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ایتیم و اویره تیمین میللتلرین وار اولوشوندا اونملی رولو
EĞTİM VE ÖĞRETİMİN MİLLETLERİN VAR OLUŞUNDA ÖNEMLİ ROLU
مدیر مسئول  :دکتر حسین شرقی دره جک سوی تورک
SORUMLU MÜDİR :DR.HÜSEYN ŞƏRQİDƏRƏCƏK SOYTÜRK

اینسانین یارانماسیندان ایکی
میلیون ایل گئچمه سینه
باخمایاراق بو یاراتیق هر
زامان اویرنمک و دییشمک
پئشینده اولموشدور.دییشیم
 ,دونوشوم و اینکیشاف
حیاتین دوغرویا یورومه
اونملی
اوچ
سینین
فاکتورودور .بونالردان غافیل اوالن توپلولوقالرین
گله جه یی یوخدور .زیرا اونالر اییتیلمیش
توپللوقالرا یئم اولماق زوروندادیرالر.آنا دیللرینده
اوخویوب یازا بیلمه ین توپللوقالر ایسه دوشونمک
و ایره لیلمک فاکتوروندان محرومدورالر .چونکو
مرکزلشمیش و کمپلکس حالیندا بیلیم و ایتیمه
مالک اولمایان اولوسالر یا خود توپللوقالر حقیقی
معنادا دونیانین ایره لیلیش دوزنیندن گئریه
قالیرالر .اونالر اوز کافاالرینین یئرینه باشقاالرینین
قافاالریالر دوشونمه یه باشالییرالر  .بونوندا آدی
آسیمله یعنی اوزوندن اوزاقالشما دیر .بو
فورماسی
قاباریق
داها
وضعییتین
مانقورتالشماقدیر .کوله و قول اولماق بو تور
یاشامین قاچینیلماز حالی دیر.
هرکس اوزو اولماق ایسته ییرسه ایلک نوبه ده اوز
ژنتیک کدالری اساسیندا تعلیم و تربیه آلمالی
دیر .اوز اوزلویوندن محروم هر بیر اینسان هر بیر
بیریی ایلک اونجه تاریخی یادداشیندان اوزاقدا

قاالراق تاریخی اونوتقانلیغا معروض توتولور .آنا
دیللی تعلیمین قاشیسینین آلینمات سبب
لریندان بیری محروم ائدیلن خالقین تاریخی
یادداشینی سیلمکدیر .بودا او آنالما گلیر کی سیز
جانلی وارلیق اوالراق کوله (برده) گوره وینینی
یئرینه یئتیرمکده سینیز.
اوخومایان میللتلر کولتور  ,مدنیت و اینجه صنعت
و صنایع هم ده اوره تیم (تولید) باخمیندان
یوخسون اولدوقالرینا گوره باشقا میللتلرله
اینتقراسییادا محکوم و مصرفی دوروما دوشورلر.
اوچ و یا دورد نسل دییشیمیندن سونرا ایسه
بوزقونلوغا اوغرایاراق تاریخین یوخ اولما
مکانیزماسیال باشقالربنین ایچینده ارییب و یوخ
ائدیلیرلر.
ذاتا آنا دیللی تعلیم و تربیه نین یاساقالنماسینین
هدفی بوندان عیبارتدیر کی :
 .1سن کیم اولدوغوندان بی خبر قاالسان و
مرکزلشمیش ایتیم و اویرتیمین (آموزش
و پرورش) آسیمیالسیون دییرمانیندا
باشقاالرینین سنین اوچون و سنین علیه
اوالن تعلیم مکانیزملریله تمامی ایله اوز
آنا کدالریندان اوزاقالشاسان و
اینسانلیقدان ساده فیزیکی گورونتویه
صاحیب اوالسان  .آنجاق اویره دیلن
مدنیتین نوکرینه چئوریله سن.
 .2محروم ائت و یکدست قیل سیاستی
اوجوز ایش قووه سینین راحت اداره
سیتمی دیر.
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 .3تاریخی بوشلوق یارات و ائالستیک
اینسان کیتله سی ایجاد ائت و ایسته
دیین یونده اونو قولالن.
 .4مدنیتلری قتل عام ائتمک و استعماری
خیدمتدیر.
سیستمینه
یونتیم
امپریالیستی و فاشیستی آنتی اینسانی
مفکوره دیر.
 .5آرخاسیندا سیجاق گوجلرین دوردوغو و
مالی امکانالرین اولدوغو همچنین
جغرافی شرطلرینه چیخارالرینی آلت
اوس ائتمک اوچون یوخسون مدنیتلرینی
قاباریق شکیل ده کوکلو مدنیتلره قنیم
کسمک و او مدنیتی اوز چیخارالری
دوغرونتوسوندا استفاده ائتمکدیر.
بونالر ساده جه آنا دیللی تحصلین اولماماسینین
گورونن اوزودور .آلت قاتالردا ایسه درین دوولت
سیاستلری بولونماقدادیر .بودا یوره سل و کوره
سل گوجلرین ماراقالرینین تامیناتی مسله سی
دیر.
آنجاق او کی قالدی بیز نیه آنا دیلمیزده
اوخوماقدان محروموز ؟ اونو دئیه بیلرم کی چونکو
بیز چوخوق و سایجا بوتون قوملردن قات قات
اوستونوک و درین گئچمیشیمیز و دوولتچیلیک
تاریخیمیز و حافیظه میز وار.
دیلمیز اویوملو و درین هم ده زنگین ادبی  ,علمی
و مدنی بیریکیمه صاحیب دیر.
بیرده کی بیزیم دیلیمیز محلی و قومی دئییل
منطقه ای و بین اللملی دیر  .ان آزی بیزه
یاپیشیخ ایکی دوولتین رسمی دیلی دیر .بو دیلله
چین دن و سیبریادان هم ده روسیه دن ,قفقازدان
 ,آنادولودان آوروپایا قدر یاییلمیش دیر و حال

حاضیردا آلتی دوولت ده و بیر چوخ اوزرک
جمهوریت لرده و توپللوقالردا رسمی دیل دیر.
دیلمیزین گوجو اونون باشینیند بالسی دیر و حال
حاضیردا دونیا دیللری سیراسیندا اولماغ
باخمایاراق اولکه داخیلینده بللی ماراقالر
سببیندن تحصیل ائدیلمه سی یاساقدیر.
آنجاق قید ائتمک الزیمدیر کی دیل سیاسی
اولچوکدن اونجه اینسانی فاکتوردور .دیله تانرینین
بشرییته هدییه سی کیمی باخماق الزیم دیر.
کوکلو مدنیتلر و زنگین دیللر باسقیالرال یوخ
اولمورالر هئچ .بلکه داهادا مکملله شیرلر و پوخته
له شیرلر  .نئجه دئییرلر دیره نیش ادبیاتینا ییه له
نیرلر و بو دست آورد اونالرین اوزون سوره گله
جکلرینی تامین ائدیر.
سون اوالراق قید ائتمک ایسه ییرم گرچی دولت
دسته اولمایان بیر دیله و ادبی ثروته صاحیبیک
آنجاق کوره سل سوز خزینه سینه و اوره کدن
سئویلن و کونوللرده بسلنن بیر اویقارلیغا
صاحیبیک .ایندی اینترنتین و سانال دونیانین
یاییقینالشماسیال برابر بیزده منزوی دورومدن
چیخمیش ساییلیریق .بیر چوخ مدنیت مرکزلریله
عینی قدری و کوکو هم ده فوندامنتی
پایالشدیغیمیزا گوره راحاتجا دیل و ایتیم ساحه
سین ده اوزگور بیر آالنا ییه لنمیسش
دورومداییق.
اوجاغیمیز یانماسادا توتمک ده دیر ....
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حسن ریاضی ایلدیرم آذربایجان دیل  ,ادبیاتینین و کولتورون ابدی یانار اوجاغی

علی محمدنیا
خبرنگار ماهنامه خدافرین

حسن ریاضی (ایلدیریم) در بهمن  1337در
روستای جمالآبادِ سراب آذربایجان به دنیا آمد.
در تاریخ  27مرداد  140بر اثر ابتال به کرونا در
سن  63سالگی بر اثر کرونا در یکی از بیمارستان
های تهران درگذشت.
او شاعر بود ،ساعتها در نشست شاعران مشاعره
میکرد .به تاریخ ادبیات ترکی و فارسی را مسلط
بود .با شاعران همعصر خود حشر و نشر داشت و
عضو موثر حلقههای ادبی صابر ،ساهر و… ،بود و
با وبگاه و مجله ایشیق همکاری میکرد.
ریاضی مرد دانای آرام نازکخیالِ دوراندیش زمانه
پرتالطم ما بود .حیف و صد حیف که اینگونه
غافلگیرانه رفت.

تحصیالت ابتدایی را در شهرهای هریس ،مهربان
و دبیرستان را در تبریز به پایان برد و سپس در
دانشگاه علوم پزشکی ایران تحصیالت خود را
ادامه داد.
حسن ایلدیریم در دو دهه گذشته سردبیری
«فصلنامه بینالمللی آذری »و دبیری« انجمن
ادبی فرهنگی حبیب ساهر »را برعهده داشت .از
آثار او میتوان به «آنا دیلی  -آیین نگارش و
دستور زبان ترکی آذربایجانی »که منتشر شده و
مجموعه سهجلدی« شناختنامه ناظم حکمت »و
«مجموعه اشعار »که در دست چاپ است ،اشاره
کرد( .ایرنا) او از سال  1354به بطور جدی
فعالیتهای ادبی و فرهنگی را شروع کرد و از
بنیانگذاران تعدادی از انجمنهای ادبی تورکهای
تهران بود.
حسن ایلدیریم از نویسندگان اصلی نشریه
«یولداش» بود که پس از انقالب در ایران منتشر
شد .این نویسنده ،شاعر و منتقد سرشناس ،از
سال  1382سردبیر مجله معروف «آذری» بود .او
در عین حال عضو هیئت تحریریه وبسایت
«ایشیق» بود(.گاتب)
از جمله آثار او میتوان به مجموعه  3جلدی
شناخت نامه ناظم حکمت و مجموعه اشعار آنا
دیلی – آیین نگارش و دستور زبان ترکی
آذربایجانی در دست چاپ و … اشاره کرد.
نگاهی به برخی آفریده های ادبی ایشان که در
مطبوعات درج گردیده است.
ذکر و تکرار گفته ها و نوشته های ای فقید باعث آگاهی
بیشتر رهروانش خواهد بود  .از ارگانهای مطبوع که با ذکر
منبع مورد استفاده واقع شده کمال تشکر را دارم .
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ساهرین حضوری اوالن ادبی محفیلده اشتراک ائدیر.
انقالبدان سونرا نشر اوالن «یولداش» درگیسینین سردبیر
یاردیمجیسی اولور .حسن ریاضی بیر چوخ قورولتایالرین
او جوملهدن صباحی قورولتایینین دبیری و ساهرین 100
ایللیک قورولتایینین قوروجوالریندان و آپاریجیسی
اولموشدور .تانینمیش ادبیاتشوناس ،شاعر و تنقیدچی
1382جی ایلدن «آذری» درگیسینین باش یازاری،
ایللردیر «توت آغاجی» وئبالگیندا یازیالرینی نشر ائدیب؛
هابئله «ایشیق» سایتینین هئیتتحریریه عضوی اوالراق
چالیشماالرینا داوام ائتدیریر».

حسن ریاضی ایله دانیشیق
(بو مصاحیبه ایشیق ادبی سایتیندان گوتورولموشدور)
ایشیق
حسن ریاضی«ایلدیریم»ال دانیشیق؛
(بیرینجی بؤلوم)
ایضاح:

سون واختالر «مدرنیزمین چاغداشلیغی» باشلیقی آلتیندا
یاییالن کیتاب بیر نئچه دانیشیقال برابر مدرنیزمین
مختلف قاتالری باره ده یازیالن مقالهلری ده اؤزونده
یئرلشدیریر .تبریزین طب علملری دانشگاهینین نظری
آلتیندا یاییالن تورکجه -فارسجا «سارای» درگیسینین بو
اؤزل نشری «افشین شهبازی»نین امهیی سایهسینده 302
صحیفه ده ایشیق اوزو گؤروبدور .کیتابا داخیل ائدیلن
دانیشیقالر آراسیندا « ادبیات جامعهنین ،تنقیدایسه
ادبیاتین ایچ آیناسیدیر» عنوانلی دانیشیق ایستر حجم
( 55صحیفه) ،ایسترسهده دانیشیقدا ایرهلی سورولن فیکیر
اعتباریله خصوصی یئر توتور .افشین شهبازی بو دانیشیغی
تانینمیش آذربایجان شاعری و «ایشیق» سایتینین
امکداشی حسن ریاضی(ایلدیریم)ال آپاریبدیر .افشین
شهبازی دانیشیقدان اؤنجه بئله یازیر:
«حسن ریاضی(ایلدیریم) 1337جی ایلین بهمن آییندا
آنادان اولموشدور 15 .یاشیندان ادبیات ،اؤزللیکله
آذربایجان ادبیاتی ایله ماراقالنیب ،شعر یازماغا باشالییر.
سونراالر تهراندا طب اؤیرنجیسی اوالراق عینی زاماندا
ادبیاتال ایلگیلی ییغینجاقالردا ،او جوملهدن اوستاد حبیب

«ایشیق» – آذربایجان ادبیات و اینجه صنعت
سایتی بو دانیشیغین اورژینال متنینی یئنیدن
یایماقال ،آدی چکیلن کیتابا داخیل ائدیلن مقالهلری
و دانیشیقالری اونالرین موللیفلرینین اجازهسی
شرطیله یئنیدن یایماغا حاضیردیر.
«ایشیق»
ادبیات جامعهنین ،تنقیدایسه ادبیاتین ایچ آیناسیدیر
(بیرینجی بؤلوم)
س -بئله نظره گلیر کی بیزده شعره اوز گتیرن چوخدور.
آنجاق نثر اولدوقجا آز یارانیر( .بئله دئمکده شعری
آشاغیالماق قصدیم یوخدور؛ سادهجه ندنلرینی اؤیرنمک
ایستردیم) .بئله بیر باخیشدا وار کی نثر گلیشمیش
توپلومالردا یارانیر .شعر ایسه دیکتاتورلوقدان قوپور .سیز
بونا نئجه باخیرسینیز؟
ج -ایلک اؤنجه بو دهیرلی ایشینیز اوچون سیزه چوخ
منتدارام و اوغورالر آرزوالییرام .باجاردیغیم قدهر
سؤالالرینیزی جوابالندیرماغا چالیشاجاغام.
دوغرودور ،ایندی شعره اوز گتیرنلرین سایی چوخدور .بو
تکجه بیزیم دؤورموزه ،بیزیم ادبیاتیمیزا خاص اوالن بیر
خصوصیت دئییل؛ عمومیتله دونیا ادبیاتیندا دا بئلهدیر.
یاخشی بیلیرسینیز کی شعر نثردن چوخ -چوخ قاباق
یارانیبدیر .شعرین یاشی ،دئمک اوالرکی اینسانین یاشی
قدهردیر .بونوندا اصیل سببی اودور کی شعرین کؤکو
اینسان دویغوالریندان سو ایچیر .اینسان دویغوالریایسه
مختلیف ،الوان و چئشیدلیدیر .چونکو طبیعت عالمینده،
جامعهده ،فردی و شخصی ایشلرده اوز وئرهن هر بیر
حادیثه ،ایلک اول اینسان دویغوالرینی قیدیقالییر؛ اونالری
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اویادیر؛ عاطفی بویاالرال بویاییر؛ اینسانی رقته گتیریر
وسونرا سؤز صنعتینه ،داها دوغروسو شعره چئوریلیر.
بئلهلیکله ده شعر یارانیر .منجه ،شعرین ابتدایی و ایلکین
نوعلری بئله یارانیبدیر .بیر ده کی شعر موسیقیسی و
بدیعی تصویرلرینین ییغجاملیغی ایله اینسان ذهنینده
راحاتجا یئر سالیب ،قاالبیلیر .بو سببدن هر بیر جامعهده
ادبیاتا قدم قویانالرین چوخو شعرله ماراقالنیر و اورهک
سؤزلرینی بو فورمادا داها راحات ایفاده ائده بیلیر و خالق
ایسه اونالرال راحات اونسیت تاپا بیلیر .آنجاق بو وضعیت
شعر و ادبیات و جامعهنین ایستهتیک ذوقونون اینکیشافی
اوچون کافی دئییل و بورادا بیر سانتیمالیسم ،بیر دایازلیق
وار .بوگون بیز بئله دایاز ،جانسیز و آشاغی سویهلی اوزدن
ایراق شعرلره مجازی فضاالردا تئز -تئز راست گلیلریک.
آنجاق زامان–زامان شاعیرلرین حیات تجروبهسی ،بدیعی
باجاریغی آرتدیقجا شعرلری ده درینلشیر؛ مودروکلشیر و
دویغو ایله دوشونجهنین وحدتیندن چوخ یؤنلو شعرلر
یارانیر .دوشونجه گوجو شعرده اوستونلوک قازانیرسا شعر
درینلشیر .اوخوجو و شاعیر داها دریندن دوشونمهیه
احتیاج دویور.
نثره گلدیکده ،اونون ساحهلری ده چوخدور و فورماالری و
ژانرالری دا مختلفدیر .بدیعی نثرین ده کؤکو قدیمدیر.
اونون شیفاهی فورماسینین یاشی چوخدور .ناغیلالرا،
افسانهلره ،داستانالرا و اوسطورهلره و داها چوخ اوزاق
زامانالرا گئدیب چاتیر .بیزیم شیفاهی – ادبی ایرثیمیزین
باش اثری «آنا کیتابیمیز» دده قورقود ،عالیملرین
فیکیرینجه  1300ایل بوندان اول یازییا کؤچورولموش.
اوندان بو یانا چوخلو اثرلر یارانیبدیر؛ اما یئنی فورمالی
بدیعی نثر اثرینه گلدیکده ،اونون تاریخی دئمک اوالرکی
19ینجی عصرین ایکینجی یاریسیندان میرزه فتحعلی
آخوندزادهنین«آلدانمیش کواکبلر» حئکایهسی ایله
باشالییب ،گونوموزه قدهر چوخ دهیرلی و قاالرغی
حئکایهلر ،رومانالر یارانیبدیر.
دوزدور ،شعر و نثر همیشه قاپالی جامعهلرده یاخشی
اینکیشاف تاپا بیلمهییب .نثر اینکیشافی داها آرتیق مدنی
اینکیشافال باغلیدیر .بو یئنی صنعت نوعلری ،یعنی
حئکایه و رومان مطلق مدنیلشمیش و مودئرنلشمیش
جامعهلرین محصولودور .رومان و حئکایه بئله جامعهلرده
یاخشی اینکیشاف ائدیبدیر .من شعری ده بو شرایطدن

آییرماق ایستهمیرم .آنجاق «شعر دیکتاتورلوقدان قوپور»
ایفادهسی ایله ده راضیالشا بیلمیرم .دیکتاتورلوق سیاسی
بیرسیستئمدیر .او سیستئم بوتون یارادیجیلیقالر و
دوشونجهلر و آزادلیقالرال ضیددیر .صنعت ایسه آزاد بیر
شرایطده گول آچار ،استثناالری نظره آلماساق .منیم
سؤزوم بورادا تام جامعهدن گئدیر .دیکتارلوق جامعهلرده
ده ادبیات یارانیر؛ یارادیجیلیق قاداغا گؤتورمز .یئر آلتی
سوالر کیمیدیر نثر ،شعر ،قاپالی جامعهلرده ده اونالر
یارانیب ،یاییلیب اؤز یولالرینی تاپارالر .آنجاق شعرین
اؤزللیکلرینه گؤره او نثردن داها تئز یاییلیر و اوخوجوالرا
چاتیر و…
س -یارادیجیلیغین اساسالرینی نده گؤرورسونوز؟ منه
ائله گلیر کی بو گون بیزده یارادیجیلیق چوخ آزدیر .اَن
آزیندان شعردن سونرا باشقا ژانرالردا بئله گؤرونور.
ائلهدیرمی؟
ج -هر بیر یارادیجیلیغین اساسی استعداددیر؛ استعدادی
بئجهرن زحمت .یارادیجلیق ،او جوملهدن ادبی -بدیعی
یارادیجیلیق ،استعداد و زحمت طلب ائدهر و ال وئریشلی
ادبی محیطده چیچکلنر.
بیرده کی بوگون بشریتین قازاندیغی اوغورالر صنعتکارا
داها آرتیق الزیمدیر .قاباقجیل فیکیرلر ،اونون یولالرینا
بیر گونش کیمی ایشیق سآچمالیدیر .او گونشه کؤنول
وئرمهلی ،اونون عشقی ایله همیشه حادیثهلرین اؤنوندن
گئتمهلیدیر .ایدهآللی صنعتکار همیشه حادیثهلرین
بطنینه واریر ،اؤز اؤن گؤروملری ،اوزاق گورنلییی،
نیکبینلییی ایله انسانلیق یولوندا ایشق ساچیر ،گلهجک
یولالری ایشیقالندیریر.
یارادیجیلیق مسئولیتلی بیر ایشدیر .یارادیجی زامان،
خالق ،وطن و اینسانلیق قارشیسیندا جوابدهدیر؛ اونون
جوابدهلیگی یارادیجیلیق استعدادیندان ،صنعتیندن و
حیات آمالیندان آسیلیدیر .آمالسیز صنعتکار حیات
یولالریندا هر آددیمدا بودرهیر؛ یولالر آیریجیندا مات
قالیب ،آزار؛ دائما ال-آماندا اوالر؛ سئلده بوغوالنالر کیمی
اللرینی چؤر -چوبه آتار؛ حیاتیندا یانمامیشدان صنعت
چیراغی سؤنر .او تکجه اؤزگهلرینی تکرار ائتمکله و ساختا
فیکیرلری قوندارما طرزده ایرهلی سورمکله و سؤز اویونو
ایله اؤز دایازلیغینی دولدورماق و اؤز یارامازلیغینی و
عیبلرینی اؤرت -باسدیر اائتمهیه چالیشارکی بئش –
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آلتی گون شاعیر/یازیچی آدینی داشییا بیلسین .بو اوزدن
ایراق شاعیر /یازیچیالر اثرلری دوغولمامیش اؤلمهلیدیرلر.
آمال ،آنا سودو کیمیدیر .آمال بیر صنعتکارا هاوا کیمی،
سو کیمی واجیبدیر .آمال دئدیکده من هانسیسا بیر
سیاسی فیکری ،سیاسی مکتبی نظرده توتمورام .آمال
یعنی وارلیغین معناسی ،حیاتین جوهری .یئر اوزونده بشر
ساییالن بیر وارلیغین دونیادا قازاندیغی معنا ،تاپدیغی
ایشیق ،یولونون مشعلی ،عؤمرونون هدفی ،اینسان
گؤزهللییینین ذیروسی…
منجه هر بیر یارادیجی ،دویغو و دوشونجهلرینی،
ایدهآلالرینی ،دونیا گؤروشونو بیر سؤزله اؤز منلییینی،
یاراتدیغی اثرلرینده عکس ائتدیرمکله ،اؤز صنعتینده
فردی اوسلوبونو یارادا بیلیر .آنجاق ،صنعت اثری تکجه
یارادیجیسینین شخصی حیسلری چرچیوهسینده قورونوب
قالسا ،زامان سوزگجیندن کئچیب ،گلهجک نسیللره چاتا
بیلمز .صنعتکار اینسانالرین اورهکلریندهکی گیزلی حیس
و هیجانالری اویاداراق ،اونالرا ایستهتیک دویومالر
آشیالییب و دوشونجهلرینی اوخشامالیدیر .بو سعادته،
حیاتی دریندن قاورایان ،اینسانالرین حیات تجروبهلریندن
اؤیرهنن ،اونالری منیمسهین ،هامینین گؤردوکلرینی باشقا
یؤندن گؤروب و گؤستره بیلن شاعیرلر نائیل اوال بیلیرلر.
آنا دیلیمیزین گؤزهل مئلودیاسی ،آخارلی دئییم طرزی،
چوخ معنا چاالرلی سؤزلرینین دوزومو ،توخونوشو ایله،
صمیمی ،جاناسینر بیر طرزده ،حیس و هیجانالرینی
میصراعالرا چئویریب باشقا اورهکلره آخاراق ،کؤنوللری
اوخشاییب و اوخوجونون ،دینلهییجینین معنوی وارلیغینا
هوپا بیلیرلر.
هر بیر اصیل صنعتکارین ،اؤزونه مخصوص صنعت
دونیاسی وار .بو بدیعی دونیا ،او صنعتکارین «من»نین،
آرزو و امیدلریندن توخونموش ،دویغو و دوشونجهلریندن
هؤرولموش ،حیاتدان ،طبیعتدن آلدیغی تأثراتدان
یوغرولموش بیر عالمدیر .او عالمین گئنیشلییی،
اسرارانگیزلییی ،یارادیجی تخیلونون گوجوندن ،شعورونون
زنگینلییی ،اورهیینین گئنیشلییی ،حساسلیغی،
باخیشالرینین اوزاق گؤرنلییندن؛ بیر سؤزله یارادیجی
شخصیتینین اؤزونه مخصوصلوغوندان آسیلیدیر .بدیعی
تاپینتیالر ،بدیعی دوشونجه و دویغوالر ،بدیعی بویاالرال
دولغون بیر عالمده؛ عمومیلشیرلر ،بدیعی حقیقته

چئوریلیرلر و صنعت اثرلری کیمی یارانیرالر.
یارادیجی تخیّولو ،حیسلری ،فیکیرلری ،آرزی و
ایدهآلالری اؤزونه مخصوص بیر گوجله گؤزهللیک و
ایستهتیک سؤزگهجیندن سوزوب ،اونالری بدیعی تظاهور
فورماسی اوالن تصویرلر ،مئلودیلر … ،جیزگیلر…
صورتینده ،صنعت اثرلرینه چئویریر .بو اثرلر یارادیجی
اورهییندن یول آلیب و صنعت سئورلرین اورهیینه ساری
آخیر.
بدیعی اثرلرین مضمون و محتواسی و اونالردا عکس
اولونان حیات حقیقتلری نه قدهر عمومیلشمیش
حیسلردن و دویغو و دوشونجهلردن تؤرهنیرسه و بدیعی
پارالقلیغی و آیدینلیغی نه قدهر گوجلو اولورسا ،اونالرین
تاثیر داییرهسی ده گئنیشلنیر و باشقاالرین اورهیینده یول
تاپماسی آسانالشیر.
بدیعی اثرین اوزون عؤمورلویو ،انسانالرین معنوی عالمینه
یول تاپماسی ایله عالقهداردیر .خالقین مالینا چئوریلن اثر،
نسیلدن -نسیله معنوی آمانات کیمی تاپشیریلیر و
یاشادیلیر.
س-دونیا اثرلرینین اؤز تورکجهمیزه چئوریلمهسی،
ادبیاتیمیزین گلیشمهسینده نئجه رول اوینایا بیلر؟ بو گون
دونیا ادبیاتینین اؤز دیلیمیزه چئوریلمهسینی نئجه
گؤرورسونوز؟ بو چئویرمهلر سیزی قانع ائدیرمی؟ یاخشی
اثرلریمیزی دونیایا چاتدیرماق اوچون ترجومه ائتمهییمیز
گرکیر .هر ایکی آذربایجاندا اَن آزیندان اؤز آنا دیللریندن
باشقا بیر دیلی یعنی روس و فارس دیللرینی ده بیلن
چوخدور .آنجاق بیزده ،بلکه بونا آشاغی سویهلی بیر ایش
کیمی باخیلیر .ندن بیزده بئله-بئله ایشلر چوخ آز
گؤرونور؟
ج -ترجومه مدنیتلر آراسیندا باش وئرهن ان مهم
حادیثهلردن بیریدیر؛ مدنیتلر دائما اینکیشاف
ائتمکدهدیر .ترجومه مدنیتلر اراسی آلیش – وئریشدیر.
مدنیتلری بو آلیش وئریشسیز تصور ائتمک مومکون
دئییل .خصوصی ایله ادبی ترجومهلر .ادبی ترجومه دیلی
زنگینلشدیریر؛ اونا یئنی – یئنی ایفاده فورماسی ،سؤز
بیرلشمهلری ،کلمهلر آرتیریر .ترجومه ،یئنی بیر نفس
کیمی ادبیاتی طراوتلندیریر .بو باخیمدان ،ترجومه ایله
مشغول اوالن ادبیاتچیالرین ایشلری عوضسیزدیر؛ دیل و
ادبیاتا اوالن خیدمتلری تقدیره الییقدیر .دونیانین بیر
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چوخ اینکیشاف ائتمیش دیللری ترجومه واسیطهسی ایله
بوگونکو وضعیته چاتا بیلیبلر .بیر نئچه دیل ،دیللر
آراسیندا کؤرپو کاراکترینی داشییر .مثال انگلیس دیلی
بیرینجی نوبهده ،روس ،آلمان ،فرانسه وعرب دیللری ایسه
ایکینجی سیرادا .بو دیللر بیر چوخ میللتلرین ادبی –
مدنی موبادیلهسینده مهم رول اویناییر .بیز انگلیس دیلی
واسیطهسی ایله دونیانین بوتون علمی -مدنی ساحهلری
ایله باغالنیریق .فارس دیلی واسیطهسی ایله دونیا ادبیاتی
و باشقا اینسانی علملری ایله تانیش اولوروق.
ترجومه ادبیاتالر آراسیندا همیشه اولوب و اوالجاق.
ادبیاتالر ترجومهسیز اینکیشاف ائده بیلمز .سیز فارس
ادبیاتینا باخین؛ بو یوز ایلین ایچینده ترجومه فارس
ادبیاتینین فورماالشماسیندا عوضسیز رول اویناییب.
فارس ادبیاتینی ترجومهسیز تصور ائتمک مومکون دئییل.
ترجومه اولمالیدیر؛ اورژینال دیلدن اولسا چوخ
یاخشیدیر؛ ادبی – بدیعی دیلیمیزین اینکیشاف و
فورماالشماسی اوچون دیلیمیزه چوخ واجیبدیر :سو کیمی
هاوا کیمی .ترجومهسیز ادبیات ،سویو کسیلمیس باغالر
کیمی ساراالر ،سوالر.
ترجومهچیلرین بؤیوک وظیفهلری و اولدوقجا بؤیوک
مسئولیتلری واردیر .مبدأ دیل ایله مقصد دیللرینی
یاخشی و یاردایجی صورتده بیلمهلیدیرلر .اونالر ترجومه
ائتدیکلری ساحهیه دریندن بلد اولمالیدیرالر.
ترجومهچیلرین یوکسک سویهده بیلیکلری اولمالیدیر.
عموم خالق دیلینی ادبی – بدیعی دیلی اولدوقجا مکمل
بیلمهلیدیرلر .اونالرین یارادیجیلیق قابلیتلری
اولمالیدیر.
بیزه ،فارس ،روس ،کورد ،تورک و هر هانسی بیر دیلدن
ترجومه واجیبدیر .بونالرا خور باخانالر ترجومهنین نه
اولدوغونو باشا دوشمورلر .البته بوردا یوکسک سویهلی
ترجومه نظرده توتولور.
بیر ده کی دونیادا باشقا دیلده یازیالن و یارانان اثرلرین
هامیسی دونیا دیللرینه ترجومه اولونمور .اولونورسادا
یاخشی قارشیالنمیر .ترجومه اوالن اثرلرده یوکسک و
درین معنا ،دولغون مضمون ،بدیعی جهتدن یئنی-
یئتکین اولمالیدیر.
بیرده کی دونیادا تبلیغ اولونان اثرلرین آرخاسیندا دؤولتلر،

بؤیوک اقتصادی قورومالر ،اجتماعی اوجاقالر ،سیاسی
جریانالر دایانیر .تاسفله بیز بونالرین هامیسیندان محروم
قالمیشیق .بیزیم آرخامیز ،دایاغیمیز یالنیز و یالنیز
خالقیمیزا ،دیلیمیزه ،ادبیاتیمیزا ،وطنیمیزه و اینسانیلیغا
اوالن سئوگیمیزدیر .سئوگی بؤیوک وار -دؤولتدیر .بوتون
گوجلر ،قدرتلر سئوگی قارشیسیندا باش اگمیشلر .بیز
اؤزوموز یاخشی اثرلریمیزی دونیا دیللرینه چئویرمهلی،
اونالری یایمالیییق .اؤزوموز اؤزموزو ترجومه ائتمهلیییک.
بیرده کی هلهلیک اؤز یازیچیمیز ،شاعیریمیز،
ترجومهچیمیز اولمالیییق .قوی هلهلیک خالقیمیز بیزی
آنسین و آنالسین؛ بیرگون اوالر دونیا دا بیزی آنار« .دونیا
شاعیری!!» اولماغی ماراقلیالرینا بوراخین ،قالسین!
س -دئمک اوالر کی سون  3-4یوز ایلده بیزده فضولی،
نسیمی یارانمادی .مال پناه واقف ،حکیم هیدجی و
باشقاالری وار بو مدتده؛ آنجاق هئش زامان فضولی کیمی
بیر شاعیر داها گلمهدی .بو فارسالردا دا بئله اولدو.
حافیظدن سونرا بو سویهده شاعیر گؤرونمور .بیر بؤیوک
بوشلوق یاراندی .بو شعرین اؤلومو دئمک ایدی ،یوخسا
باشقا ندنلری وار؟
ج -بعلی ،بئلهدیر .آدالرینی سایدیغینیز بو داهیلر آز -آز
دوغولورالر .داهیلری زامان یئتیریر؛ زامانال آیاقالشان
خالقالرین ایچیندن باش قالدیریرالر اونالر .مدنیتلرین
اؤزولو ،مایاسی ،ادبی -بدیعی فورماسی یئنیلشدیکجه
اینسانالرین بدیعی ایستهتیک دوشونجهلریندهده
دهییشیکلیکلر اوز وئریر ،اونالرین وارلیقالریندا دا
یئنیلیکلر عمله گلیر و بو یئنیلیکلری کیمسه تام معنادا
تمثیل ائدیرسه ،اونالر یاشامالی ،قالمالی و دوها
ایشیقالرینی صنعت یولچوالرینا سآچمالی اولورالر.
جامعهلر ،اینسانالر ،مدنیتلر و ادبیاتالر دائما اینکیشاف و
گلیشمهدهدیرلر .یئنی بیر فیکیر ،دوشونجه طرزی
یاراندیقدا ،اونون ادبیاتی دا یارانیر و بو یئنی ادبیاتی تمثیل
ائدهن شاعیر و یازیچیالر اؤز دؤورلرینین مدنیتینین
ذیروهسینده دایانارکن ،اوجا گؤرونورلر .اونالرین شؤهرتی،
سسی چوخ – چوخ اوزاقالردا سسلنیر و اوزون زامان او
مدنیت داخیلینده یاشاییر؛ اونو تمثیل ائدیر؛ اونا گوج
وئریر .مثال اوچون :بیزیم ،غزلده «صابر»هجن «فضولی»
کؤلگهسی شعرمیزدن اسکیک اولمامیشدیر .فضولی بؤیوک
بیر دؤورون میثیلسیز شاعیریدیر .داها دوغروسو عرفانی
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شعرین ذیروهلرینین بیریدیر« .واقف» زامانی ائله بیر
شرایط یارانیرکی اؤلکهده خالقین اؤزونو تاپماسی باشالنیر.
واقفدن قاباق خالق ادبیاتی سارایالرا یول تاپسادا ،آنجاق
اوزون سورمهمیشدیر .واقف شعری ،دئمک اوالرکی
کالسیک شعر ایله عاشیق شعرینین قوووشاغیندان عمله
گلمیش بیر شعر نوعودور .گونوموز قدهر اونون ایزینی
ایزلهمک اوالر .بؤیوک صابر دئموکراتیک فیکیرلرین،
دوشونجهلرین ،آیدینالنمانین ،شرقین جهالت یوخوسوندان
اویانماسینین شاعیریدیر .او «میرزه فتحعلی»« ،میرزه
جلیل»« ،اوزئیر حاجیبئیلی»لر ،آذربایجانین یئنی
مدنیتینین تمل داشالرینی قویان و بو مدنیتی یوکسک
سویهیه قالدیران بؤیوک دوهاالر اولموشالر .بونالردا اؤز
دؤورانالرینین ائوالدالریدیرالر .بوگونکو مدنیتیمیز
اونالرین قوردوغو تمل اوزهرینده اینکیشافینا دوام ائتدیریر.
اونالرین آردینجا ،اونالرجا بؤیوک شاعیر ،حئکایهچی،
رومانچی ،ادبیاتشوناس و مطبوعاتچی آذربایجان ادبیاتیندا
عرصهیه گلیبلر .بونالرین آرسیندا دونیادا تانینانالری دا آز
دئییل.
س -نیظامیدن توتموش فضولی ،م .ف .آخوندزاده ،ج .م.
قلیزادهیه قدهر دونیا ادبیاتینا وئردیییمیز پایالردیر .آنجاق
بیزده مسآله بیراز گئجیکهرک بهره وئریر؛ یعنی دئمک
اوالر کی بیز بو اثرلری بیراز گئج دونیایا چاتدیرا بیلیریک.
بونون ندنلری ندیر؟ آذربایجان ادبیاتیندا دونیایا وئره
بیلهجک اثرلر یارانیبمی؟ یارادیجیلیق باخیمیندان
آذربایجان ادبیاتینین اَن زنگین دؤورو هانسی زامانالر
اولوب؟
ج -ادبیاتیمیزین مین ایللیک تاریخیندهده زنگین
دؤورلری اولوب ،بیرینجی دؤورو دئمک اوالر کی دده
قورقود بویالرینین یازییا کؤچورولوب ،ادبی دیل فاکتی
کیمی ادبیات تاریخیمیزه باشقا یؤن وئرمهسیدیر.
سونراکی دؤورلر هله تاریخده الزیمی قدهر آرانیب،
اؤیرهنیلمهییبدیر« .حسن اوغلو»نون غزللری گؤستریر کی
او دؤوره قدهر دیل و ادبیات قاورامی اینکیشاف ائتمیش
بیر مرحلهدهدیر .یعنی حسن اوغلو ایله ادبیات تاریخیمیز
باشالنمیر .حسن اوغلودان الیمیزه چاتان بیر نئچه اثر
گؤستریر کی دیل یئتگین ،ایفادهلر دولغون ،سؤزلرین
معناسی آیدین و غزل بیچیمیده اولدوقجا اینکیشاف
ائتمیش فورمادادیر؛ وزن ده آخیجی و اورهیه یاتیملیدیر.

منجه بونو ادبیات آراشدیریجیالریمیز داها دریندن آراییب
– آراشدیرمالیدیرالر« .نسیمی»« ،قاضی برهان الدین»
دؤورلرینده دیلیمیز داها اؤز ادبی فورماسینی تاپمیش،
معناجا چوخ زنگین و دولغون و زمانهنین فلسفی -عرفانی
فیکیرلری ایله زنگینلشمیش بیر ادبیاتدیر .بو ادبیاتین
ذیروهسی ایسه «فضولی»دیر؛ ایشیغی قرنلر بویو آذربایجان
شعرینین گونشی اولموش ،اونو نورالندیرمیشدیر .شیفاهی
ادبیاتین یازیلی ادبیات ایله یاخین تماسی و
قوووشماسیندان واقف شعری اورتایا چیخیر و یئنی مرحله
آچیلیر شعریمیزده .آنجاق 19ینجی عصرین ایکینجی
یاریسیندان باشالیاراق بؤیوک میرزه فتحعلی دوهاسینین
ایشیغی ایران و آذربایجان ادبیاتینا ساچیلیر و اونونال یئنی
بیر دوران آچیلیر .بو دؤوران دئمک اوالر کی -200ه
یاخین ایلدیر .بو ایکی قرن آذربایجان ادبیاتینین بارلی
بهرهلی ایللریدیر .بو ایللرده دیلیمیزده حئکایه ،پوئماالر،
رومانالر ،درام ،ادبی تنقید ،فلسفی اثرلر ،ژورنالیسم ایرثی و
چوخ سایدا بو کیمی اثرلر یارانیبدیر .دونیا ادبیاتینین
بوتون باش اثرلری هومئردن توتموش بوگونکو دونیا
ادبیاتینین نهنگ سیماالرینین اثرلری آنا دیلیمیزه
ترجومه اولونوب و اولونور .یئنی -یئنی اوسلوبالر
ادبیاتیمیزال یاناشی اینکیشاف ائدیر .دیلیمیزده یازیالن
لوغتلر ،ترمینولوژی سؤزلوکلری ،ائنسیکلوپدیلر حیرت
دوغوروجودور .بو دؤور آذربایجان ادبیاتینین ان موکمل،
ان اینکیشاف ائتمیش دؤورودور.
دوزدور بونالرین چوخو او تایدا یارانیب؛ آنجاق ،او تای
بیزدن سیاسی -اقتصادی جهتدن آیری اولماغینا رغمن،
دیلیمیز عینیدیر؛ بیر دیلدیر .دیل ساحهسیندهکی
قازانجالرین بؤیوک بیر حصهسی ،بیزیمکیلرین -ایران
آذربایجانلیالرین -زحمتی سایهسینده الده ائدیلیبدیر.
چونکی بو ادبیاتی یارادانالرین ،قورانالرین ،اینکیشاف
ائتدیرنلرین چوخو ایران آذربایجانی مهاجیرلری
اولوبدوالر .میرزه فتحعلی ،میرزه جلیل ،صابر ،میرزه
ابراهیم ،میرجالل ،باالش آذر اوغلو ،پناهی ماکوئی و
اونالرجا بونالرین تایی بو تایدان گئتمهدیرلر؛ ایران
آذربایجانلیالریدیر اونالر .نئجه کی صادق هدایت،
جمالزاده ،بزرگ علوی و یاخود هر فارس دیلینده یازان
یازیچیالرین اثرلری ،فارس ادبیاتینین قاکتالریدیرالر .بیز
ایرانلی و آذربایجانلیالر اونالرال دا اؤیونوروک….
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حسن ریاضی«ایلدیریم»ال دانیشیق؛
(ایکینجی بؤلوم)
س -بعضیلری غربه و اونون یارادیجیلیغینا منفی گؤزله
باخیرالر .سیز نئجه باخیرسینیز؟ غرب و اونون
یارادیجیلیقالریندان بو گون نئجه یارارالنمالیییق؟
ج -بو دانیلماز بیر حقیقتدیرکی غرب اؤلکهلری آیدینالنما
دؤوروندن بویانا فیکیر ،تئکنیک ،سیاست ،فلسفه و نیظامی
قووه باخیمیندان دونیایا حؤکمرانلیق ائدیرلر .بو ،گون
کیمی آیدین و دانیلمازدیر .غربین شرق عالمینه بؤیوک
تاثیری اولموشدور و بو تاثیر ،چوخ ساحهلرده موثبت
اولموشدور .شرق عالمی بیر نئچه عصردیر کی غربین
تاثیری آلتیندا قالمیش و غربین گئتدییی مدنیت یولویال
آددیمالماغا جهد گؤسترمیشدیر؛ آنجاق بو تاثیرین موثبت
و منفی یؤنلری واردیر .موثبت تاثیری پلورالیسم
دوشونجهلری ،مودئرنلشمه و اینسان حقوقالری و… بو
کیمی ساحهلر ،منفی تاثیری ایسه یئرلیلر یا خود آسیلی
حاکمیتلرین جامعهلری مودئرنلشدیرمک عوضینه بیر
باشا غربلشدیرمهیه ساری یؤنلتمهسی؛ نیظامیچیلیک؛
میللی وارلیقالرین دانیلماسی ،یئرلی دهیرلرین خصوصیله
مدنی و اجتماعی دهیرلرین قصدا پوزولماسی و بو کیمی
منفی تاثیرلر اولموشدور؛
آمما سیزین سووالینیز داها آرتیق ادبی ،مدنی ،بدیعی
صنعتلر حاقیندادیر .بو ساحهلرده اونالرین بیزه چوخ
موثبت تاثیری اولوب .شرقین یئنی ،مودئرن اینجه صنعت
و ادبیاتی غربین تاثیری نتیحهسینده یارانیبدیر .بیزیمده
اؤلکهمیز بو تاثیردن قیراقدا قالمامیش؛ بیزده ،یئنی
ادبیات ،رومان ،حئکایه ،نوماییش ،سینما ،رساملیق… و
بیر چوخ ساحهلر غرب مدنیتینین موثبت تاثیرینین
آلتیندا یارانمیشدیر .اونا گؤره ده ،بونا پیس گؤزله باخماق
اولماز .پیس یؤنو غرب اؤلکهلرینین صنعت یؤنلرینی
اولدوغو کیمی تقلید ائتمکدیر .بیز اونالرین یازی
اوسلوبونو ،یارادایجیلیق باجاریقالرینی اؤیرنمهلیییک،
آنجاق اؤز ادبیاتیمیزی یاراتمالیییق .تقلید ،اینجه صنعتین
و ادبیاتین قاتیلیدیر .تاسفلر اولسون کی ،ادبیاتیمیزین
موثبت یؤنلریله برابر و دونیا ادبیاتیایله سسلشمهیه
چالیشماسی و دهیرلی اثرلر یاراتماسی ایله یاناشی ،غربدن
گلمیش اؤیرهنیلمهمیش ،منیمسنمهمیش نظرییهلر

اساسیندا ادبیات یارادان ،ادبیاتی اؤلچن و میللی ادبیاتا
خور باخانالر بو گون ادبیاتیمیزین یارالی یئریدیر .بیز
دونیانی اؤیرنمهلیییک؛ چوخدا یاخشی اؤیرنمهلیییک؛
اونالرین معاصیر و کالسیکلرینی دریندن بیلمهلیییک؛
آمما اؤز کالسیکلریمیز ،معاصیرلریمیز اؤنده اولماق
شرطی ایله.
بیلیرسیز کی دونیانین بوتون کالسیکلرینی ،ایستر شرق،
ایسترسه غرب ،یعنی هومئر ،دانته ،شکسپیر ،قوته ،والت
ویتمنله یاناشی ،تاقور ،سعدی ،فردوسی ،نیظامی ،حافیظ،
خیام ،هدایتله برابر الیوت ،مارکز ،بورخس ،کافکا و
اونالرجا بؤیوک و نهنگ یازیچی و شاعیرلری اوخویا
بیلیریک؛ یعنی بونالر بیزیم دیلده چاپ اولونوب؛ بونالری
اوخومویانالر ،بلکهده گؤرمهینلر باشقا تورک دیللرینه اوز
چئویریر و اونالرین سؤزلرینی ،ایفاده طرزلرینی،
دئییملرینی دیلیمیزده یایماغا چعلیشیرالر .بو سؤز –
ایفادهلرین بیر چوخو او قدهر بایاغی و دایازدیر کی تورک
سریالالرینین و یونگول تورکولرینین سورتوک
ایفادهلرینی خاطیرالدیر .بونالر ادبیاتیمیزین یارالی
یئریدیر .بوندان جان قورتارمالیییق .بونالرا عالوه ائدین
فارسجا دوشونوب ،آذربایجان تورکجهسیله یازانالر داها
گولونج اولورالر .بو گونکو فارس ادبیاتیندا هله اؤز
وارلیغینی و اعتبارینی فارس ادبیاتیندا سیناقدان کئچیره
بیلمهین آرتیق دبده اوالن ادبی نظرییهلره سؤیکهنیب
یاریمچیلیق بیلیکلری ایله ادبیاتیمیزی اؤلچنلر ،اونالرین
اؤلچوسویله تنقید یازانالر ،ادبیاتی اویونجاق سانانالردیر.
بونالر بلکهده بیلمیرلر کی ،ادبیاتین دوننی ،بوگونو و
صاباحی وار .نه یازیق کی بونالر غافیلدیرلر کی آرخادان
گلنلرین اللرینده غربیل وار .اؤزوده دار گؤزلو غربیل.
س -سیز کالسیک ادبیاتمیزا نئجه باخیرسینیز؟
ج -ایستر ایستهمز بیز دونهنه بوگونون گؤزو ایله باخیریق.
بودا طبیعی بیر حالدیر .بیز بوگونون آدامییق ،دونهنین کی
یوخ؛ آمما بوردا بؤیوک بیر حقیقتی اونوتمامالیییق .بیز
کی کول دیبیندن قالخمامیشیق؛ آناسیز -آتاسیزداکی
دئییلیک .بیزیمده دونهنیمیز وار ،بوگونوموز وار.
کالسیک ادبیات ،فولکلور ،ادبیاتیمیزین تمللریدیرلر.
تملسیز ،بینؤورهسیز بینا اوجاال بیلمز .بیز
کالسیکلریمیزی ،فولکلوروموزو دریندن اؤیرنمهلیییک.
اونالرین بو گونوموزه الزیم اوالن عونصورلرینی،
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اینجهلهمهلی ،اینجیلشدیرمهلی و اوزه چیخارمالیییق.
اونالری بوگونه اویغون ،زمانهمیزله سسلهشن فورمادا
ایشلهملیییک .غربین باش اثرلرینین چوخونون کؤکو
اونالرین کالسیک اثرلریندن سو ایچیر .اونالرین بؤیوک
یازیچی و شاعیرلرینین اثرلری خالق اوسطورهلری،
فولکلور قایناقالری و خالق روایتلری اوزهرینده قورولوب.
هومئرین ایلیاد و اودیسهسی یونان اسطورهلری اساسیندا
یارانیبدیر؛ فردوسینین شاهنامهسی کیمی .شکسپیر،
اثرلرینین چوخونون مایاسینی خالق آراسیندا یایقین
اوالن روایتلردن گؤتوروب .قوتهنین فاووستی ،دانتهنین
ایالهی کومئدیاسی دا بو یولال یارانیبدیر .بوگونده ده غرب
شعرینه بؤیوک تاثیر باغیشالمیش ت.اس.الیوتون «ویران
یورد»The waste land ،اثرینی غرب اسطورهلرینی
بیلمهدن باشا دوشمک مومکون دئییل .یاخود فاکنئر،
جئیمز جویس ،و… .بوللو -بوللو اوسطورهلردن
قیداالنیبالر.
بوردا سیزه بیر خاطیره و بیر فاکتدان صؤحبت آچماق
ایستهییرم :اوستاد رضا سیدحسینی تانینمیش عالیم و
ادبیاتشوناسال چوخ دانیشیقالریمیز اوالردی .او ،تزه
فرانسهدن قاییتمیشدی .منی قوناق چاغیردی .او چوخ بیر
سئوینجله دئدی کی من بو دفعه فرانسهده تزه بیر شئیه
راست گلمیشم؛ اودا بودور کی اونالر مدرسهلرینده
کالسیک ادبیاتالرینی اؤیرنمهیه چوخ اهمیت وئریرلر .بو
بارهده درس کیتابالریدا ترتیب ائدیبلر .بو بیزه چوخ
الزیمدیر .بئله بیر مضموندا سؤز دانیشدی .سونرا دئدی:
حسن بونا نئجه باخیرسان؟ دئدیم اوستاد من ایکی بؤیوک
شاعیره تئز -تئز مراجعت ائدیرم؛ اثرلرینی دؤنه -دؤنه
اوخویورام .بو منده وردیشه چئوریلیبدیر ایندی .سوروشدو
کیملردیر اونالر؟ دئدیم :بیری فضولیدیر؛ بیری ایسه
حافظ .گولدو.
سیزه دئمک ایستهدییم فاکت :نیظامینین خسرو و
شیرین اثری دونیاجا مشهور بیر اثردیر .بو احواالتالر دا
نیظامیدن قاباق خالق ایچینده واریدی .نیظامی اونالری
بؤیوک بیر منظومه کیمی دونیایا چاتدیردی .نیظامیدن
سونرا اونالرجا شاعیر شیرین و خسرو ،شیرین و فرهاد
آدلی منظومهلر یازدیالر؛ هرهسی اؤز یئرینده دهیرلیدیر.
دئمک اوالر کی شرق ادبیاتیندا بو موضوع بؤیوک یئر
توتوبدور .ایللر کئچدی20 .ینجی عصرده صمد ورغون و

ناظیم حیکمت ده یئنه بو موضوعیا مراجعت ائتدیلر .صمد
وورغ ون شیرین فرهاد و ناظیم حیکمت ایسه فرهاد
شیرین و مهمنه بانو… اثرینی یازدی .بونالرین ایکیسی
ده پیئسدیر .زامان گلدی 1960ینجی ایلده عارف ملکاوو
ناظیمین اثری اوزهرینده بیر بالئت یازدی آدی«محبت
افسانهسی» .بو محبت ناغیلی ایندیهدک صحنهدهدیر.
دونیانین بیر چوخ اؤلکهلرینده مختلف صنعتکارالرین
بدیعی قورولوشوایله صحنهیه قویولوبدور و قویوالجاق؛
ابدی بیر اثر اولوب بو اثر.
بو سؤزلری دئمکدن مقصدیم بوایدی کی ،کالسیک
ادبیاتیمیزا یارادیجی موناسیبتی ایله یاناشمالیییق .بو
توکنمز سؤز چئشمهسیندن اؤز پاییمیزی گؤتورمهلیییک.
بو دونیادا بئلهدیر .قوتهنین ،شکسپیرین ،یاشار کمالین،
ناظیم حیکمتین ،شاملونون ،هدایتین ،دولتآبادینین و
بیر چوخالرینیندا کالسیک ایرثه موناسیبتی بئله
اولوبدور…
س .یازیچینین اَن بؤیوک قورخوسونو ،باشقاسینین
تأثیرینده قالماق گؤرمک اوالرمی؟ بونون یارادیجیلیقدا
تأثیری نئجه اوال بیلر؟ باشقاسینین تأثیری آلتیندان نئجه
چیخماق اوالر؟
ج .هر بیر اینسان اؤز دؤوروندن ،موحیطیندن و اونو احاطه
ائدهن وارلیقالردان تاثیرلنیر .بو تاثیر نتیحهسینده اونون
استعدادی ،باجاریغیدا چیچکلنیر؛ گوجلنیر و یارادیجیلیق
قابیلیتی گئنیشلنیر؛ درینلشیر .دونیا اینجه صنعتینی،
ادبیاتینی ،تاریخینی و خالقالرین باشقا – باشقا بیچیملی
مدنیتلرینی اؤیرنمهین صنعتکار ،اؤز یئرینده قاالر؛
دونیایا ،اینسانالرا دئمهیه سؤزو اولماز .صنعتکار
اؤیرنمهلیدیر .اؤیرهنه -اؤیرهنه دیرچلمهلی و بوی آتمالیدیر.
بو یول ایله اؤز یارادیجیلیق اوسلوبونو تاپمالیدیر .دونیایا
نئجه باخماغی ،اونو نئجه قاوراماغی و قاوراییشالرینی نه
بیچیمده ،هانسی نوعدا یارادیجیلیغا چئویرمهنی
باجارمالیدیر .البته کی بورادا تاثیرین موثبت و یارادیجی
یؤنوندن صؤحبت گئدیر؛ تقلیددن ،کیمسهنی
یامسیالماقدان سؤز گئتمیر .تقلید یارادیجیلیغین
قاتیلیدیر .او صنعتکاردا اوالن یارادیجیلیق گوجونو
اؤلدورر؛ اونو اؤز ایچیندن بوشالدار؛ کیمسهنین کؤلگهسینه
چئویرر .تقلیدچیلر صنعتده ایز بوراخمازالر .اونالر یالنیز
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و یالنیز اؤزلرینین بوشلوقالرینی دولدورارالر.
صنعتین مایاسی استعداددیر و استعدادسیز کیمسهدن هر
نه چیخسادا ،آنجاق صنعتکار چیخماز .یالنیز استعداد ایله
ده کفایتلنمک اولماز .استعداد ایسه تربیهلنمهلی و زحمت
کورهسینده قیزاریلیب ،سوواریلیب ،پوالدالشمالیدیر .بئله
ایسه زحمت استعدادین قوروجوسو و یؤنلدیجیسیدیر.
صنعته گوج وئرهن ،جان وئرهن ،روح وئرهن یارادیجی
امهییدیر .او بو امکدن قیداالنیر .گئجه گوندوز آختاریشدا
اوالن ،جان ایشیغیندا دونیانی گزهن ،جامعهنی اؤیرهنن،
اؤزونو و اینسانالری اؤیرهنن ،اونالرا تزه سؤز دئمهیه ،تزه
دویغوالر آشیالماغا چالیشان صنعتکار البته کی اؤزو
اولمالیدیر .ادبی نظرییهلر اوزهرینده اثر یاراتماق ادبیات
اوچون ان باشلیجا صنعتکار اوچون تهلوکهلی بیر ایشدیر.
البته من نظرییهلره قارشی دورمورام .اؤزومون ان عمده
ایشیم بو نظرییهلری آراشدیرماقدیر؛ اونالری
منیمسهمکدیر .بو نظرییهلر چوخ یاخشیدیرالر .اونالری
اؤیرنمک ،منیمسهمک ،اؤزونونکولشدیرمک الزیمدیر؛
آنجاق بوندان سونرا اؤز خالقینا ،میللی ادبیاتینا مراجعت
ائدیب ،اونالرین ایچیندهکی گیزلهنن اینجیلری سئچیب،
یارادیجیلیق البوراتواریاسینا گتیریب ،اوزهرینده ایشلهمک،
جان یانغیسیایال ،سئوگی ایله یوغروالن اثر یاراتمالیسان.
بئلهدیرسه تقلیدچیلیک تهلوکهسیندن قورتاراجاقسان؛
یوخسا اؤزگهنی یامسیالماق ،یئکه -یئکه سؤزلری
سیراالماق ،مشهور آدالری صاداالماقال هانسیسا ادبی
مکتبلرین آدینی چکیب پوز وئرمک ،مشهور آدامالری
یامسیالماق ،مودئرن و پست مودئرن صنعتکار اولماق
دئمک دئییلدیر .بونالر هامیسی اؤز جامعهندن ،اؤز
ایچیندن ،اجتماعی حیاتیندان گلمهلیدیر .بیرده کی
اینسانالرال دیللشه بیلمهین ،اونالرین آرزو و ایستکلرینی،
دیلکلرینی بدیعی صنعت اثری سویهسینده ایفاده ائده
بیلمهین ،اینسانالرا خور باخان ،تکجه اؤز حلقهسی ،اؤز
محفلی اوچون یارادانالرین اثرلری دونیایا اؤلو گلیر.
یارادیجی شاعیرلر ،کئچمیشی دریندن اؤیرهنیرلر.
گونوموزو ایتی باخیشالری ایله سئیر ائدیرلر .دوغما
یوردوموزون گؤزهللیکلری بوالغیندان میصراعالرینی
امیزدیریرلر .اینسانالرین آرزو و ایستکلرینی
اؤزونونکولشدیریب و باباالرین آچدیغی یولالرا قدم
قویورالر .باالالرین ،نوهلرین ایستک و آرزوالرینا اوز توتوب،

یئنی-یئنی جیغیرالرا یؤنلیرلر .اونالر ،اؤز اثرلری ایله
گلهجهیه آچیالن سحرلره بلدچی اولوب و اینسانالرین
صاباحا دوغرو گئدن یولالرینا ایشیق توتورالر .بئله
شاعیرلرین صنعتکار امهییندن ،گئجهلی-گوندوزلو
آختاریشالریندان دوغوالن ،صمیمی حیسلرله آشیالنیب،
اینسانی آرزو و ایستکلری ترنم ائدهن اثرلر ،هامی اوچون
گرهک اولور.
س-دئمک اوالر کی ادبیاتین شعر قولوندا علیرضا نابدل
(اوختای)ال درینلهشیریک .سونرا 70ینجی ایللره قدهر بیر
اوچوروم یارانیر70 .ینجی ایلدن بو طرفه بیزده هادی
قاراچای ،اسماعیل اولکر و ناصیر میرقاتینین «تاالنمیش
گونش» کیمی گؤزهل اثرلری چیخیر .داها دوغروسو بیزده
مودئرنلشمه سورهجی ،سیستئماتیک بیچیمده بو زاماندان
باشالییر .بو دؤورده یارانان اثرلری نئجه گؤرورسونوز؟
ج -بو سووالینیز چوخلو مناقشه دوغورا بیلر .بیرینجی
بودورکی ایراندا ،آذربایجان شعرینده مودئرن شاعیر
«حبیب ساهر»دیر .حبیب ساهر دونیانین مودئرن
شعرینین بانیسی ساییالن شارل بودلر شعری ایله بیر باشا
تانیش اولموش ،اونو قاورامیش ،منیمسهمیش و فارس و
آذربایجان دیللرینده شعر یازمیشدیر .بونونال برابر بودلر،
ماالرما وورلن والری و بیر چوخالرینی فرانسیزجا
اوخوموش و اثرلریندن ترجومه ائتمیشدیر .ساهر ایراندا
ایلک مودئرن شعرین (بورادا یئنی شعری نظرده توتمورام.
ادبیات و اینجهصنعتده مودئرن تئرمینی اساسیندا بونالر
بیر -بیریندن آییریرام) تمل داشینی قویموشدور؛ هم
آذربایجان دیلینده ،هم فارس دیلینده .بو باخیمدان او
رسول رضا ،صمد وورغونداندا قاباق یئنی شعر ایله
مشغول اولموش و اؤز بدیعی اوسلوبونو آذربایجان و فارس
دیللرینده یاراتمیشدیر« .علیرضا اوختای» ساهر مکتبینده
بویا – باشا چاتان شاعیردیر .اونون شعرلریندن ساهر
شعرینین سسی و عطری گلیر .بیرده کی او دؤورون
اجتماعی سمبولیسم آدالنان فارس شعریندن تاثیرلنمیش
و گؤزهل و اورژینال اثرلر یاراتمیش و شعرمیزده اوختای
جیغیری آچمیشدیر .آذربایجاندا مودئرن شعرین بانیسی
کیمی اوختایدان آد چکمک دوزگون دئییلدیر .بو
آذربایجان شعرینین تاریخی پروسسینی نظره آلماماق
دئمکدیر .اوختای گنج بیر استعداد ،اورژینال بیر شاعیر،
بیر یارادیجیایدی .تئز گول آچدی ،تئز ده سولدو .بلکه ده
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اونون سیماسیندا شعریمیز بؤیوک بیر شاعیری ائرکن
ایتیردی.
اوختای40ینجی ایللرین ایلک یاریسیندا یازیب
یاراتمیشدیر .دئمک بو  50ایل ایچینده بیزیم شعریمیز
یوخودا ایمیش!! بئله دئییل .اوختایین کناریندا بیر چوخالر
یازیب یاراتمیشدیر و اثرلرینین چوخو واختیندا چاپ
اولماییبدیر .مثال اوچون :حبیب ساهر ،سهند ،حسین
دوزگون ،حبیب فرشباف ،بهمن زمانی ،عباسعلی ائلچی،
مرضیه اوسکویی و معین سببلر اوزره اثرلری آرادان
گئتمیش و هئچ واخت ایشیق اوزو گؤرمهمیش
باشقاالردان آد چکمک اوالر .اوختایین یازدیغی شعرلرله
اونون نشری آراسیندا  10ایلدن آرتیق فاصیله وار .بو
دوروم باشقا شاعریمیزینده اثرلرینین یاییلماسیندا اؤزونو
گؤستریر .نومونهسی ائله ناصیر مرقاتی .ناصیر مرقاتی
گؤزهل شاعیردیر ،اورتا نسله منسوبدور؛ آمما شعرلری
70ینجی ایللرین محصولو کیمی قلمه وئریلیر .بو قوصور،
شعریمیزی مئتودیک شکیلده اؤیرنیلمهمهسیندن
آسیلیدیر .بیزیم 50ینجی ،ایللرده ده آدالرینی چکدیییم
شاعیرلر سیراسیندا عمران صالحی ،عزیز سالمی ،سؤنمز،
نطقی ،کریم گولاندام ،محمد قاضی(سمندر) ،باریش،
ائلچی ،باریشماز و باشقاالرینی عالوه ائده بیلرم 60 .ینجی
ایللردهده بیر چوخ شاعرلریمیز بو یولون یولچوسو
اولموشالر و بو گونده ادبی جمعیتیمیزده اؤز
ایچینده
بونالرین
تانینیرالر.
دستخطلریله
یئنیشعریمیزین داوامچیالری کیمی یازیب یارادان حبیب
فرشباف،ناصیر داوران ،ائلدارموغانلی سحرخانیم ،علیرضا
میانالی ،هادی قاراچای ،اورمولو و اونالرجا باشقا
شاعیرلرین آدینی بو سیاههیه آرتیرماق اوالر کی چوخ
اثرلری هله گون اوزو گؤرمهییبدیر و یالنیز آز -چوخ،
مطبوعات صحیفهلرینده آرا -سیرا چاپ اولوبدور.
شعرمیزه بئله بیر باخیش ،بئله بیر صنعی بؤلمهلر دوزگون
دئییل .قویون اثرلر تام یاییلسین و قاالنالر ،قالمایانالر
آیدین اولونسون ،سونرا اونالری داها دوزگون تحلیل
ائتمک اوالر .ادبی حادیثهلرین تحلیلی گونون تحلیلی ایله
فرقلنیر .ایللر کئچیر ،حقیقت آیدین اولور .اوندا
شعریمیزین سیماسی داها آیدین ،داها پارالق گؤرونر.
تلسمهیین؛ بو قوندارما اؤلچولری 10 ،ایللیکلری فارس
تنقیدچیلری او ایللرده چوخ ایرهلی سوردولر ،آمما بو

