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اینسانین یارانماسیندان ایکی 

میلیون ایل گئچمه سینه 

باخمایاراق بو یاراتیق هر 

زامان اویرنمک و دییشمک 

پئشینده اولموشدور.دییشیم 

, دونوشوم و اینکیشاف 

یورومه حیاتین دوغرویا 

سینین اوچ اونملی 

ن بونالردان غافیل اوالن توپلولوقالری فاکتورودور.

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 

وپللوقالر حقیقی مالک اولمایان اولوسالر یا خود ت

معنادا دونیانین ایره لیلیش دوزنیندن گئریه 

قالیرالر. اونالر اوز کافاالرینین یئرینه باشقاالرینین 

قافاالریالر دوشونمه یه باشالییرالر . بونوندا آدی 

آسیمله یعنی اوزوندن اوزاقالشما دیر. بو 

وضعییتین داها قاباریق فورماسی 

ل اولماق بو تور کوله و قومانقورتالشماقدیر. 

 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 

وض توتولور. آنا قاالراق تاریخی اونوتقانلیغا معر

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 

صنایع هم ده اوره تیم )تولید( باخمیندان  و

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 

 رلر.ائدیلی

تعلیم و تربیه نین یاساقالنماسینین ذاتا آنا دیللی 

 هدفی بوندان عیبارتدیر کی :

 

سن کیم اولدوغوندان بی خبر قاالسان و  .1

)آموزش  ینمرکزلشمیش ایتیم و اویرتیم

و پرورش( آسیمیالسیون دییرمانیندا 

علیه  نباشقاالرینین سنین اوچون و سنی

ه اوز اوالن تعلیم مکانیزملریله تمامی ایل

آنا کدالریندان اوزاقالشاسان و 

اینسانلیقدان ساده فیزیکی گورونتویه 

آنجاق اویره دیلن  اوالسان . صاحیب

 مدنیتین نوکرینه چئوریله سن.

محروم ائت و یکدست قیل سیاستی  .2

اوجوز ایش قووه سینین راحت اداره 

 سیتمی دیر.
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تاریخی بوشلوق یارات و ائالستیک  .3

د ائت و ایسته اینسان کیتله سی ایجا

 دیین یونده اونو قولالن.

مدنیتلری قتل عام ائتمک و استعماری  .4

تمینه خیدمتدیر. سیونتیم سی

مپریالیستی و فاشیستی آنتی اینسانی ا

 مفکوره دیر. 

آرخاسیندا سیجاق گوجلرین دوردوغو و  .5

مالی امکانالرین اولدوغو همچنین 

جغرافی شرطلرینه چیخارالرینی آلت 

ون یوخسون مدنیتلرینی اوس ائتمک اوچ

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 

قوملردن قات قات بیز چوخوق و سایجا بوتون 

اوستونوک و درین گئچمیشیمیز و دوولتچیلیک 

 تاریخیمیز و حافیظه میز وار.

درین هم ده زنگین ادبی , علمی  دیلمیز اویوملو و

 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 

یلمیش دیر و حال , آنادولودان آوروپایا قدر یای

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.

نجاق قید ائتمک الزیمدیر کی دیل سیاسی آ

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 

نا ییه له له شیرلر . نئجه دئییرلر دیره نیش ادبیاتی

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 

اینترنتین و سانال دونیانین صاحیبیک. ایندی 

یاییقینالشماسیال برابر بیزده منزوی دورومدن 

چیخمیش ساییلیریق. بیر چوخ مدنیت مرکزلریله 

عینی قدری و کوکو هم ده فوندامنتی 

احه سیمیزا گوره راحاتجا دیل و ایتیم پایالشدیغ

سین ده اوزگور بیر آالنا ییه لنمیسش 

 دورومداییق.

 توتمک ده دیر .... یانماسادا زاوجاغیمی
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 حسن ریاضی ایلدیرم آذربایجان دیل , ادبیاتینین و کولتورون ابدی یانار اوجاغی
 

 

 علی محمدنیا
 خبرنگار ماهنامه خدافرین 

 

 

در  1337در بهمن  حسن ریاضی )ایلدیریم(

به دنیا آمد.  آذربایجان آبادِ سرابروستای جمال

ه کرونا در بر اثر ابتال ب 140مرداد  27در تاریخ 

سالگی بر اثر کرونا در یکی از بیمارستان  63سن 

 .های تهران درگذشت

ها در نشست شاعران مشاعره او شاعر بود، ساعت

کرد. به تاریخ ادبیات ترکی و فارسی را مسلط می

عصر خود حشر و نشر داشت و بود. با شاعران هم

 و بود ،…های ادبی صابر، ساهر وعضو موثر حلقه

 .کردمکاری میه ایشیق مجله و هوبگا با

خیالِ دوراندیش زمانه ریاضی مرد دانای آرام نازک

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 

د را دانشگاه علوم پزشکی ایران تحصیالت خو

 .ادامه داد

 حسن ایلدیریم در دو دهه گذشته سردبیری

انجمن » و دبیری «المللی آذریفصلنامه بین»
را برعهده داشت. از  «ادبی فرهنگی حبیب ساهر

آیین نگارش و  -آنا دیلی » توان بهآثار او می
که منتشر شده و  «دستور زبان ترکی آذربایجانی

و  «متشناختنامه ناظم حک» جلدیمجموعه سه

که در دست چاپ است، اشاره  «جموعه اشعارم»

به بطور جدی  1354او از سال  )ایرنا( .کرد

های ادبی و فرهنگی را شروع کرد و از فعالیت

های های ادبی تورکبنیانگذاران تعدادی از انجمن

 .تهران بود

حسن ایلدیریم از نویسندگان اصلی نشریه 

ران منتشر ای در بود که پس از انقالب« یولداش»

شد. این نویسنده، شاعر و منتقد سرشناس، از 

بود. او « آذری»سردبیر مجله معروف  1382سال 

در عین حال عضو هیئت تحریریه وبسایت 

 )گاتب(.بود« ایشیق»

جلدی  3توان به مجموعه از جمله آثار او می

شناخت نامه ناظم حکمت و مجموعه اشعار آنا 

 ترکی انزب دستور و نگارش آیین –دیلی 

 .کرد اشاره … و چاپ دست در آذربایجانی

 

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 

 ا دارم . منبع مورد استفاده واقع شده کمال تشکر ر
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 حسن ریاضی ایله دانیشیق
 )بو مصاحیبه ایشیق ادبی سایتیندان گوتورولموشدور(

 

 ایشیق

 

 ال دانیشیق؛«ایلدیریم»حسن ریاضی

 ()بیرینجی بؤلوم 

 :ایضاح

باشلیقی آلتیندا « مدرنیزمین چاغداشلیغی»سون واختالر 
یاییالن کیتاب بیر نئچه دانیشیقال برابر مدرنیزمین 

لری ده اؤزونده ری باره ده یازیالن مقالهمختلف قاتال
نین نظری یئرلشدیریر. تبریزین طب علملری دانشگاهی

نین بو درگیسی« سارای»فارسجا  -آلتیندا یاییالن تورکجه
 302سینده یی سایهنین امه«افشین شهبازی»اؤزل نشری 

صحیفه ده ایشیق اوزو گؤروبدور. کیتابا داخیل ائدیلن 
نین، تنقیدایسه ادبیات جامعه» سیندا دانیشیقالر آرا

عنوانلی دانیشیق ایستر حجم « دیرادبیاتین ایچ آیناسی
لی سورولن فیکیر ده دانیشیقدا ایرهصحیفه(، ایسترسه 55)

اعتباریله خصوصی یئر توتور. افشین شهبازی بو دانیشیغی 
نین سایتی« ایشیق»تانینمیش آذربایجان شاعری و 

ایلدیریم(ال آپاریبدیر. افشین امکداشی حسن ریاضی)
 :شهبازی دانیشیقدان اؤنجه بئله یازیر

جی ایلین بهمن آییندا 1337حسن ریاضی)ایلدیریم( »
یاشیندان ادبیات، اؤزللیکله  15آنادان اولموشدور. 

آذربایجان ادبیاتی ایله ماراقالنیب، شعر یازماغا باشالییر. 
نی زاماندا سونراالر تهراندا طب اؤیرنجیسی اوالراق عی

دن اوستاد حبیب ادبیاتال ایلگیلی ییغینجاقالردا، او جومله

ساهرین حضوری اوالن ادبی محفیلده اشتراک ائدیر. 
نین سردبیر درگیسی« یولداش»انقالبدان سونرا نشر اوالن 

یاردیمجیسی اولور. حسن ریاضی بیر چوخ قورولتایالرین 
 100ساهرین نین دبیری و دن صباحی قورولتاییاو جومله

نین قوروجوالریندان و آپاریجیسی ایللیک قورولتایی
اولموشدور. تانینمیش ادبیاتشوناس، شاعر و تنقیدچی 

نین باش یازاری، درگیسی« آذری»جی ایلدن 1382
وئبالگیندا یازیالرینی نشر ائدیب؛ « توت آغاجی»ایللردیر 
تحریریه عضوی اوالراق نین هئیتسایتی« ایشیق»هابئله 

 «.الیشماالرینا داوام ائتدیریرچ

 

آذربایجان ادبیات و اینجه صنعت  –« ایشیق»
دن سایتی بو دانیشیغین اورژینال متنینی یئنی

لری یایماقال، آدی چکیلن کیتابا داخیل ائدیلن مقاله
سی نین اجازهو دانیشیقالری اونالرین موللیفلری

 .دن یایماغا حاضیردیرشرطیله یئنی

 «ایشیق»

 دیرنین، تنقیدایسه ادبیاتین ایچ آیناسیت جامعهادبیا

 (بیرینجی بؤلوم)

بئله نظره گلیر کی بیزده شعره اوز گتیرن چوخدور.  -س

آنجاق نثر اولدوقجا آز یارانیر. )بئله دئمکده شعری 

لرینی اؤیرنمک جه ندنآشاغیالماق قصدیم یوخدور؛ ساده

یشمیش دا وار کی نثر گلایستردیم(. بئله بیر باخیش

سیز توپلومالردا یارانیر. شعر ایسه دیکتاتورلوقدان قوپور. 

 بونا نئجه باخیرسینیز؟

سیزه چوخ ایشینیز اوچون  یرلیایلک اؤنجه بو ده -ج

ر منتدارام و اوغورالر آرزوالییرام. باجاردیغیم قده

 .سؤالالرینیزی جوابالندیرماغا چالیشاجاغام

لرین سایی چوخدور. بو دوغرودور، ایندی شعره اوز گتیرن

تکجه بیزیم دؤورموزه، بیزیم ادبیاتیمیزا خاص اوالن بیر 

دیر. ؛ عمومیتله دونیا ادبیاتیندا دا بئلهخصوصیت دئییل

چوخ قاباق  -یاخشی بیلیرسینیز کی شعر نثردن چوخ

یارانیبدیر. شعرین یاشی، دئمک اوالرکی اینسانین یاشی 

ور کی شعرین کؤکو ردیر. بونوندا اصیل سببی اودقده

ایسه اینسان دویغوالریندان سو ایچیر. اینسان دویغوالری

دیر. چونکو طبیعت عالمینده، مختلیف، الوان و چئشیدلی

ن هر بیر لرده اوز وئرهده، فردی و شخصی ایشجامعه

حادیثه، ایلک اول اینسان دویغوالرینی قیدیقالییر؛ اونالری 
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ییر؛ اینسانی رقته گتیریر اویادیر؛ عاطفی بویاالرال بویا

وسونرا سؤز صنعتینه، داها دوغروسو شعره چئوریلیر. 

لیکله ده شعر یارانیر. منجه، شعرین ابتدایی و ایلکین بئله

نوعلری بئله یارانیبدیر. بیر ده کی شعر موسیقیسی و 

بدیعی تصویرلرینین ییغجاملیغی ایله اینسان ذهنینده 

ده بو سببدن هر بیر جامعه راحاتجا یئر سالیب، قاالبیلیر.

ک ادبیاتا قدم قویانالرین چوخو شعرله ماراقالنیر و اوره

لرینی بو فورمادا داها راحات ایفاده ائده بیلیر و خالق سؤز

ایسه اونالرال راحات اونسیت تاپا بیلیر. آنجاق بو وضعیت 

تیک ذوقونون اینکیشافی نین ایستهشعر و ادبیات و جامعه

دئییل و بورادا بیر سانتیمالیسم، بیر دایازلیق  اوچون کافی

لی اوزدن وار. بوگون بیز بئله دایاز، جانسیز و آشاغی سویه

تئز راست گلیلریک.  -ایراق شعرلره مجازی فضاالردا تئز

سی، بدیعی لرین حیات تجروبهزامان شاعیر–آنجاق زامان

باجاریغی آرتدیقجا شعرلری ده درینلشیر؛ مودروکلشیر و 

نین وحدتیندن چوخ یؤنلو شعرلر دویغو ایله دوشونجه

یارانیر. دوشونجه گوجو شعرده اوستونلوک قازانیرسا شعر 

یه درینلشیر. اوخوجو و شاعیر داها دریندن دوشونمه

 .احتیاج دویور

لری ده چوخدور و فورماالری و نثره گلدیکده، اونون ساحه

و قدیمدیر. دیر. بدیعی نثرین ده کؤکژانرالری دا مختلف

الرا، نین یاشی چوخدور. ناغیلاونون شیفاهی فورماسی

الرا و اوسطورهلره و داها چوخ اوزاق لره، داستانافسانه

ادبی ایرثیمیزین  –زامانالرا گئدیب چاتیر. بیزیم شیفاهی 

لرین دده قورقود، عالیم« آنا کیتابیمیز»باش اثری 

ؤچورولموش. یا کایل بوندان اول یازی 1300فیکیرینجه 

اوندان بو یانا چوخلو اثرلر یارانیبدیر؛ اما یئنی فورمالی 

بدیعی نثر اثرینه گلدیکده، اونون تاریخی دئمک اوالرکی 

ینجی عصرین ایکینجی یاریسیندان میرزه فتحعلی 19

سی ایله حئکایه« لرآلدانمیش کواکب»نینآخوندزاده

رغی و قاال یرلیر چوخ دهباشالییب، گونوموزه قده

 .لر، رومانالر یارانیبدیرحئکایه

لرده یاخشی دوزدور، شعر و نثر همیشه قاپالی جامعه

ییب. نثر اینکیشافی داها آرتیق مدنی اینکیشاف تاپا بیلمه

دیر. بو یئنی صنعت نوعلری، یعنی ال باغلیاینکیشاف

حئکایه و رومان مطلق مدنیلشمیش و مودئرنلشمیش 

لرده رومان و حئکایه بئله جامعه لرین محصولودور.جامعه

یاخشی اینکیشاف ائدیبدیر. من شعری ده بو شرایطدن 

« شعر دیکتاتورلوقدان قوپور»میرم. آنجاق آییرماق ایسته

سیاسی  سی ایله ده راضیالشا بیلمیرم. دیکتاتورلوقایفاده

دیر. او سیستئم بوتون یارادیجیلیقالر و سیستئمبیر

قالرال ضیددیر. صنعت ایسه آزاد بیر لر و آزادلیدوشونجه

شرایطده گول آچار، استثناالری نظره آلماساق. منیم 

لرده دن گئدیر. دیکتارلوق جامعهسؤزوم بورادا تام جامعه

ده ادبیات یارانیر؛ یارادیجیلیق قاداغا گؤتورمز. یئر آلتی 

لرده ده اونالر دیر نثر، شعر، قاپالی جامعهسوالر کیمی

یاییلیب اؤز یولالرینی تاپارالر. آنجاق شعرین یارانیب، 

لرینه گؤره او نثردن داها تئز یاییلیر و اوخوجوالرا اؤزللیک

 …چاتیر و

الرینی نده گؤرورسونوز؟ منه یارادیجیلیغین اساس -س

ائله گلیر کی بو گون بیزده یارادیجیلیق چوخ آزدیر. اَن 

رونور. آزیندان شعردن سونرا باشقا ژانرالردا بئله گؤ

 دیرمی؟ائله

هر بیر یارادیجیلیغین اساسی استعداددیر؛ استعدادی  -ج

بدیعی  -دن ادبی. یارادیجلیق، او جوملهرن زحمتبئجه

ر و ال وئریشلی یارادیجیلیق، استعداد و زحمت طلب ائده

 .لنرادبی محیطده چیچک

کی بوگون بشریتین قازاندیغی اوغورالر صنعتکارا  بیرده

الرینا الزیمدیر. قاباقجیل فیکیرلر، اونون یول داها آرتیق

دیر. او گونشه کؤنول بیر گونش کیمی ایشیق سآچمالی

لی، اونون عشقی ایله همیشه حادیثهلرین اؤنوندن وئرمه

لرین لی صنعتکار همیشه حادیثهآلگئتمهلیدیر. ایده

بطنینه واریر، اؤز اؤن گؤروملری، اوزاق گورنلییی، 

جک یله انسانلیق یولوندا ایشق ساچیر، گلهلییی ابیننیک

 .الری ایشیقالندیریریول

لی بیر ایشدیر. یارادیجی زامان، یارادیجیلیق مسئولیت

دیر؛ اونون خالق، وطن و اینسانلیق قارشیسیندا جوابده

لیگی یارادیجیلیق استعدادیندان، صنعتیندن و جوابده

ر حیات سیز صنعتکادیر. آمالحیات آمالیندان آسیلی

الر آیریجیندا مات یر؛ یولالریندا هر آددیمدا بودرهیول

آماندا اوالر؛ سئلده بوغوالنالر کیمی -قالیب، آزار؛ دائما ال

چوبه آتار؛ حیاتیندا یانمامیشدان صنعت  -اللرینی چؤر

لرینی تکرار ائتمکله و ساختا چیراغی سؤنر. او تکجه اؤزگه

له و سؤز اویونو سورمک لیفیکیرلری قوندارما طرزده ایره

ایله اؤز دایازلیغینی دولدورماق و اؤز یارامازلیغینی و 

 –یه چالیشارکی بئش باسدیر اائتمه -لرینی اؤرتعیب
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آدینی داشییا بیلسین. بو اوزدن  آلتی گون شاعیر/یازیچی

 .لیدیرلرالر اثرلری دوغولمامیش اؤلمهایراق شاعیر/ یازیچی

یر. آمال بیر صنعتکارا هاوا کیمی، دآمال، آنا سودو کیمی

سا بیر دیر. آمال دئدیکده من هانسیسو کیمی واجیب

سیاسی فیکری، سیاسی مکتبی نظرده توتمورام. آمال 

یعنی وارلیغین معناسی، حیاتین جوهری. یئر اوزونده بشر 

ساییالن بیر وارلیغین دونیادا قازاندیغی معنا، تاپدیغی 

ؤمرونون هدفی، اینسان ایشیق، یولونون مشعلی، ع

 …نین ذیروسیللیییگؤزه

لرینی، منجه هر بیر یارادیجی، دویغو و دوشونجه

آلالرینی، دونیا گؤروشونو بیر سؤزله اؤز منلییینی، ایده

له، اؤز صنعتینده یاراتدیغی اثرلرینده عکس ائتدیرمک

فردی اوسلوبونو یارادا بیلیر. آنجاق، صنعت اثری تکجه 

سینده قورونوب ن شخصی حیسلری چرچیوهیارادیجیسینی

لره چاتا جک نسیلقالسا، زامان سوزگجیندن کئچیب، گله

کی گیزلی حیس لریندهکبیلمز. صنعتکار اینسانالرین اوره

تیک دویومالر و هیجانالری اویاداراق، اونالرا ایسته

دیر. بو سعادته، لرینی اوخشامالیآشیالییب و دوشونجه

لریندن ورایان، اینسانالرین حیات تجروبهحیاتی دریندن قا

ین، هامینین گؤردوکلرینی باشقا نن، اونالری منیمسهاؤیره

یؤندن گؤروب و گؤستره بیلن شاعیرلر نائیل اوال بیلیرلر. 

ل مئلودیاسی، آخارلی دئییم طرزی، آنا دیلیمیزین گؤزه

نین دوزومو، توخونوشو ایله، چوخ معنا چاالرلی سؤزلری

جاناسینر بیر طرزده، حیس و هیجانالرینی  صمیمی،

لری لره آخاراق، کؤنولکمیصراعالرا چئویریب باشقا اوره

ییجینین معنوی وارلیغینا اوخشاییب و اوخوجونون، دینله

 .هوپا بیلیرلر

هر بیر اصیل صنعتکارین، اؤزونه مخصوص صنعت 

نین، «من»دونیاسی وار. بو بدیعی دونیا، او صنعتکارین 

لریندن لریندن توخونموش، دویغو و دوشونجهو امیدآرزو 

هؤرولموش، حیاتدان، طبیعتدن آلدیغی تأثراتدان 

یوغرولموش بیر عالمدیر. او عالمین گئنیشلییی، 

اسرارانگیزلییی، یارادیجی تخیلونون گوجوندن، شعورونون 

نین گئنیشلییی، حساسلیغی، ییزنگینلییی، اوره

ییندن؛ بیر سؤزله یارادیجی نین اوزاق گؤرنلباخیشالری

دیر. بدیعی لوغوندان آسیلینین اؤزونه مخصوصشخصیتی

دویغوالر، بدیعی بویاالرال الر، بدیعی دوشونجه و تاپینتی

لشیرلر، بدیعی حقیقته دولغون بیر عالمده؛ عمومی

 .چئوریلیرلر و صنعت اثرلری کیمی یارانیرالر

آرزی و  لری، فیکیرلری،یارادیجی تخیّولو، حیس

للیک و له گؤزهآلالری اؤزونه مخصوص بیر گوجایده

جیندن سوزوب، اونالری بدیعی تظاهور تیک سؤزگهایسته

 …لرجیزگی …لر، فورماسی اوالن تصویرلر، مئلودی

صورتینده، صنعت اثرلرینه چئویریر. بو اثرلر یارادیجی 

یینه ساری ییندن یول آلیب و صنعت سئورلرین اورهاوره

 .آخیر

بدیعی اثرلرین مضمون و محتواسی و اونالردا عکس 

لشمیش ر عمومیلری نه قدهاولونان حیات حقیقت

نیرسه و بدیعی لردن تؤرهلردن و دویغو و دوشونجهحیس

ر گوجلو اولورسا، اونالرین پارالقلیغی و آیدینلیغی نه قده

یول یینده لنیر و باشقاالرین اورهسی ده گئنیشتاثیر داییره

 .تاپماسی آسانالشیر

بدیعی اثرین اوزون عؤمورلویو، انسانالرین معنوی عالمینه 

داردیر. خالقین مالینا چئوریلن اثر، یول تاپماسی ایله عالقه

نسیله معنوی آمانات کیمی تاپشیریلیر و  -نسیلدن

 .یاشادیلیر

سی، میزه چئوریلمهنین اؤز تورکجهلریدونیا اثر-س

سینده نئجه رول اوینایا بیلر؟ بو گون شمهادبیاتیمیزین گلی

سینی نئجه نین اؤز دیلیمیزه چئوریلمهدونیا ادبیاتی

لر سیزی قانع ائدیرمی؟ یاخشی گؤرورسونوز؟ بو چئویرمه

ییمیز اثرلریمیزی دونیایا چاتدیرماق اوچون ترجومه ائتمه

لریندن گرکیر. هر ایکی آذربایجاندا اَن آزیندان اؤز آنا دیل

لرینی ده بیلن شقا بیر دیلی یعنی روس و فارس دیلبا

لی بیر ایش چوخدور. آنجاق بیزده، بلکه بونا آشاغی سویه

بئله ایشلر چوخ آز -کیمی باخیلیر. ندن بیزده بئله

 گؤرونور؟

ن ان مهم لر آراسیندا باش وئرهترجومه مدنیت -ج

لر دائما اینکیشاف دیر؛ مدنیتلردن بیریحادیثه

دیر. وئریش –لر اراسی آلیش دیر. ترجومه مدنیتائتمکده

سیز تصور ائتمک مومکون لری بو آلیش وئریشمدنیت

لر. ادبی ترجومه دیلی دئییل. خصوصی ایله ادبی ترجومه

یئنی ایفاده فورماسی، سؤز  –زنگینلشدیریر؛ اونا یئنی 

لر آرتیریر. ترجومه، یئنی بیر نفس لری، کلمهبیرلشمه

ی طراوتلندیریر. بو باخیمدان، ترجومه ایله کیمی ادبیات

سیزدیر؛ دیل و الرین ایشلری عوضمشغول اوالن ادبیاتچی

نین بیر دیر. دونیاادبیاتا اوالن خیدمتلری تقدیره الییق
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سی ایله لری ترجومه واسیطهچوخ اینکیشاف ائتمیش دیل

لر لر. بیر نئچه دیل، دیلبوگونکو وضعیته چاتا بیلیب

دا کؤرپو کاراکترینی داشییر. مثال انگلیس دیلی آراسین

لری ایسه ده، روس، آلمان، فرانسه وعرب دیلبیرینجی نوبه

 –لرین ادبی لر بیر چوخ میللتایکینجی سیرادا. بو دیل

سینده مهم رول اویناییر. بیز انگلیس دیلی مدنی موبادیله

لری مدنی ساحه -سی ایله دونیانین بوتون علمیواسیطه

سی ایله دونیا ادبیاتی ایله باغالنیریق. فارس دیلی واسیطه

 .لری ایله تانیش اولوروقو باشقا اینسانی علم

ترجومه ادبیاتالر آراسیندا همیشه اولوب و اوالجاق. 

سیز فارس سیز اینکیشاف ائده بیلمز. ادبیاتالر ترجومه

فارس  ادبیاتینا باخین؛ بو یوز ایلین ایچینده ترجومه

نین فورماالشماسیندا عوضسیز رول اویناییب. یاتیادب

سیز تصور ائتمک مومکون دئییل. فارس ادبیاتینی ترجومه

دیر؛ اورژینال دیلدن اولسا چوخ ترجومه اولمالی

بدیعی دیلیمیزین اینکیشاف و  –دیر؛ ادبی یاخشی

فورماالشماسی اوچون دیلیمیزه چوخ واجیبدیر: سو کیمی 

یز ادبیات، سویو کسیلمیس باغالر سهاوا کیمی. ترجومه

 .کیمی ساراالر، سوالر

لری و اولدوقجا بؤیوک لرین بؤیوک وظیفهچیترجومه

لرینی لری واردیر. مبدأ دیل ایله مقصد دیلمسئولیت

لر. اونالر ترجومه دیرلییاخشی و یاردایجی صورتده بیلمه

دیرالر. یه دریندن بلد اولمالیلری ساحهائتدیک

دیر. لری اولمالیده بیلیکلرین یوکسک سویهچیترجومه

بدیعی دیلی اولدوقجا مکمل  –عموم خالق دیلینی ادبی 

لری لر. اونالرین یارادیجیلیق قابلیتدیرلیبیلمه

 .دیراولمالی

بیزه، فارس، روس، کورد، تورک و هر هانسی بیر دیلدن 

ه نین نترجومه واجیبدیر. بونالرا خور باخانالر ترجومه

لی اولدوغونو باشا دوشمورلر. البته بوردا یوکسک سویه

 .ترجومه نظرده توتولور

 
لرین بیر ده کی دونیادا باشقا دیلده یازیالن و یارانان اثر

لرینه ترجومه اولونمور. اولونورسادا هامیسی دونیا دیل

یاخشی قارشیالنمیر. ترجومه اوالن اثرلرده یوکسک و 

 -، بدیعی جهتدن یئنیدرین معنا، دولغون مضمون

 .دیریئتکین اولمالی

 
لرین آرخاسیندا دؤولتلر، بیرده کی دونیادا تبلیغ اولونان اثر

، سیاسی بؤیوک اقتصادی قورومالر، اجتماعی اوجاقالر

جریانالر دایانیر. تاسفله بیز بونالرین هامیسیندان محروم 

قالمیشیق. بیزیم آرخامیز، دایاغیمیز یالنیز و یالنیز 

القیمیزا، دیلیمیزه، ادبیاتیمیزا، وطنیمیزه و اینسانیلیغا خ

دیر. بوتون دؤولت -اوالن سئوگیمیزدیر. سئوگی بؤیوک وار

لر، قدرتلر سئوگی قارشیسیندا باش اگمیشلر. بیز گوج

لی، لرینه چئویرمهاؤزوموز یاخشی اثرلریمیزی دونیا دیل

لیییک. ئتمهییق. اؤزوموز اؤزموزو ترجومه ااونالری یایمالی

لیک اؤز یازیچیمیز، شاعیریمیز، بیرده کی هله

لیک خالقیمیز بیزی ییق. قوی هلهچیمیز اولمالیترجومه

دونیا »آنسین و آنالسین؛ بیرگون اوالر دونیا دا بیزی آنار. 

 !الرینا بوراخین، قالسیناولماغی ماراقلی« شاعیری!!

ضولی، یوز ایلده بیزده ف 4-3دئمک اوالر کی سون  -س

نسیمی یارانمادی. مال پناه واقف، حکیم هیدجی و 

ده؛ آنجاق هئش زامان فضولی کیمی باشقاالری وار بو مدت

دی. بو فارسالردا دا بئله اولدو. بیر شاعیر داها گلمه

ده شاعیر گؤرونمور. بیر بؤیوک دن سونرا بو سویهحافیظ

بوشلوق یاراندی. بو شعرین اؤلومو دئمک ایدی، یوخسا 

 باشقا ندنلری وار؟

 
آز  -لر آزدیر. آدالرینی سایدیغینیز بو داهیبعلی، بئله -ج

لری زامان یئتیریر؛ زامانال آیاقالشان دوغولورالر. داهی

لرین خالقالرین ایچیندن باش قالدیریرالر اونالر. مدنیت

بدیعی فورماسی یئنیلشدیکجه  -اؤزولو، مایاسی، ادبی

 دهلریندهیک دوشونجهتاینسانالرین بدیعی ایسته

لر اوز وئریر، اونالرین وارلیقالریندا دا لیکییشیکده

لری کیمسه تام معنادا لر عمله گلیر و بو یئنیلیکیئنیلیک

تمثیل ائدیرسه، اونالر یاشامالی، قالمالی و دوها 

 .ایشیقالرینی صنعت یولچوالرینا سآچمالی اولورالر

ادبیاتالر دائما اینکیشاف و  لر ولر، اینسانالر، مدنیتجامعه

دیرلر. یئنی بیر فیکیر، دوشونجه طرزی دهگلیشمه

یاراندیقدا، اونون ادبیاتی دا یارانیر و بو یئنی ادبیاتی تمثیل 

نین نین مدنیتیلریالر اؤز دؤورن شاعیر و یازیچیائده

سینده دایانارکن، اوجا گؤرونورلر. اونالرین شؤهرتی، ذیروه

چوخ اوزاقالردا سسلنیر و اوزون زامان او  –سسی چوخ 

مدنیت داخیلینده یاشاییر؛ اونو تمثیل ائدیر؛ اونا گوج 

« فضولی»جن ه«صابر»وئریر. مثال اوچون: بیزیم، غزلده 

سی شعرمیزدن اسکیک اولمامیشدیر. فضولی بؤیوک کؤلگه

دیر. داها دوغروسو عرفانی بیر دؤورون میثیلسیز شاعیری
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زامانی ائله بیر « واقف»دیر. نین بیریلریشعرین ذیروه

ده خالقین اؤزونو تاپماسی باشالنیر. شرایط یارانیرکی اؤلکه

دن قاباق خالق ادبیاتی سارایالرا یول تاپسادا، آنجاق واقف

میشدیر. واقف شعری، دئمک اوالرکی اوزون سورمه

نین قوووشاغیندان عمله کالسیک شعر ایله عاشیق شعری

ر اونون ایزینی شعر نوعودور. گونوموز قده گلمیش بیر

لرین، مک اوالر. بؤیوک صابر دئموکراتیک فیکیرایزله

لرین، آیدینالنمانین، شرقین جهالت یوخوسوندان دوشونجه

میرزه »، «میرزه فتحعلی»دیر. او نین شاعیریاویانماسی

لر، آذربایجانین یئنی «بئیلیاوزئیر حاجی»، «جلیل

ل داشالرینی قویان و بو مدنیتی یوکسک نین تممدنیتی

یه قالدیران بؤیوک دوهاالر اولموشالر. بونالردا اؤز سویه

دیرالر. بوگونکو مدنیتیمیز الرینین ائوالددؤورانالری

رینده اینکیشافینا دوام ائتدیریر. اونالرین قوردوغو تمل اوزه

چی، اونالرین آردینجا، اونالرجا بؤیوک شاعیر، حئکایه

مانچی، ادبیاتشوناس و مطبوعاتچی آذربایجان ادبیاتیندا رو

یه گلیبلر. بونالرین آرسیندا دونیادا تانینانالری دا آز عرصه

 .دئییل

دن توتموش فضولی، م. ف. آخوندزاده، ج. م. نیظامی -س

ر دونیا ادبیاتینا وئردیییمیز پایالردیر. آنجاق یه قدهقلیزاده

بهره وئریر؛ یعنی دئمک  رکبیزده مسآله بیراز گئجیکه

اوالر کی بیز بو اثرلری بیراز گئج دونیایا چاتدیرا بیلیریک. 

لری ندیر؟ آذربایجان ادبیاتیندا دونیایا وئره بونون ندن

می؟ یارادیجیلیق باخیمیندان جک اثرلر یارانیببیله

نین اَن زنگین دؤورو هانسی زامانالر آذربایجان ادبیاتی

 اولوب؟

ده زنگین لیک تاریخیندهزین مین ایلادبیاتیمی -ج

لری اولوب، بیرینجی دؤورو دئمک اوالر کی دده دؤور

یا کؤچورولوب، ادبی دیل فاکتی قورقود بویالرینین یازی

دیر. سیکیمی ادبیات تاریخیمیزه باشقا یؤن وئرمه

ر آرانیب، سونراکی دؤورلر هله تاریخده الزیمی قده

لری گؤستریر کی نون غزل«وغلوحسن ا»ییبدیر. نیلمهاؤیره

ر دیل و ادبیات قاورامی اینکیشاف ائتمیش او دؤوره قده

دیر. یعنی حسن اوغلو ایله ادبیات تاریخیمیز دهبیر مرحله

باشالنمیر. حسن اوغلودان الیمیزه چاتان بیر نئچه اثر 

لرین لر دولغون، سؤزگؤستریر کی دیل یئتگین، ایفاده

ده اولدوقجا اینکیشاف یچیمیمعناسی آیدین و غزل ب

دیر. یه یاتیملیائتمیش فورمادادیر؛ وزن ده آخیجی و اوره

منجه بونو ادبیات آراشدیریجیالریمیز داها دریندن آراییب 

« قاضی برهان الدین»، «نسیمی»دیرالر. آراشدیرمالی –

سینی تاپمیش، لرینده دیلیمیز داها اؤز ادبی فورمادؤور

عرفانی  -نین فلسفیو دولغون و زمانهمعناجا چوخ زنگین 

دیر. بو ادبیاتین لری ایله زنگینلشمیش بیر ادبیاتفیکیر

دیر؛ ایشیغی قرنلر بویو آذربایجان «فضولی»سی ایسه ذیروه

نین گونشی اولموش، اونو نورالندیرمیشدیر. شیفاهی شعری

ادبیاتین یازیلی ادبیات ایله یاخین تماسی و 

ف شعری اورتایا چیخیر و یئنی مرحله سیندان واققوووشما

ینجی عصرین ایکینجی 19آچیلیر شعریمیزده. آنجاق 

نین یاریسیندان باشالیاراق بؤیوک میرزه فتحعلی دوهاسی

ایشیغی ایران و آذربایجان ادبیاتینا ساچیلیر و اونونال یئنی 

ه -200بیر دوران آچیلیر. بو دؤوران دئمک اوالر کی 

نین بارلی یکی قرن آذربایجان ادبیاتیدیر. بو ایاخین ایل

لرده دیلیمیزده حئکایه، پوئماالر، دیر. بو ایللریلی ایلبهره

رومانالر، درام، ادبی تنقید، فلسفی اثرلر، ژورنالیسم ایرثی و 

نین چوخ سایدا بو کیمی اثرلر یارانیبدیر. دونیا ادبیاتی

بوتون باش اثرلری هومئردن توتموش بوگونکو دونیا 

نین اثرلری آنا دیلیمیزه سیماالرینین نهنگ ادبیاتی

یئنی اوسلوبالر  -ترجومه اولونوب و اولونور. یئنی

ادبیاتیمیزال یاناشی اینکیشاف ائدیر. دیلیمیزده یازیالن 

لر حیرت ی سؤزلوکلری، ائنسیکلوپدیلر، ترمینولوژلوغت

 نین ان موکمل،دوغوروجودور. بو دؤور آذربایجان ادبیاتی

 .ان اینکیشاف ائتمیش دؤورودور

دوزدور بونالرین چوخو او تایدا یارانیب؛ آنجاق، او تای 

اقتصادی جهتدن آیری اولماغینا رغمن،  -سیاسیبیزدن 

کی سیندهدیر. دیل ساحهدیر؛ بیر دیلدیلیمیز عینی

ایران  -لرینسی، بیزیمکیین بؤیوک بیر حصهقازانجالر

سینده الده ائدیلیبدیر. سایه زحمتی -الرینآذربایجانلی

چونکی بو ادبیاتی یارادانالرین، قورانالرین، اینکیشاف 

 لریلرین چوخو ایران آذربایجانی مهاجیرائتدیرن

اولوبدوالر. میرزه فتحعلی، میرزه جلیل، صابر، میرزه 

ابراهیم، میرجالل، باالش آذر اوغلو، پناهی ماکوئی و 

دیرلر؛ ایران یدان گئتمهاونالرجا بونالرین تایی بو تا

دیر اونالر. نئجه کی صادق هدایت، الریآذربایجانلی

زاده، بزرگ علوی و یاخود هر فارس دیلینده یازان جمال

نین قاکتالریدیرالر. بیز یازیچیالرین اثرلری، فارس ادبیاتی

 .…الر اونالرال دا اؤیونوروکایرانلی و آذربایجانلی
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  نیشیق؛ال دا«ایلدیریم»حسن ریاضی

 (ایکینجی بؤلوم)

له لری غربه و اونون یارادیجیلیغینا منفی گؤزبعضی -س

سیز نئجه باخیرسینیز؟ غرب و اونون باخیرالر. 

 ییق؟یارادیجیلیقالریندان بو گون نئجه یارارالنمالی

لری آیدینالنما بو دانیلماز بیر حقیقتدیرکی غرب اؤلکه -ج

سیاست، فلسفه و نیظامی دؤوروندن بویانا فیکیر، تئکنیک، 

قووه باخیمیندان دونیایا حؤکمرانلیق ائدیرلر. بو، گون 

کیمی آیدین و دانیلمازدیر. غربین شرق عالمینه بؤیوک 

لرده موثبت تاثیری اولموشدور و بو تاثیر، چوخ ساحه

دیر کی غربین اولموشدور. شرق عالمی بیر نئچه عصر

ییی مدنیت یولویال تاثیری آلتیندا قالمیش و غربین گئتد

آددیمالماغا جهد گؤسترمیشدیر؛ آنجاق بو تاثیرین موثبت 

و منفی یؤنلری واردیر. موثبت تاثیری پلورالیسم 

بو  …لری، مودئرنلشمه و اینسان حقوقالری ودوشونجه

لر یا خود آسیلی لر، منفی تاثیری ایسه یئرلیکیمی ساحه

ضینه بیر لری مودئرنلشدیرمک عولرین جامعهحاکمیت

سی؛ نیظامیچیلیک؛ یه ساری یؤنلتمهباشا غربلشدیرمه

یرلرین خصوصیله میللی وارلیقالرین دانیلماسی، یئرلی ده

یرلرین قصدا پوزولماسی و بو کیمی مدنی و اجتماعی ده

 منفی تاثیرلر اولموشدور؛

سیزین سووالینیز داها آرتیق ادبی، مدنی، بدیعی  آمما

لرده اونالرین بیزه چوخ بو ساحهلر حاقیندادیر. صنعت

موثبت تاثیری اولوب. شرقین یئنی، مودئرن اینجه صنعت 

ده سینده یارانیبدیر. بیزیمو ادبیاتی غربین تاثیری نتیحه

میز بو تاثیردن قیراقدا قالمامیش؛ بیزده، یئنی اؤلکه

و  …ادبیات، رومان، حئکایه، نوماییش، سینما، رساملیق

نین نین موثبت تاثیریر غرب مدنیتیلبیر چوخ ساحه

آلتیندا یارانمیشدیر. اونا گؤره ده، بونا پیس گؤزله باخماق 

نین صنعت یؤنلرینی لریاولماز. پیس یؤنو غرب اؤلکه

اولدوغو کیمی تقلید ائتمکدیر. بیز اونالرین یازی 

ییک، لیاوسلوبونو، یارادایجیلیق باجاریقالرینی اؤیرنمه

ییق. تقلید، اینجه صنعتین یاتیمیزی یاراتمالیآنجاق اؤز ادب

دیر. تاسفلر اولسون کی، ادبیاتیمیزین و ادبیاتین قاتیلی

یه ایله سسلشمهموثبت یؤنلریله برابر و دونیا ادبیاتی

اثرلر یاراتماسی ایله یاناشی، غربدن  یرلیچالیشماسی و ده

لر میش نظرییهمیش، منیمسنمهنیلمهگلمیش اؤیره

سیندا ادبیات یارادان، ادبیاتی اؤلچن و میللی ادبیاتا اسا

دیر. بیز خور باخانالر بو گون ادبیاتیمیزین یارالی یئری

ییک؛ لیییک؛ چوخدا یاخشی اؤیرنمهلیدونیانی اؤیرنمه

ییک؛ لیلرینی دریندن بیلمهاونالرین معاصیر و کالسیک

لماق لریمیز اؤنده اولریمیز، معاصیرآمما اؤز کالسیک

 .شرطی ایله

 
لرینی، ایستر شرق، بیلیرسیز کی دونیانین بوتون کالسیک

ایسترسه غرب، یعنی هومئر، دانته، شکسپیر، قوته، والت 

له یاناشی، تاقور، سعدی، فردوسی، نیظامی، حافیظ، ویتمن

له برابر الیوت، مارکز، بورخس، کافکا و خیام، هدایت

اعیرلری اوخویا ش اونالرجا بؤیوک و نهنگ یازیچی و

بیلیریک؛ یعنی بونالر بیزیم دیلده چاپ اولونوب؛ بونالری 

لرینه اوز ینلر باشقا تورک دیلده گؤرمهاوخومویانالر، بلکه

لرینی، لرینی، ایفاده طرزچئویریر و اونالرین سؤز

 –الر. بو سؤز علیشیرلرینی دیلیمیزده یایماغا چدئییم

بایاغی و دایازدیر کی تورک  رلرین بیر چوخو او قدهایفاده

نین سورتوک لرینین و یونگول تورکوالریسریال

لرینی خاطیرالدیر. بونالر ادبیاتیمیزین یارالی ایفاده

دیر. بوندان جان قورتارمالیییق. بونالرا عالوه ائدین یئری

سیله یازانالر داها فارسجا دوشونوب، آذربایجان تورکجه

کو فارس ادبیاتیندا هله اؤز گولونج اولورالر. بو گون

وارلیغینی و اعتبارینی فارس ادبیاتیندا سیناقدان کئچیره 

نیب لره سؤیکهبیلمهین آرتیق دبده اوالن ادبی نظرییه

لری ایله ادبیاتیمیزی اؤلچنلر، اونالرین یاریمچیلیق بیلیک

الردیر. اؤلچوسویله تنقید یازانالر، ادبیاتی اویونجاق سانان

ده بیلمیرلر کی، ادبیاتین دوننی، بوگونو و هبونالر بلک

صاباحی وار. نه یازیق کی بونالر غافیلدیرلر کی آرخادان 

 .لرینده غربیل وار. اؤزوده دار گؤزلو غربیللرین الگلن

 سینیز؟سیز کالسیک ادبیاتمیزا نئجه باخیر -س

نه بوگونون گؤزو ایله باخیریق. مز بیز دونهایستر ایسته -ج

نین کی طبیعی بیر حالدیر. بیز بوگونون آدامییق، دونهبودا 

ییق. بیز یوخ؛ آمما بوردا بؤیوک بیر حقیقتی اونوتمامالی

آتاسیزداکی  -کی کول دیبیندن قالخمامیشیق؛ آناسیز

 .نیمیز وار، بوگونوموز واردئییلیک. بیزیمده دونه

دیرلر. لریکالسیک ادبیات، فولکلور، ادبیاتیمیزین تمل

سیز بینا اوجاال بیلمز. بیز بینؤورهیز، تملس

ییک. لیلریمیزی، فولکلوروموزو دریندن اؤیرنمهکالسیک

لرینی، اونالرین بو گونوموزه الزیم اوالن عونصور
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ییق. لشدیرمهلی و اوزه چیخارمالیلهمهلی، اینجیاینجه

شن فورمادا میزله سسلهاونالری بوگونه اویغون، زمانه

نین چوخونون کؤکو لریغربین باش اثر ییک.ملیایشله

لریندن سو ایچیر. اونالرین بؤیوک اونالرین کالسیک اثر

لری، نین اثرلری خالق اوسطورهو شاعیرلری یازیچی

رینده قورولوب. لری اوزهفولکلور قایناقالری و خالق روایت

لری اساسیندا سی یونان اسطورههومئرین ایلیاد و اودیسه

سی کیمی. شکسپیر، نین شاهنامهفردوسی یارانیبدیر؛

نین چوخونون مایاسینی خالق آراسیندا یایقین لریاثر

نین نین فاووستی، دانتهاوالن روایتلردن گؤتوروب. قوته

ال یارانیبدیر. بوگونده ده غرب ایالهی کومئدیاسی دا بو یول

ویران »ون شعرینه بؤیوک تاثیر باغیشالمیش ت.اس.الیوت

لرینی اثرینی غرب اسطورهThe waste land، «یورد

دن باشا دوشمک مومکون دئییل. یاخود فاکنئر، بیلمه

لردن بوللو اوسطوره -بوللو. …جئیمز جویس، و

 .قیداالنیبالر

سیزه بیر خاطیره و بیر فاکتدان صؤحبت آچماق  بوردا

سیدحسینی تانینمیش عالیم و  ییرم: اوستاد رضاایسته

چوخ دانیشیقالریمیز اوالردی. او، تزه ادبیاتشوناسال 

دن قاییتمیشدی. منی قوناق چاغیردی. او چوخ بیر فرانسه

ده تزه بیر شئیه سئوینجله دئدی کی من بو دفعه فرانسه

لرینده راست گلمیشم؛ اودا بودور کی اونالر مدرسه

یه چوخ اهمیت وئریرلر. بو کالسیک ادبیاتالرینی اؤیرنمه

دا ترتیب ائدیبلر. بو بیزه چوخ بالریده درس کیتاباره

الزیمدیر. بئله بیر مضموندا سؤز دانیشدی. سونرا دئدی: 

حسن بونا نئجه باخیرسان؟ دئدیم اوستاد من ایکی بؤیوک 

دؤنه  -لرینی دؤنهتئز مراجعت ائدیرم؛ اثر -شاعیره تئز

اوخویورام. بو منده وردیشه چئوریلیبدیر ایندی. سوروشدو 

دیر؛ بیری ایسه الر؟ دئدیم: بیری فضولیکیملردیر اون

 .. گولدوحافظ

 
نین خسرو و سیزه دئمک ایستهدییم فاکت: نیظامی

شیرین اثری دونیاجا مشهور بیر اثردیر. بو احواالتالر دا 

دن قاباق خالق ایچینده واریدی. نیظامی اونالری نیظامی

دن بؤیوک بیر منظومه کیمی دونیایا چاتدیردی. نیظامی

را اونالرجا شاعیر شیرین و خسرو، شیرین و فرهاد سون

دیر. یرلیسی اؤز یئرینده دهلر یازدیالر؛ هرهآدلی منظومه

دئمک اوالر کی شرق ادبیاتیندا بو موضوع بؤیوک یئر 

ینجی عصرده صمد ورغون و 20لر کئچدی. توتوبدور. ایل

ناظیم حیکمت ده یئنه بو موضوعیا مراجعت ائتدیلر. صمد 

ون شیرین فرهاد و ناظیم حیکمت ایسه فرهاد وورغ

اثرینی یازدی. بونالرین ایکیسی  …شیرین و مهمنه بانو

اوو ینجی ایلده عارف ملک1960دیر. زامان گلدی ده پیئس

محبت »رینده بیر بالئت یازدی آدیناظیمین اثری اوزه

دیر. دهدک صحنهبو محبت ناغیلی ایندیه«. سیافسانه

لرینده مختلف صنعتکارالرین وخ اؤلکهدونیانین بیر چ

یه قویولوبدور و قویوالجاق؛ بدیعی قورولوشوایله صحنه

 .ابدی بیر اثر اولوب بو اثر

 
بو سؤزلری دئمکدن مقصدیم بوایدی کی، کالسیک 

ییق. بو ادبیاتیمیزا یارادیجی موناسیبتی ایله یاناشمالی

ییک. لیسیندن اؤز پاییمیزی گؤتورمهتوکنمز سؤز چئشمه

ین، نین، شکسپیرین، یاشار کمالدیر. قوتهبو دونیادا بئله

نین و آبادیین، دولتین، شاملونون، هدایتناظیم حیکمت

دا کالسیک ایرثه موناسیبتی بئله نینبیر چوخالری

 …اولوبدور

نین نین اَن بؤیوک قورخوسونو، باشقاسیس. یازیچی

ون یارادیجیلیقدا تأثیرینده قالماق گؤرمک اوالرمی؟ بون

نین تأثیری آلتیندان نئجه تأثیری نئجه اوال بیلر؟ باشقاسی

 چیخماق اوالر؟

 

ج. هر بیر اینسان اؤز دؤوروندن، موحیطیندن و اونو احاطه 

سینده اونون ن وارلیقالردان تاثیرلنیر. بو تاثیر نتیحهائده

دا چیچکلنیر؛ گوجلنیر و یارادیجیلیق استعدادی، باجاریغی

ابیلیتی گئنیشلنیر؛ درینلشیر. دونیا اینجه صنعتینی، ق

باشقا بیچیملی  –ادبیاتینی، تاریخینی و خالقالرین باشقا 

ین صنعتکار، اؤز یئرینده قاالر؛ لرینی اؤیرنمهمدنیت

یه سؤزو اولماز. صنعتکار دونیایا، اینسانالرا دئمه

آتمالیدیر. لی و بوی دیرچلمه نهاؤیره -نهلیدیر. اؤیرهاؤیرنمه

دیر. دونیایا بو یول ایله اؤز یارادیجیلیق اوسلوبونو تاپمالی

نئجه باخماغی، اونو نئجه قاوراماغی و قاوراییشالرینی نه 

نی بیچیمده، هانسی نوعدا یارادیجیلیغا چئویرمه

دیر. البته کی بورادا تاثیرین موثبت و یارادیجی باجارمالی

نی یمسهیؤنوندن صؤحبت گئدیر؛ تقلیددن، ک

یامسیالماقدان سؤز گئتمیر. تقلید یارادیجیلیغین 

دیر. او صنعتکاردا اوالن یارادیجیلیق گوجونو قاتیلی

سینه نین کؤلگهاؤلدورر؛ اونو اؤز ایچیندن بوشالدار؛ کیمسه

ده ایز بوراخمازالر. اونالر یالنیز لر صنعتچئویرر. تقلیدچی
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 .دورارالرنین بوشلوقالرینی دوللریو یالنیز اؤز

دن هر دیر و استعدادسیز کیمسهصنعتین مایاسی استعداد

ایله  نه چیخسادا، آنجاق صنعتکار چیخماز. یالنیز استعداد

لی و زحمت لنمهده کفایتلنمک اولماز. استعداد ایسه تربیه

دیر. بئله سینده قیزاریلیب ،سوواریلیب، پوالدالشمالیکوره

دیر. و یؤنلدیجیسیایسه زحمت استعدادین قوروجوسو 

ن یارادیجی ن، روح وئرهن، جان وئرهصنعته گوج وئره

دیر. او بو امکدن قیداالنیر. گئجه گوندوز آختاریشدا ییامه

نن، نی اؤیرهن، جامعهاوالن، جان ایشیغیندا دونیانی گزه

یه، تزه نن، اونالرا تزه سؤز دئمهاؤزونو و اینسانالری اؤیره

غا چالیشان صنعتکار البته کی اؤزو دویغوالر آشیالما

رینده اثر یاراتماق ادبیات لر اوزهدیر. ادبی نظرییهاولمالی

لی بیر ایشدیر. اوچون ان باشلیجا صنعتکار اوچون تهلوکه

لره قارشی دورمورام. اؤزومون ان عمده البته من نظرییه

لری آراشدیرماقدیر؛ اونالری ایشیم بو نظرییه

دیرالر. اونالری لر چوخ یاخشیبو نظرییهدیر. مکمنیمسه

مک، اؤزونونکولشدیرمک الزیمدیر؛ اؤیرنمک، منیمسه

آنجاق بوندان سونرا اؤز خالقینا، میللی ادبیاتینا مراجعت 

لری سئچیب، نن اینجیکی گیزلهائدیب، اونالرین ایچینده

مک، رینده ایشلهالبوراتواریاسینا گتیریب، اوزه یارادیجیلیق

ایال، سئوگی ایله یوغروالن اثر یاراتمالیسان. ان یانغیسیج

سیندن قورتاراجاقسان؛ لیک تهلوکهدیرسه تقلیدچیبئله

یئکه سؤزلری  -نی یامسیالماق، یئکهیوخسا اؤزگه

سا ادبی ال هانسیسیراالماق، مشهور آدالری صاداالماق

لرین آدینی چکیب پوز وئرمک، مشهور آدامالری مکتب

، مودئرن و پست مودئرن صنعتکار اولماق ماقیامسیال

ندن، اؤز دئمک دئییلدیر. بونالر هامیسی اؤز جامعه

دیر. بیرده کی لیایچیندن، اجتماعی حیاتیندان گلمه

لرینی، ین، اونالرین آرزو و ایستکاینسانالرال دیللشه بیلمه

سینده ایفاده ائده لرینی بدیعی صنعت اثری سویهدیلک

سی، اؤز اینسانالرا خور باخان، تکجه اؤز حلقه ین،بیلمه

 .محفلی اوچون یارادانالرین اثرلری دونیایا اؤلو گلیر

نیرلر. یارادیجی شاعیرلر، کئچمیشی دریندن اؤیره

گونوموزو ایتی باخیشالری ایله سئیر ائدیرلر. دوغما 

للیکلری بوالغیندان میصراعالرینی یوردوموزون گؤزه

انالرین آرزو و ایستکلرینی امیزدیریرلر. اینس

اؤزونونکولشدیریب و باباالرین آچدیغی یولالرا قدم 

لرین ایستک و آرزوالرینا اوز توتوب، الرین، نوهقویورالر. باال

یئنی جیغیرالرا یؤنلیرلر. اونالر، اؤز اثرلری ایله -یئنی

یه آچیالن سحرلره بلدچی اولوب و اینسانالرین جهگله

الرینا ایشیق توتورالر. بئله یول صاباحا دوغرو گئدن

گوندوزلو -لیییندن، گئجهشاعیرلرین صنعتکار امه

آختاریشالریندان دوغوالن، صمیمی حیسلرله آشیالنیب، 

ن اثرلر، هامی اوچون اینسانی آرزو و ایستکلری ترنم ائده

 .ک اولورگره

دئمک اوالر کی ادبیاتین شعر قولوندا علیرضا نابدل -س

ر بیر لره قدهینجی ایل70شیریک. سونرا درینله)اوختای(ال 

ینجی ایلدن بو طرفه بیزده هادی 70اوچوروم یارانیر. 

تاالنمیش »نین قاراچای، اسماعیل اولکر و ناصیر میرقاتی

ل اثرلری چیخیر. داها دوغروسو بیزده کیمی گؤزه« گونش

سیستئماتیک بیچیمده بو زاماندان جی، مودئرنلشمه سوره

 یر. بو دؤورده یارانان اثرلری نئجه گؤرورسونوز؟باشالی

بو سووالینیز چوخلو مناقشه دوغورا بیلر. بیرینجی  -ج

بودورکی ایراندا، آذربایجان شعرینده مودئرن شاعیر 

دیر. حبیب ساهر دونیانین مودئرن «حبیب ساهر»

نین بانیسی ساییالن شارل بودلر شعری ایله بیر باشا شعری

میش و فارس و ونو قاورامیش، منیمسهتانیش اولموش، ا

لرینده شعر یازمیشدیر. بونونال برابر بودلر، آذربایجان دیل

ماالرما وورلن والری و بیر چوخالرینی فرانسیزجا 

لریندن ترجومه ائتمیشدیر. ساهر ایراندا اوخوموش و اثر

ایلک مودئرن شعرین )بورادا یئنی شعری نظرده توتمورام. 

صنعتده مودئرن تئرمینی اساسیندا بونالر ادبیات و اینجه

بیریندن آییریرام( تمل داشینی قویموشدور؛ هم  -بیر

آذربایجان دیلینده، هم فارس دیلینده. بو باخیمدان او 

دا قاباق یئنی شعر ایله دانرسول رضا، صمد وورغون

مشغول اولموش و اؤز بدیعی اوسلوبونو آذربایجان و فارس 

ساهر مکتبینده « علیرضا اوختای»دیر. لرینده یاراتمیشدیل

لریندن ساهر باشا چاتان شاعیردیر. اونون شعر –بویا 

نین سسی و عطری گلیر. بیرده کی او دؤورون شعری

اجتماعی سمبولیسم آدالنان فارس شعریندن تاثیرلنمیش 

ل و اورژینال اثرلر یاراتمیش و شعرمیزده اوختای و گؤزه

اندا مودئرن شعرین بانیسی جیغیری آچمیشدیر. آذربایج

دان آد چکمک دوزگون دئییلدیر. بو کیمی اوختای

نین تاریخی پروسسینی نظره آلماماق آذربایجان شعری

دئمکدیر. اوختای گنج بیر استعداد، اورژینال بیر شاعیر، 

ایدی. تئز گول آچدی، تئز ده سولدو. بلکه ده بیر یارادیجی
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بیر شاعیری ائرکن  سیندا شعریمیز بؤیوکسیمااونون 

 .ایتیردی

لرین ایلک یاریسیندا یازیب ینجی ایل40اوختای

ایل ایچینده بیزیم شعریمیز  50یاراتمیشدیر. دئمک بو 

الر یوخودا ایمیش!! بئله دئییل. اوختایین کناریندا بیر چوخ

نین چوخو واختیندا چاپ لرییازیب یاراتمیشدیر و اثر

ساهر، سهند، حسین  اولماییبدیر. مثال اوچون: حبیب

دوزگون، حبیب فرشباف، بهمن زمانی، عباسعلی ائلچی، 

مرضیه اوسکویی و معین سببلر اوزره اثرلری آرادان 

میش گئتمیش و هئچ واخت ایشیق اوزو گؤرمه

باشقاالردان آد چکمک اوالر. اوختایین یازدیغی شعرلرله 

ایلدن آرتیق فاصیله وار. بو  10اونون نشری آراسیندا 

ده اثرلرینین یاییلماسیندا اؤزونو روم باشقا شاعریمیزیندو

سی ائله ناصیر مرقاتی. ناصیر مرقاتی گؤستریر. نومونه

ل شاعیردیر، اورتا نسله منسوبدور؛ آمما شعرلری گؤزه

لرین محصولو کیمی قلمه وئریلیر. بو قوصور، ینجی ایل70

سیندن مهشعریمیزی مئتودیک شکیلده اؤیرنیلمه

ینجی، ایللرده ده آدالرینی چکدیییم 50دیر. بیزیم آسیلی

شاعیرلر سیراسیندا عمران صالحی، عزیز سالمی، سؤنمز، 

اندام، محمد قاضی)سمندر(، باریش، نطقی، کریم گول

ینجی  60ائلچی، باریشماز و باشقاالرینی عالوه ائده بیلرم. 

ده بیر چوخ شاعرلریمیز بو یولون یولچوسو لردهایل

ر و بو گونده ادبی جمعیتیمیزده اؤز اولموشال

خطلریله تانینیرالر. بونالرین ایچینده دست

شعریمیزین داوامچیالری کیمی یازیب یارادان حبیب یئنی

فرشباف،ناصیر داوران، ائلدارموغانلی سحرخانیم، علیرضا 

میانالی، هادی قاراچای، اورمولو و اونالرجا باشقا 

رتیرماق اوالر کی چوخ یه آشاعیرلرین آدینی بو سیاهه

چوخ،  -ییبدیر و یالنیز آزاثرلری هله گون اوزو گؤرمه

 .سیرا چاپ اولوبدور-لرینده آرا مطبوعات صحیفه

لر دوزگون شعرمیزه بئله بیر باخیش، بئله بیر صنعی بؤلمه

دئییل. قویون اثرلر تام یاییلسین و قاالنالر، قالمایانالر 

ی داها دوزگون تحلیل آیدین اولونسون، سونرا اونالر

لرین تحلیلی گونون تحلیلی ایله ائتمک اوالر. ادبی حادیثه

لر کئچیر، حقیقت آیدین اولور. اوندا فرقلنیر. ایل

سیماسی داها آیدین، داها پارالق گؤرونر. شعریمیزین 

لری فارس لیکایل 10یین؛ بو قوندارما اؤلچولری، تلسمه

لی سوردولر، آمما بو رهلرده چوخ ایتنقیدچیلری او ایل

گون، حقیقت اونالر یوزان کیمی گؤرونمور. بو کیمی 

کدن اؤلچولره چوخدا بئل باغالمایین. ادبیات جمعیتله اوره

جانا یارانیر؛ اینکیشاف ائدیر و  –یه، جاندان اوره –

سین. جکدیر. تکی میللت وار اولسون و قلملر ایشلهائده

یارانان اثرلر اوزه  بیرده، گون، او گون اولسون کی

چیخسین. اثرلر واختیندا یاییلیب، اوخونسون. بودا، 

لرین قورولماسی و مطبوعاتین، نشرین، آنا دیللی مکتب

دیر و دیلیمیزین آزاد و راحت چوخالماسیندان آسیلی

نین چوخالماسی ایله یاییلماسی و اوخوجوالرین سایی

 …بئله سؤزلر –دیر و بئله باغلی

دا مودئرن شعریمیزله ونور کی چوخ آز سایبئله گؤر -س

نن اوخوجوالریمیز وار. داها چوخ شهریارین حیدر ایلگیله

باباسی کیمی کوتله دیلینده یارانان شعرلری سئویرلر. 

