل قد  

 تورپاغیمدیر، تورپاغیدیر سهندین،    

 وطن عشقی بایراغیدیر سهندین.    

     

 بو حاق سؤزو کولکلره وئرمیرم،    

 ندن، ندن او تایدان گول درمیرم،    

 بو گوناهی من آرازدا گؤرمورم،    

 چونکی آراز  سیرداشیدیر سهندین،    

 .  گؤزیاشیمدیر، گؤز یاشیدیر سهندین  

     

 یمانسل یارینآذربایجانین میللی شاعیری شهر  

وار. بونالردان  یرلریروستمه یازدیغی بیر چوخ شع

 "روستمه ایتحاف  یمانقارداشیم سل "بیری ده  

حسرت، هیجران سیمفونییاسی  یردهدیر. بو شع

 وار.  

 داشا،  -آرازیم وورسون باش داشدان  

 گؤز یاشی گرک باشالردان آشا،    

 یاد اولسون قارداش قارداشا،  نئجه   

   یق،نه دین قانیر، نه ایمان آیریل  

 آمان آیریلیق، آمان آیریلیق!    

 

روستمه  یمانسل یارینشهر ینمحمدحس  

هامیسی حسرت، آیریلیقدان  یرلرینیازدیغی شع

 یئنه –یارانان شیکایت مکتوبالریدیر. شیکایت 

 .  تقصیرلیدیر اوچون بؤلدویو او،. آرازدیر

     
 گؤز یاشیمسان، آی آراز، قویما گؤزوم باخسا دا گؤرسون،    

 نه یامان پرده چکیبسن ایکی قارداش آراسیندا!    

 منی سندن آییران شئی،   یمانداشدی، سل-دئمه داغ  
 بیر چیباندیر کی، چیخیبدیر گؤز ایله قاش آراسیندا،    

روستمه یازدیغی حسرت  یمانسل یارینشهر  

 ان سطیرلر:  مکتوبوند

 بیز بیر دریا قان وئرمیشیک،    

 زیندانالردا جان وئرمیشیک،    

 قیرخ نسلی قوربان وئرمیشیک،    

 شریعتی تک اینسانالر،    

 تختی کیمی پهلیوانالر!    

     

 هردن بئله سسین گلسین،    

 گؤزوموزون یاشین سیلسین،    

 منیم ده بیر اوزوم گولسون،    

 گؤره بیللم؟   هاچان سنی  
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 قول بوینووا هؤره بیللم؟    

     

 قارداشالرین گؤزوندن اؤپ،    

 بختییارین اوزوندن اؤپ،    

 صمدین ده سؤزوندن اؤپ،    

 من ده تکم، سیزه قوربان،    

 تک جانیم هامیزا قوربان!    

     

 یاخشیلیغی الیمیزدن آلیبالر،    

 یاخشی بیزی یامان گونه سالیبالر  

دا آرازین بو بیری  یارشهر محمدحسین دئین -

 تایینی اؤزله ییر، چونکی  

     

 او تایدادیر شکی، شیروان، قاراباغ،    

 بو تایدا دا مئشکین، اهر، قاراداغ،    

 بیرلرین آرازدان آلمیش سوراق،  -بیر  

 آراز بیزی آیرمادا داغالییب،    

 گوندوز آغالییب.  -سون اؤزو ده گئجه  

 

دئیرکن ایکییه بؤلونموش آذربایجان تورپاقالری   

 نین آراز آدلی بیر دردچکن اولدوغونو خاطیرالدر.  

     

 آراز دئیر اولدوز کیمی آخارام،    

 سوال باخارام،  -گؤز آلتییال ساغا  

 قهرله نیب ایلدیریمتک چاخارام،    

 کسمه لییم ایکی قارداش آراسین،    

 ان یاراسین.  آغالدارام باغالتماد  

     

 بیزلر کی وار بیر دیل، بیر قان قارداشیق،    

 قارداش قالسین، اینسانالریق، یولداشیق،    

 آیاقالرا پیس ساریشیب سارماشیق،    

 پاسپورت ایله دئییر گلسن، سؤزوم یوخ،    

 پاسپورت دئییر، آدام واردیر، اؤزوم یوخ.    

     

یجاندا باش وئرن جی ایللرده آذربا-1941-1945  

اینقیالبی حادیثه لره قاتیالن مدینه گولگون 

جی ایللردن بری او زامان سووئت -1940

آذربایجانی آدالنان آذربایجاندا حیاتینی داوام 

 –ائتدیرسه ده، حسرت و اومیدله  آذربایجانی 

 ائتدی اوزان منی "  ائدیر، یاد تایینی او آرازین

چاغال آرازیم،  "دئییر. اونون    "دردی  وطنین

دوغولدوغو تورپاق آنیلیر، بو  یریندهشع  "چاغال 

وطنله او وطنین آراسیندا قویوالن تیکانلی مفتیللر 

بیرجه یول یوخوما  "شاعیره راحاتلیق وئرمیر.  

  "گل باری،  مگر یوخومدا دا سرحد وار منیم 

دئییر و غم اورتاغی اوالن آرازا بئله موراجیعت 

 ائدیر:  

     

 نه آجییمیش حسرتین،    

 نه شیرینمیش شفقتین،    

 سنی اونوتماق چتین،    

 چاغال، آرازیم، چاغال.    

     

وینیستلر شوایراندا شاهلیق رژیمی ایللرینده    

آذربایجان تورکلری نین آنا دیلینده مکتبلر، 

مدرسه لر آچیلماسینی قاداغان ائتمیشدی. آنا 

یندان محروم اوخوماق ایمکان-دیلینده یازیب

آجیسی مدینه گولگونون شاه -اولمانین آغری

جلالدالری طرفیندن اؤلدورولموش آذربایجانین 

چی قیزی مرضیه اوسکویییه ایتحاف  لهموجادی

ایفاده ائدیلمیشدیر.  اوسکوده  یردهائتدیگی بیر شع

)آنا دیلی(   "زبانی مادر  "موعلیملیک ائدن،   

لی اوالن درسینده شاگیردلرینه اؤز آنا دی
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ازبرلتدیگی  یرآذربایجان تورکجه سی ایله شع

اوچون  مرضیه اوسکویی  سوچالناراق شاه 

زیندانالرینا آتیلمیشدیر. فقط بو قهرمان موعلیمه 

خانیم خالقی نین قلبینده یاشاماقدادیر. مدینه 

 خانیم یازدیغی کیمی:  

 تبریز اوستو اوسکودو،    

 تبریزین کؤکسونده سن،    

 ه  مرضی  

 آغگون آرزوالرینال،    

 بوتون یئر اوزونده سن،    

 مرضیه.   -مرضیه   

اؤز خالقی نین دیلینی تدریس ائتمک اوچون 

حیاتی سؤندورولن مرضیه اوسکویی بختییار 

آدلی پوئماسی نین   "مرضیه  "واهابزادنین ده  

 یازیلماسینا وسیله اولموشدور.  

ثریمیزده، آدیمیزدا، ن یرلریمیزده،آراز، تبریز... شع  

سوی آدیمیزدا یاشایان کلمه لردی. بونالر اؤزونه 

 یرلریندهآراز تخلوصو سئچن شاعیر مممدین شع

پوئتیکلشه رک مممد آرازا چئوریلن سوی آدیدیر.  

  "ب شوآراز یادیما دو "،   "من آراز شاعیرییم  "

 یرپوئتیکلشه رک شع یرلریندهشکلینده  اونون شع

 لیر آراز.  چلنگینه چئوری

     

 منه دئییر بیریسی،    

 چوخ یازیرسان آرازدان،    

 نه بیلیم گاهدان قوزو،    

 گاهدان آسالن آرازدان،   

  

 ...یوخ آراز دئینده من،    

 نمورم،  شویالنیز چای دو  

 او تاریخدیر، باخیرام،    

 آغالییر دا، گولور ده.    

 ...من آرازین سسییم،    

 ن یاتاغییام،  من اونو  

 من اونون ساحیلییم،    

 من اونون لپه سییم،    

 یارا،  -داغالری یارا  

 ان بؤیوک دریاالرا،    

 دیلده سؤز، الده قلم،    

 اونونال گئتمه لییم.    

     

آذربایجان تورپاقالری نین آراز چایی ایله باغلی   

یارانان بایاتیالر دا خالق ادبیاتیندا خوصوصی 

 له یه مالیک حسرت پوئزییاسیدیر.  مرح

 آراز او تایی دامالر،    

 آغزی قیفیللی دامالر،    

 او تایا حسرت قالیب،    

 بو تایداکی آدامالر.    

     

 آرازام من بولوننام،    

 ساحیل بویو دوالننام،    

 آیریلیق دوشن گوندن،    

 درددن درده قاالننام.    

     

 بدیر،  آرازدیر غم بیچی  

 درد اکیب غم بیچیبدیر،    

 غم آغالر،   ییندیندیرم  

 آراز حسرت بیچیبدیر.    

گؤروندویو کی،  ایکی قارداشا حسرتیله یازیالن   

جان یانغیسیندان یارانان پوئزییا نومونه  یرلرشع

لریدیر، آذربایجان ادبیاتی نین دوغماسیدیر. بو 

ییل، دئ یرلریادبیاتیمیزین سیاسی شع یرلرشع

     .  یرلریدیرحسرت شع
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 !ینالچ جان
 )دوزگون( یقصد سین محمدزادهدکتر ح

 یدوست ینشان عال ی دارنده

 

 

 یِشعر یگونه  ینتر یجرا یاتیبا ی گونه

 یکهر  است. یجانیآذربا یترک یکفولکلور

 یعبا تقط ییهجاچهار مصراع هفت  یاتیقطعه با

دارد که  2+5و  5+2و گهگاه برش  4+3 یاو  4+3

حسرت بار و  یها و آهنگ ها یتماغلب در ر

 یآهنگ ها ینتر یجد و راشو یسوزناک اجرا م

 اشعار قابل انطباق است. ینا یها بر رو یقعاش

 یمعموالً حاو یاتی،اول و دوم هر با یمصراع ها

از  یعیبد روساخت ینتأم یبرا ییالفاظ و آواها

همگون  یآوردن واژه ها یی،آرا ینشچ یلقب

)متجانس(، هماهنگ )مسجع( و همخوان 

است که  یدو مصراع بعد ی)متناسب( برا

در آن دو قرار دارد. مانند  یاتیهر با یرساختز

 :یرز یاتیبا

 اللر، گولم  عزیزیه

 اللر. گول یلکلر،ب آغ

 لسا،او ینعقل دریاجا

 .رلرگول لساناو یوخسول

دو مصراع اول و دوم فقط  یاتی،قطعه با ینا در

سوم و  یاستماع مصراع ها یآماده ساز یبرا

و  یتموزن و ر یه،قاف یقو تطب ینچهارم و تأم

توان  یم یساخته شده است و حت یشعر یعتقط

 یآن به هر زبان یتحت اللفظ یگفت که ترجمه 

 یرساختد. اما، جان کالم و زشو یمزه م یب

نهفته است.  یر دو مصراع بعدد یاتیبا یمفهوم

ماند  یکوک کردن ساز را م یاتیاول با یتب یعنی

 د؟شودوم نواخته  یتتا آهنگ و سخن در ب

 ییآرا ینشاست که در آن چ ینچن یزن یرز بایاتی

 ربط هم هستند: یدو مصراع نخست از نظر معنا ب

 یانا،م یمعاشق من

 .یانادا نبولهسو لگو

 خو،او لبولرم،بو اوخو

 .یانااو یاریم هبلک

و  یانهعام یها یاتیبا یو سازنده  سراینده

ناشناخته اند. در  یجانآذربا یترک یکفولکلور

 یمردم یندگانسرا یطول قرون و اعصار از سو

و جزء مخزن سروده  یافته یاعساخته شده و ش

بار  یننخست یراندرآمده اند. در ا یمردم یها

 یاتیبا 1800فرزانه  یمرحوم محمد عل

با عنوان  1344و در سال  وردرا گرد آ یکلکلورفو

 ینکتاب، نخست ینانتشار دادند.  ا یاتیالربا
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 یاتادب یگونه  یناز ا یعلم ینتدو یمجموعه 

 د.شو یشمرده م یراندر ا یشفاه

ها و خوانندگان آن ها  یاتیاجرا کنندگان با اغلب،

هم  یاتیچند با یها هستند که گاه یقعاش

آورند و بر  یدرم یترانه امضمون را به صورت 

 ینکنند.  ا یترنم م یقیعاش یآهنگ ها یرو

بند  7تا  3ترانه ها در هنگام معموالً اجرا از 

ترانه ها  یناز ا یکی! ینالچ یآ یهستند. ترانه 

آن  یستکه نامش بر ما معلوم ن یاگریو خن ستا

از  یدبند درآورده است و شا یعرا به صورت ترج

 یجانیزبان تک تک آذربا ورد یشسال پ یستدو

تاکنون که در آستانه  یها است. خود من از کودک

 یشترهزار بار و ب یدهستم، شا یهشتاد سالگ ی

آن را  یقیعاش یام و بارها اجرا یدهآن را شن

 آورم: یبند از آن را م 6جا  ینشاهد بوده ام در ا

 

 آراز اوسته، بوز اوسته،

 گؤز اوسته. یانار کباب

 ورسونلر،اؤلد یمن قوی

 اوسته. یزق یگیمسئود بیر

 !ین! جان الچینالچ آی

 .ینسنه قوربان الچ من

* 

 ستوندن،وا روک آرازین

 .ستوندنوا روس ینآت مین

 یدیر،تر، اجل تر بو

 .ستومدنودور ا آغالما

 ین،جان الچ ین،الچ آی

 .ینسنه قوربان الچ من

* 

 آراز، آراز، خان آراز،

 سلطان آراز، خان آراز.

 قوروسون، یشمه چ چایین

 آراز. یان یمیک منیم

 ین،جان الچ ین،الچ آی

 !ینسنه قوربان الچ جان

* 

 یله،ا یلآخار ل آراز

 .یلها گولدسته  دسته

 یشم،سئوم یاریمی من

 .یلها یلد یرینش شیرین

 ین،جان الچ ینالچ آی

 .ینسنه قوربان الچ جان

* 

 یم،اولوم بوالن آراز

 .یماولوم سوالن گمی

 بان ائت،قور گؤزلریمی

 .یمدوالن یلهفهم ا قوی

 ین،جان الچ ین،الچ یآ

 !ینسنه قوربان الچ جان

* 

 ییردیالر،آ آرازی

 .یوردوالردو یلها قوم

 یریلمازدیم،سندن آ من

 .ییردیالرآ یلها ظلم

 !ین! جان الچینالچ آی

 .ینسنه قوربان الچ من

خود  یها در ترانه ها یقکه عاش یمرا هم بگو این

استعاره،  یه،اعم از تشب یعیبد یعاز انواع صنا

و جزء آن  یو جاندار انگار یصمجاز، تشخ یه،کنا

کالم دو  یباییگونه ز ینکنند بد یاستفاده م

به حافظه  یراحت و فور یاتید و باشو یچندان م

که  تاس یند. اشو یو ماندگار م یابد یانتقال م
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معموالً چند  یها از عالم و عام یجانیاغلب آذربا

 ز حفظ دارند. ا یاتیبا

 یچند بند یدر ترانه ها یعیبد یعصنا یناز ا یکی

کلمه در آغاز هر بند است که آن را در  یکتکرار 

 .ییمگو یم «یخوش آغاز» یعبد

 یآ»، «م یزیهعز» ،«یزیمعز» ،«یقمن عاش» مانند

 . یرهو غ« امان

آراز است  یکلمه  ین!، اینجان الچ یترانه  در

تکرار شده  یخوش آغاز یکه در آغاز هر بند برا

 است.

مکرر  یالفاظ یاهر بند لفظ  یآن که به انتها دیگر

را به مستزاد  یاتیبا یکنند و قالب شعر یاضافه م

! یلیمنئ»آورند. مانند الفاظ  یبند در م یعترج یاو 

که به آن در  «یردلبر! جان دل یآ» یاو « !یلیمنئ

 .ییمگو یم «یانیخوش پا»معاصر  یعبد

مکرر در  یافزوده  ین! اینالچ یآ یترانه  در

 است:  یرهر بند دو مصراع ز یانتها

 !ین! جان الچینالچ آی

 !ینسنه قوربان الچ جان

 «یآ آ»را به صورت  «یآ»در مصراع اول لفظ  که

خوانند تا تعداد هفت هجا در آن مصراع  یم

 .یابدتحقق 

است  یترانه، حسب حال جوان دلباخته ا مضمون

ق خود دور افتاده است که او در شومعکه ظاهراً از 

 کند. یم یزندگ ینالچ ییالقات

ر شوسرسبز ک ییالقات یباتریناز ز یکی ین،الچ اما

است که در  یجانآذربا یو برادر جمهور یههمسا

استان قره باغ قرار دارد و هجده سال در اشغال 

از  یتوال ینارمنستان بود. ا یستیدولت فاش

شا و شو ی،با خوجالشمال با کلبجر، از شرق 

ر شوو از غرب با ک یخوجاوند و از جنوب با قبادل

مرکز آن،  ینارمنستان هم مرز است. شهر الچ

سرسبز است و با شهر باکو  یروستا 125 یدارا

 فاصله دارد.  یلومترک 450

آلبان در  یشاهزاده  ینشهر را به خاچ ینا بنای

 یدهند. آلبان ها ینسبت م یششم هجر یسده 

قفقاز بودند و  یمیاز ساکنان قد ییحمس

در آن جا بنا کرده اند. آلبان ها  یچند یساهایکل

خود را به  یپس از ظهور اسالم اغلب جا

 یانمسلمانان دادند. در قرن دهم که صفو

 یلیاردب یلشاه اسماع گیبه سرکرد یجانآذربا

 یندهند، ا یلرا تشک یرانا یعیر مستقل ششوک

 یرانا یعنید درآوردند. به تصرف خو یزمناطق را ن

مناطق  ینشد. ا یرانا یعیش یجانیانبه دست آذربا

 یقاجار، به هنگام جنگ ها یشاهدر عهد فتحعل

 یرزاعباس م یرغم رشادت ها یو روس، عل یرانا

 یاو، به سبب ب یجانیآذربا یجانو سربازان و بس

طبق  ین،تهران نش یاندربار یانتو خ یاقتیل

به اشغال دولت  ین چاترکما ینننگ یعهدنامه 

بر هم زدن  یهم برا یهروس درآمد. روس یتزار

آن، اقدام به  یها یقره باغ و سو یتیجمع یبترک

 یدولت ها یساکن در اراض یکوچاندن ارامنه 

نتوانست  یکرد ول قهو قاجار به آن منط یعثمان

 ینرا به تصرف آنان درآورد و ا ینالچ ییالقات

مسلمان قره  یها نیخان نش یاغلب از سو یتوال

از  یفراوان اسالم یخیشد. آثار تار یباغ اداره م

در شهرستان  یسو ینبه ا یقرن سوم هجر

 یاز آن ها از سو یارموجود است که بس ینالچ

شده  یباشغال تخر یدولت ارمنستان در سال ها

 است.  

 یبا پاها یدسف یباز شکار یدر معنا ینالچ لغت

دهد  که در  یرا م ینسرخ رنگ از جنس شاه

شاهان و  یشکار پرندگان در دربارها یگذشته برا

 یوانشده است. در کتاب د یم ینگهدار یرانام

رمز جسارت،  یمجاز یلغات الترک در معنا
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دهد:  یشجاعت و جرأت را م ی،جوانمرد

درنده است. به دالوران  دگاناز پرن ی. نوعینشاه»

 « نام نهند. ینبه جهت شجاعتشان الچ یزن

و  یرچیندر کلمات گؤ çin ینچ -یفزوده ا پی

 laپرنده آمده است. لفظ ال  یدر معنا یلدیرچینب

پرتگاه و تخته  یمعنا yal یالدگرگون شده 

 yalçin یالچیندهد. مانند لغت  یرا م یزسنگ ت

و  یزت یسنگ تخته ها یکه به عنوان صفت برا

رود.  یکوه ها به کار م یو کمره  یغبلند در ست

 یدباز سپ» یگذشته از معنا ینچال یواژه 

 یدر مقام صفت، معنا «یشکار یپا ینسرخ

 دارد. یزن یدسخت، استوار، برنده و شد

کلمه در حال حاضر تخلص چند شاعر و  این

است از جمله خانم  یرانسرا در ا یترک یشاعره 

 «کولدووب یبئل ینکاغذ»که کتاب یشامل یلوفرن

 چاپ شده است.  یزدر تبر یشاناز ا

 یجانیترانه را که ورد زبان هر آذربا ینا یانیپا ندب

اردوغان،  یبرجب ط یآشنا است، آقا یو ترک

در  یه،ر دوست و برادر ترکشوجمهور ک یسرئ

که در باکو برگزار شد، « ظفر یرژه »مراسم 

 خود خواندند.  یضمن سخنران

 یآورم، اما فکر نم یسر درنم یاستاز عالم س من

ر ما آن شومسئوالن ک یذاءا به قصد یشانکنم که ا

 یاز ترانه را خوانده باشند. آقا یبند هفت مصراع

متوجه مشاوران  یرتقص یستند،بلد ن یترک یفظر

است که احتماالً در ترجمه و  یشانزبان ا یترک

ک یکه بر شعر نوشته اند، سبب تحر یریتفس

 شده اند.  یشانا یاسیس

 یترانه ها یباترینترانه از ز ینبه هر جهت، ا باری،

تأسف  یزبان است و جا یترک یرانیانما ا یبوم

قرار گرفته است.  یاستمدارانس یزدارد که دستاو

فاقد  یاستمداران،نشان داده است که س یختار

 یو صلح و آشت یو دوست یبتقر یجادمهارت ا

به  یدکار مهم را با ینملت ها هستند. ا یانم

. خداوند و شاعران و هنرمندان واگذار کنند یباناد

اسالم  یابد ینما و ملّت ما و آئ ینخود حافظ د

ها سبب  ییها و فرقه گرا یباز یاستاست و س

ملل مظلوم مسلمان نخواهد  یانخصومت م یجادا

از قره باغ است و قره باغ  یبخش ین،شد. الچ

 . یرخاک اسالم است الغ

دهم که هر دو  یجانب به خود حق م این

از  یرز یاته خواندن ابرا پند دهم و ب یاستمدارس

هر  یارزش معنو ی،روم ینموالنا جالل الد یمثنو

است دعوت  یهو ترک یرانر دوست و برادر اشودو ک

 خود بپردازند: یکنم که به اصالح اندرونه 

 است از جنگ نهان، یفعل جنگ

 تخالف آن تخالف را بدان. زین

 ین،احوالت بب یلشکرها موج

 .نیدر جنگ و ک یگریبا د یکی هر

 بود، یو رقت وصف انسان مهر

 بود. یوانیو نفرت وصف ح خشم

خود را  یدنبا یافت، یددر جامعه بسط  یآدم وقتی

 یرا برا یدانو م یزداز تفرعن بپره یدگم کند و با

 نکند. یبدخواه آب پاش یوناخاللگران و افراط

در  یزجمهور ما ن یسکاش در آن مراسم، رئ ای

داشت تا  یشرکت م یعیش یتکسوت روحان

 یبر فضا یرانیو ا یاسالم یاخوت و صلح و صفا

     1399آذر  22افکند.  یم یهمراسم سا
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 söyleşi سویله شی

 

درباره  یقگفتگو با دکتر صد

 قارا مجموعه
 

از: مهندس  مصاحبه

 رف رف یمابراه

سؤال: آقای دکتر 

حسین محمدزاده 

صدیق، اخیرا شاهد 

نشر کتاب قارا 

وب به شیخ صفی الدین اردبیلی( به مجموعه )منس

ایم، لطفا برای آشنایی همت و تصحیح جنابعالی بوده

ی کتاب قارا مجموعه خوانندگان ابتدا مختصری درباره

 و مؤلف آن صحبت بفرمایید.

جواب: در گذشته شاید بتوان گفت از قرن سوم 

های آن در تاریخ هجری به این سو، در ایران و سوی

رکی و فارسی، متصوفه، مریدان مشایخ ادبیات عربی، ت

ی شرح احوال و مقامات و کرامات و صوفیه، درباره

ها و حتی اقوال و سخنان و نصایح و مناقب آنان سال

ها بعد از مرگ مشایخ خود، اقدام به تهیه و قرن

کردند و به نام آن تنظیم و نگارش رساالت و کتب می

یکی از مشایخ ساختند. مثال در باب مشایخ معروف می

صوفیه موسوم به ابو سعید ابوالخیر چندین کتاب 

جامع در حاالت و کلمات و روایات او، نگاشته شده 

ی او است. یکی از آن رساالت کتابی است که نواده

ابو روح لطف اهلل بن ابوسعید نوشته است  جمال الدین

که در پنج باب است و در آن کرامات و سخنان و 

و حکایات مربوط به ابوسعید را نقل  وصایا و روایات

کرده است که تحت نام کلمات و حاالت شیخ 

 ابوسعید چاپ شده است.

ی دیگر، اسرارالتوحید نام دارد و آن را محمد رساله

بن منور بن شیخ االسالم بن سعد بن ابی طاهر 

ابوسعید  تنظیم و تألیف کرده است و تمام مطالب و 

د ابی الخیر، جد پنجم خود های آن را به ابوسعینوشته

منسوب ساخته است. و در واقع او، در کتاب 

ی الخیر، دربارهاسرارالتوحید منسوب به ابوسعید ابی

احوال و اخبار و اقوال و کرامات جد خویش، از 

ی روایات و اطالعاتی که در این باب داشته، مجموعه

 مطالبی گردآورده است.

ابوسعید و از زبان رساالت متعدد دیگری نیز در باب 

ی دیگر مشایخ صوفیه موجود او و یا رساالتی درباره

ها اطالع دارند. البته این گونه است که اهل فن از آن

تألیف، خاص صوفیه نیست. شما در نظر بگیرید که 

کتاب بسیار عزیز ما شیعیان یعنی نهج البالغه هم از 

سوی سید رضی و با عشقی که به موالی متقیان 

داشته، تنظیم شده است و ؟طالب علی بن ابیحضرت 

که باز از طرف وی تدوین گشته،  ؟دیوان حضرت علی

باشد. کتاب نهج الفصاحه را منسوب به آن حضرت می

اند بلکه بعدها هم خود پیامبر گرامی ما تألیف نفرموده

مندان با استفاده از روایات صحیح و اصحّ، این عالقه

صار آن حضرت است، کتاب را که حاوی کلمات ق

ی سجادیه نیز چنین است. و اند. و صحیفهتألیف کرده

دیگر کتب منسوب به اولیاء و اقطاب و مشایخ که 

حاوی نصایح و کلمات و سخنان آنان است، بعد از 

 مرگ آنان تألیف و تنظیم شده است.

شیخ صفی الدین اردبیلی هم یکی از مشایخ کبار 

کرده است. بت میصوفیه بوده است و به ترکی صح

اند مریدانش رساالت منسوب به او را جمع آوری کرده



20 

 

 Xudafərin 190  (2021)  1399 -بهمن 190خداآفرین 

 

و آنچه را که در باب او و به نقل از کلمات او، نصایح و 

اند، نام سخنان او و نظایر آن را به ترکی تألیف کرده

اند که در کتب تراجم آن را قارا مجموعه گذاشته

د. و شوهای مربوطه به نام آن اشاره میاحوال و تذکره

این مجموعه چنان عزیز بوده است که پیوسته در 

خزاین کتب شاهان صفوی در اصفهان نگهداری 

شده است و قبل از انتقال پایتخت به اصفهان نیز، می

در اردبیل و تبریز و قزوین نسخ متعدد و البته متفاوت 

ی سلطنتی قزلباشان های کتابخانهآن در صندوق

ی صفویه فروپاشی سلسله موجود بوده است و بعد از

به تاراج رفته است ولی پیوسته میان مریدان صفویه و 

قزلباشیه روایات و نسخ شاید بازنویسی شده 

های متعدد آن که های جدید و دستنویساستنساخ

 شده، وجود داشته است.اغلب بیاض نامیده می

با توجه به اینکه بعد از فروپاشی صفویه، مریدان 

ون دراویش قزلباشیه قلع و قمع های گوناگشاخه

شدند و بقیة السّلف نیز به انزوا گرائید، بسیاری از 

های منسوب به شیخ صفی جهت مصون طریقت

های قارا مجموعه را چون جان ماندن از تعرض، نسخه

کردند. ها حفظ میداشتند و آن را در سینهعزیز می

ی به طوری که اکنون در اطراف شهر موصل فرقه

ده امامی صوفی مسلکی موسوم به الشّبک زندگی دواز

هایی از قارا کنند که مرحوم حامد الصّراف بخشمی

ی منسوب به شیخ صفی را از صندوق مجموعه

ی آنان اخذ و جمع آوری و تدوین و چاپ کرده سینه

 است.

ی عثمانی نیز، دراویش قزلباشیه و مریدان در دوره

کردند،  می شیخ صفی که در شرق آناطولی زندگی

برای صیانت خود، نام شیخ صفی الدین اردبیلی را از 

کردند و یا آن را های قارا مجموعه زائل میدستنویس

نمودند و تبدیل به اسماء مشابهی نظیر شیخ صافی می

جمالتی را که تصریح به نام وی داشت و یا بالصراحه 

دفاع کرده بود، حذف  -علیهم السالم -از اهل بیت 

های خطی برخی از دند. و از این رو نسخهکرمی

رساالت چند گونه است و یا به دروایش و مشایخ 

دیگری انتساب یافته است. تشخیص این موارد بسیار 

های دقیق سخت است و مطالعات و پژوهش

 طلبد.شناسی میسبک

ی ام، همانگونه که در مقدمهآنچه که حقیر چاپ کرده

آن است که پس از ی کتاب آمده، در واقع ثمره

ها تفحص و تجسّس و تحقیق و کاوش در نسخ سال

ام برخی از این رساالت را کشف کنم و خطی، توانسته

ی گردآوری نمایم و در چند بخش، با تعیین درجه

انتساب هر کدام به شیخ صفی الدین و نیز با ذکر 

ها رفته و نیز با هایی که در آنتحریفات و دگرگونی

ها، به چاپ بسپارم. و نشان مؤلفان آن تصریح به نام

هیچ جا هم ادعا نشده است که دستخط شیخ صفی 

ام، بلکه این ادعا از آن مریدان وی الدین را من دیده

است، همانگونه که تا کنون کسی دستخط شیخ ابو 

 سعید ابوالخیر و دیگران را ندیده است. 

ر ام، مطمئنا نقش عظیمی دکار حقیری که انجام داده

کشف آثار دیگر شیخ صفی الدین اردبیلی خواهد 

داشت. اجازه بدهید من یک مثال بزنم تا موضوع 

د. مثال شما کتاب چهل مجلس از مؤلّفات شوتر روشن

و ملفوظات و تقریرات فارسی از عالء الدوله سمنانی را 

که در آن نکات باریکی از شناخت صوفیه و برخی از 

ج، جنید بغدادی، ابونصر کبار تصوف مانند منصور حال

سراج، محمد غزالی، سعد الدین حمویه، ابن عربی، 

نجم الدین کبری و مخالفت با حکمت یونان و نقد 

ای از آیات قرآنی و برخی از آراء ابن سینا و تأویل پاره

الهام از عرفان اسالمی ترکی خواجه احمد یسوی که 

ها را دیگران فراهم نسخ خطی و حتی چاپی آن

اند، در نظر اند و تحریرات مختلف از آن کردهدهآور

ی اقبالیه آورید. بلکه چنانکه یک تحریر را رساله

ی مجالس نامیده شده اند و یکی دیگر رسالهنامیده

عالء الدوله نیست ولی  است. و البته تحریرات از آن

محققان فارسی زبان، تحقیق در آن را مسکوت 

تصنیف »جلد با ذکر گذارند و همه را بر روی نمی

چاپ « احمد بن محمد بن احمد عالءالدوله سمنانی

 نمایند. کنند و کار پژوهشی را دنبال میمی
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 اجازه بفرمایید یک مثال روشن دیگر بزنم:

شناسید که از شما کتاب معروف کلیله و دمنه را می

زبان هندی )سنسکریت( به پهلوی و سپس به عربی و 

جمه شده است. اما، ما ترکی و فارسی بارها تر

دانیم که در زبان هندی )سنسکریت( کتابی به این می

نام وجود نداشته و این نام را گردآورندگان و مؤلفان و 

اند. در واقع کتاب کلیله و دمنه مترجمان به آن داده

تلفیقی از چندین متن و تعدادی رساالت هندی است 

های ها و روایات و داستانبا برخی مطالب و باب

دیگری که به آن مجموع افزوده شده است. اکنون 

برای پژوهندگان، نام برخی از این رساالت اصلی که 

در پنجاتنترا )پنج رساله( و مهاباراتا )سه رساله( و 

دیگر متون سنسکریت موجود بوده و در نزد هندوان 

قدر و شأن فراوان داشت، شناخته شده نیست و حتی 

ر هندی معلوم نیست و ما ی اصلی آن دگردآورنده

فقط برزویه طبیب و ابن مقفع و ابوالمعالی و محمد 

بن عبداهلل بخاری و صاحب انوار سهیلی و جز آن را 

های ترکی این کتاب که در قرن شناسیم. ترجمهمی

ی دهم از هشتم از سوی مسعود نصر اهلل و در سده

طرف علی بن صالح چلبی به فرجام رسیده، دارای 

های فراوانی نیز هست که مترجمان و افزوده

اند. بد نیست که گردآورندگان به تواتر روایت کرده

آلمانی اصل کلیله و « هرتل»اینجا اشاره کنم به نظر 

دمنه، تنترا )= مجموعه سترگ( نام داشته و از سوی 

ها یکی از برهمنان مذهب ویشنو تقریر شده و قرن

پنجا تنترا در  بعد، آن را به صورت پنج رساله یعنی

اند که سرنوشت آن با سرنوشت قارا مجموعه )= آورده

 مجموعه بزرگ( نیز شباهت عجیبی دارد. 

های این همه را ما زمانی فهمیدیم که باالخره درسال

اخیر متن دو کتاب پنجه تنتره و مهاباراتا از اصل 

ی سنسکریت توسط یک دانشجوی هندی دوره

فارسی برگردانده شد و  دکتری در دانشگاه تهران به

دریافتیم که در آن دو رساله، فقط هشت باب موجود 

ی گانههای بیستاست و آن هم بسیار متفاوت با باب

ی فارسی است و حکایات موجود گانهترکی و پانزده

 ها نیز بسیار متفاوت از هم است.در این باب

قارا مجموعه نیز چنین کتابی عظیم و یادگاری عزیز 

ه شایسته نیست تحقیق در آن را متوقف است ک

سازیم و به تبلیغ سوء و تخریب آنچه که تا کنون 

انجام گرفته است بپردازیم. متأسفانه برای آثار موجود 

در ترکی کسی چنین خدماتی انجام نداده است و از 

مسأله »ها این روی، خدمت کوچک حقیر، برای بعضی

 شده است.« انگیز!

از این دست را، مانند فارسی،  من معتقدم که متونی

ی نهج در ترکی هم باید بازسازی کنیم. اخیراً ترجمه

البالغه به قلم حجت االسالم محمد علی شرقی امام 

ی مراغه به فارسی منتشر شد. ایشان در این جمعه

های عبده، فیض االسالم، مالفتح اهلل و ترجمه، نسخه

ها، بهاند و حتی خطها را باطل کردهدیگر نسخه

اند و ها، نصایح و کلمات قصار را جابجا نمودهحکمت

اند گفتار بر اساس کوتاهی و بلندی آن مرتّبشان کرده

اند، کتاب را با مؤلف نهج البالغه را به حاشیه برده

اند و برای آن بندی کردهی خودشان فصلسلیقه

« جزءبندی»اند و کتاب را کشف الفصول افزوده

ها و ها، حکمتها، نامهک از خطبهاند و هر یکرده

اند ی خود نامگذاری کردهکلمات و روایات را با سلیقه

و حتی عبارات را مانند آیات قرآن شماره گذاری 

اند و به خیلی جدیدی ارائه کرده« تدوین»اند و نموده

 اند.ها خط بطالن کشیدهاز تدوین

این کتاب صرفا »حاال اگر کسی بیاید و بگوید که:

انصافی. آقای زهی بی« تألیف خود آقای شرقی است!

هستند، همانگونه که « تدوین کننده»شرقی تنها 

سید رضی نیز به نظر ما، کاری جز تدوین انجام نداده 

 است.

ام، کاری که من در تدوین قارا مجموعه انجام داده

شبیه کار آقای شرقی در تدوین نهج البالغه بوده 

برای برپایی کامل کلمات، « ایتجربه»است و آن را 

حکایات، روایات، نصایح، آداب طریقت و آداب سلوک 
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و اشعار ترکی بازمانده از شیخ صفی الدین اردبیلی 

ها را ام که دیگران هم آستینام و متوقع شدهنامیده

های کار مرا گوشزد کنند و خود به باال زنند، ضعف

 ها و تکمیل این تجربه بپردازند.رفع آن

ن شکی ندارم که قارا مجموعه یک تحریر اصلی به م 

قلم خود شیخ صفی الدین نیز داشته است و آنچه که 

تحریر »ام آرزوی دست یابی به این تدوین کرده

تحقق یافته است. اما، آن تحریر اصلی به چه « اصلی

سرنوشتی دچار شده است، نیاز به تحقیق دارد. ولی 

ساالت البویوروق، یول ایم، بویژه رآنچه که گرد آورده

اهلینه قیالووز و غیره به دالیل سخته و پخته از همان 

تحریر اصلی نشأت یافته و با اخذ قوت و الهام از 

روایات اصلی مربوط به شیخ صفی الدین تحریر شده 

 است.

شاید بتوان گفت که سرنوشت تحریر اصلی قارا 

مجموعه مانند سرنوشت تحریر اصلی آداب المریدین 

ای که به قول ابونجیب سهروردی باشد. به گونه از

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذّریعه، فقط برخی 

اند و نشانی از آن وجود متأخران  از آن یاد کرده

ندارد. اما در اینکه آداب المریدین از تحریرات اصلی 

ابونجیب است، ما تردیدی نداریم و قرائن و دالیل ما 

ت از آن کتاب که در برخی از هایی اسوجود ترجمه

آمده است. و نیز  ها اسم سهروردی در دیباچهآن

برخی قرائن دیگر نظیر وجود اثر گیسو دراز )متوفی 

هـ . (و وجود فصوص االداب و جلد دوم آن  813در 

یعنی اوراد االحباب که گه گاه از آداب المریدین 

کند. و اکنون ما بر اساس همین سهروردی یاد می

نامیم. اهد، این آثار را آداب المریدین میشوالیل و د

این نکته نیز گفتنی است، این همه کتب که به آداب 

اند، نه آن آداب المریدین المریدین شهره شده

مستمسک »اند که به قول کربالیی تبریزی اصلی

 «.  جمیع ارباب طریقت بوده است

تی چگونه است که ما در فارسی این همه رساله را، ح

ی سید محمد اثر عمر بن محمد شیرکان و رساله

نامیم، حسین گیسو دراز و غیره را آداب المریدین می

در حالی که برخی، حتی خود مذعن هستند که اثر 

خود را با استفاده از قوت القلوب مکی آداب الصوفیه 

اثر شیخ نجم الدین کبری، وصیة السّفر شیخ باخرزی، 

عربی، منازل المریدین شیخ  حلیة االبدال محی الدین

ابی عبداهلل مرجانی و نیز آداب المریدین شیخ 

اند. حاال چه شده است که وقتی با ابونجیب پرداخته

گوییم استنباطات علمی و با ظن قریب به یقین می

ی ترکی، بازمانده از قارا مجموعه به که این چند رساله

نظیر رود و این کتاب ترجمه شده به فارسی شمار می

صفوة الصّفا و غیره نیز قارا مجموعه هستند، برخی 

ند که قارا مجموعه یک جلد بوده شوآشفته حال می

 است و آن را سلطان سلیم سرقت کرده است.

گیریم که این فرض درست باشد و سلطان سلیم آن 

ها هزار مرید یک جلد را نابود کرده باشد، اما آیا ده

هاشان سینهصافی ضمیر شیخ صفی که صندوق 

مشحون از تقریرات مرشدشان بوده نیز، نابود شدند؟ 

از سوی دیگر، شما توجه کنید که باخرزی به تن 

کند که هم ی خود اذعان میخویش و با خامه

اوراداالحباب و هم فصوص االداب برگردان و تألیفی از 

امّهات کتب صوفیه است که پیش از وی به زبان عربی 

در تاریخ تصوف فارسی از  ساخته شده بوده ولی

ی دوم قرن ششم به این سوی، همه به آن دو نیمه

اند که از تحریر اصلی کتاب نام آداب المریدین داده

ابونجیب ترجمه شده است. علت چیست که قارا 

تر است چنین نباشد و مجموعه که به زمان ما نزدیک

ذکر حقیقت برخی را بر آشفته کند؟ علت این امر، 

ی پژوهی در ایران است که جز با تالشی ضعف ترک

توان این نقیصه را گسترده و علمی و دراز مدت، نمی

 بر طرف ساخت.

نویسی و هم «مناقب»صحبت اینجاست که هم سنت 

نگاری از قدیم االیام در میان علمای دین و «تقریر»

مریدان طرائق مختلف تصوف معمول بوده است. در 

دان خود، حکایاتی از مناقب، مریدان در احوال مرش

آوردند. در فارسی، در این باب زندگی آنان می
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توانیم مناقب العارفین اثر افالکی را مثال بیاوریم می

که مطاوی آن حاوی حکایات و روایاتی از زوایای 

زندگی مولوی رومی است و در ترکی آذربایجانی نیز 

توان مثال زد که کتاب گرانقدر مناقب گلشنی را می

حکایات و روایاتی از زندگی ابراهیم گلشنی  حاوی

ی هفتم و مرشد طریقت تبریزی عارف معروف سده

گلشنیه است. هر دو کتاب چاپ شده و در دسترس 

 همه است.

اما در تقریرنگاری، مریدان دقت داشتند که کلمات 

قصار، سخنان، نصایح و اندرزها و مواعظ و منابر 

سنت سلف بزرگان خود را برای مسلوک داشتن 

بنگارند و مطاوی آن همه در تفحّص از حقیقت 

ایان و مرشدان خود بوده است. و چون شواخباری از پی

های مناقب شده، از این روی با کتابنقل از آنان می

فرق داشته است و نه به نام گردآورنده و پدیدآورده، 

بلکه به نام صاحب آن کلمات و مواعظ معروف 

ارز آن همانطور که گفتم نهج ی بشده است. نمونهمی

ی آن گاه با نام گردآورندهالبالغه است که هیچ

نامبردار نگشت. این سنت در طرق کثیر عمل شده 

است و عمل به آن در طریق شیخ صفی الدین 

اردبیلی نیز نباید تعجب آور باشد. صفویان 

ها و قیالووزها و قارامجموعه را که حاوی بویوروق

داشتند لوک بود، بسیار گرامی میمواعظی در آداب س

 کردند. و از آن در موارد مختلف استفاده می

ترین عمل برای اتکاء به مرشدان و تقریرنگاری، رایج

علماء دین بوده است. ما خبر داریم که حتی کتاب 

اربعین مجلسی دوم که در واقع شرح مفصلی به عربی 

حدیث است، تقریرات درسی مجلسی است و  40بر 

ی آن هم معلوم نیست و ما آن را از مجلسی ارندهنگ

ی البویوروق و یول دانیم. همین گونه هم نگارندهمی

اهلینه قیالووز معلوم نیست و ما هر دو رساله را به 

ضرس قاطع از شیخ صفی الدین اردبیلی و جزیی از 

 دانیم.قارا مجموعه می

سوال: در تدوین این اثر کدامیک از نسخ خطی و چه 

ی جنابعالی قرار گرفته است؟ و نابعی مورد استفادهم

 اصوال به طور کلی این نشر را معرفی بفرمائید.

« تدوین»جواب: کتاب قارامجموعه که اینجانب 

بخش فراهم آمده است. در بخش نخست  9ام در کرده

پیرامون زندگی شیخ صفی، نگرش منفی کسروی به 

رامجموعه و شیخ صفی و احفاد او، تعریف جامع از قا

های آن، معرفی دیگر آثار شیخ صفی که شرح ویژگی

در قارا مجموعه ذکر نشده است، بحث مربوط به نسخ 

های خطی خطی اسالمی به طور اعم و معرفی نسخه

در رابطه با قارا مجموعه به طور اخص، بحث پیرامون 

انواع نثر ترکی و تعیین نوع نثر قارا مجموعه و 

آئین نگارش نسخ خطی مربوطه  های امالیی وویژگی

 آمده است.

به نظر خودم، مهمترین قسمت این بخش شرح انواع 

است. در « شناسی نثر ترکی آذربایجانیسبک»نثر و 

آنجا من آثار منثور ترکی ایران را به سه نوع مطنطن، 

ام ام و نشان دادهمصنوع، متوسط و ساده تقسیم کرده

د اغلب کتب مناقب، که نثر رساالت قارا مجموعه مانن

ها و کتب مراثی نامهها، سیاحتها، اوغوزنامهنامهفتوت

و حتی تفاسیر قرآن، شرح احادیث در ترکی، جزو نثر 

ی رود. و حتی ترجمهساده و مردمی به شمار می

ترکی صفوة الصّفا نیز که اینجانب آن را هم جزیی از 

ی دانم، چنین نثری دارد. به طور کلقارامجموعه می

باید بگویم که به خالف کتبی مانند درّة التّاج و نهج 

ها الفرادیس و حتی حدیقة السّعدا که برای فهم آن

باید خواننده حتما به دقایق ادبی هر سه زبان ترکی، 

فارسی و عربی مسلط باشد برای درک مفاهیم 

رساالت قارا مجموعه به چنین زحمتی نیاز نیست و 

ی از این رساالت در سادگی ام که برخحتی نشان داده

های دده قورقود، کوراوغلو و و زیبایی، مانند حماسه

 اصلی و کرم است. 

شعر از اشعار  18در بخش دوم کتاب قارا مجموعه 

ام که الدین را گردآوردهترکی منسوب به شیخ صفی
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بعد از انتشار، چند تن اشعار دیگری را هم معلوم 

 هم خواهم گنجاند.ها را ساختند و در چاپ دوم آن

ی خطی از دو نسخه 1359این اشعار در سال 

ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه محفوظ در کتابخانه

ی ملک بر من معلوم و آشکار تهران و نیز کتابخانه

ام. الزم شد. توصیف فنی هر دو نسخه را تقدیم داشته

اشعار موجود در  1361است بگویم که من در سال 

به صفی قلی چرکس منسوب و در  این دو نسخه را

ام. بعدها که تحقیقات خود مجله یئنی یول چاپ کرده

را گسترش دادم، فهمیدم که چندین تن از مریدان 

شیخ صفی الدین اردبیلی به احترام او، تخلّص 

برای خود برگزیده بودند که نام اغلب آنان در « صفی»

فرهنگ سخنوران اثر مرحوم دکتر خیامپور مضبوط 

شناسی و نیز با ت و به دالیل زبانشناسی و نسخهاس

اتکا به تأیید بسیاری از صاحبنظران از جمله مرحوم 

سلمان ممتاز که قبل از من چند بیت از این اشعار را 

از شیخ صفی دانسته و نیز غزلی از این مجموعه را 

آقای دکتر فیض اللهی در میان آثار شیخ صفی چاپ 

ها در رساالت منسوب به نکردند و نیز ابیاتی از آ

ی ی عالمانه در مجلهشیخ صفی یافت شد و دو مقاله

آذربایجان )چاپ باکو( پیرامون اشعار شیخ صفی 

الدین انتشار یافت و نیز با غور در اسناد کهن، به این 

نتیجه دست یافتم که این اشعار، بازمانده از دیوان 

 مفقود شیخ صفی الدین اردبیلی است.

