
تومن 5000قیمت    هیجدهمسال  -191شمارگان مسلسل  -1399 اسفند  

عید نوروز مبارک بادا *وروز بایرامینیز قوتلو اولسونن  

 

 

 



1 

 

Xudafərin 191(2021)  1399 -اسفند 191خداآفرین   

 

 
 صفحه106 - 1399-اسفند- 191  لشماره مسلس

 صاحب امتیاز: و، سردبیرمدیر مسئول

 )سوی تورک( دکتر حسین شرقی دره جک

  ؛خبرنگاران : علی محمد نیا 

 و تانای شرقی دره جک فرید ستاری قر

 :مجله زمینه

 فرهنگی؛مسایل اجتماعی؛معلومات عمومی؛طنز و سرگرمی سالم

 :مجلهروش 

 ی؛خبری؛ اطالع رسانی؛پژوهشیآموزشی؛تحلیل

 اردبیل؛وتهران:آذربایجانهای شرقی غربی؛ توزیع گستره

 3ن/پاآدرس چاپخانه:تهران چهار راه خانقاه پاساژ گوهری نسب چاپ ارسبار

 5طبقه سوم واحد  7تهران خیابان وصال شیرازی پالک  نشانی مجله

 09192281916/ 66460895فاکس:-66493084تلفن:

 قاله:نحوه ارسال م

به ایمیل یا آدرس ماهنامه به زبانهای ordوتایپ شده بصورت 

همراه با توضیح  نسخهجهت معرفی آثار دو  ترکی و فارسی

 مناسب ارسال نمایید.

 یکساله و 150000شش ماه  اشتراک ماهنامه:

 تجارتهزارتومان به شماره کارت بانک 250000

  به نام حسین شرقی دره جک6273533010388707

 یز نمایید.وار

KHUDAFARIN 
Cultural and social monthly magazin managing Director 

concessioner and chief Editor:Dr.HOSSEIN 

SHARGHIDAREJAK(SOYTURK) 
--------------------------------  

XUDAFƏRİN 
Aylıq Elmi,İctimayi,mədəni Dərgi 

Təsissçi və Baş Redaktor: Dr.HÜSEYN 

ŞƏRQİDƏRƏCƏK(SOYTÜRK) 

say 191 şubat-mart 2021, Tehran 

tiraj: 4000 تیراژ 

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

Telegram: @xudaferindergisi 
khudafarin@yahoo.com 

khudafarin.ir 

 xudafərin191خداآفرین    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یچینده کیلر:ا

 2-ن.اونوتدوران مییلته نه اولور گورسنودان میللت تاریخدن سیلینیراویلینی د

 4---------------------حسن زاده سئوگی و بارش شاعیریریمان ن
 8----------------------دکتر صدیق در موضوع نوایی شناسیثار آ

 11----------------------------------------------پاس صلح و دوستیبه 
 14---------------دکتر صدیق در کنگره امیرعلیشیر نواییخنرانی س

 17-----------------کولتورونون چین کولتورو اوزرینه اتکیسیورک ت

 33------------------------------سلجوق از زبان لطفیهنامه ش

 47دهسبب لری باره موسلمان ایغتیشاشی نین یاوردوبادی ارمن یدمحمد سع

 49-لریتخصوصیی و اونون بعضیرماسی ودیلینده فعلین واجب فذربایجان آ

 51----------------------دیر ایله دیل آراسینداکی فرقلر نههجه ل

 54----------------یرانتاریخچه رسمیت زبان ترکی در ابه گاهی ن
 58-----------------------------------------------------زوواریهیشت ب

 67---------------------------------دکتر محمدعلی فرزانه )قوسی(روفسور پ

 72-----------------------------------ترکی و زبان طوسی امین ادیبحمد م

 81--------------------------------------------------------نبی خدیر 

 82---------------------------------------------ساپا دوزولن سوزلر ایپه 

 86--------------------------------------------------جان سرردیرسوز 

 90---------------------------------------------------منیریآغاداداش 

100------------------------------------------اققیندا بیلگیخان حغازان 



2 

 

 Xudafərin 191  (2021)  1399 -اسفند 191خداآفرین 

 

دیلینی اونودان میللت تاریخدن 

سیلینیر.اونوتدوران میللته نه 

 اولور گورسن؟
Dilini unudan millət 

tarixdən silinir.Unutduran 

millətə nə olur görəsən? 

 
Sorumlu müdir:Dr.Hüseyn Şərqidərəcək(SOYTÜRK) 
 مدیر مسئول دکتر حسین شرقی دره جک )سوی تورک(

دوغوب بویودویوم اولکه ده هر گون آنا دیلی 

ولمادی.تاریخ دئدیم اونوت دئدیم ائشیدن قوالق ا

بیز داها دوغروسونو بیلیریک . وارلیق  .دئدیلر

دئدیم یوخدور دئدیلر. آنامدان اویرندییم دیلده 

سی بیر آرزو دیلک  اوخویوب یازماق گورا گئده

اولدو. روحوم هر گون یابانجالشما ایله کدره , غمه 

خین یوکونو اوموزالریندا داشییان دده یبوغولدو.تار

ئوالدی اولدوغومدان اوتانج حیسی لرین یاراماز ا

هاواسینا , سویونا و توپراغینا جان  ئچیریرم.ک

 50دنسه غریب و قریب اولدوم.ن ردییم یورتدا و

دیلیم ده آچیالجاق اوخولالرین  ایلدیر آنا

 حسرتینی یاشارام.

اولوس دئییرم دیلینی و کولتورونو بیلمه ین بیر 

دن دوغدوغوم قدیم مطلق اولومه محکوم دور. ن

تورک یوردو اوالن آذربایجان دا بیز بئله طالعی 

 ؟یاشامالییق گورسن

یاخشی بیز اولومه محکوم اوالراق باخا باخا کور 

. گورسن بیزی بو گونه ل اولدوقدانیشا دانیشا ال

ذره ذره بیر قدیم مدنیتین اولوموندن نه  قویانالر 

 حظ آلیر گورسن.

قداری ادینین و اینجانجین قورویوجوسو و بایر

اوالن بیزلر گورسن نه دن چیپالق غرب )باتی( 

دوق؟ تسلیم اول کولتورونون یئرلی امکدارالرینا

ی طرف ده دنینی قارشمنجه بو اولوم عامیلینین ن

قدا الزیم دئییل. آختارماماق الزیم. هیچ یالوارما

 چونکو قویودا سو یوخدور.

دئیه بئله بیر اینانجا اینامیمی  یمن کولتورل حاق 

وعده لرین قربانی اوالراق  چوخدان قایب ائتمیشم.

سوسیال حیاتدا ان آغیر ضربه لره معروض قاالن 

عیب تورک کولتورو و اونون داشییجیالری آرتیق 

و قصورو اوزلرینده آرامالیدیرالر.کیمسه سفره 

سینده کی غنیمتی پایالشماق فیکرینده گورنمور.  

اسفند آنا دیلی گونلرینی  2بئله گئتسه داها چوخ 

یورقان آلتیندا قید ائتمه لی اوالجاییق. چوخ 

دیلسیز آغیزسیز باشالییب بیتیره جه پاییزالری 

گلیس آنتی ییک.استعمارین جامی قایناردی. ان

 دونیانی یوخ ائتمک ده دیر. واینسانی کولتورل

دییرمان فیرالنماقدادیر بیز ایسه غفلت  

یوخوسونداییق حاال اویانماق و دوشونمک 

امکانیمیز یوخ درجه سینده دیر.قرارالر آلینیر و 

ریلیر.بیزی ایسه گورن یوخدور. یورقان وحکم لر 

یکی یامان باسیب بیزی. مجازی دونیا دا بیر ا
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پایالشیمال فیسیمیزی چیخارداراق بویوک ایش 

 گورموش کیمی اولوروق.

گویا حاق ادا اولدو و بورج اودندی. اما دییرمان  

فیرالنیر و زامان دونور گئنه دنی اون اولمایان 

ایل گئریه باخیرام یئرینده  50بیزیک. دونوب 

سایماقدان حتی گئری سایماقدان باشقا نصیبیمیز 

غدوقالریمیز اوزگه له شیب اولمامیش. دو

بویوتدوکلریمیز یابانجی اولکه لرده دوالنیشیق 

پئشینده. دونیا فیرالنیر بیز ایسه برک برک 

نه  دوردوغوموز یئردن یاپیشیب قالمیشیق.

واختدان دیله نن اولدوق گورسن؟ آخی دده 

رن اولموش بیز نیه یالواران ولریمیز آالن اولموش 

 اولدوق گورسن؟

شعر و یا خود بیر ایکی کیتاب ایندیسه ایکی بیت 

بیر ایکی آلولو فیس بوک و اینیستاگرام 

پایالشیمی بیز اقناع ائتمیش اولور. بورجلو 

بورجلونون ساغلیغین ایستر. بیز ایسه ساغ 

اولالشیریق. بوز قوردون اوالیا بیلمه ین باالالری 

خوشجا قالین. ارگنه کون بایرمینیزدا قوتلو 

ردیین دن وئله سودونو بیزه بولسون. آسنا ب

دوالیی اوتانقاج گزییر. هله دویدویوموز او دمیر 

تونقالالدیغمیز اوجاق قالسین بیریانا. قورد 

سودوندن اینک سودون گئچیت دورو یعنی نوروز 

بایرامینیز دا مبارک اولسون. هله کئچی سودونو 

 دئمیرم. اوندا گرک هر گون بایرامالردا اوالق.

ننه لریمیز جیران سودو ایله دونیا  –دده لریمیز 

اوزرینه تاخت قوردوالر بیز ایسه قورو سود ایله 

ابدی الللیق دوورینه گیردیک. هانی پارتالمایان 

شارالر. اوخونمایان ننی لر. یاسا باتمیش 

پاسالنمیش توره لر. قیر دئییب قیردان 

سیندیریریق قوش دیلینده بلبل تک اوتوروک 

گولومسمکدن بئله اوتانیریق.  دهآنجاق آنا دیلمیز

االری.بلکه ده بیز هانی او ظفرلرین طمطراقلی صف

لت اولمادیغمیزا گوره بو گون اونوتدوران میل

 اونوتدورولوروق.

گورون چاتالسین اونوتدوران نه ذووق آلیر.گورسن 

دده گل گور سن نه اکدین بیز نه بیچدیک. 

لرده تیرقارانلیق گئجه لرین ایگیدیانه ظفرلرینی پا

جام جانان ایله شانلندیریریک. هم قارقا دیلینده 

ده عیبارلر فیرالدیریق.  بعضا تویوق لهجه سینده

محتشم حیات سوروروک. گاه فرنک گاه  گل گور

تک اوزوموزدن باشقا هامییا عرب قیریلدادییریق. 

اینانیریق.آرتیق قارینداشالر برات دیر. بایرامالر 

تاین ؛ کریسمس و غرب مدنیتیندن مرآت دیر. ولن

مین جور مراسیملر قید ائدیریک.گورون  اداه

چاتالسین الکساندیر هر شئی یولوندادیر. فرنگین 

 فارنگ اویونونندا وور چاتالسیندی.

یئتر کی بیزه چوشقا دئمه سینلر قوزئی ده 

اوروسوق گونئی ده فارس هردن ده باخیریق 

 استانبوال چاش قالیریق باش قالیریق. بئله گئتسه

هله مئته خانالر , آتیالالر , اوغوز بیلری , قینیق 

 100اوباسی , قایی طایفاسی و افشار باالالری 

ایلده بیزی حسرتله او دونیادا گوزله مه لی 

اوالجاقالر. ایندی کرونادان بئله اولوب گئتسک 

اونالر بیزیم دیلیمیزی آنالمیاجاقالر. قالسین باشقا 

 شیلر بیر یانا.

ائله بیزیم اوز  رسن باشقاالریهردن دئیرم گو

ا دیللرینی قوروماق اوچون وز آنوطنداشالیریمیز ا

ی بیلمه دیی دریدن قایقدان چیخیرالر. اصالتی

. میلیونالر آغیز دولوسو حمایه ائدیرلرتاریخلریندن 

خرجله ییرلر بیزی ده اونا ایناندیرسینالر و بیز ده 

رسن ک. گوین سینیخ سالخاخ دیللرینی اویرناونالر

اونالردا بو قدر قیرت و تعصب هاردان یارانیر ؟ بیز 

گورسن بیز . ریریک اونالر برک توتورالروبوش 

 ریریک ؟ونیه بو قدر بوش بوشونا بوش 

 



4 

 

 Xudafərin 191  (2021)  1399 -اسفند 191خداآفرین 

 

 سئوگی و باریش شاعرینریمان حسن زاده 

Nəriman Həsınzadə SEVGİ VƏ BARIŞ 

ŞAİRİ 
Dr.Hüseyn Məhəmmədzadə sədiq DÜZGÜN 

 یقح. م. صد دکتر

 

-1- 

. ییآ یلکا یایین. یدیا یلا ینج -1981

 یا یباک یندنطرف «یتیدوستلوق جمع»

اوچون.  یرگزیب یعلم یلمیشدیم،چاغر

اشترک  ندا«ییقورولتا یازیچیالر یجانآذربا»

 یناباغر یمن یهام یجاندا. آذربایشدیمائتمگه گئتم

گون قوناق اولدوم. گؤروشدوگوم علم  40. یباسد

منلن اوتوروب  المادیق یبو اد شاعر ی،آدامالر

کؤچنلر  یبمهاجرت ائد یااورا یزدن. بینآغالشماس

توت تا گل  یفـدنشر یزده گؤروشدوم. عز یلها

خانم  یزهقده ر. عز یه یدیغالمرضا جمش

اف، باالش آذر اوغلو،  یمابراه یرزهجعفرزاده، م

 یللوری،خانم گولکون، حؤکومه خانم ب ینهمد

هر  مدزاده،مح ید، حمتوده یسهراب طاهر، عل

. منلن ییردی یستهگؤرمک ا یکس من

 .یردیماراقالن

بو گون  ینگلن اوشاغ یایادن یلدها ینج -1945 

 ینحس»گلن اؤزونه  یهعرصه  یاواش – یاواش

گؤروشمک  یلهگنج شاعر ا یانقو یآد« دوزگون

 یآدل «یلوحه لر یباک». سونراالر ییردیلر یستها

و  یمیشعرلر یگیمائتد اونالرا حصر یمداشعر کتاب

 .یمنشر ائتد یمیحسرت دولو سؤزلر

 ینآخ جنوبا

 ییخیلدی،شاهالر  یرلر،زنج قیریلدی

 اوتوردوز! یرآغ یز،گلمه د وطنه

 ینااوغلوزون استقبال یچیکک من

 دوردوز. یاغاآ یاآغال آغالیا

 ی،مانعه لر یرینقالد آرادان

 .ینگؤزومه باخ یل یحهرا تبریز

 نه سد، نه آراز، یانمازدا اؤنوزده

 ! ..ینجنوبا آخ ین،قالخ ینآخ - آخین
 

  شکایت

 قارداش، یبساننئجه قال یلبئش ا اوتوز

 اوباندان، وطندن اوزاق؟ ائلیندن،

 گونلرده، یقانل یالردا،آ توفانلی

 سوراق!  یندوغماالردان آلماد - دوغار

 یندن،وطن کوچه لر یلبئش ا اوتوز
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 قان. یقوروماد یالوار،گ ید اسمه

 دوتدو ضحاک پادشاالر، یواند بیزه

 !ینانا یرچکلی،ب یقالماد آناالر

 

 یندازمان یحکومت یقادال - یقانل ینن یمیرژ شاه

قاباقجادان  یلها یغزئت« صنعت ینجهو ا یاتادب»

 یلهو زورلوق ا یکل ینچت ین. میدیما یشتان

 ید. اورادا حمیاردیماوخو یریر،اله گئچ یزدهتبر

 یلدها ینج-1972تهراندا  یممن ینمحمدزاده ن

نمونه  یندنشعر یجانچاغداش آذربا»نشر اوالن 

دا  یازینیگئدن  ینداحاقق یمکتاب« لر

زندان  یآ یاوخوموشدوم. ائله بونا گؤره ده آلت

سونرا،  ییتدیقداندان قا ی... باک ی. هیشدیمچکم

 : یازمیشدیمخطاب  یاشارادوغولموش اوغلوم  یئنی
 

 یم،شهپر یالاوچور خ هاراالرا

 .یممن یاشاریماؤنونده سن  گؤزوم

 یزیم،ب یامیزدن یلدگ یادن یاالن

 وار. یتابد یر،وارد یاتح بوردا

 بونا، یناگل ا یله،سؤ ائلداردا

 .یممن یمباهار یعنوانل یزیلق ای

 من یشامگول باغالتم یصلح آدل سنه

 یمیزینوطن یسماس یک امّا

 دولودور حله. یلهقوخوس باریت

 یشدیرانالراودون آل دعوا بیرده

 ساالنالردا وار. یهتهلکه  صلحو

 «ینداباغ یاتح یرقوشوم وارد یکیا -»

 من! یلیمرمب دئیه

 م یهکئش یغیقا یناوشاقالر بوتون

 آتا! آتایام،

 سمادان یتسه هر گاه بار اوزولمه

 آزاد اولماسا انسان یئرده یرب هر

 گولمه سه جهان،

 اوالجاق یرآغ یوکومکدر  منیم

 سونرا اوتوروب یرالناندانف ارائلد

 !یاجاقآغال هی

 ائلدار. ییر یلمهب یشئ یرحله ب آخی

-2- 

غزئته  یمن یک یمد یستهدن ا یخزر ینب قوناقچیم

دوستلوق ». ینائتس یشتان یلها یامکداشالر ینن

دا  یآپارماغ ینهاداره س ینغزئته ن یمن «یتیجمع

 .یالرسالد یناپروگرامالر یشاؤز ا

 ینجهو ا یاتادب» یاردان سونرا منگون ناه بیر

 یشگؤرتوردولر. ا یئرینهاداره  ینن یغزئت« صنعت

 یبئش نفر من -دؤرد یرینجهگ ینااوتاغ

گولر اوز،  ی،. ان اؤنده گلن اوجابویالدیالرقارش

 یماننر یگؤز باش کاتب منله گؤروشدو. آد یرید

 یادیمدا. یدیا یریمد ین. غزئته نیدیحسن زاده ا

. یامکداش دا گلد یرب یآدل سیروقاالن س

. یشدیقدان یلهاوتوردوق، حسرت دولو سؤزلر ا

سوروشوردو، نئجه  یداناوتا یهر سؤز باش یماننر

 یشالدی؟خوشمو باغ یزهانقالب س ینیز؟س

ان  ینن یشعر یجانچاغداش آذربا ایندی

حسن زاده  یماننر ییالنسا یس یندهنما یگؤرکمل

 یلینیروس د .یدیا یوکبؤ یلا 4-5مندن  یاشدا

وورغونلوغونو  یلینه. اما آنا دیلیردیب یاخشیده 

 ینج -1990اولوردو. سونراالر  یماقدو یندنگؤزلر

بو غزئته ده باش رداکتورلوغو  یک یلدیمب یللردها
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 یجانجاده تهران دا آذربا یمسورموشدو. من یلا 14

من ده  ی،ک یگیهفته ل« سهند» یگیمنشر ائتد

سونرا،  یگیمدنف ائتدامک صر یلا 14اورادا 

 «یردیرب یمیزطالع»! من ییرمیشالرآ یشدنا

 :یشمبونا اشاره ائتم یمدهشعر

 یمان،نر یردیرب ینلهسن طالعیم

 سونرا. یلاون دؤرد ا یلرده ازد منی

 یوخ، یبوتا یبوغانا اوتا سئوگینی

 گؤرور، گئتسه ده هارا.  یشینا شیطان

 

. دییلمیشروشعره اختصاص  یفهصح یرده ب غزئته

 : یمنه دئد

مصاحبه آپاراق بو  یرر سنلن بو! اجازه ینحس -

 ینهشعرلر ینسن ین یفهصح ینهم یمیزداسا

 ره ک! واختصاص 

 ی. چون کیندنسه باش توتماد یشا بو

 !یدبلرا یچیندها یشینا یاستچیلرس

-3- 

من  یندان،آراس یاثرلر ینزاده ن ینحس نریمان

نشر  یلهنجو ا -1979و  «یتیقاراجا چوبان حکا»

 ینیشعر کتابالر «یشالدینسن باغ»اوالن 

 اوخوموشدوم. 