دیرمی؟ بو بیزیم اوچون یاراتماماغا بهانه اوال بیلرمی؟ ائله

لرده یارانان بیز چوخ نفوسلو میللت اوالراق سون ایل

 سیزی قانع ائدیرمی؟اثرلریمیزین سایی  مودئرن

تمامی ایله دوغرودور. آنجاق مودئرن ادبیات اؤز یئرینی  -ج

تاپماقدادیر. یئنی ساوادلی نسیل مئیدانا گلیر. حیدربابانین 

لری اونالر اوچون داها آنالشیلمازدیر. اونالر بیر چوخ صحنه

دبیاتی الرینی یاراتماغا جان آتیرالر. مودئرن ااؤز دونیا

مودئرن اولموش میللت، مودئرن اولموش یارادیجی، 

لری مودئرن اولموش اوخوجو بیرلیکده یارادا بیلر. حادیثه

یئنی گؤزله گؤرمک، اونالری یئنی طرزده ایفاده ائتمک، 

له چاتدیرماق الزیمدیر. اؤز اوخوجوالرا باشا دوشن بیر دیل

، دایاز لرینیبایاغی قاوراییشالرینی، فردی جیلیز حیس

لرینی خالقین روحونا، حیاتینا یابانچی اوالن دوشونجه

لرله سوخوشدورانالرا مودئرن آدی وئرمک منجه ایفاده

نین آشاغی دن دیرناغا فارس دیلیدوزگون دئییلدیر. تپه

ده جهلی اوزدن ایراق پست مودئرن ادبیاتینی، ائلهسویه

تقلید ائدیب، لرینی الریندان اؤز فانتزینین کانالتورکیه

الر یارادان و اونالری مودئرن ادبیات اثرلری یئنی واریانت

لرین داورانیشی، و شاعیر ن یازیچیکیمی قلمه وئره

ادبیاتیمیزین اینکیشافینا کی یوخ، یئرینده سایماسینا 

یاردیمچی اولور. بوردا گنج و استعدادلی یازیچیالریمیزی، 

میرم. را قاتماق ایستهلریمیزی بونالل جاوان شاعیرگؤزه

قات بو یاالنچی و موداباز اوزدن ایراق –اونالرین سایی قات

دیر. لریندن چوخدور. اونالرین حسابی باشقاقلم صاحیب

دیرالر. اوخویون اونالر ادبیاتیمیزین گؤز مونجوقالری
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لرینی، شعر کیتابالرینی. گؤرون اونالرین حئکایه مجموعه

 .دونیاالرینی

لریندن بدیعی و ادلی گنجلریمیزین اثرمن بو استعد

تیک ذوق آلیرام. بیزیم شاعیر و یازیچیالر دئینده ایسته

لریندن اؤپورم. آنجاق بورادا من بونالری نظرده توتورام؛ گؤز

ییرم: یه توخونماق ایستهچوخ جیددی بیر مسئله

دیر؛ بیر دیر؛ بیرحرکتمودئرنلشمه اجتماعی بیرحادیثه

ییشیرسه، ادبیاتدا دا ر. اجتماع دهدیییشیکلیکده

لر باش وئرر. غربده مودئرن ادبیات، اونالرین ییشمهده

دیر. اونالر، یاشادیغی وضعیته جانلی شکیلده باغلی

یاشادیقالرینی یارادیبالر. اونالر، رونسانس آیدینالشما 

لرینی، جیددی فیکیر توققوشماالرینی باشالریندان دؤور

دؤورونه قدم قویوبالر؛ یاشاییشالرینا  کئچیریب، مودئرنیته

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 

باخمادان، یامسیالماقال، اؤزوموزو اونالرا  بوزونا

اوخشاتمیشیق. دونیایا اونالرین گؤزو ایله باخمیشیق. 

اؤزوموزه، اؤز میللی وارلیغیمیزا خور باخمیشیق. اونالری 

ده اوستون توتموشوق. اودور کی اؤزوموز اوال هر شئی

میشیک. بونو دئییم کی بو مستملهچیلیک و بیلمه

لرین نستینی دونیایا حاکیم ائدهسیااستثمارچیلیق 

دیر. اونالر بیزی اؤزوموزدن سینین نتیحهلریعمل

لر، اوزاقالشدیرماقال، بوشلوقالریمیزی ایچی بوش نظرییه

مودابازلیقالرال دولدورماقال بیزی اؤز اویونجاقالرینا 

یوخوموزو  –چئویرمهیه چالیشمیشالر. بودا اونالرین وار 

لی گلیر. البته بو او دئمک دن ایرهلرینسویماق ایستک

دئییل کی غربین بؤیوک فیلوسوفالری، فیکیر بهادیرالری، 

بؤیوک صنعت آدامالری، مدنیتی، اینسانالری، اونالرین 

کی اوغورالری بیزیم اوچون لردهمدنی ساحه –اجتماعی 

دیر؛ یاددیر. اونالرین اوغورالری اینسانلیغین اوغورالری

دیر؛ اونالرین هر بیر بشریتین قازانجی اونالرین قازانجی

کی الده ائتدییی اوغورالر بیزیمدیر. بیز اونالردان دهساحه

لیییک؛ اونالرین علم، تکنولوژی اینجه بول اؤیرنمه –بول 

لرینی کی تجروبهسیندهصنعت و دوشونجه و ادبیات ساحه

رینده بؤیوک ممنونیتله اؤزوموزون مدنیتیمیزین تملی اوزه

یاواش اؤزوموزه گلیریک؛ اؤز  -ییق. ایندی یاواشقورمالی

سؤزوموز، اؤز گؤروشوموزله دونیانی، میللی وارلیغیمیزی 

یاراتماغا و دونیادا تانینماغا  –تانیماغا، اونالرا اویغون یازیب 

باشالمیشیق. هیندده تاقور؛ میصرده نجیب محفوظ؛ 

ه ناظیم ددا موراکامی، یوشیما، کورساوا؛ تورکیهژاپن

حیکمت، یاشارکمال، عزیز نسین، اورخان پاموک؛ ایراندا 

آبادی؛ هدایت، صمد بهرنگی، فروغ، ساعدی، دولت

آذربایجان جومهوریسینده رسول رضا، صمد وورغون و بو 

ده دونیایا الر آرتیق دونیادا تانینیر. بیزیمکیمی یازیچی

جک سؤزوموز وار. دونیا بیزی اؤز سسیمیزله دئیه

 .یه حاضیردیریتمهائش

نین ایلک یازارالریندان اوالن گنجعلی بو تای نثری -س

 صباحی یارادیجیلیغی حاقدا نه دئیردینیز؟

من گنجعلی صباحی معللیم ایله یاخیندان تانیش  -ج

اولموشام. اوندان چوخ اؤیرنمیشم. اونو اؤزومه معنوی آتا 

سانیرام؛ نئجه کی ساهری. ساهر ایله ده یاخیندان 

نیشایدیم. اونونال چوخ اولموشام؛ اؤیرنمیشم. اودا منیم تا

معنوی آتامدیر. صباحی چوخ پرنسیپلی و عالیجناب بیر 

ایدی. مهربان، صمیمی، ادبی گنجلییه حؤرمت شخص

ین آلچاق کؤنوللو بیر اینسان ایدی. او سؤزون حقیقی بسله

معناسیندا معللیم ایدی. صباحی اؤز دؤورونون اوستاد 

نین قورولوشو، لریالریندان ایدی. اونون اثریازیچی

لری او دؤورون قاباقجیل موضوعسو، بدیعی قابلیت

شن اثرلرایدی. نثرمیزده، میرزه الری ایله سسلهآلایده

الرین جلیل، عبدالرحیم بئی، میر جالل، میرزه ابراهیم

دوامچیالریندان ایدی. اونون تنقیدی گؤروشلری و بدیعی 

عصرین ایلک یاریسیندان مایاالنیر و او  یارادیجیلیغی

باخیشال دا صباحی یازیب یاراتمیشدیر و بوگون بیزیم 

 .اوچون معلم اوالراق قالیر

 
نین اثرلرینی، اؤز اجتماعی متنیندن آییریب تحلیل یازیچی

ائتمک دوزگون ساییلمیر. اثری اؤز اجتماعی متنینده، اؤز 

حی و ساهرده یرلندیرمک الزیمدیر. صبادؤورونده ده

بوندان استثنا دئییل. اونالر بیزیم معنوی آتاالریمیزدیر و 

 .احترامالری واجیبدیر

 
یئری گلمیشکن دئییم کی: بوگون نثریمیزین آپاریجی 

قورومونو تشکیل ائدیب و « گنجعلی صباحی اؤدولو»قولو 

لردیر دوام ائتدیریرلر و ادبیاتیمیزا، بو نجیب ایشی ایل

ال یز خیدمت گؤستریرلر. اونالر، بو یولنثریمیزه میثیلس
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الری اوزه چیخاریب، ادبی اجتماعیاتیمیزا استعداد

تانیتدیریرالر. من اونالرین بوگونکو ایشینی پولیتزئر 

سیندن اوستون توتورام. بونالر بوش ال ایله، هئچ بیر جایزه

دن بو ایشه ال قویوبالر و استعدادلی مهیئردن یاردیم گؤزله

نین نثرمیزین ایشغینا، اؤز یارادیجیلیقالری لریگنج

سیخماق و اونالرا ایشیغینا توپالیا بیلیبلر. بونالرین الینی 

لرینی نی عنوان توتوب، حئکایهساغ اول دئمک و بو جاییزه

سیناقدان کئچیرن گنج یازیچیالریمیزی و استعدادالرینی 

 .کدن آلقیشالماق بورجوموزدوراوره

راهنی، فریبا وفی و باشقا فارسجا یازان سیزجه رضا ب-س

سیراسینا داخیل ائتمک ناثیرلریمیزی آذربایجان ناثیرلری

سینی اؤنم توتاراق اوالرمی؟ جاوابینیزدا لوطفن دیل مسئله

 .آچیقالیین

 بو مسئله تکجه بیزه عایید دئییل؛ دونیادا چوخ یازیچی -ج

ده یوخ، بلکه لرینلرینی اؤز آنادیلو شاعیرلر واردیرکی اثر

نین ایشلک دیلینده یازیبالر. مثال باشقا بیر دیلده یا اؤلکه

اثرلرینی روس  سیالریندان نئچهاو تای آذربایجان یازیچی

دیلینده یازیر؛ امریکا، انگلیس، فرانسه و آلماندا یاشایان 

لره منسوب اوالن تورک، فارس، روس و باشقا باشقا میللت

لرینده لرین دیلشادیقالری اؤلکهیازیچیالر اثرلرینی یا

لری، یاخود مهلرین ادبی شکیلده بیلمهیازیبالر؛ اؤز آنا دیل

چوخ اوخوجو قازانماق اوچون و یا دا بعضی قاداغاالر 

نین اوچون. واختیال ساعدی، صمد شاهلیق رئژیمی

شرایطینده بعضی اثرلرینی آذربایجانجا یازماقالرینا 

مومیتله فارسجا یازیبالر. آنجاق باخمایاراق، اثرلرینی ع

اونالرین اثرلری موضوع باخیمیندان آذربایجانا عایید 

کی براهنی ده، خانیم وفی ده فارسجا اثرلردیر .نئجه

یازانالر آراسیندادیرالر؛ آنجاق اونالرین اثرلرینین 

لردن موضوعالری آذربایجاندا باش وئرمیش حادیثه

لر، تام دیلینه چئوریلسه گؤتورولوب. اگر اونالر آذربایجان

آذربایجان ادبیاتی فاکتی اوالجاقالر. نئجه کی صمدین 

نین اثرلری آنا دیلینده دوغما سسلنیر و یاخود ساعدی

ترجومه اولموش بیل عزالیالری و توپ اثرلری آنا دیلمیزده 

دوغما سسلنیر. بیرده اونالر اثرلرینی یاخشی بیلدییی 

ایدیلر، آنا ایجانجا یاخشی بیلسهدیلده یازا بلیبلر. اگر آذرب

لرینده یازاردیالر. بوگون منیم دوغرو خبریم وارکی دیل

خانیم وفی بیر چوخ حئکایه آنادیلینده یازیب و یازماغادا 

 .دیرچوخ ماراقلی

 
ییق نی ده عالوه ائتمک الزیمدیر: بیز اونوتمامالیبو مسئله

یات دیل کی ادبیاتا بدیعی سؤزصنعتی دئییرلر. یعنی ادب

ایله قورولور. دیلین بدیعی اثرده سیرینده، دیل واسیطهاوزه

رولو و اهمیتی واردیر. من بئله اثرلری تمام معنادا باشلیجا 

 .آذربایجان ادبیاتی فاکتی کیمی قبول ائده بیلمیرم

سیرا قاورامالر وار کی بونالر چیلیکده بیر حئکایه -س

دن نووئل، حئکایه، وملهدیبدیر. او جهمیشه دارتیشما تؤره

جیک. بو پووئست، رومانس و سون زامانالردا حئکایه

له ده اولور؟ مینیمالیزمسیزجه نهقاورامالرین فرقی

الری بیردیرمی؟ اگر بیر دئییل، اونالری جیک ژانرحئکایه

 دیر؟دهلر نهبیر بیریندن آییران فرق

 
نجاق یاشی ر قدیم اولماسادا، آروایی ادبیات، شعر قده -ج

لره قاییدیر. اینسان چوخدور. اونون کؤکو اوسطوره

الرا چئویردی؛ الرا، ئپوسالرا، داستانلری ناغیلاسطوره

خاص بیر تاریخی شرایطده اونالرا تزه روح و جان وئردی و 

زامان آمال و آرزوالریال سسلشدیردی؛  -یاشاتدی؛ زامان

دؤورده،  لردن عصیرلره کئچیرتدی. هر یئنی بیرعصیر

لری ایله قهرمانلیق و محبت داستانالرینی حیات حقیقت

لرله زنگینلشدیردی و اینسانالرا معنوی اجتماعی واقعیت

ذوق، درین بیلیک، یاشاماق هوسی و عشق باغیشالدی. 

لرینی جانالندیران و بیر لرینه اورتاق اوالن، اومیددرد

 .دوسیخ باغلی ادبیات اولال سؤزله اینسان حیاتی

ینجی عصردن آوروپادا رومانس یاراندی. رومانس اروپا 13

ادبیاتیندا سئوگی و محبت قوچاقلیق و قآچاقلیق 

له نثرله یارانمیش اثرلره ماجراالرینا حصر اولونموش نظم

آد وئریلمیشدیر. اونون ایلک اوجاقالریندان بیری فرانسه 

رواج اولموشدور. اعیانالرین مجلیسلرینده روایت اولونان و 

الر سونراالر اوزون و ماراقلی ماجراالرال دولو تاپان رومانس

نثر اثرلرینه چئوریلمیشدیر. رومانس چوخ واختالر 

لرین و میللی کالسیک موضوعالری، شاهالرین، شاهزاده

ن اثرلر اولموشدوالر. قهرمانالرین ماجراالرینی روایت ائده

دا بیر چوخ بیزیم آذربایجان ادبیاتیندا، ایران ادبیاتین

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 

 …نین ونین، نظامیلری داها آرتیق فردوسینومونه
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ینده چوخ بیتگین و کامیل نوعونو تاپمیشدیر. بوگون اثرلر

آرتیق یارادیچی کیمی بو اثرلره یاناشیلیر؛ اونالرین 

رینده اوپئراالر، بالئتلر و یئنی رومان فورماسیندا اوزه

نین ین محمود و مریم اثرینده، قآچاق نبیائلچین

اوون قافقاز قارتالی قهرمانلیق ماجراالری، سلیمان رحیم

ده، خسرو شیرین، صمد وورغونون فرهاد شیرین اثرین

لی، قارا قارایئوین نین یئددی گؤزهدرامیندا و نیظامی

الری، فیکرت ل بالئتی و مین بیر گئجه ناغیلیئددی گؤزه

 .امیراوون عینی آدلی اثرینده جانالنیب، معاصیرلشیبلر

سؤزو رومان معناسیندادیر؛ هم  Novel)) نووئل

 (Novella ده. (نووئالانگیلیسجهده فرانسیزجا، هم

 Long short) کیچیک رومان یاخود اوزون حئکایه

story) ده دئمک اوالر. 

 
ینجی عصردن بویانا 20ینجی عصردن باشالیاراق 18و  17

ین اهمیتی آزالیر؛ داها آرتیق گئتدیکجه رومانس

لری عوض خولیاالری، رؤیاالری حقیقی حیات حقیقت

لره اساسالنان اثرلر رومان حقیقت ائدیر. رئالیستیک بو

نین یئنی ادبی فورماسی کیمی اوزه آدالنیر و جامعه

لرینی، اینسانین ایچینی، چیخیر؛ حیاتین بوتون ساحه

نین بوتون قاتالرینی قاپساییر؛ اجتماعی اوزونو، یاشایشی

سیاسی  لرینی، فیکیر توققوشماالرینی وساحه

 ائتدیریر. هئچ بیر ساحه لرینی اؤزونده عکسموبارزه

قالماییر کی رومان اونا توخونماسین. هئچ بیر موضوع 

قالماییر کی رومانین موضوعسو اولماسین. رومان 

سینه چاتیر و زامانهنین نین ان یوکسک ذیروهمودئرنلشمه

یگانه ادبی فورماسی کیمی چیخیش ائدیر. آوروپادا ایلک 

یچیمینده اورتایا یئنی ادبی قاوراییش فورماسی رومان ب

 .چیخیر

الردا وار. الر اساسا نثرله یازیلیر، آنجاق منظوم رومانرومان

یاخود قابیلین « گینیؤگئینی اونئه»نین مثال: پوشکین

نین پوئماالرینی اثری و حتی بؤیوک نیظامی« نسیمی»

الر، موضوع الر آدالندیریرالر. رومانمنظوم رومان

الرا بؤلونور. مثال اوچون: وپسیرا گرایله بیر اعتباری

معیشت، ماجرا، پسیکو  -تاریخی، اجتماعی، فلسفی، عائله

 .الرآنالیتیک، پلیسی و سایره رومان

 
رومانداکی احواالتالردا چوخلو آدام اشتراک ائدیر. بو 

سی بیر بیری ایله چارپیشیر؛ آدامالرین طالعی و منافعه

سلمان ممتازین اونالرین کاراکتری اطرافلی گؤستریلیر. 

، «بدبخت میلیونچو»نین ، محمدسعیداردوبادی«گلینلر»

قیزالر »نین تاریخی فلسفی رومانیزمینلیمصطفی چمن

الریمیزداندیر. سونراالر ایلک رومان …و« بوالغی

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 

لر لره اوغراییب، یئنی کیفیتییشیکلیکچوخلو ده

الر گئتدیکجه ییغجامالشیب، قازانمیشدیر. رومان

الر شکلینده یازیلمیشدیر؛ چئویکلشمیشدیر و قیسا رومان

 یک تحلیل، فلسفی باخیش قووتلنمیشدیر؛ پسیکولوژ

داخلی مونولوقالر چوخ مهم یئر آلمیشدیر؛ احواالت 

لرینه چوخ یول تصویری آزالدیلیب و فیکیر ایفاده

وئریلمیشدیر. بو چوخ مرکب بیر یارادیجیلیق 

الرین قیسا و ییغجام حالینا دیر. رومانسیپروسه

یبدیر؛ خصوصی الردا یازیلباخمایاراق چوخ سسلی رومان

لرده. ایله التین امریکادا، مکزیک، کلمبیا و پرو کیمی اؤلکه

 .الر دونیادا بؤیوک شؤهرت قازانمیشدیریئنی تیپلی رومان

یوخ،  دن فرقلی اوالراق عادتا بیر حادیثهده حئکایهپووئست

احواالتین اساس اشتراکچیسی، قهرمانی اوالن شخصین 

لری و دؤورون بیر چوخ حادیثهنین بوتؤو بیر دؤورو حیاتی

ده باش قهرمان اطرافیندا جمعلشن یاخود وئریلیر. پووئست

لر اولور. بیزده سیرا شخصده دوران بیراونا ضد مؤوقع

، سلیمان رحیم اوون «دیریلن آدام»ین میرزه جلیل

اثرلری « قارتال»نین و گنجعلی صباحی« مئدالیون»

 .رلریندندیپووئستین یاخشی نومونه

 
نین کنکرت پارچاسینی، اینسان حیاتی ده یازیچیحئکایه

سینی تصویر ائتمه یولو ایله حیاتین تیپیک و مهم صحنه

لی لرین آچیب، گؤستریر و اهمیتلی بیر فیکیر ایرهجهت

آلدانمیش »نین سورور. مثال اوچون: میرزه فتحعلی

نین ایلک چیلیک صنعتی)آذربایجان حئکایه« کواکبلر

پوست »دیر بو اثر(، میرزه جلیلین سیی تیپلی حئکایهیئن

، عبداله «دیش آغریسی»، حق وئردیئوین «قوطوسو

و آفاق مسعودون « دیمکتوب یئتیشمه»ین شائق

لرین لرین گؤسترمک اوالر. حئکایهحئکایه« لرسئرچه»

 .چوخوندا احواالت شخصین دیلیندن نقل ائدیلیر

لرینی بیراساس عنصر نین هئچجیک، حئکایهحئکایه
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سی و جوهرینی ساخالیاراق, نین شیرهدن، حئکایهایتیرمه

سیز ایفاده دوزک –سیز چوخ ساده و آچیق دیل ایله بزک

لردن سویونموش، ان قیسا، لردن، توضیحایله توصیف

دیر. ییغجام، توتارلی صورتده بیر حئکایه ژانری

جیک نوعونون اؤزونه مخصوص بدیعی حئکایه

دن: اونالرین طرحی چوخ وصیتلری واردیر. او جوملهخص

ساده، زمان و مکان جهتیندن محدود، کیچک بیرحیات 

کسیگینی ، ساده روایت فورماسی ایله ایفاده ائدیر. 

رینده قورولور؛ اوزه ده اصیل ماجرا بیر حادیثهجیکحئکایه

لر گؤروملو شکیلده بیر شخصیت اطرافیندا گئدیر. حادیثه

تده اولدوغو کیمی، قیسادیلمیش ییغجام و توتارلی واقعی

شکیلده ماراق دوغروجو اوالراق بیر باشا روایت اولونور. بو 

نوعدا دیالوقدان، روایتدن چوخ استفاده اولونور. منجه 

 .دیرجیک نوعونون باشلیجا خصوصیتلریبونالر حئکایه

لرده ینجی ایل1950مالیسم ایلک دفعه امریکادا مینی

یا چیخدی. ائکسپئرسیونیزمه قارشی. موسیقیده، اورتا

لشمیش هاواالردا ریاضیات قانونالرینا اویغون شکیلده ساده

اؤزونو گؤستردی. سونرا معمارلیق، رساملیق، تئاتر و 

لرینه ده سرایت ائتدی و اونالردا دا مینیمال حئکایه صنعت

اثرلر یاراندی؛ آمما منجه بو نوع صنعت اثرلری یعنی 

لری داها آرتیق نین نومونهم، توتارلی سؤز صنعتیییغجا

ر گلیب، لر بویو یاشامیش و بو گونه قدهشرقده قرینه

لر، الر، منظوم تاپماجاالر، رباعیچاتمیشدیر. بیزده بایاتی

کیچک حجملی روایتلر و بو کیمی نوعلر آز دئییل. شرقین 

 نینسی سعدییازیلی ادبیاتیندا بونون ان تیپیک نومونه

دیر. البته بو سایدیقالریم تام مینیمالیستی اثری« گلستان»

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، 

لرینه ییغمیش و یئری گلدیکده اونالرا سینهالری اؤز اون

 .مراجعت ائتمیشدیر

 
مالیسم داها چوخ ادبیاتدا اؤزونو گؤستریر. بوگونکو مینی

لرینده خصوصی ایله بدیعی، قیسا شعرلرده، کیچیک نثر اثر

الریندا بو نوع لر یازیلیر. بؤیوک صنعتکاریاخشی نومونه

شدیر. مینیمال خصوصیتلرینی اثرلره مئیلی آز اولمامی

الرین چخوف، کافکا، برشت، بونالر کیمی صنعتکار

 .لرینده گؤرمک اوالراثر

چیلیکده جیک، بیر صنعت نوعی کیمی حئکایهحئکایه

الرین اؤزونه یئر آچمیش، حاق قازانمیش، اوخوجو

 .ماراغینی قازانمیش مینی مالیستیک یارادیجیلیق نوعودور

نئجه یاراندی؟ بیر چوخالرینا گؤره مودئرن ادبیات  -س

 سیز نئجه باخیرسینیز؟مودئرنیزم ادبیاتال باشالییر. 

ینجی عصرده مودئرن 16قدیم سؤزدور؛ « مودئرنیست» -ج

ینجی عصرده ایسه یئنی 18آدامالرین عنوانینا وئریلردی. 

دئییردیلر. بو آد سونراالر « مودئرن»یولون یولچوالرینا 

ن قارشیسیندا یئنی ادبیاتچیالرا الریکؤهنه ادبیاتچی

لر معناسیندا لر، یئنی طرزوئریلدی؛ عینی حالدا یئنی شیوه

 .ایشلندی

مودئرنیسم سؤزنو بعضی واختالر دؤور، استیل، ژانر، یاخود 

سی بونالرین ترکیبیندن عمله گلن بیر صنعت نومونه

کیمی معناالندیریبالر. آنجاق اتیمولوژی باخیمیندان 

، مودئرن سؤزوندن و مودئرن سؤزو ایسه مودئرنسیم

مودو( سؤزوندن عمله گلیب؛ یعنی چاغ، ) modo التینجا

یعنی اونون  -ایندی دئمکدیر. بو عبارتدن تاریخ بویو

لر اولونوب و مختلف مختلف تعبیر -یارانماسیندان بو یانا

 .معناالر وئریلیبدیر

 
ینجی عصرده مودئرن سؤزونون معناسی گئنیشلندی؛ 19

لر، حیات طرزینه، یئنی لر، فیکیرلر، دوشونجهئنی سبکی

لرینه وئریلدی. حتی کیلیساالردا اداره طرز -اصول

لرده، لر آراسیندا کئچن مناقشهالرال کاتولیکارتودوکس

 .الری مودئرن آدالندیردیالرارتودوکس

 
مودئرنیستلر کئچمیش آکادمیک و اسکوالکتیک 

 له اوز به اوز دایاندیالر؛ الردان اوز چئویریب و سنتیول

ادبیاتدا و اینجه صنعتده یئنی ایفاده فورماالری 

آختاردیالر؛ فیکیر و مضمون اعتباری ایله یئنی اثرلر 

ده و یاراتدیالر. مودئرنیسم اؤزونو داها چوخ موسیقی

رساملیقدا گؤستره بیلدی. بو گون ایشلک 

سینده الرداندیر. عمومیتله صنعت و ادبیات ساحهاصطالح

ایلک دفعه ایشلدیلمیشدیر؛ آنجاق سؤزون درین و گئنیش 

معناسیندا، بو سؤز گئتدیکجه کئچمیش معناالرینی عوض 

سینه یوکسلمیشدیر. خصوصی ائده، اصطالح سویه –ائده 

ینجی عصرده ادبیات واینجه صنعتین یئنی تیپی 20ایله 

کیمی معناالنیب و دونیانین بیر چوخ یئرینده ادبیات و 

ینجه صنعتین آپاریجی فورماسی کیمی حیاتا ا
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ینجی عصرده بوتون 20کئچیریلیبدیر. عینی حالدا 

لری قاپسامیش، بیر اجتماعی و اجتماعی و دینی ساحه

اقتصادی و مدنی قورولوشون آدی کیمی ده اؤزونه حاق 

 .قازانمیشدیر

سی. هابئله بعضی مودئرن، یعنی یئنی دونیانین ایفاده

سینونیمی ودئرنیسم سؤزو آوانگارد سؤزونون زامانالردا، م

جهده معاصیر و چاغداش ده تعبیر اولونوردو. ائلهکیمی

معناسیندا دا یوزولدو. بیزده بوردا مودئرن سؤزونون 

لیک معناسینی گؤتوروب و بو سون معناالرینی نظره یئنی

 .دن سؤز ائدیریکآالراق مودئرنلشمه

 
« دوبرویل»نین هاردی ادبیاتدا ایسه ایلک دفعه توماس

الر الر ادبیاتشوناساثرینه مودئرن آدی وئریرلر. سونرا

لرینی مودئرن شعر آدالندیردیالر. ون شعر«رابرت گریوز»

لری لرین شعرآنجاق عالیملرین فیکرینجه شارل بود

ینجی 20سؤزون حقیقی معناسندا مودئرن شعر ساییلیر. 

روست ، مارسل پ«اولیئسس »عصرده جیمز جویس 

رومانی مودئرن اثرلر « کئچمیش زامانین سوراغیندا»

کیمی یاراندی و ویرجینیا وولف، کافکا، برشت و بیر 

و شاعیر آدالندیالر. باشقا  چوخالری مودئرن یازیچی

ده، دن: موسیقیلرینده ده او جوملهصنعت اثراینجه

ده بو آدین مختلف اوسلوبالری رساملیقدادا، شعرده

کسپرسیونیسم، ایماژیسم، سوررئالیسم، یاراندی: ا

 …فوتوریسم، دادایسم، فورمالیسم و

یینده نه ایجتیماعی دورومون ادبیاتین مودئرنلشمه -س

 ر تأثیری اوال بیلر؟قده

 
میللت مفهومی اساسیندا  –لر، دولت مودئرن جامعه -ج

، حاکم و اونا منسوب اوالن قورولموشالر. دئمک جامعه

سیلیکدن اوزاقالشمیش و اؤزونون داخیلی قورولوشالر، قد

یه، آغالیق و رینده قورولموشدور. جامعهقانونالری اوزه

لیک رئژیملری یوخ، بلکه نؤکرلیک یاخود ارباب و رعیت

لر بازار اقتصادیاتی حاکیم کسیلمیشدیر. اجتماعی قوه

آیریلمیش، اجتماعی قورومالر یارانمیش و اونالرین 

نین قانونالری قلی موناسیبت جامعهآراسینداکی قارشیلی

ده فیکیر آزادلیغی، مذهب  رینده قورولموشدور. جامعهاوزه

آزادلیغی و باشقا اینسان حاقالری رسمیته کئچمیشدیر. 

لری لری اؤز اینامالری، اوز عقیدهاینسانالر اؤز دوشونجه

اساسیندا موناسیب قورومالر قورموشالر. بونالرین هامیسی 

ونسانس، آیدینالما دؤورو آدالندیردیغی و بشریتین ر

یه و قورماغا بؤیوک فرانسیز اینقیالبیندان سونرا الده اائتمه

 .نائل اولموشدور

 
یئنیلشمک، مودئرن اولماق ایلک اول اجتماعی حیاتین اؤز 

ده یئنیلشمه اوز قانونا اویغونلوقالریندان دوغور. جامعه

ریندا دا نده، اونون آلت و اوست قورومالوئره

لر یارانیر. کئچمیش قورقوالر، اولدوغو کیمی ییشیکلیکده

نین بوتون قاتالریندا، ییشیلیر. بونونالدا جامعهقالمیر؛ ده

لر باش برکیشمه و گرگینلشمه –چاخناشماالر، چکیش 

نین، قالدیریر. آلت قاتالریندا بؤحرانا دوچار اولموش جامعه

وققوشماالر اوز وئریر و ان اوست قاتالریندا دا جانالنما، ت

ده اینکیشافدا اوالن، حیات گوجونه مالیک نهایتده جامعه

لر، یئنی فورماالر باش قالدیریر و اؤز اوالن یئنی قوه

ده لیکله جامعهیاشاماق حاققینی ثبوتا یئتیریر. بئله

لیکلری ده ایسه بو یئنی لر اوز وئریر. جامعهلیکیئنی

لشیر و یئنی رومالر قورولور. جامعهمنیمسندیکجه، یئنی قو

لر اینسانالرین شعوروندا، یاشاییش لشمهبو یئنی

لرینده ده اؤزونو گؤستریر. اونالرین دونیا شیوه

ده جهلرینده، باخیشالریندا، قاوراییشالریندا و ائلهگؤروش

 .تیک دویومالریندا یئنیلشمه باش وئریرایسته –بدیعی 

لشمیش لیک ایلک اول یئنینیصنعت و ادبیاتدا دا یئ

لی اینسانین دونیایا یئنی ده یئنی بدیعی دوشونجهجامعه

ال باشالنیر. یئنی باخیشدان یئنی تخیول عالمی باخیشی

یارانیر. یئنی تخیول ایسه یئنی ایفاده طلب ائدیر. یئنی 

ایفاده اوچون یئنی آهنگ، یئنی موسیقی، یئنی دیل الزیم 

م قوندارما یاخود یابانچی، یاراماز گلیر. بورادا، منظورو

نین اؤزوندن بدیعی دیلین لر دئییل، خالق دیلیایفاده

لنمیش ایمکانیندان یارانان دیلدیر. لشمیش وگئنیشیئنی

بیری ایله  –بونالرین هامیسی بیر یئره توپالشاندا، بیر 

قارشیلیقلی موناسیبتده اوالندا یئنی فورم، یئنی مضمون و 

  …دیرلیک بو دئمکانیر. منجه یئنییئنی اثر یار

 ال دانیشیق؛ «ایلدیریم»حسن ریاضی

 ()سونونجو بؤلوم

لرله لیکمودئرن ادبیات دئدیییمیز بیر چوخ اؤزل -س

نیر. بو هم فورم باخیمیندان اولور، کالسیک ادبیاتدان فرقله

همی ده مضمون باخیمیندان. بونالرین آراسیندا اوالن 
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یر؟ بونون یارانماسیندا تأثیر قویان لر نلردییشیکلیکده

 لر اولموش؟پارامئترلر نه

 
لیکدن جزئیلییه دوغرو لییی، کلیدیل و ایفاده یئنی -ج

لیک دیر. جزئی و تفرعاتال اوغراشماق؛ چوخ سسلییؤنلمک

یعنی تشبیه و -لریندن و پلورالیسم تحلیلین ایلکین مرحله

تئمی یاراتماق؛ الر سیسکئچیب، یئنی مجاز -دناستعاره

لردن ساده و سورتولموش، خابی گئتمیش ایفاده

اوزاقالشیب، یئنی سؤز، یئنی ایفاده تاپماق؛ خالق 

لری، لرینده یئنی سؤزلر، سؤز بیرلشمهنین درینلیکدیلی

یؤنلری تاپماق و اونالری شعرده ایشلتمک؛ باشقا  ایفاده

سینما، : دننین ایمکانالریندان او جوملهلریصنعت ساحه

لریندن تئاتر، رساملیق، موسیقی و حئکایچیلیک صنعت

ال یئنی تیپلی اثرلر اورتایا یارادیجی صورتده فایداالنماق

بدیعی اثری ایستر فورما، ایسترسه ده  –چیخارماق؛ ادبی 

مک؛ دوزکدن تمیزله–مضمون باخیمیندان یئرسیز بزک 

رماق، یئنی اوفوقلر سوراغیندا اوالراق آختا –یئنی 

 .آختارماق و یئنهده آختارماق

سیزجه لری نظره آالراق ایجتیماعی مناسیبت -س

 شیب می؟ادبیاتیمیز مودئرنله

لرین جهالت یوخوسوندان اویانیب آسیادا، اورتا عصر -ج

نین ایلک آددیمالرینی آتانالرین بیری ده لشمهیئنی

لشمه پروسئسی آذربایجان خالقی اولموشدور. بو یئنی

 -لرینده خوصوصیله ادبیجتماعی حیاتین بوتون ساحها

لره ییشیکلیکدرین ده دهسیندهبدیعی یارادیجیلیق ساحه

سبب اولموشدور. کؤهنه دونیانین ییخیلماسیال، 

نین اینسانالرین شعورونون، معنوی عالمی

تیک ایسته -سینده، اونالرین بدیعیلشمهیئنی

لر، ادبیاتیمیزدا اؤزونو یکلیکییشدویومالریندا عمله گلن ده

پارالق شکیلده گؤسترمیشدیر. بؤیوک متفکیر، عالیم 

لرینی یازمیش، درین میرزه فتحعلی شرقین ایلک پیئس

مضمونلو فلسفی و تنقیدی اثرلریایله شرق 

نین دان اولدوزو کیمی یئنی دؤورانین آلنیندا آیدینالماسی

بؤیوک نین پارالمیشدیر و آذربایجان یئنی نثری

نین بؤیوک سی میرزه جلیل، یئنی شعرینوماینده

یارادیجیسی میرزه علی اکبر صابر یئنی ادبیاتیمیزین تمل 

 .داشینی قویموشدوالر

سی نئجه آذربایجان ادبیاتیندا مودئرنلشمک پروسه -س

 گئدیر قاباغا؟

 
لشمه پروسئسی دایانمادان، آذربایجان ادبیاتیندا یئنی -ج

لشه گلیب بو یئنی -لشهآیاقالشا یئنی -ازامانال آیاقالش

گونوموزه چاتمیشدیر. اینقیالبدان سونرا بو آخین داها 

روحیه شعریمیزین باشقا  -نیر؛ یئنی احوالگوجله

دن: غزل، قوشما، چارپارا ژانرالرینا فورمالرینا او جومله

تاثیر بوراخیر و ادبی اثرلر یئنی چاالرالرال و بویاالرال 

لر. استعدادلی قلم صاحیبلری قدیم شعر شیرزنگینله

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 یارادیجلیق دونیاالری قورورالر. اونالر خالق -یئنی

معنویاتینا یول تاپان اثرلر یاراداراق، اؤز بدیعی اوسلوبالری 

ایله سئچیلیب و خالق یادداشیندا، ادبیات تاریخیمیزده، 

بی نسیل، یئنی ادبی لرینه الییق یئر قازانیرالر. یئنی اداؤز

لرینی، یاشانتیالرینی یارادیجیلیق سوزگجیندن تجروبه

لر، یئنی کئچیریب، نثرمیزی یئنی مضمونالر، یئنی ایفاده

یئنی صورتلر و  –لری و یئنی بدیعی تصویرلر واسیطه

رک آذربایجان ادبیاتیندا یئنی بیر کاراکتئرله زنگینلشدیره

لی رول اویناییرالر. بو نین آچیلماسیندا اهمیتمرحله

لرین شاهیدی، ایندییهدک مطبوعاتدا درج اولونان و سؤز

چاپدان چیخمیش اونالرجا حئکایه مجموعهلری و بیر 

 .نئچه رومانی گؤسترمک اوالر

ده دیل پروبلئمی ده وار. چوخ زامان گونئی -س

شاعیرلریمیز بیر یاخشی مضمونو دئمک اوچون دیل 

دان واز کئچیرلر؛ یعنی باخیر سی اولمادان اونواسیطه

گؤرور دئدییی و ایجرا ائتدییی فورم، مضمون 

دیر. بو پروبلئمی اورتادان یوکسکلیییندن چوخ آشاغی

 دیر؟قالدیرماق اوچون نه الزیم

دوغرودور بوسؤز. ماکسیم قورکی دئمیشکن: ادبیاتین  -ج

اساس ماتریالی سؤزدور، بیزیم بوتون تاثراتالریمیزی، 

 .! ..یمیزی، فیکیرلریمیزی فورمایا ساالن سؤزدویغوالر

 
نین ان عالی مقصدی سؤزله حیاتا کئچیر؛ بدیعی یازیچی

لر، علوی فیکیرلر سؤزله ایفاده اثرده ان بؤیوک مطلب
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دیر. بدیعی دیل، اولونور. بوردا سؤزدن مقصد بدیعی دیل

بدیعی اثرلرده، حیاتی، وارلیغی جانلی، درین، گؤروملو، 

قانلی، صمیمی بیر شکیلده، لوحهلر -، اتلیاوبرازلی

سی ایله عکس ائتدیرمه دئمکدیر. البته کی بو واسیطه

نین قاینار و جوشغون سؤز دیلین کؤکو، خالق دیلی

سینه چاتیر. خالق دیلینه سؤیکنمهین، اوندان چشمه

قیداالنمایان هیچ بیر ادبی دیل یوخدور. ادبی دیل، 

قووشاغیندان یوغرولوب، لرین دانیشیق و یازیلی دیل

جانالنماسیندان دوغولور. ادبی دیلین ان یوکسک 

دیر. جانلی دانیشیق دیلی. سویهسی ایسه بدیعی دیل

الری اولسادا، آیری قول –نین آیری بدیعی دیل خالق دیلی

لرین هیچ بیری عموم خالق الر، ساحهآنجاق بو قول

بیلمز. چونکی دیلینی احاطه ائدیب، یاخود اونو عوض ائده 

نین اؤزونه خاص عالمتلری و نین هر بیریسیلریبو ساحه

نین خصوصیتلری واردیر. بدیعی دیل عموم خالق دیلی

دیر. اونون قورولوشو، باغلیبوتون قایدا، قانونالرینا 

سی، سؤز الوانلیغی بدیعی دیلده اؤز زنگینلییی، سؤز خزینه

 .عکسینی تاپا بیلیر

 
دیعی دیلین اؤزونه مخصوص جهتلری وار بوندان عالوه ب

کی اونون بوتون کامیللیینی، نه ادبی دیلده، نه ده جانلی 

 .ریکدانیشیق دیلینده گؤره بیلمه

دیر. بوردا یارادیجی بدیعی دیل یارادیجیلیق دیلی

تخیولوندن کئچن سؤزلر، اونون فردی یارادیجیلیق 

دیجیلیق عالمینده جؤجریب، جانالنان سؤزلر، بدیعی یارا

قانونالرینا تابع اوالراق عموم خالق دیلیندن مایاالنیب، 

بیری ایله جانلی صورتده  -یارانمیشدیر. سؤزلر بیر

 -ن بیربیرینه عطیر سآچان، روح وئره-باغالنمیش، بیر

بیری ایله الوانلیق یارادان و ادبی بدیعی متنده اؤزونه 

شیرین،  دیر. بدیعی دیل،یاشانماق حاققی قازانان سؤزلر

 .دیرلرله دولو بیر دیلماراقلی، آیدین ایفاده

 
بدیعی دیل ایله، علمی دیل، یاخود عادی دانیشیق دیلی 

آراسیندا اوالن فرقلر. دئمک اوالر کی دوشونجه 

لییندن لریندن، موضوع مختلفلریندن، دونیا گؤروشطرز

لرین داها دقیق بیر آسیلیدیر. بیز علمی دوشونجه ده. سؤز

یه لو معناالری ایله اؤز فیکیرمیزی ایفاده اائتمهیؤن

یق. عادی دانیشیقدا ایسه دانیشیق علیشیرچ

موضوعسوندان آسیلی اوالراق سؤزلردن استفاده ائدیریک، 

نین دیلیدیر. اوبرازلی اما بدیعی دیل، بدیعی دوشونجه

 .دیرتفکرون ایفاده فورماسی

و اولور، سه بیر یؤنلو یوخ. چوخ یؤنلبدیعی دوشونجه

لرین معنا چاالرالری چوخالیر، اونالرین ایفاده یؤنلری سؤز

آرتیر. بدیعی سؤز چوخ معنالی چئویک بیر آزدا ایبهاملی 

نین ایکی منبعی اولور. اونا گؤره کی بدیعی دوشونجه

نین ک و بئیین. بونالرین ایکیسیواردیر. اوره

قووشماسیندان یارانان بدیعی سؤز ایسه، حیات 

لر، شخصی لری، شخصی دویوم، دوشونجهبهتجرو

دیر. اودور کی لشمیش فورماسیالرین عمومییاشانتی

رینده دیر. بدیعی سؤز، بدیعی دیل اوزهچوخ یؤنلر رنگارنگ

ایشلنمیش، ادبی تحلیل سؤزگجنیدن کئچیریلمیش، 

نیر دئمک. هر بیر جیالالنمیش عموم خالق دیلیندن تؤره

رینده چالشیب، اونون درین وزهو شاعیر دیل ا یازیچی

ییبسه اؤزون و سؤزون ایفاده ائتمکده قاتالرینا وارا بیلمه

جتینلیکلرله قارشیالناجاقدیر و نهایت سؤزلری سؤنوک، 

لری یؤندمسیز اوالجاقدیر. اوندا وای بئله سؤز ایفاده

 ! .نین حالینا و وای بیز اوخوجوالراآدامی

ن اثرلر و یا خود فلسفه و آذربایجاندا دوشونجه یارادا -س

لرین آزلیغینا شاهیدیک. یازیالن موضوعالریندا اثر نظرییه

سه قاتما رینه نهلر اوزهیازیالردا ایسه یئنی تئرمین

قاریشیقلیق وار. بو کیمی اثرلره و بیزیم دیلمیزده اونالری 

 یه نه کیمی یولالر گؤرورسونوز؟مهمنیمسه

سی بوتون جاد ائتمه مسئلهسؤزیاراتما، یئنی سؤز ای -ج

لرده باش وئریر. اینسان دائما دوشونمکده اولدوغو دیل

لرله قارشیالشیر. شعوروندا یئنی مسئله –اوچون یئنی 

لر ایفاده فورماسینی آختاریر. اینسان دیل یارانان دوشونجه

نی تصور سی ایله دوشونور. دیلسیز دوشونجهواسیطه

دوشونجه دوغروال بیلمز. ائتمک مومکون دئییل. دیلسیز 

سؤزسوز ده دیلی تصور ائتمک چتیندیر. اودور کی 

اینساندا دوشونجه قاریشیقلیغی، دوشونجه کاسیبلیغی و 

سیزلییی و بو یاخود دیل چاتیشمامازلیغی، ایفاده یؤندم

جرلیکلر اوز وئریر. منجه بو عمومی بیر حالدیر. کیمی عیبه

بیلر. آنجاق بیر ادبیاتچی هامی اوچون بئله حالالر اؤز وئره 

سی، باشقا سببلردنده یاخود دوشونجه صاحیبینه اؤز وئرمه

تئز باش  –لر تئز لرده بو حادیثهآسیلیدیر. مثال اوچون بیز

وئریر. بونوندا منجه بیر چوخ آیدین و بیر نئچه قارانلیق 

 :سببلری، یؤنلری واردیر
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ائتمک بیری بو کی: پهلوی شونیستلری بیزیم دیلی یوخ 

لرده آذربایجان اوچون اونو قاداغان ائتدیلر. مکتبلر، مدرسه

لره بیر خیانت «متجاسیر»دیلینده اوخویوب یازماق، بیز 

ساییلدی. بیر دیل ده کی مکتبلرده اوخونمادی؛ او دیلده 

دیرکی لیکلر یاییلمادی، طبیعیلر، گوندهکیتابالر، مجله

و دانیشیق دا  دیل اینکیشافیندان قاالر. تکجه شیفاهی

سیندن اوزاقالشار. بو قورونوب ساخالنان دیل علم ساحه

تدیکلری لرین مملکتیمیزده تؤرهخیانتلر پهلوی

لرین ان باشلیجاسیدیر. ایراندا یاشایان آذربایجانلی، جنایت

الرین باشینا بو کورد، تورکمن، عرب، بلوچ کیمی ایرانلی

گتیردی. ایراندا سیاستی فالکتلری رضا شاهین شوونیستی 

 .دیر زامانال آیاقالشا بیلمهدیلیمز، ادبیاتیمیز الزیمی قده

گوندن اؤز  -و علم گونو ایکینجیسی ایسه جامعه

لر، موضوعالر مئیدانا تزه مسئله -دیر. تزاینکیشافیندا

یئنی شئیلر یارانیر. اونالرا آد قویماق و بو  –چیخیر. یئنی 

داالری اساسیندا یاراتماق، آدالری دیلمیزین قانون و قای

الرینا، بو دیلین آنادیلی و ادبی دیلمیزین قانون و قایدا

مختلف ایفاده فورماالرینا، بو فورماالرین قاتالرینا بلد 

اولماق الزیمدیر. دیلین گراماتیکاسینی، مورفولوژیسینی و 

دیر؛ دیلین سؤز یاراتما کلئکسیکاسینی بیلمک گره

اق الزیمدیر . تزه سؤز یاراتماق هر اوصولالرینا بلد اولم

 .یئریندن دورانین ایشی دئییلدیر

لری کیمی دونیانین بیر چوخ اینکیشاف ائمیش دیل

لرینده لوغتلر، ترمین لوغتلری مختلف علم ساحه

موجوددور. ایستر فلسفی، ایسترسه اینسانی علملر، دقیق 

ه علملر بارده اونالجا کیتاب یازیلیبدیر. دیلمیز بارد

لری، یوزلرجه اثرلر مئیدانا چیخیب؛ اونون مختلف ساحه

لری و موضوعالری حاقدا مونوگرافیک اثرلر شاخه

یازیلیبدیر. بونالرا باش وورمامیش، بونالری اوخومامیش 

دیلمیزین ایمکانالری حاقیندا قضاوت ائتمک چتین و 

الری هله آنا دیلی دیر. بیرده کی بیر چوخمسؤلیتلی

دیر. اونالرین دوشونجه بیچیملری فارسجادوشونمور. 

فارسجا دوشونورلر؛ اونالری اؤز ایچلرینده ترجومه ائدیرلر. 

اولسون کی فارسجا یاخشی بیلسینلر، یاخشی اوخوسونالر، 

آمما آذربایجانجا بیلیکلری دایازدیر؛ آزدیر. اودورکی 

لری ده آخساق اولور، جاتیشمیر. بیرده کی علمی ترجومه

ییرلر. علمی دن اونا اؤتری موناسیبت بسلهلمهدریندن بی

دایازین دیلی ایسه چاتیشماز و آنالشیلماز اوالر. بونالر 

لرین باشقا بیر دیله اوز چئویریب، اونالرین ترمین و عبارت

 .دیلمیزه ارمغان گتیریرلر

 
 :ییرمیه ده توخونماق ایستهبوردا بیر مسئله

لردن و باشقا دیللردن، قوهوم هر بیر دیل قونشو دیل

لردن سؤز گؤتورور و او سؤزو اؤزونون قایدا دیل

لرله اونو یونوب نین سؤزگجیندن کئچیریر، ایلقانونالری

یونتاالییر و دوغماالشدیریر، اؤزونونکولشدیریر. بیزیم دیل 

ییبدیر. لرینی منیمسهده بیر چوخ عرب و فارس سؤز

دیرلر. قلو سؤزلریایندی اونالر بیزیم دیلین تام برابر حقو

سیخیشدیریب چیخارماق، دیلمیزه اونالری دیلمیزدن 

خیدمت ساییلمیر. بلکه ده دیلمیزی کاسیبالشدیریر. بئله 

الر دیلچیلیکده چوخداندیر کی اؤزونو رومانتیک حال

لرین، دئییرلر. قاتی میللتچی« پوریزیم»گؤسترمیش. بونا 

دیلی ». سیاستیدیر بو دیل سیاستیعیرقچیالرین 

سیاستی چوخداندیر کی « آریتماق، آری دیل یاراتماق

 .ده چوروموشدورفالکته اوغرامیش؛ هله سوموکلری

اینسان کیمی دیل ده معاصیرلشیر. معاصیرلشمک غزلی، 

بایاتینی، قوشمانی دانماق دئییل؛ بلکه اونالرین بو گونگو 

ایشینی گؤره بیلن سربست شعر یازماق، حئکایه، رومان 

ماق، درام اثرلری یازماق دیلین بوگونکو اینکیشافی یاز

 .دیردئمک

من دیلده یئنی سؤز یاراتمانین طرفدارییام. یئنی سؤزلر و 

دیر؛ آمما نئجه؟ دیلمیزین لر یارانمالیترمینلر و عبارت

سیماسینی پوزمادان، اونو عیبهجر حاال سالمادان،  میللی

نین ورک دیلیسا بیر تسینی، هانسیآذربایجان تورکجه

دن، اونون لئکسیک و قراماتیک سی کیمی گؤسترمهشیوه

قانونالرینی آیاقالمادان، اونو عموم خالق روحونا یابانچی 

بیر سس کیمی یایمادان، اونون قابیلیتینی آلچاتمادان، 

شیرین، آخیجی، دولغون ایفادهلی، الوان بویالی آنا 

ه، سیندن، اونون درینلشمهدیلمیزی یوخ ائتمه

سیراسینا لریسینه و دونیانین ان آپاریجی دیلگئنیشلنمه

 .داخیل اولماق ایمکانی قازانماسینا وارام

سیزجه ادبی تنقید ندیر و هانسی خصوصیتلری و  -س

لیکلیری وار. آذربایجاندا ادبی تنقیدین ایندیکی اؤزه

ده ادبی دارتیشماالر، دورومونو نئجه گؤرورسونوز؟ گونئی

ی اثرلر و یا خود فلسفی نظری اثرلر بوشلوغو ادبی تنقید

یوخدورمو؟ بو حاقدا آراسیرا چالیشماالری نئجه 

 گؤروسونوز؟
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دن بئله بیر عبارت اوخوموشام: من هارداسا بئلینیسکی -ج

دیرسا، تنقید ایسه ادبیاتین نین ویجدانیادبیات جامعه

ویجدانیدیر. منجه، بو سؤز درین معنالی و مختلف یؤنلو و 

دیر. او، هرکسین یوزوملو سؤزدور. ویجدان منلیین جوهری

ایچینده اونونال اوز به اوزو اولوب، اونون نه اولدوغونو اونا 

پیس،  -گؤستریر. ویجدان ایچ آیناسیدیر. پیسی

یرینی یا دوزو اولدوغو کیمی اؤز یاخشینی، اه -یاخشینی

صاحیبینه گؤستریر. بو منلیک جوهری، بو آینا دئمک 

لریندن، اخالق ده اوالن اخالق پیرینسیپ رکی جامعهاوال

لریندن، بشریتین نورماالریندان، اینسانین اساس خاصیت

الریندان، بیر سؤزله بشریتین جوهریندن آمال و آرزو

یوغرولوب و هر بیر اینسانین چیخاریجا، باجاریغیجا اونون 

 منلیینده اؤزونو تاپا بیلر. دئمک ویجدان دا هئچ دن هئچه

یارانمیر. فردی ویجدانال اجتماعی ویجدان آراسیندا 

لیک واردیر. یعنی بیر اؤلچو یاخینلیق، دوغمالیق و عینی

کیمی اوندان یارارالنیب، یاخشینی پیسدن، دوزو 

لی چیرکیندن آییرماق دن، گئرچهیی یاالندان، گؤزهیریاه

نین اؤزوندن چیخیر. پس اوالر. بو اؤلچو ده جامعه

نین سؤزونه قاییتساق، اونو بیر آز خیرداالساق یبئلینیسک

سیز ادبیات یوخدور. ادبیات ایسه بئله چیخار کی جامعه

دیر. باشقا بیر ایفاده ایله نین ایچ آیناسی اولمالیجامعه

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

سیز رینده قورولور. نظرییهاوزه ادبی تنقید بیر نظرییه

ایلک اول ادبیاتین نه  دیر. بو نظرییهتنقید یوخ کیمی

ن نو آچیقالییر؛ اونون قورولوشوندا ایشتراک ائدهاولدوغو

لیک، لیک، یئنیعونصورلردن سؤز آچیر؛ اثرده بدیعی

لیک و بو کیمی کیفیتلردن دانیشیر. تنقید، بو لگوزه

بدیعی اثرلری اؤلچور،  -لرین اؤلچوسو کیمی، ادبیکیفیت

لرین دهیرسیز جهت یرلیاونالرین یارارلی یارارسیز، ده

دیر. اثرین مضمونو، ییچیمی بارده فیکیر یوردور. آیدینال

لیکله، لرینی اوخوجویا آچیر. بئلهاونون قارانلیق جهت

ده ادبیاتا و جهتنقید هم یارادیجییا، همده اوخوجویا، ائله

دن درین یه خیدمت ائدیر. اودورکی تنقیدچیجامعه

بیلیک، عدالتلی مؤوقع، جسارت، عالی شخصیت طلب 

ی اثرلری آچیقالماقال، اونالری یوزماقال هم اولونور ک

یه سؤز و یا، هم ادبی محیطه دئمهاوخوجویا، هم یازیچی

یه جسارتی اولسون. مطبوعات یازیالری، ذوقی مهسؤیله

 .لر، اؤتری باخیشالر هله ادبی تنقید دئییلدیرفیکیر

دیر. او نین بیریتنقید ادبیات شوناسلیغین ان مهم قولالری

اوخوجو آراسیندا کؤرپو قورور؛ ادبیاتین  -یازیچی

نین لر قالدیریر؛ اجتماعقارشیسیندا مهم و الزیم مسئله

سیناغیندان گئچیریر؛  گؤزیله اثره توخونور؛ اونو تنقید

لهییب آچیقالییر؛ لرینی اینجهییشیک یؤناثرین ده

 .آنالشیلمازلیغینا ایشیق توتور

 
تیک بدیعی ایسته -بیادبی تنقید اجتماعی بیلیکدن، اد

ذوقدان آسیلی اولموشدور. چونکی هانسی بیر علم، 

سینده باش قالدیریر و اؤز اجتماعی و اینسانی علملر ساحه

لرین قورولوشونا، سین گئنیشلندیریر، ادبی اثرداییره تاثیر

لیکه ادبی سینا تاثیر ائدیر. بئلهمضمونونا، بدیعی فورما

یا، الری اورتایا چیخیر. یازیچیتنقیدین ده مختلف مئتدود

سیاسی مکتبلرده متنه، اوخوجویا دایانان اجتماعی 

اساسالنان تنقید مئتدودالری یارانیب و بوگون تنقیدچیلر 

 .بو یولالرال ادبی متنه یاناشیرالر

 
نین ائله بیر نین، اجتماعی وارلیغیاینسانین معنوی حیاتی

ولو اولماسین. ان سی یوخدورکی اورادا تنقیدین رساحه

لیک ایشلردن توتموش بوتون علمی فلسفی عادی گونده

دور. منه ائله گلیرکی بشر فعالیتلرده ده تنقیدین رولو مهم

و اونون قوردوغو اجتماعی حیات، یاراتدیغی صنعت 

مدنی قورومالر، یاراتدیغی  -اثرلری، قوردوغو اجتماعی

اف ائدیب سیز اینکیشسیستئملر هئچ بیری تنقیدفلسفی 

یه چاتا بیلمز. اینسان ایستر علم، ایستر یوکسک مرحله

سی اولسون اؤز دوشونجه فیکیر، ایسترسه ده صنعت ساحه

دن، اونالرین چوروک ائتمه -و بیلیینی یوخالمادان، صاف

لرینی آییرد ائتمهدن، منفیلری موثبت و منفی جهت

ف ائده دن اینکیشاآرادان قالدیریب، موثبتلری گوجلندیرمه

 ییلمز

 …سیاس، مدنی وادبی تنقید دؤورون ان مهم اجتماعی، 

لرین دیر. ادبی تنقید، کوتلهسیخ باغلیلری ایله مسئله

سیندا، اونالرین شعورونون، بدیعی ذوقونون آیدینلیما

کیمی آپاریجی  سینده ان فعال مدنی واسیطهتکمیلشمه

ده، قاوراما سینرول اویناییر. خالقین ایستئتیک تربیه
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سیز تاثیر بوراخیر. قابلیتینده و معنوی زنگینلیینده میثیل

سینده چیخیش تنقیدچی اجتماعی فیکیر و رای سویه

رک ادبیاتا یاناشیر، اونالرین فلسفی اجتماعی ائده

لرینی و عمومیلشمه مضمونونو، اخالقی گؤروش

 .نین نه اولدوغونو بیلدیریرقابیلیتی

ساسالنان تنقید، یوکسک استعداد و درین ذوق و ذکایا ا

تاالنتا مالیک اوالن تنقید، اورژنال یارادیجیلیقال عینی 

 .دیرمزیتلره مالیک

 
لرینی جمعلشدیریر، تنقید اؤزونده علم، صنعت عونصور

دیر. تنقیدین موضوعسو و الکین او نه علم، نه ده صنعت

دیر؛ اونو نیظاما ماتریالی بدیعی ادبیاتی درک ائتمک

دیر. اگر بونالرا چاتا بیلمیرسه دئمک اؤز تاثیر سالماق

گوجونو ایتیریر. بدیعی ادبیات حیاتی بدیعی اوبرازالرال 

نیب، درک ائدیب و آچیقالر و درک ائدیر. تنقید بونو اؤیره

ال ادبیاتی نیظاما سالیر؛ فورماالشدیریر؛ اوخوجونو و بو یول

اؤز  رور؛ یازیچییازیچینی دویوق سالیر؛ اونالری دوشوندو

لرینی و اوغورالرینی گؤرور. گوجونو، چاتیشماز جهت

اوخوجو ایسه اثرین آچیقالنماسی و یوزولماسی ایله 

یازیچی دونیاسی ایله یاخیندان تانیش اولور و معنوی ذوق 

لرینی، دویغوالرینی جیالالندیریر و معنوی آلیر؛ دوشونجه

ال ادبیات و ادبی لیکله بو یولزنگینلیک کسب ائدیر. بئله

سینی پروسه اوز مؤوقعیتینی، هانسی یوالساری یؤنلمه

لرین آچیقالنماسی و درک ائدیر. جمعیت ادبی بدیعی اثر

سینی یوزوالسی ایله آیدینالنما، زنگینلنمه پروسه

 .کئچیریر

تنقید، ادبی معیار و اؤلچولر، اصولالر و قانونالرال ادبی اثری 

چوروک ائدیر و  -ییر، صافلهزهتوتوشدورور، اؤلچور، چؤ

ادبی بدیعی سؤزو قوندارما سؤزدن آییرد ائدیر. تنقید 

بدیعی متنی، ادبی اثری تام شکیلده گؤرمک و اونو 

دیر. بدیعی متنه، ادبی اثره گؤز اوجو، اؤتری، لیاؤیرنمه

اوزدن کئچمه یاناشماقال اونو قاوراییب منیسهمک اولماز. 

