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و میللی  یزهل اتوماسیونکولتورا

 کیملیک مسئله لری
KÜLTÜRƏL OTOMASYONİZE VƏ 

MİLLİ KİMLİK MƏSƏLƏLƏRİ 
 اش یازار دکتر حسین شرقی دره جک )سوی تورک(سوروملو مودیر و ب

SORUMLUMÜDİR VƏ BAŞYAZAR 

Dr.HÜSEYN ŞƏRQİDƏRƏCƏK SOYTÜRK 

 

 

 

 

ن اصلینده هر بیر فردین اولوشدوغو بوتو میللی کیملیک

مادی و معنوی فاکتورالرین کامپاکتولوژیسیندن ایره لی 

گلن و فرد هم ده گئنیش دوزیده توپلومدا مشهود اوالن 

ایچ گورونتو و دیش گورنتونون وارلیق مسئله سی دیر. 

فرد سل )بیریسل( مدیریتی عقلین زامان )ایستر 

ایندیکی زامان، گله جک زامان( مسطویسینده 

اثره چئویرمه سینده بیر یانسیما قاوراییب و اونو عقلی 

باخین عقلی تأثیر  فورماسینده گورونتوله مک ده دیر.

قوه ایلک اونجه فردین اوزونو ائتگیله یرک اونو اولوشدوروب و 

مکمل لشدیریر سونرا ایچ و دیش عامیللره بولونرک هم 

فردین فردی عالمینده هم ده فردین سوسیال و کولتورال 

 ه یه و یاخود تأثیرلنمه یه باشالییر. عالمینده تأثیر ائتم

بللی دیرکی فرد یاشادیغی زامان و مکان چرچیویسی 

آنالمیندا وار اولدوغو زامان تونلینده اوزو اوچون کیملیک 

اولوشدورماقدادیر. آنجاق بوکیملیک کوره سلشمه مجراسیندا 

 انفورماتیک قالیبینده طی طریق ائتمک ده دیر. اونا گوره کی: 

یسل )فردی ( یاشام توپلومسال یاشام زورونلوقالریندان بیر -1

 کناردا قاال بیلمز 

توپلومسال یاشام کوره سل یاشام ایچریسینده یئر  -2

 آلماقدادیر

 –سوسیالالشما، دونیایا اویوشوم و اینتقره اولماماق اوزو  -3

اوزلویونده فردی بیریسل کیملیک دن محروم ائده بیلر و تنها 

 له ندیره بیلر.  الشدیریب خسته

اتوماسیون شبکه لرین فردین شخصی حیات و عقلی  -4

دوزینه قدر ایره لیله مه سی اونون صاحیب اولدوغو دوغوما 

کولتور و اویغارلیقدان )فرهنگ( اوزاقالشدیرراق رویاسال هم 

ده سانال و غیر حقیقی دونیانین وطنداشی پارچاسینا گتیره 

 جکدیر. 

یاناشی فرد شهودی باجاریقالرا آل  آنجاق بوتون بونالرال

آتابیلسه و اوز ایچریسینده زامان تونلینی ایجاد ائدیب و 

اتوماسیون دان موتوواسیونا کئچید آال بیلسه اوندا گله جه یه 

و گله جک ده کی عقلین هدفه دوغرو ایره لیمه سینده 

 اوغورو آدیم الر آتا بیله جکدیر. 

کی اوجو واردیر بیرسی سن اتوماسیون کانالینده زامانین ای

دن باشالیان و یئنه سنه دونوش یاپان باشالنیش نقطه 

سینین اوزون و قیریلمایان سوره سی، دیگری ایسه سن دن 

اونجه باشالیان سنه قدر گلیب و سنی اوتوب کئچن زامان 

زامان حادیثه سی کالن و بوتوندور سوره سی دیر. بو 

آنجاق اولکی  قاپسام دایره سی گئنیش و درین دیر.

زامان حادیثه سی سریع دیر و اونون اتصال نقطه لری  ،زامان

بوتون یئرکوره سینده یاشایان سن لرین اتوماسیون دایره 

 سینده اشغال آلتینا آلینمیش بینلرین سایی قدردی. 

بیلمک الزیم دیرکی جهانی )کوره سل( اتوماسیون حال 

اوته سینه  حاضیردا بیر ارتباط و ایله تیشیم آماجیتین

ایندیه کئچمیشدیر و چوخ سورعتله ایره لیله مک ده دیر. 

قدر اگر اولکه لرین داخلی )میللی( ارتباط و 

اوتوماسیون هضم و اوزگه لشدیرمه دیرمانالری 

مووجود ایدی ایسه بوگوندن اولکه لر آرتیق بو گوجه 

صاحیب دئییل و اوز اقتدارینی قوروماق دوروماندا 
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ایسته ییرم کی اگر ارتباط و ایله تیشیم ین . دئمک دئییل لر

کالسیک دوورونده کوره سل گوج دوولتلرین یئرل و محلی 

گوجلریله حسابالشیردیسه ایندی بو مسئله داها سوز قونوسو 

دئییل، بلکه ده اونا احتیاج دویولمور. کیمسه نین سرحدینی 

 آشماق و اونا جوابده اولماق زامانی چوخدان بیتمیش دیر. 

 

 

سون نقطه و نهایی واریش نقطه سی آرتیق اولکه و 

محلی گوجلرین حاکمیت دایره سیندن چیخمیش و 

آرتیق بویوک، قددار، قورخولو جهانی اتوماسیون 

دوشونون  یونتیمینین حاکمیت دایره سینه گئچمیشدی.

کی،  سیز ائوینیزین تاوانی آلتیندا چوجوقالرینیزی بئله 

اونالرین بویوک، واهیم اتوماسیون  ایداره ائده بیلمیرسینیز و

اداره چیلرین طرفیندن اداره اولماسینا تسلیم اولموشسونوز. 

بورادا فردی باجاریق و فردی قابلیت مسئله سی چوخ اونم 

داشییر یا بوتون جریانالر قاپیالراق گورونمه ین آنجاق 

اوزوندن بئله سنه یاخین اوالن گوجلرین وئردییی رولو ایفا 

ن، یا دا اوگوجلرین گوجوندن دوزگون استفاده ائده جکس

ائدیب گوجووه گوج قاتاجاقسان و اونجه ایچ )یئرل( یوخ ائتمه 

مکانیزه لریله و سونرا ایسه کوره سل یوخ ائتمه مکانیزملریله 

اوزونو قوروماغا و اوزمنلیینی و  –ساواشا گیرجکسن و اوز 

یشدن گلن و وارلیغینی اوره تمه یه )تولید( ائتمه یه و گئچم

 افقا دوغرو اوزانان بیر وارلیغین مجادله سینی وئره جک سن.

یوخ اگر آرزوالرین و دیلک لرین فاصله لرینی قیسالدا بیلمه  

سن و زامانین تونلینین مسیرینی، خط سیرینی اوز 

آماجالرین اوچون ده ییشدیره بیله سن اوندا یارانمیش 

کوم حیات سوروب، )یارادیلمیش( فضا و مکان وئریلرینه مح

اینسان اولدوغون حالدا یارادیلمیش شبکه لرین بویروقچوسو 

اوالجاقسان. اونا گوره خرد درونی )ایچ عقلی( ایشه 

ساالجاقسان اوزونو ایلک اونجو یئرل، سونرا منطقه ای )بولگه 

سل( و سونرا ایسه کوره سل اتوماسیون خسته له ییندن 

 قورتارا بیله جکسن. 

حرکت و موتوراسیون پالنی و جمله اوزون اوچون 

لری ایجاد ائده جک سن. آرتیق واتساپین الینین، 

فیس بوکون، تلگرامین و .... شکیلچی لرینین گولر 

. سانکی اوزلو قولو)برده( اولماقدان قورتاراجاقسان

بو بویدا دونیانین قاپیالرینی باغالمیشالر و اینسانالری بیر 

گی سایا )کامپیوتر(را حبس موبایل تلفن، تبلت یا خود بیل

 ائتمیشلر. 

پسیکولوژی باخیمدان بئله داوم ائدن حیات طرزی گله جک 

ده فردی و بیریسل ذوق و حیسلری ائتگیله یرک اینسان 

کاراکترینی زده له یه جک دیر. عایله ،سئوگی  و محبت هم 

قایغی کشلییی کورالییب و تأثیرلنمه و متأثیر اولماغی بئله 

ه جک دیر. یالنیز و یالنیز حادیثه لره حیس مجازی لشدیر

گوزو ایله یوخ، مکانیکی بیر قلبین ریتملریله جواب وئره جه 

 ییک. 

کوره سل اتوماسیون خصوصی ایله کولتورل 

اتوماسیون سیخجی حاصار کیمی دی و هر گون زامان 

ایره لی له دیکجه  اونو قورانالر و یونتنلر بو حاصارین 

اراق اینسانالری، اینسانلیقال ارتفاع سینی اوجالد

چونکی  بیرلیک ده او حاصارین ایچینه گومه جک لر.

کوره سلشمه ده خرد جمعی )توپلومسال عقل( تأثیرسیزدیر. 

یعنی بیر ایکی اولکه دن باشقا یاخودا بیر ایکی میلیون دان 

باشقا دیگرلری بو اتوماسیونون ایشلمه طرزینده هئچ بیر 

 ائتگی لری یوخدور.



4 

 

 1394شهریور -مرداد 130-131خداآفرین   

 

خ آز سایدا اینسانالرین چوخلو و اکثریت ده اوالنینی چو 

تأثیر آلتینا آلیب و ایداره ائتمه سی دوزگون مبادله متودونو 

پوزراق دونیا کوره سلشمه اتوماسیون اولومجول خسته لیینه 

 گتیریب چیخاراجاقدیر. 

چونکی کوره سل اتوماسیون مشترک کوره سل عقلین 

هگونلوغودور. بورادا مستقل  محصرلو دئییل. آزلیغین قدارجا

حرکت خطی سیری یوخدور و شبکه لر اویغونلوغو عدالتسیز 

و آمانسیز بیرکیملیین اوستونلویوندن یارادیر. بودا بیر نووع 

عقلین، بیر نووع دوشونجه نین بوتون نووع دوشونجه لره 

آغالیغی، فردی و یئرل توپلومالرین خالقیت لرینی اولدوره 

ولتورل ایداره ائتمه نی هامییا دیکته رک مرکز لشمیش ک

 ائتمک ده دیر. 

 –بیلیریک کی هر بیر مبادله ده ایکی یؤن وار بیری آالن 

بیری وئرن و بوچارپازدا اوال بیلر مثالً بیر کولتورال آلیش 

وئریش ده فردی معرفت گوجو توپلوما الحاق اوالندا فردی 

بئله لیک معرفت گوجوندن اجتماعی عقالنی گوج توره ییر. 

 له فرد + توپلوم بوتونلشمه دایره سی یاالنیر. 

اووللر یعنی کالسیک یونتیم دوورینده مرکزی دوولت لر 

اقتدار حیطه لرینده بو ایشی گوره رک بوتون فردی و 

اجتماعی دوشونجه لری کانالیزه ائدرک مرکزین دوشونجه 

 سینین آماجیندا اونو اوز هگمونلوغو آلتینا آالردی. آنجاق

ایندی مرکزی چوخدا بیلمه ین )کوتله طرفیندن( گوجلر 

دوولتلری هئچه سایاراق اونالرین وطنداشالرین ایسته دیک 

لری کیمی یونتمه یه باشالمیشالر. یعنی مبادله دوولت لرین 

هگمونلوغوندان خارج دیر و اونالرین گوجوتون چاتمادیغی 

عقالنی قووه  نقطه ده باشالییر و داوام ائدیر. بیر نووع ثابیت

دیگرلرینه اونالردان سوروشمادان اونالری تأثیر دایره سی 

 آلتینا آلماغا باشالییر. 

قید ائتمک الزیم دیر کی، بو ایش بوتون وسایط لرین 

اوجومله دن تئل سیز ارتباط وسیله لری و اولوسالر آراسی 

دیل اویرنیمی کیمی آماجلی یاپیالن حتی مشتری لر 

اسیطه لری ده ک قوالنیالن وطرفیندن سئویله لر

 یاییقنالشدیریرالر.

سوسیال تکامول نتیجه سینده کوره سل اتوماسیون بیر یؤنلو 

اوالراق بوتون یئرل و بولگه سل هگمونلوقالری هئچه سایاراق 

گونئیه اوز سلطنتین بیزیم  –و قوزئیدن  –دوغودان. باتیا 

تبلت  –ایل اوشاقالرین اللرینده اوالن سوسیال آراجالرال )موب

بیلگی سایار (  اوزگه لشدیرمه آماجیال حیاتا  –تئلویزیون  –

 کئچیرمک ده دیر. 

بولگه سل مدنی تبدالت اولوسالر آراسی مدنی 

اتوماسیون تبدالتالرینا تسلیم اولموشدور. و بونون 

نتیجه سیده عقلی کوتولشمه نین، اینتلئکتوآل 

 سونوکلویون حادیث اولماسی دیر. 
)حاال( محکوم مدنیت لری اوز باغریندا اسیر آلیب و بیر گون 

هضم ائتمه یه چالیشان حاکم مدنتیت لر ایندی اوزلری ده 

هگمون مدنیت ین )البته ساختا اتوماسیون( قربانینا 

چئویریلمیشلر. اونا گوره اوز اوالق، دوغرو اوالق و مدنیت 

 ساییق دایاناق .دونن بیزی ازنلر و –میزین کئشینده آییق 

آزینلیق مدنیتی آدالندیرانالر بوگون اوزلری بوغولماقدادیرالر، 

بو بورولغاندا بئله بیزلری ده باتیرماغا چابا صرف ائدیریلر. نه 

آتا سوزی  "گوره گئدن یولداشین چوخ ایستر"یازیق کی  

بوردا صادیق دیر. اونا گوره ده دیرلی اوخوجوالر و دیرلی 

دا یوخ بلکه اَن یاخین  سویداشالر بیلیریک کی چوخ اوزاق

زاماندا هر کس اوز باشینی قورومالی اوالجاق اوندا گلین 

باشیمیزی بادا یوخ سوزه، علمه وئره ک و بولگه سل و کوره 

آنا کولتوروموزی آتا –سل بورولغانالردا بوغولمایاق 

 دیرلریمیزی قوروماغا جهد گوستره ک. 
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و شرح  مولوی اشعار ترکی

 (1)   ها و برگردان آن

 

 دکتر حسین محمدزاده صدیق)دوزگون(

 استاد بازنشسته دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجیب   نخستین باار   ترکی موالنابر روی اشعار 

م.( در کتاب خود  1899ها . ) 1316در سال  عاصم

 -442بحا  کارد )     تبرر  تباری ی  موساوم باه   

ولب   م.  1909ده سال بعد، یعنای در ساال    1(.439

نبین   سلطان ول  حضبرتلر  در کتاب  چلبی ایز برداق

 2پیرامون اشعار ترکای بحا  کارد.    تررکجه شعرلر 

باا   م. مبارتیورویتز چند سال بعد، خاورشناس روسی 

استفاده از این دو پژوهش به تحقیقاات جدیادی در   

های ترکی موالنا دست زد و متون اشاعار   باب سروده

هاا بعاد یعنای در ساال      ساال  3را نیز منتشر ساخت.

                                           
1 Necip Asim. Türk Tarihi, İstanbul, 1316. 
2 Veled Çelebi İzbudak. Sultan Veled Hazretlerinin 

Şiirleri, İstanbul, 1327. 
3 Martinovitz M. Zapisk Vost. Old İmp. Rus Archol. 

تررکیبا   ی  در مجلاه  شرف ال ین یالت کایبا  1934

مرالنبادا  ی مبساوطی باا عناوان     مقالاه  سی مجمرعه

 4نوشت. لر و تررکجه شعرلر تررکجه کلمه

مثور  نخست فهرستی از کلمات ترکی در  یالت کایا

را در آورده ساپس  دیبران شبمت تبریبز     و  معور 

رکی موجود در اشاعار  اشعار ترکی مولوی و عبارات ت

فارسی او را داده است. آخرین تحقیق آکادمیاک بار   

 مج ود موصبرر اوللبر  روی اشعار ترکی موالناا از آن  

مرالنبا  ای با عنوان  در مقاله 1954است که در سال 

به ارزیاابی   لر ده تررکجه بیت و عباره جالل ال ین رومی

 5های پیش از خود پرداخت. پژوهش

منتشر  یالت کایاطعه شعر ترکی که ق 17به نظر او از 

تواند از موالناا باشاد.    ی آن می قطعه 10کرده، فقط 

قطعااه شااعر نیااز  10وی بااه شاارت و تفساایر ایاان  

 پرداخت.

خااط  از دساات 1932در سااال  لحسببن علببی یرج بب

اوسسون . . . » ای با مطلع: منسوب به موالنا از قصیده

 6بح  کرده و چاپ عکسی آن را نیاز انتشاار داد.  « 

مرالنانین الیازیسبی  ای با عنوان  در مقالهمحم  اؤن ر 

در باب این قصیده و انتسااب   ریوه بیر آراشتیرما اوزه

آن به موالنا نیز بحثی مفصل کرد و به شرت و تفسیر 

  7کلمات آن پرداخت.

ی اشعار ترکی منساوب باه    کلیه 1369من در سال 

سیر   عورانسرایان را با  های مولویه مولوی با سروده

در تهاران   8در اشعار ترکی مرلبر  و متتب  مرلریبه   

                                                                
Obs. XXVI, Moskova, 1917. 

4 M. Şerefeddin. Mevlanada Türkçe Kelimeler ve 

Türkçe Şiirler, Türkiyat Mecmuası, c. IV, İstanbul, 
1934.  

5 Mecdut Mansuroğlu. Mevlana Celaleddin Rumide 

Türkçe Beyit ve İbareler, Türk Dili Belleteni, 
Ankara, 1954. 

6 Hasan Ali Yücel. Mevlananın Rubaileri, s. 120-126, 

1932. 
7 Mehmet Önder. Mevlananın Elyazısı üzerinde bir 

araştırma, Arıt Dergisi, sayı 25, konya, 1959. 
محمدزاده صدیق، حسین.  یین د دا اای تا ی میل م وی د ب مولیی م و یی ،         8

  1369یه ان، ققن س، 
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هاا را در کتااب    هایی از آن انتشار دادم. سپس بخش

و صاورت   9نقال کاردم     مترن نظبم ترکبی   برگزی ه

در  1388ها را با استدراکات الزم در سال  تر آن کامل

به نظرم هنوز هم بررسای و   10تبریز به چاپ سپردم.

اناده از مولاوی پایاان    کنکاش در اشاعار ترکای بازم  

نیافته است. در این کتاب این اشعار را با اصالحات و 

 گنجانم. های قبل و با ترجمه می رفع نواقص چاپ

-1- 

 اوسسون وارسا ای غافل،

 آلدانماغیل زنهار ماال.

 که سن قویوب، یه شول نسنه

 رسن اول گئرو قاال. گئده

 

 سن، سن زحمتینی گؤره

 سن دونیا مالینی. دوره

 نالر قالیرالر خرج ائدوپ،آ

 آنمیاالر زهی بال.

 

 سنی اونودور دوستالرین،

 اوغلون، قیزین، عورتلرین.

 اول مالینی أوله شلر،

 حساب ائدوپ قیلدان قیال.

 

 قیلمایاالر سنه وفا،

 بونالر بای اوال، سن گدا.

 لر، میه سنین ایچون وئر

 بیر پارا ائتمک یوقسوال.

 

 بیر دملیغا آغالشاالر،

 ان واروپ باغالشاالر.آند

                                           
  1387مل، یب یز، اخل ، د مل ن نظم ی  محمدزاده صدیق، حسن.  ب گزیده 9

محمدزاده صدیق، حسن.  اا تا ی مل م و د ب ی مل ی ایتن مولی ایم  ب   10
  1389م و د، یب یز، نداد ام ، 

 سنی چوقورا گؤموشوب،

 گوله. –لر گوله  تئز دؤنه

 

 اولکیم گئده اوزاق یوال، 

 گرک آزیق آال بیله.

 آلمازوسا، یولدا قاال،

 ارمیه هرگز منزله.

 وئردی سنه مالی چلب،

 تا خیره قیالسان سبب،

 ده قیل حق طلب، خیر ائیله

 دن اول مالین یئله. وئرمه

 سن منیم،بو گون سئوینیر

 آلتونوم آقچام چوق دئیو.

 آنمازموسان اول سونوکیم

 محتاج اوالسان بیر پوال.

 

 اس أتمیه مالین سنین،

 خوش اولمیا حالین سنین.

 نسنه أرمیه ألین سنین،

 اله. –گر سونمادونسا أل 

 

 اول مال دئدین، مار اوال،

 حقا که گورون دار اوال.

 هرگز مدد بولمایاسون،

 سوال. –ا چئوره باقوب ساغ

 

 ایسه آندا چوراق، آلتون

 اوال سنه اول خوش طوراق.

 نئیلر طایم قیلدین یاراق،

 آنالرسنه قارشو گله.

 

 مال سرمایه قیلغیل آزیق،

 حققه اینانیرسان باییق،
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 یاپ آخرت، دونیانی ییق،

 سون سون منزله. تا ایره

 

 چون اوال الونده درم،

 یئتدوکجه قیلغیل کرم. گوج 

 که من دئرم اؤگود بودور

 دولت آنین اؤگود اوال.

 

 ائتمه مالین اال تلف،

 حق بیرمینه وئرور خلف.

 قیلغیل سلف، قیلما علف،

 ورنه قامو ضایع اوال.

 

 ن عیش ابد، دیلر ایسه

 توتغیل نه دئدیسه احد.

 آندان دیله هر دم مدد،

 شه سون حاصله. تا ایری

 

 یزل، بؤیله بویوردو لم

 بیلین بونو، قیلین عمل:

 نوز طول أمل، ائیله ترک

 اویمانیز هر بیر باطله.

 

 غیل، ن صبر ائیله یوخسول ایسه

 غیل. ن ذکر ائیله گر بای ایسه

 غیل، هر بیر حاال شکر ائیله

 حق دؤندورور حالدان حاله.

 

 دونیا اونون آخرت اونون،

 نعمت اونون، محنت اونون،

 تامو اونون، جنت اونون،

 بوال؟ دولت اونون قانی

 

 حققا منه نه مال گرک،

 نه قیل گرک، نه قال گرک،

 گوم ائیو حال گرک، دیله

 کندوزونو بیلن قوال.

 

 من بیر بیجان ای االه،

 دوم گناه. یاوالق چوخ ائیله

 یازوقالرومدان آه، آه،

 نه شرت ائدوم، گلمز دیله.

 

 ای شمس دیله حاقدان حقی،

 بیز فانی ییز، اولدور باقی.

 و مشتاقی،قاموالر اون

 تا خود کو کیمین اوال؟

-2- 

 گئچکیلن اوغالن،

 هی بیزه گلکیل!

 داغدان داغا،

 هی گزه گیلگیل.

 

 سن، آی بیگی سن

 گون بیگی سن سن.

 مزه گلمه، بی

 با مزه گلگیل.

 

 گئچگیلن اوغالن،

 اوتاغا گلگیل.

 یول بوالمازسان،

 داغا گلگیل. –داغ 

 اول چیچگی کیم،

 دا بولدون. یازی

 یه وئرمه، کیمسه

 حسمونه وئر گیل.
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 نن غرضیم یوق ائشیدورسن، سن بوندا سنه گله

 قاالسن اوندا یاووزدور یالونوز قاندا قالورسن.

 چلبی دیرقامو دیرلیک، چلبه گل، نه گزرسن،

 نی نه سانورسن؟ چلبی قولالرین استر، چلبی

 نه اوغوردور، نه اوغوردور، چلب آغزیندا قیغیرماق،

 قوالغون آچ، بوالکیم آندا دوالرسن. قوالغون آچ،

-4- 

 اگر گئیدور قارینداش یوخسا یاووز،

 اوزون یولدا سنه بودور قیالووز.

 چوپانی برک دوت، قورتالر اؤ کوشدور،

 ائشیت مندن قاراقوزم، قاراقوز.

 سان، اگر تورک، سان، اگر روم اگر تات

 زبانان را بیاموز. زبان بی

-5- 

 ز سنی سئورمن،دانی چرا به عالم، یالقی

 چون در برم نیائی، اند عمت اؤلرمن.

 من یار با وفایم، بر من جفا قیلوسن،

 گر تو مرا نخواهی، من خود سنی دیلرمن.

 روی چو ماه داری، من شاد دل از آنم،

 زان شکر لبانت بیر اؤپکنگ دیلرمن.

 تو همچو شیر مستی، داخی قانیم ایچرسن،

 ن.من چون سگان کویت، دنبال تو گزرم

 ات را، تا خون من بریزد، فرمای غمزه

 ورنی سنین ألیندن من یارغویا باریرمن.

 هر دم به خشم گویی، بارغیل منیم قاتیمدان،

 من روی سخت کرده، نزدیک تو دورورمن.

 روزی نشست خواهم یالقیز سنسن قاتیندا،

 هم سن چاخیر ایچرسن، هم من قیمیز چیلرمن.

 ب شاها،آن شب که خفته باشی مست و خرا

 یی تورتورمن. یی ا قی نوشین لبت به دندان قی

 روزی که من نبینم آن روی همچو ماهت،

 جانا نشان کویت از هر کسی سورور من.

 غیبت نمود، گفتند ماهی چو شمس تبریز

 دیم: آریرمن. از دیگری نپرسید، من سؤیله

-6- 

 جنگوئی، ست ترک مرا یاری

 ر لحطه با من یاغی بولغای.که او ه

 هر آن نقدی که جنسی دید با من،

 ستاند او ز من تا چاغی بولغای.

 بنوشد چاخیر و آنگه بگوید،

 تا الالال، تاالتارالم، تاالتای.

 گل ای ساقی، غنیمتدیر بو دم نای،

 که فردا کانداند که نه بولغای.

 نظر قیل، اال ای شمس تبریزی

 شقت آتش است و جسم ما نای.که ع

-7- 

 ماه چهره چه گردد که صبح تو، ای ترک

 ی من و گویی که: گل برو! آیی به کلبه

 نیستم، و من اگر ترک تو ماه ترکی

 ست آب: سو. قدر که به ترکی دانم من این

 ای ارسالن قیلیچ مکش از بهر خون من،

 ی اجزام مو به مو. لهعشقت گرفته جم

 بر من فسون بخواهد کؤیچگ یا باشالرین،

 ای سؤزدشی تو سئیرک سؤزده قانی بجو.

 دیک دور! شنودم از تو و خاموش ماندم،

 غماز من بس است در  این یک رنگ و بو.

-8- 

 دانم خورشید رخت یا نه، ماه است نمی

 بو آیریلیق اودونا نئجه جگریم یا نه؟

 مردم که همه دانند،مردم ز فراق تو، 

 عشق اودو نهان اولماز، یانا دوشیجک جانا،

 سودای رخ لیلی، شد حاصل ما خیلی،

 مجنون بیگی واویلی اولدوم یئنه دیوانه.

 کمان ابرو، صد تیر زند دلدوز آن ترک

 لی آالگؤزلر چون اویخودان اویانه. فتنه
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 الدین، شمس الحق تبریزی، ای شاه شجاع 

 رحمتدن اگر نوال بیر قطره بیزه دانه.