و بو گون  ییالنطلبه م سا یگونلرده اسک بو

اوالن دکتر  یریباش مد ینن یسیدرگ ینخداآفر

 ینکتاب ینهم یندندره جک طرف یشرق ینحس

 یتله،مناسب یده نشر اولماس یهتورک

من  یحس یرمهگؤزدن کئچ یردهب یادداشتالریمی

 یاشلیاونون »اوخودوم که  یئرده یر. باندییده او

اوندا  یاناق، اونو جوان ساخالیارباخما ینااولماس

 «روحودور. یقاوالن انسانل

آنا وطن  یاوره گ ی،شاعر یورد. من اونو، دوغرودور

و  یمحبت یدوالن آنا عشق یلها یسیسئوگ

 یرب یرپینانچ یاوره گ یلها یسیسئوگ یقانسانل

و  یده اونون اوشاق شعر. همیییرامشاعر تان

 .یناقالنیرقا یورادان یخدمت ائتمگ یاتیناداادب

قاباق اؤز نت  یللرا ینی،اوالن بو شعر ینداحاقق آنا

 :یشامآلم یمهدفتر

 دونون یرب یوارد یندهگولون رنگ بو

 سن آنا! یآخ یردینسئو حیاتی

 اونو، یینببلکه ده گئ ییمدئ نه

 آنا! یسنگلم یایادن دن تزه

 

شعرده  یلها یحسرتلر حس ینیجراالرما عشق

هر زمان بو ماجراالر  ییرکیدئ یماننر یلشدیرنابد

 :یراولموشدو و اوالجاقد

 یب،کرم سئو یب،سئو اصلی

 .یببو غم سئو یاشی،گؤز  او

 یب،عالم سئو یوبو تاریخ

 سندن قاباق، مندن قاباق.
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 ی،نجیبزاده ن ینحس یماننر ینده،شعر سئوگی

 ینیمثبت جهتلر یعنعنه و ینن یملت یجانآذربا

 یمیشاعر ک یرچکن ب ینههر زمان دقت مرکز

 :ییرامتان

 ینده،حرارت ینن ینفس سنین

 وار. یاود نفس ینگونش یلب ائله

 ینده،وار، عصمت وار حرکت حیا

 وار. یعنعنه س ینملت یرب قدیم

 

 یمیزدانباباالر ی،وطن عشق یسی،سئوگ وطن

 ینده،ولو شعرد یلها یروح یلیققاالن توپراغا باغل

اولدوغونا  «یتجبر یفلسف»جوره  یرب ینبو عشق

 :ییردئ یماننر ینانانا

 

 یر،سال یهارا سرحدده

 اورک وطندن اؤترو.

 یلیب،قاباق چک مندن

 بو سرحد، مندن اؤترو.

 

 یحق و عدالتل یندا،گؤروش اساس یبو فلسف او،

 یمان. نریالمیشدیرهر زمان قارش یمیزیظفرلر

 یمیزطالع یزیمو ب ینداحاقق انیرا ینحسن زاده ن

 یئرده یر. بیروارد یعالقه دارد دا چوخ شعرلر یلها

 :ییردئ

 اولوب، یمنادرشاه ک -

 تورک! -

 شاه؟ یفتحعل -

 اودا تورک! -

 یاشاه  ینشاه عباس، ناصرالد یل،شاه اسماع -

 قاجار؟ بوتون بو سالله لر؟!

 .یلرتورکدور، تورکدور، دئد -

 یمدی؟تورکلر ک -

 سلمان!م -

 یمدی؟فارسالر ک -

 مسلمان! -

.......... 

سن »ده  یهتورک ینحسن زاده ن یماننر من

شعر مجموعه  یلمیشسئچ یعنوانل «یشالدینباغ

و بو  یرمائد یکتبر یالییرام،مثبت قارش ینیس

 .یرمائد ینتحس یاوچون امک صرف ائدنلر یشا

نقل  یتینیروا یهتورک ینشعر ینهم آشاغیدا

 :یرمائد
 

SEN BAĞIŞLADIN 

Bana ufuklar boyu, geniş semayı 
Gökte bulutları, yerde dumanı 
Denizde dalgayı, sen bağışladın 

Bu Hüsn-ü Mana-yı, sen bağışladın. 

Uzanan yolların, bembeyaz satırını 
Dünyanın en güzel, çimen kokusunu  
Kumlu sahillerde, sen bağışladın 

O zarif ellerde, sen bağışladın. 

Söyle, nedir saadet hayatta gülüm 
Bir gönül hoşluğu, biraz tebessüm 
Onu da, bunu da sen bağışladın 

Dünyayı dünyada, sen bağışladın. 

بوردادا چاپ  ینیشعر مجموعه لر یمانـینشاء اهلل نران

 تاپاق. یائتمک امکان
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در  یقآثار دکتر صد

 یشناس ییموضوع نوا
 

 یینوا یی،نوا .1

 

 «یینوا یینوا» کتاب

 یشامل سه سفرنامه

مؤلف به خراسان است 

از آنها در  یکیکه 

 یرابطه با سفر برا

در  یشرکت و سخنران

 یبررس یشهما»

 یدر دانشگاه فردوس «یینوا یشیرعل یرام یشههایاند

 یشدر هما یشرکت و سخنران یبرا یگریمشهد و د

 امیربه امر  یاست که مزار و «یشاه قاسم انوار سراب»

 ساخته شده است. یینوا یشیرعل

 یاثر ماد 370از  «یینوا -یینوا» یآغاز سفرنامه در

از جمله  یکندم یاددر خراسان ساخته است  ییکه نوا

 یخاص در محل سنگ بست که دارا یازاز رباط ا

طوس به هرات  یدر محل تالق یکاستراتژ یتاهم

بارگاه امام  یقصحن عت ساخت ینبوده است. همچن

 . یرهرضا)ع(، آب شرب مشهد و غ

و  یشهما ینگزارش سفر به ا یکتاب حاو این

 است.  یینوا یسنگالخ، گنجواژه یدرباره یسخنران

 االوزان یزان. م2

    

 

 

 

االوزان را به عنوان  یزانم یی،نوا یشیرعل امیر

 یعروض اثر عبدالرحمن جام یبر رساله یرهاینظ

هـ. به قلم  898کتاب را بعد از  ینا یت. ونگاشته اس

 آورده است.

حمد و نعت و سخن در  یحاو یمقدمها یدارا کتاب

 یکلمه یشرف فن عروض است. سپس از معنا

سالم و زحافات و فروع و بحور  یعروض، هشت تفعله

از اشعار خود  ییشعر و نمونهها یعآنها و دو اثر و تقط

گذشته از عروض رساله،  ین. در ایرودشاعر سخن م

و  یبا عروض عرب یادیکه اشتراکات ز یترک یککالس

 یرنظ یخاص ترک یشعر یدارد، از قالبها یفارس

، Çəngə، چنگه Qopşuq، قوشوق Tuyuq یوقتو

 یزو جز آن ن Türki ی، تورکArazvarı یآرازوار

 سخن رفته است. 

 یینوا یمنشآت فارس .3

 ییشناسیمنابع نوا در

سوم به مو یاز کتاب یسخن

نرفته  «یمنشآت فارس»

مکتوب  15است. اما 

کتابها و  یدر البال یفارس

شده که  یافت ینسخ خط

مختلف  یبه اشخاص یینوا

 یکتاب گردآور ینمکتوبات در ا یننوشته است. ا

چاپ شده است  ییشده و با مقدمه در شرح احوال نوا

 است.  ینمکتوبها چن ینا

ممالک  یوالبه شرف خان  یشیرعل یرمکتوب ام -1

 هند نوشته

 به سادات مشهد نوشته یشیرعل یرام-2

 نوشته یدر جواب نامه موالنا جام یشیرعل یرام-3

 نوشته یجام یزبه خواجه عبدالعز یشیرعل یرام-4

به خواجه افضل  یینوا یشیرعل یرمکتوب ام -5

 یدو خواجه عبداهلل مروار یکرمان
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 یبه موالنا جام یشیرعل یرمکتوب ام-6

 یبه موالنا جام یشیرعل یراز ام یگریوب دمکت-7

 یعقوبدر باب زر قلب به  یینوا یشیرعل یرکتابت ام-8

 پادشاه

 یقرابا ینبه سلطان حس یشیرعل یرمکتوب ام-9

شاه  یروانبه پادشاه ش یینوا یشیرعل یرمکتوب ام-10

 یسارفرخ 

به  یحتنص یاز رو یشیرعل یرکه ام یمکتوب-11

 برادر و فرزند نوشته

 ینبه سلطان حس یینوا یشیرعل یرمکتوب ام-12

 یقرابا یرزام

 یبه قاض یشیرعل یننظام الد یرمکتوب ام-13

 پادشاه یعقوبصدر  یسیع ینالد یرظه

به خواجه  یشیرعل یننظام الد یرمکتوب ام-14

 ابونصربن خواجه عبدالملک پادشاه

به خواجه ابونصربن خواجه  یگرمکتوب د-15

 عبدالملک

 

 غتالل یمبان.4
 یمبان کتاب

 یرزااللغــة اثر م

خان  یمهد

 ی،استرآباد

 یمستقل یرساله

است که در قرن 

در قواعد  یازهم

 یو نگارش یدستور

 ییجغتا یترک

 ی( بر مبنای)اوزبک

آثار منثور و منظوم 

 یینوا یشیرعل یرام

 ینشده است. ا یفتال

کتاب را مؤلف به 

از  ییعنوان جز

 یترک یمفرهنگ عظ

و مستنسخان اغلب آن را به  آوردهالخ سنگ یبه فارس

کردهاند.  یوستآن فرهنگ بر کتاب پ یعنوان مقدمه

هم به طور مستقل و هم به  یچند یخط ینسخهها

 یقعنوان مقدمه بر سنگالخ موجود است که دکتر صد

آن را  یشده یحچند نسخه، متن تصح یبا مقابله

 انتشار داده است. 

 

 ییلتذ.5
از  یبخش ییل،تذ کتاب

سنگالخ  یمفرهنگ عظ

خان  یمهد یرزااثر م

است که  یاسترآباد

لغات و  یشرح و معان

به  یاصطالحات فارس

 یرکار رفته در آثار ام

را در بر  یینوا یشیرعل

 یدهدارد. مؤلف کوش

اغلب لغات،  یاست برا

امثله و شواهد از آثار 

( ی)اوزبک ییجغتا یترک

 یرام یو گاه فارس

را به دست  یرشیعل

 ینا یژگیهاز ودهد. ا

 اشاره کرد: یربه موارد ز یتوانکتاب م

کار برآوردن لغات، الفاظ، اسماء و  یبنا -1

است که در آثار منظوم از  یو عرب یفارس یاتکنا

و مجنون،  یلیل ی،سدّ سکندر یاره،س یجمله سبعه

و کتاب منثور محبوب القلوب آمده  یرینخسرو و ش

 است.

و آن را  یکندمبودن لغت شک  یدر فارس یگاه-2

. مثالً در ذکر یداردم یانب یو به روشن یانگاردم یترک

 :یدلغت آهه گو

از فرهنگها مذکور نبود و احتمال  یک یچدر ه چون»

 « هم مذکور شد. یاشتراک داشت، در تحت لغات ترک
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 ینمحاکمــة اللغت.6

 

 یسهمقا یکتاب درباره این

 یو ترک یدو زبان فارس

 است. 

 یفاز تأل ییوان یشیرعل امیر

االول  یاثر در جماد ینا

هـ . فارغ شده  905سال 

 یقاست. موضوع آن تحق

و  یدو زبان ترک یفیتدر ک

 یو اثبات تفوق اول یفارس

از او  یشاست. پ یبر ثان

لغات الترک به  یواند یفبا تأل یمحمود کاشغر یخش

 رورا رو در  یو عرب یهـ . ترک 466در سال  یزبان عرب

 یدو زبان را چون دو اسب شرطبند نینهاده و ا

نظام  یرکرده بود و چهار قرن پس از او، ام یابیارز

بحث  یناثر، ا ینا یفبا تأل یینوا یشیرعل ینالد

 . یدکش یشپ یگرد یرا به گونها یزبانشناس

 یینوا یشیرعل یرام یترک یوانهاید یدهیگز.7

 350کتاب در  این

 یصفحه حاو

 یوانهایاز د یدههاییگز

است که  یینوا یکتر

توسط مرحوم آگاه 

سالها  یهدر ترک یلوندسر

چاپ  1966در  یشپ

اثر توسط  ینا یقنظر دکتر صد یرز یرانشده و در ا

 یبه فارس ینالت یاو از الفبا یاناز دانشجو یکی

 چاپ شده است.  یشانا یبرگردانده و با مقدمه

 یعباس ی خالصه.8

است  یکتاب یعباس خالصهی

در  یرزااس مکه به امر عب

 ییخو یمحک یاز سو یزتبر

جهت درک و فهم اشعار و 

 یینوا یاز گنجواژهها یینوا یشیرعل یرام ینگاشتهها

 ینسخهها یبا مقابله یقشده است. دکتر صد یصتلخ

 کتاب را چاپ کرده است. ینا یخط

کتاب مشتقات  یناز ا یدر خالصهنگار ییخو حکیم

دو تا قناعت  یکیرا حذف کرده و از امثله و شواهد به 

 عموم قابل استفاده کرده است. یو برا یدهورز

 

 سنگالخ.9

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

است  یبه فارس ییجغتا یفرهنگ لغات ترک سنگالخ،

 یشیرعل یردشوار اشعار ام یکه مشتمل بر واژهها

و  یباد یرم.( وز1500هـ . ق./  906 ی)متوفّ یینوا

 873 -912) یقارابا یندانشدوست معاصر سلطان حس

 یرزاکتاب را م ین. ایباشدم.( م 1469-1506هـ . ق./

هـ . ق.(  1173از  عد: بی)متوفّ یخان استرآباد یمهد

 یاو  1172نادرشاه افشار، در سال  یالممالکمنش

 کرده است. یفم( تأل 1760 -1758) 1173

 یینوا یشیرعل یرآثار ام یبه عنوان گنجواژها سنگالخ

 یادیز یّتاهم یرسبه فا یترک یو فرهنگ گسترده

مورد  یزدر تبر یژهدارد و به و یرانفرهنگ ا یخدر تار

در  یقتوجّة اهل فضل و ادب بوده است. دکتر صد

کتاب  ینا یحو تصح یکه آماده ساز یگویدمقدمه م

 کتاب سه جلد است.  یناست. ا یدهده سال طول کش
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 یبه پاس صلح و دوست

 یدر جلسه  یقدکتر صد یکامل سخنران متن

 یدوست ینشان عال یهداا

 

 یماهلل الرحمن الرح بسم

 :یانها و آقا خانم

 یرانکه شما سف ینمب یخوشحال هستم م بسیار

 ی،و فرهنگ یعلم یها یتدوست و شخص یکشورها

و اخوت گرد هم  یپاسداشت دوست یمکان، برا یندر ا

اخذ نشان  یقکنم که من ال یو افتخار م یدآمده ا

 یاستاز ر یشاپیشبابت پ ینشده ام و از ا «یدوست»

شوکت  یازبکستان جناب آقا یمحترم جمهور

و دانشدوست آن کشور در  یباد یرو سف یایفرضیم

 یزو ن یوفبهادر عبداهلل  یجناب آقا یاسالم یرانا

دانشگاه  یشناس یینوا یشعبه  یعلم یئتاعضاء ه

 یخود را اعالم م یتاشکند مراتب سپاسگزار یدولت

من،  یو ادب یعلم یبالم که کنشگر یدارم و بر خود م

و به  گشت یفرخنده ا یحادثه  ینسبب بروز چن

و  یدوست ی،آن همراه شما، صلح، برادر یشکرانه 

رفاقت،  یاری، یعنی یزنم. دوست یرا صدا م یتحر

و  یرخواهیاخوت و خ ی،و همراه یمودت، همدل

)ع( یخالف خصومت، عداوت و بغض است. موال عل

است.  یدهاحده در جسوم متفرقه ناماصدقا را نفس و

 یانم ستیدو یرانسف ینشعر و ادب بهتر یاهال

اعصار  یدر همه  یبانکشورها هستند. شاعران و اد

بر خصومت و نفرت را هدف گرفته اند  یروزیپ یخ،تار

 بوده اند. یآور عشق و آشت یامو پ

 یینوا یشیرعل یرکبیرگمان ام ینوابغ، ب یناز ا یکی

اقع تعلق به فرهنگ مشترک دو کشور است که در و

ارزش  یو یعیو بد یو ازبکستان دارد و آثار ادب یرانا

افغانستان،  یه،ترک یران،ازبکستان، ا یملت ها یمعنو

رود.  یبشمار م یکستانترکمنستان، قزاقستان و تاج

 یبرا یفراوان یو معنو یماد یاو خالق ارزش ها

 یگفته  کشورها شده است. به ینمردمان مسلمان ا

 یو ی،مترجم مجالس النفائس به فارس یهرات یفخر

بقعه و  370ارباب فضل و کمال،  یتگذشته از ترب

آن ها  یانساخته است که در م یراترباط و بنا و خ

ما،  یبحرم مطهر امام غر یقصحن عت یجنوب یوانا

در  ی،شاه قاسم انوار سراب یبقعه  ،آب شرب مشهد

رباط سنگ  یشابوری،عطار ن یختربت جام، مزار ش

 توان نام برد. یبست را م

 یاز سو 889تا  887به مدت دو سال از  نوایی

استرآباد به  یتوال یبه عنوان وال یقرابا ینسلطان حس

 48مدت توانست  ینگرگان اعزام شده و در ا

از گرگان تا مشهد بسازد.  یارتز یرکاروانسرا در مس

 ییبناها یبه سبب فراوان یگویدم یدولتشاه سمرقند

ساخته است، قادر به شمارش آنها  یرعلیشیرکه ام

 . یستن

را که به امر و همت او ساخته شده،  یهاخالص مجتمع

 یسهو با آن مقا یهتشب یزدر تبر یدیبه ربع رش

و  یمراکز آموزش ینمهمتر یهکردهاند. مدارس اخالص

و صدها عالم، مفسر،  یرفتندعصر او بشمار م یپژوهش

مورخ،  یسنده،ؤذن، شاعر، کاتب، نوقرآن، م یقار

 شدند. یتدر آنجا ترب یرهو غ یسخوشنو

در ساخت مساجد،  یشیرعل یرام یگیریهمت و پ از

و عالم المنفعه،  یراتخ یهیمدارس، آب انبارها و ابن

نقل شده  یادیز یفنکات و لطا یخیتار یدر کتابها

است. مثالً گفته شده است در هنگام ساخت 

 یهـ. و 904و  903رات در سال مسجد ه یمجموعه

 قداشت. در مکارم االخال یحضور شخص یوسته،پ
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نقاش  یرکمسجد، خواجه م یبنا یلآمده که در تکم

و باعث شد  یدتعلل ورز یبههادر نوشتن کت

او  یبرا یدولت یوانبمانند و د یکارب یمدت یتراشانکاش

نوشت و مأموران وصول به سر  یمهجر ینارد 5000

 یرکه او مجبور شد از ام یبه گونها وقتش رفتند.