ف قاتالری، چئشیدلی یؤنلری هر بیر ادبی متنین مختل

نین فردی لرین هؤرولوشو، قورولوشو، یارادیجیاولور. اثر

اوسلوبو، دونیا گؤروشو، دونیا دویومو و صنعت 

دیر. بونالری آچیقالمادان، اثرین آنالییشیندان آسیلی

لرینی دویوب درک ائتمهدن بدیعی متنین ایفاده واسیطه

دیر. اثرین حقیقی دهیرینی گؤسترمک چتین ایش

قورولوشوندا کی عونصورلری و اونالرین آراسینداکی 

سینی باغلیلیقالری قارشیلیقلی تاثیر و گوجلندیرمه قووه

سئزیب، سئچمکله بوتون بو کیفیتلری گؤروب و 

لیینی، نه جورلویونو آیدینالتماقال، بدیعی اثرین نئجه

تجزیه و تحلیل ائدیب اونون نه اوچونلویونون دوغرو و 

یقی معناسینی آیدینالندیرماق اولور. بو باخیمدان حق

لرینی باخشی گؤروب و اثرین اوغورلو و اوغورسوز جهت

سیاوالن، فورم و سئچمک اوالر. اثرده کی بدیعی تاثیر قووه

محتوا تاملیغی، معنا درینلییی، بدیعی و ایستئتیک تاثیر 

گوجو کیمی یاخشی کیفیتلری، یاخود اثرین بدیعی تاثیر 

جونو آزالدان، اونون دهیرینی آشاغی ساالن گو

لری، معنا دایازلیغی، ساختالیق و قوندارما عیبهجرلیک

لیک، اؤزونو تکرارلیق، سؤز اویونو، فیکیر کاسیبلیغی یئنی

 .کیمی منفی کیفیتلری ده یاخشی معین ائتمک اولور

ادبی تنقید ادبیاتین اؤزوندن دوغموش و بؤیوک ادبی 

فیندن قبول اولونموش قایدا و قانونالرینا، لرین هامی طراثر

سینی اصول و اؤلچولرینه چئویریلمیش، ادبیات نظرییه

رک نیظامالنمیش و تنقیدین اساسینی تشکیل ائده

تشکیل ائتمیشدیر. ادبی تنقید بو علمی و منطقی اصولالر، 

 ریندهاؤلچولرله تنقیدی آنالییش و متودالری ادبیات اوزه

ر اتی اونالرال یوخالییر. بو بارهده بو قدهسیناییر، ادبی

دانیشماغیمین اساس سببی تنقیدین نه اولوب اولماماسی 

 .ایدی

دئییمکی، بیزده ادبی تنقید حقیقی معناسیندا هله ایلک 

آددیمالرینی آتماقدادیر. ادبیاتیمیز هله تام اؤزونو گوستره 

ک دییی اوچون تنقید ده اؤزونو گوستره ییلمیر. گربیلمه

لری، اونالرجا رومان، حئکایه توپلوالری، شعر مجموعه

مختلف بیچیملی، مختلف مضمونلو اثرلر یارانسین کی 

یه باشالسین. لیب و سؤزونو دئمهدیرچه ادبی تنقید ده

تنقیدیمیزین ایندیکی دورومو، ادبی اثرلریمیزین دوشونجه 

کاسیبلیغی، معنا دایازلیغی، مضمون جیلیزلیغی، بیچیم 

 تیشمامازلیغی و عینی حالدا تنقیدیمیزده نظرییهچا

دیر. آنجاق، من یئنهده اینانیرام کی بوشلوغوندان آسیلی

ادبیاتیمیزین گئتدیکجه بوشلوقالری دوالجاق، نوقصانالری 

آرادان قالدیریالجاق. مضمونلو، دوشوندورجو، بیتگین و 

 یئتگین اثرلر یاراناجاق و اونون یول یولداشی ادبی تنقید

جکدیر. اوندا، دونیا چییینه گئده -ایسه بو ادبیاتال چییین

ده سایی اوزونه چیخمالی، بوشقابا قویمالی اثرلریمیزین

آرتاجاقدیر. من ایندیکی ایندکی ادبیاتشوناسلیق 
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ییب، لری منیمسهسینده چالیشان یئنی نظرییهساحه

ونالری ادبیاتیمیزا اویقن بیر حاالگتریب وادبیاتیمیزی 

قید ایشیغیندا آدینالدان ادبی گنچلییه اینانیرام و تن

اونالرال فخر ائدیرم. سئویندیریجی حال دیر کی، ادبی 

سینده چالیشان گنج، استعدادلی، بیلیکلی و تنقید ساحه

دیر. اونالر چوخ آلچاق کؤنلو تنقیدچیلریمیز آز دئییل

 یه،ایستی قانلیقال ادبیاتیمیزا یاناشیرالر. اونو اؤیرنمه

الر. من، نثریمیز، شعرمیز و باشقا ادبی قاوراماغا جان آتیر

سئوه  -ده بونالرین یازیالرینی سئوهلر بارهمسئله

اوخویورام. اونالردان اؤیرنیرم. اونالرال اؤیونورم. 

یی بو استعدادلی و گنج جهادبیاتیمیزین گله

لی لریمیزین دوشونجه و بیلیک ایشیغیندا ایرهتنقیدچی

یاجاق و تنقیدیمیز یوخاریدا سایدیغیم کیفیتلری آددیمال

 .جکدیرلنهیئیه

 سون سؤزونوز؟ -س

 
تئز کئچمیشه قاییتماغیم، عمومیتله شرق  -منیم تئز -ج

ییم، مختلف ادبی بدیعی ادبیاتیندان میثال گتیرمه

ییمدن مقصد بودورکی، بیز بیر داها نوعلردن آد چکمه

نک؛ غربین اؤیره اؤزوموزه قاییداق؛ کئچمیشی دریندن

لری قارشیسیندا الی قوینوندا آغیز سوالنا سوالنا تؤحفه

قالمایاق. اؤز دونیامیزی گؤرک؛ اؤز دونیامیزی قوراق؛ اؤز 

خالقیمیزی، اؤز میللتمیزی، اؤز یوردوموزو دوشونک؛ 

یازاق، یاراداق؛ باشقاالرینی یامسیالمایاق؛ یاخود 

یندن یاخا سنین تورونا دوشمک تهلوکهباشقاالری

 .قورتاراق

یی ایله دونیایا باخیب، او کیم اؤز گؤزو ایله، اؤز اوره

دونیانی کشف ائدیب، او دونیا باشقاالری اوچون ماراقلی 

اولوب؛ اونالر طرفیندن قارشیالنیب، سئویلیب. مارکئز ده 

بئله مارکئز اولوب؛ پاموک دا بئله پاموک اولوب. اونالر 

اونالردان داها اوستون، داها نوبئل قازانیبالر، آنجاق 

بؤیوک، داها صنعتکار اوالن و اثرلری دونیانین بوتون 

لرینه چئوریلن، اوخونان، سؤیلن چنگیز آیتماتوف، دیل

الرینی یاشار کمال، ناظیم حیکمت ده اؤز دونیا

ن، بشرین آرزو یاراتمیشالر. اونالر بشریتی تمثیل ائده

لشدیرن الرینی عومومیلشدیرن، دونیویآمال

نک؛ الردان اؤیرهدیرالر. باخ بئله صنعتکارالرقهرمان

ک؛ اؤز دونیامیزی، اؤز سؤزوموزو اونالرین ایزی ایله گئده

 .دورالرین یولو بو یولتاپاق؛ یازاق. اصیل صنعتعکار

 
من امینم کی گنج و استعدادلی شاعیرلریمیز آنا دیلمیزی 

سیندن سو سینه رنیب، اونون بوللودریندن و مکمل اؤیره

لرینی آیدینالشدیریب و بدیعی ایچیب، شعر دیل

سینه اویغون شکیل قورولوشونو، اونون مضمونونو و مندرجه

تیک سوزگجیندن ایسته-قوراجاقالر؛ آذربایجان بدیعی

کئچیریب، میللی وارلیغیمیزین آیدین، توتارلی، اؤلمز 

دونیا  لر و آذربایجان شعرینی، معاصیرجکسسینه چئویره

سینه قالدیراجاقالر. بیزیمده خالقیمیزین شعری سویه

نین سسینه لرینین سسی دونیا شاعیرلریشاعیر

لی، ساواالن ووقارلی، موغان برکتلی، قاریشاراق، آراز نغمه

تبریز عزملی اودالر یوردونون سسی ،سسلر ایچینده 

 ییک.جهجک. بیزده بونونال فخر ائدهجک، ائشیدیلهسئچیله

 ساغ اولون

 https://ishiq.net منبع :
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خرچنگ خسته لییینه توتوالن زمانه میزین بؤیوک »

گابریل گارسیا مارکزین دوستالرینا  یازیچیسی

 «یازدیغی وداعالشما مکتوبو

 (اوستاد حسن ریاضی)ایلدیری :چئویرن

  
اگر تانریم بیرجه آنلیق منیم کؤهنه بیر قولچاق اولدوغومو 

منه بیر پارچا حیات باغیشالسایدی، احتمال کی  اونودوب،

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 

ردیم. اونسوز دا گؤزلریمی قاپادیغیمیز هر بیر دقیقه کئچیر

ثانییه ایشیق ایتیریریک. هامی دایانارکن من یول  60ده 

گئدردیم. هامی یاتارکن اویاق قاالردیم. هامی دانیشارکن 

من قوالق آساردیم. شوکوالت لی دوندورما یئمکدن نه 

 .حظ کی آلمازدیم

سایدی، چوخ ساده اگر تانریم منه بیر پارچا حیات باغیشال

گئیینیب گونشی قارشیالیاردیم. گؤزلریمی گونشین اوزونه 

 .دیکه جیسمیم له برابر روحومو دا سویوناردیم -دیکه

تانریم! اوندا سینه مده اوره ییم دؤیونرکن، نیفرتیمی بوز 

اوزه رینه یازار و گونشین دوغماسینی گؤزله یردیم... اوندا 

نفس لی « بئندیت»، رؤیالی« ونگوگ»من اولدوزالرا 

ین شیرین  -«سیرات»شئعیرلریمی رسم ائدردیم و آیا 

سسی ایله سئوگی نغمه لری باغیشالیاردیم. گؤز 

یاشالریمال قیزیل گوللری سوواراردیم، تیکانالرینین 

شیرین اؤپوشو جانیما  -آجیسی، لئچک لرینین شیرین

 .دئیه -سینسین

، سئودیییم تانریم! اگر بیرجه پارچا عؤمروم اولسایدی

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 

رالر. اونالر بیلمیرلر کی قوجالیق اونالرین سئوه بیلمه یانیلی

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

یزلردن نه لر، نه لر کی اؤیرنمه آخ اینسانالر، اینسانالر! س

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 

لیر. اینانمیشام کی، اینسان او زامان عؤمورلوک تورا سا

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

 
  

 دیلیم آنا

 ایلدیریم()ریاضی حسن

 سئوگیلیم آرا دونیادان بو کؤچسم

 منی تاپارسان قوجاغیندا ائلین

 سؤنمز آتشی دیرداغ یانار سینم

 منی تاپارسان اوجاغیندا وطن

 

 بدنیم دؤنر چایالرا چؤللره،

 کفنیم گؤیلر اولدوزلو گونشلی،

 وطنیم دوغما مزاریم، بئشیگیم،

 منی تاپارسان تورپاغیندا اونون

 

 گؤزوم حسرتدی گؤزلرینه قارداش

 دؤزوم دؤندردی داشا ا قار منی

 اؤزوم آخاندا چایالرا قوشولوب
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 منی تاپارسان قیراغیندا آراز

 

 دیلک قلبیمده دیرشهدی گوللرین

 اورک چیرپینیر ایله عشقی باهار ایلک

 گؤرمک گونو او اولماسا قیسمتیم

 منی تاپارسان یاناغیندا الله

 

 حسن وورولوب حیاتا چیچکلی

 چن بیلمز آال یولونو ایشیقلی

 سن کروانینی یولون بو سنگؤزله

 منی تاپارسان بایراغیندا ظفر

 حسن ریاضی ایلدیریم

 دادی،دوزو سؤزومون 

 اوزو ایچ یمین اوره

 ،قوشمالی لی بایاتی

 دیلیم لی نفس آنا

 شفقی ایستکلرین

 اوفوقو زوالرینآر

 ،یازاوزلو تاملی سئوگی

 دیلیم سسلی -«نسیمی»

 سین عؤمورشیره آنام

 سین نغمه وطنیمین

 الرال یال ال آخیدیب

 جانیما گوندوز -گئجه

 یاتمیشام میشیل -میشیل بئشیینده گول قیزیل

 اوخشاییب اوخشاماالر

 نازالییب نازالماالر

 آرزوالرقانادالنیب

 اوچوشوب دیلکلریم

 آتمیشام بوی دیرچلیب دونیامدا، یآنادیلل

 وار آدی اوز دیلین هر

 وار دادی اوز دیلین هر

 سه شکر دیللر باشقا

 دیر بال دیلی آنامین

 دادیرام شکرلردن

 م نغمه ، سوزوم دادالنیر

 قاچسا دادی بالمین

 وئرمز دادی بال شکر

 اودو کؤنلومون ایتر

 دادی سوزومو ایتر

 آدی آرزومون ایتر

 دوزو دادی سؤزومون

 اوزو ایچ  ییمن اوره

 دیلیم آرزولو «قورقود»

 دیلیم سؤزلو «فضولی»

 دیلیم سسلی -«نسیمی»

 دیلیم لی نفس آنا

 1366 - تهران

 ایلدیریم حسن

 دوغانا آی دوغاندان گون,  بویو گونلریمین

 لرایستک ایچیملی بوالق کؤنلومده

 لردیلک اوچوملو سئرچه گؤزلریمده

 لهگونش سوراقلی آی

 باخا – باخا گونئیه آغ دنگونئی راقا

 .گوندوزلردیم گونلری

 دوغانا گون دوغاندن آی,  بویو لریمین گئجه

 لنیبگوموش شافاغیندا آی

 النانقیزیل شافاغیندا گونش

 ال آی سوراقلی گونش

 .لردیم گئجه لریگئجه

 

 اویاناردیم

 آخارکن اولدوزالر سوالریندا سحر

 لریمدنگئجه بیچیملی ناغیل ، دادلی آلما

 گوندوزلریمدن اوچوملو قوش قوخولو، هئیوا

 کئچردی الریول

 .الریول سوراقلی – سیرلی

 باشالنیب گؤزلریمدن

 .الریول بوداقلی هاچاالنان الردااوزاق

 هاراسا

 منی ییردیسسله

 سئوداالر اووسونلو
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 !صداالر سیرلی

 چیخدیم الرایول سوراقلی – سیرلی

 یگونلر قادالی – قانلی

 لریگئجه سیزیلتیلی

 گئییندیم

 سویوندوم

 قینیندا سؤز ایستکلریم ، آرزوالریم

 قونداغیندا کؤز ییماوره

    ییخلمیشام

 دورموشام    

     دورموشام

 ییخلمیشام  

 یورغون ، یورغونام

 سحرلرین آالگؤزلو

 ، یویونوب سوالریندا لیشفق

 ، قورونوب لریندهیئل سحر

 ییرمایسته سریلمک یئرینه دان واختی شفق

 !ییرمایسته اؤلمک بورونوب شفقه

 تهران  1376

 

 ایچیمده منیم سن،

 ایلدیریم()ریاضی حسن

 سن

 سان؛بولوت اویویان ایچیمده منیم

 اویاناندا

 یاشیلالنار، تورپاق

 اویویاندا

 .یانار لرگول لر،سونبول

 سن

 سن؛حسرت اویویان ایچیمده منیم

 اویاناندا

 کئچر، قیریب لرییلمفت الریمباخیش

 اویویاندا

 .تؤکر لکله الرقارانقوش دورناالر

 سن

 فیرتیناسان؛ اویویان ایچیمده منیم

 
 

 

 دیسکینر، الرداغ باغیرسان

 .کوسر دنیزلر سوسان

 آرزوسان؛ اویویان ایچیمده منیم سن

 اویانسان

 اوچوشار، قوشولوب قوشالرا اوشاقالر

 .باشقاالشار دونیا

 سن

 سن؛من اویویان هایچیمد منیم

 اویانسان

 قوپار، نغمه بیر هردوداقدان

 اوچار، گؤیرچین بیر باخیشدان هر

 .جوشار الربوالق سؤزلرده

 اویاناندا، سن

 کاغیذدان آغ

 شعرلر
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 ساری منه

 !بویالنار

 

 ساری گؤیه ماوی بولوتسوز

 گؤیرچین آغ اوجالدی

 آرخایین آرخایین

 …اوچدو …اوچدو…اوچدو 

 گؤروندو کیمی سی دنه میرواری بیر

 بوجاغیندا لیگینماوی 

 چیرپیندی …چیرپیندی ییم اوره

 سیلکینیب حسرتلری

 سویونوب لرینیسگیل

 دی؛ ایسته لشیب،دینجلمکاینجی

 

 قوجاغیندا آرزوالرین 

 …اوچدو …اوچدو گؤیرچین

 :قوندو یوخوما اوچوب

 ساواشدی خووروز ایکیجه»

 بوالشدی قانا بیری

 وشدود چایا آخدی قان

 «…اوچدو گؤیرچین چایدان

 …اوچدو …اوچدو گؤیرچین

 :اویاندیم یوخوالردان بوکولموش گوله قیزیل

 دادی قیزیل آلماالرین آغزیمدا

 !قانادی دؤنموش توزا لرین نک کپه اللریمده

 هاواسی رؤیاالرین باشیمدا

 نیداسی سئوداالرین کؤنلومده

 ده گئجه آیاغیم بیر

 گوندوزوده بیری

 .ییرم ایسته اوچماق

 .ییرم ایسته قوجماق اوفوقلری شفقلی

 سوزوب، لیکدهماوی سونسوز

 اوزوب، بوداغیندان کهکشان آلمانی قیزیل

 .ییرم ایسته پایالشماق اینسانالرال

 ییرم ایسته آچماق آچیلمازی
 

 یازان یندهحاقق یلدیریمدکتر حسن ا ی)سرابل

 ( یبرجعفرزاده کل یادص یقآش یبرلیکل 

 شاداولسون (   یروح

   

 

  یلدیریماوغلو، حسن ا یجانبا آذر

 روحوشاد اولسون  یاسین،دون یشدیدئ

 قارداش یشتوتارم یندن،اَل چوخالرین

 شاداولسون  یاسین،روحیدون دئیشدی

 

  یندهاوزعالم یسانیمیش،پاک ا بیر

  یندهنفس دم یمیش،وار یزا یرب حاق

  یندهدوستالر جَم یشه،هم یشم اوالر

 شاد اولسون  یروح یاسین،دون دئیشدی

 

  یجانادان نورساچدو، آذربا سَراب

 جانا  ینم ینانا یکرحمَتل دئیردی

 دانا   ینانماگورَنلَر،ا خدمَتین

 شاد اولسون  یروح یاسین،دون دئیشدی

 

  یخدمَت ائتد یاسینا،چوخدون تُرکون

  یئتدی ینین،روحونس یتانر روحی

  یگئتد یبمردانه، عومر ائد صیّادام

شاداولسون یروح یاسین،دون دئیشدی
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 یمیخاد یاتادب یللرینا یرآغ
AĞIR İLLƏRİN ƏDƏBİYYAT XADİMİ 

 
Sədyar Vəziyfə ELÖĞLU 

 اوغلو  ائل صدیار وظیفه
 

 
 
 

 

 

 

 

 

مرداد آیی حسن ایلدیریم( دوکتور حسن ریاضی )

نجی گونو کرونا ویروسا ایلیشندن سونرا، -28نین 

ایلدن بری  42گؤز یومدو. ابدیلیک اوالراق حیاتا

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 

او بیر قاباقجیل شاعیر کیمی، ادبیات  ایدی.

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 اوخوموش و ائحتیواالرینین مثبت  –دؤنه 

ی بوگونکو ادبی گنجلییمیزه آشیالتماق یؤنلرین

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 

یزله ترجومه ائتدیکلری ادبی نسلیم

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.

له یاخین ادبی دوستلوقدا اونو همیشه ای 40 

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 

اینقیالبین ایلکین ایللرینده، . ایللرینه قاییداق

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 

چاغیرماقال یاراتدیقالری ادبیات اوجاقالرینا 

هوسکارالرینی دا،  ،گنج نسیلینبرابر

یاندیردیقالری اوجاقالین ایشیغینا توپالدیالر. 

دئمگ اوالرکی، او وطن وورغونالری 

ایل ایره لی  32فداکارجاسینا، اینقیالبدان 

آذربایجاندا یارانان میللی حؤکومتین 

دئوریلدیگیندن سونرا ، داغیدیلمیش و ظالیم شاه 

شاعیرلر "ه عؤمورلوک یاساقالنمیش رژیمینین الیل

نی بیر داها یاراتماغا "و یازیچیالر مجلیسی

باشالمیشدیالر. او قاباقجیل شاعیر و یازارالریمیز 

بیرینجی نؤوبه ده تبریز و تهران دا یارانان ادبی 



30 

 

 Xudafərin 198  (2021) 1400مهر 198فرین خداآ 

 

باشال تالش  -انجومنلرین یارانماسینا جان 

 ائتدیردیلر.

 نجی گونش ایلی نین خرداد آییندا- 1358

تبریزده اوستاد یحیی شیدا ، هیالل 

ناصری،محمدعلی نقابی،عباسعلی 

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 

نجار اوغلو، حسین شهرک، ایتگین،

باریشماز،ذولفقار کمالی، ایوب 

ایلدیریم،حزین)خسروشاهی(ا. سحر)حیدر 

اوغلو(،سخا،شائق،شبگیر،شیمشک)دوکتور مبین(، 

باشقا قلم صاحیبلرینین -ائل اوغلو و باشقا

آذربایجان » چاغریشی و ایش بیرلیگی ایله یارانان 

لیتینی اؤز ادبی فعا« شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی

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، 

برادران،  محزون، جادنیکو، م.واله، آغداشلی، احمد

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 

آذربایجان » درفشی و... باشقاالری طرفیندن ده 

 آدلی ادبی بیر تشکیالت یاراندی. « انجومنی

ماراقلی دیر کی، بو مقدس یولدا آددیم آتان هر 

نین مقدس آدی «آذربایجان»ایکی ادبی محفیل 

مدنی بیر دایره ده ایشه  –ایله عنوانالنان ادبی 

باشالدی . ائله جه ده هر ایکی ادبی انجومنین 

اورگانالری دا او زامانکی اینقیالبی شرایطین 

یردیگی اتموسفوردا، موستقیل نشریه وجودا گت

» کیمی چاپ اولماغا باشالدی. تبریزده یارانان 

نین «آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی

نشریّه سی و تهراندا «اولکر» اورگانی نین آدی 

نین اورگانی نین آدی «آذربایجان انجمنی »یارانان

نشریّه سی ایدی. یادیمدا دیر کی، « کونش»ایسه 

ایل اؤتمه دن جاوان یازارالر و شاعیرلر هر بیر 

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 

اش و محتوا باخیمیندان اینکیشافا باشالیان چاغد

آذربایجان شعرینین نتیجه سینی بوگونکو 

شعریمیزین اؤنجوللرینده گؤره بیلیریک. حقیقت 

ایل یاساقلیقدا  32بوراسیندا دیر کی، عمومیتله 

قاالن آذربایجان شعری و ادبیاتی آنجاق کالسیک 

ادبیاتین آغیر کؤلگه سینده قالمیشدی. 

آذربایجانین ادبی و مدنی فعالیتلری هر یئرده گؤز 

لتیندا اولدوغو اوچون سوسغون بیر حیات آ

یاشاییردی. یازیب یارادانالر شعیرلرینی آنجاق 

بیرینه اوخویوردو .  -خصوصی گؤروشلرینده بیر

هئچ بیر نشریه ده شعیر و یازیالری چاپ اولموردو 

ایل   32.) قئید ائتمک الزیم دیر کی، او،

عرضینده آذربایجان دیلینده اوخوجو کوتله سی 

ال چاتارلیقدا اوال بیلن یالنیر اوستاد اوچون 
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اثری، بعضی نوحه «حیدر بابایه سالم»شهریارین

نین تورکجه «کریمی » کیتابالری و ماراغالی

کومیک شعیرلری ایدی(.  من -یازدیغی ساتیریک

او گونلر تبریزده یاشاییردیم. انجومنین 

یارانیشینین ایلکین آیالریندان باشالیاراق سون 

اجالسالرینا گئدنلردن ایدیم. بیر چوخ  آیالرینا قدر

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 

نین « آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر جمعیتی

ریندا ایشتراک ائتمه لری او شعیر آخشامال

محتشم ادبی محفیلی داهادا گؤزه للندیریردی. 

ندا یئرلشن مشهور "دانش سرا مئیدانی "تبریزین

نین آمفی تیاتر سالونوندا "تربیت کیتابخاناسی "

 8دن  5هر هفته نین جوماآخشامالریندا ساعات 

آذربایجان شاعیرلر و یازیچیالر » دک داوام ائدن

ی او ادبی محفیلین طمطراقلی آدل« جمعیتی

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  

نیده « آذربایجان انجمنی »ائله تهراندا یارانان 

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  

اورادا کی، منده تهرانا کؤچدوم. طبیعی اوالراق 

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 

دا ساتیشا قویان ایکی کیتاب اوالن کیتابالری 

ماغازاسی نین آدرسلرینی اؤیرندیم . بلکه بیر 

تانیش ، بیر قلم صاحیبی تاپا بیلدیم دئیه، هفته 

ده بیر گون اورایا گئدیردیم. هر ایکی کیتاب 

بیرینین قونشولوغوندا ایدی. بیری -ماغازاسی بیری

اوستاد صدیقین اثرلرینی و نشریه لرینی 

ساژدا یئرلشن ماغازا ایدی. بیریده ساتان....... پا

،تانینمیش آذربایجانلی فولکولورشوناس ،ادیب 

اوستاد دوکتور محمدغلی فرزانه)قوسی( نین 

قارداشالری یوسف آغا ، جعفر آغا و یعقوب آغا 

 "قوسی قارداشالری نین اداره اتدیگی مشهور

ایدی. اوستاد صدیق ین اثرلرینی  "انتشارات فرزانه

ماغازا دا  ایدی کی، ایندیکی شاعیر  ساتیشا قویان

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 

یرینی آدی بختیار نصرت دیر . من هر قافالنتی و ب

ایکیسینین شعیر کیتابالریله تانیش ایدیم  آمما 

اوتانا اوزومو -اؤزلرینی گؤرمه میشدیم. اوتانا 

کیتابخانانین او مئهریبان و آیدین دوشونجه لی 

مسئولونا )آغیارلی یا( تانیتدیردیم.  ممکن اولسا 

ش منی اوستاد قافالنتی و بختیار نصرت له تانی

دئدیم. او دا: اولسون، گلن هفته   -ائله یین 

دئدی .ائله بیل -گلرسن،گلسه لر تانیش ائده رم 

کی سونموش چیراغیما یاغ تؤکدولر. 

سئوینجیمدن  گؤزیاشالریم آخدی. آخی، آیالر 

ایدی کی سازلی سؤزلو شعیر گئجه لریمیزدن 

الیمیز اوزولموشدو. گنج شاعیر دوستالریمی داها 

ییردیم. تهرانین غربتی ده بیر یاندان  گؤره بیلمه

اوره ییمی سیخیردی. حسین آغیارلی ایله ساغ 
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اولالشیب ائوه دؤندم. گلن هفته نین دوزگونو، 

آراالریندا  6-5گون اورتادان سونرا ساحات 

گئتدیم آغیارلی نین مغازاسینا . بختیار نصرت و 

بئشدن بیر  -قافالنتی ایله تانیش اولدوم. خوش 

قیقه سونرا، قافالنتی نین اؤنرگیسی ایله نئچه د

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 

وغروداندا او اورتاق احوال روحیه گؤرونوردو. د

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 

یلدیریم( ایله تانیش اولدوم. چوخ صمیمی  ، ا

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 

بیرلیکده بئله بیر قناعته گلدیک کی،  دوستالرال

اؤز دردیمیزه اؤزوموز چاره تاپمالیق، ایندیکی دیل 

و ادبیاتیمیزی رسمی علم اوجاقالریندا اوخویوب 

اؤیره نه بیلمیریک،گره کدیر کی، بیزده 

بیریمیزه چاتدیراق. داها  -بیلدیکلریمیزی بیر

دوغروسو بو اؤنرگی، حسن ایلدیریم ین اورتایا 

غو اؤنرگی ایدی .دوستالرال قرارالشدیق کی، قویدو

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 

ه لری کئچیرن آذربایجانلی شاعیرلردن گئج

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 

)سحر( خانیم ، آخشین آغ کمرلی و گنج زاده

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 

ردی. آغیارلی گیلده ایدی کی، کرج ده قوناق چاغی

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 

لدیریم چوخ باجاریقال و صمیمیتله اداره حسن ای

ائدیردی. او شعیر گئجه لری نین باشالنیشیندان 

آرزی » دؤرد آی سونرا محفیلیمیزه  –اوچ 

آدی قویدوق. شعیر آخشامالرینی « کاروانی

باجاریق ، بیلیک و اوستادلیقال اداره ائدن حسن 

ایلدیریم ین گله بیلمه دیگی هفته لرده ایلنجه نی 

شاعیریمیز خیراله حق بیگی )ساپالق(  اوستاد

 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 

ورغوالرا قانع ائدیجی جاوابالر وئرمکده ادبی س

هامیدان باجاریقلی ایدی. یارانیشیندان بیر ایل 

نا « آرزی کارونی» کئچمه میشدی کی،

قوشوالنالر؛ قافالنتی ،بختیار نصرت، تورک 

اوغلو،آیدین تبریزلی،آیریلماز، ، آغیارلی، حسن 

ایلدیریم، حمیده رئیس زاده)سحر( خانیم ، 

ائلبان، ساپالق ، من ، جبرئیل آخشین آغ کمرلی ،

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 

ی کئچیرمک چتینله شیردی، بعضا شعیر گئجه س

یئریمیز چوخ دارایشکنلیک اولوردو . یای 

« کن» گونلرینده تهرانین باغ فیض محله سینده

چایخاناسی دئییلن بیر بؤیوک چایخانانین بیر 

کونجونده ایلنجه قوروردوق. سونرا اوستاد علیایی 

نین کرجده اوالن ائوینده چوخ هفته لر ادبی 

ردو. محفیلین ایداره ائتمه سی یئغئنجاغئمئز اولو

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 

گوندن بیلیکلی اوالن حسن ایلدیریم  -گونو

اؤزونو یئتیره  -ا اؤزوسؤزون حقیقی معناسیند

بیلدی. او یئتگینلیگینی یالنیز و یالنیز 

اوخوماقالری ایله الده ائتدی. بیز اونون یازی و 

شعیرلرینه دیقت ائدنده، فلسفی باخیشالرینین 

 حئیرانی اولمایا بیلمیریک. 

« آرزی کاروانی» حسن ایلدیریم ین تدبیرلریله 

رینی یادا نین یاخین و اوزاق شهرلردن گلن قوناقال

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، 

، ، ائلدار موغانلی، م.کریمی ، علومی تبریزی

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 

آرزی » ائولرینده دفعلرله شعیر آخشامالری اولدو.

نین ایجالسالریندا شعیرلرینی اوخویان «ی کاروان

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 

وناغیمیز اولوردو . او اوستادالرین  گؤستریشلریله ق

گلن ایجالسالردا داهادا فایدالی، داهادا یارارلی 

شعیر آخشامالری کئچیریردیک. بئله لیکله او 

شعیر آخشامالریندا هم تزه یازیالن شعیرلری 

ائشیدیردیک ،هم ده شعیریت حاققیندا فیکیر 

شعیر گئجه بهرلی  –موبادیله میز اولوردو. او بارلی 

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 

گونش ایلینین  1367کاروانی نین ایلمجه لری 

 سونالرینادک داوام ائده بیلدی .  

ن تایسیز خالقالریندان اوالن دونیانی

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 

ینده ادبی محفیلیمیزه  داها علیایی کرج شهر

چوخ قوناقلیق تدارکی گؤرنلر ایدیلر.اینانیردیق 

کی،حسن ایلدیریم ادبی محفیلیمیزده 

آرزی » اولماسایدی، بلکه ده او آغیر ایللرده

اولدوغو کیمی ائولرده یارانا بیلمزدی. « کاروانی

اونون بیلیک و تدبیرلری  او عظمت لی 

توتماسینا سبب گؤروشلرین قایدالی حالدا باش 

اولوردو. ائله سونراالر تهران و کرج بؤلگه لرینده 

صابیرادبی "، "حبیب ساهر ادبی درنه یی"یارانان 

نباتی ادبی  "، "کرج ادبی درنه یی" "درنه یی

نین  "قاراداغ ادبی درنه یی "و "درنه یی

قوروجوالرینین بیر چوخ عضولری و قوروجوالری 

 -ری، یادا، اونون تئزیا آرزی کاروانینین قوروجوال

تئز قوناقالری اوالنالر ایدی.یاخشی بیلیریک کی 

اوستاد یازاریمیز و شاعیریمیز خسن ایلدیریم 

 حاققیندا چوخ یازیالر اوالجاق دی.الکین بورادا

ایل قاباق تبریزده نشر اوالن  24ایستردیم کی، 

ایللرین "هفته نامه سینده  "ارک "دیرلی 

ئریال ادبی مقاله لریمی باشلیقلی س "قانادیندا

چاپ ائتدیکده، ادبیاتیمیزین اولدوزالریندان اوالن 

حسن ایلدیریم حاقیندا یازدیغیم مقاله می 

بیرلیکده اوخوماقال، او زامانداکی فیکریمی بیر 

  داها دا سیزینله بولوشموش اوالم.

 بولودالرال چولغاالنمیش لیده قایاالری شوش...  "

 ،گوللو ـ چیچکلی نشهدا یئرلهآراسین داغالرین
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« هریس» اوالن چمنلیکلر بئشیگی گوی

 دهبیری شاعیرلریندن خیاللی اینجه نینمحالی

دیر.  ایلدیریم شاعیریمیز حسن چاغداش

حسن  اوالن سیماالریندان پارالق ادبیاتیمیزین

و  ایللر بویو توکنمز ماراق اوزون ایلدیریم

 شعر، نثر و سایر هنر عالملرینی یلهاسیسئوگی

 ، بوگونگؤره دیگینه ائله مطالعه اطرافلی

شاعیرلریندندیر. داها  اقتدارلی آذربایجانیمیزین

 گئنیش چوخ نیاسیود ایلدیریمحسن دوغروسو 

 دانیشیق لیدیر، اونو آراشدیرماغا سوییه

 زلهو معاصرلریمی کالسیک نیر. او بوتونکلهگره

 آراییب شاعیر و یازیچالرینی آدلیم برابر دنیانین

 نتیجه مطالعه لیسیستم دهآراشدیریر و بو باره

 دنیامیزدا یوکسک شعر و صنعت بوگون سینده

و احترامالرا  اولموش نظر صاحبلریندن دهسویه

 گتیرمیشدیر. باجاریقالر اله الیق

کارلیقالرینا  واضعلر اؤز تایندی ایلدیریمحسن 

 سالونالریندا چیخیش دانیشیق رسمی گؤره

 چوخ ادبیاتیمیزین ، بیر گونکی یقین دهائتمیرسه

 ساخالیانالردان آغیر یوکونو چیینلرینده لردهساحه

 . اوگوجلو شعر تنقید چیلر لریندندیر.اوالجاق

 آراشدیریجیلیغیندا همیشه ینایلدیریمحسن 

. گلیریک راست لرهنقطه قاالبیلن اوزاق نفیکیرلرد

 هنر و ادبیات لیکهیانقیسی جان او بوتون

 طب تحصیالتینی میدانیندا تالشدادیر. اؤز عالی

اوخوسادا استاد شاعیرلردندیر. داها  سینده رشته

دویغوالر  و درین خیال دوغروسو اینجه

 بیرگه لیکهپویتیک اوالن دیر. شعرلریندهشاعیری

، کیگوجلودور. یقین و مضمونالر چوخ ، خیالدیل

 یالنیز سارسیلماز اراده بو اقتداری ایلدیریم حسن

 بیلیبدیر. بیز اونون گئچیره اله ایله و مطالعه

 ،سیرا مطبوعاتدا اوخویارکن آراـ شعرلرینی

، گوزگولر مرهبیله دئیه .جوموروق لیکلرهدرین

 . بیز اونونلرهبیر درینلیک اوالن ینلیگیندهدر

و  ، حیاتا سئوگیانسانا قایغی همیشه سیندهفلسفه

 عنصرلری خیال . شعریندهتاپیریق یاشاماغا یانقی

اویغوالرا اویدورمور،  بیزی ، او خیالگوجلودورسه

 یهدوشونجه یارادیر، بیزی سئوال ذهنیمیزده بلکه

 گتیردیگی شعریتین مدرن بیزیچاغیریر؛ 

)قایناق: تبریز/  "..... ائدیر.  تانیش اوستونلوکلرله

/ایللرین قانادیندا  270ارک هفته نامه سی/ شماره 

انتشارات /1381شعیر آنتولوژیسی/ ائل اوغلو/ 

 ( 23اندیشه نو / صفحه

اونودولماز دوستوم حسن ایلدیریم بو گون آرامیزدا 

یشه اولدوغو کیمی آذربایجان یوخدورسا دا، هم

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 

والجاقدی. حاققیندا سونراکی یازیالریمیز ا

واختسیز وفاتی نین آجی خبرینی ائشیتدیکدن 

شیرینلی -سونرا، اوزگونلوکده یازدیغیم بو آجیلی 

خاطیره لری او سارسیلماز قلم اوستادی نین عزیز 

خاطره سینه حصر ائدیرم.دوستالرینا ، و حؤرمتلی 

عایله عضولرینه و آذربایجان خالقینا باش 

 ساغلیغی دئیره م.
 9/6/1400 -ائل اوغلو-اولسون. تبریزیولو داواملی  
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 اولماق ندیر؟ لیایکی دیل
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الر می؟ اوالرمی اینسانلیایکی دیل بیلن، ایکی دیل

 الر؟لی قالسیننین سونوناجاق ایکی دیلعؤمورلری

کی، بو یانلیز بیر دیلده دانیشیرسان، بئله دوشونورسن 

دیر. اونالر کی، ایکی یادا چوخ دیلده بیر نورمال ایش

الرین قونوشورالر آیریلیق بیر قونودور، بئله آدام

سینه، دیر. ترسهالری آز دیر. آما بو فیکر یانلیشسای

الری آزجادیر. دؤرد ده الرین سایبیر دیلده قونوشان

الری، چوخلو آمریکا، بریتانیا اووچ دونیانین آدام

سینده اوالنالر ایکی دیلده، یادا نئچه دیلده اؤلکه

الر آزینلیق دا لی آدامدانیشا بیلیرلر، بونا گؤره بیر دیل

 دیالر.

لی اولماغین سانکی بیر معناسی البتده ایکی دیل

واردیر. هامی ایکی دیلده اونالر، هر ایکی دیلده بیر 

 -2001لری باجارا بیلمیرلر. مثلن، اؤلچوده او دیل

نین اون بیریندن سونرا  ایکی جی ایلده، سئنتیابر آیی

لر کی، عربجه، انگیسیجه دیله اوستونلوک لیدیل

نین چاغیریشینا دوغرو وارالری ایدی، آمریکا دؤولتی

نین جاواب وئردیلر، آما اونالرین بیر سیراسی

الری بو دیلین بیریسینده آز ایدی، اونا گؤره باجاریق

کلرینه یاخشی جاواب وئره دیین ایستهدؤولت

دیلر. اونالرین بیر سیراسی هر ایکی دیلی بیلمه

یاخشی قونوشا بیلیردیلر، آما باجارمیردیالر هر ایکی 

دیلده بیر اؤلچوده یازیب، اوخوسونالر. هابئله بللی 

لری او ایکی دیلدن بیریسینه اولدو اونالرین بعضی

لی ویرمهدیالر، آما سانکی دیله چئلییاخشی باجاریق

 اؤلگون دور. 

لی جور اوالرمی بیر آدام ایکی دیلیاخشی، اوندا نه

 اولسون؟

سینده الرین عاییلهلیکجه اینسانلر اؤنجهبئله ایش

اولور، اونالر ائولرینده ایکی دیلده دانیشیرالر. آتا، آنا 

الری ایله قونوشوب، سی بیر دیلده اوشاقهره

ه، اوبیریسی آالهی دانیشیرالر، بیریسی آنا دیلیند

لری اونا چیدیلده، بونا گؤره بئله قونوالرا دیل بیلیم

الر دئییرلر. دیل آرتیمی او واخت« ایکی دیل آرتیمی»

الر اؤزو اوچون اولور کی، ایکی دیل اوالن اوشاق

سونراالر بیر دیل سئچیر، او دیلی آنا دیلینه آرتیریر. 

نیر، یا ؤیرهمثلن: بیر کیمسه اوخول دا اجنبی دیلی ا

سینه کؤچورلر، اوشاغین آتا ـ آناسی  اجنبی اؤلکه

نین دیلینی الر مجبور قالیرالر او اؤلکهاوندا اوشاق

لر. بودا او حالدا اولور کی، اوشاق اؤز اؤیرنسین

لرینده آنا دیلینی ائولرینده آنادان و سانکی اؤلکه

 نیبدیر.سیندن اؤیرهعاییله

سینه موهاجیرت ائدن عاییله حال بو کی، اجنبی اؤلکه

مجبور قالیر اوردا کی، دیلی اؤیرنسین، بو دیلین 

الر سبب اولور اوستونلوک اولماسی چوخلو واخت

لرینی اونودسونالر، آنا دیلینی الر آنا دیلاوشاق

اونوتماق دا سبب اولور اوشاغین ایکی دیل اولماسی 

 ین بئلهچیلری بو ایشآرادان گئتسین. دیل بیلیم

دئییرلر. بو ایش « سیایکی دیل اسکیلمه»اولماسینا 

لرده اولور. مثلن: الر موهاجیر عاییلهچوخلو واخت

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 

ندن سیلیر. البتده بو ایش لیکلریدیلینی یؤندم

الری اولور. ایکی لی اوالن زاماناوشاغین چوخ آز سین

الر  ایکی دیلدن بیریسینی یاریم یاشلی اوشاق

الر اوستون دیل سئچیرلر کی، بو سئچیم چوخلو زامان

نین رسمی دیلی اولوبدور و اولور، او دیل کی، او اؤلکه

 یلر.الر بو دیلین خیدمتینده دهامی اوالناق
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سینه ن، آمریکا اؤلکهسیند، ویتنام اؤلکه«کوانک»

سی ویتنام موهاجیرت ائلمیشدی. اونون خان ننه

سی دئدییی ننهده کوانک خاندیلینده بویوروش وئرن

الر اونون لری گؤروردو، حتّا چوخلو واختایش

جاوابینی دا آنا دیلینده وئریردی. کوانک بو ایشی اوندا 

الری اونون آمریکالی یولداش گؤروردو کی، اونون

ییردی انگلیسی یانیندا اولموردوالر! کوانک چوخ ایسته

دیلین ده دانیشسین، اوخوسون، بونا گؤره یاواش ـ 

یاواش اونون آنا دیلی یادیندان چیخیردی. البتده اوال 

دن اؤیرنسین، آما بو ایشی بیلر کی، بو دیلی یئنی

م دیلینده گؤرمک اوچون الزیم دیر اونون ویتنا

لی اؤیرتمنی اولسون، بو ایشی گؤرمک اوچون باجاریق

 دیر.بیر داها اونون چوخ چالیشماسی الزیم

لی اولدوغو الرین نئچه دیلآتا ـ آناالر چوخلو اوشاق

لی اولورالر، اونالر بوروشوقلو قالیرالر. اوچون قایغی

دا اوال بیلر. لیق یانلیشالبتده بئله نیگرانچی

لیگی نین ارگنالرین دیلیبیر زامان اوشاق دورممکون

لرینده نیگرانچیلیق آتا ـ آنادا یا آالهی عاییله

لی یاراتسین، آما ائوده ایکی دیل دانیشماغین، بیر دیل

 دیر.اولماق دان چوخ اوستونلوک واری

الر چوخ یاخشی باجارا بیلرلر دییشیکلیک اوشاق

ولوش تاپسینالر. آراسیندا اؤزلرینه سایاق قایدا و قورت

لی اوال بیلر اونالر هردن ایکی دیلین آراسیندا ایلیشیم

یه بیلرلر او ایکی قالسینالر، آما چوخ تئزلیکجه ده ائله

 دیلدن بیریسینی سئچسینلر.
ییرلر اونالرین سینه کؤچن عاییله ایستهآمریکا اؤلکه

الری آنا دیلینی ده انگلیسی دیلی کیمین اؤیرنیب، اوشاق

اویقارلی قالسینالر، بونا گؤره اونالر گرک چوخ  اونا

الر آنا دیلینده لر چکسینلر. او اؤلکه ده اوشاقلیکچتین

لری اگر لیکجه اونالرین دیلبیر اوخول تاپابیلمیرلر. اؤزل

فرانساجا، اسپانیاجا دیلی اولماسا. مثلن، او اوشاغین آنا 

دیل دیلی کئچرلی دیل تانینسا یا بیر سوئدی گالوگی 

 کیمین اولسا.

الری، اوخول لرده اوخول باشچیبونا گؤره چوخلو اؤلکه

الرین آنا الر، اوشاقالریندا سونرا بیر سیرا کیالسزامان

یه بیلسینلر الری اولور بلکه ائلهدیلینده پروقیرام

الرین ایکی دیل اونالرین آنا دیلینی قوروسونالر. اوشاق

یکی دیل باجارماسی هئچ واخت اونالرین ا

لیک کی، ایکی نین سببی اوال بیلمز. بیلمهاولماسی

الرا لیک، ایکی دیل اؤیرنمک دئییل کی، اوشاقدیل

دیرلر. اونالر الردا اونالری اؤیرهلرده اوخولچوخلو اؤلکه

لری اؤیرنسین، بلکه تئز الر بو دیلییرلر اوشاقایسته

له لر. بونا گؤره بیر بئلرینه چاتا بیلسینایستک

 الر اوال بیلر.لره گؤره چوخ دانیشیقاؤیرنمک
الری بیر آزجا لرده ایکی دیل اوخولبو یئنی ایل

جکلری الرین گلهدیر بو اوخولدیر، بئله بللیچوخالیب

الردا اوشاق ایکی دیلده یازیب و آیدین دیر. بو اوخول

نیر، بو دیلین بیریسی همیشه اوستون دیل اوخوماق اؤیره

لر. الر ایکی دیل اؤیرنسینلر سبب اولور اوشاقایشدیر. بو 

الری یانی آزینلیق، چوخلوق اوالن هر ایکی قوروپون اوشاق

لرینی دیل بیر ـ بیرینه یاردیم اولورالر کی، اوخولون درس

سینلر، اونالرین آراسیندا اوستونلوک اولمور. یاخشی اؤیرن

نین لر واردیر کی، اؤلکهلیکجه اؤنملی سببکسگین

الری انگلیسی دیلینی اؤیرنسینلر، بو دیلی اؤیرن آدام

لردی. آما گینه ده هامی گرک باجارا الر و بؤیوکاوشاق

بیلسین اؤز آنا دیلسینی ده قورویوب، او دیلده یازیب، 

الرا بیر بورج دور کی، اؤز اوخوسون. بو ایشی گؤرمک هامی

ا بیلیب، او نین قوجاغیندا اؤیرندیگی دیلده ده دانیشآناسی

 دیلده اوخویوب، یازا بیلسین.

یه  الر ائله بو اؤلکهسینده هردن بیر سیرا آدامآمریکا اؤلکه

لرینی یاددان شاشقین دوشورلر کی، اؤز آنا دیل

لیق اولورالر. بیر بئله قونو چیخاردیرالر، آنا دیلینه اونوتقان

لی، ده باش وئرسه، اوردا بیر دهشتهر هانسی اؤلکه

 وسال، اوچوروم قاباغا گلیر.اول

گئرچک ایکی دیل اولماق بیر توپلومون گؤزونه گلن 

دا دیر، چونکی، اونالر باجارا بیلیرلر او توپلومسیمهلهلیایره

الر، دونیانین هر یانینا کؤرپو دا یاراتسیننئچه اویقارلیق

الر چالیشسین، او الر، بونا گؤره گرک هامی اینسانقورسون

لرینی الردا بلکه رسمی دیلین یانیندا، اؤز آنا دیلتوپلوم

الردا گرک الردا اوالن سانکی آدامقوروسون، او توپلوم

لرینی یاددان الر آنا دیللر کی، بو آدامسینکؤمک ائله

لرینی لر کی، اؤز آنا دیلیه بیلسینالر، ائلهچیخاتماسین

االر مک اوچون آکادئمیدا گؤزلهقورویوب، اونو زاوال

 لر.سینلر تربیه ایلهالر، بو دیلده اؤیرتمنقورورسون
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 یسود قارداش نیسلطان  یینوا

 ویتورکچولو نینینوا

 توران آذر  
 تانای شرقی دره جک : برگردان  

 

 دهنیللریا ینجیشیئتمی نیلیاوزیجو -19

دؤوروموزده  دیکئچ هیلییچللتیم دنکیلیچمتاو

 یجاغاتا" زادهنیاحمد حس یسالمیخ القافقاز ش

 علیشیر یغیردیآدالند "شاعر وکین بؤا دهنیسوهیش

 .بییحاضرال ینیاسییوقرافیر بصموخت نینینوا

 نیسالمیخ الش للردهیا یج-1908-1904سونرا  

 ونهیتورکلو نینینوا یدقت زادهنیحس یب یعل یسنوه

مصرده چاپ اولونموش  لدهیجو ا-1904 ب،یؤنلدی

 جانیو آذربا یعثمانل دانیسیازی "مکتوبو مخصوص"

 ینیسهیجام یاولماقال بوتون تورک ادب لیاخدا د

( هییرازیش بیبح رزهی)م نهیلریقاان نیرانیا": بیینایق

 ینیرلریعش نایردانیگقدر مکتب شا اینجایوار

سطر  یکیا دنینوا ریش یعل رزهیازبرلتمک؛ فقط م

 الجاقیاوتان شتهی... الممکیب ایاولسون دوز اوخو

بو دفعه  ادهزنیحس لدهیا یج-1906. "ریحالالرد

: یردینسسله نهیطیموح جانیصرف آذربا قیآرت

 علیشیر ریم ،ینیعرب؛ روم ینانیس یابو عل ،ینیفاراب"

. تورک اوغلو تورک زیرین ائدظ ارسف ینینوا

 لریبئله داه نی... الکوخدوری زیمیخبر داننیاولدوقالر

 . "ریددییتورکلره عا ئنهی یشرف رمکیدشیئتی

 نینه نزادیحس یب یعل سهیا لدهیا یج-1908

 یاوبراز یعیبد نینیاولسا بئله، نوا کیزودیائپ دهنیقلم

 یسیسووار نیتآ یهرلی نیشو آلت شته،یا": بیلیارادی

 . ریقارادیبا نیسلطان حس داننیاؤوالدالر نیخیعمر ش

 نینیشاعرلر سالمیا سهیا انالریمالیآدد یاناشیاونونال 

هفت ". ریدینوا علیشیر لهیا یجام مال یوکلریان بؤ

 "نیاول لوغت متیاکحمو" لهیا یصاحب "اؤورنگ

 ظندان باخان . اوزاقلریردیائد هحیثشدتله موبا یمؤلف

تورک  مباحیثه. رلریبونالر قؤوغا ائد ،یک یردیائد

 لید ریاوستون ب یمنیفارسجان ساوخی ،یمنینیلید

 سهیا ینوا ،ینیلیفارس د ی. جامیدیا ریاولدوغونا دا

-یسیمجال"... یردیاوستون حساب ائد ینتورکجه

 یاونالر سهیا قارایبا نیاوالن حس یمؤلف "اوششاق

 فاتیلتیطرفه ده ا یکیهر ا ناوچو رماقیدشیبار

 رلرلهیعش ییلدیرک گاه فارس، گاه تورکجه سؤائد

و  مباحیثه. بونالر بئله یردیائد لهیصحبته موداخ

  ."لریدائده کئچ-ائده شهیموناق

محمود  یقاباران دالغاس نینییلیتچیللیم تورک  

 دا،نیالریازی نینینوا علیشیرسونرا  دانیکاشقارل

 نیچوبانزادن ریاولونور. بک ارظها دهاگؤروشونیدون

 -، "ریدیلیدؤولت د یلیتورک د" نینینوا نجه،یریتعب

 یو کولتورولوژ یاسیسون س نیاورتا عصرلر یادعاس

 یج-11 نینی... کاشقارلیدیسسلنمکد یمیمو ککح

 ،یغیله باشالتد"تورک لغات یوانید" دهلیا وزی

 هماکحم" دانیسونالر نیعصر یج-15 سهیا نینینوا

 یسلهیمفکوره موجاد یغیردیئکونالشدیله "نیلغتلا

 نینیاسییقدر چار روس نهیاوللر نیلیوزی یج-20

 ،ارغم نهیقلرییسرت تض نینیبتیموناس نهیلیتورک د

 . یساخالد وبیقورو ینیرتملل یمعنو نیتورکوستان

 یاؤز ادب" یدؤولت دوماس اییروس لدهیا یج-1911

 دهنیمکتبلر نیتورکوستان هیدئ -، "وخدوری یلید

 نیدا دومانقرارا آالن ینیسلمهیروسجا کئچ نیدرسلر

 یب لیعسمان اائد دیتنق ینیاستیتورکوستان س

 ینینوا علیشیر": یک یردیازی یرالیقاسپ

 ز،یسلید" لیستان ناستورکو شیرمیشدیئتی
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 یادب نینیللتی.. روس مر؟یلیقبول ائد "زیساتیادب

 نیدان و لومونوسوو، پوشکزامان یغیاولماد یلید

اول  لیا وزیاوچ و دؤرد  دننیبلریروس اد یمیک

 یعنی ،یجاغاتا دهنیاثر "نیلغاتلا مهاکحم"

اوستون بولوندوغو  ایفارسجا نینیلیتورکوستان د

 یده بو گونون تورکوستان ریلیداوا ائد

حؤکم اولونور..؟ دؤولت  لیناس هیدئ ریزدیسسانیل

اعتبار  نهیسوهیش یجاغاتا دا،نیدوماس

 سه،یا یفلتغ نیدن دومانطرف ریب یسلممهیائد

 نینیدن، تورکوستان خالقطرف گرید

   ."ریدیاهمال ،یغیزلیسآدام ،یگیزلیسسس

 نلهیریچکئ دایباک لدهیا یج-1926 ر،یدبهیقر

 زادهنیحس یب یعل دهنیگونلر یقورولتا یتورکولوژ

دا  شیخاریچ ریبئله ب دننیرلریکیف نینه چوبانزاد

سونرا ان چوخ اوخونان  دنی نوا": یدشیائتم

خالق  ،ییخالقا نفوذ ائتد یرالیقاسپ اسماعیل

اوچون  یغیردیناشدیقا لهید یاورتاق ادب ینیلرکلمه

  ."ریدشیئتما نیتعم ینیغیارلیپوپول

دا هم ده غچا یئنی یسشمهیگل ونیتورکچولو یاسیس

 نینی. نوایردیبئله باش وئر لهیا یراکیشتیا نینینوا

 سهیا یکریف یده علمباره یتورکچولوک گؤروشلر

  :یردیستئملشدیتوغان س یدیول یدفعه زک لکیا

 

اوالن  زیچوخ بار ،یتیخصوص وکیان بؤ نیعلیشیر  .1

  .ریدیگیلیچتیللیم

 یاتیدا تورک ادبدا جاهان"ریاطا سانل" . 2  

 للتیم ریتک ب یتورکلر لهیا رماقیدقال ینیراغیبا

  .ریائد انیب خارالیفتیا ینییردیگت نایحال

 یغیاوردوسو اولماد ریده هئچ ب"نیریفرهاد و ش " .3

 ینیلرنوسخه نینیوانید زیالنیدا و هر طرفه حال

قدر، بوتون تورک،  زهیدان تبرحدودون نیگؤندرمکله چ

  .ریدشیازمی ینییلدیفتح ائده ب ینین ائللرتورکم یحت

 ریب یالهیگلن ا دنفیاتحاونا ده "سکندریا سد" . 4  

تورک  لهیا نیقلم زیالنی ز،یسنجیلیسن ق"سس: 

، نسجکفتح ائد ینیقلب نینیللتیتورک م ،ینیلراؤلکه

 نیلتلیسن بو م سان،اپاجاقی للتیم دیحوا یاونالر

    ."انیسرانیبقیحاص

سام، قهرمان مار و رعتکار، معنص ریب یاو، فرهاد .5

اوالن...  نسانیا ریدا، موکممل بزامان ینیعسگر، ع ریب

اوغلو  نینیغول خاقانم ریبولونان ب یحکمدار نیچ

  .ریائد میتقد لهیا یفتیص

تورک  ریب یللیتام م ینی هیبهرام گور حکا .6 

بهرام گورو سلطان  ش،یآنالتم دهنیشکل یسهیحکا

 ریتصو یمیک یتورک حکمدار ریرک بدهبنزه نهیحس

تورکجه  ینهیحکا دییبهرام گورا، اونا عا یحت ش،یائتم

و  قیرانلیح دانیاسیاوچون رؤ یغیازدیوم اوالراق ظمن

  .ریدشیلتمیسؤ ینا سؤزلرث

 یناهیگؤره، دارا اوردوسونون ساغ ج هیینوا .7  

 150000 لهیاؤزبک و موغول ا 100000ده شرق

  .ریدیحکمدار اییبولونان اؤن و اورتا آس کیکالم

داللت  ونهیتورکچولو نینینوا نیتوغان یدیول یزک

 نیاونالر دایازیچوخدور و من بو  یلردهین موشاهائد

  .رمیلنتیفایک رالتماقالیطخا ینیسنئچه ریب زیالنی

 ثرایم دنیوسردف ده،نی، اصل"محاکمه الغتین"

 یاسیس یقارش نهییلیللتچیفارس م شیقالم

 یغیازدی نینیسیچتیللیتورک م ریب دهیموستو

 .یده سالیر

-1212 ندان،ی"وانید" یکاشقارل لدهیجو ا-1074 

-1277 ن،ندهی"فیوسیصه ق" نینیقول عل لدهیا یج

 لهیا یلیتورک د نییمد بحم ولوغا قارامان لدهیا یج

 "نیتالوغ مهاکحم"سونرا دان فرمان ییوئرد یباغل
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 یقاباران دؤردونجو دالغاس نینیخیتار ریکیتورک ف

او  یغیآچد نینی. نواریدیللمهیریلندیجعس یمیک

 . یدجکرهیگت ینیولضفو جاییاؤز آرد ولی وکیبؤ

 ولی نینیگؤره، عشق و درد اهل هییدوغرودور، نوا

وح ر دهنیسنف ر،یدیسروو دهلوخ ریام ینگؤستره

 ر،یدی رازیش ظیحاف اشادانی ینیعالمتلر القدسون

 عبدالرحمان یرشادیا یصاحب نینیاهل قتیرط

 .ریدیجام

 ،یردیریچئو هیتورکجه ینیجام ینکین ینوا 

 "طیرال سانل" نهی"طق الطیرمن" نیارعط نیدالدیفر

 نیارعط نیدالدیفر یحت ،یردیلقلمه آ رهینز یآدل

اؤزو  دا ینیغیمارلعم نینیستوربه یشابورداکین

 یلیقیبو قدر سا نهیتی. فارس مدنیردیائد

بس  ینوا دانیغیلیقارش نینیغینالیآش ن،ینیبتیموناس

 ریدا ونهیفارسجادان اوستونلو نیننه اوچون تورکجه

 ،ییعتورکچونون مؤوق ریشعورلو ب ؟یردیازی تابیک

  ؟یدیبو، بس نه ا هیسدلییدئ یممرا

 بیاله وئر-ال قارایبا نیو سلطان حس ینوا علیشیر

. و الریداشاتی)بابور(  "یزامان لتیفض"تورکوستانا 

ده دؤورون هرات یللیثیم باهینتیا نینیخیتورک تار

و  یدقازان ریتورکجه ده د دانیانی نی...فارسجان"