گون ،حقیقت اونالر یوزان کیمی گؤرونمور .بو کیمی
اؤلچولره چوخدا بئل باغالمایین .ادبیات جمعیتله اورهکدن
– اورهیه ،جاندان – جانا یارانیر؛ اینکیشاف ائدیر و
ائدهجکدیر .تکی میللت وار اولسون و قلملر ایشلهسین.
بیرده ،گون ،او گون اولسون کی یارانان اثرلر اوزه
چیخسین .اثرلر واختیندا یاییلیب ،اوخونسون .بودا،
مطبوعاتین ،نشرین ،آنا دیللی مکتبلرین قورولماسی و
چوخالماسیندان آسیلیدیر و دیلیمیزین آزاد و راحت
یاییلماسی و اوخوجوالرین سایینین چوخالماسی ایله
باغلیدیر و بئله – بئله سؤزلر…
س -بئله گؤرونور کی چوخ آز سایدا مودئرن شعریمیزله
ایلگیلهنن اوخوجوالریمیز وار .داها چوخ شهریارین حیدر
باباسی کیمی کوتله دیلینده یارانان شعرلری سئویرلر.
ائلهدیرمی؟ بو بیزیم اوچون یاراتماماغا بهانه اوال بیلرمی؟
بیز چوخ نفوسلو میللت اوالراق سون ایللرده یارانان
مودئرن اثرلریمیزین سایی سیزی قانع ائدیرمی؟
ج -تمامی ایله دوغرودور .آنجاق مودئرن ادبیات اؤز یئرینی
تاپماقدادیر .یئنی ساوادلی نسیل مئیدانا گلیر .حیدربابانین
بیر چوخ صحنهلری اونالر اوچون داها آنالشیلمازدیر .اونالر
اؤز دونیاالرینی یاراتماغا جان آتیرالر .مودئرن ادبیاتی
مودئرن اولموش میللت ،مودئرن اولموش یارادیجی،
مودئرن اولموش اوخوجو بیرلیکده یارادا بیلر .حادیثهلری
یئنی گؤزله گؤرمک ،اونالری یئنی طرزده ایفاده ائتمک،
اوخوجوالرا باشا دوشن بیر دیلله چاتدیرماق الزیمدیر .اؤز
بایاغی قاوراییشالرینی ،فردی جیلیز حیسلرینی ،دایاز
دوشونجهلرینی خالقین روحونا ،حیاتینا یابانچی اوالن
ایفادهلرله سوخوشدورانالرا مودئرن آدی وئرمک منجه
دوزگون دئییلدیر .تپهدن دیرناغا فارس دیلینین آشاغی
سویهلی اوزدن ایراق پست مودئرن ادبیاتینی ،ائلهجهده
تورکیهنین کانالالریندان اؤز فانتزیلرینی تقلید ائدیب،
یئنی واریانتالر یارادان و اونالری مودئرن ادبیات اثرلری
کیمی قلمه وئرهن یازیچی و شاعیرلرین داورانیشی،
ادبیاتیمیزین اینکیشافینا کی یوخ ،یئرینده سایماسینا
یاردیمچی اولور .بوردا گنج و استعدادلی یازیچیالریمیزی،
گؤزهل جاوان شاعیرلریمیزی بونالرا قاتماق ایستهمیرم.
اونالرین سایی قات–قات بو یاالنچی و موداباز اوزدن ایراق
قلم صاحیبلریندن چوخدور .اونالرین حسابی باشقادیر.
اونالر ادبیاتیمیزین گؤز مونجوقالریدیرالر .اوخویون
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اونالرین حئکایه مجموعهلرینی ،شعر کیتابالرینی .گؤرون
دونیاالرینی.
من بو استعدادلی گنجلریمیزین اثرلریندن بدیعی و
ایستهتیک ذوق آلیرام .بیزیم شاعیر و یازیچیالر دئینده
من بونالری نظرده توتورام؛ گؤزلریندن اؤپورم .آنجاق بورادا
چوخ جیددی بیر مسئلهیه توخونماق ایستهییرم:
مودئرنلشمه اجتماعی بیرحادیثهدیر؛ بیرحرکتدیر؛ بیر
دهییشیکلیکدیر .اجتماع دهییشیرسه ،ادبیاتدا دا
دهییشمهلر باش وئرر .غربده مودئرن ادبیات ،اونالرین
یاشادیغی وضعیته جانلی شکیلده باغلیدیر .اونالر،
یاشادیقالرینی یارادیبالر .اونالر ،رونسانس آیدینالشما
دؤورلرینی ،جیددی فیکیر توققوشماالرینی باشالریندان
کئچیریب ،مودئرنیته دؤورونه قدم قویوبالر؛ یاشاییشالرینا
اویغون اینجه صنعت و ادبیات یارادیبالر .اونالردا ،هر شئی
طبیعی گؤرونور .بیز ایسه اونالرین قیراغیندا یاشامیشیق؛
چاپیلمیش ،تاالنمیشیق و اونالرین قوردوغو قورقوالرین
تاثیری آلتیندا قالمیشیق .بیر چوخ اؤلچولرده ،آغینا –
بوزونا باخمادان ،یامسیالماقال ،اؤزوموزو اونالرا
اوخشاتمیشیق .دونیایا اونالرین گؤزو ایله باخمیشیق.
اؤزوموزه ،اؤز میللی وارلیغیمیزا خور باخمیشیق .اونالری
هر شئیده اوستون توتموشوق .اودور کی اؤزوموز اوال
بیلمهمیشیک .بونو دئییم کی بو مستملهچیلیک و
استثمارچیلیق سیاستینی دونیایا حاکیم ائدهنلرین
عمللرینین نتیحهسیدیر .اونالر بیزی اؤزوموزدن
اوزاقالشدیرماقال ،بوشلوقالریمیزی ایچی بوش نظرییهلر،
مودابازلیقالرال دولدورماقال بیزی اؤز اویونجاقالرینا
چئویرمهیه چالیشمیشالر .بودا اونالرین وار – یوخوموزو
سویماق ایستکلریندن ایرهلی گلیر .البته بو او دئمک
دئییل کی غربین بؤیوک فیلوسوفالری ،فیکیر بهادیرالری،
بؤیوک صنعت آدامالری ،مدنیتی ،اینسانالری ،اونالرین
اجتماعی – مدنی ساحهلردهکی اوغورالری بیزیم اوچون
یاددیر .اونالرین اوغورالری اینسانلیغین اوغورالریدیر؛
اونالرین قازانجی بشریتین قازانجیدیر؛ اونالرین هر بیر
ساحهدهکی الده ائتدییی اوغورالر بیزیمدیر .بیز اونالردان
بول – بول اؤیرنمهلیییک؛ اونالرین علم ،تکنولوژی اینجه
صنعت و دوشونجه و ادبیات ساحهسیندهکی تجروبهلرینی
بؤیوک ممنونیتله اؤزوموزون مدنیتیمیزین تملی اوزهرینده
قورمالیییق .ایندی یاواش -یاواش اؤزوموزه گلیریک؛ اؤز

سؤزوموز ،اؤز گؤروشوموزله دونیانی ،میللی وارلیغیمیزی
تانیماغا ،اونالرا اویغون یازیب – یاراتماغا و دونیادا تانینماغا
باشالمیشیق .هیندده تاقور؛ میصرده نجیب محفوظ؛
ژاپندا موراکامی ،یوشیما ،کورساوا؛ تورکیهده ناظیم
حیکمت ،یاشارکمال ،عزیز نسین ،اورخان پاموک؛ ایراندا
هدایت ،صمد بهرنگی ،فروغ ،ساعدی ،دولتآبادی؛
آذربایجان جومهوریسینده رسول رضا ،صمد وورغون و بو
کیمی یازیچیالر آرتیق دونیادا تانینیر .بیزیمده دونیایا
دئیهجک سؤزوموز وار .دونیا بیزی اؤز سسیمیزله
ائشیتمهیه حاضیردیر.
س -بو تای نثرینین ایلک یازارالریندان اوالن گنجعلی
صباحی یارادیجیلیغی حاقدا نه دئیردینیز؟
ج -من گنجعلی صباحی معللیم ایله یاخیندان تانیش
اولموشام .اوندان چوخ اؤیرنمیشم .اونو اؤزومه معنوی آتا
سانیرام؛ نئجه کی ساهری .ساهر ایله ده یاخیندان
تانیشایدیم .اونونال چوخ اولموشام؛ اؤیرنمیشم .اودا منیم
معنوی آتامدیر .صباحی چوخ پرنسیپلی و عالیجناب بیر
شخصایدی .مهربان ،صمیمی ،ادبی گنجلییه حؤرمت
بسلهین آلچاق کؤنوللو بیر اینسان ایدی .او سؤزون حقیقی
معناسیندا معللیم ایدی .صباحی اؤز دؤورونون اوستاد
یازیچیالریندان ایدی .اونون اثرلرینین قورولوشو،
موضوعسو ،بدیعی قابلیتلری او دؤورون قاباقجیل
ایدهآلالری ایله سسلهشن اثرلرایدی .نثرمیزده ،میرزه
جلیل ،عبدالرحیم بئی ،میر جالل ،میرزه ابراهیمالرین
دوامچیالریندان ایدی .اونون تنقیدی گؤروشلری و بدیعی
یارادیجیلیغی عصرین ایلک یاریسیندان مایاالنیر و او
باخیشال دا صباحی یازیب یاراتمیشدیر و بوگون بیزیم
اوچون معلم اوالراق قالیر.
یازیچینین اثرلرینی ،اؤز اجتماعی متنیندن آییریب تحلیل
ائتمک دوزگون ساییلمیر .اثری اؤز اجتماعی متنینده ،اؤز
دؤورونده دهیرلندیرمک الزیمدیر .صباحی و ساهرده
بوندان استثنا دئییل .اونالر بیزیم معنوی آتاالریمیزدیر و
احترامالری واجیبدیر.
یئری گلمیشکن دئییم کی :بوگون نثریمیزین آپاریجی
قولو «گنجعلی صباحی اؤدولو» قورومونو تشکیل ائدیب و
بو نجیب ایشی ایللردیر دوام ائتدیریرلر و ادبیاتیمیزا،
نثریمیزه میثیلسیز خیدمت گؤستریرلر .اونالر ،بو یولال
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استعدادالری اوزه چیخاریب ،ادبی اجتماعیاتیمیزا
تانیتدیریرالر .من اونالرین بوگونکو ایشینی پولیتزئر
جایزه سیندن اوستون توتورام .بونالر بوش ال ایله ،هئچ بیر
یئردن یاردیم گؤزلهمهدن بو ایشه ال قویوبالر و استعدادلی
گنجلری نثرمیزین ایشغینا ،اؤز یارادیجیلیقالرینین
ایشیغینا توپالیا بیلیبلر .بونالرین الینی سیخماق و اونالرا
ساغ اول دئمک و بو جاییزهنی عنوان توتوب ،حئکایهلرینی
و استعدادالرینی سیناقدان کئچیرن گنج یازیچیالریمیزی
اورهکدن آلقیشالماق بورجوموزدور.
س-سیزجه رضا براهنی ،فریبا وفی و باشقا فارسجا یازان
ناثیرلریمیزی آذربایجان ناثیرلریسیراسینا داخیل ائتمک
اوالرمی؟ جاوابینیزدا لوطفن دیل مسئلهسینی اؤنم توتاراق
آچیقالیین.
ج -بو مسئله تکجه بیزه عایید دئییل؛ دونیادا چوخ یازیچی
و شاعیرلر واردیرکی اثرلرینی اؤز آنادیللرینده یوخ ،بلکه
باشقا بیر دیلده یا اؤلکهنین ایشلک دیلینده یازیبالر .مثال
او تای آذربایجان یازیچیالریندان نئچهسی اثرلرینی روس
دیلینده یازیر؛ امریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلماندا یاشایان
تورک ،فارس ،روس و باشقا باشقا میللتلره منسوب اوالن
یازیچیالر اثرلرینی یاشادیقالری اؤلکهلرین دیللرینده
یازیبالر؛ اؤز آنا دیللرین ادبی شکیلده بیلمهمهلری ،یاخود
چوخ اوخوجو قازانماق اوچون و یا دا بعضی قاداغاالر
اوچون .واختیال ساعدی ،صمد شاهلیق رئژیمینین
شرایطینده بعضی اثرلرینی آذربایجانجا یازماقالرینا
باخمایاراق ،اثرلرینی عمومیتله فارسجا یازیبالر .آنجاق
اونالرین اثرلری موضوع باخیمیندان آذربایجانا عایید
اثرلردیر .نئجهکی براهنی ده ،خانیم وفی ده فارسجا
یازانالر آراسیندادیرالر؛ آنجاق اونالرین اثرلرینین
موضوعالری آذربایجاندا باش وئرمیش حادیثهلردن
گؤتورولوب .اگر اونالر آذربایجان دیلینه چئوریلسهلر ،تام
آذربایجان ادبیاتی فاکتی اوالجاقالر .نئجه کی صمدین
اثرلری آنا دیلینده دوغما سسلنیر و یاخود ساعدینین
ترجومه اولموش بیل عزالیالری و توپ اثرلری آنا دیلمیزده
دوغما سسلنیر .بیرده اونالر اثرلرینی یاخشی بیلدییی
دیلده یازا بلیبلر .اگر آذربایجانجا یاخشی بیلسهایدیلر ،آنا
دیللرینده یازاردیالر .بوگون منیم دوغرو خبریم وارکی
خانیم وفی بیر چوخ حئکایه آنادیلینده یازیب و یازماغادا
چوخ ماراقلیدیر.

بو مسئلهنی ده عالوه ائتمک الزیمدیر :بیز اونوتمامالیییق
کی ادبیاتا بدیعی سؤزصنعتی دئییرلر .یعنی ادبیات دیل
اوزهرینده ،دیل واسیطهسیایله قورولور .دیلین بدیعی اثرده
باشلیجا رولو و اهمیتی واردیر .من بئله اثرلری تمام معنادا
آذربایجان ادبیاتی فاکتی کیمی قبول ائده بیلمیرم.
س -حئکایهچیلیکده بیر سیرا قاورامالر وار کی بونالر
همیشه دارتیشما تؤرهدیبدیر .او جوملهدن نووئل ،حئکایه،
پووئست ،رومانس و سون زامانالردا حئکایهجیک .بو
قاورامالرین فرقیسیزجه نهده اولور؟ مینیمالیزمله
حئکایهجیک ژانرالری بیردیرمی؟ اگر بیر دئییل ،اونالری
بیر بیریندن آییران فرقلر نهدهدیر؟
ج -روایی ادبیات ،شعر قدهر قدیم اولماسادا ،آنجاق یاشی
چوخدور .اونون کؤکو اوسطورهلره قاییدیر .اینسان
اسطورهلری ناغیلالرا ،داستانالرا ،ئپوسالرا چئویردی؛
خاص بیر تاریخی شرایطده اونالرا تزه روح و جان وئردی و
یاشاتدی؛ زامان -زامان آمال و آرزوالریال سسلشدیردی؛
عصیرلردن عصیرلره کئچیرتدی .هر یئنی بیر دؤورده،
قهرمانلیق و محبت داستانالرینی حیات حقیقتلری ایله
اجتماعی واقعیتلرله زنگینلشدیردی و اینسانالرا معنوی
ذوق ،درین بیلیک ،یاشاماق هوسی و عشق باغیشالدی.
دردلرینه اورتاق اوالن ،اومیدلرینی جانالندیران و بیر
سؤزله اینسان حیاتیال سیخ باغلی ادبیات اولدو.
13ینجی عصردن آوروپادا رومانس یاراندی .رومانس اروپا
ادبیاتیندا سئوگی و محبت قوچاقلیق و قآچاقلیق
ماجراالرینا حصر اولونموش نظمله نثرله یارانمیش اثرلره
آد وئریلمیشدیر .اونون ایلک اوجاقالریندان بیری فرانسه
اولموشدور .اعیانالرین مجلیسلرینده روایت اولونان و رواج
تاپان رومانسالر سونراالر اوزون و ماراقلی ماجراالرال دولو
نثر اثرلرینه چئوریلمیشدیر .رومانس چوخ واختالر
کالسیک موضوعالری ،شاهالرین ،شاهزادهلرین و میللی
قهرمانالرین ماجراالرینی روایت ائدهن اثرلر اولموشدوالر.
بیزیم آذربایجان ادبیاتیندا ،ایران ادبیاتیندا بیر چوخ
رومانسالرا راست گلمک اوالر .مثال اوچون :سمک عیار،
قآچاق نبی ،قآچاق کرم ،عباس و گولگز ،بو سونراالر
عاشیق حسین جاوانین ستارخان داستانی و اونالرجا بئله
اثرلرین آدینی چکمک اوالر و اونالرین کالسیک
نومونهلری داها آرتیق فردوسینین ،نظامینین و…
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اثرلرینده چوخ بیتگین و کامیل نوعونو تاپمیشدیر .بوگون
آرتیق یارادیچی کیمی بو اثرلره یاناشیلیر؛ اونالرین
اوزهرینده اوپئراالر ،بالئتلر و یئنی رومان فورماسیندا
ائلچینین محمود و مریم اثرینده ،قآچاق نبینین
قهرمانلیق ماجراالری ،سلیمان رحیماوون قافقاز قارتالی
اثرینده ،خسرو شیرین ،صمد وورغونون فرهاد شیرین
درامیندا و نیظامینین یئددی گؤزهلی ،قارا قارایئوین
یئددی گؤزهل بالئتی و مین بیر گئجه ناغیلالری ،فیکرت
امیراوون عینی آدلی اثرینده جانالنیب ،معاصیرلشیبلر.
نووئل  ((Novelسؤزو رومان معناسیندادیر؛ هم
فرانسیزجا ،همده انگیلیسجهده) .نووئال )Novella
کیچیک رومان یاخود اوزون حئکایه (Long short
)storyده دئمک اوالر.
 17و 18ینجی عصردن باشالیاراق 20ینجی عصردن بویانا
گئتدیکجه رومانسین اهمیتی آزالیر؛ داها آرتیق
خولیاالری ،رؤیاالری حقیقی حیات حقیقتلری عوض
ائدیر .رئالیستیک بو حقیقتلره اساسالنان اثرلر رومان
آدالنیر و جامعهنین یئنی ادبی فورماسی کیمی اوزه
چیخیر؛ حیاتین بوتون ساحهلرینی ،اینسانین ایچینی،
اوزونو ،یاشایشینین بوتون قاتالرینی قاپساییر؛ اجتماعی
ساحهلرینی ،فیکیر توققوشماالرینی و سیاسی
موبارزهلرینی اؤزونده عکس ائتدیریر .هئچ بیر ساحه
قالماییر کی رومان اونا توخونماسین .هئچ بیر موضوع
قالماییر کی رومانین موضوعسو اولماسین .رومان
مودئرنلشمهنین ان یوکسک ذیروهسینه چاتیر و زامانهنین
یگانه ادبی فورماسی کیمی چیخیش ائدیر .آوروپادا ایلک
یئنی ادبی قاوراییش فورماسی رومان بیچیمینده اورتایا
چیخیر.
رومانالر اساسا نثرله یازیلیر ،آنجاق منظوم رومانالردا وار.
مثال :پوشکیننین «یؤگئینی اونئهگین» یاخود قابیلین
«نسیمی» اثری و حتی بؤیوک نیظامینین پوئماالرینی
منظوم رومانالر آدالندیریرالر .رومانالر ،موضوع
اعتباریایله بیر سیرا گروپالرا بؤلونور .مثال اوچون:
تاریخی ،اجتماعی ،فلسفی ،عائله -معیشت ،ماجرا ،پسیکو
آنالیتیک ،پلیسی و سایره رومانالر.
رومانداکی احواالتالردا چوخلو آدام اشتراک ائدیر .بو
آدامالرین طالعی و منافعهسی بیر بیری ایله چارپیشیر؛

اونالرین کاراکتری اطرافلی گؤستریلیر .سلمان ممتازین
«گلینلر» ،محمدسعیداردوبادینین «بدبخت میلیونچو»،
مصطفی چمنزمینلینین تاریخی فلسفی رومانی«قیزالر
بوالغی» و… ایلک رومانالریمیزداندیر .سونراالر
آذربایجاندا ابوالحسن ،سلیمان رحیم اوو ،میر جالل ،میرزه
ابراهیم ،مهدی حسین ،اسماعیل شیخلی ،عیسی حسین
اوو ،آفاق مسعود و باشقاالری چوخلو رومان یازمیشالر.
سون زامانالردا رومان هم بیچیم ،هم مضمون اعتباری ایله
چوخلو دهییشیکلیکلره اوغراییب ،یئنی کیفیتلر
قازانمیشدیر .رومانالر گئتدیکجه ییغجامالشیب،
چئویکلشمیشدیر و قیسا رومانالر شکلینده یازیلمیشدیر؛
پسیکولوژیک تحلیل ،فلسفی باخیش قووتلنمیشدیر؛
داخلی مونولوقالر چوخ مهم یئر آلمیشدیر؛ احواالت
تصویری آزالدیلیب و فیکیر ایفادهلرینه چوخ یول
وئریلمیشدیر .بو چوخ مرکب بیر یارادیجیلیق
پروسهسیدیر .رومانالرین قیسا و ییغجام حالینا
باخمایاراق چوخ سسلی رومانالردا یازیلیبدیر؛ خصوصی
ایله التین امریکادا ،مکزیک ،کلمبیا و پرو کیمی اؤلکهلرده.
یئنی تیپلی رومانالر دونیادا بؤیوک شؤهرت قازانمیشدیر.
پووئستده حئکایهدن فرقلی اوالراق عادتا بیر حادیثه یوخ،
احواالتین اساس اشتراکچیسی ،قهرمانی اوالن شخصین
حیاتینین بوتؤو بیر دؤورو و دؤورون بیر چوخ حادیثهلری
وئریلیر .پووئستده باش قهرمان اطرافیندا جمعلشن یاخود
اونا ضد مؤوقعده دوران بیرسیرا شخصلر اولور .بیزده
میرزه جلیلین «دیریلن آدام» ،سلیمان رحیم اوون
«مئدالیون» و گنجعلی صباحینین «قارتال» اثرلری
پووئستین یاخشی نومونهلریندندیر.
حئکایهده یازیچی اینسان حیاتینین کنکرت پارچاسینی،
صحنهسینی تصویر ائتمه یولو ایله حیاتین تیپیک و مهم
جهتلرین آچیب ،گؤستریر و اهمیتلی بیر فیکیر ایرهلی
سورور .مثال اوچون :میرزه فتحعلینین «آلدانمیش
کواکبلر» (آذربایجان حئکایهچیلیک صنعتینین ایلک
یئنی تیپلی حئکایهسیدیر بو اثر) ،میرزه جلیلین «پوست
قوطوسو» ،حق وئردیئوین «دیش آغریسی» ،عبداله
شائقین «مکتوب یئتیشمهدی» و آفاق مسعودون
«سئرچهلر» حئکایهلرین گؤسترمک اوالر .حئکایهلرین
چوخوندا احواالت شخصین دیلیندن نقل ائدیلیر.
حئکایهجیک ،حئکایهنین هئچ بیراساس عنصرلرینی
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ایتیرمهدن ،حئکایهنین شیرهسی و جوهرینی ساخالیاراق,
چوخ ساده و آچیق دیل ایله بزکسیز – دوزکسیز ایفاده
ایله توصیفلردن ،توضیحلردن سویونموش ،ان قیسا،
ییغجام ،توتارلی صورتده بیر حئکایه ژانریدیر.
حئکایهجیک نوعونون اؤزونه مخصوص بدیعی
خصوصیتلری واردیر .او جوملهدن :اونالرین طرحی چوخ
ساده ،زمان و مکان جهتیندن محدود ،کیچک بیرحیات
کسیگینی  ،ساده روایت فورماسی ایله ایفاده ائدیر.
حئکایهجیکده اصیل ماجرا بیر حادیثه اوزهرینده قورولور؛
بیر شخصیت اطرافیندا گئدیر .حادیثهلر گؤروملو شکیلده
واقعیتده اولدوغو کیمی ،قیسادیلمیش ییغجام و توتارلی
شکیلده ماراق دوغروجو اوالراق بیر باشا روایت اولونور .بو
نوعدا دیالوقدان ،روایتدن چوخ استفاده اولونور .منجه
بونالر حئکایهجیک نوعونون باشلیجا خصوصیتلریدیر.
مینیمالیسم ایلک دفعه امریکادا 1950ینجی ایللرده
اورتایا چیخدی .ائکسپئرسیونیزمه قارشی .موسیقیده،
ریاضیات قانونالرینا اویغون شکیلده سادهلشمیش هاواالردا
اؤزونو گؤستردی .سونرا معمارلیق ،رساملیق ،تئاتر و
حئکایه صنعتلرینه ده سرایت ائتدی و اونالردا دا مینیمال
اثرلر یاراندی؛ آمما منجه بو نوع صنعت اثرلری یعنی
ییغجام ،توتارلی سؤز صنعتینین نومونهلری داها آرتیق
شرقده قرینهلر بویو یاشامیش و بو گونه قدهر گلیب،
چاتمیشدیر .بیزده بایاتیالر ،منظوم تاپماجاالر ،رباعیلر،
کیچک حجملی روایتلر و بو کیمی نوعلر آز دئییل .شرقین
یازیلی ادبیاتیندا بونون ان تیپیک نومونهسی سعدینین
«گلستان» اثریدیر .البته بو سایدیقالریم تام مینیمالیستی
اثرلر یعنی بوگون باشا دوشدیوموز مینیمالیسم اثرلری
دئییل ،آنجاق بونون ثوبوتودور کی اینسان ییغجام،
توتارلی ،معنالی و حیات حقیقتلری ایله دولغون ابدی
موضوعالرا حصر اولونموش اثرلری ماراقال قارشیالمیش،
اونالری اؤز سینهلرینه ییغمیش و یئری گلدیکده اونالرا
مراجعت ائتمیشدیر.
بوگونکو مینیمالیسم داها چوخ ادبیاتدا اؤزونو گؤستریر.
خصوصی ایله بدیعی ،قیسا شعرلرده ،کیچیک نثر اثرلرینده
یاخشی نومونهلر یازیلیر .بؤیوک صنعتکارالریندا بو نوع
اثرلره مئیلی آز اولمامیشدیر .مینیمال خصوصیتلرینی
چخوف ،کافکا ،برشت ،بونالر کیمی صنعتکارالرین
اثرلرینده گؤرمک اوالر.

حئکایهجیک ،بیر صنعت نوعی کیمی حئکایهچیلیکده
اؤزونه یئر آچمیش ،حاق قازانمیش ،اوخوجوالرین
ماراغینی قازانمیش مینی مالیستیک یارادیجیلیق نوعودور.
س -مودئرن ادبیات نئجه یاراندی؟ بیر چوخالرینا گؤره
مودئرنیزم ادبیاتال باشالییر .سیز نئجه باخیرسینیز؟
ج« -مودئرنیست» قدیم سؤزدور؛ 16ینجی عصرده مودئرن
آدامالرین عنوانینا وئریلردی18 .ینجی عصرده ایسه یئنی
یولون یولچوالرینا «مودئرن» دئییردیلر .بو آد سونراالر
کؤهنه ادبیاتچیالرین قارشیسیندا یئنی ادبیاتچیالرا
وئریلدی؛ عینی حالدا یئنی شیوهلر ،یئنی طرزلر معناسیندا
ایشلندی.
مودئرنیسم سؤزنو بعضی واختالر دؤور ،استیل ،ژانر ،یاخود
بونالرین ترکیبیندن عمله گلن بیر صنعت نومونهسی
کیمی معناالندیریبالر .آنجاق اتیمولوژی باخیمیندان
مودئرنسیم ،مودئرن سؤزوندن و مودئرن سؤزو ایسه
التینجا(  modoمودو) سؤزوندن عمله گلیب؛ یعنی چاغ،
ایندی دئمکدیر .بو عبارتدن تاریخ بویو -یعنی اونون
یارانماسیندان بو یانا -مختلف تعبیرلر اولونوب و مختلف
معناالر وئریلیبدیر.
19ینجی عصرده مودئرن سؤزونون معناسی گئنیشلندی؛
یئنی سبکلر ،فیکیرلر ،دوشونجهلر ،حیات طرزینه ،یئنی
اصول -اداره طرزلرینه وئریلدی .حتی کیلیساالردا
ارتودوکسالرال کاتولیکلر آراسیندا کئچن مناقشهلرده،
ارتودوکسالری مودئرن آدالندیردیالر.
مودئرنیستلر کئچمیش آکادمیک و اسکوالکتیک
یولالردان اوز چئویریب و سنتله اوز به اوز دایاندیالر؛
ادبیاتدا و اینجه صنعتده یئنی ایفاده فورماالری
آختاردیالر؛ فیکیر و مضمون اعتباری ایله یئنی اثرلر
یاراتدیالر .مودئرنیسم اؤزونو داها چوخ موسیقیده و
رساملیقدا گؤستره بیلدی .بو گون ایشلک
اصطالحالرداندیر .عمومیتله صنعت و ادبیات ساحهسینده
ایلک دفعه ایشلدیلمیشدیر؛ آنجاق سؤزون درین و گئنیش
معناسیندا ،بو سؤز گئتدیکجه کئچمیش معناالرینی عوض
ائده – ائده ،اصطالح سویهسینه یوکسلمیشدیر .خصوصی
ایله 20ینجی عصرده ادبیات واینجه صنعتین یئنی تیپی
کیمی معناالنیب و دونیانین بیر چوخ یئرینده ادبیات و
اینجه صنعتین آپاریجی فورماسی کیمی حیاتا
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کئچیریلیبدیر .عینی حالدا 20ینجی عصرده بوتون
اجتماعی و دینی ساحهلری قاپسامیش ،بیر اجتماعی و
اقتصادی و مدنی قورولوشون آدی کیمی ده اؤزونه حاق
قازانمیشدیر.
مودئرن ،یعنی یئنی دونیانین ایفادهسی .هابئله بعضی
زامانالردا ،مودئرنیسم سؤزو آوانگارد سؤزونون سینونیمی
کیمیده تعبیر اولونوردو .ائلهجهده معاصیر و چاغداش
معناسیندا دا یوزولدو .بیزده بوردا مودئرن سؤزونون
یئنیلیک معناسینی گؤتوروب و بو سون معناالرینی نظره
آالراق مودئرنلشمهدن سؤز ائدیریک.
ادبیاتدا ایسه ایلک دفعه توماس هاردینین «دوبرویل»
اثرینه مودئرن آدی وئریرلر .سونراالر ادبیاتشوناسالر
«رابرت گریوز»ون شعرلرینی مودئرن شعر آدالندیردیالر.
آنجاق عالیملرین فیکرینجه شارل بودلرین شعرلری
سؤزون حقیقی معناسندا مودئرن شعر ساییلیر20 .ینجی
عصرده جیمز جویس «اولیئسس » ،مارسل پروست
«کئچمیش زامانین سوراغیندا» رومانی مودئرن اثرلر
کیمی یاراندی و ویرجینیا وولف ،کافکا ،برشت و بیر
چوخالری مودئرن یازیچی و شاعیر آدالندیالر .باشقا
اینجهصنعت اثرلرینده ده او جوملهدن :موسیقیده،
رساملیقدادا ،شعردهده بو آدین مختلف اوسلوبالری
یاراندی :اکسپرسیونیسم ،ایماژیسم ،سوررئالیسم،
فوتوریسم ،دادایسم ،فورمالیسم و…
س -ایجتیماعی دورومون ادبیاتین مودئرنلشمهیینده نه
قدهر تأثیری اوال بیلر؟
ج -مودئرن جامعهلر ،دولت – میللت مفهومی اساسیندا
قورولموشالر .دئمک جامعه ،حاکم و اونا منسوب اوالن
قورولوشالر ،قدسیلیکدن اوزاقالشمیش و اؤزونون داخیلی
قانونالری اوزهرینده قورولموشدور .جامعهیه ،آغالیق و
نؤکرلیک یاخود ارباب و رعیتلیک رئژیملری یوخ ،بلکه
بازار اقتصادیاتی حاکیم کسیلمیشدیر .اجتماعی قوهلر
آیریلمیش ،اجتماعی قورومالر یارانمیش و اونالرین
آراسینداکی قارشیلیقلی موناسیبت جامعهنین قانونالری
اوزهرینده قورولموشدور .جامعه ده فیکیر آزادلیغی ،مذهب
آزادلیغی و باشقا اینسان حاقالری رسمیته کئچمیشدیر.
اینسانالر اؤز دوشونجهلری اؤز اینامالری ،اوز عقیدهلری
اساسیندا موناسیب قورومالر قورموشالر .بونالرین هامیسی

بشریتین رونسانس ،آیدینالما دؤورو آدالندیردیغی و
بؤیوک فرانسیز اینقیالبیندان سونرا الده اائتمهیه و قورماغا
نائل اولموشدور.
یئنیلشمک ،مودئرن اولماق ایلک اول اجتماعی حیاتین اؤز
قانونا اویغونلوقالریندان دوغور .جامعهده یئنیلشمه اوز
وئرهنده ،اونون آلت و اوست قورومالریندا دا
دهییشیکلیکلر یارانیر .کئچمیش قورقوالر ،اولدوغو کیمی
قالمیر؛ دهییشیلیر .بونونالدا جامعهنین بوتون قاتالریندا،
چاخناشماالر ،چکیش – برکیشمه و گرگینلشمهلر باش
قالدیریر .آلت قاتالریندا بؤحرانا دوچار اولموش جامعهنین،
اوست قاتالریندا دا جانالنما ،توققوشماالر اوز وئریر و ان
نهایتده جامعهده اینکیشافدا اوالن ،حیات گوجونه مالیک
اوالن یئنی قوهلر ،یئنی فورماالر باش قالدیریر و اؤز
یاشاماق حاققینی ثبوتا یئتیریر .بئلهلیکله جامعهده
یئنیلیکلر اوز وئریر .جامعه ده ایسه بو یئنیلیکلری
منیمسندیکجه ،یئنی قورومالر قورولور .جامعه یئنیلشیر و
بو یئنیلشمهلر اینسانالرین شعوروندا ،یاشاییش
شیوهلرینده ده اؤزونو گؤستریر .اونالرین دونیا
گؤروشلرینده ،باخیشالریندا ،قاوراییشالریندا و ائلهجهده
بدیعی – ایستهتیک دویومالریندا یئنیلشمه باش وئریر.
صنعت و ادبیاتدا دا یئنیلیک ایلک اول یئنیلشمیش
جامعهده یئنی بدیعی دوشونجهلی اینسانین دونیایا یئنی
باخیشیال باشالنیر .یئنی باخیشدان یئنی تخیول عالمی
یارانیر .یئنی تخیول ایسه یئنی ایفاده طلب ائدیر .یئنی
ایفاده اوچون یئنی آهنگ ،یئنی موسیقی ،یئنی دیل الزیم
گلیر .بورادا ،منظوروم قوندارما یاخود یابانچی ،یاراماز
ایفادهلر دئییل ،خالق دیلینین اؤزوندن بدیعی دیلین
یئنیلشمیش وگئنیشلنمیش ایمکانیندان یارانان دیلدیر.
بونالرین هامیسی بیر یئره توپالشاندا ،بیر – بیری ایله
قارشیلیقلی موناسیبتده اوالندا یئنی فورم ،یئنی مضمون و
یئنی اثر یارانیر .منجه یئنیلیک بو دئمکدیر …
حسن ریاضی«ایلدیریم»ال دانیشیق؛
(سونونجو بؤلوم)
س -مودئرن ادبیات دئدیییمیز بیر چوخ اؤزللیکلرله
کالسیک ادبیاتدان فرقلهنیر .بو هم فورم باخیمیندان اولور،
همی ده مضمون باخیمیندان .بونالرین آراسیندا اوالن
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دهییشیکلیکلر نلردیر؟ بونون یارانماسیندا تأثیر قویان
پارامئترلر نهلر اولموش؟
ج -دیل و ایفاده یئنیلییی ،کلیلیکدن جزئیلییه دوغرو
یؤنلمکدیر .جزئی و تفرعاتال اوغراشماق؛ چوخ سسلیلیک
و پلورالیسم تحلیلین ایلکین مرحلهلریندن -یعنی تشبیه و
استعارهدن -کئچیب ،یئنی مجازالر سیستئمی یاراتماق؛
ساده و سورتولموش ،خابی گئتمیش ایفادهلردن
اوزاقالشیب ،یئنی سؤز ،یئنی ایفاده تاپماق؛ خالق
دیلینین درینلیکلرینده یئنی سؤزلر ،سؤز بیرلشمهلری،
ایفاده یؤنلری تاپماق و اونالری شعرده ایشلتمک؛ باشقا
صنعت ساحهلرینین ایمکانالریندان او جوملهدن :سینما،
تئاتر ،رساملیق ،موسیقی و حئکایچیلیک صنعتلریندن
یارادیجی صورتده فایداالنماقال یئنی تیپلی اثرلر اورتایا
چیخارماق؛ ادبی – بدیعی اثری ایستر فورما ،ایسترسه ده
مضمون باخیمیندان یئرسیز بزک –دوزکدن تمیزلهمک؛
یئنی – یئنی اوفوقلر سوراغیندا اوالراق آختارماق،
آختارماق و یئنهده آختارماق.
س -ایجتیماعی مناسیبتلری نظره آالراق سیزجه
ادبیاتیمیز مودئرنلهشیب می؟
ج -آسیادا ،اورتا عصرلرین جهالت یوخوسوندان اویانیب
یئنیلشمهنین ایلک آددیمالرینی آتانالرین بیری ده
آذربایجان خالقی اولموشدور .بو یئنیلشمه پروسئسی
اجتماعی حیاتین بوتون ساحهلرینده خوصوصیله ادبی-
بدیعی یارادیجیلیق ساحهسیندهده درین دهییشیکلیکلره
سبب اولموشدور .کؤهنه دونیانین ییخیلماسیال،
عالمینین
معنوی
شعورونون،
اینسانالرین
ایستهتیک
بدیعی-
اونالرین
یئنیلشمهسینده،
دویومالریندا عمله گلن دهییشیکلیکلر ،ادبیاتیمیزدا اؤزونو
پارالق شکیلده گؤسترمیشدیر .بؤیوک متفکیر ،عالیم
میرزه فتحعلی شرقین ایلک پیئسلرینی یازمیش ،درین
مضمونلو فلسفی و تنقیدی اثرلریایله شرق
آیدینالماسینین دان اولدوزو کیمی یئنی دؤورانین آلنیندا
پارالمیشدیر و آذربایجان یئنی نثرینین بؤیوک
نومایندهسی میرزه جلیل ،یئنی شعرینین بؤیوک
یارادیجیسی میرزه علی اکبر صابر یئنی ادبیاتیمیزین تمل
داشینی قویموشدوالر.
س -آذربایجان ادبیاتیندا مودئرنلشمک پروسهسی نئجه
گئدیر قاباغا؟

ج -آذربایجان ادبیاتیندا یئنیلشمه پروسئسی دایانمادان،
زامانال آیاقالشا -آیاقالشا یئنیلشه -یئنیلشه گلیب بو
گونوموزه چاتمیشدیر .اینقیالبدان سونرا بو آخین داها
گوجلهنیر؛ یئنی احوال -روحیه شعریمیزین باشقا
فورمالرینا او جوملهدن :غزل ،قوشما ،چارپارا ژانرالرینا
تاثیر بوراخیر و ادبی اثرلر یئنی چاالرالرال و بویاالرال
زنگینلهشیرلر .استعدادلی قلم صاحیبلری قدیم شعر
فورماالری ایله یاناشی سربست شعر فورماسینا داها آرتیق
مئیل گؤستریرلر .ائله کی بوگون شعریمیزین آپاریجی
قولو ،دئمک اوالرکی سربست شعر فورماسی اوالراق،
قاباریق شکیلده سئچیلیر.
نثرمیزده ایسه ،بوگون درین دونیا گوروشلو ،بیلیکلی،
استعدادلی حئکایهچیلریمیز ،سونسوز تخیول دونیاسیندا،
یئنی-یئنی یارادیجلیق دونیاالری قورورالر .اونالر خالق
معنویاتینا یول تاپان اثرلر یاراداراق ،اؤز بدیعی اوسلوبالری
ایله سئچیلیب و خالق یادداشیندا ،ادبیات تاریخیمیزده،
اؤزلرینه الییق یئر قازانیرالر .یئنی ادبی نسیل ،یئنی ادبی
تجروبهلرینی ،یاشانتیالرینی یارادیجیلیق سوزگجیندن
کئچیریب ،نثرمیزی یئنی مضمونالر ،یئنی ایفادهلر ،یئنی
بدیعی تصویرلر واسیطهلری و یئنی – یئنی صورتلر و
کاراکتئرله زنگینلشدیرهرک آذربایجان ادبیاتیندا یئنی بیر
مرحلهنین آچیلماسیندا اهمیتلی رول اویناییرالر .بو
سؤزلرین شاهیدی ،ایندییهدک مطبوعاتدا درج اولونان و
چاپدان چیخمیش اونالرجا حئکایه مجموعهلری و بیر
نئچه رومانی گؤسترمک اوالر.
س -گونئیده دیل پروبلئمی ده وار .چوخ زامان
شاعیرلریمیز بیر یاخشی مضمونو دئمک اوچون دیل
واسیطهسی اولمادان اوندان واز کئچیرلر؛ یعنی باخیر
گؤرور دئدییی و ایجرا ائتدییی فورم ،مضمون
یوکسکلیییندن چوخ آشاغیدیر .بو پروبلئمی اورتادان
الزیمدیر؟
نه
اوچون
قالدیرماق
ج -دوغرودور بوسؤز .ماکسیم قورکی دئمیشکن :ادبیاتین
اساس ماتریالی سؤزدور ،بیزیم بوتون تاثراتالریمیزی،
دویغوالریمیزی ،فیکیرلریمیزی فورمایا ساالن سؤز! ...
یازیچینین ان عالی مقصدی سؤزله حیاتا کئچیر؛ بدیعی
اثرده ان بؤیوک مطلبلر ،علوی فیکیرلر سؤزله ایفاده
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اولونور .بوردا سؤزدن مقصد بدیعی دیلدیر .بدیعی دیل،
بدیعی اثرلرده ،حیاتی ،وارلیغی جانلی ،درین ،گؤروملو،
اوبرازلی ،اتلی-قانلی ،صمیمی بیر شکیلده ،لوحهلر
واسیطهسی ایله عکس ائتدیرمه دئمکدیر .البته کی بو
دیلین کؤکو ،خالق دیلینین قاینار و جوشغون سؤز
چشمهسینه چاتیر .خالق دیلینه سؤیکنمهین ،اوندان
قیداالنمایان هیچ بیر ادبی دیل یوخدور .ادبی دیل،
دانیشیق و یازیلی دیللرین قووشاغیندان یوغرولوب،
جانالنماسیندان دوغولور .ادبی دیلین ان یوکسک
سویهسی ایسه بدیعی دیلدیر .جانلی دانیشیق دیلی.
بدیعی دیل خالق دیلینین آیری – آیری قولالری اولسادا،
آنجاق بو قولالر ،ساحهلرین هیچ بیری عموم خالق
دیلینی احاطه ائدیب ،یاخود اونو عوض ائده بیلمز .چونکی
بو ساحهلرینین هر بیریسینین اؤزونه خاص عالمتلری و
خصوصیتلری واردیر .بدیعی دیل عموم خالق دیلینین
بوتون قایدا ،قانونالرینا باغلیدیر .اونون قورولوشو،
زنگینلییی ،سؤز خزینهسی ،سؤز الوانلیغی بدیعی دیلده اؤز
عکسینی تاپا بیلیر.
بوندان عالوه بدیعی دیلین اؤزونه مخصوص جهتلری وار
کی اونون بوتون کامیللیینی ،نه ادبی دیلده ،نه ده جانلی
دانیشیق دیلینده گؤره بیلمهریک.
بدیعی دیل یارادیجیلیق دیلیدیر .بوردا یارادیجی
تخیولوندن کئچن سؤزلر ،اونون فردی یارادیجیلیق
عالمینده جؤجریب ،جانالنان سؤزلر ،بدیعی یارادیجیلیق
قانونالرینا تابع اوالراق عموم خالق دیلیندن مایاالنیب،
یارانمیشدیر .سؤزلر بیر -بیری ایله جانلی صورتده
باغالنمیش ،بیر-بیرینه عطیر سآچان ،روح وئرهن بیر-
بیری ایله الوانلیق یارادان و ادبی بدیعی متنده اؤزونه
یاشانماق حاققی قازانان سؤزلردیر .بدیعی دیل ،شیرین،
ماراقلی ،آیدین ایفادهلرله دولو بیر دیلدیر.
بدیعی دیل ایله ،علمی دیل ،یاخود عادی دانیشیق دیلی
آراسیندا اوالن فرقلر .دئمک اوالر کی دوشونجه
طرزلریندن ،دونیا گؤروشلریندن ،موضوع مختلفلییندن
آسیلیدیر .بیز علمی دوشونجه ده .سؤزلرین داها دقیق بیر
یؤنلو معناالری ایله اؤز فیکیرمیزی ایفاده اائتمهیه
چعلیشیریق .عادی دانیشیقدا ایسه دانیشیق
موضوعسوندان آسیلی اوالراق سؤزلردن استفاده ائدیریک،

اما بدیعی دیل ،بدیعی دوشونجهنین دیلیدیر .اوبرازلی
فورماسیدیر.
ایفاده
تفکرون
بدیعی دوشونجهسه بیر یؤنلو یوخ .چوخ یؤنلو اولور،
سؤزلرین معنا چاالرالری چوخالیر ،اونالرین ایفاده یؤنلری
آرتیر .بدیعی سؤز چوخ معنالی چئویک بیر آزدا ایبهاملی
اولور .اونا گؤره کی بدیعی دوشونجهنین ایکی منبعی
واردیر .اورهک و بئیین .بونالرین ایکیسینین
قووشماسیندان یارانان بدیعی سؤز ایسه ،حیات
تجروبهلری ،شخصی دویوم ،دوشونجهلر ،شخصی
یاشانتیالرین عمومیلشمیش فورماسیدیر .اودور کی
چوخ یؤنلر رنگارنگدیر .بدیعی سؤز ،بدیعی دیل اوزهرینده
ایشلنمیش ،ادبی تحلیل سؤزگجنیدن کئچیریلمیش،
جیالالنمیش عموم خالق دیلیندن تؤرهنیر دئمک .هر بیر
یازیچی و شاعیر دیل اوزهرینده چالشیب ،اونون درین
قاتالرینا وارا بیلمهییبسه اؤزون و سؤزون ایفاده ائتمکده
جتینلیکلرله قارشیالناجاقدیر و نهایت سؤزلری سؤنوک،
ایفادهلری یؤندمسیز اوالجاقدیر .اوندا وای بئله سؤز
آدامینین حالینا و وای بیز اوخوجوالرا! .
س -آذربایجاندا دوشونجه یارادان اثرلر و یا خود فلسفه و
نظرییه موضوعالریندا اثرلرین آزلیغینا شاهیدیک .یازیالن
یازیالردا ایسه یئنی تئرمینلر اوزهرینه نهسه قاتما
قاریشیقلیق وار .بو کیمی اثرلره و بیزیم دیلمیزده اونالری
منیمسهمهیه نه کیمی یولالر گؤرورسونوز؟
ج -سؤزیاراتما ،یئنی سؤز ایجاد ائتمه مسئلهسی بوتون
دیللرده باش وئریر .اینسان دائما دوشونمکده اولدوغو
اوچون یئنی – یئنی مسئلهلرله قارشیالشیر .شعوروندا
یارانان دوشونجهلر ایفاده فورماسینی آختاریر .اینسان دیل
واسیطهسی ایله دوشونور .دیلسیز دوشونجهنی تصور
ائتمک مومکون دئییل .دیلسیز دوشونجه دوغروال بیلمز.
سؤزسوز ده دیلی تصور ائتمک چتیندیر .اودور کی
اینساندا دوشونجه قاریشیقلیغی ،دوشونجه کاسیبلیغی و
یاخود دیل چاتیشمامازلیغی ،ایفاده یؤندمسیزلییی و بو
کیمی عیبهجرلیکلر اوز وئریر .منجه بو عمومی بیر حالدیر.
هامی اوچون بئله حالالر اؤز وئره بیلر .آنجاق بیر ادبیاتچی
یاخود دوشونجه صاحیبینه اؤز وئرمهسی ،باشقا سببلردنده
آسیلیدیر .مثال اوچون بیزلرده بو حادیثهلر تئز – تئز باش
وئریر .بونوندا منجه بیر چوخ آیدین و بیر نئچه قارانلیق
سببلری ،یؤنلری واردیر:
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بیری بو کی :پهلوی شونیستلری بیزیم دیلی یوخ ائتمک
اوچون اونو قاداغان ائتدیلر .مکتبلر ،مدرسهلرده آذربایجان
دیلینده اوخویوب یازماق ،بیز «متجاسیر»لره بیر خیانت
ساییلدی .بیر دیل ده کی مکتبلرده اوخونمادی؛ او دیلده
کیتابالر ،مجلهلر ،گوندهلیکلر یاییلمادی ،طبیعیدیرکی
دیل اینکیشافیندان قاالر .تکجه شیفاهی و دانیشیق دا
قورونوب ساخالنان دیل علم ساحهسیندن اوزاقالشار .بو
خیانتلر پهلویلرین مملکتیمیزده تؤرهتدیکلری
جنایتلرین ان باشلیجاسیدیر .ایراندا یاشایان آذربایجانلی،
کورد ،تورکمن ،عرب ،بلوچ کیمی ایرانلیالرین باشینا بو
فالکتلری رضا شاهین شوونیستی سیاستی گتیردی .ایراندا
دیلیمز ،ادبیاتیمیز الزیمی قدهر زامانال آیاقالشا بیلمهدی.
ایکینجیسی ایسه جامعه و علم گونو -گوندن اؤز
اینکیشافیندادیر .تز -تزه مسئلهلر ،موضوعالر مئیدانا
چیخیر .یئنی – یئنی شئیلر یارانیر .اونالرا آد قویماق و بو
آدالری دیلمیزین قانون و قایداالری اساسیندا یاراتماق،
آنادیلی و ادبی دیلمیزین قانون و قایداالرینا ،بو دیلین
مختلف ایفاده فورماالرینا ،بو فورماالرین قاتالرینا بلد
اولماق الزیمدیر .دیلین گراماتیکاسینی ،مورفولوژیسینی و
لئکسیکاسینی بیلمک گرهکدیر؛ دیلین سؤز یاراتما
اوصولالرینا بلد اولماق الزیمدیر  .تزه سؤز یاراتماق هر
یئریندن دورانین ایشی دئییلدیر.
دونیانین بیر چوخ اینکیشاف ائمیش دیللری کیمی
مختلف علم ساحهلرینده لوغتلر ،ترمین لوغتلری
موجوددور .ایستر فلسفی ،ایسترسه اینسانی علملر ،دقیق
علملر بارده اونالجا کیتاب یازیلیبدیر .دیلمیز بارده
یوزلرجه اثرلر مئیدانا چیخیب؛ اونون مختلف ساحهلری،
شاخهلری و موضوعالری حاقدا مونوگرافیک اثرلر
یازیلیبدیر .بونالرا باش وورمامیش ،بونالری اوخومامیش
دیلمیزین ایمکانالری حاقیندا قضاوت ائتمک چتین و
مسؤلیتلیدیر .بیرده کی بیر چوخالری هله آنا دیلی
دوشونمور .اونالرین دوشونجه بیچیملری فارسجادیر.
فارسجا دوشونورلر؛ اونالری اؤز ایچلرینده ترجومه ائدیرلر.
اولسون کی فارسجا یاخشی بیلسینلر ،یاخشی اوخوسونالر،
آمما آذربایجانجا بیلیکلری دایازدیر؛ آزدیر .اودورکی
ترجومهلری ده آخساق اولور ،جاتیشمیر .بیرده کی علمی
دریندن بیلمهدن اونا اؤتری موناسیبت بسلهییرلر .علمی
دایازین دیلی ایسه چاتیشماز و آنالشیلماز اوالر .بونالر

باشقا بیر دیله اوز چئویریب ،اونالرین ترمین و عبارتلرین
دیلمیزه ارمغان گتیریرلر.
بوردا بیر مسئلهیه ده توخونماق ایستهییرم:
هر بیر دیل قونشو دیللردن ،قوهوم دیللردن و باشقا
دیللردن سؤز گؤتورور و او سؤزو اؤزونون قایدا
قانونالرینین سؤزگجیندن کئچیریر ،ایللرله اونو یونوب
یونتاالییر و دوغماالشدیریر ،اؤزونونکولشدیریر .بیزیم دیل
ده بیر چوخ عرب و فارس سؤزلرینی منیمسهییبدیر.
ایندی اونالر بیزیم دیلین تام برابر حقوقلو سؤزلریدیرلر.
اونالری دیلمیزدن سیخیشدیریب چیخارماق ،دیلمیزه
خیدمت ساییلمیر .بلکه ده دیلمیزی کاسیبالشدیریر .بئله
رومانتیک حالالر دیلچیلیکده چوخداندیر کی اؤزونو
گؤسترمیش .بونا «پوریزیم» دئییرلر .قاتی میللتچیلرین،
عیرقچیالرین سیاستیدیر بو دیل سیاستی« .دیلی
آریتماق ،آری دیل یاراتماق» سیاستی چوخداندیر کی
فالکته اوغرامیش؛ هله سوموکلریده چوروموشدور.
اینسان کیمی دیل ده معاصیرلشیر .معاصیرلشمک غزلی،
بایاتینی ،قوشمانی دانماق دئییل؛ بلکه اونالرین بو گونگو
ایشینی گؤره بیلن سربست شعر یازماق ،حئکایه ،رومان
یازماق ،درام اثرلری یازماق دیلین بوگونکو اینکیشافی
دئمکدیر.
من دیلده یئنی سؤز یاراتمانین طرفدارییام .یئنی سؤزلر و
ترمینلر و عبارتلر یارانمالیدیر؛ آمما نئجه؟ دیلمیزین
میللی سیماسینی پوزمادان ،اونو عیبهجر حاال سالمادان،
آذربایجان تورکجهسینی ،هانسیسا بیر تورک دیلینین
شیوهسی کیمی گؤسترمهدن ،اونون لئکسیک و قراماتیک
قانونالرینی آیاقالمادان ،اونو عموم خالق روحونا یابانچی
بیر سس کیمی یایمادان ،اونون قابیلیتینی آلچاتمادان،
شیرین ،آخیجی ،دولغون ایفادهلی ،الوان بویالی آنا
دیلمیزی یوخ ائتمهدن ،اونون درینلشمهسینه،
گئنیشلنمهسینه و دونیانین ان آپاریجی دیللریسیراسینا
داخیل اولماق ایمکانی قازانماسینا وارام.
س -سیزجه ادبی تنقید ندیر و هانسی خصوصیتلری و
اؤزهلیکلیری وار .آذربایجاندا ادبی تنقیدین ایندیکی
دورومونو نئجه گؤرورسونوز؟ گونئیده ادبی دارتیشماالر،
ادبی تنقید ی اثرلر و یا خود فلسفی نظری اثرلر بوشلوغو
یوخدورمو؟ بو حاقدا آراسیرا چالیشماالری نئجه
گؤروسونوز؟
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ج -من هارداسا بئلینیسکیدن بئله بیر عبارت اوخوموشام:
ادبیات جامعهنین ویجدانیدیرسا ،تنقید ایسه ادبیاتین
ویجدانیدیر .منجه ،بو سؤز درین معنالی و مختلف یؤنلو و
یوزوملو سؤزدور .ویجدان منلیین جوهریدیر .او ،هرکسین
ایچینده اونونال اوز به اوزو اولوب ،اونون نه اولدوغونو اونا
گؤستریر .ویجدان ایچ آیناسیدیر .پیسی -پیس،
یاخشینی -یاخشینی ،اهیرینی یا دوزو اولدوغو کیمی اؤز
صاحیبینه گؤستریر .بو منلیک جوهری ،بو آینا دئمک
اوالرکی جامعه ده اوالن اخالق پیرینسیپلریندن ،اخالق
نورماالریندان ،اینسانین اساس خاصیتلریندن ،بشریتین
آمال و آرزوالریندان ،بیر سؤزله بشریتین جوهریندن
یوغرولوب و هر بیر اینسانین چیخاریجا ،باجاریغیجا اونون
منلیینده اؤزونو تاپا بیلر .دئمک ویجدان دا هئچ دن هئچه
یارانمیر .فردی ویجدانال اجتماعی ویجدان آراسیندا
یاخینلیق ،دوغمالیق و عینیلیک واردیر .یعنی بیر اؤلچو
کیمی اوندان یارارالنیب ،یاخشینی پیسدن ،دوزو
اهیریدن ،گئرچهیی یاالندان ،گؤزهلی چیرکیندن آییرماق
اوالر .بو اؤلچو ده جامعهنین اؤزوندن چیخیر .پس
بئلینیسکینین سؤزونه قاییتساق ،اونو بیر آز خیرداالساق
بئله چیخار کی جامعهسیز ادبیات یوخدور .ادبیات ایسه
جامعهنین ایچ آیناسی اولمالیدیر .باشقا بیر ایفاده ایله
دئسک ،ادبی تنقید سؤز صرافلیغی ،سؤز اؤلچوسو ،سؤز
گوزگوسودور .بو ایچ آینانین کاس و دورو اولماغینی باشقا
بیر آیناایال کی ادبیاتین اؤز جینسیندندیر ،یعنی ادبی
تنقید آیناسیال اؤلچمک اوالر .بو سؤزلردن مقصدیم
تنقدین نه اولدوغونا آیدینلیق گتیرمک ایدی.
ادبی تنقید بیر نظرییه اوزهرینده قورولور .نظرییهسیز
تنقید یوخ کیمیدیر .بو نظرییه ایلک اول ادبیاتین نه
اولدوغونو آچیقالییر؛ اونون قورولوشوندا ایشتراک ائدهن
عونصورلردن سؤز آچیر؛ اثرده بدیعیلیک ،یئنیلیک،
گوزهللیک و بو کیمی کیفیتلردن دانیشیر .تنقید ،بو
کیفیتلرین اؤلچوسو کیمی ،ادبی -بدیعی اثرلری اؤلچور،
اونالرین یارارلی یارارسیز ،دهیرلی دهیرسیز جهتلرین
آیدینالدیر .اثرین مضمونو ،ییچیمی بارده فیکیر یوردور.
اونون قارانلیق جهتلرینی اوخوجویا آچیر .بئلهلیکله،
تنقید هم یارادیجییا ،همده اوخوجویا ،ائلهجهده ادبیاتا و
جامعهیه خیدمت ائدیر .اودورکی تنقیدچیدن درین
بیلیک ،عدالتلی مؤوقع ،جسارت ،عالی شخصیت طلب