ا ژرفنگری بیشتر و دقت در دالیل و اینجانب ب

مستمسکات به دست آمده، سهو علمی خود را که 

هیچ دلیلی این اشعار را به صفی قلی خان چرکس بی

گفته نه نسبت داده بودم که به ترکی شرقی سخن می

ترکی غربی و ایرانی و صفوی، اصالح کردم و در این 

او در  مجموعه گنجاندم. این اشعار ربطی به وی ندارد.

ی زیسته و به قول صاحب تذکرهزمان شاه عباس می

در فن سپاهیگری و اکثر کماالت از اقران »نصرآبادی 

من «. سروده استدر پیش بود . . . و شعر هم می

ها را با آثار ترکی شیخ تداخل اشعار او و دیگر صفی

کنم. من تا آنجا که از دستم صفی الدین انکار نمی

تعیین خود را برای بزرگ برآمده، تشخیص و 

ام، ملتی که آثار فرهنگی و آذربایجان عرضه داشته

ی دست هر میراث مکتوب معنوی او پیوسته بازیچه

ی کس و ناکسی بوده است. بعد از من، بر عهده

پژوهندگان آینده است که کار ناقص حقیر را دنبال و 

های کار من را اصالح نمایند و تکمیل کنند و نارسایی

 ن کار مقدس را به سامان برسانند.ای

در بخش سوم هفده بیت گیلکی منسوب به شیخ 

صفی را که در سلسلة النّسب صفویه آمده و کسروی 

ای از زبان آن را دستموزه قرار داده و گفته است نمونه

ام. برای نشان دادن موهوم آذری است، نقل کرده

قل کم و کاست نتحریفات کسروی، متن را عیناً و بی

ام و با استفاده از کتاب فرهنگ گیلکی ستوده کرده

ریشه و معانی لغات گیلکی را نیز استخراج و ذکر 

ام. مانند تبه، اندی، موازئی، وهشم، واج، بشم، کرده

پورسن و غیره که همگی اکنون نیز در گویش 

 میهنان گیلک موجود است.هم

 ها را خطاب بهدر این اشعار که شیخ صفی الدین آن

شیخ زاهد گیالنی )گیلکی زبان( سروده است، معانی 

عمیق عرفانی و تلمیحات به آیات ربانی موجود است. 

شیخ زاهد گیالنی مرشد و پدر زن شیخ صفی الدین 

ی خود نگهداشته بوده است و چند سال او را در خانه

است. شیخ صفی الدین پس از فوت مرشدش، به شهر 

ی قبلی خود نه و کاشانهو دیار خود اردبیل رفته و خا

را از روستای کلخوران به شهر آورده، زاویه و خانقاهی 

تأسیس کرده و به ارشاد مریدان پرداخته است. مادر 

او دؤلت خانم نام داشت و خانمی از تبار ترک صفوی 

و به تقوا معروف بود. خود شیخ صفی دو همسر 

بی فاطمه دختر اختیار کرده بود که دومی بی

آمد. اوالد شیخ صفی الدین که به حساب میمرشدش 

ی صفویه را برپا بعدها به سلطنت رسیدند و سلسله

 اند.داشتند، از خانم ترک تبار وی به دنیا آمده

در بخش چهارم کتاب چند غزل و دوبیتی فارسی 

ی منسوب به شیخ صفی الدین را با استفاده از تذکره
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ی ریاض صبح گلشن، کتاب قاموس االعالم، تذکره

ها در انتساب این اشعار به ایم که برخیالعارفین آورده

صفی »شیخ صفی الدین شک هم دارند و گاه به 

 کنند.ها منسوب میو دیگر صفی« رازی

ی انتساب اشعار ترکی اینجا باید تأکید کنم که درجه

به شیخ صفی الدین بیش از درجه انتساب اشعار 

اب اشعار ترکی فارسی به وی است. ظن من در انتس

به وی بسیار قریب به یقین است و امیدوارم آیندگان 

 بتوانند دیگر اشعار ترکی او را هم کشف و نشر کنند.

ی البویوروق است و همانگونه بخش پنجم کتاب رساله

ام از سوی مریدانش ی آن تصریح کردهکه در مقدمه

اند و از زبان شیخ نامیده« طالب»که خود را 

فصل نگاشته شده است. در هر  50در صدرالدین، 

بخش از رساله، شیخ صدرالدین سؤالی از شیخ صفی 

نگارد. در برخی از کند و جواب آن را میالدین می

ها نیز بعضی تفاسیر از نوادگان شیخ صفی از بخش

جمله شاه اسماعیل آمده است که اهمیت اثر را دو 

ی خطی این رساله را حامد کند. نسخهچندان می

الصّراف در میان مریدان شیخ صفی موسوم به شبک 

ی امالی آن را تغییر کشف کرده است. من فقط شیوه

ای به دست خواننده ام متن پاکیزهام و سعی کردهداده

 برسانم.

ی یول اهلینه قیالووز یعنی در بخش ششم رساله

ام. معلوم نیست که چه )راهنمای اهل سلوک( را آورده

ا تنظیم کرده است. اما احتمال بر کسی این رساله ر

این است که اصل این آداب السّلوک قبال به قلم خود 

شیخ صفی الدین بوده است و بعدها مریدان و طالبان 

اند. هم هایی در آن ایجاد کردهها و کاهشافزایش

ی البویوروق و هم یول اهلینه قیالووز از رساله

یجان در اوایل های نثر ادبی ترکی آذرباکهنترین نمونه

و  ی صفویه و یک قرن قبل از آن استدوره

های لسانی قرن هشتم را داراست که در متن ویژگی

ی ام. نسخههایی کردهها اشارهاثر، کم و بیش به آن

خطی آن نیز به دست حامد الصّراف شناسایی و کشف 

 ام. ی کتاب توصیف آن را دادهشده است و در مقدمه

مزکّی النّفوس نام دارد. همانگونه  یبخش هفتم رساله

ام مؤلف رساله، اشرف اوغلو ی آن گفتهکه در مقدمه

ی ی خطی آن به شمارهعبداهلل رومی است و نسخه

د و شوی ملی قونیه حفظ میدر کتابخانه 5452

هایی از آن را قبل از من مرحوم فاخر ایز هم بخش

این اثر  )البته با اختصار( چاپ کرده است. به نظر من،

نیز جزو قارا مجموعه بوده است و از این رو، آن را در 

های آن این کتاب نقل کردم و سهوها و کاستی

مرحوم را نیز تا آنجا که قادر بودم و دریافتم، اصالح 

 کردم. 

در این رساله، ار تحقیق شیخ صفی و از شرح المثنوی 

ی مطالب آن از زبان د و همهشوترکی وی نیز یاد می

د و گاهی به شویخ صفی الدین اردبیلی نقل میش

د که من علت شوهم اطالق می« افندی»شیخ صفی 

حذف این لفظ را، آن هم فقط در یک جا در تعلیقات 

 ام. ذکر کرده

ی ترکی به لحاظ زبانشناسی در نثر این رساله، شیوه

آنادولوی شرقی غلبه دارد و شاید آن را بتوان محصول 

رکی آذری و ترکی مردمی آنادولو ت« مشترک»دوران 

)غیر از عثمانی( به حساب آورده. وجود کلماتی نظیر 

آییرتالشی )جدا(، گؤزتمه )تعهد(، أولشمک )تقسیم(، 

سوکوک )استخوان(، یانرینماق )لغزش(، سونو )هدیه(، 

تواند بر این ادعای من قانجارو )طرف( و جز آن می

 دلیلی باشد. 

ی نام دارد و همانگونه که سبخش هشتم کؤنول رساله

نامی « قایغوسوز»ام، نگارش آن از در سر آغاز آن گفته

باشد و چندین « قایغوسوز آبدال»است که باید غیر از 

ی خطی و بیاض از آن موجود است و من نسخه

« ی عمومی آنکاراکتابخانه»ها را از فتوکپی یکی از آن

ه در باال از ام که در کتاب باز گفتآورده 169به شماره 

هایی چاپ شده مرحوم فاخر ایز با تحریفات و کاهش

ام و هر جا هم ها را اصالح کردهاست. من، این کاهش
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ای اضافه کنم آن را که الزم بود لفظی و یا جمله

ام، یعنی به خواننده داخل دو چنگ ] [ قرارداده

ام که این الفاظ از سوی من افزوده شده است و گفته

ی من نبوده است، ولی س مورد استفادهدر دستنوی

قناعت علمی من بر این است که باید این الفاظ نوشته 

شیخ صفی ]الدین اردبیلی[ »شده است. نظیر:می

 و الخ . . .   «. آیدیر

بخش نهم نگارش ترکی صفوة الصّفا اثر ابن بزاز 

های کهنتر قارا اردبیلی است که خود از نسخه

کرده بوده است و تمام  مجموعه به فارسی ترجمه

ی د و نسخهشومطالب از زبان شیخ صدرالدین نقل می

ی مرکزی و در کتابخانه 3608خطی آن به شماره 

مرکز اسناد ملک محفوظ است. من بخشی را که برای 

ام، از این گنجاندن در قارا مجموعه گزینش کرده

ای دیگر از آن در ام. نسخهی خطی برداشتهنسخه

ی سالتیکوف شچدرین در روسیه محافظت کتابخانه

د که آقای دکتر سید آقا عون اللهی در شهر شومی

باکو مشغول چاپ آن هستند. من در سفری که در 

به مناسبت طرح کشف قارا  1379فروردین ماه سال 

مجموعه به آکادمی علوم جمهوری آذربایجان داشتم 

ی زحمات طاقت فرسای ایشان را در تدوین ثمره

ی دیگر از قارا مجموعه دیدم که آماده بخشی

حروفچینی و چاپ بود. و فتوکپی آن را برای چاپ در 

ی آینده در ایران هم، در اختیار من نهادند. یک نسخه

ی ملی تبریز، بخش حاج خطی دیگر در کتابخانه

موجود است. این  710حسین آقا نخجوانی به شماره 

هـ .  949نسخه را محمد بن حسین الکاتب در سال 

استنساخ کرده است و محل استنساخ آن شیراز است. 

اینجا باید اشاره کنم همانگونه که تنترای برهمن 

های عربی، ترکی، هندی در طول تاریخ به زبان

فارسی، عبرانی، سریانی، حبشی و غیره ترجمه شده، 

قارا مجموعه نیز در حداقل اطالعات ما به فارسی 

 صّفا نام گرفته است.برگردانده شده و صفوة ال

ی ی خطی دیگر از آن، در کتابخانهیک نسخه

نگهداری  2761ی سلطنتی سابق در تهران به شماره

ای نیز در ی دو صفحهد. اخیراً یک نسخهشومی

به همت آقای  4/4209دانشگاه تهران به شماره 

سلمان داغلی یافت شده است که آن نیز باید انتشار 

 یابد.

نسخ ترکی قارا مجموعه را  جویی و کشفپی

ی مرگ خود ادامه خواهم داد و یقینا این تالحظه

عمل با مرگ من متوقف نخواهد شد و به زودی متن 

کامل این اثر گرانقدر تاریخ تمدن آذربایجان تدوین 

خواهد گشت. از شیخ صفی الدین اردبیلی، همه نوع 

کتاب و روایت به فارسی در دسترس است و به نظر 

ها از متون اصیل ترکی ترجمه ی آننب کلیهاینجا

د، کفران نعمت شوشده است و اگر تحقیق و بررسی ن

است. قارا مجموعه یگانه اثر طریقت شیخ صفی و به 

ام نقل از او است و من لنگان لنگان توانسته

هایی از آن را کشف و تدوین کنم و در دسترس بخش

 پژوهندگان معاصر قرار دهم. 

ی عاقل، از روی انصاف، حکم و مواعظ آن را اگر دانا دل

بخواند و معانی و غوامض خفته در البه الی مطالب 

آن را درک و فهم کند، در دلش عشق فروزان تتبع در 

ور راستای کشف متن اصلی و کامل قارا مجموعه شعله

 خواهد گردید.

های خطی این کتاب ها معتقدند نسخهسؤال: بعضی

ف نشده است. نظر شما شومک برای هیچ کس تا کنون

 چیست؟

ام. جواب: من تا کنون چنین ادعایی در جایی ندیده

کنند و به ی مریدان شیخ صفی افتخار میهمه

دهند که قارا مجموعه را در دست اصطالح پز می

دارند و یا در سینه از حفظ دارند و روزهای پنجشنبه 

ی ر و جذبهشودر مجالس و محافل عرفانی خود، با 

کنند. ها را ترنم میخاصی مطالب و اشعار آن

های خطی فوق را هم معرفی کردم. اخیراً نسخه

مریدان شیخ صفی، گروهی از دروایش، بعد از چاپ 

قارا مجموعه از شهر ورامین، به دیدن من آمدند و 
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بیاضی را نیز معلوم ساختند که امیدوارم آن را انتشار 

 دهند.

وزی برسد که دستخط خود امیدوارم ان شاء اهلل ر من

شیخ صفی الدین، ابوسعید ابوالخیر و عالء الدوله 

سمنانی و صاحبان اصلی کلیله و دمنه و نیز خط 

  مبارک موالی پرهیزگاران حضرت علی بن ابیطالب 

ف گردد و بالنتیجه، شوبر شیفتگان این گونه آثار، مک

سازیم انرژی برخی افراد که برای تخریب آنچه ما می

د، مصروف حفظ و حراست و صیانت آن شوف میصر

ها، محققان را به غیرتیها و بیتفاوتیآثار گردد و بی

زحمت و برخی به اصطالح منتقدان را به نقمت 

 نیاندازد.

های علمی خود، ارتباط قارا سؤال: شما در مصاحبه 

ی زبان آذری کسروی را مطرح مجموعه و نظریه

خصوص هم بیشتر صحبت اید. لطفاً در این فرموده

 بفرمایید.

های نگرش منفی های معاصر، زمینهجواب: در پژوهش

به شخصیت شیخ صفی الدین اردبیلی را ادوارد براون 

فراهم ساخت و سپس احمد کسروی برای ترور کامل 

« شیخ صفی و تبارش»ای با نام شخصیت وی، جزوه

ا ی به اصطالح علمی، ادعانتشار داد. وی در این جزوه

کند که ثابت خواهد کرد شیخ صفی الدین اوالً می

دانسته و ثالثا شیعه نبوده سیّد نبوده، ثانیاً ترکی نمی

است. بگذریم که در همین جزوه نیز، مانند دیگر 

د و مثال یک جا شوآثارش دچار تناقض گویی می

دانسته و آذری گوید که مطلقاً ترکی و فارسی نمیمی

 زده است.)!( حرف می

بیت  17تناقض گویی دیگر وی در آن است که 

گیلکی منسوب به شیخ صفی را یک بار تالشی و بار 

ای تحت نامد و بر اساس آن هم جزوهدیگر آذری می

عنوان آذری یا زبان باستان آذربایگان)؟( انتشار 

را بر اساس « زبان آذری»ی مجعول دهد و نظریهمی

ه من با کشف کند. بدینگونریزی میبیت پی 17این 

قارا مجموعه و تدوین اشعار و کلمات قصار و حکایات 

و تحقیقات منسوب به او از یک سو، و اثبات گیلکی 

بیت مذکور از سوی دیگر، خط بطالن بر  17بودن 

ی غیر علمی و سخیف کشیدم و فکر این نظریه

کنم که دیگر از این پس کسی بتواند با اتکاء به نمی

آذربایجانیان زبان تراشی بکند.  بیت برای ما 17این 

های دور از نزاکت کسروی به ساحت گرچه اهانت

مقدس شیخ صفی الدین اردبیلی نتوانست شخصیت 

ی مخلص آل علی واالی این سید ترکی سخن و شیعه

را زیر سؤال ببرد. در طول تاریخ صفوی زادگانی   

که در شهر مقدس اردبیل و نقاط مختلف دنیا 

ند، پیوسته به سید بودن و شیعه بودن و پراکنده بود

اند و اند و افتخار کردهترکی سخن گفتن خود نازیده

های بسیاری از آنان از جمله کنند و شجرهمی

رود و های معتبر سادات آذربایجان به شمار میشجره

اغلب در اسناد تاریخی آستان قدس رضوی ثبت شده 

شاه »ی خاندان شریف سادات است. مانند شجره

که خود اینجانب به جهت کسب افتخار « طهماسبی

ی معتبر آنان را ام شجرهوصلت با این سادات، توانسته

های منسوب به این مطالعه کنم و با دیگر صفوی زاده

 م.شوخاندان شریف آشنا 

های حاصل سخن اینکه، کسروی با انتشار این نظریه

به اصطالح علمی خود و کسب حمایت کامل از 

گاه رضاخان و نیز تبلیغ جهانی از سوی انجمن دست

سلطنتی بریتانیا، به ترکی ستیزی سمت و سو و توان 

ی اعمال داد. و بسیاری از قلم به دستان، در نتیجه

این سیاست، خسته و کودن و سنگدل و چاپلوس 

شدند. من خوشحالم که با قلم بطالن کشیدن بر این 

دام گستران  ی ریایی انگلیس پردازی پردهنظریه

ستیز بر خواهد افتاد و طریق سعادت ملت ایران ترکی

که تنها از طریق آموزش به زبان مقدس ترکی قابل 

 ده خواهد شد.شوتأمین است، گ

داستان پیدایش این نظریه بسیار جالب است. و آن 

بدین گونه است که کسروی هنگام سفر به خوزستان، 

بط با با خان بهادر، پیشکار خزعل، شخص مرت

د. این دو با هم طرح شوکنسولگری انگلیس آشنا می
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آذری یا »ی ریزند و کسروی نگارش جزوهدوستی می

نویسد و را به سفارش او می« زبان باستان آذربایجان

کند و او آن قبل از چاپ، تقدیم کنسول انگلیس می

ی را، پیش از آنکه در ایران انتشار یابد، در روزنامه

ی به ظاهر کند و از این راه نظریهیتایمز معرفی م

شناسان اروپا قرار ی وی را در اختیار ایرانعالمانه

ای که این نظریه از طریق آنان وارد دهد به گونهمی

دایرة المعارف اسالم نیز که به سه زبان انگلیسی، 

دانید د. شما میشوفرانسه و آلمانی انتشار یافت، می

اد دقیق النّظر نظیر منهای برخی افر -مستشرقان 

ها شناسی اغلب گفتهدر تحقیقات ایران -ریتر آلمانی

های خود ما ایرانیان را تکرار ی پژوهشو ثمره

کنند و به آنان با نیات سیاسی خود آب و تاب می

 دهند. می

خالصه، به پیشنهاد کنسول انگلیس، به خاطر نگارش 

ستیزی تشکیل این جزوه که اساس آن را ترکی

انجمن آسیایی »داد، احمد کسروی به عضویت در می

 «انجمن جغرافیای آسیایی»بریتانیا و نیز « همایونی

 د.شوپذیرفته می

ی علمی کسروی بود این پذیرش، تنها دیپلم و درجه

عضو انجمن »که آن را بارها و به صور گوناگون نظیر:

عضو انجمن زبانشناسی سلطنتی »، «پادشاهی لندن

عضو زبانشناسان امپراطوری بریتانیای » و« بریتانیا

های خود، به کار بر روی جلد جزوات و کتاب« کبیر

 برد.می

دانم. من کسروی را یک اصالحگر و اصالح طلب نمی

او را یک تخریبگر و یک تبهکار ملی به حساب 

آورم. یادم است وقتی در جوانی کتاب مهاتما می

خواندم سخنی گاندی اثر رومن روالن را به فارسی می

 به این مضمون در آن دیدم که نوشته بود:

ی هندوان من از عیوب فعلی که اماکن مقدسه». . . 

ها را اند، خبر دارم. اما با این همه من آنرا ملوّث کرده

دارم. چون ملت من پای بند آن هستند و دوست می

با آنکه یک اصالح طلب به تمام معنی هستم، هیچ 

آداب و سنن هندوئیسم را به خاطر یک از عقاید و 

 «کنم.عزت و شرف ملتم نفی نمی

لرزیدم خواندم، بر خود میوقتی من این سخنان را می

توانست یک گفتم که کسروی هم میو به خود می

د اما به علت تحقیر عقاید ملت و توهین به شوگاندی ب

باورهای مردمی در منجالب جاسوسی به دشمنان 

به راه باطل رفت و به مردم اعتنا  ملت خود افتاد و

نکرد و دین و آئین جدیدی ساخت و عوامفریبانه خود 

نامید و « برانگیخته»را پیغمبر یا به قول خودش 

« باهماد پاکدینان»منتشر کرد و « پرچم»و « پیمان»

سازمان داد و به سوء قصد به زبان فارسی دست زد و 

هم به فارسی  اختراع کرد و در این راستا،« زبان پاک»

امانی پرداخت و به ستیزی بیستیزی و هم به ترکی

اقدام کرد. و این زبان « زبان آذری»ی اختراع نظریه

سازی و دین تراشی، او را به تمامی از مردم جدا 

ای که ساخت و به او موضعی ضد مردمی داد. به گونه

 ترین افراد، ترور شد. توسط مردمی

ی ها با اتکاء به نظریهستونیشودر پنجاه سال اخیر 

اند و اشرافیت پهلوی وی به زبان ترکی هجوم آورده

ی آذربایجان، برای آنکه خود را کامال بتواند از زده

های مردم جدا سازد و رخت یکسان عاریتی توده

رضاخانی بر تن کند، راهی جز ترک کردن فرهنگ 

متعالی ترکی اسالمی و ایرانی نداشته است و در این 

رهبر خویش  -اگر هم پیغمبر ننامید -اه کسروی را ر

 قرار داد.

ی علمی در تحلیل یک مسأله بسیار مقدس انگیزه

است. مثالً اگر کسی به قصد روشن شدن یک 

ی غامض زبانشناسی، پیرامون متون فولکلوریک مسأله

های تالشی، یا تاتی، گیلکی و یا هر یک از لهجه

ث کند، کتاب بنویسد فارسی موجود در آذربایجان بح

و به تحقیق بپردازد، از سوی هر کسی استقبال 

د و کار او در حد خود، تقدس و ارزش علمی شومی

رو او، نه به مردمی دارد. اما کسروی و اشرافیت دنباله

سوزاندند کردند، دل میها صحبت میکه به این لهجه
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ی بازگشایی یک معضل زبانشناسی را و نه دغدغه

خواست یکی از آنان موسوم به کارنگ میداشتند. 

سواد و مالدار و بیابانگرد بودند ثابت کند که ترکان بی

 و فارسان دانشمند و کشاورز و شهریگر بودند.

ویژگی پیروان کسروی آن است که به انحاء گوناگون 

به نوامیس مذهبی، تاریخی، زبانی، ادبی و فلسفی 

اند، تنه زدهمردم اصیل و نجیب سرزمین آذربایجان 

اند، مزاحم احیاء و گسترش فرهنگ توهین کرده

اند. این گناهان قابل بخشش نیست. دست ترکی شده

کم نسل حاضر نباید اغماض کند. من خود، گرچه 

های کاری از آنان بر دل دارم، اما همه جا سعی زخم

های آنان، جلو غلیان نزاکتیام در مقابل بیکرده

نم و حرف و سخن را به احساسات خود را سد ک

استدالالت و استنتاجات علمی واسپارم. هم از این 

 روی، سعی کردم کتاب قارا مجموعه را منتشر سازم.

ونیستی پهلوی، زبان شوزبان ترکی، پیش از حکومت 

علمی و ادبی ایران بود که دوش به دوش فارسی و با 

اخذ قوت از زبان قرآن، بالیده و تکامل یافته است. 

ن فارسی هیچ گاه در آذربایجان رایج نبوده است و زبا

ونیسم پهلوی به این سرزمین تحمیل شوی در دوره

شد. ولی امروز مردم مسلمان آذربایجان به سبب 

حد و حصری که برای برپایی و استقرار و عشق بی

در نظام  تعمیق حکومت دینی و اسالمی دارند،

عنوان  مقدس جمهوری اسالمی ایران، فارسی را به

اند. هم از این ( پذیرفتهOfficial« )رسمی»زبان 

های خود را به فارسی روی، من برخی از کتاب

نویسم، وگرنه، فارسی، تاب بیان مفاهیم  علمی و می

ظرایف عاطفی را در حد ظرفیت ترکی ندارد. از سوی 

ونیسم پهلوی سبب شده است که برادران  و شودیگر 

بمانند « تک زبانه»ر ایران، خواهران فارسی زبان ما د

ند. این شوو از درک و فهم زبان توانمند ترکی محروم 

دانم که از دهم و وظیفه میاست که به خود حق می

با تعریف قانونی « رسمی»فارسی فقط به عنوان زبان 

 گاه بهره جویم.و حقوقی آن، گه

تواند منطبق های باالی خود، میزبان ترکی با ظرفیت

انزدهم قانون اساسی مترقی جمهوری بر اصل پ

اسالمی ایران، برای ما عالوه بر زبان معیشت و مراوده 

ها نیز باشد و و مکالمه، زبان علم و مطبوعات و رسانه

مردم آذربایجان در همین راستا یک قرن است که 

امان دارند و اکنون در پناه ی به حق و بیمبارزه

کنند احساس میحکومت دینی، خود را غالب و پیروز 

ر که مسؤولیت شوو توقع دارند که مسؤوالن اجرایی ک

نظیر قانون اساسی بر انطباق اصول مترقی و بی

ی آنان است، حرکتی برای رضای خدا و مردم عهده

 پسندانه انجام دهند.

که امیدوارم  -اگر چنین حرکتی به فرجام برسد 

بحث در دقایق علمی و نکات باریک  -خواهد رسید

ها ی متون گرانقدر ترکی، مانند فارسی، به دانشگاهفن

ی همین کتاب راه پیدا خواهد کرد. حقیر در مقدمه

ام که حتی یک صدم از نسخ خطی ترکی نشان داده

های دنیا تا کنون منتشر نشده موجود در کتابخانه

ی است. و به نظر من، این تکلیفی است بر گردن قوه

ت تحقیق و غور و بررسی ر ما که امکاناشومجریه در ک

و انتشار این متون اصلی اسالم و ایران را فراهم سازند 

د و کسی هم بدون شوتا کار به کاردان سپرده 

ی علمی و اشراف به موضوع بحث، با ادعای پشتوانه

جای نقد، به تخریب قالع فرهنگی این ملت مظلوم بی

و سرافراز دست نزند، و بدخواه و بخیل، قطع ید 

 .گردد

د مینورسکی و شاردن نیز شوسؤال: گفته می

ی کتاب قارا مجموعه و انتساب آن به اطالعاتی درباره

اند. نظر شما در این باره شیخ صفی مطرح کرده

 چیست؟

جواب: مینورسکی در باب اهل حق و برخی فرق 

صوفیه در آذربایجان و کردستان تحقیقاتی کرده است 

ریدان طریقت شیخ و خود به ایران سفر کرده، با م

ها هم شرکت صفی هم مالقات داشته و در جمع آن

ی خطی به نام سیرالصّفیه در کرده است و یک نسخه
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ها دیده است که به ترکی بوده و حاوی دست آن

کلمات، نصایح، مناقب و حکایات از شیخ صفی الدین 

بوده است و بر اساس این مشاهدات و پرس و جوهایی 

و مطالعاتی که انجام داده، اظهار  که از مریدان کرده

نظر کرده است که قارا مجموعه عبارت از رساالتی 

بوده که شیخ صفی الدین جهت ارشاد مریدان خود 

ی آن رساالت نگاشته است و سیرالصّفیه باقی مانده

است. سپس مینورسکی به سخن شاردن سیاح 

کند که فرانسوی قرن شانزدهم میالدی اشاره می

مرشدان صفویه پیش از اعزام به جنگ از گفته است 

پرداختند و قارا مجموعه به ذکر مناقب شیخ صفی می

مقامات و »گیرد که قارا مجموعه همان نتیجه می

شیخ صفی الدین بوده و از سوی « مقاالت و مناقب

مریدان ترکی زبان وی ترتیب یافته بوده است. و 

ات ترکی کند که این رساالت بر اساس تقریرتأکید می

خود شیخ صفی الدین بوده است که به مناقب او 

تبدیل شده است، و گرنه کسی برای خودش 

 نویسد.نمی« مناقب»

وی و دیگران از جمله روحانی معزز آقای فخرالدین 

موسوی اردبیلی نجفی در کتاب تاریخ اردبیل و 

دانشمندان  و آقای بابا صفری در کتاب اردبیل در 

ای دکتر جواد هیئت در کتاب گذرگاه تاریخ و آق

های ترکی  این ی سیری در تاریخ زبان و لهجهارزنده

ی اند و منبع همهاطالعات را از هم گرفته، تکرار کرده

آنان کتاب افضل التواریخ است که از سوی فضلی 

 اصفهانی تألیف شده است.

عالوه بر مینورسکی، مستشرق روس و.بارتولد نیز در 

مربوط به تاریخ آذربایجان با ذکر  جلد دوم کتاب خود

گوید که شیخ زاهد روایتی از شیخ زاهد گیالنی می

کرده است. و خطاب می« پیره ترک»پیوسته به او 

خود شیخ صفی الدین نیز هنگام تفویض مقام خرقه 

ی پوشی به پسر خود خواجه صدرالدین، به لهجه

 ترکی اردبیلی گفته است:

کنید و بدانید که تختگاه  برای خواجه صدرالدین دعا»

 «.ی من نصیب یک ترکزاده شدشیخ زاهد و خرقه

و او را توصیه به نگارش قارا مجموعه کرده است. و. 

 کند که: بارتولد در همانجا تأکید می

این شیوخ و ترکزادگان اردبیلی بودند که توانستند »

در ایران مذهب شیعه را رسمی کنند و آحاد 

 «.لشکر شیعیان را تشکیل دهندن و شوهای قسازمان

فردی که پس از انتشار کتاب مستطاب قارا مجموعه 

با آمیختن آب  -به قول ما ترکان -سعی کرده است 

« انگیزمسأله»هفت دره به هم، این حادثه مهم را 

ایم بنامد و در صحت انتساب رساالتی که کشف کرده

)و به فضل الهی باز هم کشف خواهیم کرد( به شیخ 

فی الدین ایجاد شبهه کند، تحقیقی در این باب ص

نکرده است، و فقط اطالعات ناقص تکراری دست 

 چندم را دیگرباره تکرار کرده است.

ذکی »دانیم که قبل از او، حتی شخصیتی مانند ما می

هم در اثر عدم تحقیق کافی در این « ولیدی طوغان

زمینه و داشتن اطالعات تکراری ناقص و یا تعصبات 

تری بر زبان رانده خشک و عوامانه، سخنان سخیف

 است و مثال گفته است:

اند برای شاه اسماعیل و شاه طهماسب کوشیده»

زدودن منشأ نژادی کرد خود، جد خویش فیروز شاه 

را از نسل پیامبر اسالم قلمداد کنند و بدینگونه شیخ 

صفی الدین را به پیغمبر ترکان شیعه مذهب بدل 

 «هایی را به او منسوب دارند!ر و نوشتهسازند و اشعا

ی منشأ نژادی صفویه اثر من این مطالب را از جزوه

ذکی ولیدی طوغان  برای شما نقل کردم. وی همان 

است که تعصبات عثمانی گرایی شدیدی داشت. ولی 

به هر حال، به ادبیات ترکی خدمت هم کرده است. اما 

بیان  شما توجه کنید که این تحریفات در حالی

دانیم مادر شیخ صفی الدین اهل د که ما میشومی

روستای باروق در غرب اردبیل و دختر جمال پیره 

ترک بوده و پدرش جبرائیل نام داشته و از اهالی 
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روستای کلخوران واقع در سه کیلومتری اردبیل بوده 

است. و خود شیخ صفی الدین نیز با دختر علی 

و دختر شیخ زاهد سلیمان کلخورانی ازدواج کرده 

گیالنی را به عنوان همسر دوم خویش اختیار کرده 

بود، و وقتی بیست سال داشته، به شیراز رفته و در 

معروف شده است. و مهمترین « صوفی ترک»آنجا به 

ی دلیل اینکه در تاریخ ادبیات ترکی ایران، دوره

نامیده شده است و صفویان « دوران طالیی»صفویه، 

راموش ناشدنی به زبان و ادبیات خدمت عظیم و ف

اند. خود شاه اسماعیل هم مانند جد کبیر ترکی کرده

سروده است و بیش از چهارصد شاعر خود شعر می

ترکی سرا در دربار خود جمع کرده بود و امر کرده 

ها هنگام اجرای اشعار وی در «عاشیق»ی بود همه

ساز، لباس جنگی به تن داشته باشند، چکمه به پا 

کنند و کاله دوازده ترک صفوی بر سر بنهند. 

های آذربایجان هنوز هم در مراسم رسمی، این عاشیق

کنند و با چکمه در مراسم حاضر جامه را بر تن می

 ند.شومی

سؤال: در کتاب قارا مجموعه اشعار ترکی منسوب به 

اید. بعضی را عقیده بر شیخ صفی را نیز درج فرموده

ر توسط شعرای دیگری که بعضا این است که این اشعا

 اند، سرودهزیستهچندین قرن بعد از شیخ صفی می

ها معتقدند که شعرهای شده است. همچنین بعضی

ترکی منسوب به شیخ صفی تا کنون کشف نشده 

 است. دیدگاه شما در این باب چیست؟

جواب: پیرامون اشعاری که اینجانب در کتاب قارا 

احدی بحثی آکادمیک نکرده ام تا کنون مجموعه داده

های هیچ یک از شعرای دیگر هم تا است و در دیوان

کنون حتی به صورت توارد نیز دیده نشده است. آن 

که مورد نظر شماست، مجهولند و وجود « هابعضی»

 خارجی ندارند .

کنم که خود اینجانب بودم و این را باز هم تکرار می

و عدم دقت  به دلیل تحقیق ضعیف 1361که در سال 

های الزم، این اشعار را کاوی و بررسیکافی در نسخه

ی یئنی یول به صفی قلی چرکس منسوب در مجله

ساخته بودم که با نشر قارا مجموعه این سهو و خطای 

« هابعضی»ام. و منظور آن فرد از خود را اصالح کرده

خود من هستم! البته اگر کسی سخن مستند و 

می و دقیقی داشته باشد، من با معقول و استنباط عل

نهایت نزاکت بر پیشانی او بوسه خواهم زد و اگر سهو 

مرا اصالح کند بر او آفرین خواهم گفت. چنانکه 

دوست بسیار عزیزم آقای دکتر فیض اللهی اول بار 

اینجانب را متوجه انتساب این اشعار به شیخ صفی 

، الدین کردند و ذوات محترم حاج موسی هریسی نژاد

سید جعفر آقا موسوی اردبیلی، سید آقا عون اللهی، 

دکتر جابر عناصری،  مهندس محمد صادق نایبی، 

دکتر صابر امامی، دکتر موسی مجیدی، مهندس 

ای تازه را محمدرضا کریمی و دیگران هر کدام، نکته

باز گفتند و مرا مدیون دقت نظر خود ساختند. در 

اوانی از شیخ صفی آینده یقین دارم که اشعار ترکی فر

الدین کشف و دیوان وی تدوین خواهد شد. البته الزم 

است که ما کار علمی زبانشناسی بر روی مورفولوژی و 

ی شناسی تکواژهای این اشعار و تعیین درجهسازه

ی اردبیل را شروع کنیم که ها به لهجهانتساب آن

 اند.اکنون آقای مهندس نایبی این مهم را دنبال کرده

ال: لطفاً ارتباط کتاب فارسی صفوة الصّفا و کتاب سؤ

 ترکی قارا مجموعه را روشن بفرمایید.

ی جواب: اجازه بدهید پاسخ این سؤال را من از مقاله

علمی آقای دکتر سید آقا عون اللهی از دانشمندان 

جمهوری آذربایجان که پس از چاپ کتاب قارا 

شان در مجموعه برای من فرستاده است، نقل کنم. ای

 گویند:این رابطه، با پذیرفتن نظر حقیر، می

توکل بن بزار، بسیاری از روایات و اشعار شیخ ». . . 

صفی را از کتاب قارا مجموعه برداشته و با استفاده از 

م.  1358ها کتابی به زبان فارسی نوشته و در سال آن

آن را به پایان رسانیده و صفوة الصّفا نامیده است. 

م. به امر  1542ب صفوة الصّفا را در سال همین کتا

شاه طهماسب، محمد الکاتب الشیرازی متخلص به 
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نشاطی دوباره به ترکی روان ترجمه کرده است و از 

آن جهت شاه طهماسب چنین امری به او کرده است 

که در آن روزگار، اکثریت مریدان شیخ صفی الدین با 

از در زبان فارسی آشنایی نداشتند و توکل بن بز

استفاده از قارا مجموعه، مطالبی نیز خود بر آن افزوده 

بود و اشعار و عبارات فارسی آورده بود که نیاز به 

 «شد.ترجمه احساس می

ی ی ترجمهخود محمد نشاطی شیرازی هم در مقدمه

 گوید:ترکی از صفوة الصّفا می

چون طالیبلر ایله صوفیلر پارسی دیلینی آنالمازالر و »

سیندن محروم قالورالر اگر دیگوندن فائدهائتمهمعلوم 

یه دؤنسه قامو تورک مریدلر، بلکه بوتون تورکی

تورکستان عالیملری، آندان فایدا گؤررلر، به غایت 

 « مستحسن دیر. . . 

باید یاد آوری کنم که استاد عون اللهی این برگردان 

گرانقدر را نیز به عنوان بخشی از قارا مجموعه منتشر 

کنند. آنچه که اینجانب در کتاب قارا مجموعه می

ی صفوة ام، فقط بخشی از ترکی شدهتقدیم داشته

ی ملک ی خطی آن در کتابخانهالصّفاست که نسخه

تهران )آستان قدس رضوی( محفوظ است و فتوکپی 

آن از سوی آقای طالب الحق و توسط یکی از 

 دانشجویانم به اینجانب اهدا گردید.

وزگار این است که اگر چه از این کتاب از عجایب ر

گرانبها یعنی قارامجموعه حاوی کلمات، نصایح، اشعار 

و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی این همه نسخ 

گاه به عنوان اثری و یا رکنی خطی موجود است، هیچ

از ارکان ادبیات ترکی آذربایجان شناخته نشده است و 

ز قلم به دستان اغلب نیز در دو سه سال اخیر بعضی ا

های علمی و سخنان مستدل اینجانب با با مصاحبه

 کردند.ناباوری برخورد می

توان نسبت داد: یکی خبری را به دو عامل میاین بی

طریقت منسوب به شیخ صفی الدین که پیروان آن 

 اغلب مانند دیگر طرایق صوفیه مثالً اهل حق نیمه

د آزار قرار مخفی هستند و از ترس اینکه مبادا مور

اند و نسخ گیرند، متون آئینی خود را علنی نساخته

خطی موجود در میان ما نیز معروض اظهار نظرهای 

اهل تشرّع قرار گرفته است و یا اهل تسنن و محققان 

 اند.سنّی مذهب تحریفاتی در آن ایجاد کرده

دوم، پژمردن روح تحقیق و بررسی در شرایع و آراء و 

تصوفی ترکان صفوی و قزلباشیه  و های افکار طریقت

متون ترکی بازمانده از آنان است. و اگر در یکی دو 

های شیعی اشاره به وجود قارا مورد از متون تذکره

مجموعه رفته با تعصب از سوی عثمانیان ردّ و لعن 

شده و به مرور دهور فراموش گشته است. افرادی 

ی اهل هم که ناشر برخی متون ترک« فاخر ایز»مانند 

های شخصی دست تصوف بودند به گزینه با سلیقه

اند و گاه به افزایش و کاهش در متون نیز راه زده

اند. چرا که اصوال محققانی مثل ذکی ولیدی داده

طوغان و فاخر ایز، به ادبیات شیعی و طرایق صفوی 

نگریستند و قارا مجموعه را انکار ی اعتبار نمیبه دیده

ی معروف را شیخ صافی و یا فقط کردند و شیخ صفمی

ی دادند. دربارهنامیدند و نشانی از وی نمیشیخ می

مظلومیت ادبیات ترکی شیعه، من درد دل فراوانی 

 دارم. این زمان بگذار تا وقت دگر.

 سؤال: آخرین توصیه و فرمایش شما چیست؟

مندان این ی عالقهجواب: فرجامین سخن من به همه

های مختلف قارا الب بخشاست که بنشینند مط

ها و قیالووزها و اشعار مجموعه مخصوصاً بویوروق

ترکی شیخ صفی الدین را با دقت بخوانند و به بحث 

در محتوای آن بپردازند  و زوایای تاریک این کار مهم 

را در حد تالشی که از هر کسی ساخته است، روشن 

 سازند.
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 : صدیار وظیفه ائل اوغلو آراشدیران
 سلجوق شهنامه

 یاز زبان لطف 
 فصل دوم:

 سلجوقنامه( یری) شکل گ
 یانو ظهور سلجوق یاررش، هجران در دشواز  بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 د حکم قدرشوهر چه در ازل 

 هرچه فرمان حق بود آن معتبر

 ینهم یدآ یاپیحکم که پ آن

 یندر زم یدونهم یجار دشو

 و بد یککدام کارگر ن هر

 یدحکم ازل ناگاه بسرا از

 یافثکه از نسل  زاوغو

 پس ینترکستان نمونه شد چن در

 و وحدت       یکین یمشد تعل ازو

 خصلت یکدر آنجا ن یدبنما که

 دراز یسالها ینچن گذشت

 دمساز یندر نسلش نبود ا لیک

 شد یدار،فتنه ب رششو

 شد یمارکار ناخوش ملک ب از

 برود یکه بدکار هرجا

 دشوب یجدال در و رششو

 امن و امان یةما یو جان یکدل

 زمان  یشاتفاق آسا در

 دشودور  یکیکه ز ن یشک هر

 دشوخور  ینبود هم پایدار

 دولت اوغوز ینچن پس

 فراوان شد دلسوز یسالها از

 چون اغوز رفت از جهان

 خصلت همان یکن یبا و رفت

 فرتگه مرک و تاراج درین

 عالج یها شد ب یلهقب یانم در

 روح و راحت رفت از بدن 

 د هر مرد و زنحضور مان بی

 یاناز م یدهجران نم هجرت

 گران یرشهاشوفتنه و از

 اوغوز که مرد دالور یلهقب از

 بود معتبر یندبقاق  گو نامش

 یرآهنستبقاق ت معنای

 همتا مردست یب یریدل یر،تدب در

 در فترت ترکستان آن مرد

 کرد یانع یسان بهادر چه

 یلنامدار قبا یگروه بس بسی

 یلمسا او بودند در هر بنزد

 فراوان یگذشت سالها چنین

 در آن  ینداو که سلجوق گو فرزند

 آن نوجوان که دالور بود

 بود یاور یبه شاه اقبالش

 همسر یگربقاق که د همسر

 فتنه کرد بهرسلجوق بر پدر

 ینو ا ینسلجوق ک بدانست

 ینبا اتباع خود هم سرکشید

 رفت از ترکستان به توران

 بخارا روان یتا از ورا گذشت

 بدو سند یندتنها که گو جای

 هم ساختند کند ) شهر( ینجابد نشستند

 در آن ساحة فراخ سازگار

 فراهم آمدند چار مرد نامدار

 اوغوز بودند یینو آ یندر د چنانکه



34 

 

 Xudafərin 190  (2021)  1399 -بهمن 190خداآفرین 

 

 هم دور از سوک دلسوز بودند

 ینفر بود بر طاعت گز آیین

 یینستم شدند بر آ یسال حد ب در

 کرد یاتترک ح یدر و سلجوق

 وهفت  ساله بود آن مرد صد پیر

 سه فرزند او که ماند جوان

 ، مصاد ، آلب ارسالن  اینقال

 یرتپدر با س یبجا اینقال

 کار و ملک و ملت یرتدب کرد

 هم ینسند شد فرحناک ا دیار

 امم یدر جوار غبطه بخشا شد

 دهر نا سود ینکار ا عیانست

 یسوداز جوار همه حسد ب نمید

 جدالست یجهان که جا این

 و وبال است یمرشتة ب سر

 یدکه بفرخنده رس ییجا هر

 یدمد یگرباعث فتنه د دشو

 یانحسد برد سامان چنانکه

 رش حسودانشوسند  یاربه د نمید

 که مالدار بود یارکدام د هر

 دشویم ینجاستمکاران بد ستم

 یداز حرص تاراج دم این

 یرسیدم یهدولت همسا در

 در جنگ هالک ینچن ینقالا شد

 و ناموس فتد خاک ریاحفظ د به

 آن مرد صالح هم بود بهادر

 بود نادر یلپژواک قبا یرش چو

 یرفرزند او ماند چو ش سه

 (ی)چاغریردالقاق هم چاغ طغرل

  یامسه برادر کردند نقل خ آن

 بخارا تمام یکتا به نزد آمدند

 اسالم بودند یندر د همگی

 یندگو یم  یهگروه غوز یشانا به

 به خان بخارا فرستادند 

 یستادندا یگرانبدو دالقاق د رفت

 یالق  یندبخارا که گو خان

 دالقاق  یرفتگبران پذ بعنف

 ،بشنو یالقنامم  گفت

 رو یزتو دالقاق ت نام

 )؟( نام منیتو که شناور نام

 باد وزان سام من میگوید

 به آداب یکدیگرمخالف به  پس

 دو ناب ینا یکتا ییجا نیامد

 باز آمد دالقاق غم نوش

 یوسرا ما یالقاف گز گفت

 آن قافله سار ینجااز ا رفتند

 در معنا بود سپهساالر یکی هر

 خان ترکستان یاربد رسیدند

 نامش بغرا بود در زبان

 تنها مسکن خواستند ییجا از

 بودند یمهپانزده خ همگی

 توران یکه در ورا یخال جای

 مسکن سنگستان  یشانبه ا داد

 مامن یرغ ینجابد نشستند

 از شرّ بغرا هر زمن ینام نیستند

 گذشت سه سال در آن 

 بغرا خان  ییدةشناختند گرا لیک

 یشانکام بغرا بود قتل ا چون

 آنرا فهمند هر سه برادران

 یمگفت غافل نباش طغرول

  یمرا پناه بداشت خدا

 بغرا یلنباشد که م دور

 هر کار هر فردا ینهمچن بود

 گرفت  یلهطغرل را با ح روزی

 یختگرزندان انداخت ب به

 همانکه بر دالقاق سپاه فرستاد

 آن سپاه که ناگهان هجوم داد

 دالقاق آن سپاه را کرد

 همه زبون و تار مار و رد

 پس دالقاق بر بغرا خان
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 یانژ یرصولت چو ش کرد

 یدرس یزکه به زندان ت تا

 یدطغرول را خالص کرد بد برادرش

 رفتند یهمگ ینجاا از

 یدندسند باز رس یاربد  تا

 شدند یلبه آلب ارسالن دخ جاینا در

 سفر ند گفتند یماجرا همه

 ینام یستیمآلب ارسالن ما ن گفت

 یند همشوبدانکه  یزست از

 دهر که آرامگه جدال این

 همانا که هر دم خون و وبال

 ماندند ینجادم که ا خیلی

 هر گاه در مشاوره حکم راندند

 یدبه ضعف رس یانسامان چون

 یدمز یرتارسالن کرد غ آلب

 بخارا و کرمان یماقل ستد

 یشاندولت سلجوق در ا پدید

 کت آمدشونام تاب و  ازین

 وحدت آمد یزه یانسلجوق در

 در سطوت بدرخشد طالع آنان

 بر بثات و عمل شدند کامران

 یدسنج یشانفرقه از ا سه

 یدو شد یغمالک شدند با ت یمسه اقل در

 سلجوق کرمان هم ارض سنجار

 سلجوق رم هم ارض انبار

 