 ازماغای رلریعتورکجه ش یمسیق ریب وکیبؤ نیشاعرلر

بو،  ده،نیلو(. اصلوغافرعج د)احم "الریباشالد

 نینتورکجه ل،ییدئ یقازانماس رید نینتورکجه

 دؤورودور. یآلماس ینیساواشاراق اؤز حاق

وم ظمن ریب یغیازدی رهیحسن اردش علیشیر" 

 یشاعرم، اؤزومو نظام ریمن ب": ریدا بئله آنالدمکتوب

 یدیول ی. )زک"گؤرورم یلده قوت دنیردووسیو ف

ده تورک لوالر دؤورونسلجوق ی. حتیدییلاقحتوغان( 

 "سهخم" یغیاراتدیفارسجا  نینیسجهدوشون

او  دهنیدؤنم لریموریدفعه تئ لکیده ا ینیسعنعنه

  .یردیتورکلشد

 کنر"فرمانال  ییوئرد نیقارانیاولماسا دا، با ریوز ینوا  

   ...ییرید نیسلطنت یعنی... رید"نهطسلال

 نیدال ده، سونراالر شمس نینه نزادیحس سالمیخ الش

 ییائتد نادیستیا نی، اونالرده )و گؤرونور نینیسام

 دهنیلرهحظمال یباغل لهیا ییدا( نوا نیناقالریقا

 نینی. بو، نوایدیمقام دا وار ا ریب یاولونمال صحیحت

 یریو وز یمؤهوردار نیقارانیبا نیسلطان حس

 .ریدیسمسئله یاولماس

قناعتلره  یباغل لهیا یگیرلیوز نینیوان 

 للردهیا یج-40-1939دفعه  لکیا داقیلخشوناسیتار

 ینی. توغانا گؤره، نوایائتد شیتوغان دوزل یدیول یزک

 وکیبؤ ماقیسا یریوز نیقارانیبا نیسلطان حس"

او زامان آنجاق تورک  ،یریتعب ریوز یچونک ر،یادطخ

  ."یردیلیکولالن وچونا بلریم کاتجعتابع اوالن  نهیلریب

سلطان  ینوا علیشیر ،یک یدیبو قناتد یدیول یزک

نئچه  ریب". بونون دا بییاولما یریوز نیقارانیبا نیحس

 یماولدوغوندان، رس نی: اوال چوخ زنگیوارد یسبب

ائتمک  فادهیستیا دانمیباخ یماد لردنفهیوظ

ول غدن، تورک و موطرف گرید ،یدلییدئ دانیاجیاحت

منسوب اولدوغو  نینینوا علیشیرگؤره،  نهیستؤره

 سلردهیو مجل هدمیمراس یلریب یسلهیقب غوریاو
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 دننیلریو کونگرات ب اتییبارالس، آرالت، تارخان، ک

ده  علیشیر. لریدیا دهنیتیآلماق مجبور ئریسونرا 

 تیشخص ریب ینجیکیده حکمداردان سونرا ادؤولت

 ملردهیمراس دا،نیجالسالریا وانیدا، داولدوغو حال

سونرا اوتورماق،  دننیلریب لهین قبکئچه یذکر

 نایمؤهورونون آلت نینیگرلریاؤز مؤهورونو د فرمانالردا

 نسانیا ری. مغرور بیدیا دهنیتیباسماق مجبور

  ."یدان، بونا هئچ دؤزمزداولدوغون

 "روح اوالن ریصورت و شکله بورونموش ب"

، نئجه تواضیده هر نه قدر مصنعت ی( نوارهونتی)م

او قدر  ریب دهاستیلودورسه، سکؤنول آلچاق

فرمانال  ییوئرد نیقارانیاولماسا دا با ریقورورلودور. وز

  .ریدییرید نیسلطنت یعنی.. ر،ید"نهطتسلال کنر"

ن، ائد دارهیا غونیؤوقونه اوذ نینیشاعر نوا ینیدؤولت

اؤزو اونون  ب،ییرمایچاغ ایسارا یصحبت اوچون شاعر

 ینینوا قارایبا نیحضورونا گئدن سلطان حس

 یغیلدیحاکم ق هنیتلریحالصآز قاال، بوتون  ن،یسلطنت

بارالس، آرالت،  سلردهیبس نه اوچون مجل رده،یدتق

 راالمایاولوشان س دننیلریو کونگرات ب اتییتارخان، ک

 ینجیریب ینیئری نینینوا علیشیرپوزمور؟  ینیداسیقا

دان آسان نه اوچون بون حکمدار ر؟یائتم نییتع رادایس

  ؟یلردیاوال ب

 لهیقب یعضب": بیوئر ینیضاحیبونون دا ا توغان

اوستون اوتورتماق  دننیلریب لهیقب گرید ینیلریب

 ی. چونکیدلییدئ شیا ریاوالن ب دهنیلا نیحکمدار

 دانیآراس یلرلهیول قبغم-اولوسو تورک یبو جاغاتا

 رمکیدیشید ینییعمؤوق ینوعنع نینیسلهیقب غوریاو

  ."یاوالرد

 ل،ییدئ لهیؤوقوذو  ییستیا نیحکمدار سهیا سلطنت

  ...اولونوردو دارهیا لهیا یقانونالر نینهتؤر

   

  یاسییمعلیشیر آکادئ ل،ییدئ یمکتب اتورینیم هزادب

جاواب  هیینوا نیبوتون شاعرلر یئنیو  یاسک"  

)م.ف.کؤپرولو(  "ینیقالریقالد زیدن آجوئرمک

قورولموش  دانییسارا نیقارانین باائد انیب خارالیفتیا

جمع ") الییشقا آدبا ن،ین"یسلریمجل قارایبا"

سام ر یغیاراشی( یبانرل.س.ن) (نین"یسلریمجل

 نسانالرالیا یمیدؤولتشاه ک یچخیهزاد، تارب نیکمالدد

حساب  یشاعر نوا یجاسیلاشو ان باهم ده  ،یاناشی

 نیقارانیبا ،یک لییدئ بهیاولونوردو و هئچ ده قر

دن اؤلومون نینینوا یسوقوطو دا سود قارداش یاسیس

 ... یدشیوئرم سونرا باش

 یمئتودولوژ دهنیقیتدق نینیغیلیجیارادی یینوا

 یزک نئرهو شانین ینیقامتیستیا یئنی نیاناشمانی

 نیلیا وزی یج-15 نینیصنعت اتورینیتوغان م یدیول

 اشادانیتکامول دؤورونو  یکدهسون روبون

، ارغم نهییدئد نینیلریچخیتار اتورینیم ،یتکارالرعنص

 یاسییمآکادئ علیشیر ل،ییدئ یتبمک اتورینیهزاد مب

  .ریائد فیتکل یرماغیآدالند

و  وکیچوخ بؤ" نینینوا زادهنیحس سالمیخ الش

و عالوه  ریندان دا بحث ائد"یتابخاناسیمل کمک

 فتیرعم-علم یتابخانانیک نیهم ینوا ،یک یردیائد

 نینینوا علیشیر. یتوتارد قیاوزونه آچ نینیصاحبلر

 نیحساب اولونان هم یاسییمآکادئ قیلسامهم ده ر

 یمیسلطان محمد ک یزلیهزاد، تبرب دانیتابخاناسیک

  .یدشیشمیئتیسامالر ر زیسلیثیم

   

   یینوا تنشآم  

  .رامیدییا قاهراتده  ئنهی

و  قارایبا نیده سلطان حسدؤورو بوتؤولوک هرات

 داننیمیباخ یخیتار اتیدؤورودور. تورک ادب یینوا

دؤورودور. فواد  ینوا علیشیر دهلیشک ینالعرمیب سهیا

اولدوغو  دهتیگؤره، حاکم نهییردیلدیکؤپرولونون ب

و دوستو  قارایبا نیسلطان حس دهنیمدت لیا رخیق

 تیمدن نیانیدون یهرات ینوا علیشیرشاعر 

 .لریدشیرمیچئو نهیریب دننیمرکزلر

 یغیاراتدی نینینوا ه،ییانطقوردوغو سول نیقارانیبا 

 نیشرق یهرات یتئتلریوئرسیاون هییاسیق ه،ییصخالیا

 نلهیلره وئر. طلبهیدشیرمیچئو نهیعلم مرکز

 یج-15 داننیمیباخ یمبلغ وکسکی نیدلرعتقا
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 نیلیاوزی یج-21 یتح ،یلرسههرات مدر نیعصر

 . وریده قوده کؤلگه ینیتئتلریوئرسیاون ایرن دونمد

سلطان شاعرله، شاعر ده سلطانال  داقیلاهورخیخ

 هییدا نوا قارای. باریف ائدصو یقارانیبا ی. نوایردیشیاری

  .یردیائد میعظت

و  یروت صاحبث وکیده بؤدرجه لمازینانیا ینوا

 جهیریبعت نینیسالمیخ ال. قافقاز شیدیچیریخ

 . یدیبیحاصاواب عمللر ثدئسک، هم ده 

 نیلرسهمدر ن،یالریسارا ییردیکدیدا تخوراسان

 ن،یکاروانساراالر ن،یدلری(، مسجنیتئتلریوئرسی)اون

 نیلربهتور ن،یکؤرپولر ن،یخاناالره خست ن،یخانگاهالر

  .ریدوزلرلهی ییسا

تورک  ریاوالن ب یسهیسرما زیهم ده حدس او،  

  ...ریزدیده بنزرس یمیوووفو کتصم

 

  یخچیده تار هم
 

 وکیبؤ لکیهم ده ا یینوا یشاعر یداه نینتورکجه

، "کماحو  ایانب خیرتا". ریددننیلریخچیتورک تار

 نی. سلطان حسریدیمؤلف "مجع کمل خیتار"

 انیباشال لهثافی نیتورکلر - نیلریموریتئ - نیقارانیبا

تکجه تورک  ینوا ی. چونکیدازاجاقیده  ینیخیتار

 ینیع ر،یآپارم لهیددا موجااوغرون یلید

دا اوغرون یخیدا، تورک تارزامان

 . یردیوئر لهیموجاد

 نینیخیهم ده تورک تار یاتیادب ینوا

ده "سکندریا سد" یدیندیدمتیخ

توران  یهرسبل یحکمدار انیک

( نی)آلپ ار تونقان نیابیافراس یحکمدار

ملک  خیتار"اوغلو ارجاسپ اؤلدوروردو. 

 یپادشاه ورکده ارجاسپ ت" عجم

 یننیآرژاپس ب": یردیلیریتدیاوالراق تان

 یشاهیتورک پاد یمیک ابیافراس

 یزک خاراقیچ والی دنیی. نوا"یائرد

 للرلهیدل یعلم یتوغان ارجاسپ یدیول

اوالراق  یکؤچوردو. اونو هون حکمدار خهیتار دنفیم

  .یائتد قیتدق

باشقا سؤزله،  ن،یلریموریدا، تئ ازماسایاؤزو  ینوا

 - هییخچیتار یکیا ییائتد هیحما ینیخیتار نیتورکلر

  ...یردیازدی رهیو خاندم دارهونیم

  یسود قارداش نیقارانیبا  
قوووالن  داننییسارا یکزدهیتبر نیونلوالریآغقو

 ناییسارا یداکهرات نینیوغولالرا موریتئ یشوریک

 دن،نی. بختیردیپناه آپار هیینوا علیشیرو  ایقارایبا

  :یک یردیلیائله ب یشوریک کینجیا دننییعالط

   

  مس،یاسکوک ا دننیشعر ینوا یشعر یشوریک

  .قارایبا نیسلطان حس نهیتبخ یدیدوش گر

   
  :یدیدا شاعر ا قارایبا

  نق،یلیب نیاولغون موبتالوالرد کیاوش نیرریس شکیا

  .نقیلیب نیاولقان بئنوواالرد یتوپما نیکوم لصوا

 

 ریب وکسکی نیقارانیبا" جهیریبعکؤپرولونون ت فواد

 عتهیطب ریساس بحؤوقه، ذ ریب نجهیکولتوره، ا یادب

 ریگؤزل ب ینیلرو دوشونجه غویدو اولدوغو، کیمال

  ."لمزیب لهیائد نکاریا ییلدیب رهیدنللهیشک لهیاوسلوب ا
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 نیقارانیبا نیسلطان حس لیا یکیاوتوز ا ینوا علیشیر 

. یردیرؤونقلند ینیی. سارایگؤسترد دمتیخ دانیانی

 یهرات. یالدیگوج آش یمعنو نهیتیحاکم نیقارانیبا

  .یردیشرفلند

 یداکهرات - وخوسوی تیابد کیللیا 600بو گون ...  

 نیسلطان حس النیدیداغ دننیطالبانالر طرف یمزار

 یو ادب نیخی. تاریدیا دننینسل مورونیت ریام قارایبا

 ریب دهنیسگوشه یسهان دا،نیهاراس نیادداشی

دا  قارایبا نیحس ریوارسا، اورادا موطلق ب ینوا علیشیر

   .رالریلمیری. هئچ آریوارد

 ...یقاپاد قارایبا ینیزلرگؤ

 دننیآستاراباد شهر دا،نیسونالر نیلیجو ا-1500

 داولی، نگئدرک الماغایقارش یده اوالن سلطاندؤنمک

دوستونون،  ن،ینیو سود قارداش یدنلهخسته

 دانیروان و اونون تخت لهیا یتیعموشا نینیحکمدار

 59ده -3 نیانواری لیا یج-1501. یدلیریا گتهرات

هر گون  دانییسارا هییاونس - دهنیاؤز ائو دانیاشی

 نیقارانیبا نیالنان سلطان حسماراق لهیا یتصح بیگل

 قارایبا ینی. گؤزلریدشیید ینیاسیدا دونحضورون

  .یقاپاد

   

دان دا بون نینیخیتار هراتده دؤورون قارایبا

  .بییگونو اولما یکدرل

   
 نینیده نوا ئنهیسونرا،  دننیدفن نینینوا

و  بیگون چک یئددی یمیماتم مراس دانیقامتگاهیا

 نیسلطان حس یمیدن سونونجو گونه کگون لکیا

 .بییلمایریآ دننیئری اسی نینینوا قارایبا

حوض  دانیمالیش نیهرات دهنیسیئددی نیشاعر 

 نیقارانیبا نیسلطان حس ئردهی نلهییدئ انیحنا

و بو  بیلیسان وئرحروحونا ا نیعلیشیر داننیآد

 ریب شیگؤرونمم نجاو گونه دهنیخیتار هرات میاسمر

 لردنرهیکذت ب،یلیآن-قجایلدیآن یمیحادثه ک

  ...کؤچورولوب تابالرایک تابالردانیک لره،رهیکذت

   

 ینیمزار نینینوا علیشیر اخودی بان،یرغ یشاه

  ...یدتاپ لدهیجو ا-1923توغان  یدیول یزک

 

 نینینوا توغان یدیول ی. آپرئل. زکلیجو ا-1923

عصر  15" سهیدا اهرات. بیا سفر ائدهرات لهیا یسوراغ

 نیگلن و بو شهر دانیباش نینیاتیکولتور ح

اوالن  شینامیرول او وکیچوخ بؤ دانیقورولماس

 نینیمزار نینینوا علیشیر یتورک شاعر وکیبؤ

توغان  یدیول یزک. بونو "وخدوی سهمیک نلیب ینیئری

 "هییوقف" نینیسیدکن علیشیربو  زیالنی". ریازی

اوالن  یلبل یئرلریبو گون ده  دهنیاثر یکدهنیسمیا

-ریب نینیسمارتخانهع لهیا یلریسه و جاممدر

 یده بولوندوقالرمسافه نینئچه آرش دننیرلریب

بو  نیعلیشیر ناقالردایقا گریاولونموش و د دیق قجایآچ

ده  ویده گؤمولدوتوربه النیاپی دانیناالر آراسیب

 تیتثب ینیئریدان بونون اولدوغون شیلمیریلدیب

 یهر طرف لهیتره ااوچون آسان اولدو. م میائتمک من

. یوارد یمزار داش ریده باؤلچوب بولدوغوم نقطه

گؤره،  نایغیآنالتد نین ذاتباغالرا نظارت ائد یبوراداک

 "بانیرغ شاه" دننیرفط الریلهراتبو داش 

بورادا شام  دنی. اسکشیمیا دالماقیریآدالند

 علیشیر دهلی... بو شکشیمیده وار ا یعادت رماقیدانی

 "یپادشاه نیبلریرغ" دهنینظر الریلهرات نینینوا

 تیتثب یو مزار شیرنمیاؤ ینیغیندیاوالراق تان

  ."اولدوم شیائتم
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منشآت، مکاتیب و رقعات 

 نوایی
 )دوزگون( صدیق دکتر حسین محمدزاده

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ار ترکی نوایی که و فرهنگ لغات فارسی به کار رفته در آث

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 

رجمه کردن و انتشار دادم. االوزان و محاکمه اللغتین را ت

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 

ین المللی را به صلح و آشتی و زندگی مسالمت آمیز ب

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.

سو،  نوایی نابغه ای چند بعدی و چند وجهی بود از یک

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.

است که گرچه  منشآتونه ها در فارسی یکی از این گ

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.

از ریشه ی انشاء یعنی نثرنگاری و هم  منشآتکلمه ی 

 است. ریشه با منشی یعنی نثرنگار و کاتب دیوان و صدرات

مکاتیب و یا مکتوب ها گرچه جزیی از منشآت به حساب 

 مکاتیب غزالیمی آیند، اما غیر از منشآت است. مانند 

 نیز گفته می شده است. رسائلکه گاه به آن ها 

منشآت در اصل به هر گونه مکتوب، منشور، فرمان و حکم 

انشاء شده به نثر اطالق می شده است و دارای انواع و 

 صوری و معنایی بوده است.گونه های 

از سوره ی رحمان  24، آیه ی قرآنکلمه ی منشآت در 

 نیز آمده است:

 وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ

و او راست کشتیهای بزرگ بادبان برافراشته : ترجمه

 .مانند کوه که به دریا در گردشند

ته شده است. ریشه گرف انشاءکلمه ی منشآت از کلمه ی 

در معنای ایجاد و  نشأی کلمه ی انشاء را ابن منظور 

 از سوره ی  23در آیه ی  قرآنرسایی دادن می داند. در 
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 قُلْ هُوَ الََّذِی أَنْشَأَکُمْملک در معنای آفریدن آمده است: 

 یعنی: بگو آن که شما را آفرید. 

است.  «نگاشتن نثر فاخر و ممتاز و فنی»در اصطالح ادبی 

موضوع علم انشاء، ایجاد توانایی در خطابه و ترسل و 

 نثرنگاری بوده است.

 این حدیث به حضرت علی منسوب است که:

 من اهم االمور عَلِّموا اوْالدَکُم الکِتابَهُ فانَّ الکتابَهُ

یعنی: به اوالد خود کتابت و انشاء یاد دهید که از اهم امور 

 است. 

اثر به زبان فارسی کتاب در باب علم انشاء نخستین 

است. او  میهنیاز محمد بن عبدالخالق  دستور دبیری

را گونه ای از گونه های ادبی شمرده « منشآت»و « انشاء»

 و به انواع زیر تقسیم کرده است:

مکاتبات اداری و دیوانی، فرامین، مناشیر، توقیعات، 

فتحنامه ها، شکست نامه ها، سوگندنامه ها، تبریکات، 

 ها، شکایت نامه ها و غیره. تسلیت

در دوره ی تیموری همگام با گسترش و تعمیق همه ی 

نیز مورد « منشآت»نوع های ادبی در فارسی، گونه ی 

توجه قرار گرفت و مجموعه هایی به زبان های فارسی و 

ترکی ترتیب داده شد که در آن ها ارکان نامه نگاری و 

لب کتاب های انواع آن ها شرح داده شده است. یعنی اغ

 در آموزش برای منشیان دربار نوشته می شد.  منشآت

بسیار با ارزشی به ترکی  منشآتنیز کتاب  نواییخود 

نوع از نامه های گوناگون آمده  80دارد که در آن نزدیک 

است. از این مجموعه نسخه های خطی قابل توجهی 

م. در باکو چاپ  1926موجود است و اولین بار در سال 

ه کسی که در دربارهای تیموری به شغل منشآت شد. ب

 می گفتند. منشینویسی اشتغال داشت 

کلمه ی منشی اسم فاعل از اشاء در معنای نویسنده و 

 کاتب و ایجاد کننده ی نثر زیبا و فنی آمده است.

درباری آمده است که آنان دارای فکر  منشیاندر صفات 

انی، بیان، اهل قویم، طبع مستقیم، واقف به صرف، نحو، مع

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 

 علی برسانند. خود بیاورند و سخن خود را به مرتبه ی ا

در این دوره اغلب مجموعه های منشآت فارسی به دستور 

گردآوری شده است. یعنی  امیر علیشیر نواییو تشویق 

 نامه های دیوانی در آن ها جمع شده است. مانند:

 

اثر خواندمیر غیاث الدین بن  نامه ی نامی -1

ه . معروف به خواند میر آثار زیادی  880محمد )

الیفات معروف است. در سال دارد و به کثرت ت

مورد عنایت امیر علیشیر قرار گرفت و مآثر  904

 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

 رینفصل سوم در مراسالت حکام و مأمو

 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

ها و نامه های دیوانی خواندمیر در این کتاب انواع نگاشته 

 را آموزش داده و نمونه های آن را آورده است.

شرف نامه یا منشآت خواجه عبداهلل  -2

 مروارید

خواجه شهاب الدین عبداهلل مروارید کرمانی متخلص به 

شمس الدین هـ .( فرزند خواجه  922 -865) بیانی

بود  حسین بایقراکرمانی از وزرای دربار سلطان  مروارید

هم بوده است. پس از  شاه اسماعیللطف دربار و مورد 

هـ .( به جای او نشست و فرامین و  906) نواییمرگ 
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مناشیر سلطانی را می نوشت. در این کتاب، انشایی به 

خواجه ی معروف امیر به  پندنامهفارسی نیز آمده ظاهراً 

 است که در سفر حج به او داده است.  عبداهلل

 آوری شده است. نامه جمع  161در این کتاب 

به  امیر علیشیروی در این کتاب نامه ای را که 

نوشته با عنوان  شیروانپادشاه  فرخ یسارشیروانشاه 

 فرخ یسارمکتوبی که حضرت مقرب الحضرت به پادشاه »

 آورده است.« والی شیروان نوشته اند

نشان حضرت »و نیز در این کتاب متن دو منشور و فرمان 

که جهت مهمات آستانه ی  یشیرامیر نظام الدین عل

که  حضرت امیرعلیشیرنشان »و « انصاریه اعطاء شده.

 1«در وقت داعیه ی عزیمت حج گرفته اند.

به موالنا « نشان ترخانی»در همین کتاب در اعطای 

نشان ضبط »و اعطای  شمس الدین علی منشی

« خواجه سیدی احمدموقوفات حرمین شریفین به اسم 

 امیر علیشیرز آن این وظیفه، از آن گفته شده که بیش ا

 بوده است.

و توصیه ی او به اعطای نشان  امیر علیشیرو به تقریر 

تأکید شده است در این کتاب، همه جا امیر با صفات و 

، زبده ی اصحاب رکن السلطنه، عمدة المملکـة»القاب 

دین و دولت، قدوه ی ارباب ملک و ملّت، اعتضاد الدوله 

 یاد شده است.« الحضرت سلطانی الخاقانی، مقرب

 

  واعظ کاشفی مخزن االنشاء -3

 تألیف کرده است. 907آن را در سال 

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.

 ین است:عناوین باب های پنجگانه ی این کتاب چن

 در ضرورت آن چه کاتب باید بداند -1

 خطابیات  -2

 جوابیات -3

 در احوال ضروری الذّکر  -4

 خاتمه در ایراد ادعیه -5

 ارکان مکاتیب خطابی را نیز چنین تقسیم کرده است:

 افتتاح -1

                                           
 .51ص  1

 صفات -2

 القاب -3

 ادعیه -4

 ذکر کاتب -5

 عرض تحیات -6

 اظهار اخالص -7

 شرح شوق -8

 ذکر زمان کتابت -9

 ذکر مکان کتابت -10

 اختتام -11

 عنوان -12

 ان جوابیه:ارک

 افتتاح -1

 مقدمه -2

 تعریف مکتوب -3

 تعظیم مکتوب -4

 نتیجه -5

 مقابله -6

 شکر -7

شاگرد جالل الدین دوانی این  2منشآت میبدی -4

غیر دیوانی است.  منشآتمجموعه حاوی اغلب 

تخلص می کرد و به حکمت مشّاء  منطقیاو 

 تابع بود.

امیر علیشیر وی در این جا مکتوب جوابی را که به 

 رده است.نوشته شده، آو نوایی

 او ارکان مکتوبات را سه بخش می داند:

 صدرنامه )عنوان و نعت مخاطب( -1

 متن نامه -2

 انجام نامه -3

ابوالقاسم شهاب احمد خوافی  منشأاالنشا -5

 هـ .( 938)

 امیر علیشیر نواییدر این کتاب تعدادی از نامه های 

به مناسبت  بایقرا حسینرقم ذکر یافته و توشیح سلطان 

برای تدوین دیوان  نوایی علیشیر میراتقدیم جایزه به 

 3ترکی آمده است.

                                           
ان، تصحیح نصرت اله فرد، نقطهه   ییهرام یوبه ت، ت هر     منشآت میبدی 2

1376. 
، 1357، از عبدال اسه  ناهییی، امهی  ن فهر ،     منشأ االنشاءخ افی، احمد.  3
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 4منشآت جامی -6

نامه  459این مجموعه حاوی مکاتیب غیر دیوانی به تعداد 

نامه از طرف  433نامه از سوی دیگران و  26است که 

 جامی نوشته شده است.

و  ارونبایف الدین عصامآن را از دانشمندان ازبکستان 

 د.چاپ کرده ان رحمانوف اسرار

آن است که پیوسته در  منشآت جامیاز ویژگی های 

و در سطر « الفقیر عبدالرحمن جامی»سطر اول عبارت 

آمده است و این به عنوان سبک « بِاسمِهِ سبحانه»دوم 

نامه نگاری جامی شناخته می شود. دیگر این که وی 

سعی کرده است به نثر مسجّع و موجز بنویسد و گاهی 

ه سطر بیشتر نیست. مانند این برخی نامه هایش دو س

 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!

امی آن است که در آخر نامه ها دعا را کوتاه سبک دیگر ج

 می گوید مانند:

 توفیق رفیق باد، والسالم!

 سایه ی عز و اقبال الیزال، والسالم!

 والسالم و االکرام

سفارش برای حل  جامیاغلب مکاتبات و سلطانیات 

مشکل دیگران است و لحن او نجیبانه و بانزاکت و در عین 

 حال قاطع و محکم است. 

از حکیم یوسفی هروی )تألیف  ع االنشاءبدای -7

 هـ .( 940در 

 مکتوب در سه قسم: 378دارای 

 توقیعات )فرمان ها و احکام سالطین( -1

 محاورات )خطابی و جوابی(: -2

 رتبه مخاطب باالتر باشد: مفاوضات -1

 رتبه مخاطب فروتر باشد: مراقعات -2

 رتبه مخاطب مساوی باشد: مراسالت -3

                                                             
 .206ص 

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

 منشآتگرچه سنت  فارسی نوایی منشآتسبک نگارش 

نویسی فارسی تکیه دارد، اما دارای مختصات خود ویژه 

 است. مانند:

 استفاده از نعوت و عناوین برای مخاطبان. -１

کاربرد آیات و احادیث و ابیات و ضروب امثال  -２

 عربی.

با توجه به آوردن جمالتی مناسب با جایگاه  -３

سیاسی یا علمی مخاطب خود، سعی در روان 

 طلب به آن ها را دارد.نگاری و تفهیم م

از آیات قرآن و احادیث برای استحکام سخن خود  -４

 بهره می گیرد.

از اشعار، عبارات و ضروب امثال عربی و نیز  -５

 فارسی در مقام و جایگاه خود استفاده می کند.

صنایع بدیعی مانند تجنیس و غیره بهره می  -６

 شوید.

الفاظ عربی را که بار عرفانی و ادبی در آن ها است  -７

فراوان به کار می برد و از سره نویسی فارسی 

 اجتناب می ورزد.

فارسی خود نشان می دهد که  منشآتنوایی در  -８

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.

رسی سره فارسی و یا فا -کاربرد افعال عربی، عربی -９

 در مکاتیب.

 تکلیف:

در بررسی هر یک از مکاتیب فارسی نوایی حتی االمکان 

 موارد زیر را استخراج کنید:

 حذف فعل به قرینه -1

 کاربرد وجه وصفی -2

 به کار بردن جمله های معترضه -3

 جمله های دعایی -4

 جمع مکسر عربی -5

 تطابق صفت و موصوف -6

 آوردن ابیات ملمع -7

 ناستشهاد به ابیات فارسی گذشتگا -8

 آرایه اشتقاق و شبه اشتقاق مثل: خاطر خطیر. -9

 بررسی مکاتبات نوایی با جامی -10

 ترتیب ارکان نامه در منشآت.
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 SAVALANساواالن  
 پروفسور دکتر وقار احمد   

 : حسین شرقی دره جکبرگردان  

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بیری  لریندن نوماینده گؤرکملی ینآذربایجاناوتای 

 .  ساواالندیر مجیدزاده سنح ده

 یاخینلیغیندا شهری اردبیل ایلده جو-1930 او،  

 سینده قصبه نیر  کی اتکلرینده نین داغی ساواالن

 یاشیندا ایکی اوالرکن کؤرپه هله. آچیب گؤز دونیایا

 مه ایشله یاشالریندان ائرکن هسن ایتیرن آتاسینی

 قازانماغا پولو چؤرک سینه عاییله قالمیش باشسیز یه،

 ماالتخاناسیندااع ائلئکترومئخانیکا قاالراق مجبور

 .  نیر یییله صنعتینه چیلینگر. ائدیر شاگیردلیک

 نباتی، فوضولی، ادیبلری آذربایجان ساواالن  

 روستم،.س وورغون،.ص سابیر،.ع.م شیروانی،.ع.س

 قلمه لرشعر آالراق ایلهام یارادیجیلیغیندان دواح.ع

 ادبیاتی آراسیندا سویداشالری زاماندا عئینی آلیر،

 .  یازیر لر مقاله ائدیر، تبلیغ

 صنعت-شعر رادیوالریندا، اردبیل و هران،تبریزاو،ت  

 سئودیگی چوخ. ائدیر چیخیشالر مجلیسلرینده

 سی ایفاده نین محبتی وطنه آنا داغینا، ساواالن

 یازماغا ایله تخلوصو  " ساواالن "  لرینیشعر کیمی،

 .   باشالییر

   

 

 اتشوناسلیغینداادبی آذربایجان قوزئی و گونئی ساواالنا

 آلدیغی، قلمه دیلیمیزده آنا اونون قییمت وئریلن

  " سارانی سئللر آپاردی "  تاپمیش شؤهرت گئنیش

 خزری، نبی هئیت، جاواد. باغلیدیر سیخ ایله پوئماسی

 شاعیرین باشقاالری و فواد سمیراا امیروو، ابیرص

 فیکیر حاقیندا شخصیتی الیتی،عف ادبی یارادیجیلیغی،

 .   میشلربیلدیر

 ادبیاتیندا آذربایجان گونئی چاغداش ساواالن. م.ح  

 اینقیالبی اثرلرینده اونون. توتور یئر خوصوصی

 فورماالری یئنی نین موباریزه سیاسی رکاتین،ح

. ائدیر سیرایت ایدراکینا اوخوجو تصویرلرله سطیرالتی

 عالمین ایشیقلی-یاخشیلیغین پوئماالریندا شاعیر

 اوخوجویا مقامالرال اینجه نیجهتلری سپئسیفیک

 کیمی یموولوس اؤلچو یار،مع بیر اینسانی چاتدیریر،

 .   جیییلندیریرعس

  " قزللری "  واحیدین غاعلی آ ایللرده سون ساواالن   

 کیتابالرینی   " منیم آنام "  احمدین ووقار و نی

 تیراژال کوتلوی هراندات رک چئویره قرافیکاسینا عرب

 ساواالن. م. ح کیتابا ایکی هر. یرائتدیرمیشد اپچ

 .  یازمیشدیر  " یمهمقد "  گئنیش

 پوئماسی  " سارانی سئللر آپاردی "  ساواالنین  

 سینده تورکجه هتورکی  ایستانبولدا و هراندات باکیدا،

 ماهنیالری تورک "  شاعیر-تدقیقاتچی.ائدیلیب چاپ
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  " داحدیقه السع "  نین فوضولی. م ،(جیلدد یکیا) "

 اثرلرینی  " لبالغهنهج ا "(  ع)لینینع حضرت ،

 .  ائتدیرمیشدیر چاپ شرحلرله و ایضاح ائدیب ترتیب

 ادبی بیرگه هئیتله جاواد ژورنالیندا  " وارلیق "   

 چوخ ان لریشعر ساواالنین چالیشان کیمی ایشچی

 .  اولونموشدور چاپ اورادا ائله

-ائل وطنه، ،تورپاغا دیلینه، آنا اثرلرینده ساواالن  

 سونسوز سئوگی، درین دیلینه ناروحونا،آ تورک اوبایا،

 :  ییر بسله محبتی

     

 !  آنام  اولوسون بؤیوک ائی  

 .  نیشانام آالن ائللریندن اوغوز  

   یانام، عشقینله یاشایام، عشقینله  

 .   دیلیم چیرپینان، باغریمدا بو سنسن  

     

 و گوج نین دیلی آنا ائدیلمیش، قاداغان ده اؤلکه  

 دوغما تاپداالنمیش قوقالریح و حاق درتی،میللیق

  کیمی وطنداش شاعیر بیر وارلیغینی، نین خالقی

. ائدیر  دافیعهم ساواالن لرینده صحیفه نی " وارلیق"

 بیر اوریژینال پوئزییاسیندا آذربایجان گونئی اونون

 یارادیجیلیغیندا اونون  تانینماسیندا کیمی سیما

 اینام جگه گله عشقی، حیات خالقین  ردویوموزگؤ

 خالقین معناسیندا لاص سؤزون او،. سببلردندیر اساس

 بعضا  دا، اولسا شاعیر لیریک ساواالن. شاعیریدیر

 ییهتؤوص نصیحت،-اؤیود ائدیر، ایفشا ائدیر، تنقید

-عادت کؤکونو،-سوی تاریخینی، اؤز، خالقی. وئریر

 هم. چاغیریر اونوتماماغا دیرلرینی میللی لرینی، عنعنه

 .  ائدیر رکدن سئوه بونالری بوتون ده

 عروض و بیلن موکممل دیللرینی فارس-عرب  

 ساواالنین یازان لرشعر بحرلرینده موختلیف نینینوز

 حک یادداشالرا ایله مضمونو فلسفی چوخ داها قزللری

 نین تورپاغی آذربایجان دوغما ساواالن. اولونور

 زربایجانآ.آرزوالییر قوووشماسینی جگه گله ادتلیعس

 کیمی ببگی گؤز نین صافلیغی و گوجونو نین دیلی

 کیمی اوغلو فداکار اوبانین-ائلین. چالیشیر قورونماغا

 آمانلیغین-امین صولحون، بیرلیگین، عدالتین، حاقین،

 جگی گله نین تورپاغی وطن دورماغی، کئشیگینده

 .  بیلیر بورج اؤزونه آپارماغی موباریزه اوچون

 کوتله اوخوجو گئنیش ایدئیاالرینی اؤز ساواالن  

 ادبی زنگین اؤترو چاتدیرماقدان آسان داها سینه

 سئللر آپاردی ".  ائدیر ایستیفاده لردن عنعنه

 ایللرده جی-1966-1965 پوئماسی"سارانی

 ایجازه چاپینا ایل ایکی اون باخمایاراق، یازیلدیغینا

 تایدا او کی، حالدیر یاخشی چوخ. میشدیر وئریلمه

 پوئمانین همن دؤورده گوجلندیگی رکاتیح خالق

 .یارانیر ایمکان چاپینا

 آذربایجان دؤورو لر حادیثه اینقیالبی پوئما بو 

 ایلک ،" قارانقوش "  ایلک چیخان دیلینده

 .  ایدی کیتابالردان

 اساس نین ماسیپوئ  " سارانی سئللر آپاردی "

 دوغما اثرین شلیجاسیبا ان و بیری مزیتلریندن

 روحال میللی یازیلماسی، سینده تورکجه آذربایجان

 .  ایدی زنگینلیگی

     

   باشین، اوجادیر سنین آذربایجان،  

 .  یاشین باشالنیب برابر تاریخله  

   سنی، تانیرالر سی اؤلکه آلووالر  

 .   نیمسک ارلر یوردو، ایگیدلر یا  

     

 فورماالشان کیمی القخ بیر خالقی آذربایجان  

 کئیفیتلره معنوی-یوکسک صافلیغی، دایم زاماندان

 ایله زحمتسئورلیگی مردلیگی، اولماسی، مالیک

  " سارانی سئللر آپاردی "  ساواالن. تانینمیشدیر

 اوالن خاص خالقینا آذربایجان محض پوئماسیندا

 یئر گئنیش خوصوصیتلره گتیرن واهلیقیرخخ نجیب،

 اوالن مالیک مدنیته و تاریخه قدیم اولدوقجا. وئریر

 یشتینی،عم حیاتینی، لرینی، عنعنه-عادت خالقین

 .  جانالندیریر شکیلده بیر میزحیرت آ فولکلورونو
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 -معنوی گؤزل گؤردویو قهرمانالریندا اؤز ساواالن

 کئیفیتلر معنوی مخصوص خالقا جهتلری اخالقی

 .  قییمتلندیریر کیمی

     

   یئرین، گؤزل او دیر بئله عادتی  

 .  اومار سئوگیسین قیزدان بیر ایگیدلر  

 ..    یومار گؤز هامی سئودی، بیرین کی، قیز  

     

 پوئماسیندا  " سارانی سئللر آپاردی "  ساواالن

 گؤزل،نجیب اوالن خاص خالقینا آذربایجان محض

 سارانین و چوبان خان وئرمیش، یئر گئنیش صیفتلره

 پوئتیک زاماندا عئینی لره، ؤوحهل جانلی الینداتیمث

 بیر رسیملرله لرله، واسیطه بوتون وئردیگی  ایمکانالرین

 .  جیزمیشدیر جیزگیلرینی کیمی رسسام

 موتیولری نین افسانه آدلی  " سارا و چوبان خان "

  " سارانی سئللر آپاردی "  آلینمیش قلمه اسیندااس

 ائله حاقیقته رئاللیغا، دن افسانه قلمیله شاعیرین پوئماسی

 افسانه اثرین بو اوخوجو کی، چئوریلیر طرزده بیر

 بیر سندلی و اینانمیر اصال یازیلدیغینا اسیندااس موتیولری

 .  ائدیر ظن کیمی گؤرورموش ایله گؤزلری قیقتیح

 پوئماسی  " سارانی سئللر آپاردی "  ساواالنین  

 پیس و یاخشی بوتون نین حیاتی آذربایجان کئچمیش

 لؤوحه بدیعی نین بلریقط موجبت و منفی نین ریجهتل

 .  عکسیدیر لرله

     

   آییردیالر، سارامیزی  

 .  دویوردوالر قمله بیزی  

   سویوردوالر، نی یئته هر  

   سارانی، سئللر آپاردی  

 .    باالنی تئللی قارا او  

     

 قدر نه آیریلیغین و سرتح اوخوجو پوئمادا بو ه،البت  

 ".  ائدیر درک دریندن  اولدوغونو چتین و آغیر ز،دؤزولم

 دیرینی ادبی و سیاسی-عیایجتیما پوئمانین

: اولونمالیدیر قئید خوصوصی جهت ایکی موعینلشدیرن

 وصف گؤزللیگینی و قدیملیگی نین ائللری آذربایجان

 یوردا دوغما نین ساکینلری یئرلرین بو ائتمک،

 غدار دؤورون و کائتم ترننوم محبتینی  باغلیلیغینی،

 ده لهمس ایکی هر. یاراتماق اوبرازینی نین حاکیمی

      " ائدیلمزدیر اینکار اوغورالری ادبی و سیاسی شاعیرین

 جهتلری اخالقی گؤزل گؤردویو قهرمانالریندا اؤز ساواالن  

. قییمتلندیریر کیمی کئیفیتلر معنوی مخصوصی خالقا

 صاحیبی نین نشریاتی  " هروزن "  نیطقی. ح دوکتور

 بو ایللر سون تورکجمده اؤز ":یازیر گولوستانا ایبراهیم

 چاپ اولسون اولورسا نئجه هر. اوخومامیشام اثر گؤزللیکده

 ترجومه دیلینه فارس اثر "  کی، گؤرور مصلحت و ائله

 .     " اولونسون چاپ دیلده ایکی هر و ائدیلسین

 نعتکارلیقص پوئماسیندا  " بایرامی باهار "  ساواالنین

 دینینی ائلینی، دیلینی،. گؤستریر داها بیر اؤزونو مهارتی

 ساواالن بیلن دیرینی قدرینی، موقدسلیکلرین بو سئون

 و افسانه فولکلورونا، ادبیاتینا، خالق اثرلرینده یاراتدیغی

 کی، گؤستریر ائتمکله موراجیعت میفولوگییایا روایتلره،

 محبتله یلیغینایارادیج خالق آذربایجان قلبی اونون

 .  دولودور

 نین دیلی آنا وطن، پوئماسیندا  " بایرامی باهار "

 قدیم نین خالقی آذربایجان ساواالن اوالن ترننومچوسو

 و اؤزللیکلریندن نین بایرامی باهار لریندن، عنعنه-عادت

 .  آچمیشدیر سؤز گؤزللیکلریندن

   گلیر، باهار یوردوموزا  

 .  اویانیر عشق کؤنوللرده  

   قوخوسوندان، چیچکلرین  

 .  ایشیقالنیر ذهنی اینسان  

     

   داشار، سوالر چایالریمدا  

 .  گلیشیندن باهارالرین  
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   جوشار، لر، گه ذؤوقه کؤنول  

 .  گولوشونده طبیعتین  

   قالیب، سؤز بیر آتاالردان  

 .    وار گوندوزو نین گئجه نه  

 طبیعتین آنا لیرنگ الوان ناخیشلی، بیر مین  

 پوئمادا، آچدیغی سؤز گؤزللیگیندن اعجازکارلیغیندان،

 :  اوخویاراق رحمت سابیره بؤیوک گؤره یازدیغینا قیقتح

     

   دئییم، قوی چاتدی بورا سؤز  

 .  اوالن رحمت یوز ابیرهص  

   اونون، قبری دئییب، حاققی  

 .  دوال نورال کیمی شرهح  

     

   هله، اییباولم دئین سن "   

   هله، دولماییب سو آرخا  

   دورور، اثر چوخ دن کؤهنه  

      ". هله سولماییب ده رنگی  

     

 گونئی ده هله کی، چاتدیریر معنادا سطیرالتی اوخوجویا  

 موعاصیر یشعر ساواالن.  قوووشماییب آرزوالرینا خالقی

 نین زمانه یاشادیغی یاندان بیر دوغولور، مقامدان

 دیگر ائتدیریر، کسع رکعومومیلشدیر دالیقالرینیخیر

 .  ییر سسله اوجالیغا معنوی اینسانالری ایسه طرفدن

   اولسون، قان کیشیلرده  

 .  اولسون ایمان اولسون، دیل  

   گلدی، آدی دیل آنا  

 .   اولسون قوربان اونا جان  

     

-یعایجتیما پوئزییاسیندا آذربایجان گونئی ساواالن

 نوماینلریندن گؤرکملی ان لیریکانین یسیاس

 "  روستمین سولئیمان شاعیری خالق ربایجانآذ.بیریدیر

 :  اوالراق جاواب ینهشعر  " عوضینه یاشین

   دویمور، هئچ آدام سسدن بو ندنسه  

 .  جانا یه، اوره یاییلیر گلدیکجه  

   آچماغیما، سؤز اوال یفح کی، آنجاق  

 .  یوخ ؤزومس باشقا کدردن ایله قم  

 .  چاغیما بو چوخ کئچمیشدن یانیرام  

 .  اوخ ایستی باتیر گؤزلریمه سانکی  

   یئنه، قمیمدن دانیشیم من آخی  

 !   تاالنماقدادیر؟ اوبام-ائلیم دئییرم  

. دیر لیگینده ساده اونون گوجو تاثیر نین یشعر ساواالن  

 و زیریا اوزرینده موتیولری و دیلی فولکلور چوخ ان او،

 .   آلیر نفس قیداالنیر، خالقدان یوکو معنا نین یشعر اونون

 اثرلری نصیحتامیز  حیکمتامیز، اولدوقجا ساواالنین  

 اینسانالری شاعیر لینده قزه  " اولماز دره ".  واردیر

 دیلینی دوغما وطنپرورلییه، کئیفیتلره، معنوی یوکسک

 قزل ائدیر، سفربر یه گئتمه آرخاسییال  ائلین یه، سئومه

 :  ائتدیریر داعوام سینی عنعنه

     

   اولماز، دره عؤمرو کیشی اولسا هوممتی سؤز  

 .  اولماز کسر سؤزونده یئرده هئچ هوممتسیزین  

   قدرین، اوال ایچره ائل کی، اولسان میش ایسته سن  

 .  اولماز ضرر بوندان کی، اوغروندا ائلین ائت سی  

   واختدیر، یانمالی ائوینه، یان یان، یوردونا سن  

 .  اولماز مربیث اگر یانسین دیلیوه دوغما  

   ایله، دیل بو تانیرالر دونیادا سنی گؤر باخ  

 .  اولماز قدر بوتونلوک وارلیقدا اولماسا، دیل  

 .  دوشگون یاشا بیل اؤزونو، تاپ ائلینی، توت سن  

 .  اولماز اثر بدرسیز کی، بیل سن، گؤره ایش هر  

   ایندی، آییل یاتمیشدینسا ساواالن، ائی سن  

 .  اولماز بختور یاشایان یوخوسوندا قفلت  

   

 ایلک آلیر، رنگ بیر قهرمانی بزن یشعر ساواالن  

 اینتوناسییادا، واحید قدر میصراعسینا سون سؤزوندن

 باغالنغیجی، مضمون شئی هر یاشاییر، ریتمده

 معنا بشری یولوموز، موباریزه و لر،تاریخیمیز دوشونجه

 اوبرازلی ییغجام، ایمکانالری، ایفاده ماهیتیمیز و

 بورادا شئی هر لر، هتشب توتارلی، سرراست، دئییملر،

 اؤزونون شاعیرین و خالقین بورونور، هیجانا ، هحیس

 :  مسلن.چئوریلیر نیدایا قوپان باغریندان

      

 .  دیلیمیزدن وورولدوق بنده یئرینه قول-ال  

   سؤزدور، نه بو بیز هئچ دیک بیلمه دئدیلر، اول لال  
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 .  عاغلیمیزدان اوالن باشلی بیر چیخمادی سس  

   بیلنلر، باشلی اؤزون آلدانا یه حیله مین  

 .  ائلیمیزدن اوساندی آلدی، مقام آلدی، پوست  

   شرفسیز، اولدو دیلین، دوغما ائلین، ساتدی چون  

 .    لیمیزدن عرضه اؤز بیزه اولموش، چوخو ظولمون  

     
 بیر ده، ائتسه پریشان چوخ بیزی میصراعالر بو   

 محو جهتدن معنوی خالقی ساواالن دهشعر بو. حاقیقتدیر

 ده،بزن ائتسه ایفشا لری قوووه  دوشمن ین ایسته ائتمک

 دیلیندن اؤز ائلیندن، اؤز خالقین قاپیلیر، اومیدسیزلییه

 .   تامامالییر یشعر یلهاومید آیریلمایاجاغی واخت هئچ

 قاباریق اؤزونو نوواتورلوق بایاتیالردا یازدیغی ساواالنین  

 یئنیلیگین بدیعی یمیزدهشعر موعاصیر و گؤستریر شکیلده

 اونون. ائدیر تشکیل بیرینی فورماالریندان موختلیف

 اؤز یاناشی، مایاالنماقال ادبیاتیندان خالق بایاتیالری

 معنوی یوکسک توتماغی، عزیز دیلینی آنا اوخوجوسونا

 ببگی گؤز وطنینی تورپاغی، یاشادیغی کئیفیتلره،

 .     ائدیر تؤوسییه سئومگی،

   دئییم؟ میلیمه موغانا،  

   دئییم؟ ائلیمه مه، اؤلکه  

   وار، شئی بیر آدلی دیل آنا  

 .  دئییم دیلیمه قوربان جان  

     

   قاشی اوزوک فیروزه  

 .  قاشی اوزوک داشدیر، گؤز  

   اولسا، یرتغ کیشیده  

 .    قارداشی-قوهوم آلماز  
     

 چوخلوغو، مجازالرین پوئماالریندا و شعر ساواالنین

 اولدوغونون، باغلی قدر نه روحونا، خالق اونون زنگینلیگی

 صنعتکارلیقال یوکسک ادبیاتیندان خالق هیشیفا

-یبدیع یوکسک شاعیر. تظاهورودور نین بحرلندیگی

 اوالن فورماسی ایفاده ییغجام ان فیکرین پوئتیک

 .  آلمیشدیر قلمه مهارتیله صنعتکار لاص دا بایاتیالری

-ائلین یه، اؤیرنمه معاریفی و لمع سویداشالرینی ساواالن

 جان اوچون ائل یه، بیلمه قدرینی نین دیلی آنا اولوسون،

 لهسس اولماغا گرکلی فایدالی، ایشینه خالقین یاندیرماغا،

 تاپماسی اؤزونو معنادا موطلق حیاتدا اینسانین او،. ییر

 یولونو جک گله اونون نین یاشاماسی دوزگون-دوغرو نین،

 جگینی چئوریله عامیله للئدیجیح سینده موعینلشدیرمه

 .  ائدیر بیان

     

 .  واختدیر یانمالی ائویوه، یان یان، یوردووا سن  

 .  اولماز مربیث اگر، یانسان دیلیوه دوغما  

   دوشگون، یاشا سن اؤزونو، تاپ ائلینی، توت  

 .   اولماز اثر بدرسیز کی، بیل سن، گؤره ایش هر  

     
 باغلی ایله دویغوالری شخصی شاعیرین بونالر بوتون  

 ایناندیریجی و تبیی عومومیلشدیریلدیگیندن، شکیلده

 ،کی سیز شوبهه اعتیباریله کؤکو یشعر ساواالن.  گؤرونور

 . نیب کؤکله هاواسیندا مکتبی ادبی اردبیل

 حبیبی، زاماندا ینیع روبابی کؤنول ساواالنین الکین

ر.د،سواح.عموشفیق،.ابیر،مص.ع.شیروانی،م.ع.فوضولی،س.م

 .نیب تاثیرله آلیب، ایلهام دا پوئزییاسیندان وستم

 کئچیررکن نظردن بوتونلوکله ایرسینی بدیعی شاعیرین 

 آچیق اؤزونو تاثیری شاعیرلرین یمیزساداالدیغ آدالرینی

 .  گؤستریر آیدین

 فیکیر ایجتیمای نین یشعر آذربایجان گونئی ساواالن  

-عادت حیاتینی، خالق گئنیشلندیرمکله، سینی چرچیوه

 مثله. آلیب قلمه احتییاجالرینی معنوی لرینی، عنعنه

 سیندن چئشمه خالق دایم قلمی شاعیرین کی، بوندادیر

 آرزو لرینی، عنعنه-عادت خالق رک، ایچه سو

 شاعیرین. ائدیر ترننوم ایدئالالرینی و آمال ویستکلرینی،

 کی، اوریژینالدیر قدر تاثیرلی،و معنالی، قدر او اثرلری

 .  بیلرلر یارادا صاحیبلری ایستعداد بؤیوک آنجاق اونالری

 :  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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 «میسهند»و « سالم ایباباحیدر»خصوصاً   ،یاثرلر نیاریشهر

 ...ندهییسموستو کلریلکیشییو د فیتحر یپوئماالر
Şəhriyarın əsərləri, xüsusən  “Heydərbabaya salam” və “Səhəndim” poemaları təhrif və 

dəyişikliklər müstəvisində... 

 
 فواد رایاسم دوکتورو

  Esmira Fuad  
 : حسین شرقی دره جکبرگردان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن،  نالیژیاور ار،یشهر جان،یآذربا.سؤزلر: گ آچار

  ترجومه ف،یتحر

 جاندا،یآذربا یو بو تا یاو تا ونجایبو ییآراز چا راندا،یا   

 یج-20 ن،لهیسئو ندایاسیجه ده بوتون تورک دونائل

 یعیبد رکلهیریندرلهید یمیک سییصنعت داه نیعصر

 اریمؤوضوسو اوالن شهر نیقاتالریقتد یعلم رایس ریب یارث

 نی. شاعرریگلمزدیواؤلچ یماراق و سئوگ نایاسییپوئز

وحدت  میدا نیستعدادیعقل و ا ،و حیسین ریکیف کیپوئت

 نینعیروبا ،یغیلالوان ،یغیلنیدیآ نینیلید ،ییائتد لیتشک

 ریب نلهیسئچ-بیلیسئو لهیا یگیلکیتمیر ،یغیآهنگدارل

 النیآپار ،گئدن مباحثه لر ندهیاوزر یاثرلر رایس

ز، بو گون اوچون ده یسهئچ شوبهه لر،رمهیندرلهید

 نیحالالردا شاعر یبعض لررمهندیرلیبو د نی. الکریآکتوالد

معروض  کلرهیلکیشییو د فیتحر رایس ریب ینیاثرلر

 یاسیاؤنجه تورک دون لکی. اریلیریکئچ اتایح ماقالیقو

« سالم ایبابادرحی» النییسا یشاه اثر نینیاتیادب

اؤن  ولتانووونس میرح - ندهینشرلر یباک نینیپوئماس

 ایباباحیدر» شیلمیبوراخ لدهیجو ا-1964 لهیسؤزو ا

آمان » لهیو اؤن سؤزو یباتیترت نی، حمید محمدزادن«سالم

 نینیرضوان و حکمه بوللور میناظ ،«قیلیریآ

 االنی»( ریندینی)اؤن سؤز حکمه بوللور یقالریالدحاضیر

 ؤز( ایلید)ب نینیو قوالمحسین بئقدئل «ایدون

 نین«یاثرلر شیلمیسئچ» ییردیچاپ ائتد لهیسمهیموقدد

 2004، 2003، 2000جه ده ائل نده،ینشر لیا یج-1966

محمدحسین »چاپ محصولو اوالن  نیللریا یج-2005و 

نظر  شالرایانلی یبعض نده«یاثرلر شیلمی. سئچاریشهر

استثنا  «ایدون االنی». قیدیسا غونیمقصده او ییرمیئتی

 یج-1 نینیپوئماس« سالم ایباباحیدر»بو نشرلرده  ،اولماقال

« شاخاندا مالریریلدیا بابا،حیدر» - لکیا نینیبند

 یمیک« چاخاندا»سون سؤز  ینداکیصراعسیم

 بابا،حیدر» - نیندیجو ب-3نشرلرده  ی. بعضریشدیلمیوئر

 «یویلدا» سهیا ندایصراعسیم «نیداغالس یویگون دال

... اما اکثر نشرلرده، بیله اوزلنیسکلمه «یوه نیس»سؤزو 

 ندایکاسیقراف نیالت لهیا یباتیترت نینیجه ده عسگر فردائل

 یمیسؤزو اولدوغو ک «یویدال» اتالردایبوتون کولل خانیچ

 یباک ،یک مرهیائد دیقئ زاراقیج ینی. آلتریشدیساخالنم

لر اساساً سووئت و عالوه شیانلی فلر،یتحر یکندهینشرلر

فارس  نیملریو موترج ندانسییباسق نینیاسییدئولوگیا

. ریشدیگلم یلریا ندنیسمهباشا دوشمه نجهیئتری ینیلید

گؤتورک.  ینیسفادهیا «نیداغالس ینویگون س»ائله 

 یچنیچیب ،یعیو طب ریسؤز آچ نیدچنیچیب اریشهر

 ل،ییدئ ینیسنهیو گونش اونون س لرییتوپراغا دوغرو ا

 اری. شهرراریاندی ،یعنی ار،یداغال( ینی)دال ینییکور

 یردیلی. او بیدیشاعر ا انیدو ن،لهیب یاخشی ینیقیموس

سؤزوندن  «نیداغالس»النان باش لهیا یحرف« د» ،یک

 وب،یسؤزونو قو «ینیدال»النان باش لهیا یحرف« د»اؤنجه  

 رمزلر،یسؤزونو گت «ینویس»النان باش لهیا یحرف« س»

 ،ینییلیلیقیاؤز موس صراعیمبئله اولدوقدا  ینکچو

واج »بو پروسئس  ندهیلی. فارس دریریتیا ینییکلیتمیر

  .ریآدالن «ییآرا
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 ،یدا بودور ک قیلشیانلی ریب  

 وینتئنسیا نیپوئمادا شاعر

 زیتبر ییشلتدیا لدهیشک

مخصوص فعل  نهیسوهیش

اوالن اکثر فعللر،  ندانیبوخچاس

 یسؤزلر قوزئ رایس ریجه ده بائل

 یمؤوجود اوالن ادب جاندایآذربا

نشر  الراقیریغونالشدیاو لهید

قارا، -قره»... مس: ریشدیلمیائد

بدؤو، -یقاداغان، بدؤ-نقدغ

 اخودی داخ،یگ داق،ییقا-دخییقئ

، «آنجئال-گئدک، انجئال-گئداخ 

 ا،یکون-ایقون ا،یاسوفیآ-ایسوفیا

 ا،یباد- ایدرافائل، با-لییرافا

-ویدگولوی، سؤ(18.ص-)دت ندههیدؤ-ندهدؤوه

عسگر  زیالنیو س.  یمیک تاریقا-تریقئ ،«یدیلیسئوگ

و « ، قدغن(25.ص) ویدگولوی، سؤ(27.ص) تریقئ» یفرد

 نالدایژیاور ،یعنیطرزده،  ییشلتدیا نیشاعر یس. سؤزلر

 غایشلیانلیقدر  ریاو دا ب نی. الکریشدیوئرم یمیاولدوغو ک

؛ 31.ص)دت،  «ایباد»سؤزونو  «ایدبا»رک وئره ولی

 قیتدییقا-خیقاشد تدوخییقئ»، (127.ص ات،یکولل

وار، گئنه  وکروچوخ ش» ،«یلشست-یشسل» ،«قیقاچد

سوروشدوخ،  نلردنتهیب نلردن،تیگلدوخ، گؤروشدوخ، ا

(« 31.ص) شدوخیبار اسیکوسموشدوخ دا، اهلل قو

 زیفعللر تبر یکبندده یج-65 نینیهمچ ،یکندهیبند

 یمیاولدوغو ک ندهیلید قیشیدان یعنی نده،یسوهیش

، «اوچارالر» ده«یتورک-یوانید»حالدا،  ییشلندیا

. اریاوستاد شهر»، هم ده (25.ص)« قاچارالر ،«رآچارال»

گؤروشدوک،  ک،یگلد» ندا«کلیاتی لهیستورکجه جانیآذربا

 -(« 126، س.1کوسموشدوک ) ق،یشدیسوروشدوق، بار

. ریشدیائتم میتقد یمیک اولدوغو ندهیلید یادب جانیآذربا

 گریو د دا«باباحیدر»شاعر  سهیسؤزونو ا« گئنه»

 نیجانیآذربا یحالدا، قوزئ یغیازدی« نهیگ» ندهیلرشعر

.، یات)کلل «ئنهی» - داانتیوار ییشلندیا ندهیلید یادب

 زی. بریشدیلمیائد میتقد یمیبند( ک یج-11، 126.ص

 ئری ندا«اتیکلی لهیستورکجه جانی. آذربااریاوستاد شهر»

هئچ  نینینشرلر «یتورک-یوانید» یآنجاق اؤنجک ش،یآلم

 ندهیشعر« سفر یالیخ هیهییتورک»شینمامیسال نهیریب

-کوررئکته یشالریانلیاوالن 

 ی... چونکقیرییسا یمطبع ختاس

 ازماقالی «یژان دارک» اریشهر

محاربه دؤورونده  کیللیوزی

 سلرهیلینگیا نینیخالق زیفرانس

 ندهیسزهیموبار قیلآزاد یقارش

 کیزلیو موبار شیائتم راکیشتیا

 ،(2) شیلمیچئور موولونایس

 یللیم نینیفرانسا خالق

ژاننا  یزیاورلئان ق ،یمانقهره

 نیفادنینظرده توتدوغو ا یدارک

باش توتا » ،«یاوزندارک»