-1- 

 :1بیت 
 اوسسرن وارسا ا  لافل آل انمالیل زنهار ماال،

 رسن اول گئروقاال. یه که سن قریرب گئ ه شرل نسوه

عقل، خرد، اندیشه و فکر. اماالی آن در نسا     اوس:

او ،  خطی بازمانده از قرون گذشته در اشکال اوس، 

دیده شده است. اکنون باه هماین صاورت     ا ، اس

هاای زیار را    شاود. از ایان ریشاه، ترکیاب     نوشته می

 داریم:

 غیر مهم، غیر قابل اعتنا.  اوسال:
دلتنگی، مالل. اوساانچ گتیرماک و اوساانچ     اوسانچ:

آوری و ایجاد دلتنگی به کاار   وئرمک در معنای مالل

 رفته است. 

و سیر شدن به تنگ آمدن، به جان آمدن  اوسانماق:

 مثالً در این بیت از فضولی:
 موی جان ان اوسان یرد ، جفادان یار اوسانمازمی؟

 فلتلر یان   آهیم ن، مررادیم شمعی یانمازمی؟

و مصاادر متعاادی در  اوساااندیرماقمصاادر متعاادی: 

و مصااادر مشاااارکت:  اوسااااندیرتدیرماقمتعااادی: 

نیز از همین ریشه ساخته شاده اسات و   اوسانیلماق 

 است.  اوسالنماقاهی آن نیز مصدر همر
نیاک اندیشایدن در موضاوعی خاا .      اوساوورماق:

 ای را در ذهن تحلیل کردن.  نکته

قیاد. در   غافال و تنبال و بای    اوسانگ )بانرن لوه(:

در اوساانک توتمااق   ، اوساانگ اولمااق  هاای   ترکیاب 

 اوسانگلیققیدی و غفلت به کار رفته است.  معنای بی

اعتناایی و   ای غفلات، بای  نیز از همین ریشه به معنا 

 اهمال ساخته شده است.

جا، در حالت اضافی صرف شده است.  در این اوس

شود  اسم و ضمیر مانند فعل صرف می در زبان ترکی

های اسم در ترکی چناین   پذیری دارد. حالت و حالت

 است:

که در آن اسم بدون پی افزوده در  ( حالت آزاد:1

 فاعل یا مسندٌ الیه جمله است. شود و جمله ظاهر می

در ایان حالات باه اسام پای       (حالت مفعولٌ به:2

 .ائوه/ دیوارا چسبد. مانند: می a/eی دو شکلی  افزوده

آن است کاه اسام مضااف واقاع      (حالت اضافی:3

 در این حالت چینن است:اوس  ی شود. صرف کلمه

 اوسوم                                   اوسوموز
 اسونوز                                اوسون  

 اوسو                                    اوسالری
های فوق که بر کلماات مختاوم    هر یک از پی افزوده

به صامت افزوده شاود، باه اعتباار قاانون همااهنگی      

 پذیرد. ، چهار شکل میاصوات در زبان ترکی

حالات، مفعاول    که اسم در آن ( حالت مفعولی:4

هاای مختاوم باه     ی آن در واژه شاود. نشاانه   واقع می

و در کلمات مختوم باه  « ی»صامت، حرف با صدای 

 .اوسو، بابانیاست. مانند: « نی»صائت، 

عنه: در آن حالت اسم از فعال    ( حاالت مفعول5ٌ

ی دو  ی آن پای افازوده   انفکاک حاصل کند و نشاانه 

 .ائودن اوسدان،شکلی دن/دان است. مانند: 

ٌ فیاه: در ایان حالات اسامی در      ( حالت مفعول6

پای  « ا » گیرد و عالمات   داخل اسم دیگری قرار می

 .اوسدا، ائودهی دو شکلی دا/ده است. مانند:  افزوده

معه: در این حالت اسام هماراه     ( حالت مفعول7ٌ

ی  شود و عالمت آن پی افزوده اسم دیگری ظاهر می

 . اوسال، قلمله دو شکلی ال/له است. مانند:

گرا، کسای کاه باه عقال اعتباار دهاد.        عقل اوسچر:

 خردگرا، خرد پیشه، عاقل و خردمند. 
 خردگرایی، عقلیه، راسیونالیسم.  اوسچرق:

عقلی، ناابخردی، آنچاه دور از خارد     بی دیشی: اوس

 باشد. 
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با عقل، مؤدب، متین، با وقار. این ترکیاب در   اوسلر:

رایج است. ماثالً در تعبیار:    عصر ما نیز در آذربایجان

 یعنی مؤدب و متین بودن.  اوسلو اوتوروب ا دورماق

متناسب و الیق. این ترکیب نیاز در روزگاار    اوسرق:

یعناای اناادام مااوزون و  اوسااوق بااویمااا در تعبیاار: 

 رود.  متناسب به کار می

کسی که به کمال رسد. آنکه به رسایی عقل  اوسرل:

 . نایل شود

 شخص کامل، راهدان، پیر و مرشد. اوسرللر:

اسم اسات. اصاالً در معناای وجاود و هساتی و      وار: 

 ایماک  ی قاعده دولت و دارایی است. وقتی با فعل بی

صرف شود، نقش فعل ربطی پیدا کناد و در معناای   

، واریق، واردیر، وارسان  ،: وارامآید« هستن و داشتن»

ص مفارد بادون   در ساوم شاخ   واردیارالر   ،وارساینیز 

در آن مساتتر  « دیر»نیز به کار رود و معنای « دیر»

 باشد. در این جا نیز چنین است. 

 داری، عقلت هست. یعنی عقل وار:  اوسسرن

ادات شرط، تقابال و مقایساه. ایان     ایسه مخفف سا:

ساخته دشه است و « ای»ادات از شکل شرط مصدر 

ی سوم شخص مفرد از آن است. البته ایان ادات وقتا  

مان  عملکرد شارطی دارد کاه صارف شاود. مانناد:      
ساایز ، ک بیااز ایسااه، او ایسااه، ن ساان ایسااه، م ایسااه
. که در صورت تخفیف به شکل لر اونالر ایسه، نیز ایسه

قابال   ایساه  آیاد. اماا ادات مقابال    در مای « سا، سه»

 تصریف نیست.

فریب نخور، آلاوده مشاو. فعال نهای از      آل انمالیل:

ی دو  یب خوردن( با پی افازوده )= فر آلدانماق مصدر

چسابد و   که به انجام فعل امر مای  ما/مهشکلی نهی 

 گیل غیل/ی دو شکلی  سازد. پی افزوده فعل نهی می
 های بارز ترکای  دهد و از ویژگی نیز معنای تأکید می

گااه باه صاورت     قرن هفتم است و در زباان مولاوی  

، گلگیال شاود. مانناد:    مای نیاز دیاده    گیلن/ غایالن 

 و جز آنها. قاچغیالن، گئچگیلن

 است که در ترکای  (şu) شوصورت کهن  :(şol) شرل

غربی و آسایای صاغیر و اروپاای     رایج در آذربایجان

 شرقی، در عصر ما رایج است و دو کاربرد دارد:

ی  ( موصوفی: که در مکان، زمان و یا در زنجیره1

تار از او )=   کالم اندکی دورتر از بو )=ایان( و نزدیاک  

شاو  کند. مثال:  آن( قرار گرفته باشد، شو توصیف می
 . ائوین اؤنونده

کند کاه انادکی    ( همچنین اشاره به چیزی می2

دورتر قرار گرفته و یا اندکی پایش یااد کارده شاده     

 شونو بیر داها سؤیله!  باشد. مثال:

شاو  )= ایان و آن(،   ا باو شاو   هاای   اکنون در ترکیب
)=بناابراین(،   شو حالادا )= در همین روزها(،  گونلرده
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)= اینو باش، کاه   شوناباخ!)=با این همه(،  شو قدرکه

)=  شاونجا رود(،  د مقام سرزنش و تحقیر به کار مای 

 شوندان ا بوندان ا بونادان دانیشاماق    همین اندازه(، 

 رود. ها به کار می )= بیهوده سخن گفتن( و جز این

های نستنه، نسه و نسته نیاز دیاده    به صورت نسوه:

( یک چیاز،  2شیء، چیز.  (1 در معنای: 11شده است.

)=چیزهاایی   نای دویمااق   نسانه هیچ چیز. اصاطالت  

 فهمیدن( اکنون رایج است.

تعبیر از بر جای گذاشتن و دسات   سن: قریرب گئ ه

و جازء دوم   قویماقاز آن شستن. جزء اول از مصدر 

 آمده است.  گئتمکاز مصدر 
( چیزی را در 1معانی زیر را دارد:  در ترکی قریماق:

( 2جایی رهاا کاردن، در جاای مشاخص گذاشاتن.      

( فارو نشساتن و از   3شخصی را به کااری گمااردن.   

( ایجاد و اباداع.  5( افزودن و آمیختن. 4دست دادن. 

 ( تأثیر کردن و کارگر شدن.6

توان موارد زیر  نیز می تمکگئاز معانی متعدد مصدر 

( از جایی و یاا  2( به سویی روان شدن. 1را برشمرد: 

بویاول  ( وصل شدن، مثاال:  3از کاری کنار کشیدن. 
( 5( متناسب باودن و برازناده باودن.    4 هارایا گئدر؟

( فانی شدن و از بین رفاتن.  6کفایت و بسنده بودن. 

( ماردن.  7. مال گئتدی، هئچ شائی قالماادی  مثال: 

 ثال: م
 رسم ده مرامیم یئوه دونیادا دورار. من گئ ه
 اکبر صابر ا میرزا علی

گذاشااتن و »ترکیباای در معنااای  قویااوب گئتمااک

 است. « گذشتن

کاه در فارسای    (o) او ی : شکل کهن صفت اشارهاول

نیز با اسقاط صامت انجامین وارد شده و اکنون رایج 

است. صفت و ضمیر اشااره باه دور اساتو دورتار از     

.  در معنای آن یکی، دیگاری و نیاز باه جاای     شول

رود. در متاون   ضمیر سوم ضخص مفرد باه کاار مای   

                                           
  157، ص وتاراما سؤزلوی 11

و پیرامااون او، بااه   کهاان و نیااز در شااعر مولااوی  

خوریم که برخی از آنها  هایی با این واژه بر می ترکیب

  12دهیم: غربی می های امروزین در ترکی را با معادل

 . لکه، شاید، احتماالً= باوال

 = شاید که، احتماالً که .اوال که

 = اوراجیق.اول آراجیق

 = اورادا. اول آرادا

 = اورادان .اول آرادان

 = اورانی. اول آرانی

 = او بیری، اؤبور. اول بیری

 = او که. اولکه، اولکیم

ی  هاای مختلاف گباری دوره    در فارسی کهن گویش

او عطف اماروزی باه   به جای و (O)ساسانیان، لفظ او 

ی اسالمی،  رفته است. زبان فارسی دری دوره کار می

ی  واو عطف را مدیون عربی و ضامیر و صافت اشااره   

 است.  را مدیون ترکی« او»

 گئاری معاصر ایرانی به صورت  در ترکی Gerü:گئرو 

( عقاب،  1رود. معانی رایج آن چنین است:  به کار می

( دیگر، جز آن، غیر آن.  مثاال:  2تضاد جلو. پشت، م

( 4( انجاام، نتیجاه،   3. قاش ایله گؤز، گئریسی ساؤز 

( عقب 6( گذشته، ماضی. 5بخش فرجامین هر چیز. 

( ارتجاع. 7. گئری دوشونجه، گئری آداممانده مثال: 

( میارا،، مارده ریاگ، یادگاار،     9( احمق، ناادان.  8

 بازمانده. 

 راد است. در این بیت معنای اخیر م

های فعلای زیاادی باا ایان      غربی به ترکیب در ترکی

)= باه عقاب    گئری باسماقخوریم نظیر:  کلمه بر می

)= عقاب نشاینی کاردن(،     گئری چکیلماک راندن(، 

)=  گئری دؤنماک )= اعاده کردن(،  گئری چئویرمک

)= کناد شادن(،    گئاری گئتماک  بازگشت به مبدأ(، 

 بش یا جایش برگرداندن(. )= به صاح گئری وئرمک

                                           
 هم  جت ی مل ای انل ایت  دا ای. ملتب منظ ا مت از ی مل غ بل،  12
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( نشساتن،  1در معاانی:   قالماق بماند، از مصدر قاال:

( 2. ایللاار اوزونااو غربتااده قالاادی  زیسااتن. مثااال:  

محافظت از مقام و موقاع و اساتقامت و پایاداری در    

زندانادادا اؤز مرامینادا   موضع و موقعیت خود. مثال: 
( 4. هااردا قالادین  ( تاأخیر کاردن. مثاال:    3. قالدی

( 6( عقب نشینی کاردن،  5ود شدن در امتحان. مرد

بوائاو  ( به ار، رسایدن. مثاال:   7در محاصره افتادن. 
  سیندن قالمیش. اونا دده

 در بیت حاضر معنای اخیر مراد است. 

ای غافال اگار خارد ورزی پیشاه      برگردان فارسی:

ای، فریب مال دنیا را مخور، چیزی که خاواهی   کرده

 گذاشت و خواهی گذشت. 

 : 2 بیت
 سن دونیا مالیوی،   سن، دوره سن زحمتیوی گؤره

 آنالر قالیر الر خرج ائ وپ، آنمیاالر، زهی بال.

سن آغا ضمیر دوم شخص مفرد منفصل. مثال:  سن:
  من آغا، قویونالری کم ساغا؟

ی  )= زحمات + ی + ن+ ی( پای افازوده    زحمتیوی:

ی حالت اضافی و  ی زحمت، نشانه پس از کمله« ی»

ی حالاات مفعااولی اساام اساات.  نشااانه« ی»دومااین 

حرف کمکی است که برای تبدیل حالت « ن»صامت 

 شود.  اضافی به حالت مفعولی بین دو صائت واقع می

ی دوم شاخص مضاارع روایتای از     صایغه  سن: گؤره

(دریافتن، 2( دیدن، 1دارای معناهای:  گؤرمکمصدر 

( 6( انجااام دادن، 5( دنبااال کااردن، 4( اسااتنتاج، 3

کردن و بر دوش کشیدن. در این بیت معنای تحمل 

 اخیر مراد است. 

صاایغه دوم شااخص مفاارد   :Düresenدوره سببن 

در معناای   Dürmek دورمکمضارع، روایتی از مصدر 

گرد آوردن، جمع کردن، فراهم آوردن، اشایائی روی  

کاغاااذی هاام انباشااتن، تااا کااردن و بسااتن، مثااال: 
= تاا  ) قاالینی دورماک  )= تااکردن کاغاذ(،    دورمک

 کردن قالی(. 

ضمیر منفصل سوم شاخص جماع )آن + الر(.    آنالر:

 (O) او غربی امروزی به صورت در ترکی آنجزء اول، 

شود. سیر دگرگونی ابادال و اساقاط در آن    تلفظ می

 چنین بوده است: 

 او.  ←اون  ←آن 

االصاال و  در فارساای دری نیااز ترکاای« آن»ضاامیر 

 ست. دخیل ا

ی سوم شخص جمع مضارع، روایتای   صیغه قالیرالر:

 . رک. بیت اول. قالماق از مصدر

. در ائتماک ی وجاه وصافی از مصادر     صیغه ائ وپ:

نیاز   ماک  ائلهو  مک ائیلههای  معاصر به صورت ترکی

( انجام 2( ایجاد کردن، 1رایج است. دارای معناهای: 

دیاان  خشاای ائلااهیا( رفتااار کااردن )مثااال: 3دادن، 
 ( است. هدیه ائتدیم(. دادن )مثال: 4(، گلدین

در اینجا به عنوان فعل معین با اسم ترکیاب یافتاه،   

 فعل مرکب ساخته است. 

ی سوم شخص جمع مضارع روایتی از  صیغه آنمیاالر:

مصدر آنماق در معنای به خاطر آوردن و یادکردن و 

ته سااخ  آناار  یادآوردن. از همین مصدر صفت فاعلی

 شده است و به عنوان اسم شخص رایج است. 

در اینجا ضمیر دوم شخص مفرد در حالات مفعاولی   

 نیز مستتر است. یعنی: تو را یاد نیارند. 

 ادات تفجعو افسوس! آه! دریغا!  زهی:

تو، رنج بر خود هموار سازی، دارای  برگردان فارسی:

یااد   ]تو را [این جهانی گردآوری، آنان خرج کنند و 

 ارند، وامصیبتا! نی

 : 3بیت 
 سوی اونردور دوستالرین، اوللرن، قیزین، عررتلرین،  

 اول مالیوی أوله شلر، حساب ائ وپ قیل ان قیال.  

تااو را. حالاات مفعااولی ضاامیر منفصاال دوم  سببوی:

ضمیر نیز مانند اسام و فعال    شخص مفرد. در ترکی

 شود.  صرف می
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 سرت،  نین گئجه  

 ارشادین هاواسی قارلی

. ییردی ایشله ایلیگینه

 اولسا ده چتینلیکله چوخ

 چیخا گلیب سورونه-سورونه قدر هندورینه نین ائولری

 نین آناسی ایچینده مئییتلرین راستالشدیغی ده مئشه. بیلمیشدی

 موردار کی، اولموشدو امین تام ارشاد ین بیلمه تاپا جسدینی

 .   اوالجاقالر گؤتورموش گیروو اونو ارمنیلر

 یادینا لری منظره دهشتلی گؤردویو دوزلرده ده، مئشه  

 نین ائولری اولدوغو یاخینلیغیندا آرتیق سالدیقجا،

 بدنی سیزیلدایان قدر سوموکلرینه گؤردوکجه توستولندیگینی

 قویوب آناسینی ارشاد اونودان غضبیندن آغریسینی نین

 یانان حَیَطلرینه، دا، اولسا امین تاپمایاجاغینا کیمی گئتدیگی

 .  ایدی قطعیتلی فیکرینده گیرمک ائولرینه

 موهوم باغلی ایشله اول گون ایکی ایشغالیندان نین خوجالی  

 سو اسینجاآرخ آناسی. اولدو آپارمالی ناظیرلییه  باکییا سندلری

 یوال باکییا تئزدن سحر. آرزوالدی یول یاخشی اوغلونا آتدی،

. دی بیلمه گله اؤزونه خبردن ائشیتدیی آخشام ارشاد دوشن

 آغدامدا... چیخدیالر ائودن ایکن گئجه ایله مهدی قارداشی

 دؤزمه اورگی نین مهدی قارداشی ائشیتدیکلرینه گؤردوکلرینه،

 کی، وئردی سؤز  مهدییه ییئرلشدیردیگ خسته خانایا. دی

 گوالبلی آغدامین اولجه. تاپاجاق آناسینی اولسا هارادا

 خاالسی. ایدی یوخ اورادا. گئتدی گولسرگیله کندینخاالسی

 گؤرنده ساغ ارشادی. ائلمیشدی جیریم-جیریم اوزگؤزونو

 :  قوپاردی شیون

 یاخشی نه باال، آی یاخشی، نه. دوشمن ییخیلسین، ائوین اوخ،  

 .   قالمیسان ساغ

 آرواد بیلنده چیخدیغینی اول گون ایکی خوجالیدان اونون  

 سسینه. آغالدی وار کی او چیرپیب، دیزلرینه یومروقالرینی

 یئرده خاال گولسر دوشموش طاقتدن... ییغیشدی دا قونشوالر

 خدافظ لشیب سیک تلمتله. بیلمزدی یوبانا ارشاد. چؤملدی

 چوخ آلاله وئردینی. گلدی قرارگاها. چیخدی حَیَطدن

 اسیرلری گئدیب، دانیشیغا ارمنیلرله دئدیلر تاپمادی، آختاردی،

 .  چالیشیرالر آلماغا گئری

 اؤزو قارشیسیندا قرارگاهین. بیلمزدی ایتیره واخت ارشاد  

 :  چکدی قیراغا اونو. یاناشدی حربیچییه بیر قیوراق کیمی

 .  دا آیاققابالریمیزی. دییشک پالتاریمیزی گل  

 باشا شئیی هر ایضطیرابدان  کی اوزونده اونون حربیچی  

 :  دوشدو

الک  یئری هر گونده ایکی معناسی؟ نه آما وئررم، وئرمگینه  

 قاچیب، بیلن قاچا. یوخدور قاالن ساغ. ائلمیشیک ولک

 خوجالییا. آپاریبالر دا قاالنالرینی اؤلدوروبلر، اؤلدوردوکلرینی

 ...  چتین. آلیب اله نظارتی ارمنیلر. مومکوندور -غئیری گیرمک

 :  قویدو آغزیندا سؤزونو اونون ارشاد  

 ایشاره پالتارالرا  کی اَینینده یئره، بیر کئچک. دارالیر واخت  

 .  دی ائله

 .  گئتدی آرخاسینجا اونون حربیچی  

 اوچون گئتدیگی شهره. اؤیرشمیشدی پالتارا بو ارشاد  

 ...  گئیینمیشدی کورتکا کوستیوم،

 مئتر یوز ایکی ائولریندن ائدیلن تاالن یاندیریالن، او ایندی  

 اوزانیب کوللوقدا یانیندا باغینین کیشیگیلین الیش آرالی

 او،. باتیردی قوالق ساکیتلیکدن. باخیردی اطرافا احتیاطال

 ...  ایدی مجبور یه گؤزلمه دوشمسینی قارانلیق

 ائولرینه کئچیب اغیب یه نده سئچیلمه قارادان آغ اطرافدا  

 ائولرینین قارالمیشدی، قاپقارا میللر یانمیش. سوروندو طرف

 نین سی ننه قارانلیقدا. اَییلمیشدی یانا دیرک قارشیسینداکی
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 بوغازینا یاش کؤورلدی، گؤردو، پالتارالرینی  کی ده زیوه

 :  تیخاندی

 ...  هارداسان؟ آنا، دؤنوم باشینا آنا؟ هارداسان،  

 اوشاقلیغی، بوتون. آپارمیشدی اوزاقالرا چوخ نواو خیال  

بیردن  ده موناسیبتلر ارمنیلرله. کئچیب ده محلله بو گنجلیگی

 اونالرین کیمی دوننه هله بیردن بیره. گرگینلشدی بیره

 بوغاز قاپیالریندا تیکن، پالتارالرینی یامایان، آیاققابیالرینی

 اونون ارشاد،. دیلردئ ، " بیزیمدیر قاراباغ "  ارمنیلر اوتاران

 قاراباغ ".  قویمادیالر محل ده قدر او صؤحبتلره بو یاشیدالری

 آپاراسی آلیب چیگینلرینه قاراباغی دئمکله  " بیزیمدیر

 صاحیب تورپاغینا دده بابا اونالرین کیم! کی؟ دئییلدیلر

. بیلمزدی اوال جسارت او ارمنیلرده ائدردی؟ اورک چیخماغا

 قورد کؤپک آرخالی ".  تاپیلدی وئرنلر رااونال جسارتی او آما

 ایتیلنمیش کؤپکلرین او جاماعاتی خوجالی. دئیرلر  " باسار

 ...   گلدی توش دیشلرینه

 گتیردیکجه اؤنونه گؤز وئرنلری باش باخدیقجا، اطرافا  

 اینتیقام غضب، غئیرت، سیزیردی، قان گؤزلرینه ارشادین

 ...  پارچاالییردی دیدیب اونو حیسی

 قالخدی، یئریندن یاواشجا چؤکموشدو، ساکیتلیک تام اطرافا  

 حَیَطین آددیمالدی، دوغرو حَیَطلرینه آددیمالرال سسسیز

 گئتدی، ساری ائوه گیردی، ایچری  قاپیسیندان داغیدیلمیش

 گؤتوردویو اوغالندان حربیچی. ایدی قارانلیق. گیردی ایچری

 سسی ماشین آرابیر یاخینلیقدان الپ. بیلمزدی یاندیرا فاناری

 واختالر سون دا اونسوز. ایدی اولمالی احتیاطلی. گلیردی

 قاپیسی اوتاغین. اؤیرشمیشدیلر دورماغا-اوتوروب قارانلیقدا

. قالماییب نه هئچ ایچریده کی، اولونوردو حیس. ایدی یئرده

 آیاغینی همیشه سالدیغی، آغزینا قاپی نین آناسی. داشینمیشدی

 .  ائتدی حیس بونو ارشاد. ایدی یوخ دا خالچا اوخشایان

 بوغازینی هاوا سویوق دوالن آغزینا یاریاچیق  هاراداسان؟ آنا،  

 .  خیریلدادی سسی. قوووشدوردو

 موتککه یوخالدی، ایله الی اَییلدی، ایلیشدی، نسه  آیاغینا  

 دیرسکلنمیی اونا ارشاد اونو، آتاردی یانینا پئچین آناسی. ایدی

 یادا یورغونلوغونو بوتون اونون سانکی تککهمو. سئوردی چوخ

 طرف اؤزونه نی موتککه اوتوردو، یئرده حالدا طاقتسیز. سالدی

 منظره دهشتلی پارچاالیان، اورک  دیرسکلندی، چکدی،

 دیوارالر یانمیش اوتاقدا سویوق ین گؤرمه گؤزو گؤز. ایدی

 یقالدیغین قدر نه... قاپادی گؤزلرینی ارشاد. گلیردی اوستونه

 سسلر بو. گلدی سسلر  غریبه قوالغینا بیردن. دی بیلمه

 زیرزمیده. دیکسیندی ارشاد.  گلیردی زیرزمیدن آشاغیدان،

 گلن زیرزمیدن دایاندی، قیمیلدانمادان ارشاد بیلر؟ اوال کیم

 .  کسیلدی قوالق سسه

 .   بیلمز اوال بو، یوخ،  

 بیردن... اورا بیزیمکیلر،. دی بیلمه اینانا دوشوندوکلرینه او  

 :  آتیلدی دیک یئریندن

 ...  بونالر–   

 یه دؤشمه قوالغینی ساغ اوزاندی، یئره یئنیدن ساکیتجه ارشاد  

. باسیب قارا منی ":  ایدی یوخ سس. کسیلدی دیقت دی، دیره

 .   " یوخدور کیم هئچ

 ارمنیلرله. اوزاندی چکیب طرف اؤزونه نی موتککه یئنیدن  

 نین آناسی اوچون قویماق ارضاق اون، تیاطاح قاریشاندا آرا

 می زیرزه آلتیندا نین اوتاغی یاتاق ارشاد ایله مصلحتی

 یاغ، زیرزمییه اوالن مئتر اوچ اوزونلوغو دؤرد، ائنی. قازدیردی

 چیخیش و گیریش یئگانه. قویموشدوالر لری کیسه اون

 عمیسی تورانلیغیندا سحر. گئتدی فیکره ارشاد. ایدی اورادان

 گؤزلرینی گلدی، قرارینا چکمک باش ده ائوینه همیدین غلواو

 .  قاپادی

 ایکی چؤلده. آتیلدی دیک سسدن گلن قوالغینا یاخین سحره  

 گلدی، سسی گوهلل قفیل بیردن. بوغوشوردو ایت ساهیبسیز

 سسلر قاریشیق سونرا سوسدو، دی، زینگیلده بیری ایتین

 لری شوشه یانمیش، سورونه-سورونه ارشاد. ائشیدیلدی

 اهمالجا گئتدی، ساری یه پنجره اولموش چیلیک چیللک

 نی ائرمه ایکل. باخدی طرفه گلن سس  قالدیریب باشینی

. ایدی کیشی ارمنی سیالحلی الی یاشلی اورتا بیر آروادی،

 قارت کی، اولونوردو حیس. واردی بوخچاالر اللرینده

 دایاناندا قاباغیندا ائوین اونالر. گزیرلر ائولری اولونموش

 گلیردی، ایچریدن سس بو. گلدی سسلر یئنه قوالغینا ارشادین

 ارمنیلر. سین نئیله دی بیلمه آن بیر ارشاد. ایدی سسلر بوغوق
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 زیرزمیدن ده طرفدن بیر. بیلردیلر گؤره اونو گیرسیدیلر ایچری