 ینبه ا کرددرخواست  یربخواهد. ام یاری یشیرعل

از او  یابند، یانهر چه زودتر پا یبههاشرط که کت

 یدر خانه یرکنکنند و خواجه م یمهدرگذرند و جر

را به  یبههاروز کار کت 15خود کار کرد و در مدت 

 .یدرسان یانپا

 یمیعظ یمارستانع بشهر هرات مجتم یروندر ب نوایی

در آنجا حضور  یبر پا کرد که کارآموزان پزشک

 .ییافتندم

 یزبان، صوف یکه شاعر فارس یجام عبدالرحمن

امتناع  یحهسراییمتشرع بود و از مد یمشرب و شاعر

داشت و  یشیرعل یربا ام یکینزد یرابطه ی. ولیورزیدم

 را برشمرده است.  یلشکرده و فضا یشبارها او را ستا

و همراه سلطان  یمگرچه در سفر و حضر ند ایینو

به ماندن در  یلیتما یچگاهه یبود، ول یقرابا ینحس

مُهر شکست »نداشت و به قول خودش  یمناصب دولت

 یلفضا یغو تبل یو به امور فرهنگ« و استعفا کرد

اثر منظوم و منثور به  یس یکپرداخت و نزد یاخالق

 یدآفر سیکالک یکهن و فارس یازبک یدو زبان ترک

 که همه ماندگار و مؤثر هستند. 

 ی،سکاک یری،ام یی،گدا یی،عطا ی،لطف نوایی،

 یرالدینمونس، ظه ی،آگه یرزا،احمد م یدس ی،احمد

بزرگان ادب که برشمردم در  ینا یبابر، همه

و ازبکستان ظهور  یرانمشترک ا یفرهنگ یایجغراف

و  یمقد یکردهاند و آثار اغلب آنان به دو زبان ازبک

 یلطف موالنامانده است. مثالً  یبر جا یککالس یفارس

شاعر  یبجالل طب یماثر حک« گل و نوروز» یمثنو

را که در دربار شاه  یرازیهم عصر و استاد حافظ ش

 یازبک یداشت به ترک یشهپ یشجاع طبابت و شاعر

 یمو تکر یدترجمه کرد و هر دو در دو کشور مورد تقل

 قرار گرفت.

و  یمولو یشارح مثنو یخوارزم ینحس ینالد کمال

و  یفلسف یکتاب و رساله ینفصوص الحکم و چند

 یازبک یاتادب یانگذاراناز بن ی،به زبان فارس یعرفان

برده را  یدهیفقه و شرح قص یاست. رساله یزن یمقد

 زبان نوشته است.  ینبه ا

و  یرانا یمنشأ فرهنگ ییمگو یاست که م این

 یواحد یزابگاهازبکستان مشترک است و از خ

 .یردگ یسرچشمه م

اصفهان و در  2006در سال  یکنفرانس اسالم سازمان

جهان  یفرهنگ یتختم. تاشکند را پا 2007سال 

 یگستانر یدانبود. شباهت عظمت م یدهاسالم برگز

 یداننقش جهان در اصفهان و م یداندر سمرقند با م

که هر سه از چهارسو با حلقه  یز،صاحب آباد در تبر

شده اند  طهاحا یاز مدارس و مساجد اسالم ییها

دارند.  یختار یاز ژرفنا یناگستن یینشان از هم گرا

 یمشترک و هم ارزش ها یماد یارزش ها ینهم ا

هر  یینوا یشیرعل یرچون ام یمانند ظهور نوابغ یمعنو

برده  یندو ملت را از ب یانم یاحتمال یگونه فاصله 

 اند. 

 ی،همدان یوسفخواجه  یرونی،ب یحانابور ینا،س ابوعلی

نجم  ی،نقشبند ینبهاء الد ی،امام ترمذ ی،امام بخار

و  یگاولوغ ب یرزام ی،محمد خوارزم یدس ی،کبر ینالد

مشترک  یراثم ی یرهاز زنج یگرد ییجز آن حلقه ها

 دو کشور هستند.  یمعنو

و قرابت و  یو ازبک یفارس یمشترک زبان ها وجوه

طول قرون و اعصار، رشته آن دو با هم در  یستیهمز

 یدو ملت بشمار م ییهم گرا یبرا یگرید یوندپ ی

 رود. 

کرده  یفاا ینقش برجسته ا یزن یدر ادب فارس نوایی

 Secondزبان دوم ) یینوا یبرا یاست. زبان فارس

Languageیردر آن روزگار زبان غ ی( بلکه به اعتبار 

(Foreign Languageبشمار م )یخرفت. در تار ی 

که در زبان  یمسراغ دار یو ادب یعلم یتتر شخصکم

نهد.  یخالقانه بر جا یردوم خوش بدرخشد و تأث

از  یکی یدر شعر فارس ییکه نوا یمجالب است بگو
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در  یوانیرود و د یسبک وقوع بشمار م یانگذارانبن

طرز و  ینغزل دارد که به ا 500 یکو نزد یتب 5000

 یزیئب تبرو صا یدر ترک یسروده است فضول یوهش

طرز سخن  ینا یاو در فارس یروو پ یرمستقیمشاگرد غ

 یکه به سبک هند یدرسان ودرا به اوج خ ییسرا

 معروف شده است. 

و  یهافشار یه،صفو یدر دوران حکومت ها یرانا در

ادبا و شعرا به تتبع  یگریاز هر کشور د یشب یهقاجار

 یپرداخته اند. اغلب نسخه ها ییدر آثار نوا یقو تحق

 یرانا یسانخطاطان و خوشنو یآثارش از سو یخط

سرتاسر  یاستنساخ شده است که در کتابخانه ها

فرهنگ لغت بر  هاز د یششود، ب یم یجهان نگهدار

کنم در  یگشته است که من افتخار م یفآثار او تأل

و  یمخود توانستم فرهنگ عظ یکآکادم یطول زندگ

اللغة  ینسنگالخ، و دو کتاب مبا یگسترده نگاشته 

در  ییلو تذ ییبر آثار نوا یمبتن یدر دستور زبان ازبک

 یحبه کار رفته در آثار او را با تصح یشرح لغات فارس

کتاب  یز( و نEdition Critique) یانتقاد - یعلم

و  یدو زبان ترک یها ییدر شرح توانا ینمحاکمة اللغت

االوزان  یزانآن ها و کتاب م یستیو شرح همز یفارس

 یخسازنماد تار ییکشور خود انتشار دهم. نوا را در

مسلمان بوده است و با نقش  یملت ها یانم یدوست

مداران بهتر است یاستخود در جهان نشان داد که س

 یملل با هم را به اهال یو دوست یبتقر یحل مسأله 

که  یقیتطب یفرهنگ و ادب بسپارند. من در مطالعه 

انجام داده  یروم یو مولو ییشعر نوا یها یواند یانم

دو  ینشگفت آور ا یها ییاز همسو یام به نکات بارز

تحقق  یبرخورده ام. موالنا برا یعشق و دوست یمناد

اندرونه  ینگاه به خود و پاک ساز یت،در بشر یدوست

 یساز یکسانداند و  یرا واجب م یشخو یشتنخو ی

 :یدفرما یکند. او م یاحوال را طلب م

 نهان،است از جنگ  یفعل جنگ

 تخالف آن تخالف را بدان. زین

 یزدت،کن با خلق بهر ا خیر

 راحت جان خودت. یبرا یا

 در نظر، ینیهماره دوست ب تا

 ناخوش صور. ینز ک یددلت نا در

 هست احوالم خالف همدگر،

 با هم مخالف در اثر. یکی هر

 زنم، یکه هر دم راه خود را م چون

 چون کنم؟ یدگر کس سازگار با

 ین،احوالم بب یالشکره موج

 .یندر جنگ و ک یگریبا د یکی هر

 جنگ گران، یننگر در خود چن می

 یگران؟به جنگ د یچه مشغول پس

 بود، یو رقت وصف انسان مهر

 بود. یوانیو نفرت وصف ح خشم

شب »موالنا است که  یروز بزرگداشت جهان امروز

 «یمدال دوست» ینام دارد. تقارن روز اعطا« عروس

و  یرمگ یم یکروز مبارک را به فال ن نیبه من با چن

 ینا یهستم که اعطا یدوارمرجاء واثق دارم و ام

 یبه مفهوم حفظ و گسترش دوست «یمدال دوست»

و  بکستانو از یراندو ملت ا یروزافزون و همبستگ

جهان  یمشترک کشورها ییآرمان توسعه و شکوفا

ملت  یها یهمکار یقوّت و معنا خواهد داد. توسعه 

 یردولت ها با هم، در حفظ صلح و ثبات جهان تأث ها و

 دارد. یستهشا

جلسه و از  یناز حضور شما محترمان در ا یگرد بار

دهنده آن امتنان خود را عاجزانه بر  یلعوامل تشک

 آورم. یزبان م

 یقح. م. صد دکتر

 19/9/1399 -تهران
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 یندر کنگره ب یقدکتر صد یسخنران

 یینوا یشیرعل یرام یالملل

 

شوکت  یاز جناب آقا ی،از هر سخن یشجانب پ این

 یجمهور محترم کشور جمهور یسرئ یرضیایفم

 یکآکادم یقاتازبکستان به خاطر ارج نهادن به تحق

ها و آثار حضرت  یشهو اند یجانب در باب زندگ ینا

 یو اعطاء نشان دوست یینوا یشیرعل یرکب یرام

Dostlikو  دارم یخود را اعالم م ی، مراتب سپاسگزار

 یازبکستان، سعادت و بهروز یبکشور و ملت نج یبرا

ابعاد و جهات  یمؤثر در همه  یها یشرفتو پ یو ترق

را از درگاه  یمعاصر و صلح و آرامش ابد یزندگ

 خداوند متعال خواستارم.

ملت سرافراز ازبک، در  ی یدهعد یفرهنگ افتخارات

ن گما یاسالم فراوان بوده اند که ب یختار یدرازنا

 یینوا یشیرآن ها عل یهمه  یسرنامه و سرلوحه 

است که در  یکامل یاست و به قول خودش، نکته 

رو در دل قائل و  ینوجود ندارد و از ا یصدقش سهو

 :یدآ یم دفرو یکون ینو پژوهنده به آئ یندهگو

 کامل که در صدقش نباشد اشتباه، ی نکته

 فرود. یدنکو آ یندل قائل به آئ در

 یفان یفارس یواند یی،نوا -

در شهر مشهد خراسان در  ی،در جوان یینوا علیشیر

 یلامام رضا)ع( تحص یمعروف به مدرسه  یمدرسه 

 یقرابا ینحس یرزاکرده و سپس به سمرقند رفته و با م

 هم درس شده است. 

تورکولوگ، مطالعه و  یکجانب به عنوان  ینا برای

کامال  یینوا یشیرعل یرکبیردر احوال و آثار ام یقتحق

 یلباشد که دل یم یکون یدرست و بجا و عمل ی،منطق

گذشته از  یینوا یگرد یآن با خود آن است. از سو

ممتاز  یکه به زبان ازبک یو دوران ساز یانخدمات شا

و  یرگذارکنشگر تأث یکهم  یکرده، در زبان فارس

از امّهات کتب  یاریبوده است. بس ینمکتب آفر

 یخ،تار یکتاب ها ید،آن مجقر یراعم از تفاس یفارس

 یگونه ها یگرشعر، رساالت معما و د یر،اخالق، س

او  یتو تحت حما یهآن عصر، به امر و توص ینوشتار

 یشعر فارس یخشده اند و عالوه بر آن، در تار یجادا

به شمار  یشدر عصر خو یادب یناناز مکتب آفر یکی

 یفهحق و وظ یرانیا یکرفته است و من به عنوان  یم

 یادب یتو خالق یزندگ یکدارم که نکات روشن و تار

مردم خود و  یرا برا یو یشگیاند یکبار یناو و مضام

 .یمبازنما یانجهان

که « وقوع»با عنوان  یمکتب یشعر فارس یختار در

 یداییپ یبا تخلص فان ییاز ظهور نوا یشپ یاندک

و اقدام مؤثر  یتو تحت حما یبود، در روزگار و یافته

مکتب  یدایشپ یبرا یا ینهو زم یافترش او، گست

 ین. باتوجه به ایدگرد یمعروف به سبک هند یشعر

نه سازان ظهور یاز زم یبا تخلص فان ییکه خود نوا

 یدآ یبه حساب م یشاعر وقوع یکمکتب بود و  ینا

به  یانسرا یاز وقوع یکه تعداد نسبتاً قابل توجه

را گسترش  یسبک شعر یناو ا یبو ترغ یقتشو

را  یکرده ام که سبک معروف به هند یشنهادادند، پد

 ییشعر سرا ی یوهش یننام دهند ا «ییسبک نوا»

در کشور  یران،ا یفرهنگ یاییبعدها گذشته در جغراف

از آن سبک  یادیو شاعران ز یافترواج  یزن یعثمان

فرهنگ  یختار ینابغه  یینوا یشیرکردند. عل یرویپ

ترک زبان،  یلت هام یهمه  یانازبک، نه تنها در م

و  یستیاومان یفلسف ینیجهان ب یلبلکه به دل

و آرامش و  یو بها دادن به صلح و دوست یانهانسانگرا
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 یانسان یواال یها یشهو ژرفناک خود و اند پویادانش 

در  ی،شعر یو ژانرها یمکاتب ادب یجادو ابداع و ا

قرار گرفته  یلو تجل یدمورد تمج یزن یرانیانا یانم

 :یدود گواست. خ

 حد است، یب یبه ترک ینمو رنگ یرینش معنی

 .یگر بنگر ینثم یهم لعل و درها فارسی

 در راست بازار سخن بگشوده ام، یاوگ

 .یسو زرگر یکو  یطرف دکان قناد یک

 یلاو به دل یشگرجهان ستا یملت ها یهمه  امروز

 یهستند. من افتخار م یو یعموم بشر یها یشهاند

 یران،خود در کشورم ا یککادمآ یکنم که در زندگ

و  یعلم یقاتبه تحق یتوانسته ام پس از انقالب اسالم

ادامه دهم.  یرانا یاتاو بر ادب یرخود در باب تأث یادب

 یفارس یلغت نامه ها ریناز بزرگت یکیتوانسته ام 

موسوم به سنگالخ را که در باب شرح نوادر لغات آثار 

 edition) یانتقاد یحنگاشته شده با تصح یینوا

critique در سه مجلّد به چاپ برسانم. کتاب  )

بر  یاللغه را به عنوان دستور زبان ممتاز ازبک یمبان

انتشار دهم، مکتوبات و منشآت  ییآثار نوا یمبنا

بار بعنوان کتاب  یناول یاو را گرد آورم و برا سیفار

و  ینمحاکمة اللغت یعرضه کنم. کتاب ها یمستقل

نسخه  یحرا با مقابله و تصح یز آثار واالوزان ا یزانم

به دست عموم برسانم، فرهنگ لغات  یخط یها

 ی یدهچاپ کنم، گز ییلرا با نام تذ ییآثار نوا یفارس

را انتشار دهم. و  وی یترک یچهارگانه  یها یواند

 یگراو و د یخمسه  یاکنون در حال آماده ساز

 هستم.  یرانانتشار در ا یآثارش برا

 یاز آثار مهم او اندک یکی یدرباره  یلمماجا  ینا در

 :یمسخن بگو

 است.  یرلسان الط یمثنو یینوا یاز آثار ارزنده  یکی

به مقام  یدنسفر مرغان به کوه قاف جهت رس موضوع

احمد  ینخست از سو یاسالم یاتدر ادب یقتقرب حق

 یاز کتاب عرب یکه ترجمه ا یوردر رسالة الط یغزائ

ه است باز گفته شد و سپس ابن بود یامام محمد غزال

منطق  یشابوری،را نوشت و عطار ن یررسالة الط ینا،س

 را سرود.  یرالط

 یترجمه  یینوا یرادعاها لسان الط یبرخ بخالف

مانند  ییگفت نوا ید. بلکه بایستعطار ن یرمنطق الط

و عطار، داستان  یغزال ینا،چون ابن س یشمندیاند

 یژگیرا با خود ومعروف عروج مرغان به کوه قاف 

 به نظم درآورده است. یخاص

 یربا مطلع ز یتب 160که عطار آورده  یا تحمیدیه

 دارد:

 پاک را ینجان آفر آفرین

 خاک را یمشت یدکه جان بخش آن

 یرو با مطلع ز یتب 60 یدارا یینوا ی یدیهتحم و

 است:

 ی،د یلهچون منطق راز ائ یقوش جان

 .ید یلهآغاز ائ یرلهب یحمد تانری

گرچه وزن رمل مسدس مخدوف و ساختار  نوایی

 3495خود را در  یرا از عطار گرفت اما مثنو یشعر

به نظم درآورده  یو کامال متفاوت از آثار قبل یتب

 است.