باش تونا » سهیا نین«ایتوتما

 یمیک« قول»اون «قول» ،«ایتوما

 نهیاصل تابدایده ک نیسؤزلر گرید رایس ریو ب یسلمهیوئر

 یساطمحض مطبع خ ینیتاپماماس ینیعکس غونیاو

... مطبع ریقالم ولوموزیدن باشقا دوشونمک یمیک

 یباک نینیاثرلر نیشاعر ن،شکهیسؤز آچم ندانیختاالر

 ریلیتصادف ائد نایده بعضا ائله مطبع خاتاالر ندهینشرلر

. ریباش قال-اشچ نداسییقارش نیاوخوجو بوتون بونالر ،یک

 جانیآذربا نیم.مصدق ینی: آدزیمییردیاؤرنک اوچون گت

 نیالرچییازیشاعر و » ییردیچئو قیدق نهیستورکجه

 »یستابهیخ نیهزرت شاهبانو فرح ایاول نداییقورولتا

 نیالرچییازیشاعر و »نشرده  ریب نینیسربست شعر

 نین«یگاهیبار ظیحاف»، «شاهالنو نانلانایاول نداییقورولتا

مطبع  ینیاولونماس میتقد یمیک «یبورجان ظیحاف» سهیا

 یمیک کیزلیستجروبه اخودی ک،یزلیسدقت ،یاسطخ

  .رکیریرلندید

 جانیو آذربا ندهیلیفارس د نیاریشهر ،یائدک ک دیقئ

 مییدئ یکیا ندایغیلیجیارادیاوالن بوتون  ندهیستورکجه

 زیتبر .2فارسجا؛ -یتهران بوغاز. 1: ریدیانسیاؤزونو  یطرز

بوتون  یطرز مییدئ یکیتورکجه. اونون بو ا ،یعنی ،یبوغاز

 قیتصد ندنیطرف یدارالریریصنعت خ-و شعر لریچلید

 اخودی، «قره» نهیئری« قارا» نیشاعر ،یلاولونموشدور. دئمه

بت و ثده  لرفادهیسؤز و ا گرید زیمیغیساداالد ایدوخاری

و  یچلید. ریدیباغل لهیسوهیش زیاولونموش تبر قیتصد

دور معلوم نایاسییتوریاوخوجو آود شیگئن الرا،یچاتیادب

 ندهیلیآنا د ینیلیتحص یلعااورتا و  لک،یا اریشهر ،یک



55 

 

Xudafərin 198 (2021) 1400 مهر 198خداآفرین   

ده  ینیلراوالن شعر ندهیستورکجه جانیآذربا ش،یآلمام

 ریهر ب سهی. بو اریشدیازمی ندهیمیچیب یاتیمحض بوغاز ادب

جه ده ائل ز،یتبر نیمیو موترج میعال ن،یارشوناسیشهر

 نیشاعر ،ینیسلمهیب ندنیفولکلورونو در جانیآذربا

 ینیتیماه نینیرسؤزل الئکتیو د وهیش یئرلی ییشلتدیا

فارس  نینلررمهیچئو کلهیلزاماندا اؤزل ینیع ،ینیآنالماس

. بوتون بو ریطلب ائد ینیبلد اولماس نهیکلریلنجهیا نینیلید

ده، نشر  یشیا رمهیچئو ،یعیجهتلر ناقص اولدوقدا، طب

  .ریخیچ ایاورتا لدهیده ناقص شک یشیا

 نیا-رییا ،یدوشر ک نهیئری التماقدا خاطرمقام بو

 نینیمرکز تیمدن یکندهیبیترک یگیرلیسف یجانداکیآذربا

 یما نیلیبو ا لهیا یمیبراهیا میبراهایرکتد ئیآغا یریمود

 نیاریشهر ،یک کیگلد غایلیراز یگؤروشوموز زامان نداییآ

 یلمتیق یغیاراتدی ندهیلیورک، هم ده فارس دهم ت

 ینینشر ایدباک یمیاولدوغو ک نالدایژیاور نینیارث

 لدهیشک یاساسل یشالریانلی یمیو بو ک کیرگئرچکلشد

 یمیفیتکل یمیبراهی.ایدر نیی. سااقیرآرادان قالد

... نظره یقبول ائلد قالیکوبارل وکیو چوخ بؤ نجلهیسئو

جه ده ائل ز،یو تبر یباک نینیاثرلر نیشاعر ،یآلساق ک

بوتون  یغیازدیتورکجه  ندهیریهئچ ب نینیتهران نشرلر

 یاوالن بعض ندهیلیفارس د نینیهمچ ش،یاثرلر توپالنمام

 یعنیدا،  یپوئماالر یحت ،یلرترجومه نینیاثرلر

 یستورکجه جانیبوتؤو حالدا آذربا یوانید کیلدلیدؤردج

نه قدر  نیشیبو ا ب،ییانشر اولونم ایدگونوموزدک باک لهیا

  ...قیاوالر شیوارم نهیفرق نینیغیدیداش تیهما وکیبؤ

 لید نیشاعر ندهسییچریا ینشرلر یباک ،یک میائد دیقئ

 االنی»نشر  انیاساساً ساخال ینیبوغاز زیتبر ،ینیکلریلاؤزل

 ینیلیفارس د یبوللور میحکمه خان ی. چونکرید«ایدون

-1946و  وموشدویب بؤدوغولو هیدگونئ ،یردیلیموکممل ب

 اییسونرا باک قدانیلدیریاتی یالبینقیآذر ا 21 لده،یا یج

 لهیاثرلر نیاری. اونون شهریدیا یریب نلردنرهیپناه گت

 می. خانیلدییتصادفو دئ سهیا یغیلشیتان ندانیاخی

 ندهیلیهم تورک، هم ده فارس د نیشاعر یچقاتیتدق

آپاراراق،  لرمهلهنجهیا ندهیاوزر یاثرلر رایس ریب یغیازدی

 یرلید یآدل «اریمحمدحسین شهر» لدهیجو ا-1983

  ...یشدیرمیدا چاپ ائتد ینیاسییمونوقراف

و  اتین، حائد بیترت ینیوانیتورکجه د نیاریشهر 

 یرماسیآراشد یجملیحریا یغیازدی ندایحاق یغیلیجیارادی

« سالم ایباباحیدر» یعسگر ب انینالییای دهکیرلیب لهیا

 ندهیریهئچ ب نیاتالریچاپ اولونموش کولل ایدباک نایسپوئما

و شعر  شیمبند عالوه ائت ریب یئنی انیتاپما ینیعکس

 یارانماسیو نئجه  دهطیشرا یهانس نینیپارچاس

 اریاوستاد شهر»: ریشدیرمیگت قیلنیدیده آ نهیسپروسئ

 دهسیمجل ریقورولموش ب دهرجیک ین«باباحیدر»گون  ریب

 ئلی ن،یدسته گول باغالس ریب نیشاقالر: اواراقیاوخو

اوشاق  رین بچاتارکه نهیبند - انا،یبو  نیرسیگلنده وئر گت

و شاعر  شینالشمیاخی ارایشهر یسگول دسته ندهیعل

  :ریشدیدئم ین بو بنداوراداجا بداهته

 دوغروما،  یدخیچ وخومی حیدربابا، 

  .مایباغر میباسد م،یآلد نیسدسته گول

  ما،یآغر یدباس نیعل یگلد یسیع

  دان،میجان یدخیچ یغید نیغیلیریآ

  ( 28.ص،3... )دانمیقان میمن یدکئچ ایدون جلالد

   
 لهیبوتون پارامئترلر والن،یدو ینفس اریشهر ،یغیآچ

 نیاوستاد نیگلن بو بند غونیاو نهیبندلر گرید نینومهظمن

اوخوجودا شوبهه دوغورمور...   یخماسیچ ندنیمقله

 زهیتبر یحت ،سییجیریآراشد یلهییتورک نینیارث اریرشه

 فیوسین دررک اوستاد شاعرله گؤروشوب صحبتلشهگئده

 للردهیجو ا-2009و  1997، 1991، 1990 نینیکلیگد

شهریار و بوتون تورکجه »چاپ اولونموش 

 ایدرباباحی»بند  نیهم لهینیدا ع ندایتابیک«یلرشعر

 یریمتندن آ الییغیباشل« بند ریبه الوعآ ا«سئالم

  .ریشدیلمیوئر

 ،«یناماز سایکل» -آدال  فیاوچ موختل نیاریشهر

ناز »اولونان  میتقدی میک« قزل»و  «نهیگؤزل جانیآذربا»

آمان »آدالرال،  یللرله فرقدفعه یغزل «سنیملهیائ

. ریشدیلمینشر ائد الراقیسالدیمتن ق سهیا دا«قیلیریآ

 نیدؤرد بیت ندهیتنم نیقزل نیده هم یلکیگد فیوسیدر

 ایدباک لهیا یآد «یلگؤزه جانیآذربا»رک،لهیائد ساریختیا

دوغرو  یاریصختیو بو ا شیبحث ائتم ندانیمالنماسییای

 عرایصو م مئیشعر گئرئک کئل»: ریشدیمامیسا

 ،یراالنماسیس نیراالریس یگئرئک م ،یکالریلیفارکل

 یس( اولمامانیلئربیت. 9و  5، 4، 3) نیبیت 4گئرئکسئ 

، 4)«ریلماکتادیریآ زدئنیمینئشر میزیب الییسییدوال

  (95-94.ص
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ان  نیشاعر ندایتابیک «قیلیریآمان آ» ،یتأسفلر ک چوخ

تورکون »اوالن  یریب ندنیلرمشهور شعر لنیچوخ سئو

 کلریلکیشیید نیده مع ندهیاوزر یمتن نین«یلید

 نینیتابیک «قیلیریآمان آ» یزیتبر روسی. سریشدیلمیآپار

 یعنیمؤوجودلوغوندان،  نیقوسورالر یبعض ندایباتیترت

)فارس  نیصراعنیم یکیا یکندهیشعر «یلید کونتور»

 ریب یمیک ریصاب//شیآپارم زدنیب ینیچوخ سؤزلر یشاعر

 اریصختیا(« 20.ص،3)…اولماز لیشاعر پخ یلسوفره

معنا و مضمونا قطعیا  نینیآد نیشعر ندان،یاولونماس

 یمیک «لیخش یلدوشاب» -ه سؤزلرل انیاولما غونیاو

اوز  لهیا یباشقاالر سهیا نیسؤزلر یبعض ندن،یسلمهیوئر

او،  نی. الکریشدیرمیلدیب ینیغیلناراحات ندنیسلمهیائد

 ،یمیک یهمکارالر گرید اریشهر ،یک ریسحوا بو قناعته گل

 نه،یاوز یلید جانیآذربا رکنهیچک دنمیمؤوجود رژ

 زجه،ی. آنجاق بریشدیشلتمیا ینیسفادهیا «یلیتورکون د»

 یعیطب ینیسعالقه یلقیلیقارش لهیریب-ریب نیللرید

و  ریددهدوزگون مؤقع اریشهر انیحادثه سا کیلئکس

 یقوزئ نیآراز ،یک یردیلیاؤزو ده ب نینیزیتبر روسیس

 نینیفباسیال لیریاؤزونده ده ک نیجانیآذربا یکندهیساحل

-1937 تیمدن یغیتدارایقبولونادک، بوتون خالق و اونون 

 زیآمانس نینیاسییمپئریاسووئت  للردهیا یج

 ،«یلیتورک د» زیمیلیمعروض قاالنا قدر د نایاسییرئپرئسس

  .یردیلیاوالراق گؤستر« تورک» سهیا زیمیتیللیم

 سالمیا رانیا لدهیا یج-1992 یعنیاؤنجه،  نیشاعر

 ریب ،یغیبوراخد نینیاتینشر« یالهد» نینیکاسیرئسپوبل

علملر  جانیآذربا سهیا لدهیجو ا-1993-ونراس لیا

« صاباح» توتونونینستیا اتیادب نایآد ینظام آکادمیاسی

-یوانید» لکیولو اوالن احصچاپ م رگهیب لهیا یاتینشر

ده  یسلمهیوئر نهیسمهیاکحمو نیاوخوجوالر نین «یتورک

 شیلمینشرلرده وئر ی. البته، اوولکریحالد قییرالیچوخ تقد

، «سفر یالیخ هیهیتورک» ،«یسکرج خاطره» ،«یمال میتی»

 ئریلودا توپ نیلرشعر یمیک «مایقارداشالر یقافقازل»

 ،«یجهاد فرمان» تابدایتأسف دوغورسا دا، ک یآلماماس

 حلت ختمر» ،«یاوخشاماس ناالرآ»، «موبارک نیرامیبا»

 مانیا»، «الل محرمه» ،«جان دیشه» ،«نیمضت»، «رسول

 ریقب نیدیجاو»، «توتماق ندنیلا نیخلق» ،«یمشترس

اونوتدون  ئنهیپاشا، » ،«نشیآفر» ،«هودل یدلال» ،«نایداش

 یقوزئ نیدفعه آراز لکیا نیلرو س. شعر «یویصیمخل

 ینیاولونماس میتقد نایاوخوجوالر جانیباآذر یکندهیساحل

. اریشهر نحسیمدحم» نی. الکریدمیالز شالماقیآلق زیالنی

بو » یغیازدی نینیعسگر فرد نایتابیک «یتورک وانید»

اؤن سؤزده  یآدل «…ریدبس رسا،یسس قال ریکارواندان ب

 یبعض انیتصادف اولونما قدایارشوناسلیشهر دکیندیا

 ندهیاثرلر نیسورولور. او، شاعر یلریمالحظه ا

 نیو س.( مع «یفضول زیمیشاعر میاز» ،«هییسهند)»

و  ریریترک، اونالردان مثالالر گائد شلریدوزل لرههیصح

 دی. قئریشیچال رماغایاساسالند ینیاؤز مالحظه کله،یلبئله

و  یریشعبه مود وسونونیراد زیاو دؤورده تبر ،یائدک ک

عسگر  اتشوناسیادب-شاعر شانیچال ندهیلرفهیکتورو وظید

 ندایدئکابر نیلیا یج-1992 الییباتیاؤزونون ترت یفرد

 لهیبتیموناس یسکونقرئ اریشهر نلهیریکئچ راندایا

. اریمحمدحسین شهر» النیبوراخ ندایاتینشر« الهدی»

 لکیاؤن سؤزده ا یغیازدی نایتابیک «یتورک وانیکلیاتی د

 هیرمهیگت قیلنیدیآ شلرهیعالوه و دوزل یمیدفعه بو ک

 نیشاعر ده«یتورک وانیکلیات د»زاماندا  ینی... عیباشالد

 کلرهیلکیشییعالوه و د ش،یدوزل یبعض نلهیائد نهیاثرلر

مصدق ائله  یلدهاوزره فلسفه دوکتورو مممه اییلولوگیف

مقاله  یآدل «ریدکیزلیسحؤرمت ارایشهر» لدهیا نیهم

 یبو جهدلر ر،یریلدیب ینیاعتراض یقطع( 4.ص، 5) ازاراقی

 نیاریشهر»: ریحساب ائد تینایج یگوناه، حت شالنمازیباغ

 یقیموس نیزح ن،یریش یمیدورو، بال ک یمیبوللور ک

 وکیپوزماق بؤ ینیتمیر نینیشعرلر انیخشااو وحرو یمیک

ال  نهیچاپ اولونموش شعرلر نیشاعر …ریدتینایج

و  یچبیترت ریاونون قورولوشونو پوزماغا هئچ ب ه،یرمهیگزد

 ،یغیآچ(. 5.ص،5) «دوروخی یاریختیا نینیقاتچیتدق ای

ه و عالو شیسوز دوزلبئله لوزوم نلهیائد نهیاثرلر نیاوستاد

قوتسال  ،یک لییدئ رریتأسف دوغورور و س زیالنی یجهدلر

صنعتکارا و صنعت  نی. بوتون بونالرریروحونو ناراحات ائد

 اریده شهرگوناه اولدوغو باره شالنمازیان باغ یقارش نهیاثرلر

پروفسور  یلریجیلیو ب یرانالرحیتعصب کش  نینیشعر

اعتراض اؤز  ندایرضوان دا واخت میحمید محمدزاده، درناز

 یتهران و باک ازاراقیلر مقاله ش،یاوجالتم ینیسس

  ...شلریائتم شیخیچ ندایمطبوعات

 زیمیشاعر معظی» ،«میسهند-هییسهند» نیاریشهر میزیب

 کلریلکیشییعالوه و د نلهیائد نهیلرو س. شعر «یفضول

 یلیگونئ یلحؤرمت زهیمییسؤز دئم یلده جسارتباره
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 نیرضوان میمصدق و درناز یلدهممهدرمه ز،یمیمیعال

 نیانیدشئ یحیی یچقاتیشاعر و تدق یگؤرکمل ،یقناعتلر

 ارشوناسیشهر شینمیو تان یس«یتورک-یوانید کلیاتی»

 لهیا یباتیترت نیحمید محمدزادن یزلیتبر م،یعال

، 1989، 1988، 1987 نینیتورکجه اثرلر نیاریشهر

و  یلرنوسخه شیلمینشر ائد للردهیا یج-1996و  1990

محمدحسین » ،«ایدون االنی)» یانتالریچاپ وار گرید

، 2005، 2000، 1999 نین -«یلراثر شیلمی. سئچاریشهر

 توفونیماقن نی. البته، شاعرریاساس وئر( 2014، 2010

 ین«هییسهند» یغیردیازدی لهیسس یلنگرل نهیلئنت

تکرار  ینیانتالریالده اوالن چاپ وار دن،کینلدید

محض اؤلوموندن سونرا،  نیاریشهراوخودوقدان سونرا، 

معنا،  نیپوئمان انیاولما یبرابر-یسلیم لدهید ریهئچ ب

 ن،هیگلمه غونیروحونا قطعیا او کیمضمون و وتنپرورل

 نیصراعنیم 17اوالن  ادی نهیستئمیس فیو رد هییقاف

زاماندا خوش  ینیتعجب، ع یسلمهیچاپ ائد بیلیریآرت

  ...دهباره یآد نیه اثراؤنج لکیمراما شوبهه دوغورور. ا

 نییموزئ انییداش ینیآد ،سییدوغال وار نیاریشهر

 وکیو چاغداش دؤورده اونون ان بؤ رئکتوروید

بهجتله تئلئفون  یاوالن اوغلو هاد سییچغاتیتبل

 «میسهند» اخودی ،«هییسهند» یزامان زیمیغیشیدان

 نینیبولود قاراچورلو سهنده آتاس ییحصر ائتد ینیپوئماس

و  ینییاونو چوخ سئود ،ینییبسلد بتیموناس ریب اؤزل

. یقالدیآچ ینییلرده محض اونا گذشته گئتدمسئله یبعض

شاعر اوالن  یللیم رناغایدن دتپه ،یک یدئد یب یهاد

 یآد ندهیاصل نیاثر یغیازدی نتابهیسهنده خ

عرب  نیا«میسهند» سهیا «هییسهند». رید«میسهند»

 نهیاثرلر نیاریشهر ،یک ردییل. ماراقریدیشیسسلن ندهیلید

و  فیتحر زیسحاق نلهیائد ندهینشرلر یخصوصاً باک

ده  یعسگر ب نییان چوخ بحث آچان سا کلردنیلکیشیید

 ینلرده منظومه«تورکو-یوانید»بوتون  ییائتد بیترت

ده،  اقتی. حقریشدیائتم میتقد لهیا یآد «هییسهند»

ده  سترسهیا شاعر سهنده، ستریاثرده ا زیبو ائشس اریشهر

محض  نایسهند داغ یلباش ووران عظمت لرهیگؤ

  :ریمراجعت ائد هیدئ «میسهند»

 م،یسهند یلشان م،یاغیائل دا م،یچال پاپاغ م،یداغ شاه

  !میسهند یلدومان یباش 

  اخودی

 !میسهند یلاول، شان نییسن آرخا ،یمندن سار اما

  !میسهند یلرانیجئ یدل

  ،یسهند یلشان ر،یدیداغ شاه نیادب ن،یدا شعر او

 یندکمه لهیدا سن تک آتار اولدوزالرا شئر او

  (38-32.ص، 6... )یفند  یآلماقداد دانمورغیدا س او

   
 یزامان زیمیبئهجت ده صحبت یهاد ،یک میائد دیقئ 

 م،یآلد نیدده قورقود سس» یکدهمنظومه ،یک یوورغوالد

 میا سهندآرخا دوردوخج م،یناندیا ،یدآرخام میدئد

 - ،«میقوواالند یسئله قارش م،یساواالن تک هاواالند

 اریشهر ینیسفادهیا« دده قورقود» یکندهیسحیصه

 اریشهر ی. چونکیشدیعالوه ائتم لهییستیا نیسهند

سس  راقدانیا نای«سالم ایباباحیدر»پوئمادا اؤنجه اونون 

 شیازمینذیره  یآدل« سالم ایگوربابا-گور»ن و وئره

-بابا گور - یمانقهره نینیبندروغلونون پوئماس فیتابدولل

و اؤز  شیبمیازی هیدئ - ،«میآلد ینیسس نینیگور داغ

 داانتیوار یکیشاعر ا ینمنظومه یغیردیازدیلئنته  لهیسس

 ینیئکتیمراجعت اوب یکیاوخوموش، هر ا

  ...ریشدیرمیسسلند

 یقیشاقراق موس ،یسسلر اقیآ نیراتیجور جوشغون، ق بو

 نینیعسگر فرد هیآهنگدار منظومه ک،یتمیتک ر یرصداال

  :وروقیده اوخوعالوه یدالین شیالواری ییائتد

   
  م،یزیعز ر،یتهراند یزیتبر ریب ،یسانما ک زیمیدرد

  م،یزیعز ر،یراندیتورکه جهنم اوالن ا ریب ،یک ای

  م،یزیعز ر،یقاند تیلیت ایدون ر،یدیداواس نیبو د وخ،ی

  میزیعز ر،یاوال، دوزلوک داها تاالنداوال، فارس  تورک

  .(60.ص.3) 

   
 یلفیرد« اولماز»، 11 یلفیرد «میزیعز»اثره  جه،بئله

سونرا  الندانیریآرت یشعر پارچاالر قیصراعلیم 6 سهیا

 انیاشای لهیحسرت یعؤمور قوزئ ری. بریارانیمنزره  بهیقر

سفر  نالهیخ ندهیساساس حیصه نیا«میسهند» اریشهر

 بلوسوناجننت مکانا، رافائل تا نا،یباغ مریا یافسانو ،ییدائت

 نین. اؤلکهریوسف ائد یروانیش ،یجانیآذربا ییبنزتد

 نیاریشهر ،ینیمرد اوغولالر یمیک« آسالن»، «قافالن»

 ،ینیدلریگیا نهیقان دئ-نه قانجان، دوشمه نهیسس

 لریپر ،ینیزالریملکلره بنزر ق ،یلقؤنچدوداق ،یلاناقیالل

 لدانیزیق ،ینینلریگل یالیه ز،یرشانسیک-کیانل یمیک
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 «ینواما-یجننت» ،ینیقاالالر قدنیاق ،ینیقسرلر

 لهیا یجوشقون سئوگ یپارالق مکان ناتکیآ الدان،خاطر

 ،«زینسید» ینیقان قارداشالر دنلمهیو گؤزلن ریمده ائد

 رانی. تورک اوچون اریریآدالند «طانیش» ،«زیساهلل»

دوزلوک  ئردهیتورک و فارس اوالن  ر،یلیجهنمه چئور

قان  یانیدون ر،یائد انیتوغ یداواس نید ر،تاالن اولو

و « آتان ائله ینید»بو  یمؤلف نینی. شعر پارچاسوریبورو

. ریحؤکمونو وئر» بئل باغالماق اولماز!» نهینلریاونون ساک

 نیشاعر ده«یتورک-یوانید»حقیقتا دوشوندوروجودور... 

 لدهیجو ا-1993 ینیسلمهیائد نیلروهعال نهیا«میسهند»

( تی)مدن رشادیا یسالمیا یکاسیرئسپوبل سالمیا رانیا

 رئکتوروید نینیاتینشر« یالهد» ،یریموشاو نینیناظر

دوکتورو، جناب  یعلملر اییلولوگیفلسفه و ف ن،هیشلهیا

 یمیحال ک قییرالیدا تقد دوستغر شعرصا یعل

 فیتحر یچاپالرداک شیکئچم»: یردیازی رکرهیندمتلهیق

 «ریشدیلمیدوزلد بیلیائد تصحیح داچاپ یئنیو سهولر بو 

لرله دفعه کنیا دااتیح اریسن، شهربس، گؤره(. 4.ص، 7)

و  فیتحر یکندهیاثرلر گریو د «میسهند» نلهیچاپ ائد

لئنته  لهیشاعر اؤز سس اخودی ؟یشدیگؤرمم هین یسهولر

! ؟یشدیلممیندن سؤ یلرعالوه نیپوئمادا هم یغیردیازدی

 نیاورتادا!.. اما شاعر سهیا قیاختاکارلس ،یلدوروم بل

 «جانیآذربا» -یاؤلمز اثر ،یسلمهیائد فیتحر نینیاثرلر

 ولی غایساختاکارل ندهیسترجومه هیتورکجه نینیقزل

ن، وئره لربهیموصاح شان،یان چوخ دان یباغل لهیسلمهیوئر

 نیمیرژ» یحت ان،یالیآشاغ ینینلررمهیچئو نیقزل

... ریدیجنابالر یدا ائله عسگر فرد رانیآدالند «الریالتاقی

هئچ  ،یدیلسیائد کنیا ندایغیلر ساغلالبته، بو جهدلر، عالوه

 تلهیمسول ،یسون درجه جد یقارش نهیاثرلر ز،یسشوبهه

جاوابالر  یمیآنداجا سئزر، الز نیشاعر هم یلدقت اناشانی

 ینیغیلیجیارادی اریهرش دههییقارداش تورک …یوئررد

لرله نشر دفعه ینیوانیتورکجه د نیشاعر ران،یآراشد

اولونموش  نهیاثر «میسهند»ده  یلکیگد فیوسی نرهیائتد

 -وانید نین’یعسگر فئرد»: ریازیرک لردن بحث ائدعالوه

 ئشعر ندئیرثائ یملیسیا( 60.ص، 1993)باکو  یتورک

  :ریشتیلمیائد الوئیا راالریصشو م

  عزیزیم ر،ید’او تهران زیبرت ریب ،یسانما ک زیمیئردد   

  عزیزیم ر،ید’رانیجئهئننئم اوالن ا هتورک زیب یک ای  

  عزیزیم ر،یاندق تیلیت ایدون ر،یدیداواس نیبو د ،خوی  

  عزیزیم ر،یتورک اوال، فارس اوال، دوزلوک داها تاالند  

  معزیزی ر،یماندیا یزیآتان دا ب ر،یندیآتان د زیب  

  عزیزیم ر،یهئر نئ موسئلماند پیدا مورتئد یریسام  

  عزیزیم ر،یاندیریاو مئن تئک لئلئگ’هارون نیاوممئت  

  عزیزیم ر،یالهاندق رسئلئ،یند جیلقیرئفدئن طهئر   

  عزیزیم ر،ید’عمران ییموس زیمیدئرمان میزیب ریب  

  عزیزیم ر،ید’آنقر یهآ حوی یسهگئلئجئک، شوبه  

  !عزیزیم ر،یدئردلئرئ دئرماند یاو هام  

   
  اولماز اکساغالم یارانیدا بئشئر بو قتور اولدوکدو  

  اولماز کچاغالما نضیمئرئ نید یاولماسا اهلل ائل  

  اولماز کداغالما یائل ریالج اولسا، بعدا کداغالما  

  اولماز کباغالما بئلداها  اوروم،ی اله شیآتم ینید  

  اولماز کآغالما-اونال گولوپ دا، ایآغال-او گولوپ  

  .اولماز اغالماگی شیطانی

   
 ندانیارافط یعسگر فئرد ئشعر نیراالریصم بو

و بو  شیکمیدئ چ پلئریائد ئنیلئیسؤ ینیغیائکلئند

 شمایتارت یزید ریب دا’جانیآذربا یکونودا گونئ

ئتمئکلئ انئشر ینیلئرشعر نیا’. شهریارریشتیاشانمی

. 29 نینسییدئرگ ولی، هدزادحمم دیامح نانیتان

شهریار  زیب»اون ’سغئر شعردوستع یآل ندا،یسییسا

 ئیدوزئلتمئ یفلئریرحتا شیتاپم ولی ندئیلئرشعر

فارسچا -تورکچئ نا،سییازی یلکیباشل «کیریشیچال

 5 نینیس( گازئتئیغیبئش کی)آزادل یآزاد یمئهد کانیچ

. 311 یلیحتار( 1994اوجاک  25) 1372بئهمئن 

دزادئ حمم دیامح. ریشتیجئواپ وئرم ندایسییسا

 1987ورداد )ح نینیلیی 1366 ال’شهریار ندایابجئو

 لکیا ینداکیی( آانحاضیر 21 - سییما 22 نینیلیی

ائتمئک  پیتئرت ینیلئرتورکچئ شعر ندئیگؤروشمئس

اوالن  ندایتابیک نین’یفئرد ،ینیغیردیگ نئیویآرش نیچیا

 ندایازماسیاس ائلائس نیراالریصم زیمیغیوئرد ایدوکاریو 

  ».(55.ص،4) ریشتیرمیلدیب ینیغیاولماد

دؤورون  لهیواخت ندهینشرلر یباک نیبو پوئمان زیب

 ینیاصالح نیقوسورالر یگلن بعض یلریا ندنیطلبلر

من » ینیکریف «امیاوغلو یمن عل» نی. شاعرقیرییشالیآلق

 نینیصراعسیم «دامیدوداغ ریردیه لآ» ،«امیاوغلو نیائل

وار بال  یشهد» اخودیو  «دامیدوداغ ریردآرزوال»

 ینیاعتراض نینیعسگر فرد نهیسلمهیوئر یمیک «ندایدوداغ
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 لرشعر یلهاملیا ندهیلید ی. چونککیریقبول ائد یعیدا طب

 دیس اریشهر انیلدایچیملکلر پ نایقوالقالر ب،ییلهیسؤ

یه دا، البته، آ ندایو دوداغ یردییاوغلو سا یاؤزونو عل ،یدیا

 زمیآتئ یقات ندایآنجاق سووئت مطبوعات»!.. یوالجاقدا رل

« آرزو» نین«هیآ»، «ائل» نین«یعل» ندهیطیموح

 «نید» «یقح» نی. الکلییلو دئهئچ ده تعجب یلماسیازی

 ریساده ب زیمیقارداش شانیچال هیاوز ائتمه لهیسؤزو ا

 اللها –اللر حاقا  ،یک ری. نظره آلمرینظره آلم یقطیمن

 یتعال-اهلل ،یتعال-قح(. 4.ص، 8) «ریلآچی دوغرو

حاق »، «گولو تیابد». اؤزونو بییارانمای یتصادف یسفادهیا

. یوئرمزد ولیبئله سهوه  اریشهر رانیآدالند« لثم ولوندای

اولماق،  نیاخیقبول اولونار، اللها  نید ،یک یردیلیشاعر ب

 نیاخیان  اییشاعرلر تانر رلر،ییاطاعت ائتمک اوچون )دئ

 ر،ییو آرایمرو بوع نسانیا سهیا ی(، حاقرینسانالردیاوالن ا

آتسا دا، اؤز  یمن ادی». ریاونا دوغرو گئد ر،یآختار

 «ادی» ینداکیصراعسیم« من مهیبولبولو نیمینگولشه

 قیلمازلیاوز اولونوب. آنالش لهیسؤزو ا«ائل» سهیسؤزو ا

 ینیائل اؤز شاعر …کلریلکیشیید زیسبو منطق ریارادی

 اریشهر ،یک ریگوللر قال یسونرا، او ائلده هانسآتاندان 

 خارالیفتیارکله، ا سهیبولبولو اولسون؟ شاعر ا نیاونالر

کم،  میقم م،یآتسا دا، نه درد یمن ادی ،یک رییستیدئمک ا

 ندهینگولشه نیمیوار و من ائل میاوبام، وطن م،یاؤز ائل

  …مهیبولبولو یلیسئوگ نینیگوللر تیابد شیلمیبئجر

 ماقدایبولبول سا یلیسئوگ ندایگولوستان نیاؤزونو ائل او،

نه آز، نه  ب،یکئچ للریاؤلوموندن ا یچونک ،یردیلمیانی

هم  نیآراز راندا،یتکجه ا لدهیا 27بو  …لیا 27چوخ، دوز 

بوتون  ل،ییدئ جاندایآذربا ینداکییهم ده بو تا ،یاو تا

بولبولو  یلیسئوگ نینیگوللر تیابد ندایاسیتورک دون

نلر تؤره دههییسو وکسکیان  نایآد لیهر ا ر،یالراق قالاو

 نلدهیا یج-1988اولونور،  سیساموکافاتالر ت ر،یلنندوزه

 ی... اثرلرریلیریکئچ یشعر گونلر یللیم راندایا نهیشرف یبر

چاپ  راژالیت یکوتلو ده،هییسو کیقرافیپول وکسکیان 

 سالمیا رانی. ا..ریمالنییای قالناراتوپ یلراولونور، خاطره

 مت،یق وکیبؤ ییاوستاد شاعره وئرد نینیکاسیرئسپوبل

 سهیا یغیدقت و قا ییگؤسترد نهینشر نینیارث یعیبد

  .ریقدییرالیتقد لهیخصوص

چاپ  نینیاتینشر» »  لدهیا یج-1992 ،یائدک ک دیقئ

» جاوابه محیمحمد را» ده»یتورک-یوانید» ییائتد

تأسف  ستمزیا-ستریاده  کلریلکیشییاولونان د نهیشعر

 یلیبوتون قوزئ ندایالثمیت نیمیدوغورور. محمد راه

 ن،هیاداغا دئص-قوربان نهیللرید نیریش نینیقارداشالر

قاتماغا حاضر اوالن، آغ  نایمالالر ینیمال نا،یجانالر ینیانج

ن و گؤندره غامیاؤپوش، پئ ندنیئللریسبا  نلردن،یرچیگؤ

 ندنیاق اونو دراوالر یعشق اهل نینیشاعر قارداش

ده اولسا،  ندهییممنون قاالن، اور بینیسئو ندانیماسیدو

 رهیب-ردنیاوزوندن ب شیبو دوزل ار،ین شهرائد« قوناق»

 یج-25 ،ی. بئله کریاونا کوفر ائد ر،ییلنتل ینیقارداش

« تمددونون گؤروم گؤزو کور اولسون»: ینجیریب نیبند

  :بینیما آلفور یاکیدآشاغ دهجهیدوشوب و نت یصراعسیم

   
 شربت شور اولسون،  نیریش ینداکیآغز

 زهر اولسون، چور اولسون،  ئسهیدا  بال

  ،یآپارد بیقاپ نیداد نیزیمیآغز

  .(46.ص.3) یدن قوپاردکؤک بیچک یاورکلر

   
گاه  ،یگاه عرب»: صراعیم یج-1 سهیبنددن ا یج-26

 نیدوشوب و بوتون بونالر «نیسشلهیک عجمی

ده  ئنهی. بیائن ایصراعیم 3ونونجو بند س ندهیسجهینت

 یاسطمحض مطبع خ ،یک رمییدئ زاراقیج ینیآلت

 ندنیدر یمیک یعسگر فرد یچونک ب،ینیاوزوندن بئله آل

بئله  نسانیا ریب کیمالتبه  کیو پوئت نلهیدوشونه ب

 بهیده قر ئنهی دهجهی... نتیلمزدیوئره ب ولی غایشلیانلی

 کایآمئر راناای –تمددونه  نیاری: اوستاد شهربیارانیدوروم 

 تهیمدن یچاالنی البا،ینقیآغ ا ییردیگت نینیستلریالیمپئریا

 رک،هیشنهیک نینیلعنتلر، عرب، عجم آتالر یغیردیاغدی

اوزوندن  کلریلکیشییبو د یلرمهشلهید ینیریب-ریب

دا  نایخالق ییقدر سئود یو جان نایقارداش محیرا نیشاعر

بلد اوالنالر گؤزل  نهیصنعت اریشهر یبوکالحاولونوب.  دییعا

اوستونده  نیفیرد ن،ینهییاو، هر سؤزون، قاف ،یک رلریلیب

 یمیک یقیموس نیزحصاف،  یمیبوللور ک نی. شاعریاثرد

ن، ساپا دوزوله پکیا یسانک تکینجیا یزلرآهنگدار، سؤ

ده،  نینیتمیده، ر نینیآهنگ نینیشعرلر انیقلب اوخشا

ن گؤرونور. ده پوزولدوغو همه نینیئمستیس فیرد ه،ییقاف

 ینیاثرلر نیشاعر میقارداش یعسگر فرد ،ینه خوش ک

چاپ  دهکیرلیب لهیا یاسییمونوقراف یغیازدی بییلهنجهیا

 میبراهای رکتد یلچوخ حؤرمت هد زهیب ییردیائتد

 جانی. آذربااریاوستاد شهر» ییائتد میتقد نینیمیبراهیا
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 نین«یتورک-یوانید»جه ده ائل ندا،«کلیاتی لهیستورکجه

« جاواب حیمهمحمد را» ندایچاپ لیجو ا-1993

 یشعر ش،یرمیآرادان قالد یکلریلکیشییبو د یکندهیشعر

. محض بو سببدن ده ریشدیوئرم یمیاولدوغو ک ندهیاصل

محمد » ندایچاپ زیتبر لیا یج-1992 ،یم کدوشونور

 کلریلکیشییگئدن د ندهیشعر» جاواب نهیهزرتلر محیرا

 نی. الکریشدیاوزوندن باش وئرم یده مطبع ختاس ئنهی

 یمیاولدوغو ک نیکلریلکیشیید یکندهیاثرلر گرید

  …وغورورتأسف د زیالنی سهیا یساخالنماس

 نینعالوه شیلمیائد نهیاثر «یفضول زیمیشاعر معظی»

 نیاریشهر ندانیمیباخ قینظردن، صنعتکارلقطه ن یعلم

 نه،یتلرصوصیاوسلوب، مضمون خ ،لید نیاونالر نه،یاثرلر

ساغالم  ینییگلمد غونیقطعیا او نهیستئمیس هییوزن و قاف

قوووشدوران پروفسور حمید  غایقلیآچ لهمنطق

  .ریدادهمحمدز

 ینیغونلوقالریقانوناو یلیداخ ،ینیطلبلر نینیژانر قزل

 نینی.محمدزاده بو عالوه جهدلرحگؤره،  نهییلدیموکممل ب

من »: ریریئتیثبوتا  قالیلآسان ینیغیزلیساساس یعلم

 ندهیسهیطعق «یفضول زیمیشاعر معظی» ،یک ازاندای

بو او دئمک  م،رهیتعجب ائد هسونرا گلن بیت دنیصتخل

سون  ا)قزلده عادت ندنیتیب یصتخل تله،یعموم ،یل کییدئ

 ییردیلدیب ینیدی آسو ایو  ینیاؤز آد نیشاعر یعنی ت،یب

 ینیسگلمه نیتیب ریب نمعی سونرا.( ش.ف.ا – تیب طعمق

سونرا  ندنیبیت سیتخل نیبیت فیضع ری. بئله بمرهیرد ائد

 ندهیئری رادیتوتدوغوم ا دههیی. قافمرهیتعجب ائد نهیسگلمه

 نیانات نداسییهام نیلربیت یاکیدوخاری ،ی. اونا گؤره کریقال

 فادهیستای نؤووندن الزام.( ش.ف.ا– ی)انات صنعت

 ینیسس« ز» رجهیاول ب نیدف روحر یئنیاولونموش، 

« آ»اوندان اول گلن  ش،یتلنممیفایک لهیالزام رمکیگت

 «لیمنز» ده. اگر سون بیتریشدینمیده نظره آل یحرف

 عوالزام نؤو نیانات ،یدیسه اگل «لیباز»مثال،  نه،یئری

 «یاوالرد شیعمله گلم ،یمیاولدوغو ک ندهیبیتلر یاوولک

 ظدنیحاف نینزادهحقیقتا ده، ه.محمد(. 31.ص،9)

-مالمت-سالمت»سؤزلرله:  هییقاف یکدهنومونه ییردیگت

-امتکر-مامتیا-قرامت-سالمت-ندامت-قامت-قامتیا

 معظی» شیآلم ئری ده«یتورک-یوانید» –«امتیق

-لیرازع-لیناز-لیفاز» یکندهیقزل «یفضول زیمیشاعر

 یکدهعالوه ینیسؤزلر هییقاف «لیزالز-لیمناز-لضیافا

. رینالشیدیتوتوشدوراندا، منزره آ لهیسؤزو ا «لیمنز»

 نیالزام نؤوونده سؤزلر نینیانات صنعت ،یمیک ویگؤروندو

بو  سهیسؤزونده ا لی. منزریدیالزام اولونمال یحرف یکیا

 لهیناز» یکدهبیت یج-5گؤرموروک. هم ده  یتیخصوص

 ندایصراعسیم« دوغولور لیمناز یاوزونو نازل ولی

 یمیک اریالزام اولوندوغوندان، شهرسؤز  یلبیترکینیائ

 نیبلد اوالن اوستاد شاعر ندنیدر نایکاسیتئکن نیشعر

  :نیقزل

  ،یمینوه ک یللشهیا هییبو گم اریشهر

 دوغولور،  لیباخ، نه زالز ر،ینه توفان قوپار گؤر

   
 یبیت ریب فیسونرا بئله ضع ندنیسون، مقطع بیت یمیک

  ...لییآغالباتان دئ یازماسی

 سهیا دهبیت نیهم ییعالوه ائتد نینیعسگر فرد جناب

  :وروقیاوخو

   
  ر،یدیعزتله قبول اولمال یدمتیخ نینیفرد

  (259.ص، 10.)دوغولور لیمنز م اوچون خاد دمتیخ لهیمنز

   
 رانیآند ینچئشمه ناریقا یعیطب ،یاولماز ک اونوتماق

 نینیاثرلر زیسلیثین مفتح ائد یکؤنوللر نیاریشهر

 وکیان بؤ شمکیید ینیپوزماق، آهنگ ینیتمیر

 نیزیمیغیاتشوناسلی. ادبکی. هئچ اوزاغا گئتمریدقباحت

 ندایشافینکیا ندا،یقولونون فورماالشماس قیارشوناسلیشهر

 نین-.محمدزادهح میعال یرولو اولموش گؤرکمل زیاوزس

 لده،یشک سیچوخ نف زدهیتبر لدهیا یج-1996

 ندایوقو اساسذ سکوکی نینیقرافچیپول ونالیپروفئسس

 نین«یتورک وانی. داریمحمدحسین شهر» شیلمیچاپ ائد

 بیترت نیانیدشئ یحییجه ده ائل ،یمکمل نشر ریداها ب

 «یاثرلر ندهیلیجان دیآذربا نیاریشهر» ییائتد

عالوه و  زیمیغیساداالد ایدوخاری. بورادا ریدزدهیمیال

. بییتاپما ینیاؤز عکس یریهئچ ب نیکلریلکیشیید

 کنیا دااتیح اری.محمدزاده هله شهرحپروفسور  یلبوکاح

 یمیصم ،یستیا ش،یعالقه ساخالم خیاونونال س

 ،ینیسلمهیباولموشدور. اونون فارسجا گؤزل  دهبتیموناس

و  یسون درجه جد نهیارث یعیبد ،ینیلیمکمل تحص

ن ائد ریتقد ینسییغیدقت و قا ،ینیبتیموناس یلتیمسول

چاپا  ،ینیانتالریوار لکیا - ینینالیژیاور نینیشاعر اثرلر

 یعمل لهیسؤزو ا ،یلجدانیمحض و یلرجک نوسخهگئده
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 وکسکی نهیشیا قیلیجیارادی رین، هر بشاوسته دو-اوست

اعتبار ائدر،  هیحمید محمدزاده - مهیعال اناشانیله تیمسول

. البته، شیارمیقو نهیاوزر ینیتیچاپ مسول ار،یاونا اوخو

دوکتورو،  یعلملر اییلولوگیف هیدئمه یالربوتون بون زهیب

 نیاریشهر یغیالدحاضیر نی.محمدزادنحپروفئسسور 

 نیشاعر تاد: اوسریاساس وئر ینشر 5 نینیوانیتورکجه د

پوزان، معنا  ینیاسییهارمون ،ینیآهنگ ،ینیتمیر نینیاثرلر

 نلرهسئوهشعر ات،یادب شلریبئله عالوه و دوزل ارادانی یفرق

  .ریشالمیباغ ریأثهئچ ده خوش ت

 شمایان چوخ دارت ندایآراس یاثرلر نیاریشهر اوستاد

 یغیازدی ندهیلیفارس د نلهیمؤوضوسونا چئور

 شالر،یانلی یکندهیسترجومه نینیقزل «جانیآذربا»

. ریدکیلاوالن ناقص ندهسییریچئو نیمتن نالیژیاور

آپارماقدان  هحثیده بحث آچماقدان، موبابو باره ،یغیآچ

 گؤره نهیسؤزلر نینی.فردع نابج انیرولماوی

(Modern.az) ،«و  یقیحق نینیقزل «جانیآذربا

 لدهیا یج-1941 یسنوسخه یلمضمونونا گؤره تام فرق

قزل  نیهم یآدل «جانیآذربا دایبا »و  بینیقلمه آل

 لیداخ نهیلدیج یج-1 نینیوانیفارسجا د نیاریشهر

 تسووئ لدهیا یج-1941بو شعر  ،یعنی.  بیلیائد

دؤورونده  یسلهیموداخ نهسییاراض رانیا نینیقوشونالر

 نیندا اؤلکه یاوردوالر قیواخت متف نی. همبیلیازی

... شیلرم«بیریاله کئچ ینظارت ندهیلریجنوب و شرق اراض

 جانیآذربا ادی هب» یبو غزل اریوار، شهر ینه فرق

 «جانیآذربا»جه ساده اخودی، «(نکالرخاطر یجانی)آذربا

 اخودی لده،یا یج-1941 ب،یازی دهخیتار یهانس لهیا یآد

بو  اریشهر اراقیاولما یلیآس ندانیاوندان سونرا... زامان

 نینیخالق ب،یصادق قال نهیا«من کیریل»ده  ئنهی ندهیقزل

 وکیبؤ یکلریلنیچت ییاوزلشد ،ینلرکئچه ندانیباش

 ،ینیاسسئود جانیآذربا یابد - ب،یجسارتله قلمه آل

 ینییمؤوقئ یچوطن-چوتورک ،ینسییسئوگ وردیاولو

اورمو گؤلونون بوگونکو قارا گونونو ده  ی... حتبییلهیسرگ

مؤوجود  دهو بو بیت وبیحساس شاعر او واختالردان دو

گؤز  نیانیی: اورمبیائد ریتصو کلهیلقینئجه ده دق ینمنزره

 شاراقیقار له،یا یاورک قان ونیباخ، سالماس و خو نایاشی

-اورمو«»...ریکؤکوندن قوپار یجانیولوب و آذرباا ایدر

اورمو  دامیازی یآدل «یاوجاغ یسئوگ ،ییبئش لکیتورکون ا

سون  یقوروماق اوزره اولدوغونو، سانک قیگؤلونون آرت

و  شمیشلمیا ندایلر اساسنومونه یعیبد ینییچکد ینینفسلر

اوچون، تأسف  وماولدوغ زیخبرس ندنیبو بیت نیاوستاد

اوچ  گریو د ی... بو بیتشمیبحث ائتمم دامیازی نیهم ،یک

 نایجنابالر یاوچون عسگر فرد ییائتد میتقد زهیده ب یبیت

  ...رمیریلدیتشککورومو ب

ده  ندهیخیتار لمایازی نیشعر ،یک اقیاونوتما آنجاق

 یج-1941 یچونک ر،یوئر ولیسهوه  میهمکار یلحؤرمت

هله  الردانینتیسارس یو روح یدیا ادمیشاعر بونال لدهیا

 زدنیتبر میکؤوکب خان یآناس ،یشدیلممیقورتوال ب ،یک

ملهم اولماق اوچون چابا  نهیرک اوغلونون دردتهرانا گله

وئرمکله برابر،  ولی غایشلیانلیبو  ی.فردع... و یردیگؤستر

 کیلکیده تلس ندهیترجومه متن یرطس ییائتد میتقد

 ،یعیطب ،یبیت ریب ینالداکیژیسحوا اور ب،یریائتد شیینوما

 ییوئرم ینیریب لردنبیت «ییائتد اریصختیا» نیغیصاد.ف

 یرطس نیقزل ی.فردع» ،یک ریازی یم.محمد«. اونودوب»

 نیاو، شعر ،ی. بئله کبیوئر ولیاالرا طده خ ندهیسترجومه

 ینیئکتیمراجعت اوب یعنی ،یبطموخا ندهیبیت یج-2

 2داها مراجعت اولونمور.  جانایآذربا دهبیت ب؛یریشدیید

-یرغی سهی( الرجو بیت-10و  یج-5 نالدایژی)اور یبیت

فرهاد  راق،اوال غونیاو لردهبیت نی. همبیترجومه ائد قیدق

اوبرازالر  لهیا شارهیا نهیهاک و کاوه سوژئتلرضح ن،یریو ش

  :ریشدیلمیارادی

 م، تبرند از حد س رونیب یمرکز ناییهاکضح

  .جانیدداد آذرباح هسر بر آرد کاو تا

  رلر،یظلم ائد قیظالملر حددن آرت یکمرکزده)

  (.نیرسیقهرمان اوغلو باش قالد نیجانیآذربا یقو

 ر،یقدیمچیاری قیلیاوبرازل نیده همترجومه یستر یهالبوک

. ریشدیارانمی قیزلیسآنالم ش،یتمیدا معنا ا اخودی

   :وروقیاوخو ندهسییریچئو نینی.فردع یبیت ینجیبئش

   
   شکر وطن اوچون-نیریش ا،البدینقیا ستونیب

  .جانیزامان آذربا-زامان یمیوورموش فرهاد ک کولونگ

   :ریدبئله یسترجومه قیدق نیبیت یالبوکح

   لهیشؤوقو ا نینینیریوطن ش سوتونوندایب البینقیا

   «.چوخ کولونگ ووروب نایاؤز باش یفرهاد جانیآذربا

   
 ینیسفادهیا "البداینقیا سوتونیب" نینی.فردع ی.محمدم

 زیئرسی سهیا ینیسبارهعی "شکر-نیریش" ز،یسآنالم

-دؤنه ندهیسبهیو موصاح یازیهر  ،یینمدیاونون ب ر،ییسا
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 نیبیت سهیا ندهیسترجومه نیغیصاد.ف یغینادیدؤنه ق

   :ریریلدیب ینییلدیوئر قیداها دق نینیمعناس

   وطن اوجون فرهاد - نیریش البداینقیا سوتونیب

   !جانیزامان، آذربا-زامان نا،یوش اوز باشوورم کولونگ

ان  لولوقیو ف لولوقدوریف یعسگر فرد نییسا ،یک رکیلیب

 یغیف.صاد... او، ریدیلمهوئرمه ولی غایشلیانلیبئله  ندانیآز

 نهییوئرد ولی غایرک ساختاکارلترجومه ائد شیانلی یغزل

 یرطتوتدوغو حالدا، اونون س نهیآتش دیتنق زیسگؤره آرام

 یج-6و  5 ،ینیلربیت یج-12جو و -14 نینیسترجومه

 میتقد یمیمتن ک نالیژیاور ینیصراعسیم ریب نسهیلربیت

 سهیا ندایاسییسپیترانسکر نیفارسجا اوالن بو متن ر،یائد

 یقیشعا رانینه قدر ا». او،ریوئر ولیسهولره  رایس ریب

اوخوماق  ینیلراؤز شعر نیاولدوغونو آنالماق اوچون اوستاد

گؤزو اولدوغو  نیرانیا نهر زاما نیجانی.  آذرباریدمیزال

 ریاولدوغونا دا ییبئش ندهینیللرید انیو آر یپهلو

 نیاریشهر رکیدئ -، («11ده مؤوجوددور ) یصحبتلر

. دوغروسو، ریجهد ائد خارماغایچ هیرده مذاک ینعییمؤوق

 نیاری: شهررامیاولدوغونو آنالم اجیده احتبونا نه درجه

ارث و  یعیبد نیزنگ یغیاراتدی ،یعمللربوتون 

اوغلو،  وردونونی ن،ینیائل»اصل شاعر  یلربهیموصاح

حؤکمونون -نینیکریف «ریدیوطنداش نیناؤلکه یغیاشادی

 سهیسوال دوغور،  ائله ا ستمزیا-ستری! ا؟یملییدئ یقیتصد

  !ر؟یمقصد ند

 یآدل« !لییساختا دئ یشعر «جانیآذربا» ی.محمدرمکتد

 ،یک ریازیو  ریریلدیب بتیموناس قیدوروما آچ ندهیسمقاله

 یمیک یریب یچرانیا یاریشهر یتین نینی.فردع( 12)

دا بوردان  یاعتراض آ«جانیآذربا»اونون  ر،یدگؤسترمک

مؤقع  ینالعرمیده ببو مسئله نی. الکریالنناقیقا

 سییجیلیب نینیغیلیجیارادی اریاؤزونو شهر مکلهیسرگ

مؤوضودا  نی. هماراشمازیشخصه ن ائد میتقد یمیک

 اری. شهرریقدر مورککبد تیفایک یشالریباخ نیاریشهر

. ریدیچرایا یمرکزل جانیدا، آذربا رسایدیچرانیا

اؤز  نیاریشهر ینیفارسجاس نینیشعر« جانیآزربا»

 ،یک ریوئر اتیضاحاورادا اؤزو ا(. 13) نیینلید ندایفاسیا

 قییره ده اؤزونه الاونا گؤ ر،یدیمرکز نیرانیا جانیآذربا

تهران  دهشعر نی. ائله همریدیلگؤرمه بتیموناس

 یاؤگئ جانایآذربا «نیمدارالررانیا» ن،ینیتیحاکم

بو قدر  نیاری. شهرریسؤز آچ ندنیبتیموناس

بونو  لریمیک یردغر فصو ا ئتری زهیب یغیلیچجانیآذربا

 یاسیدفا نلر،یسجهد ائتمه هیائتمه ریدباس-اؤرت

  .«دوروخی

الده  یتام متن نیقزل ،یک مرهیائد دیقئ تأسفله

 «جانیآذربا» نداسییهام نینینشرلر یباک ندانیغیاولونماد

 نیغیساد کرتیو شاعر ف ندهیبیت هجم 11 یشعر

 اغایمس می. شرقشوناس عالریشدیمالنمییای لهسییریچئو

شعر هئچ » ییردیچئو نیغدیف.صا ،یک ریازیده  یمحمد

اورتادا  یعنی ل،ییساختا دئ ،یمیک ییدئد نینیده ا.فرد

. بلکه ده او، دوروخی یفاکت اییکاسیفیفالس اسیهانس

اونونال  ،یدیرسایآدالند قیمچیاریقوسورلو و  ینترجومه

 وکیبؤ»اونون:  نی. الکیاوالرد الشماقیراز رتهریب

 کرتیائله ف یمؤلف نینیشعر «جانیآذربا»ساختا  مالالیاحت

 ریهئچ ب ارایشهر نیشعر بو»... ،«ودوراؤز نیغیادص

 . دوروخی یتیدعای

ترجومه  نیغیادص کرتیف ایو گو یغیلدیازیاونون فارسجا 

ان  یو حؤکملر ریکیف یمیک «ریاالندیآغ  یسائتمه

  ( modern.az )«…لییدئ یاناشماسی لولوقیف ندانیآز

گؤره  نهیسترجومه نیبو شعر سهیا قیادص کرتیف شاعر

هوجومالرا معروض  زیرسئی ،ینییچکد تلریچوخ اذ

 نهیپروسئس ارانمای نینو ترجومه بییدئ ینیغیقالد

من بو  ،یک ریلیائله ب یچوخالر»: بیریگت قیلنیدیآ

 یزامان «یحرکات دانیم» لده،یا یج-1988 یشعر

 کنیمن هله طلبه ا یشعر ل،یی. اما ائله دئشمیرمیچئو

دؤولت  ی. باکیدیا لیا یج-1961. شمیترجومه ائلم

دا سسونونجو کور ر،یآل لیتحص ندهیتئتیوئرسیاون

 نینیمحمد هاد»مؤوضوسو  نیمیشیا پلومی. دوردومیاوخو

زاده واهاب اریشاعر بخت سهیا میرهبر پلومید ،«یلرشعر

 لولوقیف یلرانیا ک،یدیلدیمیللعمو اریگون بخت ری. بیدیا

. یردیگت ینیشعر 3 نیاریشاعر شهر یلیقوالمحسین بئقد

 یلربو شعر ،یک یائتد شیاهون خدمعلم اریبخت

 نیاریشهر ی. چونکنیرسیچئو نهیلید جانیآذربا

 نی. الکیردییستیحاضرالماق ا تابیعبارت ک ندنیلرشعر

منه  یلرشعر ب،ییدئ ینییگئدج تهیوناذمعلم م اریبخت

« مکتوب نهینشتئیائ»و  «ییایموم» ،«جانیآذربا». یوئرد

 میی. اونو دا دئمیرمدیسونونجونو چئو زیالنی لردنشعر یآدل

اکی دولت ب ،یدیا یلرانیا یلیقوالمحسین بئقد ،یک
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 جانایدا آذربا یاری. اوستاد شهریردییدا درس دئدانشگاهین

  «.(14) یردیتدیدفعه او تان لکیا

 یبعض ندهیترجومه متن ،یک کیلریب هیدئ اونو

 «جانیآذربا» قیادص کرتیاولسا دا، ف قالریشمامازلیچات

اوغورلو  ینیسترجومه یعی سربست بدعموماً نینیقزل

اؤزو  ،ینسییآغر یباغل جانالیآذربا نیاریشهر»و  …بیائد

 ینیمئساژ نیمؤلف ب،یلیوئره ب ینیادیفر ن،شکهیدئم

 لینا هیائتمه فادهیروحونو ا یعموم نیمتن ب،یریچاتد

ن مقامالر دا هم یغیوارد هییلاولوب. اونون سربست

. لییضد دئ نایاساس هاواس نینالیژیدان دوغور، اورروح

 ناالیژیاور یلربیت رایس ریب نیمیزاماندا، موترج ینیع

ده  ینییردیچئو قیقدر دق تیفایک ندانیمیباخ کیلصادق

   :ی. مثالً، بو بیتریدمیائتمک الز دیقئ

   
   ،ینیشومشاد یر ندنیلا نیظالمالر قورتارماقجون

  !جانیذرباباشا اولوب آل قان، آ-باشدان نیشومشاد اؤز

   
 «کیشیرنمیاؤ ییجان وئرم ندهیمکتب یوطن عشق» اخودی

عشق  در مکتب»: ریدیمیک ینالداکیژیاور عینا یصراعسیم

 زیالنی ینیسؤزله، ترجومچ ریب«. هوطن جان باختن آموخت

 کیلبعضا ده سربست نه،ییتام ترجومه ائتمد یشعر

« !وخیگؤره  غایاوالر، ساختاکارل ناماقیگؤره ق نهییائتد

 بتیموناس ویئکتیاوب هیمسئله لهیرلریکیف یمیک

 الراقیقات نهیکلریلدیبو سؤ نینیمحمد اغایمس نهیلهیسرگ

 میلرده موترجترجومه کیپوئت-یعیبد ،یک میردیدئ

خاص  لرهرمهیچئو پیو بو ت لریوئره ب ولی هییلسربست

 ندهیسترجومه نیغیساد کرتیتکجه ف یمیعالمت ک

ده راستالشماق  ندهیشلریا نینلررمهیچئو گرید ل،ییدئ

بوتون  نینیاثرلر نینیده پوشکعالم یمومکوندور... ادب

 فیقات ضع-قات نالدانیژیالبته، اور ،یلرترجومه

 ندنیاثرلر نینیازارالری کایآمر اخودیآوروپا،  ر،یلیریمتلندیق

ترجومه  ی... چونکنینیلر ده همچاولونان ترجومه

ساخالماق مومکون  ینیفورماس نیمتن نالیژیاولوندوقدا اور

 شیلمیریتیا زیفا 40 سه،لییهئچ دئ ،یاولسا دا، معناس

  .اولور

 نیدیده آ ندنیسنوسخه زیمییائتد میتقد نیقزل البته،

هم ده  یسترجومه نینیشعر «جانیآذربا» ،یگؤرونور ک

بیت  15متن  نالیژیفارسجا اور یعنی ر،یقدیمچیاری

 دنبیت 11 یسترجومه نهیلید جانیاولدوغو حالدا، آذربا

 ینداکیتیسا «modern.az» یفرد عسگر…ریدعبارت

 نالیژاوری – یشعر «جانیآذربا»و اصل  ساختا نیاریشهر»