 روم یارفرقه سلجوق رفتن به د از
 

 یداز مشاورة شد بعد

 یدکش یغدالقاق ت طغرل

 ما باد ینمع یاخدا گفتند

 یادمذلت به از انق چاک

 اعوان اتباع یعبه جم تا

 خروج کردند بر مطاع پیمان

 یرانهزار جنگاور ش هفت

 یرانهمه در جوره م یمانپ بر

 ینلرزه دادند هر زم چنانکه

 ینچن یدندسبه کوه اسن ر تا

 یامدارند مسکن خ ینجاا در

 رش ناکامشوتنها از  ینا گفتند

 و اسب تاز یو مواش جوان

 نو ساز یرپر شد با ت ینجاا در

 دم که به آرام و حضور خیلی

 ماندند با کمال و سرور ینجاا در

 کرد  یاتطغرل ترک ح لیک

 غزلگاه کام نبرد ینا در

 شده یردر عمر پ دالقاق

 توق که بزرگ بودهفرزند بزرگ صال

 فرزند او طورس بغا  دیگر

 بود پژواک وغا یکوه اگر در

 ینبرادر صالتوق بو مع با

 ینام یستن یدشمنان هم از

 در قوت بودند ینچن پس

 یدندرس ینبه کام ا یبراست تا

 طورس بغا نام زد در جوار

 یدارپا یکه از قهر او شد ب یحرام هر

 فرزند صالتوق که قوتلمش بود دیگر

 بهادر هم هوش بود سیب

 زن یرکار جنگ و شمش در

 بدن  یلصورت هم پ مهیب

 بود یکتاعلم افالک  در

 خود بخود دشویپر غرور م دمی

 طغرل یلهمنقال هم قب قبیله

 شدند از دل یارآمدند  ینا نبرد

 یاربغا کرد جوالن د طورس

 بر بهانه شکار یشخو یاران با

 یآمدند به خرابه آقرا روزی

 یفرخنده جا یکخراب لکه  دیدند

 سبزستان یرینو ش یخال چنانکه

 مردمان ینمانده رفته هم کس
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 طورس بغا کرد جستجو در جوار

 هر جا بر شکار یشتفت کرد

 یاهتا به کوه س یدندرس روزی

 بزرگ ناگاه یرانیو یدد ینجاا در

 بلند یخرابه که قصرها چنان

 بهرمند یب یدطور دلسوز نما در

 رستادخبر ف یدنشاز د همی

 یادبن یناز یانقوتلمش کرد ب با

 سپاه یلیقوتلمش خ فرستاد

 گاه یمهاعمار هم فرستاد نه هزار خ بهر

 یدرس یاپیگروه سلجوق پ چون

 یدشد پد یروشن یکه ته یجا هر

 الرنده شد اعمار اقرای،

 کامکار ینجا که شد از نو هر

 دم ینشده کرد وفات ا یرپ دالقاق

 الم گورش را در اسن نهادند پر

 ینشد دف یصریهدر ق صالتوق

 ینزم ینسند کرمان آمده خاکش ا از

 سرفراز یرشد ام قوتلمش

 )دراز(یرازروم نامش شد د در

 کرمان یارسلجوق د امیر

 که نامش بود آلب ارسالن

 دولت نو که در روم شنید

 مشوآمد به دلش از حرص سخت و 

 آمد آلب ارسالن به سپاه فراوان

 بان یدهوتلمش دآوردند با )به(ق خبر

 قوتلمش کرد جمع سپاه

 بهر جنگ او بشد روبراه

 یدرس یزهراقل ت یصحرا به

 یدبه جنگ آغاز کردند شد ینجاا در

 از حرص و غرور یکیسپاه که  دو

 را به حفظ مال و ناموس، دفع شرور دیگر

 چنان جنگ شد سر نمون

 صحرا گلفام شد از رنگ خون

 در آنجا سپاه قوتلمش شد زبون

 و سرنگون ینهمه زخم تندگریخ

 آلب ارسالن در رزمگاه 

 ناگاه یکردگشته گان م تماشای

 ینروح در زم یقوتلمش را ب دید

 ینبخود افسوس مرا،شد غمگ گفت

 از سفر دورا دور آمدیم

 زور ینچن یمقرابت را کرد حق

 نادم شد ینارسالن از ا آلب

 کفارترسا را عازم شد یردیارتسخ به

 یاه درتا ب یهانتاک ترسوس

 را سراپا یشانا یرتسخ کرد

 جان یلیآن معرکه را پروازد خ در

 اندوه بر اندوه شد در خانمان

 اووا یرآن صحرا را گفتند صند هم

 گور قوتلمش را نهادند در آنجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چوخ حورمتلی مهندس عسگر 

 محمودی

آنانیزین دیار باقیه هجرتی 

یدان هامیمیزی کدرلندیردی.تانر

مرحومه یه رحمت و مغفرت 

قاالنالرینا ایسه باش ساغلیغی 

دیله ییریک.بوتون منسوبینین 

 باشی ساغ اولسون.
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 اؤلورلر؟ لریلد ییهن
  یموزل یستوفر: کریازار

 )دالغا( یآدم: محمودبنچئویرن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوچون  یزلرب لهیکل. اؤزلییلقونو دئ لیسئوینج

 لرینیل. دیمیزدیرچوخ وورغونلوق وار لرهیلد ی،ک

. یرردخب یراوزونتولو ب یستئز ـ تئز آرادان گئتمه

اون  یانلیزچوخونون  یاریسیندان لرینیلدا د یادون

باالجا  یر. دئمک بدیریبسؤزچوسو قال ینم

. یوموجاقاستاد نینیونچوالریاو یدمانا ینشهر

دوخسان  ی،ک یلربو اوال ب سییکدرل یقبوندان آرت

 یندیکی،قونوشانالر ا لردهیلچوخ، بو د ییزدانفا

دا  یا. دوندیلریلسونوناجاق آرادان گئتمه ینعصر

 یندنسؤزچولر یناونالر ی،وار ک لریلد یراس یرب

 ی. حتدیریبقال یرینئچه قونوشچو د یانلیز

 الرینایاتاؤز ح یلمانجد یکیـ ا یرب لریندنیبعض

دن اؤلن یمسه. بونا گؤره بو نئچه کیرلرداوام وئر

 .دیلریلاؤلمه لردهیلسونرا او د

 یبو سورونون جاواب اولورالر؟ یوخ ییهن لردیل

گنج سؤزچولره کؤچوروله  لریلبئله د یسادیر،ق

سؤزچولر اؤلورلر، بئله  یاشلی. سونوندا یلمیرلرب

کور اولور.  یاوجاغ یلیر،کس ینسل یلیناولور او د

اؤز  یشمیرالر،دان لردهیلبو د لرندنیلآما گنج نس

نه اولور؟  یسبب نقورومورالر. اونو لرینییلآناد

  یانینداهر  یانینبو قونودا دون الریشیقدان

 ینن: هندوستانینلره باخ. بو اؤرنکدیریلفرق

 یآدامالر« سولونگ» یندهلراؤلکه یقداغل

لسمه گؤرمک اوچون ته ی. اونالریاشاییرالر

نئچه  ییب،توپلوسو آزال ینالر. بو انسانیردالزم

 یلها یالرشوقون یننیاولوبالر. سولونگ خالق ینم

 ینسبب اولور، اونالر لرییبهموحار لیکیشههم

. لرینگئتس یب،لره قوواالناؤلکه یسانک یچوخالر

اؤلدورنده، بو  یلر اونالردوشمن یزسرحم ی،ک یادا

ده اؤلوب، آرادان  لرییلد ی،دَبلر ینخالق

 یالرانسان لر،یبهموحار یادا. دوندیلریلگئتمه

 . یرلرائد لریتجنا آرتیقاؤلدورمه دن 

 یندیممکن دور ا ینیز،سوروشاس ی،ک یلسینب اوال

حالدا  یده اولسون؟ چوخ تعجوبل یلد یلمامیشتاپ

 یکجهلهن. تزه یک،لدئمه یندابو سورونون جاواب

 ی،ک دیریلیبآدامالر تاپ یرس یرب الردایوناوزاق را

. دیریوخالری لیقیباغل یایااوالن دون یزب یناونالر

. مثالً دیریلیبل ده تاپید یئنینئچه  یئرلردهاو 

 یرآد دا ب «گانگدوگی»یمالیاداه یلدها ی،ج1991

 یلماسیتاپ یلیند ی. بو اسکیلدیتاپ یلد یاسک

 یتمیشسن ا یلهاوچون ائله ب لرچییکآنت

 .لریلیبتاپا ب یلینیناغ نینیدره س«  ال یشانگر»

 ی،ک یروارد الریینامهله ده ا نینلرییلچیب دیل

 لریلد یلمامیشتاپ  الریندایونرا یننیلاورتا برز

 لرهیلد ینمیشتان یراسیس یرب لرینیل. بو دیروارد

. البته بو قونوالردا دیریوخالری لیقیاصال باغل

منجه بئله قونوالر چوخ  یر،چوخ آز د یلاولموش د
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 لریلد ی،مسئله بودور ک ینکسک ییل،دئ یاؤنمل

 .یرلراؤلورلر، آرادن گئد

 یاجوغراف یر،لر واردبؤلگهچوخ  دونیادا

لر، دره یشاوجا داغالر، سرت ائن لری،یلیشیکا

 ی،الرسوز اولماق یول یوخلوغو، یرماالرینقوراشد

 لریریشمهلرده ااو بؤلگه ی،سبب اولوب دور ک

 الریندان،یاشاییش ینلراو بؤلگه ین،اولماس

 و. البته بیناولماس یخبر نینیمسهک لریندنیلد

. لرییلدئ یئرلر یرب یقوخ دا ال چاتمامازللر چبؤلگه

 ینداآداس یرب یزیندوغو دن یزسمثالً حرکت

 یوزبئش  ینم  ین،نظره آل الری«ییراپانو»سؤزچو

 ی،ج 19 ی،بو آدامالر یشقالم یریآ یاداندون یلا

 یالرآپارد یکایاآمر یتوتوب، گونئ یگهلعصرده کؤله

 یلیوق زیتو یناآدامالر یکاآمر ی،ک

او  ی،. چوخ زامان کئچدالرشدیرسینییغی

اؤز  یراسیس یرب یندانقاالنالر یرید ینآدامالر

 یننئجه م یانلیز یندی. ایلدیلرب ییداقا ینهلراؤلکه

 یشگلم دنیلیش یشیرالرچال ی،ک یروار د یمسهک

اؤز آنا  ینداقاباغ یلیند یالیاسپان

 اخالیاس یریاونو د یشیب،دان «راپانویی»لرینییلد

 .لرنیلسیب

 لر،چیینده اَک یلبوندان اؤنجه برز یلا اوتوز

 ینیالرقاداغان اولموش اورامان آغاج

اؤز آتا ـ آنا   ینیخالق «یاهوییج»لر،کسن

 ینهال ینالردوشمان یاونالر یالر،قوواالد یئرلریندن

 یالرشواؤز قون ینالر اونالراو دوشمان ی،ک یلروئرد

 یردان بینخالق «یاهوییج» ی،. بئله اولدو کیدیا

الر رحم اونالرا دوشمان ی،قالد یفاآز طا

شهرلره  یراسیس یرب داینبونالر یشدیلر،مائله

 یننبو اؤلکه یندیا ی،دولر، زامانالر کئچدکؤچ

. آما ییرلریستها یئرلرینیاؤز آتا ـ بابا  یآدامالر

 یانلیز دیر؟یبقال یرید یندیاونالردان نئچه نفر ا

 آدام.! یالل

 یونوندارا «ماتوگروسو»ده  یلبرز

نه اولدو؟ اونالر  یطالع نینبؤلگه«باتسایکرا»

 یب،آما گر یدلر،ا چویوشدؤ یارارلی یسیهام

داوام  ینداقاباغ نینیگیلخسته یچکچ

 «یسوعی»  لرییکل. بو خستهدیلریرمهگت

آوروپا دان  یلها یاؤزلر الرییاییجی
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دان  پاوآور یخالق باتسایک. ردیلریرمیشگت

 یلر،دائله یزهچوخ موبار یلهبو نوخوشلوق ا یشگلم

 ینی،آدامالر یل. بو نوخوشلوق برزیآما اولماد

دا اؤلدوروب،  ینخالق یئرلی یاسک یکانینآمر

 یلها یساؤلمه ینبئله اولدو آدامالر ی،آرادان آپارد

الر محو اولوندو. چوخ واخت دهلرییلآنا د یناونالر

 ی،الرهوجوم رینالگؤرونوبدور انسان

 یشه( ایعتدوغا)طب یسادا،قو الریلیقینباسق

 ینهسآرادان گئتمه لرینیلد ییبباشال

 .دیرالنیبیاراق

 یدا قوزئ« نو ینهپاپوا گ» یلدها ی،ج 1998

دئمک اوالر  ی،باشالد یسونام یرب لردهیلساح

 لرینیلد «سانویییس» ،«ییواراپو»

دا اؤلدولر.  یمبو سونا یالرچوخ نینیسؤزچولر

 یالر،قالد یرید یب،جان قورتار یمسهآزجا ک یرب

 نینیگلنده اؤز ائولر یاونالر او سونام ی،چونک

اؤز آنا  یالربو آدامالر باشالد دیلر،دئییل یچیندها

 لر،یلاؤلدوروجو د یرداقورسونالر. آما آخ لرینییلد

ائله  لریلد یالیاسپان یسی،مثال!  انگل

 ینلربو اؤلکه ی،ک یایدیردیالر یینلراوستونلوک

اوچون،  یکلو اولدوالر، اکونومکؤنول یآدامالر

 زاو لریندنیلالر اؤز آنا دچوخلو واخت

 یناونالر لیکچییرقبلکه ع لر،یرسینچئو

بلکه اونالر دا باشقا کولتور  ین،توتماس یاخاالرینی

تاپا  یتمؤقع یالسوس یراوچون ب یاؤزلر یچیندها

 .لریلسینب

ال  دنیرنمکاؤ یلینیالر آنا داوشاق ی،ک اوندا

 یساؤلمه یلیند یاواشـ  یاواشاو زامان  یلر،چکد

 .  یرباشالن

اؤلنده اؤزو  یلد یرب یر؟ند یگیرانچیلیغین بونون

 الرینی،یراث(میسال)معنوروح  ینالرانسان یلها

اؤلدوروب، آرادان  یاالرینیدون یکرف الرینی،یغیقا

 ینیساؤلمه یلیند یرب لرییعض. بیرمحو ائد

 یلها یسچؤکمه الرینیوان(، حیعت)طبیندوغان

اوالر اؤلن  ی،. دوغرودور کییبلرائله ییسهموقا

 الریولبئله  یر! بیلسینتاپ یاتح  دنیئنی لرهیلد

 یزلرهاوچون ممکون دور، آما سونوندا ب لریلچید

 یذالرینکاغ ی،نئچه سؤزدور ک یرب یانلیزقاالن  

او  یلمز. داها اوال بدیریبقال یازیلیب،وستونده ا

بئله  یارانسین،دن  یئنیتوپلوم  یرب دهیلد

پوزماق داها  یازیب، دهیلاو د قیناخال ینالرتوپلوم

اؤلموش  ینالر. او انسانییلممکون دئ

اولماز.  یتارماقداها هئچ واخت قا ینیکولتورلر

 .دیریبداها گئد یل،د یرب یشدن گئتمال

قونوموندا نئچه اون  نینیساؤلومه یلد ونیاداد

 یرالر اولونوبدور، بقشوقونو یشیق،اوالر دان لریلا

 لرینیلبلکه د دیر،ینیبلالردا دوزهقورولوش  یراس

. لریلسینآال ب ینیقاباغ نینیسآرادان گئتمه

بئله  یرب «ینگواترال»نومونه اوچون دئمک اوالر 

 یندهساؤلکه یکاآمر شدور. بو قورولوقورولوش

 یراونا اوخشار ب یندهساؤلکه یتانیااولوب، بر

خطرده » یناآد نینیدا وار، بو توپالنت یتوپالنت

. بونالر هر دئییرلر«یقوروماس نینلرییلاولموش د

قونوسوندا  لرینیلخطر ده اولموش د یکسیا

 .یشیرالرچال

 یرب یندهال نینسیمههؤرگوت«یونسکو» البته

 لرییلد یشیرالراونالردا چال یر،وارد تاسالق

 یرعصرده ب یندیکی،.  االریناؤلموندن قورتارس

 دیر،یارانیب یوردوندا یلیمگروپ لندن ب یئنی

قونوسوندا،  لریلد یشاونالر اؤلموش، آرادان گئتم

 .یرالرآختار ینیسبب ینلربو اؤلمه
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 عدالت دومان

 گوونه؟!کوور یا بو شواوْ گوونه 
 

اییرمی ایلدن سوْنرا کئچن ایل یایدا، 

تزه -ن اوشاقلیق چاغینی، تروزوومووعوًمرو

سینده سینده، داغیندا، درهواختینی بندینده، بره

ایتیردیییمیز کندیمیزه قوْناق گئتمیشدیم. جانیم 

سیزه دئسین کی یایین ایلک آیی ایشین 

ن نئجه دئیرلر اوْ قیزمار چاغی، کندده، وجووگو

یده باشی پاپاغلی تاپیلمایان بیر واختدا کسه

سینی نین باشی ایل بوْیو واختینی وعدههامی

سینی چکدییی صرف ائتدییی، قایدینی، قایغی

له ائله قاریشمیشدی کی، داها اکین، بیچین

. کندده الی وردووشمووموْناق یادا دا دو-قوْناق

ل خاالنین وبئکار بیر من ایدیم، بیرده آغجا گو

ر یاتان، جانلی، جسدلی سوبای ن یاییالنا قدهوگو

هردن قاییتمیش هیرسلی، اوْغلو. البتته اوْدا شه

 سین؟!فورسلو بیر آدام. یاتماسین نئیله

 یه گلیب.آد اوْلسون کی کنده کوًمه

ل خاالنین وز دانیشساق منده آغجا گووآمما دو

لر کیمی هردن باشقا گلناوْغلو قارداش خاندا، شه

یزلیکدن، بئکارچیلیقدان کنده سایش

هر ک. آی قارداش هئچ بنده شهوشدوودوًنمو

اوشاغی اوْلماسین، سن دئمه گوًز قیرپیمیندا 

لش کندین جه ایلده، لهب کئچن بو اییرمیواوًتو

ج وگو-لی، دواْلنمالی واختی ایله ایشگزمه

ایمیش. اوْنا واختینین یئرلرینی چاش سالمیش

ق چکیردیم کی من نییه بئله چیلیده پئشمانگوًره

 ایش توتدوم، آی آلاله.

آخی نه چوًلده باییردا بیچینه، خالوارا کوًمک 

 ده ائوده قالماغا یئریم واریدی.نریم، نهویه هوائتمه

یم ائله اوْرداجا منه آیدین اوْلدو کی من نه کندلی

 هرلی، هارا گئتسم غریبم کی، غریبم.ده شهنه

لی قاییتماغی مصلحت ، وعدهلیاوْندان یانا واخت

ب، گلیب دایاندیم کندین آرالیغینا یاخین، وگوًرو

ل وده هر طرفه قانشار اوْالن، آغجا گوواوًزو

نین حاصار یئرینه چکیلمیش طیگیلین حیهخاال

 سینده.نین کوًلگهکی توت آغاجیچپرین ایچینده

شیردیم کی بو دانالیا فیکیرله-دانالیا وموواوًزو

بیر ماشیندان، تیراکتوْردان گلیب  طرفلردن

ده اوتوبوس یدی یاخشی اواْلردی. منیگئتسه

 ر آپاراردی.آیاغینا قده

ل خاال دا چپرین اوْ وایله آغجا گول بادام ننهوگو

سینده اوْتوروب نین کوًلگهنده توت آغاجیوزوواو

نیانین گلیندن، گئدیندن دانیشیردیالر. ودو

ن خوْشالری گلمیرمیش هر آدامیندااوًزلریده شه

حکایه و اورک –شعر 

 سوزلری
Şeir –öykü ve ürək 

sözləri 
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-ده ایشهکیمی هئچ منی دیندیرمیردیلرده. بلکه

جه یارامادیغیما گوًره ایمیش... نه ایسه مطلبدن وگو

 یک.شمهواوزاق دو

لری ایله باغلی ل خاال اوشاقلیق خاطیرهوآغجا گو

له دئییردی دوْغولدوم دوْغولمادیم یئتیملیکده منیم

 سین.ائله لرینیزه رحمتاوْلدو. آلاله اوًلن

رک آلاله ل بادام ننه آستاجاسینا بیر آه... چکهوگو

سین آی باجی دئدی. هه لره رحمت ائلهجمعی اوًلن

لیک آنامین هئچ شیکلیده یادیما گلمیر. رحمت

 دا یوخو کیمی خاطیرالییرام.آتامی

ن وچوویسین قارداشالریم منیم اوقاداالری منه ده

ر. آتاالر یاخشی دئییب دیلمهنی اسیرگهاللریندن گله

نی آغاکیشی« نده یامان قارداشویامان گو»کی: 

ر بیر آز تئز وزدوول بادام باجی. دوودئییرم ائه گو

ک، همده رهوک اوده آمما چوْخ کوًوٌرهنسهحیرصله

زده ومووستووبیزیم او ودیر. گوًزوچوْخ غئیرتلی

اوْالردی همیشه. بیرجه اوشاق بیزه آیاغین یاندی 

 چک بئله دییه بیلمزدی. گئری

ر کوْرلوقالر چکیب. یازیق قارداش من بیلیرم نه قده

شیرم کی اوْندا نئچه یاشی واریمیش ایندی فیکیرله

 کی ائو ائشیک ساخالییر، عاییله دوْالندیریردی.

یتدی کی آ قیز نه دانیشیرسان ل بادام آرواد قایوگو

سین. مهسیز ائلهنی قارداش هئچ باجیآهلل

 ییبسن؟ قدیم آشیقالر اوْخویاردی.یتمهائش

 دیرقارداش کیشمیش کیمی»

 دیرش کیمیوشمووجیبینه دو

 قارداش دان سوْنرا باجی

 «دیرب ایتمیش کیمیوشوودو

نین زیلینه، بمینه، رنگینه، نین سوًز صوًحبتیبیر بیری

-شیرین آهنگینه بلد اوْالن بو ایکی آغ بیرچک ائله

منیمده ائنیشلی شیرین دانیشیردیالر کی 

نیانین الیندن تنگه، آمانا گلمیش ویوْخوشلو دو

ل خاال دئدی وییمدن خبر وئریردی. آغجا گورهواو

ر ائه ارباب یوْخ، دارغا وکووشوزه وموونووآ قیز بو گو

 یوْخ.

هئچ یادیمدان چیخماز سککیز، دوْققوز بئله 

یاشیم اواْلردی. سوًز وقتینه چکر ائله ایلین 

و چاغالری ایدی. خالوار داشیییردیم ده بنونووگو

اوْندا دا ایندی کی کیمی دئییلدی گرک اوْغالنلی 

قیزلی، آروادلی کیشیلی چالیشایدیق کی بیر تیکه 

 ییمیز اوْلسون.چوًره

الر جماعاتا گوًز وئریب ایشیق وئرمزدی. ارباب

کندده  شوده اربابی اوْ واخت بو قوْنبیزیم کندین

ایدی. « قیتاران خان» ده یاشایان«شیلیملی»

نده قات قات یامان اوْالن دارغاسی کالبا ندهواوًزو

دستگیرآلی ایله بیرگه خالقا قان اوددوراردیالر. 

سینی دوْققوزدان ایکی -دوًرد یاریمدان بیرینی

یه چیخاندان سوْنرا بو یازیق جماعاتا زحمتدن بهره

سی یادالرا نین بهرهییباشقا نه قالیردی کی؟ امه

قیسمت اوْلدوغوندان آلین تری ال قاباری ایله 

نی باشا چالیشانالرین توْپالدیغی ایل زوماری وعده

 وورمازدی.

 چوْخ آدامین آرپاسی

داسی بایرام آیی قورتاراردی اوْ ایلی بیزیمده 

بایراما یاخین اونوموز دنیمیز قورتاردیغیندان 

 .وشدووشمووالیمیز یامان دارا دو

آغاکیشی، بیر یاندان بیزیم ش وسی اوًلموباجی

پالتاریمیزین قایغیسینی چکیر، بیر -بایرام پال

 سین.بوغدا ساری بیلمیردی نئیله-یاندان آرپا

کیشی ایله، تاپدیق دا ائله سن دئین اللری خان

ر بیلمیرم وایش توتان دئییلدی. کئچن سوًزدو

وئرچی گلمیشدی، بیر تای -اهردن یا هاردانسا آل

زدن ایراق قاپیمیزدا وی بیرده اوکیلیم، بیر کئچ
ییمیز واریدی. میزی چاتماغا بیر بااللی ائششهشله

کئچی و کیلیم  ونوواوْنوندا باالسینی ساخالییب اوًزو

ایله بیر یئرده وئردیک اوْ واختین پولو بیر نئچه 

ل بادام وداغارجیق اونون دنین پولونا. باغیشال ائه گو

 سن؟دو دئیهباجی سن آلاله باش آغریسی اوْل
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چیق قالماسین دئیه، آی خاالنین سوًز صوًحبتی یاریم

نه داوام ائت، وسمه، سوًزوخاال سن منیم جانیم تله

 والاله خوْشدور دئدیم.

بندییمیش کیمی بیر آه... چکیب آغ بیرچک هیمه

دی نه داوام ائتمک ایستهورک، سوًزورهوکوًکس اوًتو

لتمیشدی، کوًوره دیبم خاالنی ترپهوآمما منیم سوًزو

ن اوجونو ایتیرمیش کیمی قاییتدی ونووسانکی. سوًزو

چکدی  وسوًزو-کی آی باال خاالن سنه قوربان سوًز

 دیم هاردایدیم.آرشین بئزی هئچ بیلمه

من جوموب گئتدیییم درین فیکیر خیالالردان 

ل بادام ننه دئدی ومه قاییدیب جواب وئرینجه گوواوًزو

یمده ائله سن دئین هوش والاله آی باجی هئچ من

یینی ساغ ل خاال ساغ دیرسهوباشیم یوْخدو. آغجا گو

نه قوْیوب وستوونده کی الینین اووستوونین اودیزی

الینی آلنینا آپاراراق هه اوْنو دئییردیم دئدی. اوْ ایللر 

هر بایرامی زادی سین. آی باال بیر تهگئتسین گلمه

دا آلدی  کیشی تاپدیغیکئچیردیک، یازینادا خان

لر قوزو سینه گئتدی. اوْ وقتیانینا کندین کوًرپه

نه ودووچپیش اولدو، دانا بیزوْو اولدو، بونالری سو

د و)یکشنبه( بیر قازان سو ونوود گوواوْتاراردیالر هر سو

ساری یاخشی آلیردیق آلاله برکت وئرسین. آغارتی

 دوْالنیردیق...

سوًز  باشینیزی آغریتماییم بایاق دئدیییم کیمی

لری بوغدا زمی-وقتینه چکر. ائله ایندی کی کیمی آرپا

ییب، یازیق آغاکیشی تزه عمله وغنییب بیر بیرینه ده

میش بیر برکیمه ویوومووگلمیش، نئجه دئیرلر سو

ز وندوواوشاق، تک جانا بیچیر باغالییر، گئجه گو

ک وچالیشیردی. آمما داشیماغا یاخشی کارا گلن یو

یین بیر و. اوْ ساتدیغیمیز ائششهحئیوانیمیز یوْخود

یاریم جان باالسی واریدی کی اوْنادا دوًردجه دریزدن 

 آرتیق چاتماق اوْلمازدی.

یاواش -ده دوًرتدن دوًرتدن چاتیر منده یاواشاوْنا گوًره

 کنده، خیرمانا داشیییردیم.

لشن بیر چاغدا، قوْراخالمیش دن ایالنالر مهایستی

لرینده قیروْو غی کیپریکیوْلالرین توْزو توْرپا

نین باغالمیش، آیاق یالین باش آچیق بورونالری

-نده دوًردوقابیغدان چیخمیش اوشاقالر گو وستوواو

دن بورا خالوار بئش دوًنه کوًهنه یورتدان، ساری زمی

ییمیز قان گتیریردیلر. اوْ اوزاق یوْلالری گئدیب گلمه

ا سوسوز چالیشماغیمیز بیر یان-تر ایچینده آج

هر توًهمتی، وئردییی لیک اربابین، دارغانین تهستهواو

 نیادان بئزدیریردی.ولری آدامی دوعذاب، اذییت

ر وشدووسینه باباسینا سوًیونده ددهشهوهر یادیما دو

اوشاغی  شودوًرت قوْن-چون اووکی وئریرم. بیر گو

حئیوانالری قاتیب قاباغیمیزا  وکلووبیرلیکده خالوار یو

چاق نبی، کیمی آپاردی سئللر سارانی کیمی آی قوْ

ز وموواوْخویا گلیردیک کی بیردن گوًزو-اوْخویا

ساتاشدی یوْل یوخاری گلن، یوْلو یومرولموش 

یه طرف گئدیردی. کالبادسی دارغایا کی کتدن زمی

اوْنونال قاباق قانشار چیخدیغیمیزدان اوشاقالرین 

غا اوْخوماقالری یاددان چیخدی. بیزی گوًرن دلی دار

نین یه آتیلههده-یهلهگوًزلری ایله هده وگوًیو-یئری

 باشینی چکیب دایاندی.

نی )جیلوْو( ایله شالالغی بیر الینده توتوب، وهوآتین یو

ک وسی ایله بیزیم یونه ووروب چنهوده بوًیروبیر الینی

دیر بو اوزون قوالق؟ رک کیمینرهحئیوانینی گوًسته

دیر اسه بیزیم-رخا، اسهقوْ-دییه سوْروشدو. قوْرخا

دن غهدئدیم. دارغانین غضبدن آز قاال گوًزلری حده

یی رهوباخا قوالغی دلن، او-ایری باخا-چیخیردی. ایری

یاراالیان قوْرخودوجو بیر سس ایله، آتانا دئیرسن بیر 

قاتیردان آلسین دئدی. یادا هئچ اوْلماسا بیر -آتدان

اوْن دریز،  دهایئکه حئیوان تاپسین کی هر دوًنه

منی  وسککیز دریز چاتا بیلسین. آتانا دئه، سوًزو

لتدی. داها دوْغروسو یارامین قایساغینی کوًوره

دی. آرتیق بیر سوًز دییه قوْپارتدی. دوْداقالریم تیتره

 دیم.بیلمه

رکن زهوله اوْنو سوآلتدان نیفرت دوْلو گوًزلریم-آلتدان

-وروموشگوًز یاشالریمین، دوْداقالریم کیمی ق

ب قاییتدی کی وسوسامیش توْرپاغا دامماسینی گوًرو

 نییه آغالییرسان؟
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ک اوْلدوغوندان وولی قیزی جئیران بیر آز مندن بوًیو

 بیر آددیمدا قاباغا یئریییب 

 ب آخی، دئدی.وآی آغا آتاسی اوًلو -

 کیم چاتیبدیر. وکووبس بو یو -

 دا! آغاکیشی.قارداشی چاتیب -

 کیشی بیلمیرم منیممن آغاکیشی ماغا -

نین قابیغینی آالرام. اوْنا دئیرسیز کی یهخیانت ائیله

ده لیکله ایش اوْلماز. بو اوزاقلیقدا یوْلو دوًنهبئله

دوًردجه دریز چاتماقال بو خالوار نه وقت قورتارار؟ 

ر یئیه ونوولوونبوواونودا یوْل اوزونو بو قوْدوق سو

؟ ائشیتدینیز می؟ شی قاالر. داها منه نه قاالرلهوکو

 بئله فوالن اوشاقالری اهه... 

 دئیه یوْلونا داوام ائتدی.

رک سوْروشدوم آی خاال نهلهبوبو سوًزدن تعججو

ل یییه ونبوور سوییم اوْ یازیق حئیوان نه قدهبه

بیلردی کی؟ کالبا دسی دارغا بیر ائله 

 نمیشدی؟حیرصله

وق ائه آی باال نه دانیشیرسان؟ جاماعاتین توْی

ده هئچ سی آجیندان باتیب قیریالردی. یئنهجهوجو

کس بیرجه اوْووج دن گتیریب اوْ دیلسیز، آغیزسیز، 

 ناهسیز حئیوانالرا بئله سپه بیلمزدی.وگو

سینی بیچیب گتیریب خیرماندا نه بیلیم گرک هامی

دورویا -یاسامانینی آری-ب، دنینیوولینین دوًیو-الینن

سینی آییریب بهره چیخاردیب، بیرینجی اربابین

یدیلر. اوْندان رهوشووآپاریب ائوینه خاراباسینا دو

 سوْنرا...

هه آلیش باال، ائله اوْنا گوًره دئییرم کی بو 

ر داینا! ارباب یوْخ، دارغا یوْخ. بو وکووشوزه وموونووگو

ر ن اوْرتایا قدهوپیر اوْلموش قارداش خانا دئییرم گو

یه قارداشین زمی یاتینجا سحر تئزدن سنده دور گئت

تک دیر، تک الدن سس چیخماز دئییب آتاالر. اوْنا بیر 

ر. من دئییرم، سن آلالهادا خوْش گئدهآز کوًمک ائله

هرده سیزین کیمی کئفین من ائشیدیرم. گئدیب شه

نین یاتیر. قیرخ ائولی-ندن یئییرچکیب بورادا گله

اله -یئرینی آلتی ائولی اکیب، بیچیر اوشاقالر ال

 ئریب چالیشساالر دوْغروداندا ایندی بوْللوق دور.و

دیر نیا بئهیشتور آی باجی دووکووشوآلالها بئله مین 

 ...واهلل

-ده کی ریضایت عالمتی اوْالراق آستال بادام ننهوگو

 دیردی.آستا باشینی ترپه

بو یئرده بیزیم اوشاقلیق روًیاالریمیزدا یاشایان، ایندی 

ک داشییان بیر ویئرینه یوبعضی کندلرده آت، قاتیر 

 وسوولتوورووگو-گوًی نئیسانین اوزاقدان گلن هایی

کوتونو سیندیراراق منی وک سوونلووکندین نئچه گو

سئویندیردی. ماشین اریکلی یانیندان کنده یئنه نه 

چمدانیمی باغالییب، کتده -ر منده چانتامیقده

نده وستوواوْالنالریال ساغ اوْلالشیب، گلیب یوْل او

 یاندیم.دا

یئتیرن کیمی یوبانمادان ماشینا، داها دوْغروسو 

نه چیخیب، اوْرادان اوزاقالشدیم. وستوونئیسانین او

ر ماشین تاپانا قده وموونده اوًزووستووماشینین او

نیب کندین قانشارینا دییرمانین یانیندان بئله هرله

چیخمیشدی. بیر زامانالر باالجا آلیشان اوًز 

لرینده چهورگه قاپیالریندا کویاشداشالری ال بی

اوْینادیغی ائولره ائیوانالر ایندی آلیشانین شاعیر 

ش، داغیلمیش بیر دورومدا، ولمووکیمی توًکو وکوًنلو

ماشین گئتدیکجه گوًزلریمین قارشیسیندا 

 خیرداالشیردی.

م کندین کاالوا ونده گوًزووستووگوًی نئیسانین او

لرین آغ بیرچکقالمیش ائولرینده قالسادا، فیکریم 

یه قالماسیندان قیرخ ائولی کندین آلتی ائولی

لرینده ر دئمکوکووشوزه وموونووسئوینیب بو گو

لحظه اوزاقالشان و -جه گوًزلریمده لحظهبئله ایدی.

ل خاالنین ویادداشان کندیمیز، بئینیمده آغجا گو

 ویلووهرین هایلی، کوسه یئنه شهییمدهرهوسوًزلری او

اشین دوْلو خییابانالری، بئکارالری لری، مچهوکو

ین فهله چیینه دایانمیش یوْلومو گوًزله-چیین

نه ودیم اوْ گوداها بیلمه وزوونین قوْرخوسو، دومئیدانی

 نه؟ور یا بو گووکووشو
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 شیخعلی قوربان اوو و نووروز بایرامی
Şıxəli Qurbanov ve novruz bayramı 
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-60عصرین  یج-20  

جی ایللری... میللی 

اویانیش ایللری... یعنی 

حیاتیمیزین مدنی ساحه 

سینده ده، علمی، سیاسی، 

 بدیعی ساحه سینده ده اویانیش...   -ادبی

دئیرلر. آما   "جی الر نسلی ادبیاتدا -60 "بعضا    

ئییل. جیالر نسلی تکجه ادبیاتال باغلی د-60

اینجه -عومومیلیکده، مدنیتله، گئنیش معنادا ادبیات

جی ایللرده  -60صنعتله، موسیقی ایله باغلیدیر. ینی 

سووئتلر ایتتیفاقیندا بیر سیاسی رئژیمین یومشالما 

پروسئسی گئتدی و بو یومشالما پروسئسی میللی 

تفککور صاحیبلرینه ایمکان وئردی کی، اونالر مئیدانا 

ادداشی گوندمه گتیرسینلر، چیخیب میللی ی

اینسانالرین میللی تفککورونو آییلتسینالر. اونا گؤره 

جی ایللرده بو سیاسی رئژیمین یومشالماسی -60ده 

میللی تفککور صاحیبلری نین مئیدانا چیخماسی ایله 

نتیجه لندی. بئله لیکله، حیاتین موختلیف ساحه 

کورو لرینده او ترققیپرور ضیالیالر آرتیق میللی تفک

 ایره لیگه دوغرو آپارماغا باشالدیالر.   

جی ایللرده بیزیم همین تیپلی ضیالیالردان  -60  

بیری ده شیخعلی قوربانوو ایدی. او همین ایللر 

مرکزی کومیته ده کاتیب وظیفه سینده ایشله ییردی. 

و سیاسی رئژیمده کی  یومشالما پروسئسی اونون 

 طالعیینه ده گلمیشدی.   

گؤره ده، او، همین پروسئسدن ایستیفاده ائله اونا   

دی. یئری گلمیشکن، دئمک اوالر کی، او پروسئسه 

ناس عالیم شولدو. فولکلورشوموختلیف ضیالیالر دا قو

محمد حسین تهماسیب ) شیخعلی قوربانوو محمد 

لماسینی اؤزو مصلحت شوحسین تهماسیبین قو

بیلمیشدی (، باکی شهر پارتییا کومیته سی نین 

الن ضیالیالر شوکاتیبی ولی مممدوو پروسئسه قو

 جرگه سینده ایدیلر.   

بو  -جی ایللره قدر -60اونو دا قئید ائدک کی،   

میللی اویانیشا قدر اؤلکه ده نووروز بایرامینا دینی 

بایرام کیمی باخیردیالر. اونون دینی کؤکلرینه گئدیب 

روز بایرامی روحانیتله باغالییردیالر. بئله کی، نوو

بایرامینی دینله باغالماقال اونون تاریخینی تحریف 

ائدیردیلر. باخمایاراق کی، جاماعات بایرامی احتیاط 

ائده کئچیریردی، آما بونا دؤولتین دیقتی، -ائده

قایغیسی یوخ ایدی. بیری وار ایسته نیلن بیر 

بایرامین، او جومله دن نووروز بایرامی نین دؤولت 

ه سی، بیری ده وار خالقین سویییه سینده کئچیریلم

 اؤز آراسیندا کئچیرمه سی.   

بهه سیز، شیخعلی قوربانووا معلوم شوبوتون بونالر،   

ایدی. یوسیف وزیر چمنزمینلی نین، اسماعیل 

شیخلی نین یارادیجیلیغیندا، بوتؤولوکده ادبیاتیمیزدا 

نووروز بایرامی چوخ گوجلو شکیلده اؤز عکسینی 

ی قوربانوو دا ادبیات آدامی تاپدیغیندان و شیخعل

اولدوغوندان ادبیاتدان قایناقالناراق بیلیردی کی، بو 

بایرام ندیر. بیلیردی کی، نووروز بایرامی نین تاریخی 

خالقین تاریخی قدر قدیمدیر. بو، طبیعتین اویانیش 

بایرامیدیر. دونیانین یارانماغی نین دؤرد عنصور 

اود، هاوا، سو،  -بایرامیدیر. دونیانین دؤرد عنصوردن 

تورپاقدان یاراندیغینی ثوبوت ائدن بایرامدیر. حالبوکی 

یونان فیلوسوفو ائمپیدوکل دئییردی کی، دونیا دؤرد 

عنصوردن یارانیب، بو دؤرد عنصورون هر بیرینی 

نووروز بایرامی نین چرشنبه لری  آتریبوتالشدیریر. 

ق یعنی اود، هاوا، تورپاق، سو چرشنبه لری. باخمایارا

کی، سیاسی رئژیم بو بایرامین کئچیریلمه سینه 

شیخعلی قوربانوو وظیفه سیندن  ئرمیردی،ایمکان و
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ایستیفاده ائده رک عالیملری کئچیریلن تدبیرلره 

ردو کی، بونا بیر علمی ایضاح گتیرسینلر. بو شوقو

معنادا ادبیات و اینجه صنعت آرشیوی نین دیرئکتورو 

او دؤورده شیخعلی  یتّمعاریف تئیمور یازیردی کی، ح

قوربانووون نووروز بایرامی ایله باغلی مقاله لری چاپ 

 اولونوردو.   

شیخعلی قوربانووون اؤزونون بو مسله یه   

قاریشماغی، خالق آدامی -لماغی، خالقا قایناییبشوقو

تهماسیبی، ولی مممدووو بو  یناولماغی، محمد حس

مسله یه جلب ائتمگی نظردن قاچان بیر حال 

ولی آخوندوو شیخعلی قوربانووا دفعه  یدئییلدی. حتّ

 "دئسه ده، او،    "سنی آجی طالع گؤزله ییر  "لرله  

 جاوابینی وئرمیشدی.     "من بونا اؤزوم جاوابدئهم 

حیات یولداشی خاور خانیم قوربانووانین خاطیره   

او، بیر دفعه  منه دئدی کی، منی  "لرینده وار کی،  

ر، قصدیمه کیمسه دایانسا، اتیمی اگر اؤلدورسه ل

تیکه ائتسه لر، منیم قانیم یئرده قالمایاجاق. -تیکه

تیکه ائده -تیکه ائدنلرین اتینی تیکه-منیم اتیمی تیکه

. بو ایش نییه  "جکلر. ائله بو خالقین اؤزو ائده جک 

شیخعلی قوربانووون چیگینلرینه دوشدو؟ ضیالی چوخ 

ا ناطیقلیک قابیلیتی اوال بیلر. ضیالی وار کی، اوند

یوخدور، خالقی اله آلما قابیلیتی یوخدور. خالقا 

قاریشما قدرتی یوخدور. شیخعلی قوربانوودا -قایناییب

ایسه بو کئیفیتلر وار ایدی. تصادوفی دئییل کی، 

پئداقوژی اونیوئرسیتئتده روس ادبیاتینی تدریس 

ائدنده میکاییل رفیلی ایله باغلی خاطیره گئجه سی 

یلیرمیش. او خاطیره گئجه سینده معروضه چی کئچیر

ناس اولور. آما اونون معروضه سی شوبیر ادبیات

دینلگیجیلری تامین ائتمیر. شیخعلی قوربانوو دؤولت 

آدامی کیمی دورور، تریبونایا چیخیر و میکاییل 

رفیلیدن چوخ گؤزل بیر معروضه سؤیله ییر.     

اونا گؤره  شیخعلی قوربانوو اؤز دؤورونون سلفلریندن

فرقله نیردی کی، جفاکئش، فداکار بیر عالیم ایدی. 

گؤزل ناطیق ایدی. خالق آدامی ایدی. خالقی 

آرخاسینجا آپارماغی باجاریردی. اونا گؤره ده بو 

میسسییا اونون چیگینلری نین اوزرینه دوشموشدو. 

آما بیر نظارت ده وار ایدی : اونو قورویوردوالر. بئله 

تدقیقاتالری ثوبوت ائدیر کی، کی، سون دؤورون 

نووروز بایرامی نین دؤولت سویییه سینده  ینده،اصل

کئچیریلمه سی تک شیخعلی قوربانووون خیدمتی 

کیمی قییمتلندیریله بیلمز. بلی، او بیزیم ترققیپرور 

-ضیالیمیزدیر. آما نه قدر ترققیپرور ضیالی اولورسا

، دؤولت اولسون-نه قدر میلتله باغلی اولورسا لسون،او

بونا ایجازه وئرمه سه یدی، دت ک بیلمه سه یدی، 

بونو گئنیش میللی بیر بایراما چئویرمک مومکون 

اولو اؤندر  ینده،ایدیمی؟ البتته کی، یوخ. بو، اصل

ح.علیوین بو مسله یه او واخت دؤولت تهلوکه 

سیزلیک کومیته سینده ایشله ین زامان ائله دیگی 

یط ایدی. اونون نظارتی نظارت ایدی، یاراتدیغی شرا

اولماسایدی، بونا مرکز، اؤلکه نین رهبرلیگی هئچ 

ای بایرام -21واخت ایجازه وئرمزدی. حالبوکی مارتین 

سینده بایرام شنلیکلری چوخ -22کئچیریلیب، 

گئنیش ووسعت آلیب، اوجاقالر قاالنیب، شهرین 

موختلیف یئرلریندن اورا اینسان آخینالری اولوب. بو 

 قاچان بیر حال دئییلدی.    دا نظردن

حاضیردا ایسه نووروز بایرامی دؤولت طرفیندن -حال  

کئچیریلیر. نووروز بایرامی بیزیم اوچون دیرلیدیر. بونا 

گؤره ده نووروزال باغلی دیرلرین اؤزونو دیرلندیرمک 

بونون ماهیتی اوندان  یارادیلسینپارک  یرالزیمدیر.  ب

وتون آتریبوتالری عیبارت اولسون کی، نووروزون ب

. نووروزال باغلی وئریلیشلر، چرشنبه لشسیناورادا یئر

لر همین باغدا حاضیرالنسین. یارادیالن باغدا نووروزا 

آید یاریشالر، آتچاپماالر و س. کئچیریلسین. 

باخاندا گؤرسون کی، نووروزون  یزیوناگنجلیک تلو

ماهیتی نه قدر گئنیشدیر. بئله لیکله، بونون اؤزو بیر 

دیره چئوریلسین. بو دیرلری اونا گؤره تاریخیلشدیرمه 

بئله، -لییک کی، گنج نسله بو دیرلرین گونوموزه ائله

 آسانلیقال گلمه دیگینی چاتدیراق. قوی گنج نسیل

حاضیر الده ائتدیگی نین آرخاسیندا نه قدر زحمت 

 دایاندیغینی بیلسین.    
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 یاشالنمایان  اورکلره  ساالم  اولسون
Yaşlanmayan ürəklərə salam olsun 

Prof.dr.Maarifə Hcıyeva 
Dr.Hüseyin Şərqidərəcək Soytürk  

  

یاشالنماق نه ساچین آغارماسیدیر، نه ده  

بئلین بوکولمه سی. چاره سی بیتن، اومیدی 

 کسیلن هر کس یاشلیدیر.  