 ...   سسلر گلن

 :  دایاندی آستاناسیندا نین قاپی کیشی ارمنی  

 .  دی سسله بیرینی قادینالردان ارمنیجه اق،باخ گل آرسئن،  

 .  تاپاجاقالر نه ائوده یانمیش کی، بیلدیردی ارمنیجه دا او  

 بونالر کی، دوشدو باشا دا، تانیماسا اوزدن اونالری ارشاد  

 آما. ووردو بئینینه قان ارشادین. تاالییرالر ائولری داغیلمیش

 یاواشجا او یرندهگ اوتاغا بیری او ارمنی. آلدی اله اؤزونو

. کئچدی آرخاسینا نین شکافی کیتاب یانمیش  کی کونجده

 ...  سوسایدیالر لر کی زیرزمیده کاش ایدی؛ ایچینده هیجان

 :  دی سسله قادینالری تکرار ارمنی  

 .  گلین بورا  

. توتدو حاضیر سالحی ارشاد گیرنده ایچری قادینالر ارمنی  

. کئچدیلر اوتاغینا یاتاق راونال. ایدی سالحلی ارمنی چونکی

 سسلر آچیقایدین گلدی، سسلر زیرزمیدن زامان بو ائله

 :  قیشقیردی ارمنی. آغالییردی اوشاق ائشیدیلیردی،

 اوردا؟ وار کیم  

 وار، آدامالر زیرزمیده کی، اولدو امین ارشاد. کسیلدی سس  

   کی؟ بیلردی اوال کیم بوردا غئیری آناسیندان. اؤزونونکولردیر

 ارمنی قیشقیریغینا نین کیشی ارمنی قدر فیکیرلشنه ارشاد  

 ایلیشیب آیاغی قاچدی، ساری قاپییا بیری آروادالردان

 نین ارمنی. گئتدی طرف اونا قادین بیری او. زاریدی ییخیلدی،

 دی ائله حیس ارشاد سونرا. گلدی سسی نین تتیگی نین سالحی

 آچیق آیدین اوردان .قالدیردی قاپیسینی نین می زیرزه او، کی،

 .  گلیردی سسی قادین اوشاق

 :  آذربایجانجا ارمنی   

 !  نیبلر؟ گیزله هارادا گؤر. کؤپی اوشاغی تورک چیخین،  

 :  قاچدی یانینا نین کیشی ارمنی قادین ارمنی  

 .  بوردان گئدک دیمه، ساموئل،  

 :  گولدو ساموئل  

 .  ساتاجام بونالری، آپاراجام نه؟  

 :  حیرصلندی وادآر  

 .  قاریشدیرما ایشه بو بیزی. سویارالر درینی سنین تورکلر  

 گؤز بیر ارشاد آندا ساواشان اونالر قیشقیردی، اونا ارمنی  

 یئره دی، ایتله کیشینی یاخینالشیب اونالرا آرخادان قیرپیمیندا

 قالدی، قورویوب یئرینده قادین ارمنی آلدی، سالحی ییخدی،

 .  گئتدی اؤزوندن یخیلدی،ی ده قفیلدن

. چؤکموشدو اوسته دیزی قارشیسیندا نین می زیرزه ساموئل  

 :  غضبله دی، ایتله کنارا اونو ارشاد

 .  سیزی گبردجم چیخسا سسینیز  

 اوغلو یاشلی سککیز تلتین قونشوسو زیرزمیدن سسینه اونون  

 دیزی قادینی، ییخیلمیش یئره ارشادی،. بویالندی ووصال

 اوستونه ارشادین اؤزونو گؤروب ارمنینی چؤکموش اوسته

 :  آتدی

 .  هؤنکوردو اوشاق  عمی، ارشاد آی عمی،  ارشاد  

 زیرزمیدن قیزی کؤرپه قوجاغیندا زؤهره آروادی طلعتین  

. چکدی آه گؤروب ارشادی بویالندی، اطرافا ایچینده قورخو

 ایلیشیب آغزینا نین قاپی. چیخدیالر زیرزمیدن اونالر

 سورویوب دا اونو ارشاد. زاریییردی آروادی ارمنی یخیلمیشی

 قان دیزیندن نین آروادی ارمنی. گتیردی یانینا نین کیشی ارمنی

 ...  سؤیوردو قارغیییب کیشینی آخیردی،

 ارمنی سوسدو، قادین. ائتدی امر سوسماغی اونالرا ارشاد  

 بیر کینلی ارشاد. باتیرمیشدی شالوارینی قورخوسوندان ساموئل

 آپاریب بونالری بیر هله  بودور؟ کیشیلیگین:  ایستئهزایال

 .   ایدین عشقینده ساتماق
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 اللرینی اونالرین یه زؤهره ارشاد. قاپانمیشدی دیلی ساموئلین  

 جیریب نی ملفه بوکدویو اوشاغا زؤهره. ائتدی امر باغالماغی

 اداارش آروادی ارمنی یارالی آیاغی. باغالدی اللرینی اونالرین

 .  بوراخسین اونالری کی، یالواریردی

 آناسینی دن زؤهره ارشاد. سیغینمیشدی ارشادا اوغلو طلعتین  

 ده بیر سوالینی گؤرنده گؤزلرینی دونوق نین زؤهره. سوروشدو

 :  ائتدی تکرار

 آنام؟ هانی. دئییلیک آرتیق تؤکولنلریمیزدن دوزلره چؤللره،  

   آپاردیالر؟ گیروو

 آنام گلدین؟ قورتارماغا بیزی. گلدین یاخشی نه ،عمی ارشاد  

 دیل ووصال. دئییردی ده ننه. جکسن گله موطلق دئییردی،

 .  قویموردو بوغازا

 زؤهره. باخدی یه زؤهره ده بیر ارشاد – آنام؟ هانی  

. گؤستردی زیرزمینی اولسا ده چتینلیکله چوخ هیچقیردی،

 .  دلکسیندی ارشاد

 توتان یئر آیاغی قونوم قونشودا. میردیچات هاواسی... آخشام  

 کی، تاپشیرمیشدی. چیخمادی گلیب تلت. ائتدی ترک ائوینی

 اؤزوموزله دا اونو اولسا شئی بیر. قویمایاق تک خاالنی گؤوهر

 یاتمادی، ایپه ساپا خاال گؤوهر گلدی، دا قونشوالر. آپاراق

 ده من دی، گئتمه او. دئدی چیخمارام آما اؤلرم، ائویمده

 تانک مرمی، گئجه. ییغیشدیم یانینا گؤتوروب اوشاقالری

 بیزه خاال گؤوهر توتوالندا قوالق قیشقیریقدان-هارای سسیندن،

. بوراداییق گوندور اوچ. گؤردو مصلحت گیزلنمگی زیرزمیده

 بیر زیرزمیده کی، ایدی امین او. بیلمزدیم گئده قویوب اونو

 ده، طلعت اجانواخت او ".  گیزلنریک بیلریک، قاال مودت

 .   دئییردی " لر گه دا ارشاد

 اوزونه آناسینی قارانلیقدا. یاخینالشدی زیرزمییه جلد ارشاد  

. گؤردو سؤیکنمیش سینه کیسه اون حالدا سالینمیش اؤرپگی

 ساغ اونالری. سارالدی ساپ ساری قورخودان ساموئل

   :باشالدی یالوارماغا ایتیریب، اینامینی آرتیق بوراخاجاغینا

 ...  من... دیم اؤلدورمه.. منن من،. یوخدو گوناهیمیز بیزیم  

 تپیک بیر اونا گوجویله وار دی، بیلمه ساخالیا اؤزونو زؤهره  

 :  ووردو

 .  سوس  

 زؤهره قویاندا یئره سالحی  کی الینده ارشاد. سوسدو کیشی  

 زیرزمییه ارشاد. گؤتوردو سالحی بوراخیب یئره اوشاغی

 یه دؤشمه گؤتوروب اورادان جسدینی نین یآناس. ائندی

 . قویدو

 

 گؤروب جسدینی دؤنموش تاختایا آروادین ساموئل ارمنی

 قوجاغینا آناسینی چیخدی، زیرزمیدن ارشاد. آغاردی آغاپپاق

 آچدی، اوزونو آپاردی، سینه حیصه یوخاری ائوین آلدی،

 آلیب الینه هؤروکلرینی نازیک آغ دوشموش یانینا سوروشوب

 یاش بئله دامال بیر گؤزوندن  قوخالدی، آپاردی، زونهاو

 باشینی نین آناسی آریق ضعیف، بیلمیردی، آغالیا چیخمادی،

 باخیب گؤزلرینه یومولموش ابدی قویدو، اوستونه نین دیزلری

 :  ایله پیچیلتی

 واهلل، خوشبختسن، سن. اینسانسان خوشبخت نه سن آنا،  

. اولمامیشام دلی من دی، گولومسه زورال سانکی خوشبختسن،

 یاشدا اؤزون دوزلرده چؤللرده، سن. دئییر دوز اوغلون واهلل

 اؤلدورولموش، سارینیب ال آیاغی بالتاالنمیش، گولللنمیش،

 گؤرسیدین، خوجالیلیالری-ائللیلرینی پارچاالمیش حیوانالر

 آرا سسینه. دئییرم اینسان خوشبخت سنه نییه کی، بیلردین اوندا

 دیلن تؤره او کی، خوشبختسن قات ایکی ده بیر هله: وئردی
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 بئله اولمادین، شاهیدی دین، گؤرمه گؤزلرینله وحشیلیکلری

... قیراغیندا نین اوجاغی اؤز ائوینده، اؤز... دونیادان کؤچدون

. چاتاممادیم دادینا واختیندا کی، منی باغیشال. جان آنا، جان

 بیر یانیقلی الدی،بو باشینی... دا اولسام بورادا نفسینده سون

 سسی دئدی، باغیشال، منی آنا، اولوم، قوربانین سسله،

 ...  قیریلدی

 ده بیر قالخدی، یئریندن اؤپدو، اوزوندن نین آناسی اهمالجا  

 زیرزمییه اونو آچیب اللرینی  ارمنینین سونرا. ائندی زیرزمییه

 چیخارتماغی آلیب چیینینه لرینی کیسه اون اوراداکی. دی ایتله

 .  چیخارتدی لری کیسه ساموئل.  ائتدی امر

 :  گؤستردی اونا کورگی قیراقداکی ارشاد  

 .  قازاق قبیر بیر اونو، گؤتور  

 آروادالرینا ارمنی ارشاد... گؤتوردو بئلی کیریمیشجه ساموئل  

 "  ایله گؤزلری. باخدی یه زؤهره سالحلی الی سونرا باخدی،

 بیر کئچمدی آز یخدی،چ اوتاقدان دئدی، " اول دیققتلی

 سالحی. آنالدی شئیی هر زؤهره. دؤندو گئری ایله سو وئدره

 بیر سارالمیش توستودن. کئچدی اوتاغا بیری او قویوب یئره

 آنانین آلتیندا باخیشالری اونون ارشاد. دؤندو گئری ایله ملفه

 زاال باسدی، سینه سینه ده بیر گؤتوردو، یئردن جسدینی

 گؤوهر گؤندریب یانینا اوشاقالرین واون زؤهره. کئچیردی

 جسدینی آغالیا آغالیا ایله سو سویوق سویوندوردو، خاالنی

 آغی حزین-حزین اوتوروب یانیندا سونرا. دی ائله غسل یودو،

 قهر ارشادین. آغالییردی دا آروادالر ارمنی. آغالدی دئدی،

 آناسی ارشادا ساموئل. اولدو حاضیر قبیر. چؤکموشدو بوغازینا

 ارشاد ده ایستسه ائتمک کؤمک  قویماغا تورپاغا جسدینی ینن

 .  ائتدی دفن آناسینی اؤزو ارشاد. قویمادی

 جیبیندن نین خاالتی زؤهره. آغالییردی آجیندان اوشاق  

 کسدی، چیخارتدی، چؤرک پارچا بیر بوکولموش اسکییه

 هاوا. تپدی گؤزونه چؤرگی اوشاق. وئردی اونا  یاریسینی

 اوشاقالری یه زؤهره ارشاد. ایدی سکینلیچی و سویوق

 ارشاد گئییندیردی، اوشاقالری زؤهره. تاپشیردی بوکمگی

 :  گؤستردی آروادالری باخدی، طرف ساموئله

 .  قولالرینی اونالرین آچ  

 یاراالنمیش آیاغی زؤهره. آچدی قولالرینی اونالرین ساموئل  

 .  ساریمیشدی ایله چیریغی ملفه یاراسینی قادینین

 :  ساموئل. قالدیردی یئردن اونو ارشاد  

 ساتسانیز بیزی. جکسینیز ائده یاردیم بیزه قدر یه مئشه  

 .   کوسون اؤزونوزدن

 قادینین ارمنی یارالی آیاغی ارشاد. دوشدولر حَیَطه اونالر  

 ساموئله.  ساخالدی آیاق گؤروب یئریدیگینی چتین چوخ

 :  گؤستردی قادینی باخدی، طرف

   ییندیر؟ن  

 ساموئلی اوالندا ائوده آرواددی، بیزیم دا او. قونشومدور  

 .  گؤستردی قادینی سؤیوب قارغییان

 :  چئوریلدی طرف قادینا یارالی آیاغی ارشاد  

 .  بیلمز گئده آیاقال یارالی قدر یه مئشه او،  

 :  باشالدی یالوارماغا بیردن سارالدی، ساپ ساری قادین   

 .   نیم اؤلدورمه  

 :  ارشاد  

 .  گؤزله اونالری. قال بورادا سن  

 :  یئریدی لی ایره قورخا-قورخا آروادی ساموئلین  

 بیر بارده گئتدیگینیز هارایا سیزین وئریرم، سؤز. قالیم ده من  

 گؤزله بورادا کیمی قاییدانا ساموئل دئمریک، نه هئچ کیمه

 ارمنیلر. وار مییئتی اوچ ائوده گؤستردی اونون قادینی یریک،

 گه ایش باشینا. گؤره وئرمدیگینه آراق اونالرا. دی گوهلل ارینی

 ...  قالسا تک لر،

 اؤدو آروادین چیخارداندا چیینیندن سالحینی ساموئلین ارشاد  

 :  چؤکدو اوسته دیزی. گلدی آغزینا

 .   منی اؤلدورمه  

 :  آتدی یئره سالحینی ساموئلین دینمزجه ارشاد  

 اؤزونوزو. اوستونوزه لر گه حیوان زاد. گونودور قیش. نقالی  

 .  قورویون

 :  چئوریلدی طرف ساموئله  

 .  گئتدیک  

 :  باخدی گؤزلرینه. گئتدی طرف آروادینا ساموئلین زؤهره  

  گؤستردی اطرافی.بیلین اؤلموش ده ایکینیزی وئرسنیز اله بیزی  

 .  وار گؤزو قوالغی، دا آغاجالرین بورادا
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 .   دی ائله آندامان آروادی ساموئلین  

 آروادی ساموئلین کی، گئتمیشدیلر آددیم نئچه بیر اونالر  

 :  ارشادا. یاخینالشدی اونالرا قاچا قاچا

 باخدی، ساموئله و.آچیم سیرر بیر سنه مردسن، بئله کی، سن  

 :  واردی ده جسارت باهم ایله قورخو اوزونده

 سیزینکیلری سئخینده تاختا ؤهنهک آرالی، آز بیر بورادان  

 آغالشیردیالر، قیفیللیدیر، قاپیسی گؤردوک، بایاق بیز ییغیبالر،

 یولون چاتاندا یه مئشه. بیلرسن ائده خیالص دا اونالری

 .   کناریندادیر

 ...  باخدی اوزونه ساموئلین ارشاد  

 .  دوشدو قاباغا ساموئل  

 

 

 کی، ایدی خدانچو سئخی تاختا کنارینداکی نین مئشه  

 :  دئدی ساموئله چاتاندا اورا ارشاد. دایاندیرمیشدی فعالیییتینی

 فکره آیری وارمی؟ گؤزتچی اورادا گؤر. یوخال گئت،  

 سیز یئرینی اونالرین. جک گئده آروادین بیل، اؤزون دوشسن،

 قادیر یه نه هئچ بدبختلر سیز کی، بیلیرم من. وئرمیسینیز نیشان

 .  چالیب جاپیر بئتر بیزدن سیزی عسگرلری روس.  دئییلسینیز

 خئیلی اطرافیندا سئخین او، گئتدی، لی ایره ساموئل  

 نظارتسیز آما اولدوغونو، آدامالرین اورادا قاییدیب. وورنوخدو

 بورادا اوشاقالری و نی زؤهره ارشاد. بیلدیردی اولدوغونو

 نیقیفیلی نین قاپی ساموئل. گئتدی طرف سئخه اونونال قویوب

  کی ایچینده سئخین. ائتدی کؤمک ارشادا قیرماقدا

 مئشه اونالرین ارشاد. تانیییردی ارشادی چوخو خوجالیلیالرین

 امر قاییتماسینی گئری ایسه ساموئله قاچماالرینی، طرف یه
 آج، ین ائتمه درک یئترینجه نیی هئچ هله. ائتدی

 قورتولدوقالرینی اینسانالر میش ضعیفله سویوقدان

 گوجلری وار توتوب، دیشلرینه جانالرینی ،گؤروب

. قاچیردیالر دوغرو سمته گؤستردیگی ارشادین ایله

 سالمیشدی وضعیته ائله چوخونو بیر سویوق آجلیق،

 .   ایدی یوخ عالمتی حیات اوزلرینده کی،

 ائتمگی، کؤمک بیربیرینه اینسانا قدر اوتوزا ارشاد  

 اونالری دارشا. ائتدی امر گلمگی آرخاسینجا اونون

 اوچون قورتارماق ساغ ساالمات جایناغیندان دوشمن

 الی یئرلری بو. سئچدی یولو سیز تهلوکه آما اوزون،

 اوشاقالری طلعتین ارشاد تانییان  کیمی ایچی نین

 زؤهره قارالمیش قاپقارا آلتی نین گؤزلری اوچون،

 اوچون اینسانالر گوناهسیز بو سؤزله، بیر اوچون،

 .  یریردیکئچ ناراحاتلیق

 یاریمجان، شیشمیش، آیاقالری عسگرلریمیز...   

 یه، زؤهره سوروین آرخاسینجا قونداغینی توفنگین

 الدن قوجاغیندا قیزی، یاشلی اوچ طلعتین کورگینده

 باغرینا ووصالی گئتمیش یوخویا آغیر دوشوب

 دن دسته اولسا ده سورونه سورونه ارشادا، باسمیش

 یاخینالشاندا وجالیلیالراخ چالیشان قالماماغا گئری

 ...  قارالیردی قاش
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نین یازیدی .اوگون  1352

سحرچاغی چوخ گوزل بیر یاز 

گونو باشالمیشدی . اوتن گئجه 

نین یاغیشی کوچه نی یویوب 

تمیزله میشدی  . کوچه نین گیره جه ییئنده کی حوسینی 

ازوت ایسی هرگونکی کیمی اذیت ائله میردی . ایی حامینین م

آزالمیشدی . اصلینده من تبریزی بو اییله تانئمئشدیم.بیرینجی 

دفعه تبریزه باجیم گیله گلنده , کوچه گیریشینده مازوت اییی 

ائله بورنوما گیردی کی گویا من عومورلیک او ایی له تبریزی 

 یادیمدا ساخالمالیام. 

دالدیم , ارمنی دونن کوچه سیله حافظ ثریا خیاوانیندان آ

 3خیاوانینداکی  بدر مدرسه سینه گئتدیم. راهنمائی 

سین تهراندا اوخوموشدوم . منی ساخالیان  2و1اوخویوردوم . 

قارداشیم ,سوردیگی ماشینال تصادف ائدیب , ایکی سرنشینی 

اولندن سورا ایکی ایلدن چوخ حبسه محکوم اولوب تورمه ده 

 یدی.

ن بیری ائله باجیمین اریدی کی اونون ائوینده درس اولنلری

 اوخویوردوم .

مدرسه نین حیطینه گیردیم . گوز گزدیردیم بیرکونجده 

 همکالسالریمین یددی سکگیزین گوردوم.

اونالرا یاخینالشیب سالم وئریب,هامیال گوروشدوم . چوخ 

 ماراقال بیر شالواردان دانئشیردیالر.

تزه بیر شالوار آلمیشدی کی هامینی پوللو همکالسالرین بیری ,

حیران ائله میشدی . تکی منی ماراقالندیرمیردی .! دئییردیلر 

چوخ گوزل همده باهالیدی . آخی آمریکا استحصالیدی آدیدا 

 ایزی دی!

تومنی ائشیدنده ائله بیل منی 400تومنه آلیب!!   400فالن کس 

ایلدیریم شاخدی .چوخ اوجادان گولدوم . هامی منیم 

گولوشومه حیرتله باخدی . شالواری گئیه نله اونون دوستالری 

گولوشومدن یامان اینجیدیلر. من کی اینانمیشدیم او پوللو گده 

باشقاالری اله سالیب, یاالندان پوز وئریر دئدیم:آی بابا بو 

تومندی . یاالنین ,  13بیرکاری شالواردی دنه سی بازاردا 

 گوپوندا حددی وارآخی !!

ه ن اوغالن چوخ غضبله اعتراض ائله دی :سن بونا ایزی گئی

کاری شالوار دئییرسن؟ بو ایرانا تزه گلیب, اوزوده آمریکا 

مالیدی.... منکی بو سوزلر نه  قوالغیما گیرمیردی ,نده بئینیمه 

باتان دگیلدی ,قطعیتله نظریمی تکرار ائله دیم : کاری دی 

 تومن وسسالم .! 13قیمتی ده 

الری کی منیم جهلیمدن چوخ عصبانی ایزی نین طرفدار

اولموشدوالر ,منی قانع ائتمک اوچون مرجه )شرط باغالماقا ( 

دعوت ائتدیلر. منده کی تام امینیدیم حاقلیام مرجی قبول ائله 

 دیم.

 13مرج بئله ایدی : من گرک همان ایزی شالواردان بیرین 

تومنه آلیب گئییب ,اوگونون سحری مدرسیه گلم. یوخسا 

تومنلیک نه ایسته سه لر آالم اوشاقالرا پایلیام. اگر  50گرک 

من حاقلی اولسام نچه تومنلیک دئسه م ,پوللواوغالن بوتون 

 همکالسالرا خرجله مه لیدی .

بو های کویه توپالنان باشقا همکالسالرین نئچه سیده منه طرف 

اولدوالر. اونالرین چوخی اوزوم کیمی کتدی ایدیلر.پولونا ن 

لردن یامان آجیقالری گلیردی. سورا بیلدیم ائله او پوز وئرن

پوللو اوغالنا آجیق وئرمک اوچون مندن حمایت ائدیرمیشلر 

 یوخسا هر زاددان خبرلری وارایمیش.

درس ساعاتالری آراسی  تفریح چاغیندا , ایزی چیلر دومه 

لندیلر کی بیرده شالواردان , مرجدن صوحبت آچسینالر , منیم 

 گورونوشومی گوروب چکیندیلر.  چوخ جدی وحاقلی

مدرسه تعطیل اولدی . قایتدیم ائوه. باجیم ناهارا گوی خوروش 

 )قوورما سبزی( بیشیرمیشدی.

بوخوره یی منجه باجیم کیمی هئچ کس دادلی بیشیره بیلمز. 

اودا ذهنیمده حک اولوب . گوی خوروش همیشه جاوان اولن 



20 

 

 1394شهریور -مرداد 130-131خداآفرین   

 

یای گونو ایله بیل  باجیمی ساالر یادیما.  دورد ایل قاباق بیر

 قفیلدن اونو یئل آپاردی . یازیق باجیم !

ناهاری یئدیک . من تلویزیوندا والت دیزنی دونیاسیندان  بیر 

حیصه یه باخدیم .بیرآزدینجه لیب یازین سرین آخشامی 

بازارایولالندیم. تله سیردیم تئزلیکله او مغرور پوللو گدیه  

 حاقلی اولماقیمی ثابت ائدم .

الوار داها ائله چتین تاپماجا دگیلدی کی !!. ائله اوز کاری ش

کندیمیزده  آزی نئچه نفرین اینینده گورموشدوم . مشهد تمیر 

اوغلو عزیزاله, نبی اوغلو قریب و.... زمیده باغ باغاتدا ایشله 

ینده کاری شالوار گیه ردیلر. آدیندان بللیدی کی ایش 

ن گوی کاری اوچوندی دا!. ائله بازارین گیره جه ییند

شالواریدی کی  دوکانالرین ائشیگیندن آسالنمیشدی. بیر آز 

آرتیق دقیق اولدوم  گوردم  بوکاری شالوارالرین رنگی 

اواوغالنین کیندان موختصر  آچیقدی . دوغروسو بیرآز شککه 

دوشدوم . اولمیا من سهو ائیله میشم  اونالر دوز دئییر؟ 

ینیمدن آتدیم . بیرآز تومن یادیما دوشنده شککی مککی بئ400

بازاردا دوالندیم گوردوم کاری شالوارالرین رنگی بیرجور 

دگیل .آچیقیدا وار توتقونودا.  توتقونالری گوردوگجه 

سئوینیردیم . دئییردیم آخیر اوشالوارین عینین تاپیب آالجام 

.چوخ آختاردیم هاما اونون عینین تاپمادیم . یعنی جیبلری,زیپی 

خیردا بیرین کی چوخ اوخشاریدی به یندیم اوخشار دگیلدی .آ

تومن دئدی . من کی هئچ چنه  15قیمت ائله دیم. ساتیجی 

لشمه اهلی دگیلدیم )هئچ ایندیه دگیلم ( اوایکی تومن اوسته 

تومنه شالواری آلیب ائوه قاییتدیم.  13چوخ چنه لشدیم آخیر 

 ائوه گیرنده باجیم سوروشدی :او ندی ؟ دئدیم : کاری شالوار

 آلمیشام . باشین توالدی .گولومسه دی داها بیر شئی دیمه دی .

گیردیم اوتاقا شالواری گئیدیم .  اینیمده دوز اوتوردی . بیرآز 

 کمری گنیدی .قایئشال دوزلدی .