 نالیژیاور نیقزل کیلبیت 15(15) ندهیسبهیموصاح« متن

گؤره ساغ اولسون،  نهییائتد میتقد ینیبیت 14 نینیمتن

ر قزلده داها دؤرد بیت بو مشهو ،یک لریلدیب انالریاوخو

 زیالنی ندنییاور نیزلری... و ببیقال شیترجومه اولونمام

 ینیاالریدون قاعروضکاش،  ،یک ریکئچ یسحی أسفت

 نیهم یکندهیبو قزل نیاریاؤلمز شهرف.صادیقنلهیگؤزل ب

 ینیاوخوجوالر بیریچئو هیتورکجه یجیده آخ یدؤرد بیت

  ..!یدیائد ابیض یف

 ریب نادنیستیمعناالرا ا نیدر اتانی دهنیتیماه نیقزل بو

 ی: ائرمنقیرییسا یلگرک یده وورغوالماغ سلهم

-یللیم ،یغیآلد نایآلت شغالیا وردوموزوی نینیکارالرغصب

دا مقام یکیندیمار اولوندوغو ا-تار نیزیمیروتلرث یمعنو

 یغزل «جانیآذربا ادی هب» اخودی، «جانیآزربا»محض 

نه دوشمه یاغی بیرلشیب یمیک قومروی ریب ه،ییرلیب یخالق

 …ریسسلن یمیک منیه ش،یریچاغ هیرمهیلر ائندربهض

 دهبو بیت ییترجومه ائتد یرطقزلدن س نینیعسگر فرد

  :یمیک ییلدییدئ

  !دا یغیآبادل نیرانیا ،یسنه باغل یغیآزادل نیرانیا

  !جانیآباد مملکت، آذربا یاول، ا آزاد

   
 نینیترجومه متن یکیبو ا ،یمیک ویده گؤروندو دنبیت

ده فرقلر اولسا دا، اساساً، درجه نیو مضمونوندا مع تیماه

 وردچو،یروحو،  زیموبار ککیسؤ هیلییللیم نیاریشهر

 ،یکاسذ یتیا ،سییلگیب نیدر ،عییوطنداش مؤوق

  .ریدگؤز اؤنونده یشیباخ یلره فلسفحادثه

 لکیااوچون  رمکیگت قیلنیدیآ نلرهنهیلبوتون سؤ ت،ینها

سونرا عسگر  ،ینیفارسجا متن نینیقزل «جانیآذربا»اوالراق 

 14 ییائتد میتقد نایتیسا »modern.az» نینیفرد

 کرتیف سهیداها سونرا ا ،ینترجومه یرطس کیلبیت

 چیلید ازار،یو  ینیسترجومه یعیسربست بد نیغیادص

 رمهیچئو ییالپ بو گونلرده ائتد نینیداشق یعل میعال

  .کیریائد میآردا  اوخوجوالرا تقد-آرد  ینیمتن

   
  جان،یآذربا ادیم با لد رغم زندیپر م .1

  .جانیباد وقت مردم آزادآذربا خوش

  ،یجانیآذربا دهکیائتد ادیکؤنول قوشو قاناد آچار )
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! یر خالقح نیجانیخوش اولسون، آذربا نیحال-نیباخت

  (ی)عسگر فرد

  .جانی، آذرباآن ریب زیقوشو قاناد چالماز سنس کؤنلوم

. جانیآذربا دان،میالیمودام خ ریگئتم نیگونلر خوش

  صادیق( کرتی)ف

  له،یا یشؤوق جانیآذربا ریقوشو قاناد چال گؤنلوم

 زامان! ریهر ب نیاشاسیخوش  یخالق جانیآذربا آزاد

  (نیداشق ی)عل 

   
  دل ردهمهرش مرا افس ندور از دام ستیرید .2

  .جانیآذرباادیم با نده از زانیعز یا باز

  ران،یکؤنلوم و دنومیدوشدو راقیسندن ا

  (ی. )عسگر فردجانیندن، آذربامن خاطره مهییرید ئنهی اما

  رام،ییاشای لهینیسندن اوزاق دوشسم ده، من عشق 

 کرتی! )فجانیآذربا ران،یو یقلب یمیک میقلب شیاراالنمی

  صادیق(

  ق،ینیوم سدوشموشم اوندان اوزاق، گؤنل ریزاماند اوزون

  (نیداشق ی! )عللهیا یشؤوق جانیآذربا زلر،یعز مییرید ئنهی

   
  !ز تو رانیا یتو! آباد  رانیا یآزاد .3

  .جانیآباد آذربا طهخ یباش، ا آزاد

  !دا یغیآبادل نیرانیا ،یسنه باغل یغیآزادل نیرانیا

  !جانیآباد مملکت، آذربا یاول، ا آزاد

  نله،یهونر نله،یتقدر نیسن ریلیب ایدون بوتون

  .جانیآذربا ران،یا اولوب، آزاد اولوب، ملک آباد

 سنسن،  یغیهم ده آبادل ،یغیهم آزادل نیرانیا 

  !اشایآزاد  جان،یآذربا ییبئش نیغیآبادل یا

   
او -افتضوطن )ا نیریو ش انقالب از شور ستونیدر ب .4

  پوزولوب(

  جانیفرهاد آذربا هبر سر کوفت هشیت بس

  وطن اوچون[ 1شکر]-نیریش البدا،ینقیا نسوتویب

  .جانیزامان آذربا-زامان یمیوورموش فرهاد ک کولونگ

   وطن اوچون فرهاد - نیریش البداینقیا-یسوتونیب

   !جانیزامان، آذربا-زامان نا،یوورموش اؤز باش کولونگ

 ( ندان،یجانی)ه شوروندان یدادل نیوطن تونوندایسیب البینقیا

 

  !چوخ قازماالر ووروبدور باشا ی`ادفره جانیآذربا

   

  هدر مکتب عشق وطن جان باختن آموخت .5

  .)اساس متن(جانیرب که بودست از ازل اوستاد آذربا ای

  ب،یرنیاؤ ه ییجان وئرم ندهیمکتب یعشق وطن

  )ا.ف.( ن؟یجانیازلدن آذربا یاوستاد شیممیرب، ک ای

  ،کیشیرنمیاؤ ه ییجان وئرم ندهیمکتب یعشق وطن

 .جانیجان، آذربا زیوطنس ریدهئچ شیدئم زیمیاوستاد

  )ف.س.(

  ر،یبدیرنیاؤ ه ییجان وئرم ندهیمکتب یعشق وطن

  ! )ا.د.(جانیآذربا ر،یازلدن بئله اوستادد م،یتانر

   
  یاز جالد د  یرا تا بود آزاد یشئمشاد ر .6

  جانیبس شئمشاد آذربا هطیداو خون غل خاک در

  ،ینیشومشاد یر ندنیلا نیلرظالم قورتارماقچون

  .جانیباشا اولوب آل قان، آذربا-باشدان نیشومشاد اؤز

  ه،یآزاد اولسون دونکو جالدالردان دئ یدیگیا یر 

  !یجاوانالر جانیچوخ آذربا ریب ریبدیبوالش قانا

   
  یعدو با دست ناپاک خود رنگین هآوخ ک .7

  .جانیتوق تات از اکراد آذربا گسستب

  لهیناپاک ال نیاؤزوموزکولر یسلهحیوشمن د افسوس،

  .بیریق ینیریاطاعت زنج نیکوردلر جاندایآذربا

  له،یلادوغما موردار  یسلهحیدوشمن  ،یک فحی 

 ] !2*[شیرمیبوخووونو ق یئنی نینیکوردلر جانیآذربا

   
  یو خو با خون دل سلماس هک نیب واشک اوروم .8

  .انجیآذربا ادیبن کندیو بر م شود ایدر

 یاورک قان ونیباخ، سالماس و خو نایاشیگؤز  نینیه اورم

  لهیا

   .ریکؤکوندن قوپار یجانیاولوب و آذربا ایدر شاراقیقار

  ال،ییاورک قان نیسالماس-یباخ، خو نایاشیگؤز  اورمونون

  !کؤکوندن یجانیآذربا ر،یدؤنوب، قوپار زهیدن

 م، تبرند از حد س رونیب یمرکز هانیهاکضح .9  

  .جانیحداد آذربا ه سر بر آرد کاو تا

  رلر،یظلم ائد  قیظالملر حددن آرت  یکمرکزده

  .نیرسیمان اوغلو باش قالدقهر نیجانیآذربا ،یقو

  زا،یمیباش یندلکول ا ندانیفراق اودالر ریدبس

  !جانیآذربا ان،یتامام  ایآزاد اول،  ای! اغایآ دور

 گرک ر،یآش نیمو حدظل نینیهاکالرضح مرکز

  .یلراوهک یرچیدم نیجانیآذربا نیرسیقالد باش
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  متس نیرب پس از چند ایخون شود دل آزادگان   .10

  جان؟یداد آذربا ای ؟یدهیسئتمگر م کام

 قان اولدو،  یباغر نینسانالریدن آزاده ارب! بونجا ظلم ای

 نایداد نیجانیآذربا ای رسن؟یریئتی نایکام یظالملر

  رسان؟یچات

  ن،ییقان ائتم یبو قدر اورکلر ریب ریند اربی

  !جان؟ینه واختادک آذربا ریقاالجاقد لیقولوباغ

 لو، قانا دؤندو زولوملردن، گؤن نیم،اؤزگورلریتانر 

  ؟یجانیآذربا ساوخی رسن؟یریندیسئو یدوشمن سن

   
 را  رانیامداد ا جانیآذربا یجان داد   .11

  .جانیرا سر امداد آذربا رانمدارانیا ستین

  اوچون، آنجاق رانیا بیکئچ ندانیجان جانیآذربا

  .ریئتمی نایداد نیجانیآذربا یحاکملر رانیا

  ندهیاولوب، اوز دیاوچون شه رانیا نیدلریگیا

  .جانیآذربا راندان،یسن ا انسیم آلمغ ان،سیآلم درد

  جان،یآذربا یسس و جان وئرد نهیسس نیرانیا 

 کؤمک؟ ریب جانایائتمز ندن آذربا  الریچرانیا

   
  و دربدر و بر آوار تا چند در هر بوم  .12

   .جانیوالد آذربااو  نام ههم هب یدست

  ر؟یوطن اوالجاقد-ینه واختادک ترک نیاؤوالدالر

  !جانیآذربا ان،یاو ان،یائله، او انیاله وئر، عص-ال

   
  نیتا چند خاکسترنش یاز آتش پاشدگ .13

   .جانیابرباد آذرب هخان دیبا آباد

  نه واختادک؟ وخسوللوقی ندنیآتش قیلشانیپر

  .ریدیآباد اولمال یبرباد ائو نیجانیآذربا

  ر؟ینه قدر کول اوالجاقد ندنیآتش قیلقینیداغ 

  !ریدیآباد اولمال یائو شیلمیخیی نیجانیآذربا

   
  همیمر ارایهان شهر جانیبر زخم آذربا   .14

  انجیدل ناشاد آذربا یشاد گردان تا

  ر،یدیارالی تکینکیده سن ییاور نیاریشهر

  .جانیمنه ملهم، سنه درمان، آذربا ریقدیآزادل

  !اریدرمان ائله شهر ریب نهیدرد نیجانیآذربا

  !ینییاور یبلکه  اونون  کدرل  سنرهیندیسئو

   

 qafqaz.ir/az ندهیخیتار لیجو ا-2014مارت  3

 نایآد نیاریاوستاد شهر» شیمالنمییای ندایتیسا

 «ر؟یند یاصل اساس نینیشعر «جانیآذربا» النیخاریچ

ده  یبیت یج-15 یعسگر فرد سهیا ندهیسمقاله یآدل

  :ریشدیوئرم

 سالم، الو ر،یو بؤلونمزد ریب رانالیوار اولدوقجا ا جانیآذربا

 یرک دئدائد ادیسسله فر وکسکیبونو 

  (qafqaz.ir/az)جانیآذربا

   
 قاالجاق، یباغل رانایا ویبو قیوارل جانیآذربا

 !یاؤز سس نیجانیآذربا یسسله بونو دئد وکسکی

  (نیداشق ی)عل

 دیونو جاواذم نینیتئتیوئرسیاون سالمیا جانیآذربا 

 جانیآذربا یجنوب آذربایجان یازارالر بیرلییو  یجاببارل

 یرطآروزون س مانیسا ازاری یریمد نینیسشعبه

 نینیقزل «انجیآذربا ،یتام فرقل سهیا ندهیلرترجومه

-اوز لهسییریچئو نیلربیت انیاولما ندهیمتن نالیژیاور

 ن،یزیتبر ندهسییکیهر ا نینیرمتنل رمهی. بو چئوکییاوز

محمد  خیستارخان، ش ن،ینیسکوچه« کامسال»اونون 

 قیرییراستال نایآدالر نیمانالرقهره یخیتار یمیک یابانیخ

 فلرلهیه تحرنه د نده،یمتن نالیژیاور نیبونالر نه قزل ،یک

 دیاؤنجه جاو کله،یل!.. بئلهدور؟وخیلرده ترجومه نلهیائد

 ریاؤرنک اوالراق ب ندنیسترجومه یستر( 16) نینیجاببارل

  :مرهیائد میتقد ینئچه بیت

( ریلییدئ ای فهیطا لنیسئچ بیلیی)سا انیآرا راندایا .1

  .دورچوخ ینسل

  ب،ییهوئرم ایدفا سهمهیک یگیلفیموختل نینلهجه

  …رلرسهییدئ یرانلیسنه ا لهقیاگر بو منط .2

  لر،یردیرلشدیب یمانیآس ئرلهیاوخودوالر،  صبح

 گئتمه،  لهیسؤزو نی. ناکسلرریزدیسمسهیک رانیا .3

  ستارخان یعسگر ینامل وکسکی نیوطن

  ر،یاونداد یسکوچه« کامسال» ،یک ریزدیبو همن تبر .4

  .الریشالدیباغ نایروطن شامال یمیپروانه ک ینیجانالر

  هله ده یقان نیجاوانالر ،یک ریزدیبو همن تبر .5

  …بییایبو نهیموغان چؤلونو الله رنگ

 نیاریآروزون شهر مانیشاعر سا یلیدا گونئ بو

 یبعض ییردیچئو ندانینالیژیاور نینیقزل «جانیآذربا»

  :لربیت



66 

 

 Xudafərin 198  (2021) 1400مهر 198فرین خداآ 

 

( لهیسؤزونه) نیو سن ناکسلر ریزدیسسهیمک رانیا .1

سنه قوربان  یا رلشمه،یکیف یلماغیری)؟!( آ بیآسقوالق 

  !جانیآذربا م،یجان میمن

 نیستارخان ریبدیلیازیحرفلرله  وکیبؤ ندهیخیتار رانیا .2

  .تلریاذ ییچکد

  وطن اوچون لریمیک یابانیخ ،یک ریزدیبورا همن تبر .3

  .الریشدیغیی نایغیشیشام ا یمیپروانه ک لر،یوئرد جان

  یقان نینیگنجلر ،یک ریزدیتبر نیبورا هم .4

  (14) «!تؤکولوب نایو موغان تورپاقالر ییچا آراز

   
 رمن،یشاعر، ناصر، چئو ،یک مرهیائد دیق زاراقیج ینیآلت

و عسگر  نینیداشق یزاماندا تورکولوق اوالن عل ینیع

 سییریچئو qafqaz.ir/az/”-dakı» زیالنی نینیفرد

اوه ک یرچیمتنده دم رمهیچئو ریاستثنا اولماقال، هئچ ب

  ...قیدا راستالماد نایاوبراز

 دیجاو ،یعسگر فرد ریدیغسای – نیرمنلریچئو یریآ-یریآ

 ندنیلریریچئو نینیداشق یآروز و عل مانیسا ،یجاببارل

فرق و  یجد یدکنیترجومه متنلر -بو اؤرنکلر  مییردیگت

داها  ریاولدوغوموزو ب یده حاقلنه درجه میزیورالر بصق

 نالدایژیاور یوانید کیلدلیدؤردج نیاری: شهررییقلیدصت

 سهیا یتورکجه، فارسجاس یستورکجه ،یمیاولدوغو ک

 نیاوخوجوالر رکلهیچئور نهیستورکجه جانیآذربا

  .ریدیللمهیوئر نایاریختیا

 ریب مییائتد هیدلرده موشاهترجومه نلهیائد دکیندیا

 لریچمه: شاعر ترجورمییستیا رماقیدا دقته چاتد ینوانس

 بیوار نهیتییماه نینیمجازالر یچوخقاتل نیاریشهر

و  شیقالم زیجعاده... مه چکمکظتاپاراق ن ینیغیلیقارش

متندن  نالیژیاور ش،یوئرم دانیداها چوخ م هییلسربست

 ،یعیطب نسهینلرترجومه ائد یرط. سشالریوزاقالشما

 نینیاثرلر نیشاعر ،یک بییاولما دههییاو سو یلهامیا

 فادهیسؤزلرله ا اراقیگوجونو دو کیپوئت ،ینیقلتیس یعیبد

  .نلریائتس

اوالن و  یلدقت ،یلاطیلرده سون درجه احتمسئله بو

 ریهر ب اناشان،ی تلهیمسول ریب یخصوص یقارش نایقالریازدی

 ینیچاپ اولونماس ندایغیاونون ساغل نینیوانید نیشاعر

 نیجیوشی ماین یقلمداش یحت اریشهر انیسا یلداها گرک

 نهیشرن زیسفیو تحر زیاؤلوموندن سونرا نقصانس نینیاثرلر

. او، ریشدیاناشمی تلهیددیو ج قیحساسل وکیده بؤ

 م،یدیاشاسایتهراندا  اگر»ازاراق،یاوغلونا مکتوب  نیشاعر

و بورجوم  میشیا میبو من ،یدیلم چاتساحوصو  میمکانیا

ولدوقدا، و بئله ا لمییمن اورادا دئ ،ی. آنجاق تأسف کیدیا

 ش،یرمیلدیب هیدئ «ریدمیدوشونمک الز یده اساسلبو باره

 یشیا نیو چت مهمبو  ش،یائتم لرهیتوص

 وکی ریب ریآغ ندهینیچ نینیجراچیا

گؤره،  نهیقناعت نیشاعر ی. چونکریشدیسانم

نشر  یوانین داوالرکه دااتیمؤلف اؤزو ح

 نهیاثرلر اراق،یسون گوجونو توپال ندهلهیائد

 ای دور،وخی ماین ،یک یندیا»: ریریل گزدا ریب

 ای ن،یلسیچاپ ائد یاثرلر شیلمیگرک سئچ

 ،یک ریدیاولمال ثیوار ریائله ب یمیدا اؤزو ک

 لرهلتمهیاسک-بیریو آرت کیلکیشیید یبعض

و  نیسلمهیوئر ولی فلرهیاولسا، تحر اجیاحت

 ی. چونکنیقبول ائتس یروحو دا اونالر نیآتان

 قیلیجیارادی یسؤزلره فرد ماین

ائله  غونیاو نهیمقصد یعیبد ن،دوغا ندنیتیخصوص

( ریشدیدوزلتم میسیا دنفتصی: هردن محض) اناشماالری

باالم،  زیعز میاونالرا ال وورماق اولماز... من ،یک ریشدیائتم

 ،یک ریدیشئدئور اثر ز،یسلیثیائله م نیمانین« افسانه»

. رالریییتان یمیک یشاعر نین«افسانه»اونون اؤزونو بئله 

بحث  ندایحاق ب،ییسؤز دئ ریب ندایحاق ماین ،یک میک

. محض بونا بیاساسالن هی«افسانه»داها چوخ  سه،بیائد

 ،یخمالین چالده ریموطلق و موطلق ب« افسانه»گؤره ده 

 شیچاتم مهیلا نین«افسانه». ریدیورسوز اولمالصتام ق

و بو  یشدیلمیریال گزد نهینئچه بند ریب ندهیسون نشر

  )660-658، 17) «یردییگؤزه د کیزلیسقهیسل شلردهیدوزل



67 

 

Xudafərin 198 (2021) 1400 مهر 198خداآفرین   

اؤزو ده  نیاریشهر ،یک میستردیائتمک ا دیاوالراق قئ سون

 ییلدیب غونیحالالردا داها او یبعض ینیآدالر نینیلرشعر

 فیموختل نینی. بونا گؤره ده اثرلرریشدیشمییآدالرال د

 دهجهینت. رینظردن قاچم کلریلکیشیید نیهم ندهینشرلر

و داها چوخ آدال  یکیا یلرشعر کنیا ندایغیساغل نیاوستاد

، «اولماز لیاص - یلیتورکون د». مثالً: ریشدینالنمییای

 مهحیمحمد را» ،«یراغیشبچ نیزیتبر - میائلد ایدر»

 محیمحمد را ایمکتوب و  مهراحی محمد –جاواب 

 یکیا» ،»هییسهند - میسهند»، »جاواب نهیرتلرحض

ی جیلقیانیپاشا جان » ،»یمال میتی- ندایاسقارداش آر

 - یاشالریگؤزومون »، «شاعره یلنعییاوغلوم سر

 - سینملهائی ناز„ ،«لرزومزومه –اوشاقالر » ،«الریاتیبا

 ،«نهیگؤزل جانیدا آذربا اخودیقزل،  ایو  یناماز اسیکل

 قیقارانل - سیمشتر مانیا» ،»یاذان سس - یزامان سس»

کرج »، «جنت و جهنم-و جهنم شتیبه»، «لرگئجه

 ریب ایغای آلعاوغلو  نینیزیقی مع زیقننه  – یسخاطره

 رم،یلمیب ایشعر و  کیریسات - رمیلمیب اتای» ،«قیگارلیادی

 ریب - زهیعز» ،«یدعاس نیزیمیلیاؤز د - نو ج نسا»

 هیزهیعز یشاعر همسر -جان  زهیعز»اؤلومو،  اری ایو  نیگل

 نهیسنون خاطرهحزم یحمد علدوستوم م یاسک» ،«رییدئ

نون زمح یمحمد عل ما نهیرید وستد اده یب –

 ،«یسال فاجعهبکر -رسول  تمخ یلتحر» ،»نهیسخاطره

ه ب  یسبابا خاطره» ،«یجهاد فرمان -دوغولورمو؟  ظحاف»

و س... بوتون بو  «یلتهران ی ایلتهران و تهران»، «پدر ادی

 پچا ش،یائتم لهیلااؤز  ندایغیشاعر ساغل ینیلرشمهییآد د

 ینیاسیگؤتورموشدو... آنجاق دون نهیده اوزر ینیتیمسول

 ینینظام نینیاثرلر وخلوغوندایسونرا اونون  دنکیشدیید

 یحاق یمعنو نیزیمیریهئچ ب هیائتمه شلریپوزماغا، دوزل

  ...وخدوری

 یتلیلبکار و مسولطسون درجه  یقارش نایقالریازدی البته،

 نیدراکیو ا ستعدادا ویبو یغیلیجیارادیتون بو اریاوالن شهر

 هیشعر و قاف یطمطراقل ش،یگئتم ولالی ییگؤسترد

 قلیع ینیاوزاق اولموش، اثرلر ندنیسهوه رماقیقوراشد

اساس  ینیحیسین وحدت رلهیکیف ن،یندوشونجه

 نهینلرو بوتون سئوه نایخالق ش،یقلمه آلم رکگؤتوره

صاحب  اثرایبو م .موشدوریقو ثرایم یادب ریب نیزنگ

جک گله یمیاولدوغو ک نالدایژیقوروماق و اور خماق،یچ

  ...بورجودور جدانو نیزلریب سهیاؤتورمک ا للرهینس
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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
 "گوٍنئیلی"محمدخانی حسین: یازان

 

 
قورقود دن ددهفولکلوریک دستانالریمیزدا, اوْ جوٍمله

کیتابیندا یئرلشن بوْیالریمیزدا چئشیتلی قوْنوالر ایله 

کی, سایی اوْن ایکی اوْالن بو بویالرین قارشیالشیریق. بئله

هامیسیندا حماسه و دؤیوشکنلیک بیرینجی سؤزو 

دانیشیرسا, بوْیالرین بیر سیٌراسیندا همین قونوالرال یاناشی 

-باشقا ائلئمئنتلری ده دویماق اوْلور. ائله بو باخیمدان دده

 یه بؤلمک اوالر.قورقود کیتابی بوْیالرینی دؤرد حیصّه

 بویالر.حماسی  -1

 وی بویالر.افسانه -حماسی -2

 لیریک بویالر. -حماسی -3

 معیشتله باغلی بوْی. -حماسی -4

 آرتیق بویو یئددی کیتابین بو اوْالراق اؤرنک 

 بوْیالر حماسی و یوْغرولموش ایلهقوْچاقلیق, دؤیوشکنلیک

 و او بوْیالری بئله سیٌراالماق اوالر: ساییلیر

نین بوْیو, سالور قازانین ائویخان اوْغلو بوغاج دیرسه

ییٌغماالندیغی بوْی, قازان بَی اوْغلو اوْروز بَیین دوستاق 

لیق قوْجا اوْغلو یئگنگ بوْیو, بکیل اوْغلو اوْلدوغو بوْی, غازی

ایمران بوْیو, سالور قازانین دوستاق اوْلدوغو بوْی و اوشون 

 قوْجا اوْغلو سَیرَک بوْیو.

 گؤزو تپه باساتین ایسه ربوْیال ویافسانه  -حماسی

 بوْیوندان دومرول دلی اوْغلو قوْجا دوخا و بوْی اؤلدوردویو

, بوْیو چیچک بانی ایلهبئیرک بامسی هابئله عیبارتدیر؛

 بوْیو خاتون سَلجان دوْنلو ساری ایلهقانتورالی ده جهائله

لیریک بوْیالر, دیش اوْغوزون ایچ اوْغوزا عاصی  -سیحما

یو ایسه حماسی و معیشتله باغلی بوْی حئساب اوْلدوغو بوْ

 مک اوْالر.ائله

سؤز یوْخ کی بو بوْیالرین هر بیرینده بو گؤستریلن 

دن قوْنوالردان عالوه باشقا قوْنوالر و ائلئمئنتلر اوْ جوٍمله

لر, وطنله باغلی عنعنه -عائیله, معیشت, دینی اینامالر

 دیر.گؤسترمکده چوْخ اؤزونو -موٍناسیبتلر و ساییره ده آز

قورقود بویالرینی اوخودوقجا, اونالردا دویوالن اولو دده

باباالریمیزین یوٍکسک اینسانلیق دَیَرلری, دوٍنیا 

 -گؤروشلری, کؤنول اوْخشایان و گوٍوندیریجی عادت

 لری اوْخوجونو حئیران ائدیر.عنعنه

بو شاه اثری چئشیتلی آچیالردان آراشدیرماق, اؤیرنمک و 

ماق هر بیر سوْیداشیمیزین میللی بورجودور. همین آچیقال

فیکیره اساساٌّ بیز ده بو قوْنودا الیمیزدن گلن قدَر بو زنگین 

اثرده قبول ائدیلمیش و حیاتا کئچیریلن ساواش 

رک, اولو یاساالریندان )حربی قانونالردان( اؤرنکلر گؤستره

اواش و اوْنالرین س نین حماسی یؤنلریباباالریمیزین حیاتی

ایله لر ایله داورانیشالریمئیدانالریندا اؤزلری و اؤزگه

 تانیش اوْلماغا چالیشاجاییق.

لرینده باییندیرخان کیمی خانالر خانی, قورقود حماسهدده

نین یانیندا یاخشی قازان بَی کیمی بَیلر بَیی و ساییره

مؤوقع قازانماق, ایگیتلرین اؤز هیمّتی, قوچاقلیغی و 

 "اوُشون قوْجا"دیر. اؤرنک اوْالراق دان آسیلیقهرمانلیغین

آدلی قوْچاق, قوْرخماز بیر  "اگرک"بوْیوندا  "سَیرَک"اوْغلو 

باسا  -لری باساایگیت قازان بَیین مجلیسینه گلنده بَی

گئچیب قازان بَیین قارشیسیندا اوْتورورموش کی, بیر گوٍن 

 آدلی کیشی اوْنا دئییر: "ترس اوزامیش"

لر هر بیری ن قوْجا اوْغلو, بو اوْتوران بَیآی اوُشو -

ایله اله کئچیریبدیر. ایله, چؤرگیاوْتوردوغو یئری قیٌلیجی

می تؤکدون؟ می کسدین؟ قانسن ساواش مئیدانیندا باش

باش  -اوزامیشین بو سؤزونون قاباغیندا اگرَگ,ترس

-سوْروشاندا, ترس -دیر؟کسمک, قان تؤکمک هوٍنَرمی

یه قازان دئییر. بئله بیر حادیثه -هوٍنَردیر,هن  -اوزامیش:

بَی اوْغلو اوْروز بَیین دوستاق اوْلدوغو بوْیدا دا راست گلمک 

اوْلور. قازان بَی ساغینا باخیر گوٍلور, سوْلونا باخیر سئوینیر, 

سینا باخدیقدا الین الینه چالیب آغلیر. آتانین بو قارشی

http://folklorazur.blogfa.com/post/83
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للتینی سوْروشدوقدا ایشیندن اینجییَن اوْغلو, بو ایشین عی

 آتا دئییر:

نی گؤردوم, اوْ, باش "قارا گونه"ساغ اله باخاندا قارداشیم 

کسیب, قان تؤکوب, قهرمانلیق گؤستریب, غنیمت آلیب, 

نی "اوْروز قوْجا"آد قازانیبدیر. سوْل اله باخاندا داییم 

گؤردوم, اوْ دا باش کسیب, قان تؤکوب, غنیمت آلیب, آد 

یما باخدیقدا سنی گؤردوم, نه اوْخ قازانیبدیر. قارش

آتمیسان, نه قیٌلیچ چکمیسن, نه آیری بیر قهرمانلیق 

 گؤسترمیسن!

همین بوْیالردا عوٍنوان آلماق دا ایگیدین اؤز چیخارینا و 

خان اوْغلو بوغاج دیر. بو حقیقتی دیرسهباجاریغینا باغلی

ده  هجبَی اوْغلو بامسی بئیرک بوْیو, ائله بوْیو, بای بؤره

آچقار گؤروروک.  -گؤزو اؤلدوردویو بوْیدا آچیقباساتین تپه

خان دئمک بیر بؤیوک کَلی یوُمروغو ایله اؤلدورن دیرسه

عوٍنوانینا الییق  "بوغاج"قورقود طرفیندن اوْغلو, دده

گؤرونور. بای بؤره بَی اوْغلو بامسی دا تاجیرلری سوْیان 

کسنلری دیغینا, یوْلکسنلردن تاجیرلرین مالینی قورتاریوْل

جزاالندیردیغینا گؤره, ائل آغ ساققالی قوْرقوت آتانین 

گؤز بوْیوندا, آدالنیر, تپه "بامسی بئیرک"ایله مصلحتی

اسالن سوٍدو اممیش, بوناگؤره ده هله اوشاقلیقدا آتالری 

باسیب ییٌخابیلن اوْروز قوْجا اوْغلو یئنه ده ائل آتاسی 

 آالبیلیر. عوٍنوانی "باسات"طرفیندن 

عوٍنوان آلماقدان عالوه دؤیوشجولر و قهرمانلیق 

لر گؤسترمیش ایگیتلر, دؤیوشدن سوْنرا, خانالر خانی و بَی

بَیی طرفیندن ده عزیزلنیر, اوْنا, خلعت, آت, دوه, یایالق, و 

یه اساساٌّ سرحدلری حتّا بگلیک وئریلیر. همین عنعنه

فیندن عزیزلنیر, قوْرویان قهرمانالر دا خان و پادشاه طر

آغیرالنیر و خلعت, آت, سیالح آالبیلیر. اؤرنک اوْالراق 

گوٍرجوستان سر حددینده قراووللوق ائدن بکیلی 

گؤسترمک اوْالر کی, خانالر خانی باییندیرخان اوْنو نه قدَر 

 ییر.و نئجه عزیزله

دده قورقود بوْیالریندا هئچ واخت ایکی اوٍزلولویه, یاالنا و 

ی یاراماز ایشلره یوْل وئریلمیر. دؤیوش بونالر کیم

مئیدانیندا قهرمان ایگیت کیملیگینی و اؤز آدینی حتّا 

لی و اوْنو سوْروشانا, دوْغرو و مهدوٍشمندن ده گیزلتمه

اردن آدین  -ار"دیر. بئله کی, لیمهاوْلدوغو کیمی سؤیله

سینی , جوٍمله"یاشورماق )گیزلتمک( عئییب)مان( اولور

ی دوستاق اوْلدوغو بوْیدا قازان بَیین دیلیندن اوْنون قازان بَ

گؤز بوْیوندا مئیدانینا گلمیش و تانیمادیغی ایگیتلره, تپه

ین اوْروز اوْغلو گؤزون دیلیندن اوْنو اؤلدورمک ایستهتپه

باساتا, اوشون قوْجا اوْغلو سَیرَک بوْیوندا, سَیرَگین 

سَیرَگه و سایرده مئیدانینا گؤندریلمیش اَگرَگین دیلیندن 

 لرله قارشیالشیریق.بئله بیر جوٍمله

لرینده دؤیوش مئیدانالریندا قهرمانا قورقود حماسهدده

یه گلن ایگیت, قهرمانین ایذنی اوْلماسا, یاردیم ائتمه

دیر. بئله بیر ایش هم قیٌنانیر, هم ده لیمهمئیدانا گیرمه

 ور.بعضاٌّ مئیدانا گیرَنین جزاالنماسینا سبب اول

تورالی دؤیوش قوْجا اوْغلو قاناؤرنک اوْالراق, قانلی

سینه دوٍشن چاغدا, اؤز مئیدانیندا دوٍشمنین موٍحاصیره

اوٍزو اؤرتولو بیر  "ساری دوْنلو سلجان خاتون"آداخلیسی 

قهرمان کیمی اوْنون یاردیمینا گلیب, بیر باشدان دوٍشوب 

نو گؤرور, آمما دوٍشمنی قیٌرماغا باشالیاندا, قانتورالی اوْ

سیز ساواشا ییب دئییر: آی ایجازهسسله تانیمادیغی اوٍچون

سیز ساواشا گیرن ایگیت کیمسن؟ بیزیم ائلده ایجازه

گیرمک و ساواشانا یاردیم ائتمک مان ساییلیر. ایندیجه 

 مئیداندان چیٌخماسان اؤزوم سنی جزاالندیرارام.

یئنه ده دستانالردا بعضی ایگیتلرین 

-یاغی باییندیرخانین  (سیزایجازه)وزجادستورس"

 قلمه کیمی قهرمان بیر "باسان( دوٍشمنینی)سین
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 موٍحاریبه اوْغوزالردا, اوْلورکی بللی وئریلدیگیندن

 اوْنا, چیٌخماق آرخا قوْشونا بیر یا و بیرینه مئیدانالریندا

 سینهایجازه اوْنون ده گیرمک مئیدانا اوٍچون یاردیم

 .باغلییدی

ردا حربی قانونالر اوْلدوقجا دیقّتلی و دستانال

سیز یاردیما گلنه ایجازه کی ایجازهقاچینیلمازدیر. بئله

وئریلمیرسه, دؤیوش مئیدانیندان قاچان دا کیم اولدوغونا 

کی دؤردونجو باخمایاراق, اؤلوم جزاسینا محکوم اوْلور. نئجه

 بوْیدا اوْخویوروق, قازان بَی, اوْغلو اوْروز بَیین اسیر

دوٍشدویونو بیلمیر و اوْنون ساواش مئیدانیدان قوْیوب 

رک, فرمانی آلتیندا اوْالن ایگیتلره قاچدیغینی ظّن ائده

 دئییر:

اوْغلوم مئیداندان قاچمیش اوْلسا, اوْنو یاخاالییب,  -

اؤلدورندن سوْنرا اؤلوسونو آلتی تیکه ائدیب, آلتی یوْلون 

 ییق!آییردیندا قوْیمالی

را اساساٌّ, یاتیب یوخالمیش دوٍشمن عسگری, همین قانونال

الینده قوْپوز اوْالن دوٍشمن عسگری و یا مئیدانی بوراخیب 

قاچان دوٍشمن عسگری اؤلدورولمور. بئله کی اوشون قوْجا 

یه گؤندریلن اوْغلو سَیرَک دستانیندا سَیرَکی اؤلدورمه

اَگرَک, سَیرَکی یاتیب یوخوالمیش گؤرنده, اوْنو اوّلجه 

خودان اویاتماغا چالیشیر. همین بوْیدا سَیرَک ده اویاناندا یو

باشی اوٍستونده دوران ایگیدی گؤرور, قیٌلیجینی چکیر, 

یه گلن ایگیدی وورماق ایستیرسه, اوْنون اوْنو اؤلدورمه

قورقودون قوْپوزو الینده قوْپوز گؤروب دئییر: کافر دده

اوْلماسایدی, حؤرمتینه سنی قیٌلیجالمادیم, الینده قوْپوز 

 ایندی سنی ایکی بؤلموشدوم. .

ین سینده تسلیم اولوب آمان ایستهداستانالرین نئچه

دؤیوشجونو اؤلدورمکدن واز کئچیرر. بئله بیر قانون حتّا 

اوغوز دوٍشمنلری و حتّا خائین آدامالر طرفیندن ده حیاتا 

کئچیریلیر؛ اؤرنک اوالراق اوْروز بَی دوٍشمنه اسیر اواْلندا, 

 -سین,اوْنو قورتارماغا گلن آتاسی, دوٍشمن الینه دوٍشمه

آمان  -ین اوْروز بَی, دوٍشمنه خطاباٌّ:دئیه, قایتارماق ایسته

دئدیکده,  -نین بیرلیگینه یوْخدور گوٍمان,مره کافر, تانگری

اوْنا امان وئریلیر. یئنه ده ایکینجی بوْیدا دوٍشمن الینده 

نین دیبینده و آغاجی دوستاق اوْالن اوْروز بَی دار

مره کافر, آمان,  -یه گتیریلنده, دوٍشمنه دئییر: اؤلدورولمه

نین بیرلیگینه یوْقدیر گوٍمان, قوْیون بنی بو آغاجال تانری

ایله شیم )دانیشیم(. اوْنا دا آغاجایله( سؤیله)دار آغاجی

خانی سهدانیشماغا آمان وئریلیر. هابئله بیرینجی بوْیدا دیر

یه آپاراندا, یگیتلری خیانتله یاخاالییب دوٍشمنلره وئرمهاؤز ا

نین الیندن قورتارماغا گلن ایگید, خان اوْنو ایگیتلریدیرسه

دئیه, اوْنو قایتارماق  -سین,بو خائینلرین الینه دوٍشمه

نین بیرلیگینه آمان تانری -دیکده, اوْنالرا دئییر:ایسته

قوْپوزومی الومه یوْقدیر گوٍمان, منوم الومی شئشین, 

 ییم.وئرین, اوْل ایگیدی دؤندَره

-همین اوْالی بامسی بئیرک بوْیوندا دلی قوْچارین دده

سینده, دوخا قوْجا اوْغلو دلی مهقوْرقوددان آمان ایسته

-مهدومرول بوْیوندا دلی دومرولون عزرائیلدن آمان ایسته

نین سیسینده, بکیل اوْغلو ایمران بوْیوندا دوٍشمن سرکرده

 سینده ده تکرار اوْلور.مهایمراندان آمان ایسته

همین حربی قانونالرا اساساٌّ دؤیوش مئیدانیندا, سیالحینی 

آتیب قاچان و یا تسلیم اوْالن دوٍشمنی قوْووب یاخاالمیر و 

-اؤلدورمورلر. میثال اوٍچون: ایکینجی بوْیدا اوْغوز ایگیتلری

ؤروروک کی, قازان ایله دوٍشمن آراسیندا گئدن ساواشدا گ

بَی قاچانی قوْومور, آمان دئییب تسلیم اواْلنی اؤلدورمور. 

همین حادیثه قانلی قوْجا اوْغلو قانتورالی بوْیوندا دا تکرار 

ایله سلجان خاتون بیر طرفده, کی قانتورالیاوْلور؛ بئله

نین گؤندردیگی قوْشون دا بیر طرفده ترابزون حاکیمی

ایله سلجان خاتون, قاباقالریندان رالیاوْالن ساواشدا, قانتو

سیٌنیب قاچان قوْشونون قاچانینی قوْومور, آمان دئیَنینی 

 اؤلدورمورلر.

اوْغوز دوٍشمنلری اوْغوز ایگیتلرینی یاتیب یوخوالمیش و یا 

-اوْیاق دا اوْلسا باشی قاریشمیش واختدا, هابئله خسته

ق ماراق لندیگی حالدا یاخاالماغا و اؤلدورمگه داها آرتی

گؤستریرلر. سؤزوموزه شاهید قازان بَیین تومانین قاالسی 

لری طرفیندن یوخالمیش حالدا آپاریلماسی, بامسی بَی

سی بایبورد حاصاری قوْشونو بئیرگین اؤز توْیونون گئجه

طرفیندن اوْغورالنماسی, بکیل بگین قایایا توْخونماقال 

, اوْنالرین بودونون سیٌنماسی خبری دوٍشمنلرینه چاتماقال

سی و فورٍصتدن فایداالنیب بکیلین حریمینه قوْشون چکمه

 دیر.سایره

قورقود بوْیالریندا تاجیرلر ده دؤیوشجو دوٍشمنلر دده

طرفیندن آماندادیرالر. دئمک هم اوْغوز ائللری, هم ده 

-اوْنالرین دوٍشمنلری, تاجیرلردن خیانت و یا زیان گؤرمه

ل تؤرتمیرلر. بو حقیقتلری بامسی یینجه اوْنالرا هئچ بیر انگ

دیریسیندن خبر  -بئیرگ بوْیوندا و بئیرگین اؤلوسوندن



71 

 

Xudafərin 198 (2021) 1400 مهر 198خداآفرین   

گتیرمک اوٍچون بایبورد حاصارینا گئدن بزیرگانالردان, 

قازان بَیین دوستاق اوْلدوغو بوْیدا اوْنو قورتارماق اوٍچون 

نین, تومانین قاالسینا قوْشون چکن اوْغوز ایگیدلری

خینالشدیقدا, ایز ایتیرمک اوٍچون دوٍشمن معبدینه یا

لریندن یاخشی باشا دوٍشمک بزیرگان گئییمی گئیمه

 اوْلور.

نین سؤزوندن چیٌخماق اوْلمور. هئچ بیر ساواشدا سرکرده

ایله, اوْندان سرکرده -تک ساواشالردا سرکردهبوٍتون تک به

سی و لرده اوْالنالر, هر بیریسی اؤز درجهآشاغی درجه

ه اوْالن دؤیوشچولر ایله دؤیوشورلر. بئله اوْلماسا سیندروٍتبه

نین ساواشینا عادی بیر دؤیوشجو گلسه, بو یعنی سرکرده

مک و آلچاتماق کیمی نی تحقیقر ائلهایش او سرکرده

قیمتلنیر. بونا اساساٌّ ساواشالردا قازان بَی دوٍشمن 

-ایله قارشیالشیر, بئلهلریندن اوْالن شؤکلو ملیکسرکرده

ایله شؤکلو ملیکین ساواشینا اوٍچ ساواشدا قازان بَیکی 

-شاهید اولوروق. هابئله دوٍشمندن اوْالن قارا توٍکن ملیک

ایله بوغاجیق ملیک, اوْغوز ایگیدلریندن اوْالن قیٌیان 

سلجوق اوْغلو دلی دوْندار ایله قازان بَیین قهرمان قارداشی 

ا دیٌش کیمی قهرمانالرال ساواشیرالر. حتّ "قاراگونه"

اوْغوزون ایچ اوْغوزا عاصی اوْلدوغو بوْیدا دا دیٌش اوْغوزون 

باشجیسی اوْروز قوْجا, ایچ اوْغوزون باشجیسی قازان بَیی 

اؤزونه قیٌریم)قنیم( سئچیر, اوْنونال ساواشاجاغینی 

لری ده هر بیریسی ایچ بیلدیریر, قاالن دیٌش اوْغوز بَی

ن بیر ایگیدی اؤزونه قیٌریم لریندن اؤزونه تای اوْالاوْغوز بَی

 سئچیر.

قدَر بؤیوک قهرمان اوْلدوغوندا, دئمک هر قهرمانین نه

سانلی  -اوْنونال ساواشان قهرمانین گوٍجلو, باجاریقلی, آدلی

 سیز دئییلدیر.اوْلدوغو دا ائتگی

اوْغوز ائللرینده قادینالر دا الزیم گلنده دؤیوش مئیدانالرینا 

الشیر و حماسه یارادیرالر. اؤرنک گئدیر, دوٍشمنله قارشی

اوْالراق ساری دوْنلو سلجان خاتون اوْغوز ائلینه گلین 

گتیریلَنده, بو گلین قیٌز, سوْنرادان آتاسینین اوْنو قایتاریب 

ایله ائله ساواشیر کی, اوْنالرین آپارماغا گؤندردیگی قوْشون

 چوْخو اؤلور, قاالنی دا قاییدیر قاچیر.

اوْروز بَیین دوستاق اوْلدوغو بوْیدا قازان  قازان بَی اوْغلو

موٍحاریبه مئیدانیندان قاییداندا, اوْنون حیات یوْلداشی 

اوْغلونون قاییتمادیغینی دویاراق  "بوْیو اوزون بورال خاتون"

اؤز حیات یوْلداشی قازان بَیه دئییر: اوغلومون باشینا نه 

ورسه, گلیبسه منه سؤیله. او دوٍشمن الینه اسیر دوٍشوبد

آتام باییندیرخانین یانینا گئدیم, آغیر قوْشون و چوخلو 

ساواش یاراغی و خرجلیک آلیم و اوغلومون آردینجا 

 -یینجه, الگئدیم. بئله اوْلسا, یاراالنیب آتیمدان دوٍشمه

آیاغیم دوْغرانمایینجا, اوْغلومو قایتارمایینجا یوْلومدان 

 جگم.یهدؤنمه

اوْغلونو دوٍشمن الیندن قورتارماغا  ائله بو بوْیدا قازان بَی,

 "خاتون بورال اوزون بوْیو"گئدنده, اوْنون حیات یوْلداشی 

 اؤزونو قاباق ایگیتلریندن اوْغوز و  یاراقالنیر, سیالحالنیر دا

 -چیگین ایلهایگیتلری اوْغوز. یئتیریر مئیدانینا ساواش

 ر.چیٌخی اوجا باشی دا ساواشدان و ساواشیر چیگینه
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ورقود بوْیالریندا ساواشالردان قاباق دؤیوش طبلی, قدده

لر, شئیپورالر چالینیر, ساواشالرین هامیسیندا اوْغوز نقاره

ایگیتلری ظفر چالیر, دوٍشمندن آلینان غنیمتلرین بئشدن 

بیری باییندیرخانا آیریلیر و هر ساواشدان سوْنرا بؤیوک بیر 

ائدن  مجلیس قورولور. او مجلیسده ساواشدا ایشتیراک

قوْرقود گلیر بوْی ایگیتلر, قهرمانالر عزیزلَنیر. نهایتده دده

 ییر, اؤیود وئریر و دوعا ائدیر.بوْیالییر, سؤی سؤیله

 سیندندده قوْرقودون توٍکنمز خزینه

هر خلقین مدنیتی, او خلقین ایستئعدادی و 

نین محصولودور. زنگین, گلیشمیش و ییارادیجیلیغ

یئتگین بیر مدنیت, او مدنیتی یارادان خلقین درین 

لی اینسانالر مئیدانا نین, ضیالی و دوٍشونجهکئچمیشی

نیر. زنگین نین گؤرونوشو کیمی قیمتلهگتیردیگی

قورقود کیتابی اوُلو میز ساییالن ددهفوْلکلوریک آبیده

نین زنگین, گوٍوندیریخی و باش باباالریمیز اوْغوز ائللری

معنوی میراثی اوْالراق, آشاغیداکی  -اوجالدیجی میلّی

 آتاالر سؤزلرینی و مثللری ده داشیماقدادیر.

 دده قوْرقود بوْیالریندا ایشلنن آتاالر سوًزلریندن: -1

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

یلی ایتی، کسگین آیاغی موًحکم، ایتی گئدن, اوْزان د

 .اوْالر دانیشا بیلن، 

سی اوْالن اوُلو = یییهگوٍلو اوُاللور, قابیرغالی بوًیوراییه

 اوْالر, قابیرغالی)سوٍموکلو( بوًیویر.

= اوًلمگین قالماغیندان گزدیگیندن اوْلدوگوٍن یئگ

 دیر.یاخشی

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

 دیر.یاخشی

اسکی دوْنون بیتی, اوًکسوًز اوْغالنین دیلی آجی 

 دیلی اوُشاغین یئتیم, بیتی پالتارین کوًهنه اوْلور=

 .اوْالر( یاندیریجی)آجی

ساییق  -= آت قوُالغی آییقآت قواُلغی ساغ اوْلور

 )هوٍشیار، تئز ائشیدن( اوْالر.

 درینلیک درین اوْلسا باتوُرور, قاالبالیق قوْرخودور=

خودار )درین یئرده باتماق, باسیریق قوْر باسیریقلیق, ارباتیر

 قاریشیق یئرده قوْرخو اواْلر(. -و قارما

( مینن اوْنو) گئدنی یاخشی آتین آت ایشلر, ار اوًیونر=

 .اوْالر سبب سینهاوًیونمه ایگیدین

یایان اَرین اوُمودو اوْلماز= یایاق )یئر آیاق, پیادا( ایگیدین 

 آرخاسی( اولماز. -اوُمودو )دایاغی

اوْغلوم  اوْغولدا اوْرتاجیم یوْق, قارداشدا قَدَریم یوْق=

یوْخ، اوْرتاجیم )ائویمین دیرگی, ییٌخیلماقدان ساخالیانی، 

قاپیمی باغالنماقدان ساخالیانی( و میراثچیم اوْالن, 

قارداش یانیندا دَیَریم یوْخ)اوغلو اولمایان کیشی قارداش و 

 حؤرمتسیز اولور.(.گوٍن ایچینده ده  -ائل

 قدَر دوه جه بوًیوموشسن, داریجا عقلین یوْق=دوه

ن سه, داری قَدَر عقلین یوْخدور )گوًودهبوًیوموشسن

 عقلین آزدیر(., بوًیوک

 قَدَر حاقّی تانری حاقّی، آنا آنا حقَّی, تانری حقَّی=

 .دیراوًنَملی

= قوْنشو حاقّی تانری حاقّی قوْنشو حقَّی, تانری حقَّی

 دیر.دَر اوًنَملیقَ

مدا اوْالنا یانی یانیما ائل باقدیقدا, قوْنشوما ائو باقدیم=

مه( اوًزگه کیمی باخدیم, قوْنشوما ائویمده اوْالن )اوًز عائیله

مدن اوٍستون )عائیله( کیمی باخدیم )قوْنشومو عائیله

 سایدیم(.

ساغالم  باش اَسَن اوْلسا, بوًرک گوًرونمزمی اوْلور؟=

ک گرَکمزمی؟ ساغالم باشدا بوًرک گوًرمک باشا بوًر

-اوْلمازمی، باش ساغالم اولدوقدا بؤرکونو چیٌخاریب آتمالی

 دیرمی؟!

 آسالن دا باالسی آسالنین اسالن انیگی یئنه اسالندیر=

 .اوْالر

 گوًیه, )برک یئر, اوُزاق گوًی گوًک ایراق, یئر قاتی=

 گوًیدن -ردنیئ اَل, اوْلمور باتماق یئره, اوْلمور چیٌخماق

 (.اوٍزولدو

برک  یالنیز ییگیت آلپ اوْلماز، یوْوشان دیبی

 یاردیمشسز, بیلمز اوْال قهرمان ایگیت یاردیمسیز اوْلماز=

 کوْلونون یوْوشان باسابیلمز، دوٍشمنی ایگیت آرخاسیز و

 .اوْلماز گیزلنمک دیبینده

اوْغوزون عارسوزی, توٍرکمنین دلوٍسینه 

 اؤزونو بنزرین، توٍرکه) توٍرکمنین, تنبلی اوْغوزون بنزر=

 [.2ر قورخمایان اوْالر]قدَ قوْرخمازی( بنزَدنین توٍرکه

قَدَمی قوُتسیز گلین دئیینجه, اوُدسیز گلین 

قَدَمی اوُغورسوز گلین دئیینجه, اوتانماز گلین  دئسوٍنلر=

 دئسینلر.
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 کوًپونو آتانین تپیک گن ییرتار=گن کؤپینی سوٍسهدپه

 آتانین تپیک, ییٌرتار( کَل سیٌغیر، آزغین) رانووُ بوُینوز

آالر, )بورنو یئللینی اوٍزدن ساالر(.  بوینوزالیان یئلینی

سیندن دینسیزین عوًهده»)بوگوٍنکو دئییمله دئسَک: 

 «.ایمانسیز گلر

 دده سوًزونده اوًن نینکیتابی قوْرقود دده -2

 :سوًزلریندن آتاالر ننسوًیله دیلیندن قوْرقودون

 نینتانری یینجه ایشلر اوْنگماز=آلاله دیمه -الهآل

 ایان ایشلر دوٍزلمز.باشالنم ایلهآدی

= قادیر تانری یینجه, اَر باییمازقادیر تانگری وئرمه

 سه, کیشی بای )زنگین= غنی( اوْلماز.وئرمه

 یازیلمایان آلینا ازلدن یازیلماسا, ار باشینا قضا گلمز=

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

 چاتمایان اَجَلی یینجه کیمسه اوًلمز=اجل وعده ایرمه

 .اوًلمز کیمسه

 اوًلن آدام دیریلمز.

 .قاییتماز دالی جان چیٌخان چیقان جان گئروٍ گلمز=

بیر ییگیدین قره داغ یوُمریسینجا مالی اوْلسا, ییقار, 

بیر  لمز=درر, طلب ائیلر، نصیبیندن آرتوُغین یئیه بی

ده ایگیدین بوًیوک داغ ییٌغینلیغیندا مالی اوْلسا, یئنه 

ییٌغار, توْپالر، دیلر، آنجاق نصیبیندن آرتیق یئیه بیلمز 

 )قیسمتدن آرتیق یئمک اوْلماز(.

 چایالر اوُلوشوبان سوُالر تاشسا، دنیز توْلماز=

 .دوْلماز دنیز ده، ائدرسه طوٍغیان قوْووشاراق

 بوًیوک اوًزونو یَنی تانگری سئومز=تکبّوٍرلیک ائیله

 .سئومز تانری سایانی

 آلچاق کوًنلو گوًگلون یوُجا توُتان ارده دوًولت اوْلماز=

 .اوْلماز اعتیباری آدامین اوْلمایان( کارتواضع)

 تربیه اوْغلونو اوًزگه یاد اوْغلی ساقالماقال اوْغیل اوْلماز=

 .وئرمز یئرینی اوْغلونون اوًز, ده ائتسن

 = کوٍل ییٌغینی تپه اوْال بیلمز.جیک اوْلمازکوٍل دپه

= اوْلماز قاتیر اوُرسان، اوٍین  قره ائششک باشینا

 بؤیوک ائششگین باشینا نوْخدا ووُرماقال قاتیر اوْلماز.

 یاخشی قاراواشا قاراواشا توْن گئیوٍرسن، قادین اوْلماز=

 .بیلمز اوْال خانیم, ده گئیدیرسن پالتار

دنه،  -بیر)دنه -بیر اپا قارالر یاغسا، یازا قالماز=ی -یاپا

 آز(یاغان قار یازا قالماز. -آز

 چمن گوٍی و سیٌخ یاپاغلو گوًیجه چمن گوٍزه قالماز=

 (.اوْالر آز عوًمرو گوٍلون) قالماز پاییزا

= کوًهنه و اَپریمیش پامبیقدان اسکی پامبیق بئز اوْلماز

 بئز چیٌخماز.

 دوًنوب دوٍشمن کوًهنه لماز=قاری دوٍشمن دوْست اوْ

 ست اوْلماز.دوْ

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

, سالماسان برکه آتی) اوْلماز وئرمک باشا یوْلو قیٌیمایینجا

 (.بیلمزسن وئره باشا یوْلو

 قیٌریم  قره پوْالد اوُز قیٌلیجی چالمایینجا

ووُرمایینجا, دوٍشمن  بوًیوک و توتوملو قیٌلیجی =دوًنمز

 گئری قاییتماز.

 خرج مالینی کیشی ار مالینا قیٌیمایینجا آدی چیٌقماز=

 اوُزاغا سسیندن توْپ سسی چوًرگین) قازانماز آد سه،ائتمه

 (.گئدر

 آناسیندان قیٌز یینجه اوًگیت آلماز=قیٌز آنادان گوًرمه

ل, . )آناسینا باخ, قیٌزین آاوًیرَنمز زادی بیر, سهگوًرمه

 آرشینینا باخ بئزین آل(.

 ائوینده آتا یینجه سوفرا چکمز=اوْغول آتادان گوًرمه

 قوْناقجیل) آچماز سوُفرا اوْغول ینگوًرمه سوُفرا آچیق

 (.اوْلماز قوْناقجیل اوْغلو آتانین اوْلمایان

-دیر, ایکی گوًزونون بیریاوْغول آتانین یئتیری

 دیر.گوًزونون بیریآتانین داوامچیسی و ایکی  اوْغول دیر=

= دیرنین کوًزیدوًولتلو اوْغول قوْپسا, اوْجاغی

باشلی اوْالن اوْغول آتا اوْجاغینی آلیشقان  -عاغیللی

 باشلی اوْغول آتانین آدینی باتیرماز(. -ساخالر )عاغیللی

= سوٍن بابا اوًلیب, مال قالماسااوْغول داخی نئیله

اوْغلوندان آتا مالی گئدیب, مال قوْیمایان آتانین  -اوًلوب

 مک اوالر؟ایسته

 عقلی بابا مالیندان نه فایدا، باشدا دوًولت اوْلماسا=

 .بیلمز گوًره فایدا مالدان قالما آتادان ائوالد اوْلمایان

 !دوًولتسیز شرَّیندن آلاله ساقالسوُن، خانیم، سیزی

 .خان, تانری سیزی آنالماز آدامین شرّیندن ساخالسین =

 
 [1آیاقلی ]سانلی، مشهور، یئل -کجه: آدلیاسکی توٍر -

ده تدقیقات و ایضاحات [ )توٍرکمندن مقصد توٍرکمنلر دئییل, بوُ باره2]-

 الزیمدیر. چوٍنکی توٍرکمنلر اؤزلری ده اوغوزالرداندیالر(.

« یاخشی سوْیلو آت» هر ایکی بیچیمده قئیده آلینمیشدیر و ظاهیراٌّ  

 [3]-آنالمیندادیر 
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دده قوْرقوت کیتابیندا 

 محبّت داستانالری

قوْرقوت کیتابی, اولو دده

اوْغوز  -باباالریمیز اوْلموش

عنعنه,  -نین عادتائللری

روحییه, اینام و دینی  -احوال

خصوصیتلرینی عکس 

ائتدیرمکده اوْالن, دوٍنیا 

وْلدوز ادبیاتی آراسیندا پارالق ا

و اؤلمز بیر آبیده, چوْخلو 

داستان یارادان و قلم 

صاحبلرینه ایلهام قایناغی, 

معنوی  -زنگین, میلّّی 

 ثروتیمیزدیر.

اثرین قلمه آلینماسیندان, 

 -یعنی عصرلر بوْیو آغیزدان

یادداشا کئچدیکدن  -یه, یادداشداندن سینهآغیزا, سینه

دن آرتیق سوْنرا, یازیلماسیندان دوْققوز یوٍز ایل

گوٍندن آرتیق  -للیکلر گوٍنوده, اوْندا اوْالن گؤزهکئچمیشسه

ادبیات و مدنیت ووُرغونالرینی اؤزونه ساری جذب 

 دیر.ائتمکده

بو اوْن ایکی بوْیون ایکیسی اساطیری, یئددیسی حماسی و 

ایکیسی عشق و محبّت داستانی، بیری ده حماسی و 

نین بیری ستانالریدیر. محبّت دامعیشتله باغلی داستان

بویو, بیری ده « بامسی بئیرک»اوْغلو « بای بورا بگ»

بوْیودور. بو داستانالردا « قانتورالی»اوْغلو « قانلی قوجا»

-لری, ائولهعنعنه -نین ائولنمک باره ده عادتاوْغوز ائللری

جه ده اوْغالن ننلرین هانسی شرطلره مالیک اوْلماالری, ائله

آشکار  -لر آچیقدا اوْالن ایلگی و عالقهایله قیٌزین آراسین

 ریلیر.گؤسته

یه, ائلین آغ ساققالی و یا ائلده اوْالن آغ ائلچی گئتمه

لی یئرییه ساققال کیشیلر اوْالن یئرده, هئچ کیمسه ایره

ین اوْغالن هم اؤز آتاسی هم ده ییر. ائولنمک ایستهبیلمه

دانیشا بیلیر. آچیق و تَکَلّوٍفسوز  -قیٌزین آتاسی ایله آپ

یی اوْغالندا, یالنیز جهاوْغالن آالجاغی قیٌزدا, قیٌز ایسه گئده

ییر. او اؤزونه بیر بوُخونا کیفایتلنمه -للیگه و بوْیاگؤزه

غئیرتلی, قوْرخماز, جیالسون و قهرمان حیات یوْلداشی 

لی و ده هر ایکیسی سیٌناقدان کئچمهآختاریر. بو ساحه

یٌناقدان دیر و سلیکئچیریلمه

-ین ائولنه بیلمهکئچه بیلمه

ییر. هئچ قیٌز و هئچ اوْغالن 

ایله ایلقار هئچ بیر شرط

سیندن وئردیگی سئوگیلی

ییر و اوْنون یوْلوندا دؤنمه

یه باشیندان, جانیندان کئچمه

ده عائیله حاضیر اوْلور. نتیجه

قوْرخمازلیق, قهرمانلیق, 

محبّت عشق وفا و صمیمیّت 

رولور. بو اساسیندا قوُ

موضوعالری یوُخاریدا ایدّعا 

ائتدیگیمیز داستانالرین 

یی داها دا اؤزونده گؤسترمه

رک, کیتابی یئرلی گؤره

واراقالییر, داستانالری گؤزدن 

 کئچیریریک.

-بای بورا بگ اوْوالقدان قاییتمیش اوْغلو بامسی بئیره -1

 گی قارشیالیاراق, اوْندان سوْروشور:

 یشیق بو گوٍن اوْغوزدا نه گؤردون؟دان -اوْغول! دان -

ایله « بانی چیچک»ین قیٌزی  -«بای بئجان بگ»اوْوالقدا 

گؤروشوب, سئویشیب, سیٌناییب و سیٌنانمیش اوْغالن, 

 آتاسینا بئله جواب وئریر:

رمیش, قیٌزی اوْالن ییم, اوْغلی اوْالن ائوَنه گؤره -

 کؤچورموش.