 "،   "قدر ائولری  "،   "صنعتسیز سئوگیلر  "  

قافیه  "،   "ویاک کالووزو ا "،   "کؤنول گوللری 

کیمی بیر نئچه کیتابین مؤلیفی اوالن   "کالووزو 

کیتابی نین بیری  یر( گوکسوی شعید)حم یتحام

کولده کی  قور  ")   "کولدئکی کؤر  "نین آدینی  

آدی ایله   "ری یرلگنجلیک شع "( آدالندیریر.   "

اوخوجوالرا تقدیم ائتدیگی پوئزییا نومونه لرینی 

ایتحاف ائتمیشدی. بو   "گنج اورکلره  "  مؤلیف

 یتگون عؤمرونون اورتا چاغیندا یاشایان حام

( گوکسوی کیتابا داخیل ائتدیگی  ید)حم

یاشالریندا یازمیشدی.  20-17 یرلرینیشع

حاقیندا   یرلرگنجلیک آتشی ایله  یازدیغی بو شع

اوجاق  ")   "آتش یانار، کور بوراخار  "شاعیر   

 "( ایفاده سینی ایشله دیر.   "قاالر یانار، کؤزو 

کؤزلر  کوهلل نیر، آما سؤنمور. یانماغا داوام ائدیر. 

گؤینه یه... نه زامان بیر -ایچه، گؤینه یه-ایچدن

کولک اسسه، کولو جانالنار، یئنیدن دیریلر و 

قورار کئچمیشه، گله جگه.  ویئنیدن بیر کؤپر

ن نین هر بیری بو کؤپرونو یرلریکیتابداکی شع

 .  دئییر –  "بیرر آیاغی و سوتونودور 

عشق، آرزو، خیال، رؤیا، یاساق عشق کیمی   

نین آنا خطیدیر.  یرلرینجه لر  اونون شعشودو

 :  یریندهبختییار واهابزاده بیر شع

 سئوگییه حدد قویماق دوزو گوناهدی،    

 جاهیلین هر ایشی، سؤزو گوناهدی،    

 هدی،  عشقی گوناه سایماق اؤزو گونا  

 قناعتینه –کیم دئییر عشقیمده گوناهکارام من؟   

 لیر.  گ

اورکله باغالندیغی سئوگیده اؤزونو گوناهکار   

 یتحساب ائتمه ین، اونو دامارالریندا یاشادان حام

( گوکسوی دا قاپیسینی دؤین معصوم بیر ید)حم

سئوگییه برات قازاندیریر، چونکی او سنین ایجازه 

نی دؤیموش موسافیردیر. بو نی ایستمه دن قاپی

ایله   ثیقهموسافیر الینده صنعتسیز، چئکسیز بیر و

گلمیشدیر. بو وثیقه یه اونون داماریندا، جانیندا 

( بی  ید)حم یتیاشایان، صنعتسیز سئودادیر. حام

بو سئودانی، بو  یریندهشع  "یاساق عشق  "

 سئودانی ایفاده ائدن قوناغی بئله پوئتیکلشدیریر:  

     

 کوتسال دامارالریما حبس ائتدیم   

 توتقوالریمی،     

 جانلی بیر جسد    

 سندن قاالن هر شئی     

 قوجاغیمدا.    

 گون اولور یوز دفعه  اؤلدورورم،    

 بوز توتان قانیمدا سنی.    
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 گون اولور هر نفه سیمده مین کره یاشارام     

 (  31، ص.  "کولدئکی کور  ")باخ:   بو یاساق عشقی.     

کیتابالریندان  یر( گوکسویون  شعید)حم یتحام

( 2010)انکارا،   "صنعتسیز سئوگیلر  "بیری  ده  

ده شاعیر  "اؤن سؤز  "آدالنیر. کیتابا یازدیغی  

نجه، دئیه شودونیاداکی ان گؤزل دو"یازیر کی: 

 سن، سئوگیدیر. سئوگیده ایکی طرف وار: 

یل صاحیبی سئون و سئویلن. آما سئوگی نین اص

 .   "سئوندیر 

سئودیگی اوچون سئوندن نه چئک، نه ده   

صنعت طلب ائتمزلر. چونکی صنعتسیزدیر بو 

سئوگی... صنعتسیز سئوگیلر صاف، تمیز، گئرچک 

 سئوگیلردیر شاعیره گؤر:  

     
 دیللرده افسانه لر عشقلره میثال اولور،    

   تورکولر داستانالشیر، اؤیکولر ناغیل اولور،  

 ائلده یاساق اوالنالر اورکده یاسال اولور،    

 گؤزلرده، کؤنوللرده ماهمور اولور سئوگیلر.    

     

 گوندوزلرین جیزگیسی بللی اولور گونده نئت ،    

 گوللرین یئری، یوردو گولوستان اولور البت،     

 سینه دنسه سئوگیلر، نه چئک ایستر، نه صنعت،    

 ( 104)ص.  مامور اولور سئوگیلر. سئودانین ساراییندا  

  "سئوگی  "( بی  ید)حم یتاودور کی، حام  

سئوگیسیز اورکلرین بومبوش  یریندهآدلی شع

اولدوغونو، سئوگیسیز کؤنوللرین گولمه دیگینی، 

سئوگی نین اولمادیغی یئرده مؤوسوملرین بئله 

 اونودولدوغونو پوئزییانین دیلینده ایفاده ائده رک:  

     

 ئی سئوگی!  ا  

 ساکین، گئتمه، دؤن گئری،    

 (   23و سنسیز بوراخما اورکلری  )ص.   

 .  اولویلشدیریر مفهومو دئییلن سئوگی  دئیه –  

( گوکسویا گؤره عشق، آرزو، اؤزلم ید)حم یتحام

 ده اؤزو سئوگیدیر، بیر سی هره –خیال، رؤیا 

 شعیر کئچن آدی شاعیرین. سئوگیدیر صنعتسیز

 "،   "سئوگیلیم  "ا داخیل ائتدیگی  کیتابین

،   "عشقیمی آغالتمادیم  "،   "سنسیز اولماگی 

،   "سن گئتدین  "،   "سورگونو اورک  "

گئتمه  "،   "خبرسیز  "،   "منی  تدینقانا"

سئون بیر  یرلرکیمی شع  "حسرتم  "،   "ییدین

اورگین حسرت پیچیلتیالریدیر، ایضاحاتا و رسمی 

اولمایان اینسان اوغلونون  صنعته احتییاج

 یاشادیغی حیاتین بیر پارچاسیدیر.  

 یریآدلی شع  "سن گئتدین  "شاعیرین    

آدلی   "سن گئتدین  "نین  ه بختییار واهابزاد

 کؤورک میصراعالرینی خاطیرالتدی:  

     

 سن گئتدین، ائله بیل دونیا بوشالدی،    

 یاز دا کؤچوب گئتدی، یئری بوش قالدی،    

 باهار اورگیمی سنسیز قیش آلدی،    

 من یازا وورغونام، قیشی نئیلرم؟    

     

 عشقیمی آپاریب سن گئتدین، دئمک،    

 عشقسیز بیر اورک نییمه گرک؟    

 سویوق داشا دؤندو او گوندن اورک،    

 سینمده آسیالن داشی نئیلرم؟    
 ( 282، ص. 1974ج. باکی،  1)ب.واهابزاده. اثرلری، ا

     

 ( گوکسوی ایسه:  ید)حم یتحام  

 من بیر داغدا یاپایالنیز، آغاجکن،    

 نجم، دوشلریم هپ سنه آجکن،  شودو  

 ایکی دامال سویا بئله مؤحتاجکن،    

 سوسوز اورگیمه قور قویوب گئتدین.    
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 سون اولدو گئدیشین، سون دفعه  باخدین،    

 ن،  صنعتسیز سئوگیمی بوش یئره یاخدی  

 گئجه کیمی منی منده بوراخدین،    

 (   68)ص. . اولدوزالر میثالی سن آخیب گئتدین  

( گوکسوی مسلکجه موعلیمدیر. ید)حم یتحام 

اوزون مدت تورکیه نین آدییامان، چورم، ماالتیا، 

سامسون شهرلرینده صینیف موعلیمی، تورک 

دیلی موعلیمی کیمی چالیشمیش سامسوندا 

ورلوگونده مسئول وظیفه ده ایشله میلی ایتیم مود

حاضیردا تقاعوده چیخمیشدی. -میش و حال

آنکارادا یاشاییر. تورکیه یازارالر بیرلیگی نین  

)تیب(، تورکیه علم و ادبیات اثری صاحیبلری 

مسلک بیرلیگی )یلسام( و چوجوک ادبییاتچیالری 

بیرلیگی درنگی نین یؤنتیم کورولونون عوضوودور. 

رومان، سؤزلوکلر یازماقدا فعالیتینی حکایه،  یر،شع

 داوام ائتدیریر.  

 یتموعلیملیگی اصیل مسلک کیمی سئون حام  

نین چوخو دا اونون  یرلری( بیین شعید)حم

موعلیملیک ایللرینده گنج نسله خیطابن 

گنجلریمیز خیالالریمیز،  "یازیلمیشدیر. او،  

دئییر و گنج نسلی    "اومیدیمیز، صاباحیمیزدیر 

آدالندیریر. اونون گنجلره   "کؤنول گوللری  "

  "کؤنول گوللری  "  یرلرینیشع غیخیطابن یازدی

 کیتابینا داخیل ائتمه سی ده تامامیله تبییدیر.  

( گوکسویون کیتابالریندا راست ید)حم یتحام  

 "  ، " آنادولوم "  ، " اؤلکه – وطن "گلدیگیمیز  

  " للییتمی "  ، " جومهورییم "  ، " تورکییم

وطن عشقیندن،  یرلرنئچه شع-نئچه کیمی

تورپاق، میلت عشقیندن یارانمیش، پوئزییا 

 اینجیسینه دؤنموشدو.  

    "بیر میلتین کؤکودور، گؤوده سیدیر میللییت  "

    "بیر میلتین اونورو، غورورودور حرییت  "    

        "قانی گؤیده آل بایراق، جانی دا جومهوریت    

 سیزه گئنیش دونیا دار اولور،  وطن "  

    "سنسیز  ناسیل یار بولونور، آه وطن!   

دئیه تورک میلتی نین غورورونون وطن و -  

حرییت، کؤکونون میللیت، جانی نین دؤولت، قانی 

نین ایسه آل بایراق اولدوغو ایفتیخارال ایفاده 

 ائدیلیر.   

ه شاعیر آنا وطن تورکی یریندهشع  "م ه تورکی "   

،   "بؤیوک سئودام  "،   "ازیم آلین ی "نی  

 دئیه وصف ائدیر:    "اوبام، ائلیم  "،   "گؤزببگیم "

     

 گونش سنده گولومسه دی قانیما،   

 سنده دوشدو حیسلریمه یاغمور، نم،    

 سنین سئودان ناخیش اولدو قانیما،    

 م.  ه سنسن منیم کؤنول دیلیم تورکی  

     

 ق، یار اولماق،  آنا اولما  

 کیمی –  "وطن، اؤلکه، دییار اولماق نه گؤزل  

 "  ، " سانجاق – بایراق "  اونون لر نجهشودو

 گله "  ، " اولماق اینسان "  " باغیمسیزلیق

 "  ، " دوستلوق "  ، " سایقی "  ، "جک

  "میلت – دؤولت "  ، " مردلیک "  ، " قارداشلیق

 جیلرینه دؤنور:  پوئزییا این شعیرلرینده کیمی
     

 دؤولت، یوخسا اورکلر ده سوسوزدور،    

 اومیدین، سئوگی نین باشیدیر دؤولت.    

 مملکت، میللیت هپ یوخوسوزدور،    

 اینسانین اکمگی، آشیدیر دؤولت.    

     

 اینسانسیز اؤلکه نین سئیرانی اولماز،    

 وطنین تورپاغی، داشیدیر دؤولت.    

 لتین دؤورانی اولماز،  میلتسیز دؤو  

 چاغالرین کئچمیشی، یاشیدیر دؤولت.    
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آتا  یرلرینده( گوکسویون شعید)حم یتحام

 سؤزلری چکیسینده میصراعالر و شاه بیتلر واردیر:  

 آتاالری اولموشسا بیر میلتین آلپ، ارن،   "

    "اؤوالدالری، البتته، اولور بیرر آلپرن...   

     

 لرده ایلیق اسسه هاواالر،  باهار گولسه گؤز "

 .   "عشق، محبت قاینادیر تنجره لر، تاواالر   

     
 مئهتاب و آی گئجه نین ایکی دوست موسافیری،   "

    "گونشین دونیاداکی هئچ اولمه ین سفیری...   

      

 قاشال ساچ آراسیندا اوچ بارماقلیق بیر یول وار،   "   

    "هئچ اوزامازالر؟  ندن ساچالر هپ اوزار، قاشالر  

     

 کؤنلون دیلی اولسایدی، هئچ یاالن سؤیلرمییدی؟   "   

    "ایچین یانارکن یاالندان گولرمییدی؟ -ایچین  

     

 ذره ایچینه  دوز قاتینجا،  -بوز اریر ذره " 

    "بوز آخیدیر گؤز یاشین گؤزونه دوز آتینجا...   

     

 یم،  سنه آننئ دئمه یه وارماز دیل "

 نه ده آننئجیگیم دئیه بیلیرم...    

    "جن منیم آنامسان، آنام!..   

     

( گوکسویون  اثرلرینده راست ید)حم یتحام  

گلدیگیمیز مودریک ایفاده لر ده اوخوجونو 

 نمه یه وادار ائدیر:  شودو

 گؤزون  ایشی گؤرونه نی گؤرمکدی،   "   

    "کؤنولون ایشی گؤزه کؤنول وئرمکدی   

    "قالین کافاالردان اینجه فیکیرلر چیخماز  "   

ن سویو سئوگی، اکمگی ده سعادتی "   

    "سایقیدیر

اوالنالر شهرده قوناق  شوکؤیده )کندده( قون " 

    "اولورموش 

بایرامالر باریشا، سئوگی و سالمته آچیالن  "   

    "قاپیالردی 

یر، حیاتین شرقیسیدیر، یاراشیغید یرلرشع "   

    "تورکوسودور 

نمه ین بیر میلتین گله جگی شوصاباحینی دو "   

    "قارانلیقدیر 

     

( گوکسویون ید)حم یتگؤروندویو کیمی، حام  

کی  میصراعالرین فیکیر یوکو چوخ  یرلریندهشع

 یرلریندهآدلی شع  "میصراعالر  "آغیردیر. شاعیر  

بو یوکون آغیرلیغینی اعتیراف ائده رک، 

باغی نین چیچک چلنگی  یراعالری شعمیصر

حساب ائدیر. اگر میصراعالر  چیچک چلنگینه 

باغینا گیرمگین  یرشع زاماندؤنمه سه ، او 

 معناسی قالمیر شاعیره گؤر:  

     
 منی بئله قهر ائدن نه سئودا، تاثراتالر،   

 ساچالریمی آغاردان بو اینصافسیز میصراعالر،    

 ، سیغماسام یاتاغیما،  داشان بیر دنیز اولسام  

 باغینا.   یرتؤوبه ائتدیم، بیر داها گیرمم شع  

آذربایجان ادبیاتی نین اونلو شاعیری شهریار   

شاعیر اوال بیلمزسن، آنان دوغماجا  "دئییر کی:  

بیین  یت. گئرچکدن ده  حام "شاعیر 

خیصلتینده اصیل شاعیرلیک وار. اونو آناسی ائله 

کی    یرلریندهنون شعشاعیر دوغموشدور. او

جی ایلده -2017نجه دن ده، شوفلسفی دو

قافییه  "صحیفه لیک   352یایینالتدیغی 

 328( و  "قافییه گؤستریجیسی  ")   "کیالووزو 

سؤزلوک  ")   "اویاک کیالووزو  "صحیفه لیک  

( آدلی آراشدیرماالردان دا اونون  "گؤستریجیسی 

ی یاناشماسینی علم یرهپوئزییایا وورغونلوغونو، شع

 گؤروروک.  

( گوکسوی حاقیندا ید)حم یتبیز حام  

یاشالنمایان اورکلره ساالم  "یازدیغیمیز مقاله نی  
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آدی ایله باشالمیشدیق و مقاله نی ائله   "اولسون 

نجه لری ایله ده بیتیرمک شوشاعیرین فلسفی دو

ایسته ییریک. شاعیره گؤره فیزیکی اولماسا دا، 

و اورکلرین هر زامان گنج  بوتون کؤنوللرین

( ید)حم یتبیر حقیقتدیر. حام قالدیغی

گوکسویون ساالمی ائله بو یاشالنمایان کؤنوللردیر.  

 دئییریک.    "ساالم اولسون  "بیز ده بئله کؤنوللره  
 

 …دان شعیرلر’ حامیت گؤکسوی
Hamit Göksoy dan şeirler 

 (ی)استانبول تورکجه س

 نه یازار    
     

 آلتیندان اولسا کوشاغین، شالین  آک   

 توکئنیر سونوندا سئروتین، مالین    

 بیر گئجئ آنسیزین کیریلیر دالین    

 گولیستانا سولطان اولسان نئ یازار!..    

     

 کیلیتلئنیر دیلین، دیشین سئس ورمئز    

 آیاکالرین یورومئیی بئجئرمئز    

 ائل آالن ائللرین انجاما ائرمئز    

 نومانا حاکان اولسان نه یازار!..  حا  

 

 تادی، توزو کالمامیشسا آشی نین    

 اؤزو، سؤزو بیر دئغیلسه یاشی نین    

 باشی حاککا گیتمییورسا باشی نین    

 باشکان اولسان، باکان اولسان نه یازار!..    

 

 دیرئن هایدی گوجون وارسا یازینا    

 ناظار ائیله بیر الیفین نازینا    

 دوست دئغیلسئن سؤزون گئچمئز سازینا    

 پادیشاهتان فرمان اولسان نه یازار!..    

     

 کارا یئلدئ گازئل)خزل( دؤکموش داغالرین    

 ( گونونه بویون ائغمیش باغالرین  ییزگوز)پا  

 کیمسئلرئ یار اولمامیش چاغالرین    

 بین دردینه درمان اولسان نه یازار!..    

     

 ان صاباحتان ائن بویوک پایی  سئن آلس  

 توتوپ دا گئجئنه ایندیرسئن آیی    

 آمبارینا دولدورسان هئپ دونیایی    

 حاصادی بول حارمان اولسان نه یازار!..    

     

 گونئش عالئملره تئپه دئن باکار    

 بولوتالر، یاغمورالر ائنگینه آکار    

 گون گئلیر ییلدیزالر سئنی دئ یاکار    

 اغ باشیندا دومان اولسان نه یازار!..  د  

     

 نئفئسین توکئنیپ بیتتیغین زامان    

 آکشامین اوفکوندا ییتتیغین زامان    

 گئلدیغین یئرلره گیتتیغین زامان    

 ائی واه اولسان، آمان اولسان نه یازار!..   

  

 آل یاراالر ایلگیت ایلگیت کانارکئن    

 آنارکئن  آغریالر، سیزیالر آرشی   

 سوالر سئسسیز و کیمسئسیز یانارکئن    

     دنیز اولسان، عمان اولسان نه یازار!..  

 گئنچلیک   یلاص  
 دوغار آنادان   یلاینسان اوغلو حر دوغار، اص  

 آرسیز ائللر آشیالر سویسوزلوغو سونرادان    

 دوستا دوستچا یاکالشیر    یلسه،حیوان بیله اص  

 اوزاکالشیر   یلجهآدیمالر اصدوست دئغیلسه   

     

 سئن سویلوسون ائی گئنجیم، اینسانجا اونورلوسون    

 تاریخیمین تاختیندا گونئش گیبی نورلوسون    

 اینسان مایاسی   یلسئنین مایان کاتیکسیز، اص  

   …یاسیح یثییئتینآلنیندا هارئلئنمیش ح  



51 

 

Xudafərin 190 (2021)  1399 -بهمن190خداآفرین   

 بیر ائلینده دوعاالر، بیر ائلینده آمینلر     

 یارئنلره یار اولموش یورئغینده یئمینلر    

 آدین آرشا یوکسئلمیش، دیلین ماها سئسلئنیر    

 گؤزلرین گونه باکار نورالردا نفئسلئنیر    

     

 سانا عاصی دییئنلر بیلمییور کی سئن کیمسین    

 بیلمییور کی جانالرا جان اوالجاک حکیمسین    

 یارینا  سئن کی صاباح گیبیسین یورویورسون   

 گونئشی تاشییورسون یارینالر دییارینا...    

     

 سن اوموتسون ائی گئنجیم، سئوگیلر چوجوغوسون    

 نسلیمین، نسبیمین بیر ناطار بونجوغوسون    

 کار کوکان داغالریمدا نور اؤبئغی گیبیسین    

 دیکیلمیش گؤزبئبئغی گیبیسین   یهگؤک کوبب  

 

 کاردئشلیک کیملیغی    
 کاردئشلیغه کین سیغماز، کاردئشلر کین توتاماز    

 کاردئش کاردئش اولورسا، هیچبیر خاین توتاماز    

 بؤلئمئز اینسانلیغی کاپکارا کیرلی ائللر    

 چئلیکتئنسه یورئکلر بوکولمئز آسال بئللر    

     

 بولبوللر اؤتویورسا، عاشیق سا گوورجینلر    

 ا کیم دینلر  نو گولیستاندشوکارقانین اؤتو  

 توخومالر چیملئنینجه کاردئشلیک دییاریندا    

 بیل کی ایلیک یاغمورالر یاغاجاکتیر یارین دا    

     

 عدالئتتئن آیریلما، سئن سئچمه ایریسینی    

 گوچلو دییه کاییرما کیم دؤوسه بیریسینی    

 کاردئشینه آچیک توت گئجه، گوندوز کاپینی    

 پایالش اؤکسوز، یئتیمله یارینینی، یاپینی    

     

 ائی اذانالر، ایحسانالر، گولومسئیین گؤزلره     

 کاوقایی، کوسکونلوغو بیراکمایین اؤزلره    

 ائی اینسانلیک، کوپار دا اسارت زینجیرینی..    

 و کازی یورئکلردئن دوشمانلیغین کیرینی    

     

 لسون آرتیک سوالر  بوز بوالنیک آکماسین دورو  

 کاردئشلیک کیملیغینه کورولماسین پوسوالر    

 محببته، سئوگییه سئوداالر ائتسین ائشلیک    

 ایلیکلرئه ایشلئسین، کئمیکلئشسین کاردئشلیک    

 عصیانیم وار    
 قاقاالری زهیر کوسان کارتالالر    

 دیلینیزه عصیانیم وار، کینیم وار    

 راالر، پارتالالر  ییالن گؤزلو پاالو  

 وار، کینیم وار   یانیماؤلونوزه عص  

     

 شعرفسیز سینئدئن سیوریلئن سؤزلر    

 ناموستان ناصیپسیز اوتانماز اؤزلر    

 ماظلومو، معصومو کاووران کؤزلر    

 وار، کینیم وار   یانیمکولونوزه عص  

     

 آکشامالردا آرسیز اؤتئن بایکوشالر    

 ئرچئیی اؤلدورئن توشالر  صاحیپسیز س  

 یارینالرا یول ورمئیئن یوکوشالر    

 وار، کینیم وار   یانیمایلینیزه عص  

     

 کارا دوشته کارانلیغا ائرئنلر    

 آلنینی آلچاکچا یئره سئرئنلر    

 آدیندان، عاکلیندان فیره ورئنلر    

 وار، کینیم وار   یانیمدئلینیزه عص  

     

 ینلیغا سؤونلر  اصالئته، آید  

 سویسوزالری، نامردلری اؤونلر    

 ائلسیز، دیلسیز غریبانی دؤونلر    

 وار، کینیم وار   یانیمائلینیزه عص  

     

 باتاکلیغا ساپالنیپ دا کاالنالر    

 ائرکئکلیغین ائردئمینی چاالنالر    

 حارام ایله حارمان، حاصات آالنالر    

 نیم وار    وار، کی یانیمیئلینیزه عص  

     

 یولداش اول اوغول    
 یاغمورون چوجوغو، کارین آناسی    

   …باهارین کوزوسو، قیشین داناسی  

 آنان یوکسا کیم دئردینه یاناسی    

 کیمسئسیز قاز بیله یولونماز اوغول    
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 رمه تئلئغه  ئائی اوغول سئن تعویض و  

 اعتیبار ائیلئمه بئزه، بئلئغه    

 ه آرکاداش اول مئلئغه  منزیلیند  

 یارینالر یولداشسیز بولونماز اوغول    

     

 باشین بولوتالردان آتاک اولسا دا    

 یاناغین یئمیئشیل یاپراک اولسا دا    

 ائلینده آلتیندان توپراک اولسا دا    

 کارلی داغدا ایفالح اولونماز اوغول    

     

 ن  شواگر آک دئغیلسه یورئکته دو  

 ن  شون، ایستئر مور دوشوستئر پئمبه دوای  

 ن  شوبولبوله بئنزئرسه دیلده اؤتو  

 سحرده سئوداسیز سولونماز اوغول    

     

 ائی اوغول سئن یورئغینده تاش اولما    

 دونیایی ورسئلر ائلسیز باش اولما    

 کیبیرله، گورورال آرکاداش اولما    

 کوروموش پیناردان دولونماز اوغول    

     

 وتانماز  ا  

 سئنی گؤرسه ائشئکلر، اویوز ایتلر تانیردی    

 تاش اولسایدی یئرینده موطالکا اوتانیردی    

 چیچئک آچمیش چیرکئفلر کول رئنگی جیغئرینده    

 کوف بئینینی چیغنئردی کیم اولسایدی یئریندئه   

 دیشلری نین دیبینده حاال اینسان ائتی وار    

 دئغیل سئندئن داها جاناوار   یامیامالر بیله  

 بئش عصیرلیک کیرینله سیمسییاه آکماکتاسین    

 هانگی یوزله کیسپئتسیز مئیدانا چیکماکتاسین    

     

 یورئغینی ترک ائتمیش آرسیز گؤغوس کافئسین    

 ایشته اؤلوم ائنسئنده جان ورییور نفئسین    

  ن، حایالین سویزانسیز؟ شویوک مو هیچ حالیص دو  

 مابعدینه کویدوغون تاشالر بیله اذانسیز    

     

 غایئسیز اوتالر گیبی کارانلیکتا یاشارسین    

 گئلمئمیشسین دونیایا، نه یوکسون نه ده وارسین    

 ائی غافیللر غافیلی، هانی نئرده یولداشین؟    

 سئنی یولسوز بیراکتی، یولالردا آرکاداشین    

     

 دی، دالالرین ائلسیز، کولسوز  کؤکون، گؤودئن کالما  

 بیر سئن کالدین مئیداندا یاپایالنیز و یولسوز    

 باک اینییور گؤزونه کارانلیک پئرده پئرده    

 هانی ایشیک اؤنونده و سئودیغین یول نئردئ؟     

     

   آیریلیک آکشامالری  

     

 باکیشیندا حوزون وار، حاسرئت دولو کوجاغین    

 لین باغریندا اؤکسوز توتئر اوجاغین  غوربئت ائ  

 رسون، یانارسین بومبوش کاالن کولالردا  شوتوتو  

 نه آجیالر یاشارسین کیمسه یوککئن یولالردا    

     

 بیلییوروم ائسمییور روزگارالر ایلیک ایلیک    

 نا بیتمئیئجئک آیریلیک  شوبئکلئمئلر بو  

 رین  بیلییوروم ایسالندی، یاشال دولدو گؤزل  

   …یینه ده یورئغینده، دوعاالردا سؤزلرین  

     

 بن ده بوردا چارسیز آدینی آنماکتاییم    

 اینان کی ایچتئن ایچه بن ده هئپ یانماکتاییم    

 بیر بن دوشتوم دئردینه، آرییوروم کوکونو    

 کونو  شویاشییوروم گؤنلومده سئنسیزلیغین   

 زامانا   آیریلیکالر آکشامی عاشیک اولدو  

 دیریلدی آغری، سیزی سیغیندی هئپ آمانا    

 بئنیم ده یورگون دوشتو یوکوشالردا هر حالیم    

 کالمادی دیزلریمده گونه گولئن مئجالیم    

     

 دیله گئلدی درتلریم، چیلئلریم اویاندی    

 اوفکومداکی اوموتالر سنده اوموتسوز یاندی    

 یما یار ائتتیم  زور زامانی زورالدیم، یارین  

 گؤزلرینی گؤرمئدئن گؤنلومه دییار ائتتیم    

     

 سن گیدئرکئن سوسادی یورئغیمده نفئسیم    

 گونومه سئنسیزلیغی سوندو گؤنول کافسیم    

 چیکتی هر آهیم   یهگؤوردی سانجیالریم گؤ  

 سنی سوردو گئجئمه هر شافاکتا صاباحیم    
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 گؤنلومو آالمادیم   

  
 ورکئن یانیندان سئالم وردیم سومبولئ  گئچیی  

 گؤزلریم گولیستاندا تاکیلدی کالدی گوله   

 بیر بیلینمئز عالمده یاناراک دؤندوم کوله    

 یورئغیمی اؤزگورجه سئودایا ساالمادیم    

     

 پارامپارچا اوتاغیم توپارالنماک نافیله   

 بیراکتی گیتتی بئنی بئکلئدیغیم قافیله    

 ؤرمئدیم ییلالرجا اویاالندیم الف ایله  گون گ  

 بن بنیمله بیر گئجه کوینومدا کاالمادیم    

     

 قارا یازدیم آدیمی سوی آدیمی سئل آلدی    

 کیملیغیمی کایبئتتیم یارینیم یاریم کالدی    

 اؤزومو بولدوم دئرکئن ائللریمدئن ائل آلدی    

 م  بیر حایالده حال اولدوم دئرینه داالمادی  

     

 کئندی چاتیم آلتیندا کئندیمی آرییوروم    

 قدریمدئن کورکاراک یارینا وارییوروم    

 ائن محمور آکشامالرا دونومو سورویوروم    

 وفالی ییلالریمدان بیر الحذا چاالمادیم    

 بیر کئز اولسون بو باشیم یارینه یاسالنمادی    

 ادی  کورا دوشتو یاغمورالر یاناغیم ایسالنم  

 کالپلر، سیرالر اوسالندی، گؤزلریم اوسالنمادی    

 گولومون ناطاریندان گؤنلومو آالمادیم    

     

 سای کی    
     

 (یآی آکشامی ساییکالر، گئجه گوندوزدئن بیکار)سوبا  

 کار کاپاتیر کیرلری یاغمورالر یازی ییکار    

 دنیزلرده دالگاالر دیبه اینئر و چیکار    

 کی بن ده اؤیلئییم بیر الم ین ائلینده  سای   

     

 داغدا دیل یوک، یول یارالی بیر آسالنی آغیرالر    

 سئونلره سئس ورمئز سئوداالری ساغیرالر    

 سوال کوله دؤنموش باغیرالر  -ساورولور ساغا  

 سای کی بن ده اؤیلئییم بیر سحرین یئلینده    

     

 وزلری بینلییور  کورا باتمیش بیر عؤمور بئش ی  

 دیکمیش گؤزونو یئریوزونو دینلییور   یهگؤ  

 بیر حاستا پارامپارچا، اینیم اینیم اینلییور    

 سای کی بن ده اؤیلئییم بیر کمانین تئلینده    

     

 سارایی سیرچاداندی؛ سولطاندی، پادیشاهتی    

 آیریلیغین آجیسی تارومار ائتتی تاختی    

 لونه بیر غریبین کؤر باختی  یار اولمادی گؤن  

 سای کی بن ده اؤیلئییم بیر سئودانین سئلینده    

     

 سانکی کانی کالمامیش داماریندا آکاجاک    

 گؤزلرینی آچیپ دا مجالی یوک باکاجاک.    

 نفئسی بوغوم بوغوم، ها چیکتی ها چیکاجاک    

 سای کی بن ده اؤیلئییم بیر عاشکین عجئلینده    

  

 ( روح  یضستا )مرحا  

( روحالرا ایتحاف یضکیبیرلی بوتون حاستا )مر

  …اولونور

  
 ای اینسانین کئندینی )اوزو( اینسان اوستو سایانی    

 بیلمییوروم کیم کاردی سنین ماغرور مایانی    

 کادیالرجا کارارلی   یهکورولموشسون کؤشه   

 باری بیرکاچ سؤز سؤیله، اینسانلیغا یارارلی    

     

 بئلکی بویوک آدامسین، بئلکی باشالردا باشسین    

 الکین ائلده گول دئغیل، یورئغینده بیر تاشسین    

 هیچ اولمازسا دوز اوتور، آدام گیبی آغیر اول    

 هر سؤزه کوالک ورمه بیرازجیک دا ساغیر اول    

     

 سانما سنین کاینات، هرکسین بیر آیی وار    

 ن، یوکسولون دا پایی وار  هر غریبین، یئتیمی  

 ییلدیزالر یالنیز سئندئن، یارئنیندئن سؤز ائتمئز    

 گونئش دوغار عالئمه سنی، بنی گؤزائتمئز    

     

 کرال گیبی کالکارسین کورا دؤنموش یئریندئن    

 کیلدان، تویدئن ظافرله دؤنئرسین سئفئریندئن    

 ین  باشین دؤنئر یوکسئکتئن کایاالردان کایارس  

 سورونورکئن یئرلرده زولو نیشان سایارسین     
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 بیر آغاجین سئوداسی دالدا چیچئک، یاپراکتیر    

 اینسانین ائنی، بویو؛ باشی، سونو توپراکتیر    

 یوکسئکلره یاسالنیپ نه اومارسین پوسودان؟    

 سن ده وار اولمادین می بیر دامال بیاض سودان؟    

 

 ئللرین، تئغئت گئچئر بیر ائلی  نئدئن توتماز ا  

 بو سنین یاپتیغینی اینان یاپماز بیر دئلی    

 باکیشین باشکا ائلده، باشکا ائلی سیغارسین    

 بو حالینله کوفلئنمیش، کیرلی کیبیر کوکارسین    

     
 (سین حالین حاراپ، سن دئغیلسین فارکیندا  یضحاستا )مر  

 ئنین چارکیندا  کیشیلیغین کایب اولموش بو دوز  

 بئلکی کیمسه گؤرمئدئن بیر ماکامی چالمیشسین    

 بیر بوشلوغا دوشئرئک یئرسیز، یورتسوز کالمیشسین   

 

  

 زامان حاال گئچ دئغیل، کالک آیاغا توپارالن    

 دؤن آصلینا اینسان اول همن ییکان و آرالن    

 گؤزون باکسین گؤزلره، یوزون گولسون یوزلره    

 رتیق یوکسئکلردئن ائنگینلره، دوزلره  این آ  

     

 سن کی یوجا وارلیکسین یئریوزونده یوک ائشین    

 وار اولوش سببیسین گؤکته آیین، گونشین    

 سئس ورسن سماالرا تا اوزاکتان، دئریندئن    

 ییرتیلیر کارانلیکالر ان زیفیری یئریندئن    

     

 یسین  سئن عالمین عیالجی، روحالرین معراج  

 و شعرفین تاجیسین   یثییتیحایاتین ح  

 موشتوال ظافئرینی موتلولوغا وطن اول    

 کورول هایدی تاختینا گؤنوللره سولطان اول    

 

 مئرمئر ایشچیسی    
     

 یاد ائلده یابانجیییم یارنیم یوک، یاریم یوک    

 توپراغیندا، تاشیندا بیر مزارلیک یئریم یوک.    

 م یولالردا یالین آیاک، باشیم دیک  یورویورو  

 هر آکشام آرییوروم سیغیناجاک بیر گئدیک    

     

 بیر مئرمئر ایشچیسییم، مزار تاشی یازاریم    

 سونسوزلوغون سیررینا صاناتیمی کازاریم    

 مدا  شوباضعن آیا داالریم داغ گیبی دورو  

 مدا  شوباضعن یئره گیرئریم هر چئکیچ وورو  

     

 اجل باکماز کیمسنین یاستیغینا، یاشینا    

 گوزل، چیرکین دئمئدئن تاشی دیکر باشینا    

 بن بیلیریم نئرئدئ، ناسیل سؤندو اوجاکالر    

 و هانگی گؤنوللرده بومبوش کالدی کوجاکالر    

     

 ساراریپ سولدوغوندا یئره دوشئر یاپراکالر    

 اکالر  بیر عؤمرون باهارینا کوجاک آچار توپر  

 

 یاپایالنیز روحالرا آجیالر گیزلی گیرئر    

 بن آچاریم دردلری اوکوروم بیرئر بیرئر    

     

 یورئکلر یاراالنیر، یاراالر کابوک باغالر    

 کورا دوشئر آناالر سینه لر سئسسیز آغالر    

 باضعن بیردئن کاراریر آلینالردا یازیالر    

 ا سیزیالر سیزیم سیزیم سیزیالر سماالرد  

  

 سای کی آکشام و دوشتون گئجئیی گییئمئدئن    

 سای کی گؤچتون دونیادان ائلودا دییئمئدئن    

 باشینا، آیاغینا دیکیلینجئ ایکی تاش    

 یانیندا، یاکینیندا کیم اولور سانا یولداش؟    

     

 بن آغالریم تاشالرا یاسالنیریم یارین دا    

 للر دییاریندا  آووتوروم گؤنلومو گؤنو  

 یورئکلره کار اولور، یاغمور اولور یاغاریم    

 و توپراغین باغریندان سئوگیلری ساغاریم    

     

 گون گئچئر، زامان ائسکیر، سونوما سون ائکلریم    

   …سونسوزلوغون سسینی سون دوراکتا بئکلریم  

 بیر مئرمئر ایشچیسییم، مئرمئردیر آرکاداشیم    

 ولور بیر مئرمئر بنیم ده مزار تاشیم      بیر گون ا  
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 تورک یدره جک سو یشرق ینحس

 (یشعرلر یندهتورکجه س یه)تورک 

 وار   یحتیاجیمدوعانا ا  

 ن سئسی عیالچ گیبیدیر  شوگولو  

 روحوندان چیکان نور،  تئک ائللرینه ساچار    

 دوعادا ائللرینی گؤکلره کالدیراسین سئوگیلیم    

   یسن هدینلر، بئنس یگؤکلر سن  

 کی سن مئلئغیم   گؤکلردکی آهلل،  یئرده  

 وار سئوگیلیم   یحتیاجیمدوعاالرینا ا ینسن  

 ائدرسین بانا دوعا هئر گون بیلیریم    

 فئسیدیر  نفئسین تانری ن  

 کونوت توتان ائللرین عاشیک یورئغیدیر بیلیریم    

 سئوگیلیم  وار  یحتیاجیمدوعاالرینا ا ینسن  

 وار سئوگیلیم   یحتیاجیمنفئسینه ا ینسن  

 تانرییا بئنی یالواریپ دیلئدیغین زامان    

 کئندینی اونوتوپ، وارلیغیندان گئچئرسین    

 حایاتینی کئندین ایچین هیچ بیلمئزسین    

 سن بئنیم ایچین دوعا ائدرسین    

 وار سئوگیلیم   یحتیاجیمدوعانا ا ینسن  

 اولسون، تانریم یانیندا  دورسون   ینلهدوعام سن  

 عیالچالرین شیفا اولسون    

 وار سئوگیلیم   یحتیاجیمدوعانا ا ینسن  

 انا  طشی؛ماغلوپ اولما اهل ایمانا   

 حایات گوزئلدیر سن بیل اینان بونا    

 ایناندیکچا گوچلئنه جئک، ایچینده کی کیملیک سن    

   یسن بیلدیکچه تانری سئوئجئک سن  

 ائللرین کونوتتا دوعا ایکئن    

 وار سئوگیلیم!...   یحتیاجیمدوعانا ا  

 ندن اوزاغیز یاکینکئن بیز    

 جانیم بئکلئدیم   ییهد گئل…ییهگئل د  

 اویکوالریمی اونون تئللرینده ائکلئدیم    

 سیمسییاه بئمبئیاض، هئم ده کاریشیک    

 جانیمدا کی او سئوگینی    

 گؤزیاشالریمدا  گؤزلریمده   

 بولوت فوتوغرافالریمدا     

 یاغمور یاغاراک دویقوالریمی    

   …ایچیمده سورقوالدیم  

 سئومئک بو کادار زور   یسن  

 هئر شئی بیر شئی آنالتییور    

   …آغالماک یئتمییور، اؤزلئمئک بیتمییور  

 زئیتین دالالری نین سیراسیندا    

 ریندا اؤپوشلریم  دوداکال ینسیر ائدرکئن سن  

 بیر اینجی تئک ایچیمه سوزولویور    

 آرتیک کورودو یاش گؤزلریمده    

   …دن اوزاک بیزیاکینکئن ن  

 یوموشاک پاموک یورئغیمه     

 باسییور زامان    

 سئرت تاشالر، آغیر چئکییور آجیالر    

 اوتانییوروم سئوگیمدن    

 اوففف اوفففف بو نه اویکوسوزلوک    
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 اوفففف بو نه ظولوم    

 یئشیل اورمانالرین   یون،ماوی گؤ  

 تور بئنی  شوسیمسییاه داغالرین باکیشی او  

 زور گئلیر صاباحالر هئپ بانا    

   یئرلردن اویدوغوم کؤکونو…کؤکونو  

 ایزینی دوالشتیغین یئرلردن آلیریم آنجاک    

 حاسرت کوکونو   ینبیتم  

 یماویودوغون یئرلردن آلیر  

    …دویاریم سندن  

 آنجاک بیتمییور بو حاسرت    

 توکئنمییور آجی     

 سانیریم سئومئک    

 سانیریم سئومئک بیتمئز بو ویرانه ده    

 اؤلوم سارمیش دالالریمیزی    

 بو نه کئییفتیر، چئکییوروز بیز    

 ایچیم عاغلییور بئکلی ده سئوگیدن    

 ئیلییوروم  سوسوز سوسوز یورئغیمدن گئل ا  

 یورئغیمدن شیکایئتچی    

 ندن اوزاغیز، یاکین اولورکئن بیز!...    