اواوغالنین ایزی سینه اوخشاییردی .آمما فرقی واریدی. هم 

 بویاسی آچیق همده جینسی یوموشاق ایدی. ینه منی اذیت ائدن

 400شک بئینیمده یاراندی . اولمیا اواوغالن دوز دئییر؟ بیرده 

تومنی خاطیرالییب اوزومه تسللی وئردیم. اوزومو زوران 

تومنله ایکی دست کت شالوار  400ایناندیردیم کی 

 تیکدیرمک اوالر, اینساندا عقل یاخشی شئیدی !!

سحر تئزدن یوخودان آییلدیم . شالواری گئییب مدرسه ییه 

 یم .  دئییردیم بس هامیدان تئز چاتارام .گئتد

گوردوم بیزیم کالسین اوشاقالری مندن قاباق گلیبلر. منی 

 گورن کیمی هامیسی گولمه یه باشالدی .

جور گولوش  3گولوش سسی مدرسه نیین حیطین بورودی. 

سئچمک اوالردی . پوللو اوغالنال دوستالری غضبدن 

ین غضبیندن کئف ائدیردی گولوردیلر !! بیر دسته ده کی اونالر

اورکدن شاققا چالیب گولوردیلرهمده دئییردیلر :بویورون بودا 

تومنلیک ایزی . یازیق دوز دئییردی دا!!. منده کی گیج  13

قالمئش کیمی گولوردوم  . گولوشلر بیتدی .  دئدیم :من 

مرجی اودماق اوچون یوخ یالنیز سیزین یاالنچی لیقیزی ایثبات 

 تومنه .  13تدیم بوشالواری آلدیم اوزوده دوز ائتمک اوچون گئ

ایزی گئیه ن اوغالن کی قوالقالرینا کیمی قیزارمیشدی دئدی 

 :یعنی سنجه او شالوارال بو عینی دی ؟!

منده چوخ جددی   دئدیم :البته کی عینی دیلر.یعنی کاری 

 شالوارالرین هامیسی عینی دی !

لر هاما من اوز ایزی نین طرفدارالری چوخ استدالل ائله دی

سوزومده موحکم دایانموشدوم .زنگی چالدیالر .گئتدیک 

کالسا. ایکی ساعاتدان سورا کی سیاحته چئخدیق تعجوبله 

گوردوم شالوار دیز سالئب. یریینده دیزلریم مندن قاباق 

گئدیر,دوراندادا یرینه قایئتماق ایسته میر. زیغلی جورابین دابانی 

گورمه سین دئیه ,بیرپیلله ده   کیمی دورور. ایزی چیلر بونو

اوتوردوم . ینه  همکالسالرین نئچه سی یاخینالشدی ایزی دن 

سوز آچماغا, منی هم جیددی همده حوصله سیز گوروب 

گئتدیلر. زنگ چالیندی منده جمعیتین قاریشیغیندا کالسا 

 گیردیم کی کیمسه قاباقجیل دیزلریمی گورمه سین!!

ی اوکاری دن دگیل. هاما اوز تقریباً ایناندیم کی بو کار 

 اوزومه دئییردیم البت اودا آمریکا 

تومن ؟ یوخ !. ذهنیمده ایزی نین  400کاری سی دی دا! هاما 

 تومنه قالدیردیم . 75قیمتین 

هئچ بیلمه دیم آخیر زنگ نئجه کئچدی .تعطیل زنگین ده 

چالدیالر. اوقدر کیف کیتابال اوینادیم تا هامی گئدی . 

وه قدر بیر باشا قاچدیم .آخی عادی یری ینده کالسدان ائ

سانت مندن قاباق دورودی . منیم قاچاراق  15-10دیزلریم 
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ائوین حیطینه گیرمه ییم باجیمی قورخوتدی . هاراسان 

سوروشدی :نه اولوب ؟ دئدیم هئچ نه. مدرسه دن ائوه جن 

 قاچدیم گوروم نئچه دیقه یه قاچماق اوالر؟

اری چئخارتدیم قاتدادیم قویدوم گئدیم اوتاقا. نحس شالو

 کیفیمه. سحرینه باشقا شالوارال مدرسه یه گئتدیم .

ایزی گئیه ن همکالسدا بلکه قاباق کی گون باهالی شالواری 

چوخ تحقیر اولدوقدان باشقا بیر تزه  شالوارال مدرسه یه 

 گلمیشدی .

تئزلیکله یازین قاالن گونلری قورتاردی . مدرسه تعطیل اولدی 

 ه کندیمیزه گئتدیم ..مند

یا ییالقا کوچ آپاراردیم یادا یای اوزونو باغدا, زمیده قارداشیما 

 کومک ائیلردیم.

بیرگئجه قارداشیم دئدی : سحرآخشامدان  بیزیم سو نوبه 

ده پامبوق سوارمالییق. سنده گلمه دویمه چه زمیمیزدی . 

 لیسن. او ایللر الرجان دره سی نین گور سویی اوالردی .آراز

قیراغیندا کی یرلرده یای یاز اکینی ,خصوصیله بستان , مکه 

 ,پامبئق اکیب او دره نین سویی ایله  سوواراردیالر. 

سونکی گون ,گون باتان چاغیندان سویی تحویل آلدیق . 

دویمه چه زمی دوز آرازین قئراغیندایدی . اوتای شوروی نین 

دی ایشغال خلفلی آدلی مرزی کندینین قاطار ایستگاهیدی .)این

آلتدا تام خارابالیغا چئوریلیب(. سویوق محاربه ایللرایدی . 

اوتایدا ایله نورولو چیراقالر  یانیردی کی بوتای گوندوز کیمی 

ایشیغ اولموشدی . من فانوسو سوندوردوم . اوزمده بیر بئل 

گوتوروب کومک ائیله دیم . تراکتور شوخومندا درین زیغا 

شوم گلیردی .اوزومی کیشی باتیب زمی سووارماقدان خو

 کیمی حیسس ائدیردیم.

اوگئجه همان معروف کاری شالواری گئییب دیزدن 

 یوخاریاجان قاتالییب ,زمی سواریریدیم.

دان یری سوکولنه جن یوخویا غلبه ائله دیم , کیشی کیمی 

ایشله دیم. قارداشیم منی چوخ یورقون گوروب دئدی : بیرکوز 

 رام . سن گئت ائوه یات دینجل.قالیر .قاالنین اوزوم سوار

گئتدیم آرازدا اوست باشیمی یووام . شالوارین قاتی 

 آچیلمئشدی دیزدن یوخاریاجان زیغا باتمئشدی.

اوز گوزومی, شالواریمی ,قئچیمی تمیز یودوم .بئلیمی ده 

گوتورب کنده طرف یوال دوشدوم . آزی اوچ  دورت کیلومتر 

یالن , چه یه ن قورخوسودا تقریباً یوخوش یول گئتمه لیدیم . ا

 بیر یاندان , یورقون وایضطرابلی گئدیردیم .

کیپریکلریم آغیرالشمئشدی .گاهدان یریه یریه یاتیردیم. ائله 

حیسس ائدیردیم کی قئچالریما یوموشاق یون کیمی , ساپ 

 کیمی شئی لر دوالشیر. 

قبرستانا چاتاندا دای یوخو آمانیمی کسدی . بیر تزه تعمیر 

ش قبری کی اوزی  سیمانال صاف اولموشدی باشقا اولمو

کوللوق یرلردن یاتماغا عاغیل کسن گوردوم . اوستونده 

اوزاندیم . درحال شیرین یوخو منی آپاردی . یوخودا بیر آت 

 قاطیر یریشینین سسین ائشیتدیم کی اوستومه طرف گلیردی . 

 دیک قالخیب اوتوردوم . بیر یوکلو قاطیر مندن هورکوب نئچه

متر دالی قایتدی . قوالقالرین شاخالییب  تعجوبله منه باخدی . 

مشهدی تمیر اوغلو عزیزاهلل قاطیرینان همدملی دگیرمانینا بوغدا 

آپاریدی. اوزوده قورخموشدی . نئچه یول اوجادان بیسسم 

ایلاله بیسسم ایلاله دئدی. قاطرین یده یین الینده موحکم 

خو قویمادی کنده جن گئدم ساخالدی . دئدیم :عزیز منمه . یو

.بوقبیر اوسته مورگوله ییردیم کی سیز گلدیز!. عزیزاهلل 

قاطیریین یده یین چکه چکه اودوالندی : آللهین کرمینه 

شوکور. عیال دگیل کی ممده وئریب . کور قئز بوندان 

یاخشیدی.! قاطیر منه چپ چپ باخا باخا آراالندی . سحرین 

 15-10زیزاهلل نین دیزلری آزی آالتورانیندا باخیب گوردوم ع

سانت اوزوندن قاباق گئدیر. نیه ایندیه کیمی بونو گورمه 

 میشدیم !!؟؟

یوخوم قاچدی .غریبه بیر حاال دوشدوم . ائوه طرف حرکت 

ائله دیم . ینه قئچالریما یوموشاق ساپ دوالشماسین حیسس 

 ائله دیم .

ینه جن اییلدیم باخدئیم , گوردوم شالوارین زیغا باتان یر

ارقجلری آچئلیب گئدیب فقط اریش ساپالری قالئب, 

یریدیکجه دوالشیر قئچالریما. تام ایناندیم کی او یازیق دوز 

صالی , کیفیتلی همده دئییرمیش . اونون ایزی سی آمریکا استح

 تومن یوخ !!!! 400ش . هاما چوخ باهالیمی

 تهران  1385
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کل گیری زبان ادبی ش

 ترکی آذربایجان
 پروفسور نظامی خودیف :مولف

 

 ترجمه: دکتر حسین شرقی دره جک سوی تورک

قبول دین اسالم از طرف مردمان آذربایجان مصادف 

است با سالهای اولین شکل گیری زبان ادبی آذربایحان 

که در این دوره تغییراتی که در جهان بینی، معنویات و 

تفکر قومی ایجاد می شود به شکل گیری زبان عمیقاً 

میالدی دین اسالم در  8از اوایل قرن  یر می گذارد.تأث

آذربایجان آیین حاکم بحساب می آید. دین اسالم را 

مردمان طبقه مرفه اجتماع در وهله اول بدون هیچ 

مقاومتی پذیرفتند و با این پذیرش توانستند موقعیت 

برای استیالی تمام  (137)های ویژه خود را حفظ کنند.

اری عرب به آذربایجان کوچانده معنای آذربایجان بسی

اعراب کوچانده شده به آذربایجان از مناطق  (138)شدند.

مختلف عربستان و از طوایفی بودند که با همدیگر 

عداوت داشتند که این کینه و دشمنی در آذربایجان هم 

. این عداوت (139)در بین آنها نمود خود را نشن می داد.

بود. بطور کل مسکن بر اهالی بومی نیز بدون تأثیر ن

در آذربایجان و تأثیر آنها  7-9گزینی اعراب در قرون 

در ترکیب قومی اهالی آنچنان که باید و شاید مورد 

ضیا بنیاداف به راستی  توجه محققان قرار نگرفته است.

می نویسد: اعراب ساکن در آذربایجان بعد از انقطاع از 

اهالی  مراکز فرهنگی کشور اصلیشان بتدریج در میان

بومی هضم شدند. زبان مادری و رسم و رسومات خود 

را فراموش نمودند. به زبان ترکی که زبان اهالی بومی 

آذربایجان بود سخن گفتند. شیوه رفتار و طرز زندگی و 

آداب آذربایجانی ها را پذیرفتند همانند اهالی بومی 

 (140)لباس پوشیدند و مثل آنان آداب و معاشرت کردند.

دین اسالم نه تنها در آذربایجان بلکه در کل  پذیرش

جهان ترک تغییرات شگرفی را بوجود آورد. در آسیای 

وولگا، قفقاز و آسیای صغیر  -مرکزی، سواحل اوراق

دین اسالم به یگانه دین دودمان این نواحی تبدیل می 

فرهنگی منطقه را بسوی  -شود که در کل جریان قومی

احکام دین اسالم با یک تشکل واحد پیش می برد. 

احکام ترکان قدیم چندان تفاوتی نمی کند. این شباهت 

تیپولوژیک باعث می شود که ترکان اسالم را بدون رنج 

 و درد بپذیرند.

ترکان مسلمان مدت مدیدی بعد از اجرای احکام دینی 

آنرا در تمام شئونات زندگی مورد تطبیق و ارزیابی قرار 

بعد از آن خود را  می دهند و این چنین است که
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مسلمان می نامند. تفکر ایجادی و تبادالت داخلی دین 

اسالم و آیین قدیم ترکان بنام گوی تانری در ارتباط با 

هم حقیقتاً در یک استقامت حرکت می کنند. می دانیم 

که یگانه زبان امت اسالم زبان عربی بود که هم فارس، 

نوشتند.  هم ترک باید در این زبان می خواندند و می

این مسئله باعث عدم درک آسان دین اسالم از سوی 

دیگر ملت ها می شد. این نیز به نوبه خود در بوجود 

 آمدن مکاتب صوفیزم مؤثر بود.

 9و اوایل قرن  8در آثار مؤلفین مسلمان در اواخر قرن 

میالدی درباره اسامی جغرافیایی آذربایجان اطالعات 

جغرافیای آذربایجان در موثقی موجود می باشد. اسامی 

آقای ابواسحاق ابن « مسالک الممالک » اثر معروف 

تدوینگر دیده به  9-10محمد الفارسی که در قرون 

وضوح دیده می شود. همین اسامی جغرافیایی قید شده 

در این کتاب مضمون قومی آذربایجانیها را منعکس می 

و  کند. االستخری اینگونه می نویسد : آذربایجان، آران

ارمنیه در یک نقشه مشخص موجودیت دارند بصورت 

اقلیم واحد تلقی می گردند. اینجا را از شرق کوههای 

دیلم، غرب دریای خزر، از غرب ارمن و سرحدات الن 

یا آالن )آالداغ( و همچنین از شمال الن و کوههای 

 (141)قفقاز، از جنوب عراق آنرا احاطه کرده است.

یای آذربایجان است که در این مرزهای طبیعی جغراف

عین حال حدود و جوارح زبانی و قومی آن را نیز بیان 

می کند. زبان محاوره ای و زبان ادبی موجود در قرون 

نیز در همین حدود جغرافیایی به وقوع پیوسته  11-9

است. در اثر االستخری شهرها و بطور کل مناطق 

 مسکونی و طبیعی آذربایجان بشرح زیر نقل گردیده

 است :

شهرها )مناطق مسکونی( اردبیل، مراغه، اورمیه، میانج، 

اوجان، خونج، دخرقان، خوی، سلماس، مرند، تبریز، 

برزند، مغان، جوبراون، اشنوه، بردع، کرفه، لسوف، 

یقطان، باب االبواب، بیلقان، بردیج، شماخویه، شیروان، 

آبخاز، شباران، قبله، شکی، جنزه، شمکور، خونان، 

 باکو و االخر.زنجان، 

سبالن(،  -اسامی جاهای طبیعی : کوه ساباالن )ساواالن

الشورات )دریاچه اورمیه(، رود کُر، رود آراس )ارس( ، 

رود قزل اوزن، دریای طبرستان، کوه تارمین، کوه 

 حلوان،کوه شهر زورون و جزیره سیاه کوه.

از اثر االستخری اینگونه استنباط می شود که در قرون 

نهای عربی و فارسی بطور چشم گیری در زبا 9-10

آذربایجان گسترش پیدا کرده بودند. حتی آنقدر وسعت 

این دو زبان گسترده بوده که االستخری این دو زبان را 

 (142)زبان ارتباطات مردمی بیان می کند.

استخری اطالعات پیشینیان را مکرراً بیان می کند. در 

فه جامعه اصل زبان عربی و فارسی بین طبقات مر

بصورت زبان محاوره ای بکار می رفته است) آنچه که 

 امروز در باکو زبان روسی بکار می رود(.

ضیا بنیاداف می نویسد ترکیزه شدن اهالی آذربایجان در 

طول سالیان متمادی انجام گرفته است. سرآغاز این مهم 

همچنان پیچیده است. ترکان را در سرزمین آذربایجان 

مده تلقی کرد. زیرا آنوقت به خیلی از نمی شود قوم آ

طوایف بومی اهالی آذربایجان که از ترکان تشکیل یافته 

 اند چشم پوشی می گردد.

ترکیزه شدن توسط مهاجرین ترک نژاد از سوی جنوب 

بنام اقوام اوغوز و از شمال بوسیله اقوام قپچاق در 

آذربایجان را که بوسیله آسیمیالسیون دیگر اقوام شکل 

ملتی که  11-12ته می توان پذیرفت که در قرون گرف

هم اکنون ملت آذربایجان نامیده می شود از ترکیب این 

 (143)دو قم ترک بوجود آمده است.



24 

 

 1394شهریور -مرداد 130-131خداآفرین   

 

به نظر ض.بنیاد اف ترکیزه شدن آذربایجانیها و ارانیها 

در داخل امپراتوری ساسانی بیشتر از عربها اتفاق افتاده 

آذربایجان بوسیله عربها است. این جریان پس از اشغال 

متوقف گردید. دیری نپایید که خود عربها در داخل 

ترکیزه شدن  (144)اهالی ترک آذربایجان هضم گردیدند.

بعد از استیالی عربها بعضی از اقوام ساکن در آذربایجان 

 را نتوانست آنچنان که بایسته بوده آسیمیله بکند.

ه است. در آذربایجان ترکیزه شدن کلی صورت نگرفت

زیرا در این اراضی از قدیم االیام ترکان زیست می کرده 

اند و مهاجرت آنان با ترکان ساکن در این سرزمین روی 

هم قرار می گیرد. از نظر زبان و قومیت نوعی آمیزش 

مسالمت آمیز صورت می پذیرفت. براساس بعضی 

نظریات مغرضانه گویا پس از مهاجرت ترکان سلجوقی 

نوعی زبان و قومیت ترکی پدیدار گشته در آذربایجان 

است. در صورتی که آذربایجانیهای ترک ساکنین اصلی 

این سرزمین می باشند. فقط با آمدن سلجوقیان نوعی 

اختالط زبانی و سلجوقیزاسیون صورت می پذیرد که آن 

 (145)هم در عناصر لئکسیکی زبان مشهود می باشد.

نی ترکان ی.ب. یوسف اف در مورد جابجایی سرزمی

اینگونه می نویسد : اگر باور داریم که آذربایجانیها 

ساکنین اصلی این سرزمین بودند و از قدیم االیام در 

اینجا مسکون بودند، آنوقت ترکیزه شدن اهالی 

آذربایجان کامالً بی مفهوم خواهد بود زیرا از قدیم 

اهالی این سرزمین ترک ها بودند. زیرا این موضوع 

انحراف در تحقیقات ایجاد کرده و مانع ترکیزه شده 

روشن شدن حقایق می شود. این واقعیت دارد که در 

مواقع معین بعضی از گروههای ایرانی زبان و قفقازی 

زبان در اهالی ترک زبان آذربایجان هضم شدند و عکس 

این قضیه هم بوقوع پیوسته است لیکن درمورد اصل 

اما در ترک بودن مردم آذربایجان بحثی نیست 

سلجوقیزاسیون شدن زبان ترکی می توان تأمل 

 (146)نمود.

طبیعی است ترکیزه شدن و ماهیت بی محتوای این 

در بین محققین از  1920-30موضوع که بین سالهای 

سوی عوامل فریبکار ایجاد گردیده مانعی برای تحقیقات 

واقعی است. این تئوری ترکان را در آذربایجان مهاجر و 

ساب می آورد. در صورتی که تحقیقات نشان آمده به ح

می دهد ترکان ساکنین اصلی آن بودند و هستند. این 

نظریه اشتباه هنوز محور تحقیقات بعضی از محققان 

است. زیرا تا امروز هم در آذربایجان بعضی گروههای 

غیر ترک زبان از جمله طالشهای ایرانی زبان، ایدو، 

ینالیق های قفقازی اودین، قریز، بودوق، ساخور و خ

زبان هنوز هم بدون آنکه آذربایجانی )ترکیزه( شوند به 

 حیات خود ادامه می دهند.

میالدی در سرزمین آذربایجان دولتهای  9در اواسط قرن 

مستقل و نیمه مستقلی پدیدار شده اند بدلیل مهاجرتهای 

پی در پی ترکهای آسیای مرکزی در واقع حاکمیت 

ود را بطور کامل از دست داده سیاسی عرب ها نفوذ خ

طبیعی بوجود می  -بود. آنچنان وضعیت خاصی تاریخی

آید که زبان ادبی ترکی آذربایجان با تمام کیفیت خود به 

منصه ظهور می رسد و تمام امکانات یک زبان نوشتاری 

 را از خود به نمایش می گذارد.

میالدی زبان ادبی ترکی آذربایجان به  9-11در قرون 

ی واقعی کارکرد داشته است و در همین جا مرحله معنا

اول شکل گیری آن به پایان می رسد. در این اوان اثر بی 

آفریده می شود. قبل از هرچیز این « دده قورقود» بدیل 

اتفاق درنتیجه آمیزش اقوام اغوز و سلجوق ساکن در 

آذربایجان بوجود بیاید خود بیانگر برخی واقعیت های 

بسیار وزینی است. اگر همین مناسبت را تاریخی  -قومی

در شکل مکانیکی )فالن قوم، خلق آمد، اقوام ساکن، یا 
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خود اختالط اقوام و در نتیجه زبان ادبی شکل کامل 

بخود گرفت( ارزیابی نکنیم بصورت وحدت عضوی 

می توان پذیرفت. در این دوره اوغوز قیچاق یا بطور 

پروتو اوغوز یا کل اوغوز و یا خود کمپلکس قیچاق یا 

 -قیچاق مفهوم نداشته است بدون شک تأثیر اوغوز

 قیچاق حتمی بوده است.

قیچاق بطور محض تمامیت اوغوز  -تا مرحله اوغوز

قیچاق بصورت یک کمپلکس ادبی و وحدت عضوی 

در آذربایجان موجود نبوده اما عناصر اوغوز تمثیل 

 گردیده بود. آنچه گفته شد می توان بصورت زیر جمع

 بندی نمود :

میالدی در شکل گیری زبان  9-11تا قرون  -1

سلجوق  -ادبی آذربایجان مهاجرین اوغوز

بالواسطه تأثیر داشتند. یعنی در زبان ترکی 

آذربایجان نوعی سلجوقیزه شدن مشاهده می 

 شود.

زبان عمومی مردم آذربایجان و  9-11تا قرون  -2

در کنار آن زبان ادبی ولو کامالً توسعه یافته 

 نکارپذیر است.ا

قبول مواضع رادیکال در هر مورد احتمال بروز نتایج 

 -میالدی محیط قومی 9غیرقابل درک می شود. از قرن 

زبانی و فرهنگی اسیای مرکزی به گونه مورد تعرض 

ترکان قیرقیز قرار می گیرد و این موضوع سبب می 

گردد که اقوام اوغوز به غرب منطقه پناه ببرند. و از آنجا 

راه با قپچاقها به سوی غرب سرازیر می شوند. از هم

اواخر قرن نهم واوایل قرن دهم پذیرش اسالم بوسیله 

 -سوباشی سلجوق بیگ صورت می گیرد و اوغوز

سلجوق و یا خود نام سلجوق از اینها هویدا می گردد و 

 این مهاجرین سلجوق نام می گیرند.

سالم میالدی سلجوقها یگانه قدرت دنیای ا 9در قرن 

بودند اول به درایت و سرکردگی سلطان طغرل، بعداً 

آلب ارسالن و نهایت بوسیله ملکشاه در تمامی این 

مناطق پراکنده شدند. در آذربایجان، سلجوقیان دارای 

جایگاه ممتازی بودند. عظمت باشکوه سلجوقیان 

مصادف است با دوران شکوفائی مدنیت ترکان که از 

قپچاقها به سوی آذربایحان  جنوب اوغوزان و از شمال

روانه شدند که بطور کل در جمع بندی حقیقی حوادث 

 ممکن به شکل زیر تداعی می شود:

آذربایجان از پروسه توپولوژی دنیای ترک  -1

غافل نماند و در سیر حرکات عموم ترک 

 جهان ترک دارای جایگاه خاص گردید.

زبان ادبی آذربایجان دارای پشتوانه قومی قوی  -2

 .گردید

فرهنگی رایج در  -جریانات قومی 11-12در قرون 

آذربایجان باعث تشدید کارایی زبان ادبی گردید. قبل از 

هرچیز پروسه شکل گیری داخلی زبان تکوین یافت. 

 عظمت باشکوه دولتهای ترکان قدیم احیاء شد.

درست است در این کشورها بیشتر از زبان ترکی 

کاربرد دارد اما در آذربایجانی زبانهای فارسی و عربی 

سطوح دولتی و اجتماعی مسئله وجود زبان مخصوص 

آذربایجان ضرورت توسعه و شکوفائی آن و امکانها و 

زمینه آن محسوس بود. دوماً ترکانی که از آسیای 

مرکزی و اروپای شرقی به آذربایجان مهاجرت می 

نمایند کلمات و خصوصیات زبانی شرق و غرب و 

یشتر عینیت می بخشند. البته این ویژگیهای آنها را ب

عینیت در جهت کاربرد بیشتر کلمات ترکی بوده به 

همین خاطر در زبان معاصر ترکی آذربایجانی عناصر 

 زبانی از طوایف مختلف ترک دیده می شود.
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آذربایجان اظهار  9-12محققان پروسه های قومی قرون 

 می دارند که در سرزمین معاصر آذربایجان اسامی همان

طوایف بصورت اسم سرزمین و منطقه بکار رفته : 

بیات، بایاندور، بگدیلی، چایبرلی، ایقدیر، ییوه،  -افشار

قلربئلئم، ملپیک، میریم، بچنه ک، توتیرقا، تؤکر، چروک، 

جنبی، جووالدار، ایمور، همین طوایف اوغوز با قپچاقها 

و کارلوکها در شکل گیری زبان ادبی آذربایجانی 

رکت نموده و در همگرائی طوایف ترک در مستقیماً ش

 آذربایجان در دراز مدت نقش خود را بازی کرده اند.

زبان ادبی عمومی ترکی با سرعت  9-12در قرون 

بیشتری عناصر اسالمی را بخود می گیرد. از زبان عربی 

و بدنبال آن از فارسی کلمات و قواعد دستوری وارد 

و تأثیر نتوانست این زبان ترکی می شود. اما این فرایند 

زبان را از محل و منبع اصلی تغذیه آن برای شکوفائی 

 یعنی زبان عامه مردم محروم کند.

ا.جعفر اوغلو می نویسد: پس از قبول اسالم ترکها تنها 

صاحب نیروی سیاسی و جنگی نبودند بلکه علل 

فرهنگی و اجتماعی زیادی بود که باعث حرکت و 

قبل از آنکه وارد دایره جنبش آنها می شد. ترکها 

فرهنگی بیگانه و ناآشنا شوند با یکی از گونه های 

 فرهنگی حهان یعنی اسالم رو دررو ایستاده بودند.

بعد از قرن هشتم که عباسی ها توسعه فرهنگی را شعار 

در این زمینه پیشرفت قابل  9-10خود کردند در قرون 

شکیل توجهی را کسب نمودند. در زمان آنها در سایه ت

مراکز اداری در آسیای مرکزی جنگهای مخرب 

استعمارگرانه رو به فراموشی نهاد و مردم محلی 

 (147)زحمتکش وارد صحنه شدند.