 یردر لسان الط یزودهاها و ائپ یتحکا یبو ترت نظم

 ینو گذشته از آن در مضام یستن یرمطابق منطق الط

با آن دارد.  یته و مهمبرجس یهم تفاوت ها ییمحتوا

وجود دارد.  و با  یضمن یتحکا 63 یردر لسان الط

 متفاوت است.  یرتعداد آن ها در منطق الط

 یپرندگان آغاز م یاننزاع م یوعبا ش یرلسان الط آغاز

. یستن یرموضوع در منطق الط ینکه ا یشود در حال

 یها توجه م یدگاهو د یدبه اختالف عقا یینوا یعنی

اختالف ها منجر  ینبر آن دارد که ا یدککند و تأ

کند و به  یتشود که آنان را هدا یم یظهور رهبر

 برساند. یقتکنه حق

تاووق، اؤردک و  ینگر،پرندگان قارچغان، ش نوایی

عطار  یرا متفاوت از پرندگان دوازده گانه  یرچینگؤ

و راه  یشهوارد داستان کرده است که هر کدام نماد اند

 هستند. یخاص یشگیاند یقو طر
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در  یاست، ول ینطاووس با مار همنش یرمنطق الط در

 :یدگو یطاووس م یرلسان الط

 فراق یقیدناؤز طر یرینهب هر

 یطاقماال یرورا یفتکل ظاهرا

که در  یتحکا یکها به جز  یتحکا یانم در

از زالل  یاتحکا یرساالت بازگفته آمده، همه 

با مضمون  است که کامال یدهتراو یینوا ی یشهاند

به خالف عطار  ییداستان انطباق دارد. نوا یاصل

گرفته است و به شرح  یکه مضمون را از غزال

به  یبند یخود پا یپردازد، در مثنو یعرفان م

را اصل مهم وصول سالک به  ینبو یعتشر

 داند.  یم یقتحق

 یتمخاطب خود را به اطاعت از خدا و عبود نوایی

 یم یبترغ ینو د یعتبه اصل شر یافتنو راه 

از  یشب یردر لسان الط یند یکند. بسامد کلمه 

 یناو ابن س یغزال یرعطار و رسالة الط یرمنطق الط

 است. 

و سلوک  یقتطر یاصل یرا دروازه  یعتشر نوایی

اهلل آن را  یداند و در راه وصول به فناف یم یعرفان

کند که عرفان بدون  یم یدشمارد و تأک یاصل م

 .یستن یشپ یدارد و گمراهن ییمعنا یند

 یاربس یدر فرجام سخن به زبان عرفان نوایی

کند و  یم یهرا توص یعتتوجه به ارکان شر یمؤثر

 :یدگو یمناجات م یاندر پا

 

 یب،اشبو طرفه شوخ دلفر یارب

 .یبنص یلدینمنا ق ینوصل ینآئ کیم

 یان،ب یرمبهم د یغهمقصود گرچه

 .یانع یلغیلق یگهکؤنل یلا یلیند قوش

 حاصل اولسا مدعا، ینکه آند کیم

 دعا. یلساهم ق ین یفان ینائد لطف

 مستجاب، ینهم دعاس ینگآت ائیله

 حجاب. یلآلغ یدینآلل ینگن یزم ایککی

 

 یسی،انگل ی،روس یبه زبان ها یرلسان الط مثنوی

ترجمه شده است و بارها عالوه بر  یفرانسه و عرب

 یافتهشار انت یزن یهازبکستان در افغانستان و ترک

آن را  یشده  یحجانب متن تصح یناست. ا

 چاپ انتشار خواهم داد. یراندر ا یبزود
با موضوع عروج پرندگان به کوه  یسهنظر من در مقا به

سخن،  یببلحاظ نظم و ترت یینوا یر،قاف، لسان الط

 یزها و ن ییو عدم در هم گو ییمعنا یختگیعدم گس

 یقتاج دقها با هم و استن یتبلحاظ تسلسل حکا

عطار و  یرداستان، نسبت به منطق الط یمفهوم اصل

 دارد.  یبرتر یناو ابن س یغزال یوررسالة الط

 یآثار و از جمله سروده  ینا یبا توجه به همه  نوایی

تر و  یقبرتر و دق یخواسته است اثر یشابوری،عطار ن

. عطار یافریندخود ب یعتیتر به آرمان شر یکنزد

فراتر  یینوا ینیجهان ب یند، ولک یعارفانه صحبت م

 است. یاز نگرش محض عرفان
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 تورک کولتورونون چین کولتورو اوزئرینه ائتکیسی
 کد ایشیحمم   

  چئویردی : تانای شرقی دره جک

 )مقاله تورکیه تورکجه سینده دیر(

        

ی بئش بین لرایلیشکی ینلرچینلی هتورکلر ایل      

تیر. بیلیندیغی صاحیب ریخهتایاکین بیر  )ایل( ییال

 وی اوالن لرنین ایلک ساکین’گیبی، اورتا آسیا

بینلی  3ؤ ا ، ملردئ اوتوران تورکلریوکسئک دوزلوک

کانسو  وییلالرین اورتاالریندا بوگونکو سهئنسی 

ی نین مئرکئزی لرینی کئندی کولتورلرائیالئت

دورومونا گئتیرمیشتیر. تورک کولتورو باشلیجا 

 ویر حایاتی اوزئرینئ کورولموش اوالراک بوزک

گئلیشمیشتیر. آینی کولتور صیرف یئرلئشیک حایاتا 

ی لردایانان چین کولتوروندئن بیرچوک باکیمدان ای

لئ ایلک لرتورک لرگیتمیشتیر. دوالییسییال، چینلی

دئن ایتیبارئن تورک لرتئماسا گئچتیغی دئویر

بویونجا آینی  تاریخ وکولتورونئ ایلگی دویموش 

تورون یوغون ائتکیسی آلتیندا یاشامیشتیر. کول

باکیمیندان یوکسئلمئک  حربین هئر چاغیندا تاریخ

رئفاه ایچیندئ یاساماک ایستئغیندئ اوالن  و

دئ، تورک کولتورونئ سیکی بیربیچیمدئ لرچینلی

باغالنماک اؤنئملی بیر آراچ اوالراک سئچیلمیستیر. 

کول سینولوگئبئرهارد دا، چین کولتورونون تئسئک

ین لرتا یاشایان کومشو کاویمطارافائتمئسیندئ دؤرت 

بویوک کاتکیدا بولوندوغونو بیلدیرمیستیر. بونالر 

رول اوینایان  مهمائن  وتلی و، ائن کوولرآراسیندا تورک

ین چین کولتوروندئکی لرکاویمدیر. بویوزدئن، تورک

ی توپلومسال حایاتین بوتونونو کاپساماکتادیر. لرائتکی

دؤنوم  وی ایچین بیر باشالنگیچ تاریخچین  حتی

دئ چوک دئفا  لرنوکتاسی تئسکیل ائتتیغی دئویر

دئن دوالیی، لرگؤرولموستور. آیریجا، چئسیتلی سئبئپ

ین گؤچ لردان دیسارییا دوغرو یؤنئلئن تورک’اورتا آسیا

یندئن بیری کوزئی چین لرائتتیغی ایستیکامئت

کئسی بیر تورک اول لراولدوغوندان، آینی بؤلگئ

دورومونا گئلمیستیر. فییلئن، گونوموزدئ کوزئی 

ئ دیککاتلیجئ باکیلیرسا، لردئ بولونان چینلی’چین

ی دئ لراونالر آراسیندا تورک ایرکی نین اؤزئللیک

، کؤکلو تورک کولتورونون چئسیتلی داخیل

چین  وی باریز بیر بیچیمدئ گؤرولور. تورک لربئلیرتی

ئ گئچمئدئن اؤنجئ ینلرآراسینداکی کولتور ایلیسکی

ی آنماک بویوک بیر گؤنول ’. ائبئرهاردوسینولوگ 

بورجوموزدور.ئبئرهارد سیمدییئ کادار چین 

ینی تئسپیت ائتمئک لرکولتوروندئکی تورک ائتکی

ین باشیندا گئلمئکتئدیر. لراوزئریندئ چالیسان بیلگین

ییلئ آیدینلیغا کاووشان پئک چوک کونو لراونون ائمئک

اؤنئملی بیر  وسمامیز ایچین بول بیزیم بو چالی

کایناک تئسکیل ائتمئکتئدیر. دوالییسییال، اونا اوالن 

 شوکران بورجوموز بویوکتور.  

ی ایکی لردئکی ائتکی’تورک کولتورونون چین  

ؤ ا دؤنئمئ آیریلماکتادیر. بیرینجی دؤنئم، م

دئ کوروالن مینگ ’1368 ودئ باشالمیش ’2000

دئوام ائتمیشتیر. آینی دؤنئمین دئولئتی زامانینا کادار 

بوگونکو  وسهاو دییئ آنیالن -ی یانگلرایلک بئلیرتی

چین کولتورونون ائساسینی تئشکیل ائدئن یئنی 

 )میالدان  کولتوردئ گؤرولموشتور. تاکریبئن، مؤ
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ین داغلیک ’باتی چین ودئ کوزئی ’2000 اونجه(

 سهاو-یندئ ائن پارالک دئورینی یاشایان یانگلربؤلگئ

کولتوروندئ بویالی چاناک چؤملئک اؤن پالندا 

تیپیک بیر اؤزئللیک آرز ائتمیشتیر. بو،  وگئلمیش 

الری دا بولونان کاریشیک بیر عنصرایچیندئ تورک 

[ آینی کولتورون ائن بویوک 2کولتور اولموشتور]

 لراؤزئللیغی ساییالن بویالی چاناک چؤملئغین تورک

 لرا بیلگینیندحاققیندان گئتیریلدیغی طاراف

داکی ’بیرلئشمئکتئدیر. گونوموزدئ دوغو تورکیستان

یندئ بو چئشیت بویالی چاناک لرائسکی کولتور ایز

ین کوردوغو لربولجا بولونماکتادیر. چینلی لرچؤملئک

 1500-1800مؤ  وایلک دئولئت زاننئدیلئن 

ییلالریندا ایکتیداردا بولونموش اولماسی موهتئمئل 

سهاو کولتورو -نین، یانگاوالن سهیا سواللئسی 

اوزئرینئ کورولدوغو بیلینمئکتئدیر. بو کولتوردئ دئ 

و اوالراک ایلک دئفا تونچ عنصریئنی بیر کولتور 

گؤرولموشتور. بئلکی دئ سهیا سواللئسی نین 

یدیر. تونچ دا ادخالکورولماسی نین سئبئبی تونچون 

 دئن گئلمیشتیر.  لرئ یینئ تورکلرچینلی

سهاو -ینئ، ایلک اؤنجئ یانگلرایز تونچون ده چین  

کولتورونون اورتا تاباکاالریندا، یانی تاکریبئن مؤ 

دئ چوک ’1400مؤ  وییلالریندا راستالنماکتا  1800

الرین سیالحفازال یاییلمیش بولونماکتادیر. ائن ائسکی 

ینئ لرالرین شئکیلسیالحداکی ’ی سیبیریالرشئکیل

ین لرازی دئلیلمواییئن ب وبئنزئدیغیندئن میتولوژی 

 وکوزئیدئن گئلدیغینی  هتونچون چینهئپسی 

دئ تئشئککول ائتمئدیغینی ’چین

یندئن، بو اوالیالرا گؤرئ، برونز، تورک لرگؤستئردیک

یا گئتیریلمیشتیر. ’ی واسیتاسییال دوغو آسیالرکاویم

بوندان آنالشیلییور کی، برونز دؤکمئ ساناتی، ایلک 

 ادخالن ینداطارافی لراؤنجئ تورک کاویم

 [  3ائدیلمیشتیر.]

سهیا سواللئسی زامانیندا، تورک کولتورونون   

یندئن بیری موسیکی لراوزئریندئکی ائتکی لرچینلی

ساهاسیندا گؤرولموشتور. آینی یوزییلالردا، آراالریندا 

 وی قین موسیلرین دئ بولوندوغو کومشو کاویملرتورک

میشتیر. ی ائتکی آلتینا آلمایا باشاللردانسالری چینلی

 "جهوو ایکرامالری  "ائسکی چین کایناکالریندان  

ین لرندا، تیلو آدیندا بیر آدامین یابانجی کاویم

ر اولدوغو اینی اؤغرئنئن ایلک ساناتکلرموسیکی

 [  4کایدئدیلمیشتیر.]

(، 1050-1450سهانگ سواللئسی زامانیندا )مؤ   

 وی دئوام ائتمیشتیر لرتورک کولتورونون ائتکی

یدارئ ائدئن بویوک ایاله دئ دونیایی ا’ی چینلراؤنجئ

ین گؤک لردی کولتونون یئرینی گیتتیکچئ تورکسهان

دئ سهانگ دئوریندئ ’دینی آلمیشتیر. نیتئکیم چین

اؤنجئکی چین  وبیر کولتور دئغیشمئسی باشالمیش 

بئرئکئت تانریالری یانیندا گؤک دینی -توپراک

ی بیر دینئ ئتتیرمیشتیر. چوک تانریلا حیسکئندینی 

دئ تانریالرین ائن بویوغو ’اوالن چین صاحیب

توپراک تانریسی ایدی. -ساییالن دی بیر تاریم

توپراک، آنا تانریچا اوالراک تاساووور اولونویوردو. 

سونراالری دی، گؤک دینی نین تئسیرییلئ، 

کرال حالینئ -اینسانالرین آتاسی اوالن بیر تانری

کورولدوغو ایلک  [ سهانگ سواللئسی5گئلمیشتیر.]

دئ، تورک کولتورونون ائن ’1450دئ، یانی مؤ لرسئنئ

ئ گئتیریلمیشتیر. ’هایوانی اوالن آت، چین مهم

ئ ’آراباسی دا چین حرببونون یانیندا 

آرابانین ناکلئدیلمئسی سهانگ  و[ آت 6گیرمیشتیر.]
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دئولئتیندئ بیرچوک باکیمدان چابوک دئغیشمئ 

ی، کیسا بیر زاماندا بلرصاحییاپمیشتیر. شیمدی آرابا 

نی ن تاباکاسیاسهانگ دئولئتیندئ ایمتییازلی زادئگ

 واصیلزادئ اولویورالر تئشکیل ائدییورالر، بیر نئوی 

بیر دئرئبئیلیک شئکلینئ  هیادزدئولئتین شئکلی داها 

بونونال  ومدار آیلئسی دئ آرابایی حوکویاکالشییوردو. 

 حربیئنی بیر داها بویوک ایستیالالرا موسایت اوالن 

جئ، سهانگ دئولئتی بویلهتئکنیغی کابول ائدییوردو. 

زامانال آرتان کوزئی )تورک( تئسیرییلئ 

ائسکی  ودئغیشتیریلدیکتئن سونرا گئنیشلئمیشتیر 

لئ بیرلیکتئ تورک لرچاغالردان بئری تیبئتلی

 [  7ی نین یاشادیغی بؤلگئیئ اوزانمیشتیر.]لرکابیلئ

دئن لرهیا دؤنئمیندئ تورکدئ برونز ساناتی س’چین  

ائدیلدیغی گیبی، سهانگ دئوری نین ائن  ادخال

ی شوپهئسیز کی، لریوکسئک سانات ائسئر

برونزالردیر. آینی دئویردئ برونز دؤکوجولوغو 

وو آدلی بیر کابیلئ -کوزئیدئن هیجرئت ائتمیش کون

نین ائلیندئ بولونموشتور. موهتئمئلئن بو کابیلئ 

سهانگ دئوری بیتیپ جهوو  تورکتور. بونون ایچین

 وی لردئوری باشالدیغی زامان، برونزالرین شئکیل

[ سهانگ 8ی دئ دئغیشمئمیشتیر.]لراؤرنئک

الری نین بونونال مونهاسیر عنصرکولتوروندئ تورک 

سهانگالرین  حتی وکالمادیغی وورگوالنماکتادیر 

ی نین دئ آسلیندا تورکچئ اولدوغو لرکئندی دیل

 [  9دیر.]ایدیعا ائدیلمئکتئ

ین کوردوغو لرشیمدییئ کادار ائکسئرییئتلئ چینلی  

بیر دئولئت اوالراک زاننئدیلمئکتئ اوالن جهوو 

( آسلیندا اورتا 256-1050سواللئسی نین )مؤ 

آینی  ویندان کورولدوغو طاراف لردان گئلئن تورک’آسیا

دئولئت آراجیلیغییال ائسکی تورک اینانچالری نین، 

پئک چوک تورکچئ  ون دوشونجئسی نی حقوق

. یوزییلدا 19ئ گئچمیش اولدوغو لرسؤزلوغون چینلی

یندان کابول ائدیلمئیئ طارافی لرتورکولوژی بیلگین

-باشالیان بیر فیکیردیر. چینلی بیلیم آدامی سهوی

-سهو دا جهووالرین، چین کایناکالریندا بای-زهونگ

آنالمیندا گئلیر( اوالراک   "تورک  ضبئیا "دی ) 

ئت ائتتیغینی ’دئن نئشلریلئن تورکذیکرئد

 بیلدیرمئکتئدیر.  

گؤرولوپ دئولئت  هد جهووالرین چین  

الرال کاریشان بوزکیر تورک عنصرگئلیشتیکچئ یئرلی 

بو ایکی کولتورون  ودئ یاییلمیش ’کولتورو، چین

چین  وکایناشماسیندان گئرچئک چین مئدئنییئتی 

حث [ ب10توپلولوغونون ائساسالری کورولموشتور.]