اولونور کی اثرلری آچیقالماقال ،اونالری یوزماقال هم
اوخوجویا ،هم یازیچییا ،هم ادبی محیطه دئمهیه سؤز و
سؤیلهمهیه جسارتی اولسون .مطبوعات یازیالری ،ذوقی
فیکیرلر ،اؤتری باخیشالر هله ادبی تنقید دئییلدیر.
تنقید ادبیات شوناسلیغین ان مهم قولالرینین بیریدیر .او
یازیچی -اوخوجو آراسیندا کؤرپو قورور؛ ادبیاتین
قارشیسیندا مهم و الزیم مسئلهلر قالدیریر؛ اجتماعنین
گؤزیله اثره توخونور؛ اونو تنقید سیناغیندان گئچیریر؛
اثرین دهییشیک یؤنلرینی اینجهلهییب آچیقالییر؛
آنالشیلمازلیغینا ایشیق توتور.
ادبی تنقید اجتماعی بیلیکدن ،ادبی -بدیعی ایستهتیک
ذوقدان آسیلی اولموشدور .چونکی هانسی بیر علم،
اجتماعی و اینسانی علملر ساحهسینده باش قالدیریر و اؤز
تاثیر داییرهسین گئنیشلندیریر ،ادبی اثرلرین قورولوشونا،
مضمونونا ،بدیعی فورماسینا تاثیر ائدیر .بئلهلیکه ادبی
تنقیدین ده مختلف مئتدودالری اورتایا چیخیر .یازیچییا،
متنه ،اوخوجویا دایانان اجتماعی سیاسی مکتبلرده
اساسالنان تنقید مئتدودالری یارانیب و بوگون تنقیدچیلر
بو یولالرال ادبی متنه یاناشیرالر.
اینسانین معنوی حیاتینین ،اجتماعی وارلیغینین ائله بیر
ساحهسی یوخدورکی اورادا تنقیدین رولو اولماسین .ان
عادی گوندهلیک ایشلردن توتموش بوتون علمی فلسفی
فعالیتلرده ده تنقیدین رولو مهمدور .منه ائله گلیرکی بشر
و اونون قوردوغو اجتماعی حیات ،یاراتدیغی صنعت
اثرلری ،قوردوغو اجتماعی -مدنی قورومالر ،یاراتدیغی
فلسفی سیستئملر هئچ بیری تنقیدسیز اینکیشاف ائدیب
یوکسک مرحلهیه چاتا بیلمز .اینسان ایستر علم ،ایستر
فیکیر ،ایسترسه ده صنعت ساحهسی اولسون اؤز دوشونجه
و بیلیینی یوخالمادان ،صاف -چوروک ائتمهدن ،اونالرین
موثبت و منفی جهتلرینی آییرد ائتمهدن ،منفیلری
آرادان قالدیریب ،موثبتلری گوجلندیرمهدن اینکیشاف ائده
ییلمز
ادبی تنقید دؤورون ان مهم اجتماعی ،سیاس ،مدنی و…
مسئلهلری ایله سیخ باغلیدیر .ادبی تنقید ،کوتلهلرین
آیدینلیماسیندا ،اونالرین شعورونون ،بدیعی ذوقونون
تکمیلشمهسینده ان فعال مدنی واسیطه کیمی آپاریجی
رول اویناییر .خالقین ایستئتیک تربیهسینده ،قاوراما
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قابلیتینده و معنوی زنگینلیینده میثیلسیز تاثیر بوراخیر.
تنقیدچی اجتماعی فیکیر و رای سویهسینده چیخیش
ائدهرک ادبیاتا یاناشیر ،اونالرین فلسفی اجتماعی
مضمونونو ،اخالقی گؤروشلرینی و عمومیلشمه
بیلدیریر.
اولدوغونو
نه
قابیلیتینین
درین ذوق و ذکایا اساسالنان تنقید ،یوکسک استعداد و
تاالنتا مالیک اوالن تنقید ،اورژنال یارادیجیلیقال عینی
مزیتلره مالیکدیر.
تنقید اؤزونده علم ،صنعت عونصورلرینی جمعلشدیریر،
الکین او نه علم ،نه ده صنعتدیر .تنقیدین موضوعسو و
ماتریالی بدیعی ادبیاتی درک ائتمکدیر؛ اونو نیظاما
سالماقدیر .اگر بونالرا چاتا بیلمیرسه دئمک اؤز تاثیر
گوجونو ایتیریر .بدیعی ادبیات حیاتی بدیعی اوبرازالرال
درک ائدیر .تنقید بونو اؤیرهنیب ،درک ائدیب و آچیقالر و
بو یولال ادبیاتی نیظاما سالیر؛ فورماالشدیریر؛ اوخوجونو و
یازیچینی دویوق سالیر؛ اونالری دوشوندورور؛ یازیچی اؤز
گوجونو ،چاتیشماز جهتلرینی و اوغورالرینی گؤرور.
اوخوجو ایسه اثرین آچیقالنماسی و یوزولماسی ایله
یازیچی دونیاسی ایله یاخیندان تانیش اولور و معنوی ذوق
آلیر؛ دوشونجهلرینی ،دویغوالرینی جیالالندیریر و معنوی
زنگینلیک کسب ائدیر .بئلهلیکله بو یولال ادبیات و ادبی
پروسه اوز مؤوقعیتینی ،هانسی یوالساری یؤنلمهسینی
درک ائدیر .جمعیت ادبی بدیعی اثرلرین آچیقالنماسی و
یوزوالسی ایله آیدینالنما ،زنگینلنمه پروسهسینی
کئچیریر.
تنقید ،ادبی معیار و اؤلچولر ،اصولالر و قانونالرال ادبی اثری
توتوشدورور ،اؤلچور ،چؤزهلهییر ،صاف -چوروک ائدیر و
ادبی بدیعی سؤزو قوندارما سؤزدن آییرد ائدیر .تنقید
بدیعی متنی ،ادبی اثری تام شکیلده گؤرمک و اونو
اؤیرنمهلیدیر .بدیعی متنه ،ادبی اثره گؤز اوجو ،اؤتری،
اوزدن کئچمه یاناشماقال اونو قاوراییب منیسهمک اولماز.
هر بیر ادبی متنین مختلف قاتالری ،چئشیدلی یؤنلری
اولور .اثرلرین هؤرولوشو ،قورولوشو ،یارادیجینین فردی
اوسلوبو ،دونیا گؤروشو ،دونیا دویومو و صنعت
آنالییشیندان آسیلیدیر .بونالری آچیقالمادان ،اثرین
ایفاده واسیطهلرینی دویوب درک ائتمهدن بدیعی متنین
حقیقی دهیرینی گؤسترمک چتین ایشدیر .اثرین
قورولوشوندا کی عونصورلری و اونالرین آراسینداکی

باغلیلیقالری قارشیلیقلی تاثیر و گوجلندیرمه قووهسینی
سئزیب ،سئچمکله بوتون بو کیفیتلری گؤروب و
آیدینالتماقال ،بدیعی اثرین نئجهلیینی ،نه جورلویونو
تجزیه و تحلیل ائدیب اونون نه اوچونلویونون دوغرو و
حقیقی معناسینی آیدینالندیرماق اولور .بو باخیمدان
اثرین اوغورلو و اوغورسوز جهتلرینی باخشی گؤروب و
سئچمک اوالر .اثرده کی بدیعی تاثیر قووهسیاوالن ،فورم و
محتوا تاملیغی ،معنا درینلییی ،بدیعی و ایستئتیک تاثیر
گوجو کیمی یاخشی کیفیتلری ،یاخود اثرین بدیعی تاثیر
گوجونو آزالدان ،اونون دهیرینی آشاغی ساالن
عیبهجرلیکلری ،معنا دایازلیغی ،ساختالیق و قوندارما
یئنیلیک ،اؤزونو تکرارلیق ،سؤز اویونو ،فیکیر کاسیبلیغی
کیمی منفی کیفیتلری ده یاخشی معین ائتمک اولور.
ادبی تنقید ادبیاتین اؤزوندن دوغموش و بؤیوک ادبی
اثرلرین هامی طرفیندن قبول اولونموش قایدا و قانونالرینا،
اصول و اؤلچولرینه چئویریلمیش ،ادبیات نظرییهسینی
تشکیل ائدهرک نیظامالنمیش و تنقیدین اساسینی
تشکیل ائتمیشدیر .ادبی تنقید بو علمی و منطقی اصولالر،
اؤلچولرله تنقیدی آنالییش و متودالری ادبیات اوزهرینده
سیناییر ،ادبیاتی اونالرال یوخالییر .بو بارهده بو قدهر
دانیشماغیمین اساس سببی تنقیدین نه اولوب اولماماسی
ایدی.
دئییمکی ،بیزده ادبی تنقید حقیقی معناسیندا هله ایلک
آددیمالرینی آتماقدادیر .ادبیاتیمیز هله تام اؤزونو گوستره
بیلمهدییی اوچون تنقید ده اؤزونو گوستره ییلمیر .گرک
اونالرجا رومان ،حئکایه توپلوالری ،شعر مجموعهلری،
مختلف بیچیملی ،مختلف مضمونلو اثرلر یارانسین کی
ادبی تنقید ده دیرچهلیب و سؤزونو دئمهیه باشالسین.
تنقیدیمیزین ایندیکی دورومو ،ادبی اثرلریمیزین دوشونجه
کاسیبلیغی ،معنا دایازلیغی ،مضمون جیلیزلیغی ،بیچیم
چاتیشمامازلیغی و عینی حالدا تنقیدیمیزده نظرییه
بوشلوغوندان آسیلیدیر .آنجاق ،من یئنهده اینانیرام کی
ادبیاتیمیزین گئتدیکجه بوشلوقالری دوالجاق ،نوقصانالری
آرادان قالدیریالجاق .مضمونلو ،دوشوندورجو ،بیتگین و
یئتگین اثرلر یاراناجاق و اونون یول یولداشی ادبی تنقید
ایسه بو ادبیاتال چییین -چییینه گئدهجکدیر .اوندا ،دونیا
اوزونه چیخمالی ،بوشقابا قویمالی اثرلریمیزینده سایی
آرتاجاقدیر .من ایندیکی ایندکی ادبیاتشوناسلیق
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کیم اؤز گؤزو ایله ،اؤز اورهیی ایله دونیایا باخیب ،او
دونیانی کشف ائدیب ،او دونیا باشقاالری اوچون ماراقلی
اولوب؛ اونالر طرفیندن قارشیالنیب ،سئویلیب .مارکئز ده
بئله مارکئز اولوب؛ پاموک دا بئله پاموک اولوب .اونالر
نوبئل قازانیبالر ،آنجاق اونالردان داها اوستون ،داها
بؤیوک ،داها صنعتکار اوالن و اثرلری دونیانین بوتون
دیللرینه چئوریلن ،اوخونان ،سؤیلن چنگیز آیتماتوف،
یاشار کمال ،ناظیم حیکمت ده اؤز دونیاالرینی
یاراتمیشالر .اونالر بشریتی تمثیل ائدهن ،بشرین آرزو
دونیویلشدیرن
عومومیلشدیرن،
آمالالرینی
قهرمانالردیرالر .باخ بئله صنعتکارالردان اؤیرهنک؛
اونالرین ایزی ایله گئدهک؛ اؤز دونیامیزی ،اؤز سؤزوموزو
تاپاق؛ یازاق .اصیل صنعتعکارالرین یولو بو یولدور.
ساحهسینده چالیشان یئنی نظرییهلری منیمسهییب،
ونالری ادبیاتیمیزا اویقن بیر حاالگتریب وادبیاتیمیزی
تنقید ایشیغیندا آدینالدان ادبی گنچلییه اینانیرام و
اونالرال فخر ائدیرم .سئویندیریجی حال دیر کی ،ادبی
تنقید ساحهسینده چالیشان گنج ،استعدادلی ،بیلیکلی و
آلچاق کؤنلو تنقیدچیلریمیز آز دئییلدیر .اونالر چوخ
ایستی قانلیقال ادبیاتیمیزا یاناشیرالر .اونو اؤیرنمهیه،
قاوراماغا جان آتیرالر .من ،نثریمیز ،شعرمیز و باشقا ادبی
مسئلهلر بارهده بونالرین یازیالرینی سئوه -سئوه
اوخویورام .اونالردان اؤیرنیرم .اونالرال اؤیونورم.
ادبیاتیمیزین گلهجهیی بو استعدادلی و گنج
تنقیدچیلریمیزین دوشونجه و بیلیک ایشیغیندا ایرهلی
آددیمالیاجاق و تنقیدیمیز یوخاریدا سایدیغیم کیفیتلری
یئیهلنهجکدیر.
س -سون سؤزونوز؟

من امینم کی گنج و استعدادلی شاعیرلریمیز آنا دیلمیزی
دریندن و مکمل اؤیرهنیب ،اونون بوللور سینهسیندن سو
ایچیب ،شعر دیللرینی آیدینالشدیریب و بدیعی
قورولوشونو ،اونون مضمونونو و مندرجهسینه اویغون شکیل
قوراجاقالر؛ آذربایجان بدیعی-ایستهتیک سوزگجیندن
کئچیریب ،میللی وارلیغیمیزین آیدین ،توتارلی ،اؤلمز
سسینه چئویرهجکلر و آذربایجان شعرینی ،معاصیر دونیا
شعری سویهسینه قالدیراجاقالر .بیزیمده خالقیمیزین
شاعیرلرینین سسی دونیا شاعیرلرینین سسینه
قاریشاراق ،آراز نغمهلی ،ساواالن ووقارلی ،موغان برکتلی،
تبریز عزملی اودالر یوردونون سسی ،سسلر ایچینده
سئچیلهجک ،ائشیدیلهجک .بیزده بونونال فخر ائدهجهییک.
ساغ اولون
منبع https://ishiq.net:

ج -منیم تئز -تئز کئچمیشه قاییتماغیم ،عمومیتله شرق
ادبیاتیندان میثال گتیرمهییم ،مختلف ادبی بدیعی
نوعلردن آد چکمهییمدن مقصد بودورکی ،بیز بیر داها
اؤزوموزه قاییداق؛ کئچمیشی دریندن اؤیرهنک؛ غربین
تؤحفهلری قارشیسیندا الی قوینوندا آغیز سوالنا سوالنا
قالمایاق .اؤز دونیامیزی گؤرک؛ اؤز دونیامیزی قوراق؛ اؤز
خالقیمیزی ،اؤز میللتمیزی ،اؤز یوردوموزو دوشونک؛
یازاق ،یاراداق؛ باشقاالرینی یامسیالمایاق؛ یاخود
باشقاالرینین تورونا دوشمک تهلوکهسیندن یاخا
قورتاراق.
) Xudafərin 198 (2021خداآفرین  198مهر1400

25
«خرچنگ خسته لییینه توتوالن زمانه میزین بؤیوک
یازیچیسی گابریل گارسیا مارکزین دوستالرینا
یازدیغی وداعالشما مکتوبو»
چئویرن :اوستاد حسن ریاضی(ایلدیری)
اگر تانریم بیرجه آنلیق منیم کؤهنه بیر قولچاق اولدوغومو
اونودوب ،منه بیر پارچا حیات باغیشالسایدی ،احتمال کی
اوندا بوتون عاغلیما گلن لری سؤیله مزدیم .بلکه سؤیله
دیک لریم حاقدا دریندن دوشونردیم .منجه هر شئیین ده
یری اونا وئریلن ظاهیری ده یردن یوخ ،داشیدیغی معنادان
آسیلی دیر .اوندا آز یاتاردیم .گونومون چوخونو رؤیادا
کئچیر ردیم .اونسوز دا گؤزلریمی قاپادیغیمیز هر بیر دقیقه
ده  60ثانییه ایشیق ایتیریریک .هامی دایانارکن من یول
گئدردیم .هامی یاتارکن اویاق قاالردیم .هامی دانیشارکن
من قوالق آساردیم .شوکوالت لی دوندورما یئمکدن نه
حظ کی آلمازدیم.
اگر تانریم منه بیر پارچا حیات باغیشالسایدی ،چوخ ساده
گئیینیب گونشی قارشیالیاردیم .گؤزلریمی گونشین اوزونه
دیکه -دیکه جیسمیم له برابر روحومو دا سویوناردیم.
تانریم! اوندا سینه مده اوره ییم دؤیونرکن ،نیفرتیمی بوز
اوزه رینه یازار و گونشین دوغماسینی گؤزله یردیم ...اوندا
من اولدوزالرا «ونگوگ» رؤیالی« ،بئندیت» نفس لی
شئعیرلریمی رسم ائدردیم و آیا «سیرات» -ین شیرین
سسی ایله سئوگی نغمه لری باغیشالیاردیم .گؤز
یاشالریمال قیزیل گوللری سوواراردیم ،تیکانالرینین
آجیسی ،لئچک لرینین شیرین -شیرین اؤپوشو جانیما
سینسین -دئیه.
تانریم! اگر بیرجه پارچا عؤمروم اولسایدی ،سئودیییم
اینسانالرا :سیزی سئویرم دئمه دن گونلریمی
کئچیرمزدیم ،بوتون کیشی لر و قادینالری اؤز سئوگیمه
ایناندیراردیم .سئوگی یه ساریلیب سئوگی قوینوندا
یاشایاردیم .اینسانالرا گؤسترردیم کی قوجالیقدا روحدان
دوشوب سئوه بیلمه یه جک لرینه ایناندیقالری اوچون
یانیلیرالر .اونالر بیلمیرلر کی قوجالیق اونالرین سئوه بیلمه
دیک لری آنالردا اونالری حاقالیا بیلر .کؤرپه لره ایکی جه
قاناد وئریب و بوراخاردیم کی ،اوچوشو اؤیرنسینلر.
قوجاالری ایسه باشا ساالردیم کی ،اؤلوم قوجالیقال یوخ،
اونوتقانلیق ال گلر.

آخ اینسانالر ،اینسانالر! سیزلردن نه لر ،نه لر کی اؤیرنمه
میشم .یاخشی بیلیرم کی هامی زیروه یه دوغرو جان آتیر،
بونو بیلمه دن کی اوغور اونالرین اللرینده کی اؤلچولردن
آسیلی دیر .یاخشی بیلیرم کؤرپه ،او تومبول و یوموشاق
اووجوندا ایلک دفعه آتاسینین بارماغینی سیخارکن آتانی
عؤمورلوک تورا سالیر .اینانمیشام کی ،اینسان او زامان
باشقاسینا اوجادان باخماغا حاقلی دیر کی ،او آدامی اؤز
آیاقالری اوسته دایانماغا ،یوخاری یا دوغرو قالخماغا
ایناندیرا بیلسین.
من سیزلردن چوخ شئی اؤیرنمیشم .نه یازیق کی آرتیق
اونالردان یارارالنا بیلمه یه جه یم .چونکی اونالری
چمدانیما ییغارکن اؤلوم منی حاقالیاجاق!

آنا دیلیم
حسن ریاضی(ایلدیریم)
کؤچسم بو دونیادان آرا سئوگیلیم
ائلین قوجاغیندا تاپارسان منی
سینم یانار داغدیر آتشی سؤنمز
وطن اوجاغیندا تاپارسان منی
چؤللره ،چایالرا دؤنر بدنیم
گونشلی ،اولدوزلو گؤیلر کفنیم
بئشیگیم ،مزاریم ،دوغما وطنیم
اونون تورپاغیندا تاپارسان منی
قارداش گؤزلرینه حسرتدی گؤزوم
منی قار ا داشا دؤندردی دؤزوم
قوشولوب چایالرا آخاندا اؤزوم
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آراز قیراغیندا تاپارسان منی

بالمین دادی قاچسا
شکر بال دادی وئرمز

گوللرین شهدیدیر قلبیمده دیلک

ایتر کؤنلومون اودو

ایلک باهار عشقی ایله چیرپینیر اورک

ایتر سوزومو دادی

قیسمتیم اولماسا او گونو گؤرمک

ایتر آرزومون آدی

الله یاناغیندا تاپارسان منی

سؤزومون دادی دوزو
اوره ییمن ایچ اوزو

چیچکلی حیاتا وورولوب حسن

«قورقود» آرزولو دیلیم

ایشیقلی یولونو آال بیلمز چن

«فضولی» سؤزلو دیلیم

گؤزلهسن بو یولون کروانینی سن

«نسیمی» -سسلی دیلیم

ظفر بایراغیندا تاپارسان منی

آنا نفس لی دیلیم

حسن ریاضی ایلدیریم

تهران 1366 -

سؤزومون دادی،دوزو

حسن ایلدیریم

اوره یمین ایچ اوزو

گونلریمین بویو  ,گون دوغاندان آی دوغانا

بایاتی لی ،قوشمالی

کؤنلومده بوالق ایچیملی ایستکلر

آنا نفس لی دیلیم

گؤزلریمده سئرچه اوچوملو دیلکلر

ایستکلرین شفقی

آی سوراقلی گونشله

آرزوالرین اوفوقو

قارا گونئیدن آغ گونئیه باخا – باخا

سئوگی تاملی ،یازاوزلو

گونلری گوندوزلردیم.

«نسیمی» -سسلی دیلیم

گئجه لریمین بویو  ,آی دوغاندن گون دوغانا

آنام عؤمورشیره سین

آی شافاغیندا گوموشلنیب

وطنیمین نغمه سین

گونش شافاغیندا قیزیلالنان

آخیدیب ال یال الرال

گونش سوراقلی آی ال

گئجه -گوندوز جانیما

گئجهلری گئجه لردیم.

قیزیل گول بئشیینده میشیل -میشیل یاتمیشام
اوخشاماالر اوخشاییب

اویاناردیم

نازالماالر نازالییب

سحر سوالریندا اولدوزالر آخارکن

آرزوالرقانادالنیب

آلما دادلی  ،ناغیل بیچیملی گئجهلریمدن

دیلکلریم اوچوشوب

هئیوا قوخولو ،قوش اوچوملو گوندوزلریمدن

آنادیللی دونیامدا ،دیرچلیب بوی آتمیشام

یولالر کئچردی

هر دیلین اوز آدی وار

سیرلی – سوراقلی یولالر.

هر دیلین اوز دادی وار

گؤزلریمدن باشالنیب

باشقا دیللر شکر سه

اوزاقالردا هاچاالنان بوداقلی یولالر.

آنامین دیلی بال دیر

هاراسا

شکرلردن دادیرام

سسلهییردی منی

دادالنیر سوزوم  ،نغمه م

اووسونلو سئوداالر
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سیرلی صداالر!
سیرلی – سوراقلی یولالرا چیخدیم
قانلی – قادالی گونلری
سیزیلتیلی گئجهلری
گئییندیم
سویوندوم
آرزوالریم  ،ایستکلریم سؤز قینیندا
اورهییم کؤز قونداغیندا
ییخلمیشام
دورموشام
دورموشام
ییخلمیشام
یورغونام  ،یورغون
آالگؤزلو سحرلرین
شفقلی سوالریندا یویونوب ،
سحر یئللرینده قورونوب ،
شفق واختی دان یئرینه سریلمک ایستهییرم
شفقه بورونوب اؤلمک ایستهییرم!
 1376تهران
سن ،منیم ایچیمده
حسن ریاضی(ایلدیریم)

باغیرسان داغالر دیسکینر،

سن

سوسان دنیزلر کوسر.

منیم ایچیمده اویویان بولوتسان؛

سن منیم ایچیمده اویویان آرزوسان؛

اویاناندا

اویانسان

تورپاق یاشیلالنار،

اوشاقالر قوشالرا قوشولوب اوچوشار،

اویویاندا

دونیا باشقاالشار.

سونبوللر ،گوللر یانار.

سن

سن

منیم ایچیمده اویویان منسن؛

منیم ایچیمده اویویان حسرتسن؛

اویانسان

اویاناندا

هردوداقدان بیر نغمه قوپار،

باخیشالریم مفتیللری قیریب کئچر،

هر باخیشدان بیر گؤیرچین اوچار،

اویویاندا

سؤزلرده بوالقالر جوشار.

دورناالر قارانقوشالر لهلک تؤکر.

سن اویاناندا،

سن

آغ کاغیذدان

منیم ایچیمده اویویان فیرتیناسان؛

شعرلر
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منه ساری

(سرابلی دکتر حسن ایلدیریم حاققینده یازان

بویالنار!

کلیبرلی آشیق صیاد جعفرزاده کلیبر )
روحی شاداولسون )

بولوتسوز ماوی گؤیه ساری
اوجالدی آغ گؤیرچین
آرخایین آرخایین
اوچدو…اوچدو… اوچدو…
بیر میرواری دنه سی کیمی گؤروندو
ماویلیگین بوجاغیندا
اوره ییم چیرپیندی… چیرپیندی
حسرتلری سیلکینیب
نیسگیللری سویونوب
اینجیلشیب،دینجلمک ایسته دی؛
آرزوالرین قوجاغیندا
گؤیرچین اوچدو… اوچدو…
اوچوب یوخوما قوندو:
«ایکیجه خووروز ساواشدی
بیری قانا بوالشدی
قان آخدی چایا دوشدو
چایدان گؤیرچین اوچدو»…
گؤیرچین اوچدو… اوچدو…
قیزیل گوله بوکولموش یوخوالردان اویاندیم:
آغزیمدا آلماالرین قیزیل دادی
اللریمده کپه نک لرین توزا دؤنموش قانادی!
باشیمدا رؤیاالرین هاواسی
کؤنلومده سئوداالرین نیداسی
بیر آیاغیم گئجه ده
بیری گوندوزوده
اوچماق ایسته ییرم.
شفقلی اوفوقلری قوجماق ایسته ییرم.
سونسوز ماویلیکده سوزوب،
قیزیل آلمانی کهکشان بوداغیندان اوزوب،
اینسانالرال پایالشماق ایسته ییرم.
آچیلمازی آچماق ایسته ییرم

آذر بایجان اوغلو ،حسن ایلدیریم
دئیشدی دونیاسین ،روحوشاد اولسون
چوخالرین اَلیندن ،توتارمیش قارداش
دئیشدی دونیاسین،روحی شاداولسون
بیر پاک ایسانیمیش ،اوزعالمینده
حاق بیر ایز واریمیش ،نفس دمینده
اوالر میش همیشه ،دوستالر جَمینده
دئیشدی دونیاسین ،روحی شاد اولسون
سَراب دان نورساچدو ،آذربایجانا
دئیردی رحمَتلیک اینان مین جانا
خدمَتین گورَنلَر،اینانما دانا
دئیشدی دونیاسین ،روحی شاد اولسون
تُرکون دونیاسینا،چوخ خدمَت ائتدی
روحی تانری سینین،روحون یئتدی
صیّادام مردانه ،عومر ائدیب گئتدی
دئیشدی دونیاسین ،روحی شاداولسون
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آغیر ایللرین ادبیات خادیمی
AĞIR İLLƏRİN ƏDƏBİYYAT XADİMİ
Sədyar Vəziyfə ELÖĞLU
صدیار وظیفه ائل اوغلو

دوکتور حسن ریاضی (حسن ایلدیریم) مرداد آیی
نین -28نجی گونو کرونا ویروسا ایلیشندن سونرا،
ابدیلیک اوالراق حیاتا گؤز یومدو 42.ایلدن بری
ادبیاتیمیز و مدنیتیمیزین قوللوغوندا اوالن او
قایغیکئش اینسان ،بیر آذربایجان اوغلو اوالراق،
عموم بشری ایده ئیاالرین دا ورغونو ایدی .باریش،
دوستلوق ،سعادت و برابرلیک شعارالری نین عمل
مئیدانیندا وار گوجو ایله چالیشقانالرینین بیری
ایدی .او بیر قاباقجیل شاعیر کیمی ،ادبیات
مئیدانینا گلسه ده ،نثریمیزین باجاریقلی
یازارالریندان ایدی  .تورک و فارس ادبیاتی نین
اورتا عصیرلردن باشالیاراق چاغداش ایللریمیزه
دک قاباقجیل و آیدین شاعیرلری نین اثرلرینی
دؤنه – دؤنه اوخوموش و ائحتیواالرینین مثبت
یؤنلرینی بوگونکو ادبی گنجلییمیزه آشیالتماق
اوچون تحللیلرینده تایسیز باجاریقالر اله
گتیرمیشدی .اونونال یاناشی ،قاباقجیل عرب
ادبیاتی نین ،التین آمئرکا ادبیاتی نین اوروپا و
فارس ادبیاتالری نین دونیوی(جهان شمول)
اؤرنکلریندن ترجومه لرینه باشالمیش و بوگونکو

ائتدیکلری
ترجومه
نسلیمیزله
ادبی
ادبیاتالرآراسیندا ماراقلی ایلگیلر یاراتمیشدیر .او،
تورک ادبیاتینین بشری آرزوالر اوچون یازیالن
شعیرلریندن بعضی اؤرنکلری ده تام باجاریقال
فارس دیللی اوخوجوالرینا ترجومه ائتمکله،
خالقالرآراسیندا ادبی اونسییت یاراتماغا
چالیشمیش دی.
 40ایله یاخین ادبی دوستلوقدا اونو همیشه
مطالعه حالیندا گؤردوم .او،شرفلی عؤمرونون هر
گونونو اوخوماق ،اؤیرنمک و اؤیرتمکله باشا ووردو.
حسن ایلدیریم ین ادبی خیدمتلرینین گؤز
قاباغیندا اولمایان حیصه لریندن دانیشماق ایسته
سک ،گره کدیر کی ،اینقیالبین ایلکین آیالرینا و
ایللرینه قاییداق .اینقیالبین ایلکین ایللرینده،
آذربایجانین قایغیسیندا اوالن آیدین یازار و
شاعیرلر اؤزکپچمیش تجروبه لرینه دایاناراق ،اؤلکه
نین موختلیف بؤلگه لرینده یازیب یاراتماقال
مشغول اوالن ادیبلریمیزی شهرلرده و قصبه لرده
یاراتدیقالری ادبیات اوجاقالرینا چاغیرماقال
دا،
هوسکارالرینی
نسیلین
برابر،گنج
یاندیردیقالری اوجاقالین ایشیغینا توپالدیالر.
دئمگ اوالرکی ،او وطن وورغونالری
فداکارجاسینا ،اینقیالبدان  32ایل ایره لی
حؤکومتین
میللی
یارانان
آذربایجاندا
دئوریلدیگیندن سونرا  ،داغیدیلمیش و ظالیم شاه
رژیمینین الیله عؤمورلوک یاساقالنمیش "شاعیرلر
و یازیچیالر مجلیسی"نی بیر داها یاراتماغا
باشالمیشدیالر .او قاباقجیل شاعیر و یازارالریمیز
بیرینجی نؤوبه ده تبریز و تهران دا یارانان ادبی
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انجومنلرین یارانماسینا جان  -باشال تالش
ائتدیردیلر.
- 1358نجی گونش ایلی نین خرداد آییندا
تبریزده اوستاد یحیی شیدا  ،هیالل
نقابی،عباسعلی
ناصری،محمدعلی
صابری،طوفان،قائمی،قهرمان
(حیدرخطیبی)مانوس(آهنی) ،عباس بارز،فریدون
حاصارلی،اورمان،ایلقار( صمدظهوری) باریش،
پاکباز،اوستاد پدیده،سلیمان ثالث  ،اوستاد
شیوا(مدرس)،آزرم (ملماسی)حسین اولدوز رضا
شهرک،
حسین
اوغلو،
ایتگین،نجار
ایوب
کمالی،
باریشماز،ذولفقار
سحر(حیدر
ایلدیریم،حزین(خسروشاهی)ا.
اوغلو)،سخا،شائق،شبگیر،شیمشک(دوکتور مبین)،
ائل اوغلو و باشقا-باشقا قلم صاحیبلرینین
چاغریشی و ایش بیرلیگی ایله یارانان « آذربایجان
شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی» اؤز ادبی فعالیتینی
باشالیا بیلدی .اونونال یاناشی ،تهران شهرینده
یاشایان آذربایجانلی آیدینالر او جومله  :دوکتور
سالم اله جاوید، ،گنجعلی صباحی،حبیب
ساهر،دوکتور جواد هیئت ،حسینقلی کاتبی ،صمد
سردارنیا ،ر .ابراهیم زاده ،م.بشیر ،معقولی،
محزون ،جادنیکو ،م.واله ،آغداشلی ،احمد برادران،
محمد علی فرزانه،ترالن پیر هاشمی ،سعید
منیری  ،علیقلی کاتبی  ،دوکتور حسین
محمدزاده صدیق(دوزگون) ،نورانلی ،مرادعلی
قریشی( قافالنتی) چای اوغلو،تورک اوغلو،
غالمرضا مجدفر ،حسن مجیدزاده(ساواالن)مظفر
درفشی و ...باشقاالری طرفیندن ده « آذربایجان
انجومنی» آدلی ادبی بیر تشکیالت یاراندی.
ماراقلی دیر کی ،بو مقدس یولدا آددیم آتان هر
ایکی ادبی محفیل «آذربایجان»نین مقدس آدی
ایله عنوانالنان ادبی – مدنی بیر دایره ده ایشه

باشالدی  .ائله جه ده هر ایکی ادبی انجومنین
اورگانالری دا او زامانکی اینقیالبی شرایطین
وجودا گتیردیگی اتموسفوردا ،موستقیل نشریه
کیمی چاپ اولماغا باشالدی .تبریزده یارانان «
آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی»نین
اورگانی نین آدی « اولکر»نشریّه سی و تهراندا
یارانان«آذربایجان انجمنی »نین اورگانی نین آدی
ایسه «کونش» نشریّه سی ایدی .یادیمدا دیر کی،
بیر ایل اؤتمه دن جاوان یازارالر و شاعیرلر هر
ایکی انجمن ین ایشتراکچیالرینین اکثریتینی
تشکیل ائدیردی .یارانیشیندان بیر ایل سونرا هفته
لیک اجالسالردا ایشتراک ائدن عضولره عضولیک
کارتی وئریلدی.آذربایجانی نظرده آلساق ،هر ایکی
انجمن ین عضولری اورانی بیر میللی ادبیات
درنگی کیمی قبول ائدیب ایشتراک ائدیردیلر،
باخمایاراق کی هر جور ایده صاحیبلرینی اورادا
تاپماق ممکن ایدی ،الکین او ادبی درنکلر
آذربایجان ادبیاتی و فولکولورنون قورونماسی و
اینکیشافی اوچون یارانمیشدی .همن ایلرده فورما
و محتوا باخیمیندان اینکیشافا باشالیان چاغداش
آذربایجان شعرینین نتیجه سینی بوگونکو
شعریمیزین اؤنجوللرینده گؤره بیلیریک .حقیقت
بوراسیندا دیر کی ،عمومیتله  32ایل یاساقلیقدا
قاالن آذربایجان شعری و ادبیاتی آنجاق کالسیک
ادبیاتین آغیر کؤلگه سینده قالمیشدی.
آذربایجانین ادبی و مدنی فعالیتلری هر یئرده گؤز
آلتیندا اولدوغو اوچون سوسغون بیر حیات
یاشاییردی .یازیب یارادانالر شعیرلرینی آنجاق
خصوصی گؤروشلرینده بیر -بیرینه اوخویوردو .
هئچ بیر نشریه ده شعیر و یازیالری چاپ اولموردو
 (.قئید ائتمک الزیم دیر کی ،او 32،ایل
عرضینده آذربایجان دیلینده اوخوجو کوتله سی
اوچون ال چاتارلیقدا اوال بیلن یالنیر اوستاد
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شهریارین«حیدر بابایه سالم»اثری ،بعضی نوحه
کیتابالری و ماراغالی« کریمی »نین تورکجه
یازدیغی ساتیریک-کومیک شعیرلری ایدی) .من
او گونلر تبریزده یاشاییردیم .انجومنین
یارانیشینین ایلکین آیالریندان باشالیاراق سون
آیالرینا قدر اجالسالرینا گئدنلردن ایدیم .بیر چوخ
گنج شاعیر و یازارالر و ائله جه ده قوجامان و
تجروبه لی قلم صاحیبلری نین اهر،خوی،
ماراغا،مرند،بیناب ،میانا ،خیاودان و آذربایجانین
باشقا شهرلردن گلیب ،تبریزده یارانان «
آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی» نین
شعیر آخشامالریندا ایشتراک ائتمه لری او
محتشم ادبی محفیلی داهادا گؤزه للندیریردی.
تبریزین" دانش سرا مئیدانی"ندا یئرلشن مشهور
"تربیت کیتابخاناسی "نین آمفی تیاتر سالونوندا
هر هفته نین جوماآخشامالریندا ساعات  5دن 8
دک داوام ائدن« آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر
جمعیتی» آدلی او ادبی محفیلین طمطراقلی
شعیر گئجه لرینی چکه بیلمه ینلرایسه ،اوچ ایلدن
سونرا او تایسیز ادبیات اوجاغینی فنایا اوغراتماقدا
باجاریقلی اولدوالر .اونالر محتشم ادبی محفیلی
یوروشله داغیتدیالر.اونونال یاناشی همن هفته لرده
ائله تهراندا یارانان «آذربایجان انجمنی » نیده
قاپایا بیلدیلر .ادبی اورگانالرین نشری دایانیلدی.
بیر داها آذربایجاندا قلملر سودورولدو .دئمک اوالر
کی شعیر و ادبیات ساحه سینده گنج نسیلین
تربیه اوجاقالری سوندورولدو.
انجومنین داغیلدیغیندان بیرنئچه آی سونرا ایدی
کی ،منده تهرانا کؤچدوم .طبیعی اوالراق اورادا
یاشایان آذربایجانلی شاعیر و یازارالری تاپماق و
اونالرال عالقه ساخالماق ایلک آرزوم ایدی .اونا
گؤره ،تهراندا اینقیالب مئیدانی نین جواریندا و
تهران دانشگاهی نین قانشارالریندا یئرلشن کیتاب

مغازاالرینا باش ووردوقدا ،آذربایجان دیلینده نشر
اوالن کیتابالری دا ساتیشا قویان ایکی کیتاب
ماغازاسی نین آدرسلرینی اؤیرندیم  .بلکه بیر
تانیش  ،بیر قلم صاحیبی تاپا بیلدیم دئیه ،هفته
ده بیر گون اورایا گئدیردیم .هر ایکی کیتاب
ماغازاسی بیری-بیرینین قونشولوغوندا ایدی .بیری
اوستاد صدیقین اثرلرینی و نشریه لرینی
ساتان .......پاساژدا یئرلشن ماغازا ایدی .بیریده
،تانینمیش آذربایجانلی فولکولورشوناس ،ادیب
اوستاد دوکتور محمدغلی فرزانه(قوسی) نین
قارداشالری یوسف آغا  ،جعفر آغا و یعقوب آغا
قوسی قارداشالری نین اداره اتدیگی مشهور"
انتشارات فرزانه" ایدی .اوستاد صدیق ین اثرلرینی
ساتیشا قویان ماغازا دا ایدی کی ،ایندیکی شاعیر
دوستوم حسین سیف هریس ( آغیارلی) ایله
تانیش اولدوم .آغیارلی دان آنا دیلیمیزده یازان
قلمداشالرین سوراغینی آلماق ایسته دیکده ،او
دئدی :بیر ایکی شاعیر تانیرام کی ،هفته نین
دوزگونلری بوریا باش وورارالر .بیرینین دی
قافالنتی و بیرینی آدی بختیار نصرت دیر  .من هر
ایکیسینین شعیر کیتابالریله تانیش ایدیم آمما
اؤزلرینی گؤرمه میشدیم .اوتانا -اوتانا اوزومو
کیتابخانانین او مئهریبان و آیدین دوشونجه لی
مسئولونا (آغیارلی یا) تانیتدیردیم .ممکن اولسا
منی اوستاد قافالنتی و بختیار نصرت له تانیش
ائله یین  -دئدیم .او دا :اولسون ،گلن هفته
گلرسن،گلسه لر تانیش ائده رم -دئدی .ائله بیل
کی سونموش چیراغیما یاغ تؤکدولر.
سئوینجیمدن گؤزیاشالریم آخدی .آخی ،آیالر
ایدی کی سازلی سؤزلو شعیر گئجه لریمیزدن
الیمیز اوزولموشدو .گنج شاعیر دوستالریمی داها
گؤره بیلمه ییردیم .تهرانین غربتی ده بیر یاندان
اوره ییمی سیخیردی .حسین آغیارلی ایله ساغ
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اولالشیب ائوه دؤندم .گلن هفته نین دوزگونو،
گون اورتادان سونرا ساحات  6-5آراالریندا
گئتدیم آغیارلی نین مغازاسینا  .بختیار نصرت و
قافالنتی ایله تانیش اولدوم .خوش  -بئشدن بیر
نئچه دقیقه سونرا ،قافالنتی نین اؤنرگیسی ایله
اورادان شاعیر تورک اوغلونون آینا ساز دوکانینا
یولالندیق .دوکانا چاتدیقدا ،تانیشلیقدان سونرا
قافالنتی نین ایسته گی ایله هره بیر شعیر اوخودو.
هر دؤردوموزن یازدیقالریمیزدا اورتاق دوشونجه و
اورتاق احوال روحیه گؤرونوردو .دوغروداندا او
گونلرادبیات سئورلرین غملی گونلری ایدی.
گئتمک اوچون هئچ یئرده بیر ادبی یئغئنجاق
یوخ ایدی  .هر اوچ شاعیرین ائوالدالری یاشدا
اولسایدیم دا ،او ایلک گؤروشده منی چوخ
صمیمی قارشیالدیالر .اوگوندن دوستلوغوموز
باشالندی  .او مرحوم دوستالریمین عؤمورلرینین
سونونا ده ک ادبی دوستلوغوموز داوام ائتدی .
یادیمدا دی کی ،هله تورک اوغلو نون دوکانیندان
چیخمامیشدیق کی ،قافالنتی گلن جوما گونونه
بیزی اؤز ائوینه قوناق چاغیردی .ائله همن جوما
گونو ایدی کی ،قافالنتی نین ائوینده اونودولماز
دوستوم شاعیر دوکتور حسن ریاضی(حسن
ایلدیریم) ایله تانیش اولدوم .چوخ صمیمی ،
درین دوشونجه لی  ،حاضیر جاواب و چاغداش
ادبیاتیمیزین تحلیللرینده باجاریقلی گؤردویوم او
گنج دوستوم مندن یالنیز بیر ایل یاشلی
اولسایدی دا ،همیشه اونا بیر اوستاد گؤزو ایله
باخاردیم .همن ایلک ادبی گؤروشده اوالن
دوستالرال بیرلیکده بئله بیر قناعته گلدیک کی،
اؤز دردیمیزه اؤزوموز چاره تاپمالیق ،ایندیکی دیل
و ادبیاتیمیزی رسمی علم اوجاقالریندا اوخویوب
اؤیره نه بیلمیریک،گره کدیر کی ،بیزده
بیلدیکلریمیزی بیر -بیریمیزه چاتدیراق .داها

دوغروسو بو اؤنرگی ،حسن ایلدیریم ین اورتایا
قویدوغو اؤنرگی ایدی .دوستالرال قرارالشدیق کی،
هر هفته بیریمیزین ائوینده توپالناق و آذربایجان
شعیر گئجه سی یاراداق.خاطیرالتماق ایستردیم
کی هر اوچ آغ ساققال شاعیریمیز(قافالنتی،
بختیار نصرت،تورک اوغلو) پهلوی حاکمیتی
دؤورونده ،تهران شهرینده ائولرده یارانان شعیر
گئجه لری کئچیرن آذربایجانلی شاعیرلردن
ایدیلر .او گون باشا چاتدیقدا ،شاعیر تورک اوغلو
گلن جوما گونونه بیزلری ائوینه قوناق چاغیردی و
سونرا سی هفته نی ده شاعیر بختیار نصرت قوناق
چاغیراجاغینا نوبت آلدی .ائله بختیار نصرت ین
ائوینده ایدیک کی ،شاعیره حمیده رئیس
زاده(سحر) خانیم  ،آخشین آغ کمرلی و گنج
شاعیر ائلبان دا بیزه قاتیلدی و اونون گلن هفته
سینه ادبی محفیلده اوالنالری سحر خانیم اؤز
ائوینه قوناق چاغیردی و اونون سونراسی هفته ده
حسین آغیارلی نین قارداشی مرحوم جبرئیل
سیف هریس ادبی محفیل عضولرینی اوز ائوینه
قوناق چاغیردی .آغیارلی گیلده ایدی کی ،کرج ده
یاشایان باجاریقلی شاعیر اوستاد خیراله حق بیگی
(ساپالق) ال تانیش اولدوق .ایلنجه لرده هر هفته
ادبی بحثلر ،اوخونان شعیرلره تنقیدی باخیش
واؤلکه ده اوز وئرن ادبی حادیثه لردن
خبرلرتوتماق اوالردی .بوتون او ادبی ایلنجه لری
حسن ایلدیریم چوخ باجاریقال و صمیمیتله اداره
ائدیردی .او شعیر گئجه لری نین باشالنیشیندان
اوچ – دؤرد آی سونرا محفیلیمیزه « آرزی
کاروانی» آدی قویدوق .شعیر آخشامالرینی
باجاریق  ،بیلیک و اوستادلیقال اداره ائدن حسن
ایلدیریم ین گله بیلمه دیگی هفته لرده ایلنجه نی
اوستاد شاعیریمیز خیراله حق بیگی (ساپالق)
اداره ائدردی  .اوستاد ساپالق دا اولمایاندا،
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مجلسی اداره ائتمک منیم و یا باشقا دوستالرین
اوزه رینه ایدی .حقیقت بوراسیندا دیرکی ،حسن
ایلدیریم ین حضورو اوالندا مجلیس چوخ فرحلی
کئچردی .بونا گؤره کی ،حسن ایلدیریم بوتون
ادبی سورغوالرا قانع ائدیجی جاوابالر وئرمکده
هامیدان باجاریقلی ایدی .یارانیشیندان بیر ایل
کئچمه میشدی کی «،آرزی کارونی» نا
قوشوالنالر؛ قافالنتی ،بختیار نصرت ،تورک
اوغلو،آیدین تبریزلی،آیریلماز ، ،آغیارلی ،حسن
ایلدیریم ،حمیده رئیس زاده(سحر) خانیم ،
آخشین آغ کمرلی ،ائلبان ،ساپالق  ،من  ،جبرئیل
سیف هریس ،چیچک ،عمران صالحی ،جمشید
شیبانی ،آیریلماز ،قادر قوروچایلی،آقازاده علیایی
احمدشایان( آالو) ،آذر مازندرانی،عاشیق
آران،ائلشن و...باشقاالری اولدو .بیرداها قئید ائتمه
لیم کی ،قلمداشالرین سایی چوخالدیقدا ائولرده
شعیر گئجه سی کئچیرمک چتینله شیردی ،بعضا
یئریمیز چوخ دارایشکنلیک اولوردو  .یای
گونلرینده تهرانین باغ فیض محله سینده« کن»
چایخاناسی دئییلن بیر بؤیوک چایخانانین بیر

کونجونده ایلنجه قوروردوق .سونرا اوستاد علیایی
نین کرجده اوالن ائوینده چوخ هفته لر ادبی
یئغئنجاغئمئز اولوردو .محفیلین ایداره ائتمه سی
آغیرالشیردی .همیشه آغیر موباحیثه لی
محفیللری حسن ایلدیریم اؤزو اداره ائدیردی .او،
شعیر گئجه لرینده چوخ زامان ایشتیراک ائدنلرین
بیری ایدی .سیستیماتیک مطالعه نتیجه سینده
گونو -گوندن بیلیکلی اوالن حسن ایلدیریم
سؤزون حقیقی معناسیندا اؤزو -اؤزونو یئتیره
بیلدی .او یئتگینلیگینی یالنیز و یالنیز
اوخوماقالری ایله الده ائتدی .بیز اونون یازی و
شعیرلرینه دیقت ائدنده ،فلسفی باخیشالرینین
حئیرانی اولمایا بیلمیریک.
حسن ایلدیریم ین تدبیرلریله « آرزی کاروانی»
نین یاخین و اوزاق شهرلردن گلن قوناقالرینی یادا
سالساق اوستاد گنجعلی صباحی ،عزیز
محسنی،حبیب ساهیر یحیی شیدا،بارشماز،
،عباسعلی یحیوی،علیرضا میانالی ،حسین
طهماسب پور(شهرک) ،اوستاد ناظرشرفخانه ای
،ستار گل محمدی ،علیرضا صرافی،کریم مشروطه
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چی(سونمز)،منوچهر عزیزی ،سلیمان ثالث،
م.کریمی  ،علومی تبریزی ، ،ائلدار موغانلی،
هاشیم ترالن،و...باشقاالرینی آد آپارا بیلریک.
آرزی کاروانی نین بیر ایلیگیندن سونرا هم تهران
دا همده کرجده مرحومالر ساپالق ،آقازاده علیایی،
آالو ،آذر مازندرانی،اوستاد ناظرشرفخانه ای نین
ائولرینده دفعلرله شعیر آخشامالری اولدو «.آرزی
کاروانی »نین ایجالسالریندا شعیرلرینی اوخویان
شاعیرلرین شعیرلری مجلسده تنقید اولونوردو .هر
بیر اوخونان شعیرین گؤزه للیکلریندن و یا
اویغونسوزلوغوندان دانیشیلیردی شاعیرلر بیری-
بیری نین شعیرینه نظرلرینی راحاتجاسینا سؤیله
ییردی .هر هفته بیر آذربایجانلی ادیب و شاعیر
قوناغیمیز اولوردو  .او اوستادالرین گؤستریشلریله
گلن ایجالسالردا داهادا فایدالی ،داهادا یارارلی
شعیر آخشامالری کئچیریردیک .بئله لیکله او
شعیر آخشامالریندا هم تزه یازیالن شعیرلری
ائشیدیردیک ،هم ده شعیریت حاققیندا فیکیر
موبادیله میز اولوردو .او بارلی – بهرلی شعیر گئجه
لرینده حسن ایلدیریم ین اوستادلیق و باجاریقال
گنج لره و ادبی محفیلیمیزه تزه قوشوالنالرا
آشیالتدیغی شعیر و صنعت اینجه لیکلرینین
شاهیدی اولوردوق.دئمک ایستردیم کیف آرزی

کاروانی نین ایلمجه لری  1367گونش ایلینین
سونالرینادک داوام ائده بیلدی .
اوالن
خالقالریندان
تایسیز
دونیانین
آذربایجانلیالرین هر هانسیسی نین ائوینده شعیر
اخشامی گئچیریلیردیسه  ،ائو صاحیبی اولدوقجا
الیقلی ،اولدوقجا صمیمی و آذربایجانلیالرا
مخصوص اوالن ایستی قانلیلیقال قاباغا
چیخیردی.اوستاد قافالنتی تهراندا و اوستاد آقازاده
علیایی کرج شهرینده ادبی محفیلیمیزه داها
چوخ قوناقلیق تدارکی گؤرنلر ایدیلر.اینانیردیق
کی،حسن ایلدیریم ادبی محفیلیمیزده
اولماسایدی ،بلکه ده او آغیر ایللرده« آرزی
کاروانی» اولدوغو کیمی ائولرده یارانا بیلمزدی.
اونون بیلیک و تدبیرلری او عظمت لی
گؤروشلرین قایدالی حالدا باش توتماسینا سبب
اولوردو .ائله سونراالر تهران و کرج بؤلگه لرینده
یارانان "حبیب ساهر ادبی درنه یی"" ،صابیرادبی
درنه یی" "کرج ادبی درنه یی"  "،نباتی ادبی
درنه یی" و" قاراداغ ادبی درنه یی" نین
قوروجوالرینین بیر چوخ عضولری و قوروجوالری
یا آرزی کاروانینین قوروجوالری ،یادا ،اونون تئز-
تئز قوناقالری اوالنالر ایدی.یاخشی بیلیریک کی
اوستاد یازاریمیز و شاعیریمیز خسن ایلدیریم
حاققیندا چوخ یازیالر اوالجاق دی.الکین بورادا
ایستردیم کی 24 ،ایل قاباق تبریزده نشر اوالن
دیرلی " ارک" هفته نامه سینده "ایللرین
قانادیندا" باشلیقلی سئریال ادبی مقاله لریمی
چاپ ائتدیکده ،ادبیاتیمیزین اولدوزالریندان اوالن
حسن ایلدیریم حاقیندا یازدیغیم مقاله می
بیرلیکده اوخوماقال ،او زامانداکی فیکریمی بیر
داها دا سیزینله بولوشموش اوالم.
"  ...شوش قایاالری دهلی بولودالرال چولغاالنمیش
داغالرین آراسیندا یئرلهشهن گوللو ـ چیچکلی،
) Xudafərin 198 (2021خداآفرین  198مهر1400

35
گوی چمنلیکلر بئشیگی اوالن «هریس»
محالینین اینجه خیاللی شاعیرلریندن بیریده
چاغداش شاعیریمیز حسن ایلدیریم دیر.
ادبیاتیمیزین پارالق سیماالریندان اوالن حسن
ایلدیریم اوزون ایللر بویو توکنمز ماراق و
سئوگیسیایله شعر ،نثر و سایر هنر عالملرینی
اطرافلی مطالعه ائله دیگینه گؤره ،بوگون
آذربایجانیمیزین اقتدارلی شاعیرلریندندیر .داها
دوغروسو حسن ایلدیریم دونیاسی چوخ گئنیش
دیر ،اونو آراشدیرماغا سوییهلی دانیشیق
گرهکلهنیر .او بوتون کالسیک و معاصرلریمیزله
برابر دنیانین آدلیم شاعیر و یازیچالرینی آراییب
آراشدیریر و بو بارهده سیستملی مطالعه نتیجه
سینده بوگون شعر و صنعت دنیامیزدا یوکسک
سویهده نظر صاحبلریندن اولموش و احترامالرا
الیق باجاریقالر اله گتیرمیشدیر.
حسن ایلدیریم ایندیلر اؤز تواضع کارلیقالرینا
گؤره رسمی دانیشیق سالونالریندا چیخیش
ائتمیرسهده یقین کی ،بیر گون ادبیاتیمیزین چوخ
ساحهلرده آغیر یوکونو چیینلرینده ساخالیانالردان
اوالجاق .اوگوجلو شعر تنقید چیلر لریندندیر.
حسن ایلدیریمین آراشدیریجیلیغیندا همیشه
فیکیرلردن اوزاق قاالبیلن نقطهلره راست گلیریک.
او بوتون جان یانقیسیلیکه هنر و ادبیات
میدانیندا تالشدادیر .اؤز عالی تحصیالتینی طب
رشته سینده اوخوسادا استاد شاعیرلردندیر .داها
دوغروسو اینجه خیال و درین دویغوالر
شاعیریدیر .شعرلرینده اوالن پویتیکلیکه بیرگه
دیل ،خیال و مضمونالر چوخ گوجلودور .یقینکی،
حسن ایلدیریم بو اقتداری یالنیز سارسیلماز اراده
و مطالعه ایله اله گئچیره بیلیبدیر .بیز اونون
شعرلرینی آراـ سیرا مطبوعاتدا اوخویارکن،
درینلیکلره جوموروق .دئیه بیلهرهم ،گوزگولر

درینلیگینده اوالن بیر درینلیکلره .بیز اونون
فلسفهسینده همیشه انسانا قایغی ،حیاتا سئوگی و
یاشاماغا یانقی تاپیریق .شعرینده خیال عنصرلری
گوجلودورسه ،او خیال بیزی اویغوالرا اویدورمور،
بلکه ذهنیمیزده سئوال یارادیر ،بیزی دوشونجهیه
چاغیریر؛ بیزی مدرن شعریتین گتیردیگی
اوستونلوکلرله تانیش ائدیر( " ..... .قایناق :تبریز/
ارک هفته نامه سی /شماره / 270ایللرین قانادیندا
شعیر آنتولوژیسی /ائل اوغلو/1381 /انتشارات
اندیشه نو  /صفحه) 23
اونودولماز دوستوم حسن ایلدیریم بو گون آرامیزدا
یوخدورسا دا ،همیشه اولدوغو کیمی آذربایجان
سئورلرین اوره کلرینده یاشایئر و یاشایاجاق .بو آز
حجملی یازیدا یالنیز اونون ایلکین آددیمالریندان
یازماق ایسته دیم.
یقین کی ادبیاتیمیزین دیرچه لیشینده قاالرقی
آددیمالر آتان او بؤیوک ادبیات خادیمی نین
حاققیندا سونراکی یازیالریمیز اوالجاقدی.
واختسیز وفاتی نین آجی خبرینی ائشیتدیکدن
سونرا ،اوزگونلوکده یازدیغیم بو آجیلی -شیرینلی
خاطیره لری او سارسیلماز قلم اوستادی نین عزیز
خاطره سینه حصر ائدیرم.دوستالرینا  ،و حؤرمتلی
عایله عضولرینه و آذربایجان خالقینا باش
ساغلیغی دئیره م.
یولو داواملی اولسون .تبریز-ائل اوغلو1400/6/9 -
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ایکی دیللی اولماق ندیر؟
یازار :الورا جانسون
چئویرن :محمودبنیآدم (دالغا)

ایکی دیل بیلن ،ایکی دیللیمی؟ اوالرمی اینسانالر
عؤمورلرینین سونوناجاق ایکی دیللی قالسینالر؟
یانلیز بیر دیلده دانیشیرسان ،بئله دوشونورسن کی ،بو
بیر نورمال ایشدیر .اونالر کی ،ایکی یادا چوخ دیلده
قونوشورالر آیریلیق بیر قونودور ،بئله آدامالرین
سایالری آز دیر .آما بو فیکر یانلیشدیر .ترسهسینه،
بیر دیلده قونوشانالرین سایالری آزجادیر .دؤرد ده
اووچ دونیانین آدامالری ،چوخلو آمریکا ،بریتانیا
اؤلکهسینده اوالنالر ایکی دیلده ،یادا نئچه دیلده
دانیشا بیلیرلر ،بونا گؤره بیر دیللی آدامالر آزینلیق دا
دیالر.
البتده ایکی دیللی اولماغین سانکی بیر معناسی
واردیر .هامی ایکی دیلده اونالر ،هر ایکی دیلده بیر
اؤلچوده او دیللری باجارا بیلمیرلر .مثلن-2001 ،
جی ایلده ،سئنتیابر آیینین اون بیریندن سونرا ایکی
دیللیلر کی ،عربجه ،انگیسیجه دیله اوستونلوک
وارالری ایدی ،آمریکا دؤولتینین چاغیریشینا دوغرو
جاواب وئردیلر ،آما اونالرین بیر سیراسینین
باجاریقالری بو دیلین بیریسینده آز ایدی ،اونا گؤره
دؤولتین ایستهدیکلرینه یاخشی جاواب وئره
بیلمهدیلر .اونالرین بیر سیراسی هر ایکی دیلی
یاخشی قونوشا بیلیردیلر ،آما باجارمیردیالر هر ایکی
دیلده بیر اؤلچوده یازیب ،اوخوسونالر .هابئله بللی
اولدو اونالرین بعضیلری او ایکی دیلدن بیریسینه

یاخشی باجاریقلیدیالر ،آما سانکی دیله چئویرمهلی
اؤلگون دور.
یاخشی ،اوندا نهجور اوالرمی بیر آدام ایکی دیللی
اولسون؟
بئله ایشلر اؤنجهلیکجه اینسانالرین عاییلهسینده
اولور ،اونالر ائولرینده ایکی دیلده دانیشیرالر .آتا ،آنا
هرهسی بیر دیلده اوشاقالری ایله قونوشوب،
دانیشیرالر ،بیریسی آنا دیلینده ،اوبیریسی آالهی
دیلده ،بونا گؤره بئله قونوالرا دیل بیلیمچیلری اونا
«ایکی دیل آرتیمی» دئییرلر .دیل آرتیمی او واختالر
اولور کی ،ایکی دیل اوالن اوشاقالر اؤزو اوچون
سونراالر بیر دیل سئچیر ،او دیلی آنا دیلینه آرتیریر.
مثلن :بیر کیمسه اوخول دا اجنبی دیلی اؤیرهنیر ،یا
اوشاغین آتا ـ آناسی اجنبی اؤلکهسینه کؤچورلر،
اوندا اوشاقالر مجبور قالیرالر او اؤلکهنین دیلینی
اؤیرنسینلر .بودا او حالدا اولور کی ،اوشاق اؤز
اؤلکهلرینده آنا دیلینی ائولرینده آنادان و سانکی
عاییلهسیندن اؤیرهنیبدیر.
حال بو کی ،اجنبی اؤلکهسینه موهاجیرت ائدن عاییله
مجبور قالیر اوردا کی ،دیلی اؤیرنسین ،بو دیلین
اوستونلوک اولماسی چوخلو واختالر سبب اولور
اوشاقالر آنا دیللرینی اونودسونالر ،آنا دیلینی
اونوتماق دا سبب اولور اوشاغین ایکی دیل اولماسی
آرادان گئتسین .دیل بیلیمچیلری بو ایشین بئله
اولماسینا «ایکی دیل اسکیلمهسی» دئییرلر .بو ایش
چوخلو واختالر موهاجیر عاییلهلرده اولور .مثلن:
سیزلرده گؤرموسوز کی ،آتا اؤز اوشاغی ایله آنا
دیلینده دانیشیر ،آما اوشاق بو یئنی اؤلکه ده
اؤیرنمیش دیلده جاواب وئریر .بو حالدا اوشاق اؤز آنا
دیلینی یؤندملیکلریندن سیلیر .البتده بو ایش
اوشاغین چوخ آز سینلی اوالن زامانالری اولور .ایکی
یاریم یاشلی اوشاقالر ایکی دیلدن بیریسینی
سئچیرلر کی ،بو سئچیم چوخلو زامانالر اوستون دیل
اولور ،او دیل کی ،او اؤلکهنین رسمی دیلی اولوبدور و
هامی اوالناقالر بو دیلین خیدمتینده دیلر.
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«کوانک» ،ویتنام اؤلکهسیندن ،آمریکا اؤلکهسینه
موهاجیرت ائلمیشدی .اونون خان ننهسی ویتنام
دیلینده بویوروش وئرنده کوانک خانننهسی دئدییی
ایشلری گؤروردو ،حتّا چوخلو واختالر اونون
جاوابینی دا آنا دیلینده وئریردی .کوانک بو ایشی اوندا
گؤروردو کی ،اونون آمریکالی یولداشالری اونون
یانیندا اولموردوالر! کوانک چوخ ایستهییردی انگلیسی
دیلین ده دانیشسین ،اوخوسون ،بونا گؤره یاواش ـ
یاواش اونون آنا دیلی یادیندان چیخیردی .البتده اوال
بیلر کی ،بو دیلی یئنیدن اؤیرنسین ،آما بو ایشی
گؤرمک اوچون الزیم دیر اونون ویتنام دیلینده
باجاریقلی اؤیرتمنی اولسون ،بو ایشی گؤرمک اوچون
بیر داها اونون چوخ چالیشماسی الزیمدیر.
آتا ـ آناالر چوخلو اوشاقالرین نئچه دیللی اولدوغو
اوچون قایغیلی اولورالر ،اونالر بوروشوقلو قالیرالر.
البتده بئله نیگرانچیلیق یانلیشدا اوال بیلر.
ممکوندور بیر زامان اوشاقالرین دیلینین ارگنلیگی
آتا ـ آنادا یا آالهی عاییلهلرینده نیگرانچیلیق
یاراتسین ،آما ائوده ایکی دیل دانیشماغین ،بیر دیللی
اولماق دان چوخ اوستونلوک واریدیر.
اوشاقالر چوخ یاخشی باجارا بیلرلر دییشیکلیک
آراسیندا اؤزلرینه سایاق قایدا و قورتولوش تاپسینالر.
اوال بیلر اونالر هردن ایکی دیلین آراسیندا ایلیشیملی
قالسینالر ،آما چوخ تئزلیکجه ده ائلهیه بیلرلر او ایکی
دیلدن بیریسینی سئچسینلر.
آمریکا اؤلکهسینه کؤچن عاییله ایستهییرلر اونالرین
اوشاقالری آنا دیلینی ده انگلیسی دیلی کیمین اؤیرنیب،
اونا اویقارلی قالسینالر ،بونا گؤره اونالر گرک چوخ
چتینلیکلر چکسینلر .او اؤلکه ده اوشاقالر آنا دیلینده
بیر اوخول تاپابیلمیرلر .اؤزللیکجه اونالرین دیللری اگر
فرانساجا ،اسپانیاجا دیلی اولماسا .مثلن ،او اوشاغین آنا
دیلی کئچرلی دیل تانینسا یا بیر سوئدی گالوگی دیل
کیمین اولسا.