در اینجا یک وضعیت متضاد خود را نشان می دهد هم 

ولگا و هم در  -در آسیای مرکزی هم در مسیر اورال

آسیای صغیر) از جمله آذربایجان( فرایندهای  -قفقاز

مشابه زیر که عموماً منکر یکدیگر بودند جریان می 

 یافتند.

عربی بعنوان زبان علم و  -از یک طرف زبانهای فارسی

قومی منتشر و تحکیم یافته به  -ادب در مناطق فرهنگی

 شاخصه فرهنگ ملی مبدل می گردد.

گروه زبانهای  -از طرف دیگر هم اقوام غیرترک )عرب

ود را از دست می دادند، ایرانی مختلف و غیره( زبان خ

ترک می شوند بطوریکه زبانشان به سطح زبان ادبی نه 

ود شده و تحت فشار تنها نزدیک نمی شود بلکه محد

همانطور که استنباط می شود مسئله قرار می گیرد.

زبانهای فارسی  -پیچیده تر از آنست که تصور می شود

حتی مراحل بعدی به درجات  9-12و عربی در قرون 

لف از حالت عمومی و غیرملی برخوردار بود و در مخت

خدمت یک قوم محلی نبوده بلکه به عینیت فرهنگی 

 -منطقه ای خدمت نموده است. همین مناطق قومی

 فرهنگی را هم ترکان ایجاد نموده و حفاظت کردند.

 11-12منابع اساسی ترکی ادبی عمومی و یا مادر قرون 

محمود کاشغری، « رک دیوان لغات الت» عبارت بودند از 

» یوسف خاص حاجب باال ساقونلو « کوتاد قوبیلیک » 

« دیوان حکمت » ادیب احمد یوکنکی و « عتبه الحقایق 

احمد یسوی. کتاب اولی اساساً لغت می باشد و تجربه 

زبان ادبی کتابهای بعدی هم تقریباً شبیه هم می باشد اما 

یده می شود. در آنها تفاوتهای اسلوبی و فرق کاربردی د

البته این مسئله منکر حالت و خصوصیات زبان ادبی 

نمی باشد. فرقی مابین زبان  11-12ترکی عمومی قرون 

ادبی آذربایجان و زبان ادبی ترکی عمومی مذکور 

موجود بوده اما این فرقها مثالً به اندازه فرقهائی نبوده که 

سوی ادبی بین زبان التین با ایتالیائی، اسپانیائی و یا فران

موجود بوده است. بنظر ما علت اصلی  11-12در قرون 
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این فرق در آن بوده که زبان التینی به جهت دایره 

فعالیت ) حمایت کلیسا از التین ( با زبان ادبی ترکی 

عمومی داشته به همین جهت هم زبان التینی تا شکل 

گیری زبانهای مستقل محدود به کلیسا می شود اما زبان 

کان عمومی اشتقاق یافته حالت محلی پیدا می ادبی تر

کند و توسط تفکر زبان ملی دوباره تفهیم و درک می 

 (148)گردد.

محمود کاشغری به  (149)«دیوان لغات الترک » کتاب 

حد کافی و بصورت مکمل منظره تاریخی و کاربری 

 زبانهای ترکی قرن یازدهم را نشان می دهد.

غری( در نشان دادن ترکولوژیست مشهور )محمود کاش

خصوصیات دستوری، لکسیک و آوائی زبانهای ترکی با 

الفبا و زبانشناسی عربی به استانداردهای الفبا و 

زبانشناسی عربی همیشه رعایت نکرده بلکه طبق 

خصوصیات زبانهای ترکی ومطابق به آن به ابتکارهائی 

دست زده و راههای مناسبی را پیدا کرده است. الفبای 

رای قواعد آوائی ترکی با سرعتی نوآورانه تطبیق عربی ب

 گردیده است.

در مورد طوایف مختل « دیوان کاشغری » در کتاب 

فترک و خصوصیات زبانی آنها اطالعات زیادی داده 

شده، یکی از جهاتی که در این اطالعات قابل توجه می 

باشد امکان فرق گذاری بین خصوصیات زبانی طایفه 

وه( با خصوصیات زبان ادبی می شی –ای )دیالکت 

ترکی خاقانیه » باشد. مثالً مؤلف زود زود اصطالحهای 

» ، « اوغوز و قپچاقها » زبان ادبی دوره قره خانیها( ، « ) 

و غیره را بکار می برد و از « اوغوز، قپچاق و سووارها 

دالیل ارائه شده معلوم می شود که سخن از خصوصیت 

د که همین ویژگی موافق قواعد )ادبی( مشخص می رو

زبانهای ادبی ترکی قرون وسطی ) از آن جمله زبان 

ترکی آذربایجانی( می باشد. تصادفی نیست که محققان 

د سیستم کلی کاشغری سعی می کنن« دیوان » در 

ویژگیهای ترکی آذربایجانی را مشخص نمایند. آنها 

کاشغری سیستم « دیوان » نشان می دهند همانطور که 

زبانهای مختلف ترکی ادبی را منعکس می کند سیستم 

 (150)زبان ادبی ترکی آذربایجانی را هم منعکس می نماید

اما این مسئله به شکلی مخصوص فرقش مشخص نشده 

 امروزی ( که این هم تماماً طبیعی است. ) با قواعد

کوتاد قوبیلیک » در بین منابع زبان ادبی دوره کاشغری، 

هم به جهت بزرگی حجم، هم زیاد بودن تعداد نسخ « 

خطی و هم به جهت اینکه زبان خان ) ترکی خاقانیه ( 

ترکی خاقانیه زبان  (151)بود بیشتر جلب توجه می کند.

این زبان در شهرهای کاشغر و اداری قاراخانیها بود. 

باالساغون وهمچنین در اطراف آنها بصورت گسترده 

 بکار رفته.

براساس نوشته کاشغری در روستاها به زبانهای دیگر ) 

در اصل به شیوه های دیگر( صحبت می کردند اما زبان 

ادبی و حالت نطقی آن ترکی خاقانیه بود. بودن فرق و 

ترکی ادبی آذربایجان  درجات آن بین ترکی خاقانیه و
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هم مسئله جالب توجهی می باشد. با دقت 11-12قرون 

به قواعد زبانی نمونه های متنی که در پایین داده می 

-12شود معلوم می گردد که این قواعد در منابع قرون 

ترکی آذربایجانی بصورت سیستم کلی موجود نبوده  11

)پیشرفت هم نداشته( به همین جهت می توان ترکی 

خاقانیه را بعنوان پدیده ای زبانی که حالت محلی و 

ویژگیهای خاص بخود گرفته اما حالت و تیپولوژی 

 ترکی ادبی عمومی را هم از دست نداده است قبول کرد.

یوسف خاص حاجب « کوتاد قوبیلیک » نمونه هائی از 

 (.11باال ساقونلو) اواسط قرن 

  ترکی :

 ر، ایدوک اول هر بگلیک آرتیقلیک تیله

 آریقلیک بیله دیلده ساکلیق تیله ر

 بو دونکا تالو سدی که ره ک آلپ آتیم

 به قوک ایشکه اوترؤ بو بولساتیتوم

*** 

 نه قؤتیر، ائیست قیل اؤتوکن بگی،

 سیناپ سؤزله میش سؤزنی یئتروب اوقی

 بو دونکا بگی آرتوک اؤ وروم که ره ک

 کؤنقول تیل کؤنی کیلکل کؤردوم که ه رک

 اوکو ملوق ، بودونکاتالو، بیلیگلیک،

 آکی، هم کوزی تک، نه کوتلی تولو

 کاموق ائدقو که بولسا ائلقی اوزون

 اوووتلوق، سیلیق، هم کیلینچی توزونگ

 سه زابگ بولور بو بودونکا اولوق،

 مونیقدین گلیر اؤتر و ائدقو اوورق

جهات ویژه ای ) همان که ترکی خاقانیه را از 

« رکی ادبی عمومی و یا مادر ت« استانداردهای ایده آل 

جدا می کند( که در این متن عینیت یافته در منابع دوره 

 های بعدی هم تکرار شده و خود را تصدیق می نماید.

 (12ادیب احمد یوکنکی )اوایل قرن« عتبه الحقایق » از 

 ترکی :

 مجاز بولدی دوستلوک حاکیکات کانی،

 مینقه ر دوستتا بیری بولونمازکونی،

 ره ک کیشینیق ایچی قادر اثرور ،اؤکوش

 کونی دوستلوق ائرسه تاشی، بیل مونی

*** 

 بوکون بوآژ سوندا کیشیلیک ایسیز

 کانی، کانچا باردی کیشیلیک ایسیز

 وفا کولی سوقلوپ کورور یولالری

 وفاتولدی تاشتی تئنقیز دین ائدیز

خواجه احمد یسوی )اواسط قرن « دیوان حکمت » از 

 دوازدهم(

 ترکی :

 ون سگیز منق عالمده حیران بولغان عاشقلرا

 تاپمادی معشوق چراغین، سرسان بولغان عاشقلر

*** 
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 هم دم باشی اورکولوپ، گؤزی خالقا تیلموروپ

 هو تییو چورکولوپ کوریان بولغان عاشقلر-هو

*** 

 کوبون، یانین بولغان، اشکیلدا بولبول بولغان

 رکیمین کورسه قول بولغان، مردان بولغان عاشقل

*** 

 همت کورین باغالغان، یوره ک باغرین داغالغان

 فریاد اوروپ ییغالغان، گریان بولغان عاشقلر

*** 

 گاهی یوزی سارغاریپ، گاهی یولیدا غاریب

 جوالن بولغان عاشقلر« یا حبیب » تسبیحلری 

جهات مورد نظر موارد ویژه اشاره شده در متون 

 باالعبارتند از:

رف مصوت بدون زنگ در در سطوح فونتیک : وجود ح

پریپوزیسیون )موقع، وضعیت( ) تیله مک، تیمک، 

تالدی، تاشدی و غیره( تمایل به صائتهای بسته )تیمک، 

سین، یول و غیره( تمایل به حالت سیالبی پوشیده 

 )بولماق، یؤز، ییغالماق و غیره( و غیره.

عالئم ذکر شده بصورت سیستماتیک در ترکی ادبی 

ن جیغاتائی( تداوم یافته و تحکیم می آسیای مرکزی )زبا

 11-12یابد. وجود این عالئم در زبان ادبی قرون 

آذربایجانی ممکن بود اما سیستم دستوری کلی وجود 

 نداشته )وممکن هم نبود(.

برخی محققان )بویژه مورخان غیر زبانشناس( وقتی می 

شکل گرفته  11-12گویند زبان آذربایجانی در قرون 

آنها از زبان ادبی بحث می کنند در  احساس می شود

انی مسئله دارای اشتباهاتی هم بوده اما در عین حال هم 

با واقعیتها تطبیق دارد. زبان گفتاری مردم آذربایجان در 

شرف شکل گیری زبان ادبی تشکل یافته و با شکل 

گیری ادبی هم زبان گفتاری کامل تر و رساتر شده به 

دبی و تفاوت فی مابین مرحله ای می رسد که زبان ا

 اندک می گردد.

عاشقها و شاعران که از میان مردم برخاسته بودند 

سخنان خود را گفتند و در نتیجه عجین شدن آن با 

آداب و رسوم و فولکلور قدیمی مردم ادبیات غنی مردم 

آذربایجان شکل می گیرد) برای ارتقاء سطح زبان 

با این همه د گفتاری به زبان ادبی( ادامه می یابد و 

رتمام ادوار خواه در دوره های شکل گیری اولیه 

( خواه در ادوار بعدی 11-13( تا قرون3-5)درقرون

حالت قدیمی و یا کالسیک ترکی با زبان گفتاری مردم 

 تفاوت خاصی وجود دارد.

زبان ادبی  11-12تا آنجا که می دانیم در قرون 

م ترین آذربایحانی هیچ منبعی بدست نیامده است قدی

منابع مربوط به قرن سیزدهم می باشد.اما محققان 

احتمال می دهند که در قرون اولیه هزاره دوم چنین 

منابعی وجود داشته برای اثبات این موضوع به موارد 

 زیر اشاره می گردد :

وجود سطح تمدن عالی ) در عین حال وجود  -1

 الفباهای مختلف(.

وجود شعرای فارسی گوی چون ق.تبریزی،  -2

ا.خاقانی، ن.گنجوی و غیره که عادتاً منعکس 

کننده تفکر ملی بوده اند: کاربرد لغات، 

 -اصطالحات و قواعد دستوری زبان ترکی

 آذربایجانی از طریق آنها.
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وجود مدلها و وزنهای شعر سرائی که پایه  -3

 شکوفائی می باشد.

اعتراض نظامی به نامه آخسیتان شیروانشاه که  -4

ود زبان ادبی در همین غیرمستقیم دلیل به وج

 دوره می باشد.

کامل بودن زبان منابع کشف شده از قرن  -5

سیزدهم نشاندهنده آنست که این زبان قبل از 

همین منابع دارای تجربه زیادی در نوشتن 

 داشته است.

وجود زبان گفتاری ادبی و تأمین مستقیم زبان  -6

(153)نوشتاری ادبی توسط آن.
 

طور که ذکر شد از قرن همین دالیل و احتماالت همان

پنجم به بعد از فراوانی زبان ادبی ترکی عمومی )مادر( و 

با وجود الفباهای مختلف و همچنین آثاری که دارای 

 مضامین مختلف می باشند را تأیید می کند.

زبان ادبی آذربایجان یدر دوره شکل گیری اولیه اساساً 

بصورت شفاهی موجود بوده و این موضوع وجود آثار 

را انکار نمی کند  11-12نوشتاری آذربایجانی در قرون 

برعکس همانطور که در دالیل و احتماالت فوق نشان 

داده شده آنرا تأیید می کند زبان ادبی شفاهی عادتاً 

 دارای حالت نمودهای زیر می باشد :

زبان ابی شفاهی که در مراکز تمدن و دربارها  -1

 کاربرد داشت.

مجالس نیمه رسمی، زبان ادبی شفاهی که در  -2

 مجالس صوفی و تکیه ها رایج بود.

 زبان فولکلور و یا ادبیات شفاهی مردم. -3

کاملترین و فراگیرترین حالت زبان ادبی شفاهی 

زبان ادبیات شفاهی مردمی  11-12آذربایجان در قرون 

)فولکلور( می باشد. این زبان ریشه در ادوار خیلی کهن 

تلف بوده و در طول داشته؛ دارای اسلوبهای نثری مخ

اعصار بدون هرگونه تغییر ادامه می یابد. در شکل گیری 

و فراگیر شدن زبان ادبی نوشتاری حالت مذکور زبان 

ادبی گفتاری نقش مهمی را بازی کرده ) مثل کتاب دده 

قور قود(، زبان ادبی گفتاری که برای تکیه ها، مجالس 

 صوفی و عموماً مجالس نیمه رسمی بکار می رود

ویژگی اصلیش این است با سمبولها و با کلمات دارای 

معنای مجازی غنی می باشد) این زبان، زبان حکایه 

زبان منابع می باشد(. درست  -های کوچک صوفی

است که زبان ادبی گفتاری که در دربار و مراکز فرهنگی 

بکار رفته دارای همان اسلوب می باشد اما از لحاظ 

تفاوتی می باشد. ویژگی مضمون دارای ویژگیهای م

خاص آن در آنست که کلمات فارسی و عربی در آن 

زیاد بکار رفته و این عالمت مشخصه آن می باشد. 

متفاوت بودن زبان گفتاری ادبی آذربایجان در قرون 

نشان دهنده آنست این زبان دارای تاریخی  12-11

 قدیمی و غنی است.

-12ر قرون تمامی شعرا و نویسندگان آذربایجانی که د

به فارسی نوشته اند کالً ترک آذربایجانی بودن خود  11

را محسوس گردانیده اند. این مسئله هم در مضامین آثار 

و هم در سبک ادبی و هم در کاربرد برخی لغات، 

اصطالحات آذربایجانی خود را بروز می دهد. آثار 

قطران تبریزی، افضل الدین خاقانی، نظامی گنجوی 

ر این موضوع که باید خاطرنشان ساخت دلیلی است ب

قطران تبریزی از آذربایجان جنوبیست، افضل الدین 

خاقانی شروانی از شمال شرق آذربایجان بوده، نظامی 

گنجوی هم از آران یا شمال غرب آذربایجان بوده اند. 

با این همه در آثار فارسی آنها لغات و اصطالحات 

یله می توان گفت ترکی در یک اندازه می باشد. بدینوس

در تمامی آذربایجان و در مراکز  11-12در قرون 
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فرهنگی زبان ترکی آذربایجانی از نفوذ باالئی برخوردار 

بوده است. لغات و اصطالحات ترکی در آثار شاعرانی 

چون قطران تبریزی، افضل الدین خاقانی و نظامی 

 گنجوی بکار رفته عبارتند از :

سی که مدح تو گوید، درم ک –قطران تبریزی : چووال 

برد به جووال، چؤپبو )یاللی( چو از نی خون و از پوالد 

بر خاتمش پکینه و بر مرکبش جناغ،  -چؤپبو، جناغ

 -چنان که قصه زایر ز ساغر و بکمز، طاغ -بکمز

 -ناراست خشم و تن خصم خشک طاغ، یون ) یه هور

 -آلیق( چوبر بالی میمون و به رزم ائدر نهریون و، داغ

جای سروباغ بود. جای رنگ داغ و غیره غ. بیگدلی مثل 

ها و متلهای ترکی بکار رفته در آثار قطران تبریزی را 

آشکار نموده است. از در بیرون راندن و از باجه دعوت 

کردن مار گزیده از طناب می ترسد، نیزه را نمی توان در 

به دریا بیانداز اگر ماهی نداند خدا  -چچوال مخفی کرد

 (154)زیر و رو کردن و غیره. –از چشم افتادن  -داند می

لغات ترکی بکار رفته در آثار فارسی شعرای آذربایجانی 

بیشتر از لغات ترکی بکار رفته در  11-12در قرون 

می باشد و این  5-10زبانهای گرجی و ارمنی در قرون 

تماماً طبیعیست : در روند شکل گیری زبان ادبی 

 ئیهای آن افزایش می یابد.آذربایجانی، توانا

افضل الدین خاقانی : سو )آب، اکمک )نان(، تانری 

)خدا(، ایتکین )کم شده(، اوشاق )کودک(، توتوق 

کپل(، چوخا، گؤندوز )روز( ، خاتین )خانم(  -)تپل

سؤمره، قیزیل )طال(، خان )خان(، داغ )کوه(، تویز، 

قانی آقچا)سکه(، یاالواج و غیره در زبان افضل الدین خا

 : کار رفتهمثلهائی به سبک پایینی ب

   بیش ز تاراج بعض عمر سیه سر

 زین رصدانه سپید کار چه خیزد

زیاد بکار رفته که « کتاب ده ده قورقورت » سیه سر در 

 (155)می باشد.« قاراباش » ترجمه لفظی 

به نوک تیر هر خاتون سواری،  -نظامی گنجوی خاتون

نواساز خنیاگران شگرف  -فرو داده ز مرغزاری، اوزان

زموقع خون گاه  -با قانون اوزان برآورده حرف، منجوق

مونجوق،  -بر معضد عیّق، پر از خون گشته تسنهای

کلنگ منیر چون شیر جننگلی، کلنگی که نه  –کولونگ 

شب چو آرایش دگر چون  -او باشد کلنگی، قرمزی

در این  -قرمزی انداختن، گردک ساخت کونل اندوخت.

نشسته خسرو چین و آن دیگر فتاده شیر شیرین، گردک 

بسقرایه ضرب همت به چین راضین چه الفم،  -آالچیق

بیرون  -چه زاید به نای پیالن آچیق ترکمانی، یایالق

شاد زییالقیان سرکشی، سواری شتابنده چون آتشی، 

توتماج، اری، زیرا که در شکم دهلوسن برگ تتماج به 

بر رموز شه تا،  -زبرگ گل اسن، چالیش )دؤبوش(

دمیران روم، همایند چالش در آن مرز و بوم، سانجاق 

هزار و چهل سنجق پهلوی، روان در پی ریأت  -)بیرق(

در آن پویه تعجیلی می  -خسروی، قالووز )بلدچی(

ساخته رقص بیقالووز همی تاختند، توتوق )پرده( تا که 

جمقی در توتوق نیز بود، خار زگل، نی زشکر دوربود 

 وس.

نظامی گنجوی هم مثل اسالف خود مثلها واصطالحات 

ترکی آذربایجانی را به زبان فارسی داخل می کند: گؤزد 

گمک )بچشم آمدن( گؤزدگمک )چشم خوردن(، اؤزالی 

ایله اؤز آیاغینا بالتا چالماق )با دست خود به پای خود 

تیشه زدن(، قوردالقوزو بیر یئرده اوتالییر )گرگ و برده 

چرخند(، دوشاب آلمیشام، بال چیخیب یک جا می 

)دوشاب گرفتم(عسل از آب درآمد(، ائواوغروسونو 

توتماق اولماز )دزد خانگی را نمی توان گرفت(، اگه 

ری اوتوراق، دوز دانیشاق )کج بنشینیم، درست حرف 
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گله گئدر )کسی که  -گله گلن، گله –بزنیم(، گله 

خودش می آید خودش هم می رود(، هئچ کس اؤز 

آیرانینا تورش دئمز )هیچ کس به ماست خود ترش 

 (156)نگوید( و غیره.

اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم یاقوت 

در مورد وضعیت « معجم البلدان» الحموی در کتاب 

جغرافیائی آذربایجان) آذربایجان جنوبی( این  -تاریخی

مرزهای آذربایجان از شرق از بردع :»... طور می نویسد 

می شود و از غرب تا زنجان ادامه دارد. از شمال  شروع

با والیات دیلم، گیالن و تاران همسایه می باشداین 

 کشوریست وسیع.

از میان شهرهای مشهور آذربایجان تبریز بزرگترین شهر 

و پایتخت آن می باشد. در زمانهای قدیم پایتخت آن 

مراغه بوده، خوی، سلماس، اورمو، لردبیل، مرند و غیره 

 جزو شهرهای آن می باشند.

آذربایجان کشوری وسیع و دولتی بزرگ می باشد. 

خصوصاً اینجا کشوری کوهستانیست و قلعه های 

زیادی در آن وجود دارد. و درخت میوه و دیگر نعمات 

بی اندازه زیاد می باشد. من در هیچ جا به اندازه اینجا 

 به باغ و رودخانه و چشمه برنخورده ام برای کسی که

می خواهد در این کشور گردش کند کوزه آب الزم 

نیست چون او به هرکجا که می خواهد برود آب 

زیرپایش جاریست و این آب بامزه، خنک و تمیز می 

باشد.اهالی آذربایجان بشاش، گونه قرمز، رنگ پوستشان 

شفاف هست آنها به آذری )ترکی آذربایجانی( صحبت 

 (157)«.فهمند می کنند دیگران زبان آنها را نمی

در مورد اران با آذربایجان شمالی یاقوت الحموی می 

نویسد : آران والیتی وسیع می باشد این اسم به زبان 

عربی می باشد. دارای شهرهای زیادی چون خنره) 

اهالی گنجه را می گویند( بردع، شمکور و بیلقان می 

باشد. مابین آذربایجان و اران رودخانه ارس جاریست 

ل این رودخانه تمام شهرها مال اران و در جنوب در شما

 (158)آن تمام شهرها مال آذربایجان می باشد.

اطالعات داده شده در مورد آذربایجان شمالی و جنوبی 

براساس مشهور بودن شهرها داده « معجم البلدان» در 

جنوب رعایت نمی  -شده است.) در اینجا تفاوت شمال

 (159)«.تبریز -باکویه، بردع گردد(: اردبیل، باب االبواب،

در اوایل فقط برای « آتروپات»آذربایجان تحت عنوان 

جنوب آذربایجان گفته می شد اما در قرون وسطی 

مفهوم آذربایجان به هر دو سوی رود ارس شامل شده و 

تا دربند اراضی آذربایجان ذکر شده است و حتی در 

خوانده برخی موارد آذربایجان شمالی، آذربایجان علیا 

شده در ادوار بعدی نام آذربایجان به کل مناطق تبدیل 

 (160)می گردد.

در آذربایجان شناسی شرح لغوی این اسم بصورتهای 

مختلف بیان گردیده محقق مشهور م. یوسف اف 

« آذربایجان»درخصوص این اسم می نویسد: فرم لغوی 

برای آشکار گرداندن هویت نژادی و قومی آن ملت 

. اگر این اسم بصورت درست تحقیق کمک می کند

گردد و مشخص بشود که این حرف محصول کدام زبان 

و کدام تفکر بوده برخی مسائل آشکار می گردد. اگر 

شرایط و تاریخ شکل گیری لغت آذربایجان مفهوم آن و 

طوایفی که در شکل گیری آن نقش داشتند اگر بخوبی 

ت تحقیق و مشخص نگردد یافتن معنای آن با شکس

 روبرو خواهد گردید.

را از نظر می گذرانیم شاهد  (162)وقتی تحقیقات محققان

 مواضع متفاوت می شویم:

 دارای ریشه ترکی است.« آذربایجان»لغت  -1
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دارای ریشه ایرانی و یا « آذربایجان»لغت  -2

 فارسی است.

هر دو گروه برای نظریه خود دلیلهائی می آورند. یکی 

گیری تاریخی این اسم  از نظریه ها که متکی بر شکل

« آندیرپاتیان»است نخستین حالت این اسم را بصورت 

در لوحه های سنگ نوشته های میخی درنظر گرفته و 

 -در مراحل بعدی براساس آدیرباقان )در منابع سوریه

آدیربیجان( این اسم را تشریح می  -عربی آدوربیقان

 (163)کنند.

زبانهای ایرانی در « ) آتروپاتن»در نظریه دیگر با اسم 

 (164)معنای محافظ آتش بکار رفته( مرتبط دانسته اند.

برای اولین بار استرابون )سده اول قبل از میالد و سده 

اول میالد( اسم آتروپاتن را به این سرزمین شامل نموده 

 -است. یقیناً اسم اولیه آذربایجان )آده ربایجان

ه های آدیربایقان( بخاطر شباهت به آتروپات در گفت

مردم عادی با اسم آتروپات مرتبط دانسته اند. 

براساس نوشته های » ی.ب.یوسف اف می نویسد: 

جغرافیدان یونانی استرابون ماد آتروپاتن اسم خود را از 

سه قرن بعد از جدا شدن ماد کوچک، « آتروپات برگرفته

در منبع مسئله نامیده شدن این مملکت از اسم آتروپات 

شک استرابون هنگام مرتبط دانستن ذکر شده، بدون 

با آتروپات از روایتهای مردم استفاده نموده  (165)آتروپاتن

روایات مردمی در مورد نامیده شدن سرزمین و یا  است.