ی نین تاریخئدیلدیغی گیبی، گئرچئک چین ا

( 247-1050باشالدیغی جهووالر دئوریندئ )مؤ 

ی لریئرلی کولتور اوزئریندئ کوزئیباتی تئسیر

ی لربوسبوتون آرتتی. تورک مئنشئلی اولدوکالری ای

ییلدیز  وسورولئن جهووالر، ایچیندئ گونئش، آی 

یورالردی. ی نین بولوندوغو گؤک دینینئ اینانیلرکولت

ی سهانگ دئوریندئ گؤرولئن گؤک لرایلک ائتکی

 واوزئریندئ  لرتئن سونرا دا چینلیتاریخدینی، بو 

یندئ اوالغان اوستو بیر رول اوینامایا دئوام لردوشونجئ

دئ، دونیایی ایدارئ ’ی چینلرائتمیشتیر. داها اؤنجئ

ایکئن،  حاکیمدی کولتو -ائدئن بویوک ایاله سهان

 وونو اورتادان کالدیریپ، ناتورالیزم جهوو)چو(الر ا

. باشکئنت لویانگ لرکاهرامانالر کولتونو یئرلئشتیرمیش

شئهری بو دی نین تئسیری ایلئ، دونیانین مئرکئزی 

 صاحیبساییلییوردو. نیهایئت یوکسئک ایکتیدارا 

  "ون اوغلو ’گؤک "دئ  ’مدار، چینحوکو

ی ئ یئن’مئرتئبئسینئ یوکسئلتیلدی. جهووالر، چین

دیر. لرگئتیرمیش لریئنی آکیدئ وبیر ایدارئ سیستئمی 

ئ یئنی ’دان چین’. کوپپئرس دئ اونالری اورتا آسیاو

 لردئولئتچیلیک سیستئمی گئتیرئن آتلی تورک

 اوالراک کابول ائتمئکتئدیر.  

هئرهالدئ جهووالر زامانیندا، بیریسی سیهیربازلیک،   

ئرئ، ائتمئک اوز تمثیلینی لردیغئری دین اومدئ

ین چیفت کراللیک اوصولو حاکیم بولوندوغو لرتورک

ائدئن  تمثیلمالومدور. بونالردان سیهیربازلیغی 

کرالین، سهانگالردان کالدیغی کابول اولونماکتادیر. 

ی نین لرگ. حالوون ایلک جهوو کرالالری ایسیم
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دؤرت هئجئلی اولماسینی داهی بونالرین تورکلوغو 

بازی مواسیر سیاسی چین  ایلئ ایلگیلی گؤرمئکتئدیر.

چین موناسئباتیندان -ی نین، کادیم تورکلررومونئو

ئدئرئک یازدیکالری یازیالریندا، جهوو حث اب

ون زامانیندان میراث اوالراک ’مداری تونحوکو

  "تای  "،   "آنرو  "،   "کوتا  "،   "ائتی  "بونالردان  

ین کالمیش اولدوغو ائسکی لرگیبی تورکچئ کئلیمئ

کایناکالریندان آلیناراک یازیلدی. فینالندییالی چین 

ی لرکورئ دیل ومونگولیست گ. ژ. رامستئدت، چین 

ی اوزئریندئ لرنین بوگون کونوشوالن لئهچئ

تئتکیکاتتا بولوناراک، تورک دیلی نین یالنیز ائسکی 

چین دیلی اوزئریندئکی تئسیرینی تئسبیت ائتمئکلئ 

ی اینکیشاف کالمامیش، تورک دیلی نین ائن ائسک

ساهاسی نین 

 وشیمالی چین 

کورئ مینتیکاسی 

اولدوغونو داهی 

ی لرای

[ 11سورموشتور.]

گونوموزدئ کوزئی 

دئ یاشایان ’چین

ین دیلیندئ لرچینلی

تورک دیلی نین 

 "ی باریز اوالراک گؤرولور. اؤرنئغین، تورکچئ  لرائتکی

مئن  "دئ  لرجوملئسی چینلی  "بئن یئمئک یئمئم 

کلیندئ سؤیلئنیر. اؤزکان اؤزتئکتئن شئ  "بو چی 

.ولوسالراراسی تورک کولتور 6 "یندان  طاراف

یندئ لردونیا دیل "نئ سونوالن   "کونگرئسی 

آدلی بیر بیلدیریدئ،   "ی لرتورکچئ نین ایز

ین ساییسی نین لرچینجئدئ بولونان تورکچئ سؤزلوک

 ودئن فازال اولدوغو بیلدیریلمیشتیر. تورک  300

دئ جهوو  لردئن موتئشئککیل اوالن سوواریلرتیبئتلی

دئ ’دئولئتی نین ایلک ییلالریندان ایتیبارئن چین

[ ائسکیدئن چوبان 12ساواشالرا سئوک ائدیلمیشتیر.]

اوالن بو ایستیالجیالر، زیرااتال مئشگول اوالن 

ینی داها یگی لرائسیر حربسهانگالردان 

تمئ یندئن، اینسان کوربان ائلرکولالنماسینی بیلدیک

دئ ’دئتینی اورتادان کالدیرمیشالردی. جهووالر چینا

ینی دئ دئغیشتیرمیشتیر. سهانگ لرمئزار شئکیل

دئوریندئ توپراک آلتیندا ائو شئکلیندئ مئزارالر 

ی لریاپیلمیشتیر. شیمدی ایسئ بویوک بوزکیر ساکین

 –ی گیبی، بویوک تومولوس لرنین تئرجیه ائتتیک

 نین مدارالریحوکو جهوو یانی. یاپیلییوردو مئزارالر

ینئ لریلشئک ینلرداکی’آسیا اورتا ایسئ، مئزارالری

[ بو 13حالیندئ ایدی.] لرچوک بئنزئیئن بویوک تئپئ

دئ سون زامانالردا ’چئشیت مئزار تارزی نین چین

یندئ دئ دئوام ائتتیغینی لرتانگ دؤنئم وجهین، هان 

یال هئرهالدئ، بو جهووالردا، تامامی "یگی بیلییوروز.  

سون زامانالردا 

یندئ لرتورک کاویم

تین اداگؤرولئن بازی 

ندوغونو بولو حاکیم

گؤستئرئن کاییتالر، 

الرا مطالعه  نیلیسا

نیسپئتلئ داها 

، هتلیدیر. ازجوملوکوو

بونالردا اؤلموش 

ائجدادا نیسبئتلئ 

 "تاتبیک اولونان تابو تامامییال تورکچئ اولموشتور. 

[14  ] 

ی نین لرورتاالریندا تورک موسیکیجهوو دئوری نین ا  

دئ بویوک بیر یانکی اویاندیردیغی ’چین

ین بیر بؤلوغو لر. یوزییلدا تورک6بیلینمئکتئدیر. مؤ 

ایل داغچا دئولئتینی کورموشتور.  وئ گیتمیش ’چین

دانس  وآراسیندا شارکی سؤیلئمئک  لرچینلی

اویناماک سورئتییلئ یاشامینی سوردورئن بو 

الرینی عنصرئ یئنی سانات ’ین، چینلرتورک

 280-550[ مؤ 15گئتیردیغی آنالشیلماکتادیر.]

ییلالری آراسینداکی دئویردئ بوتون چین 

جئمییئت نیظامی نین ائساسی  وفعلسئفئسی نین 
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بویوک فیلوزوفالر دا اورتایا چیکمیشتیر.  وکورولموش 

یندئ اونو سون زامانالرا تاریخبونالر آراسیندا چین 

دییئ   "چین سوکراتئسی  "  وائدئگئلئن کادار دئوام 

ون آکیدئسی، سوسیال ’تاوسیپ ائدیلئن کونفوچیوس

ین گؤک دینی لرسیاسی گایئسی تورک وفعلسئفئسی 

دوشونجئسیندئن گئلمیشتیر. بو  حقوقاونا دایانان  و

ون تانرییی ائن بویوک کودرئت ’یوزدئن، کونفوچیوس

مدار حوکو-آیلئ، تانری-اوالراک تاساووورو، دئولئت

ین تانری، لری تورکلرآهالک دوشونجئ وموناسئبئتی 

تؤرئ آنالییشالری ایلئ بیر پارالئللیک آرز  وکوت 

ون ائسکی تورک ’ائتمئکتئدیر. کونفوچیوس

ایضاح ائتتیغینئ دایر دیغئر بیر  وینی ناکیل لرتئالککی

ئدئرکئن، چینچئ حث ادان ب’دئلیل دئ، تانری

یو -و کولالنماسیدیر. او، لونسؤزون  "تیئن  "اولمایان  

 و)فئلسئفئ کونوشماالری( آدلی کیتابیندا گؤک 

ینی دایما بو کئلیمئ ایلئ لرتانری تابیر

)تئنگری(   "تانری  "کارشیالمیشتیر. بو دا تورکچئ  

حث [ ب16کئلیمئسیندئن باشکا بیر شئی دئغیلدیر.]

ی نین آسلی لرئدیلدیغی گیبی، کونفوچیوز تالیما

دوشونجئسییلئ بیر تورلو آالکاسی  چین تانری

تا ائن یگی خصوصیوکتور. دوالییسییال، بو 

. ائبئرهارد هاکلی اوالراک وآراشتیرماالری یاپان 

ون آکیدئسی، ’کونفوچیوس "شؤیلئ دئمیشتیر:  

گؤک دینی نین صیرف بیر گئلیشمئسیندئن 

[ بیر ائکلئمئ وار کی، موحاریپ 17] "عیبارئتتیر. 

چین  "  وزئ -یندا یاشایان مئنگزامان لردئولئت

زئ -سایماک گئرئکیر اوالن سهون  "روسجئلینی 

داریدیرالر. هئر ایکیسی طارافهئر ایکیسی کونفوچیوز 

گئلیشتیرمئغئ ینی لردئ کونفوچیوس فیکیر

لسئفئسی دئ کونفوچیوز چالیشمیشالر. چین ف

بوداجیلیک  وی داهیل، داو اؤغرئتیسی لرفیکیر

 [  18کولدان گئلیشمیشتیر.] اولماک اوزئرئ اوچ

ئ یاپتیغی لرآینی دئویر تورک کولتورونون چینلی  

ین لری آراسیندا دئمیرجیلیک دئ واردیر. تورکلرائتکی

دئمیرجیلیک ایلئ سیکی بیر باغالری واردیر. آما اورتا 

ین بو مادئنی نئ زامان تانیدیکالری لردا تورک’آسیا

ئ لرینلیینی تایین ائتمئک زوردور. چتاریخنین 

. یوزییلدا جهووالر 7دئمیرجیلیغین مؤ آنجاک 

چیسی او. تاریخزامانیندا مالوم اولدوغو فیکری سانات 

ی سورولموشتور. فاکات لریندان ایطارافمونستئربئرگ 

ایمالی ایچین  سیالح ودئمیرین گئنیش میکیاستا 

دئ آنجاک میالتتان اؤنجئ ’ایستیمالی چین

ساناتی موتئهاسسیسی دئ باشالمیشتیر. چین لر’300

ییلئ جولومبیا تاریخ 6,5,1937ون ’. بیسهوپوجارل. 

رسیتئسی هوجاالریندان در. تهوماسرئادئ واونی

یازدیغی بیر مئکتوبوندا، ائن ائسکی چین دئمیر 

جهوو  وسی ائیالئتیندئ -الری سهانسیالح

دئ بولوندوغوندان، لرسواللئسی نین واتانی اوالن یئر

ئی نئهری و، یانی  "جورریدور  ستئپپئ "دئمیرین،  

بونو  وهاوزاسی یولویال گارپتان گئلمیش اولدوغونو 

ی لرجهووالرین گئتیرمیش بولوندوغونو ای

ئ لر[ دئمیرجیلیغین چینلی19سورموشتور.]

دئن گئلمیش اولدوغونو چینلی بیلیم آدامالری لرتورک

میان -زهونگ-دا وورگوالماکتادیر. بو کونودا سئن

 بیر هئر بولونان دا’سیبیریا "تیر:  شؤیلئ یازمیش

 لرتورک گؤک. … واردیر اوجاکالری دئمیر بؤلگئدئ

 آینی. رمیشتیرو آدینی  " تامور "  دئمیرئ

 ایلئ  " تا "  اوالن هئجئسی بیرینجی سؤزجوغون

 گئلئن آنالمیندا  " دئمیر ")   " تیئ "  چینجئدئکی

. بو، رآینیدی تئالففوزو ائسکی نین(  ایشارئت چینچئ

-دئ دئمیر کولالنما تئکنولوژیسی نین کوزئی’چین

الردان گئلمیش اولدوغونو طارافباتی 

 [  20کانیتالماکتادیر.]

لئ ایلگیلی اولدوغو لرهایوان اوسلوبونون تورک  

یندا فیکیر آیریلیغی یوکتور. بو سانات اوسلوبونون حاقق

. بین ییلالرینا 3دا مؤ ’ی اورتا آسیالرایلک بئلیرتی

یندان طارافدار گیتمئکتئدیر. فاکات کارلگرئن کا

دئ لر’600یاپیالن یئنی آراشتیرماالر، بو اوسلوبون مؤ 

دوغرودان دوغویا برونز ساناتینا تئسیر ائدیلئبیلئجئک 

کادار گئلیشمیش اولدوغونا سهانگ دئوریندئن کاالن 
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ساناتی  سیالحائن یئنی بولونتوالر، هایوان اوسلوبونون 

. یوزییلدا تامامئن 14مازسا، مؤ نین، هیچ اول

گئلیشمیش اوالراک مئوجوت اولدوغونا شوپهئ 

دئن بئری بو ’600بیراکماماکتادیر. ائن آشاغی مؤ 

تلئ وهایوان اوسلوبو، ائسکی چین برونز کولتورونئ کوو

تلی بیر هایوان اوسلوبو وتئسیر ائتمئکتئدیر. کوو

یئنی  و لرتامامئن یئنی شئکیل وگئلیشمئکتئ 

زیینات مئیدانا گئلمئکتئدیر. بینیجیلیک ساناتی تئ

 وئ گیرمئسییلئ کوشوم تاکیمی نین ’نین چین

آراباالرین مادئنی کیسیمالریندا هایوان اوسلوبونون 

تاتبیک ائدیلدیغینی گؤرویوروز. بونالر اؤنجئ مئوجوت 

زاریف  ودی. تئزیینات داها اینجئ لراولمایان شئی

دئ کاکما تئکنیغی لراولماکتادیر. یئنی تئکنیک

گوموش ایپلیک  و)رئنکلی تاشالرین کاکیلماسی( 

تئکنیغی )گوموش تئلین کاکیلماسی( چوک 

دئ ’نیز چینکولالنیلمیشتی. بو یئنی سانات، یال

ینا دا ’چین هیندیستان و هکالماییپ، گونئی چین

 [  21گیتمیشتیر.]

تا، آینی دئویر چین خصوصاؤزئت اوالراک بو   

کلو بیر دئغیشمئ یاپان تورک کولتوروندئ کؤ

ی اوالراک جهوو لرکولتورونون اؤنئملی بئلیرتی

دئن آنالشیلدیغی اوزئرئ، لردئولئتیندئکی گؤرونتو

)ات بئسلئمئ(، دینی )گؤک کولتو(، ایداری  اقتصادی

)گئلیشمیش آسکئری کاراکتئر(، سانات )هایوان 

الری عنصراوسلوبو( وب. گیبی آسلی تورک 

 [  22میشتیر.]موشاهئدئ ائدیل

دئ ’جهوو دؤنئمی نین سون زامانالریندا چین

دئنیلئن ماحاللی هانئدانالر اورتایا  لرموحاریپ دئولئت

دئ تورک کولتورونون  لرچیکتیغی زامان، چینلی

 وئدیلمئیئ باشالمیشتیر حیساوستونلوغونو داها یگی 

مدارالری آراسیندا تورک کولتورو حوکودئرئبئیلیک 

اشاالر سورموشتور. نئتیجئدئ، اؤنئمی یندا موناکحاقق

یندان طاراف لرکاورانیلمیش اوالن تورک کولتورو چینلی

پالنلی اوالراک کابول ائدیلمئیئ باشالمیشتیر. 

جهوو  وئدیلدیغی گیبی، آتین سهانگ حث ایوکاریدا ب

 لرئ گیرمئسینئ راغمئن، چینلی’یندئ چینلردؤنئم

اری حالینئ گروپالر حالیندئ ساواشا حاضیر بیر سوو

ین اؤنونئ لرگئلئمئمیش. بو یوزدئن، دیغئر دئرئبئی

 ولینگ اؤرف -گئچمئک ایستئیئن جهاو کیرالی وو

ینی دئغیشتیرمیش، ماییئتینئ هون لرآدئت

اوکچولوک  وینی گییمئیی، بینیجیلیک لرائلبیسئ

[ گئرچئکتئن، جهاو 23ینی اؤغرئتمیشتیر.]لرهارئکئت

دئ تورک ’باتی چینشیمییلئ، کوزئیکرالی نین گیری

ارزیندا بیر سوواری کیتاسی تئشکیل ائدیلمیشتیر. ط

 وئ لرائسناسیندا تورلو گوچلوک لراوزون سئفئر

دئغیشیک ایکلیم شارتالرینا کوالیجا گؤغوس 

گئرئبیلمئسی، زامانیمیز آراشتیرماجیالرینی بیلئ 

هایرئتتئ بیراکان تورک اوردوسو ساغالملیغی، 

ین اوستونلوغو دوالییسییال الری نسیالح وکودرئتی 

یندان ایلک تاکلیت ائدیلئن بوزکیر طارافیابانجیالر 

سسئسئسی اولموشتور. سؤیلئندیغی گیبی، چین وم

 وآسکئری گوجونو تورک اوصولوندئ دوزئنلئمئک 

دوناتماک تئشئببوسو اؤنجئ جهاو کراللیغیندا 

گؤرولموش، داها سونرا جهین ایمپاراتورو مئشهور 

( 210-247تی دئوریندئ )مؤ -هوانگ-سهی

-141تی )مؤ -هیزالندیریلمیش، هان ایمپاراتورو وو

تسینگ ایلئ، بونون -ئیونین کوماندانالریندان (’ 89

بین  140یئتیشتیرمئسی اولوپ، هون سیستئمیندئ 

-کو-تی چیکاران هووکیشیلیک بیر سوواری کوو

-کو-یندان باشارییا اوالشتیریلمیشتیر. هوطارافپینگ 

توران تاکتیغینی اویگوالیان ایلک یابانجی پینگ 

 لرکوماندان اوالراک بیلینمئکتئدیر. آتلی بیرلیک

الری، آسلیندا بوزکیر سیالحتئشکیلی یولو ایلئ تورک 

تورک سوواری ائلبیسئسی اوالن جئکئت، پانتولون، 

ئ گیردی. سورئک ’چیزمئ دئ چین وهون باشلیغی 

 لرتاکلیت و اتاصالحآوالری دا اورادا گؤروندو. بو 

 [  24چاغیندا دا دئوام ائتتی.] لرگؤکتورک

ی بیلینئن اون تاریخییللیک بیر  4000دئ لرتورک  

ئ لرایکی هایوانلی تورک تاکویمی نین دئ چینلی

ی لرگئچتیغی بیلینمئکتئدیر. آما نئ زامان گئچتیک
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کئسین اوالراک بئلیرتیلمئمئکتئدیر. جهین 

تی اولدوغو سواللئسی نین بیر تورک دئولئ

ی سورئن اونلو شارکییاتچی لرفیکرینی ای

م سوردوغو حوکوچاوانس، بو دئولئتین 

دؤرت  وسیراالردا، اون ایکی هایوانلی تاکویمین 

دان کایناکالنان دؤرت جیهئت عنصرتئمئل 

ئ لردئن چینلیلردوشونجئسی نین تورک

حث [ ب25گئچتیغینی بیلدیرمئکتئدیر.]