بونا گؤره چوخلو اؤلکهلرده اوخول باشچیالری ،اوخول
زامانالریندا سونرا بیر سیرا کیالسالر ،اوشاقالرین آنا
دیلینده پروقیرامالری اولور بلکه ائلهیه بیلسینلر

اونالرین آنا دیلینی قوروسونالر .اوشاقالرین ایکی دیل
باجارماسی هئچ واخت اونالرین ایکی دیل
اولماسینین سببی اوال بیلمز .بیلمهلیک کی ،ایکی
دیللیک ،ایکی دیل اؤیرنمک دئییل کی ،اوشاقالرا
چوخلو اؤلکهلرده اوخولالردا اونالری اؤیرهدیرلر .اونالر
ایستهییرلر اوشاقالر بو دیللری اؤیرنسین ،بلکه تئز
ایستکلرینه چاتا بیلسینلر .بونا گؤره بیر بئله
اؤیرنمکلره گؤره چوخ دانیشیقالر اوال بیلر.
بو یئنی ایللرده ایکی دیل اوخولالری بیر آزجا
چوخالیبدیر ،بئله بللیدیر بو اوخولالرین گلهجکلری
آیدین دیر .بو اوخولالردا اوشاق ایکی دیلده یازیب و
اوخوماق اؤیرهنیر ،بو دیلین بیریسی همیشه اوستون دیل
دیر .بو ایشلر سبب اولور اوشاقالر ایکی دیل اؤیرنسینلر.
هر ایکی قوروپون اوشاقالری یانی آزینلیق ،چوخلوق اوالن
دیل بیر ـ بیرینه یاردیم اولورالر کی ،اوخولون درسلرینی
یاخشی اؤیرنسینلر ،اونالرین آراسیندا اوستونلوک اولمور.
کسگینلیکجه اؤنملی سببلر واردیر کی ،اؤلکهنین
آدامالری انگلیسی دیلینی اؤیرنسینلر ،بو دیلی اؤیرن
اوشاقالر و بؤیوکلردی .آما گینه ده هامی گرک باجارا
بیلسین اؤز آنا دیلسینی ده قورویوب ،او دیلده یازیب،
اوخوسون .بو ایشی گؤرمک هامیالرا بیر بورج دور کی ،اؤز
آناسینین قوجاغیندا اؤیرندیگی دیلده ده دانیشا بیلیب ،او
دیلده اوخویوب ،یازا بیلسین.
آمریکا اؤلکهسینده هردن بیر سیرا آدامالر ائله بو اؤلکهیه
شاشقین دوشورلر کی ،اؤز آنا دیللرینی یاددان
چیخاردیرالر ،آنا دیلینه اونوتقانلیق اولورالر .بیر بئله قونو
هر هانسی اؤلکهده باش وئرسه ،اوردا بیر دهشتلی،
اولوسال ،اوچوروم قاباغا گلیر.
گئرچک ایکی دیل اولماق بیر توپلومون گؤزونه گلن
ایرهلیلهمهسیدیر ،چونکی ،اونالر باجارا بیلیرلر او توپلومدا
نئچه اویقارلیقدا یاراتسینالر ،دونیانین هر یانینا کؤرپو
قورسونالر ،بونا گؤره گرک هامی اینسانالر چالیشسین ،او
توپلومالردا بلکه رسمی دیلین یانیندا ،اؤز آنا دیللرینی
قوروسون ،او توپلومالردا اوالن سانکی آدامالردا گرک
کؤمک ائلهسینلر کی ،بو آدامالر آنا دیللرینی یاددان
چیخاتماسینالر ،ائلهیه بیلسینلر کی ،اؤز آنا دیللرینی
قورویوب ،اونو زاوالدا گؤزلهمک اوچون آکادئمیاالر
قورورسونالر ،بو دیلده اؤیرتمنلر تربیه ایلهسینلر.
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نوایی سلطانین سود قارداشی
نواینین تورکچولویو
آذر توران
برگردان  :تانای شرقی دره جک

ایللرینده
یئتمیشینجی
یوزایلین
-19جو
اومتچیلیکدن میللتچیلییه کئچید دؤوروموزده
قافقاز شیخ السالمی احمد حسینزاده "جاغاتای
شیوهسینده ان بؤیوک شاعر" آدالندیردیغی علیشیر
نواینین موختصر بیوقرافییاسینی حاضرالییب.
سونرا -1904-1908جی ایللرده شیخ السالمین
نوهسی علی بی حسینزاده دقتی نواینین تورکلویونه
یؤنلدیب-1904 ،جو ایلده مصرده چاپ اولونموش
"مکتوبو مخصوص" یازیسیندا عثمانلی و آذربایجان
دا داخیل اولماقال بوتون تورک ادبی جامیهسینی
قیناییب" :ایرانین قاانیلرینه (میرزه حبیب شیرازییه)
وارینجایا قدر مکتب شاگیردانینا شعیرلرینی
ازبرلتمک؛ فقط میرزه علی شیر نوایدن ایکی سطر
اولسون دوز اوخویا بیلممک ...ایشته اوتانیالجاق
حالالردیر"-1906 .جی ایلده حسینزاده بو دفعه
آرتیق صرف آذربایجان موحیطینه سسلهنیردی:
"فارابینی ،ابو علی سینانی عرب؛ رومینی ،میر علیشیر
نواینی فارس ظن ائدیریز .تورک اوغلو تورک
اولدوقالریندان خبریمیز یوخدور ...الکین بئله داهیلر
یئتیشدیرمک شرفی یئنه تورکلره عاییددیر".

-1908جی ایلده ایسه علی بی حسینزاده نین
قلمینده ائپیزودیک اولسا بئله ،نواینین بدیعی اوبرازی
یارادیلیب" :ایشته ،شو آلتین یهرلی آتین سوواریسی
عمر شیخین اؤوالدالریندان سلطان حسین بایقارادیر.
اونونال یاناشی آددیمالیانالر ایسه ایسالم شاعرلرینین
ان بؤیوکلری مال جامی ایله علیشیر نوایدیر" .هفت
اؤورنگ" صاحبی ایله "موحاکیمت اول لوغتین"
مؤلفی شدتله موباحیثه ائدیردیلر .اوزاقدان باخان ظن
ائدیردی کی ،بونالر قؤوغا ائدیرلر .مباحیثه تورک
دیلینینمی ،یوخسا فارسجانینمی اوستون بیر دیل
اولدوغونا دایر ایدی .جامی فارس دیلینی ،نوای ایسه
تورکجهنی اوستون حساب ائدیردی" ...مجالیسی-
اوششاق" مؤلفی اوالن حسین بایقارا ایسه اونالری
باریشدیرماق اوچون هر ایکی طرفه ده ایلتیفات
ائدرک گاه فارس ،گاه تورکجه سؤیلدیی شعیرلرله
صحبته موداخیله ائدیردی .بونالر بئله مباحیثه و
موناقیشه ائده-ائده کئچدیلر ".
تورک میللیتچیلیینین قاباران دالغاسی محمود
کاشقارلیدان سونرا علیشیر نواینین یازیالریندا،
دونیاگؤروشونده اظهار اولونور .بکیر چوبانزادنین
تعبیرینجه ،نواینین "تورک دیلی دؤولت دیلیدیر"- ،
ادعاسی اورتا عصرلرین سون سیاسی و کولتورولوژی
حکمو کیمی سسلنمکدیدی ...کاشقارلینین -11جی
یوز ایلده "دیوانی لغات تورک"له باشالتدیغی،
نواینین ایسه -15جی عصرین سونالریندا "محاکمه
اللغتین"له یئکونالشدیردیغی مفکوره موجادیلهسی
-20جی یوزیلین اوللرینه قدر چار روسییاسینین
تورک دیلینه موناسیبتینین سرت تضییقلرینه رغما،
تورکوستانین معنوی تمللرینی قورویوب ساخالدی.
-1911جی ایلده روسییا دؤولت دوماسی "اؤز ادبی
دیلی یوخدور" - ،دئیه تورکوستانین مکتبلرینده
درسلرین روسجا کئچیلمهسینی قرارا آالندا دومانین
تورکوستان سیاستینی تنقید ائدن اسماعیل بی
قاسپیرالی یازیردی کی" :علیشیر نواینی
یئتیشدیرمیش تورکوستان ناسیل "دیلسیز،
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ادبیاتسیز" قبول ائدیلیر؟ ..روس میللتینین ادبی
دیلی اولمادیغی زاماندان و لومونوسوو ،پوشکین
کیمی روس ادیبلریندن اوچ و دؤرد یوز ایل اول
"محاکمه اللغاتین" اثرینده جاغاتای ،یعنی
تورکوستان دیلینین فارسجایا اوستون بولوندوغو
داوا ائدیلیر ده بو گونون تورکوستانی
لیسانسیزدیر دئیه ناسیل حؤکم اولونور..؟ دؤولت
دوماسیندا ،جاغاتای شیوهسینه اعتبار
ائدیلممهسی بیر طرفدن دومانین غفلتی ایسه،
خالقینین
تورکوستان
طرفدن،
دیگر
سسسیزلیگی ،آدامسیزلیغی ،اهمالیدیر ".
قریبهدیر-1926 ،جی ایلده باکیدا کئچیریلهن
تورکولوژی قورولتای گونلرینده علی بی حسینزاده
چوبانزاده نین فیکیرلریندن بئله بیر چیخاریش دا
ائتمیشدی" :نوای دن سونرا ان چوخ اوخونان
اسماعیل قاسپیرالی خالقا نفوذ ائتدیی ،خالق
کلمهلرینی اورتاق ادبی دیله قایناشدیردیغی اوچون
پوپولیارلیغینی تعمین ائتمیشدیر ".
سیاسی تورکچولویون گلیشمهسی یئنی چاغدا هم ده
نواینین ایشتیراکی ایله بئله باش وئریردی .نواینین
تورکچولوک گؤروشلری بارهده علمی فیکری ایسه
ایلک دفعه زکی ولیدی توغان سیستئملشدیردی :
 . 1علیشیرین ان بؤیوک خصوصیتی ،چوخ باریز اوالن
میللیتچیلیگیدیر .
 . "2لسان اطایر"دا جاهاندا تورک ادبیاتی
بایراغینی قالدیرماق ایله تورکلری تک بیر میللت
حالینا گتیردیینی ایفتیخارال بیان ائدیر .
 . "3فرهاد و شیرین"ده هئچ بیر اوردوسو اولمادیغی
حالدا و هر طرفه یالنیز دیوانینین نوسخهلرینی
گؤندرمکله چین حدودوندان تبریزه قدر ،بوتون تورک،
حتی تورکمن ائللرینی فتح ائده بیلدیینی یازمیشدیر.
 . "4سد ایسکندر"ده اونا حاتیفدن گلن ایالهی بیر
سس" :سن قیلینجسیز ،یالنیز قلمین ایله تورک
اؤلکهلرینی ،تورک میللتینین قلبینی فتح ائدجکسن،

اونالری واحید میللت یاپاجاقسان ،سن بو میللتین
صاحیبقیرانیسان ".
. 5او ،فرهادی بیر صنعتکار ،معمار و رسام ،قهرمان
بیر عسگر ،عینی زاماندا ،موکممل بیر اینسان اوالن...
چین حکمداری بولونان بیر مغول خاقانینین اوغلو
صیفتی ایله تقدیم ائدیر .
. 6بهرام گور حکایه ینی تام میللی بیر تورک
حکایهسی شکلینده آنالتمیش ،بهرام گورو سلطان
حسینه بنزهدهرک بیر تورک حکمداری کیمی تصویر
ائتمیش ،حتی بهرام گورا ،اونا عایید حکایهنی تورکجه
منظوم اوالراق یازدیغی اوچون رؤیاسیندا حیرانلیق و
ثنا سؤزلری سؤیلتمیشدیر .
. 7نواییه گؤره ،دارا اوردوسونون ساغ جیناهی
شرقده  100000اؤزبک و موغول ایله 150000
کالمیک بولونان اؤن و اورتا آسییا حکمداریدیر .
زکی ولیدی توغانین نواینین تورکچولویونه داللت
ائدن موشاهیدهلری چوخدور و من بو یازیدا اونالرین
یالنیز بیر نئچهسینی خاطیرالتماقال کیفایتلنیرم .
"محاکمه الغتین" ،اصلینده ،فردوسیدن میراث
قالمیش فارس میللتچیلیینه قارشی سیاسی
موستویده بیر تورک میللیتچیسینین یازدیغی
ریساله دی.
-1074جو ایلده کاشقارلی "دیوان"یندان-1212 ،
جی ایلده قول علینین "قصه یوسیف"یندهن-1277 ،
جی ایلده قارامان اوغلو محمد بیین تورک دیلی ایله
باغلی وئردیی فرماندان سونرا "محاکمه الوغتین"
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تورک فیکیر تاریخینین قاباران دؤردونجو دالغاسی
کیمی سعجیلندیریلمهلیدیر .نواینین آچدیغی او
بؤیوک یول اؤز آردییجا فوضولینی گتیرهجکدی.
دوغرودور ،نواییه گؤره ،عشق و درد اهلینین یول
گؤسترهنی امیر خسروو دهلویدیر ،نفسینده روح
القدسون عالمتلرینی یاشادان حافیظ شیرازی دیر،
طریقت اهلینین صاحبی ایرشادی عبدالرحمان
جامیدیر.
نوای نینکی جامینی تورکجهیه چئویریردی،
فریدالدین عطارین "منطق الطیر"ینه "لسان الطیر"
آدلی نزیره قلمه آلیردی ،حتی فریدالدین عطارین
نیشابورداکی توربهسینین معمارلیغینی دا اؤزو
ائدیردی .فارس مدنیتینه بو قدر سایقیلی
موناسیبتینین ،آشینالیغینین قارشیلیغیندا نوای بس
نه اوچون تورکجهنین فارسجادان اوستونلویونه دایر
کیتاب یازیردی؟ شعورلو بیر تورکچونون مؤوقعیی،
مرامی دئییلدیسه بو ،بس نه ایدی؟
علیشیر نوای و سلطان حسین بایقارا ال-اله وئریب
تورکوستانا "فضیلت زامانی" (بابور) یاشاتدیالر .و
تورک تاریخینین اینتیباه میثیللی هرات دؤورونده
"...فارسجانین یانیندا تورکجه ده دیر قازاندی و
شاعرلرین بؤیوک بیر قیسمی تورکجه شعیرلر یازماغا
باشالدیالر" (احمد جعفراوغلو) .اصلینده ،بو،
تورکجهنین دیر قازانماسی دئییل ،تورکجهنین
ساواشاراق اؤز حاقینی آلماسی دؤورودور.
"علیشیر حسن اردشیره یازدیغی بیر منظوم
مکتوبدا بئله آنالدیر" :من بیر شاعرم ،اؤزومو نظامی
و فیردووسیدن ده قوتلی گؤرورم"( .زکی ولیدی
توغان) حاقلییدی .حتی سلجوقلوالر دؤورونده تورک
دوشونجهسینین فارسجا یاراتدیغی "خمسه"
عنعنهسینی ده ایلک دفعه تئیموریلر دؤنمینده او
تورکلشدیردی .
نوای وزیر اولماسا دا ،بایقارانین وئردیی فرمانال "رکن
السلطنه"دیر ...یعنی سلطنتین دیریی ...

شیخ السالم حسینزاده نین ده ،سونراالر شمس الدین
سامینین ده (و گؤرونور ،اونالرین ایستیناد ائتدیی
قایناقالرین دا) نوایی ایله باغلی مالحظهلرینده
تصحیح اولونمالی بیر مقام دا وار ایدی .بو ،نواینین
سلطان حسین بایقارانین مؤهورداری و وزیری
اولماسی مسئلهسیدیر.
نواینین وزیرلیگی ایله باغلی قناعتلره
تاریخشوناسلیقدا ایلک دفعه -1939-40جی ایللرده
زکی ولیدی توغان دوزلیش ائتدی .توغانا گؤره ،نواینی

"سلطان حسین بایقارانین وزیری سایماق بؤیوک
خطادیر ،چونکی وزیر تعبیری ،او زامان آنجاق تورک
بیلرینه تابع اوالن عجم کاتیبلر اوچون کولالنیلیردی".
زکی ولیدی بو قناتدیدی کی ،علیشیر نوای سلطان
حسین بایقارانین وزیری اولماییب .بونون دا "بیر نئچه
سببی واردی :اوال چوخ زنگین اولدوغوندان ،رسمی
وظیفهلردن مادی باخیمدان ایستیفاده ائتمک
احتیاجیندا دئییلدی ،دیگر طرفدن ،تورک و موغول
تؤرهسینه گؤره ،علیشیر نواینین منسوب اولدوغو
اویغور قبیلهسی بیلری مراسیمده و مجلیسلرده
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بارالس ،آرالت ،تارخان ،کییات و کونگرات بیلریندن
سونرا یئر آلماق مجبوریتینده ایدیلر .علیشیر ده
دؤولتده حکمداردان سونرا ایکینجی بیر شخصیت
اولدوغو حالدا ،دیوان ایجالسالریندا ،مراسیملرده
ذکری کئچهن قبیله بیلریندن سونرا اوتورماق،
فرمانالردا اؤز مؤهورونو دیگرلرینین مؤهورونون آلتینا
باسماق مجبوریتینده ایدی .مغرور بیر اینسان
اولدوغوندان ،بونا هئچ دؤزمزدی ".
"صورت و شکله بورونموش بیر روح اوالن"
(میرهونت) نوای صنعتده هر نه قدر متواضی ،نئجه
آلچاق کؤنوللودورسه ،سیاستده بیر او قدر
قورورلودور .وزیر اولماسا دا بایقارانین وئردیی فرمانال
"رکن السلطتنه"دیر ..،یعنی سلطنتین دیرییدیر .
دؤولتینی شاعر نواینین ذؤوقونه اویغون ایداره ائدن،
صحبت اوچون شاعری سارایا چاغیرماییب ،اؤزو اونون
حضورونا گئدن سلطان حسین بایقارا نواینی
سلطنتین ،آز قاال ،بوتون صالحیتلرینه حاکم قیلدیغی
تقدیرده ،بس نه اوچون مجلیسلرده بارالس ،آرالت،
تارخان ،کییات و کونگرات بیلریندن اولوشان سیراالما
قایداسینی پوزمور؟ علیشیر نواینین یئرینی بیرینجی
سیرادا تعیین ائتمیر؟ حکمدار اوچون بوندان آسان نه
اوال بیلردی؟
توغان بونون دا ایضاحینی وئریب" :بعضی قبیله
بیلرینی دیگر قبیله بیلریندن اوستون اوتورتماق
حکمدارین الینده اوالن بیر ایش دئییلدی .چونکی
بو جاغاتای اولوسو تورک-مغول قبیلهلری آراسیندا
اویغور قبیلهسینین عنعنوی مؤوقعیینی دیشیدیرمک
اوالردی ".
سلطنت ایسه حکمدارین ایستیی و ذؤوقویله دئییل،
تؤرهنین قانونالری ایله ایداره اولونوردو ...
بهزاد مینیاتور مکتبی دئییل ،علیشیر آکادئمییاسی

" اسکی و یئنی بوتون شاعرلرین نواییه جاواب
وئرمکدن آجیز قالدیقالرینی" (م.ف.کؤپرولو)
ایفتیخارال بیان ائدن بایقارانین ساراییندا قورولموش

"بایقارا مجلیسلری"نین ،باشقا آدییال ("جمع
مجلیسلری"نین( )ن.س.بانرلی) یاراشیغی رسام
کمالددین بهزاد ،تاریخچی دؤولتشاه کیمی اینسانالرال
یاناشی ،هم ده او ان باشلیجاسی شاعر نوای حساب
اولونوردو و هئچ ده قریبه دئییل کی ،بایقارانین
سیاسی سوقوطو دا سود قارداشی نواینین اؤلوموندن
سونرا باش وئرمیشدی...
نوایی یارادیجیلیغینین تدقیقینده مئتودولوژی
یاناشمانین یئنی ایستیقامتینی نیشان وئرهن زکی
ولیدی توغان مینیاتور صنعتینین -15جی یوز ایلین
سون روبوندهکی تکامول دؤورونو یاشادان
صنعتکارالری ،مینیاتور تاریخچیلرینین دئدیینه رغما،
بهزاد مینیاتور مکتبی دئییل ،علیشیر آکادئمییاسی
آدالندیرماغی تکلیف ائدیر .
شیخ السالم حسینزاده نواینین "چوخ بؤیوک و
مکمل کیتابخاناسی"ندان دا بحث ائدیر و عالوه
ائدیردی کی ،نوای همین کیتابخانانی علم-معریفت
صاحبلرینین اوزونه آچیق توتاردی .علیشیر نواینین
هم ده رساملیق آکادئمییاسی حساب اولونان همین
کیتابخاناسیندا بهزاد ،تبریزلی سلطان محمد کیمی
میثیلسیز رسامالر یئتیشمیشدی .
منشآت نوایی
یئنه ده هراتا قاییدیرام .
هرات دؤورو بوتؤولوکده سلطان حسین بایقارا و
نوایی دؤورودور .تورک ادبیات تاریخی باخیمیندان
ایسه بیرمعنالی شکیلده علیشیر نوای دؤورودور .فواد
کؤپرولونون بیلدیردیینه گؤره ،حاکمیتده اولدوغو
قیرخ ایل مدتینده سلطان حسین بایقارا و دوستو
شاعر علیشیر نوای هراتی دونیانین مدنیت
مرکزلریندن بیرینه چئویرمیشدیلر.
بایقارانین قوردوغو سولطانییه ،نواینین یاراتدیغی
ایخالصییه ،قیاسییه اونیوئرسیتئتلری هراتی شرقین
علم مرکزینه چئویرمیشدی .طلبهلره وئریلهن
تقاعدلرین یوکسک مبلغی باخیمیندان -15جی
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عصرین هرات مدرسهلری ،حتی -21جی یوزایلین
مدرن دونیا اونیوئرسیتئتلرینی ده کؤلگهده قویور.
خیرخواهلیقدا سلطان شاعرله ،شاعر ده سلطانال
یاریشیردی .نوای بایقارانی وصف ائدیر .بایقارا دا نواییه
تعظیم ائدیردی .
نوای اینانیلماز درجهده بؤیوک ثروت صاحبی و
خیریچیدی .قافقاز شیخ السالمینین تعبیریجه
دئسک ،هم ده ثاواب عمللر صاحیبیدی.
خوراساندا تیکدیردیی سارایالرین ،مدرسهلرین
(اونیوئرسیتئتلرین) ،مسجیدلرین ،کاروانساراالرین،
خانگاهالرین ،خسته خاناالرین ،کؤرپولرین ،توربهلرین
سایی یوزلرلهدیر .
او ،هم ده حدسیز سرمایهسی اوالن بیر تورک
متصوووفو کیمی ده بنزرسیزدیر ...
هم ده تاریخچی
تورکجهنین داهی شاعری نوایی هم ده ایلک بؤیوک
تورک تاریخچیلریندندیر" .تاریخ انبیا و حکما"،
"تاریخ ملک عجم" مؤلفیدیر .سلطان حسین
بایقارانین  -تئیموریلرین  -تورکلرین یافثله باشالیان
تاریخینی ده یازاجاقدی .چونکی نوای تکجه تورک

دیلی اوغروندا موجادیله آپارمیر ،عینی
زاماندا ،تورک تاریخی اوغروندا
موجادیله وئریردی.
نوای ادبیاتی هم ده تورک تاریخینین
خیدمتیندیدی "سد ایسکندر"ده
کیان حکمداری لهرسبی توران
حکمداری افراسیابین (آلپ ار تونقانین)
اوغلو ارجاسپ اؤلدوروردو" .تاریخ ملک
عجم "ده ارجاسپ تورک پادشاهی
اوالراق تانیتدیریلیردی" :آرژاپس بیننی
افراسیاب کیمی تورک پادیشاهی
ائردی" .نواییدن یوال چیخاراق زکی
ولیدی توغان ارجاسپی علمی دلیللرله
میفدن تاریخه کؤچوردو .اونو هون حکمداری اوالراق
تدقیق ائتدی .
نوای اؤزو یازماسا دا ،تئیموریلرین ،باشقا سؤزله،
تورکلرین تاریخینی حمایه ائتدیی ایکی تاریخچییه -
میرهوندا و خاندمیره یازدیردی ...
بایقارانین سود قارداشی
آغقویونلوالرین تبریزدهکی ساراییندان قوووالن
کیشوری تئیمور اوغولالرینین هراتداکی سارایینا
بایقارایا و علیشیر نواییه پناه آپاریردی .بختیندن،
طالعییندن اینجیک کیشوری ائله بیلیردی کی :
کیشوری شعری نوای شعریندن اسکوک ایمس،
گر دوشیدی بختینه سلطان حسین بایقارا .
بایقارا دا شاعر ایدی :
ایشک سیررین اوشیک اولغون موبتالوالردین بیلینق،
واصل کومین توپمای اولقان بئنوواالردین بیلینق .
فواد کؤپرولونون تعبیریجه "بایقارانین یوکسک بیر
ادبی کولتوره ،اینجه بیر ذؤوقه ،حساس بیر طبیعته
مالیک اولدوغو ،دویغو و دوشونجهلرینی گؤزل بیر
اوسلوب ایله شکیللهندیره بیلدیی اینکار ائدیله بیلمز ".
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علیشیر نوای اوتوز ایکی ایل سلطان حسین بایقارانین
یانیندا خیدمت گؤستردی .سارایینی رؤونقلندیردی.
بایقارانین حاکمیتینه معنوی گوج آشیالدی .هراتی
شرفلندیردی .
 ...بو گون  600ایللیک ابدیت یوخوسو  -هراتداکی
مزاری طالبانالر طرفیندن داغیدیالن سلطان حسین
بایقارا امیر تیمورون نسلیندن ایدی .تاریخین و ادبی
یادداشین هاراسیندا ،هانسی گوشهسینده بیر
علیشیر نوای وارسا ،اورادا موطلق بیر حسین بایقارا دا
واردیر .هئچ آیریلمیرالر .
گؤزلرینی بایقارا قاپادی...
-1500جو ایلین سونالریندا ،آستاراباد شهریندن
دؤنمکده اوالن سلطانی قارشیالماغا گئدرکن ،یولدا
خستهلهندی و سود قارداشینین ،دوستونون،
حکمدارینین موشایعتی ایله و اونون تخت روانیندا
هراتا گتیریلدی-1501 .جی ایل یانوارین -3ده 59
یاشیندا اؤز ائوینده  -اونسییه ساراییندا هر گون
گلیب صحتی ایله ماراقالنان سلطان حسین بایقارانین
حضوروندا دونیاسینی دییشدی .گؤزلرینی بایقارا
قاپادی .
بایقارا دؤورونده هرات تاریخینین بوندان دا
کدرلی گونو اولماییب .
نواینین دفنیندن سونرا ،یئنه ده نواینین
ایقامتگاهیندا ماتم مراسیمی یئددی گون چکیب و
ایلک گوندن سونونجو گونه کیمی سلطان حسین
بایقارا نواینین یاس یئریندن آیریلماییب.
شاعرین یئددیسینده هراتین شیمالیندا حوض
ناحیان دئییلهن یئرده سلطان حسین بایقارانین
آدیندان علیشیرین روحونا احسان وئریلیب و بو
مراسیم هرات تاریخینده او گونهجن گؤرونممیش بیر
حادثه کیمی آنیلدیقجا-آنیلیب ،تذکیرهلردن
تذکیرهلره ،کیتابالردان کیتابالرا کؤچورولوب ...

شاهی غریبان ،یاخود علیشیر نواینین مزارینی
زکی ولیدی توغان -1923جو ایلده تاپدی ...
-1923جو ایل .آپرئل .زکی ولیدی توغان نواینین
سوراغی ایله هراتا سفر ائدیب .هراتدا ایسه"  15عصر
کولتور حیاتینین باشیندا گلن و بو شهرین
قورولماسیندا چوخ بؤیوک رول اوینامیش اوالن
بؤیوک تورک شاعری علیشیر نواینین مزارینین
یئرینی بیلن کیمسه یوخدو" .بونو زکی ولیدی توغان
یازیر" .یالنیز بو علیشیر کندیسینین "وقفییه"
ایسمیندهکی اثرینده بو گون ده یئرلری بللی اوالن
مدرسه و جامیلری ایله عمارتخانهسینین بیر-
بیرلریندن نئچه آرشین مسافهده بولوندوقالری
آچیقجا قید اولونموش و دیگر قایناقالردا علیشیرین بو
بیناالر آراسیندا یاپیالن توربهده گؤمولدویو ده
بیلدیریلمیش اولدوغوندان بونون یئرینی تثبیت
ائتمک منیم اوچون آسان اولدو .متره ایله هر طرفی
اؤلچوب بولدوغوم نقطهده بیر مزار داشی واردی.
بوراداکی باغالرا نظارت ائدن ذاتین آنالتدیغینا گؤره،
بو داش هراتلیالر طرفیندن "شاه غریبان"
آدالندیریلماقدا ایمیش .اسکیدن بورادا شام
یاندیرماق عادتی ده وار ایمیش ...بو شکیلده علیشیر
نواینین هراتلیالر نظرینده "غریبلرین پادشاهی"
اوالراق تانیندیغینی اؤیرنمیش و مزاری تثبیت
ائتمیش اولدوم ".
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منشآت ،مکاتیب و رقعات
نوایی
دکتر حسین محمدزاده صدیق (دوزگون)

صلح و آشتی و زندگی مسالمت آمیز بین المللی را به
مخاطره می اندازند .در گذشته نیز چنین بود و نوابغی
مانند امیر علیشیر نوایی که مدافع صلح و آشتی میان
انسان ها بود ،پذیرای خیل عظیمی از انسان های
ستمدیده می شد که به دادخواهی و تظلم پیش او می
آمدند.
نوایی نابغه ای چند بعدی و چند وجهی بود از یک سو،
سیاستمداری برجسته و از سوی دیگر ادیبی ماهر ،شاعری
شیرین سخن و متفکر اجتماعی بود.
در سایه ی سیاست های فرهنگی او ،رنسانس و نوزایی
ادبی کم سابقه ای در زبان ترکی و همچنین در فارسی
پیدا شد و تکان آفرینشگرانه ای به ساختار فرهنگی حاکم
بر کشورهای اسالمی داد.
در روزگار او گونه های ادبی هم زمان با ترکی در فارسی
نیز یافت و اوج گرفت و نسل های بازپسین را مدیون خود
ساخت و این ناشی از سیاست خردمندانه ی او بود که
پیوسته حامی و مشوق اهل علم و ادب و بلکه کنشگر
تاثیر گذار در ساحه ی ترقی ادبیات بود.
در فارسی یکی از این گونه ها منشآت است که گرچه

من به عهده گرفته ام که در شش جلسه ی تدریس مورد
توافق با دانشگاه آثار فارسی نوایی را به صورت کلی معرفی
کنم که عبارتند از:
مکاتیب ،منشآت ،نامه ها و رقعه های نوایی
رساله ی مفردات
دیوان اشعار فارسی
سته ی ضروریه
و فرهنگ لغات فارسی به کار رفته در آثار ترکی نوایی که
از سوی میرزا مهدی خان استرآبادی با عنوان تذییل
گردآوری شده است.
در باب ترجمه ی آثار نوایی به فارسی و رسانیدن پیام
های انسانی وی به فارسی زبانانی که از درک و فهم زبان
ترکی عاجز هستند ،کمتر کار شده است .من میزان
االوزان و محاکمه اللغتین را ترجمه کردن و انتشار دادم.
بهتر است که دیگر آثار وی نیز ترجمه شود .این کار یکی
از اصول کنشگری اجتماعی برای تعمیق صلح و دوستی
میان ملت ها و کشورها است .به ویژه در روزگار ما که
برخی از نژادپرستان و خونگرایان با خوی اشغالگری خود

پیش از دوره ی تیموریان نیز کم و بیش به آن پرداخته
می شد ،اما دوران طالیی رشد این گونه ی فرهنگی
روزگار کنشگری فرهنگی و اجتماعی نوایی است.
کلمه ی منشآت از ریشه ی انشاء یعنی نثرنگاری و هم
ریشه با منشی یعنی نثرنگار و کاتب دیوان و صدرات است.
مکاتیب و یا مکتوب ها گرچه جزیی از منشآت به حساب
می آیند ،اما غیر از منشآت است .مانند مکاتیب غزالی
که گاه به آن ها رسائل نیز گفته می شده است.
منشآت در اصل به هر گونه مکتوب ،منشور ،فرمان و حکم
انشاء شده به نثر اطالق می شده است و دارای انواع و
گونه های صوری و معنایی بوده است.
کلمه ی منشآت در قرآن ،آیه ی  24از سوره ی رحمان
نیز آمده است:
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ
ترجمه :و او راست کشتیهای بزرگ بادبان برافراشته
مانند کوه که به دریا در گردشند.
کلمه ی منشآت از کلمه ی انشاء گرفته شده است .ریشه
ی کلمه ی انشاء را ابن منظور نشأ در معنای ایجاد و
رسایی دادن می داند .در قرآن در آیه ی  23از سوره ی
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کلمه ی منشی اسم فاعل از اشاء در معنای نویسنده و
کاتب و ایجاد کننده ی نثر زیبا و فنی آمده است.
در صفات منشیان درباری آمده است که آنان دارای فکر
قویم ،طبع مستقیم ،واقف به صرف ،نحو ،معانی ،بیان ،اهل
اشعار فصیح و بلیغ ،حافظ و حداقل دارای کثرت تالوت،
آگاه به تفاسیر قرآن کریم و احادیث هستند که بتوانند
مطالب را به هم پیوند دهند و از تعابیر نادرست دوری
جویند و امثله و شواهد منظوم و منثور را در جای و مکان
خود بیاورند و سخن خود را به مرتبه ی اعلی برسانند.
در این دوره اغلب مجموعه های منشآت فارسی به دستور
ملک در معنای آفریدن آمده است :قُلْ هُوَ الََّذِی أَنْشَأَکُمْ
یعنی :بگو آن که شما را آفرید.
در اصطالح ادبی «نگاشتن نثر فاخر و ممتاز و فنی» است.
موضوع علم انشاء ،ایجاد توانایی در خطابه و ترسل و
نثرنگاری بوده است.
این حدیث به حضرت علی منسوب است که:
عَلِّموا اوْالدَکُم الکِتابَهُ فانَّ الکتابَهُ من اهم االمور
یعنی :به اوالد خود کتابت و انشاء یاد دهید که از اهم امور
است.
در باب علم انشاء نخستین اثر به زبان فارسی کتاب
دستور دبیری از محمد بن عبدالخالق میهنی است .او
«انشاء» و «منشآت» را گونه ای از گونه های ادبی شمرده
و به انواع زیر تقسیم کرده است:
مکاتبات اداری و دیوانی ،فرامین ،مناشیر ،توقیعات،
فتحنامه ها ،شکست نامه ها ،سوگندنامه ها ،تبریکات،
تسلیت ها ،شکایت نامه ها و غیره.
در دوره ی تیموری همگام با گسترش و تعمیق همه ی
نوع های ادبی در فارسی ،گونه ی «منشآت» نیز مورد
توجه قرار گرفت و مجموعه هایی به زبان های فارسی و
ترکی ترتیب داده شد که در آن ها ارکان نامه نگاری و
انواع آن ها شرح داده شده است .یعنی اغلب کتاب های
منشآت در آموزش برای منشیان دربار نوشته می شد.
خود نوایی نیز کتاب منشآت بسیار با ارزشی به ترکی

و تشویق امیر علیشیر نوایی گردآوری شده است .یعنی
نامه های دیوانی در آن ها جمع شده است .مانند:
 -1نامه ی نامی اثر خواندمیر غیاث الدین بن
محمد ( 880ه  .معروف به خواند میر آثار زیادی
دارد و به کثرت تالیفات معروف است .در سال
 904مورد عنایت امیر علیشیر قرار گرفت و مآثر
الملوک ،خالصه االخبار را به امر علیشیر نوشت.
که به ترتیب زیر فصل بندی شده است:
فصل اول در مراسالت سالطین و امرا و وزرا
فصل دوم در مراسالت شیوخ و علما و قضات
فصل سوم در مراسالت حکام و مأمورین
فصل چهارم در مراسالت خطاب به محترفه و پیشه وران
فصل پنجم در مراسالت خطاب به خویشان
فصل ششم در مراسالت تهنیت
فصل هفتم در مراسالت تعزیت
فصل هشتم در مراسالت متفرقه
فصل نهم در تحریر مناشیر
خاتمه در ذکر رباعی و قطعات منظوم
خواندمیر در این کتاب انواع نگاشته ها و نامه های دیوانی
را آموزش داده و نمونه های آن را آورده است.
 -2شرف نامه یا منشآت خواجه عبداهلل
مروارید
خواجه شهاب الدین عبداهلل مروارید کرمانی متخلص به

دارد که در آن نزدیک  80نوع از نامه های گوناگون آمده
است .از این مجموعه نسخه های خطی قابل توجهی
موجود است و اولین بار در سال  1926م .در باکو چاپ
شد .به کسی که در دربارهای تیموری به شغل منشآت

و مورد لطف دربار شاه اسماعیل هم بوده است .پس از

نویسی اشتغال داشت منشی می گفتند.

مرگ نوایی ( 906هـ  ).به جای او نشست و فرامین و

بیانی ( 922 -865هـ  ).فرزند خواجه شمس الدین
مروارید کرمانی از وزرای دربار سلطان حسین بایقرا بود
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مناشیر سلطانی را می نوشت .در این کتاب ،انشایی به
فارسی نیز آمده ظاهراً پندنامه ی معروف امیر به خواجه
عبداهلل است که در سفر حج به او داده است.
در این کتاب  161نامه جمع آوری شده است.
وی در این کتاب نامه ای را که امیر علیشیر به
شیروانشاه فرخ یسار پادشاه شیروان نوشته با عنوان
«مکتوبی که حضرت مقرب الحضرت به پادشاه فرخ یسار
والی شیروان نوشته اند» آورده است.
و نیز در این کتاب متن دو منشور و فرمان «نشان حضرت
امیر نظام الدین علیشیر که جهت مهمات آستانه ی
انصاریه اعطاء شده ».و «نشان حضرت امیرعلیشیر که
اند1».

در وقت داعیه ی عزیمت حج گرفته
در همین کتاب در اعطای «نشان ترخانی» به موالنا
شمس الدین علی منشی و اعطای «نشان ضبط
موقوفات حرمین شریفین به اسم خواجه سیدی احمد»
گفته شده که بیش از آن این وظیفه ،از آن امیر علیشیر
بوده است.
و به تقریر امیر علیشیر و توصیه ی او به اعطای نشان
تأکید شده است در این کتاب ،همه جا امیر با صفات و
القاب «رکن السلطنه ،عمدة المملکـة ،زبده ی اصحاب
دین و دولت ،قدوه ی ارباب ملک و ملّت ،اعتضاد الدوله
الخاقانی ،مقرب الحضرت سلطانی» یاد شده است.
 -3مخزن االنشاء واعظ کاشفی
آن را در سال  907تألیف کرده است.
مؤلف در این کتاب نمونه های فراوانی از مکاتیب پیش از
خود آورده و روش آسان تری برای نگارش مکتوبات و
منشآت فرا راه آیندگان گذاشته است.
عناوین باب های پنجگانه ی این کتاب چنین است:
 -1در ضرورت آن چه کاتب باید بداند
 -2خطابیات
 -3جوابیات
 -4در احوال ضروری الذّکر
 -5خاتمه در ایراد ادعیه
ارکان مکاتیب خطابی را نیز چنین تقسیم کرده است:
 -1افتتاح
 1ص .51

 -2صفات
 -3القاب
 -4ادعیه
 -5ذکر کاتب
 -6عرض تحیات
 -7اظهار اخالص
 -8شرح شوق
 -9ذکر زمان کتابت
 -10ذکر مکان کتابت
 -11اختتام
 -12عنوان
ارکان جوابیه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

افتتاح
مقدمه
تعریف مکتوب
تعظیم مکتوب
نتیجه
مقابله
شکر

 -4منشآت میبدی 2شاگرد جالل الدین دوانی این
مجموعه حاوی اغلب منشآت غیر دیوانی است.
او منطقی تخلص می کرد و به حکمت مشّاء
تابع بود.
وی در این جا مکتوب جوابی را که به امیر علیشیر
نوایی نوشته شده ،آورده است.
او ارکان مکتوبات را سه بخش می داند:
 -1صدرنامه (عنوان و نعت مخاطب)
 -2متن نامه
 -3انجام نامه
 -5منشأاالنشا ابوالقاسم شهاب احمد خوافی
( 938هـ ).
در این کتاب تعدادی از نامه های امیر علیشیر نوایی
رقم ذکر یافته و توشیح سلطان حسین بایقرا به مناسبت
تقدیم جایزه به امیر علیشیر نوایی برای تدوین دیوان
ترکی آمده

است3.

 2منشآت میبدی تصحیح نصرت اله فرد ،نقطهه ییهرام یوبه ت ،ت هران،
.1376
 3خ افی ،احمد .منشأ االنشاء ،از عبدال اسه ناهییی ،امهی ن فهر ،1357 ،
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 -6منشآت

جامی4

این مجموعه حاوی مکاتیب غیر دیوانی به تعداد  459نامه
است که  26نامه از سوی دیگران و  433نامه از طرف
جامی نوشته شده است.
آن را از دانشمندان ازبکستان عصام الدین ارونبایف و
اسرار رحمانوف چاپ کرده اند.
از ویژگی های منشآت جامی آن است که پیوسته در
سطر اول عبارت «الفقیر عبدالرحمن جامی» و در سطر
دوم «بِاسمِهِ سبحانه» آمده است و این به عنوان سبک
نامه نگاری جامی شناخته می شود .دیگر این که وی
سعی کرده است به نثر مسجّع و موجز بنویسد و گاهی
برخی نامه هایش دو سه سطر بیشتر نیست .مانند این
نامه:
« الفقیر عبدالرحمن الجامی بعد از عرض نیاز معروض آن
که ،جماعت غریب زدگان تظلّمی دارند که بر ایشان تعدی
می رود ،التماس آن که عنایت نموده به غور ایشان برسند
و نگذارند که بر ایشان تعدی رود .توفیق رفیق باد .و
السالم!»
سبک دیگر جامی آن است که در آخر نامه ها دعا را کوتاه
می گوید مانند:
توفیق رفیق باد ،والسالم!
سایه ی عز و اقبال الیزال ،والسالم!
والسالم و االکرام
اغلب مکاتبات و سلطانیات جامی سفارش برای حل
مشکل دیگران است و لحن او نجیبانه و بانزاکت و در عین
حال قاطع و محکم است.
 -7بدایع االنشاء از حکیم یوسفی هروی (تألیف
در  940هـ ).
دارای  378مکتوب در سه قسم:
 -1توقیعات (فرمان ها و احکام سالطین)
 -2محاورات (خطابی و جوابی):
 -1رتبه مخاطب باالتر باشد :مفاوضات
 -2رتبه مخاطب فروتر باشد :مراقعات
 -3رتبه مخاطب مساوی باشد :مراسالت

ص .206
 4منشآت جامی ،تصهحیح  ..ا و ن اهی و ا .وحمهین م ،ییهرام یوبه ت،
.1387

سبک نگارش منشآت فارسی نوایی گرچه سنت منشآت
نویسی فارسی تکیه دارد ،اما دارای مختصات خود ویژه
است .مانند:
 -１استفاده از نعوت و عناوین برای مخاطبان.
 -２کاربرد آیات و احادیث و ابیات و ضروب امثال
عربی.
 -３با توجه به آوردن جمالتی مناسب با جایگاه
سیاسی یا علمی مخاطب خود ،سعی در روان
نگاری و تفهیم مطلب به آن ها را دارد.
 -４از آیات قرآن و احادیث برای استحکام سخن خود
بهره می گیرد.
 -５از اشعار ،عبارات و ضروب امثال عربی و نیز
فارسی در مقام و جایگاه خود استفاده می کند.
 -６صنایع بدیعی مانند تجنیس و غیره بهره می
شوید.
 -７الفاظ عربی را که بار عرفانی و ادبی در آن ها است
فراوان به کار می برد و از سره نویسی فارسی
اجتناب می ورزد.
 -８نوایی در منشآت فارسی خود نشان می دهد که
پای بند و معتقد و ملتزم به اصول و ارکان دین
مقدس اسالم است .بگونه ای که در آغاز و انجام
هر نامه از حق تعالی یاد می کند.
 -９کاربرد افعال عربی ،عربی -فارسی و یا فارسی سره
در مکاتیب.
تکلیف:
در بررسی هر یک از مکاتیب فارسی نوایی حتی االمکان
موارد زیر را استخراج کنید:
 -1حذف فعل به قرینه
 -2کاربرد وجه وصفی
 -3به کار بردن جمله های معترضه
 -4جمله های دعایی
 -5جمع مکسر عربی
 -6تطابق صفت و موصوف
 -7آوردن ابیات ملمع
 -8استشهاد به ابیات فارسی گذشتگان
 -9آرایه اشتقاق و شبه اشتقاق مثل :خاطر خطیر.
 -10بررسی مکاتبات نوایی با جامی
ترتیب ارکان نامه در منشآت.
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ساواالن SAVALAN
پروفسور دکتر وقار احمد
برگردان  :حسین شرقی دره جک

اوتای آذربایجانین گؤرکملی نوماینده لریندن بیری
ده حسن مجیدزاده ساواالندیر.
او-1930 ،جو ایلده اردبیل شهری یاخینلیغیندا
ساواالن داغی نین اتکلرینده کی نیر قصبه سینده
دونیایا گؤز آچیب .هله کؤرپه اوالرکن ایکی یاشیندا
آتاسینی ایتیرن هسن ائرکن یاشالریندان ایشله مه
یه ،باشسیز قالمیش عاییله سینه چؤرک پولو قازانماغا
مجبور قاالراق ائلئکترومئخانیکا اعماالتخاناسیندا
شاگیردلیک ائدیر .چیلینگر صنعتینه یییله نیر.
ساواالن آذربایجان ادیبلری فوضولی ،نباتی،
س.ع.شیروانی ،م.ع.سابیر ،ص.وورغون ،س.روستم،
ع.واحد یارادیجیلیغیندان ایلهام آالراق شعرلر قلمه
آلیر ،عئینی زاماندا سویداشالری آراسیندا ادبیاتی
تبلیغ ائدیر ،مقاله لر یازیر.
او،تهران،تبریز و اردبیل رادیوالریندا ،شعر-صنعت
مجلیسلرینده چیخیشالر ائدیر .چوخ سئودیگی
ساواالن داغینا ،آنا وطنه محبتی نین ایفاده سی
کیمی ،شعرلرینی " ساواالن " تخلوصو ایله یازماغا
باشالییر.

ساواالنا گونئی و قوزئی آذربایجان ادبیاتشوناسلیغیندا
وئریلن قییمت اونون آنا دیلیمیزده قلمه آلدیغی،
گئنیش شؤهرت تاپمیش " آپاردی سئللر سارانی "
پوئماسی ایله سیخ باغلیدیر .جاواد هئیت ،نبی خزری،
صابیر امیروو ،اسمیرا فواد و باشقاالری شاعیرین
یارادیجیلیغی ،ادبی فعالیتی ،شخصیتی حاقیندا فیکیر
بیلدیرمیشلر.
ح.م .ساواالن چاغداش گونئی آذربایجان ادبیاتیندا
خوصوصی یئر توتور .اونون اثرلرینده اینقیالبی
حرکاتین ،سیاسی موباریزه نین یئنی فورماالری
سطیرالتی تصویرلرله اوخوجو ایدراکینا سیرایت ائدیر.
شاعیر پوئماالریندا یاخشیلیغین-ایشیقلی عالمین
سپئسیفیک جهتلرینی اینجه مقامالرال اوخوجویا
چاتدیریر ،اینسانی بیر معیار ،اؤلچو سیموولو کیمی
سعجیییلندیریر.
ساواالن سون ایللرده علی آغا واحیدین " قزللری "
نی و ووقار احمدین " آنام منیم " کیتابالرینی
عرب قرافیکاسینا چئویره رک تهراندا کوتلوی تیراژال
چاپ ائتدیرمیشدیر .هر ایکی کیتابا ح .م .ساواالن
گئنیش " مقدیمه " یازمیشدیر.
ساواالنین " آپاردی سئللر سارانی " پوئماسی
باکیدا ،تهراندا و ایستانبولدا تورکیه تورکجه سینده
چاپ ائدیلیب.تدقیقاتچی-شاعیر " تورک ماهنیالری
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" (ایکی جیلدد) ،م .فوضولی نین " حدیقه السعدا "
 ،حضرت علینین(ع) " نهج البالغه " اثرلرینی
ترتیب ائدیب ایضاح و شرحلرله چاپ ائتدیرمیشدیر.
" وارلیق " ژورنالیندا جاواد هئیتله بیرگه ادبی
ایشچی کیمی چالیشان ساواالنین شعرلری ان چوخ
ائله اورادا چاپ اولونموشدور.
ساواالن اثرلرینده آنا دیلینه ،تورپاغا ،وطنه ،ائل-
اوبایا ،تورک روحونا،آنا دیلینه درین سئوگی ،سونسوز
محبتی بسله ییر:
ائی بؤیوک اولوسون آنام!
اوغوز ائللریندن آالن نیشانام.
عشقینله یاشایام ،عشقینله یانام،
سنسن بو باغریمدا چیرپینان ،دیلیم .
اؤلکه ده قاداغان ائدیلمیش ،آنا دیلی نین گوج و
قدرتی،میللی حاق و حقوقالری تاپداالنمیش دوغما
خالقی نین وارلیغینی ،بیر شاعیر وطنداش کیمی
"وارلیق " ین صحیفه لرینده ساواالن مدافیعه ائدیر.
اونون گونئی آذربایجان پوئزییاسیندا اوریژینال بیر
سیما کیمی تانینماسیندا اونون یارادیجیلیغیندا
گؤردویوموز خالقین حیات عشقی ،گله جگه اینام
اساس سببلردندیر .او ،سؤزون اصل معناسیندا خالقین
شاعیریدیر .ساواالن لیریک شاعیر اولسا دا ،بعضا
تنقید ائدیر ،ایفشا ائدیر ،اؤیود-نصیحت ،تؤوصییه
وئریر .خالقی اؤز ،تاریخینی ،سوی-کؤکونو ،عادت-
عنعنه لرینی ،میللی دیرلرینی اونوتماماغا چاغیریر .هم
ده بوتون بونالری سئوه رکدن ائدیر.
عرب-فارس دیللرینی موکممل بیلن و عروض
وزنینین موختلیف بحرلرینده شعرلر یازان ساواالنین
قزللری داها چوخ فلسفی مضمونو ایله یادداشالرا حک
اولونور .ساواالن دوغما آذربایجان تورپاغی نین
سعادتلی گله جگه قوووشماسینی آرزوالییر.آزربایجان
دیلی نین گوجونو و صافلیغی نین گؤز ببگی کیمی

قورونماغا چالیشیر .ائلین-اوبانین فداکار اوغلو کیمی
حاقین ،عدالتین ،بیرلیگین ،صولحون ،امین-آمانلیغین
کئشیگینده دورماغی ،وطن تورپاغی نین گله جگی
اوچون موباریزه آپارماغی اؤزونه بورج بیلیر.
ساواالن اؤز ایدئیاالرینی گئنیش اوخوجو کوتله
سینه داها آسان چاتدیرماقدان اؤترو زنگین ادبی
عنعنه لردن ایستیفاده ائدیر " .آپاردی سئللر
ایللرده
-1966-1965جی
سارانی"پوئماسی
یازیلدیغینا باخمایاراق ،اون ایکی ایل چاپینا ایجازه
وئریلمه میشدیر .چوخ یاخشی حالدیر کی ،او تایدا
خالق حرکاتی گوجلندیگی دؤورده همن پوئمانین
چاپینا ایمکان یارانیر.
بو پوئما اینقیالبی حادیثه لر دؤورو آذربایجان
دیلینده چیخان ایلک " قارانقوش " ،ایلک
کیتابالردان ایدی.
" آپاردی سئللر سارانی " پوئماسی نین اساس
مزیتلریندن بیری و ان باشلیجاسی اثرین دوغما
آذربایجان تورکجه سینده یازیلماسی ،میللی روحال
زنگینلیگی ایدی.
آذربایجان ،سنین اوجادیر باشین،
تاریخله برابر باشالنیب یاشین.
آلووالر اؤلکه سی تانیرالر سنی،
ای ایگیدلر یوردو ،ارلر مسکنی.
آذربایجان خالقی بیر خالق کیمی فورماالشان
زاماندان دایم صافلیغی ،یوکسک-معنوی کئیفیتلره
مالیک اولماسی ،مردلیگی ،زحمتسئورلیگی ایله
تانینمیشدیر .ساواالن " آپاردی سئللر سارانی "
پوئماسیندا محض آذربایجان خالقینا خاص اوالن
نجیب ،خیرخواهلیق گتیرن خوصوصیتلره گئنیش یئر
وئریر .اولدوقجا قدیم تاریخه و مدنیته مالیک اوالن
خالقین عادت-عنعنه لرینی ،حیاتینی ،معیشتینی،
فولکلورونو حیرت آمیز بیر شکیلده جانالندیریر.

) Xudafərin 198 (2021خداآفرین 198مهر 1400

50
ساواالن اؤز قهرمانالریندا گؤردویو گؤزل معنوی-
اخالقی جهتلری خالقا مخصوص معنوی کئیفیتلر
کیمی قییمتلندیریر.
عادتی بئله دیر او گؤزل یئرین،
ایگیدلر بیر قیزدان سئوگیسین اومار.
قیز کی ،بیرین سئودی ،هامی گؤز یومار..
ساواالن " آپاردی سئللر سارانی " پوئماسیندا
محض آذربایجان خالقینا خاص اوالن گؤزل،نجیب
صیفتلره گئنیش یئر وئرمیش ،خان چوبان و سارانین
تیمثالیندا جانلی لؤوحه لره ،عئینی زاماندا پوئتیک
ایمکانالرین وئردیگی بوتون واسیطه لرله ،رسیملرله بیر
رسسام کیمی جیزگیلرینی جیزمیشدیر.
" خان چوبان و سارا " آدلی افسانه نین موتیولری
اساسیندا قلمه آلینمیش " آپاردی سئللر سارانی "
پوئماسی شاعیرین قلمیله افسانه دن رئاللیغا ،حاقیقته ائله
بیر طرزده چئوریلیر کی ،اوخوجو بو اثرین افسانه
موتیولری اساسیندا یازیلدیغینا اصال اینانمیر و سندلی بیر
حقیقتی گؤزلری ایله گؤرورموش کیمی ظن ائدیر.
ساواالنین " آپاردی سئللر سارانی " پوئماسی
کئچمیش آذربایجان حیاتی نین بوتون یاخشی و پیس
جهتلری نین منفی و موجبت قطبلری نین بدیعی لؤوحه
لرله عکسیدیر.
سارامیزی آییردیالر،
بیزی قمله دویوردوالر.
هر یئته نی سویوردوالر،
آپاردی سئللر سارانی،
او قارا تئللی باالنی.

حاکیمی نین اوبرازینی یاراتماق .هر ایکی مسله ده
شاعیرین سیاسی و ادبی اوغورالری اینکار ائدیلمزدیر "
ساواالن اؤز قهرمانالریندا گؤردویو گؤزل اخالقی جهتلری
خالقا مخصوصی معنوی کئیفیتلر کیمی قییمتلندیریر.
دوکتور ح .نیطقی " روزنه " نشریاتی نین صاحیبی
ایبراهیم گولوستانا یازیر ":اؤز تورکجمده سون ایللر بو
گؤزللیکده اثر اوخومامیشام .هر نئجه اولورسا اولسون چاپ
ائله و مصلحت گؤرور کی " ،اثر فارس دیلینه ترجومه
ائدیلسین و هر ایکی دیلده چاپ اولونسون " .
ساواالنین " باهار بایرامی " پوئماسیندا صنعتکارلیق
مهارتی اؤزونو بیر داها گؤستریر .دیلینی ،ائلینی ،دینینی
سئون بو موقدسلیکلرین قدرینی ،دیرینی بیلن ساواالن
یاراتدیغی اثرلرینده خالق ادبیاتینا ،فولکلورونا ،افسانه و
روایتلره ،میفولوگییایا موراجیعت ائتمکله گؤستریر کی،
اونون قلبی آذربایجان خالق یارادیجیلیغینا محبتله
دولودور.
" باهار بایرامی " پوئماسیندا وطن ،آنا دیلی نین
ترننومچوسو اوالن ساواالن آذربایجان خالقی نین قدیم
عادت-عنعنه لریندن ،باهار بایرامی نین اؤزللیکلریندن و
گؤزللیکلریندن سؤز آچمیشدیر.
یوردوموزا باهار گلیر،

البته ،بو پوئمادا اوخوجو حسرت و آیریلیغین نه قدر
دؤزولمز ،آغیر و چتین اولدوغونو دریندن درک ائدیر" .
پوئمانین ایجتیماعی-سیاسی و ادبی دیرینی
موعینلشدیرن ایکی جهت خوصوصی قئید اولونمالیدیر:
آذربایجان ائللری نین قدیملیگی و گؤزللیگینی وصف
ائتمک ،بو یئرلرین ساکینلری نین دوغما یوردا
باغلیلیغینی ،محبتینی ترننوم ائتمک و دؤورون غدار

کؤنوللرده عشق اویانیر.
چیچکلرین قوخوسوندان،
اینسان ذهنی ایشیقالنیر.
چایالریمدا سوالر داشار،
باهارالرین گلیشیندن.
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کؤنول ذؤوقه گه لر ،جوشار،

سانکی گؤزلریمه باتیر ایستی اوخ.

طبیعتین گولوشونده.

آخی من دانیشیم قمیمدن یئنه،

آتاالردان بیر سؤز قالیب،

دئییرم ائلیم-اوبام تاالنماقدادیر؟!

نه گئجه نین گوندوزو وار.
مین بیر ناخیشلی ،الوان رنگلی آنا طبیعتین
اعجازکارلیغیندان ،گؤزللیگیندن سؤز آچدیغی پوئمادا،
حقیقت یازدیغینا گؤره بؤیوک سابیره رحمت اوخویاراق:
سؤز بورا چاتدی قوی دئییم،
صابیره یوز رحمت اوالن.
حاققی دئییب ،قبری اونون،
حشره کیمی نورال دوال.
" سن دئین اولماییب هله،
آرخا سو دولماییب هله،
کؤهنه دن چوخ اثر دورور،
رنگی ده سولماییب هله" .
اوخوجویا سطیرالتی معنادا چاتدیریر کی ،هله ده گونئی
خالقی آرزوالرینا قوووشماییب .ساواالن شعری موعاصیر
مقامدان دوغولور ،بیر یاندان یاشادیغی زمانه نین
خیردالیقالرینی عومومیلشدیررک عکس ائتدیریر ،دیگر
طرفدن ایسه اینسانالری معنوی اوجالیغا سسله ییر.
کیشیلرده قان اولسون،

ساواالن شعری نین تاثیر گوجو اونون ساده لیگینده دیر.
او ،ان چوخ فولکلور دیلی و موتیولری اوزرینده یازیر و
اونون شعری نین معنا یوکو خالقدان قیداالنیر ،نفس آلیر.
ساواالنین اولدوقجا حیکمتامیز ،نصیحتامیز اثرلری
واردیر " .هدر اولماز " قزه لینده شاعیر اینسانالری
یوکسک معنوی کئیفیتلره ،وطنپرورلییه ،دوغما دیلینی
سئومه یه ،ائلین آرخاسییال گئتمه یه سفربر ائدیر ،قزل
عنعنه سینی داعوام ائتدیریر:
سؤز هوممتی اولسا کیشی عؤمرو هدر اولماز،
هوممتسیزین هئچ یئرده سؤزونده کسر اولماز.
سن ایسته میش اولسان کی ،ائل ایچره اوال قدرین،
سی ائت ائلین اوغروندا کی ،بوندان ضرر اولماز.
سن یوردونا یان ،یان ائوینه ،یانمالی واختدیر،
دوغما دیلیوه یانسین اگر بیثمر اولماز.
باخ گؤر سنی دونیادا تانیرالر بو دیل ایله،
دیل اولماسا ،وارلیقدا بوتونلوک قدر اولماز.
سن توت ائلینی ،تاپ اؤزونو ،بیل یاشا دوشگون.
هر ایش گؤره سن ،بیل کی ،بدرسیز اثر اولماز.
سن ائی ساواالن ،یاتمیشدینسا آییل ایندی،
قفلت یوخوسوندا یاشایان بختور اولماز.

دیل اولسون ،ایمان اولسون.
آنا دیل آدی گلدی،
جان اونا قوربان اولسون.
ساواالن گونئی آذربایجان پوئزییاسیندا ایجتیماعی-
سیاسی لیریکانین ان گؤرکملی نوماینلریندن
بیریدیر.آذربایجان خالق شاعیری سولئیمان روستمین "
یاشین عوضینه " شعرینه جاواب اوالراق:
ندنسه بو سسدن آدام هئچ دویمور،
گلدیکجه یاییلیر اوره یه ،جانا.
آنجاق کی ،حیف اوال سؤز آچماغیما،
قم ایله کدردن باشقا سؤزوم یوخ.
یانیرام کئچمیشدن چوخ بو چاغیما.

ساواالن شعری بزن قهرمانی بیر رنگ آلیر ،ایلک
سؤزوندن سون میصراعسینا قدر واحید اینتوناسییادا،
ریتمده یاشاییر ،هر شئی مضمون باغالنغیجی،
دوشونجه لر،تاریخیمیز و موباریزه یولوموز ،بشری معنا
و ماهیتیمیز ایفاده ایمکانالری ،ییغجام ،اوبرازلی
دئییملر ،سرراست ،توتارلی ،تشبه لر ،هر شئی بورادا
حیسه  ،هیجانا بورونور ،خالقین و شاعیرین اؤزونون
باغریندان قوپان نیدایا چئوریلیر.مسلن:
ال-قول یئرینه بنده وورولدوق دیلیمیزدن.
الل اول دئدیلر ،بیلمه دیک هئچ بیز بو نه سؤزدور،
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سس چیخمادی بیر باشلی اوالن عاغلیمیزدان.
مین حیله یه آلدانا اؤزون باشلی بیلنلر،
پوست آلدی ،مقام آلدی ،اوساندی ائلیمیزدن.
چون ساتدی ائلین ،دوغما دیلین ،اولدو شرفسیز،
ظولمون چوخو اولموش ،بیزه اؤز عرضه لیمیزدن.
بو میصراعالر بیزی چوخ پریشان ائتسه ده ،بیر
حاقیقتدیر .بو شعرده ساواالن خالقی معنوی جهتدن محو
ائتمک ایسته ین دوشمن قوووه لری ایفشا ائتسه ده،بزن
اومیدسیزلییه قاپیلیر ،خالقین اؤز ائلیندن ،اؤز دیلیندن
هئچ واخت آیریلمایاجاغی اومیدیله شعری تامامالییر.
ساواالنین یازدیغی بایاتیالردا نوواتورلوق اؤزونو قاباریق
شکیلده گؤستریر و موعاصیر شعریمیزده بدیعی یئنیلیگین
موختلیف فورماالریندان بیرینی تشکیل ائدیر .اونون
بایاتیالری خالق ادبیاتیندان مایاالنماقال یاناشی ،اؤز
اوخوجوسونا آنا دیلینی عزیز توتماغی ،یوکسک معنوی
کئیفیتلره ،یاشادیغی تورپاغی ،وطنینی گؤز ببگی
سئومگی ،تؤوسییه ائدیر.