 اوْغلونون مقصدینی باشا دوٍشن آتا:

دئدیکده,  -ییرسن, گئدیب آلیم سنه, کیمی ایسته -

 اوْغالن دئییر:

بابا, مانا بیر قیٌز آلی وئرکیم, بن یئریمدن توُرمادین, اوْل 

دین, اوْل مانا باش تورگج گرَک, بن قاراقوْچ آتیما بینمه

گتورمک گرَک ! . . . )بابا منه بیر قیٌز آلیب وئرکی, من 

ش اوْال, من قارا قوْچ آتیما یئریمدن دوُرمامیش او دوُرمو

میش, او مینمیش اوْال, من قنیمه چاتمامیش, او مینمه

 منه باش گتیرمیش اوال ! (

دیگی شرطلری, ک آالجاغی قیٌزدا ایستهبامسی بئیره

ییر دا آالجاغی قیٌزدا ایسته« قانتورالی»اوْغلو « قانلی قوْجا»

 ده آتاسینا بئله دئییر:و بو باره
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یئریمدن توُرمادین, اوْل توُرموش اوْال, من من  -بابا -

دین, اوْل بینمیش اوْال, بن قانلی کافر قاراقوچ آتیما بینمه

 ائلینه وارمادین اوْل وارمیش, مانا باش گتورموش اوْال !

آتاالرین اوْغولالرا وئردیکلری جوابالردا او قدر فرقلی 

 اوْلماییر, مثالٌّ بئیرگین آتاسی:

مزسن, کندویه بیر هَمپا ز دیلهاوْغول, سن قیٌ -

نین دا آتاسی دئیین کیمی, قانتورالی -ایسترمیشسن, 

 ییر:سؤیله

مزمیشسن, بیر جیالسون, بهادیر اوْغول, سن قیٌز ایسته -

سن, خوش سن, ایچهایسترمیشسن, آنون آرخاسیندا یئیه

 سن. . .کئچه

ایندی ده بیر قیٌزا ائلچی گئدنده یاشلی آدامالرین 

دریلدیگی کیمی, اوْنالردا یاشلی و آغ ساققال گؤن

کیشیلری ائلچی گؤندریرلر. بامسی بئیرگین آتاسی اوْغوز 

ییر, اوْنالر ایله بگلرینی اوْداسینا چاغیریر. آغیر قوْناقلیق ائله

 ریلیر.قوْرقود ائلچی گؤندشیر و نهایتده ددهمصلحتله

نده, آلماغا گئد دا اوْغلونا قیٌزنین آتاسیها بئله قانتورالی

نی یانینجا آپاریر. هر ایکی داستاندا, نئچه یاشلی کیشی

-نمهبیریندن فرقله -ائلچیلیگه گئدنلرین سؤزلری ده بیر

ییر؛ اؤرنک اوْالراق, بامسی بئیرک طرفیندن ائلچی گئدن 

قوْرقوت آتا بانی چیچگین قارداشی اوْالن دلی قوْچارا بئله 

 دئییر:

 غینی )داغینی( آشماغا گلمیشم,قارشو یاتان قارا تا

ل( سوُیونو آقیندیلی )آخماقدا اوْالن(, گؤرکلو )گؤزه

 یه گلمیشم,کئچمه

 گئن اَتگینه, تار )دار( قوْلتوغونا قیٌسیلماغا گلمیشم,

نین بوُیروغیال, پیغمبرین قولیله, آیدان آری, گوٍندن تانری

بامسی « بانی چیچکی»گؤرکلو قیٌز قارتاشین )باجین( 

 مگه گلمیشم.گه دیلهئیرب

قانلی قوْجا اوْغلو قانتورالی دا ترابوزان تکورونون قیٌزینی 

 آلماغا گئتدیکده, تکور اوْنا خطاباٌّ:

ییگیت, نه یئردن گلورسین؟ سوآلی وئررکن, اوْغالن اوْنا  -

 بئله جواب وئریر:

 قارشو یاتان قارا تاغینی آشماغا گلمیشم,

 گلمیشم,یه آقیندیلی سوُیونی کئچمه

 تار اَتگوٍنه, گئن قوْلتوغونا سیٌغینو گلمیشم,

نین بوُیروغیال, پیغمبرین قولیله قیٌزینی آلماغا تانری

 گلمیشم.

نین دیلیجه نین, هم ده قانتورالیسیز کی, هم دده)شوبهه

نین بوُیروغی و تانری»نیلمیش و یازیلمیش سؤیله

میش لمهکیمی عیبارتلر, اسالم دینی گ« پیغمبرین قولی

 -یارانمیش داستانالردا اوْال بیلمزدی و آیدیندیرکی, بئله

بئله سؤزلر اسالم دؤورونده داستانالری کؤچورن مسلمان 

 ییشدیردیگی عبارتلردیر(.دیگی و یا دَکاتیبین عالوه ائله

یینجه, قوْرقوت کتابیندا ایگیتلر قهرمانلیق گؤسترمهدده

نجه, نه اوْنا آد قوْیولور, نه ییاردم و باجاریغینی آشکار ائتمه

یاخشی ایجتیماعی موقعیته مالیک اوْال بیلیر, نه ده ائولنه 

آچیق  -سینده آپبیلیر. همین موضوع داستانالرین نئچه

گؤستریلیر؛ نئجه کی سؤزو گئدن ایکی داستاندادا بو 

 لره راست گلیریک.کیمی حادیثه

یکده, یه راست گلدبامسی بئیرک اوْوالقدا بانی چیچه

شیر و منه یارار قیٌز بو قیٌز اوْنونال آت چاپیر, اوْخ آتیر, گوٍره

اوْال بیلر دئیه, بارماغیندان قیٌزیل اوٍزویو چیٌخاریب, اوْنون 

بارماغینا تاخماق ایله آداخالشیرالر و اوْوالقدان 

قاییتدیقدان سوْنرا, اؤنجه ایشاره ائتدیگیمیز کیمی 

 رلر.قوْرقوت آتانی ائلچی گؤندَری

دا « قانتورالی»ترابوزان تکورونون قیٌزینی آلماغا گئدن 

)بؤیوک و اخته « قارا بوُغا»نین گؤزونون قاباغیندا بیر هامی

اوْلمامیش اؤکوز(, بیر قاغان اسالن )قیزمیش اسالن( و بیر 

ایله ساواشمالی و هر اوٍچونو باسمالی, میش دوهکوٍکره

جا کسیلن اوْتوز ایکی باشقا لی اوْلور, یوْخسا, قاباقاؤلدورمه

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 

نیر. سوْنراالر اسالم دینی تأثیرینده زایله سئویشیر و ائولهقیٌ

شاه »دن فوْرماالشمیش محبّت داستانالریمیز, او جوٍمله

 –همراه »یا « پری گولعذار, عرب زنگی -ایسماعیل

 وَ «یاسمن, گولشن -ورقا» ده جهائله «ساناز, سروناز

 لهای قیٌز نئچه اوْغالنین بیر, کیمی اوْالن. ده ساییره

-گؤرونمه داستانالردا بو سیائولنمه سوْنرا و سیسئویشمه

 چوْخ و میشائتمه ظهور دینی اسالم داستانالرین دا بو. ییر

حتمال کی شامانیزم تأثیرینده یارانماسینا بیر سَنَد ساییال ا

 بیلر. . .
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هر اوْغالن, یالنیز بیر قیٌزایله 

ییر و یالنیز ائولنمک ایسته

ییر. هاوْنا محبّت بسل

دئدیگیمیزین ثبوتو اوٍچون 

بامسی بئیرک بوْیوندان 

-یه کیفایتلهاؤرنک گؤسترمه

 نیریک:

نن بانی چیچک ایله ائوله

بامسی بئیرَک, تویونون 

سی بای بوْرد حصاری گئجه

ردیگی یئددی نین گؤندَبگی

-یوٍز کافرین واسیطه

 پاراسارین, اوْغورالنیب  سیله

 دوُستاق قاالدا او ایل آلتی اوْن وَ آپاریلیر حصارینا بایبورد

 وئرچی -آل نینآتاسی اؤز سوْنرا ایلدن آلتی اوْن. اوْلور

ردان ائشیدیرکی, یاالنچی جاسوسال گؤندردیگی دؤنوندا

اوْغلو یالینجیق آدلی بیر اوْغالن بوُنون اؤلوم خبرینی 

ییندن اوُمود اوٍزوب و جهآپاریب, آداخلیسی دا بوُنون گله

دیر. یه مجبور ائدیلیباوْغلو یالینجیق ایله ائولنمهیاالنچی 

-جهنده اؤزونو ایتیریر, نه ائدهبامسی بئیرک بو سؤزو ائشید

نین قیٌزی کی ییر. بونو بئله گؤرن کافر بگییینی بیلمه

 چوْخدان ایدی بونونال ائولنمک آرزوسوندایدی دئییر:

 اوْغالن نه اوٍچون بئله حالین پوْزولوبدور؟ -

 مسی بئیرَک جواب وئریر:با

نییه پوْزولماسین, یاالنچی اوْغلو یالینجیق منیم اؤلوم  -

ییبدیر. خبریمی آپارمیش و آداخلیمی آلماق ایسته

 -قوْرخورام, من دوستاقدان قورتولوب گئدینجه, ایش

 ایشدن کئچه.

 بو سؤزو ائشیدن قیٌز دئییر:

اگر سنی حاصاردان آشاغا اورغانال سالیندیراجاق 

ولورسام, بابانا, آنانا ساغلیقال واراجاق اوْلورسان, ا

)اگر سنی اؤرکن  بنی بوندا گلوب حالللیقا آلورمیسان؟

 -ایله حاصاردان آشاغی سالسام, ساغلیق ایله گئدیب, آتا

آنانا چاتسان, قاییدیب بوُرادا منی حالللیغا )حیات 

 یوْلداشلیغینا( آالرسانمی؟ (

 بئیرک آند ایچیر:

-توْغرانایین, اوْخوما سانجیالیین, یئرگیبی کرتله قیٌلیجیما

یین, توْپراق گیبی ساوریالیین, ساغلیقال واراجاق اوْلورسام 

اوْغوزا, گلوب سنی حالللیغا 

م ! )اؤز قیٌلیجیما آلماز ایسه

دوْغرانیم, اوْخوما سانجیلیم, 

کسیک  -یئر کیمی کسیک

کَردی( اوْلوم,  -)کَردی

, اگر توْرپاق کیمی سوْورولوم

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, 

نیر؛ میش چاتیر و آداخلیسیال ائولهایشدن کئچمه -ایش

-ین کافر بگیوُرتارمیش و یوْلونو گؤزلهآمما بیر داها اوْنو ق

 نین قیٌزینی آلماغا قاییتماییر.

ده آداخلیالرینا اوْغوز ائللرینده آداخلی قیٌزالر حدسیز درجه

نین نه اؤلوسوندن, نه دیرالر. اوْن آلتی ایل آداخلیسیوفالی

هئچ کیم « بانی چیچک»ده دیریسیندن خبری اوْلمویان 

سینین یوْلونو گوٍندوز سئوگیلی -ییر, گئجهایله ائولنمه

گئدندن اوْنو خبر آلیر, خئییر خبر  -ییر, گلیبگؤزله

ینده گوٍز آلماسی کیمی آل یاناقالرینی ائشیتمه

بگ  -جیٌرماقالییر, قارغی کیمی قارا ساچینی یوْلور, 

دئیه, گؤزیاشی تؤکور. هابئله  -گلمز, -ایگیدیم گئتدی

بوْیالریندان ساییالن نین حماسی قوْرقوت کیتابیدده

اوشون قوجا اوْغلو سگرک بوْیوندا گؤروروک کی, اوْغالن 

بؤیوک قارداشینی دوٍشمن دوْستاقخاناسیندان قوُرتارماغا 

 گئدنده آداخلیسینا دئییر:

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

ایکی ییل باقغیل, گلمزسم, اوٍچ ییٌل بافغیل, 

سن, آیغیر ت منیم اؤلدوگیمی بیلهگلمزسم اوْل وق

آتیم بوْغازالیوب, آشوم وئرگیل, گؤزون کیمی 

, قیز) توتارسا, گؤگلون کیمی سئوَرسه, آنا وارگیل !

 ایل ایکی, سمگلمه ایلده بیر, گؤزله یوْل منه ایل بیر سن

 او, سمگلمه, گؤزله ایل اوٍچ, سمگلمه ایلده ایکی, گؤزله

 اتی) کسیب باشینی آتیمین کارک, بیل اؤلدویومو واخت

, توتارسا کیمی هر گؤزون, پایال( پیشیرب یئمک ایله

 سئوَرسه, اوْنا گئت )اوْنونال ائولن(!( کیمی کؤنلون
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 قیز اونا بئله جاواب وئریر:

 ییگیدیم, من سانا بیر ییٌل باقام )باخام(,

 بیر ییٌلدا گلمزسن, ایکی ییٌل باقام.

 ؤرد ییل باقام,ایکی ییٌلدا گلمزسن, اوٍچ, د

دؤرت ییلدا گلمزسن بئش ییٌل, آلتی ییل باقام, 

م, گلندن, گئدندن آلتی یوْل آییردینا چادیر تیکه

نه آت, توْن وئرم خبر سوْرام, خئییر خبر گتورَ

نین باشین کسَم, قافتانالر گئیدورم, شَر خبر گتورَ

 من, ایگیدیم) ارکک سینَگی اوٍزَریمه قوْندورمییام.

 ایل ایکی, سنگلمه ایلده بیر, گؤزلرم یوْل ایل بیر سنه

ایل گؤزلرم,  دؤرد, ایل اوچ, سنگلمه ایلده ایکی, گؤزلرم

سن, بئش ایل, آلتی ایل گؤزلرم, آلتی دؤرد ایلده گلمه

گئدندن خبر  -یوْل آییردیندا چادیر قوُرارام, گلیب

نه آت, دوْن و دؤیوش پالتاری سوْرارام, خئییر خبر گتیر

نین باشینی کسَرَم, سن گلینجه, رم, شر خبر گتیروئره

 یی( ده اوٍستومه قوْنماغا قوْیمارام.ارکک چیبینی )میلچه

اؤنجه دئدیگیمیز کیمی, اوْغالن دا آالجاغی قیٌزدا 

قهرمانلیق آختاریر. اؤرنک اوْالراق سؤزو گئدن قانلی قوْجا 

اوْغوزا  اوْغلو قانتورالی دا ترابوزان تکورونون قیٌزینی آلیب

دؤنور, یئددی گئجه, یئددی گوٍنوز چاپاراق گلدیکدن 

سوْنرا, اوْغوز ائللرینه چاتیر, بیر یئرده دوٍشوب دینجلمک 

ییرلر, اوْغالنین یوُخوسو گلیر, یاتیب یوُخالییر, قیٌز ایسته

به اوْیاندا, تکور آییق قاالراق, اوْنا کئشیک چکیر. دئمه

قیٌزی قایتارماق اوٍچون )قیزین آتاسی( پئشمان اوْلوب, 

 قوْشونونون نینآتاسی قیٌز. گؤندَریر  آغیر بیر قوْشون

ردوکده, قانتورالینی یوُخودان اوْیاداراق, گؤ گلدیگینی

ایله بیرگه وار اؤزوده دؤیوش دوْنو گئییب, قانتورالی

گوٍجوایله دوٍشمنله دؤیوشور, ووُرور, اؤلدورور, حتی آتی 

سینده قالمیش من موٍحاصیرهاوْخالندیغی اوٍچون دوٍش

دن چیٌخاریر و دوٍشمنی قانتورالینی دا موٍحاصیره

سیٌندیردیقدان سوْنرا اوْغوز ائلینه ساری یؤنلیرلر. همین 

 گلیشده, اوْغالن قیٌزی بیر داها سیٌناماقدان اؤترو اوْنا دئییر:

من گرَک سنی اؤلدورم, دیری قالسان اوْغوزا چاتدیقدان  -

ده قالمیشدی من قوُرتاردیم, ورالی موٍحاصیرهقانت -سوْنرا,

 ! ائدَرسن آبیرسیز منی, اؤیونرک, دئیه –

بو سؤزون قاباغیندا الی سیالحلی قیٌز الی یالین اوْغالنا 

 دئییر:

بگ ییگیت, اؤیونرسه, اَر اؤگونسون, آسالندیر,  -

 اؤگونمکلیک عوْرتلره بؤهتاندیر.

ون, بو قرارا گلیرلرکی, دیگی اوٍچنهایتده اوْغالنین ال چکمه

بیرلرینه اوْخ آتسینالر, اوْغالن اوْل نوبتی قیٌزا وئریر.  -بیر

نلرینی چیٌخاریر, سوْنرا قیٌزدا اوْنا آتاجاغی اوْخالرین دمره

نسیز گوٍجونو و باجاریغینی اوْغالنا گؤسترمک اوٍچون دمره

نین نین توکلریاوْخو ائله آتیرکی, اوْخ اوْغالنین باشی

سیندان کئچیر. بئله گؤرن اوْغالن آلیب گتیردیگی آرا

قیٌزین نه قدر وفالی و محبّتلی اؤلدوغونا داها آرتیق اینانیر 

 و بیرلیکده اوْغوزا گلیرلر.

دا باشقا دده قوْرقوت کتابیندا بو ایکی محبّت داستانی

داستانالر کیمی خوْشلوق و شادلیقال سوْنا چاتیر, دده 

 ییر و بئله دئییر:یالییر, سؤی سؤیلهقوْرقوت گلیب بوْی بوْ

 قارا تاغالرین ییقیلماسون,

 )بؤیوک داغالرین ییٌخیلماسین(

 سون,لیجه قابا آغاجین کسیلمهکؤلگه

 سین(بؤیوک آغاجین کسیلمه -لی)کؤلگه

 آغ ساققاللو بابان یئری اوُچماق اولسون

 )آغ ساققال آتانین یئری جنّت اوْلسون(

 ,ی بهشت اوْلسونآغ بیرچکلو آنان یئر

 )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 !!!

, گوٍناهینیزی آدی گؤزل )ییٌعیشدیرسین, ساخالشدیرسین

محمد مصطفا )ص( اوٍزو سوُیونا )آبیریسینا( باغیشالسین, 

 آهای, منیم خانیم!!!(

 یگوٍنئیل. م حسین  -دده قورقود کیتابی قایناق :
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 آشیق عباس حقیقی
 

 نین یهڪجی ایلده تور _1270آشیق عباس جارچیلی

 شغالینداای روس و ائرمنی.گلیبدیر دونیایا شهرینده قارس

عایله سی ( 1918_1914قیریمالرا گوره ) سوی

 نین یڪما گئچیپ داغالرینان آغری دهڪبیرلی

ایل سونرا اورمونون  4 و گلیب ندینهڪ ڪدیب

 آشیق اورمودا سببدن بو ائله.یئرلشیر ندیندهڪجارچیلی 

 _1323 عباس آشیق.تانینیر ایله آدی جارچیلی عباس

ا قاییدیر اور ایله یشیچاغیر دولتینین یهڪجی ایلده تور

 .جی ایلده ایغدیر شهرینده وفات ائدیر _1330و 

آیت اهلل عرب باغی اورمونین آدلیم روحانیلریندن اونو شیخ 

عباس چاغیرمیشدیر.آشیق عباسین بیر سیرا شعیرلری 

 .آشیق مجلسلرینده اوخونور

 

 دوللو مصطفی

 گئدن دلبر.1
 

 بیلمم گئدن دیلبر نه وقت قاییدار

 او جانانین فراقیندا دیرجانیم 

 شیدا بولبول بیزیم باغدان اوساندی

 گورن هانسی باغین بوداغیندادیر

 

 قمر اوزلو صنوبر خانیم _شمس

 ایمانیم _سن اولدون بیر منیم دینیم

 جانیم دوالنان چوللری ڪمجنون ت

 او گئدن لئیلی نین سوراغیندادیر

 

 حسرتی رڪاورمیه لی قاسیم چ

 ین باراتیغنی موالم اوزو وئرس

 حیاتی آب آختارسا ندرڪاس

 من سئون دیلبرین دوداغیندادیر

 اورمولو قاسیم

 :یارین خیالی

 ائیلر خیال یوز گونده ونلومڪدلی 

 وفالی یار چون خیاال دوشوبدور

 آختاریر گوزلریم تاپماییر یارین

 دوشوبدور حاال حالدان ڪپروانه ت

 

 دوستون باغیندا آچیبدیر ڪچیچ _گول

 نیری سول هم ساغیندادایه دوال

 مینا گردنینده آغ بوخاغیندا 

 گوزلریم بیر قوشا خاال دوشوبدور

 

 یانیب باغریم باشی دونوبدور قانه

 زبانه رڪعشقین اودو جاندا چ

 یارین فرقتیندن اولدوم دیوانه 

 مصطفایام یوردوم دوالدوشوبدور

 
 :دوللو مصطفانین آشیق محمد ) اوغلونا( یازدیقی شعر

 

 الدیم گئدیب عثمان ائلینهبیر اوو

 گوزوم یولدا قالدی ممد گلمدی

 بیر قاصد اولمادی خبر گتیره

 گوزوم یولدا قالدی ممد گلمدی

 

 آتی مینیب او دیاره گئدرم

 درویش اولوب خرقه سینی گئیه رم

 مژده سین وئرنه جانی وئره رم

 گوزوم یولدا قالدی ممد گلمه دی

 

 قهرینی اووالد رڪآتا اوالن چ

 بحرینی اووون سرڪاوالن  اووچو

 غواص اوالن گزر دریا قهرینی 

 گوزوم یولدا قالدی ممد گلمه دی

 
 
 

 اورمو آشیقالری
 المیرا زنجانلی )صنم(
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 دوللو مصطفایام منده آغالرام

 ممد دئییب سینه م اوستون داغالرام

 اومودومو اول خدایه باغالرام

 گوزوم یولدا قالدی ممد گلمه دی

 

 دوللو مصطفانین شعری محمد حاقیندا

 یاخشیدیر

 آالسان قیز بیر یئردن ولڪوڪاصلی 

 ایگیده آرخادیر ائله یاخشیدیر

  لبیندن سن امه گر یمینڪصوبحه 

 یاخشیدیر باال وئرر ستڪلبی ش

 

 قوربان اولوم باشین اوسته چتیره

 گورن اهلل بو ظولومو گوتوره

 یئتیره مرڪاینجه بئله گوموش 

 اینجه بئله یاخشیدیر مرڪگوموش 

 

 خانبابایام قیزیل منم قال منم

 قالمانام ده ورهڪاریمیشم بو 

 بد اصیلی موفته وئرسن آلمانام

 .ایگید بیر اصیلین آال یاخشیدیر

 

 قولونجولو خان بابا

 گوردوم

 گوردوم گوزل بیر میدانیندا ومورڪ

 لگهڪآغریماز باشیمی قاتیب 

 یا حوریدی یا قیلماندی یاپری

 شوقو دوشوب هفت آسماندا ملگه

 

 یبدیسیخ بئلین اینجه مرڪگوموش 

 گلنین گئدنین ائوین یخیبدی

 ساواالندا قار آلتیندان چیخیبدی 

 سینه سی بنزه ییر آغ گوبه لگه

 

 عرقچینی یان قویوبدو باشینا

 تازه یئتیب اون اوچ اون دورد یاشینا

 باخماق همین مایل اولدوم قاشینا

 مژگانالری پرگام اولدو اوره گه

 

 بگ دگیل بگزاده دگیل خان دگیل

 دگیل درمان او درده یڪیئتمیش ای

 بهشتدن چیخیبدی او اینسان دگیل

 فقیر حمزه حالدان گئتدین هالگه

 

 بالوولو حمزه

 گوزلر

 

 ابتدا الیفدن درسیمی آلدیم

 اوخودوم اویرندیم یاسینی گوزلر 

 درسیمی تماما ایله دیم ازبر

 آرادی ، آختاردی یا سینی گوزلر

 

 دقت یئتیرسین سوزلریمه سڪهر 

 اندان آلمیشام رخصتاو قادر سبح

 یسبح هلل ما فی السموات

 گوزلر یاسینی ر، دئیه لمهڪدیلیم 

 

 رم، دئیه رم من قل هواهللزبا

 اهلل اال رڪقالماسین دیلیمدن ذ

 بیلاله _بئله آغ گورمه دیم والالهی

 سی یاسینی گوزلر لمهڪسوزون هر 

 

 دوللو ابوذر

 سین الم میم

 آلالهدان منه بیر ندا گلیبدی

 اوخورام سین الم میم ازبردن

 یئددی چشمه بیان وئریلدی منه

 ازبردن اوخورام سین الم میم

 

 ر لبادهآغاالر اگنینه گئی

 دار یئرده گلرلر چاتارالر داده

 منه واقعهده وئریلدی باده

 ازبردن اوخورام سین الم میم
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 آشیق یعقوب قوللوق ائیله اوستاده

 یئتیشر داده یاهلل تعال

 ئردیم بنیادهعرب دیللی سالم و

 ازبردن اوخورام سین الم میم

 
 

 آشیق عمر

 یازار

 

 آن یازارربیر گوزللر شاهی گوردوم آیت ق

 آن یازاررنظر قیلدی آی اوزونه آیت ق

 ن امرینیاونو گوردوم اوخودوم آیت یڪبیر ای

 عاشق اوالن بئیله بیلسین سئودیگیم فرمان یازار

 

 هآ رهڪ بیر دیم ائیله گیردیم عرفانه تبڪم

 تخت اوستونده اوتوروبدور او هالل ابرولو شاه

 نامه نی آلمیش الینه ساچی سونبول اوزو ماه

 عاشق صادق اوالنین قتلینه فرمان یازار

 

 عمر دئیه ر یاری گوردون گزیردی خوبالر ایله

 خوبالرین یانینا آلمیش سالالنیب رفرف ایله

 ایله ارڪدم بو دوران بو ساعتده هر بیری بیر 

 آن یازارریله انجیل، تورات، آیت قزبور ا

 

 آشیق عباس حقیقی

 حضرت آدم زمانیندان بویانا

 عجب خوش گئچیبدی حالی اورمونون

 متاعی شیرین باری،ڪسبزه خش

 گئدر هر دولته مالی اورمونون

 

 اورمویا گلنلر ائیلر تجارت

 هم تجارت ائیلر ، همده زیارت

 هئچ دولتده یوخدو بئله والیت

 اورمونون پولو ناداڪآشار آمری

 

 باغالری خیابان، ایوانی تاالر

 وجیهه گوزللر بو یئرده قاالر

 باهار اون دورد ماحال اورمویا گلر

 ایشله یر پوالدلی بئلی اورمونون

 

 بیر یانی دریاسی، بیر یانی داغی

 یاغی قایماغی گلر وردستاندانڪ

 الله زار صحراسی، بوستانی باغی

 مونونقیمه لی، حیه طلی ، گولو اور

 

 ورددوڪآلت یانی دریادی، اوست یانی 

 ظاهرده خوش اخالق باطنده تونددو

 گوررسن غافلدان بندری توتدو

 هر یاندان باغالندی یولو اورمونون

 

 بو سوزلری یئنه بیل هایدی عباس

 عباس آالیدی امینڪاوخویانالر 

 عهدی وار اورمودا اوله یدی عباس

 ساغ اولوب قاالیدی ائلی اورمونون

 

 علی محمد طاهری

 
 ندیندهڪ هریزڪجی ایل انزل ماحالینین  _1272

 جمال قوربان آشیق اوستادی اونون.آچمیشدی گوز دونیایا

 ظارافات و طنز محمد علی آشیق.اولموشدور آوالی

 محمد علی آشیق.اوخویارمیش لرده مجلس شعرلری

 دونیادان نددهڪجی ایلده دوغولدوغو  _1362

 .وچدوڪ

 :فرهاد حضوری

 
جی ایل اورمونون دول ماحالینین دول دیزه  _1273

 آشیق اوستادی اونون.آچمیشدیر گوز دونیایا ندیندهڪ

 پارالق ان نین تبیڪم آشیق اورمو.اولموشدور جواد

 سری بئش بویو یاشاییشی فرهاد آشیق سیماالریندان

 تانیش ایله آشیقلیغی اوراالرین گئدیب والیتینه بورچالی

ینی آیری هاواس آشیق نچه گوره لرهڪدئدی.اولموشدو

 آدلی شاغی.گتیریب تبینهڪم آشیق اورو تبلردنڪم

 اوز فرهاد آشیق.تانییرالر اونو دا یارادیجیسی هاوانین

 آشیقالریندان اوستاد ڪبویو ان آزربایجانین دوورونده

 و تاجری چالدیغی فرهادین آشیق.ساییلیرمیش بیری
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 1341 /11 /2 او.قالیبدیر یادگار بیزه هاواالری جمشیدی

تاریخینده دونیاسین دییشیب و اورمونون آقا قبری 

 .زیارتگاهیندا تورپاقا تاپشیریلیبدیر

 

 موسی طالبی طسمالو
 

 گوز دونیایا ندیندهڪجی ایل اورمونون تاسمالی  _1274

 حساب اوستادالریندان ساییالن اورمونون آچمیشدیر،

یق موسی نین آش اوحانئس یعقوب آشیق.اولورموش

 یمیڪاوستادی اولموشدو.اونو بیر داستانچی آشیق 

جی ایلده ری شهرینده  _1349 موسی آشیق.تانییرالر

دونیاسین دییشیب و حضرت عبدالعظیم حسنی نین 

 .زیارتگاهیندا تورپاقا تاپشیریلدی

 

 یعقوب رزاقی

جی  _1275 ندیندهڪاورمونون انزل ماحالینین بویداش 

و سوزو اوستاد آشیق  ایل دونیایا گوز آچمیشدیر. ساز

قوربان جمال آوالیدان اویرنیب.و قاراباغلی آشیق خلیل 

جی  _1340مجدین اوستادی اولموشدور.آشیق یعقوب 

 .ائدیبدیر وفات نددهڪگونش ایلینده یاشادیغی 

 

 آشیق میرزا علی بابایی نیولویی
 

دینده نڪجی ایل باراندوز ماحالینین نیولو  _1277

ون استادی آشیق ایمراهی دی و او دونیایا گوز آچیب.اون

داستان بیلیرمیش.اونون شاگردلریندن اوز اوغلو آشیق  40

عیوض، آشیق تیمور شفائی، آشیق موسی مهری 

 اوالراق موباریز ڪدیلر.آشیق میرزا علی هم ده بیر بویو

 جیلوالرا برابر قوشونویالن عثمانلی دوورونده جیلولوق

جی ایل  _1349ی دویوشموشدور.آشیق میرزا عل قارشی

 .دونیاسین دییشیبدیر

ایللیک قوپوز سازی ایندیلیکده اوز نتیجه سی  160اونون 

علی بابایی ده دیر.بو قوپوز سازی، اوستادی آشیق 

ایمراهدان اونا ارث یئتیشمیشدی.و او قوپوزو خاتم آدی 

 .ایله تانیرالر

 

 :آشیق نیت یگانه
 

ن انگنه جی ایل اورمونون نازلی چای ماحالینی 1279

 یئتمه یئنی او.آچمیشدی گوز دونیایا ندیندهڪ

 یاشالریندا گنج اوزونو و باشالییب آشیقلیقا چاغالریندان

 آشیق.بیلمیشدی ائده تقدیم یمیڪ آشیق اوستاد بیر

 اولدوغونا ڪت دوورونده اوز صنعتی اینجه و هنری نیتین

دی وئریلمیشدیر.آشیق نییتین اوغلو آ سوی یگانه اونا گوره

 اوستاد دوورون یڪآشیق نوصرت یگانه ده سونرا ،

 30 یاشالریندا گنج نییت آشیق.اولموشدور آشیقالریندان

یاشی اولدوغو زامان دونیاسین دییشیب.اونون وفات 

 جی گونش ایلیدیر _1309تاریخی 

  

 :آشیق خلیل مجد قاراباغ

جی گونش ایلی انزل ماحالینین قاراباغ کندینده  _1284

آچمیشدیر.اونون ساز و سوز استادی بویداشلی دونیایا گوز 

 _1366آشیق یعقوب رزاقی اولموشدور.آشیق خلیل مجد 

 جی گونش ایلی دوغما کندینده دونیاسینی دییشیبدیر

 

 آشیق عباد ولی پور

 ندیندهڪاورمونون روضه چای ماحالیندا اوالن یورقانلی 

 سسله یورقانلی عباد آشیق اونو گوره گلدیگینه دونیایا

جی ایلده دونیایا گوز آچمیشدی. او  _1287.ییردیلر

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 

ورمودا تاریخینده اورمودا وفات ائتدی. و ا 1370/11/18

باغ رضوان مزارلیقیندا تورپاقا تاپشیریلدی.اونون ان یاخین 

 .دوستو آشیق علی قیرمیزی باش ایدی

 

 غالم حنیفی

جی گونش ایلینده نازلی چای ماحالینین  _1291

 گیژلرلی.آچمیشدی گوز دونیایا ندیندهڪ آدلی ئچلڪ

 ده نهایت او.آلمیشدی درس دن مهدی آشیق اوستاد

 .لینده دونیاسین دییشدیجی گونش ای _1390

 

 آشیق عزیز مراد خا
 

جی گونش ایلی اورمونون دول ماحالیندا یئرلشن  _1301

ن فرهادی آشیق.گلمیشدیر دونیایا ندیندهڪسامیرتی 

 شاگردی اولموشدو و اونان درس آلمیشدیر.آشیق عزیز
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تاریخینده آسم خستلیگینین نتیجه  1351 /10 /7

 تورپاقا ندیندهڪسینده وفات ائتدی و سامیرتی 

 وار شعری نچه اونون تاپشیریدی،

 

 باد صبا

 

 باد صبا سیغال وئردی اوزوین

 او اوزلرین نه چون منلن یاغیدی

 دوزه بیلمم عشوه سینه، نازینا

 داغیدی عشقین ، مه سینه یبسنڪچ

 

 هر گون گلیب مدرسه یه گئدرسن

 باغریم باشین جایناغیندا دیدرسن

 نمن یازیغا چوخلو ستم ائدرس

 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

 

 دولدا دئییلیر انیمڪعزیزم م

 سولدا _چپ انداز خالالرین وار ساغ

 طرحی یین گورموشم او قیزیل گولده

 درسه، اوپوب قوجماق چاغیدیگئتمه 

 

 آشیق علی شمس دارغالو
 یشلیڪجی گونش ایلینده اورمونون بر _1303

 او.گلمیشدیر دونیایا ندیندهڪ دارغالی ماحالینین

 اونو اامی و یاشاییردی سینده محله آغداش اورمونون

 آشیقلیقدان وڪچون.ییردی سسله قابچی علی آشیق

ده  1367 /3 /4 علی آشیق.ساتاردی قاشیق قاب عالوه

اورمودا دونیاسین دییشیب و باغ رضوان مزارلیقیندا تورپاقا 

 .تاپشیریلدی

 

 :منصو لویڪمحمد حسین نوجوان چیچ

 
 قاال باش لیڪاورمونون نازلی چای ماحالینین چیچ

تاریخینده دونیایا گوز آچمیشدیر  1305/3/15 ندیندهڪ

 اولوب مشهور آدیالن لیڪو آشیق حسین چیچ

 1391/1/27 لیڪچیچ حسین آشیق.دیرتانینمیش

تاریخینده وفات ائتدی .اونون قوپوز سازی االن اوغلوندا 

 .دیر

 آشیق حسین سولطان
 

جی گونش ایلی باراندوز ماحالینین اوزان _1305

 لیقا آشیق یاشیندان 20.گلمیشدیر دونیایا ندیندهڪ

 ایله تایید فرهاد آشیق چالماقین ساز اونون.باشالمیشدی

 وچوبڪ قوشاچایا دا زامان بیر حسین آشیق.ییردی

 /10 /2 حسین آشیق.اولموشدور مشغول آشیقلیقا اوردا

دا دونیاسین دییشدی.اونون مزاری توپوزآوا  1369

 .دیر مزارلیقیندا ندینینڪ

 

 نصرت یگانی

جی گونش ایلی اورونون نازلی چای ماحالینین  _1305

 آشیق یآتاس اونون.گلمیشدیر دونیایا ندیندهڪانگنه 

 آشیق.ساییلیردی آشیقالریندان آدلیم اورمونون نیت

دا اورمودا  1379 /12 /16و   .یازارمیش ده شعر نصرت

 .وفات ائتدی

 آنالمیشام

 

 سانهڪس یئتدی سننیم ئچدیڪیاشیم 

 آنالمیشام جڪدونیانین ایشینی 

 ایدی مڪجوانلیق وقتینده عقلیم 

 آنالمیشام گئج لیفیڪاونونچون ت

 

 دگیل هرگز آدامدان اجل اوزاق

 بیر واخت اوالر روحوم چیخار بدندن

 نسیه قبول ائتمیر نقد ایستیرمندن

 وئرسم ده گوتورمز وج آنالمیشام

 

 مناده سدیڪ قوربان دوغرو یمدیڪ

 عناده دوشدو شیطان ایله یمسهڪ

 دارالفناده ڪقالمالی دگلی

 آنالمیشام وچڪ یئردن بو ڪائیلری
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 توتدی یمینڪ جان دونیانی یمیسیڪ

 گوتدو توشه بیر آنالدی یمیسیڪ

 آلداتدی شیطان ملعون یمیسینیڪ

 نالمیشامآ لج دی ائیله اراڪآش

 

 یئتیردی یگانه بورا ایشینی

 غصه لر تئز آغارتدی باشینی _غم

 قارشینی سیبڪاجل اوزاق دئیل 

 آالجاقدی مندن باج آنالمیشام

 

 صالح روانڪآشیق عباسعلی پا

تاریخینده دونیایا  1305/05/07 ندیندهڪاورمونون جبل 

مرادخانین  عزیز آشیق استاد ڪگوز آچمیشدیر.رحمتلی

 دی دوامچیسی ینینڪشاگردی ایدی.دول آشیق سب

 آشیقلیق شهرلرده چوخلو سینده بولگه باتی آزربایجانین.

جی ایل وفات ائتدی و  _1366 ده نهایت و.ائتمیشدی

 .لدیتاپشیری توپراقا مزارلیقیندا ندینڪدوغولدوغو 

 

 آشیق نجفقلی حسن زاده قشالقی

 .قشالقلی نجف آدی ایله مشهور ایدی

 یشلیڪتاریخینده اورمونون بر 1305 /11 /04او 

 گوز دونیایا ندیندهڪ قیشالق محمدقولو ماحالینین

تاریخینده دوغما  1375/ 09/04 ده نهایت و آچمیشدیر

 سازی اونون.تاپشیریلدی تورپاقا و ائتدی وفات ندیندهڪ

دن  _100 و گیدیر بزه دووارین اوتاقدا یاشادیقی النداا

 .چوخ یاشی وار

 

 رسول بدل
جی گونش ایلی اورمونون  _1306میاوالی آشیق رسول 

 گوز دونیایا ندیندهڪ میاوا ماحالینین یشیلیڪبر

 و فایداالناردی مجلسلریندن فرهادین آشیق.آچدمیشدی

 آشیق.یساییالرد دوستالریندان قیشالقلینین نجف آشیق

 وفات نددهڪتاریخینده دوغولدوغو  1375/05/18رسول

 خزینه بیر سازی و تاپشیریلدی تورپاقا اوردا و ائدیب

 .یئتیشدی اوغلونا یمیڪ

 یهڪیوسف اوحانئس دیزج ت
تاریخینده اورمونون  1306/05 /16قوجامان آشیق 

 گوز دونیایا ندیندهڪ هڪباراندوز ماحالینین دیزه ت

 آشیق باباسی و یعقوب آشیق اسیآت اونون.آچمیشدی

 اونون.آشیقالریندانیمیش مسیحی اورمونون اوحانئس

 یئتمه یئنی یوسف آشیق.اولموشدور آتاسی اوز اوستادی

 10ه اونج انقالبدان.ائدمیشدیر آشیقلیق بری چاغالریندان

ایلدن چوخ اورمو رادیوسیندا چالیشمیشدیر.آشیق یوسفین 

یاشی بیرینین  162نینقوپوزالری دا ماراخلی دی.بیری

یاشلی قوپوز اونون باباسیندان  162یاشی واردیر. 67ایسه 

اونا میراث قالیمیشدیر.آشیق یوسف اوحانئس ایرانین 

چوخلو شهرلرینده چیخیشی اولموشدور و چوخلو 

 اونون.اولونموشدور تقدیر یمیڪفستیوالالردا بیر استاد 

. اولموشدور چیخیشی ده شهرینده نچه نین یهڪتور

 1398 /02 /21اوحانئس یوسف آشیق ده نهایت

تاریخینده اورمو شهرینده وفات ائتدی . اوستاد آشیق 

 ده لیڪیوسف اوحانئسین مومدان یاپیلمیش هی

 اونونه گوزو گلنلرین سینده موزه اورمونین

 .یلیبدیر.آشیق یوسفین بیر نچه شعری وارسر

 

 یاواش یاواش

 ساققاال دن دوشدو پوزولدو اندام

 سته ییر آغارا باش یاواش یاواشای

 غذاالری ڪداها یئیه نمیرم بر

 یاواش یاواش دیش دهاندان ولورڪتو

 

 تارالشیب گوزلریم ، گورمه ییر گوزوم

 دیزیم ییر تیتره ائدیب، اوچ نی یڪای

 جوانالر ایچینده گئچمه ییر سوزوم

 یئتیشیر یئتمیشه یاش یاواش یاواش

 

 وچدوڪبیرده اله دوشمز جوانلیق 

 قامتیم دال اولدو، گوزه تار دوشدو

 وچدوڪهمسن اوالنالرین هامیسی 

 یاواش یاواش وچڪبیزه خبر گلیر 

 

 دوشدو رینهڪیوسف دا وصیت ف

 اجل پیمانه سین دولدوروب ایچدی

 خبر گئتدی دوستالر گلدی یئتیشدی

 دوزدولر مزارا داش یاواش یاواش
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 تورکودورمنیم دیلیم

 

 ممدرسه ده موعللي

 نه دوءدويده اليمدن  ئي 

 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

 بابا  -اوء يره نمه سن  آب 

 آچاجاقسان اليني كو تك ييه ندن سونرا

 اونودارسان ديليني

 سنين هاران توركدور؟ آذريسن ، آذري  

 كيم او يره ديبدير سنه

 بئله يانليش سوء زلري

 –آخدي گوزومون ياشي    تيتره دي ديل 

 دوداغيم  بئله ياالن سوزلره  

 اينانمادي قوالغيم

 ما ز آنام مني اويدورماز   آتام مني آلدات

 بو سو زلرين هئچ بيري  

 منيم عاغليما باتما ز

 اوزومدن  نييه منيم آديمي   سوروشما يير

 نييه سوء زون دوزونو  

 اوخوماييرگئوزومد ن

 هركس ياالن دانيشسا   

 آالهين دوشماني دير   

 من كي ياالن دئميرم 

 بو اونون ياالني دير 

 اليالي دئيبديرآنام 

 منه بئشيكده توركو 

 نيشميشق هاميميزدا

 ائوده ائشيكده توركو

 نه دن گرك يازماياق  

 ديليميزي كيتابا  

 مدرسه ده نه اوچون

 گلمه يك بيز حسابا ؟

 يقين كوتك يئمزديم  

 اوخو سايديم ديليمي  

 ينرتي سخمازديم وگ

 قولتو غوما اليمي

 قوي بو يويوم بير اوزوم  

 اوالجاغا م موعلليم  

 جكاوندا چوخ ايش گوره   

 بوگون گوينه ين اليم

 كيالسيمدان گله جك

 ائليميزن اوز سسي    

 اوالجاقدير او زمان   

 توركون ده مدرسه سي  
xalxalim.blogfa.com 

 

 دیزگیمیز–شعریمیز 
Şiirimiz- Dizgimiz 
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 سنگ قبر یرو یشعار ترکا
MƏZAR DAŞLARI YAZILAI 

 

 توپراق ایچینده بیر دوردانا یاتیبدیر

 توپراق ایچینده بیر خوش سونا یاتیبدیر

 و، ملک اینسان جیلدیندهدوز سوزون

 بوردا بیر مئهریبان آنا یاتیبدیر

*** 

 ائی دده گره ک آغالییم

 سن اوچون اورَ ک داغالییم

 بو فلک بیزی آییردی

 اونا بیر ده بئل باغالییم؟

*** 

 یاشادیم دونیادا من ده بیر موددت

 ائتدیم باجاردیقجا نئچه نصیحت

 مقصدیم وئرمک ایدی دوز یولو نیشان

 دونیادان چدومٶتاپشیریب گ آلالها

*** 

 سنی فرزانه لر آتدی

 قاپیپ دیوانه لر توتدو

 کیمی آلدی، کیمی ساتدی

 یاالن دونیا، یاالن دونیا

*** 

 

 آغال آنام آغال

یاشینال مزاریم اوستونده گوللر  زٶگ قوی

 سوالنسین

 یٶبیر نعره چک تیتره سین یئر گ ائله

 غفلت یوخوسوندان خالقیم اویانسین

 رین قوینوندا آچان گول ایدیمداغال

 دوستالر، واختسیز سولموشام یآ سورمایین

 آزاد ائتمک اوچون آزربایجانی

 من وطن یولوندا شهید اولموشام

*** 

 عاقیبت سن ده گلیرسه ن بو صیراطین باشینا

 ی آدم کیمی گیرسه ن هزاران یاشینا-حضرت

 ی خیال-کیمسه یه باقی دئییلدیر بو جاهان ظیلل

 یله آلدانیب مئیل ائتمه قلب نققاشیناغفلت ا

 ی دوعا-حتاجاولسان گره کدیر سن ده مو عاقیبت

 اوخو بیر قاچ فاتیحه، بخش ائیله دین قارداشینا

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

 ی نامیم بیر نیشان اولدو مزاریم داشیناشمع

*** 

 ی دونیا ایدیم اصلینده منبیر گول

 ی قبره من ده تن-وم خاکایشته قوند

 بیر وفاسیز، اصلی یوخ دونیا ایمیش

 ی وطن-ائیله دیم کام آلمادان ترک

 هاردا قالدی بونجا آالییشالریم

 اون سکیز یاشیندا گییدیکده کفن

 ی غفور-من غریبه م، گلدیم ائی ربب

 مغفیرت قیل منی، لوطف ائیله سن

*** 

 ی عیبرت یئرلریبو مزارالر درس

 لومواو لومو،او رٶآت، گ غفلتی

 نیشانسیز یاتان سولطان ارلری رٶگ

 لومواو لومو،اوآچ، دوی  قوالغین
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 جان ملکه یی تسلیم آلمیش جانالری

 معمور ایکن ویران اولموش خانالری

 هم چوروموش تورپاق اولموش تنلری

 لومواو لومواوشیرلر، بیل  سویله

*** 

 بو ناصیل ظولوم لوم،اورب بو نه  یا

 آغیر باشالر آغالییرآه دیییب ده 

 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

 زسین داشالر آغالییر رمهگو سن

 

 باغالر یاسلیدیر تمهاوبولبول  تمهاو

 ر یاشلیدیربوگون آردانوشدا چایال

 قاالن بیر کرمدیر، گئده ن آسلیدیر

 آغالییر شکلرٶیایالالر، ک اوواالر،

 

 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

 نالرا سالم اولسونقاال

 بیزیم اوچون خئییر دوعا

 قیالنالرا سالم اولسون

 

 اجل بوکه بئلیمیزی

 تمه یه دیلیمیزی سویله

 خسته ایکن حالیمیزی

 سورانالرا سالم اولسون

 

 تنیم اورتایا آچیال

 ک بیچیله ملهٶگ یاخاسیز

 بیزی بیر آسان وجهیله

 یویانالرا سالم اولسون

 

 صیال وئریله قصدیمیزه

 ئده ر اولدوق دوستوموزاگ

 ناماز اوچون اوستوموزه

 دورانالرا سالم اولسون

 

 زونر سو یلهیونوس سو آشیق

 زونٶدولدورور ایکی گ یاش

 بیلمه یه نلر نه یی بیلمیش

 بیله نلره سالم اولسون

*** 

 منیم مرومٶگئچدی ع گلدی
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 شول یئل اسیب گئچمیش کیمی

 گلدی یلهٶمنه ش هله

 مییوموب آچمیش کی زومگو

 

 حاق تانیقدیر زبو سو ایشته

 یه قونوقدور ودهٶجان گ بو

 بیر گون اوال چیخا گئده

 قفسدن قوش اوچموش کیمی

 

 بیر خسته یه واردین ایسه

 بیر ایچیم سو وئردین ایسه

 یارین آندا قارشی گله

 حاق شارابین ایچمیش کیمی

 

 یونوس ائمره بو دونیادا

 ایکی کیشی قالیر دئرلر

 س اوالمگر خیضیر ایلیا

 ی حیات ایچمیش کیمیآب

*** 

 بیر چیچک ایدیم دونیادا

 آچامادان قیریلدیم

*** 

 سن ده ایسته ردین ایشیقالندیراسان ائل یولونو

 اوالن اینسان ییخیالندا توتاسان ساغ سولونو

 

 ی فضیلت چالیشیردین بلکه-الده میفتاح

 آچاسان درده گیریفتار اوالنین ال قولونو

 

 ان یئل، نئجه کسدی خولومواوستومه اسدی یام

 ردی یازیم، قازدی قوپارتدی کولومو ندهٶد قیشا

 

 ائل اوبا چوخ دا گلیب آغالییب اسکیلتدی غمیم

 لومواومن چوخ سئویره م سنسیز اوالندا  ولی

*** 

 سن گئده رسه ن آدین قاالر

 دوستالر سنی خاطیرالیار

 دویون اوالر، بایرام اوالر

 دوستالر سنی خاطیرالیار

*** 

 گلیملی گئدیملی دونیا،

 دونیا لوملواواوجو  سون

*** 

 ایسته ر سئوگیلیم لومدوراوسونوندا  ان

 ایسته ر ییرتیجی اللرده اولسون

 ایسالق یاتاغیندا زلرینینٶگ

 سئوگیلیم لومدوراوسونوندا  ان

 

 عزیزیم دویمادیم سندن

 نه تئز مندن دویوب گئدین؟

 اجل گلجک بو قوربتده

 وب گئدین.منى یالقیز قوی

 ستاد شهریار()ا

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

 نه باخیر سان ،منیم کیمی من باخیردیم ،سنین کیمی

 یاتاجاقسان ،منیم کیمی باخاجاقالر، سنین کیمی

 مال محمد فضولی

*** 

 آنا چوخ عزیز دیر،چوخدا مو قدس    

 آنجاق اوالدیچون صاباح آتادیر

 او ئوره ک دیر، جان دیر هم ده قان ،

 عائیله ده تک قیبله گاه آتادیر نفس  

 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  

 داهی آتادیر اَن بؤیوک صنعتکار

 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   

 یاخشی اوغول چکر آتا حسرتی

 تئز تئز دوشسون یادا آتا صوحبتی  

 ادیرآتاسیز چکیلن بیر آه آت

 عمی لر، دایی الر دورا یان یانا  

 قارداش باجیالر ، جان دئیه سانا     

 باشیوی دیزینه قوی سادا آنا

 یئنه دار مقامدا پناه آتادیر  

*** 

 کوچوب گئدون سون منزیله   

 سنسیز گولمز اؤزوم آتا

 سن یانان چیراغیم ایدون

 اَن ایستی قوجاغیم ایدون

    دایاغیم ایدون   هم آرخام  

 اولومونه ، سنسیر نئجه دؤزوم آتا

 یئر آغالدی ، ائل آغالدی 

 اوجاقیمدا ، گؤی اغالدی 

 دردیم ،غم چاغالدی  

 دؤزوم دوزم ، 

 سنین بااالن بو حالینان   آتا

 دوزمه ییره م،

 کعبه م ، یوخلوقونا

 پیریم، مزارینا  قوربان اولوم ،  

 اؤزوم  آتا

*** 

 ردیم مزارینا دیز کو چه ره ک آغال

 چیچک لری با داشینا باغالردیم

 سونرا گونلی یاماج الرا قالخاردیم

 اَلیم چاتمیر، مزارینا آی آتا  

 حسرتلی یم اؤز یوردوما آی آتا  

 آی آتا، آی تا، آی آتا   

 یوخوالردا ، 

 روحونال گؤرشورمدیز کؤچورم ،

 اللرینی اوپو رم 

 نه دن سنی هر واخت کوسگون گورورم 

 نه دی بیلمم آی آتا اوالجاغیم

 سجده قیالم من روحونا ای آتا   

 حسرتلی اؤز یوردوما آی آتا  

*** 

 یتدیاش یهر کس ک یسنون قصه جانسوزو یوا ای

 فلکدن سنه خاطر یکوسد یبآه چک یرب  

   یبولورد یهر کس ک یدوست سنون شانسو ای

 نظردن سنه خاطر یچوخ آرزوالرین آتد 

*** 

  یوئرمه رم سن ، توپراقالرا ولمهاو

 یندادیرآراس ینقولالرم یئرین   

  یومارامسوالریال  طبیعتی

 یندادیرگوزمون قاراس یونسویسن

*** 
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 یماباغ یخزان گلد یفصل بهار

 یممن یمگوللر یلمامیشآچ یسولد

 یناکام یمن یتوپراق چکد قارا

 یممن یمائللر ینچخاتماس یاددان

*** 

 آتا جان یزسیزگئجه ب یرب یاتاسانراحت  نئجه

 آتا جان یزگئجه سنس یرب یاشیمیزقوروماز گوز  

 باغ و چمن یزهسنه بولبولی دیک سنده ب بیز

 آتا جان یزباغ و چمن س یاشاسیننئجه بولبول  

*** 

 ییبداغال یغصه لر اوره کلر غم

 ییبآغال یمیزباخ گوزلر یندههجر  

 قوناقیخ  یرب یایادن یاالنبو بیز

 ییبغالگوزل آتام با ینحق توشه س

*** 

   یرشأن آتاد یلهاوالده شرف شهرت ا یرب هر

 یرآتاد یمانباشا تاج قلبه فرح بخته سل 

 عالمده اونون یماًدا ینانساخالگ حورمتین

 یربخش ائده ن انسان آتاد یسن یایهدون یچونک

*** 

 ( یزیتبر یوایش )اکبر مدرس اول 

 بو لحد ده نئجه گور دگدی داشا باشالریمیز 

 ائیلی یلرگه بیزی قارداشالریمیز دی کی یاد

 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(  

 بو ائل باشالریمیز.    دفع قیلسین ال گرک جهلی

 

 ؛ تربت آدم ده منم یمهاَل تربت وورما

 عالم ده منم یکیا یا؛ نه بو دون یااو دون نه

 یغیمابو وارل یآپاران اولماد یپ نئیلییم

 و عشرت ده منم محنت و ماتم ده منم عیش

 یمیباش داش یم؛ آختارما من یمیقبر آراما

 رسم ده حضرت نوح؛ اسم ده خاتم ده منم .