مملکت بر کلماتی که در زبان موجود می باشد متکی 

بوده و اساساً معنای آنها مبهم می ماند و یا از معنای 

یوسف اف ضمن (166).«حقیقی خود تحریف می شد

تشریح اینکه نخستین حالت آن آتروپاتیان بوده و در 

دارد می « کشوری کوهستانی»زبانهای ترکی معنای 

نویسد: حالت نخستین نام آذربایجان براساس عادات و 

قواعد روایات ایرانی مورد تغییر و تحریف قرار گرفته و 

ه براساس روایات مردمی با نام آتروپات مرتبط دانست

صرف نظر از اینکه لغت آذربایجان (167)«.شده است

دارای چه منشائی می باشد خواه در شمال آذربایجان و 

آذربایجانی  -خواه در جنوب آن محصول تفکر ترکی

می باشد و این حرف برای نشان دادن زبان گفتاری 

ترکی »، «زبان ترکی»مردم در قرون متمادی به حالتهای 

بکار رفته است. این « ان قفقاززبان ترک»، «آذربایجان

مسئله هم به همین خاطر اینطور بوده که ترکی موجود 

در آذربایجان از ترکی آسیای میانه، آسیای صغیر و 

اطراف رود ولگا چندان فرق نداشت.) باید درنظر 

گرفت که ترکی ما در این سرزمینها رایج بود( که در 

 نتیجه چنین اسماء عمومی بوجود آمدند.

ترکی گفتاری درنتیجه زندگی ترکان از زمانهای  الف(

قدیم در این سرزمین و با کوچ پی درپی ترکان از 

اواسط سده اول قبل از میالد و در نتیجه اختالط آنها در 

 شکل گرفته است. 3-7قرون 

ب( زبان ادبی آذربایجانی بعد از شکل گیری زبان 

ند گفتاری شروع به تشکل یافتن نموده و طی فرایند چ

 مرحله ای شکل گرفته است:

 7-8تا قرون  3-5از قرون  -1

 9-11تا قرون  7-8از قرون  -2

شکل گیری زبان ادبی آذربایجانی  9-11از قرون  -3

 شروع شده است.

زبان ادبی آذربایجانی بطور شفاهی و  11-12در قرون 

نوشتاری واسطه های مهم ارتباطی و ادبی شده اما بغیر 

هیچ اثری از آن دوره به دستمان « رقودکتاب دده قو» از 

 )منابع در آرشیو مجله موجود است(.نرسیده است
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 دئدیمکی یادیگار قالسین
 آکادمیک تیمور بنیادوو    

 

 

 

   جاهیل عاقیل،  
     

 .  گوجسوز آغاليان گوجلو، آغالدان  

 .  مه سؤيله ناغیل وئر، عاغیل عاغیلسیزا  

 .  عاغیلسیزدي اومان عاغیل عاغیلسیزدان  

 .  کول عاغیلسیزا گؤستر، يول عاغیللییا  

 .  اولسون قورشاغیندا ياراغین باشیندا، عاغلین  

 .  چاشار نه بودرير، نه حیاتدا درياسي عاغیل  

 .  گؤز ده نه آغاردار، سؤز نه اوالن عاقیل  

 .  اولور طبیعتلي ساکیت عاقیللر  

 .  الزيم نه ارو ساغالمازا الزيم، نه آر آرسیزا  

 .   اول اوسته آياق اولما، آياق آلتي  

 .  بوشدو ده ديلي باشي بوشون  

 .  سال باشا قويما، باشسیز باشسیزي  

 .   ديندير نه دانیشدير، نه بدخاصیتي  

 .  ياريدار نه ياريیار، نه بدشعوور  

 .  اوالر اؤوالد بد بد اصیلدن  

 .  اوالر عمل بد بدخاصیت  

 .  يیخیالر تئز گئدن برک  

 .   گئدر بیخبر گلنلر بیخبر  

 .  اوالر يوکلو همیشه گؤتورن يوک بوينونا  
 .  وار کؤچمک دونیادان وار، کئچمک کؤرپودن قیل جاهیل،  

 .  گئدر جاهیل اينسان جاهیل  

 .  کیمدي آهیل بیلر نه جاهیل  

 .  اوالر جاهیل ائدن، دوستلوق جاهیلله  

 .  بوالنماسین اورگین راالن،آ جاهیللردن  

 .  هارا کامیللیک هارا، جاهیللیک  

 .  دئیرلر عاغیلسیز ائدنه قصد جانا  

 .  اوالر فالکت قیزاندا گؤزو جلالدين  

 .  آزار تئز چیخان جیزيغیندان  

 .  لر گه يوال نه گئدر، يوال نه جیغال  

 .  چیخار بیر جیغال داغالال  

 .  اوالر یعتليطب داغ اوغلو داغالر  

 .  اوالر جیغال داغارجیغي دببه  

 .  شوکور مین عاغیلسیزا باخاندا دلییه  

 .  عاغیلدادي بیر ده دودمه ده، دمدمه  

 .  دلیدي دا قوشوالن دلییه  

 .  ياراشماز جیرماق ياخا ديديشمک،  

 .  اوالر آچیق گؤزو ديريباشین  

 .  ايستر گول جامال اهلي حال  

 .  ياتماز ساپا-ايپه نارکؤيو  

 .  لر گه قالیب گؤسترر، گوج گوجلويه ارلر  

 .  داشداندي اورگي ازازيلین  

 .  لر حده هامیني گوداالر-گدا  

 .  قودورار دا داها گؤرنده میش گؤرمه  

 .  اوالر توخ ده کؤنلو توخون گؤزو  

 .  اوالر آشاغي باشي نین لي کؤلگه گؤزو  

 .  ايتیرر يعاغلین قیزان گؤزو  

 .  باشقا نیفرت گوجلو باشقا، حؤرمت گوجلو  

 .  گوج گوجسوزده يوخ، اينصاف گوجلوده  

 .  جان-جان گوجسوز دئیر، قان-قان گوجلو  

 .  دوشمه گوجه گوجسوزسنسه،  

 .  دانیشما چاتمیرسا، گوجون  

 .  گولمه گوجسوزه گوجلوسن  

 .  همیشه ايشلت عاغیلال  گوجو  

 .  وار ده سؤزو رسا،وا گوجو  

 .  دئمکدي حیات ساغالم ايقتیصاديات گوجلو  
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 .  ياخشي داها اولماق عاغیللي ياخشي، اولماق گوجلو  

 .   ايشلت فند اوچون يیخماق گوجلونو  

 .  اوالر خوفلو خاين  

 .  اولما خبیس اول، خسیس  

 .  اولماز گؤزو طاماحکاردا خسیسین  

 .  بللیدي يئريشیندن خوشو  

 .  الیندن ايکیوزلو هاشا  

 .  نه فرقي باشین-چاش خیالال هردم  

 .  قاالر باشسیز اَين، باش يئتنه هر  

 .  دولماز باشا دوالن ياشا هر  

 ..  قوجاالر تئز آدام حجت  

 .  اثر گوردا باشي حجتین  

 .  داالشديرار سؤز گولشديرر، سؤز حجت  

 .  ياغار رقیغیلجیمال قیلینجیندان ايگیدين  

 .  گؤرر تئز ده گؤزللیگي ده، لي گؤزه گؤز ايتي  

 .  يئیرلر پايیني نین کوسیه  

 .  يار نه قانانا قانمازدان  

 .  ها اوچماز قوي، قاناد ها سینمیشا قانادي  

 .  اوالر کاساد ده روزيسي کاسادالرين، قلبي  

 .  قارالتماقدير قان سي پئشه قارانین قلبي  

 .  دي وئرنده اوستونلوک غیالعا قلبه  

 .  باشقا لوتو باشقا، قوچو  

 .  قانديرار نه قانار، نه قودورغان  

 .  گؤسترر يول بلدچي کسر، يول قولدور  

 .  کیمیدي ايت قودورغان قودوران  

 .  هورر اولدوزا ايت قودوران  

 .  هارا تکببور هارا، غورور  

 پادشاه يوخاريیا آلچاق، آشاغییا اؤزوندن لیاقتسیز  

 .  دئیر

 .  اينساني نه هئیواني، نه مورداردي، موردار  

 .  گتیرر آغال ينلري، گلمه آغال مودريکلر  

 .  اوالر دورلو سؤزو نورلو، اوزو مودريکین  

 .  اؤلومدو ديريین موطیعلیک  

 .  الیندن قانسیز واي ناداندي، نادان  

 .  اولماز گؤزو يه گؤرمه دوروستو نادوروستون  

 .  اؤلن قارغیشال نه وار، يارانان آلقیشال نه  

 .  لي لکه قلبي نه اول، لي کؤلگه گؤزو نه  

 .  زاغا اؤلر شیر قاالر، بوش مئیدان اؤلر، نر  

 .  اول هردمخیال ده نه دمدمه، نه  

 .  اولور گؤدک عؤمرو پاخیلالرين کي، ياخشي نه  

 .  قیزار نه بوزار، نه  

 .   وئر قیر نه وئر، يتقیژ نه  

 .  اوالر،ساغالدار ملحم اوالر، طبیب جانا خسته نجابتلي  

 .  بیلر يوروشونو-يئريشیني بیلن دوروشونو-اوتوروشونو  

 .  دئیرلر دلي وورما، دلیلییه اؤزونو  

 .  بئتردي جیغاللیقدان پاخیللیق  

 .  لر گه يه گوهلل آشان سرحددي  

 .  هگؤزل پرتلیک سرتلیکدن  

 .  اولماز چاتديرماق سؤز سؤزبازا  

 .  ساغالمازدي لیگي خسته شؤهرت پرستلیک  

 .  سؤنر تئز آلیشان، تئز  

 .  الیندن چرحیا واي  

 .  ياخشیدي آلماسا عاغلیني اينسانین  وظیفه  

 .  باشقا فدايسي علم باشقا، دوشکونو  وظیفه  

 .  اول دهرنگ بیر ده ائننده دا، قالخاندا يه وظیفه  

 .  دئمه وورولدوم دئه، ووردوم  

 .  دؤيمزلر ني دؤيوله وورماز، ووروالني  

 .  تاپار تئز سني پیسلر ياخشیالش، ياخشیالرال  

 .  قورخولودو ده دوشمندن يالتاق  

 .  قويار داردا گونده دار اينانما، يالتاغا  

 .  آچیالر چتین قاپیسي ائوين يیخديغي يالتاغین  

 .  قاالر گونه يامان ان،يام  

 .  بیر دا بوشبوغاز بیردي، دا يانقیر  

 .  اوالر بوش سي چنه يانقیرين  

 .  باشقا ياريتماز باشقا، ياراماز  

 .  ملحمدي تسللي باتانا ياسا  

 .  يئدکله گئتمه، يئدکده  

 .  شئشلن نه قیژان، نه يئره يئرسیز  

 .  رقاال يئتیم باالسي آغالدانین يئتیمي  

 .  چتیندي گتیرمک يوال آذاني يولونو  

 .  اوالر ياخین قبیر آذانا يولونو  

 .  آزار ائلیني آذان يولونو  

 .  اوالر موشکول گتیرمک يولونا آذاني يولونو  

 .  ده ظولم دهشتدي، دا ظالیم  
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 دیلی، تورک دیلی، آذربایجان

 ..تورکجه سی؟ آذربایجان یوخسا
   

 جعفرووپروفسور نیظامی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت میون ایللرین جر 30 سی ایفاده «دیلی آذربایجان»  

 و ایشلومیش شتیل ه آردیجیل اعتیبارن اورتاالریو ان

 لردن مرباحیثه لردن، مرذاکیره گئ ن مطبرعات ا ایللر سرن

 حتّی اگر کی، مؤحتملومیش یر ق ر او کیمی، گؤرون ویر ده

 قریرلسا، وئرمه سیوه ست عرمرم الق مسئله گرن بر گرنر

 یا و) نه«سی تررکجه آذربایجان» یاخرد ،«دیلی ترر »

 نه«دیلی آذربایجان» یرخ،( نه«دیلی ترر  آذربایجان»

 آچمالا مرباحیثه ده باره بر گؤرونرر، – وئررلر اوسترنلر 

 اول ولرنر جرر بر محض نین مسئله و یرخ ور احتییاج

 ایش آنجاق …ائ رلر اعتیراف بئله، ماراقالنانالر عادیجه

 کی، گؤره اونا  اول شئی ن هر – قررتارمیر برنرنال

 یاریم جرملتانی جمعی سی ایفاده «دیلی آذربایجان»

 مضمرن ا همین حال ا، اول ولر مالیک تاری ه بیر عصرلیک

 گلمیه یه مرقاییسه تاری ی نین سی ایفاده «دیلی ترر »

 مرت صیصلره اولماسا هئچ ایتیوجیسی، ق یم یر؛ ق ر جک

 آذربایجان» ایللرده جر 30 نین «دیلی ترر » کی، معلرم ور

 کرلتررولرژ  سیاسی نررمال اولرنماسی عرض ایله «دیلی

 میش یر؛ گئتمه!( ایله سی ایراده خالقین و) شرایط ه

 قای ا بیر سی، ایفاده «دیلی آذربایجان» اوچرنجرسر، نهایت،

 همین کی، لیرائ ی  مردافیعه تصرورلرله او اوالراق،

 لئیر  دوش ویرمرز حاضیردا حال بیزیم تصرورلر 

 کی، اودور و. مؤحتملو یریر دولررور، وضعیت مرناسی 

 نئجه سرنرا برن ان نین دیلی نین میلتی آذربایجان

  تفتتررون میللی باخیالرکن سیوه مسئله آدالناجالی

 نظره دا پرتئوسییاسی یاناشی، ایله سی سریییه برگرنتر

 نین واریانتالر  ایفاده مؤوجرد تفتترر میللی – مالی یرآلیو

 یه دوشرنمه اوزریو ه هامیسی دئییل، اوزریو ه بیر  آنجاق

 ائ یلمه «مجبرر» حتّی سیو ه دایره ایمتان لی، یؤنل یلمه

 .  «لی یر

 ق ر او گئ ه گئت لر  مسئله مررکت  ق ر کیفایت بیز  

 آخیردا کی، ئت یکا عاد  یه ائتمه حلل)!(  شتیل ه ساده

 دا خیالیوا قررماق دؤولتی آذربایجان مرستقیل ایله «ورا»

 نئچه بیر سرن ایله «تفتتررو فرلتلرر» جرر بر – دوش و 

 پروبلئملرین همین کی، یاراتمیشیق پروبلئملر ق ر او ایل ه

 ده گؤره اونا ائله. چتیو یر علمک تصرور بئله، میقیاسیوی

 پروفئسسیرناللیقال زیمیال پروبلئمی بیر هانسی هر

 معروض سیوه مرداخیله اساسلی پروبلئملرین  مرختلیف

 و. دئییل مرمترن  کی، اوالر دئمک  ائتمک، شرح قالمادان

 باشالمالا دان«میورس» دئییل، دان «صیفیر» شئیه هر بیز

   …مجبرروق

 قرارال نین دیلی( میلتیوین و) نین دؤولتی آذربایجان  

 جر 30 دولروسر، داها  یریلماسی،آدالن «دیلی ترر »

 ق ر نه باخیم ان تاری ی برپاسی آدین ق رکی ایللره

 آخیراجان باخیم ان مرعاصیر دا، اولسا ایش بیر ع التلی

 یه مسئله همین گرن بر و دئییل   ایش بیر آنالشیالن

 نه دیلیمیزین کی، ائ یر طل  آرتیق مرناسیبت اوبیئتتیر

 سیک تله اول، رناسیبلیگیو نم نین آدالن یریلماسی جرر

 شرح «وضعیت» گلن لی ایره قراردان ائ یلمیش قبرل

 ایل نئچه بیر نی مسئله یی ، تلسمه حالبرکی. اولرنسرن

 لرین مرذاکیره لی سریییه  مرختلیف ان ائ ن داوام

  عرمرم الق اعتیباریله نتیجه و چئریرمک  اوبیئتتیوه

 …اوالرد  دئمک)!(  سؤزو سرن کئچیری  سسرئرمسی

 شتیل ه پروفئسسیرنال لئیر  چرخ مجلیت میللی

 فاکتیتی قرار آنجاق گلی ، قرارا مرعین ائ ی ، مرذاکیره

 دئییلمه هله سؤز سرن لی، دئمه یئتیریلمیر؛ یئریوه اوالراق،

 دان«صیفیر» کیمی، اولرن ولر قئی  آرتیق لی، دئمه – یی 

 .  گلیر الزیم باشالماق دان«میورس» یرخ،
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 اؤزو اونرن آنجاق کی، طبیعی قراریوی، مجلیسین یللیم  

 اساسیو ا؟ پرتئوسیال هانسی آنجاق. بیلر ائ ه تتذی 

 ن ن«دیلی ترر » وئری  قرار گرن بیر  او یاخرد صاباح،

 بیر بئله و اولمازد  دوزگرن قاییتماق نه«دیلی آذربایجان»

 رب ایمیش، سحر تامامیله قرار اولتی کی، یارادیرد  تصرور

 مسئله …دئییلمیش «دیلی ترر » عرمرمیتله آد ، دیلین

 آذربایجان» ن ن«دیلی ترر » – ائلمک حلل گرر بر نی

  برگرنتر پسی رلرگییاسیوا، میلتین کئچمک نه«دیلی

 اونا. گؤستررد  تاثیریوی موفی اؤز دا قرروجرلرلرنا دؤولت

 هله لیک قرار  مجلیسین میللی کی، مصلحت یر ده گؤره

 مرذاکیره ایل ایتی ایل، بیر آنجاق قالسین، سیو ه ووقر اؤز

 هتیراسالرا ایوقیالبی گؤرونرر،) ائت یریلسین داوام لر

 داها جک، گئ ه تمتیوله داها لر مرذاکیره سریردوقجا،

 عرمرم الق کیمی اوالن ایمتان ،(اوالجاق محصرل ار

 .  ائ یلسین حلل مسئله کئچیریلی  سسرئرمسی

 نه بیز کی، ائ   قئی  باش ان بر ) امیوهن اوبیئتتیرلیک  

 ترر » اوالراق، سادجه ده نه نین،«دیلی آذربایجان»

 آد علمی ان مرناسی ، ان طرف اریییق،  نین«دیلی

  «دیلی ترر  آذربایجان» یاخرد ،«سی تررکجه آذربایجان»

 شتیل ه سیستئملی چرخ آز مرالحیظه لر  مؤوجرد( دیر

 :  کئچیر  نظردن

 مرناسی  داها نین ساخالنماسی نین«دیلی بایجانآذر.»1  

 دلیللر، مرالحیظه لر، ائ ن ثربر  یاخرد گؤسترن، اول ولرنر

 :  عیبارت یر آشالی اکیالردان اساسن،

 «دیلی آذربایجان» کی، آرتیق یر عصردن یاریم  بیز-   

 همین و دیریک ایشله اولررال ق ر کیفایت سیوی ایفاده

 یئر مؤحتم اؤزونه تفتتررومرزده میللی بیزیم ایفاده

 نییه یئردن یرخ ایسه ائله ثابیتلشمیش یر؛ ترتمرش،

   دییشیریک؟ نییه آدیوی دیلین و چی اریریق پروبلئم

 آذربایجان» کیمی، اول ولر معلرم «دیلی آذربایجان» -  

 آذربایجان» ،«دؤولتی آذربایجان» ،«میلتی یاخرد خالقی،

  اگر ائ یر؛ تشتیل آنالرگییا ایله «ادبیاتی» یاخرد ،«تاری ی

 آذربایجان» یاخرد ،«دیلی ترر » یرخ، «دیلی آذربایجان»

 آنالرگییا یئوی اوالراق، مروافیق اون ا دئسک، «سی تررکجه

 آذربایجان میلتی، یاخرد خالقی، ترر ) ائتمیریتمی تتلیف

 یاخرد تاری ی، ترر  آذربایجان دؤولتی، ترر 

 ..  ؟(…ادبیاتی

 سرن اولسرن ائله الپ) زامانالردان ق یم ربایجان اآذ -  

 ائتورسالر  خالقالر، موشالی مرختلیف.( ج.ن!  زامانالردان

 بئله – ائ یر داوام پروسئت ائتورگئوئتیک و یاشاییرالر

 ترر » دییشی  آدیوی)!(  مؤوجرد دیلین حال ا اوالن

 ائتورسالر  خالقالر ، موشالی ترر  لئیر  قریماق «دیلی

.. ترخرنمررمر؟ حیثیتیوه میللی اونالرین یجانالن یرمیرمی،ه

 تاپمیش تشتترل ائتورسالردان مرختلیف میلتی آذربایجان

 همین کی، اولمازد  یاخشی  هئچ و میلت یر بیر اونیتال

 بیریلرله او قاباردیلسین، بیر  هانسی هر ائتورسالردان

   چی اریلسین؛ مؤوقئیه خرصرصی ده مرقاییسه

 نی«دیلی ترر » عرضیوه «دیلی آذربایجان» بیز   

 سی تررکجه آذربایجان صرحبت) دیلین ایتی ایشلتسک،

 بر کی، اودور آد  بیر( گئ یر سیو ن تررکجه تررکییه ایله

 چرخ بیریوه بیر دیللر همین عرمرمیتله، و دئییل دوزگرن دا

 تررکییه سی تررکجه آذربایجان اول ولرن ان یاخین

 20 کی، نئجه) بیلر دوشه آلتیوا اثیر ت نین سی تررکجه

     ؛(اولمرش و تهلرکه بیر بئله اوللریو ه عصرین

 شتلیو ه «دیلی آذربایجان» آد  دیلین مگر نهایت،   

 یوتار اولماسی بیر  دیللریو ن ترر  اونرن قاالن ا

 ..  ائ یلیر؟

 بیر طرف ارالر  نین «دیلی آذربایجان» کیمی، گؤرون ویر  

 چرخ و دورورالر مؤوقئییو ه  مردافیعه راق،اوال قای ا

 آنجاق مؤوقع همین کی، آنالشیلماسین بئله  ایستردیک

 – مؤوقعیی یر آذربایجانلیالرین موشالی ترر  لئیر 

 قورسئرلرژ  نین سی مردافیعه نین «دیلی آذربایجان»

 بررادا: مؤحتم یر داها ائ یل یگیو ن تصرور اساسالر 

 اللی دئییل، مررکتبلیگی تورگئوئتیکائ آذربایجانین تتجه

مرعین  ده مسئله میللی تبلیغاتی، کرتلر  ایلین

 .  گؤرمرش ور ایشیوی اؤز ده مئیللر  وولیرنتاریزم

 بر محض دیلیمیزین طرف ارالر  نین«دیلی آذربایجان»  

 شرط اوچرن مرستقیللیگی اونرن آدالن یریلماسیوی جرر

 همین کی، وار «تهلرکه» بیر بررادا آنجاق ائ یرلر، حساب

 ائهتیراسی اولرنماق تجری  عرمرم تررکلرک ن مرستقیللیک

 .  اولسرن محصرلر نین

 دیلی میلتیمیزین مؤلیفلر  مرالحیظه لرین آشالی اکی. 2  

 :  ییرلر ایسته آدالن یریلماسیوی «دیلی ترر » محض نین

 محض آد  دیلیمیزین ق ر ایللره جر 30 دؤوردن ق یم   

 ترر : واریانتالردا مرختلیف سیز، شربهه) «دیلی ترر »

 ترر  دیلی، نین تررکلر  قافقاز یاخرد آذربایجان، دیلی،

اؤزونه  میللی برگرنتر آد  همین اولمرش ور،( …دیلی تاتار

   یارانیر؛ احتییاجی ائتمک برپا دؤورون ه قاییتما
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 دئییل، محصرلر نین سی ایراده خالقین «دیلی آذربایجان»   

  دفعه نئچه بیر موبعلرده مرعین تصادوفه تصادوف ن

 یرخاری ان خالقا ایللرده جر 30 آد همین ده، ایشلومیشسه

 آذربایجان» ده گؤره اونا و ائت یریلمیش یر قبرل زورال

 خالقا باریشماق، ایله رئپرئسسییا ساخالماق نی«دیلی

   دئمت یر؛ راضیالشماق تجاووزله تاری ی  قارشی

 آد  دؤولت نین آد  یئر آدی یر، یئرین «جانآذربای»   

 گؤرونرر،) دیل حال ا، اول ولر سی تجروبه ایشلومه کیمی

 و یرخ ور سی تجروبه ایشلومه کیمی آد ( خالق ده ائلجه

 ایفاده دقیق لئیر  تامامیله معوادا بر «دیلی آذربایجان»

   دیر؛

  عیبار ن ن نین اساسالر  ائتویک میلتین «دیلی ترر »   

 ترر  مرعاصیر دیلیمیزین یاناشی، گؤسترمتله اول ولرنر

 بیالواسیطه مؤوقعییوی خرصرصی آراسیو اکی دیللر 

 .  ائت یریر عتت

 دؤولت اساسالناراق مرالحیظه لره همین مجلیت میللی  

 سرنرا آل یق ان قرارا اول ولرنر دیلی ترر  نین دیلی

 ران یسا،یا حیسسی راضیلیق مرعین طرف ن بیر جمععیت ه

 دا ناراضیلیقالر اساسسیز یاخرد اساسلی، دن تره دیگر

 الزیمی قرار کی، اولرن و قئی  – گؤسترد  اؤزونر

 سیرا بیر ائ یلمیش، قبرل اولرنمادان مرذاکیره گئویشلیت ه

 ترر » بیریوجیسی،: آلیومامیش یر نظره لر مسئله مروم

 یرخسا نین، سی تررکجه آذربایجان دئ یت ه «دیلی

 دوشرل ویرنر باشا نین سی تررکجه ررکییهت

 آنالشیلمازلیق بر گلمیشتن، یئر ) اولمرر مرعیولش یرمک

 داها اؤزونر آدیو ا نین درسلیتلر  متت  عالی و اورتا

 الزیمی ایتیوجیسی، ؛(ائت یریر حیست شتیل ه آچیق

 قبرلر کرتلر  ایجتماعی آدین گؤره آپاریلمادیغیوا تبلیغا 

 راستالشمیش یر؛ ایله مانعه  پسی رلرژ بؤیر 

 تررکییه و تررکچرلر  قرار  مجلیسین میللی اوچرنجرسر،

 مرعین دوش ویرن ن دؤورونه  «تبلیغا » چیلیک

 .  دولررمرش ور تصرورونر سی نتیجه کرمپانییانین

 آز  ان فیتریمیزجه، بیزیم ،«سی تررکجه آذربایجان»  

 بیل یرمک آدیوی دیلیمیزین گؤره، سببلره آشالی اکی

 :  یارارلی یر داها اوچرن

 لرین مرباحیثه مرعین آرتیق «دیلی آذربایجان( »آ  

 ناراضیلیقالر باخیمالردان مرختلیف اولمرش، اوبیئتتی

 اولررسا نئجه هر مجلیت میللی نهایت، و دولررمرش

 آذربایجان. ائتمیش یر قبرل قرار کرنترئت اولسرن

 بیر ده،  سه بیومه ر قرا همین سی حیصه بیر نین جمععیتی

 کیمی قرار دوزگرن یئگانه حتّی اونر سی حیصه

 اووقا  مرعین جمععیت ه دا بر کی، آلقیشالمیش یر

 نه برنر بیر ،«دیلی آذربایجان» ایتیوجیسی،.   یاراتمیش یر

 دان«یرخار » ایللرده جر 30 ده، ائتسک ایضاح جرر

 قبرل زورال( گئ یر مرستراسیو ان ایللر جر 30 صرحبت)