موغانا ،میلیمه دئییم؟
اؤلکه مه ،ائلیمه دئییم؟
آنا دیل آدلی بیر شئی وار،
جان قوربان دیلیمه دئییم.
فیروزه اوزوک قاشی
گؤز داشدیر ،اوزوک قاشی.
کیشیده غیرت اولسا،
آلماز قوهوم-قارداشی.
ساواالنین شعر و پوئماالریندا مجازالرین چوخلوغو،
زنگینلیگی اونون خالق روحونا ،نه قدر باغلی اولدوغونون،
شیفاهی خالق ادبیاتیندان یوکسک صنعتکارلیقال
بحرلندیگی نین تظاهورودور .شاعیر یوکسک بدیعی-
پوئتیک فیکرین ان ییغجام ایفاده فورماسی اوالن
بایاتیالری دا اصل صنعتکار مهارتیله قلمه آلمیشدیر.
ساواالن سویداشالرینی علم و معاریفی اؤیرنمه یه ،ائلین-
اولوسون ،آنا دیلی نین قدرینی بیلمه یه ،ائل اوچون جان
یاندیرماغا ،خالقین ایشینه فایدالی ،گرکلی اولماغا سسله

ییر .او ،اینسانین حیاتدا موطلق معنادا اؤزونو تاپماسی
نین ،دوغرو-دوزگون یاشاماسی نین اونون گله جک یولونو
موعینلشدیرمه سینده حللئدیجی عامیله چئوریله جگینی
بیان ائدیر.
سن یوردووا یان ،یان ائویوه ،یانمالی واختدیر.
دوغما دیلیوه یانسان اگر ،بیثمر اولماز.
توت ائلینی ،تاپ اؤزونو ،سن یاشا دوشگون،
هر ایش گؤره سن ،بیل کی ،بدرسیز اثر اولماز.
بوتون بونالر شاعیرین شخصی دویغوالری ایله باغلی
شکیلده عومومیلشدیریلدیگیندن ،تبیی و ایناندیریجی
گؤرونور .ساواالن شعری کؤکو اعتیباریله شوبهه سیز کی،
اردبیل ادبی مکتبی هاواسیندا کؤکله نیب.
الکین ساواالنین کؤنول روبابی عینی زاماندا حبیبی،
م.فوضولی،س.ع.شیروانی،م.ع.صابیر،م.موشفیق،ع.واحد،س.ر
وستم پوئزییاسیندان دا ایلهام آلیب ،تاثیرله نیب.
شاعیرین بدیعی ایرسینی بوتونلوکله نظردن کئچیررکن
آدالرینی ساداالدیغیمیز شاعیرلرین تاثیری اؤزونو آچیق
آیدین گؤستریر.
ساواالن گونئی آذربایجان شعری نین ایجتیمای فیکیر
چرچیوه سینی گئنیشلندیرمکله ،خالق حیاتینی ،عادت-
عنعنه لرینی ،معنوی احتییاجالرینی قلمه آلیب .مثله
بوندادیر کی ،شاعیرین قلمی دایم خالق چئشمه سیندن
سو ایچه رک ،خالق عادت-عنعنه لرینی ،آرزو
ویستکلرینی ،آمال و ایدئالالرینی ترننوم ائدیر .شاعیرین
اثرلری او قدر معنالی ،تاثیرلی،و قدر اوریژینالدیر کی،
اونالری آنجاق بؤیوک ایستعداد صاحیبلری یارادا بیلرلر.
ادبیات:
1.Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.II cild, XX əsr
.Bakı,“Qanun”,2013.
2.Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. IVcild.
Bakı,“Elm”,1994
3.Sabir Əmirov. Cənibi Azrbaycanda milli-demokratik
ədəbiyyat. 1941-1990-cı illər. Bakı“Elm”,2000.
4. Əliağa Vahid .Qəzəllər, Tehran,İSBN,1999(1378).
5. Vüqar Əhməd. Cənubi Azərbaycan poeziyası.
Bakı,MBM,2014
6.Vüqar Əhməd Anam mənim. Tehran,İSBN,2008.
7.Savalan Apardı sellər Saranı. İstanbul, “Kültür
bakanlığı”,1987.
8. Savalan. Apardı sellər Saranı. Tehran, 1359(1980).
9. M.Füzuli “Hədiqətüs-şüəda”Qum,1995(1374).
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شهریارین اثرلری ،خصوصاً «حیدربابایا سالم» و «سهندیم»
پوئماالری تحریف و دییشیکلیکلر موستویسینده...
Şəhriyarın əsərləri, xüsusən “Heydərbabaya salam” və “Səhəndim” poemaları təhrif və
dəyişikliklər müstəvisində...
آیریلیق» ،ناظیم رضوان و حکمه بوللورینین
دوکتورو اسمیرا فواد
حاضیرالدیقالری (اؤن سؤز حکمه بوللورینیندیر) «یاالن
Esmira Fuad
دونیا» و قوالمحسین بئقدئلینین (بیدلی) اؤز
برگردان  :حسین شرقی دره جک
موقددیمهسیله چاپ ائتدیردیی «سئچیلمیش اثرلری»نین
-1966جی ایل نشرینده ،ائلجه ده 2004 ،2003 ،2000
و -2005جی ایللرین چاپ محصولو اوالن «محمدحسین
شهریار .سئچیلمیش اثرلری»نده بعضی یانلیشالرا نظر
یئتیرمیی مقصده اویغون سایدیق« .یاالن دونیا» استثنا
اولماقال ،بو نشرلرده «حیدربابایا سالم» پوئماسینین -1جی
بندینین ایلک « -حیدربابا ،ایلدیریمالر شاخاندا»
میصراعسینداکی سون سؤز «چاخاندا» کیمی
وئریلمیشدیر .بعضی نشرلرده -3جو بیندین « -حیدربابا،
گون دالیوی داغالسین» میصراعسیندا ایسه «دالیوی»
آچار سؤزلر :گ.آذربایجان ،شهریار ،اوریژینال متن،
سؤزو «سینه وی» کلمهسیله اوزلنیب ...اما اکثر نشرلرده،
تحریف ،ترجومه
ائلجه ده عسگر فردینین ترتیباتی ایله التین قرافیکاسیندا
ایراندا ،آراز چایی بویونجا او تای و بو تای آذربایجاندا،
چیخان بوتون کوللیاتالردا «دالیوی» سؤزو اولدوغو کیمی
ائلجه ده بوتون تورک دونیاسیندا سئویلهن-20 ،جی
ساخالنمیشدیر .آلتینی جیزاراق قئید ائدیرهم کی ،باکی
عصرین صنعت داهسیی کیمی دیرلهندیریلهرک بدیعی
نشرلریندهکی تحریفلر ،یانلیش و عالوهلر اساساً سووئت
ارثی بیر سیرا علمی تدقیقاتالرین مؤوضوسو اوالن شهریار
ایدئولوگییاسینین باسقسییندان و موترجیملرین فارس
پوئزییاسینا ماراق و سئوگی اؤلچویگلمزدیر .شاعرین
دیلینی یئترینجه باشا دوشمهمهسیندن ایرلی گلمیشدیر.
پوئتیک فیکیر و حیسین ،عقل و ایستعدادین دایم وحدت
ائله «گون سینوی داغالسین» ایفادهسینی گؤتورک.
تشکیل ائتدیی ،دیلینین آیدینلیغی ،الوانلیغی ،روباعینین
شهریار بیچینچیدن سؤز آچیر و طبیعی ،بیچینچی
آهنگدارلیغی ،ریتمیکلیگی ایله سئویلیب-سئچیلهن بیر
توپراغا دوغرو اییلر و گونش اونون سینهسینی دئییل،
سیرا اثرلری اوزرینده گئدن مباحثه لر ،آپاریالن
کوریینی (دالینی) داغالیار ،یعنی ،یاندیرار .شهریار
دیرلهندیرمهلر ،هئچ شوبههسیز ،بو گون اوچون ده
موسیقینی یاخشی بیلهن ،دویان شاعر ایدی .او بیلیردی
آکتوالدیر .الکین بو دیرلندیرمهلر بعضی حالالردا شاعرین
کی« ،د» حرفی ایله باشالنان «داغالسین» سؤزوندن
اثرلرینی بیر سیرا تحریف و دییشیکلیکلره معروض
اؤنجه «د» حرفی ایله باشالنان «دالینی» سؤزونو قویوب،
قویماقال حیاتا کئچیریلیر .ایلک اؤنجه تورک دونیاسی
«س» حرفی ایله باشالنان «سینوی» سؤزونو گتیرمزلر،
ادبیاتینین شاه اثری ساییالن «حیدربابایا سالم»
چونکی بئله اولدوقدا میصراع اؤز موسیقیلیلیینی،
پوئماسینین باکی نشرلرینده  -رحیم سولتانووون اؤن
ریتمیکلیینی ایتیریر .فارس دیلینده بو پروسئس «واج
سؤزو ایله -1964جو ایلده بوراخیلمیش «حیدربابایا
آرایی» آدالنیر .
سالم» ،حمید محمدزادنین ترتیباتی و اؤن سؤزویله «آمان
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بیر یانلیشلیق دا بودور کی،
پوئمادا شاعرین اینتئنسیو
تبریز
ایشلتدیی
شکیلده
شیوهسینه مخصوص فعل
بوخچاسیندان اوالن اکثر فعللر،
ائلجه ده بیر سیرا سؤزلر قوزئی
آذربایجاندا مؤوجود اوالن ادبی
دیله اویغونالشدیریالراق نشر
ائدیلمیشدیر ...مس« :قره-قارا،
بدؤی-بدؤو،
قدغن-قاداغان،
قئییدخ-قاییداق ،گیداخ ،یاخود
گئداخ -گئدک ،انجئال-آنجئال»،
ایسوفیا-آیاسوفیا ،قونیا-کونیا،
رافاییل-رافائل ،بایدا -بادیا،
سؤیگولویدو-
(دت-ص،)18.
دؤوهنده-دؤیهنده
سئوگیلیدی» ،قئیتر-قایتار کیمی و س .یالنیز عسگر
فردی «قئیتر (ص ،)27.سؤیگولویدو (ص ،)25.قدغن» و
س .سؤزلری شاعرین ایشلتدیی طرزده ،یعنی ،اوریژینالدا
اولدوغو کیمی وئرمیشدیر .الکین او دا بیر قدر یانلیشلیغا
یول وئرهرک «بایدا» سؤزونو «بادیا» (دت ،ص31.؛
کوللیات ،ص« ،)127.قئییتدوخ قاشدیخ-قاییتدیق
قاچدیق»« ،شسلی-شستلی»« ،چوخ شوکرو وار ،گئنه
گلدوخ ،گؤروشدوخ ،ایتنلردن ،بیتهنلردن سوروشدوخ،
کوسموشدوخ دا ،اهلل قوسیا باریشدوخ (ص»)31.
بندیندهکی ،همچینین -65جی بنددهکی فعللر تبریز
شیوهسینده ،یعنی دانیشیق دیلینده اولدوغو کیمی
ایشلندیی حالدا« ،دیوانی-تورکی»ده «اوچارالر»،
«آچارالر» ،قاچارالر» (ص ،)25.هم ده «اوستاد شهریار.
آذربایجان تورکجهسیله کلیاتی»ندا «گلدیک ،گؤروشدوک،
سوروشدوق ،باریشدیق ،کوسموشدوک ( ،1س- »)126.
آذربایجان ادبی دیلینده اولدوغو کیمی تقدیم ائتمیشدیر.
«گئنه» سؤزونو ایسه شاعر «حیدربابا»دا و دیگر
شعرلرینده «گینه» یازدیغی حالدا ،قوزئی آذربایجانین
ادبی دیلینده ایشلندیی واریانتدا « -یئنه» (کللیات،.
ص-11 ،126.جی بند) کیمی تقدیم ائدیلمیشدیر .بیز
«اوستاد شهریار .آذربایجان تورکجهسیله کلیاتی»ندا یئر
آلمیش ،آنجاق اؤنجکی «دیوانی-تورکی» نشرلرینین هئچ
بیرینه سالینمامیش«تورکییهیه خیالی سفر» شعرینده

اوالن یانلیشالری کوررئکته-
مطبع ختاسی ساییریق ...چونکی
شهریار «ژان دارکی» یازماقال
یوزیللیک محاربه دؤورونده
فرانسیز خالقینین اینگیلیسلره
قارشی آزادلیق موباریزهسینده
ایشتیراک ائتمیش و موباریزلیک
سیموولونا چئوریلمیش (،)2
میللی
خالقینین
فرانسا
قهرهمانی ،اورلئان قیزی ژاننا
دارکی نظرده توتدوغو ایفادنین
توتا
«باش
«اوزندارکی»،
توتمایا»نین ایسه «باش تونا
تومایا»« ،قول»اون «قول» کیمی
وئریلمهسی و بیر سیرا دیگر سؤزلرین ده کیتابدا اصلینه
اویغون عکسینی تاپماماسینی محض مطبع خطاسی
کیمی دوشونمکدن باشقا یولوموز قالمیر ...مطبع
ختاالریندان سؤز آچمیشکهن ،شاعرین اثرلرینین باکی
نشرلرینده ده بعضا ائله مطبع خاتاالرینا تصادف ائدیلیر
کی ،اوخوجو بوتون بونالرین قارشسییندا چاش-باش قالیر.
اؤرنک اوچون گتیردییمیز :آدینی م.مصدقین آذربایجان
تورکجهسینه دقیق چئویردیی «شاعر و یازچییالرین
قورولتاییندا اولیا هزرت شاهبانو فرحین خیتابهسی«
سربست شعرینین بیر نشرده «شاعر و یازچییالرین
قورولتاییندا اولیانالنان شاهالنو»« ،حافیظ باریگاهی»نین
ایسه «حافیظ بورجانی» کیمی تقدیم اولونماسینی مطبع
خطاسی ،دقتسیزلیک ،یاخود تجروبهسیزلیک کیمی
دیرلندیریرک .
قئید ائدک کی ،شهریارین فارس دیلینده و آذربایجان
تورکجهسینده اوالن بوتون یارادیجیلیغیندا ایکی دئییم
طرزی اؤزونو یانسیدیر .1 :تهران بوغازی-فارسجا؛  .2تبریز
بوغازی ،یعنی ،تورکجه .اونون بو ایکی دئییم طرزی بوتون
دیلچیلر و شعر-صنعت خیریدارالری طرفیندن تصدیق
اولونموشدور .دئمهلی ،شاعرین «قارا» یئرینه «قره» ،یاخود
یوخاریدا ساداالدیغیمیز دیگر سؤز و ایفادهلر ده ثبت و
تصدیق اولونموش تبریز شیوهسیله باغلیدیر .دیلچی و
ادبیاتچیالرا ،گئنیش اوخوجو آودیتورییاسینا معلومدور
کی ،شهریار ایلک ،اورتا و عالی تحصیلینی آنا دیلینده
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آلمامیش ،آذربایجان تورکجهسینده اوالن شعرلرینی ده
محض بوغاز ادبیاتی بیچیمینده یازمیشدیر .بو ایسه هر بیر
شهریارشوناسین ،عالیم و موترجیمین تبریز ،ائلجه ده
آذربایجان فولکلورونو دریندن بیلمهسینی ،شاعرین
ایشلتدیی یئرلی شیوه و دیالئکت سؤزلرینین ماهیتینی
آنالماسینی ،عینی زاماندا اؤزللیکله چئویرمهنلرین فارس
دیلینین اینجهلیکلرینه بلد اولماسینی طلب ائدیر .بوتون بو
جهتلر ناقص اولدوقدا ،طبیعی ،چئویرمه ایشی ده ،نشر
ایشی ده ناقص شکیلده اورتایا چیخیر .
بو مقامدا خاطرالتماق یئرینه دوشر کی ،اییر-این
آذربایجانداکی سفیرلیگی ترکیبیندهکی مدنیت مرکزینین
مودیری آغایئ دکترایبراهیم ایبراهیمی ایله بو ایلین مای
آییندا گؤروشوموز زامانی رازیلیغا گلدیک کی ،شهریارین
هم تورک ،هم ده فارس دیلینده یاراتدیغی قیمتلی
ارثینین اوریژینالدا اولدوغو کیمی باکیدا نشرینی
گئرچکلشدیرک و بو کیمی یانلیشالری اساسلی شکیلده
آرادان قالدیراق .سایین دری.ایبراهیمی تکلیفیمی
سئوینجله و چوخ بؤیوک کوبارلیقال قبول ائلدی ...نظره
آلساق کی ،شاعرین اثرلرینین باکی و تبریز ،ائلجه ده
تهران نشرلرینین هئچ بیرینده تورکجه یازدیغی بوتون
اثرلر توپالنمامیش ،همچینین فارس دیلینده اوالن بعضی
اثرلرینین ترجومهلری ،حتی پوئماالری دا ،یعنی
دؤردجیلدلیک دیوانی بوتؤو حالدا آذربایجان تورکجهسی
ایله گونوموزدک باکیدا نشر اولونماییب ،بو ایشین نه قدر
بؤیوک اهمیت داشیدیغینین فرقینه وارمیش اوالریق ...
قئید ائدیم کی ،باکی نشرلری ایچرسیینده شاعرین دیل
اؤزللیکلرینی ،تبریز بوغازینی اساساً ساخالیان نشر «یاالن
دونیا»دیر .چونکی حکمه خانیم بوللوری فارس دیلینی
موکممل بیلیردی ،گونئیده دوغولوب بؤیوموشدو و -1946
جی ایلده 21 ،آذر اینقیالبی یاتیریلدیقدان سونرا باکییا
پناه گتیرهنلردن بیری ایدی .اونون شهریارین اثرلریله
یاخیندان تانیشلیغی ایسه تصادفو دئییلدی .خانیم
تدقیقاتچی شاعرین هم تورک ،هم ده فارس دیلینده
یازدیغی بیر سیرا اثرلری اوزرینده اینجهلهمهلر آپاراراق،
-1983جو ایلده «محمدحسین شهریار» آدلی دیرلی
مونوقرافییاسینی دا چاپ ائتدیرمیشدی ...
شهریارین تورکجه دیوانینی ترتیب ائدن ،حیات و
یارادیجیلیغی حاقیندا یازدیغی ایریحجملی آراشدیرماسی

ایله بیرلیکده یایینالیان عسگر بی «حیدربابایا سالم»
پوئماسینا باکیدا چاپ اولونموش کوللیاتالرین هئچ بیرینده
عکسینی تاپمایان یئنی بیر بند عالوه ائتمیش و شعر
پارچاسینین هانسی شرایطده و نئجه یارانماسی
پروسئسینه ده آیدینلیق گتیرمیشدیر« :اوستاد شهریار
بیر گون «حیدربابا»نی کیرجده قورولموش بیر مجلیسده
اوخویاراق :اوشاقالرین بیر دسته گول باغالسین ،یئل
گلنده وئر گتیرسین بو یانا - ،بندینه چاتارکهن بیر اوشاق
علینده گول دستهسی شهریارا یاخینالشمیش و شاعر
اوراداجا بداهتهن بو بندی دئمیشدیر :
حیدربابا ،یوخوم چیخدی دوغروما،
گول دستهسین آلدیم ،باسدیم باغریما .
عیسی گلدی علین باسدی آغریما،
آیریلیغین دیغی چیخدی جانیمدان،
جلالد دونیا کئچدی منیم قانیمدان،3( ...ص) 28.
آچیغی ،شهریار نفسی دویوالن ،بوتون پارامئترلریله
منظومهنین دیگر بندلرینه اویغون گلن بو بندین اوستادین
قلهمیندن چیخماسی اوخوجودا شوبهه دوغورمور...
شهریار ارثینین تورکییهلی آراشدیریجسیی ،حتی تبریزه
گئدهرک اوستاد شاعرله گؤروشوب صحبتلشهن دریوسیف
گدیکلینین  1997 ،1991 ،1990و -2009جو ایللرده
چاپ اولونموش «شهریار و بوتون تورکجه
شعرلری»کیتابیندا دا عینیله همین بند «حیدربابایا
سئالم»آ اعالوه بیر بند» باشلیغییال متندن آیری
وئریلمیشدیر .
شهریارین اوچ موختلیف آدال « -کلیسا نامازی»،
«آذربایجان گؤزلینه» و «قزل» کیمی تقدیم اولونان «ناز
ائیلهمیسن» غزلی دفعهلرله فرقلی آدالرال« ،آمان
آیریلیق»دا ایسه متن قیسالدیالراق نشر ائدیلمیشدیر.
دریوسیف گدیکلی ده همین قزلین متنینده دؤرد بیتین
ایختیسار ائدیلهرک«،آذربایجان گؤزهلی» آدی ایله باکیدا
یاییمالنماسیندان بحث ائتمیش و بو ایختیصاری دوغرو
سایمامیشدیر« :شعر گئرئک کئلیمئ و میصراع
فارکلیلیکالری ،گئرئک می سیراالرین سیراالنماسی،
گئرئکسئ  4بیتین ( 5 ،4 ،3و  .9بیتلئرین) اولماماسی
دوالییسییال بیزیم نئشریمیزدئن آیریلماکتادیر»(،4
ص)94-95.
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چوخ تأسفلر کی« ،آمان آیریلیق» کیتابیندا شاعرین ان
چوخ سئویلن مشهور شعرلریندن بیری اوالن «تورکون
دیلی»نین متنی اوزرینده ده معین دییشیکلیکلر
آپاریلمیشدیر .سیروس تبریزی «آمان آیریلیق» کیتابینین
ترتیباتیندا بعضی قوسورالرین مؤوجودلوغوندان ،یعنی
«تورکون دیلی» شعریندهکی ایکی میصراعنین (فارس
شاعری چوخ سؤزلرینی بیزدن آپارمیش//صابیر کیمی بیر
سوفرهلی شاعر پخیل اولماز…(،3ص »)20.ایختیصار
اولونماسیندان ،شعرین آدینین معنا و مضمونا قطعیا
اویغون اولمایان سؤزلرله « -دوشابلی خشیل» کیمی
وئریلمهسیندن ،بعضی سؤزلرین ایسه باشقاالری ایله اوز
ائدیلمهسیندن ناراحاتلیغینی بیلدیرمیشدیر .الکین او،
سحوا بو قناعته گلیر کی ،شهریار دیگر همکارالری کیمی،
مؤوجود رژیمدن چکینهرک آذربایجان دیلی اوزینه،
«تورکون دیلی» ایفادهسینی ایشلتمیشدیر .آنجاق بیزجه،
دیللرین بیر-بیریله قارشیلیقلی عالقهسینی طبیعی
لئکسیک حادثه سایان شهریار دوزگون مؤقعدهدیر و
سیروس تبریزینین اؤزو ده بیلیردی کی ،آرازین قوزئی
ساحلیندهکی آذربایجانین اؤزونده ده کیریل الیفباسینین
قبولونادک ،بوتون خالق و اونون یاراتدیغی مدنیت -1937
جی ایللرده سووئت ایمپئرییاسینین آمانسیز
رئپرئسسییاسینا معروض قاالنا قدر دیلیمیز «تورک دیلی»،
میللیتیمیز ایسه «تورک» اوالراق گؤستریلیردی .
شاعرین اؤنجه ،یعنی -1992جی ایلده ایران ایسالم
رئسپوبلیکاسینین «الهدی» نشریاتینین بوراخدیغی ،بیر
ایل سونرا-1993-جو ایلده ایسه آذربایجان علملر
آکادمیاسی نظامی آدینا ادبیات اینستیتوتونون «صاباح»
نشریاتی ایله بیرگه چاپ محصولو اوالن ایلک «دیوانی-
تورکی» نین اوخوجوالرین موحاکیمهسینه وئریلمهسی ده
چوخ تقدیرالییق حالدیر .البته ،اوولکی نشرلرده وئریلمیش
«یتیم مالی»« ،کرج خاطرهسی»« ،تورکیهیه خیالی سفر»،
«قافقازلی قارداشالریما» کیمی شعرلرین توپلودا یئر
آلماماسی تأسف دوغورسا دا ،کیتابدا «جهاد فرمانی»،
«بایرامین موبارک»« ،آناالر اوخشاماسی»« ،رحلت ختم
رسول»« ،تضمین»« ،شهید جان»« ،هالل محرم»« ،ایمان
مشترسی»« ،خلقین الیندن توتماق»« ،جاویدین قبیر
داشینا»« ،دلالل یهود»« ،آفرینش»« ،پاشا ،یئنه اونوتدون
مخلیصیوی» و س .شعرلرین ایلک دفعه آرازین قوزئی

ساحلیندهکی آذربایجان اوخوجوالرینا تقدیم اولونماسینی
یالنیز آلقیشالماق الزیمدیر .الکین «محمدحسین شهریار.
«دیوان تورکی» کیتابینا عسگر فردینین یازدیغی «بو
کارواندان بیر سس قالیرسا ،بسدیر…» آدلی اؤن سؤزده
ایندیدک شهریارشوناسلیقدا تصادف اولونمایان بعضی
مالحظه ایرلی سورولور .او ،شاعرین اثرلرینده
(«سهندییه»« ،ازیم شاعریمیز فضولی» و س ).معین
حیصهلره دوزلیشلر ائدرک ،اونالردان مثالالر گتیریر و
بئلهلیکله ،اؤز مالحظهینی اساسالندیرماغا چالیشیر .قئید
ائدک کی ،او دؤورده تبریز رادیوسونون شعبه مودیری و
دیکتورو وظیفهلرینده چالیشان شاعر-ادبیاتشوناس عسگر
فردی اؤزونون ترتیباتییال -1992جی ایلین دئکابریندا
ایراندا کئچیریلهن شهریار کونقرئسی موناسیبتیله
«الهدی» نشریاتیندا بوراخیالن «محمدحسین شهریار.
کلیاتی دیوان تورکی» کیتابینا یازدیغی اؤن سؤزده ایلک
دفعه بو کیمی عالوه و دوزلیشلره آیدینلیق گتیرمهیه
باشالدی ...عینی زاماندا «کلیات دیوان تورکی»ده شاعرین
اثرلرینه ائدیلهن بعضی دوزلیش ،عالوه و دییشیکلیکلره
فیلولوگییا اوزره فلسفه دوکتورو مممهدهلی مصدق ائله
همین ایلده «شهریارا حؤرمتسیزلیکدیر» آدلی مقاله
یازاراق ( ،5ص )4.قطعی اعتراضینی بیلدیریر ،بو جهدلری
باغیشالنماز گوناه ،حتی جینایت حساب ائدیر« :شهریارین
بوللور کیمی دورو ،بال کیمی شیرین ،حزین موسیقی
کیمی روحو اوخشایان شعرلرینین ریتمینی پوزماق بؤیوک
جینایتدیر… شاعرین چاپ اولونموش شعرلرینه ال
گزدیرمهیه ،اونون قورولوشونو پوزماغا هئچ بیر ترتیبچی و
یا تدقیقاتچینین ایختیاری یوخدور» (،5ص .)5.آچیغی،
اوستادین اثرلرینه ائدیلهن بئله لوزومسوز دوزلیش و عالوه
جهدلری یالنیز تأسف دوغورور و سیرر دئییل کی ،قوتسال
روحونو ناراحات ائدیر .بوتون بونالرین صنعتکارا و صنعت
اثرلرینه قارشی ان باغیشالنماز گوناه اولدوغو بارهده شهریار
شعرینین تعصب کش حیرانالری و بیلیجیلری پروفسور
حمید محمدزاده ،درنازیم رضوان دا واختیندا اؤز اعتراض
سسینی اوجالتمیش ،مقالهلر یازاراق تهران و باکی
مطبوعاتیندا چیخیش ائتمیشلر ...
بیزیم شهریارین «سهندییه-سهندیم»« ،عظیم شاعریمیز
فضولی» و س .شعرلرینه ائدیلهن عالوه و دییشیکلیکلر
بارهده جسارتلی سؤز دئمییمیزه حؤرمتلی گونئیلی
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عالیمیمیز ،درمهممهدهلی مصدق و درنازیم رضوانین
قناعتلری ،گؤرکملی شاعر و تدقیقاتچی یحیی شئیدانین
«کلیاتی دیوانی-تورکی»سی و تانینمیش شهریارشوناس
عالیم ،تبریزلی حمید محمدزادنین ترتیباتی ایله
شهریارین تورکجه اثرلرینین ،1989 ،1988 ،1987
 1990و -1996جی ایللرده نشر ائدیلمیش نوسخهلری و
دیگر چاپ واریانتالری («یاالن دونیا»« ،محمدحسین
شهریار .سئچیلمیش اثرلری» -نین ،2005 ،2000 ،1999
 )2014 ،2010اساس وئریر .البته ،شاعرین ماقنیتوفون
لئنتینه لنگرلی سسیله یازدیردیغی «سهندییه»نی
دینلدیکدن ،الده اوالن چاپ واریانتالرینی تکرار
اوخودوقدان سونرا ،شهریارین محض اؤلوموندن سونرا،
هئچ بیر دیلده میسلی-برابری اولمایان پوئمانین معنا،
مضمون و وتنپرورلیک روحونا قطعیا اویغون گلمهیهن،
قافییه و ردیف سیستئمینه یاد اوالن  17میصراعنین
آرتیریلیب چاپ ائدیلمهسی تعجب ،عینی زاماندا خوش
مراما شوبهه دوغورور .ایلک اؤنجه اثرین آدی بارهده ...
شهریارین دوغال وارسیی ،آدینی داشییان موزئیین
دیرئکتورو و چاغداش دؤورده اونون ان بؤیوک
تبلیغاتچسیی اوالن اوغلو هادی بهجتله تئلئفون
دانیشیغیمیز زامانی «سهندییه» ،یاخود «سهندیم»
پوئماسینی حصر ائتدیی بولود قاراچورلو سهنده آتاسینین
اؤزل بیر موناسیبت بسلدیینی ،اونو چوخ سئودیینی و
بعضی مسئلهلرده محض اونا گذشته گئتدیینی آچیقالدی.
هادی بی دئدی کی ،تپهدن دیرناغا میللی شاعر اوالن
سهنده خیتابهن یازدیغی اثرین اصلینده آدی
«سهندیم»دیر« .سهندییه» ایسه «سهندیم»این عرب
دیلینده سسلنیشیدیر .ماراقلیدیر کی ،شهریارین اثرلرینه
خصوصاً باکی نشرلرینده ائدیلهن حاقسیز تحریف و
دییشیکلیکلردن ان چوخ بحث آچان سایین عسگر بی ده
ترتیب ائتدیی بوتون «دیوانی-تورکو»لرده منظومهنی
«سهندییه» آدی ایله تقدیم ائتمیشدیر .حقیقتا ده،
شهریار بو ائشسیز اثرده ایستر شاعر سهنده ،ایسترسه ده
گؤیلره باش ووران عظمتلی سهند داغینا محض
«سهندیم» دئیه مراجعت ائدیر :
شاه داغیم ،چال پاپاغیم ،ائل دایاغیم ،شانلی سهندیم،
باشی دومانلی سهندیم !
یاخود

اما مندن ساری ،سن آرخایین اول ،شانلی سهندیم!
دلی جئیرانلی سهندیم !
او دا شعرین ،ادبین شاه داغیدیر ،شانلی سهندی،
او دا سن تک آتار اولدوزالرا شئریله کمهندی
او دا سیمورغدان آلماقدادی فندی ،6( ...ص)32-38.
قئید ائدیم کی ،هادی بئهجت ده صحبتیمیز زامانی
وورغوالدی کی ،منظومهدهکی «دده قورقود سسین آلدیم،
دئدیم آرخامدی ،ایناندیم ،آرخا دوردوخجا سهندیم
ساواالن تک هاواالندیم ،سئله قارشی قوواالندیم»- ،
حیصهسیندهکی «دده قورقود» ایفادهسینی شهریار
سهندین ایستییله عالوه ائتمیشدی .چونکی شهریار
پوئمادا اؤنجه اونون «حیدربابایا سالم»ینا ایراقدان سس
وئرهن و «گور-گوربابایا سالم» آدلی نذیره یازمیش
ابدوللتیف بندروغلونون پوئماسینین قهرهمانی  -بابا گور-
گور داغینین سسینی آلدیم» - ،دئیه یازیبمیش و اؤز
سسیله لئنته یازدیردیغی منظومهنی شاعر ایکی واریانتدا
اوبیئکتینی
مراجعت
ایکی
هر
اوخوموش،
سسلندیرمیشدیر ...
بو جور جوشغون ،قیراتین آیاق سسلری ،شاقراق موسیقی
صداالری تک ریتمیک ،آهنگدار منظومهیه عسگر فردینین
ائتدیی یالواریش نیدالی عالوهده اوخویوروق :
دردیمیز سانما کی ،بیر تبریزی تهراندیر ،عزیزیم،
یا کی ،بیر تورکه جهنم اوالن ایراندیر ،عزیزیم،
یوخ ،بو دین داواسیدیر ،دونیا تیلیت قاندیر ،عزیزیم،
تورک اوال ،فارس اوال ،دوزلوک داها تاالندیر ،عزیزیم
(.3ص. )60.
بئلهجه ،اثره «عزیزیم» ردیفلی « ،11اولماز» ردیفلی
ایسه  6میصراعلیق شعر پارچاالری آرتیریالندان سونرا
قریبه منزره یارانیر .بیر عؤمور قوزئی حسرتیله یاشایان
شهریار «سهندیم»این اساس حیصهسینده خیالهن سفر
ائتدیی ،افسانوی ایرم باغینا ،جننت مکانا ،رافائل تابلوسونا
بنزتدیی آذربایجانی ،شیروانی وسف ائدیر .اؤلکهنین
«قافالن»« ،آسالن» کیمی مرد اوغولالرینی ،شهریارین
سسینه جان ،دوشمهنه قان-قان دئیهن ایگیدلرینی،
اللیاناقلی ،قؤنچدوداقلی ،ملکلره بنزر قیزالرینی ،پریلر
کیمی انلیک-کیرشانسیز ،هیالی گلینلرینی ،قیزیلدان
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قسرلرینی ،اقیقدن قاالالرینی« ،جننتی-ماوانی»
خاطرالدان ،آیناتک پارالق مکانی جوشقون سئوگی ایله
مده ائدیر و گؤزلنیلمهدن قان قارداشالرینی «دینسیز»،
«اهللسیز»« ،شیطان» آدالندیریر .تورک اوچون ایران
جهنمه چئوریلیر ،تورک و فارس اوالن یئرده دوزلوک
تاالن اولور ،دین داواسی توغیان ائدیر ،دونیانی قان
بورویور .شعر پارچاسینین مؤلفی بو «دینی آتان ائله» و
اونون ساکینلرینه «بئل باغالماق اولماز!« حؤکمونو وئریر.
حقیقتا دوشوندوروجودور« ...دیوانی-تورکی»ده شاعرین
«سهندیم»اینه عالوهلرین ائدیلمهسینی -1993جو ایلده
ایران ایسالم رئسپوبلیکاسی ایسالمی ایرشاد (مدنیت)
ناظرینین موشاویری« ،الهدی» نشریاتینین دیرئکتورو
ایشلهیهن ،فلسفه و فیلولوگییا علملری دوکتورو ،جناب
علی اصغر شعردوست دا تقدیرالییق حال کیمی
قیمتلهندیرهرک یازیردی« :کئچمیش چاپالرداکی تحریف
و سهولر بو یئنی چاپدا تصحیح ائدیلیب دوزلدیلمیشدیر»
( ،7ص .)4.بس ،گؤرهسن ،شهریار حیاتدا ایکن دفعهلرله
چاپ ائدیلهن «سهندیم» و دیگر اثرلریندهکی تحریف و
سهولری نیه گؤرممیشدی؟ یاخود شاعر اؤز سسیله لئنته
یازدیردیغی پوئمادا همین عالوهلری ندن سؤیلممیشدی؟!
دوروم بللی ،ساختاکارلیق ایسه اورتادا! ..اما شاعرین
اثرلرینین تحریف ائدیلمهسی ،اؤلمز اثری« -آذربایجان»
قزلینین تورکجهیه ترجومهسینده ساختاکارلیغا یول
وئریلمهسیله باغلی ان چوخ دانیشان ،موصاحیبهلر وئرهن،
قزلین چئویرمهنلرینی آشاغیالیان ،حتی «رژیمین
یالتاقالری» آدالندیران دا ائله عسگر فردی جنابالریدیر...
البته ،بو جهدلر ،عالوهلر ساغلیغیندا ایکن ائدیلسیدی ،هئچ
شوبههسیز ،اثرلرینه قارشی سون درجه جدی ،مسولیتله
یاناشان دقتلی شاعر همین آنداجا سئزر ،الزیمی جاوابالر
وئرردی… قارداش تورکییهده شهریار یارادیجیلیغینی
آراشدیران ،شاعرین تورکجه دیوانینی دفعهلرله نشر
ائتدیرهن یوسیف گدیکلی ده «سهندیم» اثرینه اولونموش
عالوهلردن بحث ائدرک یازیر« :عسگر فئردی’نین دیوان -
تورکی (باکو  ،1993ص )60.ایسیملی ائثریندئ شعرئ
شو میصراالر ایالوئ ائدیلمیشتیر :
دئردیمیز سانما کی ،بیر تبریز او تهران’دیر ،عزیزیم
یا کی بیز تورکه جئهئننئم اوالن ایران’دیر ،عزیزیم
یوخ ،بو دین داواسیدیر ،دونیا تیلیت قاندیر ،عزیزیم

تورک اوال ،فارس اوال ،دوزلوک داها تاالندیر ،عزیزیم
بیز آتان دیندیر ،آتان دا بیزی ایماندیر ،عزیزیم
سامیری مورتئد ادیپ هئر نئ موسئلماندیر ،عزیزیم
اوممئتین هارون’او مئن تئک لئلئگیریاندیر ،عزیزیم
هئر طرئفدئن قیلیج ندیرسئلئ ،قالهاندیر ،عزیزیم
بیر بیزیم دئرمانیمیز موسیی عمران’دیر ،عزیزیم
گئلئجئک ،شوبههسی یوح آیه قرآن’دیر ،عزیزیم
او هامی دئردلئرئ دئرماندیر ،عزیزیم !
دوکتور اولدوقدا بئشئر بو یارانی ساغالماک اولماز
اولماسا اهلل ائلی دین مئرئضین چاغالماک اولماز
داغالماکدا عالج اولسا ،بیر ائلی داغالماک اولماز
دینی آتمیش اله یاوروم ،داها بئل باغالماک اولماز
او گولوپ-آغالیا دا ،اونال گولوپ-آغالماک اولماز
شیطانی یاغالماگ اولماز .
بو میصراالرین شعرئ عسگر فئردی طارافیندان
ائکلئندیغینی سؤیلئیئن ائدیپلئر دئ چیکمیش و بو
کونودا گونئی آذربایجان’دا بیر دیزی تارتیشما
یاشانمیشتیر .شهریار’این شعرلئرینی نئشرائتمئکلئ
تانینان حامید محمدزاده ،یول دئرگسیینین .29
سایسییندا ،آلی عسغئر شعردوست’اون «بیز شهریار
شعرلئریندئ یول تاپمیش تاحریفلئری دوزئلتمئیئ
چالیشیریک» باشلیکلی یازسیینا ،تورکچئ-فارسچا
چیکان مئهدی آزادی (آزادلیک بئشیغی) گازئتئسینین 5
بئهمئن  25( 1372اوجاک  )1994تاریحلی .311
سایسییندا جئواپ وئرمیشتیر .حامید محمدزادئ
جئوابیندا شهریار’ال  1366ییلینین حورداد (1987
ییلینین  22ماییس  21 -حاضیران) آیینداکی ایلک
گؤروشمئسیندئ تورکچئ شعرلئرینی تئرتیپ ائتمئک
ایچین آرشیوینئ گیردیغینی ،فئردی’نین کیتابیندا اوالن
و یوکاریدا وئردیغیمیز میصراالرین ائساس ائلیازماسیندا
اولمادیغینی بیلدیرمیشتیر (،4ص.« )55.
بیز بو پوئمانین باکی نشرلرینده واختیله دؤورون
طلبلریندن ایرلی گلن بعضی قوسورالرین اصالحینی
آلقیشالییریق .شاعرین «من علی اوغلویام» فیکرینی «من
ائلین اوغلویام»« ،آیه لردیر دوداغیمدا» میصراعسینین
«آرزوالردیر دوداغیمدا» و یاخود «شهدی وار بال
دوداغیندا» کیمی وئریلمهسینه عسگر فردینین اعتراضینی
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دا طبیعی قبول ائدیریک .چونکی دیلینده ایلهاملی شعرلر
سؤیلهییب ،قوالقالرینا ملکلر پیچیلدایان شهریار سید
ایدی ،اؤزونو علی اوغلو ساییردی و دوداغیندا دا ،البته ،آیه
لر اوالجاقدی!« ..آنجاق سووئت مطبوعاتیندا قاتی آتئیزم
موحیطینده «علی»نین «ائل»« ،آیه»نین «آرزو»
یازیلماسی هئچ ده تعجبلو دئییل .الکین «حقی» «دین»
سؤزو ایله اوز ائتمهیه چالیشان قارداشیمیز ساده بیر
منطیقی نظره آلمیر .نظره آلمیر کی ،اللر حاقا – اللها
دوغرو آچیلیر» ( ،8ص .)4.حق-تعالی ،اهلل-تعالی
ایفادهسی تصادفی یارانماییب .اؤزونو «ابدیت گولو»« ،حاق
یولوندا مثل» آدالندیران شهریار بئله سهوه یول وئرمزدی.
شاعر بیلیردی کی ،دین قبول اولونار ،اللها یاخین اولماق،
اطاعت ائتمک اوچون (دئییرلر ،شاعرلر تانرییا ان یاخین
اوالن اینسانالردیر) ،حاقی ایسه اینسان عمرو بویو آراییر،
آختاریر ،اونا دوغرو گئدیر« .یاد منی آتسا دا ،اؤز
گولشهنیمین بولبولویهم من» میصراعسینداکی «یاد»
سؤزو ایسه «ائل»سؤزو ایله اوز اولونوب .آنالشیلمازلیق
یارادیر بو منطقسیز دییشیکلیکلر… ائل اؤز شاعرینی
آتاندان سونرا ،او ائلده هانسی گوللر قالیر کی ،شهریار
اونالرین بولبولو اولسون؟ شاعر ایسه ارکله ،ایفتیخارال
دئمک ایستییر کی ،یاد منی آتسا دا ،نه دردیم ،قمیم کم،
اؤز ائلیم ،اوبام ،وطنیم وار و من ائلیمین گولشهنینده
بئجریلمیش ابدیت گوللرینین سئوگیلی بولبولویهم …
او ،اؤزونو ائلین گولوستانیندا سئوگیلی بولبول سایماقدا
یانیلمیردی ،چونکی اؤلوموندن ایللر کئچیب ،نه آز ،نه
چوخ ،دوز  27ایل… بو  27ایلده تکجه ایراندا ،آرازین هم
او تای ،هم ده بو تایینداکی آذربایجاندا دئییل ،بوتون
تورک دونیاسیندا ابدیت گوللرینین سئوگیلی بولبولو
اوالراق قالیر ،هر ایل آدینا ان یوکسک سوییهده تؤرهنلر
دوزهنلنیر ،موکافاتالر تاسیس اولونور-1988 ،جی ایلدهن
بری شرفینه ایراندا میللی شعر گونلری کئچیریلیر ...اثرلری
ان یوکسک پولیقرافیک سوییهده ،کوتلوی تیراژال چاپ
اولونور ،خاطرهلری توپالناراق یاییمالنیر ...ایران ایسالم
رئسپوبلیکاسینین اوستاد شاعره وئردیی بؤیوک قیمت،
بدیعی ارثینین نشرینه گؤستردیی دقت و قایغی ایسه
خصوصیله تقدیرالییقدیر .
قئید ائدک کی-1992 ،جی ایلده « « نشریاتینین چاپ
ائتدیی «دیوانی-تورکی«ده «محمد راحیمه جاواب«

شعرینه اولونان دییشیکلیکلر ده ایستر-ایستمز تأسف
دوغورور .محمد راهیمین تیمثالیندا بوتون قوزئیلی
قارداشالرینین شیرین دیللرینه قوربان-صاداغا دئیهن،
جانینی جانالرینا ،مالینی مالالرینا قاتماغا حاضر اوالن ،آغ
گؤیرچینلردن ،سبا یئللریندن اؤپوش ،پئیغام گؤندرهن و
شاعر قارداشینین عشق اهلی اوالراق اونو دریندن
دویماسیندان سئوینیب ممنون قاالن ،اوریینده ده اولسا،
«قوناق» ائدن شهریار ،بو دوزلیش اوزوندن بیردن-بیره
قارداشینی لنتلییر ،اونا کوفر ائدیر .بئله کی-25 ،جی
بندین بیرینجی« :تمددونون گؤروم گؤزو کور اولسون»
میصراعسی دوشوب و نتیجهده آشاغیداکی فورما آلینیب :
آغزینداکی شیرین شربت شور اولسون،
بال دا یئسه زهر اولسون ،چور اولسون،
آغزیمیزین دادین قاپیب آپاردی،
اورکلری چکیب کؤکدن قوپاردی (.3ص. )46.
-26جی بنددن ایسه -1جی میصراع« :گاه عربی ،گاه
عجمی کیشلهسین» دوشوب و بوتون بونالرین
نتیجهسینده سونونجو بند  3میصراعیا ائنیب .یئنه ده
آلتینی جیزاراق دئییرم کی ،محض مطبع خطاسی
اوزوندن بئله آلینیب ،چونکی عسگر فردی کیمی دریندن
دوشونه بیلهن و پوئتیک تبه مالیک بیر اینسان بئله
یانلیشلیغا یول وئره بیلمزدی ...نتیجهده یئنه ده قریبه
دوروم یارانیب :اوستاد شهریارین تمددونه – ایرانا آمئریکا
ایمپئریالیستلرینین گتیردیی آغ اینقیالبا ،یاالنچی مدنیته
یاغدیردیغی لعنتلر ،عرب ،عجم آتالرینین کیشنهیهرک،
بیر-بیرینی دیشلهمهلری بو دییشیکلیکلر اوزوندن
شاعرین راحیم قارداشینا و جانی قدر سئودیی خالقینا دا
عایید اولونوب .حالبوکی شهریار صنعتینه بلد اوالنالر گؤزل
بیلیرلر کی ،او ،هر سؤزون ،قافییهنین ،ردیفین اوستونده
اثردی .شاعرین بوللور کیمی صاف ،حزین موسیقی کیمی
آهنگدار ،سؤزلری اینجیتک سانکی ایپک ساپا دوزولهن،
قلب اوخشایان شعرلرینین آهنگینین ده ،ریتمینین ده،
قافییه ،ردیف سیستئمینین ده پوزولدوغو همهن گؤرونور.
نه خوش کی ،عسگر فردی قارداشیم شاعرین اثرلرینی
اینجهلهییب یازدیغی مونوقرافییاسی ایله بیرلیکده چاپ
ائتدیردیی بیزه ده چوخ حؤرمتلی دکتر ایبراهیم
ایبراهیمینین تقدیم ائتدیی «اوستاد شهریار .آذربایجان
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تورکجهسیله کلیاتی»ندا ،ائلجه ده «دیوانی-تورکی»نین
-1993جو ایل چاپیندا «محمد راحیمه جاواب»
شعریندهکی بو دییشیکلیکلری آرادان قالدیرمیش ،شعری
اصلینده اولدوغو کیمی وئرمیشدیر .محض بو سببدن ده
دوشونورم کی-1992 ،جی ایل تبریز چاپیندا «محمد
راحیم هزرتلرینه جاواب« شعرینده گئدن دییشیکلیکلر
یئنه ده مطبع ختاسی اوزوندن باش وئرمیشدیر .الکین
دیگر اثرلریندهکی دییشیکلیکلرین اولدوغو کیمی
ساخالنماسی ایسه یالنیز تأسف دوغورور …
«عظیم شاعریمیز فضولی» اثرینه ائدیلمیش عالوهنین
علمی نقطه نظردن ،صنعتکارلیق باخیمیندان شهریارین
اثرلرینه ،اونالرین دیل ،اوسلوب ،مضمون خصوصیتلرینه،
وزن و قافییه سیستئمینه قطعیا اویغون گلمدیینی ساغالم
منطقله آچیقلیغا قوووشدوران پروفسور حمید
محمدزادهدیر .
قزل ژانرینین طلبلرینی ،داخیلی قانوناویغونلوقالرینی
موکممل بیلدیینه گؤره ،ح.محمدزاده بو عالوه جهدلرینین
علمی اساسسیزلیغینی آسانلیقال ثبوتا یئتیریر« :من
یازاندا کی« ،عظیم شاعریمیز فضولی» قیطعهسینده
تخلیصدن سونرا گلن بیته تعجب ائدیرهم ،بو او دئمک
دئییل کی ،عمومیتله ،تخلیص بیتیندن (قزلده عادتا سون
بیت ،یعنی شاعرین اؤز آدینی و یا سوی آدینی بیلدیردیی
مقطع بیت – ا.ف.ش ).سونرا معین بیر بیتین گلمهسینی
رد ائدیرهم .بئله بیر ضعیف بیتین تخلیس بیتیندن سونرا
گلمهسینه تعجب ائدیرهم .قافییهده توتدوغوم ایراد یئرینده
قالیر .اونا گؤره کی ،یوخاریداکی بیتلرین هامسییندا اناتین
(انات صنعتی –ا.ف.ش ).الزام نؤووندن ایستیفاده
اولونموش ،یئنی حرف رویدن اول بیرجه «ز» سسینی
گتیرمک الزامیله کیفایتلنممیش ،اوندان اول گلن «آ»
حرفی ده نظره آلینمیشدیر .اگر سون بیتده «منزیل»
یئرینه ،مثال« ،بازیل» گلسه ایدی ،اناتین الزام نؤوعو
اوولکی بیتلرینده اولدوغو کیمی ،عمله گلمیش اوالردی»
(،9ص .)31.حقیقتا ده ،ه.محمدزادهنین حافیظدن
گتیردیی نومونهدهکی قافییه سؤزلرله« :سالمت-مالمت-
ایقامت-قامت-ندامت-سالمت-قرامت-ایمامت-کرامت-
قیامت»– «دیوانی-تورکی»ده یئر آلمیش «عظیم
شاعریمیز فضولی» قزلیندهکی «فازیل-نازیل-عرازیل-
افاضیل-منازیل-زالزیل» قافییه سؤزلرینی عالوهدهکی

«منزیل» سؤزو ایله توتوشدوراندا ،منزره آیدینالشیر.
گؤروندویو کیمی ،انات صنعتینین الزام نؤوونده سؤزلرین
ایکی حرفی الزام اولونمالیدیر .منزیل سؤزونده ایسه بو
خصوصیتی گؤرموروک .هم ده -5جی بیتدهکی «نازیله
یول اوزونو نازلی منازیل دوغولور» میصراعسیندا
ائینیترکیبلی سؤز الزام اولوندوغوندان ،شهریار کیمی
شعرین تئکنیکاسینا دریندن بلد اوالن اوستاد شاعرین
قزلین :
شهریار بو گمییه ایلشهلی نوه کیمی،
گؤر نه توفان قوپاریر ،باخ ،نه زالزیل دوغولور،
کیمی سون ،مقطع بیتیندن سونرا بئله ضعیف بیر بیتی
یازماسی آغالباتان دئییل ...
جناب عسگر فردینین عالوه ائتدیی همین بیتده ایسه
اوخویوروق :
فردینین خیدمتی عزتله قبول اولمالیدیر،
منزیله خیدمت اوچون خادم منزیل دوغولور ،10(.ص)259.
اونوتماق اولماز کی ،طبیعی قاینار چئشمهنی آندیران
شهریارین کؤنوللری فتح ائدن میثیلسیز اثرلرینین
ریتمینی پوزماق ،آهنگینی دییشمک ان بؤیوک
قباحتدیر .هئچ اوزاغا گئتمیک .ادبیاتشوناسلیغیمیزین
شهریارشوناسلیق قولونون فورماالشماسیندا ،اینکیشافیندا
اوزسیز رولو اولموش گؤرکملی عالیم ح.محمدزاده-نین
-1996جی ایلده تبریزده چوخ نفیس شکیلده،
پروفئسسیونال پولیقرافچینین یوکسک ذوقو اساسیندا
چاپ ائدیلمیش «محمدحسین شهریار .دیوان تورکی»نین
داها بیر مکمل نشری ،ائلجه ده یحیی شئیدانین ترتیب
ائتدیی «شهریارین آذربایجان دیلینده اثرلری»
الیمیزدهدیر .بورادا یوخاریدا ساداالدیغیمیز عالوه و
دییشیکلیکلرین هئچ بیری اؤز عکسینی تاپماییب.
حالبوکی پروفسور ح.محمدزاده هله شهریار حیاتدا ایکن
اونونال سیخ عالقه ساخالمیش ،ایستی ،صمیمی
موناسیبتده اولموشدور .اونون فارسجا گؤزل بیلمهسینی،
مکمل تحصیلینی ،بدیعی ارثینه سون درجه جدی و
مسولیتلی موناسیبتینی ،دقت و قایغسیینی تقدیر ائدن
شاعر اثرلرینین اوریژینالینی  -ایلک واریانتالرینی ،چاپا
گئدهجک نوسخهلری محض ویجدانلی ،سؤزو ایله عملی
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اوست-اوسته دوشن ،هر بیر یارادیجیلیق ایشینه یوکسک
مسولیتله یاناشان عالیمه  -حمید محمدزادهیه اعتبار ائدر،
اونا اوخویار ،چاپ مسولیتینی اوزرینه قویارمیش .البته،
بیزه بوتون بونالری دئمهیه فیلولوگییا علملری دوکتورو،
پروفئسسور ح.محمدزادنین حاضیرالدیغی شهریارین
تورکجه دیوانینین  5نشری اساس وئریر :اوستاد شاعرین
اثرلرینین ریتمینی ،آهنگینی ،هارمونییاسینی پوزان ،معنا
فرقی یارادان بئله عالوه و دوزلیشلر ادبیات ،شعرسئوهنلره
هئچ ده خوش تأثیر باغیشالمیر .
اوستاد شهریارین اثرلری آراسیندا ان چوخ دارتیشما
مؤوضوسونا چئوریلهن فارس دیلینده یازدیغی
«آذربایجان» قزلینین ترجومهسیندهکی یانلیشالر،
اوریژینال متنین چئویرسیینده اوالن ناقصلیکدیر.
آچیغی ،بو بارهده بحث آچماقدان ،موباحثیه آپارماقدان
یورولمایان جناب ع.فردینین سؤزلرینه گؤره
)« ،(Modern.azآذربایجان» قزلینین حقیقی و
مضمونونا گؤره تام فرقلی نوسخهسی -1941جی ایلده
قلمه آلینیب و «با یاد آذربایجان» آدلی همین قزل
شهریارین فارسجا دیوانینین -1جی جیلدینه داخیل
ائدیلیب .یعنی ،بو شعر -1941جی ایلده سووئت
قوشونالرینین ایران اراضسیینه موداخیلهسی دؤورونده
یازیلیب .همین واخت متفیق اوردوالری دا اؤلکهنین
جنوب و شرق اراضیلرینده نظارتی اله کئچیریب»لرمیش...
نه فرقی وار ،شهریار بو غزلی «به یاد آذربایجان
(آذربایجانی خاطرالرکن)» ،یاخود سادهجه «آذربایجان»
آدی ایله هانسی تاریخده یازیب-1941 ،جی ایلده ،یاخود
اوندان سونرا ...زامانیندان آسیلی اولمایاراق شهریار بو
قزلینده یئنه ده «لیریک من»اینه صادق قالیب ،خالقینین
باشیندان کئچهنلری ،اوزلشدیی چتینلیکلری بؤیوک
جسارتله قلمه آلیب - ،ابدی آذربایجان سئوداسینی،
اولویورد سئوگسیینی ،تورکچو-وطنچی مؤوقئیینی
سرگیلهییب ...حتی اورمو گؤلونون بوگونکو قارا گونونو ده
حساس شاعر او واختالردان دویوب و بو بیتده مؤوجود
منزرهنی نئجه ده دقیقلیکله تصویر ائدیب :اورمییانین گؤز
یاشینا باخ ،سالماس و خویون اورک قانی ایله ،قاریشاراق
دریا اولوب و آذربایجانی کؤکوندن قوپاریر«»...اورمو-
تورکون ایلک بئشیی ،سئوگی اوجاغی» آدلی یازیمدا اورمو
گؤلونون آرتیق قوروماق اوزره اولدوغونو ،سانکی سون

نفسلرینی چکدیینی بدیعی نومونهلر اساسیندا ایشلمیشم و
اوستادین بو بیتیندن خبرسیز اولدوغوم اوچون ،تأسف
کی ،همین یازیمدا بحث ائتممیشم ...بو بیتی و دیگر اوچ
بیتی ده بیزه تقدیم ائتدیی اوچون عسگر فردی جنابالرینا
تشککورومو بیلدیریرم ...
آنجاق اونوتمایاق کی ،شعرین یازیلما تاریخینده ده
حؤرمتلی همکاریم سهوه یول وئریر ،چونکی -1941جی
ایلده شاعر بونالیمدا ایدی و روحی سارسینتیالردان هله
کی ،قورتوال بیلممیشدی ،آناسی کؤوکب خانیم تبریزدن
تهرانا گلهرک اوغلونون دردینه ملهم اولماق اوچون چابا
گؤستریردی ...و ع.فردی بو یانلیشلیغا یول وئرمکله برابر،
تقدیم ائتدیی سطری ترجومه متنینده ده تلسیکلیک
نوماییش ائتدیریب ،سحوا اوریژینالداکی بیر بیتی ،طبیعی،
ف.صادیغین «ایختیصار ائتدیی» بیتلردن بیرینی وئرمیی
«اونودوب» .م.محمدی یازیر کی« ،ع.فردی قزلین سطری
ترجومهسینده ده خطاالرا یول وئریب .بئله کی ،او ،شعرین
-2جی بیتینده موخاطبی ،یعنی مراجعت اوبیئکتینی
دییشدیریب؛ بیتده آذربایجانا مراجعت اولونمور .داها 2
بیتی (اوریژینالدا -5جی و -10جو بیتلر) ایسه غیری-
دقیق ترجومه ائدیب .همین بیتلرده اویغون اوالراق ،فرهاد
و شیرین ،ضحهاک و کاوه سوژئتلرینه ایشاره ایله اوبرازالر
یارادیلمیشدیر :
ضحهاکییان مرکزی بیرون برند از حد ستم،
تا سر بر آرد کاوه حدداد آذربایجان .
(مرکزدهکی ظالملر حددن آرتیق ظلم ائدیرلر،
قوی آذربایجانین قهرمان اوغلو باش قالدیرسین).
هالبوکی ستری ترجومهده همین اوبرازلیلیق یاریمچیقدیر،
یاخود دا معنا ایتمیش ،آنالمسیزلیق یارانمیشدیر.
بئشینجی بیتی ع.فردینین چئویرسیینده اوخویوروق :
بیستون اینقیالبدا ،شیرین-شکر وطن اوچون
کولونگ وورموش فرهاد کیمی زامان-زامان آذربایجان .
حالبوکی بیتین دقیق ترجومهسی بئلهدیر :
اینقیالب بیسوتونوندا وطن شیرینینین شؤوقو ایله
آذربایجان فرهادی اؤز باشینا چوخ کولونگ ووروب ».
م.محمدی ع.فردینین "بیسوتون اینقیالبدا" ایفادهسینی
آنالمسیز" ،شیرین-شکر" عیبارهسینی ایسه یئرسیز
ساییر ،اونون بینمدیی ،هر یازی و موصاحیبهسینده دؤنه-
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دؤنه قینادیغی ف.صادیغین ترجومهسینده ایسه بیتین
معناسینین داها دقیق وئریلدیینی بیلدیریر :
بیسوتون اینقیالبدا شیرین  -وطن اوجون فرهاد
کولونگ وورموش اوز باشینا ،زامان-زامان ،آذربایجان !
بیلیرک کی ،سایین عسگر فردی فیلولوقدور و فیلولوق ان
آزیندان بئله یانلیشلیغا یول وئرمهمهلیدیر ...او ،ف.صادیغی
غزلی یانلیش ترجومه ائدرک ساختاکارلیغا یول وئردیینه
گؤره آرامسیز تنقید آتشینه توتدوغو حالدا ،اونون سطری
ترجومهسینین -14جو و -12جی بیتلرینی 5 ،و -6جی
بیتلرینسه بیر میصراعسینی اوریژینال متن کیمی تقدیم
ائدیر ،فارسجا اوالن بو متنین ترانسکریپسییاسیندا ایسه
بیر سیرا سهولره یول وئریر .او«،نه قدر ایران عاشیقی
اولدوغونو آنالماق اوچون اوستادین اؤز شعرلرینی اوخوماق
الزیمدیر .آذربایجانین هر زامان ایرانین گؤزو اولدوغو
پهلوی و آریان دیللرینینده بئشیی اولدوغونا دایر
صحبتلری ده مؤوجوددور ( - ،»)11دئیرک شهریارین
مؤوقعیینی ده مذاکریه چیخارماغا جهد ائدیر .دوغروسو،
بونا نه درجهده احتیاج اولدوغونو آنالمیرام :شهریارین
بوتون عمللری ،یاراتدیغی زنگین بدیعی ارث و
موصاحیبهلری اصل شاعر «ائلینین ،یوردونون اوغلو،
یاشادیغی اؤلکهنین وطنداشیدیر» فیکرینین-حؤکمونون
تصدیقی دئییلمی؟! ایستر-ایستمز سوال دوغور ،ائله ایسه
مقصد ندیر؟ !
دکترم.محمدی «آذربایجان» شعری ساختا دئییل!» آدلی
مقالهسینده دوروما آچیق موناسیبت بیلدیریر و یازیر کی،
( )12ع.فردینین نیتی شهریاری ایرانچی بیری کیمی
گؤسترمکدیر ،اونون «آذربایجان»آ اعتراضی دا بوردان
قایناقالنیر .الکین بو مسئلهده بیرمعنالی مؤقع
سرگیلهمک اؤزونو شهریار یارادیجیلیغینین بیلیجسیی
کیمی تقدیم ائدن شخصه یاراشماز .همین مؤوضودا
شهریارین باخیشالری کیفایت قدر مورککبدیر .شهریار
ایرانچیدیرسا دا ،آذربایجان مرکزلی ایراچیدیر.
«آزربایجان» شعرینین فارسجاسینی شهریارین اؤز
ایفاسیندا دینلیین ( .)13اورادا اؤزو ایضاحات وئریر کی،
آذربایجان ایرانین مرکزیدیر ،اونا گؤره ده اؤزونه الییق
موناسیبت گؤرمهلیدیر .ائله همین شعرده تهران
حاکمیتینین« ،ایرانمدارالرین» آذربایجانا اؤگئی
موناسیبتیندن سؤز آچیر .شهریارین بو قدر