شئی وار کی، ایلیم  ئدیلمئسی ایجاپ ائدئن بیرا

ساهاسیندا جهین سواللئسی نین بیر تورک 

دئولئتی اولدوغو هئنوز تام اوالراک کابول 

ائدیلمئزسئ دئ، آینی دئولئتین کویو بیر تورک 

یندا فیکیر آیریلیغی حاققکولتورونئ بوروندوغو 

یوکتور. جهین سواللئسیندئ باشالنگیچتان بئری 

نلی اولمادیغینا، آهالی نین ائکسئریسی نین صاف چی

لئ چوک کاریشمیش اولدوغونا لرتیبئتلی و لرتورک

یاری  "بو دئولئتتئن   لرشوپهئ یوکتور. صاف چینلی

. زامانال بو یابانجی تئسیر لرئدئرحث ادییئ ب  "باربار 

ین ائن ’آزالمییور، موتئمادییئن تازئلئنییوردو. جهین

ی یو، یابانج-مئشهور نازیرالریندان بیری اوالن یو

ین ’مئنشئدئندیر. یابانجی تئسیرلئ دئولئت، چین

ییلئ هیچ بیر زامان فازال لردیغئر فئودال کولتور

کایناشمامیشتیر. بونون ایچین فئودالیزمدئن ائن 

کوالی کورتوالبیلئن بو دئولئت اولموشتور. بو 

ی لری نین تئسیرلردئولئتتئ گؤچئبئ موحاریپ کاویم

ادا، بوتون حالکین چوک اولدوغوندان، ایلک دئفا بور

تئ کولالنیالجاکالری فیکری حربین دئ لرکؤیلو حتی

یاییلماکتادیر. بو یوزدئن آینی سواللئ گیتتیکچئ 

تی -هوانگ-آسکئری بیر ماهییئت آلمیشتیر. سهی 

ین ائسکی کوزئی لرنین کئندیسی دئ گؤچئبئ کاویم

ینئ آیت بیر فیکری کابول ائتتیغینی لرکولتور

رک بیلیم آدامالریندان عوثمان [ تو26گؤرویوروز.]

شی -دئ شان’48ا گؤرئ، آینی تاکویم مس ’توران

دئ ’ائیالئتینئ یئرلئشئن هونالر واسیتاسییال چین

. یوزییلالرا 1دئ مس ’[ چین27اینتیشار ائتمیشتیر.]

 ی گؤرولئبیلیر.  لردئ بو سیستئمین ایزلردایانان بئلگئ

میندئ ائسکی چین کایناکالرینا گؤرئ، هون دؤنئ  

ی داها دا لراوزئریندئکی ائتکی لرین چینلیلرتورک

ائلبیسئ، ائو تاکیمالری  وچوغالمایا باشالمیشتیر 

دانس،  و، چالگی لر)کولتوک، یاتاک، ساندالیئ(، یئمئک

مادئن  ویاشام تارزالری  اقتصادیاوالشیم آراچالری، 

یندان چوک طاراف لرکاکما ساناتالری چینلی واویما 

مدارالر گیبی باشکئنتتئکی حوکویر. بئغئنیلمیشت

آریستوکراتالر گروبو دا آرکا آرکایا اونو تاکلیت 

ی لردی. بیلهاسسا آینی کولتور بئلیرتیلرائتمیش

ی باشتا لرآراسیندا تورک موسیکیسی نین ائتکی

ی هونالردا لرچیتاریخگئلمئکتئدیر. ائسکی چین 

 لرهونالرال چینلی و، چالگیالر لرگؤرولئن موسیکی

ی لرراسیندا گؤرولئن کارشیلیکلی موسیکی ایلیشکیآ

ی لرهونالرین چین موسیکیسینئ یاپتیغی ائتکی و

رمیشتیر. هونالرا و لریندا اؤنئملی بیلگیحاقق

یئ گؤرئ، تورک ’جهی-ینو-ائولئندیریلمیش سای

چوک  لرداوولو چینلی وچالگیالریندان بورگا )بورو( 

دئ آسکئری لربئغئنمیشتیر. آینی سیراالردا، چینلی

بیر  مهمموسیکی نین گئلیشمئسیندئ دئ هونالرین 

رول اوینادیغی بئللیدیر. بو کونودا چینلی 

بای شؤیلئ یازمیشتیر:  -جهیژ -آراشتیرماجی سهین

یندئن ایتیبارئن کوزئی لرهئن سواللئ وجهین  "
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یندئن هونالر سورئکلی اوالراک چی نین لرکاویم

یش. بو یوزدئن، کوزئی سینیرالرینی تئدیرگین ائتم

کونولموشتور.  لرکوزئی سینیرالریندا کورویوجو آسکئر

ائکسئرییئتلئ سینیر دیشینداکی  لرآینی آسکئر

 ور شارکیالرینی واین جئنگلرگؤچئبئ کاویم

ی ایلئ لرسئس وایهتیشاملی سئداالرینی اؤغرئنمیش 

رمئیئ باشالمیشالر. سونرا دا آینی وگؤزداغی 

یندئکی لرسارای مابئت حتی شارکیالر سارایا گیرمیش،

دئ ’دئ دئ سؤیلئنمیش. بو، چینلربویوک تؤرئن

بورگا موسیکیسی نین، یانی آسکئری  وداوول 

 [  28] "موسیکی نین شئکیللئنمئسیدیر. 

دئ ’شونو آیریجا بئلیرتمئک ایجاپ ائدئر کی، کوزئی  

نین گونئییندئکی ’تانری داغالری وبولونان هونالرین 

ی نین لرموش شئهیر دئولئتواهاالردا کورول

  "ی لرهو موسیکی "ی، چین کایناکالریندا  لرموسیکی

آدی آلتیندا کایدئدیلمیشتیر. چینلی آراشتیرماجی 

ی نین هئپ بیر گؤودئ لرلو، هو موسیکی-یین-یانگ

اولدوغونو بیلدیرمئکتئدیر. نیتئکیم دوغو 

دا هوتئن دیشینداکی واهاالرین ائسکی ’تورکیستان

ین تورک اولدوغو گیتتیکچئ ی نلرساکین

یندئن یئتیشمیش لرکانیتالنماکتادیر. اویگور تورک

تاریم  وبویوک بیلگین آ. موحاممئد ائمین هونالردان 

یندئن لرنئهری جیوارالریندا بولونان شئهیر دئولئت

ین، یالنیز هون لرآراسینا یاییالن شئی لرچینلی

آسکئری موسیکی ایلئ مونهاسیر  وبورگاسی 

ین داها گئنیش لربو یؤندئکی ائتکی وغینی کالمادی

میکیاستا اولدوغونو دیلئ گئتیرمیشتیر. اونا گؤرئ، 

لی(، -پا(، بالمان )بی-هئن دؤنئمیندئ بئرباپ )پی

-هو(، بورگا، نئی، داوول، بورییا )هو-غونگکا )کونگ

ئ گیرمیشتیر. ایمپاراتور ’ژیئ( گیبی چالگیالر چین

جهاو -شتیر. باندی نئیی چوک بئغئنمی-لینگ-هان

ساو، اوغانالر -یورویوشتئ بورگا کولالنمیشتیر. ساو

اوزئرینئ یاپتیغی یورویوشتئ بالمان چالدیرمیشتیر. 

آدلی بیر   "مئلودی  18بورییادا  "جهی  -ئنو-سای

آینی موسیکیگی او، هون  ومانزوم ائسئر یازمیشتیر 

[ آینی دؤنئمدئ 29بورگوسو ایلئ چالمیشتیر.]

ی دئ هئن سواللئسی لرناغمئ هوتئن-اودون

یندان کابول ائدیلیپ سارایدا اویناندیغی گیبی، طاراف

یینئ آسکئری موتتئفیک آراماک آماجییال اورتا 

-یا گئلمیش اوالن چین ائلچیسی جهانگ’آسیا

جهیئن، واتانینا دؤنئرکئن کومول ایلیندئ یایگین بیر 

ئ ’نی چین "ماهادور موکامی  "دوروما گئلئن  

وشتور. هئن دئولئتی نین موسیکی سارایینی گؤتورم

یوان آدلی بیر موزیسیئن اونا -یؤنئتمئکتئ اوالن لی

چئشیت موسیکی ایجات ائتمیشتیر.  28دایاناراک 

آینی ناغمئ سونراالری بیر تاکیم ایساله یاپیلماک 

 [  30سورئتییلئ ساواش مارشی اولموشتور.]

ین لریینئ چینللر. یوزییلالردا تورک موسیکی4-6  

دئ کوسئن ’385مئراکالری داها دا آرتمیشتیر. مس 

کاشکار  -دئن سونرا سولی’436)کوچا( ناغمئسی، 

دان سونرا هونالرین بیر دالی اوالن ’476ناغمئسی، 

ئ لریاببانالرین داوول دانس موسیکیسی چینلی

[ آینی سیراالردا، یینئ سوگد 31یاییلمیش.]

یشتیر. مس ئ یاییلمایا باشالم’موسیکیسی دئ چین

. یوزییلدا کوزئی جهی دئولئتی نین ایمپاراتورالری 6

ینی لرسوگد موسیکی وبئرباپ چالمایا، کوسئن  ونئی 

بوندان اؤتورو  حتیاؤغرئنمئیئ مئراک دویموشتور، 

ینی دئ بیر یانا بیراکمیشتیر. ایمپاراتور لردئولئت ایش

-گام "ی تاکلیت ائدئرئک  لرئی آینی موسیکیو-گاو

دیشارییا  ویی ایشلئمیشتیر  "ز موسیکی کایگیسی

ی تئفتیش ائدئرکئن آت لرگیدیپ چئشیتلی بؤلگئ

[ 32اوزئریندئ هئپ آینی موسیکیگی چالمیشتیر.]

ی لرموسیکی لردئ راغبئت گؤرئن باتی ائل’چین

ین چوک ائتکیلی لرایچیندئ کوسئن موسیکی

 اولدوغونو چین کایناکالریندان اؤغرئنییوروز.  

ئ لراورتا آسیا یولو ایلئ چینلیبودیزمین   

بویوک ائمئک هارجامیشتیر. مس  لریاییلماسیندا تورک

ئ گؤتورولئن کوسئنلی کوماراجیوا، ’. یوزییلدا چین4

اورادا بودیزم تئرجومئجیلیغییلئ اوغراشمیشالردی. 

 وی تئرجومئ ائتمیش لرجیلت بودا مئتین 425
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ئ یاکین چیراک یئتیشتیرمیش اوالن ’800

دئ بودیزم تئرجومئجیلیغی نین ’یوا، چینکوماراج

 [  33ییئتتیر.]حث اتئمئلینی آتمیش بیر ش

گؤکتورک دؤنئمینئ گئلیرکئن چین کولتوروندئ   

ی نین ایکینجی مئرهالئسی اورتایا لرتورک ائتکی

ال بئرابئر ’چیکمیشتیر. گؤکتورک پرئنسئسی سویوم

ماندا  -ژیزتونگ، بئگ-ئ گیدئن سوجوپ، بئگ’چین

ین موسیکی لری چینلیلرتورک موزیسیئن گیبی

یاپماکال کالمامیش،  اصالحات وآالنیندا اؤغرئتیم 

آینی زاماندا پئک چوک موسیکیگی ایجات ائدئرئک 

ی نین گئلیشمئسینئ بویوک کاتکیدا لرچین موسیکی

ین داغینیک بیر لربولونموشتور. سوجوپ، چینلی

دوروما دوشوپ بوزولموش اوالن یئدی بؤلوملو 

بؤلوملو  12 ویکی ریتمینی تانزیم ائتمیش موس

موسیکی کورالینی ایجات ائتمیشتیر. چین موسیکی 

یندئ دؤنوم نوکتاسی تئشکیل ائدئن تاریخ

دئ سونگ دؤنئمینئ ’ون آینی کورالی، چین’سوجوب

دا ’دا کورئ، ژاپون، باتی’دوغو وکادار سورموشتور 

دئ تیبئت، ’ئ کادار یاییلمیشتیر. گونئی’هینت

ینئ ائتکی لرویئتنام موسیکی وان، بورما یونن

دئ سوی ’[ کایناکالرا گؤرئ، چین34یاپمیشتیر.]

دئولئتی کورولدوکتان سونرا کولتور باکیمیندان 

گیگیمدئن  وتامامئن کوزئیئ اویان موسیکی  لرچینلی

باشالماک اوزئرئ گوندئلیک حایاتتا کولالنیالن پئک 

تورک  چوک شئی آلمیشالردیر. سوی سارایینداکی

ماندا اوندان -دئن بئگلرین باشیندا گئلئنلرموزیسیئن

سارایدا چوکتان  وفازال موسیکی ایجات ائتمیش 

دوشوک  وتئنگیز وسؤیلئنمئکتئ اوالن شئه

ماهییئتتئکی شارکیالری اورتادان کالدیریپ سارای 

 وینی تئمیزلئمیشتیر. سوی لرساناتی نین ایچئریک

  "موسیکیسی  تورک "ی آراسیندا  لرتانگ ناغمئ

آدیندا بیر موسیکی واردی. بونون دیشیندا، 

ی آراسیندا بولونان  لرکایناکالردا تانگ سارای موسیکی

دئنیلئن بیر موسیکیدئن   "تئیی -گؤکتورک سئن "

ی گئچئن موسیکی حث ا[ ب35سؤز آچیلمیشتیر.]

دئ لرگؤکتورک "یا  و  "گؤکتورک سانئمی  "نین  

یغی بیلدیریلمئکتئدیر. مؤ آنالمینا گئلد  "اوچ تور 

یندان زاپتئدیلئن طارافدئ تانگ ایمپاراتورلوغو ’636

ین لرتئن سونرا چینلیتاریخی، بو لرنون موسیکی’کوچو

 14آینی شئهیردئن  ودیککاتینی چئکمیش 

[ 36ئ سئوکئدیلمیش.]’آن-موزیسیئن چهانگ

ی نین تانگ ساراییندا لرجئ، کوچو موسیکیبویله

ندا دوکوز بؤلومدئن موتئشئککیل یاییلماسییال، آسلی

ی، اون بؤلوملو بیر موسیکی لراوالن تانگ موسیکی

  و  "تورک اویونو  "[ یینئ  37حالینئ گئلمیشتیر.]

-بیر سورئ جهانگ لرآدلی موسیکی  "جهو اویونو -آ "

دئ یاییلمیش اولماسینا راغمئن، سونراالری ’آن

و، خی-کایبولموشتور. تانگ دؤنئمیندئ یاشایان یئن

تورکچئ کونوشابیلیردی. گئنئ تورکچئ شارکی 

[ دئمئک 38دانس اوینایابیلیردی.] وسؤیلئیئبیلیردی 

یندئ لرتانگ دؤنئم وی سوی لرکی، ایلک گئلیشمئ

دئن لری نین تئمئلی، چینلیلرگؤرولئن چین موسیکی

ی ایهتیوا لرضیادئ، گؤکتورک

ائتمئک اوزئرئ ائترافتا بولونان 

ینئ لرسیکیین مولریابانجی کاویم

دایانماکال اورتایا چیکمیشتیر. 

نون زاپتیندئن سونرا ’کوچو

سی گئتیریپ واوزوم نو لرچینلی

دئ یئتیشتیرمیش، پئکمئز لرباهچئ

شاراپ ایستیهسال ائتمئک  و

 [  39دیر.]لرتئکنیغی دئ اؤغرئنمیش
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ی یانیندا لرتئکنیک حربآینی سیراالردا تورک   

چئکمیشتیر.  ین دیککاتینیلرسپورالری دا چینلی

ی چئشیتلی توپ لرکادینالرین دا ایشتیراک ائتتیک

ی( لرپولویا بئنزئر نئوی واویونالری )فوتبول، گولف 

آراسیندا اوینانماکتا اولوپ،  لرهونالردان بئری تورک

 [  40ئ دئ یاییلمیشتیر.]’چاغیندا چین لرگؤکتورک

اوزئریندئکی  لری نین چینلیلرگؤکتورک گئلئنئک  

ین گوندئلیک ’جهیئن-پرئنس جهئنگی لرائتکی

تا خصوصیاشامیندا آچیک اوالراک گؤرولموشتور. بو 

لیاهت وچین  "چین کایناکالری شؤیلئ یازماکتادیر:  

 وجهیئن گؤکتورک دیلینی کونوشمایی -جهئنگ

گیبی گیگینمئیی سئوییوردو. ماییئتیندئ  لرگؤکتورک

ئ بئنزئر بئشئر کیشیگی لربولونانالردان، گؤکتورک

توپالیاراک بیر گؤکتورک کابیلئسی کوردو. اونالرا 

کویون دئریسیندئن پالتو گییدیریپ، ساچالرینی 

کویروک شئکلیندئ اوزاتتیردی. بو کییافئتلئ 

-لیاهت جهئنگودی. لرچوبانلیکالرینا دئوام ائدئجئک

جهیئن آیریجا اوزئریندئ بئش آدئت کورت باشی 

میزراکالر  وهئیکئلی بولونان بیر بایراک یاپتیردی 

دیکئرئک، بو میزراکالرا بایراکالر آستیردی. کئندیسی 

دئ یاپتیردیغی بیر چادیردا اوتورور، آدامالرینا کویون 

اونالرال بئرابئر یانالریندا  وکئستیریپ پیشیرتیر 

آسیلی دوران کیلیچالرال کویون ائتینی کئسیپ 

جهیئن چوغو زامان -لیاهت جهئنگودی. لریئر

دی: کئندیمی بیر گؤکتورک لریلئ سؤیآدامالرینا شؤ

کاغانی یئرینئ کویوپ اؤلموش گیبی یاپاییم. سیز 

ی تاکلیت ائدین. لردئ اونون جئنازئسیندئکی اوصول

جهیئن اؤلموش -بونو سؤیلئدیکتئن سونرا جهئنگ

یئرئ اوزاندی. ائترافیندا بولونان  وگیبی یاپتی 

 آدامالرین هئپسی آغالییپ، کئندی ائترافیندا آت

ینی لرکئندیسینئ یاکالشاراک یوز وکوشتوروپ 

چیزییورالردی. بو مئراسیم اوزون سورئ دئوام 

لیاهت بیردئنبیرئ کالکیپ وائتتیکتئن سونرا 

جئ لرشونالری سؤیلئدی: ایمپاراتور اولسام اون بین

جهئنگ شئهری نین باتیسیندا -سووارییلئ جهین

کتورک آوالنیریم، اوندان سونرا ساچیمی اوزاتاراک گؤ

مئتینئ شاد اوالراک حوکومونون -سو-لی واولوروم 

[ 41] "اونا هیزمئد ائدئریم. بوتون ایستئغیم بودور. 