 

 عاشک    

   یعاشک باهارین ائن گوزئل سیجاک دویگوالر  

 عاشک یازین اینسانالرا وئرئجئک بوتون سئوگیلری    

 عاشک سون باهارین یاپراکالری    

 عاشک ایچیمیزده کی کوجاکالشاراک    

 وپ دویاراک  اؤپوپ اؤپ  

    یوغونوقیشین سو  

 بیربیریمیزه ساریالراک یاشاماک عاشک    

     

 بونون آدی عاشک    

     

 دونیاداکی ائن موقدس شئی سئومئک    

 والنانین دئدیغی گیبی   م  

 سئو سئوگیده دیکئن گولئ چئوریلیر  -سئو  -سئو  

 سئوئرئک اؤلمئک،    

 گئلیر   اؤلورکئن یوزونه گولومسئمئ  

 بونون آدی عاشک    

 باضعئن عاشکی اینسانالر ایکی اینسان آراسینداکی    

 عاشک ایکی اینسان آراسینداکی فیکری ایدئولوژی عالکادیر    

 نه بیلیرسه  شوایکی اینسان بیر یئری بیر شئیی دو  

 رئبیلیرسئه شوایکی اینسان بیر گوزئللیغی باشا دو  

 تتان وضعیئت آالبیلیرسئ  ایکی اینسان بیر طابیا  

 ایکی اینسان بیر شعییردن    

 بیر موزیکتئن  کئیف آالبیلیرسئه    

 بونون آدی عاشک ایدی    

     

 بئنیم سئودیغیم    

 نه گوزئلدی       

 بو گوزئل پاییز گئجه سینده    

 آغاچالر ساپساری سارارمیشتی    
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 بیرکاچ گوندور    شوده  هئله…هئله ده  

 اسیلدا آلتین ساریسییدی  ن  

 نه گوزئلدی یاپراکالر     

 ناسیل کی بیردن توتوشتو هاوا    

 روزگار ائستی، یاغمور یاغدی    

 او ساپساری یاپراکالر     

 بیرئر بیرئر یئرلره دؤکولدو     

 شاعیر ایستییوردو کی دوالشسین، باکسین، یازسین    

 نه گوزئلدی آدامین گؤنلونو    

 ونکار ائفسانه وی شئکیلده ائفسونلویوردو   هوس  

 شیکار ائدییوردو آدامین گؤنلونو    

 اویاندیردی حیسسینی    

 او دنیزین کوکوسو    

 داغین مئهی، آغاچالرین قیش اویکوسونا گیدیپ    

 بیر داها دا اویاناجاک اویانمایاجاک    

 دونیادا نه لر اوالجاک    

 جاک  بیر داها یئمیئشیل اوال  

 بؤیله بیر حس    

 بؤیله کؤورئک بیر حس    

 یورئغی ساران بیر حس    

 اؤیله کی اینسانین سئوگیسیندن     

 حاسرت کوپاریردی ایچینده    

 اونو یاشادیم بو گونلرده    

 اوزاک اولماک دوستالری گؤرمئمئک    

 ایچینده بیر حازان پاییز روزگارییال  بئرابئر    

 یغیمدا دا داغ هیشیلتیسی گئلدی  آیاغی باست  

 چونکو اوستونه یاغمور یاغمیشتی    

 بیلیرمیسین نییئ یاغمیشتی    

 اونون ایچین کی او یاپراکالری     

 بیر داها توپراغا دؤندورئجئک    

 و او آغاجی اوندان قیداالندیراجاک    

 بیر داها یاپراک وئرجئک    

 بیر داها مئیوئ وئرئجئک    

 ر داها چیچئکلئنه جئک  بی  

 هئر شئی بؤیله    

 دوستلوک بؤیله حایات بؤیلئدیر    

 گئدیر  -باکارسین تا گئدیر  

 گؤزون ایشلئدیکچه گونش باتار    

 آما بیر کارانلیغین جیغئری سؤکولور بیر صاباح کالکار    

 اوفوکتان یاریلیر باغیر    

 گؤرورسون آیین دا بیر تئبئسسومو اولور    

 صاباح آچیلیر و کارانلیکتان عالمئت کالماز    

 اودا داغالرین باشیندا چئر اولور،  دومانین اولور    

 او دومانین هئیبئتی بیر کارا اولور    

 آدامین ایچینه دوالر    

 اونو یاشادیکچا باکتیکچا ذئوک آلیرسین    

 اونو گؤردوکچه لذت آلیرسین    

 الرسین یورئغینی سؤکئرسین  اونو گؤردوکچئ اؤزونه دا  

   …گئچمیشینی تارارسین  

 نه بیلئییم    
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 نه باشارسان اونو یاپارسین    

 زیروئلره اوالشماک ایچین    

 اوزاکالردان باکار باکار اینسان    

 داغالرین هئیبئتینه شاشیریر    

   …اونالرین لوگار و عزامئتینه حایران کالیر  

 و دوزلری گئزیپ     

 داغالرین باشینا هئپ حایرانلیکال باکتیک    

 اونون ایچینده دونیانین بو داغی    

 دونیانین بو حاسرتی    

 دونیانین بو سولگونلوغو    

 دونیانین بو چیچئغی    

 دونیانین بو مئشاککاتی    

 دونیانین بو کئیفی    

 دونیانین بو ناسیل دئییم کی    

 بو تومارالماسی، هوئسی    

 دورانی، داش دورانی   پاخیرکیزیل دورانی،   

   …سو دورانی آکار ایچیمیزده یول گیبی  

 گئدرسن هئی یولالری گئدرسن گیدرسین    

 نه کادار ایستئرسن گئدرسین     

 هیچ دونیانین یولالری بیتمئز    

 دامارالریمیزدا آکان کان کادار    

 کیلومئترئلر کادار    

 اوزار   ایشیق ایلی کادار  

 الپ پالتونالرا گیریپ چیکارسین    

 اوزوون ایچینده دامارالریندا    

 آکار باضعئن غیرئت داماریندا آکان کان گیبی    

 فیشکیریپ یورئغیندن باشینا وورور    

 الپ بئینی نین اورتاسیندا بیر اذان سئسی گئلیر    

 بیر شهادته بیر اؤلومه    یسن  

   …سالییوربیر جئنگاوئرلیغه   

 او کورتولوشتور    

 کورتارماک ایچین کورتولوش ایچین    

 اینسانلیغی ایچیمیزده اوالن او ذاتی عالینی    

 کیبری نفرئتی ظولمو سیتئمی    

 یئکسان ائتمئک یئرینن     

 ایچیمیزدکی او ایشیق دوغار    

 ائیی دومانالر     

 ائیی دومانالر چئکیلین    

 یم  بئنیم سئودیغ  

 ایشیق گیبی دوغسون اورادان!...    
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 یبرجعفرزاده کل یادص آشیق

 اونودمارام   

 یقاولسون سنه آش سالم

آهلل  یبرلیدنکل یّادجعفرزادهَص

 ینهاولکه س یجانآذربا یسن

سنه اوزون  ینچوخ گورمه س

عومور جان ساغلوقو آرزو 

 .یخوش اوالسان سن یرمائد

 یاقدا یمنه تانر سنی

  یارادیب

 من اونودمارام  یسن ینحس دکتر

 نشان سان  یزمنه تک ا حیاتیمده

 من اونودمارام  یسن ینحس دکتر

 

  ینس یلینب ینآد یخهتار یازارام

 ینس یلیناولسا کوکو س ینینخا کیم

  ینس یلینسنه ا یاولسا قلب یخده

 من اونودمارام  یسن ینحس دکتر

 

 سن  ینسانا یوکبو یالجاقالرب حله

 سن  یواند یمینحافظ کتک  موالنا

 تک جان سن  ینب بوآذربایجانا

 من اونودمارام  یسن ینحس دکتر

 

 سن  یسوکن ینتک داغالر فرهاد

 سن سن یتوکن یهکالم آرا حاق

 سن سن  یمکان ینعالم حقیقت

 من اونودمارام  یشرق دکترحسین

 

  ینساخالس یسن یمدانتانر ایسترم

  ینساخال س یجانآذربا یمن سنله

  ینحاقالس یمیکالم یرمئد حاق

 من اونودمارام  یشرق ینحس دکتر

 

  یمر قارداششوجو یمینک یادر طبیم

  یمر قارداششواو یمقلب اوزاقالنسان

  یمر قارداششوبو ینامرد یگیتا مرد

 من اونودمارام  یشرق ینحس دکتور

 

 ی؟ندند ینلوقبوخا اینسانالردا

  یزدند یباش یماولسا باغر بئله

  یگئدند یلسینب یهامّ قاالجاق کیم

 من اونودمارام  یشرق ینحس دکتر

 

  یرآهلل د یلیینشعر ا دانیشیرام

  یرآه د یشهاوره گده هم چکدیگیم

  یرپناهد یمظلومالر ب ینلرس دئمه

 من اونودمارام  یشرق دکترحسین

 

  یمیزتانر یاردی یزهب ینانگ قوخما

 یزس یادا یوبو یختار یزس قاالجاق

  یزب یمیزهخالق یائداق خدمت گل

 من اونودمارام یشرق ینحس دکتر

  

  ینساندانا ینینبوتانر یرگل شوخو

 وطنه جاندان  یاو شخصه گئچد خوش

 او ستار خاندان  ییمدئ یتمزا اوُلمز

 من اونودمارام  یشرق ینحس دکتر

 

  یبعلمدار وئر یشاعر بوطب

  یلیبمنه سو یروموزات رمز

  یبجان فدا ائد یناقارداش حسین

 من اونودمارام  یشرق دکترحسین

 

 جان  ینحس یشعر یتبع یکیاون ا یازدوم

 آلورام خدادن فرمان  بوایشه

 جان یولونداوئره رم حاق  صیّادام

 من اونودمارام یشرق یندکتر حس 

 



60 

 

 Xudafərin 190  (2021)  1399 -بهمن 190خداآفرین 

 

 یزنگانل صنم

 یشرق حسین
 یسن یوصف ائدجم ، من آخ نئجه

 وصف ائتمک اولماز یک یگونش آیال

 اولوبسان یز، دن یاسیندادون تورکون

 له ، دولدورماق اولماز یفیتعر بحری

 

 ینقدر دئسه لر آزد علمیندن

 یازدی یشهلر هم یمموس توراندا

 یسازد یلهشعر یانقورو کولتورو

 سولماز ی، گوللر ینینآغاج بیلگی

 

 یفرق یک یرصنم عالمده ، نه د ای

  ی، هر زامان غرب ییردستک له  دونیا

 یشرق ینسح ی، ا یبساناوجالد شرقی

 ، هئچ زامان دولماز. یئری ینلر عالیم

 

 یبرجعفرزاده کل یادص آشیق

   یخماسینچ یادان

  یقالریندانآش یمقد قاراداغین

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرام

 رسولدان  قیآش یآباد کند عبّاس

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرام

 

 اهلل  ینع یقآش یاشایانده  وینه

  یراهللخ یقآش یلیکانل اوحیدر

 واهلل یجانانل یعبدالعل آشیق

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرام

 

 یمحمّد آدل یقدا آش هومان

  یدادل یدردهح یقآش احمدلیده

 یعبّاس ماراقل یقآش یندهحس شیخ

  یخماسینچ یاددانتره دف یازیرام

 

 وار اولسون  یدرش یقآش شجایلیده

 خار اوسون  یلمسهسو یحاقق کیمسه

 جار اولسون  یدهجعفر سفرل آشیق

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرام

 

  ینداباش یهفتع اهلل ده ق آشیق

  ینداپوالد تاج تک زرنه قاش آشیق

  یاشیندا یتمیش یادانبودن گئتدی

  یخماسینچ دانیاددفتره  یازیرام

 

  ینادر خاالنل یقاوروج آش آشیق

  یاونالرا جانل یمیشعر یازیرام

  یملک آدسانل یقآش سیدلرده

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرم

 

  یدیل یدههمّت مولوکده فا آشیق

  یدیل یدهچوخ قا یندهعلم آشیقلیق

  یدیا یعل یقمشهور آش کلیبرده

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرم

 

 یدیحسن وار یقآش یدهد هلت

  یدیسر یرب یکمال یندر سوزده

 یزرد یزعز یقده ده آش نوجه

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرم

 

  یندنکند ینهاس یاراسفند آشیق

  یندنفند یقآش یداهلل اوزبتده
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 یلیمدند یمگئدمز بونالرمن اینان

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرام

 

  ینآد یقالرآش یازدی یّادص آشیق

  ینداد ینسوزلر یزس یلهب اوخویوب

  یادینمردلر فر یناونودماس تاریخ

  یخماسینچ یادداندفتره  یازیرم

 

 (یز)سسس اکبررضایی

  چیلله

 وار یچوخ گؤزل عادت لر ینن یآخشامالر چیلله

 وار یسعادت لر یشانل ینن یخیتار ائلیمین

 چوخ یغادولور موتلولوغا شادل یقلب میللتین

 وار یچوخلو کرامت لر یناوالن انینسا بوگون

 

 چوخ یاداآز  یدیر،ائتمه ل یاد یوخسولو وارلیالر

 وار یداللت لر ینلرجهجنّته م یشینا بو

 دولو یلهعشق یچیاوزوندور ا یلوبو یس گئجه

 وار یچوخ بوللو سخاوت لر ینسانالراا بوتون

 

 یسیزدیرتا یلر یمرس ی،عنعنه س عادتی،

 وار یظرافت لر یآرت ینا،داد یاتینح بو

 بول یشمیشیهم ک ینجیریا یئمیشی،هم  قارپیزی

 وار یطراوت لر یجان آالن جانل یندهس مئیوه

 

 چوخلوغونان یغینانآزل یرد یشاد اولمال هامی

 وار یلر یترضا یشاد اوالنا تانر یبائد شاد

 یشیهم دوست تان یقارداش ینیهم باج ینائد یاد

 وار یلر چوخلو نجابت ینائده ن یاددا  یادی

 

 یؤنتم یولبو،  ینسانالراا یبقال یمدنقد چوخ

 وار یلر یکایتهم جاوانا چوخلو ح قوجایا

 گونلرده یزعز یخالق یناولماز بو ائل "یزسسس"

 وار یبوللو، رفاقت لر یربیرینهب هامینین

 

 گوده جک یکمیشت یوالآناالر گؤز  یا آتاالر

 وار یمراسمده نظارت لر یلهبؤ ینن تانری

 یناتک  جان ینمه س یلهائ یاد یولداشالری هکیمس

 وار یلر یرادتسونسوز ا یگینهسئود ینن هامی

 

 یارادینبول بول  ینیسئوگ یلین،همده سئو سئوین

 وار یچوخلو مالحت لر ینقلبلر سئویلن

 یار یزهاولوبالر ب یللراوزون ا یملرمراس بو

 وار. یدا کئچه، بوللو شرافت لر ییلالر مینجه

Gülsüm GÜLMEZ 
ÇATALOLUK’TUR BENİM KÖYÜMÜN 
ADI 
Çatal akan oluğundan, alır adını 
İçen bilir serin serin, suyun tadını 
Düvenle sürülürdü, buğday harmanı 

Çataloluk’tur benim, Köyümün adı...! 

 

Tanrıkulu tepesinde, açan çiğdemler 
Düzlüğünde boy veren, sıra zeytinler 
Hayran olur köyümü, gören yarenler 

Çataloluk’ tur benim, Köyümün adı...! 

 

Tadı damağımda kalan, salça ekmeğim 
Tahta beşiğimde, sallanıp belendiğim 
Kâh kederim, kâh kaderim dediğim 

Çataloluk’tur benim, Köyümün adı...! 

 

Hatıralar düğüm düğüm boğazımda 
Akşamı başkaydı, sabahı başka 
Şimdi hasret kalan, sese sadâya 

Çataloluk’tur benim, Köyümün adı...! 

 

SEVDADAN YANA 

 

Keskin bir bıçak gibi 
Keserken nefesleri 
Eylül’ün deli mavi gece ve gündüzleri 
Karşı yamaçlar da yankılanır 

Sessizce huzurun çığlık sesleri… 
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Bıraktık rüzgarları 
Bıraktık 

Hoyratça dövsün diye dik yamaçları… 
Öyle ya 
Avare sallanırken hunharca 
Kıyametin en kopmuşunda, 

Kaldırıveriyor kader 
Hayatın yükünün en ağırını bir anda… 

Seyre dalarken 
Karşı dağların dumanlarını 
Kırlardaki ağaçların hışırtısı 
Ağaçlarda ki kuşların cıvıltısı oldu 

Gün doğumlarımızın aynası… 
Zaten 
Zaten başka da bir dileğimiz olmadı 
Hayattan 
Öperken kıvrım kıvrım kirpiğinin 

ucundan… 
Lal oldu dilimizde velhasılı 

Mutsuzluğa dair ne varsa… 

Şakıdı diller huzurdan, 

Sevdadan yana… 
Karışırken kahkahamız 

Bir uçtan uca...! 

 یذولفقار ذکیه

 لریمدنیرهخاط اوشاقلیق

 بنؤوشه، بنده دوشه!

  یغونان او یناماغاکوچه باجادا او یی،آ یلکا یایین

 یئنیمحله و  یئنیائو،  یئنی یکل. اوستهیرواختد

 یهکوچه یزیق یرب یاشیندا یزسکک یئددیالر، دوست

 .یرلردگوجلو ندن یهچکمه

 ییبگؤز ائله-ساعات قاالن، گؤز یکیا یرب ناهارا

گئتمک  یهکوچه یخیبچ یدانقاپ یزلینآنامدان گ

: باالمسان یآنام قولومدان توتوب دئد یستدیگیمده،ا

نفت آل گل، ناهار  یرلئت یرباققالدان ب یونوسگئت 

 . یوخدو ینفت نینتهیلهپ یورامقو

. میخدیچ یب،پولو آل یرانق یرب الینفت قاب کؤنولسوز

 یونوس. مشه یاخینیدیچوخ  یزهب یباققال توکان

 ی. منیشیدیک یرگولش قاباق جاوان ب شینیسار

فرش  یندهسگوشه یرب ینبددن )توکانگؤرجک تاختا

فرش  یاندااولما ی(، او موشتریدیوار یدزگاه

 یسترسن؟ا هن یز: جورتان قیدئد یبائن یاردی،توخو

 !ییردیجورتان دئ ییهاو، منه نم ن

. یماونا طرف اوزاتد یرانیق یرب ییب،نفت! دئ یرلئت بیر

. یدوقو یبینهج نینیتوکلو شالوار یرکلیچ یبپولو آل

 ین. بوشکانیدییکدهتوکاندان ائش ینفت بوشکاس

 یانداکی ینتولومبا، بشکان یکهتن یرب یندناوست طرف

 یزیمب یونوس. مشه یشدیاوزانم یچینها یگیندن،دل

 یناآغز نینیسلوله انینومبتول ییمیزینفت چلله

 یرش -یرراتولومبا وردو. نفت ش یلهال یریاو ب یوب،قو

بورودو.  یئریدولدو. نفت قوخوسو هر  یهچلله یشارالف

ائله واله  ی،من یلرسس یناماقاو ینالراوشاق

 هاردا اولدوغومو اونوتموشدوم. ی،ک یشدیائتم

! سنیهاولموشدو دئ یاوستوده نفتل نین،ییچلله نفت

 :یدئد یبوئر یمهاونو ائله اوجور ال یونوسمشه 

)او هئش  یئتیر! آغاوا ساالم یزیق یحاج یوربو -

(. بو رمیهآجان دئ یوخمن آتاما آغا  یلمدیواخت ب

. نفت ییردیالردان آروحومو اوشاق یمسس من

 یآنام یدان. قاپیائوه سار یمقاچد یب،آل یینیچلله

ر گؤرونجه، اوشاقالرال واهؤله یمن یب،. او گلیمدسسله

 :یتکجه دئد یب،ن سئزیمدگؤزلر ینیهوس یناماقاو

 اول هم ده تئز گل ائوه.  یبمواظ -

 .یمالرا طرف قاچداوشاق یالآت آتیال

ورولموشدو.   یاوانگلنده اوردا تزه خ یهاو محله بیز

باشاباش قوم تؤکموشدولر.  یاواناخ یه،دئ یسینبرک

 فالت ائلرلر.گونه آس یکیا یرب ییردیلردئ
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 :یلردئد ینجکگؤرنده، سئو یمن الراوشاق

بنؤوشه  یندیا ی،آدام چوخالد ی،آهان بودا گلد -

بؤلوندوک.  یهدسته یکیچوخ تئز ا یز. بیناریقاو یونواو

 یلررسم یفاؤزونه گؤره موختل یندسته اولماغ یکیا

 :یکدبئله ائله یز. آما بیدیوار

کناردا  یبآپار یکیا -یکیالردان ااوشاق ی،باش دسته

اولوردو  یزیلق یری. مثال، بیوردوآد قو یرب ینهسهره

 یایدسته باش یریاو ب یبگوموش. سونرا گل یریب

 :ییردیآوازال دئ

 لرییب یهاال هاالی

 لرییب یسارا سالدیق

 گوموش؟  یمهک یزیل،ق کیمه

 یاو قارش یدی،وئرسه ینیآد نینیسیهانک یسها او

 یسیهام ینالراوشاق یکلهله. بئلیردیطرفه کئچ

 .یردیالرآل یئرلرده عدالتله دسته

 یندنال یربیریمیزینب یلها یلهچوخ فاص یزب سونرا

 یهانک یونواوز اوزه دوردوق. او یاواندامؤحکم توتاراق خ

دسته  یزیم. بیلیردیدسته باشالماغا، شئرسن خط آت

 ی،شئر شکل یندهطرف یرگوموش پولو) پولون ب ی،باش

 یپولون مقدار یازیالن یلهخط یسهطرفده ا یریاو ب

شئر سن  یطرفه دئد یقارش ییباولوردو( الده ساخال

. یآتد یه. پولو گؤیدسته خط دئد یریخط؟ او ب

 یونودوشدو، و او یئره یخط طرف یندانشانس یناونالر

 .یباشالد یوناو یکلهلاولدو. بئله یاونالر باشالمال

 :یدئد یشقیراق - یشقیرادسته اوجا سسله ق بیزیم

 بنؤوشه...  -

 بنده دوشه. -

 دوشه یمک یزهس یزدنب -

 اشرف دوشه ! -

 ی،همن، سورعتله قاچد ییلمکدئ یآد اشرفین

ائله  یمیک یرزنج ینیلرالر الاوشاق یکطرفده یقارش

 ی، اشرف اونالر یک یاپیشمیشدیالر یربیرینهمؤحکم ب

ولوب اودوزدو. او چوخ اوز دی،یلمهکئچه ب یریبق

 دن.او دسته یاپیشدی یگئتد

 یجانال،. من چوخ هییلدیدئ یمآد یمدفعه من ایکینجی

 یناونالر یم،دابانا قوت قاچد لهیقیشوت ینالردوست

 یئرهم اوسته کله یریبق ینیلرمؤحکم ال یمیک یرزنج

 ینآفر یشقیریبق یجاندانه یمالر! دوستیمگلد

 یبقالخ یئردن ینجک. من ده سئوییردیلردئ ینآفر

 ی: ایدئد یریب الریناوشاقدوشدوم. او آندا  یلدیمآت

 !!! قان...یوا

 یمداو من آنل یاوزومدن آشاغا آخد یشئ یرب ایستی

الر قورخودان اوغالن یزالر. قیمائتد یسح یبتر آغر

 .یقاچد یانا یرب یسهره

جاوان  یرو مهربان ب یوموشاق ییاوره میزده،محله

الر اولدوغوندان اوشاق یه کئفل. او همشیدیاوغالن وار

 یبگؤرجک قاچ ی. او اوزاقدان منیاوندان قورخارد

 یرتدیتوتاراق، تئز قاچ یلهد یمحبتله من ی،گلد

 .یالرووروب باغالد یکوکورومم یاراما. اوردا یانینا ینآنام

 بنؤوشه... یقالد یمده آدگوندن محله او

****************************** 

 

 یزیقارپ یللهو چ یجانآذربا یسگئجه  چیلله

 یراز دوران اساط یادگاری

 ملک زاده یدتوح دکتر

که  یجاندر آذربا یجرا یمراسمها ینتر یمیاز قد یکی

( ینگون ) اول فرورد یئنیهمچون جشن سال نو و 

 یللهبا نجوم  دارد مراسم چ یکیارتباط نزد

باشد که هر سال با شکوه فراوان در  یم سی¬گئجه

 ید. آمادگشو یبرگزار م یجانیآذربا یواده هاخان یانم

روز قبل شروع  یناز چند یادماندنیشب به  ینا یبرا

شب آذر به اوج  یندر آخر ینید و با شب نششو یم

 رسد. یم

و براساس  یجشن هماهنگ با سال اعتدال ینا اساس

 - یجالل یمتقو یعنی یترکان در زمان سلجوق یمتقو

  -یملکشاه سلجوق نیبه افتخار سلطان جالل الد

 یه( پای) آذر( به قوس ) دیماه جد یلموقع تحو

شب  ینتر یطوالن یل،تحو ینشده است. شب ا یزیر
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از شر  دندرامان مان یبرا یمسال است و مردمان قد

و  یداز تولد خورش یو در ضمن خوشحال یشب طوالن

 پرداختند.  یم یکوبیبه جشن و پا یتنوران

 یدخورش یششب را شب زا ینملل شرق،ا یراساط در

مورد اتفاق تمام  یدانند و ارتباط آن با مهرپرست یم

 یدوموز یباشد. همچنان که تولد خدا یم ینمحقق

 یادبزرگ  یجشن ین،بادر اول فرورد یانسومر یاندر م

د. مهرداد بهار اسطوره شناس برجسته و پسر شو یم

 یاییآر ینوروز جشن هبهار معتقد بود ک یملک الشعرا

 یاییآر یجشن یزن یگئجه س یللهچ ینوده بنابرانب

 نخواهد بود. 

رواج  یزباستان ن یها یروم یاندر م یمهرپرست آیین

 یروم یدنداشته و آنچنان قدرتمند بود که بعد از گرو

به جشن تولد  یدخورش یشجشن زا یحیت،ها به مس

روز بعد از  4امروزه  یکهشد. بطور یلتبد یحمس یسیع

 یرا جشن م یحمس یسیع یالدم انیحیشب چلله، مس

خود  یو حت یجد داهشوبراساس  ینکهحال ا یرندگ

 یمتولد شده است. حت یدر فصل گرم یسیع یلانج

که  کندیبحث م یوتنن یزاکآ یالدی،م 17در سده 

انتخاب شده که با  یلدل ینتنها به ا یحروز تولد مس

 هماهنگ باشد. یدیتحوالت خورش

 ینسخت ا یرابودن زمستانهابه سبب دا یجانآذربا در

باشد. در   یملموستر م یلیو مراسم خ یدع

( یللهچ یوکشب آغاز چله بزرگ ) بو ینا یجان،آذربا

روز  40روز ادامه دارد. سرما پس از  40باشد که  یم

زند تا دوباره سرما را برجهان حاکم  یزورش را م

عمر چله کوچک )  ینگرم شدن زم یگرداند ول

 یستکند و پس از ب یا کوتاهتر م( ریللهچ یچیکک

رسد و مراسمات چهارگانه هر هفته  یم ییآ یرامروز با

 یجانآذربا ید. اهالشو یدر هر چهارشنبه شروع م

چهارشنبه اول را سو ) آب( ، چهارشنبه دوم را اود ) 

) باد( و چهارشنبه آخر  یئلآتش(، چهارشنبه سوم را 

 امند.ن یتورپاق ) خاک( م یاچرشنبه  یررا آخ

شب چلله  یحال اصل ینو در ع یمراسمات جنب از

 توان نام برد: یم

فرزندان خصوصا  یبرا یاییگوندرمه ) هدا یپا  -1

و عالقه فراوان در  یتکه با جد رسمی –نوعروسان( 

 د.شو یاجرا م یجانآذربا

قرمز رنگ  های¬یوهو استفاده از م یزیقارپ یللهچ  -2

مخصوص  یلواهاح ید،کردن خورش یزهسمبول یبرا

 یالخو م یلگردو و ...، آج

خاطره  یی،گو یاتیگردآمدن در منزل بزرگ و با  -3

 کورواغلو یرنظ یحماس ییتاپماجا، داستانسرا یی،گو

  یزیونو خصوصا تلو یجمع یاثر گسترش رسانه ها در

به  یلداکلمه  یرااخ ی،مل یساز یکپارچه یاستهایو س

 یرانملل ساکن اوارد فرهنگ و زبان  یرصورت همه گ

در  ینداشتند ول یلدااز  یشده که قبال اطالع

  «یگئجه س یللهچ» شب را  ینترکان ا یجان،آذربا

 نامند. یم

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 ترکان باستان یو باورها اعتقادات
 یبگروند دارا ییتک خدا ینبه د ینکهقبل از ا تورکان

بودند)هر چند که  ییستشامان ییچندخدا ینید یدعقا

 یمعرف ینبصور ارواح و قدس یانخدا ینا

تورکان در  یکام-یشامان یدهعق ین(.مطابق ایشدندم

 yerin"ینناف زم"که یمحل ینزم یرو

göbeği”"درست در وسط آن  یشد؛محسوب م

قرار دارد . نوک  "akçam ağacı"ی"درخت صنوبر"

 tanrıاولوگان -یتانر یگاندرخت تا کاخ خدا ینا

Ülgen”"رسد و به  یآسمانها قرار دارد، م یکه در رو

 - hayat ağacı" "یاتدرخت ح"درخت  ینا

Yaşam Ağacı" د. شو یگفته م 
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ها،پارچه  یقال یبر رو یوبصورت موت یاتدرخت ح این

و قبور متبرکه و سنگ قبرها  یها،آثار معمار یمها،گل

 یگرو د یجنگ یو جوشنها یرسم ی، مهرها ، لباسها

 د.شو یم یدهترکان د یهنرآثار 

محافظ انسان  ی) قوروجو( خداÜlgenاولگن  تانری

بلند بر تن  ییبلند و با جبه ا یشیها است، او را با ر

در قصر خود در آسمانها نشسته است و از آنجا شب ، 

 کند.  یم یتروز ، آفتاب را هدا

مهم و مقدس است . بر  یارتورکان آفتاب بس ینب در

ن ، کوتاه شدن شبها و بلند شدن طبق اعتقاداتشا

 جنگ با( دسامبر –آرالئق  22روزها از شب آخر آذر )

 یجنگ طوالن یک. بعد از  دشومی شروع شب با آفتاب

 .یگرددم یروزآفتاب ، بر شب پ

تورکان به  ین، دوباره زاده شدن آفتاب ؛ در ب این

محسوب  یدع یکآفتاب  "تولد دوباره " یکعنوان 

 " Nardoğan" "ناردوغان" یدع نی. اسم ایگرددم

 " یعنی  "Nar-doğan " "دوغان -نار"است. 

توغان  /doğanدوغان  "و  "= آفتاب narنار

toğanیرامیچام با"هم چنان  یدع ین.به ا"ییدن= زا 

Çam Bayrami"  ="هم گفته  "سرو -صنوبر یدع

 .دشویم

 ینجوم از آن شب به بعد روزها شروع به طوالن مطابق

 ینکنند. و ا یبها شروع به کوتاه شدن مشدن و ش

. ترکان یدهدآن را نشان م ةظفر آفتاب و تولد دوبار

درخت  یربزرگ در ز یرا بصورت جشن یروزیپ ینا

 یگیرندجشن م "akçam ağacı"  سرو –صنوبر 

اولگن  یتانر یگان(.آنها به خدایکنندم یس)تقد

Ülgen  کرده  یشکرگذار "پس دادن آفتاب"بخاطر

اولگن  یدعا ها به خدا ینکها ی.برا یکنندها مو دعا

بسر کردند  یسال را با خوش یک ینکهبرسد و بخاطر ا

که به بهشت  یاتدرخت صنوبر )درخت ح یردر ز

.ضمن یگذارندم یاییآسمان و اولگن وصل است(هدا

درخت  ینا یشاخه ها یدرخواست از اولگن بر رو

 یآرزوها ( ویلک)چالما( با نذر )د ییصنوبر، پارچه ها

 بندند.... یم یدسال جد یخوششان برا

 .دشویآرزوها حتما برآورد م یناعتقادات ا مطابق

 یناردوغان )چلله( خانه ها و چادرها یدع ینا برای

به تن  ییزفاخر و تم ی،لباسها دشویم ییزتم یالتا

 یشاد یقیدر کنار درخت آوازها و موس د،شویم

خته پردا یکوبینواخته شده و به رقص و پا

 یدو مادر بزرگان مورد بازد یران،پدربزرگان.پدشویم

غذاها و  تر،خشگ و  یها یوهم ین. )در بیگیرندقرارم

 د.(شو یهم پخته م یبخصوص یها یرینیش

 یکجارا اگر خانواده ها و دوستان با هم و در  یدع ینا 

 آورد. یرا م یشتری؛ بخت و اوغور ب یرندجشن بگ

ستند حالشان بهتر ه یضروز آنها که مر ینا در

به دست و  یسانپوالن با ثروت تر و خس ی، ب دشویم

 یهابد یخدا ینزم یر.در زیگردندم یلدلباز تبد

اولکن "حال برادر  ینکه در ع"Erlik یکارل"

Ülgen" روز به خوب و دست و  یندر ا یباشدهم م

 ترکان،گردد. او که مطابق اعتقادات  یم یلدلباز تبد

 یقرمز) گاه ی، بر سراش کاله یپوست یباالپوش یک

و  یقذاق یاش چکمه ها یشاخدار(،بر پا یوقتها کاله

دارد شروع به پخش  یسهک–چانتا  یکبر دست اش 

تورکان با  یمیلباس قد ین.ایکنداش م یایکردن هدا

تورکان  یلباس بابانوئل مطابقت دارد.و گوزن برا

 یدع ین. تورکان به ایگرددمقدس محسوب م یبریس

هم "çam bayramıیرامیچام با "= "نوبرص یدع"

 akçamآق چام  "نوشته ها درخت مطابق .یگویندم

ağacı""یمرکز یایتنها در آس"یسمسصنوبر کر 
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رشد  یندرخت در فلسط یناست.مثال ا یدهرس یم

مسئله از تورکان به  ینا ینکرده است. بنابرا ینم

که  دشویرسوخ کرده است.گفته م یحیانمس

گرفته  یادمراسم را  ینهونها ا یرتحت تاث یحیانمس

ندارد!تولد در  یربط یچه یسیحضرت ع لداند. و با تو

 ینکه ا یمدان یاست.م"دوباره متولد شدن آفتاب"واقع

به صور مختلف  یاتورکان مختلف آس ینرسومات در ب

از  یبعض یندر ب ینب یند.در اشو یجشن گرفته م

-وبردرخت صن یردر ز یعروس ی،مراسمآناتول یالتا

 یلی.خصندرق یو دور آن م یرسرو انجام گرفته، و در ز

با هزاران سال قدمت  ییراتتغ یمراسم با بعض یناز ا

 است. یدهبه ما رس

مختلف ،پنداشت  یاهایانسکلوپد ینوشته ها مطابق

 یننور و آفتاب کائنات است ؛ ا یسیحضرت ع ینکها

گرفته شده است.مطابق گردهم  یگرد یاناز اد یدهعق

 -324) ینکه در دوران امپراطور کنستانت ییا

دسامبر  24روز  یگیردانجام م یهتورک یزنیک(در ا337

آفتاب در روز  تولدروز  یسی،بجایبه عنوان روز تولد ع

. و یگیرد(قرار میقبل یاندسامبر )مورد پرستش اد22

 یها یسا.)کلیگرددم ینامگذار "نوئل  یدع "روز ینا

دسامبر جشن  25را د روز  ینا یکهاکاتول یا یغرب

بار از سال  یناول یدرخت سرو هم برا یین.(تزیگیرندم

و از آنجا به فرانسه و  دشویم یدهدر آلمان د 1605

 .یکندم یتسرا یحیمس یرهاشور کیگد

############################## 

 

تورکان از  یالفبا یبه برخ نگاهی

 تا امروز یمقد

 :گریگوریک خط
و  یناوکرا یمه،کر یانارمن دهم،یازدهم و  یقرنها در

 یارمن یکه آن را به الفبا یقپچاق یشلهستان، به گو

 آوردند. یدپد یآثار ینوشتند،م

 یهتورک یو جمهور یدوره عثمان یانبر آن ارمن عالوه

 .یبردندرا به کار م یخط ارمن ی،در نوشتن تورک یزن

 :یعبر خط
 زبان خود یم،قرائ یمیاناقوام تورک، کل یانم از

 .ینوشتندم یعبر ی( را به الفبای)تورک

که تا  ییو لهستان و آنها یتوانیل یممق یمقرائ تورکان

 یمه( در کر1945 - 1939دوم ) یجنگ جهان

 اند.نوشته یخود را با حروف عبر ینیآثار د یزیستند،م

 :یونانی خط
 یاندر م یحیتمس یغتبل یبرا یالدی،قرن هشتم م در

 یکه به تورک ید،عهد جدخزر،  یحوال اقوام تورک

 نوشته شد. یونانی یشده بود، به الفبا یدهبرگردان

نوشته  یمتون تورک یهانمونه ترینیمیاز قد یکی

 متعلق به قرن دهم است. یونانی یشده به الفبا

 یحیان)مس یونانیان یزدهم،دوازدهم و س یهاقرن در

 اند.الفبا استفاده کرده ینارتدوکس تورک زبان( از ا

گلزار  یالفبا، کتاب مذهب ینبا ا یاثر چاپ ستیننخ

م در استانبول چاپ  1752است که در  یحیامام مس

 شده است.

مانند  یاتینشر یزن یزدهمبر آن، تا اواخر قرن س عالوه

 .یشدالفبا چاپ م ینبا ا یآناطول یگازتا

در  یمانقره یکتاب به تورک ینم متاخرتر 1935 در

 است. یدهپ رسالفبا به چا ینقبرس با ا

 :ینالت خط
قرن هشتم، به کوشش  یلبار در اوا ینخط نخست این

 ینسخه خط یرو بازرگانان در تحر یحیمبلغان مس

در  یخیتار یکه اثر یکوس،کودکس کومان یتورک

 است، به کار برده شد. یزبان تورک یختار

 یشنسخه، گو ینبه کار رفته در متون ا تورکی

 یانهم یایدر آس یجرا یکوابسته به زبان تور یقپچاق

 در قرن هشتم است.

 یزدر کتابخانه سن مارک ون یکوس،کومان کودکس

 یقبارها درباره آن تحق ییانو اروپا دشویم ینگهدار

 اند.کرده

 یننخست یاند، براآورده یداثر را پد ینکه ا بیگانگانی

 یونانیو  یکگوت ینرا به حروف الت یبار، تورک

 اند.نوشته
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م به  1928که در  یاستانبول یتورک یامروز خط

 یکنون یهتورک یدستور آتاتورک به عنوان خط رسم

وضع شده و  ینشد، بر اساس حروف الت یینتع

ها و واکه یانگرحرف ب 8حرف است که  29متشکل از 

 است. یتورک یهمخوانها یانگرحرف ب 21

د و شووجود ندارد که نوشته  یالفبا حرف ینا در

 د.شوخوانده ن

قبل از استقالل خود در  یجانآذربا یجمهور تهالب

داده بود  ییرتغ ینرا به الت یعرب یم الفبا 1926سال 

از ده سال مورد استفاده بود اما با  یشکه ب

از سال  یریلیکخط س یروس یانهگرا یمل هاییاستس

بود که تا  یجانآذربا یخط رسم 1991 - 1939

کنار  یزن ادامه داشت و بعد از آن یرشوسقوط اتحاد 

مورد استفاده قرار گرفت.  ینگذاشته و دوباره خط الت

 ادامه دارد...

 یعرب خط

از قرن چهارم، در  یعنیاز اسالم آوردن تورکان،  پس

تورک مسلمان،  یاز قلمرو حکومتها یصحنه پهناور

 .یافترواج  یخط عرب

آشنا شدند، خطشان  یکه تورکها با خط عرب زمانی

 یبه عرب یغوریه گذار از خط اوبود. در مرحل یغوریاو

و  یرفتهر دو خط در قلمرو تورکان به کار م یمدت

 یشدنوشته م یغوریبه او ینوشته سطر یکدر  یگاه

 .یشدم یرآن تحر یردر ز یو همان سطر با خط عرب

 یحرف بود، اما در طول هزار سال 28 یدارا یعرب خط

د به کار گرفتند، تعدا یکه آن را به عنوان خط اسالم

 .یدرس 31حروف آن به 

و در سراسر  یشدخط از راست به چپ نوشته م این

تورک زبان گسترده بود و به انواع  ینهایسرزم

 هاییبهالفبا، آثار و کت ینبا ا ی،تورک یشهایگو

 به وجود آمد. یاریبس

 یعموما خط کتاب یدر دوره عثمان یجرا یکتاب خط

از  ییاربس امروزه، رقعه بود. یرینسخ و خط تحر
ها، و تورکمن یرانمردمان تورک )و تورک زبان( عراق و ا

 .نویسندیم یعرب یرا با الفبا یتورک

خط و به زبان  ینبا ا یاریبس یخیماندگار و باارزش تار آثار

 شده است. یفتال ی،تورک

 یهاجهان اسالم، در کتابخانه ینواح یگرو د یهتورک در

نسخه از آثار  هایلیونم ی،خصوص یهاو کتابخانه یعموم

 موجود است. یمکتوب به خط عرب یتورک

خط نوشتند  ینرا به ا یکه تورک یکسان نخستین

( بودند که اسالم آورده بودند و از یان)قراخانیلخانیانا

خط را آغاز  ینبه ا یتورک یراواسط قرن چهارم، تحر

 کردند.

م  1074 - 1072 یدر فاصله سالها یکاشغر محمود

 یعرب - یتورک یانامهت التورک را که واژهلغا یوانکتاب د

 یقراخان یتورک یشاست، به گو یطبق قواعد زبان عرب

 کرد. یفتال

( به یرصغ یای)آسیکه در آناطول ییکتابها یننخست از

است به نام  ینوشته شده، کتاب یاوغوز یشگو

م  1945الخالئق که در سال موعظة یالحدائق فبهجة

 یو چاپ یخط یکتابها کشف شد و امروزه در بخش

 .دشویم یکتابخانه بورسه، نگهدار یمیقد

نوشته  یبه قاعده عرب یاثر، کلمات تورک ینا در

 اند.شده

 یکی ی،آناطول یاوغوز یشو گو یشرق یبر تورک عالوه

نوشته شده  یعرب یکه به الفبا یگرید یشهایاز گو

 بولغار است. -وُلگا  یهناح یتورک یشاست، گو

ر که از اواخر قرن اول تا اواسط قرن بولغا تورکان

 یکردند،)ساحل رود( وُلگا حکومت م یههشتم در ناح

 .ینوشتندم یاسالم آورده بودند و با خط عرب

 یهروس یرچوواش، تاتار و باشق یدر نواح ین،بر ا عالوه

استفاده  یعرب یدوم قرن هشتم، از الفبا یمهتا ن

 .یکردندم

تووا، خاکاس،  یی،لتاآ یغور،او ی،از تورکان صار غیر

که در  یمچوواش، گاگاوز/گاگوز/غاغاوز و قرائ یاکوت،

سابق و دور از جهان  یروشو یرمحدوده اتحاد جماه

اسالم مانده بودند، تمام تورکان از قرن چهارم تا دهه 

را به کار  یبرگرفته از عرب یش خط تورک 1300

امروزه در  ی،برگرفته از عرب یتورک خط .یبردندم

و  یغوراو یتورکها ی( خط رسمین)چیستان شرقتورک

 turk-dil-bilgisi@ قزاق است.
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 صیادزیادپور

   ملک مئهریبان

 یینهر گون باالجا ائال آناسی

تزه -تپ ییب،دارا ینیساچالر

 ییندیریبگئ ینپالتارالر

اوْالن  یمدا الز یناچانتاس

الر اوشاق یوبقوْ لرییئمک

 یاخشی ینلرسدر یکل. گوندهیردیآپار یناباغچاس

اعال  یچیندها ینینداشالر یفگؤره صن ندیینهیرهاؤ

اقربا -ده قوْهوم جههآنا، ائل-آتا یقازانان ائال لرییمتق

 . نیردییزلهعز یلیبسئو یندنطرف

 یاسیندان،بوْ یاشیل-یام یعتینطب یوخودا لرگئجه

خوْش  ینالرندان، قوششواوچو ینجها ینلرکپنک

گئدن  لریندهیشوئرل یزیاتئلوده  زلروگوند یندن،سس

 . یردیلردن ذؤوق آلگؤزل منظره

سوْنرا  یاغیشیندان یازگؤره  سینهنجهشوود ائالیین

 یشداو ق یحاناس ینفاطما آنان یقورشاغ یگؤ ننوگؤر

 یآغ پالتارل یینمله یباندا مئهر یقار آدام یک

 . یدیا یکلیهئ

ملک  یبانمئهر یئتیرنده، یئرینه لرینتکلیف

 یبتؤحفه لر آل یاخشیدا  یاپول  یناآلت تیغینینیاس

اوْلسا گؤز  یی یستها یر، ال چاتماز ب یوردوقوْ

دستماال  ینلر یشد توس ییردی،اؤده یرپیمینداق

 یبگل یانداقوْ یناآلت یاستیغینین بوکوب

 ینینآناس یوردو،پول قوْ یئرینه یئنه بوروگؤت

دا پولون  ینقوْشا دوْوشانالر یکگؤره قفسده ییینهدئد

 یرملک ب یبانمئهر یاراقبونالرا باخما دیر،یشماوْ اؤده

 . میشدینمهوگؤر نهوگؤز یینکره ده ائال

 یندنگونلر یلکا ییزینپا یدوْالن ائال یاشینا یئددی

اوْالراق  یرسم یریندهب ینینالراوْخول یزینقوْجا تبر

حله ده  ی،درس اوْخوماغا باشالد یفدهصن یرینجیب

 یلگینیا یک یندااؤز آراس یلهملک ا یبانمئهر

   یرمامیشدی،ق

 یاشلی یئددی یاشایان ینگونلر یئنی یاشامینین

  ی،ائال

 یمینخان یرگؤزلو، گولر اوزلو ب یماو یزلی،بن آغ

 یلک، ا یوردواوْلدوغوندان غورور دو سینجییرهاؤ

 یاوْلدوغونو گؤ یزق یرب لییئتنک یشلیقداتان

حقده سوْردوغو  یلررنگ یئددی ینینقورشاغ

 . یشدیرثبوت ائتم یالسوْرو

 سوْرموشدو، آنا!  یندانگونلرده ده آناس سوْن

  ی؟اوْلور آنام لییستکا یم اؤیرتمن

( یرسال یئره) یریرگت نیایهود ی! آنا آدامیزیمق -

 یرتمنمنجه اؤ یریر،قالد یهگؤ یئردن یسها یرتمناؤ

 . دیرلییلمهسئو یققات آرت -آنادان قات

 یانانیندا یمینخان یرتمناؤ نواؤز یائال لیکلهئلهب

 یبانگون مئهر یرب یردی،ائد یسسچوْخ راحات ح

هرنه  یباحواالتدان سؤز آچ یک یندااؤز آراس یلهملک ا

 ینجها یمینخان یرتمناؤ یشدی،دان یمیاوْلدوغو ک یی

باشا  ییبو دفعه هئچ نه یشن ائالاوزله ایلهشوگولو

 . ید یلمهب شهود

 یالالرو ساناز دوْست یلسئو ینئچه گون کئچد رادانآ

 یمینخان یرتمناؤ یناحالدا قوالغ یشدیغیدان یرگهب

 !  یائال ی،آخد یسس

  یمخان یبل -
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 یر،اؤز آناند یینمله یباناوْ مئهر ینگؤزل باالم سن -

 ینجننت آناالر دیر،یلرملک نونواوز یئرآناالر 

 ... یندادیرآلت یاقالرینینآ

 یوْلون یکیا یآپاران ائال یسهمقا زلرجهوی ندهایچی

ملک  یبانمئهر یلمیرده چؤزه بهله یبقال یریجینداآ

 ! یرتمنی؟اؤ یوْخسا یرد یآناس

رومان  ینهشرف ینینقاد یقانل یستیا یکیا جکدهگله

 یئددینجی یرداحال حاض یائال ننشوود یازماغی

 MuncuqAz@. یوراوْخو ینیفدهص

 

  یادپورز صیاد

  یالال هدئ الالی

  یناقدانسل قا یلمب یرهئچ ب یاشالریمدانگنج  الپ

 یمتوْرپاق حقده من یغیم،  قوتسال ساند یارارالنمادان

و  ینید یلی،گؤره ،د ینانجالریماوار. ا یکیرلریمده اؤز ف

 یرائتم یمسئچ واؤز ینسانا یلر ییتیمٕ  ا یئرلی

اوْنالرا  ینن یطهو خر ینتوْرپاغ یزس پههشو،

 .یرد یتؤحفه س الدیغییشباغ

  ینیآدالر ییباوْزانالر ،اوزمانالر بسله  یمآدل قوْینوندا

 ینخوداآفر رنوکؤچ ینهس یفهصح یزیلق یخینتار

 ینیندوْغولدوغوما گؤره، ده ده قوربان یندهبؤلگه س

اوستاد   نوزومو، چاغداش دؤور یصنعت وارث لر

 یفرخ مهد یلی،خل ی،محبوباسد ینحس یقالریآش

 یراداو او س حمیدیپور، احمد  یمهد یزچنگپور ، 

 یسیائتگ ینینسؤزلر-ساز یقالریناوْالن باشقا آش

 .ییباوْلما یماغیماو یغیابازل یئرلیده  سمویبؤ ینداآلت

گونده نئچه دفعه  ین یطهخر کویان بؤ خیالیمدا

ائده رک،  یرال سئ یغیماوْالن سا یلداشالریماد

 ریمینیورتداشالاوْزان  یگیمچکد ینیآدالر

 ین،،ده ده امراه ینممد یندی، خ یقآرت یسیندانهام

صنعت وورغونو  ینینساراچل ینحس ین،خان کاماندار

 اوْلموشام .