آذربایجانچیلیغی بیزه یئتر و اصغر فردی کیمیلر بونو
اؤرت-باسدیر ائتمهیه جهد ائتمهسینلر ،فایداسی
یوخدور ».
تأسفله قئید ائدیرهم کی ،قزلین تام متنی الده
اولونمادیغیندان باکی نشرلرینین هامسییندا «آذربایجان»
شعری  11بیت هجمینده و شاعر فیکرت سادیغین
چئویرسییله یاییمالنمیشدیر .شرقشوناس عالیم مسیاغا
محمدی ده یازیر کی ،ف.صادیغین چئویردیی «شعر هئچ
ده ا.فردینین دئدیی کیمی ،ساختا دئییل ،یعنی اورتادا
هانسسیا فالسیفیکاسییا فاکتی یوخدور .بلکه ده او،
ترجومهنی قوسورلو و یاریمچیق آدالندیرسایدی ،اونونال
بیرتهر رازیالشماق اوالردی .الکین اونون« :بؤیوک
احتیمالال ساختا «آذربایجان» شعرینین مؤلفی ائله فیکرت
صادیغین اؤزودور»...« ،بو شعرین شهریارا هئچ بیر
عایدیتی یوخدور.
اونون فارسجا یازیلدیغی و گویا فیکرت صادیغین ترجومه
ائتمهسی آغ یاالندیر» کیمی فیکیر و حؤکملری ان
آزیندان فیلولوق یاناشماسی دئییل ) …»( modern.az
شاعر فیکرت صادیق ایسه بو شعرین ترجومهسینه گؤره
چوخ اذیتلر چکدیینی ،یئرسیز هوجومالرا معروض
قالدیغینی دئییب و ترجومهنین یارانما پروسئسینه
آیدینلیق گتیریب« :چوخالری ائله بیلیر کی ،من بو
شعری -1988جی ایلده« ،میدان حرکاتی» زامانی
چئویرمیشم .اما ائله دئییل ،شعری من هله طلبه ایکن
ترجومه ائلمیشم-1961 .جی ایل ایدی .باکی دؤولت
اونیوئرسیتئتینده تحصیل آلیر ،سونونجو کورسدا
اوخویوردوم .دیپلوم ایشیمین مؤوضوسو «محمد هادینین
شعرلری» ،دیپلوم رهبریم ایسه شاعر بختیار واهابزاده
ایدی .بیر گون بختیار موعللیمیلدیدیک ،ایرانلی فیلولوق
قوالمحسین بئقدیلی شاعر شهریارین  3شعرینی گتیردی.
بختیار معلمدن خواهیش ائتدی کی ،بو شعرلری
آذربایجان دیلینه چئویرسین .چونکی شهریارین
شعرلریندن عبارت کیتاب حاضرالماق ایستییردی .الکین
بختیار معلم ماذونیته گئدجیینی دئییب ،شعرلری منه
وئردی« .آذربایجان»« ،مومیایی» و «ائینشتئینه مکتوب»
آدلی شعرلردن یالنیز سونونجونو چئویرمدیم .اونو دا دئییم
کی ،قوالمحسین بئقدیلی ایرانلی ایدی ،باکی دولت
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دانشگاهیندا درس دئییردی .اوستاد شهریاری دا آذربایجانا
ایلک دفعه او تانیتدیردی( .» )14
اونو دئیه بیلریک کی ،ترجومه متنینده بعضی
چاتیشمامازلیقالر اولسا دا ،فیکرت صادیق «آذربایجان»
قزلینین عموماً سربست بدیعی ترجومهسینی اوغورلو
ائدیب… و «شهریارین آذربایجانال باغلی آغرسیینی ،اؤزو
دئمیشکهن ،فریادینی وئره بیلیب ،مؤلفین مئساژینی
چاتدیریب ،متنین عمومی روحونو ایفاده ائتمهیه نایل
اولوب .اونون سربستلییه واردیغی مقامالر دا همن
روحدان دوغور ،اوریژینالین اساس هاواسینا ضد دئییل.
عینی زاماندا ،موترجیمین بیر سیرا بیتلری اوریژیناال
صادقلیک باخیمیندان کیفایت قدر دقیق چئویردیینی ده
قئید ائتمک الزیمدیر .مثالً ،بو بیتی :
قورتارماقجون ظالمالرین الیندن ری شومشادینی،
اؤز شومشادین باشدان-باشا اولوب آل قان ،آذربایجان !
یاخود «وطن عشقی مکتبینده جان وئرمیی اؤیرنمیشیک»
میصراعسی عینا اوریژینالداکی کیمیدیر« :در مکتب عشق
وطن جان باختن آموخته» .بیر سؤزله ،ترجومچینی یالنیز
شعری تام ترجومه ائتمدیینه ،بعضا ده سربستلیک
ائتدیینه گؤره قیناماق اوالر ،ساختاکارلیغا گؤره یوخ!»
کیمی فیکیرلریله مسئلهیه اوبیئکتیو موناسیبت
سرگیلهیهن مسیاغا محمدینین بو سؤیلدیکلرینه قاتیالراق
دئیردیم کی ،بدیعی-پوئتیک ترجومهلرده موترجیم
سربستلییه یول وئره بیلر و بو تیپ چئویرمهلره خاص
عالمت کیمی تکجه فیکرت سادیغین ترجومهسینده
دئییل ،دیگر چئویرمهنلرین ایشلرینده ده راستالشماق
مومکوندور ...ادبی عالمده پوشکینین اثرلرینین بوتون
ترجومهلری ،البته ،اوریژینالدان قات-قات ضعیف
قیمتلندیریلیر ،آوروپا ،یاخود آمریکا یازارالرینین اثرلریندن
اولونان ترجومهلر ده همچینین ...چونکی ترجومه
اولوندوقدا اوریژینال متنین فورماسینی ساخالماق مومکون
اولسا دا ،معناسی ،هئچ دئییلسه 40 ،فایز ایتیریلمیش
اولور .
البته ،قزلین تقدیم ائتدییمیز نوسخهسیندن ده آیدین
گؤرونور کی« ،آذربایجان» شعرینین ترجومهسی هم ده
یاریمچیقدیر ،یعنی فارسجا اوریژینال متن  15بیت
اولدوغو حالدا ،آذربایجان دیلینه ترجومهسی  11بیتدن

عبارتدیر…عسگر فردی » «modern.azسایتینداکی
«شهریارین ساختا و اصل «آذربایجان» شعری – اوریژینال
متن» موصاحیبهسینده ( 15)15بیتلیک قزلین اوریژینال
متنینین  14بیتینی تقدیم ائتدیینه گؤره ساغ اولسون،
اوخویانالر بیلدیلر کی ،بو مشهور قزلده داها دؤرد بیت
ترجومه اولونمامیش قالیب ...و بیزلرین اورییندن یالنیز
تأسف حیسی کئچیر کی ،کاش ،عروضون قایداالرینی
گؤزل بیلهنف.صادیقاؤلمز شهریارین بو قزلیندهکی همین
دؤرد بیتی ده آخیجی تورکجهیه چئویریب اوخوجوالرینی
فیض یاب ائدیدی !..
بو قزلین ماهیتینده یاتان درین معناالرا ایستینادن بیر
مسله ده وورغوالماغی گرکلی ساییریق :ائرمنی
غصبکارالرینین یوردوموزو ایشغال آلتینا آلدیغی ،میللی-
معنوی ثروتلریمیزین تار-مار اولوندوغو ایندیکی مقامدا
محض «آزربایجان» ،یاخود «به یاد آذربایجان» غزلی
خالقی بیرلییه ،بیر یومروق کیمی بیرلشیب یاغی دوشمهنه
ضربهلر ائندیرمهیه چاغیریش ،هیمن کیمی سسلنیر…
عسگر فردینین قزلدن سطری ترجومه ائتدیی بو بیتده
دئییلدیی کیمی :
ایرانین آزادلیغی سنه باغلی ،ایرانین آبادلیغی دا !
آزاد اول ،ای آباد مملکت ،آذربایجان !
بیتدن ده گؤروندویو کیمی ،بو ایکی ترجومه متنینین
ماهیت و مضمونوندا معین درجهده فرقلر اولسا دا ،اساساً،
شهریارین میللیلییه سؤیکک موباریز روحو ،یوردچو،
وطنداش مؤوقعیی ،درین بیلگسیی ،ایتی ذکاسی،
حادثهلره فلسفی باخیشی گؤز اؤنوندهدیر .
نهایت ،بوتون سؤیلنهنلره آیدینلیق گتیرمک اوچون ایلک
اوالراق «آذربایجان» قزلینین فارسجا متنینی ،سونرا عسگر
فردینین « «modern.azسایتینا تقدیم ائتدیی 14
بیتلیک سطری ترجومهنی ،داها سونرا ایسه فیکرت
صادیغین سربست بدیعی ترجومهسینی و یازار ،دیلچی
عالیم علی داشقینین الپ بو گونلرده ائتدیی چئویرمه
متنینی آرد-آردا اوخوجوالرا تقدیم ائدیریک .
. 1پر میزند مرغ دلم با یاد آذربایجان،
خوش باد وقت مردم آزادآذربایجان .
(کؤنول قوشو قاناد آچار یاد ائتدیکده آذربایجانی،
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باختین-حالین خوش اولسون ،آذربایجانین حر خالقی!
(عسگر فردی)
کؤنلوم قوشو قاناد چالماز سنسیز بیر آن ،آذربایجان .
خوش گونلرین گئتمیر مودام خیالیمدان ،آذربایجان.
(فیکرت صادیق)
گؤنلوم قوشو قاناد چالیر آذربایجان شؤوقی ایله،
آزاد آذربایجان خالقی خوش یاشاسین هر بیر زامان!
(علی داشقین)
. 2دیریست دور از دامن مهرش مرا افسرده دل
باز ای عزیزان زنده ام با یادآذربایجان .
سندن ایراق دوشدویومدن کؤنلوم ویران،
اما یئنه دیرییهم من خاطرهندن ،آذربایجان( .عسگر فردی)
سندن اوزاق دوشسم ده ،من عشقینیله یاشاییرام،
یاراالنمیش قلبیم کیمی قلبی ویران ،آذربایجان! (فیکرت
صادیق)
اوزون زاماندیر دوشموشم اوندان اوزاق ،گؤنلوم سینیق،
یئنه دیرییم عزیزلر ،آذربایجان شؤوقی ایله! (علی داشقین)
. 3آزادی ایران تو! آبادی ایران ز تو !
آزاد باش ،ای خطه آباد آذربایجان .
ایرانین آزادلیغی سنه باغلی ،ایرانین آبادلیغی دا !
آزاد اول ،ای آباد مملکت ،آذربایجان !
بوتون دونیا بیلیر سنین قدرتینله ،هونرینله،
آباد اولوب ،آزاد اولوب ،ملک ایران ،آذربایجان .
ایرانین هم آزادلیغی ،هم ده آبادلیغی سنسن،
ای آبادلیغین بئشیی آذربایجان ،آزاد یاشا !
. 4در بیستون انقالب از شور و شیرین وطن (اضافت-او
پوزولوب)
بس تیشه بر سر کوفته فرهاد آذربایجان
بیسوتون اینقیالبدا ،شیرین-شکر[ ]1وطن اوچون
کولونگ وورموش فرهاد کیمی زامان-زامان آذربایجان .
بیسوتونی-اینقیالبدا شیرین  -وطن اوچون فرهاد
کولونگ وورموش اؤز باشینا ،زامان-زامان ،آذربایجان !
اینقیالب بیسیتونوندا وطنین دادلی شوروندان (هیجانیندان) ،
آذربایجان فرهاد`ی چوخ قازماالر ووروبدور باشا !

. 5در مکتب عشق وطن جان باختن آموخته
یا رب که بودست از ازل اوستاد آذربایجان(.اساس متن)
وطن عشقی مکتبینده جان وئرمه یی اؤیرنیب،
یا رب ،کیممیش اوستادی ازلدن آذربایجانین؟ (ا.ف).
وطن عشقی مکتبینده جان وئرمه یی اؤیرنمیشیک،
اوستادیمیز دئمیش هئچدیر وطنسیز جان ،آذربایجان.
(ف.س).
وطن عشقی مکتبینده جان وئرمه یی اؤیرنیبدیر،
تانریم ،ازلدن بئله اوستاددیر ،آذربایجان! (ا.د).
. 6شئمشاد ری را تا بود آزادی از جالد دی
در خاک او خون غلطیده بس شئمشاد آذربایجان
قورتارماقچون ظالملرین الیندن ری شومشادینی،
اؤز شومشادین باشدان-باشا اولوب آل قان ،آذربایجان .
ری ایگیدی آزاد اولسون دونکو جالدالردان دئیه،
قانا بوالشیبدیر بیر چوخ آذربایجان جاوانالری !
. 7آوخ که نیرنگ عدو با دست ناپاک خودی
بگسست توق تات از اکراد آذربایجان .
افسوس ،دوشمن حیلهسی اؤزوموزکولرین ناپاک الیله
آذربایجاندا کوردلرین اطاعت زنجیرینی قیریب .
حیف کی ،دوشمن حیلهسی دوغما موردار الیله،
آذربایجان کوردلرینین یئنی بوخووونو قیرمیش*]! [2
. 8اشک اورومو بین که با خون دل سلماس و خوی
دریا شود و بر میکند بنیاد آذربایجان .
اورمیه نین گؤز یاشینا باخ ،سالماس و خویون اورک قانی
ایله
قاریشاراق دریا اولوب و آذربایجانی کؤکوندن قوپاریر .
اورمونون گؤز یاشینا باخ ،خوی-سالماسین اورک قانییال،
دنیزه دؤنوب ،قوپاریر ،آذربایجانی کؤکوندن !
. 9ضحهاکیانه مرکزی بیرون برند از حد ستم،
تا سر بر آرد کاوه حداد آذربایجان .
مرکزدهکی ظالملر حددن آرتیق ظلم ائدیرلر،
قوی ،آذربایجانین قهرمان اوغلو باش قالدیرسین .
بسدیر فراق اودالریندان کول الندی باشیمیزا،
دور آیاغا! یا آزاد اول ،یا تامام یان ،آذربایجان !
مرکز ضحهاکالرینین ظلمو حدین آشیر ،گرک
باش قالدیرسین آذربایجانین دمیرچی کاوهلری .
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. 10خون شود دل آزادگان یا رب پس از چندین ستم
کام سئتمگر میدهی؟ یا داد آذربایجان؟
یا رب! بونجا ظلمدن آزاده اینسانالرین باغری قان اولدو،
ظالملری کامینا یئتیریرسن؟ یا آذربایجانین دادینا
چاتیرسان؟
یارب ندیر بیر بو قدر اورکلری قان ائتمیین،
قولوباغلی قاالجاقدیر نه واختادک آذربایجان؟ !
تانریم،اؤزگورلرین گؤنلو ،قانا دؤندو زولوملردن،
سن دوشمنی سئویندیریرسن؟ یوخسا آذربایجانی؟
. 11جان دادی آذربایجان امداد ایران را
نیست ایرانمداران را سر امداد آذربایجان .
آذربایجان جانیندان کئچیب ایران اوچون ،آنجاق
ایران حاکملری آذربایجانین دادینا یئتمیر .
ایگیدلرین ایران اوچون شهید اولوب ،اوزینده
درد آلمسیان ،غم آلمسیان سن ایراندان ،آذربایجان .
ایرانین سسینه سس و جان وئردی آذربایجان،
ایرانچیالر ائتمز ندن آذربایجانا بیر کؤمک؟
. 12تا چند در هر بوم و بر آوار و دربدر
دستی به همه نام و اوالد آذربایجان .
اؤوالدالرین نه واختادک ترکی-وطن اوالجاقدیر؟
ال-اله وئر ،عصیان ائله ،اویان ،اویان ،آذربایجان !
. 13از آتش پاشدگی تا چند خاکسترنشین
آباد باید خانه برباد آذربایجان .
پریشانلیق آتشیندن یوخسوللوق نه واختادک؟
آذربایجانین برباد ائوی آباد اولمالیدیر .
داغینیقلیق آتشیندن نه قدر کول اوالجاقدیر؟
آذربایجانین ییخیلمیش ائوی آباد اولمالیدیر !
. 14بر زخم آذربایجان هان شهریارا مرهمی
تا شاد گردانی دل ناشاد آذربایجان
شهریارین اوریی ده سنینکیتک یارالیدیر،
آزادلیقدیر منه ملهم ،سنه درمان ،آذربایجان .
آذربایجانین دردینه بیر درمان ائله شهریار !
سئویندیرهسن بلکه اونون کدرلی اوریینی !

 3مارت -2014جو ایل تاریخینده qafqaz.ir/az
سایتیندا یاییمالنمیش «اوستاد شهریارین آدینا
چیخاریالن «آذربایجان» شعرینین اصل اساسی ندیر؟»
آدلی مقالهسینده ایسه عسگر فردی -15جی بیتی ده
وئرمیشدیر :
آذربایجان وار اولدوقجا ایرانال بیر و بؤلونمزدیر ،والسالم،
بونو یوکسک سسله فریاد ائدرک دئدی
آذربایجان )(qafqaz.ir/az
آذربایجان وارلیق بویو ایرانا باغلی قاالجاق،
یوکسک سسله بونو دئدی آذربایجانین اؤز سسی!
(علی داشقین)
آذربایجان ایسالم اونیوئرسیتئتینین ماذونو جاوید
جاببارلی و آذربایجان یازارالر بیرلیی جنوبی آذربایجان
شعبهسینین مدیری یازار سایمان آروزون سطری
ترجومهلرینده ایسه تام فرقلی ،آذربایجان» قزلینین
اوریژینال متنینده اولمایان بیتلرین چئویرسییله اوز-
اوزییک .بو چئویرمه متنلرینین هر ایکسیینده تبریزین،
اونون «کامسال» کوچهسینین ،ستارخان ،شیخ محمد
خیابانی کیمی تاریخی قهرهمانالرین آدالرینا راستالییریق
کی ،بونالر نه قزلین اوریژینال متنینده ،نه ده تحریفلرله
ائدیلهن ترجومهلرده یوخدور؟! ..بئلهلیکله ،اؤنجه جاوید
جاببارلینین ( )16ستری ترجومهسیندن اؤرنک اوالراق بیر
نئچه بیتی تقدیم ائدیرهم :
. 1ایراندا آرایان (ساییلیب سئچیلن طایفه یا دئییلیر)
نسلی چوخدور .
لهجهنین موختلیفلیگی کیمهسه فایدا وئرمهییب،
. 2اگر بو منطیقله سنه ایرانلی دئییرلرسه …
صبح اوخودوالر ،یئرله آسیمانی بیرلشدیردیلر،
. 3ایران کیمسهسیزدیر .ناکسلرین سؤزویله گئتمه،
وطنین یوکسک ناملی عسگری ستارخان
. 4بو همن تبریزدیر کی« ،کامسال» کوچهسی اوندادیر،
جانالرینی پروانه کیمی وطن شامالرینا باغیشالدیالر .
. 5بو همن تبریزدیر کی ،جاوانالرین قانی هله ده
موغان چؤلونو الله رنگینه بویاییب …
بو دا گونئیلی شاعر سایمان آروزون شهریارین
«آذربایجان» قزلینین اوریژینالیندان چئویردیی بعضی
بیتلر :

) Xudafərin 198 (2021خداآفرین 198مهر 1400

66
. 1ایران کیمسهسیزدیر و سن ناکسلرین سؤزونه(یله)
قوالق آسیب (؟!) آیریلماغی فیکیرلشمه ،ای سنه قوربان
منیم جانیم ،آذربایجان !
. 2ایران تاریخینده بؤیوک حرفلرله یازیلیبدیر ستارخانین
چکدیی اذیتلر .
. 3بورا همن تبریزدیر کی ،خیابانی کیمیلر وطن اوچون
جان وئردیلر ،پروانه کیمی شام ایشیغینا ییغیشدیالر .
. 4بورا همین تبریزدیر کی ،گنجلرینین قانی
آراز چایی و موغان تورپاقالرینا تؤکولوب »!()14
آلتینی جیزاراق قید ائدیرهم کی ،شاعر ،ناصر ،چئویرمن،
عینی زاماندا تورکولوق اوالن علی داشقینین و عسگر
فردینین یالنیز  «qafqaz.ir/az/”-dakıچئویرسیی
استثنا اولماقال ،هئچ بیر چئویرمه متنده دمیرچی کاوه
اوبرازینا دا راستالمادیق ...

آیری-آیری چئویرمنلرین – سایغیدیر عسگر فردی ،جاوید
جاببارلی ،سایمان آروز و علی داشقینین چئویریلریندن
گتیردییم بو اؤرنکلر  -ترجومه متنلریندکی جدی فرق و
قصورالر بیزیم نه درجهده حاقلی اولدوغوموزو بیر داها
تصدیقلییر :شهریارین دؤردجیلدلیک دیوانی اوریژینالدا
اولدوغو کیمی ،تورکجهسی تورکجه ،فارسجاسی ایسه
آذربایجان تورکجهسینه چئوریلهرک اوخوجوالرین
ایختیارینا وئریلمهلیدیر .
ایندیدک ائدیلهن ترجومهلرده موشاهیده ائتدییم بیر
نوانسی دا دقته چاتدیرماق ایستییرم :شاعر ترجومهچیلر
شهریارین چوخقاتلی مجازالرینین ماهییتینه واریب
قارشیلیغینی تاپاراق نظمه چکمکده ...عاجیز قالمیش و

سربستلییه داها چوخ میدان وئرمیش ،اوریژینال متندن
اوزاقالشمیشالر .سطری ترجومه ائدنلرینسه طبیعی،
ایلهامی او سوییهده اولماییب کی ،شاعرین اثرلرینین
بدیعی سیقلتینی ،پوئتیک گوجونو دویاراق سؤزلرله ایفاده
ائتسینلر .
بو مسئلهلرده سون درجه احتیاطلی ،دقتلی اوالن و
یازدیقالرینا قارشی خصوصی بیر مسولیتله یاناشان ،هر بیر
شاعرین دیوانینین اونون ساغلیغیندا چاپ اولونماسینی
داها گرکلی سایان شهریار حتی قلمداشی نیما یوشیجین
اثرلرینین اؤلوموندن سونرا نقصانسیز و تحریفسیز نشرینه
ده بؤیوک حساسلیق و جیددیتله یاناشمیشدیر .او،
شاعرین اوغلونا مکتوب یازاراق«،اگر تهراندا یاشاسایدیم،
ایمکانیم و حوصلم چاتسایدی ،بو منیم ایشیم و بورجوم
ایدی .آنجاق تأسف کی ،من اورادا دئییلم و بئله اولدوقدا،
بو بارهده اساسلی دوشونمک الزیمدیر» دئیه بیلدیرمیش،
توصیهلر ائتمیش ،بو مهم و چتین ایشی
ایجراچینین چینینده آغیر بیر یوک
سانمیشدیر .چونکی شاعرین قناعتینه گؤره،
مؤلف اؤزو حیاتدا اوالرکهن دیوانی نشر
ائدیلهنده سون گوجونو توپالیاراق ،اثرلرینه
بیر ال گزدیریر« :ایندی کی ،نیما یوخدور ،یا
گرک سئچیلمیش اثرلری چاپ ائدیلسین ،یا
دا اؤزو کیمی ائله بیر وارثی اولمالیدیر کی،
بعضی دییشیکلیک و آرتیریب-اسکیلتمهلره
احتیاج اولسا ،تحریفلره یول وئریلمهسین و
آتانین روحو دا اونالری قبول ائتسین .چونکی
یارادیجیلیق
فردی
سؤزلره
نیما
خصوصیتیندن دوغان ،بدیعی مقصدینه اویغون ائله
یاناشماالر (محض :هردن صیفتدن ایسیم دوزلتمیشدیر)
ائتمیشدیر کی ،اونالرا ال وورماق اولماز ...منیم عزیز باالم،
«افسانه» نیمانین ائله میثیلسیز ،شئدئور اثریدیر کی،
اونون اؤزونو بئله «افسانه»نین شاعری کیمی تانیییرالر.
کیم کی ،نیما حاقیندا بیر سؤز دئییب ،حاقیندا بحث
ائدیبسه ،داها چوخ «افسانه»یه اساسالنیب .محض بونا
گؤره ده «افسانه» موطلق و موطلق بیر الدهن چیخمالی،
تام قصورسوز اولمالیدیر« .افسانه»نین الیمه چاتمیش
سون نشرینده بیر نئچه بندینه ال گزدیریلمیشدی و بو
دوزلیشلرده سلیقهسیزلیک گؤزه دییردی »(( 658-660 ،17
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سون اوالراق قئید ائتمک ایستردیم کی ،شهریارین اؤزو ده
شعرلرینین آدالرینی بعضی حالالردا داها اویغون بیلدیی
آدالرال دییشمیشدیر .بونا گؤره ده اثرلرینین موختلیف
نشرلرینده همین دییشیکلیکلر نظردن قاچمیر .نتیجهده
اوستادین ساغلیغیندا ایکن شعرلری ایکی و داها چوخ آدال
یایینالنمیشدیر .مثالً« :تورکون دیلی  -اصیل اولماز»،
«دریا ائلدیم  -تبریزین شبچیراغی»« ،محمد راحیمه
جاواب – محمد راحیمه مکتوب و یا محمد راحیم
حضرتلرینه جاواب«« ،سهندیم  -سهندییه«« ،ایکی
قارداش آراسیندا -یتیم مالی«« ،پاشا جان یانقیلیجی
اوغلوم سرعیینلی شاعره»« ،گؤزومون یاشالری -
بایاتیالر»« ،اوشاقالر – زومزومهلر»„ ،ناز ائیلهمسین -
کلسیا نامازی و یا قزل ،یاخود دا آذربایجان گؤزلینه»،
«زامان سسی  -اذان سسی«« ،ایمان مشترسی  -قارانلیق
گئجهلر»« ،بهیشت و جهنم-جنت و جهنم»« ،کرج
خاطرهسی – ننه قیز عمی قیزینین اوغلو علی آغایا بیر
یادیگارلیق»« ،یاتا بیلمیرم  -ساتیریک شعر و یا بیلمیرم،
«انس و جن  -اؤز دیلیمیزین دعاسی»« ،عزیزه  -بیر
گلین و یا یار اؤلومو« ،عزیزه جان  -شاعر همسری عزیزهیه
دئییر»« ،اسکی دوستوم محمد علی محزنون خاطرهسینه
– به یاد دوست دیرینه ام محمد علی محزنون
خاطرهسینه«« ،رحلتی ختم رسول  -کربال فاجعهسی»،
«حافظ دوغولورمو؟  -جهاد فرمانی»« ،بابا خاطرهسی به
یاد پدر»« ،تهران و تهرانلی ای تهرانلی» و س ...بوتون بو
آد دییشمهلرینی شاعر ساغلیغیندا اؤز الیله ائتمیش ،چاپ
مسولیتینی ده اوزرینه گؤتورموشدو ...آنجاق دونیاسینی
دییشدیکدن سونرا اونون یوخلوغوندا اثرلرینین نظامینی
پوزماغا ،دوزلیشلر ائتمهیه هئچ بیریمیزین معنوی حاقی
یوخدور ...
البته ،یازدیقالرینا قارشی سون درجه طلبکار و مسولیتلی
اوالن شهریار بوتون یارادیجیلیغی بویو استعداد و ایدراکین
گؤستردیی یولال گئتمیش ،طمطراقلی شعر و قافیه
قوراشدیرماق هوهسیندن اوزاق اولموش ،اثرلرینی عقلی
دوشونجهنین ،فیکیرله حیسین وحدتینی اساس
گؤتورهرک قلمه آلمیش ،خالقینا و بوتون سئوهنلرینه
زنگین بیر ادبی میراث قویموشدور .بو میراثا صاحب
چیخماق ،قوروماق و اوریژینالدا اولدوغو کیمی گلهجک
نسیللره اؤتورمک ایسه بیزلرین وجدان بورجودور ...
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Summary
The distortion and changes in the poems of
Shahriyar (on the base of the poem "Hello
)"Heydar Baba" and "My Sahand
Growing interest and love to Shahryar poetry
in both parts of Azerbaijan and in the Turkic
world promotes new research on the works of
the poet and also the literary disputes and
estimates. But in some cases, these
evaluations carried out to changes and the
distortions in the works of the poet. The
author expressed a critical attitude to the
corrections in the poems - "Hello Heydar
Baba" and "My Sahand", in verse - "Our
decisive poet Fuzuli," "The Turks, while the
honor", "Turkish language", and also to the
changes in the publications of the works of
poet. In the article is expressed an objective
attitude to the errors in the translation of
poem "Azerbaijan", which is written in Persian
language and became the subject of dispute.

Esmira Fuad
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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دده قورقود حماسه لرینده ساواش یاساالری
یازان :حسین محمدخانی"گوٍنئیلی"

فولکلوریک دستانالریمیزدا ,اوْ جوٍملهدن ددهقورقود
کیتابیندا یئرلشن بوْیالریمیزدا چئشیتلی قوْنوالر ایله
قارشیالشیریق .بئلهکی ,سایی اوْن ایکی اوْالن بو بویالرین
هامیسیندا حماسه و دؤیوشکنلیک بیرینجی سؤزو
دانیشیرسا ,بوْیالرین بیر سیٌراسیندا همین قونوالرال یاناشی
باشقا ائلئمئنتلری ده دویماق اوْلور .ائله بو باخیمدان دده-
قورقود کیتابی بوْیالرینی دؤرد حیصّهیه بؤلمک اوالر.
 -1حماسی بویالر.
 -2حماسی -افسانهوی بویالر.
 -3حماسی -لیریک بویالر.
 -4حماسی -معیشتله باغلی بوْی.
اؤرنک اوْالراق بو کیتابین یئددی بویو آرتیق
دؤیوشکنلیک ,قوْچاقلیقایله یوْغرولموش و حماسی بوْیالر
ساییلیر و او بوْیالری بئله سیٌراالماق اوالر:
دیرسهخان اوْغلو بوغاج بوْیو ,سالور قازانین ائوینین
ییٌغماالندیغی بوْی ,قازان بَی اوْغلو اوْروز بَیین دوستاق
اوْلدوغو بوْی ,غازیلیق قوْجا اوْغلو یئگنگ بوْیو ,بکیل اوْغلو
ایمران بوْیو ,سالور قازانین دوستاق اوْلدوغو بوْی و اوشون
قوْجا اوْغلو سَیرَک بوْیو.
حماسی -افسانهوی بوْیالر ایسه باساتین تپه گؤزو
اؤلدوردویو بوْی و دوخا قوْجا اوْغلو دلی دومرول بوْیوندان
عیبارتدیر؛ هابئله بامسی بئیرکایله بانی چیچک بوْیو,
ائلهجه ده قانتورالیایله ساری دوْنلو سَلجان خاتون بوْیو

حماسی -لیریک بوْیالر ,دیش اوْغوزون ایچ اوْغوزا عاصی
اوْلدوغو بوْیو ایسه حماسی و معیشتله باغلی بوْی حئساب
ائلهمک اوْالر.
سؤز یوْخ کی بو بوْیالرین هر بیرینده بو گؤستریلن
قوْنوالردان عالوه باشقا قوْنوالر و ائلئمئنتلر اوْ جوٍملهدن
عائیله ,معیشت ,دینی اینامالر -عنعنهلر ,وطنله باغلی
موٍناسیبتلر و ساییره ده آز -چوْخ اؤزونو گؤسترمکدهدیر.
ددهقورقود بویالرینی اوخودوقجا ,اونالردا دویوالن اولو
باباالریمیزین یوٍکسک اینسانلیق دَیَرلری ,دوٍنیا
گؤروشلری ,کؤنول اوْخشایان و گوٍوندیریجی عادت-
عنعنهلری اوْخوجونو حئیران ائدیر.
بو شاه اثری چئشیتلی آچیالردان آراشدیرماق ,اؤیرنمک و
آچیقالماق هر بیر سوْیداشیمیزین میللی بورجودور .همین
فیکیره اساساٌّ بیز ده بو قوْنودا الیمیزدن گلن قدَر بو زنگین
اثرده قبول ائدیلمیش و حیاتا کئچیریلن ساواش
یاساالریندان (حربی قانونالردان) اؤرنکلر گؤسترهرک ,اولو
باباالریمیزین حیاتینین حماسی یؤنلری و اوْنالرین ساواش
مئیدانالریندا اؤزلری و اؤزگهلر ایله داورانیشالریایله
تانیش اوْلماغا چالیشاجاییق.
ددهقورقود حماسهلرینده باییندیرخان کیمی خانالر خانی,
قازان بَی کیمی بَیلر بَیی و ساییرهنین یانیندا یاخشی
مؤوقع قازانماق ,ایگیتلرین اؤز هیمّتی ,قوچاقلیغی و
قهرمانلیغیندان آسیلیدیر .اؤرنک اوْالراق "اوُشون قوْجا"
اوْغلو "سَیرَک" بوْیوندا "اگرک" آدلی قوْچاق ,قوْرخماز بیر
ایگیت قازان بَیین مجلیسینه گلنده بَیلری باسا -باسا
گئچیب قازان بَیین قارشیسیندا اوْتورورموش کی ,بیر گوٍن
"ترس اوزامیش" آدلی کیشی اوْنا دئییر:
 آی اوُشون قوْجا اوْغلو ,بو اوْتوران بَیلر هر بیریاوْتوردوغو یئری قیٌلیجیایله ,چؤرگیایله اله کئچیریبدیر.
سن ساواش مئیدانیندا باشمی کسدین؟ قانمی تؤکدون؟
ترساوزامیشین بو سؤزونون قاباغیندا اگرَگ -,باش
کسمک ,قان تؤکمک هوٍنَرمیدیر؟ -سوْروشاندا ,ترس-
اوزامیش -:هن هوٍنَردیر -,دئییر .بئله بیر حادیثهیه قازان
بَی اوْغلو اوْروز بَیین دوستاق اوْلدوغو بوْیدا دا راست گلمک
اوْلور .قازان بَی ساغینا باخیر گوٍلور ,سوْلونا باخیر سئوینیر,
قارشیسینا باخدیقدا الین الینه چالیب آغلیر .آتانین بو
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ایشیندن اینجییَن اوْغلو ,بو ایشین عیللتینی سوْروشدوقدا
آتا دئییر:
ساغ اله باخاندا قارداشیم "قارا گونه"نی گؤردوم ,اوْ ,باش
کسیب ,قان تؤکوب ,قهرمانلیق گؤستریب ,غنیمت آلیب,
آد قازانیبدیر .سوْل اله باخاندا داییم "اوْروز قوْجا"نی
گؤردوم ,اوْ دا باش کسیب ,قان تؤکوب ,غنیمت آلیب ,آد
قازانیبدیر .قارشیما باخدیقدا سنی گؤردوم ,نه اوْخ
آتمیسان ,نه قیٌلیچ چکمیسن ,نه آیری بیر قهرمانلیق
گؤسترمیسن!
همین بوْیالردا عوٍنوان آلماق دا ایگیدین اؤز چیخارینا و
باجاریغینا باغلیدیر .بو حقیقتی دیرسهخان اوْغلو بوغاج
بوْیو ,بای بؤره بَی اوْغلو بامسی بئیرک بوْیو ,ائلهجه ده
باساتین تپهگؤزو اؤلدوردویو بوْیدا آچیق -آچقار گؤروروک.
دئمک بیر بؤیوک کَلی یوُمروغو ایله اؤلدورن دیرسهخان
اوْغلو ,ددهقورقود طرفیندن "بوغاج" عوٍنوانینا الییق
گؤرونور .بای بؤره بَی اوْغلو بامسی دا تاجیرلری سوْیان
یوْلکسنلردن تاجیرلرین مالینی قورتاردیغینا ,یوْلکسنلری
جزاالندیردیغینا گؤره ,ائل آغ ساققالی قوْرقوت آتانین
مصلحتیایله "بامسی بئیرک" آدالنیر ,تپهگؤز بوْیوندا,
اسالن سوٍدو اممیش ,بوناگؤره ده هله اوشاقلیقدا آتالری
باسیب ییٌخابیلن اوْروز قوْجا اوْغلو یئنه ده ائل آتاسی
طرفیندن "باسات" عوٍنوانی آالبیلیر.
عوٍنوان آلماقدان عالوه دؤیوشجولر و قهرمانلیق
گؤسترمیش ایگیتلر ,دؤیوشدن سوْنرا ,خانالر خانی و بَیلر
بَیی طرفیندن ده عزیزلنیر ,اوْنا ,خلعت ,آت ,دوه ,یایالق ,و
حتّا بگلیک وئریلیر .همین عنعنهیه اساساٌّ سرحدلری
قوْرویان قهرمانالر دا خان و پادشاه طرفیندن عزیزلنیر,
آغیرالنیر و خلعت ,آت ,سیالح آالبیلیر .اؤرنک اوْالراق
گوٍرجوستان سر حددینده قراووللوق ائدن بکیلی
گؤسترمک اوْالر کی ,خانالر خانی باییندیرخان اوْنو نه قدَر
و نئجه عزیزلهییر.
دده قورقود بوْیالریندا هئچ واخت ایکی اوٍزلولویه ,یاالنا و
بونالر کیمی یاراماز ایشلره یوْل وئریلمیر .دؤیوش
مئیدانیندا قهرمان ایگیت کیملیگینی و اؤز آدینی حتّا
دوٍشمندن ده گیزلتمهمهلی و اوْنو سوْروشانا ,دوْغرو و
اوْلدوغو کیمی سؤیلهمهلیدیر .بئله کی" ,ار -اردن آدین
یاشورماق (گیزلتمک) عئییب(مان) اولور" ,جوٍملهسینی
قازان بَی دوستاق اوْلدوغو بوْیدا قازان بَیین دیلیندن اوْنون

مئیدانینا گلمیش و تانیمادیغی ایگیتلره ,تپهگؤز بوْیوندا
تپهگؤزون دیلیندن اوْنو اؤلدورمک ایستهین اوْروز اوْغلو
باساتا ,اوشون قوْجا اوْغلو سَیرَک بوْیوندا ,سَیرَگین
مئیدانینا گؤندریلمیش اَگرَگین دیلیندن سَیرَگه و سایرده
بئله بیر جوٍملهلرله قارشیالشیریق.
ددهقورقود حماسهلرینده دؤیوش مئیدانالریندا قهرمانا
یاردیم ائتمهیه گلن ایگیت ,قهرمانین ایذنی اوْلماسا,
مئیدانا گیرمهمهلیدیر .بئله بیر ایش هم قیٌنانیر ,هم ده
بعضاٌّ مئیدانا گیرَنین جزاالنماسینا سبب اولور.
اؤرنک اوْالراق ,قانلیقوْجا اوْغلو قانتورالی دؤیوش
مئیدانیندا دوٍشمنین موٍحاصیرهسینه دوٍشن چاغدا ,اؤز
آداخلیسی "ساری دوْنلو سلجان خاتون" اوٍزو اؤرتولو بیر
قهرمان کیمی اوْنون یاردیمینا گلیب ,بیر باشدان دوٍشوب
دوٍشمنی قیٌرماغا باشالیاندا ,قانتورالی اوْنو گؤرور ,آمما
تانیمادیغی اوٍچون سسلهییب دئییر :آی ایجازهسیز ساواشا
گیرن ایگیت کیمسن؟ بیزیم ائلده ایجازهسیز ساواشا
گیرمک و ساواشانا یاردیم ائتمک مان ساییلیر .ایندیجه
مئیداندان چیٌخماسان اؤزوم سنی جزاالندیرارام.
ایگیتلرین
بعضی
دستانالردا
ده
یئنه
یاغی-
باییندیرخانین
"دستورسوزجا(ایجازهسیز)
سین(دوٍشمنینی) باسان" بیر قهرمان کیمی قلمه
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وئریلدیگیندن بللی اوْلورکی ,اوْغوزالردا موٍحاریبه
مئیدانالریندا بیرینه و یا بیر قوْشونا آرخا چیٌخماق ,اوْنا
یاردیم اوٍچون مئیدانا گیرمک ده اوْنون ایجازهسینه
باغلییدی.
دستانالردا حربی قانونالر اوْلدوقجا دیقّتلی و
قاچینیلمازدیر .بئلهکی ایجازهسیز یاردیما گلنه ایجازه
وئریلمیرسه ,دؤیوش مئیدانیندان قاچان دا کیم اولدوغونا
باخمایاراق ,اؤلوم جزاسینا محکوم اوْلور .نئجهکی دؤردونجو
بوْیدا اوْخویوروق ,قازان بَی ,اوْغلو اوْروز بَیین اسیر
دوٍشدویونو بیلمیر و اوْنون ساواش مئیدانیدان قوْیوب
قاچدیغینی ظّن ائدهرک ,فرمانی آلتیندا اوْالن ایگیتلره
دئییر:
 اوْغلوم مئیداندان قاچمیش اوْلسا ,اوْنو یاخاالییب,اؤلدورندن سوْنرا اؤلوسونو آلتی تیکه ائدیب ,آلتی یوْلون
آییردیندا قوْیمالیییق!
همین قانونالرا اساساٌّ ,یاتیب یوخالمیش دوٍشمن عسگری,
الینده قوْپوز اوْالن دوٍشمن عسگری و یا مئیدانی بوراخیب
قاچان دوٍشمن عسگری اؤلدورولمور .بئله کی اوشون قوْجا
اوْغلو سَیرَک دستانیندا سَیرَکی اؤلدورمهیه گؤندریلن
اَگرَک ,سَیرَکی یاتیب یوخوالمیش گؤرنده ,اوْنو اوّلجه
یوخودان اویاتماغا چالیشیر .همین بوْیدا سَیرَک ده اویاناندا
باشی اوٍستونده دوران ایگیدی گؤرور ,قیٌلیجینی چکیر,
اوْنو اؤلدورمهیه گلن ایگیدی وورماق ایستیرسه ,اوْنون
الینده قوْپوز گؤروب دئییر :کافر ددهقورقودون قوْپوزو
حؤرمتینه سنی قیٌلیجالمادیم ,الینده قوْپوز اوْلماسایدی,
ایندی سنی ایکی بؤلموشدوم. .
داستانالرین نئچهسینده تسلیم اولوب آمان ایستهین
دؤیوشجونو اؤلدورمکدن واز کئچیرر .بئله بیر قانون حتّا
اوغوز دوٍشمنلری و حتّا خائین آدامالر طرفیندن ده حیاتا
کئچیریلیر؛ اؤرنک اوالراق اوْروز بَی دوٍشمنه اسیر اوْالندا,
اوْنو قورتارماغا گلن آتاسی ,دوٍشمن الینه دوٍشمهسین-,
دئیه ,قایتارماق ایستهین اوْروز بَی ,دوٍشمنه خطاباٌّ -:آمان
مره کافر ,تانگرینین بیرلیگینه یوْخدور گوٍمان -,دئدیکده,
اوْنا امان وئریلیر .یئنه ده ایکینجی بوْیدا دوٍشمن الینده
دوستاق اوْالن اوْروز بَی دار آغاجینین دیبینده و
اؤلدورولمهیه گتیریلنده ,دوٍشمنه دئییر - :مره کافر ,آمان,
تانرینین بیرلیگینه یوْقدیر گوٍمان ,قوْیون بنی بو آغاجال
(دار آغاجیایله) سؤیلهشیم (دانیشیم) .اوْنا دا آغاجایله

دانیشماغا آمان وئریلیر .هابئله بیرینجی بوْیدا دیرسهخانی
اؤز ایگیتلری خیانتله یاخاالییب دوٍشمنلره وئرمهیه آپاراندا,
دیرسهخان اوْنو ایگیتلرینین الیندن قورتارماغا گلن ایگید,
بو خائینلرین الینه دوٍشمهسین -,دئیه ,اوْنو قایتارماق
ایستهدیکده ,اوْنالرا دئییر -:آمان تانرینین بیرلیگینه
یوْقدیر گوٍمان ,منوم الومی شئشین ,قوْپوزومی الومه
وئرین ,اوْل ایگیدی دؤندَرهییم.
همین اوْالی بامسی بئیرک بوْیوندا دلی قوْچارین دده-
قوْرقوددان آمان ایستهمهسینده ,دوخا قوْجا اوْغلو دلی
دومرول بوْیوندا دلی دومرولون عزرائیلدن آمان ایستهمه-
سینده ,بکیل اوْغلو ایمران بوْیوندا دوٍشمن سرکردهسینین
ایمراندان آمان ایستهمهسینده ده تکرار اوْلور.
همین حربی قانونالرا اساساٌّ دؤیوش مئیدانیندا ,سیالحینی
آتیب قاچان و یا تسلیم اوْالن دوٍشمنی قوْووب یاخاالمیر و
اؤلدورمورلر .میثال اوٍچون :ایکینجی بوْیدا اوْغوز ایگیتلری-
ایله دوٍشمن آراسیندا گئدن ساواشدا گؤروروک کی ,قازان
بَی قاچانی قوْومور ,آمان دئییب تسلیم اوْالنی اؤلدورمور.
همین حادیثه قانلی قوْجا اوْغلو قانتورالی بوْیوندا دا تکرار
اوْلور؛ بئلهکی قانتورالیایله سلجان خاتون بیر طرفده,
ترابزون حاکیمینین گؤندردیگی قوْشون دا بیر طرفده
اوْالن ساواشدا ,قانتورالیایله سلجان خاتون ,قاباقالریندان
سیٌنیب قاچان قوْشونون قاچانینی قوْومور ,آمان دئیَنینی
اؤلدورمورلر.
اوْغوز دوٍشمنلری اوْغوز ایگیتلرینی یاتیب یوخوالمیش و یا
اوْیاق دا اوْلسا باشی قاریشمیش واختدا ,هابئله خسته-
لندیگی حالدا یاخاالماغا و اؤلدورمگه داها آرتیق ماراق
گؤستریرلر .سؤزوموزه شاهید قازان بَیین تومانین قاالسی
بَیلری طرفیندن یوخالمیش حالدا آپاریلماسی ,بامسی
بئیرگین اؤز توْیونون گئجهسی بایبورد حاصاری قوْشونو
طرفیندن اوْغورالنماسی ,بکیل بگین قایایا توْخونماقال
بودونون سیٌنماسی خبری دوٍشمنلرینه چاتماقال ,اوْنالرین
فورٍصتدن فایداالنیب بکیلین حریمینه قوْشون چکمهسی و
سایرهدیر.
ددهقورقود بوْیالریندا تاجیرلر ده دؤیوشجو دوٍشمنلر
طرفیندن آماندادیرالر .دئمک هم اوْغوز ائللری ,هم ده
اوْنالرین دوٍشمنلری ,تاجیرلردن خیانت و یا زیان گؤرمه-
یینجه اوْنالرا هئچ بیر انگل تؤرتمیرلر .بو حقیقتلری بامسی
بئیرگ بوْیوندا و بئیرگین اؤلوسوندن -دیریسیندن خبر
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گتیرمک اوٍچون بایبورد حاصارینا گئدن بزیرگانالردان,
قازان بَیین دوستاق اوْلدوغو بوْیدا اوْنو قورتارماق اوٍچون
تومانین قاالسینا قوْشون چکن اوْغوز ایگیدلرینین,
دوٍشمن معبدینه یاخینالشدیقدا ,ایز ایتیرمک اوٍچون
بزیرگان گئییمی گئیمهلریندن یاخشی باشا دوٍشمک
اوْلور.
هئچ بیر ساواشدا سرکردهنین سؤزوندن چیٌخماق اوْلمور.
بوٍتون تک بهتک ساواشالردا سرکرده -سرکردهایله ,اوْندان
آشاغی درجهلرده اوْالنالر ,هر بیریسی اؤز درجهسی و
روٍتبهسینده اوْالن دؤیوشچولر ایله دؤیوشورلر .بئله اوْلماسا
یعنی سرکردهنین ساواشینا عادی بیر دؤیوشجو گلسه ,بو
ایش او سرکردهنی تحقیقر ائلهمک و آلچاتماق کیمی
قیمتلنیر .بونا اساساٌّ ساواشالردا قازان بَی دوٍشمن
سرکردهلریندن اوْالن شؤکلو ملیکایله قارشیالشیر ,بئله-
کی اوٍچ ساواشدا قازان بَیایله شؤکلو ملیکین ساواشینا
شاهید اولوروق .هابئله دوٍشمندن اوْالن قارا توٍکن ملیک-
ایله بوغاجیق ملیک ,اوْغوز ایگیدلریندن اوْالن قیٌیان
سلجوق اوْغلو دلی دوْندار ایله قازان بَیین قهرمان قارداشی
"قاراگونه" کیمی قهرمانالرال ساواشیرالر .حتّا دیٌش
اوْغوزون ایچ اوْغوزا عاصی اوْلدوغو بوْیدا دا دیٌش اوْغوزون
باشجیسی اوْروز قوْجا ,ایچ اوْغوزون باشجیسی قازان بَیی
اؤزونه قیٌریم(قنیم) سئچیر ,اوْنونال ساواشاجاغینی
بیلدیریر ,قاالن دیٌش اوْغوز بَیلری ده هر بیریسی ایچ
اوْغوز بَیلریندن اؤزونه تای اوْالن بیر ایگیدی اؤزونه قیٌریم
سئچیر.

دئمک هر قهرمانین نهقدَر بؤیوک قهرمان اوْلدوغوندا,
اوْنونال ساواشان قهرمانین گوٍجلو ,باجاریقلی ,آدلی -سانلی
اوْلدوغو دا ائتگیسیز دئییلدیر.
اوْغوز ائللرینده قادینالر دا الزیم گلنده دؤیوش مئیدانالرینا
گئدیر ,دوٍشمنله قارشیالشیر و حماسه یارادیرالر .اؤرنک
اوْالراق ساری دوْنلو سلجان خاتون اوْغوز ائلینه گلین
گتیریلَنده ,بو گلین قیٌز ,سوْنرادان آتاسینین اوْنو قایتاریب
آپارماغا گؤندردیگی قوْشونایله ائله ساواشیر کی ,اوْنالرین
چوْخو اؤلور ,قاالنی دا قاییدیر قاچیر.
قازان بَی اوْغلو اوْروز بَیین دوستاق اوْلدوغو بوْیدا قازان
موٍحاریبه مئیدانیندان قاییداندا ,اوْنون حیات یوْلداشی
"بوْیو اوزون بورال خاتون" اوْغلونون قاییتمادیغینی دویاراق
اؤز حیات یوْلداشی قازان بَیه دئییر :اوغلومون باشینا نه
گلیبسه منه سؤیله .او دوٍشمن الینه اسیر دوٍشوبدورسه,
آتام باییندیرخانین یانینا گئدیم ,آغیر قوْشون و چوخلو
ساواش یاراغی و خرجلیک آلیم و اوغلومون آردینجا
گئدیم .بئله اوْلسا ,یاراالنیب آتیمدان دوٍشمهیینجه ,ال-
آیاغیم دوْغرانمایینجا ,اوْغلومو قایتارمایینجا یوْلومدان
دؤنمهیهجگم.
ائله بو بوْیدا قازان بَی ,اوْغلونو دوٍشمن الیندن قورتارماغا
گئدنده ,اوْنون حیات یوْلداشی "بوْیو اوزون بورال خاتون"
دا سیالحالنیر ,یاراقالنیر و اوْغوز ایگیتلریندن قاباق اؤزونو
ساواش مئیدانینا یئتیریر .اوْغوز ایگیتلریایله چیگین-
چیگینه ساواشیر و ساواشدان دا باشی اوجا چیٌخیر.
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ددهقورقود بوْیالریندا ساواشالردان قاباق دؤیوش طبلی,
نقارهلر ,شئیپورالر چالینیر ,ساواشالرین هامیسیندا اوْغوز
ایگیتلری ظفر چالیر ,دوٍشمندن آلینان غنیمتلرین بئشدن
بیری باییندیرخانا آیریلیر و هر ساواشدان سوْنرا بؤیوک بیر
مجلیس قورولور .او مجلیسده ساواشدا ایشتیراک ائدن
ایگیتلر ,قهرمانالر عزیزلَنیر .نهایتده ددهقوْرقود گلیر بوْی
بوْیالییر ,سؤی سؤیلهییر ,اؤیود وئریر و دوعا ائدیر.

یوْخ ،اوْرتاجیم (ائویمین دیرگی ,ییٌخیلماقدان ساخالیانی،
قاپیمی باغالنماقدان ساخالیانی) و میراثچیم اوْالن,
قارداش یانیندا دَیَریم یوْخ(اوغلو اولمایان کیشی قارداش و
ائل -گوٍن ایچینده ده حؤرمتسیز اولور.).

دده قوْرقودون توٍکنمز خزینهسیندن

دوهجه بوًیوموشسن ,داریجا عقلین یوْق= دوه قدَر

هر خلقین مدنیتی ,او خلقین ایستئعدادی و
یارادیجیلیغینین محصولودور .زنگین ,گلیشمیش و
یئتگین بیر مدنیت ,او مدنیتی یارادان خلقین درین
کئچمیشینین ,ضیالی و دوٍشونجهلی اینسانالر مئیدانا
گتیردیگینین گؤرونوشو کیمی قیمتلهنیر .زنگین
فوْلکلوریک آبیدهمیز ساییالن ددهقورقود کیتابی اوُلو
باباالریمیز اوْغوز ائللرینین زنگین ,گوٍوندیریخی و باش
اوجالدیجی میلّی -معنوی میراثی اوْالراق ,آشاغیداکی
آتاالر سؤزلرینی و مثللری ده داشیماقدادیر.

بوًیوموشسنسه ,داری قَدَر عقلین یوْخدور (گوًودهن
بوًیوک ,عقلین آزدیر).

 -1دده قوْرقود بوْیالریندا ایشلنن آتاالر سوًزلریندن:

یایان اَرین اوُمودو اوْلماز= یایاق (یئر آیاق ,پیادا) ایگیدین
اوُمودو (دایاغی -آرخاسی) اولماز.
اوْغولدا اوْرتاجیم یوْق ,قارداشدا قَدَریم یوْق= اوْغلوم

آنا حقَّی ,تانری حقَّی= آنا حاقّی ،تانری حاقّی قَدَر
اوًنَملیدیر.
قوْنشو حقَّی ,تانری حقَّی= قوْنشو حاقّی تانری حاقّی
قَدَر اوًنَملیدیر.
یانیما ائل باقدیقدا ,قوْنشوما ائو باقدیم= یانیمدا اوْالنا
(اوًز عائیلهمه) اوًزگه کیمی باخدیم ,قوْنشوما ائویمده اوْالن
(عائیله) کیمی باخدیم (قوْنشومو عائیلهمدن اوٍستون
سایدیم).

آت آیاغی کوٍلوگ[ ,]1اوْزان دیلی چئویک اوْلور= آت

باش اَسَن اوْلسا ,بوًرک گوًرونمزمی اوْلور؟= ساغالم

آیاغی موًحکم ،ایتی گئدن ,اوْزان دیلی ایتی ،کسگین
دانیشا بیلن ،اوْالر.

باشا بوًرک گرَکمزمی؟ ساغالم باشدا بوًرک گوًرمک
اوْلمازمی ،باش ساغالم اولدوقدا بؤرکونو چیٌخاریب آتمالی-
دیرمی؟!

اوْالر ,قابیرغالی(سوٍموکلو) بوًیویر.

اسالن انیگی یئنه اسالندیر= آسالنین باالسی دا آسالن

گزدیگیندن اوْلدوگوٍن یئگ= اوًلمگین قالماغیندان

اوْالر.

یاخشیدیر.
...اوْلماقدان اوْلماماق یئگ .اوْلماماق (بئله) اوْلماقدان
یاخشیدیر.

گوًک ایراق ,یئر قاتی= گوًی اوُزاق ,یئر برک( ,گوًیه
چیٌخماق اوْلمور ,یئره باتماق اوْلمور ,اَل یئردن -گوًیدن
اوٍزولدو).

اسکی دوْنون بیتی ,اوًکسوًز اوْغالنین دیلی آجی

یالنیز ییگیت آلپ اوْلماز ،یوْوشان دیبی برک

اوْلور= کوًهنه پالتارین بیتی ,یئتیم اوُشاغین دیلی

اوْلماز= یاردیمسیز ایگیت قهرمان اوْال بیلمز ,یاردیمشسز

آجی(یاندیریجی) اوْالر.

و آرخاسیز ایگیت دوٍشمنی باسابیلمز ،یوْوشان کوْلونون
دیبینده گیزلنمک اوْلماز.

اییهگوٍلو اوُاللور ,قابیرغالی بوًیور= یییهسی اوْالن اوُلو

آت قوُالغی ساغ اوْلور= آت قوُالغی آییق -ساییق
(هوٍشیار ،تئز ائشیدن) اوْالر.

اوْغوزون

درین اوْلسا باتوُرور ,قاالبالیق قوْرخودور= درینلیک

بنزر= اوْغوزون تنبلی ,توٍرکمنین (توٍرکه بنزرین ،اؤزونو

باتیرار ,باسیریقلیق قوْرخودار (درین یئرده باتماق ,باسیریق
و قارما -قاریشیق یئرده قوْرخو اوْالر).

توٍرکه بنزَدنین) قوْرخمازی قدَر قورخمایان اوْالر[.]2

آت ایشلر ,ار اوًیونر= آتین یاخشی گئدنی (اوْنو مینن)
ایگیدین اوًیونمهسینه سبب اوْالر.

عارسوزی,

توٍرکمنین

دلوٍسینه

قَدَمی قوُتسیز گلین دئیینجه ,اوُدسیز گلین
دئسوٍنلر= قَدَمی اوُغورسوز گلین دئیینجه ,اوتانماز گلین
دئسینلر.
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دپهگن کؤپینی سوٍسهگن ییرتار= تپیک آتانین کوًپونو

یاپاغلو گوًیجه چمن گوٍزه قالماز= سیٌخ و گوٍی چمن

بوُینوز ووُران (آزغین سیٌغیر ،کَل) ییٌرتار ,تپیک آتانین
یئلینی بوینوزالیان آالر( ,بورنو یئللینی اوٍزدن ساالر).
(بوگوٍنکو دئییمله دئسَک« :دینسیزین عوًهدهسیندن
ایمانسیز گلر».

پاییزا قالماز (گوٍلون عوًمرو آز اوْالر).

قاری دوٍشمن دوْست اوْلماز= کوًهنه دوٍشمن دوًنوب

 -2دده قوْرقود کیتابینین اوًن سوًزونده دده

دوْست اوْلماز.

قوْرقودون دیلیندن سوًیلهنن آتاالر سوًزلریندن:

قاراغوُجا (قاراقوْچا)[ ]3قیٌیمایینجا یوْل آلینماز= آتا

آلاله -آلاله دیمهیینجه ایشلر اوْنگماز= تانرینین

قیٌیمایینجا یوْلو باشا وئرمک اوْلماز (آتی برکه سالماسان,
یوْلو باشا وئره بیلمزسن).

قادیر تانگری وئرمهیینجه ,اَر باییماز= قادیر تانری

قره

قیٌریم

وئرمهسه ,کیشی بای (زنگین= غنی) اوْلماز.

دوًنمز= بوًیوک و توتوملو قیٌلیجی ووُرمایینجا ,دوٍشمن

ازلدن یازیلماسا ,ار باشینا قضا گلمز= آلینا یازیلمایان

گئری قاییتماز.

(طالئعده اوْلمایان) باشا گلمز (آلینا یازیالن باشا گلر).

ار مالینا قیٌیمایینجا آدی چیٌقماز= کیشی مالینی خرج

اجل وعده ایرمهیینجه کیمسه اوًلمز= اَجَلی چاتمایان

ائتمهسه ،آد قازانماز (چوًرگین سسی توْپ سسیندن اوُزاغا
گئدر).

اوًلن آدام دیریلمز.

قیٌز آنادان گوًرمهیینجه اوًگیت آلماز= قیٌز آناسیندان

چیقان جان گئروٍ گلمز= چیٌخان جان دالی قاییتماز.
بیر ییگیدین قره داغ یوُمریسینجا مالی اوْلسا ,ییقار,

گوًرمهسه ,بیر زادی اوًیرَنمز( .آناسینا باخ ,قیٌزین آل,
آرشینینا باخ بئزین آل).

درر ,طلب ائیلر ،نصیبیندن آرتوُغین یئیه بیلمز= بیر

اوْغول آتادان گوًرمهیینجه سوفرا چکمز= آتا ائوینده

ایگیدین بوًیوک داغ ییٌغینلیغیندا مالی اوْلسا ,یئنه ده
ییٌغار ,توْپالر ،دیلر ،آنجاق نصیبیندن آرتیق یئیه بیلمز
(قیسمتدن آرتیق یئمک اوْلماز).

آچیق سوُفرا گوًرمهین اوْغول سوُفرا آچماز (قوْناقجیل
اوْلمایان آتانین اوْغلو قوْناقجیل اوْلماز).
اوْغول آتانین یئتیریدیر ,ایکی گوًزونون بیری-

اوُلوشوبان سوُالر تاشسا ،دنیز توْلماز= چایالر

دیر= اوْغول آتانین داوامچیسی و ایکی گوًزونون بیریدیر.

قوْووشاراق طوٍغیان ائدرسه ده ،دنیز دوْلماز.

دوًولتلو اوْغول قوْپسا ,اوْجاغینین کوًزیدیر=

تکبّوٍرلیک ائیلهیَنی تانگری سئومز= اوًزونو بوًیوک

عاغیللی -باشلی اوْالن اوْغول آتا اوْجاغینی آلیشقان
ساخالر (عاغیللی -باشلی اوْغول آتانین آدینی باتیرماز).

گوًگلون یوُجا توُتان ارده دوًولت اوْلماز= کوًنلو آلچاق

اوْغول داخی نئیلهسوٍن بابا اوًلیب ,مال قالماسا=

(تواضعکار) اوْلمایان آدامین اعتیباری اوْلماز.
یاد اوْغلی ساقالماقال اوْغیل اوْلماز= اوًزگه اوْغلونو تربیه

اوًلوب -گئدیب ,مال قوْیمایان آتانین اوْغلوندان آتا مالی
ایستهمک اوالر؟

ائتسن ده ,اوًز اوْغلونون یئرینی وئرمز.

بابا مالیندان نه فایدا ،باشدا دوًولت اوْلماسا= عقلی

کوٍل دپهجیک اوْلماز= کوٍل ییٌغینی تپه اوْال بیلمز.

اوْلمایان ائوالد آتادان قالما مالدان فایدا گوًره بیلمز.

قره ائششک باشینا اوٍین اوُرسان ،قاتیر اوْلماز=

دوًولتسیز شرَّیندن آلاله ساقالسوُن ،خانیم ،سیزی !

بؤیوک ائششگین باشینا نوْخدا ووُرماقال قاتیر اوْلماز.

=خان ,تانری سیزی آنالماز آدامین شرّیندن ساخالسین.

آدیایله باشالنمایان ایشلر دوٍزلمز.

کیمسه اوًلمز.

سایانی تانری سئومز.

قاراواشا توْن گئیوٍرسن ،قادین اوْلماز= قاراواشا یاخشی
پالتار گئیدیرسن ده ,خانیم اوْال بیلمز.
یاپا -یاپا قارالر یاغسا ،یازا قالماز= بیر -بیر(دنه -دنه،
آز -آز)یاغان قار یازا قالماز.

اسکی پامبیق بئز اوْلماز= کوًهنه و اَپریمیش پامبیقدان
بئز چیٌخماز.