ینی لردئ گؤرولئن یوزلربونون دیشیندا، تورک

چیزئرئک کان آکیتماک سورئتییلئ آرز ائتمئک 

ئ لرگئلئنئغی نین دئ آینی سیراالردا چینلی

 [  42گئچتیغینی بیلییوروز.]

ی هونالر لرلئ یاپتیغی ایلیشکیلرورالرین چینلیاویگ  

ئ نازاران بیراز فارکلیلیک لرگؤکتورک و

گؤستئرمیشتیر. اویگورالر، تانگ ایمپاراتورلوغو ایلئ 

وارلیغی ایچین یاردیم  وباریش ایچیندئ گئچمئک 

ینی اؤنئ لرکولتور ایلیشکی وگؤستئرمئک، تیجاری 

اشلیجا سورمئک گیبی شارتالری دیش سییاسئتین ب

ی لری اوالراک سئچمیشتیر. اویگور سوواریلراؤلچو

دئ تانگ ایمپاراتورلوغونو اؤنگلوک ’763-755نین مؤ 

سؤیگون ایسیانی نین تئهلیکئسیندئن کورتارماسی،  و

چین ایچین بویوک اؤنئمی هایز بیر هارئکئتتیر. بونون 

 تاریخهسایئسیندئ بیر کاچ بین سئنئلیک بیر 

گئلیشمئ  وکورونما چین کولتورو  صاحیب

یانگ گیبی -لو وآن -اتینی بولموشتور. جهانگصفیر

باشتا اولماک اوزئرئ ایمپاراتورلوغون  لرباشکئنت

مئت ماکامالریندا تورک حوکویندئکی لربویوک شئهیر

ی چالیشمیشتیر. آینی لرسییاسئتچی وکوموتانالری 

، سارایالر، لردئ اویگورالرین کوردوغو ائولرشئهیر

، لوکانتاالر، تاپیناکالر لر، پازارالر، هاستانئنالرادوکک

ی لر[ آینی دوروم، چینلی43اورتایا چیکمیشتیر.]

تورک کولتورونو داها دا یاکیندان تانیماک فیرساتینا 

کاووشتورموشتور. نیتئکیم تانگ دؤنئمیندئ 

ین تورک کولتورونو اؤغرئنمئ هارئکئتی لرچینلی

حث ریندا بسینئ اوالشمیشتیر. چین کایناکالوزیر

ی آراسیندا لرئدیلدیغی گیبی، تورک کولتور ائتکیا

لیاهت وموسیکی اؤن پالندا گئلمئکتئدیر.  وگیگیم 

ین یاشامیندا گؤرولدوغو گیبی، ’جهیئن -جهئنگ

هئرکئستئ بیر تورک  ونی ادئ دئولئت ائرک’چین

رئنکلی، یاکالی،  وکاه وموداسی باشالمیشتیر. یئشیل 
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ی لرکوشاکلی تورک گییسی سولدان آچیالن، بئلدئن

ین گونلوک لرتانگ دؤنئمیندئ بویوک کیتلئ

یالنیز  لرگییسیسی حالینئ گئلمیشتیر. چینلی

ینی تاکلیت لرتورکچئ گیگینمئک، تورک کییافئت

ائتمئکلئ کالمامیش، آینی زاماندا تورک چالگیالرینی 

تورک  وچاالراک تورک شارکیالرینی سؤیلئمئک 

ورین بویوک بیر تئسیر دانسالرینی اویناماک دئ

سئنئ  50دالگاسی دورومونا گئلمیش. بو دوروم 

زونگ دئپ -خوان-سورموشتور. اونلو ایمپاراتور تانگ

-سونگ-چاالبیلئن بیر موزیسیئن اولموشتور. گونگ

ی اورتایا لرآو گیبی تورکچئ دانس ماهیر-لی ولینگ 

ی آینی دئورین لرچیکمیشتیر. تورک موسیکی

-جهین، جهانگ-یی، یوان-جهو -یئتیشتیردیغی بئی

-جهیئن، لیو-جهی، وانگ-فو، لی-بای، دو-هو، لی

-جهئنگ-لینگ، وینگ-جهو-روی، لی-سی، لی-یان

ین لرخی گیبی اونلو شاعیر-یی-لیو وزان 

ی لریندئ بیر تئما اولموشتور. تورک موسیکیلرائسئر

ی اوزئریندئ ائن یگی لرئ یاپتیغی ائتکیلرنین چینلی

ئ گؤرئ، ’ائمین محمداپمیش اوالن آ.آراشتیرماالری ی

ی باشتا اولماک لریندئ کوسئن موسیکیلرتانگ ناغمئ

 ودوروما گئچمیش  حاکیمی لراوزئرئ تورک موسیکی

ی نین تانگ لرهینت موسیکی وکورئ، ژاپون 

[ 44سارایینداکی نوفوزونو اورتادان سیلمیشتیر.]

دئ یابانجی موسیکی لرشؤلئن وت وآیریجا، دا

ی لرین یئمئکلرسینیر اؤتئسی میللئت ائشلیغیندئ

[ تورک موسیکیسی نین 45سئرویس ائدیلدی.]

ی سوی دؤنئمیندئ سادئجئ سارایال مونهاسیر لرائتکی

کالماسینا راغمئن تانگ دؤنئمیندئ سارای دیشینا 

تاشیپ سیرادان اینسانالر آراسینا دا 

[ سونگ دؤنئمینئ گئلیرکئن آینی 46یاییلمیشتیر.]

ین ’. ائبئرهاردو[ 47ا آرتمیشتیر.]ائتکی داها د

دئن موتئشئککیل لربیلدیردیغی گیبی، صاف چینلی

ین لراوالن گونئی چین ایلئ بیلهاسسا تورک

ییئتی آلتیندا بولونان کوزئی آراسینداکی آیری حاکیم

دئ لرسیاسی گئلیشمئ ائدئبییاتین دا آیری شئکیل

گئلیشمئسینئ یول آچمیشتیر. کوزئیدئ، بو دئویردئ 

رلی تورک شارکیالرینی تاکلیت ائدئرئک، تابیی، یئ

یندئکی لربیلهاسسا هیس وحالک دیلیندئ یازیلمیش 

تلئ شؤهرئت کازانمیش کیسا، ویندئکی کوولرایفادئ و

باسیت شارکیالر وار اولموشتور. گئرچئکتئن آسلیندا 

 وی آلتیندا کاالن لرگونئی نازمی نین تئسیر

کلین ین دئرینلیغیندئن ضیادئ، شئلریسح

ی لرریلئن تانگ دئوری شییروموکئممئلییئتینئ اؤنئم 

لئ دولدورولماسی تورک لرنین گئرچئک هیس

ییلئ اورتایا چیکمیشتیر. لرائدئبییاتی نین ائتکی

شییرین بو یئنی تاهاووولونو ایلک گؤستئرئن تانگ 

داها  ودیر. بوندان ’آنگ-زئ-یندئن جهئنلرشاعیر

تانگ دئوری نین دئن سونرا لرباشکا بیرچوک شاعیر

 [  48پارالک چاغی گئلمئکتئدیر.]

دئ تییاترو ساناتی نین ووجودا گئلمئسی لرچینلی  

دئ تییاترونون نئ لرئ باغالنماکتادیر. تورکلردئ تورک

یندا ائلیمیزدئ حاققزامان گؤرولمئغئ باشالدیغی 

اولماسینا راغمئن،  بویلهکئسین بیر مالومات یوکتور. 

دا ’میندئ بیر موحارریرین بئلگرادم. م. نیکولوویچ ایس

پولیتیکا  "دا  ’بئلگراد وردیغی بیر کونفئرانس و

لی تاریخ 1934اوجاک  24نین ’’ گازئتئسی

ساییسیندا یازدیغی بیر ماکالئ، او سیراالردا 

دئ لرگازئتئ وتورکچئیئ چئوریلیپ بازی دئرگی 

ین زامانیمیزدان لریایینالنمیشتیر. بو موحارریر، تورک

بین ییل اؤنجئ بوگونکو ماناسی ایلئ بیر درام دؤرت 

ینی سؤیلئیئرئک تورک لرساناتی ووجودا گئتیردیک

مئدئنییئتی نین گئچمیش چاغالرداکی  وکولتور 

ایکی بین ییل  وئدییور حث ااوستون مانزاراسیندان ب

اؤنجئ یازیلمیش اولدوغونو سؤیلئدیغی بیر تورک 

ویگور رییوردو. اویندا مالومات حاققپییئسی 

یازی بیلیمجیسی  ویندئن بویوک آرکئولوگ لرتورک

کوربان والی زامانیمیزدان ایکی بین ییل اؤنجئ 

تییاترونون  وائتتیغینی  تمثیلین تییاترو لرتورک

. یوزییلدا چوک گئلیشتیغینی 7 حضم

ئدیلدیغی گیبی، اورتا حث ا[ ب49بیلدیرمئکتئدیر.]
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فرییات یندئن، هالردا بولونموش کایا رئسیم’آسیا

ین ایکی لرچین کایناکالریندان تورک ویندئن لرمالزئمئ

ینئ تاریختییاترو  وبین ییلدان فازال بیر جامبازلیک 

اولدوغو بیلینمئکتئدیر. چین کایناکالریندان   صاحیب

آدلی بیر  لراوزئرینئ عومومی دئنئمئ لریازیلی بئلگئ "

تییاترو  وین اؤنجئ جامبازلیک لرکیتابتا، چینلی

دئن لری، سونرا بونالری تورکلرتینی بیلمئدیکسانا

ی آچیک اوالراک کایدئدیلمیشتیر. آینی لراؤغرئندیک

دئ ’چین کایناکالری تورک جامبازالری نین چین

ی آچیکچا لرتمثیل مختلیفی لرگؤستئردیک

ئ گیدئن کوسئنلی بیلگین، ’ذیکرئتمئکتئدیر. چین

ئ لردا چینلی’یانگ-جامباز پورتئدین، لو ومیمار 

جامبازلیک اؤغرئتمئکلئ اوغراشمیشتیر. آینی سانات 

یا ’بورما ودئن باشکا، یینئ کورئ، ژاپون لردالی چینلی

مین تورک امحمد [ آ.50دا گئچمیشتیر.]

 تمثیلدئ ’تییاتروسونون هان دؤنئمیندئ چین

ینئ لرتانگ دؤنئم وائدیلمئغئ باشالدیغینی سوی 

روسونون دئنیلئن تورک تییات  "سی -هو "گئلیرکئن  

 "بونالر آراسیندا   وگئنیش میکیاستا یاییلدیغینی 

اویونونون چوک ماروف اولدوغونو   "سوموز 

زونگ زامانیندا سارایدا -[ سهوان51بیلدیرمئکتئدیر.]

ائسکیسیندئن داها دئبدئبئلی بیر حایات 

تلی وی نین کوولرسورولمئکتئدیر. کوزئی کاویم

ونون تئسیری آلتیندا، گئرچئک بیر تییاتر

باشالنگیچالری مئوجوت اولدوغو حالدئ، شیمدی 

ایلک دئفا اوالراک ایمپاراتورون ساراییندا بویوک 

ریلدیغینی دویویوروز. سارایدا ائغلئنجئیی وین لرتمثیل

 لرموزیسیئن و لرتئمین ائتمئک ایچین آکتؤر

 "[  52یئتیشتیرئن بیر کونسئرواتووار آچیلمیشتیر.]

کایناکتان گئلمیشتیر.  آسیل چین تییاتروسو ایکی

دئن )بیالهارا داها لرتمثیلکوزئیدئن گئلئن دانسلی 

کوربان اویونالریندان.  وضیادئ کیلیچ اویونالری( 

بونالر دا گونئی چین آسلیندان گئلمئکتئدیر  

موغولالرین کولت  وین لرآسیلالرینی کوزئیدئکی تورک

گورئش(  واویونالریندان )ماسکئلی، بوغا دؤغوشو 

آسکئری  "دئن سونراالری  لرتمثیلن دانسلی اوال

( لرداها باشکا ساهنئ و حرب)  " لرپییئس

مئتین  وگئلیشمیشتیر. بونالردا ائساس، موسیکی 

سینئ اوالشمیش ودئغیل، ائن یوکسئک زیر

ی نین چین لردانسالردیر. کوزئیدئ، اورتا آسیا کاویم

ی سونرا دا دئوام لرتییاتروسو اوزئریندئکی تئسیر

 [  53]…تمئکتئدیرائ

 

ی آلتیندا تانگ دؤنئمیندئ لرتورک ائتکی  

دئ اوزون زامان ’موتئشئککیل اوالن تییاترو، چین

آشاغی بیر ایش اوالراک ساییلمیشتیر. آنجاک 

ی سیراسیندا اینکیشافا لری ایشگال’موغولالرین چین

. یوزییلین باشیندان ایتیبارئن 13ن بولموشتور. اایمک

سیراسیندادیر کی، چین تییاتروسو موغول ایستیالسی 

نینی بولموش الئمئ ایمکلرسئربئست بیر شئکیلدئ ای

یمایئ گؤرموشتور. موغول دئوریندئ حموغولالردان  و

ووجودا گئتیریلئن ائن بویوک ائدئبی باشاریالر، 

شوپهئسیز کی، تییاترو ساهاسیندا اولموشتور. آینی 

تیشمیش دئن یئلردئورین دراماجیالری آراسیندا تورک

 ویی، عالی شیرین -جهونگ-سئوینچ کایا، مو

دئ واردیر. اونالر بیرچوک  لرلرللیفوسایدولال گیبی م

 [  54یازمیشتیر.] لرپییئس

دئکی بین بودا ماغارا تاپیناکالری نین دووار ’چین  

ی لریندئ دئ تورک کولتورونون ائتکیلررئسیم

گؤرولموشتور. بو هوسوتا بوچوک آسیر اؤنجئ چینلی 

دا ایلک اوالراک بیلگی -بیلیم آدامی سهانگ
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سهی -هوانگ )بین بودا(، آن -رمیشتیر. فییلئن، دونو

لینگ -سهیا )بینگ-)تومئن پوت چایی(، لینگ

مئن بودا ماغارا -لونگ وگانگ -مابئدی(، یون

پوتالر  وتاپیناکالریندا ایشلئنمیش رئسیم، هئیکئل 

تورپان  ودا بای، کوچا کاراشئهیر ’دوغو تورکیستان

واهاالریندا بولونان ماغارا ساناتینا چوک 

تلئ ودا و. یوزییلدا یاشایان 7بئنزئمئکتئدیر. مس 

ئ گیدئن اودونلو بویوک رئسسام وایجیرا ’چین

ایراساتکا، چین رئسساملیغی نین گئلیشمئسیندئ 

-لو وآن -بویوک ائمئک هارجامیشتیر. او، جهانگ

دئن فازال ’700 وییلدان فازال چالیشمیش  70دا ’یانگ

ئ کابارتما رئسیم ’چیراک یئتیشتیرمیش. چین

 "یندان  طارافآراشتیرماجیالر  وتارزینی گؤتورموش 

ریلئن واونوانی   "اورتا چاغ رئسساملیغی نین اؤنجوسو 

 وبو بویوک رئسسامین، آینی تارزی گئنئ کورئ 

ژاپون رئسساملیغینی دا کویو بیر ائتکی آلتینا 

 وتئن، رئسساملیک ساهاسیندا باتی [ زا55آلمیشتیر.]

بیلهاسسا تورکیستان تئسیری نین نئ کادار بویوک 

اولدوغونو گؤروپ هایرئت ائتمئمئک مومکون 

دئغیلدیر. تانگ دئوری نین ائن مئشهور چین 

دیر. کئندیسی اورتا آسیا ’زئ-داو-وورئسسامی، 

ی نین ائن چوک تئسیری آلتیندا کاالن لراؤرنئک

   [56رئسسامدیر.]

شونو آیریجا ذیکرئتمئک گئرئکلیدیر کی، اؤزئللیکلئ   

. یوزییلین 7مس  وی سیجاک بیر کولوبئ لرکیش گون

چین ائوی حالینئ گئلئن تورک چادیرالری 

ین چوک هوشونا لرچینلی

گیتمیشتیر. چینلی شاعیر 

یی بو چادیری -جهو-بئی

اولدوکچا دئتایلی تاریف 

ائدییور. چین دئولئت 

الرین آولوسونا نی سارایاائرک

کیش  وچادیر کوردورویور 

ینی اورادا لرگون

گئچیرییوردو. بئی، چادیری 

ی لرموهتئمئلئن تورک

یلئ  "ماوی  "سئمبولیزئ ائدئن کالسیک رئنک  

[ اوتاغین اوجاغی نین اؤنوندئ 57تاسویر ائدییور.]