 ییب،، روحومو چوْخ گؤزل سس لر اوْخشا قوالغیمی

 کویبؤ نیامیزینود رکوت ی،بر یللردنسوْن ا

 یآل من» یفاسینداا یادینینمقصود فر یقآش یاوْزان

 یییمدهد ینلههر د یسینیماهن «یالدئ ال یالال ینوناقوْ

. یریلمیشماؤلوب د یب،دال یرینهسئح ینینسس یقهرل

 یلخل یاوْکتا اعیریش ینینده همن  ماهن یکسمگئج

 مهواؤز یازماغی یاتیندانح یکستش-یلاوْغلونون  ش

 .یلدیمبوْرج ب

قازاخ  یلدهاونجو ا 1959 یداوْوس یاوْغلو اوْکتا خلیل

دوْغولور.  گنج  یندهکند یلین بآسال یوْنونونرا

توْووز، جولفا و باشقا   ی،گنجه، گوْران بوْ یاشالریندان

 .یرقوللوق ائد یمیک یسئرکوْم یبؤلگه لرده حرب

 یکاؤززل یطریسئومک اوْنون ف یییگؤزلل گؤزلی

 یزالق یرگؤزل ب یآدل وضوحهاوْلدوغونا گؤره   یندنلر

 یرو ب یزق یرب یلیکدن. همن ائول یرائولن یشیبسئو

 اوْلور. یاوْغالن آتاس

 زوی یرهب ینجینیسئو یلویعا یناوْکتا یمخان وَضوحه

 یایینا ندنوگؤز ینقدر-سه ده قضا یستها یرماقآرت

 ینینآغاج یدررکن اللر یالسگ یناباالالر ی،د یلمهب

. یلدیسر یئره یچیندها ینآن یرو ب ولدواوز یندانبوداغ

دورا  یاغاآ ینداناوجبات یس لمهواوز یلییینیناوْنورغا ا

 یاتاغینا یکخسته ل یبارناوْ گوندن اعت نا،آ ین یلمهب

دا  یوْلداشینا یاتو ح یقآنال یناباالس یکی،ا بشوود

 .ید یلمهب یهبوْرجونو اؤده  یوْلداشلیق

 یفینیدن ائولنمک تکل یئنی یوْلداشینااوزدن  اوْ

 .یاؤنرد

راق مجبور اوْال یاوْکتا یرالشانقات آغ-قات ایشی

 . یائولند یمالخان یلهناف

بو  یر،اومودونا قالم ینلر یسپ نیامیزود یک یاخشی

 یمخان یلهناف یقهرمان ینینس یکایهح یاتح یآج

 یلخل ییانداش ینیآد ینینآتاس ینسئوه اوْکتا-سئوه

 یمیک یدوْغما باالس یسینیو گؤزل باج یباالن

 ینیاؤز رنگ یلر یرهخاط ینده، اوْکتا دسهویبؤ

 ید شمهییدَ
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 یلکا یریو بو شئع ینادیقا یمیبوالق ک ییاور شاعیر

 . یقلمه آلد نرکشوود یمیخان وضوحه یعشق

 

 یلمیرمب یاتا یالسیناال اؤزگه

 یالدئ ال یالال ینوناقوْ یمن آل

 یلمیرمآتا ب یمدانباش سئودانی

  یالدئ ال یالال ینوناقوْ یمن آل

 یانسیندئ اوْ گئدن کروان دا الیال

 یانسیناوْ یمبخت یاتمیشبو  دئ الیال

 یانسیندئ آل سحره نورا بوْ الیال

  یالدئ ال یالال ینوناقوْ یمن آل

 اوسته یوْلالرین یانسیناوْغلو دا خلل

 اوسته ینقوْلالر یمل ینجهد اوزانیم

 اوسته ینخالالر ییم یکهسؤ اوزومو

  یالدئ ال یالال ینوناقوْ یمن آل

 

لر ، اورک  ییبدئ مازیان یانماسا اوفور یااَتکله  یا

 یوْل یلدها2003 یاوْکتا یانتوْختاما یالریآغر

 مدهو. گؤزییشدیدَ نیاسینیود یاییباوْغرا یناقضاس

هر  یم،خان یلهلن ناف کسهوی ینهملک لر مرتبه س

 یقدا حالالل یمدانخان وضوحه یبقاتالش ییاآج-یآغر

 یلا یدوْالند یتوتدو . آ ینیریالتوْ یناوشاقالر  یبآل

 ینه، دردلر یگلد نیایاود یاوْغول نوه س یرب یالنددوْ

، بئله  یدوالرقوْ یاوْکتا ینیآد یهاوْلسون دئ یتسلل

دن  یئنی یآد ینهم ده اوْکتا یلینله ده هم خل یکل

 . یلدیچئور یناقوتسال آند ینن یلهعا

 یگئتمه د یاوْغول داغ ییندناور ینصبا آنان آنجاق

 .یگئتمه د یک

 یاوچ کند یمیک یلیو آسالن ب یلکَمَر قایماقلی،

 یلدیچئور یسیناقمربان ینیندره س ینجها یرلشدیرنب

 ییبکؤکله  یهکرم یینیاور یهاوْغول دئ ی، قمربان

 «یالدئ ال یالال ینوناقوْ یآل من»صبا آنا دا  ییردیآغال

 . ییرآغال یللردیا یسیالماهن
https://t.me/Adabiyyatsevanlar  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یبلوک هایده

 یرملش خزل
 

 

 

 

 

 اوتورور ییزپا  یازینا عمرومون

 یرماوستونه خزل لش خیالالر

 یرگز ینجیسئو یمیزچاناق سئوگی

 یرممن کدرله گؤزل لش آمما

 

 اوره ک سؤزونده یشامقالم آسیلی

 یانمیشامالپ دا ینحسرت تامسینیب

 یشینااولموشام هر باخ دیلنچی

 یشاممن دادانم ینهگوزلر  آخی

 

 اومورام یسئوگ یندناتگ پاییز

 یسس یرپینیرچ ینخزل ایچیمده

 گرک ییمهن یمآنالر یکل سنسیز

 یهوس یغوکونلوم دو یسینداش گل

 

 شعر و سوز چلنگی
Şeir və söz çələngi 

یر علی حاضیرالیان : آشیق شاع

 "کورک"طالبی 
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 یلمیرباشدان چک یالالرینخ یورقون

 یراؤزلم  بله ن  یاراسینا  قاندال

 یلمیرسنه  نفرت   أک   اورییمده

 یرأله ن یسگیلگؤزومه ن سئوگیندن

 

 "اؤزلم  "

 یازدیم یواند گؤزلرینه

 ینگؤزونو اوخونماس یوم

 یمدئد یرنذ گؤزلریمی

 ینگؤزونه توخونماس گؤز

 

 یندانبوالغ گؤزلرینین

 دولدوردوم جامیمیز سئوگی

 اورییمه  دا تامسیدیب

 سولدوردوم کؤکون اؤزلمین

 

 یبآسالن لریندن کیپریک

 ینهدوشدوم گؤزلر دخیل

  یاشیلالرباغالدیم پارچا

 ینهسؤزلر اومودالنام

 

 یندهکؤلگه س اینتظارین

 یزلرینها بوکولموشم

 یوممارام گؤز دن گلمه سن

 یزلرینهد نیم دؤشه گل

 

 یمیگؤزلر یرنذ یک گل

 یمقوربان کس گلیشینه

 یمیزدهسئوگ ییمد بسله

 بسیم اول یاریم وفالی

 

 "اؤزلم  " یبلوک هایده

 یمیزکَند کِیفلی

 

  یلدیریملرهپدور اشودو نوڲدو کوْر

  یرقالماقالداد دانێآلن نێداغالر

  یشدانهَوَس دوْغوپ، گون دوْغمام زَمان

 یرهاچالدادچال ندهوگؤز سَحَرین

 

  یاشیگؤز یونقاووشان گؤ توْپراقال

  یداش یییربَز ینداقوجاغ کَندین

  یبئله نَقّاش یشالییرآلق گونَش

 یوْلدادیر یبَنَفشه، شئهل لیهشوعِ

 

  یاسو یردوْنو بوالن یاشیل کَندین

  یابوْ یدوْداغ یدومانل یدوواغ

  یاگو رشوواؤپ ییلهسئل ێداشالر

 یرهَله دالداد یوکؤ یها کؤیشَنین

 

  یرسازد یریسیب یرطَبِلد بیریسی

  یرداغا آزد بو یسَسلَر یملدیریی

  یازدیر یلائله ب زداییپا کَندیمیز

 یرماحالداد بولَر دَره ێقییقاج

 

  یراغینداق یچا تلَر،وڲسؤ جاۇا باش

  ینداداراغ یئل ،ێساچالر ێلدالقا

  یاتاغینداسئل  ییلهداغ سئویشیر

 یرحالداد یفلیکِ یچیپ،چوْق ا کَندیمیز

 

 کوسموشَم فَلَکدَن

 یحاج اکرم

 

 

 

 

  لالیامۇبوکوپ ت یمیسئوگ قوْرخورام
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  یوْلالیام یشاق ێبَهار ێآدل سَن

  یامقارا چولال ینسدَوه دَلیلیک،

 یمیقوْجاالر ک یوْلالرا، دوزَلَم

 یمیک یارفَلَکدَن، کوسَن  کوسموشَم

 

  یمگئچد پییسا یوْق ،نیهَوا لیشاختا

  یچدیما یاشیگؤز وارکَن،یو ێقابالر

  یمقوجاق آچد یهِ یارایا، گؤینییَن

 یمی؟دوْنام قار ک یده،سئوگ یانار کی

 یمیک یارکوسموشَم فَلَکدَن، کوسَن  

 

  دیمیلهد یراقگئجه تَک، چ دیلَنجی

  یمداَله یشساواشا، بار سَطِر هَر

  دیمیلهچ یاشین مونوگؤز یوْلالرا

  یمیعار چَک آر ک مدَن،وگؤز تانۇا دئه

 یمیک یارفَلَکدَن، کوسَن  کوسموشَم

 

 کومه  مانالرۇد پۇقور آرامیزدا

 دئمه  یریالقجان اوْلموشام آ ێیار

  یمهقوْرخو، دؤنَر تَرس ت بو باخارسان

  یمیک غاریاقان  یما،قارش یاغیپ یوْل

 یمیک یارفَلَکدَن، کوسَن  کوسموشَم

 

 کوچه بیزیم

 

 دهکوچه یزیمده، ب«اهر» قارغانمیش

 یاساقدیر؛سؤزو وار، اؤزو  حیاتین

 ٬چادداق یاییالن یچیندها اللرین

 .یربورادا، چؤرَک قاچاقد گؤستریپ

 

 ٬بوردا یاشاییش یپباغالن یهورنی

 ٬داردا یپاوزان ه،ڲتکه چؤر بیر

 هاردا؟ یازیلیپ یاشاماق ینیسگیلل

 یر؛داوست اوسته، بوردا قاالق لَنیپتل

 

 .یپگؤزو توق گز یمالرخان بورداکی

 .یپگز یوق یسس ین،ڲیستا اودقونوپ

 

 .یپچوق گز ده،ڲگؤ یاَللر قیزالرین

 .یربوردان اوزاقد یسیقاپ دعانین

 

 ٬گؤزون یاشیل یام یهیورن یکیپت قیز

 ٬دوزوناوُل یانان ینسَمان یاغدیریپ

 ٬زونوی یوپتوخو ینخالچان ایپکلی

 .یاماقدیر یاماق یلیمیک ائوینده

 

 یدرد یزیناو ق یشیتدیش پاییزی

 یآرزوالر سرد یلیمه،ک یکوقت او

 یدرد یاشینآرزودان، گؤز  قورویان

 یرگئنه قوناقد ییزاپا یاشی گؤز

 

 زاده یفرض شبنم

 

 

 

 

 

 

 

 یمن یادادون یمسههر ک آنالییر

 ی؟،وطن یبغر ینمه سگوزله  نئجه

 یسن یرمسئو یلیمدهآنا د اوز

 ین؛سونرا گوزلر یرد یموطن اونجه

 

 گرک اونوتام یداالری،قا بوتون

 اوتام یم؛ اوت الر یچها جهنمی
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 توتام ینآشام؛ اللر سرحدلری

 ینسونرا گوزلر یرد یممن اللرین

 

 یلیرب یشیقام،اوجاقینا یرب سونمز

 یریلب یر؛داراقیند یدشاه ساچالرین

 یلیرب ینسنه!قوجاق یاخینام چوخ

 ین!سونرا گوزلر یرد یمکفن اونالر

 

 یرچال ینی؛قاپ یبدیرگل دالغاالر

 یرسال یئر یمدهجک اوره گ سحره

 یرآل اینجیدیر؛دوزنمیر،کونلومو

 ینگوزلر  یر؛سونراد یمچن یدالغال 

 

 منم یلداش! ائله ب ینادیر؛مینآ بیر

 منم یلساواالن!اردب یارالی

 منم یللرده!س یلوار شک ینادق یرب 

 ینگوزلر یر،سونراد یمدوشمن بلکه

 

 یمحمود رقیه
 
 
 
 
 
 
 
 

 یزدهب منله دونن تبرشواوستو گؤرو آخشام

 !یزده؟گؤرن تبر یقالد ییاوره  ی،گئتد اؤزو

 یمندن اؤتَر یزهده تبر یئنه یرجک د گله

 یزده؟تن تبر ییهگؤره سن  سئوگ یرجک د وئره

 نه عجب ی،ده اهرلسن یآخ یدیماهرل من

 یزدهسن تبر یمن یردیندعوت ائد یه قهوه

 ییهسن سونکو گؤروشلرده ن یآخ شاعیریدین

 یزدهتَن، تَ، تَ، تَن تبر ینغزل تَنتیییردی

 اونو یردینبوالند یک یزیدیدن یسانک سئوگی

 یزدهگئت به گئت اولموشدو لجن تبر یزدن بو

 سن سن یییردیمسهو ائل یاهردن گلن هر

 یزدهچن تبر یولالری یاراماز دوبوروموش

 دن یئنیگؤروشدوک  یزدهاؤتدو قوجا تبر ایللر

 یزدهغوربت منه اولموشدو وطن تبر اوندا

 توخودو ینکسنه کؤ یندانآرزوالر ینقاد بیر

 یزدهاونا اولدو کفن تبر یرداآخ کؤینک

 

 یمحمود رقیه

 سن اولماسان 
 چن اولسون سن اولماسان  ینداباش ینداغالر قوی

 نه دن اولسون سن اولماسان   یادابو دون نلیکش

  یاراتمیشامدوستاق  یئنی یرب یمدهعالم اؤز

 وطن اولسون سن اولماسان  یدیرسهل یک قوربت

  ینقان کوپوهله س یزدن یمدهگوزلر یک البت

 دن اولسون سن اولماسان  یمداساچالر یک البت

  یمیالر ک یاسلی ییراماوخشا یچیمدها یک من

 شن اولسون سن اولماسان  یدابوتون نه فا یئر،گوی

  یمیتانر یسئوگ یمگوزونده آن یمینمن ک پس

 سن اولسون سن اولماسان  یوارک یهاو ما کیمده

 قوجاق -قوجاق یتسینداغ یشهداغالرا بنو کیم

 تن اولسون سن اولماسان  یچکلهچ یمک باغالردا

 سوزور بوسوز  ییمدناولسون عشقه الپ اوره  آند

 کفن اولسون سن اولماسان  ییم ینهکو اینیمده

                                                                     

 لوح نوریه

 (یکایه)ح  لربیلَرزیک
 یهکسمه دئ ېبونالر یپرستار باالن جان خانیم

 یمیاخینالشد یناقاد یرسئله دؤنن ب یاشی نینیگؤزلر

اوسته  آلتدان .روشدوموس یرسان؟دن بئله آغالنه یزق-

سن  ېبار رالرېیمنه قوالق آسما یممنه باخارکن خان

 .مییالرغبا لقو ینلرسکسمه  ینَندئگ
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 پرستارا اوز توتارکن: یسها من

 یمکانیچسب وورورالر، ا یرب ندنستوالر اوچوخ زامان-

 ینچسب وورون بو قاد ندنوده اوست یزوارسا س

 .سنیهدئ یرچوخ  سئو ېبونالر

 یتارارقا ندانغیتااوعمل  یرحساس د تورکۏبو د یوخ

 .یدوقو دایمآغز مووپرستار سؤز یهدئ یضیمر

 ېآغالماغا باشالد سینیخ-سینیخ دنیئنی قادین

 داااا یمووران پرستارا دئد موسئر آخ

چسب  یدئد یمخاردچی ېدؤز بونالر دئدیم

 …ووراجاقالر

 سیناچییقا موو سییدمتچیخ نینیبخش جرّاحی

 یرداهاب یقادین یاخینالشیب یلها چییق یرر ببنزَ

 ېآغالتماغا باشالد یندندر

 :دنیئنی الرکنۏد یمگؤزلر منیم

 یردم یکیتکجه ا ېلر، بوراخ بونالرکسه یقو یزق -

و  نالرسیجکسن جوشالصاباح وئره یر،د سییکهت

جان  ینسن سییهرنه.اؤنمل خاجاقېچ ندانېیاد

عمل  یندی. الۏا نداییها ینیوجان ېندغلیغیسا

 .لمایاۏا یسترئسینگـَرَک ا یرسنگئد غیماتاۏا

 کیسان یکدهداوام وئرد ه یهکسم یشیک خیدمتچی

 .یردیلرکس یبیندند لونوقو ینقادین

 یاآغال آغالیا

گلنده وئرَرسن  غلومۏسن ساخال ا ېبونالر خانیم

 .یدئد

 وئره-وئره جیروحوم سان

 سیزبئله قرار سینهیکهت یرآدام دا دَم لۏا لوگوج یزق-

 !!!؟مییارآغال

دؤنه  نسو قادینساالرکن  یوال یلچئریو خیدمتچی

 یبآه چک یرب لریندنلیکینالپ در نینیچیا الراقۏا

 بېرایېس رقانۏی یک ییرسیزیلمهب یزس آخی

 یمشدمیآل ېبونالر

 یمشدمیآل یکدهلإله تزه الپ

 یهدئ …جکلرتوره گؤ ندنواوست ېیار-ېیار ایندی

 .ېاقالشداوز یزدنب

باشالساالر دا، آما  لرینهیشحالدا ا غالدو پرستارالر

 لوبۏا یتک شمیپارچاالن یسمیمج یلهروحوم ا یممن

 جوموردو یاماسکا یاشی مونوگؤز

 ییقولون و تام هر نه  ینیقس کرونانی،باجیمین

 نوردوم.شودو ینیاونودوب و تکجه او قاد

 آخی

    …ېشدنمیبا سیهایین رقانیو نهیوموسو ینقادین

 1399گوز 

 

 " یالچیندومان  " یامان ایرج
 

 

 

 

 

 

 یاقالریناآ یدیباغل آیاغیم

 یبسنگئد یوبقو یاقسیزآ یمن دؤن

 یمادوداغالر یئتیمدی لرکلمه

  یبسنگئد یوبقو یزاوزو دوداقس بو

 

 گونشه بوغان یمگئجه ساچیندی

 دوغان یزلیکمنده سنس عینادیندی
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  انیچن قو-دومان یولوما یممن ائی

 یبسنگئد یوبقو یزسوراقس یولومو

 

 یسونسوز آناس یغوالریمیندو سن

 یناسیآ ینجسئو یمیندردلر آجی

 یسوناس یئرلر ی،سزؤهره یلرگؤ ائی

 یسنگئد یوبقو یزداراقس تئلینی

 اؤپور یمیدوز ک یمن یزلیکسنس بو

 سوپور یسینآج یلیمیند یزسنس گل

 یر! داش سپیوخ! یوخاولدوز  لریمگئجه

 یبسنگئد یوبقو یاقسیزما میگئجه

 

 یسئوگ یوار وطن «یالچین» یرب منده

 یسئوگ یکؤوشن ینداغالر لیپلمه

 !یسئوگ یگل سن ییتقا ییرممله

 یبسنگئد یوبقو یراقسیزبا نیاؤلکه

 

 " یمآدل "نامور  توحید

 گؤروشک یوخودا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گل یخدیچ یوال ییبدوزمه ییماوره

 گل دییقآچ یول ییرسنگلمه نییه

 گل یقدیآالچ ینداداغ باش یوخوم

 یگؤروشک بار یوخودا لرگئجه

 

 یولالرین یزیما ینیباغر تدیگؤینه

 یولالرینگؤزوم  ینداآغ سارالدی

 یولالرین یزیمب یقووشاغ اولمادی

 یگؤروشک بار یوخودا لرگئجه

 

 دره قورخاسان کیییلدئ یوخوالر

 اوستونه هوره قورخاسان یوخ یتا بیر

 گؤره قورخاسان یلدنغف وخی آدام

 یگؤروشک بار یوخودا لرگئجه

 یشمآه چکم یرب یوخوداگئجه  بو

 یشمچکم یوالقآهدان من سنه  گل

 یشمآراق چکم دنیرهخاط کؤهنه

 یگؤروشک بار یوخودا لرگئجه

 

 :یوزاق ییرهخئ یییهر شئ سئوگیلیم

 نه داغ یجراننه درد وار نه ه دونیادا

 اوزاق حیاتدان ٬آلداداق حیاتی

 یگؤروشک بار یوخودا لرگئجه

 

 یاتمایاق یوخو یوخودا لرگئجه

 یاتمایاقداستان اوخو  یرب لرگئجه

 یاققو یوخودا یشهر لرگئجه

 یگؤروشک بار یوخودا لرگئجه

 

 (یمنامور)آدل توحید

 یریمشع منیم
 یوسونالر یمنچ یونداـ نعمت سو ناز

 ینالر،قورخانالر اوخوماس یانغیندان

 یوسونالراودال  یینورها سئونلر

 یریمینشع یموار، اودو وار من کؤزو

 

 دییمیچاالن س ینتار یرب قیریالن

 دییمیک یالنا یشتاپتانم قویروغو

 دییلسیمیدرد ط ی،قاالس یآغر بیر

 یریمینشع یموار من ینادیع یئنمز
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 دی،یئتمهچاپا  یازیقنه  ییبدئ چاپ

 ی،داؤتمه یقآش دی،نمهیللهد سازدا

 دییتمهتهر اؤلوب،ا یرب شادییا

 یریمینشع یموار من یاتیح میسکین

 

 یازدیتاالنان  یشدی،ق یررن ب گؤیه

 یکؤرپو دئسم بو آزد یرب داغیالن

 یآرازد ی،ددرد ی،شادشو حسرتدی،

 یریمینشع یموار من یداد آیریلیق

 

 "بارز   " یاسالم عباس

 "گئجه لر  "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالم گئجه لر ی،سار یکتک ل یمااولور باش تنگ

 منله اوال همدم گئجه لر ینفر اولماد بیر

 

 یرنه چک یمک یلیراوالنالر نه ب یگانهب عشقه

 اهل جهنم گئجه لر یمن چکن ینس چکمه

 

 کؤنول یرانهبو و یردهبو قلم ، ب یرمنم، ب بیر

 باهم گئجه لر یهناله  یریکگل اوچوموزده

 

 یمنم یادادون یررینیس یماورگ یلمزب کیمسه

 سنسن منه محرم گئجه لر یقلم دورما ک یاز

 

 لره یارهکؤنلومه گوندوز ووروالن  یارالی

 مرهم گئجه لر یاقو یسترا یال یار مهریبان

 

 یتمیس یجرانوئرر گوندوزو مؤهلت منه ه نه

 غم گئجه لر یاملحظه قو یرب یئرهباش  یارقو نه

 

 ینکمر یممته یلهاوالن جهد یقصاد عشقینه

 باغالر بئله محکم گئجه لر یهکمه و غم چ درد

 

 گؤررم اؤزومو یریدهزنج یمیمجنون ک منده

 زولفون اوالر گؤزده مجسم گئجه لر یک اوندا

 

 ینهبئل ینگئجه چرخ یرب یوکونوچکن غم  من

 پشت فلک غمدن اوالر خم گئجه لر قویساالر،

 

 یمه د یلهه فاش ائ«بارز»سؤزون یدوقو یل پرده

 رخولو مبهم گئجه لربو قو یواؤرتو سیرلَر

 

 یاسالم بابک
 

 

 

 

 

 

 

 گل یزهگئجه جنّتدن اوغورالن، ب یرب ملکیم،

 گل یزهب ینساناول ا یزلینجهگ یقالراقارانل سوز

  

 اول،  یشیقدؤن ا یسنشهله ن یَراولماقدان اَ اینسان

 گل یزهدام  باجاالردان ب-اولدوزالرا دام لشوقو

  
 اول،  یآما سن دؤن آ ی،هئچ واقت سن اوالنماز آ دوزدور

 گل یزهدان ب یانیرگؤردون او یوانالریا دوالن
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  یمامام،ا یتمیشا یس یبلهق یلائله ب یوخسان ی،ک سن

 گل.   یزهب یطانش یگؤزلر یآ یدیر،وقت نامازین

 آت،  یباغدا بو یزیماول، آمما ب یکانت یرب دئیرم

 گل یزهب یحانر-گؤردون اولوبسان الال  دئمیرم،

  

 فقط،  یقالقارانل یزدهائوم یزیملدون باو گئجه

 گل یزهقالما اوباشدان ب یوخویااولدون  گونوز

  

  یاغ، یزهتوپراق ب یسن یاغما،اولدون باغا  بولود

 گل یزهاورمان ب یاولدون داغا گئتمه، سن دومان

  

  یخوسونااو یریلیکدولدور د یاولسان من حایات

 گل یزهن باولسان،...اؤلوم اولساندا اولوبسا اؤلوم

  

  یولومو، یکدهگلنده کولک اول، باغال گد قیش

 گل.  یزهب یرالنف یاول، باغالر یچکگلنده چ یاز

  

  ین،الر یچیلداشماپ یزلیگ یناووچوالر دویموشام

 گل یزهب یرانج یدل یآ یرتله د یالنیز ذیروه

 یاسالم بابک

 گووارا!  یمقان یلیم،سوو سئوگ یزل یممن سالم

 . یزاراق یندوداغالر یرگرکد یمالقان منیم

  

  ینا،چک باش یدابا -یدابا یوربو یمدیقان من بو

 دووارا.  یاخگوهلل  -گوهلل یوربو یمدیجان من بو

  

  یم،قان ییبدیآنال ی،وارک یرّنه س دوداقالریندا

 دامارا.  یغیشماییرس یولسوز یداه سیغیشماییر

  

  یریندیر،اؤلومدو حؤکوم واهلل امر ام ایر

 . ینتیظارادور گل اوزولدوم ا یاتدیساحا ایر

  

  یگیت،ا یرب یمیک ینسن ینآچس ینال یندوستاغ کی،

 آوارا.  یمیک یممن ینن امسشودؤ آزادلیغین

 داغا،  ینجادال یچکه جکسن من هاواقتاجان

 قارا.  یولوندا یساالجاقسان من هاواقتاجان

  

 تله،  یندهقوراجاقسان گولوشلر هاواقتاجان

 تورا.  یشالرینداساالجاقسان باخ جانهاواقتا

  

  یئره، یاقالرینداسره جکلر آ یمن هاچان

 دارا.  یندهآساجاقالر هؤروکلر یمن هاچان

  یات،دوزون بو حا ین،داد یتیریبدیرا هایانداسان

 . یارابو  یندوزون داد یتیریبدیرب هایانداسان

 * 

 ائوده،  یشاماوزانم یندیا ییدمیشامقا اؤزوم

 گلن قاطارا.  یرواغزالدا باخ موگؤزلری

  

 گون،  یرب یقینسن  ی،گله جکسن ک یقینسن  کی،

 باهارا. یشقاسینآچاجاقسان آت یلومونگؤ و

 آالجاق،  ینقاش ینآل یزق یگیماوندا گؤزله د و

 هامارا.  یمنچ یمنچ یخاجاقدیرچ ینگل گلین

  

 جک،  یهدونون گئ یازین یزق یگیمگؤزله د واوندا

 سووارا.  یچکلریچ یرجکد یهئد بولودالرا

 دنه،  ینداساچ ینسن یرگؤزوم دوشه جکد منیم

 نارا.  یمدهال یممن یرگؤزون دوشه جکد سنین

  

  یور،بو یمدیبوقان من یسو یوربو یندیسن بونار

 قوتارا.  ینانمیرامسن سن ا دامارالریمداکی

  

  یفرت،دولو ن یچیمبر چاناغام من ا الینده

 سونرا.  یچیما یچیما یچسن ا یمن یچا ایچ

  

  یاغین،آ ین،...اللریلردهدوالنمادا گؤ باشین

 بوتونسه دام دووارا.  یرسان...دوالشوگؤزلرین

  

 زامان دؤنوبدو نئجولدو او گوزگولو گونلر، 

 ق غوبارا. شوبوغولمو یکیمیزدههر ا یندیا بیز

  یغیدیر،غزل قحطل یوخدؤنوبدو سوزوم  زامان
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 ! یمارادؤنوبدو زهر یزده سنس یرسهگل غرل

  

  ین،سن یولوندا ینسن یالنیزو یولوندا سنسن

 سه منسه اودوزموشام قومارا.  یتمهگون ا -عؤمور

 * 

 دور گل،  یغیمآزادل یوبانیبساندن  اوشَنمه

 دارا.  یرسهگئد یمباش یندناوزمه رم اتگ ال

 

 یعزت سخاوت

 یرمگز اؤزومو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم،چاتد یشیناق عؤمرون

 هله! یرمگز یازیمی

 سوروسون، یونقو دوزومده

 هله! یرمگز قوزومو

 

 گؤزومه، یاتیبدومان  کور

 گؤزومه، یبآت تورونو

 توتوب گؤزومه! گؤزلویو

 هله! یرمگز گؤزومو

 

 ی،باش یاالرقا تاپداغی

 ی،لر قاش یروهذ اویالغی

 یشی،تان ینداغالر بیزیم

 هله! یرمگز دیزیمی

 

 یزیمه،د یبسر گوجومو

 یزیمه،د یبیرگ  چلیکله

 !یزیمهد یبوئر میچنه

 هله! یرمگز دؤزومو

 

 ی،لمئشه یتیبا یاماجی

 ی،لنئشه لی،یمئ بوالغی

 ی،لبنؤوشه لی،یچکچ آغ

 هله! یرمگز دوزومو

 

 آغاران قارام، یولومدا

 توتوالن وارام، یوخلوغا

 آختارام! یسن یوخ واختیم

 هله! یرمگز اؤزومو

1399/9/13                                          

 

 یعزت سخاوت

 غزل
 

 !یلمادیهپ تاپ یگیمیزگزد یدانه فا گزدیک

 !یلمادیداغ، دره، استپ تاپ یولوندا کئچدیک

 

 یرد یئردهسعادت نه  کی،ییندئ یبائد انصاف

 !یلمادیمَپ تاپ یرب یده قالمادقوقل گزدیک

 

 یارینا؟ساال عشرت د یول ی،آراج ک یرب وار

 !یلمادیبئله اسنپ تاپ یرب االردیتاکس بول

 

 !یزب یندهسکؤلگه ینلروعده یرینجهش یاتدیق

 !یلمادیگپ تاپ یرب یاؤزگه س یندهسس عصرین

 

 ییهقاف یدار گلد یاولدو اونداک یوخ حسسیم

 .یلمادیقاراداغ، آنکارا، آنتپ تاپ گزدیم
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 یبعندل یعزت سخاوت

 یول او
 

 یولودور،کؤهنه  ینکند یزیمب یول او

 اونون. ییراوشاق آغال یرب دا،توزون

 یر،آنا گئد یرب یوکلو یینیچ گئدیر

 اونون. ییراوشاق آغال یرب ایزینده،

 

 دی،یادگاری ینبوالق ائللر او

 دی،یادگاری ینلرکؤنول ساده

 دی،یادگاری لرینیلاولموش ا توز

 اونون. ییراوشاق آغال یرب گؤزونده،

 

 !یهارا آپارد یکریمیف الرخیال

 ی،دارد دهیکیرف یریق،ق یالخ دااور

 ی،اوجاق وارد یرب یادداشیمدا اوردان

 اونون. ییراوشاق آغال یرب دیزینده،

 

 یز،آتس یز،! دوه سیرامعمُر تان بیر

 یز،سقولسوز، قانات یوکونواؤز  چکیر

 اوتسوز، سیز،یچکچ یوخ یباغ یوخ، داغی

 اونون. ییراوشاق آغال یرب دوزونده،

 

 بوردا گرفتار، ی،بخته ورد اوردا

 گوردا گرفتار! یعمُر آدل قالیب

 درده گرفتار یشیرشاعر دان بیر

 اونون. ییراوشاق آغال یرب سؤزونده،

 

 یاوچ شعر ینن یاحمدل ناظیم

 من ده بیر بئله اوغوالم 

  

 من ده بیر بئله اوغوالم، 

 اوغوالم،سؤزومون اوسته؛ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اوزو گؤیلره یاتیرام، 

 مون اوسته؛ یاتمیرام اوزو

  

 گؤی اوزو منی تانیییر، 

 روحوم یارپاقدی،اوینویور، 

 سؤزوم بوالقدی،قاینیییر، 

 دفتریم دیزیمین اوسته؛ 

  

 اَییلیب گونوم آزاجیق، 

 گل، سنه دؤنوم آزاجیق، 

 سو چیله، سؤنوم آزاجیق، 

 یانیرام،کؤزونون اوسته؛ 

  

 درددرین اوخدو، وور منه، 

 او غریب بختی در منه، 

 حسرتین چوخدو، وئر منه 

 گتیریم گؤزومون اوسته؛ 

  

 گؤتور قاییغی، اوز گؤله، 

 دردی یارپاقال،دوز گؤله، 

 قورخورام سنه سؤز گله، 

 بو دلی ناظیمین اوسته. 

 

 اوزون گئجه 
 

 بو گئجه اوزانسین بیر آز، 

 بو گئجه الپ اوزون اولسون؛ 
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 یوخوموز عرشه چکیلسین، 

 ن؛ یوخوموز اولدوزون اولسو

  

 من عاشیق،ییخیلیم سنه، 

 یاخین گل،سیخیلیم سنه، 

 قیبلَم اول ییغیلیم سنه، 

 گؤزلرین گؤی اوزوم اولسون؛ 

  

 ساچیمدا داغالرین قاری، 

 سئودامیز باهارین باری، 

 پاییزین دلی قوباری، 

 چیچگین، یارپیزین اولسون؛ 

  

 حسرتیم بوالغا چکیب، 

 یاشیلیم بوداغا چؤکوب، 

 رپاغا بوکوب، دردینی یا

 آتاجام پاییزین اولسون. 

  

 بیر سن بیلیرسن 

 گؤی اوزو باشیمدان اوجا، 

 بولودالر یاغیر باشیما، 

 بو سئودا هاردان گول اولدو، 

 منیم بو فاغیر باشیما؛ 

  

 سن منیم آلین یازیمدا، 

 ایتیب گئتمیشم نازیندا، 

 قار یاغیب عؤمرون یازیندا، 

 بو داغدان آغیر باشیما؛ 

  

 موخننت داواینان گلیر، 

 اوباینان گلیر، -درد ائلنن

 دلیلیک هاواینان گلیر، 

 حسرتین چیخیر باشیما؛ 

 نئینیرسن منی، آی ملک، 

 بو عؤمور بیر سوالن چیچک، 

 بیر سن بیلیرسن،بیر فلک، 

 نه گلر آخیر،باشیما.

 

  یتیمیتان آشیق

 یاباشیقا یطالب ی: عل حاظیرالیان

  یزمان اوکتای

 ینینقاراداغ ماهال ینانتان یجنّت بایجانیمیزینآذر

 یندهکند یطوعل یوخاری ینینبؤلگه س ینخدآفر

  یشدیرگوز آچم یایادون یلدها یج- 1359

دوزوب ساز  یمتاختا اوسته س یندانچاغالر اوشاق

اولموشدور هر  یزمان یده اوکتا یریب ینچاالن الر

 یقیموس یقدوغما آش ینیگونون چوخلو ساعاتالر

و اونالردان لذت آلماغا حصر  یهمه  ینلهد ینیس

 یمآدل یانیندون یلدها ینجیا 1375 یت. نها یرمیشائد

 ین ساز درسیندمحضر یپورونمهد یزچنگ یاوستاد

 یطلبه س یپورونو اوستاد مهد یبآلماغا گئد

 یوالنئچه فئست یرب یلدنا ینجیا 1377اولموشدو 

مقام الر کسب  یقو ال یبائد یخیشالردا چ

 . یشدیرائتم

دالغا گوروپونون  یلدنا ینجیا 1380 یزمان اوکتای

 "آموزشگاه روشن  " یپورونباش مودورو استاد مهد

 یزو تبر ییبباشال یهوئرمه  یساز درس یندهمکتب یآدل



81 

 

Xudafərin 190 (2021)  1399 -بهمن190خداآفرین   

 یندهنئچه ساز مکتب لر یندهشهرلر یچیکو باشقا ک

 یشیروئرمک له چال یساز درس

 ینداشق یپروفسور دکتر عل یلدها ینجیا 1380 

اولموش و  یس یرنجی( اؤ یلی) تورک د ینینجنابالر

 .یشدیرآلم یپلوموند یلینینتورکجه د

دالغا گوروپونون  یلدنا ینجیا 1386 یزمان اکتای

 ینیافتخار ینیناولماس یریب یندنعضو لر یاستعدادل

چوخ دولت لرده او جمله  یرو بو گروپ ال ب یبقازان

ترکمنستان ... و  - سوئد - یجانآذربا - یهدن تورک

و  یکنسرت لر یندهچوخلو شهرلر یرب یرانینا

 اولموشدور . یخیشالریچ

دانشگاها  یندهرشته س یحسابدار یلدها ینجیا 1388

 اولموشدوالر . یلده فارغ التحص 1392و  یبکئچ

 یرهخاط یولداشی یاتده ح ینروشن مکتب 1394

 یاولموشدور و بو استعدادل یشتان یلهممدخانلو ا

 .  یشدیرائولنم یمالانخ

 یزدهتبر یمیزصنعت کارالر یاراشان ینهلر یرب بیر

هم اوخوماق هم ساز چالماق  ینداروشن آموزشگاه

 یکشنل یمیزینو خالق یرلرائد یستدر ینیدرس لر

 دعوت اولونورالر .  ینهلر

 یلهاوالن عا یله باغل یقیبئله موس آذربایجانیمیزدا

 یاستاد اکتا یزیمیزعز یاراقآرزوال یرماسینیآرت ینلر

اوزون عومور و  یولداشینا یاتو اونون ح یه یزمان

 .  ییرامآرزوال یالرباشار

 خاطره ممدخانلو

 ینقاراداغ  یجانیندا آذربا 1359ممدخانلو  خاطره

آنادان اولوب  یندهکند یقاغال ینینبولگه س ینخداآفر

 یمینک یاوغالنالر - یزالریچوخلو ق قاراداغین

 چوخ اولموشدور .  یدا اوخوماغا ماراغ مینیخاطره خان

استاد  ابوالفضل   یده  موغامات یزدا  تبر  1379

آموزشگاهدا   ینن یحسن اسکند یقدن   آش یاهیدر

 . یشدیرباشالم یه یرنمهاؤ

 یندهرشته س یسیانگل یاتادب یلدها ینجیا 1380

مقطع  یکارشناس یتو نها یشدیدانشگاها کئچم

اولموشدو  یلغ التحصده فار 1384  یندهس

 ینداشق یپروفسور دکتر عل یلدها یج1382.

 یرنجیسیاو یلیحضوروندا  تورک د ینینجنابالر

 اولموشدور.  

الرا  ینتهران دا قاد یلهده آناالر گونو مناسبت ا 1382

 اولموشدور . یاوچون کنسرت

دن  یقیموس یلموشکول لر اوزوندن نئچه ا یراس بیر

 یتینیفعال یقیده موس 1393آنجاق  یشدیراوزاقالشم

پورون  یمهد یزو استاد چنگ  یشدیرباشالم یئنیدن

آلماغا   ینیو ساز درس یهاواالر یقحضوروندان آش

دن  یزمان یسونرا اکتا ینئچه آ یر.  ب یشدیباشالم

 .   ییبآلماغا باشال یساز درسلر

چوخ سوز  یانیبدا یمی)آتام هر زامان آرخام دا داغ ک 

 یمینو بورا چاتماغ یتدیوردو نه ائشنه گ یصحبت لر

 (.یآتام د یسبب یلاص

 یمهد یزدالغا گروپونون چنگ یلدها ینجیا 1396

 یباک یجانینعضوو اولموشدو و آذربا ییلهپورون رهبرل

ارزوروم و  ینن یهو ترک یینداسارا ییوعل یدرح یندهشهر

 . یلرد یرمیشکانسرت لر کئچ یندهقارص شهرلر

الر  ینگروپون )قاد  یآدل یشیقا یلدها ینجیا  1396

 ینتهران دا قاد 1397اولموشدور و  یسیگروپو( باشچ

 اولموشدور . یکنسرت لر یدالرا عا

 یقینئچه موس یرده ب  یزتبر یلدنا ینجیا 1397

  یرلرائد یسو ساز تدر "اوخوماق  "سس  یندهمکتب

 ییینل یو بو ائول یشدیلرله ائولنم یب یاوکتا 1397

 یاشی یرب یک یزدیرگوزل ق یرب یآدل یلآن یس یجهنت

 تامام اولوب . 

 یندهشهر یزله تبر یبئ یاکتا یس یلهعا یمخان خاطره

 دعوت اولورالر . ینهلر یکشنل یمیزینو ائل یاشاییرلر

 

 یلیگونئ باهار

 نظرلو( ی)بهارک روشن

 وطن

  یمچاتد یازاقارا بولوت آ گئچدی

  یمچاتد یازاقوووشدوم ن عهدیمه
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  یمچاتد یریازاب ییزینداپا عؤمرون

 آرزوالر نهاال دؤندو اکدیگیم

 

 پارا  -ن الب پارام ینددرد ال اولدوم

 گئجه م ظولمات اولدو،گوندوزوم قارا

  یارامده قور ائدن  ینهس یلا30

 ماحاال دؤندو  یلدی،چئور وطنه

 

  یشاؤلمسه دوزه لر هرا اومودون

  یشتاپار باباالر دئم آختارانالر

  یئمیش یگیماکد ینداچاسباغ دؤزوم

 باال دؤندو  یرباغچامدا ب یئتیشدی

 

 قمدن  یمبالدن،کؤچمه د سینمادیم

 دَمدن یمدوشمد یاتدان،حا گئچمدیم

 منده ن  یننظر یارادان کَسمدی

 وصاال دؤندو  یمحسرت قاینادی

 

  یاغیمآ یچاتد ینهاؤلکه س کؤنول

  یمبوداغ یرسون گونده آخ یوئرد بار

  یمباغ یدو باهارلدؤن یچگهچ گول

 آال دؤندو یرب ینیییبقئ گؤی،یاشیل

 

 نظرلو( ی)بهارک روشنیلیگونئ باهار

 تیراختور
 

 وئرر خاما  ییا،یولوئرر ناش اوز

  یراختوردوخساندا چاالر ت ی دقیقه

 گؤرر  یشینیا یاراوخو اؤوجونو

  یراختورتورونا ساالر ت طرفین

 

  یزامان ی،گؤزلرون یرهگ تاپار

  یمکانیهرجور ا رالداریا ایستسه

  یدانیآالر م یندنال حریفین

  یراختورتاالر ت ینیاوقات چاپیب

  یننار ینالب نار ییارباشل یشینا اؤ

  ینآچار بازار ینبووسات یرشودؤ

  یشانالریندان یئکهچوخ  یئرسیزدن

  یراختورآالر ت یئلینی میداندا

 

 نگه م چکر یبینیرق اول

 دارانار هجوما ساالر گونگه 

 تنگه  یررفشارا گت باشلییار

  یراختورجاالر ت ییغدیغینی چوخونون

 

  ینفرق ینهرکس یئرینده تانییار

  یندرد ینینائل یرزامانهرب چکر

  یناوزه ن نامرد ینیباش گؤورچین

  یراختورت یوالر یبیندند کؤکونو

 

  یازار ییزاپا ینباهار چوخونون

  یُوزاراولده  ینیآخر ایشین

 پوزار  ینعنوان یاریناخت کسر

 یراختورت یاالر یخدنتار چوخالرین

 

 شاعیرباهارگونئیلی

 نظرلو( ی)بهارک روشن
  

 اوخدور  یر،باخیشینزهرد نشوگولو

 توخدور یستکیناولوب، ا یزا عملین

 یوخدور یناوره ک ینسن یدا بیرزادکی

 یریم؟؟؟نئجه آند یمحببت سنه

 

 ساتما منه  یبئله اَداالر دا گل

 ات دا غملردن غمه عسا یرب سالما

 اؤرگدم سنه  یک ییرده  بوصنعت

 یریم؟؟؟نئجه آند یمحببت سنه

 

 گؤرموسن  یوبدو یرمگئچ قارشیندان

 هئچ واخت بؤلموسن  یستکیویا منن
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  یسنوئرم یمتحؤرمته ق یزادک بیر

 یریم؟؟؟؟نئجه آند یمحببت سنه

 

 تمنا اونمور  یشدانباخ باخیشین

 ونمور ج یستکلرا ینامیراو دویغوالر

  یرپینمیرچ یونمور،نبضیندؤ ینک اوره

 یریم؟؟؟؟نئجه آند یمحببت سنه

 

 اوچا  ییهپَرل ییرده  یرگوشب حیییس

 ساچا  ییاپارل ییلگونش دئ یوخسا

 باهاردا آچا  ییرده  یچکچ سئوگی

 یریم؟؟؟؟نئجه آند یمحببت سنه

 

 (نظرلو  ی)بهارک روشنباهارگونئیلی
 

 ، زمیشامیا یسگیلیکیلهن یسن ایللردی

 ی،سورموشام سن یدانهام ایللردی

 حسرت اولموش؟؟؟ ینآد ندن

 یغم کدر یانینباخارکن دون سنه

 قورموش، یووا یمدهاوره ک 

 ....یمگونلر یریلیقآ یرگئچدیچوخ آغ 

 آمما 

  یر،قوخوسو گل ینگؤرموش گونلر رویالریمده

 ...یرآخ یزآمانس یوسو یسئوگ گؤزلریمدن

 ساالمالر سنه وطن، 

 ....ی(کؤرپوسیئتینجسنه قووشماق) المالرسا

  یشمنه وطنن دان یالنیزدؤنوم  بو

 سنده... یندوم وصالشووطنده دو ینیسئوگ من

 

 شاهمار کبرزاده

  یپالتار یناؤلچولو قاد 48 

 گئییملر گؤرنده آنا، هر دؤنه

 اؤلچوده قاالر گؤزلریم 48

 جیبیم پولالریمین قبرینه دؤنر

 ر گؤزلریم. تیتره یر دیزلریم، دوال

 اؤلچوده پالتار گئیَردین، 48

 کَسر شاختا منی، دؤیر قارمنی

 اؤلچویه چئوریلیب دردین 48

 ویتریندن بویالنیب یاندیرارمنی 

 

 امکانیم هر دفعه امکانسیزالشار،

 دَس.-لر آرخامجا دَس-48باخار 

 هامیسی اَینینه گؤزل یاراشار،

 نییه بیرینیده آالنمیرام بس؟ 

 

 ریمده مورادیم منیم،قالیب گوزل

 تسلّیم بیر شیرین گومانا قالیب.

 سئوینمک قستمیم قیزیم زهره نین

 اوالنا قالیب.  48اؤلچوسو 

 

 دوشر بوْی بوُخونون یادیما هرگون

 گلمز یولچوسو اولوب.-بویون گئدر

 باش اؤلچون-گؤر نئچه ایلدیرکی، اَیین

 دؤنوب حسرتیمین اؤلچوسو اولوب. 

 

 ر ایلک نوباریما،یاز باشی قار یاغا

 من سنی یاز باشی ایتیردیم آنا !

 باشین اوچون ییغدیقالریمال-اَیین

 سنی سون منزله اؤتوردوم، آنا! 

 

 او واختدان پاییم نه، تحفه لریم نه؟

 اوغول یوخ، اوره یی داش اولموشام من!

 پالتار عوضینه، سنین اَینینه

 اؤلچوده داش آلمیشام من!  48

 

 هر نه یی،اؤلچوده گؤرسم  48

 ائنر آن با آن. یزهسکگ یرخق نبضیم
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 اوچونوب یئریندن قوپار اوره ییم.

 سورونر مقدّس تورپاغینا جان. 

 

 اؤلچولو قادین پالتاری 48

 توستومو تپه مدن قالخیزار گؤیه

 گله رم، اؤستونده بیتن اوتالری

 گؤزومون یاشیال امیزدیرمه یه. 

 

 کئجیملر گلمز عینینه،-گئییملر

 ه قالمیسان، آنا هر شئیه.بیگان

 وطن تورپاغینی گئییب اَینینه

 چوخدان قوووشموسان اؤلچوسؤزلویه 

 

 گئییملر گؤرنده آنا، هر دؤنه

 اؤلچوده قاالر گؤزلریم. 48

 جیبیم پولالریمین قبرینه دؤنر،

 تیتره یر دیزلریم، دوالر گؤزلریم

 

 یگؤزلآد خلیل

 !ی؟نه وار ک یهاؤلمه
 

 روب اؤزونو،کناردان گؤ دایانیب

 اؤزونو، یبسر یولالرینا عؤمرون

 -هؤروب، اؤزونو یرکند یرب شعیردن

 سن.اؤله یبگؤزوندن آس بولودون

 

 گون، یرب یشیبقار یوخلوغونا وارین،

 گون، یرب بشودن سورواؤزگه اؤزونو

 گون، یرب یشیبهر کسله بار دونیادا

 سن.اؤزوندن کوسوب اؤله سسسیزجه

 

 سن،اؤته یلا-یلگونون اوستوندن ا هر

 سن.ال اؤته-ال یاق،آ-یاقآ عؤمرو

 سن،اؤته یلد-یلد ییلنده،دئ «سوسون»

 سن.سوسوب اؤله ییلندهدئ «دیللن»

 

 قاال، ینآد یرب یزتم-تر آرخاندا

 قاال، ینسؤاال جاواب یکیا بیر

 قاال، ینثاواب یداال بو باالجا،

 سن.اؤله یبباس یناباغر ائهمالجا

 

 ی،او گونه ک ی! وای؟ک نه وار یهسیلمه

 ی،گونه ک او ی! وای؟نه وار ک یهگولمه

 ی،گونه ک او ی! وای؟نه وار ک یهاؤلمه

 سن...اؤله یبکاس یاشایاسان، وارلی

 

 ائل اوغلو یفهوظ صدیار

 آز  بیر

 یمقوربان ائله د مووسنه عؤمر من

 آز یرب یاالتدوز  یناده قوربان سن

 نایدوزالق داش یرگون دؤنجک د بیر

 آز  یرب یاالتاوز  یشدندؤنمه م حله

 

 نه اوماجاقسان ینجییبگون نه ا بیر

 توماجاقسان یهئ ندهوکونج مزارالر

 یوماجاقسانگؤز  یکدنده گؤزلل سن

 آز  یرب یاالتگؤز  یریواخت آش باری

 

 یندا؟بارماقالر یرند یترکلیکت او

 یاییالقالرینداسن ساواالن  الله

 ؟! یندایاناقالر یرکؤزر کؤزدورمو

 آز  یرب یاالتآتش پرستم کؤز  من
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 باشار امید

 زبان ترکی در ایران
از جانب  ییدر کوتاه مدت از سو یراندر ا یترک زبان

 یحکومت مورد احترام قرار خواهد گرفت و از سو

گرا  یمل یاز گروه ها یبرخ یموجب ناراحت یگر،د

 خواهد شد.