پوْالد

اوُز

قیٌلیجی

چالمایینجا

اسکی توٍرکجه :آدلی -سانلی ،مشهور ،یئلآیاقلی []1[( ]2توٍرکمندن مقصد توٍرکمنلر دئییل ,بوُ بارهده تدقیقات و ایضاحاتالزیمدیر .چوٍنکی توٍرکمنلر اؤزلری ده اوغوزالرداندیالر).
هر ایکی بیچیمده قئیده آلینمیشدیر و ظاهیراٌّ « یاخشی سوْیلو آت»
آنالمیندادیر ]3[-
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دده قوْرقوت کیتابیندا
محبّت داستانالری
ددهقوْرقوت کیتابی ,اولو
باباالریمیز اوْلموش -اوْغوز
ائللرینین عادت -عنعنه,
احوال -روحییه ,اینام و دینی
عکس
خصوصیتلرینی
ائتدیرمکده اوْالن ,دوٍنیا
ادبیاتی آراسیندا پارالق اوْلدوز
و اؤلمز بیر آبیده ,چوْخلو
داستان یارادان و قلم
صاحبلرینه ایلهام قایناغی,
زنگین ,میلّّی  -معنوی
ثروتیمیزدیر.
اثرین قلمه آلینماسیندان,
یعنی عصرلر بوْیو آغیزدان-
آغیزا ,سینهدن سینهیه ,یادداشدان -یادداشا کئچدیکدن
سوْنرا ,یازیلماسیندان دوْققوز یوٍز ایلدن آرتیق
کئچمیشسهده ,اوْندا اوْالن گؤزهللیکلر گوٍنو -گوٍندن آرتیق
ادبیات و مدنیت ووُرغونالرینی اؤزونه ساری جذب
ائتمکدهدیر.
بو اوْن ایکی بوْیون ایکیسی اساطیری ,یئددیسی حماسی و
ایکیسی عشق و محبّت داستانی ،بیری ده حماسی و
معیشتله باغلی داستاندیر .محبّت داستانالرینین بیری
«بای بورا بگ» اوْغلو «بامسی بئیرک» بویو ,بیری ده
«قانلی قوجا» اوْغلو «قانتورالی» بوْیودور .بو داستانالردا
اوْغوز ائللرینین ائولنمک باره ده عادت -عنعنهلری ,ائوله-
ننلرین هانسی شرطلره مالیک اوْلماالری ,ائلهجه ده اوْغالن
ایله قیٌزین آراسیندا اوْالن ایلگی و عالقهلر آچیق -آشکار
گؤستهریلیر.
ائلچی گئتمهیه ,ائلین آغ ساققالی و یا ائلده اوْالن آغ
ساققال کیشیلر اوْالن یئرده ,هئچ کیمسه ایرهلی یئرییه
بیلمهییر .ائولنمک ایستهین اوْغالن هم اؤز آتاسی هم ده
قیٌزین آتاسی ایله آپ -آچیق و تَکَلّوٍفسوز دانیشا بیلیر.
اوْغالن آالجاغی قیٌزدا ,قیٌز ایسه گئدهجهیی اوْغالندا ,یالنیز
گؤزهللیگه و بوْیا -بوُخونا کیفایتلنمهییر .او اؤزونه بیر
غئیرتلی ,قوْرخماز ,جیالسون و قهرمان حیات یوْلداشی
آختاریر .بو ساحهده هر ایکیسی سیٌناقدان کئچمهلی و

کئچیریلمهلیدیر و سیٌناقدان
کئچه بیلمهین ائولنه بیلمه-
ییر .هئچ قیٌز و هئچ اوْغالن
هئچ بیر شرطایله ایلقار
سئوگیلیسیندن
وئردیگی
دؤنمهییر و اوْنون یوْلوندا
باشیندان ,جانیندان کئچمهیه
حاضیر اوْلور .نتیجهده عائیله
قهرمانلیق,
قوْرخمازلیق,
محبّت عشق وفا و صمیمیّت
بو
قوُرولور.
اساسیندا
موضوعالری یوُخاریدا ایدّعا
داستانالرین
ائتدیگیمیز
اؤزونده گؤسترمهیی داها دا
یئرلی گؤرهرک ,کیتابی
واراقالییر ,داستانالری گؤزدن
کئچیریریک.
 -1بای بورا بگ اوْوالقدان قاییتمیش اوْغلو بامسی بئیره-
گی قارشیالیاراق ,اوْندان سوْروشور:
 اوْغول! دان -دانیشیق بو گوٍن اوْغوزدا نه گؤردون؟اوْوالقدا «بای بئجان بگ» -ین قیٌزی «بانی چیچک» ایله
گؤروشوب ,سئویشیب ,سیٌناییب و سیٌنانمیش اوْغالن,
آتاسینا بئله جواب وئریر:
 نه گؤرهییم ,اوْغلی اوْالن ائوَرمیش ,قیٌزی اوْالنکؤچورموش.
اوْغلونون مقصدینی باشا دوٍشن آتا:
 کیمی ایستهییرسن ,گئدیب آلیم سنه - ,دئدیکده,اوْغالن دئییر:
بابا ,مانا بیر قیٌز آلی وئرکیم ,بن یئریمدن توُرمادین ,اوْل
تورگج گرَک ,بن قاراقوْچ آتیما بینمهدین ,اوْل مانا باش
گتورمک گرَک ! ( . . .بابا منه بیر قیٌز آلیب وئرکی ,من
یئریمدن دوُرمامیش او دوُرموش اوْال ,من قارا قوْچ آتیما
مینمهمیش ,او مینمیش اوْال ,من قنیمه چاتمامیش ,او
منه باش گتیرمیش اوال ! )
بامسی بئیرهک آالجاغی قیٌزدا ایستهدیگی شرطلری,
«قانلی قوْجا» اوْغلو «قانتورالی» دا آالجاغی قیٌزدا ایستهییر
و بو بارهده آتاسینا بئله دئییر:
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 بابا -من یئریمدن توُرمادین ,اوْل توُرموش اوْال ,منقاراقوچ آتیما بینمهدین ,اوْل بینمیش اوْال ,بن قانلی کافر
ائلینه وارمادین اوْل وارمیش ,مانا باش گتورموش اوْال !
آتاالرین اوْغولالرا وئردیکلری جوابالردا او قدر فرقلی
اوْلماییر ,مثالٌّ بئیرگین آتاسی:
 اوْغول ,سن قیٌز دیلهمزسن ,کندویه بیر هَمپاایسترمیشسن - ,دئیین کیمی ,قانتورالینین دا آتاسی
سؤیلهییر:
 اوْغول ,سن قیٌز ایستهمزمیشسن ,بیر جیالسون ,بهادیرایسترمیشسن ,آنون آرخاسیندا یئیهسن ,ایچهسن ,خوش
کئچهسن. . .
ایندی ده بیر قیٌزا ائلچی گئدنده یاشلی آدامالرین
گؤندریلدیگی کیمی ,اوْنالردا یاشلی و آغ ساققال
کیشیلری ائلچی گؤندریرلر .بامسی بئیرگین آتاسی اوْغوز
بگلرینی اوْداسینا چاغیریر .آغیر قوْناقلیق ائلهییر ,اوْنالر ایله
مصلحتلهشیر و نهایتده ددهقوْرقود ائلچی گؤندریلیر.
ها بئله قانتورالینین آتاسیدا اوْغلونا قیٌز آلماغا گئدنده,
نئچه یاشلی کیشینی یانینجا آپاریر .هر ایکی داستاندا,
ائلچیلیگه گئدنلرین سؤزلری ده بیر -بیریندن فرقلهنمه-
ییر؛ اؤرنک اوْالراق ,بامسی بئیرک طرفیندن ائلچی گئدن
قوْرقوت آتا بانی چیچگین قارداشی اوْالن دلی قوْچارا بئله
دئییر:
قارشو یاتان قارا تاغینی (داغینی) آشماغا گلمیشم,
آقیندیلی (آخماقدا اوْالن) ,گؤرکلو (گؤزهل) سوُیونو
کئچمهیه گلمیشم,
گئن اَتگینه ,تار (دار) قوْلتوغونا قیٌسیلماغا گلمیشم,
تانرینین بوُیروغیال ,پیغمبرین قولیله ,آیدان آری ,گوٍندن
گؤرکلو قیٌز قارتاشین (باجین) «بانی چیچکی» بامسی
بئیرگه دیلهمگه گلمیشم.
قانلی قوْجا اوْغلو قانتورالی دا ترابوزان تکورونون قیٌزینی
آلماغا گئتدیکده ,تکور اوْنا خطاباٌّ:
 ییگیت ,نه یئردن گلورسین؟ سوآلی وئررکن ,اوْغالن اوْنابئله جواب وئریر:
قارشو یاتان قارا تاغینی آشماغا گلمیشم,
آقیندیلی سوُیونی کئچمهیه گلمیشم,
تار اَتگوٍنه ,گئن قوْلتوغونا سیٌغینو گلمیشم,
تانرینین بوُیروغیال ,پیغمبرین قولیله قیٌزینی آلماغا
گلمیشم.

(شوبههسیز کی ,هم ددهنین ,هم ده قانتورالینین دیلیجه
سؤیلهنیلمیش و یازیلمیش «تانرینین بوُیروغی و
پیغمبرین قولی» کیمی عیبارتلر ,اسالم دینی گلمهمیش
یارانمیش داستانالردا اوْال بیلمزدی و آیدیندیرکی ,بئله-
بئله سؤزلر اسالم دؤورونده داستانالری کؤچورن مسلمان
کاتیبین عالوه ائلهدیگی و یا دَییشدیردیگی عبارتلردیر).
ددهقوْرقوت کتابیندا ایگیتلر قهرمانلیق گؤسترمهیینجه,
اردم و باجاریغینی آشکار ائتمهیینجه ,نه اوْنا آد قوْیولور ,نه
یاخشی ایجتیماعی موقعیته مالیک اوْال بیلیر ,نه ده ائولنه
بیلیر .همین موضوع داستانالرین نئچهسینده آپ -آچیق
گؤستریلیر؛ نئجه کی سؤزو گئدن ایکی داستاندادا بو
کیمی حادیثهلره راست گلیریک.
بامسی بئیرک اوْوالقدا بانی چیچهیه راست گلدیکده,
اوْنونال آت چاپیر ,اوْخ آتیر ,گوٍرهشیر و منه یارار قیٌز بو قیٌز
اوْال بیلر دئیه ,بارماغیندان قیٌزیل اوٍزویو چیٌخاریب ,اوْنون
بارماغینا تاخماق ایله آداخالشیرالر و اوْوالقدان
قاییتدیقدان سوْنرا ,اؤنجه ایشاره ائتدیگیمیز کیمی
قوْرقوت آتانی ائلچی گؤندَریرلر.
ترابوزان تکورونون قیٌزینی آلماغا گئدن «قانتورالی» دا
هامینین گؤزونون قاباغیندا بیر «قارا بوُغا» (بؤیوک و اخته
اوْلمامیش اؤکوز) ,بیر قاغان اسالن (قیزمیش اسالن) و بیر
کوٍکرهمیش دوهایله ساواشمالی و هر اوٍچونو باسمالی,
اؤلدورمهلی اوْلور ,یوْخسا ,قاباقجا کسیلن اوْتوز ایکی باشقا
بگ اوْغلونون باشی کیمی ,بونون دا باشی کسیلیب,
بوُرجدان آسیلمالیدی ,قانتورالی ,اوْ اوٍچ حیوان ایله
ووُروشور ,اوْنالری یئنیر ,تکور قیٌزی ساری دؤنلو سلجان
خاتونو آال بیلیر.
داستانالردا هر اوْغالن یالنیز بیر قیٌزا کؤنول وئریر ,بیر
قیٌزایله سئویشیر و ائولهنیر .سوْنراالر اسالم دینی تأثیرینده
فوْرماالشمیش محبّت داستانالریمیز ,او جوٍملهدن «شاه
ایسماعیل -پری گولعذار ,عرب زنگی» یا «همراه –
سروناز ,ساناز» ائلهجه ده «ورقا -گولشن ,یاسمن» وَ
ساییره ده .اوْالن کیمی ,بیر اوْغالنین نئچه قیٌز ایله
سئویشمهسی و سوْنرا ائولنمهسی بو داستانالردا گؤرونمه-
ییر .بو دا داستانالرین اسالم دینی ظهور ائتمهمیش و چوْخ
احتمال کی شامانیزم تأثیرینده یارانماسینا بیر سَنَد ساییال
بیلر. . .
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اوْغوزا ,گلوب سنی حالللیغا
آلماز ایسهم ! (اؤز قیٌلیجیما
دوْغرانیم ,اوْخوما سانجیلیم,
یئر کیمی کسیک -کسیک
(کَردی -کَردی) اوْلوم,
توْرپاق کیمی سوْورولوم ,اگر
ساغلیق ایله گئدیب اوْغوزا
چاتسام ,قاییدیب گلیب,
سنی حالللیغا آلماسام!)
قیز اوْنون آندینا اینانیر ,اوْنو
ایپ ایله قاالنین دیواریندان
ائشیگه سالیر ,اوْغالن
قاچیب اؤز ائلینه گئدیر,
ایش -ایشدن کئچمهمیش چاتیر و آداخلیسیال ائولهنیر؛
آمما بیر داها اوْنو قوُرتارمیش و یوْلونو گؤزلهین کافر بگی-
نین قیٌزینی آلماغا قاییتماییر.
اوْغوز ائللرینده آداخلی قیٌزالر حدسیز درجهده آداخلیالرینا
وفالیدیرالر .اوْن آلتی ایل آداخلیسینین نه اؤلوسوندن ,نه
ده دیریسیندن خبری اوْلمویان «بانی چیچک» هئچ کیم
ایله ائولنمهییر ,گئجه -گوٍندوز سئوگیلیسینین یوْلونو
گؤزلهییر ,گلیب -گئدندن اوْنو خبر آلیر ,خئییر خبر
ائشیتمهینده گوٍز آلماسی کیمی آل یاناقالرینی
جیٌرماقالییر ,قارغی کیمی قارا ساچینی یوْلور - ,بگ
ایگیدیم گئتدی -گلمز -,دئیه ,گؤزیاشی تؤکور .هابئله
ددهقوْرقوت کیتابینین حماسی بوْیالریندان ساییالن
اوشون قوجا اوْغلو سگرک بوْیوندا گؤروروک کی ,اوْغالن
بؤیوک قارداشینی دوٍشمن دوْستاقخاناسیندان قوُرتارماغا
گئدنده آداخلیسینا دئییر:

هر اوْغالن ,یالنیز بیر قیٌزایله
ائولنمک ایستهییر و یالنیز
بسلهییر.
محبّت
اوْنا
دئدیگیمیزین ثبوتو اوٍچون
بامسی بئیرک بوْیوندان
اؤرنک گؤسترمهیه کیفایتله-
نیریک:
بانی چیچک ایله ائولهنن
بامسی بئیرَک ,تویونون
گئجهسی بای بوْرد حصاری
بگینین گؤندَردیگی یئددی
یوٍز کافرین واسیطه-
سیله اوْغورالنیب ,پاراسارین
بایبورد حصارینا آپاریلیر وَ اوْن آلتی ایل او قاالدا دوُستاق
اوْلور .اوْن آلتی ایلدن سوْنرا اؤز آتاسینین آل -وئرچی
دؤنوندا گؤندردیگی جاسوسالردان ائشیدیرکی ,یاالنچی
اوْغلو یالینجیق آدلی بیر اوْغالن بوُنون اؤلوم خبرینی
آپاریب ,آداخلیسی دا بوُنون گلهجهییندن اوُمود اوٍزوب و
یاالنچی اوْغلو یالینجیق ایله ائولنمهیه مجبور ائدیلیبدیر.
بامسی بئیرک بو سؤزو ائشیدنده اؤزونو ایتیریر ,نه ائدهجه-
یینی بیلمهییر .بونو بئله گؤرن کافر بگینین قیٌزی کی
چوْخدان ایدی بونونال ائولنمک آرزوسوندایدی دئییر:
 اوْغالن نه اوٍچون بئله حالین پوْزولوبدور؟بامسی بئیرَک جواب وئریر:
 نییه پوْزولماسین ,یاالنچی اوْغلو یالینجیق منیم اؤلومخبریمی آپارمیش و آداخلیمی آلماق ایستهییبدیر.
قوْرخورام ,من دوستاقدان قورتولوب گئدینجه ,ایش-
ایشدن کئچه.
بو سؤزو ائشیدن قیٌز دئییر:

قیز ,سن مانا بیر ییٌل باقغیل ,بیر ییلدا گلمزسم,

اگر سنی حاصاردان آشاغا اورغانال سالیندیراجاق

ایکی ییل باقغیل ,گلمزسم ,اوٍچ ییٌل بافغیل,

اولورسام ,بابانا ,آنانا ساغلیقال واراجاق اوْلورسان,

گلمزسم اوْل وقت منیم اؤلدوگیمی بیلهسن ,آیغیر

بنی بوندا گلوب حالللیقا آلورمیسان؟ (اگر سنی اؤرکن

آتیم بوْغازالیوب ,آشوم وئرگیل ,گؤزون کیمی

ایله حاصاردان آشاغی سالسام ,ساغلیق ایله گئدیب ,آتا-
آنانا چاتسان ,قاییدیب بوُرادا منی حالللیغا (حیات
یوْلداشلیغینا) آالرسانمی؟ )
بئیرک آند ایچیر:
قیٌلیجیما توْغرانایین ,اوْخوما سانجیالیین ,یئرگیبی کرتله-
یین ,توْپراق گیبی ساوریالیین ,ساغلیقال واراجاق اوْلورسام

توتارسا ,گؤگلون کیمی سئوَرسه ,آنا وارگیل ! (قیز,
سن بیر ایل منه یوْل گؤزله ,بیر ایلده گلمهسم ,ایکی ایل
گؤزله ,ایکی ایلده گلمهسم ,اوٍچ ایل گؤزله ,گلمهسم ,او
واخت اؤلدویومو بیل ,ارکک آتیمین باشینی کسیب (اتی
ایله یئمک پیشیرب) پایال ,گؤزون هر کیمی توتارسا,
کؤنلون کیمی سئوَرسه ,اوْنا گئت (اوْنونال ائولن)!)
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قیز اونا بئله جاواب وئریر:
ییگیدیم ,من سانا بیر ییٌل باقام (باخام),
بیر ییٌلدا گلمزسن ,ایکی ییٌل باقام.
ایکی ییٌلدا گلمزسن ,اوٍچ ,دؤرد ییل باقام,
دؤرت ییلدا گلمزسن بئش ییٌل ,آلتی ییل باقام,
آلتی یوْل آییردینا چادیر تیکهم ,گلندن ,گئدندن
خبر سوْرام ,خئییر خبر گتورَنه آت ,توْن وئرم
قافتانالر گئیدورم ,شَر خبر گتورَنین باشین کسَم,
ارکک سینَگی اوٍزَریمه قوْندورمییام( .ایگیدیم ,من
سنه بیر ایل یوْل گؤزلرم ,بیر ایلده گلمهسن ,ایکی ایل
گؤزلرم ,ایکی ایلده گلمهسن ,اوچ ایل ,دؤرد ایل گؤزلرم,
دؤرد ایلده گلمهسن ,بئش ایل ,آلتی ایل گؤزلرم ,آلتی
یوْل آییردیندا چادیر قوُرارام ,گلیب -گئدندن خبر
سوْرارام ,خئییر خبر گتیرنه آت ,دوْن و دؤیوش پالتاری
وئرهرم ,شر خبر گتیرنین باشینی کسَرَم ,سن گلینجه,
ارکک چیبینی (میلچهیی) ده اوٍستومه قوْنماغا قوْیمارام.
اؤنجه دئدیگیمیز کیمی ,اوْغالن دا آالجاغی قیٌزدا
قهرمانلیق آختاریر .اؤرنک اوْالراق سؤزو گئدن قانلی قوْجا
اوْغلو قانتورالی دا ترابوزان تکورونون قیٌزینی آلیب اوْغوزا
دؤنور ,یئددی گئجه ,یئددی گوٍنوز چاپاراق گلدیکدن
سوْنرا ,اوْغوز ائللرینه چاتیر ,بیر یئرده دوٍشوب دینجلمک
ایستهییرلر ,اوْغالنین یوُخوسو گلیر ,یاتیب یوُخالییر ,قیٌز
آییق قاالراق ,اوْنا کئشیک چکیر .دئمهبه اوْیاندا ,تکور
(قیزین آتاسی) پئشمان اوْلوب ,قیٌزی قایتارماق اوٍچون
آغیر بیر قوْشون گؤندَریر .قیٌز آتاسینین قوْشونونون
گلدیگینی گؤردوکده ,قانتورالینی یوُخودان اوْیاداراق,
اؤزوده دؤیوش دوْنو گئییب ,قانتورالیایله بیرگه وار
گوٍجوایله دوٍشمنله دؤیوشور ,ووُرور ,اؤلدورور ,حتی آتی
اوْخالندیغی اوٍچون دوٍشمن موٍحاصیرهسینده قالمیش
قانتورالینی دا موٍحاصیرهدن چیٌخاریر و دوٍشمنی
سیٌندیردیقدان سوْنرا اوْغوز ائلینه ساری یؤنلیرلر .همین
گلیشده ,اوْغالن قیٌزی بیر داها سیٌناماقدان اؤترو اوْنا دئییر:
 من گرَک سنی اؤلدورم ,دیری قالسان اوْغوزا چاتدیقدانسوْنرا -,قانتورالی موٍحاصیرهده قالمیشدی من قوُرتاردیم,
– دئیه ,اؤیونرک ,منی آبیرسیز ائدَرسن !
بو سؤزون قاباغیندا الی سیالحلی قیٌز الی یالین اوْغالنا
دئییر:

 بگ ییگیت ,اؤیونرسه ,اَر اؤگونسون ,آسالندیر,اؤگونمکلیک عوْرتلره بؤهتاندیر.
نهایتده اوْغالنین ال چکمهدیگی اوٍچون ,بو قرارا گلیرلرکی,
بیر -بیرلرینه اوْخ آتسینالر ,اوْغالن اوْل نوبتی قیٌزا وئریر.
قیٌزدا اوْنا آتاجاغی اوْخالرین دمرهنلرینی چیٌخاریر ,سوْنرا
گوٍجونو و باجاریغینی اوْغالنا گؤسترمک اوٍچون دمرهنسیز
اوْخو ائله آتیرکی ,اوْخ اوْغالنین باشینین توکلرینین
آراسیندان کئچیر .بئله گؤرن اوْغالن آلیب گتیردیگی
قیٌزین نه قدر وفالی و محبّتلی اؤلدوغونا داها آرتیق اینانیر
و بیرلیکده اوْغوزا گلیرلر.
دده قوْرقوت کتابیندا بو ایکی محبّت داستانیدا باشقا
داستانالر کیمی خوْشلوق و شادلیقال سوْنا چاتیر ,دده
قوْرقوت گلیب بوْی بوْیالییر ,سؤی سؤیلهییر و بئله دئییر:
قارا تاغالرین ییقیلماسون,
(بؤیوک داغالرین ییٌخیلماسین)
کؤلگهلیجه قابا آغاجین کسیلمهسون,
(کؤلگهلی -بؤیوک آغاجین کسیلمهسین)
آغ ساققاللو بابان یئری اوُچماق اولسون
(آغ ساققال آتانین یئری جنّت اوْلسون)
آغ بیرچکلو آنان یئری بهشت اوْلسون,
(آغ بیرچک آنانین یئری بهشت اوْلسون)
اوْغولال قارینداشدان آییرماسون,
(آلاله سنی اوْغولدان و قارداشدان آییرماسین)
ییٌغشدیرسون ,دوُروشدورسون ,گوٍناهینزی آدی
گؤرکلو محمّد مصطفا یوٍزی سوُیینا باغیشالسون
خانیم ,هئی !!!
(ییٌعیشدیرسین ,ساخالشدیرسین ,گوٍناهینیزی آدی گؤزل
محمد مصطفا (ص) اوٍزو سوُیونا (آبیریسینا) باغیشالسین,
آهای ,منیم خانیم!!!)
قایناق :دده قورقود کیتابی  -حسین م .گوٍنئیلی
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اسڪندر آختارسا آب حیاتی

اورمو آشیقالری

من سئون دیلبرین دوداغیندادیر

المیرا زنجانلی (صنم)

اورمولو قاسیم
یارین خیالی:
دلی ڪونلوم گونده یوز خیال ائیلر
وفالی یار چون خیاال دوشوبدور
آختاریر گوزلریم تاپماییر یارین

آشیق عباس حقیقی

پروانه تڪ حالدان حاال دوشوبدور

آشیق عباس جارچیلی _1270جی ایلده تورڪیه نین
قارس شهرینده دونیایا گلیبدیر.ائرمنی و روس ایشغالیندا
سوی قیریمالرا گوره ( )1918_1914عایله سی
بیرلیڪده آغری داغالرینان گئچیپ ماڪی نین
دیبڪ ڪندینه گلیب و  4ایل سونرا اورمونون
جارچیلی ڪندینده یئرلشیر.ائله بو سببدن اورمودا آشیق
عباس جارچیلی آدی ایله تانینیر.آشیق عباس _1323
جی ایلده تورڪیه دولتینین چاغیریشی ایله اورا قاییدیر
و  _1330جی ایلده ایغدیر شهرینده وفات ائدیر.
آیت اهلل عرب باغی اورمونین آدلیم روحانیلریندن اونو شیخ
عباس چاغیرمیشدیر.آشیق عباسین بیر سیرا شعیرلری
آشیق مجلسلرینده اوخونور.

گول_ چیچڪ آچیبدیر دوستون باغیندا
دایه دوالنیری سول هم ساغیندا
مینا گردنینده آغ بوخاغیندا
گوزلریم بیر قوشا خاال دوشوبدور
یانیب باغریم باشی دونوبدور قانه
عشقین اودو جاندا چڪر زبانه
یارین فرقتیندن اولدوم دیوانه
مصطفایام یوردوم دوالدوشوبدور
دوللو مصطفانین آشیق محمد ( اوغلونا) یازدیقی شعر:
بیر اووالدیم گئدیب عثمان ائلینه

دوللو مصطفی

گوزوم یولدا قالدی ممد گلمدی

.1گئدن دلبر

بیر قاصد اولمادی خبر گتیره

بیلمم گئدن دیلبر نه وقت قاییدار

گوزوم یولدا قالدی ممد گلمدی

جانیم او جانانین فراقیندا دیر

آتی مینیب او دیاره گئدرم

شیدا بولبول بیزیم باغدان اوساندی

درویش اولوب خرقه سینی گئیه رم

گورن هانسی باغین بوداغیندادیر

مژده سین وئرنه جانی وئره رم

شمس_ قمر اوزلو صنوبر خانیم
سن اولدون بیر منیم دینیم_ ایمانیم

گوزوم یولدا قالدی ممد گلمه دی
آتا اوالن چڪر اووالد قهرینی

مجنون تڪ چوللری دوالنان جانیم

اووچو اوالن ڪسر اووون بحرینی

او گئدن لئیلی نین سوراغیندادیر

غواص اوالن گزر دریا قهرینی

اورمیه لی قاسیم چڪر حسرتی

گوزوم یولدا قالدی ممد گلمه دی

غنی موالم اوزو وئرسین باراتی
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دوللو مصطفایام منده آغالرام

باخماق همین مایل اولدوم قاشینا

ممد دئییب سینه م اوستون داغالرام

مژگانالری پرگام اولدو اوره گه

اومودومو اول خدایه باغالرام
گوزوم یولدا قالدی ممد گلمه دی

بگ دگیل بگزاده دگیل خان دگیل
یئتمیش ایڪی درده او درمان دگیل

دوللو مصطفانین شعری محمد حاقیندا

بهشتدن چیخیبدی او اینسان دگیل

یاخشیدیر

فقیر حمزه حالدان گئتدین هالگه

اصلی ڪوڪلو یئردن بیر قیز آالسان
ایگیده آرخادیر ائله یاخشیدیر
صوبحه ڪیمین گر امه سن لبیندن
لبی شڪست وئرر باال یاخشیدیر

بالوولو حمزه
گوزلر
ابتدا الیفدن درسیمی آلدیم

قوربان اولوم باشین اوسته چتیره

اوخودوم اویرندیم یاسینی گوزلر

گورن اهلل بو ظولومو گوتوره

درسیمی تماما ایله دیم ازبر

اینجه بئله گوموش ڪمر یئتیره

آرادی  ،آختاردی یا سینی گوزلر

گوموش ڪمر اینجه بئله یاخشیدیر

هر ڪس سوزلریمه یئتیرسین دقت

خانبابایام قیزیل منم قال منم

او قادر سبحاندان آلمیشام رخصت

اریمیشم بو ڪوره ده قالمانام

یسبح هلل ما فی السموات

بد اصیلی موفته وئرسن آلمانام
ایگید بیر اصیلین آال یاخشیدیر.
قولونجولو خان بابا
گوردوم
ڪومور میدانیندا بیر گوزل گوردوم
آغریماز باشیمی قاتیب ڪلگه
یا حوریدی یا قیلماندی یاپری
شوقو دوشوب هفت آسماندا ملگه

دیلیم ڪلمه دئیه ر ،یاسینی گوزلر
ازبرم ،دئیه رم من قل هواهلل
قالماسین دیلیمدن ذڪر اال اهلل
بئله آغ گورمه دیم والالهی_ بیلاله
سوزون هر ڪلمه سی یاسینی گوزلر
دوللو ابوذر
سین الم میم
آلالهدان منه بیر ندا گلیبدی

گوموش ڪمر اینجه بئلین سیخیبدی

ازبردن اوخورام سین الم میم

گلنین گئدنین ائوین یخیبدی

یئددی چشمه بیان وئریلدی منه

ساواالندا قار آلتیندان چیخیبدی

ازبردن اوخورام سین الم میم

سینه سی بنزه ییر آغ گوبه لگه

آغاالر اگنینه گئیر لباده

عرقچینی یان قویوبدو باشینا

دار یئرده گلرلر چاتارالر داده

تازه یئتیب اون اوچ اون دورد یاشینا

منه واقعهده وئریلدی باده
ازبردن اوخورام سین الم میم
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باهار اون دورد ماحال اورمویا گلر
آشیق یعقوب قوللوق ائیله اوستاده

ایشله یر پوالدلی بئلی اورمونون

اهلل تعالی یئتیشر داده
عرب دیللی سالم وئردیم بنیاده

بیر یانی دریاسی ،بیر یانی داغی

ازبردن اوخورام سین الم میم

ڪوردستاندان گلر قایماغی یاغی
الله زار صحراسی ،بوستانی باغی

آشیق عمر
یازار

قیمه لی ،حیه طلی  ،گولو اورمونون
آلت یانی دریادی ،اوست یانی ڪورددو
ظاهرده خوش اخالق باطنده تونددو

بیر گوزللر شاهی گوردوم آیت قرآن یازار

گوررسن غافلدان بندری توتدو

نظر قیلدی آی اوزونه آیت قرآن یازار

هر یاندان باغالندی یولو اورمونون

بیر ایڪی آیت اوخودوم گوردوم اونون امرینی
عاشق اوالن بئیله بیلسین سئودیگیم فرمان یازار

بو سوزلری یئنه بیل هایدی عباس
اوخویانالر ڪامین آالیدی عباس

مڪتب عرفانه گیردیم ائیله دیم بیر ڪره آه

عهدی وار اورمودا اوله یدی عباس

تخت اوستونده اوتوروبدور او هالل ابرولو شاه

ساغ اولوب قاالیدی ائلی اورمونون

نامه نی آلمیش الینه ساچی سونبول اوزو ماه
عاشق صادق اوالنین قتلینه فرمان یازار

علی محمد طاهری

عمر دئیه ر یاری گوردون گزیردی خوبالر ایله
دم بو دوران بو ساعتده هر بیری بیر ڪار ایله

_ 1272جی ایل انزل ماحالینین ڪهریز ڪندینده
دونیایا گوز آچمیشدی.اونون اوستادی آشیق قوربان جمال
آوالی اولموشدور.آشیق علی محمد طنز و ظارافات
شعرلری مجلس لرده اوخویارمیش.آشیق علی محمد
 _1362جی ایلده دوغولدوغو ڪندده دونیادان
ڪوچدو.

حضرت آدم زمانیندان بویانا

فرهاد حضوری:

خوبالرین یانینا آلمیش سالالنیب رفرف ایله
زبور ایله انجیل ،تورات ،آیت قرآن یازار
آشیق عباس حقیقی
عجب خوش گئچیبدی حالی اورمونون
سبزه خشڪباری ،شیرین متاعی
گئدر هر دولته مالی اورمونون
اورمویا گلنلر ائیلر تجارت
هم تجارت ائیلر  ،همده زیارت
هئچ دولتده یوخدو بئله والیت
آشار آمریڪادان پولو اورمونون
باغالری خیابان ،ایوانی تاالر
وجیهه گوزللر بو یئرده قاالر

_ 1273جی ایل اورمونون دول ماحالینین دول دیزه
ڪندینده دونیایا گوز آچمیشدیر.اونون اوستادی آشیق
جواد اولموشدور.اورمو آشیق مڪتبی نین ان پارالق
سیماالریندان آشیق فرهاد یاشاییشی بویو بئش سری
بورچالی والیتینه گئدیب اوراالرین آشیقلیغی ایله تانیش
اولموشدو.دئدیڪلره گوره نچه آشیق هاواسینی آیری
مڪتبلردن اورو آشیق مڪتبینه گتیریب.شاغی آدلی
هاوانین یارادیجیسی دا اونو تانییرالر.آشیق فرهاد اوز
دوورونده آزربایجانین ان بویوڪ اوستاد آشیقالریندان
بیری ساییلیرمیش.آشیق فرهادین چالدیغی تاجری و
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جمشیدی هاواالری بیزه یادگار قالیبدیر.او 1341 /11 /2
تاریخینده دونیاسین دییشیب و اورمونون آقا قبری
زیارتگاهیندا تورپاقا تاپشیریلیبدیر.
موسی طالبی طسمالو
_ 1274جی ایل اورمونون تاسمالی ڪندینده دونیایا گوز
آچمیشدیر ،اورمونون ساییالن اوستادالریندان حساب
اولورموش.آشیق یعقوب اوحانئس آشیق موسی نین
اوستادی اولموشدو.اونو بیر داستانچی آشیق ڪیمی
تانییرالر.آشیق موسی  _1349جی ایلده ری شهرینده
دونیاسین دییشیب و حضرت عبدالعظیم حسنی نین
زیارتگاهیندا تورپاقا تاپشیریلدی.
یعقوب رزاقی
اورمونون انزل ماحالینین بویداش ڪندینده  _1275جی
ایل دونیایا گوز آچمیشدیر .ساز و سوزو اوستاد آشیق
قوربان جمال آوالیدان اویرنیب.و قاراباغلی آشیق خلیل
مجدین اوستادی اولموشدور.آشیق یعقوب  _1340جی
گونش ایلینده یاشادیغی ڪندده وفات ائدیبدیر.
آشیق میرزا علی بابایی نیولویی
_ 1277جی ایل باراندوز ماحالینین نیولو ڪندینده
دونیایا گوز آچیب.اونون استادی آشیق ایمراهی دی و او
 40داستان بیلیرمیش.اونون شاگردلریندن اوز اوغلو آشیق
عیوض ،آشیق تیمور شفائی ،آشیق موسی مهری
دیلر.آشیق میرزا علی هم ده بیر بویوڪ موباریز اوالراق
جیلولوق دوورونده عثمانلی قوشونویالن برابر جیلوالرا
قارشی دویوشموشدور.آشیق میرزا علی  _1349جی ایل
دونیاسین دییشیبدیر.
اونون  160ایللیک قوپوز سازی ایندیلیکده اوز نتیجه سی
علی بابایی ده دیر.بو قوپوز سازی ،اوستادی آشیق
ایمراهدان اونا ارث یئتیشمیشدی.و او قوپوزو خاتم آدی
ایله تانیرالر.
آشیق نیت یگانه:
 1279جی ایل اورمونون نازلی چای ماحالینین انگنه

ڪندینده دونیایا گوز آچمیشدی.او یئنی یئتمه
چاغالریندان آشیقلیقا باشالییب و اوزونو گنج یاشالریندا
بیر اوستاد آشیق ڪیمی تقدیم ائده بیلمیشدی.آشیق
نیتین هنری و اینجه صنعتی اوز دوورونده تڪ اولدوغونا
گوره اونا یگانه سوی آدی وئریلمیشدیر.آشیق نییتین اوغلو
 ،آشیق نوصرت یگانه ده سونراڪی دوورون اوستاد
آشیقالریندان اولموشدور.آشیق نییت گنج یاشالریندا 30
یاشی اولدوغو زامان دونیاسین دییشیب.اونون وفات
تاریخی  _1309جی گونش ایلیدیر
آشیق خلیل مجد قاراباغ:
_ 1284جی گونش ایلی انزل ماحالینین قاراباغ کندینده
دونیایا گوز آچمیشدیر.اونون ساز و سوز استادی بویداشلی
آشیق یعقوب رزاقی اولموشدور.آشیق خلیل مجد _1366
جی گونش ایلی دوغما کندینده دونیاسینی دییشیبدیر
آشیق عباد ولی پور
اورمونون روضه چای ماحالیندا اوالن یورقانلی ڪندینده
دونیایا گلدیگینه گوره اونو آشیق عباد یورقانلی سسله
ییردیلر _1287.جی ایلده دونیایا گوز آچمیشدی .او
اوشناوالی آشیق لوطفعلی رحیمی دن درس
آلمیشدیر.آشیق عباد اورمونون داستان بیلن
اوستادالریندان ایمیش و آشیق درویش و آشیق دهقان
اونون محضریندن فایداالنمیشدیالر.آشیق عباد
 18/11/1370تاریخینده اورمودا وفات ائتدی .و اورمودا
باغ رضوان مزارلیقیندا تورپاقا تاپشیریلدی.اونون ان یاخین
دوستو آشیق علی قیرمیزی باش ایدی.
غالم حنیفی
_ 1291جی گونش ایلینده نازلی چای ماحالینین
ڪئچل آدلی ڪندینده دونیایا گوز آچمیشدی.گیژلرلی
اوستاد آشیق مهدی دن درس آلمیشدی.او نهایت ده
 _1390جی گونش ایلینده دونیاسین دییشدی.
آشیق عزیز مراد خا
_ 1301جی گونش ایلی اورمونون دول ماحالیندا یئرلشن
سامیرتی ڪندینده دونیایا گلمیشدیر.آشیق فرهادین
شاگردی اولموشدو و اونان درس آلمیشدیر.آشیق عزیز
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 1351/ 10/ 7تاریخینده آسم خستلیگینین نتیجه
سینده وفات ائتدی و سامیرتی ڪندینده تورپاقا
تاپشیریدی ،اونون نچه شعری وار
باد صبا
باد صبا سیغال وئردی اوزوین
او اوزلرین نه چون منلن یاغیدی
دوزه بیلمم عشوه سینه ،نازینا
چڪیبسن سینه مه  ،عشقین داغیدی
هر گون گلیب مدرسه یه گئدرسن
باغریم باشین جایناغیندا دیدرسن
من یازیغا چوخلو ستم ائدرسن
شمعده یانان اوره گیمین یاغیدی
توتوبسان دستینده گولو ،نارینجی
آال گوزلری یین اولدوم یورونجو
بلور بوخاق  ،مینا گردن ،دیش اینجی
قوینون ایچی سگگیز جنت باغیدی
عزیزم مڪانیم دئییلیر دولدا
چپ انداز خالالرین وار ساغ_ سولدا
طرحی یین گورموشم او قیزیل گولده
گئتمه درسه ،اوپوب قوجماق چاغیدی
آشیق علی شمس دارغالو
_ 1303جی گونش ایلینده اورمونون برڪیشلی
ماحالینین دارغالی ڪندینده دونیایا گلمیشدیر.او
اورمونون آغداش محله سینده یاشاییردی و اامی اونو
آشیق علی قابچی سسله ییردی.چونڪو آشیقلیقدان
عالوه قاب قاشیق ساتاردی.آشیق علی  1367 /3 /4ده
اورمودا دونیاسین دییشیب و باغ رضوان مزارلیقیندا تورپاقا
تاپشیریلدی.
محمد حسین نوجوان چیچڪلوی منصو:
اورمونون نازلی چای ماحالینین چیچڪلی باش قاال

ڪندینده  15/3/1305تاریخینده دونیایا گوز آچمیشدیر
و آشیق حسین چیچڪلی آدیالن مشهور اولوب
تانینمیشدیر.آشیق حسین چیچڪلی 27/1/1391
تاریخینده وفات ائتدی .اونون قوپوز سازی االن اوغلوندا
دیر.
آشیق حسین سولطان
_1305جی گونش ایلی باراندوز ماحالینین اوزان
ڪندینده دونیایا گلمیشدیر 20.یاشیندان آشیق لیقا
باشالمیشدی.اونون ساز چالماقین آشیق فرهاد تایید ایله
ییردی.آشیق حسین بیر زامان دا قوشاچایا ڪوچوب
اوردا آشیقلیقا مشغول اولموشدور.آشیق حسین /10 /2
 1369دا دونیاسین دییشدی.اونون مزاری توپوزآوا
ڪندینین مزارلیقیندا دیر.
نصرت یگانی
_ 1305جی گونش ایلی اورونون نازلی چای ماحالینین
انگنه ڪندینده دونیایا گلمیشدیر.اونون آتاسی آشیق
نیت اورمونون آدلیم آشیقالریندان ساییلیردی.آشیق
نصرت شعر ده یازارمیش  .و  1379 /12 /16دا اورمودا
وفات ائتدی.
آنالمیشام
یاشیم ڪئچدی سننیم یئتدی سڪسانه
دونیانین ایشینی ڪج آنالمیشام
جوانلیق وقتینده عقلیم ڪم ایدی
اونونچون تڪلیفی گئج آنالمیشام
اجل اوزاق دگیل هرگز آدامدان
بیر واخت اوالر روحوم چیخار بدندن
نسیه قبول ائتمیر نقد ایستیرمندن
وئرسم ده گوتورمز وج آنالمیشام
ڪیمدی دوغرو قوربان ڪسدی مناده
ڪیمسه ایله شیطان دوشدو عناده
قالمالی دگلیڪ دارالفناده
ائیلریڪ بو یئردن ڪوچ آنالمیشام
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ڪیمیسی دونیانی جان ڪیمین توتدی
ڪیمیسی آنالدی بیر توشه گوتدو
ڪیمیسینی ملعون شیطان آلداتدی
آشڪارا ائیله دی لج آنالمیشام
یئتیردی یگانه بورا ایشینی
غم_ غصه لر تئز آغارتدی باشینی
اجل اوزاق دئیل ڪسیب قارشینی
آالجاقدی مندن باج آنالمیشام
آشیق عباسعلی پاڪروان صالح
اورمونون جبل ڪندینده  07/05/1305تاریخینده دونیایا
گوز آچمیشدیر.رحمتلیڪ استاد آشیق عزیز مرادخانین
شاگردی ایدی.دول آشیق سبڪینین دوامچیسی دی
.آزربایجانین باتی بولگه سینده چوخلو شهرلرده آشیقلیق
ائتمیشدی.و نهایت ده  _1366جی ایل وفات ائتدی و
دوغولدوغو ڪندین مزارلیقیندا توپراقا تاپشیریلدی.
آشیق نجفقلی حسن زاده قشالقی
قشالقلی نجف آدی ایله مشهور ایدی.
او  1305 /11 /04تاریخینده اورمونون برڪیشلی
ماحالینین محمدقولو قیشالق ڪندینده دونیایا گوز
آچمیشدیر و نهایت ده  1375/ 04/09تاریخینده دوغما
ڪندینده وفات ائتدی و تورپاقا تاپشیریلدی.اونون سازی
االندا یاشادیقی اوتاقدا دووارین بزه گیدیر و  _100دن
چوخ یاشی وار.

آچمیشدی.اونون آتاسی آشیق یعقوب و باباسی آشیق
اوحانئس اورمونون مسیحی آشیقالریندانیمیش.اونون
اوستادی اوز آتاسی اولموشدور.آشیق یوسف یئنی یئتمه
چاغالریندان بری آشیقلیق ائدمیشدیر.انقالبدان اونجه 10
ایلدن چوخ اورمو رادیوسیندا چالیشمیشدیر.آشیق یوسفین
قوپوزالری دا ماراخلی دی.بیرینین 162یاشی بیرینین
ایسه  67یاشی واردیر 162.یاشلی قوپوز اونون باباسیندان
اونا میراث قالیمیشدیر.آشیق یوسف اوحانئس ایرانین
چوخلو شهرلرینده چیخیشی اولموشدور و چوخلو
فستیوالالردا بیر استاد ڪیمی تقدیر اولونموشدور.اونون
تورڪیه نین نچه شهرینده ده چیخیشی اولموشدور.
نهایت ده آشیق یوسف اوحانئس1398 /02 /21
تاریخینده اورمو شهرینده وفات ائتدی  .اوستاد آشیق
یوسف اوحانئسین مومدان یاپیلمیش هیڪلی ده
اورمونین موزه سینده گلنلرین گوزو اونونه
سریلیبدیر.آشیق یوسفین بیر نچه شعری وار.
یاواش یاواش
ساققاال دن دوشدو پوزولدو اندام
ایسته ییر آغارا باش یاواش یاواش
داها یئیه نمیرم برڪ غذاالری
توڪولور دهاندان دیش یاواش یاواش
تارالشیب گوزلریم  ،گورمه ییر گوزوم
ایڪی نی اوچ ائدیب ،تیتره ییر دیزیم
جوانالر ایچینده گئچمه ییر سوزوم
یئتیشیر یئتمیشه یاش یاواش یاواش

رسول بدل
میاوالی آشیق رسول  _1306جی گونش ایلی اورمونون
برڪیشیلی ماحالینین میاوا ڪندینده دونیایا گوز
آچدمیشدی.آشیق فرهادین مجلسلریندن فایداالناردی و
آشیق نجف قیشالقلینین دوستالریندان ساییالردی.آشیق
رسول 18/05/1375تاریخینده دوغولدوغو ڪندده وفات
ائدیب و اوردا تورپاقا تاپشیریلدی و سازی بیر خزینه
ڪیمی اوغلونا یئتیشدی.

اجل پیمانه سین دولدوروب ایچدی

یوسف اوحانئس دیزج تڪیه

خبر گئتدی دوستالر گلدی یئتیشدی

قوجامان آشیق  05/1306 /16تاریخینده اورمونون
باراندوز ماحالینین دیزه تڪه ڪندینده دونیایا گوز

دوزدولر مزارا داش یاواش یاواش

بیرده اله دوشمز جوانلیق ڪوچدو
قامتیم دال اولدو ،گوزه تار دوشدو
همسن اوالنالرین هامیسی ڪوچدو
بیزه خبر گلیر ڪوچ یاواش یاواش
یوسف دا وصیت فڪرینه دوشدو
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دوداغيم بئله ياالن سوزلره

شعریمیز –دیزگیمیز
Şiirimiz- Dizgimiz

اينانمادي قوالغيم
آنام مني اويدورماز آتام مني آلداتما ز
بو سو زلرين هئچ بيري
منيم عاغليما باتما ز
نييه منيم آديمي سوروشما يير اوزومدن
نييه سوء زون دوزونو

تورکودورمنیم دیلیم

اوخوماييرگئوزومد ن
هركس ياالن دانيشسا
آالهين دوشماني دير
من كي ياالن دئميرم
بو اونون ياالني دير
اليالي دئيبديرآنام
منه بئشيكده توركو
دانيشميشق هاميميز

مدرسه ده موعلليم
يئنه دوءدويده اليمدن
باجار ماديم فارسيني
ايراد توتدوديليمدن
دئديم  :آغا موعلليم
وورما  ،گوينه دي اليم
نه دير آخي گوناهيم
توركودورمنيم ديليم
يا پيشدي قوالغيمدان
دئدي  :بوراخ توركونو
اوقالدي ائوينيزده
اونوت گئتسين كو كونو
اوء يره نمه سن آب  -بابا
آچاجاقسان اليني كو تك ييه ندن سونرا
اونودارسان ديليني
سنين هاران توركدور؟ آذريسن  ،آذري
كيم او يره ديبدير سنه
بئله يانليش سوء زلري

ائوده ائشيكده توركو
نه دن گرك يازماياق
ديليميزي كيتابا
مدرسه ده نه اوچون
گلمه يك بيز حسابا ؟
يقين كوتك يئمزديم
اوخو سايديم ديليمي
گو ينرتي سخمازديم
قولتو غوما اليمي
قوي بو يويوم بير اوزوم
اوالجاغا م موعلليم
اوندا چوخ ايش گوره جك
بوگون گوينه ين اليم
كيالسيمدان گله جك
ائليميزن اوز سسي
اوالجاقدير او زمان
توركون ده مدرسه سي
xalxalim.blogfa.com

آخدي گوزومون ياشي تيتره دي ديل –
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اشعار ترکی روی سنگ قبر
MƏZAR DAŞLARI YAZILAI
آغال آنام آغال
توپراق ایچینده بیر دوردانا یاتیبدیر

قوی گٶز یاشینال مزاریم اوستونده گوللر

توپراق ایچینده بیر خوش سونا یاتیبدیر

سوالنسین

سوزون دوزو ،ملک اینسان جیلدینده

ائله بیر نعره چک تیتره سین یئر گٶی

بوردا بیر مئهریبان آنا یاتیبدیر

غفلت یوخوسوندان خالقیم اویانسین

***

داغالرین قوینوندا آچان گول ایدیم

ائی دده گره ک آغالییم

سورمایین آی دوستالر ،واختسیز سولموشام

سن اوچون اورَ ک داغالییم

آزاد ائتمک اوچون آزربایجانی

بو فلک بیزی آییردی

من وطن یولوندا شهید اولموشام

اونا بیر ده بئل باغالییم؟

***
عاقیبت سن ده گلیرسه ن بو صیراطین باشینا
حضرت-ی آدم کیمی گیرسه ن هزاران یاشینا
کیمسه یه باقی دئییلدیر بو جاهان ظیلل-ی خیال
غفلت ایله آلدانیب مئیل ائتمه قلب نققاشینا
عاقیبت اولسان گره کدیر سن ده موحتاج-ی دوعا
اوخو بیر قاچ فاتیحه ،بخش ائیله دین قارداشینا
ائی برادر باخ منه ،یئتمه ز می هئچ عیبرت سنه؟
شمعی نامیم بیر نیشان اولدو مزاریم داشینا
***

***
یاشادیم دونیادا من ده بیر موددت
ائتدیم باجاردیقجا نئچه نصیحت
مقصدیم وئرمک ایدی دوز یولو نیشان
آلالها تاپشیریب گٶچدوم دونیادان
***
سنی فرزانه لر آتدی
قاپیپ دیوانه لر توتدو
کیمی آلدی ،کیمی ساتدی
یاالن دونیا ،یاالن دونیا
***

بیر گولی دونیا ایدیم اصلینده من
ایشته قوندوم خاک-ی قبره من ده تن
بیر وفاسیز ،اصلی یوخ دونیا ایمیش
ائیله دیم کام آلمادان ترک-ی وطن
هاردا قالدی بونجا آالییشالریم
اون سکیز یاشیندا گییدیکده کفن
من غریبه م ،گلدیم ائی ربب-ی غفور
مغفیرت قیل منی ،لوطف ائیله سن
***
بو مزارالر درسی عیبرت یئرلری
غفلتی آت ،گٶر اولومو ،اولومو
گٶر نیشانسیز یاتان سولطان ارلری
قوالغین آچ ،دوی اولومو ،اولومو
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جان ملکه یی تسلیم آلمیش جانالری
معمور ایکن ویران اولموش خانالری
هم چوروموش تورپاق اولموش تنلری
سویله شیرلر ،بیل اولومو اولومو
***
یا رب بو نه اولوم ،بو ناصیل ظولوم
آه دیییب ده آغیر باشالر آغالییر
چیچه یی بورنوندا ،سوالن بو گولوم
تورپاغا قاریشان ساچالر آغالییر
جان دایانیر می بئله بیر زارا
قالدی قییامته منده کی یارا
دور مزارچی ،قازما وورما مزارا
سن گورمه زسین داشالر آغالییر
اوتمه بولبول اوتمه باغالر یاسلیدیر
بوگون آردانوشدا چایالر یاشلیدیر
قاالن بیر کرمدیر ،گئده ن آسلیدیر
اوواالر ،یایالالر ،کٶشکلر آغالییر
افکاری سن غمسیز قالمازسین بیر گون
اورتادا بیر تابوت ،بو ناصیل دویون
هر کیمین اوزونه باخدییسام بو گون
چکیلیر اوره کلر ،ایچلر آغالییر
(افکاری)
***
بیز دونیادان گئده ر اولدوق
قاالنالرا سالم اولسون
بیزیم اوچون خئییر دوعا
قیالنالرا سالم اولسون
اجل بوکه بئلیمیزی
سویله تمه یه دیلیمیزی
خسته ایکن حالیمیزی
سورانالرا سالم اولسون

تنیم اورتایا آچیال
یاخاسیز گٶمله ک بیچیله
بیزی بیر آسان وجهیله
یویانالرا سالم اولسون
صیال وئریله قصدیمیزه
گئده ر اولدوق دوستوموزا
ناماز اوچون اوستوموزه
دورانالرا سالم اولسون
آشیق یونوس سویله ر سوزون
یاش دولدورور ایکی گٶزون
بیلمه یه نلر نه یی بیلمیش
بیله نلره سالم اولسون
***
گلدی گئچدی عٶمروم منیم
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شول یئل اسیب گئچمیش کیمی

دویون اوالر ،بایرام اوالر

هله منه شٶیله گلدی

دوستالر سنی خاطیرالیار

گوزوم یوموب آچمیش کیمی

***
گلیملی گئدیملی دونیا،

ایشته بو سوز حاق تانیقدیر

سون اوجو اولوملو دونیا

بو جان گٶوده یه قونوقدور

***

بیر گون اوال چیخا گئده

ان سونوندا اولومدور سئوگیلیم ایسته ر

قفسدن قوش اوچموش کیمی

ییرتیجی اللرده اولسون ایسته ر
گٶزلرینین ایسالق یاتاغیندا

بیر خسته یه واردین ایسه

ان سونوندا اولومدور سئوگیلیم

بیر ایچیم سو وئردین ایسه
یارین آندا قارشی گله

عزیزیم دویمادیم سندن

حاق شارابین ایچمیش کیمی

نه تئز مندن دویوب گئدین؟
اجل گلجک بو قوربتده

یونوس ائمره بو دونیادا

منى یالقیز قویوب گئدین.
(استاد شهریار)

ایکی کیشی قالیر دئرلر
مگر خیضیر ایلیاس اوال

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

آبی حیات ایچمیش کیمی

نه باخیر سان ،منیم کیمی من باخیردیم ،سنین کیمی

***

یاتاجاقسان ،منیم کیمی باخاجاقالر ،سنین کیمی

بیر چیچک ایدیم دونیادا
آچامادان قیریلدیم
***
سن ده ایسته ردین ایشیقالندیراسان ائل یولونو
اوالن اینسان ییخیالندا توتاسان ساغ سولونو
الده میفتاح-ی فضیلت چالیشیردین بلکه
آچاسان درده گیریفتار اوالنین ال قولونو
اوستومه اسدی یامان یئل ،نئجه کسدی خولومو
قیشا دٶنده ردی یازیم ،قازدی قوپارتدی کولومو
ائل اوبا چوخ دا گلیب آغالییب اسکیلتدی غمیم
ولی من چوخ سئویره م سنسیز اوالندا اولومو
***
سن گئده رسه ن آدین قاالر
دوستالر سنی خاطیرالیار

مال محمد فضولی

***
آنا چوخ عزیز دیر،چوخدا مو قدس
آنجاق اوالدیچون صاباح آتادیر
او ئوره ک دیر ،جان دیر هم ده قان ،
نفس عائیله ده تک قیبله گاه آتادیر
آتادیر اوالدی اؤزو آغ ائدن
آتادیر تپه نی اوجا داغ ائدن
آتادیر ویرانی  ،جنت باغ ائدن
اوالدین یولوندا مایاغ آتادیر
گله جکی خوشبخت لیکده گؤره نیم
یامان گؤنده کؤمک اَل وئرنیم
حیات بلدجیسی یول گؤستره نیم
اَن بؤیوک صنعتکار داهی آتادیر
اوالد گؤردون مجلیس لرده شاخ دورار
آتاسیز اوالد بؤینونو بورار
اوالدا وار گونده مجلیس لر قورار
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اونون آرخاسیندا ،اوداغ آتادیر

***

آتا سیز بیر کسین اولماز حورمتی

مزارینا دیز کو چه ره ک آغالردیم

یاخشی اوغول چکر آتا حسرتی

چیچک لری با داشینا باغالردیم

تئز تئز دوشسون یادا آتا صوحبتی

سونرا گونلی یاماج الرا قالخاردیم

آتاسیز چکیلن بیر آه آتادیر

اَلیم چاتمیر ،مزارینا آی آتا

عمی لر ،دایی الر دورا یان یانا

حسرتلی یم اؤز یوردوما آی آتا

قارداش باجیالر  ،جان دئیه سانا
باشیوی دیزینه قوی سادا آنا
یئنه دار مقامدا پناه آتادیر

آی آتا ،آی تا ،آی آتا
یوخوالردا ،
روحونال گؤرشورمدیز کؤچورم ،

***

اللرینی اوپو رم

کوچوب گئدون سون منزیله

نه دن سنی هر واخت کوسگون گورورم

سنسیز گولمز اؤزوم آتا

اوالجاغیم نه دی بیلمم آی آتا

سن یانان چیراغیم ایدون

سجده قیالم من روحونا ای آتا

اَن ایستی قوجاغیم ایدون

حسرتلی اؤز یوردوما آی آتا

هم آرخام دایاغیم ایدون

***

سنسیر نئجه دؤزوم آتا اولومونه ،

ای وای سنون قصه جانسوزوی هر کس کی اشیتدی

ائل آغالدی یئر آغالدی ،

بیر آه چکیب کوسدی فلکدن سنه خاطر

گؤی اغالدی اوجاقیمدا ،

ای دوست سنون شانسوی هر کس کی بولوردی

غم چاغالدی دردیم ،

چوخ آرزوالرین آتدی نظردن سنه خاطر

دؤزوم دوزم ،

***
اوولمه  ،توپراقالرا وئرمه رم سنی
یئرین قولالرمین آراسیندادیر
طبیعتی سوالریال یومارام
سنیسویون گوزمون قاراسیندادیر
***

آتا سنین بااالن بو حالینان
دوزمه ییره م،
یوخلوقونا کعبه م ،
پیریم ،مزارینا قوربان اولوم ،
اؤزوم آتا
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بهار فصلی خزان گلدی باغیما
سولدی آچیلمامیش گوللریم منیم
قارا توپراق چکدی منی کامینا
یاددان چخاتماسین ائللریم منیم
***
نئجه راحت یاتاسان بیر گئجه بیزسیز آتا جان
قوروماز گوز یاشیمیز بیر گئجه سنسیز آتا جان
بیز سنه بولبولی دیک سنده بیزه باغ و چمن
نئجه بولبول یاشاسین باغ و چمن سیز آتا جان
***
غم غصه لر اوره کلری داغالییب
هجرینده باخ گوزلریمیز آغالییب
بیز بویاالن دنیایا بیر قوناقیخ
حق توشه سین گوزل آتام باغالییب
***
هر بیر اوالده شرف شهرت ایله شأن آتادیر
باشا تاج قلبه فرح بخته سلیمان آتادیر
حورمتین ساخالگینان دایماً عالمده اونون
چونکی دونیایه سنی بخش ائده ن انسان آتادیر
***
اکبر مدرس اول ( شیوای تبریزی )
بو لحد ده نئجه گور دگدی داشا باشالریمیز
دی کی یاد ائیلی یلرگه بیزی قارداشالریمیز
من حیاتیمدا چالیشدیم ائلیم آزاد یاشاسین
دئنه تعقیب ائله سینلر یولو یولداشالریمیز
جهل قویماز کی چاتا حقینه جاهیل هئچ وقت
چوخ چالیشدیق آییال بلکه وطن داشالریمیز
جهل دیر ملته بدبخت لیکه علت( شیوا)
دفع قیلسین ال گرک جهلی بو ائل باشالریمیز.
وورما اَل تربتیمه ؛ تربت آدم ده منم
نه او دونیا ؛ نه بو دونیا ایکی عالم ده منم
نئیلییم پی آپاران اولمادی بو وارلیغیما
عیش و عشرت ده منم محنت و ماتم ده منم

عومور بویو ؛ نیسگیل ایلن یولالرا گوز تیکیب گئتدیم
بیر کونول لوک محبتین حسرتینی چگیب گئتدیم
تک لیگیمده گوزدن قان – یاش آخیتسام دا ؛ سئوینیرم
انسانالرین دوداغیندا گولوش گولو اکیب گئتدیم .
میلتیمی گولدورموشم گولموشم
بختورم اوز یوردومدا اولموشم
بشیگیمده مزاریمدا بو یورددا
بو تورپاقا اولرکن جان وئرمیشم
بینهایت بو گؤیون آلتیندا
بیزه بیر قبّهی فیروزه ده یوخ!
یانار افالکده مینلرجه چیراق،
بیزه بیر شمع ،بیر آویزه ده یوخ!
بو قدر اولدوز آراسیندا بیزه
یئددی گؤیلرده بیر اولدوز یوخوموش!
بؤلدولر قوشالری عالمده مگر،
بیزه ده چاتدی او آغالر بایقوش؟!
قوواالرکن منی هر گون محنت
قاپیمی دؤگمهدهدیر هر گئجه غم.
هامی آزاده ائلین شاعری وار
من اسیر ائللرین آه! شاعرییم.
***
الی الی گوزوم آغالما اوره گیمی داغالما
یات یوخون شیرین اولسون قلبیمی سن داغالما
***
چیخدیم داغالر باشینایازی یازدیم داشینا
گلن گئدن اوخوسون نه لر گلدی باشیما
***
آتا جان آلدی الیمدن سنی ظالیم بو فلک
گؤز یاشیم سئل تک آخیر دوزمورو هیجرانه اورک
بیلمه دیم قدرینی من دونیادا اولدوقجا سنین
ایندی حسرتله دوزم آیریلیقا منده گرک
***

آراما قبریمی ؛ آختارما منیم باش داشیمی

گئتمیسن سن ،قالمیشیق غمده آتا

رسم ده حضرت نوح؛ اسم ده خاتم ده منم .