 تفتتررده دئمرکراتیک ده همیشه ائت یریلمیش،

 زنگین ایسه نین«دیلی ترر . »تؤرتمیش یر آنالشیلمازلیق

 دئیی ، جرر بر فرضرلی.م – وار سی تجروبه ایشلومه

 .  دئیی  جرر بر شهرییار.ح.م دئیی ، جرر بر اخرن وو.ف.م

 آد بیر بیرلشیر، جورب شیمالال  ده«تررکجه » اوچرنجرسر،  

 پئرسپئتتیر آز  ان اوچرن بیزیم دا بر کی، دوشرر لتیواآ

 .  دئییل مسئله خیردا باخیم ان

 پراکتیک اولمازسا، هئچ حال ا، حاضیرکی «دیلی ترر ( »آ  

 نی«تررکجه بررا» بیز دا اونسرز – اولررسرزدور باخیم ان

( دئییبلر ده جرر بر اوللریو ه عصرین 20 کی، ائ   قئی )

 اوچرن فرقلو یرمک ن ن«سی هتررکج تررکییه»

 چرنتی. لیک ایشلتمه شتلیو ه «دیلی ترر  آذربایجان»

 کی، آنالشیلمیر دئیو ه «دانیشیرام دیلیو ه ترر  من»

 تررکییه: دانیشیرام دیل ه هانسی من اوالراق کرنترئت

 ده هم شیمال، هم بررایا) آذربایجان یاخرد سیو ه، تررکجه

 یاخرد و سیو ه؟ رکجهتر( داخیل یر تظاهررلر  جورب

 ..  هانسیو ا؟ دیللریو ن ترر  مرختلیف

 ترر  آذربایجان» یاخرد ،«سی تررکجه آذربایجان( »و  

 لئیر  اصلیو ه، ائتمتله، قبرل اوالراق آد رسمی نی«دیلی

 ترر » یاخرد ،«دیلی آذربایجان» مقص لرله رسمی

 مرد  بیر  اولرنمرر اعتیراض سیوه دیلمه ایشله نین«دیلی

 اولررلر داها آنجاق دئسین، جرر او ییر ایسته نئجه کیم

 کی، واختاجان او وئریلسین، اوسترنلر  رسمی واریانتا

     …یارانسین استابیللیک مرعین تفتتررده میللی

 اوزریو ه کی، اولرر معلرم بئله دئییلولردن ق ر بررایا  

 ق ر کیفایت اوچرن ائتمک چررو  صاف دوشرنمک،

 عمللی کی، دئییل دؤور او وار . داها الحیظه لرمر فاکتالر،

 سرن» اولسرن، قبرل قرارالر دن ائتمه قر  گؤترر باشلی

 گؤسترد  سی تجروبه ایللرین سرن و. دئییلسین «سؤز

 بئله، اولسا خئیریوه اونرن اعتیباریله نتیجه حتّی کی،

 وئرمیر، نه هئچ یاخشی زورالماق سیوی ایراده خالقین

.  یارادیر آنالشیلمازلیق مررکتبلش یریر، تیوضعی عتسیوه،

1994 
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)سون( آذربایجان  

 قادین آشیقالری 
 عبدالعلی مجازی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شیق بادامآ

 

ائل آراسیندا نابیرلی بادام ایله تانینمیش، بادام موسلوم قیزی  

نجی ایل لرینده  - 80  -  82کئچن عصرین  "تخمینا

 نادان اولموشدور. نین نابیر کندینده آ شاماخی دییاری

کیچیک یاشالریندان ))اؤزوندن سؤز قوشماغا((هوس 

گؤسترمیش .))نه گؤرموش سه اونا بیرقولپ قویموش دور(( 

یاشالریندا هم کندلی سی علی عسگرله  21 -25ایلک دفعه 

اوچونجو دفعه شورسولوکندیندن احمدآدلی بیر نفرله ائوله 

یل لرده شاماخی نجو ا  -1962 -64نیب . اورایا کؤچموش و 

رایونو نون شور سولو کندینده وفات ائتمیشدیر. حاضیر 

سؤز قوشان، خوش  "لره بداهتا لی حادیثه جاواب، مزه

لی، گولر اوٍز، و مهریبان بیر قادین اولموشدور. اوجا  اونسیت

بویلو، بوغدایی رنگلی قادین، ار کیشی کیمی تصروفاتدا 

یک اولموش، هم میش، یاخشی ال قابلییتینه مال ایشله

 خالچا دا توخوموش دور. -سی قادینالر کیمی پاالز کندلی

اری علی عسگرین ساری شالوارین گئییب قونشو کندلرده 

ده، دوست آراسیندا  لری عائله ایش آختارماسی و یا باشقا عمل

دئییلمیش مینیاتورالرین  "شیرین گولوش دوغوران و بداهتا

 یارانماسینا سبب اولموشدور. 

 عسگر ساری شالوار الآی 

 عسگر، )علی عسگر(      ائوینده تالوار ال 

 خولمولو دا ایش اولماسا      

 عسگر. باداما یالوار ال 

 یا خود:

 عسگر    پاهو ! دوردو ال

 عسگر هورتدا ووردو ال  

 عسگر. شوربا گئج بیشیب دیین     بیزی قیردی ال

رانلی عاشیق نابیرلی عاشیق جانعلی، عاشیق هیمّت، انگه خا

ابراهیم، قوپالی عاشیق اسکندر، عاشیق محمد و باشقاالری 

ایله قارشیالشدیغینی، بیر سیرا حالالردا اوستون لوک 

کی، شعرلرینین  ییرلر. تأسوف قازاندیغینی ائل آراسیندا سؤله

 چوخو آغیزالردان توپالنمامیشدیر.

 (1قوشماالر )           

 ندا،اوٍزدوم غوا  کیمی سؤز دریاسی

 اقبالیم آرزومال هئچ تن اولمادی.

 دیم، من مین کؤنول تیکدیم آباد ائیله

 کؤنول ساراییمی تیکن اولمادی.

              *** 

 منه قیسمت اولدو ائله بیر دؤوران،

 نه اینصاف یوخ، نه عدالت، نه دیوان،

 حاققی گؤردوم گئتدی ناحاققا قوربان،

 دوروب حسابینی چکن اولمادی.

               *** 

 پولو ناموس بیلدی آزغین آغاالر،

 لیلر، قارنی یوغونالر، پئیسری پی

 ین مولالالر، دین ایماندان گوپ ائیله

 اؤزلرینده نه دن ایمان اولمادی.

               *** 

 یوْردو ائلی چووشالرین جیر سسی،

 سی، بئش آچیالن دی کند خودانین سیلله

 سی، کوسوب دله -نئجه یاندی کاسیب
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 عرشه چیخدی آییرد ائدن اولمادی.

                  *** 

 سام دا دوغما ائلیمده، غریب سایلی

 دی عالمین سیرری گؤزومده، آیدین

 ائل دردینی گیزلی چکدیم سینمده،

 حئییف، آشکار بیلن اولمادی.« بادام»

                (2) 

 خسته ایدیم آپاردیالر باییال،

 کدن آییالم،سئویندیم کی خسته لی

 هر نه داوا وئردی اونا قاییالم،

 آمما حکیم سندن ایمداد ایسترم.

               *** 

 چاغیردیالر جکیم گلدی یانیما،

 چاتان کیمی ال آتدیالر قانیما،

 لرزه دوشدو بو اوٍزولموش جانیما،

 آمان حکیم سندن ایمدام ایسترم.

              *** 

 

 یمه،دکتر بدیر باخدی منیم وضع

 بیرجه دقیقه گؤزون تیکدی گؤزومه، 

 یومشاق دؤشه قویما خسته ازیلمه

 آمان حکیم سندن ایمدام ایسترم.

                *** 

 آمان حکیم آلالم سنین قادانی،

 ائوده قویدوم من ایکیجه نادانی،

 گل اینجیتمه بو گون خسته بادامی،

 آمان حکیم سندن ایمدام ایسترم.

                  (3) 

 چاغیریرا م قوهوم، باجی قارداشی، 

 بو گونکو گونومده یانیمدا گرک.

 گتیرمه دیم گلین قورمادیم پرده،

 قارداشیم الیندن دوشموشم درده،

 آزاریم ورم دیر ییرتیلیب پرده،

 .بو گونکو گونومده یانیمدا گرک

*** 

 میشم ایپک، گئیمیشم کتان، گئیمه

 گئیینه لیباسین او یازیق آتان،

 انی بیر قارداشیم الیمدن توتانه

 .بو گونکو گونومده یانیمدا گرک

*** 

 بادامام دردیمه تاپیلماز چارا،

 گؤزومده یوخ زر باف، قان اوْوز خارا،

 آلالهی چاغیریب، یالواررام یارا،

 .بو گونکو گونومده یانیمدا گرک

 خسته یاتاغیندا آناینان باجی

 .بو گونکو گونومده یانیمدا گرک

 

 

  لر:  یشمهدئی

 عاشیق بیالل:

 بیلئیدیم سئودیگین نیشانلین کیمدیر،

 یاراشیرمی؟ سن تک جانانا بادام.

 زمانین قهریندن بد عادتلردن،

 یوخسا ساتیلمیسان یامانا بادام.

 بادام:

 چالیش خوش سؤز سؤیله کؤنول شاد ائله،

 ایهام سؤز نه الزیم قانانا بیالل.

 بو گون هجو دئسن قبول دو ائله،

 ون بیزده حؤرمت وار مهمانا بیالل.چ

 بیالل:

 سنین سوراغینی آلدیم ائلیندن،

 شیکایتین چوخدور دؤورون الیندن،

 قانان بیلر اهل حالی دریندن،

 من اولموشام ائلچین، یانان، آ بادام.
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 بادام:

 گل گؤینتمه یاراالریم بیر به بیر،

 کوتان نه بیلیرکی، قاییش نه چکیر،

 لال، هره بیر امیر،خان، بیگ، کووخا، مو

 قارا گلسین بئله دؤوران آ بیالل.

 بیالل:

 شان، -بیاللین قلبینی سن ائتدین شان

 آییالر بو ائللر، قالخار یوخودان،

 شادگون گلر غملی گونون دالینجان،

 بو سؤزلریم حاقدی اینان آ بادام.

 بادام:

 بیزلری هئچ یئرده سایمیرالر آدام،

 ابیردان،کاسیبجا بیر قیزام، اؤزو ن

 سان، ائله آتاسان، چین آغ ساققال ائل

 یئتیر دردلریمی هر یانا بیالل.

 ایضات: کووخا= کدخدا

 نابیر= بادامین دوغولدوغو کند

 

 یئوه دئییشمه= عاشیق نیظام و بادام

 نیظام:

 آ سؤزلو قیز، آچ دئ حالین، دانیش بیر،

 من سنی سولطانا، خانا وئرمرم،

 قادیر،سنی شوخ یاراتمیش، قودرت 

 جان ایچینده هئچ بیر جانا وئرمرم.

 بادام:

 سونا گؤلده گزیر، بولبول گول باغی،

 چمنیمی یوز جهانا وئرمرم.

 دوزلردی ساخساقانین اویالغی، -داز

 ساخساقانا، گؤلدن سونا وئرمرم.

 نیظام:

 دی، زنان نه دی، سؤز نه دی، غریبه

 سن خارا نه دی، بئز نه دی، سن بیلمه

 خ دایازدی، اوزده دی،کالمالرین چو

 قورخما سیررین غیر یانا وئرمرم.

 بادام:

 حقیقی عاشیقالر هجوه جان آتماز،

 کؤنول ییخماز، بیهوده قان قارالتماز،

 زنان اؤزون، سن کیشییه تای توتماز،

 من صاف سؤزو، بوش لیسانا وئرمرم.

 نیظام:

 نیظام دئییر: نه خوفلوسان، نه اوٍرکک،

 کئف داماق گرک،بئش گونلوک دونیادا، 

 ییر اورک، من دؤنورم سندن، دؤنمه

 فورصت دوشوب، هئچ هدیانا وئرمرم.

 بادام:

 بادام دئییر: زنان، کیشی، مرد اوال،

 باشا قویوال، -پاپاق دئییل، باشدان

 مرد اودورکی، نسیمی تک سویوال،

 گئد، کؤنلومو هر نادانا وئرمرم.
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 پروین خانم اعتصامی
نجی ایلده معاریف پرور بیر  -1906پروین خانم اعتصامی 

عائله و معللیم کیمی تانینان یوسف اعتصامی نین عائله 

 سینده تبریز ده دوغولموشدور.

تحصیلین تهراندا، آمریکا مکتبینده آلمیشدیر. کیچیک 

یاشالریندا دوٍزدویو شعرلر، عاقلی و فراستی ایله آتاسینین 

لری  ی و موٍعلیمدوستالری اوالن، ائولرینه گلن عالیم، یازیچ

 حیران ائتمیشدیر.

نجی ایلدن ادبی عالمه قدم قویان پروین خانم شاه  -1924

اصولی اداره سینین بوتون چیرکین جهت لرینی گؤرموش، 

سی، استثمار و  قولالر دونیاسینین بؤلونمه -جمعیتین آغاالر

 اضطرابالری اونون کؤورک قلبینی هیجانا گتیرمیشدیر.

کیمی پارالمیش،  جیلیقدا اساس تمثیلچیپروین خانم یارادی

کی،  حیواناتین، قوشالرین و جانسیز اشیانین دیلیله جمعیتده

حاقسیزلیقالری، استبدادی، شاه اصول اداره سینین 

قارینین «»عیب آختاران» لیکلرینی افاده ائتمیشدیر. منفی

و باشقا تمثیل « نوشیروانا یازیلمیش مکتوب« »شیکایتی

 غی کتاب واردیر.لرینین توپالندی

لنن دؤورونده  نین چیچک پروین خانم اعتصامی یارادیجیلیقی

یاشیندا تیف  35نجی ایلده  -1941جوان ایکن

 لیگیندن وفات ائتمیشدیر. خسته

 عی  آختاران           

 دی، طاووسا قارغا باغدا طعن ایله سؤیله

 چیرکین بو قوش نه لوغاالنیر سیغماییر باغا.

 یمسه دئمزکیم قشنگ دیر،بو خط و خاله ک

 بو رنگ و رویه کیمسه دئمز شوخ و دلربا. 

 چیرکین و ایری دیر ایاغی، ایری یول گئدیر،

 تولکو میثالی قویروغو وار رنگی کهربا.

 دیمدیگیندن اوخشاییر نئجه گؤر شوم بایقوشا،

 بوغازی وار ایکی هاچا، -پیسر گؤبود، بویون

 جهل و غرور ایله ظن ائدیرکی، او،

 وشالر ایچینده تک دیر اونا خا  دیر فضا،ق

 نه گولشان، نه باغه الیق بو عیبه جر، 

 لر هارا. بو بی هنر هارا،  بو قدر مدت

 دی رأیین خالف دی، طاووس گولدو، سؤیله

 خائین دئمز حقیقتی بوینو بورولسادا.

 میش،  انسانالر هر زمان بیزی تعریف ائیله

 عا.یوخدور دلیله حاجتی حق دیر بو اد

 نیر قاره قلبیدن، هر بیر سؤزون سنین تؤره

 پاک اولسا قلبی بیر نفرین بیلمز افترا.

 دیک هنر، هئچ بیر زمان بیز عیبیمیزی بیلمه

 اؤز عیبینه قالین قافاالر ائتمز اعتنا.

 ناز ایله من چمنده سریرکن قانادیمی،

 ایاغیمی، -حسرتله گؤز تیکیب چکرم ال

  ، لیک قارغاالر،بیز قانع ایک نه تاپساق او

 چارپیشدیرار نه گؤرسه، گینه آجدی دائما.

 بیر عیب دیر یگانه بو چرکین ایاقالریم،

 یوخ باشقا بیر یئریمده منیم ذره جه خطا.

 قانادیما نه بزک وورموشام نه رنگ، -من قول

 یاد دیر طبیعتیمه ریا، رنگیمه بویا.

 بیر نقش و رنگ اوچون نه دانیشدیق نه سیزالدیق،

 ییک اونا. نه فلک وئریبسه بیزه قانع هر

 صانع بیزیم خمیریمیزی ساز ائدن زمان،

 هر شئی کی، سندن آلدی منه ائیلدی عطا.

 هر قوم و هر قبیله ده باخ یاخشی وار یامان.

 بیر قوش کالغی الشخور اولموش، بیری هما. 

 بیر قارغانی آپاریب یوز ایل دجله ده یوسان،

 الر رنگی قاپقارا.بیر شئی دگیشمز اوندا قا

 یولماز سنین قانادینی کیمسه منیم کیمی،

 ائتمیش گؤزل قاناد بیزی مین درده مبتال.

 آزاد و شادسن، سنه بیرکس توخونماییر،

 ییر تورا. آددیم باشی بیر اووچو بیزی کیشله 

 بیر حؤکم دور بیزیمکی یازیب مونشوی فلک،

 دوز دورمو؟ ایری دیر می؟ دانیشماق دئییل روا.

 دیک جهانا وئرک چرخه مصلحت، بیز گلمه

 نه بیزلری، نه فیکریمیزی دینلر او قوجا.

 آخماق کتابی گؤردو دئدی من ده عالیمم،

 لوغا گمی گؤروب اؤزونو ساندی ناخدا.

 کی سن عقیللی سن، بیزلر نه چیرکین ایک، نه ده

 ییر ایراد توتماغا. جهلین سنی سوروکله

 سین، نئیلهقاغا گؤزل دئییل بونا طاووس 

 «. او مستوفی قضا»آگاه دیر بو سیرره

 ایضات: لوغا= مسخره
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 المثل(آتاالر سوزو )ضرب  

 توپالیان: قنبر سیفی
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 غیر عادی است
شیطان اف زن اولش را طالق داده است دو تا بچه   
خوشگل و باهوشش را نیز بیرون کهرده  هه  ک ه     
میدان ت ک  شیطان اف دوباره عاشق م  شود  مثل 

ل   آن هه  عاشهق هه  ک ه   خوانمهده م ه ور       ع
موسیق  استرادا  البت  نوع عاشق شدن او نیز متفاوت 
بود هره  در اطراف خود م  دید بعموان سوژه ع ق 
ب  آن نگاه م  کرد  ناگفتم  است ک  شهیطان اف از  
نظر ظاهری مردی خهو  ییاهه  بهود از ایهب بابهت      

یهز یعمه    ب یاری زنان ب  او توج  داشتمد  دختهر  ن 
دختههر خوانمههدهل گههوی زیبههای  ظههاهر او را خههورده و 
پی م اد ازدواج او را یبوی م  کمد  شاید ه  ع ق و 
عاشههق  بههرای او تههازگ  نداشههت  بهه  ه ههیب خههاطر 
پی م اد ازدواج را ههوری مه  پهدیرد ههون یبهل از      
شیطان اف ایب خان  خوانمده س  بهار ازدواج رسه     

ای غیر رس   او سرسها   کرده بود  البت  آمار ازدواج 
آور است  اگر آیای شیطان اف یک نظرخواه  بهیب  
شوهرهای رس   و غیر رس   ه  هر  مه  کهرد    
احت االً عقل خود را از دست م  داد  او بدون توجه   

ب  سوابق ایب زن ب  زیبای  ظاهری او هکهر کهرده و   
 خود را یانع م  کرد 

حت  بعض  ویت ا مغرور نیهز مه  شهد  شهیطان اف     
ویت  در خیابان ای ش ر ید  م  زد راجع ب  زنهدگ   
خود  هکر م  کرد  راستش را بخواهیهد ایهب نهوع    
ازدواج گاه  غرور مردانگ  او را جریح  دار م  کرد  
در ه ههیب همگهها  در ای ههتگاه اتوبههو  دو نفههر را   
م اهده کرد ک  با داد و هریادل هحش و بد و بیهراه و  

اد  آمد که  روزی  م ت زنان وارد اتوبو  شدند  ی
روزگاری خود او نیز در ایب ای تگاه ای اتوبهو  از  
سرما تمش لرزیده و انگ تان پاهایش یخ زده اسهت   
اکمون او یک ماشیب مهدی بهاال بهرای خهود و یهک      
ماشیب دیگر برای مع وی  عزیز  دارد ک  هرکهدا   
صد و بی ت هزار مانات ارز  دارنهد  ایهب اهکهار در    

  م  کرد ک  تو اکمون هقط با ذهب شیطان اف تداع
اهراد ه  سطح خودت م  توان  ارتباط داشت  باش   

 ب  کاه  و رستوران ای مجلل  ت ریف ببری 
شیطان اف گارسب را صهدا زد و سهفار  داد  ویته     
ممتظر آورده شدن غدایش بود یکدهع  صحبت اههراد  
ن  ت  در اطراف میز کماری دیهت او را جلهک کهرد     

های بلمد با حره ای رکیک راجع ب  زن  آن ا با خمده
شیطان اف صحبت م  کردند  آنان از نحهوه رهتهارل   
ب  اعتباری و کارهای خالف اخالی  او صحبت م  
کردند  شیطان اف زود ناراحت شدل امها از آنجها که     
ترسید ایب آدم ا بف  مد ک  او شوهر ه ان زن هاسد 

الهت  است سکوت اختیار کرد  از ایب بابت خیله  خج 
ک ید  ویت  ب  خان  برگ ت تلویزیون را روشب کرد 
 تصادیاً برنام  موسیق  ه  ر ای ان پخش م  شد 

شیطان اف با دیت ت ا  به  او گهش داد به  راسهت      
صدای او خیل  جداب و زیبا بود  انگار بلبل  ه چ   
م  زد ک  ن  تم ا مردها را تحت تأثیر یهرار مه  داد   

ای را مجهدوب خهود مه      بلک  هر بیممده و شهمونده 
کرد  شیطان اف با دیهدن برنامه  ه  هر  گدشهت      
زندگ  خود با ای ان بصورت ههیل  کوتهاه از جلهوی    
ه  انش گدشت  ویت  ک  برای اولیب باراو را دیهده  
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بود و برای مالیات دعوتش کرده بودل پی م اد ازدواج 
ب  ای ان داده بودل ه چمیب جواب مثبت  که  بهرای   

  بود در یک لحظ  بر پرده خیای او جان ازدواج گرهت
گرهت اما شیطان اف ویت  ب  ایب خاطرات هکر مه   

 کرد دریاهت ک  :
بل  ه تمد مردان  ک  برای یک شک بودن بها تهو دو   
هزار دالر نیز خرج م  کممد  ایمطور ب  نظر مه  آیهد   
ک  از آنجا ک  مب شوهرت ه ت  در هر مهاه تقریبهاً   

ر بهدون زح هت ک هیدن    بی ت اله  سه  ههزار دال   
 بدست م  آور  

شیطان اف ک  داشت ح اب کتاب زنهدگیش را مه    
 کرد تب    کرد و ساکت شد:

از آنجا ک  مب ب یار خوشگل و خهو  تیهه ه هت     
ه   هیز برای  بدون هزیم  ت ا  م  شود  بها گفهتب   
ایب کل   ب  عبارت  م کل م هالل زنهدگ  خهود را    

ال  و شادمان  زیهر  حل کرده ب  نظر آورد و با خوشح
ترن  صدای زیبای ه  ر  ک  از تلویزیهون پخهش   
م  شد ب  خواب رهت  اما شیطان اف هکر ن   کهرد  
ک  زیبای  نیز زشت  خود را داردل زشت  نیهز زیبهای    

 خود  را اما زیبای  زشت  بی تر است 
 

 هم بستگی
خان  ا با دوستان ان در یک  از رسهتوران ای محله    

ج ب م  گرهتمد  دختهران خهو     روز ه ب تگ  را
تیه با آرای  ای زیبا دور ه  ج ع شده بودند  راجهع  
ب  دوست ل ان انیتل ه ب هتگ  مله  صهحبت مه      
کردند  ویته  سهاحل  خهان  از م هکالت خهانوادگ       
خود  سر صحبت را باز کرد  سبیم  خهان  در ادامه    
حره ای او شریک شد  سپس م کل خانواده خود  

  گ  وارد صحبت خانوادگ  شدند را مطرح کردل ه
مب ه   هیز دار  : همدتا ماشیبل دو باغل ه ار خان ل 
ده پالتو کر  و ب یاری دیگر خرده ریز اما مب هکهر  
م  کم  در ایب ج ان ب  عدالت  حک فرماست  مهب  
هکر م  کم  هرا مب ک  دارای ش رت و مقا  باالی  

ه ت ل شوهر  نیز آد  م  وری هتل دختهر شهخ     
 وری نیز ه ت  هرا هقط س  ماشیب داشت  باش  م 

ول  آشمای ک ه  پهمم ماشهیب داشهت  باشهد  ایهب       
 سخمان ساحل  بود 

راست م  گوی  ساحل   ج ان پر از ب  عدالت  است 
مب و شوهر  در آپارت هان  که  مه  ن هیمی  دوازده     
واحد  را خریداری کردی  ول  متأسفان  مدت  بعهد  

را ه  های  ح هود مها     واحهد دیگهر   23ه  یدی  ک  
 خریداری کرده 

کو عدالت؟ لیال ک  ب  صحبت ای آن ا گو  م  کرد 
 با نی خمد گفت :

وایعاً ب  عدالت  بزرگ  است  در اصهل مهب هیچه     
ندار  هیزههای  که  بهرای یهک زنهدگ  مع هول  و       

 ضروری الز  است خدا را شکر دار  
  :تمدساحل  و سبیم  هر دو با نگاه نارضایت  ب  لیال گف

برای ه یب است ک  ش ا ب  ما ح ادت م  کمید  تو 
ه ی   ایمطوری بودی  ش ا هقیر و هقرا ه ی   ایهب  

 شکل  ه تید یلبتان پر از کیم  و نفرت است 
لیال جواب داد مب اصالً هقیر و گرسم  نی ت ل خدا را 
شکر خانواده دار   ه   ان سیر است ولیکب شهاهد  

ب  ان ان مای و ثهروت   آن ه ت  ک  خداوند هرهقدر
م  دهد او بی تر حری  تر م  شود  البته  اسهتثما    

 ه  وجود دارد  ه   هیز ب  خود آد  ربط دارد 
بعد از سخمان لیال بیب خان  ای  ک  دور میز ن  ت  
بودند جمجای ب  پا شد  دیایق  بعهد شهروع به  دادن    
هحش و بد و بیراه ب  یکدیگر کردند  حت  بعض  ها 

 ای ی مگ ان گرهت  وسط رستوران ه دیگر را از زلف
 روی زمیب ب  ایب طرف و آن طرف م  ک اندند 

آرایش زیبای  ک  ب  خاطر عید ه ب تگ  روی سر و 
صورت ان انجا  داده بودند به  هه  ریخهت  بعهد از     
همدی هریک ب  میزهای اطراف پراکمهده شهدند تها    

 پ ت سر ه  غیبت بکممد 
 تگ  مل  را دور ه  ج ب بدیب گون  زن ا روز ه ب

 گرهتمد 
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 ياشجا او،. فرقلیدير ده شیريني ين " فرهاد باالجا "   