 

 یمگئتد یکیبگوز ت یولالرا یلنا یسگیل؛ ن یوبو عومور

 یمگئتد یبچگ ینیحسرت ینکونول لوک محبت بیر

 ینیرمدا ؛ سئو یتسامآخ یاش –گوزدن قان  یگیمدهل تک

 . یمگئتد یبگولوش گولو اک یندادوداغ انسانالرین

 

 گولدورموشم گولموشم  میلتیمی

 اولموشم  یوردومدااوز  بختورم

  یورددابو  یمداارمز بشیگیمده

  یشمتورپاقا اولرکن جان وئرم بو

 

 ینداآلت یونبو گؤ نهایتبی

 !یوخده  یروزهف یقبّه یرب بیزه

 یراق،چ ینلرجهافالکده م یانار

 !یوخده  یزهآو یرشمع، ب یرب بیزه

 یزهب ینداقدر اولدوز آراس بو

 !یوخوموشاولدوز  یرب یلردهگؤ یئددی

 ،عالمده مگر یقوشالر بؤلدولر

 !یقوش؟او آغالر با یده چاتد بیزه

 

 هر گون محنت یمن قوواالرکن

 هر گئجه غم. یرددهدؤگمه قاپیمی

 وار یشاعر ینآزاده ائل هامی

 .یمیآه! شاعر ینائللر یراس من

*** 

 الی الی گوزوم آغالما   اوره گیمی داغالما

 یات یوخون شیرین اولسون   قلبیمی سن داغالما

*** 

 باشینایازی یازدیم داشیناچیخدیم داغالر 

 گلن گئدن اوخوسون نه لر گلدی باشیما

*** 

 بو فلک یمظال یسن یمدنال یجان آلد آتا

 اورک یجرانهدوزمورو ه یرسئل تک آخ یاشیم گؤز

 یناولدوقجا سن یادامن دون ینیقدر یمد بیلمه

 منده گرک یریلیقاحسرتله دوزم آ ایندی

*** 

 غمده آتا یشیقسن، قالم گئتمیسن

 ماتم ده آتا یزلری،ب قویموسان



90 

 

 Xudafərin 198  (2021) 1400مهر 198فرین خداآ 

 

 یدئسم آزد یاخجیلیغیندانقدر  نه

 بوتون عالمده آتا یسنه تا یوخ

*** 

 یمیشنعمت یباهال یرعالمده عجب ب آتا

 یمیشبرکت رحمت یرمیشدگ یهسا یس سایه

 یراغیمچ یشیقلیبو ا یمدنال یاوال گئتد حیف

 یمیشدولت یمیشوالاله وار ینفس چکماغ هر

*** 

 ینآتام ، توپراق آتام امانت یوچدک قوجاغینا

 ین، توپراق آتام امانت  یاراسینا یمرحم قو بیر

 یقالد یازی، هله نئچه  یقالد یآرز ینم قلبینده

 ین، توپراق آتام امانت یقالد یزیق یقالد قیزی

*** 

 دئیه ر یایهکُل بو دون یتکجه آد آتانین

 دئیه ر یمانهمُلک سول یشیباخ یرب آتانین

 اولماز یگولوستاندا اونا تا یولدگ یرب آتا

 بوتون باغ و گولوستانه دئیه ر یعطر آتانین

*** 

 یمس یوانهد یمیمن باال مجنون ک هیجرینین

 یمگؤر نئجه پروانه س یکرینینپ یارالی

 یمبولبول مستانه س ینینگوللر ینن سینه

 یمآغالر گولونه فصل خزاندا گوزل بولبول

*** 

 یامادان گئتسمده خاطرات د حیات

 یامچاتاچات دا یشههم آرزوما

 یلسانه قدر توپراق آت اوستومه

 یامده من اوست قات داس یئنه ایشیغام

*** 

 جان آتاما ییرمگؤز اوسته د یساقو قدمین

 گؤزومون تا اوال قوربان آتاما یوخدو چیخاری

 او حرام یرخاط یزلرهب یشیآسا ائدیب

 آتاما یشانحال پر یاممن آغالما نئجه

*** 

 آتا جان یزسیزهر گئجه ب یاتیسانراحت  هنئج

 آتا جان یزگئجه سن س یرب یاشیمیزگؤز  قوروماز

 باغ و چمن یزهسنده ب یدخسنه بولبولو بیز

 آتا جان یزباغ و چمن س یاشاسینبولبول  نئجه

*** 

 یاتیبدیردوردانا  یرب یچیندها توپراق

 یاتیبدیرخوش سونا  یرب یچیندها توپراق

 یلدیندهج ینسانادوزو، ملک  سوزون

 یاتیبدیرآتا  یبانمئهر یرب بوردا

*** 

 ییمآتا گره ک آغال ای

 ییماوچون اوره ک داغال سن

 ییردیآ یزیفلک ب بو

 ییم؟ده بئل باغال یرب اونا

*** 

 موددت یرمن ده ب یادادون یاشادیم

 یحتنئچه نص یقجاباجارد ائتدیم

 یشانن یولودوز  یدی،وئرمک ا مقصدیم

 یادانکوچدوم دون ب،یریتاپش آلالها

*** 

 یفرزانه لر آتد سنی

 لر توتدو یوانهد قاپیپ

 یساتد یمیک ی،آلد کیمی

 یادون یاالن یا،دون یاالن

*** 

 یرموراد دوعاد زییارتدن

 یرسنه د یارینمنه،  بوگون

*** 

 آغالرسا باال آغالر

 آغالر یاالن یس زگهاو

*** 

 یقالماز، جومله فان یمسهک جاهاندا

 یو فغان-آه نایتامیا قالیر

*** 

 یناباش یراطینن بو ص یرسهسن ده گل عاقیبت

 یاشینان هزاران  یرسهگ یمیآدم ک ی-حضرت

 یالخ ی-یللبو جاهان ظ ییلدیردئ یباق یه کیمسه

 یناائتمه قلب نققاش یلمئ یبآلدان یلها غفلت

 دوعا ی-حتاجسن ده مو یراولسان گره کد عاقیبت
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 یناقارداش یند یلهبخش ائ یحه،قاچ فات یرب اوخو

 سنه؟ یبرتهئچ ع یز م یئتمهبرادر باخ منه،  ائی

 یناداش یماولدو مزار یشانن یرب یمنام ی-شمع

*** 

 من یندهاصل یدیما یادون ی-گول بیر

 قبره من ده تن ی-قوندوم خاک ایشته

 یمیشا یادون یوخ یاصل یز،وفاس بیر

 وطن ی-کام آلمادان ترک یمد ائیله

 ییشالریمبونجا آال یقالد هاردا

 کفن ییدیکدهگ یاشیندا ؟

 غفور ی-ربب یائ یمم، گلد یبهغر من

 سن یلهلوطف ائ ی،من یلق مغفیرت

*** 

 یئرلری یبرتع ی-مزارالر درس بو

 لومواو لومو،اوآت، گور  غفلتی

 یسولطان ارلر یاتان یشانسیزن گور

 لومواو لومو،او یآچ، دو قوالغین

 یجانالر یشآلم یمتسل ییملکه  جان

 یاولموش خانالر یرانو یکنا مورمع

 یچوروموش تورپاق اولموش تنلر هم

 لومواو لومواو یلب یرلر،ش سویله

*** 

 ظولوم یلبو ناص لوم،اورب بو نه  یا

 ییرباشالر آغال یرده آغ یییبد آه

 بورنوندا، سوالن بو گولوم یی چیچه

 ییرساچالر آغال یشانقار تورپاغا

 زارا یربئله ب یم یانیردا جان

 یارا یمنده ک ییامتهق الدیق

 قازما وورما مزارا ی،مزارچ دور

 ییرداشالر آغال ینزس رمهٶگ سن

 یاسلیدیرباغالر  تمهاوبولبول  تمهاو

 یاشلیدیر یالرآردانوشدا چا بوگون

 یدیرگئده ن آسل یر،کرمد یرب قاالن

 ییرآغال شکلرٶک یایالالر، اوواالر،

 گون یرب ینقالمازس یزسن غمس افکاری

 یوندو یلتابوت، بو ناص یرب تادااور

 بو گون ییساماوزونه باخد یمینک هر

 ییرآغال یچلراوره کلر، ا چکیلیر

 (ی)افکار

*** 

 گئده ر اولدوق یاداندون بیز

 قاالنالرا سالم اولسون

 دوعا ییراوچون خئ بیزیم

 سالم اولسون قیالنالرا

 یمیزیبوکه بئل اجل

 یلیمیزید یهتمه  سویله

 یمیزیحال یکنا خسته

 سورانالرا سالم اولسون

 یالآچ یااورتا تنیم

 یچیلهگومله ک ب یاخاسیز
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 یلهآسان وجه یرب بیزی

 سالم اولسون یویانالرا

 یمیزهقصد یلهوئر صیال

 گئده ر اولدوق دوستوموزا

 ناماز اوچون اوستوموزه

 دورانالرا سالم اولسون

 ر سوزون یلهسو یونوس آشیق

 گؤزون یکیدولدورور ا یاش

 یلمیشب یینلر نه  یه بیلمه

 نلره سالم اولسون بیله
*** 

 یمعؤمروم من یگئچد گلدی

 یمیک یشگئچم یباس یئل شول

 یگلد یلهمنه شؤ هله

 یمیک یشآچم یوموب گؤزوم

 

 یقدیربو سؤز حاق تان ایشته

 قونوقدور یهجان گؤوده  بو

 گئده یخاگون اوال چ بیر

 یمیقوش اوچموش ک قفسدن

 

 سهیا ینوارد یهخسته  بیر

 یسها ینسو وئرد یچیما بیر

 گله یآندا قارش یارین

 یمیک یچمیشا ینشاراب حاق

 

 یاداائمره بو دون یونوس

 دئرلر یرقال یشیک ایکی

 اوال یلیاسا یضیرخ مگر

 یمیک یچمیشا یاتح ی-آب

*** 

 یادادون یدیما یچکچ بیر

 یریلدیمق آچامادان

*** 

 یولونوائل  یشیقالندیراسانا ینرد یستهده ا سن

 توتاسان ساغ سولونو ییخیالندا ینسانا اوالن

 بلکه یشیردینچال یلتفض یفتاحیم الده

 ال قولونو یناوالن یریفتاردرده گ آچاسان

 

 خولومو ینئجه کسد یئل، یامان یاسد اوستومه

 کولومو یقوپارتد یقازد یازیم، یرد ندهٶد قیشا

 یمغم یلتدیاسک ییبآغال یباوبا چوخ دا گل ائل

 لومواواوالندا  یزم سنس یرهسئومن چوخ  ولی

*** 

 قاالر ینگئده رسه ن آد سن

 یرالیارخاط یسن دوستالر

 اوالر یراماوالر، با دویون

 یرالیارخاط یسن دوستالر

*** 

 یا،دون یملیگئد گلیملی

 یااوجو اؤلوملو دون سون

 دقوردده قو

 *** 

 ای وای سنین قصه جانسوزینی هر کس کی ائشیتدی

 فلکدن سنه خاطیر بیر آه چکیب کوسدی

 ای دؤست سنین شانسینی هر کس کی بیلیردی

 چؤخ آرزوالرین آتدی نظردن سنه خاطیر

  

 ئؤلمه توپراقالرا وئرمه رم سنی

 یئرین قؤل الریمین آراسیندادیر

 طبیعتی سوالر ایله یومارام سنی

 سویون گؤزومون قاراسیندادیر

  

 هر بیر اوالده شرف، شهرت ایله شاءن آتادیر

 تاج، قلبه سئوینج، بخته سلیمان آتادیر باشا

 حورمتین ساخال گیلن دایما عالمده اؤنون

 چونکو دونیایه سنی بخش ائدن اینسان آتادیر

  

 غم غصه لر اورگ لری داغالییب

 هجرینده چؤخ گؤزلریمیز آغالییب

 بیز بو یاالن دونیایا بیر قؤناغیق

 حق توشه سین گؤزل آتام باغالییب
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 ان گلدی باغیمابهار فصلی خز

 سؤلدی آچیلمامیش گوللریم منیم

 قارا توپراق چکدی منی کامینا

 یاددان چیخاتماسین ائللریم منیم

  

 نئجه راحت یاتاسان بیر گئجه بیز سیز آتاجان

 قوروماز گؤز یاشیمیز بیر گئجه سن سیز آتاجان

 بیز سنه بولبولودوق سنده بیزه باغ و چمن

 من سیز آتاجاننئجه بولبول یاشاسین باغ و چ

  

 سنه گر واضح اؤال ئؤلماغیم ای بی کس آنا

 چاغیرین قؤنشوالری اؤغلونا قور بزم عزا

 سیز قورون بزم عزا تا کی منی یاد ائیلیون

 اؤخویون سوره الحمد منی شاد ائیلیون

  

 داغالردان اوجا آنام، دنیزلردن سرین سن

 هر نه قدر قؤجالسان، باشقا گؤزل گلین سن

  

 ن سؤلسا گولی بیرده گلنمه ز بو باغابولبولو

 اُوچونون قاخسا اُوو بیرده دؤالنماز بو باغا

 آنانین قوینو هر یئردن راحت اؤالردی اوشاغا

 آنا دور بیر خوشی گلدینی ائله بو قوناغا

  

 بیز لری هجرینده آغالددین آنا

 گون کیمی چیخدین نه تئز باتدین آنا

 سن بیزی گؤزدن نیه آتدین آنا

 میشدیق بیز گؤز اوستونده سنیساخال

  

 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

  

 بؤیوک ننه عجب شیرین دیلیدین

 ن شانلی بیر گولیدینبو گولشنده س

 یاخشیلیقدان من تا نجور ذکر ائدیم

 محبت اؤباسیندا سن ائلییدین

  

 ای اوره گی الله کیمی قان اؤغول

 قان ائله دی قلبیمی هجران اؤغول

 آنان یوخدور زولفین یؤال آغلییا

 باجی، قارداش بؤیونا قوربان اؤغول

  

 ای اوره گی الله کیمی قان آنا

 ی هجران آناقان ائله دی قلبیم

 آنا دئییب هرای چکیب آغالرام

 عمروم بؤیی من سنه یاس ساخالرام

  

 نامرد فلک هر گولی کی چؤخ گؤزل اؤلسا

 گولزاری خراب ائیلیه جاق بیر گول آپارسین

 چرخ و فلکی ساخالماق اؤلماز یئتیشن وقت

 بو عادت اؤلوب غنچه گتیرسین گول آپارسین

  

 گئجه گلمه زبو رسمیدیر کی آی یئرینه گون 

 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 

 

 یبه مراسم خاکسپار ،”یتنگر“باستان به خدا  ترکان

مجسمه مزار  هب ”قورقان“به تربه مزار  ،”یوغ“

 یرگفته اند. در ز یم” قام“ ینیو خادمان د” بالبال“

 یستهشود. شا یآورده م  اتکلم ترکی برخی معادل

 یلو شعرا و اهل قلم، کلمات اص نویسندگان است

در  سایر زبانها دخیلکلمات  یرا به جا یرز یترک

و  یدزبان را تهد ینا یتکه استقالل و هو یزبان ترک

 بکار برند: مخدوش کرده است

 

 . در جامع Sinləینله، س Sinəینه، س Sinین: سمزار

 ینلهس یشود که در زبان ترک یقرن هفده گفته م التواریخ

قبر  یدننام یکفار و مزار برا قبر یدننام یمنحصرا برا

 .رسد یرود. به نظر م یمسلمانان بکار م

 ینوسمزار با کلمه س یبه معن ینس یکلمه ترک تشابه

 است. یتصادف یحادثه ا شیار شکاف و یمعنبه  ینالت

  ٬ Yerçüیئرچو،  Basağaگور، مقبره: باساغا قبر،

 ، Sökiکیسو ٬ Tuplu، توپلو Tubluq(ق)توبلو

 Qomva، قوموا  Tükə، توکه Qomقوم 

 ،  Tünə، تونه Tünərikیک: تونه ریکتار مزار

 ،  Tünərəkتونه ره ک

  ٬ Qaradam، قارا دام Qarayerیئرقارا 

 Qaraorunاورون قارا

  ٬ Gömüt: گؤموتمدفن

 ، Gömgənن گؤمگه ٬ Göməc ج گؤمه

 Gömdüگؤمدو  

 Qurqanتربه: قورقان

 Yatırیاتیر: آرامگاه

 ، اورکه ن  Məngi Yatırیاتیر ی: منگیابد آرامگاه

 (یشگی)اورکه ن: هم Ürkən Yatırیاتیر

 Qurqan Evمرقد، بقعه: قورقان ائو

 ،  Sinlikینلیک، س Ölülükلولوکٶ: اقبرستان

 ، Sinləkینلک، س Sinlaqینالقس

 . Gömütlükموتلوکٶگ 

 ، Gömütçüموتچوٶ: گگورکن

 Sinçiینچیس 

 ، Gömütçülükموتچولوکٶ: گگورکنی

 Sinçilikینچیلیکس 

قبر  یکه بر رو ی)سنگ مسطح Salقبر: سال سنگ

 شود( یگذاشته م

 Balbalمجسمه قبر: بالبال 

 Sin yazıtıیازیتی ینسنگ قبر: س کتیبه

 ،  Tikmə daşداش یکمهستون مزار: ت یادبود، ستون

 Tikili daşداش یکیلیت

 Tikitیکیتمزار: ت یعمود سنگ

 Başdaşıیسر مزار: باش داش سنگ

 Ayaqdaşıیداش یاقمزار: آ یپا سنگ

 Ölüm لومٶ: امرگ

 ،  Qaradəvə، قارادوه Qarayazıیازی: قارااجل

 Qarayolیولا، قار Qaraçıxınیخینقاراچ

 Ölükلوکٶ: اجنازه

 Ölütلوتٶ: انعش

 Ölüمرده: اؤلو

 Eşikیکقبر: ائش یرو یشمیابر پارچه

 Qabırcaqیرجاق، قاب Qapsaq: قاپساقتابوت

 Salacaتخته حمل تابوت: ساالجا

 ،  Doğumu، دوغومو Doğumدوغوم: …والدت، متولد 
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 Doğumluدوغوملو

 Ölümلومٶ، ا Ölümüلوموٶفوت: ا وفات،

 Qızıقیزی،  Oğluاوغلو زندفر

 Yasیاس: عزا

 Yas Törəniین رهٶت یاس: تعزیه

 ی، آغ Ağıtیت، آغ Yaxmaیاخما،  Yaxımیاخیم:مرثیه

 Ağıو الم و  متوفی یها یکی: ذکر محاسن و نیت)آغ

منظوم و طبق  به شکل یاز دست دادن و یحرمان ناش

از طرف زنان در مرگ اشخاص  بیشتر مشخص، یمقام

 مشهورترین شد. از یگفته م یآفات اجتماع ایمشهور و 

 آلپ ار تونقا است(. یتآغ ی،ترک یتهایآغ

 یگفته م یوغ)ساغوها که در مراسم  Sağu: ساغونوحه

 بوده اند(. یمتوف یاتشده اند متناسب با خصوص

 Sağıtçıیتچی، ساغ Sığıtçıیغیتچیخوان: س نوحه

 Oxşama: اوخشاما گریمویه

 Yas Törəniین رهٶت یاس: یعزادار مراسم

 Ölümیوروسودو لومٶمرگ: ا یفوت، آگه اعالمیه

Duyurusu یلدیریسیب لومٶ، اÖlüm Bildirisi 

 ، Qoraq، قوْراق Yuğیوغ: ترحیم

 Əyləşimیمش یلها 

 ، Yuğ Törəniین رهٶت یوغ: یمترح مجلس

 Əyləşməشمه یلها 

 Yuğçuیوغچو: یمکنندگان در مجلس ترح شرکت

 Suyurqanmış شیورقانمی: سومرحوم

 Suyurqamaqیورقاماقکردن: سو رحمت

 Suyurqanیورقان: سورحیم

 ،  Əsirgənmişیشنم یرگهمرحومه: اس مرحوم،

 ،  Bağışlanmışیشالنمیشباغ

 Suyurqanmışیورقانمیشسو

 Yarlıqamaqیارلیقاماقآمرزش:  مغفرت،

 Yarlıqanmışیارلیقانمیشمغفوره:  مغفور،

 یتلیدر مهربان: سئو، پSevitliیتلی: سئومهربان

 Sevitli Ataآتا 

 Yoluqçuیولوقچو،  Özverili زوئریلیٶ: افداکار

 ، Usun Böyüyüیویوٶخاندان: اوسون ب بزرگ

 Usunun başıیاوسونون باش 

 Ulu Ataپدر بزرگوار: اولو آتا

 Sayqılı یقیلی، سا Sayınیین: سایگرام محترم،

 اولسون!  ینجلیسئو ینینت ینی،شاد، روحش شاد: ت روحت

Tini, Tinin Sevincli Olsun 
 ، Qut، قوتSüne، سونه Özüt زوتٶ: اروح

 موسرکو، Tın ین، تSür Salqın ینسور سالق 

 Körmös ،یوال Yulaزقونوقٶ، ا Özqonuq 

 Duyuruیورو: دویهاعالن، اعالن آگهی،

 Bildiriیلدیری: بیانیهب یه،اطالع اعالمیه،

 Yuğ Duyurusu یوروسودو یوغ: یمترح آگهی

 یوروسودو یغی: باش ساغلیهمدرد ابراز

Bassağlığı Duyurusu . 

 یوروسوتشکر: ساغ اولون دو ی اعالمیه

Sağolun Duyurusu 
 Usunخانواده: اوسون 

 Yaslı Usunlarاوسونالر یاسلیداغدار :  هایخانواده

 Qudalarاقوام: قوداالر

 Yasunlarیاسونالر: یلهافام خویشاوندان،

 Qalanlarن: قاالنالربازماندگا

 Yaxınlarیاخینالر: نزدیکان

 Tanışlar یشالر: تانآشنایان

 Yaslılar یاسلیالر: داغداران

 ،  Yoldaşlarیولداشالر: دوستان

 Arxadaşlarآرخاداشالر

 Qonşular: قونشوالرهمسایگان

 یوغاوچون  ینالرزنانه: قاد یمترح مجلس

Qadınlar üçün yuğ ، 

 Qadın Əyləşməsi یشمه س یلها ینقاد 

 Tutsuq، توتسوق Tutruq: توتروقوصیت

 Tuturmaqتورماقۇکردن: ت وصیت

 Andırیر، آند Qalıtیت: قالمیراث

 Bütmək تمکبوآوردن:  ایمان

 Bütəm بوتم: دین

 Bütəmsəlل : بوتمسدینی

 Kirtinیرتین: کمذهب

 Sürək: سوره ک طریقت

 Bütəmsiz یز: بوته مسبیدین

 Bütəmliی: بوته ملبادین

 Bütgün: بوتگون دیندار

 Bütgənن تگهۆ: ب منٶم

 Kökdənçiکدنچیکو: بنیادگرا
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 Kökdən Bütəmçi یبوته مچ کدنکو: ینید بنیادگرای

 ٬ Toyınیین، تو Bütəmər: بوته م ارروحانی

 Qaradonlu قارادونلو 

 Bütəmərk: بوته م ارکیانروحان حکومت

 Çıxaqیخاق: چماخذ

 Tanrı bilimیلیمب ی: تانرالهیات

 Yazıqlıیازیق،  Arınçıینچیشرعى: آر خطاى

 Yazıqlıیازیقلى: گناهکار

 Süçخطاى عرفى، جرم: سوچ 

 Edizیز: ائدحضرت

 Örtgənن رتگهٶ: اکافر

 Yegevائو یئگمقدس:  مکان

 Görüşgəروشگهٶ: گزیارتگاه

 Görüşروشٶ: گزیارت

 ،  Yükünləkک یوکونله: مسجد

 Yükünclükیوکونجلوک

 Sivrənن یوره: سمناره

 Tümsə: تومسهمنبر

 Sunaqمحراب: سوناق

 Qanşardaامام جماعت: قانشاردا

 .(ین.+آریو) Yuarınیوآرین: وضو

 Yuarınmaq یوآرینماقگرفتن:  وضو

 .(ین.+آریم)چ Çimarınینآر یم: چغسل

 Çimarınmaq ینماقآر یمکردن: چ غسل

 Arınım ینیم: آرطهارت

 Ündə ندهۆ: ااذان

 Ündəçi ی: اونده چموذن

 Ündəməkگفتن: اونده مک اذان

 Başraامام: باشرا

 Yansı Çıxağıیخاغیچ یانسی: یدتقل مرجع

 Yansaqیانساق،  Yansıq یانسیق: مقلد

 Yüküncیوکونج، Yükün یوکون: نماز

 Yüknüیوکنو: سجده

 Adaqقربان: آداق

 Qondartı ی: قوندارتبدعت

 Qondartanبدعتگزار: قوندارتان 

 Bürgüرگو : بویاسالم روسری

 Dözünدؤزون: تساهل تسامح، مدارا، ٬تلرانس

 Dözgünدؤزگون ٬ Dözünlü: دؤزونلو تلرانت

 Bundalıq یق: بوندالسکوالریزم

 Bundalı ی: بوندالسکوالر

 Eldənərk، ائلدن ارک Eldənlikیک: ائلدنلالئیسیسم

 Eldənçiی، ائلدنچ Eldən: ائلدنالئیک

 Uğanərk: اوغان ارک ینیحکومت د تئوکراسی،

 Uğanər: اوغان ار تئوکرات

 Danشفق، سحر: دان  سپیده،

 Ertə Yükünüیوکونوصبح: ائرته  نماز

 Öylə Yükünüیوکونو یلهٶظهر: ا نماز

 İkindi Yükünüیوکونو یکیندیعصر: ا نماز

 Axşam Yükünüیوکونومغرب: آخشام  نماز

 Yatsı Yükünüیوکونو یاتسیعشاء:  نماز

 Batıی: باتغرب

 Günbatarگون باتارمغرب: 

 ،  Batsıqیق: باتسغروب

 Gün Batışı یشیگون بات

 Doğuشرق: دوغو

 Gündoğarمشرق: گون دوغار

 ، Doğsuqطلوع: دوغسوق

 Gün Doğuşuگون دوغوشو 
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 (یدا)ش یاستاد انزاب

 شهریار

 یسوزلر یرینش یرینش شهریارین

 یدوزلر یاوجاداغ خشکنابین

 یبابان گوزلر یدرح یبالق یولدا

 یرگولیدیب یارشهر خشکنابدان

 یدیاوسته خوش نغمه بولبول گوللر

 

 یسوزلر یفارس یفارس ی،ترک شهریارین

 یگوزلر یزینگوروب ترسا ق گوزل

 یدوزلر یدرباباح یبدورگز چوخ

 یاهم اونا هم هام یدیخوان خوش

 یاباعث اورکلر تک قالم شعری

 

 هیندگ ینککو یاشیلبابا  حیدر

 گلنده یلهد یبهوسلن بولبول

 دوشنده بنده ینحنجره س آچار

  یاراولر هشت بهشت شهر کوشن

 یارشهر، یسن،سن خشکناب ائدیب

 

 یدیسوزون وار ینداشدا سن داغدا

 یدیسنه دار یادون یلدهد ایکی

 یاریدی یتودوقون نقش تزه

 یارشهر یشیقلدیا یازانالر سن

 مثل نار یسئوملد بیربیریندن

 

 باگئجه گوندوز قان آغالربا حیدر

 داغالر یاورگ یانقین قیهاچکیب

 پارالر یچکنده گوزلر آدیوی

 یارشهر یادان یسن چیخاتمیب

 یارد یالراوها یسن عزاتوتوب

 

 یگوزلر یبدیاولندن تارالش سن

 یسوزلر یبدیقور تار یداخ سنن

 یزلریدبوکولوبدور  یوخ طاقتی

 یارشهر یرسس و ینهس آماندورس

 قرار یشاعراولوب یرخاط سنه

 

 یآدا گلرد یندالر ساز نغمه

 یچوللر آدا گلرد یخانچ یادان

 یغصدن دروب شاداگلرد غم

 یاداشهریاراوالرسان اودون شاد

 یاربابا سنه ماتم ساخل حیدر

 

 یاوباس ییائل یشان یلیند گوزل

 یباباس ینشعر یادانبو دون گتدی

 یجانا اونون قاداس یامان دوشسو

 یارشهر یگییشلک یناوبان ائل

 یدربابایادگارح  یقالد سندن

 

 یرقال یارادبده شهر جهان

 یرچال یارشهر ینیساز یلند تورک

 یرکامدن آل ینیشهد ادبین

 یارشهر یندیوعرفان شربت علم

 سرخاب سنه ائدر افتخار کوی

 شعر دفتریندن
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 ینجان کئم یاتیبباغرنا باسیبدی

 یناولوب سنه تورپاق قان کئم همدم

 ینئمقطران ک پیشوازیواگلیلر

 یارسئوور شهر یو صائب سن شمس

 یاراخت یبمولکونده سنه وئر شعر

 

 ینداتورپاق یزتبر یازاندا(یدا)ش یندانماحال انزاب

 آزاندا یتریبا یول یقازاندااورک قانل قبرین

 یارشهر یالرها یسن یلدهد ترکی

 قرار یب یالردائم پا حیرربابان

 8/8/ 67(یدا)ش 

 (یدا)ش یانزاب استاد

 تیلده

 

 یهنحل یرگد یلدهت یزق سورملی

 یبگورو نبازگل یداقوال ش الده

 ناظره یازیریشدا  بوسوزی

 یبچاال گوشه شهناز گل چالها

 شعرناب یقینیموس یبائل مست

 یب،اصفهانا جاز گل یبگل شوره

 یآدام ناظر یرگورنمز ب آیدا

 یبگل یازانجمنه  یباشد آی

 یمدئد یملکلر سوروشورد گویده

 یبله پرداز گلسلس یرب شعرده

 یارگونده  ینهتل یور ارد شانه

 یبباش توکلوب داز گل باخماگیالن

 سخن ارونق یرینش شاعر

 یبناز گل یس یهقلم قاف الده

 ینقاش گوزونه سوزلر یبچک سورومه

 یبگل یاز یازمالدی،، یازمالدی

 یسوزلر یبائلباخ مست  سرچیه

 یبشاه باز گل ینادعواس گورموری

 یاتماقی یبلترک ائ قارقجیری

 یبقاز گل ینهدورنا صف یک گویده

 یماولونور ناظر یلتجل اورداکه

 یبجان بازگل ینهشر یازان شعر

 یلننازل یبچک یمانها خطیوی

 یبگورون بازگل یدادیش خاطره

 دوروب گوز ورور یبازار شاهدی

 یبباز گل یونجمله او قرقجله

 شان شرافت سوزوم یممن گلدی

 یبگلسنه خاطر بئله انباز  گل

 یازمادیم یوخودونسن  یسوزوم یاز

 یبگل یاز یایداگدیم یبدوالن ایل

 یرچولده سوالر ال چال یبار بوز

 یباوردگه دم سازگل یبگد قارقا

 یرب یربهب یویسوز لر سرقالیرام

 یبطناز گل یندیکه ا ید ولوله

 سن هله یاتگتگلن  یدیمدئ عقله

 یبعشقه غزل بازگا یوخدون سن

 قاالن دفتره دهیلام ت یچرها آند

 یبناظره همراز گل یاوز عشقیم

 گوزل مسن ناز یلهناز ا هامیا

 .یبآز گل یتیب یه یداش ایندکی

 88/8/26(یدا)ش

*** 

 

 یعقوب موسی

 (یون)تانس کورینفار

 

 !یماورک چکَن یم،قان دورولدان ائی

 -یهدئ یرالنسینف یه،دؤنسون دئ چارخا

 !یمچکن یئدک یران آغ دونیادا

 !ینفار! کورکورینفار
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 ی،بو چارخ فیرالت

 !یبو چارخ قاینات

 هر جوره درمانال کئچمز بو آزار،

 سنده نسه وار. ییلسن،درمان دئ سن

 

 -قوووندان-ها-قوو یندن،فعل زامانین

 -²یلوووندانت یلد یندان،آغز اژدها

 -یخیبچ یخدانچارم ینداندان،ز ظولمدن،

 -یخیباو اوخدان چ یب،دفعه اوخالن مین

 -یخیبچ یوخدان-وار ینیب،آل اینامی

 سون نفسه چاتان کؤنلومو، گلیب

 -داش قاالق اولوب لرییسئوگ بوتون

 کؤنلومو، یاتانداشدا اؤلومجول  او

 بئله، یلیرسنب یادااو یاخشی نه

 بئله! یلیرسنب یوداسو اودومو

 هر جوره درمانال کئچمز بو آزار،

 ...!ینفار... کورکورینفار

 سنده نسه وار.

 

 ینفار،کور فار،کورین

 !ییممله ساری

 ییم،یچهچ یماقچمنده قا یاشلی ائی

 ³!«ییمینهکؤ یسار»ده «علسگر عاشیق»

 لییینده،یبطب یندا،عالج سنین

 .ییماوره یممن یودواو یاخشی نه

 یولداشیم، یرساعاتدا آخ یرآغ ائی

 یاشیم،قطره  یرب یاناغیمدا ساری

 کهربا! یسار یچیندها اووجومون

 ی،ک یارانمیسان یندنجؤوهردرد  سن

 درده، عذابا. یلیرسنب یاقو سون

 !ینفار... کورکورینفار

 سنده نسه وار.

 

 قاالن، یبیندهد یققارانل کؤنلومون

 قاالن، یبیندهج یینینهکؤ یویولموش

 !سییکهت یومرومکتوبومون  سئوگی

 !یگؤزلر یردهبولبولومون گ یائ سن

 !یاو سس ییلتآ ییمده،اوره آییلت

 !یدیماوم یقولومدان، سار یاپیش گل

 یاغا،آ یمقالخ یاواش-یاواشده  بیر

 .یمگئد ینجادال یمیناو سئوگ دوروب

 

 !ییماوره یئنه... وای

 !یماداد یئتیش

 .یمابات-ها-غوروبدا بات باخیرام

 ییم،سوسقون اوره یسونراک عؤموردن

 .یادیمادوشوب  یرهب-یردنب گلیب

 ⁴ی،غبوش ساغانا ییناله الَنمیش

 ⁵ی،بوش تاغاالغ یوالرینراد کؤهنه

 .یادیمادوشور  یرهب-یردنب گلیب

 قاالن، یریلیباووولوب ق ایچینده

 یی،بیله بوکوک ⁶ینوال لییرسکد بیر

 وورولوب قاالن، یراغینداق یول بیر

 سوزولموش، یواوزولموش، سو پرلری

 .یادیمادوشور  یآرخ ییرماند بیر

 !یماددا یئتیش! ینفار! کورکورینفار

 یمی،آرخ یناتقا سن

 !یمیچارخ فیرالت

 !ینفار! کورکورینفار

 کؤچور دورناالر.

 .یدومانالر چؤکور آشاغ سندئیه

 وار، یوک یینیندهقارا بولودون چ او

 .یقورشاغ یزیلغوروبون ق بئلینده

 ینفار،کور کورینفار،

 !ییممله ساری

 !«ییمینهکؤ یسار»علسگرده  عاشیق

 

 !یگؤزلر یردهگبولبولومون  یائ سن

 !یسؤزلر یرینش ییمدهاوره گؤیَرت

 قولومدان، یاپیش گل

 !یدیماوم ساری

 .یاغاآ یمقالخ یاواش-یاواشده  بیر
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 ...یمگئد ینجادال یمیناو سئوگ دوروب
 (Tilovقارماق ) -چنگل یتیتوتماق اوچون اوجو ا یقبال -²

 .اولوب یشارها ینهشعر یآدل «ینککؤ یسار» ینعلسگر یقعاش -³
 (Sağanaqچنبر ) یریلنکئچ یلرهشئ یووارالق یمیو بو ک خلبیر الک، قاوال، -⁴

 (Tağalaqچارخ ) ینانسار ییرهو سا ایپلیک ساپ، -⁵

 یاگرامافون و  -یلندرس یرالنانف یندااؤز اوخو اطراف ینالرداماش موختلیف -⁶

 (Valچارخ ) یاستی یازیلمیشسس  ینهاوچون اوزر ینماقچال یفونداپات

 ؤچورن: ج . محمدنژادک

 یعقوب موسی

 بئله! یرتمهاؤ ینهال الیمی
 

 یغیندا،اوز قاب یتابیمینک سئوگی

 یندا،گؤز قاباغ دیریمیمرمر ک آغ

 ینه،دوشوب مئهر ینعشق یرب یک یقین

 .یرلرینهب-یرال قوووشوب ب ایکی

 دوروب، یب،نسوسله یب،داران یویونوب،

 ،اللر یمبارماقالر، بو الچ یقپامب بو

 تک، ییقوش اوره یچیندها اووجومون

 اللر. یرچینگؤ یونورده دؤ نئجه

 

 یمدیر؟ک یبیصاح ینبو ال سنگؤره

 .یمدیرس یسار یرب ینیترهت الیمده

 یر،گئد ینیببارماقالردا چال اینجه

 یر،گئد ینیبآل یمدندا ال سونرا

 اللر، دنیرهاؤ ینهال الیمی

 اللر. دنیلهاوسته سؤ یمس یسار بیر

 یمدیر؟ک یبیصاح ینبو ال سنرهگؤ

 

 اولدوز بورجونده قاالن، یراوزاق ب الپ

 کونجونده قاالن، یرب یزلیگ ییناوره

 یدیر،ال یسمتق یمینطالع بلکه

 .یدیرگؤروشون فورصت ال یرب گیزلی

 یب،گئد دیبیرهاؤ ینهاؤز مهر منی

 .یبگئد دیبینهکؤنلومو گؤ هیجرانی

 

 غی،یارپا یواهئ یدیر،* بوداغچؤکه

 ینجه،ا یهامار یشدیر،ناخ داماری

 .ینجها یگؤزومده تومار اوزومده،

 یب،گئد دیبیرهاؤ یغاالس تئلیمی

 یب،گئد دیبیرهگول جاماال اؤ منی

 یمدیر؟ک یبیصاح ینبو ال سنگؤره

 

 ی،اوالن واختالر یمدهال ییماوره

 .یاشاییب یلیمد یم،بدن ی،ک دئمه

 توتاجاقالردا. یشاماولمام اؤزوم

 قونشولوغوندا، ینال یرب ؤیرچینگ

 .یاشاییب یمال یرپیناچ-چیرپینا

 ینجا،دال یداوم یبدوشوب گئد سونرا

 یاشاییب، یبآل یسئودا هاواس بیر

 اوزولن اللر، یمدناللر الی

 سوزولن اللر. یمدانبارماغ بالی

 

 !یمیال یخماسن آلاله س عزیزیم،

 .یخینتیالراس یوخدور یمتاب داها

 یریلیقالرا،آ دوریوخ یمتاب داها

 زارا، یشمگلم یجرانالردانه غفیل

 ی،شاختا اللر یوقبو سو نئیلرسن

 ی؟تاختا اللر یرسیزمئه نئیلیرسن

 .یماللر یلچ-یلتک چ یارپاغی پاییز

 

 یب،سال یناآلت یقاناد باشینی

 یمی،تک دورنا ک ینمورگو دؤ دوروب

 .یماللر یلخج ینومداقو قالیبدیر

 ی،من یریاشادده هارداسا  بلکه

 .یماللر یلشک یم،سؤز اللر ایندی

 دیر،یمیک یلناغ یرعؤمروم ده ب ایندی

 بئله، یرتمهاؤ یمهال الینی

 بئله...! یرتمهاؤ یمهتئل تئلینی

 

 یعقوب موسی

 یبنؤوشه آن یلینا بیر

 

 ین،اسد یغفلت یدین،مئه ا یفظر بیر

 ین؟تلسد یمسن یکمیشم،گئج میمن
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 م!ؤوشهبن یل،بو ا دیکیلمهب گؤروشه

 -ینباال آنان یاغیندا،آ اؤلوم

 یمی،ک یانسؤزونه چاتما سونونجو

 یمی،ک یاندان اوزونه چاتما قوزئی،

 دیم،یلمهسنه چاتا ب یبده گل من

 بولود، یمالچ یراولدون، ب قزحقوس

 .دیمیلمهاوزاقدان توتا ب یمآتد ال

 

 یم،اوچوروم باخ یوخدو، باالالرین

 .یمباخ یریمقاچ یوخدو، لریندسته

 هشم، یینخزل اوسته لچه کؤهنه

 م.بنؤوشه یل،بو ا دیکیلمهب گؤروشه

 

 یب،تواضوعوم گئد یللیکا یرب یلب ائله

 .یبنؤوشه عطر یمدنشعر چکیلیب

 .یبخوش سؤزوم گئد یفان ظر دیلیمدن

 توپا بنؤوشه دوشدو، یرب کؤنلومدن

 .یئری دیینهاوشودو، گؤ دی،تیتره

 تمایاجاقییزامان عؤمرومه قا هئچ

 .یلربنؤوشه یازینداها بو  بیر

 

 .یانمایایدیمدا یسدهاو مجل گرک

 یل،غف یاپیشدی یاخامدانده  بیری

 .یانمایایدیمدا یزدهاو دهل گرک

 لرهیبتلره، بد غئبوش صؤحبت او

 قوالق آسمادان، یدیم،گله یک گرک

 یخیبچ یولوندان یشینآزم یولو او

 آزمادان. یولو یدیماوز توتا سنه

 تزه، یییرسونونجو قار ار هله

 .ییرجه تومورجوقالتزه لرپؤهره

 اوزه یخیبالرجه چتزه چیچکلر

 هشَم. یینخزلده لچه سهسنین

 م!بنؤوشه یل،بو ا دیکیلمهب گؤروشه

 

 ییل،اود، تکجه سو، تورپاقال، دئ تکجه

 .یهر شئ یادادون یرواختالد لیدئمه

 ی،مئ یالله، قدحده ک کیزمیده

 مئه. یرب یجهعاد یراختال اسو دئمک

 شئه. یکلچکده یرواختالد لیدئمه

 یدیم،یهاؤتورمه یمن او واخت گرک

 یدیمیهیتیرمهبنؤوشه عؤمرو ا بیر

 یولدا،بو  یوخدو یباریماعت واختا

 یستولدا،بو داش ا یشامقالم اوتوروب

 یکمیشم،من گئج یب،سسن تله بلکه

 ...م!بنؤوشه یل،بو ا دیکیلمهب گؤروشه
SheirOcagi@ 

 

 واهابزاده بختیار

 

 !یالهیا یتار،اؤزوموزه قا بیزی

 
 

 یئرلر؟او  یوردو ینلردده هانی

 .یزیب یناییرس یر،دارا چک زامان

 یرلر،اولو قب یغیمیزقاچد قویوب

 .یزیب یناییرق یزجا،آرخام باخیب

 

 اولدو، مملکت تاالن، یلذل میلَّت

 .یاریمیزاخت یمیزدنال گئتدی

 اجداددان قاالن، یریلدییندس قصداً

 .یمیزخان غروروموز، شاه ووقار-بَی

 

 سورونمک، یئرده ییلیرمیشسا اوچماق

 .یولموشقو یرووگ یمیزاآرد منلیک
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 دؤنمک، یهاؤنونده، جوجه بؤیوکلر

 اولموش. یشورد یرب یجهالپ عاد ایندی

 یک،رلهتملدن چپ هؤرن دیواری

 .یکلرنه گؤرن یان،نه دو صاباحی

 یالدیقجا،قارش لهیکچپ نیگله

 .یکلراؤتورن لهیکتپ نیگئده

 

 کونجه، یخیلدیمتانت س-لیاقت

 .یزب یاشادیقجا ینهنام یاشاماق

 یز،ب یتدیکجهده ارمعده غرورو

 .یزممعده یقالخد یوخاری اورکدن

 

 بوغولدو گئرچک، ینهنام گوذران

 شرف ده، شان دا. یال چالد یاالنا

 تک، ییاپ یولچوخان غروروموز، -بَی

 .یرالرینداچاد یدرگیند پایالندی

 

 اوچون، یتارماققا یتورپاقالر گئدن

 .یوندوکصولحه اؤ دیک،یلمهب ساواشا

 بو گون، یزآنجاق ب یدی،قورد ا بابامیز

 دؤندوک. یاقوزو یئیناوت  اللردن

 

 ینجا،قوخوسونو گئندن آل نفتین

 وطنه دولدو. لریاجنب تزه

 جا،ینقازانج دال یاوغولالر وطن

 اولدو. یدرگیند یالرداقاپ اؤزگه

 

 یئر،-یئر یالندیپا یمیزثروت یئنه

 .لندییهسا یاد میزدهیهسا بیزیم

 لر،گوجونه تزه گلمه دولالرین

 لندییرایهک لردهیلمنز گؤزل

 

 یشیقالر،ا-رئکالم یدیزمان روسجا بیر

 دورتولور گؤزه. یسجهانگل ایندی

 وار، یمیزحؤرمت یلینهده د ایتین

 .یزهب یارامیر یلیمیزاؤز د جهتک

 یزلر،تم-بو داغالردا دوزلر باتدی

 ده اؤنده گؤروندو. یئنه لراَیری

 سؤزلر، یالیسؤزلر، بو یاالن یئنه

 دؤندو. یرشانااؤنونده ک یینگئرچه

 

 اؤزون، یدسنشاه یمیزهدرد بیزیم

 !یالهی؟بونالر ا یلمیبس دئ مگر

 مکدن،یلهاودوموزا سو د سندن

 !یالهیقابار، ا یباغالد دیلیمیز

 

 ییلمیش،اَ یمبوکولموش، بئل دیزلریم

 .یئییلمیش یمحاقَّ یش،آلچالم غروروم

 یلمیش،دئمه، هئچ کسه گرک دئ هئچ

 !یالهیووقار، ا یانت،د لیاقت،

 

 یلمیشیک،ب یلساح یآدان یرب اوزاق

 .یلمیشیکب یلجاه یزی،مدده عاقیل

 یلمیشیک،ب یلقند ینیشام نیناؤزگه

 ...!یالهیا یتار،اؤزوموزه قا بیزی

SheirOcagi@ 

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

 

 تورک اوغلو یل هرفشه

 

 اوزوم اوزوومه یرامسئغنم بوگون

 کوچور یوز یاشیگنج اوزونن  کیمین

 یلمیرموار هاردا ب یانقسی کیمین

 اووج بوز کوچو یرسه ب ییمنن اوره

 

 خوشا یرمیگل یومدوشوندو یی نه

 یاشاسوزولن دوزومو  یاناغدان

 اوزولن اللر تک قوشا الیمنن

 قوشاگوزکوچور یمننگوزلر بوگون

 

 یسمتوستوسوز ح یسدانانا تزیی

 کسم یدونن ک یاشایان صاباحی
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 دئسم یینگولمه  یورماوشو بوگون

 کوز کوچور یاوجاغدان سانک بیرسویوخ

 

 یها ییمسا سببدن درد هانسی

 ییهبنزر سرخوشام د یزنئیهس مئی

 ییهن یلیرمبزکلر ب سولوخان

 قئزکوچور یرجاهازسیزیتیمب اهارد

 

 ییمبوش گم یرب یاتامح یزس کیمسه

 یمییمساز س یلائله ب سئزیلتیمنان

 یمییمک ییرتورک اوغلو بوگون شع آی

 بلکه سوز کوچور یالیننانخ شاعیر

----------------------- 

 

  یابوالقاسم نبات  یمحک

 

 گئتیرمه چوخ افغانه کؤنلومو، وفایب ائی

 یاندیرما بونجا آتش هجرانه کؤنلومو!

 

 اب،رخساردن نق یدم گؤتور اوْل گول کیم بیر

 سنگدل، یئتیرمه بئله جانه کؤنلومو! ائی

 

 هدف ناوک جفا، یملوح سینه قیل

 بیر شاد قیل، بالالرا همخانه کؤنلومو!

 

 ائتمه دل کباب، یجرعه مئیدن اؤترو من بیر

 جان، بو قدر قانه کؤنلومو! یساق دؤندرمه،

 

 سال خُم آیاغینا، ی،باده، مست قیل من وئر

 دشت جنونا سالما بو دیوانه کؤنلومو!

 

 !ییار تند خو یدلبر ستمگر و ائ ائی

 سالدین عجب اول چاه زنخدانه کؤنلومو!

 

 دؤور رُخوندا ووران زولف خم به خم،

 کؤنلومو. یندانهچکن کمندیله ز اولدور

 

 یاشیما، یائیله بیر بو گؤزدن آخان قانل رحم

 و!ائت بیر نشان اول ناوک مُژگانه کؤنلوم

 

 دیر،یخالین اسیر یدانه یمرغ دل ک بو

 قیلمیش یووا اول زولف پریشانه، کؤنلومو.

 

 قانیما، یگؤزلرین سوساییب یاخش جلَّاد

 دن ائده ویرانه کؤنلومو.غمزه یک ایستر

 

 بیلمم منه نه سئحر اوخودو مست گؤزلرین،

 بیابانه کؤنلومو. یتوش ائتد یکیم مجنون

 

 لف پُرخَمین،زو یمن ییار ائتد صنعانا

 خانه کؤنلومو.صنم یعُذارین ائتد نقش

 

 حیران اوالن جمالینا، گولدن نه کام آلیر؟

 بیجا آپارما سئیر گولوستانه کؤنلومو!

 

 -بیر گلعذاره عاشیق اولوب، سالمیشام عجب

 پروانه تک بیر آتش سوزانه کؤنلومو.

 

 گؤزومدن سرشک آل، یبس ک یآخیتد هیجران

 غرق ائده طوفانه کؤنلومو. یبودور ک قوْرخوم

 

 !ا«ینبات»بیتمز اولدو زهد و ریادان،  ایش

 جام طربدن ائیلمه بیگانه کؤنلومو...!
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 یفضول مالمحمد

 
 غمیندن، باشا دون حسرت الیله اول قَدَر ووردوم، 

 .یردیمتوپراغا تاپش یصبح الونجا مُرده جسمیم کی

 

 مَه! یائ ین،ساق یده،خورش یئتدی یمآه یم،قدّ بوکولدو

 قوردوم. یایینیغم  یکانالدیم،مؤحنت اوخونو پئ کی

 

 توتموش! یوواقوش  ینداباش یم،ک یق،مجنونه عاش دئمین

 .یردیمآش یمدانباش یمیچشم یلسئ ی،ک یقعاش منم

 

 ینبرهانِ اثبات دییلهائ یبمورتَّ گومانیندان

 سوردوم. یرَّینیس یندُرج دهان یم،کشفه ک یبصاح نه

 

 همرَه یماؤزگه بولماد مدنیهاس یرینهسئ تجرَّد

 دوردوم، اوتوردوم. یالچوخالر یچیندهعشق ا طریق

 

 یم،اولموش گردبادم ک یعشق سرگردان هوای

 دوردوم. یمهر قاندا ک یمیتوپراغ یلرهگؤ ساووردوم

 

 ینانمازدیاول مهوش ا یم،عشقه مُهلک دئرد« !فضولی»

 ...یناندیردیما یقیلهجان وئرمک طر ی،ک بحمداهلل

 

 

ملت »از  یبودن و بخش« تورک »

بودن  یجانیبودن با آذربا« تورک

 ندارد! یمنافات
 یحسن راشد

 

 یست،ن یجانیاآذرب یتورک هست  ول یراندر ا یکس اگر

 یگرانبودن د یجانیمسئله با تورک بودن و آذربا ینا

در  یرانمطلق تورکان ا یتندارد، چرا که اکثر یمنافات

 یم یزندگ «یخیتار یجانآذربا»  یوستهبهم پ یایجغراف

داخل  یبه تورکها«  یخیتار یجانآذربا»  ینکنند که ا

 دهد. یم  یملت شوندگ یتو خصوص یتهو یرانا

 یشرق یجانهم به دو استان  آذربا«  یخیتار یجانآذربا »

به  یو حت یهو اورم یزتبر یتبه مرکز یغرب یجانو آذربا

هم  یلزنجان و اردب یشده و استانها یادمجموع دو استان 

بنا به نوشته  «یخیتار یجانآذربا»شود، بلکه  یختم نم

از همدان،  یخارج یاحانده قرن گذشته و س ینمورخ

، دماوند و تهران گرفته، از  یروزکوهان، فکاش قم،ساوه، 

 یرگذشته تا به دربند ) دم یز، ابهر و زنجان و تبر ینقزو

 رسد. ی( قفقاز میقاپ

اما  یمندار یکار یرانا یاسیس یبه خارج از مرزها ما

 یعوس یایجغراف یندر داخل ا یرانمطلق تورکان ا یتاکثر

چون تاتها،  یتهاییکنند که اقل یم یزندگ اییوستهو بهم پ

 داده است. یارامنه و کردها را هم در خود جا

زبان، فرهنگ و تبار  یککه از  یمردم یملت شوندگ برای

الزم است که  یا یوستهبهم پ  یکیاتن یایهستند جغراف

را  یاآن جغراف یتجمع ینسب یتاکثر یامطلق و  یتاکثر

 داده باشد. یدر خود جا
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 -یمشخص زبان ییاهر چند انبوه، بدون جغراف مردمی

 یهاییخانه بدوشان و قره چ یهشب ی،زندگ یبرا یفرهنگ

دارند و نام ملت  یادیفاصله ز یهستند که با ملت شوندگ

که تورکها قرنهاست از سدّ  یتوان نهاد، در حال یبر آنها نم

 گذشته اند. یملت شوندگ

نفر و   یلیونو سه م یاز س یشاست تورکها با ب درست

 ینسب یتاکثر یران،ا یتکل جمع حداقل چهل درصداز

کشور  یراناما ا یدهند،م یلکشور را تشک یتجمع

است که در آن تورکها، فارسها، عربها، بلوچها،  اییرالملهکث

ساکن هستند و  یرهها و غ یها، مازن یلککردها، لرها، گ

از  یکه قسمت یمشخص یایهم در جغراف ینهاهر کدام از ا

مطلق تورکها هم در  یتثردارند، اک یتاست اکثر یرانا

کنند  هر چند که در  یم یزندگ «یخیتار یجانآذربا»

مناطق  یگرگلستان و د ی،فارس، خراسان شمال یاستانها

 هم ساکن هستند. یرانا

و چه  یمباش یخیتار یجانچه تورک آذربا یران( ما در ا1

« ملت تورک»از  یجزئ یره،و غ یخراسان یی،تورک قشقا

متفاوت است و  یمانزندگ یایجغرافکه فقط محل  یمهست

تورک  یوکبؤ« ) ملت بزرگ تورک»شدن از   یزمتما یبرا

در  یرانمطلق تورکان ا یتو بخاطر تمرکز اکثر یا،( دنیملّت

 یجانآذربا»آنرا  یجانآذربا یخیو تار یعوس یایجغراف

 .یمنام ی(میجانملت تورک آذربا)   «یتورک ملّت

 یهاکه بعض یستن یهکبودن فقط و مختص کشور تر تورک

همه  یزده قرن گذشته ن یخکنند؛ در تار یتصور م ینچن

و تورکستان  یکنون یانهم یایآس یمردم  ساکن کشورها

 یغورستان،او یرقزستان،چون قزاقستان، ازبکستان، ق یمقد

 یجانآذربا یو  اهال یهتورکمنستان و  مردم کشور ترک

ا هم تورک ر یهعراق و سور یشمال و جنوب ارس، تورکها

 اند. یدهتورکمن نام یو گاه

هستند « ملت بزرگ تورک» از  یبخش یادن یتورکها همه

 یزآنها و تما یمحل زندگ یایجغراف یاما به علت گستردگ

تورک  یجان،آذربا یه،تورکبه تورک ترک یگرآنها از همد

 شوند. یم یمتقس یرهقزاق، تورک ازبک و غ

هم به  یخیتار انیجآذربا یاییجغراف یمورد گستردگ در

 یو نوشته ها ینمورخ یخیچند نمونه از اسناد تار

 :یمپرداز یم یخارج یاحانس

همدان،  ینب ینهایدر آستانه حمله اعراب سرزم آذربایجان

 یخودمختار داغستان امروز یزنجان و دربند )در جمهور

است،  شده¬ی( را شامل میجانآذربا یدر شمال جمهور

 یگانخبر گشادن آذربا»ر مقدمه د یبلعم یخچنانکه در تار

 شده است: یمترس ینحدود آن چن« و دربند خزران

 یرونتا به اَبهَر و زنگان ب یرنداوّل حد از همدان درگ. . . ¬»

اندر هر چه  یانهم ینشوند و آخرش به دربند خزران، و بد

در  یجانآذربا] -«.  خوانند. یجانشهرها است همه را آذربا

ص  1379, جلد سوم نیا¬یسرئ یمح, ریرانا یختار یرس

 . [529, ص یک, جلد ینامه طبر یختار /365

 1614که در سال یتالیاییجهانگرد ا« دال واله ییتروپ( » 2

 یسفر به شرق را آغاز کرد مدت یسالگ 28و در  یالدیم

مصر و بغداد ماند و در ادامه سفر به دربار  یه،در قسطنطن

ه عباس بزرگ و و شش سال در دربار شا یدرس یصفو

اصفهان و فرح آباد مازندران  ین،قزو یل،در اردب یهمراه و

 در«یاپینواسک»که به دوستش  یدر نامه ا یسر برد. و هب

 یدنرس یو برا ینمورد سفرش از فرح آباد مازندران به قزو

 کند: ینقل م ینچن یسد،نو یشاه عباس م یبه اردو

وا، شخصا شدن ه یکقبل از تار یعصر همانروز ، کم …»

که به دنبال شاه در حرکت  ییرا بار زدم و با اردو مانیهاثاث

را  یروزکوهبود،به راه افتادم. از فرح آباد ]مازندران[ تا ف

از  یبه سمت جنوب حرکت کرد ول یستیهمواره با

به  یشرویبا گردش به سمت راست پ ینبه قزو یروزکوهف

 شود. یغرب آغاز م یسو

است؛  یالتثلث کامل، مرز سه ام یکبه صورت  فیروزکوه

سمت آن عراق ]عراق عجم[ و در سمت  یکدر  یعنی

همان  یزن یمقد یجانآن مازندران قرار دارد؛ مرز آذربا یگرد

. آن یمرفت یم ینقزو یاست که ما در آن به سو یجاده ا

 یکه نامشان را نم یمشب از دو رودخانه عبور کرد
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در  یقیدر دره عم یگریها و دکوه یسو یندر ا یکیدانم،

 یمرتفع یاربس یکوهها بود.پس از آن از کوهها یانم

کوهستانها که به نظر من جزو  ینا تمامی در… یمگذشت

است،  یجانسرحدات آذربا یمبهتر بگو یا یجانآذربا

بودم و شما آنقدر  یشکه آنقدر در جست و جو یاقاقوله

 پس.. …شد یم یافت وفوربه  ید،به من سفارش کرده بود

حدود  ی،پنج فرسخ و عبور از مناطق کوهستان طی از

 یعیدشت وس یهشت شب به ابتدا یاساعت هفت 

که از همه طرف، کوهها احاطه اش کرده بودند  یدیمرس

 یاز روستاها و قصبات متعدد زیادی باشتاب لذا…

در  یی] روستا ،«یلیاردگ»از آنها به نام  یکیگذشتم که 

بود  یبزرگ و قابل توجه یشهر دماوند[ روستا یکینزد

 گذشته روز از ساعت چهار – سه تا همچنان خودرا راه …

« جاجرود»به نام  دیگری رودخانه به تا دادم ادامه

 ظهر ، فرسنگ دوازده –ده  یپس از ط باالخره…یدمرس

ر شه به کوفته و خسته ژوئن، ششم شنبه چهار روز

که  یآن، کنار مسجد لیمنز یکو در  یدمرس« تهران»

سفرنامه « ] . یافتممورد احترام مسلمانان است شاه را 

جلد اول ، نشر  ی،ترجمه محمود بهفروز ییترودالواله،پ

 705 – 704قطره ، ص: 

سوم  یلیبف یرسف «یگوئروآف یلواد س یادُن گارس( » 3

که در زمان شاه عباس اول، دو سال و ده  یاپادشاه اسپان

سفرنامه خود که  در یزمانده است ن یروز در دربار صفو

شده در مورد  یرتقر یاز همراهان و یکیالبته توسط 

به  یدنرس یدر سفر از اصفهان برا یجانمحدوده آذربا

ماه مه  یجدهمکه در ه یناول در قزو عباسدربار شاه 

 1028االخر سال  یجماد 13) یالدیم 1618[ سال ی]مِ

 :یسدنو ی( صورت گرفته میقمر یهجر

در اصفهان توقف کرد به  یمدت یرسف آنکه از بعد … »

 یدبا یم یرکه به موجب آن سف یدرس یحکام شهر فرمان

 یکشنبهبعد از ظهر روز  سفیر …کند یمتعز ینبه قزو

 یتهایاز شخص یاریکه حکام و بس یمه،در حال یجدهمه

 …کردند از اصفهان براه افتاد یم یعتششهر مشا یگرد

فواصل رگه  یدر برخ بود جز آنکه یزرع مو ل یرراه با بیشتر

 یتجار یوجود داشت که معموال توقفگاه کاروانها یآب یها

جدا  یجانکه فارس را از آذربا ینواب یکوهها یناست. در ا

 …. یشد و نه خار و بن یم یدهد یکنند نه درخت یم

که  یدر همان ساعت یرئن بود، سفژو سوم که بعد روز صبح

زل ناسازگار که من یناز ا یمبود دهروز گذشته حرکت کر

آمد. راهمان  یرونکاشان[ نام داشت ب یکعباس آباد ] نزد

که جز تعداد  یمآغاز کرد یرخشن و با یرا از کوهستان

 ینم یافتدر آن  یگریگرگ، موجود زنده د یادیز

 فارس از خروج از پس که کاشان حکام فردا صبح…شد

که از روز  یباغ ااست و ب یجانشهر معتبر آذربا نخستین

چهار فرسنگ فاصله داشت،  یمدر آن منزل کرده بود یشپ

فرستادگان  یناعزام داشتند. ا یرسف یداربه د یفرستادگان

 یمشروبات خنک کننده یبار برف، و برخ یک یوه،دو بار م

گرم  یآورده بودند که در آن هوا یههد یرسف یبرا یگرد

 یخاطر و وعاز حد مطب یششد و ب یاربس ینتسک یهما

،  یگوئروآف یلواد س گارسیا دُن سفرنامه] «…فت. قرار گر

[ 236،238، 233، نشر نو ص:  یعیترجمه غالمرضا سم

 یجانمحدوده آذربا یدهنداسناد و مدارک هم نشان م ینا

بوده است که ما امروز در  یزیدر قرون گذشته نه آن چ

 یبلکه مرزها ینیم،ب یم یکشور یماتها و تقسنقشه

کوه و  یروزهمدان، قم، کاشان، ف از یخیتار ذربایجانآ

عبور  یز، زنجان و تبر یندماوند گرفته از تهران، کرج ، قزو

کرده است که در اصل مرز  یم یداکرده تا دربند ادامه پ

 هم هست. یو فرهنگ یزبان

بودن شرق تهران، وجود  یجانبارز آذربا ینشانه ها از

 یهاییک( در نزدیوانهرودخانه د)  «یچا یدَل» رودخانه 

نام و نشان در  ینرودخانه با هم ینشهر دماوند است که ا

 حال جوش و خروش است!
turk_bilgi@ 
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 دختر زشت
 یوفسکیتئودور داستا

نامتناسب  ییزشت داشت . دندان ها یصورت یدانش آموز دختر

 .یرهت یکم پشت و رنگ چهره ا ی،موها یشبا گونه ها

حاضر نبود  یدختر یچآمد ، ه یدیکه به مدرسه جد یاول روز

 .یندکنار او بنش

بود که مورد توجه همه  یو پولدار یبارومقابل او دختر ز نقطه

و از او  یستادقرار داشت .او در همان روز اول مقابل تازه وارد ا

 : یدپرس

 ی؟کالس یندختر ا ینزشت تر میدونی

 ...یددفعه کالس از خنده ترک یک

 .یدندخند یم یزترها هم اغراق آم بعضی

و عشق در جوابش جمله  یمملو از مهربان یتازه وارد با نگاه اما

 یا یژهگفت که موجب شد در همان روز اول، احترام و یا

 کند. یداهمه و از جمله من پ یاندرم

 .یو جذاب هست یباز یاربر عکس من، تو بس اما

 یفرد ینتر ینانجمله نشان داد که قابل اطم یک ینبا هم او

 او اعتماد کرد. توان به یاست که م

 یآخر هفته همه م یاردو یکه برا یدرس ییلذا کار به جا و

 خواستند با او هم گروه باشند.

 یم یکیانتخاب کرده بود . به  ینام مناسب یهر کس یبرا او

 و ... . یابرو کمان یکیو به  یگفت چشم عسل

و به  یامعلم دن ین، لقب خوش اخالق تر یراناز دب یکی به

دانش آموزان را داده  یاور ینسه هم محبوب ترمستخدم مدر

 بود.

بود  یگراناز د یشها یدو تمج یفبرجسته او در تعر یژگیو آری

 یبه جنبه ها یقاًداشت و دق یمانا یشکه واقعاً به حرف ها

 کرد یمثبت فرد اشاره م

 یو به خواهرم م یادن یسندهنو ینگفت بزرگتر یبه من م مثالً

 ! و حق هم داشت. یاآشپز دن ینگفت بهتر

تعجب کرده بودم که  ینخواهرم حرف نداشت و من از ا آشپزی

 بود یدهرا فهم ینهفته اول چگونه ا یاو تو

او به عنوان شهردار شهر کوچک ما انتخاب شده  یبعد وقت سالها

 رفتم. یدنشبود به د

به او  یداًاش احساس کردم شد یبدون توجه به صورت ظاهر و

 عالقه مندم.

عالقه ام  یلاش رفتم، دل یخواستگار یبرا یوقت یشل پسا پنج

 یدانستمم یزشسحر آم یترا جذاب

 اش گفت: یشگیو وقار هم یاو با همان سادگ و

 قبل از آن جذاب بود! ید، با یزچ یک یتجذاب یدند برای

 یاردختر سه ساله دارم . دخترم بس یکحال حاضر من از او  در

 .یرتنددر حصورتش  یباییست و همه از ز یباز

دخترمان در  یباییمادرم از همسرم سؤال کرد که راز ز روزی

 یست؟چ

خانواده  یونچهره دخترم را مد یباییجواب داد :من ز همسرم

 او هستم. یپدر

 .یدخانواده را به ما بخش ییاز دارا یمیمادرم روز بعد ن و

 یوفسکیداستا تئودور

 یست،ن یدندر د عظمت

 است. یدند یدر چگونگ عظمت

 کتاب ورق بزن، یکخودت رامثل  گاهى

همانجا  یدبا یبگذار که بدان "نقطه " یتفکرها یبعض انتهای

 .یتمامشان کن

تامل  یبا کم یدبا یبگذار که بدان "کاما"حرفهایت  یبعض بین

 .یکن یشانادا

 یو آخر برخ "عالمت تعجب"هم  یترفتارها یاز بعض پس

 بگذار. "سوال"عالمت  یزن یتعادت ها

ورق  یکبارهست... خودت را هر چند شب  یرایشفرصت و تا

 بزن...

 را حذف کن ... یدتاز عقا یبعض حتی

 را پر رنگ... یبعض اما

 را نه! یآدم ها را حذف کن، برخ برخی

 را سرزنش نکن! یتروز زندگ یچه هرگز

 دهد، یم یخوب به ما شاد روز

 روز بد به ما تجربه،

 ..!دهد . یروز به ما درس م ینبدتر و

 شود، یدرختان هر سال تکرار م یها برا فصل

 ...یستن یانسان تکرار شدن یزندگ یفصل ها اما

 و ... . یری...، پی...، جوان ی...، کودک تولد

نه  یمقدرت بدان یکشد که صبر را  یمصبور خواه یزمان تنها

 ضعف! یک

حوصله کوچک و  یست،کند، روزگار ن یمان م یرانچه و آن

 است.... .بزرگ  یآرزوها

 

 

 

 

 

 

 

 

دوستوم و قارداشیم فیروز عزیز 

اسدی قارداشالری.اهلل  اسدی و

روحو  آنامیزا رحمت ایله سین.

 شاد اولسون.

 شرقی حسین دکتر حزنله .درین 

 و خدافرین امکداشالری
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