قویموسان بیزلری ،ماتم ده آتا
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نه قدر یاخجیلیغیندان دئسم آزدی

نئجه بولبول یاشاسین باغ و چمن سیز آتا جان

یوخ سنه تای بوتون عالمده آتا

***

***

توپراق ایچینده بیر دوردانا یاتیبدیر

آتا عالمده عجب بیر باهالی نعمتیمیش

توپراق ایچینده بیر خوش سونا یاتیبدیر

سایه سی سایه دگیرمیش برکت رحمتیمیش

سوزون دوزو ،ملک اینسان جیلدینده

حیف اوال گئتدی الیمدن بو ایشیقلی چیراغیم

بوردا بیر مئهریبان آتا یاتیبدیر

هر نفس چکماغی والاله واریمیش دولتیمیش

***

***

ای آتا گره ک آغالییم

قوجاغینا کوچدی آتام  ،توپراق آتام امانتین

سن اوچون اوره ک داغالییم

بیر مرحم قوی یاراسینا  ،توپراق آتام امانتین

بو فلک بیزی آییردی

قلبینده مین آرزی قالدی  ،هله نئچه یازی قالدی

اونا بیر ده بئل باغالییم؟

قیزی قالدی قیزی قالدی  ،توپراق آتام امانتین

***

***

یاشادیم دونیادا من ده بیر موددت

آتانین تکجه آدی کُل بو دونیایه دئیه ر

ائتدیم باجاردیقجا نئچه نصیحت

آتانین بیر باخیشی مُلک سولیمانه دئیه ر

مقصدیم وئرمک ایدی ،دوز یولو نیشان

آتا بیر گولدی گولوستاندا اونا تای اولماز

آلالها تاپشیریب ،کوچدوم دونیادان

آتانین عطری بوتون باغ و گولوستانه دئیه ر

***

***

سنی فرزانه لر آتدی

هیجرینین من باال مجنون کیمی دیوانه سیم

قاپیپ دیوانه لر توتدو

یارالی پیکرینین گؤر نئجه پروانه سیم

کیمی آلدی ،کیمی ساتدی

سینه نین گوللرینین بولبول مستانه سیم

یاالن دونیا ،یاالن دونیا

بولبول آغالر گولونه فصل خزاندا گوزلیم

***

***

زییارتدن موراد دوعادیر

حیات دان گئتسمده خاطرات دایام

بوگون منه ،یارین سنه دیر

آرزوما همیشه چاتاچات دایام

***

اوستومه نه قدر توپراق آتیلسا

آغالرسا باال آغالر

ایشیغام یئنه ده من اوست قات داسیام

اوزگه سی یاالن آغالر

***

***

قدمین قویسا گؤز اوسته دییرم جان آتاما

جاهاندا کیمسه قالماز ،جومله فانی

چیخاری یوخدو گؤزومون تا اوال قوربان آتاما

قالیر ایتامینا آه-و فغانی

ائدیب آسایشی بیزلره خاطیر او حرام

***

نئجه من آغالمایام حال پریشان آتاما

عاقیبت سن ده گلیرسه ن بو صیراطین باشینا

***

حضرت-ی آدم کیمی گیرسه ن هزاران یاشینا

نئجه راحت یاتیسان هر گئجه بیزسیز آتا جان

کیمسه یه باقی دئییلدیر بو جاهان ظیلل-ی خیال

قوروماز گؤز یاشیمیز بیر گئجه سن سیز آتا جان

غفلت ایله آلدانیب مئیل ائتمه قلب نققاشینا

بیز سنه بولبولویدخ سنده بیزه باغ و چمن

عاقیبت اولسان گره کدیر سن ده موحتاج-ی دوعا
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اوخو بیر قاچ فاتیحه ،بخش ائیله دین قارداشینا

تورپاغا قاریشان ساچالر آغالییر

ائی برادر باخ منه ،یئتمه ز می هئچ عیبرت سنه؟

جان دایانیر می بئله بیر زارا

شمع-ی نامیم بیر نیشان اولدو مزاریم داشینا

قالدی قییامته منده کی یارا

***

دور مزارچی ،قازما وورما مزارا

بیر گول-ی دونیا ایدیم اصلینده من

سن گٶرمه زسین داشالر آغالییر

ایشته قوندوم خاک-ی قبره من ده تن

اوتمه بولبول اوتمه باغالر یاسلیدیر

بیر وفاسیز ،اصلی یوخ دونیا ایمیش

بوگون آردانوشدا چایالر یاشلیدیر

ائیله دیم کام آلمادان ترک-ی وطن

قاالن بیر کرمدیر ،گئده ن آسلیدیر

هاردا قالدی بونجا آالییشالریم

اوواالر ،یایالالر ،کٶشکلر آغالییر

؟ یاشیندا گییدیکده کفن

افکاری سن غمسیز قالمازسین بیر گون

من غریبه م ،گلدیم ائی ربب-ی غفور

اورتادا بیر تابوت ،بو ناصیل دویون

مغفیرت قیل منی ،لوطف ائیله سن

هر کیمین اوزونه باخدییسام بو گون

***

چکیلیر اوره کلر ،ایچلر آغالییر

بو مزارالر درس-ی عیبرت یئرلری

(افکاری)

غفلتی آت ،گور اولومو ،اولومو

***

گور نیشانسیز یاتان سولطان ارلری

بیز دونیادان گئده ر اولدوق

قوالغین آچ ،دوی اولومو ،اولومو

قاالنالرا سالم اولسون

جان ملکه یی تسلیم آلمیش جانالری

بیزیم اوچون خئییر دوعا

معمور ایکن ویران اولموش خانالری

قیالنالرا سالم اولسون

هم چوروموش تورپاق اولموش تنلری

اجل بوکه بئلیمیزی

سویله شیرلر ،بیل اولومو اولومو

سویله تمه یه دیلیمیزی

***

خسته ایکن حالیمیزی

یا رب بو نه اولوم ،بو ناصیل ظولوم

سورانالرا سالم اولسون

آه دیییب ده آغیر باشالر آغالییر

تنیم اورتایا آچیال

چیچه یی بورنوندا ،سوالن بو گولوم

یاخاسیز گومله ک بیچیله
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بیزی بیر آسان وجهیله

الده میفتاحی فضیلت چالیشیردین بلکه

یویانالرا سالم اولسون

آچاسان درده گیریفتار اوالنین ال قولونو

صیال وئریله قصدیمیزه
گئده ر اولدوق دوستوموزا

اوستومه اسدی یامان یئل ،نئجه کسدی خولومو

ناماز اوچون اوستوموزه

قیشا دٶنده ردی یازیم ،قازدی قوپارتدی کولومو

دورانالرا سالم اولسون

ائل اوبا چوخ دا گلیب آغالییب اسکیلتدی غمیم

آشیق یونوس سویله ر سوزون

ولی من چوخ سئویره م سنسیز اوالندا اولومو

یاش دولدورور ایکی گؤزون

***

بیلمه یه نلر نه یی بیلمیش

سن گئده رسه ن آدین قاالر

بیله نلره سالم اولسون
***
گلدی گئچدی عؤمروم منیم

دوستالر سنی خاطیرالیار

شول یئل اسیب گئچمیش کیمی
هله منه شؤیله گلدی
گؤزوم یوموب آچمیش کیمی
ایشته بو سؤز حاق تانیقدیر

دویون اوالر ،بایرام اوالر
دوستالر سنی خاطیرالیار
***
گلیملی گئدیملی دونیا،
سون اوجو اؤلوملو دونیا
دده قورقود
***

بو جان گؤوده یه قونوقدور

ای وای سنین قصه جانسوزینی هر کس کی ائشیتدی

بیر گون اوال چیخا گئده

بیر آه چکیب کوسدی فلکدن سنه خاطیر

قفسدن قوش اوچموش کیمی

ای دؤست سنین شانسینی هر کس کی بیلیردی
چؤخ آرزوالرین آتدی نظردن سنه خاطیر

بیر خسته یه واردین ایسه
بیر ایچیم سو وئردین ایسه

ئؤلمه توپراقالرا وئرمه رم سنی

یارین آندا قارشی گله

یئرین قؤل الریمین آراسیندادیر

حاق شارابین ایچمیش کیمی

طبیعتی سوالر ایله یومارام سنی
سویون گؤزومون قاراسیندادیر

یونوس ائمره بو دونیادا
ایکی کیشی قالیر دئرلر

هر بیر اوالده شرف ،شهرت ایله شاءن آتادیر

مگر خیضیر ایلیاس اوال

باشا تاج ،قلبه سئوینج ،بخته سلیمان آتادیر

آب-ی حیات ایچمیش کیمی

حورمتین ساخال گیلن دایما عالمده اؤنون

***

چونکو دونیایه سنی بخش ائدن اینسان آتادیر

بیر چیچک ایدیم دونیادا
آچامادان قیریلدیم

غم غصه لر اورگ لری داغالییب

***

هجرینده چؤخ گؤزلریمیز آغالییب

سن ده ایسته ردین ایشیقالندیراسان ائل یولونو

بیز بو یاالن دونیایا بیر قؤناغیق

اوالن اینسان ییخیالندا توتاسان ساغ سولونو

حق توشه سین گؤزل آتام باغالییب
) Xudafərin 198 (2021خداآفرین  198مهر1400

93
بیز لری هجرینده آغالددین آنا
گون کیمی چیخدین نه تئز باتدین آنا
سن بیزی گؤزدن نیه آتدین آنا
ساخالمیشدیق بیز گؤز اوستونده سنی
آنا ،آنا فراقینده آغالرام
آدین گلنده سینمی داغالرام
چیخاتمارام محبتین یادیمنان
الی الی سئون قوالقیمدا ساخالرام
عشقین کی قراریندا وفا اؤلمیاجاقمیش
بیلمم کی طبیعت نیه قؤیموش بو قراری
بهار فصلی خزان گلدی باغیما

بؤیوک ننه عجب شیرین دیلیدین

سؤلدی آچیلمامیش گوللریم منیم

بو گولشنده سن شانلی بیر گولیدین

قارا توپراق چکدی منی کامینا

یاخشیلیقدان من تا نجور ذکر ائدیم

یاددان چیخاتماسین ائللریم منیم

محبت اؤباسیندا سن ائلییدین

نئجه راحت یاتاسان بیر گئجه بیز سیز آتاجان

ای اوره گی الله کیمی قان اؤغول

قوروماز گؤز یاشیمیز بیر گئجه سن سیز آتاجان

قان ائله دی قلبیمی هجران اؤغول

بیز سنه بولبولودوق سنده بیزه باغ و چمن

آنان یوخدور زولفین یؤال آغلییا

نئجه بولبول یاشاسین باغ و چمن سیز آتاجان

باجی ،قارداش بؤیونا قوربان اؤغول

سنه گر واضح اؤال ئؤلماغیم ای بی کس آنا

ای اوره گی الله کیمی قان آنا

چاغیرین قؤنشوالری اؤغلونا قور بزم عزا

قان ائله دی قلبیمی هجران آنا

سیز قورون بزم عزا تا کی منی یاد ائیلیون

آنا دئییب هرای چکیب آغالرام

اؤخویون سوره الحمد منی شاد ائیلیون

عمروم بؤیی من سنه یاس ساخالرام

داغالردان اوجا آنام ،دنیزلردن سرین سن

نامرد فلک هر گولی کی چؤخ گؤزل اؤلسا

هر نه قدر قؤجالسان ،باشقا گؤزل گلین سن

گولزاری خراب ائیلیه جاق بیر گول آپارسین
چرخ و فلکی ساخالماق اؤلماز یئتیشن وقت

بولبولون سؤلسا گولی بیرده گلنمه ز بو باغا

بو عادت اؤلوب غنچه گتیرسین گول آپارسین

اُوچونون قاخسا اُوو بیرده دؤالنماز بو باغا
آنانین قوینو هر یئردن راحت اؤالردی اوشاغا

بو رسمیدیر کی آی یئرینه گون گئجه گلمه ز

آنا دور بیر خوشی گلدینی ائله بو قوناغا

گر جذبه عشق اؤلسا گتیررم نئجه گلمه ز
xalxalim.blogfa.com
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تورکلرده اولوم و اینجالرال ایلگیلی سوزلر و دئییم لر
TÜRKLƏRDƏ ÖLÜM VƏ İNANCLARLA İLGİLİ SÖZLƏR VƏ DEYİMLƏR
آرامگاه ابدی :منگی یاتیر ، Məngi Yatırاورکه ن
یاتیر( Ürkən Yatırاورکه ن :همیشگی)
ترکان باستان به خدا “تنگری” ،به مراسم خاکسپاری
مرقد ،بقعه :قورقان ائوQurqan Ev
“یوغ” ،به تربه مزار “قورقان” به مجسمه مزار
قبرستان :اٶلولوک ، Ölülükسینلیک، Sinlik
“بالبال” و خادمان دینی “قام” می گفته اند .در زیر
سینالق ، Sinlaqسینلک، Sinlək
معادل ترکی برخی کلمات آورده می شود .شایسته
گٶموتلوک. Gömütlük
است نویسندگان و شعرا و اهل قلم ،کلمات اصیل
گورکن :گٶموتچو، Gömütçü
ترکی زیر را به جای کلمات سایر زبانها دخیل در
سینچیSinçi
زبان ترکی که استقالل و هویت این زبان را تهدید و
گورکنی :گٶموتچولوک، Gömütçülük
مخدوش کرده است بکار برند:
سینچیلیکSinçilik
سنگ قبر :سال( Salسنگ مسطحی که بر روی قبر
مزار :سین ، Sinسینه ، Sinəسینله . Sinləدر جامع
گذاشته می شود)
التواریخ قرن هفده گفته می شود که در زبان ترکی سینله
مجسمه قبر :بالبال Balbal

منحصرا برای نامیدن قبر کفار و مزار برای نامیدن قبر
مسلمانان بکار می رود .به نظر می رسد.
تشابه کلمه ترکی سین به معنی مزار با کلمه سینوس
التین به معنی شکاف و شیار حادثه ای تصادفی است.
قبر ،گور ،مقبره :باساغا ، Basağaیئرچو٬ Yerçü
توبلو(ق) ، Tubluqتوپلو ٬ Tupluسوکی، Söki
قوم ، Qomتوکه ، Tükəقوموا Qomva
مزار تاریک :تونه ریک ، Tünərikتونه، Tünə
تونه ره ک ، Tünərək
قارایئر ، Qarayerقارا دام٬ Qaradam
قارا اورونQaraorun
مدفن :گؤموت٬ Gömüt
گؤمه ج  ٬ Göməcگؤمگه ن، Gömgən
گؤمدو Gömdü
تربه :قورقانQurqan
آرامگاه :یاتیرYatır

کتیبه سنگ قبر :سین یازیتیSin yazıtı
ستون یادبود ،ستون مزار :تیکمه داش، Tikmə daş
تیکیلی داشTikili daş
سنگ عمودی مزار :تیکیتTikit
سنگ سر مزار :باش داشیBaşdaşı
سنگ پای مزار :آیاق داشیAyaqdaşı
مرگ :اٶلوم Ölüm
اجل :قارایازی ، Qarayazıقارادوه، Qaradəvə
قاراچیخین ، QaraçıxınقارایولQarayol
جنازه :اٶلوکÖlük
نعش :اٶلوتÖlüt
مرده :اؤلوÖlü
پارچه ابریشمی روی قبر :ائشیکEşik
تابوت :قاپساق ، QapsaqقابیرجاقQabırcaq
تخته حمل تابوت :ساالجاSalaca
والدت ،متولد … :دوغوم ، Doğumدوغومو، Doğumu
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دوغوملوDoğumlu
وفات ،فوت :اٶلومو ، ÖlümüاٶلومÖlüm
فرزند اوغلو ، OğluقیزیQızı
عزا :یاسYas
تعزیه :یاس تٶره نیYas Törəni
مرثیه:یاخیم ، Yaxımیاخما ، Yaxmaآغیت ، Ağıtآغی
(Ağıآغیت :ذکر محاسن و نیکی های متوفی و الم و
حرمان ناشی از دست دادن وی به شکل منظوم و طبق
مقامی مشخص ،بیشتر از طرف زنان در مرگ اشخاص
مشهور و یا آفات اجتماعی گفته می شد .از مشهورترین
آغیتهای ترکی ،آغیت آلپ ار تونقا است).
نوحه :ساغو( Sağuساغوها که در مراسم یوغ گفته می
شده اند متناسب با خصوصیات متوفی بوده اند).
نوحه خوان :سیغیتچی ، SığıtçıساغیتچیSağıtçı
مویهگری :اوخشاما Oxşama
مراسم عزاداری :یاس تٶره نیYas Törəni
اعالمیه فوت ،آگهی مرگ :اٶلوم دویوروسو Ölüm
 ، Duyurusuاٶلوم بیلدیریسیÖlüm Bildirisi
ترحیم :یوغ ، Yuğقوْراق، Qoraq
ایله شیمƏyləşim
مجلس ترحیم :یوغ تٶره نی، Yuğ Törəni
ایله شمهƏyləşmə
شرکت کنندگان در مجلس ترحیم :یوغچوYuğçu
مرحوم :سویورقانمیش Suyurqanmış
رحمت کردن :سویورقاماقSuyurqamaq
رحیم :سویورقانSuyurqan
مرحوم ،مرحومه :اسیرگه نمیش، Əsirgənmiş
باغیشالنمیش، Bağışlanmış
سویورقانمیشSuyurqanmış
مغفرت ،آمرزش :یارلیقاماقYarlıqamaq
مغفور ،مغفوره :یارلیقانمیشYarlıqanmış
مهربان :سئویتلی ،Sevitliپدر مهربان :سئویتلی
آتاSevitli Ata
فداکار :اٶزوئریلی  ، ÖzveriliیولوقچوYoluqçu
بزرگ خاندان :اوسون بٶیویو، Usun Böyüyü
اوسونون باشیUsunun başı
پدر بزرگوار :اولو آتاUlu Ata
محترم ،گرامی :سایین ، Sayınسایقیلی Sayqılı

روحت شاد ،روحش شاد :تینی ،تینین سئوینجلی اولسون!
Tini, Tinin Sevincli Olsun
روح :اٶزوت  ،Özütسونه  ،Süneقوت، Qut
سور سالقین  ،Sür Salqınتین  ،Tınکورموس
 ،Körmösیوال  ،Yulaاٶزقونوق Özqonuq
آگهی ،اعالن ،اعالنیه :دویوروDuyuru
اعالمیه ،اطالعیه ،بیانیه :بیلدیریBildiri
آگهی ترحیم :یوغ دویوروسو Yuğ Duyurusu
ابراز همدردی :باش ساغلیغی دویوروسو
. Bassağlığı Duyurusu
اعالمیه ی تشکر :ساغ اولون دویوروسو
Sağolun Duyurusu
خانواده :اوسون Usun
خانوادههای داغدار  :یاسلی اوسونالرYaslı Usunlar
اقوام :قوداالرQudalar
خویشاوندان ،فامیلها :یاسونالرYasunlar
بازماندگان :قاالنالرQalanlar
نزدیکان :یاخینالرYaxınlar
آشنایان :تانیشالر Tanışlar
داغداران :یاسلیالر Yaslılar
دوستان :یولداشالر، Yoldaşlar
آرخاداشالرArxadaşlar
همسایگان :قونشوالرQonşular
مجلس ترحیم زنانه :قادینالر اوچون یوغ
، Qadınlar üçün yuğ
قادین ایله شمه سیQadın Əyləşməsi
وصیت :توتروق ، TutruqتوتسوقTutsuq
وصیت کردن :تۇتورماقTuturmaq
میراث :قالیت ، QalıtآندیرAndır
ایمان آوردن :بوتمک Bütmək
دین :بوتم Bütəm
دینی :بوتمسل Bütəmsəl
مذهب :کیرتینKirtin
طریقت :سوره ک Sürək
بیدین :بوته مسیز Bütəmsiz
بادین :بوته ملیBütəmli
دیندار :بوتگون Bütgün
مٶمن  :بۆتگه نBütgən
بنیادگرا :کوکدنچیKökdənçi
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بنیادگرای دینی :کوکدن بوته مچی Kökdən Bütəmçi
روحانی :بوته م ار ، Bütəmərتویین٬ Toyın
قارادونلو Qaradonlu
حکومت روحانیان :بوته م ارکBütəmərk
ماخذ :چیخاقÇıxaq
الهیات :تانری بیلیمTanrı bilim
خطاى شرعى :آرینچی ، ArınçıیازیقYazıqlı
گناهکار :یازیقلىYazıqlı
خطاى عرفى ،جرم :سوچ Süç
حضرت :ائدیزEdiz
کافر :اٶرتگه نÖrtgən
مکان مقدس :یئگ ائوYegev
زیارتگاه :گٶروشگهGörüşgə
زیارت :گٶروشGörüş
مسجد :یوکونله ک، Yükünlək
یوکونجلوکYükünclük
مناره :سیوره نSivrən
منبر :تومسهTümsə
محراب :سوناقSunaq
امام جماعت :قانشارداQanşarda
وضو :یوآرین( Yuarınیو+.آرین).
وضو گرفتن :یوآرینماق Yuarınmaq
غسل :چیم آرین( Çimarınچیم+.آرین).
غسل کردن :چیم آرینماق Çimarınmaq
طهارت :آرینیم Arınım
اذان :اۆنده Ündə
موذن :اونده چی Ündəçi
اذان گفتن :اونده مکÜndəmək
امام :باشراBaşra
مرجع تقلید :یانسی چیخاغیYansı Çıxağı
مقلد :یانسیق  ، YansıqیانساقYansaq
نماز :یوکون  ،YükünیوکونجYükünc
سجده :یوکنوYüknü
قربان :آداقAdaq
بدعت :قوندارتی Qondartı
بدعتگزار :قوندارتان Qondartan
روسری اسالمی :بورگو Bürgü
تلرانس ٬مدارا ،تسامح ،تساهل :دؤزونDözün

تلرانت :دؤزونلو  ٬ DözünlüدؤزگونDözgün
سکوالریزم :بوندالیق Bundalıq
سکوالر :بوندالی Bundalı
الئیسیسم :ائلدنلیک ، Eldənlikائلدن ارکEldənərk
الئیک :ائلدن ، EldənائلدنچیEldənçi
تئوکراسی ،حکومت دینی :اوغان ارک Uğanərk
تئوکرات :اوغان ار Uğanər
سپیده ،شفق ،سحر :دان Dan
نماز صبح :ائرته یوکونوErtə Yükünü
نماز ظهر :اٶیله یوکونوÖylə Yükünü
نماز عصر :ایکیندی یوکونوİkindi Yükünü
نماز مغرب :آخشام یوکونوAxşam Yükünü
نماز عشاء :یاتسی یوکونوYatsı Yükünü
غرب :باتیBatı
مغرب :گون باتارGünbatar
غروب :باتسیق، Batsıq
گون باتیشی Gün Batışı
شرق :دوغوDoğu
مشرق :گون دوغارGündoğar
طلوع :دوغسوق، Doğsuq
گون دوغوشوGün Doğuşu
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شعر دفتریندن

استاد انزابی (شیدا)
شهریار
شهریارین شیرین شیرین سوزلری
خشکنابین اوجاداغی دوزلری
یولدا قالیب حیدر بابان گوزلری
خشکنابدان شهریار بیرگولیدی
گوللر اوسته خوش نغمه بولبولیدی
شهریارین ترکی ،فارسی فارسی سوزلری
گوزل گوروب ترسا قیزین گوزلری
چوخ گزیبدور حیدربابا دوزلری
خوش خوانیدی هم اونا هم هامیا
شعری باعث اورکلر تک قالمیا
حیدر بابا یاشیل کوینک گینده
بولبول هوسلنیب دیله گلنده
آچار حنجره سین دوشنده بنده
کوشن اولر هشت بهشت شهریار
ائدیب سن،سن خشکنابی شهر،یار
داغدا داشدا سنین سوزون واریدی
ایکی دیلده دونیا سنه داریدی
تزه تودوقون نقشی یاریدی
سن یازانالر ایشیقلدی شهریار
بیربیریندن سئوملدی مثل نار
حیدر باباگئجه گوندوز قان آغالر
قیهاچکیب یانقین اورگی داغالر
آدیوی چکنده گوزلری پارالر

چیخاتمیب سنی یادان شهریار
عزاتوتوب سنی هایالراو دیار
سن اولندن تارالشیبدی گوزلری
سنن داخی قور تاریبدی سوزلری
طاقتی یوخ بوکولوبدور دیزلری
آماندورس سینه سس ویر شهریار
سنه خاطیر شاعراولوبی قرار
نغمه لر سازیندا آدا گلردی
یادان چیخان چوللر آدا گلردی
غم غصدن دروب شاداگلردی
شاد اوالرسان اودونیاداشهریار
حیدر بابا سنه ماتم ساخلیار
گوزل دیلین شانی ائلیی اوباسی
گتدی بو دونیادان شعرین باباسی
دوشسو یامان جانا اونون قاداسی
ائل اوبانین کیشلیگی شهریار
سندن قالدی حیدربابایادگار
جهان ادبده شهریار قالیر
تورک دیلن سازینی شهریار چالیر
ادبین شهدینی کامدن آلیر
علم وعرفان شربتیندی شهریار
کوی سرخاب سنه ائدر افتخار
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شعر یازان شرینه جان بازگلیب
باسیبدی باغرنایاتیب جان کئمین

خطیوی ایمانه چکیب نازلیلن

همدم اولوب سنه تورپاق قان کئمین

خاطره شیدادی گورون بازگلیب

پیشوازیواگلیلر قطران کئمین

شاهدی بازاری دوروب گوز ورور

شمس و صائب سنی سئوور شهریار

قرقجله جمله اویون باز گلیب

شعر مولکونده سنه وئریب اختیار

گلدی منیم شان شرافت سوزوم
گل سنه خاطر بئله انباز گلیب

انزاب ماحالیندان (شیدا)یازاندا تبریز تورپاقیندا

یاز سوزومی سن یوخودون یازمادیم

قبرین قازاندااورک قانلی یول ایتریب آزاندا

ایل دوالنیب یایداگدیم یاز گلیب

ترکی دیلده سنی هایالر شهریار

بوز اریب چولده سوالر ال چالیر

حیرربابان دائم پایالر بی قرار

قارقا گدیب اوردگه دم سازگلیب
(شیدا)8/8/ 67

سرقالیرام سوز لریوی بیربه بیر

استاد انزابی (شیدا)

ولوله دی که ایندی طناز گلیب

تیلده

عقله دئیدیم گتگلن یات سن هله
سن یوخدون عشقه غزل بازگایب

سورملی قیز تیلده گدیر نحلیه

آند ایچره ام تیلده قاالن دفتره

الده قوال شیدا گورو نبازگلیب

عشقیم اوزی ناظره همراز گلیب

بوسوزی شدا یازیری ناظره

هامیا ناز ایله مسن ناز گوزل

چالها چاال گوشه شهناز گلیب

ایندکی شیدا یه یتیب آز گلیب.

مست ائلیب موسیقینی شعرناب
شوره گلیب ،اصفهانا جاز گلیب
آیدا گورنمز بیر آدام ناظری

(شیدا)26/8/88
***

آی باشدی انجمنه یاز گلیب

موسی یعقوب

گویده ملکلر سوروشوردی دئدیم

کورینفار (تانسیون)

شعرده بیر سلسله پرداز گلیب
شانه ور اردی تلینه گونده یار
باخماگیالن باش توکلوب داز گلیب
شاعر شیرین سخن ارونق
الده قلم قافیه سی ناز گلیب
سورومه چکیب قاش گوزونه سوزلرین
یازمالدی ،یازمالدی ،یاز گلیب
سرچیه باخ مست ائلیب سوزلری
گورموری دعواسینا شاه باز گلیب
قارقجیری ترک ائلیب یاتماقی
گویده کی دورنا صفینه قاز گلیب
اورداکه تجلیل اولونور ناظریم

ائی قان دورولدانیم ،اورک چکَنیم!
چارخا دؤنسون دئیه ،فیرالنسین دئیه-
دونیادا ان آغیر یئدک چکنیم!
کورینفار! کورینفار!
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فیرالت بو چارخی،

سن ائی بولبولومون گیرده گؤزلری!

قاینات بو چارخی!

آییلت اورهییمده ،آییلت او سسی!

هر جوره درمانال کئچمز بو آزار،

گل یاپیش قولومدان ،ساری اومیدیم!

سن درمان دئییلسن ،سنده نسه وار.

بیر ده یاواش-یاواش قالخیم آیاغا،
دوروب او سئوگیمین دالینجا گئدیم.

زامانین فعلیندن ،قوو-ها-قوووندان-
اژدها آغزیندان ،دیل تیلوووندان-²

وای ...یئنه اورهییم!

ظولمدن ،زینداندان ،چارمیخدان چیخیب-

یئتیش دادیما!

مین دفعه اوخالنیب ،او اوخدان چیخیب-

باخیرام غوروبدا بات-ها-باتیما.

اینامی آلینیب ،وار-یوخدان چیخیب-

عؤموردن سونراکی سوسقون اورهییم،

گلیب سون نفسه چاتان کؤنلومو،

گلیب بیردن-بیره دوشوب یادیما.

بوتون سئوگیلری داش قاالق اولوب-

الَنمیش الهیین بوش ساغاناغی⁴،

او داشدا اؤلومجول یاتان کؤنلومو،

کؤهنه رادیوالرین بوش تاغاالغی⁵،

نه یاخشی اویادا بیلیرسن بئله،

گلیب بیردن-بیره دوشور یادیما.

اودومو سویودا بیلیرسن بئله!

ایچینده اووولوب قیریلیب قاالن،

هر جوره درمانال کئچمز بو آزار،

بیر دیرسکلی والین ⁶بوکوک بیلهیی،

کورینفار ...کورینفار!...

بیر یول قیراغیندا وورولوب قاالن،

سنده نسه وار.

پرلری اوزولموش ،سویو سوزولموش،
بیر دییرمان آرخی دوشور یادیما.

کورینفار ،کورینفار،

کورینفار! کورینفار! یئتیش دادیما!

ساری ملهییم!

سن قاینات آرخیمی،

ائی یاشلی چمنده قایماق چیچهییم،

فیرالت چارخیمی!

«عاشیق علسگر»ده «ساری کؤینهییم»!³

کورینفار! کورینفار!

سنین عالجیندا ،طبیبلییینده،

کؤچور دورناالر.

نه یاخشی اویودو منیم اورهییم.

دئیهسن دومانالر چؤکور آشاغی.

ائی آغیر ساعاتدا آخیر یولداشیم،

او قارا بولودون چیینینده یوک وار،

ساری یاناغیمدا بیر قطره یاشیم،

بئلینده غوروبون قیزیل قورشاغی.

اووجومون ایچینده ساری کهربا!

کورینفار ،کورینفار،

سن درد جؤوهریندن یارانمیسان کی،

ساری ملهییم!

سون قویا بیلیرسن درده ،عذابا.

عاشیق علسگرده «ساری کؤینهییم»!

کورینفار ...کورینفار!
سنده نسه وار.

سن ائی بولبولومون گیرده گؤزلری!
گؤیَرت اورهییمده شیرین سؤزلری!

کؤنلومون قارانلیق دیبینده قاالن،

گل یاپیش قولومدان،

یویولموش کؤینهیین جیبینده قاالن،

ساری اومیدیم!

سئوگی مکتوبومون یومرو تیکهسی!

بیر ده یاواش-یاواش قالخیم آیاغا.
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دوروب او سئوگیمین دالینجا گئدیم...

تئلیمی سیغاال اؤیرهدیب گئدیب،

 -²بالیق توتماق اوچون اوجو ایتی چنگل -قارماق ()Tilov
 -³عاشیق علسگرین «ساری کؤینک» آدلی شعرینه ایشاره اولوب.

منی گول جاماال اؤیرهدیب گئدیب،

 -⁴قاوال ،الک ،خلبیر و بو کیمی یووارالق شئیلره کئچیریلن چنبر ()Sağanaq

گؤرهسن بو الین صاحیبی کیمدیر؟

 -⁵ساپ ،ایپلیک و ساییره سارینان چارخ ()Tağalaq
 -⁶موختلیف ماشینالردا اؤز اوخو اطرافیندا فیرالنان سیلندر -گرامافون و یا
پاتیفوندا چالینماق اوچون اوزرینه سس یازیلمیش یاستی چارخ ()Val

اورهییم الیمده اوالن واختالری،

کؤچورن :ج  .محمدنژاد

دئمه کی ،بدنیم ،دیلیم یاشاییب.

موسی یعقوب

اؤزوم اولمامیشام توتاجاقالردا.

الیمی الینه اؤیرتمه بئله!

گؤیرچین بیر الین قونشولوغوندا،
چیرپینا-چیرپینا الیم یاشاییب.

سئوگی کیتابیمین اوز قابیغیندا،

سونرا دوشوب گئدیب اومید دالینجا،

آغ مرمر کیمیدیر گؤز قاباغیندا،

بیر سئودا هاواسی آلیب یاشاییب،

یقین کی بیر عشقین دوشوب مئهرینه،

الی اللریمدن اوزولن اللر،

ایکی ال قوووشوب بیر-بیرلرینه.

بالی بارماغیمدان سوزولن اللر.

یویونوب ،دارانیب ،سوسلهنیب ،دوروب،
بو پامبیق بارماقالر ،بو الچیم اللر،

عزیزیم ،سن آلاله سیخما الیمی!

اووجومون ایچینده قوش اورهیی تک،

داها تابیم یوخدور سیخینتیالرا.

نئجه ده دؤیونور گؤیرچین اللر.

داها تابیم یوخدور آیریلیقالرا،
غفیل هیجرانالردان گلمیشم زارا،

گؤرهسن بو الین صاحیبی کیمدیر؟

نئیلرسن بو سویوق شاختا اللری،

الیمده تیترهین بیر ساری سیمدیر.

نئیلیرسن مئهیرسیز تاختا اللری؟

اینجه بارماقالردا چالینیب گئدیر،

پاییز یارپاغی تک چیل-چیل اللریم.

سونرا دا الیمدن آلینیب گئدیر،
الیمی الینه اؤیرهدن اللر،

باشینی قانادی آلتینا سالیب،

بیر ساری سیم اوسته سؤیلهدن اللر.

دوروب مورگو دؤین تک دورنا کیمی،

گؤرهسن بو الین صاحیبی کیمدیر؟

قالیبدیر قوینومدا خجیل اللریم.
بلکه ده هارداسا یاشادیر منی،

الپ اوزاق بیر اولدوز بورجونده قاالن،

ایندی سؤز اللریم ،شکیل اللریم.

اورهیین گیزلی بیر کونجونده قاالن،

ایندی عؤمروم ده بیر ناغیل کیمیدیر،

بلکه طالعیمین قیسمت الیدیر،

الینی الیمه اؤیرتمه بئله،

گیزلی بیر گؤروشون فورصت الیدیر.

تئلینی تئلیمه اؤیرتمه بئله!...

منی اؤز مهرینه اؤیرهدیب گئدیب،
هیجرانی کؤنلومو گؤینهدیب گئدیب.

موسی یعقوب
بیر ایلین بنؤوشه آنی

چؤکه* بوداغیدیر ،هئیوا یارپاغی،
داماری ناخیشدیر ،هاماری اینجه،

بیر ظریف مئه ایدین ،غفلتی اسدین،

اوزومده ،گؤزومده توماری اینجه.

منمی گئجیکمیشم ،سنمی تلسدین؟
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گؤروشه بیلمهدیک بو ایل ،بنؤوشهم!

زمیدهکی الله ،قدحده کی مئی،

اؤلوم آیاغیندا ،باال آنانین-

دئمک واختال اسیر عادیجه بیر مئه.

سونونجو سؤزونه چاتمایان کیمی،

دئمهلی واختالدیر لچکدهکی شئه.

قوزئی ،دان اوزونه چاتمایان کیمی،

گرک من او واختی اؤتورمهیهیدیم،

من ده گلیب سنه چاتا بیلمهدیم،

بیر بنؤوشه عؤمرو ایتیرمهیهیدیم

قوسقزح اولدون ،بیر الچیم بولود،

واختا اعتیباریم یوخدو بو یولدا،

ال آتدیم اوزاقدان توتا بیلمهدیم.

اوتوروب قالمیشام بو داش ایستولدا،
بلکه سن تلهسیب ،من گئجیکمیشم،

باالالرین یوخدو ،اوچوروم باخیم،

گؤروشه بیلمهدیک بو ایل ،بنؤوشهم!...
@SheirOcagi

دستهلرین یوخدو ،قاچیریم باخیم.
کؤهنه خزل اوسته لچهیین هشم،
گؤروشه بیلمهدیک بو ایل ،بنؤوشهم.

بختیار واهابزاده

ائله بیل بیر ایللیک تواضوعوم گئدیب،

بیزی اؤزوموزه قایتار ،ایالهی!

چکیلیب شعریمدن بنؤوشه عطری.
دیلیمدن ان ظریف خوش سؤزوم گئدیب.
کؤنلومدن بیر توپا بنؤوشه دوشدو،
تیترهدی ،اوشودو ،گؤینهدی یئری.
هئچ زامان عؤمرومه قاییتمایاجاق
بیر داها بو یازین بنؤوشهلری.
گرک او مجلیسده دایانمایایدیم.
بیری ده یاخامدان یاپیشدی غفیل،
گرک او دهلیزده دایانمایایدیم.
او بوش صؤحبتلره ،بد غئیبتلره
گرک کی گلهیدیم ،قوالق آسمادان،
او یولو آزمیشین یولوندان چیخیب
سنه اوز توتایدیم یولو آزمادان.
هله سونونجو قار اریییر تزه،
پؤهرهلر تزهجه تومورجوقالییر.
چیچکلر تزهجه چیخیبالر اوزه
سنینسه خزلده لچهیین هشَم.

هانی ددهلرین یوردو او یئرلر؟
زامان دارا چکیر ،سیناییر بیزی.
قویوب قاچدیغیمیز اولو قبیرلر،
باخیب آرخامیزجا ،قیناییر بیزی.
میلَّت ذلیل اولدو ،مملکت تاالن،
گئتدی الیمیزدن اختیاریمیز.
قصداً سیندیریلدی اجداددان قاالن،

گؤروشه بیلمهدیک بو ایل ،بنؤوشهم!

بَی-خان غروروموز ،شاه ووقاریمیز.

تکجه اود ،تکجه سو ،تورپاقال ،دئییل،

اوچماق ساییلیرمیش یئرده سورونمک،

دئمهلی واختالدیر دونیادا هر شئی.

منلیک آردیمیزا گیروو قویولموش.
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بؤیوکلر اؤنونده ،جوجهیه دؤنمک،

باتدی بو داغالردا دوزلر-تمیزلر،

ایندی الپ عادیجه بیر وردیش اولموش.

اَیریلر یئنه ده اؤنده گؤروندو.

دیواری تملدن چپ هؤرنلهریک،

یئنه یاالن سؤزلر ،بویالی سؤزلر،

صاباحی نه دویان ،نه گؤرنلریک.

گئرچهیین اؤنونده کیرشانا دؤندو.

گلهنی چپیکله قارشیالدیقجا،
گئدهنی تپیکله اؤتورنلریک.

بیزیم دردیمیزه شاهیدسن اؤزون،
مگر بس دئیلمی بونالر ایالهی؟!

لیاقت-متانت سیخیلدی کونجه،

سندن اودوموزا سو دیلهمکدن،

یاشاماق نامینه یاشادیقجا بیز.

دیلیمیز باغالدی قابار ،ایالهی!

غرورو معدهده اریتدیکجه بیز،
اورکدن یوخاری قالخدی معدهمیز.

دیزلریم بوکولموش ،بئلیم اَییلمیش،
غروروم آلچالمیش ،حاقَّیم یئییلمیش.

گوذران نامینه بوغولدو گئرچک،

هئچ دئمه ،هئچ کسه گرک دئیلمیش،

یاالنا ال چالدی شرف ده ،شان دا.

لیاقت ،دیانت ،ووقار ،ایالهی!

بَی-خان غروروموز ،یولچو پایی تک،
پایالندی دیدرگین چادیرالریندا.

اوزاق بیر آدانی ساحیل بیلمیشیک،
عاقیل ددهمیزی ،جاهیل بیلمیشیک.

گئدن تورپاقالری قایتارماق اوچون،

اؤزگهنین شامینی قندیل بیلمیشیک،

ساواشا بیلمهدیک ،صولحه اؤیوندوک.

بیزی اؤزوموزه قایتار ،ایالهی!...

بابامیز قورد ایدی ،آنجاق بیز بو گون،
اللردن اوت یئین قوزویا دؤندوک.
نفتین قوخوسونو گئندن آلینجا،

@SheirOcagi

************
هرفشه لی تورک اوغلو

تزه اجنبیلر وطنه دولدو.
وطن اوغولالری قازانج دالینجا،

بوگون سئغنمیرام اوزوم اوزوومه

اؤزگه قاپیالردا دیدرگین اولدو.

کیمین گنج اوزونن یاشی یوز کوچور
کیمین یانقسی وار هاردا بیلمیرم

یئنه ثروتیمیز پایالندی یئر-یئر،

اوره ییمنن سه بیر اووج بوز کوچو

بیزیم سایهمیزده یاد سایهلندی.
دولالرین گوجونه تزه گلمهلر،

نه یی دوشوندویوم گلیرمی خوشا

گؤزل منزیللرده کیرایهلندی

یاناغدان سوزولن دوزومو یاشا
الیمنن اوزولن اللر تک قوشا

بیر زمان روسجایدی رئکالم-ایشیقالر،

بوگون گوزلریمنن قوشاگوزکوچور

ایندی انگلیسجه دورتولور گؤزه.
ایتین ده دیلینه حؤرمتیمیز وار،

تزیی ایسدانان توستوسوز حیسم

تکجه اؤز دیلیمیز یارامیر بیزه.

صاباحی یاشایان دونن کی کسم
) Xudafərin 198 (2021خداآفرین  198مهر1400

103
بوگون اوشویورم گولمه یین دئسم
بیرسویوخ اوجاغدان سانکی کوز کوچور

وئر باده ،مست قیل منی ،سال خُم آیاغینا،
دشت جنونا سالما بو دیوانه کؤنلومو!

هانسی سا سببدن دردییم ایه
مئی سیزنئیه بنزر سرخوشام دییه

ائی دلبر ستمگر و ائی یار تند خوی!

سولوخان بزکلر بیلیرم نییه

سالدین عجب اول چاه زنخدانه کؤنلومو!

هاردا بیرجاهازسیزیتیم قئزکوچور
دؤور رُخوندا ووران زولف خم به خم،
کیمسه سیز حیاتام بیر بوش گمییم

اولدور چکن کمندیله زیندانه کؤنلومو.

سئزیلتیمنان ائله بیل ساز سیمییم
آی تورک اوغلو بوگون شعییر کیمییم

رحم ائیله بیر بو گؤزدن آخان قانلی یاشیما،

شاعیر خیالیننان بلکه سوز کوچور

ائت بیر نشان اول ناوک مُژگانه کؤنلومو!

----------------------بو مرغ دل کی دانهی خالین اسیریدیر،
حکیم ابوالقاسم نباتی

قیلمیش یووا اول زولف پریشانه ،کؤنلومو.
جلَّاد گؤزلرین سوساییب یاخشی قانیما،
ایستر کی غمزهدن ائده ویرانه کؤنلومو.
بیلمم منه نه سئحر اوخودو مست گؤزلرین،
مجنون کیمی توش ائتدی بیابانه کؤنلومو.
صنعانا یار ائتدی منی زولف پُرخَمین،
نقش عُذارین ائتدی صنمخانه کؤنلومو.

ائی بیوفا گئتیرمه چوخ افغانه کؤنلومو،
یاندیرما بونجا آتش هجرانه کؤنلومو!
بیر دم گؤتور اوْل گول کیمی رخساردن نقاب،
ائی سنگدل ،یئتیرمه بئله جانه کؤنلومو!
قیل لوح سینهمی هدف ناوک جفا،
بیر شاد قیل ،بالالرا همخانه کؤنلومو!
بیر جرعه مئیدن اؤترو منی ائتمه دل کباب،
دؤندرمه ،ساقی جان ،بو قدر قانه کؤنلومو!

حیران اوالن جمالینا ،گولدن نه کام آلیر؟
بیجا آپارما سئیر گولوستانه کؤنلومو!
بیر گلعذاره عاشیق اولوب ،سالمیشام عجب-
پروانه تک بیر آتش سوزانه کؤنلومو.
هیجران آخیتدی بس کی گؤزومدن سرشک آل،
قوْرخوم بودور کی غرق ائده طوفانه کؤنلومو.
ایش بیتمز اولدو زهد و ریادان« ،نباتی»ا!
جام طربدن ائیلمه بیگانه کؤنلومو!...
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مالمحمد فضولی

« تورک» بودن و بخشی از «ملت
تورک» بودن با آذربایجانی بودن
منافاتی ندارد!
حسن راشدی

غمیندن ،باشا دون حسرت الیله اول قَدَر ووردوم،
کی صبح الونجا مُرده جسمیمی توپراغا تاپشیردیم.
بوکولدو قدّیم ،آهیم یئتدی خورشیده ،ساقین ،ائی مَه!
کی مؤحنت اوخونو پئیکانالدیم ،غم یایینی قوردوم.
دئمین مجنونه عاشیق ،کیم ،باشیندا قوش یووا توتموش!
منم عاشیق کی ،سئیل چشمیمی باشیمدان آشیردیم.
گومانیندان مورتَّیب ائیلهدی برهانِ اثباتین
نه صاحیب کشفه کیم ،دُرج دهانین سیرَّینی سوردوم.
تجرَّد سئیرینه سایهمدن اؤزگه بولمادیم همرَه
طریق عشق ایچینده چوخالریال دوردوم ،اوتوردوم.
هوای عشق سرگردانی اولموش گردبادم کیم،
ساووردوم گؤیلره توپراغیمی هر قاندا کیم دوردوم.
«فضولی!» عشقه مُهلک دئردیم ،اول مهوش اینانمازدی
بحمداهلل کی ،جان وئرمک طریقیله ایناندیردیم...

اگر کسی در ایران تورک هست ولی آذربایجانی نیست،
این مسئله با تورک بودن و آذربایجانی بودن دیگران
منافاتی ندارد ،چرا که اکثریت مطلق تورکان ایران در
جغرافیای بهم پیوسته « آذربایجان تاریخی» زندگی می
کنند که این « آذربایجان تاریخی » به تورکهای داخل
ایران هویت و خصوصیت ملت شوندگی می دهد.
« آذربایجان تاریخی » هم به دو استان آذربایجان شرقی
و آذربایجان غربی به مرکزیت تبریز و اورمیه و حتی به
مجموع دو استان یاد شده و استانهای زنجان و اردبیل هم
ختم نمی شود ،بلکه «آذربایجان تاریخی» بنا به نوشته
مورخین ده قرن گذشته و سیاحان خارجی از همدان،
ساوه ،قم ،کاشان ،فیروزکوه  ،دماوند و تهران گرفته ،از
قزوین  ،ابهر و زنجان و تبریز گذشته تا به دربند ( دمیر
قاپی) قفقاز می رسد.
ما به خارج از مرزهای سیاسی ایران کاری نداریم اما
اکثریت مطلق تورکان ایران در داخل این جغرافیای وسیع
و بهم پیوستهای زندگی می کنند که اقلیتهایی چون تاتها،
ارامنه و کردها را هم در خود جای داده است.
برای ملت شوندگی مردمی که از یک زبان ،فرهنگ و تبار
هستند جغرافیای اتنیکی بهم پیوسته ای الزم است که
اکثریت مطلق و یا اکثریت نسبی جمعیت آن جغرافیا را
در خود جای داده باشد.
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مردمی هر چند انبوه ،بدون جغرافیای مشخص زبانی-
فرهنگی برای زندگی ،شبیه خانه بدوشان و قره چیهایی
هستند که با ملت شوندگی فاصله زیادی دارند و نام ملت
بر آنها نمی توان نهاد ،در حالی که تورکها قرنهاست از سدّ
ملت شوندگی گذشته اند.
درست است تورکها با بیش از سی و سه میلیون نفر و
حداقل چهل درصداز کل جمعیت ایران ،اکثریت نسبی
جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،اما ایران کشور
کثیرالملهای است که در آن تورکها ،فارسها ،عربها ،بلوچها،
کردها ،لرها ،گیلک ها ،مازنی ها و غیره ساکن هستند و
هر کدام از اینها هم در جغرافیای مشخصی که قسمتی از
ایران است اکثریت دارند ،اکثریت مطلق تورکها هم در
«آذربایجان تاریخی» زندگی می کنند هر چند که در
استانهای فارس ،خراسان شمالی ،گلستان و دیگر مناطق
ایران هم ساکن هستند.
 )1ما در ایران چه تورک آذربایجان تاریخی باشیم و چه
تورک قشقایی ،خراسانی و غیره ،جزئی از «ملت تورک»
هستیم که فقط محل جغرافیای زندگیمان متفاوت است و
برای متمایز شدن از «ملت بزرگ تورک» ( بؤیوک تورک
ملّتی) دنیا ،و بخاطر تمرکز اکثریت مطلق تورکان ایران در
جغرافیای وسیع و تاریخی آذربایجان آنرا «آذربایجان
تورک ملّتی» ( ملت تورک آذربایجان)می نامیم.
تورک بودن فقط و مختص کشور ترکیه نیست که بعضیها
چنین تصور می کنند؛ در تاریخ ده قرن گذشته نیز همه
مردم ساکن کشورهای آسیای میانه کنونی و تورکستان
قدیم چون قزاقستان ،ازبکستان ،قیرقزستان ،اویغورستان،
تورکمنستان و مردم کشور ترکیه و اهالی آذربایجان

شمال و جنوب ارس ،تورکهای عراق و سوریه را هم تورک
و گاهی تورکمن نامیده اند.
همه تورکهای دنیا بخشی از « ملت بزرگ تورک» هستند
اما به علت گستردگی جغرافیای محل زندگی آنها و تمایز
آنها از همدیگر به تورک ترکیه،تورک آذربایجان ،تورک
قزاق ،تورک ازبک و غیره تقسیم می شوند.
در مورد گستردگی جغرافیایی آذربایجان تاریخی هم به
چند نمونه از اسناد تاریخی مورخین و نوشته های
سیاحان خارجی می پردازیم:
آذربایجان در آستانه حمله اعراب سرزمینهای بین همدان،
زنجان و دربند (در جمهوری خودمختار داغستان امروزی
در شمال جمهوری آذربایجان) را شامل می¬شده است،
چنانکه در تاریخ بلعمی در مقدمه «خبر گشادن آذربایگان
و دربند خزران» حدود آن چنین ترسیم شده است:
«¬ . . .اوّل حد از همدان درگیرند تا به اَبهَر و زنگان بیرون
شوند و آخرش به دربند خزران ،و بدین میانه اندر هر چه
شهرها است همه را آذربایجان خوانند [- .».آذربایجان در
سیر تاریخ ایران ,رحیم رئیس¬نیا ,جلد سوم  1379ص
 /365تاریخ نامه طبری ,جلد یک ,ص ] .529
 « )2پییترو دال واله» جهانگرد ایتالیایی که در سال1614
میالدی و در  28سالگی سفر به شرق را آغاز کرد مدتی
در قسطنطنیه ،مصر و بغداد ماند و در ادامه سفر به دربار
صفوی رسید و شش سال در دربار شاه عباس بزرگ و
همراه وی در اردبیل ،قزوین ،اصفهان و فرح آباد مازندران
به سر برد .وی در نامه ای که به دوستش «اسکیاپینو»در
مورد سفرش از فرح آباد مازندران به قزوین و برای رسیدن
به اردوی شاه عباس می نویسد ،چنین نقل می کند:
«… عصر همانروز  ،کمی قبل از تاریک شدن هوا ،شخصا
اثاثیهمان را بار زدم و با اردویی که به دنبال شاه در حرکت
بود،به راه افتادم .از فرح آباد [مازندران] تا فیروزکوه را
همواره بایستی به سمت جنوب حرکت کرد ولی از
فیروزکوه به قزوین با گردش به سمت راست پیشروی به
سوی غرب آغاز می شود.
فیروزکوه به صورت یک مثلث کامل ،مرز سه ایالت است؛
یعنی در یک سمت آن عراق [عراق عجم] و در سمت
دیگر آن مازندران قرار دارد؛ مرز آذربایجان قدیم نیز همان
جاده ای است که ما در آن به سوی قزوین می رفتیم .آن
شب از دو رودخانه عبور کردیم که نامشان را نمی
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دانم،یکی در این سوی کوهها و دیگری در دره عمیقی در
میان کوهها بود.پس از آن از کوههای بسیار مرتفعی
گذشتیم …در تمامی این کوهستانها که به نظر من جزو
آذربایجان یا بهتر بگویم سرحدات آذربایجان است،
قاقولهای که آنقدر در جست و جویش بودم و شما آنقدر
به من سفارش کرده بودید ،به وفور یافت می شد… ..پس
از طی پنج فرسخ و عبور از مناطق کوهستانی ،حدود
ساعت هفت یا هشت شب به ابتدای دشت وسیعی
رسیدیم که از همه طرف ،کوهها احاطه اش کرده بودند
…لذا باشتاب زیادی از روستاها و قصبات متعددی
گذشتم که یکی از آنها به نام «گیلیارد» [ ،روستایی در
نزدیکی شهر دماوند] روستای بزرگ و قابل توجهی بود
… راه خودرا همچنان تا سه – چهار ساعت از روز گذشته
ادامه دادم تا به رودخانه دیگری به نام «جاجرود»
رسیدم…باالخره پس از طی ده – دوازده فرسنگ  ،ظهر
روز چهار شنبه ششم ژوئن ،خسته و کوفته به شهر
«تهران» رسیدم و در یک منزلی آن ،کنار مسجدی که
مورد احترام مسلمانان است شاه را یافتم [ » .سفرنامه
پییترودالواله ،ترجمه محمود بهفروزی ،جلد اول  ،نشر
قطره  ،ص705 – 704 :
 « )3دُن گارسیا د سیلوا فیگوئروآ» سفیر فیلیب سوم
پادشاه اسپانیا که در زمان شاه عباس اول ،دو سال و ده
روز در دربار صفوی مانده است نیز در سفرنامه خود که
البته توسط یکی از همراهان وی تقریر شده در مورد
محدوده آذربایجان در سفر از اصفهان برای رسیدن به
دربار شاه عباس اول در قزوین که در هیجدهم ماه مه
[مِی] سال  1618میالدی ( 13جمادی االخر سال 1028
هجری قمری) صورت گرفته می نویسد:
« … بعد از آنکه سفیر مدتی در اصفهان توقف کرد به
حکام شهر فرمانی رسید که به موجب آن سفیر می باید
به قزوین عزیمت کند… سفیر بعد از ظهر روز یکشنبه
هیجدهم مه،در حالی که حکام و بسیاری از شخصیتهای
دیگر شهر مشایعتش می کردند از اصفهان براه افتاد…
بیشتر راه بایر و لم یزرع بود جز آنکه در برخی فواصل رگه
های آبی وجود داشت که معموال توقفگاه کاروانهای تجاری
است .در این کوههای بینوا که فارس را از آذربایجان جدا
می کنند نه درختی دیده می شد و نه خار و بنی… .
صبح روز بعد که سوم ژوئن بود ،سفیر در همان ساعتی که

روز گذشته حرکت کرده بودیم از این منزل ناسازگار که
عباس آباد [ نزدیک کاشان] نام داشت بیرون آمد .راهمان
را از کوهستانی خشن و بایر آغاز کردیم که جز تعداد
زیادی گرگ ،موجود زنده دیگری در آن یافت نمی
شد…صبح فردا حکام کاشان که پس از خروج از فارس
نخستین شهر معتبر آذربایجان است و با باغی که از روز
پیش در آن منزل کرده بودیم چهار فرسنگ فاصله داشت،
فرستادگانی به دیدار سفیر اعزام داشتند .این فرستادگان
دو بار میوه ،یک بار برف ،و برخی مشروبات خنک کنندهی
دیگر برای سفیر هدیه آورده بودند که در آن هوای گرم
مایه تسکین بسیار شد و بیش از حد مطبوع خاطر وی
قرار گرفت [»… .سفرنامه دُن گارسیا د سیلوا فیگوئروآ ،
ترجمه غالمرضا سمیعی  ،نشر نو ص]236،238 ،233 :
این اسناد و مدارک هم نشان میدهند محدوده آذربایجان
در قرون گذشته نه آن چیزی بوده است که ما امروز در
نقشهها و تقسیمات کشوری می بینیم ،بلکه مرزهای
آذربایجان تاریخی از همدان ،قم ،کاشان ،فیروز کوه و
دماوند گرفته از تهران ،کرج  ،قزوین  ،زنجان و تبریز عبور
کرده تا دربند ادامه پیدا می کرده است که در اصل مرز
زبانی و فرهنگی هم هست.
از نشانه های بارز آذربایجان بودن شرق تهران ،وجود
رودخانه « دَلی چای» ( رودخانه دیوانه) در نزدیکیهای
شهر دماوند است که این رودخانه با همین نام و نشان در
حال جوش و خروش است!
@turk_bilgi
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دختر زشت
تئودور داستایوفسکی
دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت  .دندان هایی نامتناسب
با گونه هایش ،موهای کم پشت و رنگ چهره ای تیره.
روز اولی که به مدرسه جدیدی آمد  ،هیچ دختری حاضر نبود
کنار او بنشیند.
نقطه مقابل او دختر زیبارو و پولداری بود که مورد توجه همه
قرار داشت .او در همان روز اول مقابل تازه وارد ایستاد و از او
پرسید :
میدونی زشت ترین دختر این کالسی؟
یک دفعه کالس از خنده ترکید...
بعضی ها هم اغراق آمیزتر می خندیدند.
اما تازه وارد با نگاهی مملو از مهربانی و عشق در جوابش جمله
ای گفت که موجب شد در همان روز اول ،احترام ویژه ای
درمیان همه و از جمله من پیدا کند.
اما بر عکس من ،تو بسیار زیبا و جذاب هستی.
او با همین یک جمله نشان داد که قابل اطمینان ترین فردی
است که می توان به او اعتماد کرد.
و لذا کار به جایی رسید که برای اردوی آخر هفته همه می
خواستند با او هم گروه باشند.
او برای هر کسی نام مناسبی انتخاب کرده بود  .به یکی می
گفت چشم عسلی و به یکی ابرو کمانی و . ...
به یکی از دبیران  ،لقب خوش اخالق ترین معلم دنیا و به
مستخدم مدرسه هم محبوب ترین یاور دانش آموزان را داده
بود.
آری ویژگی برجسته او در تعریف و تمجید هایش از دیگران بود
که واقعاً به حرف هایش ایمان داشت و دقیقاً به جنبه های
مثبت فرد اشاره می کرد
مثالً به من می گفت بزرگترین نویسنده دنیا و به خواهرم می
گفت بهترین آشپز دنیا ! و حق هم داشت.
آشپزی خواهرم حرف نداشت و من از این تعجب کرده بودم که
او توی هفته اول چگونه این را فهمیده بود
سالها بعد وقتی او به عنوان شهردار شهر کوچک ما انتخاب شده
بود به دیدنش رفتم.
و بدون توجه به صورت ظاهری اش احساس کردم شدیداً به او
عالقه مندم.
پنج سال پیش وقتی برای خواستگاری اش رفتم ،دلیل عالقه ام
را جذابیت سحر آمیزش میدانستم
و او با همان سادگی و وقار همیشگی اش گفت:
برای دیدن جذابیت یک چیز  ،باید قبل از آن جذاب بود!

در حال حاضر من از او یک دختر سه ساله دارم  .دخترم بسیار
زیبا ست و همه از زیبایی صورتش در حیرتند.
روزی مادرم از همسرم سؤال کرد که راز زیبایی دخترمان در
چیست؟
همسرم جواب داد :من زیبایی چهره دخترم را مدیون خانواده
پدری او هستم.
و مادرم روز بعد نیمی از دارایی خانواده را به ما بخشید.
تئودور داستایوفسکی
عظمت در دیدن نیست،
عظمت در چگونگی دیدن است.
گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،
انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا
تمامشان کنی.
بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذار که بدانی باید با کمی تامل
ادایشان کنی.
پس از بعضی رفتارهایت هم "عالمت تعجب" و آخر برخی
عادت هایت نیز عالمت "سوال" بگذار.
تا فرصت ویرایش هست ...خودت را هر چند شب یکبار ورق
بزن...
حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ...
اما بعضی را پر رنگ...
برخی آدم ها را حذف کن ،برخی را نه!
هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن!
روز خوب به ما شادی می دهد،
روز بد به ما تجربه،
و بدترین روز به ما درس می دهد !...
فصل ها برای درختان هر سال تکرار می شود،
اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست...
تولد  ،...کودکی  ،...جوانی ،...پیری و . ...
تنها زمانی صبور خواهیم شد که صبر را یک قدرت بدانیم نه
یک ضعف!
آن چه ویران مان می کند ،روزگار نیست ،حوصله کوچک و
آرزوهای بزرگ است. ....

عزیز دوستوم و قارداشیم فیروز
اسدی و اسدی قارداشالری.اهلل
آنامیزا رحمت ایله سین .روحو
شاد اولسون.
درین حزنله  .دکتر حسین شرقی
و خدافرین امکداشالری
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بابک قوجازاده
یاشاییش دویغوسو
بورا تئاتر سنی  ،بیرینجی پرده
دایانیب بیر اوغالن کوچه باشیندا
گلن لر – گئدنلر الپ تله سیرلر
سویویوب اوره یی  ،گنجلیک یاشیندا

سنین بوجاغیندا بیر اوشاق دوروب
آنادا باش آلیب گئدیر بیر یانا
اوشاقی زال داکی باخیشالر یوروب
بیری گولومسه ییر  ،بیری آغالییر
بیری هوروت – هوروت باخیر صحنه یه
اوشاقین گؤزلرین یاغیش آپاریر
بو پرده قورتولوب  ،باغالنیر یئنه ...

سئودییی بیر گؤزل پنجره سینده
ایتیب دیر گؤرونمور نئچه گئجه دیر

بورا تئاتر سنی دؤردونجو پرده

بیلمزسن  ،بیلمه رم  ،بیلمه ریک بئله

اعتصاب میتینگی  ،بیری هایالنیب

اوردا کی اوغالنین حالی نئجه دیر

" کیم لر ایش آختاریر کیمسه لر ایش ده ؟! "
عنوانالر یوخودا دونن پایالنیب !...

بلکه ده نه بیلیم بو ایلک سئوگیسی
داشالرا چیرپیلیب پارام  ،پارچا دیر

سانما تکجه چؤرک یوخدو اینسانا

آالها شکایت نه ائتمک اوالر

گئجه لر  ،شهرده آج قارین یاتیر

طالعی چکن لر رنگ دیر  ،فیرچادیر

گئجه نین بوغونتو قارانلیقیندا
بیر اینسان بو یئرین داشینی آتیر

بورا تئاتر سنی  ،ایکینجی پرده
بیر ماهنی اوجالیب آلالها چاتیر

گئدیب باشقا یوردا آدین ده ییشیب

اورادا ایله شه ن بیگ لر  ،جنابالر

حیاتین لذتین او یئرده آنیر

اورکدن کدری بیر یانا آتیر

تیکیلسین دوداغیم دئمه ییم بونو :
یوردونو  ،تاریخین  ،آتاسین دانیر

یوخ ! یوخ ! اوخشاتمایین بو شعری سیزده
قدیم ناغیلالرا  ،اسکی شعرلره

تاریخی وارلی الر  ،اودانالر یازار

بوراسی نه تویدو نده کی قیزی

یوخسول الر افسانه قوشوب – یارالدار

گلین کوچوردوللر اوزاق یئرلره

هردن جیزیق چکیب اؤز دؤره سینه
دونیانی اؤز الی اونا دارالدار ...

آنجاق کی بورادا پول دور دانیشان
جنابالر دونیانی ساتیب  -آلیرالر

بورا تئاتر سنی  ،بئشینجی پرده

هردنده اوتوزوب قومارالریندا

دایانیب بیر اوغالن کوچه باشیندا

درین بیر کدره  ،فیکره دالیرالر
ائله بیل او آندا ساعاتالر دونوب
بورایا سئوگینین یولودا دوشمز

آلیشیب اوره یی  ،گنجلیک یاشیندا

آزارسا سئوگینین ساچین بویارالر
سونرا فرانسادا  ،بیر کازینودا

او قیزین باخیشی یئتر اوغالنا

بؤیوک  ،طنطنه لی حراج قویارالر

واری دا – یوخودا  ،او گؤزلرده دیر
اونا نه الزیم دیر ژاپن  ،فیرانسا

بورا تئاتر سنی اوچونجو پرده

حیاتین لذتی بو سؤزلرده دیر ...

بیر کیشی آروادین بوشاییب گئدیر
بلکه ده او کیشی بئله دوشونور

پرده لر باغالنیر  ،چیراقالر سؤنور

بو گوندن گزدییی دینجلییه یئتیر !

بیر سئوگی دونیانی ساتین آلیب دیر

کیشی گئده – گئده چیراقالر سؤنور

بیر اوغالن هله ده کوچه باشیندا ،
شیرین خیالالرا  ،فیکره دالیب دیر !...
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کؤچسم بو دونیادان آرا سئوگیلیم
ائلین قوجاغیندا تاپارسان منی
سینم یانار داغدیر آتشی سؤنمز
وطن اوجاغیندا تاپارسان منی
چؤللره ،چایالرا دؤنر بدنیم
گونشلی ،اولدوزلو گؤیلر کفنیم
بئشیگیم ،مزاریم ،دوغما وطنیم
اونون تورپاغیندا تاپارسان منی
قارداش گؤزلرینه حسرتدی گؤزوم
منی قار ا داشا دؤندردی دؤزوم
قوشولوب چایالرا آخاندا اؤزوم
آراز قیراغیندا تاپارسان منی
گوللرین شهدیدیر قلبیمده دیلک
ایلک باهار عشقی ایله چیرپینیر
اورک
قیسمتیم اولماسا او گونو گؤرمک
الله یاناغیندا تاپارسان منی
چیچکلی حیاتا وورولوب حسن
ایشیقلی یولونو آال بیلمز چن
گؤزلهسن بو یولون کروانینی سن

ظفر بایراغیندا تاپارسان منی