 ايشله قوللوقچو اوالن، بؤيوک  دفعه ايکي اؤزوندن

 گتیرن يوماغا چايدا گون هر پالتاريني-پال ائوين ديگي

. قیزدير بیر گنج ياشالريندا 17-16 آدلي گولندام

 بیر آنالماديغي اولدوغونو نه نین سئوگي هله من لیريک

 ديیرمان تاختا ".  اولور عاشیق گؤزللیگینه اونون واختدا

 گولنداما يويان پالتار فیرالدا-فیرالدا سودا ايني "

. آلیر هزز دوالنماقدان باشینا ايسه اصلینده باخماقدان،

 کیمي گولندام گؤزونده اوشاق اونون شئیي هر دونیانین

. گؤرونور خوشبخت و شن جاذيبه دار)چکیجي(، گؤزل،

 :    خاطیراليیر گونلريني او من لیريک

    نیین، هر ادادونی  

    اينسانین هئیوانین،  

 .   سئورديم لین گؤزه  

 .   اؤلرديم اؤتور گؤزللردن  

    چوخ، الپ اؤتور گولندامدان  

 !   يوخ حسابي حددي،  

    او، آخي  

 [  122.ص ،4!. ]ايدي لي گؤزه گؤزللرين  

 



48 

 

 1394شهریور -مرداد 130-131خداآفرین   

 

 هاواالر چاتیر، سونا گونلري ياي ايستي تئزلیکله

 اصل يوماق پالتار چايدا گئتديکجه قیشا زواو و سويويور

 سودا سیرسیرالي سويوق،. چئوريلیر يه ايشگنجه

 گؤي-گؤم کیمي يارپاغي اوتو بوالق "  آياقالري-اللري

 کؤرپه، منین لیريک وضعیتي بو گولندامین  " گؤيرن

 او. سیزالدير اورگیني بؤيوک دولو ايله سئوگي آنجاق

 بیلمیر، ياتا سحرجن لري گئجه داشینیر، دوشونور،

 يولالر اوچون قورتارماق دن ايشگنجه بو گولندامي

  کي ساهیلینده چايین کي، گلیر قرارا بئله نهايت. آختارير

  بیر اورادا چاپیب آلتیني  کیرانالرين قیرمیزي دواليالردا

 سوالردان ايلیق آلتینداکي يئر. دوزلتسین   " کؤهول "

 کي، ياراتسین   " گؤلمش "  چکیب آرخ بیر اورا

 کاهاداکي ايستي بو دن چکمه ازيت پالتارالري گولندام

 .  بیلسین يويا سوالردا ايلیق

 اؤزونو  " فرهاد باالجا "  باشالماز-باشالر آيي بايرام  

 کیمي داغ باخچاالريندا اولجه اوچون سیناماق

 اورادا ائشیب سیني طبقه بوز و قار قاالقالنمیش

. دوزلدير اوخشاريني اون " کؤهول "  آرزوالديغي

 سويوق بو واختالريندا بوش قايیداندا، مکتبدن

 .   دقیقلشديرير پالنالريني جک گله گیريب داخماجیغا

   يه اريمه قارالر  

 .   باشالمیشدي يه کئشیکمه يئرلر  

    گونونده، ياز گونور بیر  

    شیشیمي، چکیجیمي، مي، بئلچه  

 (   يکیم بابام فرهاد دئمک،)  

 [  135.ص ،4. ]ده من آلديم اله  

 سي اؤنجه ياز فرهادين باالجا دواليالر نه الکین  

 بئلچه، "  ده نه ، " اوزويوال "  کیمي قار و بوز قازديغي

. دئییلدي آلتلر سي گؤره ايش بورادا  " شیشي و چکیج

 دن بیلمه يورولماق قدر قاراالنا قاش ده گؤره اونا

 گوجدن قولالري کؤرپه ده سؤکسه بقازي يئري عینادال

 :  باشاليیر يه دوشمه

 .   آتديم جان چوخ  

    آرقین،-يورقون ني گئجه  

 .   ياتديم دوشدوم، خورد  

    گون، يارينکي دوراندا يئريمدن  

    کیمي، بوداق میش خرگزله قولالريم  

 .   قوروموشدو قورو-قوپ  

 !   اوخ اوخ،  

    ،سولوق-سولوق اللريم  

 [  136.ص ،4. ]وورموشدو قابار  
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 يومشالماز-يومشاالر قولالري سونرا گوندن نئچه بیر  

 ده هم چالیر، کولونگ يئنیدن قايیديب باشینا ايش او،

 الکین. بیرلیکده ايله يولداشالري چاغیرديغي يه کؤمه

 ترک اوراني و دوشور گوجدن ده کؤمکچیلري تئزلیکله

 قدر نه فرهاد باالجا شقالمی تک. گئديرلر ائديب

 :  آخي آناليیر، ياخشي اونالري دا اولسا مأيوس

    هانکیسي هئچ اونالرين …  

    آغريسي، محبت نه  

    دويموشدوالر، اورکده  

    گول اندامین نه  

 [     138.ص ،4. ]آجیمیشديالر آجیماسییله  

 باشیندا اورگي، فرهاد سینده سینه دا دوغرودان  

 نئجه دواليالري سرت بو اولمايانالر ئوداسيس شیرين

 عیناديندان  " فرهاد باالجا "  الکین! بیلردي؟ يارا

 سئوداسي گول اندام کسیلمیش حاکیم وارلیغینا دؤنمور،

 .  ائدير داوام قازماغا و " کؤهول "  ايله

 يئنیدن گلیني-قیز نین محلله ايستیله شیر، هاواالر  

 يئنه قیراغیندا چاي. گلیر يوماغا پالتار-پال قیراغینا چاي

 آما. ائشیديلییر سسلري قهقهه گولوش، ظارافات، شن

 من لیريک. گؤرونمور آراسیندا اونالرين گول اندام

 چالیشیر، آلماغا سوراغیني آختارماغا، اونو تالشال بؤيوک

 عايیله ائتديگي قوللوق گولندام کي، نیر اؤيره نهايت

 قولو-الي. کؤچوب هيئرين باشقا شهرين بیرلیکده

 قازما  " کؤهول "  آتیب طرفه بیر کولونگونو بوشالیر،

 آرزوالريندان، شیرين "  اونون. دايانديرير ايشیني

 تکجه آلتیندا کیرانالرين داشوزلو رؤياالريندان، گؤزل

    … " قالیر نیشانا  " يئري قاپي "  بیر

 فلسفي-سیاسي آرتیق سي حیصه ايکینجي پوئمانین  

 سئون، گؤزللیکلري ".  ائدير جريان طويدهموس

 بؤيويور، من لیريک باالجا  " اؤلن اؤترو گؤزللردن

 بو آما. باشاليیر چیخارماغا باش ايشلريندن دونیانین

گول  دورومونو نین گؤزللیکلري بوتون دونیانین  دفعه

 ايسه گونشیني سادت لي، فاجیعه کیمي حیاتي اندامین

 گؤزللیکلري سئوديگي ده هگؤر اونا. گؤرور ياتقین

 ناغیلالردان حاقیندا واخت بیر اوچون ائتمک خیالص

  ايچديگي تاپیب ظولمتده ايلیاسین خیزير ائشیتديگي،

 ايشیقلي چکیب سويونو ديريلیک آدلي  " آبي حیات "

 ائتمک، خیالص گولندامالري گتیرمک، دونیايا

 کیمي اينسان – يونگوللشديرمک حیاتیني اينسانالرين

 :  کي فیکیرلشیر. گلیر قرارينا ائتمک کؤمک ياشاماالرينا

    آچاريق، آرخیمیزا سويو  

    چاي، دونیايا ايشیق آخار  

    هامیالر، هامیمیز،  

    قانتاراريق، سودان او  

 [  144.ص ،4. ]چاتاريق  " حیاتا ابدي "   

 ده ائله يارماق قارانلیغیني ظولمت ايللرين مین آما  

 گؤره اونا. الزيمدي کؤمک اوچون بونون. دئییلدي آسان

-دوست يوشالريني،-تاي چاتان اونو يئتن، سسي ده

  " باغیريب يیرتیب، بوغاز سالیب، هاي "  تانیشالريني

 مقصديني سونرا سوودان-سؤز اوزون. چاغیرير يه کؤمه

 اوجلو پوالد يانديريب فانارالريني. بیلیر ساال باشا اونالرا

 مودت بیر. باشاليیرالر يارماغا قارانلیقالري قازماالرال

 :   سونرا کئچديکدن

 .   يورولدو چوخالري  

    باخديم، گئريیه دؤندوم،  

    کئچن، جانیندان نفر اوچ-بئش  

    من، ده بیر  

 .   چالیشديق قالمیشديق،  

    چکديک، مشققت ايللر اوزون  

 .   دؤزدوک بالالرا حسابسیز  

    گلدي، ساالما آياغیمیزا توکو نباشیمیزي  

 [  146.ص ،4. ]گلدي جانا يولدا ياري چوخالري بیر  
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 ديیب داشا قازماالر سینده مرحله بیر ايشین ده يئنه  

 بونون دئمه، سن. دوشور گوجدن قولالر کوتلشیر،

 آما. ايمیش گرک کولونگو فرهاد دن اولجه ائله اوچون

 .  گئتمیر هدر ده لرزحمت چکیلن عرضینده ايللر اوزون

    سیندن، ازيلمه نسیلین بیر  

    سیندن، وئرمه جان بايیلیب  

    کؤکسونده، ظولمتین قارا  

    يئري، قاپي بیر آنجاق  

 [  147.ص ،4. ]قالدي نیشانا  

  ياريب ظولمتلري ايشلنن معنادا مجازي بورادا اصلینده  

 اؤز اونون و سهندين ايشي، گتیرمه  " سويو ديريلیک "

 ايران ضیالیالريمیزين گونیلي توپالديغي اطرافینا

 آپارديقالري اوغروندا آزادلیق میللي و ديلي آنا ظولمتینده

 بورادا شاعیر کي، سؤزسوز. دير ايشاره يه موباريزه

 نین يولداشالري و اونون چونکي. ائدير تواضع کارلیق

 رياديگا زحمتدن چکديکلري آلتیندا باسقیالر و ظولم

  " کؤهول "  حاضیر دئییل،  " يئري قاپي "  تکجه قاالن

 اينديکي نین ضیالیالري وطنپرور آذربايجانین گ.. ايدي

 محرومیتله بیر مین نین سلفلري اؤز حاضیردا نسلي

 راحات داها ده " کؤهولون ادبیات "  همین ياراتديقالري

 اينسانین چاغداش گئنیشلنديريب اونو يیر، ايشله

 اوچون گتیرمک دوروما جگي بیله گؤستره لیتفا راحات

 .   چالیشیرالر

 باشا سونلوقال فلسفي دا ي " قورتاريش "  پوئمانین  

 يئرلره دوغما سونرا ايللردن اوزون من لیريک. چاتیر

 دواليالردا قیراغینداکي چاي اوشاقلیقدا. قايیدير

 اوچون ائتمک خیالص سوالردان سیرسیرالي گولندامي

 پوزولمامیش ني " يئري قاپي کؤهولون "  قازديغي

 پالتار سودا آخار قیزين بیر گنج بنزر گولنداما. گؤرور

 فیرالدان، ديیرمانیني تاختا اطرافیندا اونون يوماسینا،

.  ائدير تاماشا اوشاغینا اوغالن ياشلي 8-7 بنزر اؤزونه

 لرين ايراده دؤنمز اللرين، يارادان عمللرين، تمیز "

 سئوديگي ده گؤره اونا. اولور امین  " یناياشاديغ ابدي

 " فرهاد باالجا "  دؤورون يئني فیرالنان اطرافیندا نین

 :   نیر سسله ينا

 !   اوغلوم هايدي  

    سن، ايسته قازماق کؤهول  

    بابامیزين فرهاد  

 !   آختارگیلن قازماسین  

    اَير آختارسان کؤمکچي ده بیر  

    يانان، آلیشیب آتشییله عشق  

    قويان، جان اوغروندا ايستکلیسي  

 [  150.ص ،4]…يولداشالش وورغونالرال دوغروچو  

 مشهور گؤتورولموش ندان " کیتابي ددمین "  اثر  

 :  بیتیر میصراعالرال

    چاريقالر، دمیر قالمايیر سیز يییه "   

 [  165.ص ،3]  "! گئییر اوغولالر چیخارير، آتاالر  

 ايله يولداشالري موباريزه اؤز سهندين صراعالردامی بو  

 اوغروندا آزادلیق میللي و ديلي آنا ايراندا بیرلیکده

 گله قالماياجاغینا، ياريمچیق نین موباريزه آپارديقالري

 ائتديره داوام ايشلريني اونالرين نسیللرين جک

   …گؤروروک اينامیني بؤيوک جکلرينه

 ıادبیات
 نین اثرلری سهندین قاراچورلو بولود. اوغلوسولئیمان  فیکرت .1  

. صه. 2014 ،5 № ، " لری مسله فیلولوگییا ".  تاریخیندن نشری

366-373  . 

 ".  لیریکاسی محبت سهندین. سولئیمان اوغلو فیکرت .2  

 .  115-114 № ،2014 ،(تهران) ژورنالی  " خدافرین

(.  یمان اوغلوسولئ.ف حاضیرالیان نشره) کیتابی ددمین. سهند .3  

 .  ص 440 ،2015 باکی، ، " نورالر "

 .  ص 382 ،2010 تبریز،(. صدیق.م.ا هازیرالیان) دیوان. سهند .4  

 تهران،(. موغانلی.س حاضیرالیان) آندی قارداش. سهند .5  

 .  ص 1062 ،2012
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 استاد محمد حسین شهریار

 27 – 1285سید محمدحسین بهجت تبريزي )

ص به شهريار )قبل از آن بهجت( ( متخل1367شهريور 

و ترکي  ايران  هاي فارسي که شعرهايي به زبان

علي »توان به  آذربايجان دارد. از شعرهاي معروف او مي

به فارسي « آمدي جانم به قربانت»و « اي هماي رحمت

)به معني سالم بر حیدربابا( به « حیدر بابايه سالم»و 

اين شاعر  روز  ترکي آذربايجاني اشاره کرد. روز وفات

 .است گذاري شده ملي شعر نام

 :تولد 

 شمسی تبریز آذریایجان۱۲۸۵

 بیمارستان مهر تهران ۲7/6/۱367وفات :

درتبريز متولد شد.دوران  1285شهريار به سال 

و  طفولیت خود را در روستاي مادري قیش قورشاق

چمن آذربايجان  روستاي پدري خشکناب در بخش قره

پدرش حاج میر آقا خشکنابي نام  ايران سپري نمود.

داشت که در تبريز وکیل بود. پس از پايان سیکل اول 

 از تحصیلمه ابراي اد 1300متوسطه در تبريز در سال 

( 1303 تا) دارالفنون مدرسه در و رفت تهران به تبريز

 حدود. داد تحصیل مهادا پزشکيو پس از آن در رشته 

 عشقي علل به» دکتري مدرک گرفتن از پیش ماه شش

ترک تحصیل کرد « آمدهاي ديگر پیش و خیال ناراحتي و

(. پس از سفري چهارساله به 59، ص 1337)زاهدي 

 ور،بنیشا و مشهد اسناد ثبتخراسان براي کار در اداره 

و زماني که  1313شهريار به تهران بازگشت. در سال 

شهريار در خراسان بود پدرش حاج میرآقا خشکنابي 

در بانک کشاورزي  1315کند. و به سال  فوت مي

استخدام و پس از مدتي به تبريز منتقل شد. بعدها 

دانشگاه تبريز وي را يکي از پاسداران شعر و ادب 

خاري دانشکده ادبیات میهن خواند و عنوان دکتراي افت

 تبريز را نیز به وي اعطا نمود

اثر مشهور خود حیدر  1330تا  1329هاي  در سال

 سرايد. بابايه سالم را مي

 90حیدرباباً در شوروي به “شود گه منظومه  گفته مي

 زبان زنده دنیا 80و هاي آن هاي جمهوري درصد زبان

 .است ترجمه و منتشر شده

گذرد. در مرداد ماه  درمي مادرش 1331در تیر ماه 

به تبريز آمده و با يکي از بستگان خود به نام  1332

کند که حاصل اين  خانم عزيزه عمید خالقي ازدواج مي

هاي شهرزاد و مريم و  ازدواج سه فرزند، دو دختر به نام

شهريار در روزهاي آخر . يک پسر به نام هادي هستند

تهران بستري  عمر به دلیل بیماري در بیمارستان مهر

، بنا به وصیت خود در 1367شد و پس از مرگ در 

 او د.مقبرةالشعرا در تبريز دفن ش

  و ترکي به زبانحیدر بابايه سالم،

 کلیات محمد حسین شهريار، مجموعه اشعار به زبان

 دارد.  فارسي ترکي و

 

 بویوک شاعیریمیزین روحو شاد اولسو

http://far30mobile.com/
http://far30mobile.com/
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 اوغوز شجره سی
 علی تبریزلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و باشقا اوغوزالرین قوردوغی دولتلرده سلجوقالردا 

ده , بو تشکیالت دوام و بقا ائتدیریلمیشدر , حتی 

عثمانلیالردادا بونون ایزلرینه تصادف ائتمکده یک , و 

اوغوزالر عین زماندا بو ) بوزوق ( و ) اوچوق ( 

تعبیری یئرینه ایچ اوغوز , دیش اوغوز تعبیرینی ده 

خانین اوالدی اوالراق گوستریلن ایشلتمیشلر .اوغوز 

آدالرین هاموسودا طبیعت آدالریدر , بونالر هر حالدا 

اوغوزالرین ناتوریسم ) طبیعت ( دینینه سالیق 

اولدوقالری زمانا قالین تیدر , دوغروسی تورکلرین 

 بیر گوسترن تاپدیقالرینی توجه سویا – یئره –گوء گه 

شکیالتدا ) .ایگیرمی دورتلی ت واردر لر وثیقه چوخ

هیونگ یو ( الردا واردر , ساجوقالردا , قارامان 

اوغولالریندا بو عنعنه دوام ائتدیریلمیشدر , بو داستان 

, بیزه اوغوز بویالری نین آیری آیری تامغاالری ) مهر 

و عالمت ( اولدوغونودا گوسترمکده در , بو تامغاالر 

ید قاشقارلی محمودون اثرینده و باشقا کتابالردادا ق

 قسمت بیر کیمی بالتا – یای – خائدیلمیشدر .بونالر , او

 داها بوگون ایزلرینه,  اولوب عبارت رسمیندن شئیلرین

تصادف ائدیلمکده درلر .آلتی تشکیالت زمانیندا , هر 

بویون بیر مقدس حیوانی یعنی ) توتم ( ی اولدوغونودا 

گورمکده یک ) توتم ( سوزونه مقابل اوالراق ) اویغون 

کلمه سی ایشلنمش دی , آلتی قبیله نین ) اونغون (  (

 الری بونالر ایدی .

 سونغور:  خان گوگ            وی خان : شاهینگ

 چاغیر: خان داغ      قارتال:  خان آی

 ده نیز خان : اوچقوش       اولدوز خان : دوشانجیل

بورادا هر بیر قبیله نین یوخ , بلکه هر دورت قبیله نین 

تم ( ی گورونور دقت ائدیلسه بو قوشالرین بیر ) تو

هاموسی اووچی قوشالردر , و بورادا ) اوچقوش ( 

آدی هر حالدا اوچ دانا قوش معناسینا دگل , بلکه بیر 

قوش آدی اولماق گرکدر , بو قوشالرین اووچی 

قوشالری اولماسی , ) توتمیز ( مین اوغوزالر آراسیندا 

گوسترمکده در  اووچولوق دورنده تاسیس ائتدیگینی

.عینی داستان بیزه بو ) اونغور ( الر ایله برابر هر 

دورت قبیله یه عاید اوالن بعضی آدالردا وئرمکده در , 

و بونالرا سوغوق دئیلمکده ایدی , و بو آدالری 

آراشدیراجاق اوالرساق , بونالرین , حیوانین معین 

یئرلرینی افاده ائتدیگینی گوروروک .اوغوز تورکلری , 

ایلین بللی زمانیندا بیر توره ن ) جشن ( توتاردیالر , 

بوتورنده بوتون اوغوز بویالرینین رئیسلری و 

بویوکلری توپالنیر و ضیافتده بیر قربانلیق کسیلیر و 

هر قبیله رئیسی بو قربانین ئوزونه یاراشان و جهیله 

 معین بیر یئرینی ییردی .

 اییرمی دورت اوغوز بویونون آدالری حقینده

 دانیشالیم .

اوغوزالردا , آیری تورکلر کیمی گئتدیکلری یئرلره و 

قوندوقالری اراضی یه ئوز آدالرینی وئرمیشدیلر , 

بونون اوچوندر کی بوگون آناطولودا ایگیرمی دورت 

اوغوز بو یونون آدینی یئر آدی اوالراق کورمکده یک .) 

ی ) قای ( الر , عثمانلیالر اجدادیدر , کلمه نین قدیم شکل

قایق ( در , بونالر باش قبیله ایدی .) بایات ( الردا 

مشهور بیر اوغوز بویی اولوب بوگون داها شرق 

آناطولودا موجود در , کلمه نین اصلی ) بایان ( اولوب 
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) بیات ( بونون جمعی و یا چوخلوغودر .) آالیونت ( 

آالجا آت دئمکدر , قدیم چین اثرلرینده ده , بو معنادا 

ن اولدوغو گوز ئونونده توتوالراق ) آالیونت ( قبیله نی

الر ایله بونالرین آراسیندا بیر مناسبت اولدوغو ظن 

 ائدیلمکده در .

 

 

) قینیق ( بویی , بویوک سلجوق دولتینین منسوب 

اولدوغو بوی در .) چپ نی ( لر بوگون داها آنا 

طولونون جوربجور یئرلرینده موجوددر, و اوغوز 

دا ) پئچه نک ( لرین و ) بایات ( الرین و بویالری آراسین

) آوشار ( الرین و ) بایان در ( الرین دولت 

ونملی رول اقوردوقالری و تورک تاریخینده 

 اوینادیقالرینی گورمکده یک .

 اوغوز داستانی 

اوغوزالرین ملی داستانالرینی توپالیان کتابا ) 

گون اوغوزنامه ( آدی وئریلیر , اوغوز نامه یه دائر بو

الیمیزده بیر چوخ وثیقه لر اولدوغوندان , اثرین گرک 

ایچینده کیلر و گرک ماهیتی حقینده حکملر وئره بیله 

جک دورومدا و موقعیتینده یک .اوغوز نامه نی گورنلر 

, و بو اثر حقینده معلومات وئرنلر , و بو اثردن چوخلی 

داستان یازانالردا واردر , ده ده قورقود کتابی دا 

زنامه نین بیر پارچاسیدر .اوغوزنامه دن ایلک اوغو

بحث ائدن , و داستانالر نقل ائدن مصرلی موریخ ) 

ابوبکر ( در , بو موریخ مصرده سلطان محمد قالون 

زمانیندا یاشامیش اولوب , اثرینده اوغوزنامه نین 

عربجه ترجمه سیندن بحث ائتمکده و بیرده داستان نقل 

 ائتمکده در .

یاشایشیندان بحث ائدن , اوغوزنامه نین اوغوز خانین 

مندرجاتیندان اوالن اویغور یازیسیله یازیلمیش بیر متن 

بوگون پاریسده , ملی کتابخانه ده اولماقدادر , بو متن 

اولجه ) رادولف ( و سونرا رضانور و ان سونرا دا 

بانیغ و رحمتی طرفینده چیخاریل میشدر .اوغوز خان 

الن بو شکلیندن باشقا , داستانین غیر اسالمی او

اسالمی شکلیلریده واردر , بو اسالمی شکل , 

رشیدالدین نین جامع التواریخ کتابیندا گورونمکده در , 

داها سونرا باشدان و سونران , نقصان اوالراق منظوم 

بیر اوغوز خان داستانی داها واردر کی منیم ) مولف ( 

,  طرفیمدن یاییلمیشدر .ده ده قورقود کتابی دا

اوغوزنامه نین بیر پارچاسیدر , بو اثرده اون ایکی 

حکایه وار درکی ده ده قورقود کتابی و اوغوز داستانی 

 اوچون گئنیش معلومات وئرمکده در .
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 باخیشین
 علي تقي زاده الريجان

 

 

 

 

 

 باخيشينا دويون دوشور باخيشيم 

 جين دويونوكيمي آچيلماز اولور

 انلي  ناخيشيم دونورهيكل كيمي ج

 گوزوم گوزلريندن قاچيلماز اولور

 

 گورونور‘مين بيراوخومالي ناغيل 

 من بيريسينيده اوخويانميرام 

 سانكي تيليسيم لي  هانا  هورونور  

 قاچان ايلمه لرين توخويانميرام 

 

 دويغوالرين هاميسيندان ديه سن

 بيري گوزلريمه گوجلي توخونور

 ن ؟باخ بونون  سببي ندير گوره س

 باخيشيندا درين حيرت اوخونور ؟

 

 گوزومو گوززونه  جاالييب  بيرآن 

 وزومه نظر ساليرام ا -اوردان اوز 

 سنده باش وئره ني گورورب اوزامان  

 !منده گوردويومه حيران قاليرام 

 

 درين بير دره نين اوياليندا من

 گونشدن اوز گوزو قارسيالن كيمي 

 سن ايسه بويالدا سرين چشمه سن 

 داغ دوشونه ياشيل ايز ساالن كيمي 

 

 وز مجراسيني نه بوالغ  ده ييشيرا

 نه كورپو سالماغا چاتيرايمكانيم 

 وز سئوگيميزين  ياسيني توتوروق ا

 هيجران آتشينه آليشير جانيم 
 

 گوزونده ذيل قارا هر بويادان  چوخ 

 دئير: گله جه يين ائله شن دگيل

 اوچوروروملو بودره نين ديبي يوخ 

 اوتاي بوتاي ايله گوروشن دگيل !
 

 غزلايکي 

 حسین قلیزاده برندق 

 

(1) 

 دونگينن بير دالي باخ رحم ائله گؤز ياشالريما

  چكمه غم سورمه سين عشقيم آغاران قاشالريما

  ديزيمين طاقتي يوخدور قاييدام سنسيز ائوه

 وئر مني قارداشالريما  گل اليمدن توت آپار

  غ تورپاغين اوستونده ياتامايسته رم باش قويام آ

  حاييف اسكيكدي بو جان سن كيمي يولداشالريما

  اورييم ده يازيليب سوزلرين آمما يئنه ده

  گؤزياشيمال قازارام بيرده قبير داشالريما

(2) 

 دولو مه لر كيمي گؤز ياشالريمي ساخاليابيلمم

 ده من عشقيمي تورپاخاليابيلمم بيليرم اولسه

 دن دير؟ ونيانين ايشي اما نهقاچاراخدي ائله د

 مني هاخلير اؤلوم اما سني من هاخاليابيلمم

 بير ياش ايسكت كيمي آلديم غميني چينيمه ، ايندي

 اييلن قامت ايله غم يوكونو ساخاليابيلمم

 له قوي يئخيلئم قبريمين آغوشينه اي غم ايته

 قوجاليق الخالماقيندان داهي چوخ الخاليابيلمم

 دين هئچ اچدين مني گورجک دئمهفره كهليک كيمي ق

 شيل اوالن قول قيچيالن من سني دوستاخاليابيلمم
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