 یپهلو یمش رژحکومت قاجارها و تال یاز فروپاش پس

 یرانا یخملت با الهام از تار-دولت یکساختن  یبرا

در معرض زوال  یراندر ا یاز اسالم، زبان ترک یشپ

که خود  یجانو اعتبار قرار گرفت. ترکان آذربا یتموقع

 یم یتاما نه اقل یران،اقوام ا ینتر یاز اصل یکیرا 

 یمرژ یاستهایس یپس از اجرا یدانند، کوتاه زمان

فارس،  یرکردن عناصر غ یمیلهبر آس یمبن یپهلو

گسستند.  «یرانا یپادشاه»خود را با  یروابط عاطف

که توسط  یامی، ق57انقالب سال  یط یز،در ادامه ن

از  یبه پا شد، برگ مهم یزدر تبر یجانترکان آذربا

 یروزیداد. پس از پ یلرا تشک یانقالب اسالم یختار

انتشار  اسی،یس یفضا یو با باز شدن نسب انقالب

نشانگر تالش  یزن یترک یاتاز نشر یشماریتعداد ب

قرن سکوت  یماز ن یشجبران ب یبرا یرانترکها در ا

 بود.

 یزبان ترک گسترش

زبان  یادگیریپس از انقالب، حق  یندهایفرآ یط در

 یتبه رسم یدر اصل پانزدهم قانون اساس یمادر

مربوط به استفاده از  یتهایشناخته شد و محدود

 یاناز م یزن یاجتماع یدر زندگ یمادر یبانهاز

همانند گذشته،  یگرکه د یمعن ینبرداشته شد. بد

 یکاتیستمبه صورت س یقوم یتهایانکار هو یاستس

امر  ینا یجاز نتا یکی. یامداز طرف حکومت به اجرا درن

در حال حاضر چه در تهران و  یبوده که زبان ترک ینا

در عرصه هنر،  یگرد یاز شهرها یاریچه در بس

خود  یگرد یهمانند زبانها یقیفولکلور و موس یات،ادب

شاهد  یرانکند. به عنوان مثال، در ا یم یانرا نما

تئاتر و  یشهاینما یو اجرا موسیقی یکنسرتها یاجرا

. یمهست یمختلف به زبان ترک یاتانتشار کتابها و نشر

 ینبه ا یزن یکوتاه و بلند یلمهایف یراًاخ ینهمچن

امروزه نه تنها در  یقت،ساخته شده است. در حق زبان

و  یهاروم یل،اردب یز،مانند تبر ینترک نش یشهرها

 یدر مکانها رکیزبان ت یزدر تهران ن یزنجان بلکه حت

 یترک یها یهمرث یقابل مشاهده است. اجرا یعموم

محرم در حضور رهبر انقالب نشان  یدر مراسم عزادار

در  یزبان ترک یهعل ضییتبع یزممکان یچدهد که ه یم

اخبار  یحال، به تازگ ینصدر حکومت وجود ندارد. با ا

دو مرکز انتشارات در تهران که  یلیمربوط به تعط

کردند، مورد توجه عموم  یمنتشر م رکیت یکتابها

 یلقرار گرفته است. تا آنجا که مشخص است دل

که درب آن « انتشارات تک درخت»شدن  یلتعط

با  یکیزندان انداخته شده، نزد پلمپ و مالک آن به

اعالم شده، نه  یراندر ا ینامتعارف تصوف یجنبشها

 یتهایفعال یگر،د ی. از سویترک یانتشار کتابها

 یزکه اخبار مربوط به آن ن« نو یشهاند شاراتانت»

 منتشر شده بود، به طور موقت متوقف شده است.

 یبه زبان ترک یلمبر سر ساخت ف یلفظ دعوای

و  یمراسم س یحادثه، در ط ینپس از ا یانزم کوتاه

که پس از  یفجر در نشست یلمجشنواره ف ینهشتم

مشاجره  یکبرگزار شد،  «یآتابا» یترک یلمف یشنما

به وجود آمد که سبب داغ شدن دوباره بحث  یلفظ

نشست که  ین. در ایدگرد یراندر ا یزبان ترک یگاهجا

به  فر حجازی یهاد یلمنامه،ف یسندهبا حضور نو

 یمیکر یکین یلم،کننده و کارگردان ف یههمراه ته

 ینبد یاز روزنامه نگاران حاضر سؤال یکیبرگزار شد، 

است.  یمملکت پارس یزبان رسم"شرح مطرح کرد: 

 یرانیا یلماست که ف یراندر ا یلمسازیچه وضع ف ینا

سؤال با  ین. ا"ینیم؟بب یفارس یرنویسبا ز یدرا با

مواجه شد. در مقابلِ  ییمو کر رف یواکنش حجاز

که نسبت به واژه  «یپارس»خبرنگار بر واژه  یدتأک

فر با  یدارد، حجاز یشتریب ییگرا یبار مل «یفارس»

 یندار چن یمعن یدر واکنش یاشاره به قانون اساس

نگاه شما موجب به وجود  ینهم»داشت که:  یانب
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 یشاساسا نما« د.شو یطلبانه م ییآمدن افکار جدا

چه در جشنواره  یکوتاه و بلند به زبان ترک یلمهایف

کوچکتر  یاسدر مق یفجر و چه در جشنواره ها یلمف

 ینمایدر س ی. حتیستن یدیتحول جد یقتدر حق

است. با در نظر  یجرا یامر یترک یالوگهاید یرانا

 ینا یدتوان پرس یکه م یسؤال یت،وضع ینگرفتن ا

 یرتفس دیبا گونهرا چ «یآتابا» یلمکه واکنشها به ف

 کرد؟

 یاسالم یدر دوران جمهور یزبان ترک رشد

به  یو هنر یمحصوالت فرهنگ یداست که تول مدتی

و هم از نظر  یتهم از نظر کم یراندر ا یزبان ترک

است. به  یافته یشافزا یقابل توجه یزانبه م یفیتک

 یش)نما یبه زبان ترک یشینما یتر، هنرها یقدق یانب

( شروع به یرهو غ یارشهر الیکموز یشپاشا، نما ینپز

و  یطراح ین،کنار ا درپر کردن صحنه ها نموده و 

 یق،بوتا، آنا وارل یرام،)با یچاپ مجالت ترک یفیتک

 یافته یشافزا یز( نیرهو غ یشیقگله جک، بان، ا یدینآ

و به خصوص  یترک یچاپ کتابها یناست. همچن

 یافته یفزون یزن یکوتاه به زبان ترک یلمهایتعداد ف

هم  یآثار منثور به زبان ترک یداست. به عالوه، تول

 یدر دوره جمهور یگر،است. به عبارت د یافته فزایشا

فقط زبان شعر و  ینکهفراتر از ا یزبان ترک یاسالم

و  یتتقو یمختلف هنر یباشد، در شاخه ها یقیموس

حالت، دو عامل مؤثر  یناست. در وقوع ا یافتهنمو 

از نخبگان  یکه برخ یزمان تا ینکهبوده است. اول ا

تبار باشند،  کتر یاسالم یدر جمهور یاسیس

 ینبه ا یو هنر یفرهنگ یتهایفعال یبرا یتیمحدود

جنبه  یتهافعال ینا ینکهزبان اعمال نخواهد شد، مگر ا

 یآگاه یشاما افزا یگر. مورد دیردبه خود بگ یاسیس

ترکهاست. از آنجا که  یندر ب یقوم یتهو ینهدر زم

است،  یتهو ینا یمؤلفه ها یناز مهمتر یکی زبان

است. مسلم  یافته یشافزا یزبان مادر ورددر م یآگاه

 یبه غنا یبه زبان ترک یهنر یتهایاست که فعال

 کند.  یکمک م یراندر ا یفرهنگ

 فارس یانگرا یمل برخورد

را  یانیگرا یصبر مل ی،حال، گسترش زبان ترک ینا با

قائل هستند،  یفارس تقدس نسبت به زبان یکه نوع

( ییسکوالر )باستانگرا ییگرا یمل یراکند. ز یم یزلبر

نهاده، از  یشرو به افزا یراندر ا یراخ یکه در سالها

کند.  یم یهتغذ یزیعرب ست ینو همچن یزیترک ست

نسبت به  «یتیامن»نگاه  که یانگرا یمل یناصرار ا

تک  یاستبه ارث برده اند، بر س یپهلو یماقوام را از رژ

 یرانفارس با ا یراقوام غ یوندتواند مانع پ یم یزبان

 یراندر ا یاجتماع یشده و سبب فعال شدن گسلها

دانستن  یکیتوان گفت که  یم یگر،گردد. از طرف د

که  لهمسأ ینا یر و تلقشوک یتبا موجود یزبان فارس

 یمل یتهو یفسبب تضع ی! از زبان فارسیازدهیامت

ر را موجب شده و شوبا کاقوام  یوندشده و گسست پ

کند، در  یر هموار مشوک یهتجز یراه را برا یتدر نها

است که مختص  یاختالل وسواس یواقع نوع

از  یرانبوده است. ا یستمقرن ب یلاوا یاستمدارانس

چند زبانه  یایجغراف یکگذشته تا به امروز به عنوان 

چند  یتهو ینشناخته شده است. ا یو چند فرهنگ

 یو هماهنگ یهارمون یجادباعث ا یفرهنگ زبانه و چند

چند  ینشده است. اگرچه قرار بود ا یراندر ا یفرهنگ

 یدر دوره پهلو یانهاقتدارگرا ینوساز یقاز طر یرنگ

 یجادجز ا یزیتالشها چ یند، اما اشو "تک رنگ"

 یمنجر به وقوع انقالب اسالم یاجتماع های یزهانگ

 یدگاهاز د یوقت یگر،نداشت. از طرف د یرا در پ یرانا

د، مالحظه شونگاه  یهقض ینبه ا یزبان یجامعه شناس

از نظر  یراندر ا یاز فارس یرغ ید که زبانهاشو یم

عقبتر از زبان  یارو تعداد متکلمان بس یگستردگ

 مانده اند. یفارس

 یشبا افزا یاسالم یدر دوره جمهور ین،بر ا عالوه

ن زبان تعداد متکلما یالت،تعداد مدارس و سطح تحص

است.  یدهرس یرانا یخسطح در تار ینبه باالتر یفارس

 یرسم یها یبانیو پشت یتهاحما یدنبا ین،در کنار ا

از زبان  یحکومت یها یزیو برنامه ر یاستهاتوسط س

ر را از نظر دور شوک یبه عنوان زبان رسم یفارس
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توان  یم یینها یلدر تحل یگر،داشت. به عبارت د

توان به  یگریزبان د یچه هو ن یگفت نه زبان ترک

نخواهد  یارا نداشته و  یزبان فارس یدنچالش کش

زبان در  ینا یبرا یگزینیتوانست خود را به عنوان جا

 ی،و علم یجامعه شناخت یتهایعرضه دارد. واقع یرانا

حالت، به  ینکنند. در ا یم ییدرا تأ ستداللا ینا

ط توس یگریهر زبان د یاو  یراندن زبان ترک یهحاش

 یطشرا ینسوء استفاده از ا یرا برا ینهحکومت، زم

که در معرض  یموضوع ی،رو ینآورد. از ا یفراهم م

توسط هر  یتواند به راحت یسوء استفاده قرار دارد، م

قرار دادن  ارکه هدفش تحت فش یگروه یاشخص و 

. به عنوان یردقرار گ یباشد، مورد بهره بردار یرانا

 یم یکا،از جمله آمر رانیمتخاصم ا یرهاشومثال، ک

 یندهسوء استفاده در آ ینهکردن زم یداتوانند با پ

مخالف  یگروه ها یبر رو یگذار یهنسبت به سرما

و  یل،دل ین. به همیندمنتسب به اقوام ترک اقدام نما

 یدر مورد حقوق بشر و آزاد ینکهتوجه به ا اب یژهبه و

وجود  یراننسبت به ا یادیانتقادات ز ی،شخص یها

بلندباال  یستل ینبه ا یدارد، افزودن مسأله زبان ترک

 باشد. یرانا یبرا یمطلوب یتوضع یدنبا

 یراخ یدر سالها یزبان ترک جایگاه
به  یرانا یترکها یندر ب ینخبگان فرهنگ حساسیت

آموزش زبان  ینهو مطالبات آنها در زم یزبان مادر

است که مسئوالن بدان واقفند. از طرف  یامر یمادر

در  یژهخواسته ها را به و ینا یزن یاستمدارانس گر،ید

گاه گاه از  ی،اصل پانزدهم قانون اساس یمورد اجرا

راستا، در  ین. در اآورند یمجلس بر زبان م یبونتر

 یدر حال اجراست. مدت ینهزم یندر ا یاقدامات یرانا

 ییزدر پا یلیاعالم شد که در آغاز سال تحص یشپ

از  یدر برخ یشیر آزمابه طو یگذشته، زبان ترک

به مدت دو ساعت در  ی،شرق یجانمدارس استان آذربا

د. شو یساعت، آموزش داده م 60هفته و در مجموع 

رفت که  یاقدامات، انتظار م ینادامه ا دراگرچه 

 یاز وعده ها یکیکه  یفرهنگستان زبان ترک

با  یول یدبود، آغاز به کار نما یحسن روحان یانتخابات

انجام  ینهزم یندر ا یعمل یهنوز اقدام ین،وجود ا

د که دولت شو یوجود، مالحظه م یننگرفته است. با ا

بلکه در  ی،ترک انقصد دارد نه تنها در مورد زب یروحان

 یمشخص یقدمها یزن یرانمطالبات اقوام در ا ینهزم

 ینداغ در ا یبردارد. به عنوان مثال، با وجود بحثها

 یاتزبان و ادبگروه  ی،در دوره روحان یطهح

 یادشد و بن یستأس یزدر دانشگاه تبر یجانیآذربا

خود را آغاز کرد. با  یتفعال یزدر تبر یارشهر یپژوهش

که زمان  یرسد دولت روحان ینظر م بهحال،  ینا

نمانده، نسبت به  یکارش باق یانپا یبرا یادیز

محتاط  یاربس یمطالبات مربوط به آموزش زبان مادر

مؤثر  یخواهد واکنش گروه ها یکند و نم یعمل م

که  یگری. مسئله دیزدگرا در داخل نظام را برانگ یمل

 ییاست که دستاوردها یندولت شده، ا یسبب نگران

به دست آورده اند،  یزبان مادر ینهکه ترکها در زم

 ینکهاقوام باشد. حال ا یرسا یبرا ییتواند الگو یم

 ینا یاکه هنوز ساز و کار الزم را بر یرانحکومت ا

در تالش است تا  یریمنظور فراهم نکرده است، به تعب

اهلل  یتطرف، آ یکببرد. از  یشبه پ یکار را به آرام

کند که به فرزندان  یم یبن را ترغیوالد یخامنه ا

آموزش دهند و ائمه جمعه که  یخود زبان ترک

 یاو هستند، درباره اصالت زبان ترک یندگاننما

روزنامه نگار  یکاما  یگرد کنند. از طرف یم یسخنران

ر، نسبت به شوک ینماییبرنامه س یندر معتبرتر

به شدت واکنش  یاز فارس یرغ یبه زبان یلمیساخت ف

 دهد. ینشان م

 یزبان ترک یندهو آ موقعیت
مردم  یترک یرغ یشهمربوط به ر یتئور یقت،حق در

ساخته شده، هنوز به  یکه در دوره پهلو یجانآذربا

که زبان  یگذاشته نشده است. درحالطور کامل کنار 

 ییشده، واکنشها ینهاز طرف توده ها نهاد یترک

 یفجر رو یلمآنچه در جشنواره ف یلمتناقض از قب

 ییگروه ها نوزه یراناست که در ا ینداد، نشانگر ا

 یقرار دادن خواسته ها یوجود دارند که در تالش برا

ند. هست یمل یتاقوام در چارچوب مسأله امن یفرهنگ
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را  یزبان ترک یکتراژ یتمتناقض، موقع یتوضع ینا

و  یانگرا ینظام، مل یانکه م یبه مثابه توپ یراندر ا

 ینکهدهد. ا ید، نشان مشو یمردم دست به دست م

است  یگرینه، موضوع د یاباشد  یدارپا یفعل یتوضع

 یتوان گفت که زبان ترک یبحث دارد، اما م یکه جا

از جانب حکومت  ییاز سودر کوتاه مدت  یراندر ا

 یگر،د یمورد احترام قرار خواهد گرفت و از سو

 یناز ا یناراض یاز گروه ها یبرخ یموجب ناراحت

 خواهد شد. یتوضع

***************** 

 وند  یعل   

 یازا فرزانه

 یازافرزانه  ینیسوِر؛عشق اهل قلبیم

 یازا ی؛مستانهدرمان ینهدرد عشقین

 ینهدامن یله؛آغالماقینعشق شمعین

 یازاپروپروانه  یانورییپر نچه

 کرم یاصل یازسان؛یاز یقتحق عشق

 یازا ی؛افسانهزال ورستم یبتور گو

 ییادور داق پارچال یبور یشهت فرهادا

 یازا یمانهپ یرینیلن؛همش خسروی

 باش آچام یشلریندنا ینفلک بیلمورم

 یازا یشام؛حکیمانهقانمام حکمتین

 یلیناوز ا یبدور یلن؛بازتعصب ِ یازان هر

 یازا یوانهد ین؛بیربیتنی؛دوزگ ییب اولما

 شهرده گل یزیمب یرصباء؛ب یلها لطف

 یازادل اولوبان؛خردمندانه   اهل

 خوش دور ییا؛یازماسام یاز یااولم قلم

 یازافرزانه  ییاوال نار زروزوریی

 سن یاز  ین یچارهدل ب یار؛آهمه  گل

 یازدرمان؛ درمانه  ینهدرد دردییلر

 

رسم 

 لطانس

 

 عدالت دومان   

 ! یمیزاوو  اوستاد یبنص عدالت
 

 

 

 

 

 

 

 جان آتماز  یه یوکسلمهلر ه  زیروه

 عدالت  یداغد  یروه،اؤزو.اؤزو  ز

 ال چاتماز یووقار ی،شاهگؤرکم خشو

 عدالت   یچال پاپاقد یمیک سهند

 

 وار  یآ ر یزیلداشانس بارماغیندا

 وار  یاری یوخدو، یاریاو جوشاندا  

 وار یوار،بار یس یوهمئ یلدههرفص

 عدالت    یباغد یییبئجرد حاقین

 

  ینداوار  جان یآغرس یداوطن بو 

  ینداقان یرآخ  یدرد قاراباغین

  یانیندا یریمیزینم قورقود پ دده

 عدالت  یاوزو  آغد یقآچ یلن آ

 

  یاوزو تک دوالند یجه  آندا گؤ ببر

 ؟!  یگؤرن  نلر  دوالند خیالیندا

  یقاالند یئریندهر  داغ کوچ دومان

 عدالت  یساغد  یئنهسونرا  یلا مین

 

 یچیندهآن ا یرواخت سا هارداسا ب نه

 ییمگون اوره  یرب   یوروالجاق مندن

 یکیرلشندهف یدرسن،سن ده   ائش 

 ییمدن  اوزولور  اوزگون اوره  ایندی
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 اوزونو، چاشما او  آندا   ایتیرمه

 دا یانله قبول  ائت ، آغالدا  تمکین

 یانداهر   یک یلترک ائتسه ده ب منی

 ییماوالجاق  دوزگون  اوره  سنینله

 

 دؤز ن ینجلهسئو ینهدرد  یرد دومان

 سعادت  گزن    یالدادا  خ آرزو

 ،بزه ن  یغالالنس یسیندافارش دایان

 ییمگوزگون. اوره    ینماییبس یک نئچه

 

 لر  یرهعومرومدن بال خاط یازاوچ   اون

  ینان او داغالرداددوال یزس ایندی

 لر  یرهائدن الل خاط یرشاع منی

  یاو دورو  بوالقالرداد یین دینله

 

  ی؟ائله م  ییرسوراقال یدا من داش

  یائله م  یاقالییرسا  یمن  یزمنس

  یائله م یاقالییرآ  یاقالرآ یاد

 یاو تاپدانان. تورپاقالرداد روحوم

 

 یشمیربات یمهغم یرب ینجیمسئو  یوز

  یشمیرقات یوال یولوم رمیگئد هئی

  یشمیردا چات یالیمهئچ خ یک الیم

  یچاتماز   اوزاقالرداد  یالخ آرزوم

 

  یئنهآغ دومان  چوکورمو  یین سؤیله

 ؟ یئنه  یرمیچک ینیحاله س کنده

  یئنه  یکیرمیت یکداش ائوج اوشاقالر

 یحله ده او چاغالر داد عدالت

 گلن سس  جیبیندن

 یلرسس یشیلرین کآهلل آمان

 .یرگل یبیندنج یمدئه  یک قورخورام

 

 یوندنهوندورلو یانینقا یوار ک سس

 .یرگل یبیندند یونونده وار قو سس

 

 ین،داش قاش ینزر یدیروار هئکل سس

 یاشیگؤز  یئتیم یرالدیروارخط سس

 ینباش یلیناو لوب اؤلچوسو آغ سس

 یرگل یندندب  یناؤلچو زامان بو

 

 می؟یدوندوروبمو قار،بوز سس دومان

 یمی؟اود،کؤز سس یاندیریبمی یوخسا

 یمیمن اؤز سس یدیرمائش بعضن

 !یرگل یبیندنچ یاریمجان  یلب ائله

 یانسا

 الرالر، عؤمرو سارابوز باغ گونشی

 یانساآنا  یرب دنینسگون کؤرپه بیر

 بولودو  قارسار لییسانلئ آهالری

 یانساآنا  یرب دانیناوجبات ائوالد

 

 قوروب دوزه نه یشا ییرخئ حااللدی

 اوندان دوزه نه؟! یاپساختا  ایری

 لر دوشر دوزه نه سؤز اؤزو دوزه

 یانساآن آ یرب یینهاور دانحاق

 

 یار یاشااول!  یار ین،دئد یار سهکیمه

 یار یاشادا  یمورسانه وار! او عشقه

 یاشایار یلرب ینیقدر عؤمرونون

 عدالت بوش اؤتن بیر آنا یانسا. . .

 بو دوٍنیا

 قارا   قارالیر   من   آغالیـاندا  قاپ 

 گوٍلنـده  منیمـله  گـوٍلوٍر  بـو  دوٍنیـا

 ییمییم وار ، کؤنلوٍمده نهجیبیمده نه

 باخاندا  گؤزوٍمدن  بیلیـر  بـو  دوٍنیـا
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 کیم سئویب اوْخشادیر زره ، داش قاشا

 خ  قلم  قاشاشوکیم  کؤنوٍل  وئردییی  

 رلی  قیشاکیمی ایلک  باهـارا ، کیم  قا

 یـه  بنـزتـسن  اوْلـور  بو  دوٍنیـاهـر  نـه

 

 دایـانیب  یئرینـده  بوالنمیـر  آخمیر

 اؤزوٍنـوٍ  نـه  داغا، نه داشا ، چاخمیـر

 اؤلـوٍمچوٍن   وارلییا  کاسیبا   باخمیـر

 مـا گلیـر بـو دوٍنیـاشواوْدورکی خوْ

 

 یینگاه  اوْلور  غـدّاری  مین  بیر  دیله

 ییـنل  ملهگئییـر دوْنـونو  گـؤزه گـاه 

 ییـنعدالت!  بیر سـحر  آچـان  چیچه

 گؤزوٍنده    آخشاما سوْلور بو دوٍنیا 

 

 یبالتاس گؤز

 یغونودن دوغان دومحببت اودلو

 یردیمی؟ق یبوز بالتاس آیریلیغین

 ینیسئوگ  یاغان الردانیشباخ حاالل

 یردیمی؟ق یسؤز بالتاس یلیمیند کال

 

 یندهبخت یازیغین یزب یمیشیوار نه

 ینداتاخت لرلییسئوگ اوتورمادیق

 ینداواخت یازدیرمادیق یدوعاس گؤز

 یردیمی؟ق یگؤز بالتاس یننظر بد

 یخدیمی؟چ ییقآ یزدنآزار ب مردوم

 یخدیمی؟چ یوقاو یچیا سؤزلیریمیز

 یخدیمی؟چ یوقاوزو سو میزطالعی

 یردیمی؟ق یاوز بالتاس باختیمیزین

 

 یینباخان فله  یان-یان الراشادلیق

 یینفله  یخانبومبوش چ یلر وعده

 یینفله  ییخانکؤنلون  لرینسئون

 یردیمی؟ق یاؤز بالتاس یال سینمیش

 

 یللمب نه

 یمد یلمهب یندیلرسئو گلیشیمدن

 یللم؟آغالساالر نه ب گئدیشیمدن

 یمٍد یلمهب یالردوغراد ییمی گؤبه

 یللم؟باغالسا الر نه ب گؤزلریمی

 

 ده یندئ یگئتد یده ل یدگل یل ده

 ن ده یناؤزون منه اؤ سایمازلیقال

 ده یندؤ یزلرینهسونرا د مندن

 یللم؟نه ب سیزالساالر،سیتقاساالر

 

 یاسی؟چؤل  یارمیساخال یوخسا  دومان

 یاسی؟ائل  یتوتاجاقم یهدئ اوغول

  یاسی یلسونرا ا یرخدانق  یباش اوزاق

  یللم؟ساخالساالر نه ب یلها میننت

 

 آتا

 یرالییرامده آخشام دا   خاط حرس

 گوًزوٍمـده    قـاینـایان   یـاشینـان   سنی

 یـی   داشدیکـی   باالنیـن   اوٍرهدئمـه

 بـوردا  همـدم  ائـدیب  داشـینان  سـنی

 

 آتاسیز   ائوالدا   ظوٍلمتدی   نوردا

 ییر  اوْجاغا  یورداهیجران  بوز  اله

 اوْردا  ییم  سیخیلیـرائله  بیل  اوٍره

 سیخاندا  باغرینا داش،  اینان  سنی

 

 ن  قیش  عوًموٍر سوٍردوٍنیهباهاری گلمه

 آنجاق  حرارتلی  بیـر  اوْجـاق  قـوردون

 سن سیز نیسگیل ساچیر اوْ سنلی یوردون

 اینـدی   هـا   آغالییـم   واشـینان   سـنی

 

 رمالیـمی    الینـه    وئـره    بیـلمـه

 رملوٍنوٍ  هوًره  بیلمهنیسگیللی  کوًن

 رمبیـرجه   آنلیغـادا   گوًره   بیلمه

 میلیون ای کاشینان، کاشینان سنی
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 "یمانا " یسامان یاماوئرد

 

 

 

 

 

 

 

 بوالق

 وئـر قـوالق                     یـولبــاغـالمـا  

 اوجـا داغـدان بـوالق بــیــر

 یـاواشنــم نـــم  آخیـردی

 داش یکـسـد یـولون آخار

  یلدال دور چـکـ ید دؤشله

 یـلســنـه وئـرمـم اکـ یــول

  یــئــلـلــرهمـــرم  تــیــتــره

 بــودره مـــرم ســئــلــلــره

 بــوالق گـؤردو آخـمـاسـا

 قـالـخـمـاسـا دالـقـاالنـیـب

 قـونـچـا سوسوزدان سـوالر

 کــؤنـــولــلــره قــم دوالر

 زدو ده اولــسـا ســو زیــنــه

 دامــــال دوزدو دامـــالیــــا

 یداشـد یآشد ید کوکره

 یچـاشـد یـنـداقـابـاغـ داش

  یآلـد یـول یـادانقـا ســال

 یسـالـد یــلــلـرهد ســؤزو

 الهامـاش  «یمانا»سـه  ائـل

 داش یآلمـاز م یـولالریـن

 

 حکیم
 

  یــمحـکـ یـرشـاهـا بـ یآچـد 

 ـمیـچـکـ یــبقـالـمـ جانیـنـدا

 یــناوشـاقـالر قـانـ کــؤرپــه

 یـــناوزولـمـز جـانـ یـچـسـنا 

 سـؤنــسـم ده مـن   یدئـد شـاه

 دؤنــســــم ده مـن یــوال هــر

 م یــچـمهبـ یبـوغـاز کـؤرپـه

 م یـچـــمها یقـانـ جـانـیـمـسـا

 چــوخ یوارد یدئــد وزیــر

 یـوخ یسون خـرجـ یل کؤرپه

 ســـاتـا ـنیآرتـ یــرد راضــی

 یـاتـاتـوخ  یبـئـش گـون آجـ 

 چــارا  یـلـدیـنقـ ید سؤیـلـه

 اوجــور ســه تـاپ وئــر پـارا 

 یـرفــاغـ یـربـ یـبتـاپـ گزدی

 یـرآزچـوخ صــا غـ یـنـدهائــو 

 یپـــارا تـــاوالد وئــــــردی

 یآوالد یـــــنپــــــول ال آو 

 آنـا یــناوشــــاغــ ســاتــدی

 ســــولـطـانـا دگــمــزیـــنــه

 دربـــــارا  آپـــــاردیـــــــالر

 پـــارا یبــــوغــــاز اولـــدو

 قـانـدا  یدوداغــــ شــاهــیــن

 آنــدا یـراوشــاق بـ گــولــدو

  یـنائـد یــرتـدبـ یدئـد شــاه

 یـنگـئــد یدرکــ هــارداسا

 قــوردوالر یــیــغــیـنـجـاالر

 یــوردوالربــئــلــه  وبدویــ

 آرتـــار اوشــــاق اوچ ذاتـــا

 ال آتـــا یآنـــــا ید شـــــاه

 ال    یازل آنـــا   قــایـــنـــــار
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 ال  یآتــــــا  یـــودوبـــؤ آز

 ر  یـــلـهبـ یـار یشـاهـ سـونـرا

 ر یــلـــهاون ال، د یــنـــیدرد 

  یگـؤرور اوچ کـسـ ایــنـدی

 یسـسـ یـــشوئـرمـ یـرهـب بیـر

 باشا دوش
 بـاشـــا دوش ســال دا بـاشا

 داشا یداشــچ یـربـ  یدئــد  

   یـیـریمبُـت قــا یسنـــ گَـل

 یـیـریمطـرح آ یـربـ یـئــنـی

   یــمچـالـمـا چـالـ آنــلـیــوا

 یـمتــاج آلـ یـربــ زوراکـی

  یتــاج یــمبــاســ بــاشـیـوا

 یــدن ده بــاجائــل آلــیــم

  ینائــل بـاالس یــبآتــ ائـل

 یـاالسیندوز تــک  سـنــی

 اولــســـونــدا  آغـا  آدیــن

 داغا  یــرمــاآزد مـئـیـلـیــن

 گَل یلهد خــوشالییــرســان

 گَل یــلهلــه بــ ییــم یـلــه د

 یـیـلـمچـاش دئ یدئـد داش

 یـیـلمن داش دئـ یـهدئـ ســن

 ــکـتــب اوال م یئـنـی کاش

 یـــوالمـــن ده  یــایــیــالم

 اوشـاق اوســتوم جــه گئده 

 ائده یولاوستون  کؤکسـوم

 عـلــمـه دوال اوخــویــوب

 یوالکــؤکدن ده  جــهــلی

  یککـؤلـه ل یـمالز یــه نــه

 یکائــلـه ل یــادوش  باشــا

 داشا یبـاخـد یــونـان داش

 شایـا یــغـونــجـادو دئــدی

 دا بـاشـا  یـنســالـــد مــنـی

 چـاشا ی «یمـانا» قـویـمـام

 صنم یلها مجنون

 یـاری یلـهصـنم قـهـر یچاالراق چـالـد عقرب

 یخاریچ یلهدرک ا ید یلهسؤ ینآناو یوخدور

 اوخلور یمن یلها یشباخ یانهـله  یوخزاد  هئچ

 یائــودن آتـار چـؤلـلـره سـار ینــیگلـ اولسـام

 یگـاریـننـ یاوالم نـازلـ ییماگـر دا نایستیرســ

 یقـانــالمـاغــا بــاغـال قـرار یآنــاو ظــالـیــم

 یـرب یـممن ده باخ یرگت یقـانلـ یخاریبچ قلبین

 یـوخـاریسؤزوم اوندان دا  یـوخآشاغا  بوندان

 یچـالـد یـئـره یـنآالن مجــنون آنـاسـ فرمانی

 یدامـار یـردیقـ یـیــناوره  یـلـهقـمـه ا یـاردی

 اوره ک الده یـردیقاچـ ینـدهصنم عشق قیبراق

 یزار یتوپراقـدا اوره ک بـاشـالد یئره دگدی

 یآلـد یسـسـ یـنــدانناال الر ییـناوره  مجنون

 یـذاریسـولـدو ع ینباالم یوا یائ ییردئ گؤردو

 یـن«یـمـانا» یطـبـعـ یـطرتینهفـ جوشـدوآنـاالر

 یـثـاریاوالن بـاشــقـا نـ یـنـدهآنـا شأنــ یـازدی

 یارانمـیش یوخدیآنادان اوستون اوالن  بیلدی

 یـگـاریائـلـده نـ یـگـیـدیآممـا ا آلـچـاقـالدار
 جـار ید یلـهائ یلـیبشرط ق یشها یحدد« عباّس» شاه

 وار یــولـواولـسـا  یـورقـانــیشاه بـگه نـن  یمینک هر

 یتـؤره لـ یـنـدنشـاه الـ یـنآلـسـ ییــزهجـا گـتـیـریب

 پـولـو وار یـنآلـتـ یـنسئـوسـم اگر باشقا م یـورقانیـن

 انـدازه اوال یـمـهحدد یــرمســـئـو یـــورقــاناو  مــن

 قـاال قــصــرده دامـالر دولـو وار یــورقــانــا یوخـسـا

 قـاچـمــادا شـاه قـولـلـوغـونـا یـلـها یـورقـان یـربـ هره

 زر گـولـو وار یـریـنـیـنب یپَکدنا ـشیـرمیسالـد بـیری

 یگـؤردوله کـ یچـوبـانـ یچیـنـدهصف ا یلالرساو یا
 چـولـو وار یـلـدنتــؤهـمـت اوالن الــده قــز یورقانــا

 یـالرقـانـالد یـنبـاش قـوالغـ یـلـهشالالق ا تـاپداییب

 بـلـکـه زولـو وار یآلـمـالـ یـونصفده قــو یدئد شاه

 یـلـهشــاه بـورونــوب نـؤوبـت ا ورقـانـیـنـایـ ینن هـره

 ساغ سـولـــو وار یورقانیوینقاچ  یاوغالن گئر دئدی

 یـسـّـاســانـیـباوزون قـ ییـورقـانـیـنـی اگـر هامینین

 بـولـو وار یـلـدنچـوبانــا چـولـدو قـز یچـاتـد نـؤوبه

 یـازیـدا یقـالـد یـچـالریقـ یـبگلـ یسّاشاهـا قـ چول

 چولووون بامبـولو وار یلچوبان ق یگؤردون ک دیدئ
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  یآل سئودیم
 یآل یمقاراگون سـئـود یرب یدیوار یچیندهائل ا 

 ینـالـ یـرتـااوزون فـ یقـدد یبآلـ یزق یرب شهردن

 یزیدیقـ یـرساو بـ یدل یئییمجیل یآدل «خدیجه»

 یآاللـ یـلـهـاماوزون جـهـلـدن ا یـنـدنقـدد دیلی

 یسـیپ یاخشی یدیقانماز ا یشیبندا یانهذ داییم

 ینـالـ یـنـدادابـانـ یره سونجوق آتان عـاقـل هونه

 یبگونوگوندن چوخالـ ینداآرا س یوکندکو های

 یآلـ یـمسـئـود یاولـدو دل یبآش یندنحدد قیها

 یـویـاقـو یرب یندر یسالد یلها یلآل د ین خدجه

 یوقـال یـلق یبدرمان اولوب ائلـده کس یس حیله

 نـه خـبر یـشـدنگؤره ا یگوندن سورا گلد هنئچ

 یآغـال مـالـ ینــاله سـسـ یـرگـؤردوگلـ قویودان

 یـنـیعـادتـ یـالرترک ق یـخـاریمچـ یرآغل دئدی

 یآغالرمـارال یمینتوت سئود یدئد یسالد ایپی

 یالننسنه ا یرله گل یپا یبگؤردو دوالش چکدی

 یالـقاچما اوبـ یسسله د یالنا ینقاچس ید ایسته

 یـرامقـاچـ یـندنآرواد الـ یـربـ یـورههـئـ قویـودان

 یادالـ یـمـرشـ یـرده اولماز بـئــله بـ یندهاصل ایالن

 سورون
 یراصـالت د یـنـسـانـاا یلآنالش ، د یولالرینسورون حاق  

 یـرجـهـالـت د یـنـسـانـادن دؤنـوب آزمـاق ، هـر ا اصـالت

 یـشاونـال پـاراالنـمـ یـاری، عـ یـنـسـانـاا یلـلـرد یـرد مَحَک

 یـرشـرافـت د ینائـلـلـرچـ یـلآنسان ، د یناقالرینقا شـرف

 یـنـدامـقـامـ یلد یتـورکـو ، مـاراقـلـ یـبآنـالد یونیسکـو

 یـرنـدامـت د یـازسـامـکـتـبـده ، تـورکـو  یـرانـلـیا ولــی

 یازمیش نه لر یندهاصل یــلباخ گؤر د یلیــند یــادون تانــی

 یـرپـوزمـاق سعادت د یـازیـب،  یلدهد یازانده قور قود  ده

 قافالندان یدومرول تک آسالندان ، نــه بـابک قانل یلد بو

 یر، بـوسـاط الردان امانت د یـشآلـمـ یصاصگؤزدن ق تپه

 یـرانـیا یـشـدی، تـوتـوب آلـمـ یـلـلـرا یـاغـیـلـری عــرب

 یـربـابـت د یـرمـاقداعـرب قـ بـابـک ، یآل قافـالن تورکون

 یـنبَـذده تـؤکـوب الشـ یب، کـسـ ینسرده عرب بـاش هشته

 یـرجـسـارت د یـرمـاققـ یب،کس ینباشــ لریاغی ینم نئچه
 یـمپـارالنـان خـانـ یـزدن، تـبـر یـمآسـالنـ« بـاقـر»ال  «ستّار»

 ـریصـدارت د یـش، لـووحـالنـمـ یـمقافـالنـ ییناقلیق یرم ده

 یـشگؤر نـه قـاتـالنـمـ ینـدالووحون ، قـات «یکسرَو»  ورقله

 یـرائتـمه ک ، تورکـلر چـون شهامـت د یراس یصرینقئ روم

 

 ذات

 یـرووردو گئچن گون وز یشاه عباّس هئ 

 یـرسَـز یـنعـاقـلـ یبکس یـمسوآل هانسی

 ذات یـااوجـالـدان  یـنـسـانـیا یــرد ادب

 ن اولـمـاقـدا مـاتاوستـــون نـد قالمیشام

 یشـاه ســاغ اوالمـات نـد یدئـد وزیــر

 یادب ذات نـد یبــاشــد یــارانـمـیـشـا

 گـئـجـه قـونـاق گـل مـنـه ایـنانـمیــسـان

 سـنـه یـشــیـقـالرا ینسالسـ یشیکپ دئییم

 یـرهاو گـئــجـه اولــدو قــونـاق وز شــاه

 هیـراولـدو ز یـئـمـکبـاش  یـاقآ سوفره

 یـالرالــه شـمـع آلـد یـشـیـکـلـرپـ نئـچـه

 یـالرسـوفــره لـره ســالـد ایشیـقــالریـن

 یبـو دب د یـمسانمـا شـاهـ یدئـد وزیر

 یادب د یســــ یـــمـــهده اوال الز دب

 یـلـهگـؤز یـریـنشــاه وز یـیـبال دالــدا

 یـلـهاؤز یـرمـیــشــدیگـتــ یچـانس نئچه

 یآچـد یـنآغـز یـنبانـتور یآراس سؤز

 یقاچـد یقارش یهسوفـره  یچانس چیخان

 

 جمال جانان یب جان
 یـوخـدور یجـاهـانـ یـلـیـن، مـئـ یجانـان جامالـ یوخسا

 یـوخـدور یدوزلوکده جـان یوخدور،بو یک هرکسده

 یـمدن گـؤرمـه د یمسـه، اوْل ک یــشانینکؤنول نـ آلماق

 یــوخـدور یشانـیاوْل نـ یـا اونـدان ، یـزمـن خـبـر سـ یـا

 یـزیدنـ یـــوز، وار اودلـو  یــولــدابــو هــرشــبـنـمـیـن

 یــوخــدور یـانیســه دردا ، شـــرح و بــ تاپماجادیــر

 وئـرمک الـدن ی، اولمـاز مـ ینصــفاسـ سـرمـنـزیـلـیـن

 یـوخدور یکـران یـولـون،  یـــانــدیــرســاروان دا ائــی

 یـایـیـلـدا یـستـیرسنیقـامـت ، ا یـایـلـی یـلــها گچـنــ

 یـوخـدو یـیـانی، هـئــچ ســه ز یـحـتنصـ یـردنپـ آل

 ن یـرهن دن اؤ یه، اولمام دئـ یــغیـنطر یـناولمـاغـ ریند

 یوخدور یاولموش اون چون افسوس،کسلرگومان مست

 یـردیسـاو یـئـلـه، زامـان  یـنگــنـجـ یآدلــ قـارونـون

 یـوخدور ینـاهـانـ یـناوره ک قــوالغـنـا، زر بــاتــیــر

 اوندان یـزلـهگـ ی، اسـرار یـبـیـناگـر رقـ یــرد شــمــع
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 یوخدور یزبان یلـه شـوخـون ، بـاغـل یـکباش کسـ او

 «حافـظ»اولـمـاز ، سـن تک جاهاندا  یـوخـدوربنده  بیر

 دوریوخ یتک ، شاه سا جاهانـ ینسن ینهئچ کس چـون

 

 ینخلوت نش زاهد
 یـه یـخـانـهووروب ، دون گئجه مئـ یدزاه خلوتی

 یـه یـمـانـه، قـورولـدو پـئـ یـریـبوارسا قـ پئیمانی

 ی، دونن قـدح لـه جـامـ یندیریردیس یک صوفی

 یـهفرزانـه  یـلـلیله دؤ نوب ، عاغ یجورعه مئ بیر

 گـئـجـه یـشگلـمـ یدی، شاه یقجاوانل یناس رؤیا

 یـه یـوانـهاو د ی، وئـرد یـئـنـه یـنعئشـقـ لیققوجا

 یول یجهگئتد« موغبه چه»،  یردیآل ینیند کؤنول

 یـه یگانـهاولـدو بـ یائـل ، تـا ینجـاآرد یشتـان او

 اودال گـول یـانـاق یـاخـدیبولبولـون ،  خرمنینی

 یـه، آفـتِ پـروانـه  یشـؤعـلـه سـ یـنشمع چؤندو

 غالماق آخـشـام سـحـرشوکور،آ یعضا اولمادی

 یـهدانـه  یـر، گـوهرِ بـ یـزدامـالمـ یاغـیـش دؤنـدو

 یـتـیتک ، افـسـون ائـدن آ یساق یوباؤ نرگس

 یـهافـسـانـه  یـسـی، مـجـلـ یچـولـقـاد ویردالری

 یشـاه بارگاه یـن،اولوبدی«حافظ» یائـو ایـندی

 یـهدا جـانـانـه  ی، جـانـ یـلـبـرهد یــلـید آخـدی

 

 یالسّاق یهاا االیا
 یلـلرد  یـنس ینلهاَنـدر د ی، مئ یله دؤوره گل ساق قدح

 یـلـلـرسون ا یباشالند ینلده اولدو عئشق آسان ، چت از

 یـایـســاصبـا  ینزولفون ، خوته ن عطـر ینافه ل آچارسا

 یـلـلـرزولفوندن ، دوشوب چولقار قـانـا د یوریملیق قارا
 ینچـ یـملـه آمـانـ یشیـمعئ یـوخ،  ینداجانان سـراس منیم

 یـلـلـر، دوزولسـون سانا محـمـ یـنزنگ یرسس له چال اوجا

 یــریمـوغـان پـ ینله ، دئسه سـن چـ یمئ ینسجّاده بویا

 یـلـلراون ال مـنـز یدینآ یول،  یاولماز م یزچیا خبرسیز

 یـانـدان یـر، دالقا بورغـان دا بـ یقدانخووفو قارانل گئجه

 یللرساح یریسئ یوک ی،یونگولحال یزیمآنالرب هاچان

 آخـر یــسـهپـ یچـکد یـم، آد یـکـدنمنَمل یـشلرا هامی

 یـلـلـر، قورولسا اون ال مـحـفـ یزلینقـاالرگ یرهـارداس او

 اولما کنـــار اوندان ییب، قا« حافظ»سن یستها حضورین

 یللرال چک ،جاهاندان اومما حاص یهگؤرمه  سئوینجین

 « یردنشکسپ یلیامو» غزل  ینجیبئش اوتوز
 یـار یاولمــا ائ ینغمگ یگــؤردونم یشا هــر

 گــولــده ده خــار یاوالرمــ  یلگـــ بــوالقدا

 یــیآ  یـــرساگـــون بولــوت آزد تــــوتولسا

 انگــل ســارالــدار یــنگــولشــه ن  حیـــاتیـن

 یمـلــردن بــاش وئــره ر یمســهتــام ک خطــا

 مــن ده نـاچــــار یـدبــو فئعلــه شــا دوشــم

 ییمـلــهکـس سنـه حـاق وئـرمـه  یــسپـ اوالم

 دوزلــوکـــده تکـــرار یــامحاقـــال خطــاوی

 یـــناشتبــاه    یلــهمــرحــم     ا   ساغــالــدام

 جــــار یـــم یلـــهائ  یثــوابـــ  گــونــاهینــدا

 یــملـــه آشـــا حـــددن گــونــاهعللـت  بـــو

 تـک گـونــاهکــارا طـــرفـــدار  ین،سـنچ نه

 یحاق بــوسـاطــ یـــرله ب یرچـــهد ایچــیمده

 یـــکارجنــگ و پئ یفــرتن یلــهعشــق ا ائــده

 یـلـهعـشـق اوغــروسـ یــراورتـــاق ب اولـوب
 یــثـــارا یـلـهقـــهــــر یـجـدانـیـمــیو ائــــدم

 

 باغبان
 مــنـه یباغـالمـا رضـوانـ ین،باغبان آچ باغ بره س 

 مـنـه یمـأوان مــهی،گـیزلـهالله نـد ینـد گـول

 یـنقم یجریندهه یشمرم اؤزگه گولو، چکم درمه

 مـنــه یگـؤسـتـر او طوبان ی،آاللـه لـر آخـتــار

 یـننـمـ یـرمـاآخـد ینمنـه ،گـؤزلـر یلهوفا ائ گل

 مـنـه یـانـیاورؤ یـتـارقا ین،گـل وار خـبر هرحم

 یـمیپـروانـه کـ یـنـه،شمعـ یـجرانینـینه یانـیـرام

 مـنـه یـمـانـیگـؤروم، لعـلِ سلـ یـردهب یشانن وئر

 ینـهجـان تئـللـر یبـاغـالل یی، یلهقان چ باغریمین

 منه یجانـ ینمـه رم ،وئـرسه له م یستهاو ا یوخسا

 یولومــو یستکا یباغالد ییبن،عهد ائدمه  باغبان

 مـنـه ینانیگؤسـتره م یـالی،خ یـوخ یـلبـ ائـیـلـه

 یمجنـون قــه در یبـاغالر یله،داغالر ا گزمیشم

 مـنـه ی«یـمانا» دورسام اگر، باغالما  تـاپمامیش
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 ینتصرف سرزم یشرح چگونگ

تورکمنها در جنگ گوگ تپه توسط 

 روس یقوا

 یشرویم روس ها با پ1868م تا 1853 یسال ها طی

را که  ییها ینبه سمت جنوب بخش اعظم سرزم

خوانده شد اشغال  یهروس یانهم یایبعدها آس

بود  یامدهکردند.آن چه هنوز به اشغال آن ها در ن

م 1869تورکمنستان بود. در سال  یامروز ینسرزم

 یایدر یکراسنودسک در ساحل شرق یشهر بندر

.روس ها در نهاده شد یانروس ها بن سطخزر تو

کردند تا گوگ  یشرق سع یم با حرکت به سو1879

توپ  یلهتپه را تصرف کنند. پس از گلوله باران به وس

 یرآن را تسخ یعبا حمله سر یدکوش یروس یخانه قوا

داشتند آنان را  یعدد یکنند.اما تورکمن ها که برتر

کردند و از متوقف  ینیعقب راندند. روس ها عقب نش

 یروهایدگان تورکمن عاجز ماندند.نکنن یبکردن تعق

 ینبه کراسنودسک بازگشتند. ا یابانهاروس با عبور از ب

شکست روس ها در تورکستان از سال  ینبدتر

 یروییم تا آن زمان بود.در دور دوم حمالت،ن1717

 یهزار شتر برا 20بزرگتر و مجهزتر و از جمله شامل 

 حمل و نقل به گوگ تپه اعزام شد.

روس تحت  یروین 7100م،1880دسامبر  در

اسکوبلوف گوگ تپه را  یخاییلجنرال م یفرمانده

محاصره کردند.شمار مدافعان گوگ تپه که 

زده  ینهزار تن تخم 25شامل بودند  یزن یرنظامیانغ

اسکوبلوف  یقبل یاند. با توجه به تجربه حمله ها

دژ را  یممستق یورش یگرفت که به جا یمتصم

 محاصره کنند.

با وجود  یدروز به طول انجام 23وگ تپه گ محاصره

توانستند  یروس یروهایمدافعان، ن یدمقاومت شد

قلعه حفر کرده و سپس  یوارد یریندر بخش ز یتونل

 یهژانو 12 در را در آن جابجا نمودند. یبزرگ ینما

قلعه،  یوارو شگاف برداشتن د ین،با انفجار ما1881

انفجار  یسربازان روس به داخل آن هجوم بردند. ط

صدها تن از مدافعان قلعه کشته شدند. و  یهاول

آمد جانشان را  یکه در پ یریدرگ یط یگرد یاریبس

مانده  یاز دست دادند.با ورود روس ها به قلعه، باق

فرار  یابانکردند از راه ب یسع یانامیرنظمدافعان و غ

اسکوبلوف مورد  ینظام یکنند. آنان توسط سواره ها

 یرغ یهزار جنگجو 8د.حدود قرار گرفتن یبتعق

در  یگرتن د 6500تورکمن در خارج از قلعه و  ینظام

مردان  یداخل قلعه کشته شدند. روس ها تمام

مانده در دژ را کشتند، تصرف گوک تپه  یتورکمن باق

آمد مقاومت تورکمن ها را در  یکه در پ یقتل عام و

 یم 6هم شکست و سرنوشت تورکستان را رقم زد .در 

 یاز امپراطور ی، تورکستان به طور کامل بخشم1881

گوگ تپه روس ها  یاتعمل یاعالم شد.ط یهروس

 ینفر زخم 883کشته و  245معادل به  یتلفات

 ازسرب 645عامل مرگ  یزن یماریمتحمل شدند.ب

 اعالم شد. یگرد

اسکوبلوف پس ازقتل عام اظهار داشت:) هر چه  ژنرال

 شوند( یم یعمط ی،بیشترآن ها را بزن یدترشد

اسکوبلوف به خاطر کشتار رخ داده از مقامش برکنار 

 یم، شهر عشق آباد در جنوب شرق1881سال  در شد.

 @turk_bilgiنهاده شد.  یانگوگ تپه بن
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 (2) یلگیب ینداغازان خان حاق

 حاضیرالدی :تانای شرقی دره جک

 یدوبا با رویارویی

خود  شورش کرد، توان یخاتوگ یهعل یدوکه با هنگامی

به غازان، که در خراسان  یغامیو پ یدند یرا کاف

حق حکومت از آن »ساکن بود، فرستاد و به او گفت: 

پس غازان با «. ما خان شو یاریو با  یاتو است، ب

و به  یرفترا پذ یخود، درخواست و یانمشورت اطراف

 یبانیکسب پشت ایبر یحرکت کرد؛ و یتختسمت پا

مضمون که  ینداد با ا به او یحکم یرنوروز،کامل ام

 ییفرمانروا یرنوروز،پس از به تخت نشستن غازان، ام

 ین. ایردکل سپاه را در دست بگ یو فرمانده یاالتا

که غازان از همان لحظه، خود را  دهدیمسئله نشان م

که غازان به  یبود. هنگامبه عنوان سلطان خوانده

را  یخاتوگ یدو،متوجه شد با ید،تهران رس یکینزد

او به تخت نشسته و از  یاست و خود به جاشتهک

است. پس غازان خان گشته یمانپش یزدعوت غازان ن

 یالنگرفت و در راه گ یشراه بازگشت خراسان را در پ

از وزارت خلع  یدوبا صدرجهان، که به دستور با

رو به  شت،بود و حال حکومت روم را در دست داشده

 یو یانه از لشکرداد ک یشنهادرو شد. او به غازان پ

 ینرا برکنار کند. اما ا یدواستفاده کند، تا موفق شود با

غازان بود  یاز سو یمشروط به قبول شروط یشنهادپ

 است: یرکه به قرار ز

با مسلمانان را در  یرفتارمسلمان شود و خوش غازان

 .یردگ یشپ

ها را بخشد و آن ییرا از دست مغوالن رها موقوفات

 کند. یبازساز

به قتل  یدوکه توسط با هایییتبه وارثانِ شخص انغاز

کنند،  یمتعز یگرمجبور شدند به مناطق د یا یدندرس

 صدقات الزم را بپردازد.

 و غازان خان یدوبا یانم نبرد

و نام خود را  یرفتها را پذشرط ینخان تمام ا غازان

او ده هزار تن از مغوالن  یرویمحمود گذاشت و به پ

او و  یانم یواقعه، دشمن ینوردند. ااسالم آ یزن یگرد

 را شدت داد. یدوبا

 و سرانجام آن یدوغازان و با ینظام درگیری

سپاه خود  یرا به فرمانده یرنوروزخان، ام غازان

فرستاد. طغاجار و  یدومنصوب ساخت و به جنگ با با

شده بودند،  یلهم که قبالً به غازان ما یگرد یامرا

 یرنوروزخود را به سپاه ام را رها کردند و یدوجانب با

که خبر مسلمان شدن غازان خان  یرساندند. هنگام

ز به تکاپو افتادند تا سلطه یها نآن ید،به مردم رس

 یندر چن یدورا به اتمام برسانند. با یاساییمغوالن 

 یمردم برخوردار نبود و سپاه یتکه از حما یطیشرا

طور بود بهموفق نشده یزکمتر از غازان داشت و ن

مجبور شد  ید،کامل افراد صدرجهان را از حکومت بزدا

داد که در صورت  یشنهادپ یدودرخواست صلح کند. با

غازان، عالوه بر خراسان و مازندران،  ینینشعقب

خواهد داد.  یبه و یزکرمان، فارس و عراق عجم را ن

 یاما پس از مدت یرفت،را پذ یشنهادپ ینغازان ا

در سر دارد و  یگرید یالخ یدومتوجه شد که با

 یمجلس یاو توجه کرد؛ پس ط یهابه وعده توانینم

غازان از جمله  اهاندادند، تمام هواخو یلکه تشک

او به  یبه قرآن قسم خوردند که تحت لوا یرنوروزام

 یناناطم یدوبا یتن یسر برند. غازان که به صفا

نوروز  یربعد ام ینداشت، به خراسان بازگشت و چند

 یدونزد با یئتی. غازان خان هیوستازان پبه غ یزن

فرستاد تا از او بخواهد به وعده خود عمل کند. 

که  یبازگشتند، غازان را از اقدامات هاآنکه  یهنگام
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بود، آگاه ساختند و در  یریگضد او در حال شکل

 یحمله کند. و یدوگرفت به با یمغازان تصم یجه،نت

دماوند اردو زد  .ق در الره 694در چهارم شعبان سال 

و به زبان  یزهپاک یهالباس یدنو پس از غسل، پوش

حرکت کرد و  یجانبه سمت آذربا ید،آوردن کلمه توح

 یرا در پ یرنوروزبرنخورد. غازان ام یتا اوجان به مانع

در  یرنوروزبود، فرستاد. ام یختهکه به شمال گر یدوبا

سال  یقعدهذ 23و در  یافتدست  یدونخجوان به با

را به قتل رساند.  یدو.ق به دستور غازان خان، باه 694

را در همان  یزحمله کرده و تبر یتختآنان سپس به پا

 سال فتح کردند.

 اسالم ینغازان به د گرویدن

آبا و  یند ییرکه تنها با تغ یافتخان در غازان

در قدرت خود  تواندیاسالم م یرشو پذ اشیاجداد

خود را نابود  یو خارج یبماند و دشمنان داخل یدارپا

بر پا  یرنوروزکه غازان با حضور ام ییکند. در شورا

علما، اهل زهد  ین،گفت که منجم یرنوروزکرده بود، ام

 اند:کرده یشگوییپ ینو ورع چن

خواهد کرد  یامق ی.ق سلطانه 690حدود سال  در»

خود را از  یشیناو رونق پ یتکه اسالم در کنف حما

امن و رفاه خواهند  یناو قر یایسر خواهد گرفت و رعا

او را  یانلشکر یرامر خ ینشد و خداوند به پاداش ا

 «. یدنصرت و ظفر خواهد بخش

از  یشسخنان به مزاج غازان خوش آمد و چون پ این

بود که مسلمان نوروز وعده داده یرآن هم به ام

.ق به حضور ه 694شعبان سال  یلدر اوا شود؛یم

رفت و با حضور تمام امرا  ییحمو یمابراه ینصدرالد

 یاریاز او عده بس یرویگفت و به پ یدکلمه توح

کردند.  برپا ییهامسلمان شدند. در آن ماه، جشن

را مورد  یخغازان خان، جماعت سادات، ائمه و مشا

فرق  یانداد. او از م یاریلطف قرار داد و صدقات بس

و مسلمانان  یدرا برگز گرییچهارگانه اهل سنت، حنف

به جشن، سرور و  یخبر تا مدت ینا یدنبا شن

تخت او درم و  یپرداختند. بزرگان بر پا یشادمان

 ینمحمود، ملک العراق»لقب  یو هافشاندند و ب ینارد

دادند. سلطان، « و روم یرهو خراسان و فارس و الجز

 یو رسوالن یدرا انعام بخش یانخود در همان روز روحان

و ممالک  یاالتهمه ا به اطراف و اکناف فرستاد تا

آگاه شوند. در مورد اسالم  یو یاز مسلمان ی،اسالم

ذکر  نیغازان عدد کال یانآوردن مغوالن و اطراف

اند که است. در منابع تا ده هزار مغول را برشمردهشده

 یند یالناس عل»به تبع سلطان و به مصداق 

 آوردند. یبه اسالم رو« ملوکهم

 

 رآنغازان خان در حال قرائت ق

پس از  یگرد یانبرخورد غازان با اد شیوه

 گروش به اسالم
صادر  یخان در روز به تخت نشستن خود فرمان غازان

که همه مغوالن مسلمان شده به  ینبر ا یکرد مبن

 یندبپردازند و کفر را از کشور بزدا ینیانجام مراسم د

اسالم  ینبه د یدبا یزو همه کافران و مشرکان ن

و لباس مخصوص  دادندیم یهاگر جز بگروند. اهل ذمه

 یام،ا ین. در ابودندیم اندر ام پوشیدند،یخود را م

بر لباس خود  یاوصله یاجز با عالمت زنار  یسویانع

 یبرا یزن یهودیاندر معابد ظاهر شوند و  توانستندینم

مخصوص بر سر  یکاله ین،از مسلم یصتشخ

 یها. غازان سپس دستور داد تا مجسمهگذاشتندیم

 ار هایسهو کن یساهاها، معابد، کلها، آتشکدهبودا، بت

خان، صورت غازان خان کنند. به دستور ارغون یرانو

 یطراح یاز معابد بودائ یکی یوارد یرا بر رو

 یو نقوش و حت یرآن تصاو یبودند؛ به امر وکرده

خراب و محو کردند. غازان خان  یزپدر او را ن یرتصو

به اسالم ندارند، پس  یلم ییبودا رهبانان دانستیم

و  یاورداسالم ب خواست،دستور داد هر کس از آنان 

مسلمان شدند  یبه ممالک خود بازگردند. گروه یهبق

 یارراه د دادند،یم یلرا تشک یتآنان، که اکثر یو باق

گرفتند و کشور از گروه رهبانان پاک  یشدر پ یشخو

ر داد که اگر مسلمان شده اخطا یانشد. غازان به بخش

 زند،سر  ییگریاز بودا یحاک یعمل یناز آنان کوچکتر
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و  یانزرتشت ییان،بودا ین. همچنیدبه قتل خواهند رس

که به دنبال ضعف  یزن یلیگروه بازمانده اسماع

را مسلمان  یلیهکه اسماع یانمسلمانان )خصوصاً سن

برداشته  یانبودند، از م یافته ی( قدرتدانستندینم

 یگرو بار د یختندها گراز آن یه گروهشدند؛ البت

 از سر گرفتند. یاعمال خود را پنهان

 

 غازان خان یشینپ مهر

 اقدامات غازان پس از گروش به اسالم دیگر
چون بازماندگان  یمذهب هاییتاقل یکل طوربه

که در دوره  یو زرتشت یلیاسماع ی،مانو ی،مزدک

مه کسب کرده بودند، صد یمناسب یروین ییگریبودا

غازان  ینو کارشان از رونق افتاد. همچن یدندکامل د

خان دستور داد مهرها مانند گذشته مدور ساخته 

نقش  هانبر آ یشود و نام خدا و رسول به خط عرب

 یوانیو د یها و مراسالت سلطنتبندد. بر سر نوشته

تحوالت،  ینا ینوشته شد. در پ «یاهلل اعل»کلمات  یزن

. غازان یافت یترسم یادار یالتاسالم در تشک یند

 ی،اسالم ینقوان یتو تقو یدوستخان در کار اسالم

از خود نشان داد؛ تاج از سر برداشت و  یشتریب یسع

و  یانگذاشت و به همه اطراف امهآن عم یبه جا

به تن کنند.  یتدستور داد که لباس روحان یاندربار

 ینبر ا یصادر کرد مبن یجلب قلوب مردم، فرمان یبرا

به  یکس مجبور نباشد کاله مغول یچه از آن پس هک

سال پس از جلوس بر تخت  یک یسر بگذارد. و

خلفا روز جمعه در  یدسلطنت به بغداد رفت. به تقل

 یارتجامع شهر نماز جماعت خواند و به ز سجدم

رفت. در واقع پس از گروش  یکوف یفهآرامگاه ابوحن

با و آ یسنت یهااسالم، حلقه ینغازان خان به د

 گسست. یو یاجداد

 

 آغاز سلطنت غازان خان
پس از دو  یزنوروز ن یربه مغان آمد و ام یزاز تبر غازان

همه خاتونان،  یجان. در قاراباغ آذربایوستهفته به او پ

و بزرگان دولت گرد آمدند و بر  یرانشاهزادگان، ام

خود به او  یاتفاق نظر کردند و در وفادار یو یپادشاه

 ینکه در ا یزنجان ینخواجه صدرالد قسم خوردند.

بود، به استقبال او العاده حاصل کردهفوق یقدرت یاما

از سادات، علما و ائمه  یاریشتافت و به همراه او بس

رفتند و در روز  یرونب یزآن شهر جلوتر از غازان از تبر

.ق او را بر ه 694سال  یحجهو سوم ذ یستب یکشنبه

غازان وارث تاج و تخت  یب،ترت ینتخت نشاندند و بد

که به دست  یرلیغی لین. اویدمملکت هالکو گرد

 یربود دا یغازان در همان روز جلوس صادر شد، فرمان

 ینیآداب د یمغول، اجرا یبر قبول مذهب اسالم برا

 یرجانب عدالت، منع امرا و اکابر از ظلم به ز یتو رعا

 یاحمد خالد یندستان. غازان خان، خواجه صدرالد

 بهرا  یسمنان ینالدرا به وزارت،شرف یزنجان یانچاو

نوروز را به منصب  یرام یتکچیوسمت اولغ ب

 یگاهنمود. اسالم آوردن غازان، جا یینتع یراالمرائیام

از  یاریکرد، اما بس یتاو را در جامعه مسلمان تقو

از  یو برا پسندیدندیکار را نم ینشاهزادگان مغول ا

سبب،  ینو به هم کردندیبرداشتن او تالش م یانم

سر گرفت  ییهاو توطئه هادر آغاز سلطنت او، شورش

 یسرکوب شد. غازان خان پادشاه یکه همه به سخت

 کندیقهار بود و سلطنت او چنان که هوراث اشاره م

 هایزیرو خون هاکردنیاستسراسر آکنده از ذکر س

 ینا یکه در شرح پادشاه گویدیم یزاست. دسون ن

 یااهلل کمتر صفحهفضل یدالدینرش یفدر تأل یلخانا

از ارکان دولت در  یکیکه اشاره به قتل و اعدام  تاس

دور داشتن  یرا هم برا یانآن نباشد. غازان طغاجار نو

او، به  یاحتمال یهااز دخالت یریاز اردو و جلوگ

بعد  یبالد روم فرستاد و چند یممق یاردو یرهبر

داشت. غازان  یلتل او گسرا با فرمان ق یلچینفر ا یک

مخالف خود پرداخت؛ از  گانشاهزاد یسپس به سرکوب

آالفرنگ را  یعنیخان  یخاتوآن جمله پسر ارشد گ

را  یدو،کرده و سپس عفو کرد. توکان، پسر با یردستگ

 یانبهم رسانده بود، از م یکه در گرجستان قدرت

خان دست  یخاتوکه در قتل گ ییبرداشت و امرا

 گذراند. یغز دم تداشتند را ا
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 یشاهزادگان و سران سپاه اوجا شورش
که مغوالن  ید.ق خبر رسه 695ماه صفر سال  در

پسر  ی،تحت امر اوجا یختار ینماوراءالنهر، که در ا

خراسان و نبود قوا در  یهاخان، بودند، از انقالببراق

به خراسان  یحونآنجا استفاده کرده، پس از عبور از ج

اند. غازان خان د و تا مازندران تاختهانور شدهحمله

از تمام نقاط کشور، عازم بالد  لشکردستور داد که 

 ینها معآن یرا به فرمانده یرنوروزشود و ام یشرق

سال، سه بار تخت  یکچون کمتر از  یکرد؛ ول

مختلف از  یانشده و لشکر ییردستخوش تغ یلخانیا

پرداخت گرفته بودند؛ خزانه جهت  یاربس یاتمردم مال

 یزدر تبر یرنوروزنداشت. ام یوجه یدحقوق قشون جد

قرض کرد و به  یابه زحمت چند تومان زر از عده

 رفت. یاوجا یانجنگ لشکر

 یرنوروزام یانسپاه یخراسان از جلو مغوالندر

 یدرس یشانهرات به ا یکیدر نزد یرنوروز. امیختندگر

را کشت و تا کنار  یفهاز آن طا یو در آنجا جمع

کرد و پس از آن که  یبها را تعقآن یمابق حونیج

خالص کرد، در هر  یشانخراسان را از شر تعرض ا

از جانب خود منصوب کرد و موفق و  یبیقسمت نا

نوروز پس از  یرنزد غازان خان بازگشت. ام یروزپ

را به  یزنجان ینمراجعت از خراسان، خواجه صدرالد

زه تصرف بدون اجا یوانیکه در اموال د یناتهام ا

 نماید،یو فرمان صادر م یرلیغخود  یشو از پ کندیم

را به  یدستجردان ینالداز وزارت عزل کرد و جمال

 یهو ته یوانیو عقد امور د حل یاو گماشت. و یجا

 یکب یرا بر عهده برادر خود حاج یانلشکر یحتاجما

 یگربه برادر د یزها را نفرمان یگذاشت؛ صحه و امضا

 یبترت ینسپرد و به ا یتلمشسا نیناصرالد یشخو

را در دست  یو کشور یزمام تمام مشاغل مهم لشکر

 خود گرفت.

 

 بورال و ارسالن اوغول سوکای،
نوروز، صورت انتظام  یرام حضوریامور خراسان ب چون

نوروز با  یرامر کرد که ام یگرغازان بار د گرفت،ینم

ت چند نفر از شاهزادگان و امرا به سمت خراسان حرک

 ی،نوروز، شاهزاده سوکا یرکنند. از جمله همراهان ام

 یعنی یلشکر یبود که با دو نفر از رؤسا یشموتپسر 

 ین. ابودیختهطرح اتحاد ر اوغولبورال و ارسالن 

بودند،  ینوروز و غازان ناراض یرجماعت که از اسالم ام

 یهم اساس دولت نوروز یمصمم شدند که به همراه

 ییمعابد بودا یگرو بر اثر آن، بار د دیدنرا برچ یو غازان

را در هم  ینکرده و شوکت اسالم و مسلم یدرا تجد

 بشکنند.

و بورال که به عنوان مقدمه  یسوکا شاهزادگان

 یمبودند، تصمنوروز عازم خراسان شده یرام یانسپاه

نوروز ببندند و او را بکشند، اما  یرگرفتند راه را بر ام

 یجوشاهزاده طا یشپ یرسولکار،  یناز انجام ا یشپ

 یجوفرستادند و او را هم به طرف خود خواندند. طا

نوروز را  یرفوراً ام یول یرفت،را پذ یشانظاهراً دعوت ا

 یو بورال باخبر ساخت. نقشه امرا یاز توطئه سوکا

نوروز را در  یرو بورال ام یبود که سوکا ینا یعاص

 یانرا از م غازان یزخراسان به قتل برسانند و ارسالن ن

آگاه  ینمخالف یخوننوروز که از قصد شب یربردارد. ام

گذاشت و در  لیخود را خا یمهبود، شبانه خشده

کنندگان بر نشست و پس از آن که توطئه ینکم

آمده و  یرونب یننوروز از کم یراو وارد شدند، ام یمهخ

ها حمله کرد که به دنبال آن بورال کشته شد و به آن

به دست هرقداق  یبه زود یول ،یختگر یسوکا

که به  یزاو ن یارانو کشته شد. ارسالن و  یردستگ

بودند، به ان خود را آماده کردهیقصد غازان، سپاه

نوروز تمام  یرو غازان و ام یدندمغلوب گرد یزود

 یجمع ینرا به دست آورده و کشتند. همچن ینمخالف

با  یبه همدست یزرا ن یاز دشمنان صدرجهان، و

هم به  یواند یاز اعضا یامتهم کرده و عده یانیاغ

صدرجهان شهادت دادند. حکم شد که  یتمجرم

را  یو یار،و پس از آزار و عذاب بس یرندخواجه را بگ

 یدبه قتل برسانند؛ دو تن را موکل کردند که او را مق

برده و به قتل برسانند. اتفاقاً  اییشهو برهنه در ب

دو موکل  یندر حق اخان،  یخاتوخواجه در عهد گ
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صدرجهان را تا شب در  یشانبود. اانعام و اکرام کرده

هرقداق که از  یرام یانم ینا رنگاه داشتند. د یشهآن ب

بود، به اردو بازگشت و  یافتهفراغت  یانجام کار سوکا

او شرح  یپس ماجرا را برا ید؛از حال خواجه پرس

تا صبح، دادند. فوراً دو سوار فرستاد و دستور داد که 

 ینمخالف یاز اسام یدارند. روز بعد فهرستدست نگه

در  جهانبه حضور غازان خان آوردند که اسم صدر

نگذشت که خواجه از طرف  یزیآنان نبود؛ چ یانم

که در  یدغازان مورد عفو قرار گرفت و مقرر گرد

هرقداق  یر. غازان خان، امیدنما یمجاورت اردو زندگ

به حکومت  ی،سوکا یادادن ماجر یصلرا پس از ف

 الثانییجماد 7 یخفارس منصوب نمود و او در تار

و به رفع مشکالت و  شد.ق به فارس وارد ه 695سال 

 یحجهپرداخت. غازان در ششم ذ هایاتمال یآورجمع

را به  یدستجردان ینالد.ق، خواجه جماله 695سال 

.ق ه 696در اول محرم سال  ینقتل رساند. او همچن

صدرجهان، را مورد توجه قرار  ی،احمد زنجانخواجه 

 ینکه ا یدبرگز یوانیبه مقام صاحب د یگرداده و بار د

 یرام یلبرخالف م ین،الدو قتل خواجه جمال انتخاب

امر بود که قدرت او رو به زوال  یننوروز بود و نشانگر ا

را از  یواندارد که خود و د یمتصم یلخاناست و ا

 بخشد. یچنگ او و عمالش خالص

 

 ازدواج غازان و همسرش در دربار
را به قصد آران  یز.ق تبره 695 یحجهذ 6در  غازان

قشالق کند. در  یهترک کرد تا زمستان را در آن ناح

مطابق سنت  یسفر مراسم ازدواج و یهمنازل اول

با بلغان خاتون شکل گرفت. مغوالن رسم  یاسالم

به جز مادر  مادر، البته یوگانبا ب یدداشتند که پسر با

بزرگ غازان با  یایا و نیخودش ازدواج کند؛ پدر و ن

بودند و دوقوز خاتون پدرشان ازدواج کرده یوهب

هالکو، قبالً همسر پدرش  یحیمعروف، زوجه مس

باشد خطبه حاضر شده یروحان یککه  ینبود. ا یتولو

 نماید،یم یباور نکردن یباًرا بخواند تقر یازدواج ینچن

 یظاهراً صادق دست به وصلت ی،مسلمان که نو ینو ا

 دهدینشان م یدهکه صراحتاً در قرآن ممنوع گرد ندبز

 هاییشهمغوالن ر یانهنوز در م یمکه سنن قد

 است.داشته یاستوار

 

 نوروز یرام مرگ
نزد غازان خان محترم و مورد  یات،آقا، از قوم ق نورین

 ینتگاه انوروز، در دس یربرادر ام یراتای،اعتماد بود. او

. کردیاعتماد نم یچندان به و ینشخص بود و نور

گناه غلبه  ید،پس چون نوروز به حدود خراسان رس

انداخت که موجب  ینرا به گردن نور یانشورش یافتن

نقطه آغاز  یداد،رو ینو ا شد یرنجش همگان از و

 ید،بود. نوروز چون به خبوشان رس یشکست و

رفت، اما  یانشورش یرا آماده ساخت و در پ یانلشکر

را رها کرد و به بهانه  یانپس از چند روز لشکر

به  ینشد؛ همچن یجانهمسرش، روانه آذربا یماریب

بودند تا در فرستاده شده یفرمان غازان خان گناهکاران

اما همه در  یرند،در مقدمه لشکر قرار گ جنگوقت 

نوروز روانه شدند و صحنه نبرد را ترک کردند.  یپ

 یریپادشاه بر سر ام اجازهیراه، ب یانهدر م یرنوروزام

تاخت. پس به فرمان غازان به خراسان احضار  یشورش

 یکمو  یستشد، اما از اطاعت آن سر باز زد. نوروز در ب

آمد.  یبه حضور و ینصا ر.ق ده 695شعبان سال 

 یگرد یرو چند ام یانشاه، نوکه قتلغ ینغازان با ا

 یست،ز به خراسان صالح نگفتند که رفتن دوباره نورو

 یزرا ن یحیی ینالدباز او را به اعزاز روانه داشت و نظام

 ینحکومت، با او همراه ساخت. تمام ا یابتبه اسم ن

ر نوروز شد؛ یغازان به ام ینیسبب خشم و بدب یعوقا

 آن نبود. یاما علت اصل

بر مسند وزارت نشست،  یگرچون بار د صدرجهان

نوروز، که در  یرخود را از ام درصدد برآمد که انتقام

با  یالخ ینو به هم یردعزل او دست داشت، بگ

دشمنان او همدست شده و به اتفاق در سرنگون 

. صدرجهان و یدندنوروز کوش یرکردن دولت ام

و برادر او،  یرنوروزبرادرش، قطب جهان، از زبان ام

 ینخطاب به سلطان مصر ساختند به ا یمراسالت
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او هنوز  ید اسالم غازان چون امرابا وجو»مضمون که 

به او و  یلشکرکش یبرا اند،یامدهن یلشرف نا ینبه ا

مناسب فراهم است و  یکفر سلطان را فرصت یشهقلع ر

 یانبه کمک لشکر یامنوروز و برادران او جهت ق یرام

در آن نامه ذکر فرستادن  وهحاضرند و به عال یمصر

نوروز به  ریچند ثوب جامه گران بها را از طرف ام

 ینا یافشا« سلطان گنجاندند. یبرا یهعنوان هد

 ینکه در ا یلخانمسئله باعث خشم غازان خان شد؛ ا

در همدان بود، به عجله از آنجا به سمت شهر  یختار

 یکخشمناک بود که در  یوان حرکت کرد و به قدر

 االولیو در جماد یمودفرسخ راه را پ یس قریبروز 

. او در آنجا دستور یدوان رس .ق به شهره 696سال 

نوروز را بدون محاکمه و پرسش  یرداد که برادران ام

را فرستاد که  ینیبه قتل برسانند. غازان خان مأمور

نوروز و هشت برادر او را در هر  یرکسان و پسران ام

برادر خود خدابنده را  یو د؛رسانن یاساجا باشند به 

شاه و تلغق یرعازم خراسان بود، ام یکه با لشکر

چوپان و چند تن  یرهرقداق را با دو تومان لشکر و ام

از امرا را از نقاط مختلف کشور احضار کرد و  یگرد

 یرنوروز مأمور کرد. ام یرام یریرا به دستگ یهمگ

 وجودو با  یافتاز اوضاع اطالع  یشابورنوروز در ن

ها از او، با خود و جدا شدن آن یمخالفت سران لشکر

ر به جانب هرات فرار کرد تا به پناه ملک چهارصد نف

بود، کرت که با دختر برادر او ازدواج کرده ینفخرالد

 یمنوروز را تسل یرام ین،ملک فخرالد یبرود؛ ول

 یقعدهذ 22شاه او را در شاه کرد و قتلغقتلغ یانسپاه

.ق کشت و سر او را نزد غازان خان ه 696سال 

 فرستاد.

 

 یزنجان ینصدرالد قتل
.ق، ه 696سال  یقعدهذ 22نوروز در  یراز قتل ام سپ

خواجه  ی،غازان یو امرا یوانیاز عمال د یاعده

را به تصرف در اموال متهم  یاحمد زنجان ینصدرالد

غازان او را از نظر انداخت.  یبترت ینکردند و بد

 یباهلل طفضل یدالدینصدرجهان گمان کرد رش

و ضد او  هتوطئه شرکت کرد یندر ا یزن یهمدان

است؛ پس صدرجهان به پادشاه به غازان گفته یسخنان

 یدالدینغازان به او گفت که رش یبرد، ول یتشکا

 یرام یانم یناست. در اضد خواجه نگفته یسخن

پادشاه گرجستان رفته بود،  یسرکوب یشاه که براقتلغ

 یدغازان آمد و شن یدر کنار شط کورا )کر( به اردو

و اقوام او  یاناطراف ییخان بدگولیکه صدرجهان نزد ا

ها نسبت به آن یاراست و قتل و غارت بسرا کرده

شاه چون مورد خشم غازان قرار گرفت، است. قتلغداده

خشم و سرزنش  ینکه علت ا»: یداز خواجه پرس

 یاد ینزد غازان از او به بد یچه کس یستچ

ماجرا خواجه  ینصدرجهان در ا« است؟کرده

 ینکرد و به هم یرا مقصر معرف اهللفضل یدالدینرش

. یدگرد یرمتغ یدالدینشاه هم بر رشخاطر قتلغ

بود، نزد غازان خان  اطالعیکه از اوضاع ب یدالدینرش

شاه دانست که کرد. غازان پس از احضار قتلغ یتشکا

صدرجهان است که  ینماجرا از چه قرار است و ا

 ینهماست. غازان خان به را متهم کرده یدالدینرش

جهت بر صدرجهان خشمناک شده و دستور داد او را 

.ق مورد محاکمه قرار ه 697رجب سال  17 یخدر تار

شاه مجازات به قتلغ یدهند و پس از آن او را برا

 697رجب سال  22شاه خواجه را در سپردند. قتلغ

 یاتدوره ح یبترت ینکرد و به ا یمدو ن یان.ق از مه

.ق، ه 697اواخر سال  ر. دیافتصدرجهان خاتمه 

به عزم قشالق، به طرف  یزکه غازان از تبر یموقع

در اوجان سمت وزارت و صاحب  رفت،یبغداد م

 یمحمد مستوف ینرا به خواجه سعدالد یوانید

اهلل فضل یدالدینوزارت را به عهده رش یابتو ن یساوج

 یکدیگردو نفر به کمک  ینگذاشت و ا یهمدان یبط

 مشغول شدند. ازانیغبه اداره ممالک 

 

 مصر و شام
درصدد برآمد  یدن،خان پس از به حکومت رس غازان

مصر و شام را  یکتا همچون پدران خود جنگ با ممال
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 یاناقدامش ب یبرا یربه شرح ز یلیادامه دهد و دال

 داشت:

 یو حاکمان مناطق مصر و شامات، مسلمانان سالطین

حاکم شود که  یشخص یدپس با یستند،ن یواقع

 باشد. ینراست یمسلمان

او بر  یهغازان خان حاکم مسلمان بود، پس تک چون

 .کردیرا مجاب به دفاع از اسالم م یو یفه،مسند خل

اند و اصل و زادهمناطق مصر و شامات غالم حاکمان

 .رسدیم یزغازان به چنگ یایندارند، اما ن ینسب

گذشته هالکوخان از رود فرات عبور کرده و بر  در

تا  هاینسرزم ینبود، پس اکرده یداتسلط پ یزن شامات

 بود. یلخانانحدود متعلق به ا ینا

 

 به اوضاع روم رسیدگی
ها وضع خان ابتدا از روم شروع کرد؛ چون آن غازان

اوضاع به خاطر فرماندهان  ینداشتند و ا یترآشفته

 یبود که با رفتار ناپسند خود مردم را عاص یمغول

مسعود، حاکم روم، در  الدینیاثغبودند. سلطان کرده

زمان نزد غازان بود و به خاطر احتمال شورش و  ینا

اعالم استقالل، اجازه سفر به روم را نداشت. سلطان 

 یشبه نام سوالم یمغول یا.ق، شاهزادهه 698در سال 

 یو وضع رو به بهبود یدروم برگز یراالمراییرا به ام

 یسازل آمادهزمان غازان خان در حا ینرفت. در ا

 یفهوظ یشحمله به شامات بود و سوالم یامکانات برا

 اهیسپ یان،داشت پس از آرام ساختن حکومت روم

و پنج هزار نفر آماده سازد و به  یستمشتمل بر ب

خود را  یانمحض شروع نبرد توسط غازان خان، لشکر

به حرکت  یسو شهر س یرصغ یآنادول یقاز طر

حکومت  یهرا اجرا نکرد و علفرمان  یندرآورد، اما او ا

تمام  یمهبود که کار ن ینچن ینشورش کرد. ا یمرکز

شورش را سرکوب و  یماند. غازان خان پس از مدت

منطقه  ینا یرا برا یدیجد یراالمرایام ینهمچن

 منصوب کرد. 

 یانلشکر یهمراه یغازان به هتوم دوم برا فرمان

 شاه )حمله به دمشق(قتلغ

 یحیانسروابط با م برقراری
ترس در دل  یناز اسالم آوردن غازان خان، ا پس

 یمنج یلخانانپس ا یناز ا یاشد که آ یجادا یحیانمس

است؛ چون سلطان  یجواب منف یستند؟ن یحیانمس

داشت. پس  یازها نشامات و مصر به آن یسرکوب یبرا

برقرار  یحیانو مس یرصغ یبا آنادول ییهاغازان تماس

 یشدر داخل و خارج کشور پتسامح را  یاستکرد و س

ها بهره ببرد. او به هتوم دوم گرفت تا از کمک آن

 ییرها یمضمون که برا ینفرستاد؛ با ا یانامه

از دست مصر و شامات آماده است و اگر او  ینفلسط

 ینفلسط یسلطان بگذارد، و یاررا در اخت یانشسپاه

تمام  یتها خواهد داد. پس هتوم با رضارا به آن

 یانغازان خان قرار داد. گرج یاراخت ررا د نشیاسپاه

مقدمه لشکر او آماده ساختند.  یبرا یانیسپاه یزن

بود که روشن شده یحیاندر دل مس یاریبس یدام

م، هتوم دوم  1300.ق / ه 700بود در سال باعث شده

 یمضمون که غازان خان ارض ینبا ا یسد؛بنو یکتاب

و آن را به موعود را از مسلمانان خواهد گرفت 

 یافتاخبار آنچنان گسترش  ین. اسپاردیم یحیانمس

را  یمغازان اورشل کردندیگمان م یزانسکه مردم در ب

 یادبودیمناسبت لوح  یناست و به افتح کرده

 ساختند که همچنان موجود است.

 

 بوغا کیتو الدینینروابط با الملک العادل ز برقراری

به  یحیان،مسخان به رغم کمک گرفتن از  غازان

غازان در  ید؛بخش یتهاجم خود به شامات رنگ مذهب

 یکرد. او نذورات یدنعراق د یراه از اماکن مذهب یانهم

را به جانب  یها در نظر گرفت و نهرآن یبرا یاربس

مذهب  یحنف یگرد یاز طرف یساخت. و ینجف جار

به  یگرفرقه د 3 ینفرقه را ب ینبود و قصد داشت ا

وعده داد  یعیانبه ش یگرد یاز جانب یرساند. و یبرتر

را باز خواهد  یکه حقوق از دست رفته خاندان عل

با  یزآممسالمت یاستیگرداند. غازان خان در ابتدا س

 یطراح یگرفت تا بتواند نقشه مناسب یشمصر در پ

که با مسلمان شدن او  یو خارج یکند، بزرگان داخل
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 یدوستمخود بنشاند و اسال یرا سرجا دندمخالف بو

خود را به اثبات برساند. پس به سلطان مصر که 

 یابوغا نام داشت، نامه یتوک الدینینالعادل زالملک

خود را به اثبات  یدوستدوستانه نوشت تا اسالم

حدود  ینبرساند. غازان متذکر شد که اگر پدرانش به ا

بوده اما  ینید اتتعارض یدر راستا کشیدند،یلشکر م

است و  یهان روابط دوستانه و بازرگانغازان خان خوا

را حاکم کنند که نسل  یداد شخص یشنهادها پبه آن

 یهاو جنگ هایریدرگ یندر نسل پادشاه بوده تا ا

که نامه به دست  یبرسد. زمان یانبه پا یزن یداخل

شد اما  یاز لحن غازان به شدت عصبان ید،سلطان رس

موافقت  یانبا روابط بازرگ ی،مشکالت حکومت یلبه دل

 یننکته توجه داشت که با وجود ا ینبه ا یدکرد. با

و  یدندنرس یشانهادو طرف به خواسته یچگاهها، هنامه

 بود که جنگ آغاز شد. ینچن ینا

 

 نبرد با الملک الناصر محمد بن قالوون
.ق سلطان مصر خلع شد و الملک ه 696سال  در

 یرالسلحدا یالمنصور ینالچ ینالدالمنصور حسام

از  یشینتن از سرداران سلطان پ 5او شد.  یگزینجا

 5 ینا ینو نزد غازان خان آمدند. در ب یختندمصر گر

ها سلطان را از بود؛ آن یزشام ن السلطنهیبنفر، نا

 یقو او را تشو داوضاع نامناسب مصر آگاه ساختن

.ق ه 698کردند تا نبرد را آغاز کند. در سال 

د و الملک الناصر به کشته ش ینالچ ینالدحسام

 هاییهنداد که او پا یاما غازان فرصت ید؛حکومت رس

به الملک الناصر  یعخود را محکم کند و سر یحکومت

 یشبه راه افتاد و تا حلب پ یزحمله کرد. سلطان از تبر

از قاهره راه افتاد. غازان در  یزالناصر ن کآمد. المل

 ینطرف نیابست و نبرد م یانالمروج راه بر مصرمجمع

و  ینفر از سرداران مصر 9نبرد،  ینآغاز شد. در ا

نبرد از صبح تا غروب ادامه  ینکشته شدند. ا یشام

به اتمام  یانو شام یداشت و با شکست سرداران مصر

 .یدرس

 

 تسلط بر شامات
 (ق. ه 699–698) یهامغوالن در سال حمالت

 یمتسل یاهال ید،حمص رس یککه سلطان نزد هنگامی

 ینکردند و ا یمتقد یزو خزانه سلطان مصر را نشدند 

راه دمشق باز شد. مردم شهر که دچار هراس  ینچن

 یبرا یانامهگرفتند امان یمبودند، تصمفراوان شده

و  یرفتنامه را پذغازان بفرستند؛ پس غازان خان امان

شرکت کرد و سرانجام بر  هدر نماز جماعت روز جمع

خان به علت وجود  . غازانیافت یتشامات مشروع

در  یو جغتا یاولوس جوج ی،رقبا، دشمنان داخل

 یدیمدت مد توانستیکشور، نم یشرقشرق و شمال

 ینکه رها کردن ا دانستیم یدور بماند؛ و یتختاز پا

در بر ندارد اما مجبور شد که  یخوب یجهمناطق نت

 ینو بهتر ینشاه را که از بزرگتربازگردد. پس قتلغ

کرد و  یمأمور نظارت بر امور آن نواحبود،  یارانش

 یدیالمروج، نور امشد. با فتح مجمع یزتبر یخود راه

شرق و  ینگرفت و روابط ب یدنتاب یحیاندر دل مس

به دربار  یانامه یزون یغرب دوباره آغاز شد. جمهور

نزد او شد و  یرغازان فرستاد و خواستار فرستادن سف

دوم، پادشاه  زیم.ق جه 700به دنبال آن در سال 

سلطان فرستاد؛ در آن نامه غازان  یبرا یاآراگن، نامه

ها بود و آنخوانده شده یلخانا ینو بزرگتر ینمقتدرتر

و  اندینفلسط یارتبودند که خواهان زکرده یانب

 از یحاضرند در کنار غازان خان بجنگند. به گفته بعض

را  ینفلسط یاز نواح یسلطان بعض یحی،مورخان مس

اروپا و حکومت  ینسالط ینروابط و اتحاد ب یازا در

 ها گذاشت.آن یاردر اخت یلخان،ا
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 یمحک

 یمحمدعل

 یدجیه
 یدجه یلیندها یقمر1270یدجیه یمحمدعل یمحک

( آنادان یقینداآغاجل 70 ین)زنگان یندهشهر

 یو اونون داوام یئرباشال یلهتحص یئرده.همن اولور

 ینده.سونرا نجف شهرکوچور ینهده قزو 1297 یچینا

معلومات  یوخاریو و  یرآل ینیاصول درسلر یلهفقه ا

ساکن اولور  هرانداو ت ییدیروطنه قا ینداطلبه پالتار یلها

 یعزتل یلا 76. و  یلیرائ یس. اوردا چوخ طلبه لره تدر

 یاسینیدون یلیندها یقمر 1364سونرا  یاشاییشدان

روحو شاد.  . یرقانادالن یقارش یسیناو  تانر ییشیردئ

 ( یلیرکوچ ائ یادانبو دون یسوبا یم.)حکیگئدرل یولو

 :یـ اثرلر2 

 یـ شرح منظومه سبزوار1

 یهـ رساله دخان2

 ـ دانشنامه3

 شعرلر یـتورک4

 غزللر یـ فارس5

 یدجیـکشکول ه6

 گوره: ینهشعر یمینـ حک3

و  یشاعر یللیاوچ د یجانینآذربا یدجیه حکیم

.اما او اوز یارادیراثر  یلدهاوچ د یم. حکیرد یلسوفیف

 ینهگ یمهدوزگون د ینیسوزلر یلد یاخشی یلیندند

 یلمیرتاپا ب ینهس یئتیرمه یئرتگوره و منظورون آ

دان  یوانیناونون د یناچ یرمکنئچه نمونه بونو بللند

 م: یریرهبورادا گت یبسئچ

 از آنجا که آرد تفنن طرب      

 تو گپ یزنم از برا یترک به

 :یا

 داستان شگفت      ینامن  نوشتم

 گرفت ی.خنک آن که پندیترک به

 :یا

 دلم تنگ شد.پرشده حوصله       

 خود گله یساز با لهجه  کنم

 :یا و

         یبر زبان در یا یچیدهپ چه

 یآخر تو از مردم ابهر نه

 زبان        یو ترک یندخوب رو همه

 ز فردوس آن خطه دارد نشان

 یئردهاونوتمور و هر  هئچ زامان یوردونواوز  حکیم

و اوز اولکه  یاشایئرو زنگان دا  یدجاولموشسا ائله ه

و اوز  یلیرب یاخشیبوتون اولکه لردن  ینس

 :یر. او نموه لردن دیرسئو یلداشالریند

 است       یدجه یصفحه  یگهجا مرا

 که بر نو عروس صفا هودج است

 :یا

 گرچه مشهور است        یرازش یصفحه  صفای

 یرازکمتر از ش یستما ن یدجه هوای

 :یا

          یرازیصفاده ش ییبلروصف ائل یک اوالر

 یرازش یدجهه یحترج یوخیگمان  منه

 :یا

 اول        یدجیناورکده ه یقالد یحسرت یک فغان

 یداغالر یدومانل ی.باشیبوالقالر سویوق

 :یا

            ینهگوگلومو آال ال یمبو تورک من اگر

 یو خلخال یلاردب ینهتئل باغیشالرام

 :یا

        یسوالر یوقاول سو ینخمسه )زنگان(ن های

 یهاواس یناول سر یدجینه به

 :یا و

          یقلم ینسینس یکاش ک یاا یشتفر اهل

 یاولسون قمه س یتیا یشههم یزتبر خلق
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