یا کونوکسوز تورک اوتاغی وشاراپ ایچمیش، کونوکلو 

نین ’ یی-جهو-ن بئیوئایچیندئ یاشامایی چوک س

  و  "ماوی اوتاغ  "یندا یازدیغی  حاققتورک چادیری 

آدلی ایکی شییری نین تورکچئ   "دا وماوی اوتاغا  "

ین  ’تئرجومئسی ایسئ، اونلو تورک بیلگینی ب.ؤگئل

آدلی کیتابیندا   "ینئ گیریش تاریختورک کولتور  "

ریلمیش اولدوگوندان، بورادا تئکرار کایدئتمئغی و

 [  58لوزوم گؤرمویوروز.]

ی دئ چوک لردئ تیببین میالتتان اؤنجئلرتورک  

اوزئریندئ دئرین بیر  لرکومشو میللئت وگئلیشتیغی 

ائتکی بیراکتیغی بیلینمئکتئدیر. بو باکیمدان، 

ینئ گؤز آتیلیرسا تاریخین ائجزاجیلیک لرچینلی

ی لری گیتتیکلرین آینی ساهادا نئ کادار ایلرتورک

ایالچ حاضیرالما ساناتیندا  لر. نیتئکیم چینلیآنالشیلیر

. یوزییلدا یازیلدیغی 5ئ بورچلو کالمیشتیر. مؤ لرتورک

ساری ایمپاراتورون هاریجییئ  "تئسپیت ائدیلئن  

ین لرندا چینلی "هاستالیکالر تئداویسی کیتابی 

دئن لردئ یاشایان تورکلرزئهیرلی ایالچالری باتی ائل

دئ سوی، ’یشتیر. چینآلدیکالری دیلئ گئتیریلم

یندئ یازیالن تیپال لرتانگ، سونگ، یوان، مینگ دؤنئم

دئن گئتیردیغی لرین تورکلرایلگیلی کیتاپالردا چینلی

چئشیتتئن فازال ایالجین آدی کایدئدیلمیشتیر.  120



30 

 

 Xudafərin 191  (2021)  1399 -اسفند 191خداآفرین 

 

دئن بویوک لرین تورکلرتانگ دؤنئمی ایسئ چینلی

 [  59چاپتا ایالچ گئتیرمیش اولدوغو بیر دئویردیر.]

 وشونو آیریجا بئلیرتمئک ایجاپ ائدئر کی، دوغو   

تیجارئت باغی کورموش اوالن  و اقتصادباتی آراسیندا 

ین تیپ لرایپئک یولو، جیواریندا بولونان کاویم

ریش وائجزاجیلیک باکیمیندان آلیش وتئکنولوژیسی 

ریشلی اورتام یاراتمیشتیر. ایپئک ویاپماالری ایچین ائل

 لری آراسیندا اؤزئل تابیبلرن ائکیپیولوندا گیدئن کئروا

ین کوردوغو هئن، تانگ، لردئ بولونموشتیر. چینلی

 مهمدیغئر  وی نین باشکئنت لرسونگ دئولئت

ی لرتانگوت دئولئت ویندئ، کیتان، توپوت لرشئهیر

نالری این ایالچ دوککلریندئ تورکلرنین باشکئنت

کورولموشتور. سونرا موغول یوان ساراییندا 

-یندان جهینگطارافدان یئتیشمیش آیشئ اویگورالر

ائجزاجیلیک مئرکئزی  وسهی یاو یوان آدییال بیر تیپ 

سی -هوی-دئ گوانگ’1273بو مئرکئز  وکورولموش 

داها دا  و)سارای هاستاهانئسی( ایسمینی آالراک 

ئک اویگور ایالچالری ایمال لرگئنیشلئتی

دئ یوان باشکئنتی دورون ’1293[ 60ائدیلمیشتیر.]

-هوی-دا گوانگ’کهوت( ایلئ تایدو )هانبالیک()کؤ

کئمئسی حاغلی بیرئر اویگور ائجزاجیلیک ماسییا ب

کورولموشتور. بو سورئتلئ، اویگورالرین ائجزاجیلیک 

 [  61ی سئوییئیئ گئتیریلمیشتیر.]لری داها ایلرایش

 وایدیکوت اویگور دئولئتیندئ چابوک یاشالنماماک   

دیکوت یاشام Î لرن تابیپاوزون یاشاما کاووشماک ایچی

ایالچ -باغیشالییجی شوروبو آدلی بیر مئرهئم

یاپمیشالردیر. بوندان فایداالنان اونلو چینلی تابیب 

ماو بویوک نوسهالی اوزون یاشام -سی-سون 

کوچوک نوسهالی اوزون یاشام  وساغالماک مئرهئمی 

 [  62ساغالما مئرهئمی آدلی ایالچالری یاپمیشتیر.]

دا تورک تیپ تئکنولوژیسی نین بویوک  مئلییاتعا  

یندئندیر. تانگ دؤنئمی چین کایناکالریندا لرگئلیشمئ

گؤز  ویانگ دا بئیین  -لو وآن -اویگورالرین جهانگ

آمئلییاتییلئ اوغراشتیکالریندان سؤز آچیلیر. موغول 

ین اویگور لرچینلی ویوان دئولئتیندئ موغولالر 

تی یاپتیردیغی دا گؤز آمئلییا وجئرراهالرینا بئیین 

 [  63یینئ چین کایناکالریندا گئچئر.]

، لربورادا شونو بئلیرتمئک ایجاپ ائدئر کی، تورک  

آراسیندا  لردا بولونان بیرچوک کاویم’باتی ودوغو 

ین کورولماسیندا بیر لرکارشیلیکلی تیببی ایلیشکی

 وکؤپرو رولونو اوینامیشتیر. اؤرنئغین، هینت، اورتا 

 لرچئشیتتئن فازال ایالچ تورک 40نشئلی باتی آسیا مئ

واسیتاسییال چین تیببینا سوکولموشتور. کاروشتی، 

سوگد یازیالرییال یازیلمیش  وبراهمی، سانسکریت 

یندان چینچئیئ طاراف لرتیپ کیتاپالری تورک

تئرجومئ ائدیلمیشتیر. چین تیببینا اؤزگو اوالن کورو 

نابیزا  بازی وایغنئ ایلئ تئداوی یاپما یؤنتئمی 

آراجیلیغییال اؤنجئ اورتا  لرباکماک مئتودی تورک

ینئ لرباتی مئملئکئت ویا، سونرا اؤن آسیا ’آسیا

یندان طارافیاییلمیشتیر. بوندان باشکا، موغولالر 

ئ سئوک ائدیلئن پئک چوک تورک، موغول ’چین

دئولئت ماکامالریندا چالیشمیشتیر.  واوردوسوندا 

، لرندوغو بو تورکین دئ بولولرایچیندئ تابیپ

آراسیندا کولتور  لردیغئر کاویم و لرموغولالرال چینلی

تاشیییجی بیر هووییئتلئ اورتایا چیکمیشتیر. اونالر، 

چین تیببی نین  وموغولالردا تیببین گئلیشمئسیندئ 

موغولالرا تانیتیلماسیندا اؤنئملی بیر رول اوینامیشتیر. 

زونگ، -، ائنیندئن یوچورنوچ کایالرآینی دؤنئم تابیب

آیشئ، ماینو، چاکای، آرگون ساری، تاریم، ایجات 

یاری، دارما کوجو، یوجو، سادیرمیش، سئوینچ کایا، 

تئمور تووروک، کوسکوی وب. آیریجا ذیکرئدیلیر. 

کیساجا، هئر باکیمدان گئلیشمیش بیر تیپ 

 و، گئنئ ائسکی لرتئکنولوژیسینی اورتایا کویان تورک

آراسیندا  لردئولئت و لری کاویماورتا چاغالردا چئشیتل

تیپ تاشیییجی دا اوالراک بئینئلمیلئل بیر تیپ 

 ایلئتیشیم آغی کورموشتور.  

 لرچیندئ مینگ دئولئتی کورولدوکتان سونرا تورک  

ی گیتتیکچئ آزالمیش. لرین ایلیشکیلرایلئ چینلی

 ودئ آزالمیش  لردوالییسییلئ، کارشیلیکلی ائتکی

گئلمیشتیر. مانچو سواللئسی یوک گیبی بیر دوروما 
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پئک چوک  وا تاارروز ائتمئسی ’نین دوغو تورکیستان

اورادا تورک  هسئوک ائدیلمئسییل هون پئکین’اویگور

 هآراسیندا یئنیدئن گؤرولمئی لری چینلیلرکولتور ائتکی

دئ اویگورالرین ماحاللئ، لوکانتا ’باشالمیشتیر. پئکین

 وونرا سیاسی دان س’1949ی کورولموشتور. لرچئغبا و

داکی ’توپلومسال دورومدان اؤتورو دوغو تورکیستان

یز، اؤزبئک، تاتار وب( قیرقویگور، کازاک، ا) لرتورک

 هین تئماسالری گیتتیکچلرایلئ چینلی

دئن سونرا ’1980ا صصاحسیکالشمیشتیر. بو آرادا، بیل

اوزئرینئ  لرین بو مینتیکاالرداکی تورکلرچینلی

 بویلهباشالمیشتیر.  همئغی گؤروللرچئشیتلی ائتکی

ی نین لردئ اویگور تورک لراولماسینا راغمئن چینلی

ینی لرکولتورونو بئنیمسئمئکتئدیر. اویگورالرین یئمئک

یئمئک، اویگورالر گیبی ائو بئزئمئک، اویگور تارزیندا 

گیگینمئک، اویگور شارکیالرینی دینلئمئک، اویگور 

دئن ینلردانسالرینی اویناماک، اویگور موسیکی

اویگور  وی ایجات ائتمئک لرفایداالنیپ یئنی موسیکی

دوغو  لرمیمارالرینا مئراک دویماک گیبی ائیلئم

آراسیندا یایگین بیر  لردا بولونان چینلی’تورکیستان

 دوروما گئلمئکتئدیر.  
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 روم( یان) سلجوق یشهنامه سلجوق از زبان لطف
  )ائل اوغلو( یفهوظ یارصد  :تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 فرزند او یمانشه شدن به روم صالتق که سل یناز بعد

 از هالک قوتلمش فرزند او

 شد خوشخو یماناز صالتق سل نامش

 یماناز پدر آن شه سل بعد

 یراننام در ا ینشد نام به ا بنام

 ینبذل و عطا و اعمار نو کرد

 ینشد ام ی،الرنده، اقرا قونیه

 که آمدند از جوار یتحد رع بی

 برقرار یشد در جا یشآسا کار

 کفار یغزا یمانسل کرد

 یارد یرتسخ یشانکرد از ا هم

 هراقل تا به حلب انتاکیه،

 بدست آورد از ترسا با ادب

 بود یختهحلب گر یر...تنشکه ام

 بود یفتهفر یانعصاز ماه هفت به  بعد

 خبر ینا یمانسل یدشن چون

 آغاز کرد بهر او به جمع لشکر

 یدرس یهانتاک یمینبه  تا

 .......... ینجادو سپاه در ا هر

 شد زبون یمانسل سپاه

 عار کرد از فرار از معرکة خون

 بثات کرد جدال یپا بر

 حال یستةاسارت بمانا شا وگفت

 شدن عارست یرکه اس بدانست

 مرگ بدتر بارستاسارت از 

 گفت مرا مرگ از شان عرقم

 گرگم یرزبون عار نه اس نه

 یاناز م یدخود کش دشنه

 را کرد هالک در آن    بخویش

 از بن یانسلجوق سردار

 ینسرمشار شدند بعد ز خیلی

 کردند عتاب و سزا فراریان

 کردند هر فردا یسرمشار دفع

 یمانهر جا ماتم بر سل کردند
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 د همانآوردن یهبه قون گورش

 نوشته  ینسنگ گورش چن بر

 یختهآو ینلوحة سنگ زر بر

 مرا مرگ از شان عرقم» 

 «گرگم یرزبون عار نه اس نه

 دهر از جدال یستن خالی

 بدل یب یندر ا یسر بست لیک

 زندگانست یاتکه ح یبست سر

 جاودانست یاتح یسر بست یزندگ در

 که در مذلت بماند عمری

 ندخوا یرازم ینترموت از ا اولی

 شه شدن قلنج ارسالن فرزند او

 شد سرور یشاه یینبه آ ییهقون در

 و فتور یاسو  ییماتم فردا از

 بر آمد قلنج ارسالن یجا در

 و ارکان ییناعمار و آ همه

 زمن او شد هر جا سعد اکبر

 او فر یو توانگر یشآسا به

 یانع یشد نما یزچ زهر

 یدگانسپاه گز یدرس هم

 هر باغ هر سبز روشن شد

 شاد و شن شد یشآسا ینما رد

  یاحدود ملک تا به در شد

 جانب ترسا  یناز ا یدندکش سر

 ارمن ، سوس،هم ترسوس دیار

 قلنج ارسالن شد مانوس یغت با

 و سال یستدم گذشت تا ب این

 تاب و توان با کمال یافت رعیت

 رفت قلنج ارسالن به غزا

 ادا یرسفر به عراق آن ش کرد

 او عاطل بود از اعوان لیک

 از عطالت باطل بود اذهان او

 کرد فارغ شود از جدال یشک هر

 هم در زوال یشوندم خردل

 خابور  یشه که آمد بجو آن

 گمان کرد از آب کردن عبور

 آب یوةکردند کر مصاحبانش

 در گرداب یقاسب شه شد غر با

 باز آمدند ینجااو از ا ندیمان

 یدندرس یهشه تا به قون بی

 بود تیاآسوده ح یشانا کام

 جنگ نبود یب یاتآسوده ح لیک

 ینرکن الد یندشدن مسعود فرزند او که گو شه

 شه کردند ینمه یمانند آن

 که بر تخت آوردند کودکی

 یشانندحضور خو یشانا قصد
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 یشانندندانند در انجام پر لیک

 هر فتنه که بود بر حرص و امل

 بادة ذلل یگماناو ب انجام

 یدرس یمسعود نوجوان پس

 یددر کار نم یرشبتد عقل

 هالس یساخت در جو یا بلده

 یاسداد سموره  هم ا نام

 او یراتآثار خ ینجاا در

 حسنات او ینطرز دلنش بر

 در سال پانصدو پنجاه و هشتاد

 کرد ترک جان و داد یو در

 شه شدن قلنج ارسالن دوم

  یناو شد عزالد لقب

 یناسلوب عرب بود نام ا بر

 غازعروس آ یینبه آ یاز شاه بعد

 ارض روم بود گلناز یردختر م خواست

 طورخان یرموافق آمد از م خبر

 یانسپاه عروس یننو یینبه آ رفت

 وحسن و آن یددختر که بود فر آن

 نام آن دلبر بود در هر زبان

 یلدانشمند ( ) ا یلدزدان دانشمندان) ا از

 بود یدانشمند ( گروه

 یهود یشانآرامند ا یم یهمالط در

 یشاندار ابه سر میگویند

 "ارسالن یاغی"در زبان  همه

 تا که محمل سوار از ارضروم برگشت

 براه محمل در گذشت یشق آن

 چنانکه دختر عروس را برستم گرفتند

 یختندگر یابا جهاز عروس و اش یزن هم

 دست باز آمدند یسور ته مجمل

 گفتند یخبرکه شده هم هر

 یدارسالن با دختر به آرامگاه رس یاغی

 یدبخش یشه برادر خورا ب دختر

 قلنج ارسالن کرد جمع سپاه 

 آن گمراه یارتا به د رفت

 یداشدپ یاندر م ینچن جدال

 ...........یاغیاننشد  زبون

 یدارسالن سپاهش باز کش قلنج

 یدروم امداد برس یصرکه از ق تا

 تکرار به جنگ آغاز کرده شد

 جان مرده شد یلیخ یانم در
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 یاغیانشد کروه  تارومار

 قلنج ارسالن همه دانشمندان کشت 

 یشانا یکرد بارو تسخیر

 ارسالن یاغیجدال هالک شد  در

 یامددختر بدست ن لیک

 بزم صلح آمد ینحلب نورالد میر

 نسق کردند یرخوش ام ینجاا در

 یوندپ یرفتار یکوفا ن یمانةپ در

 دختر قلنج ارسالن که سلجوق بانو

 نکاح کرده شد بر آرزو یننور الد به

 باز آمد یهرسالن به قونا قلنج

 کار بد ینبود ا یناندوهگ لیک

 گلناز در دل او یماجرا چون

 ماجرا هر سو ینآمد بدو ا گران

 گذشت چار و سال یاما ز

 ینوالنهان آمد از سلجوق ب نامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلخراش بود آن مآل نامه

 هر سطور خامه یدگر یم گویا

 گفته هر دو بال شکسته مرغم

 سنبل ترکم گانهیب یهخاک س در

 یداشزار که به زارم نبود پا همه

 همه ابر و ستم بر منم دلخراش)؟(

  یانتمرا کرد خ شوهرم

 اهانت ینبدتر مرا ا زمرگی

 دوست گرفت دختر چنگانه را

 من شانه را ینهاز س کشاد

 شه یچاکرم آن با نو من

 یهشد سنبل رعنا من گ آن

 روز و شب شبم اندوه

 کوه سخت یرهر آن در ز دلم

 بدانست قلنج ارسالن چنین
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 حال دخترش را شد اندوه کنان

 از دل و جان تلخکام و آه کرد

 بهر شان و شرف جمع سپاه کرد

 از جمع لشکر یدشن نورالدین

 بان پر کدر یدخبر آوردند د چو

 قاف یاز بارو نورالدین

 هراس را کرد بر شکاف رایت

 ینشد هم یلملک مصر دخ به

 یناعانت او شد ام در

  ینملک مصر صالح الد نوشت

 ینصلح به قلنج ارسالن عزالد نامه

 چنانکه چندان نامه آمد و شد

 شد یانآنجام صلح م در

 صلح که کرد سرهنگ قلنج ارسالن این

 یانبود در هر ب یرکمرد ز آن

 ینسرهنگ با صالح الد گفت

 ینکز یارشهر یا یقتحق شنو

 هر خشم که بر جان حلب است 

 یرحلبستو مشه روم  یانم از

 که شود به جدال منجر یستن روا

 سخن که راست گوش دار و بنگر این

 خوش ینسخن به صالح الد ینا آمد

 گزاف هم راست و هم هوش ینا گفت

 ینسرهنگ گفت صالح الد به

 ینبه نورالد یتدادم تسل پیمان

 همان یننورالد یبسو رو

 گو از من خبر کرد حل کرده همان

 شهسه  یانسرهنگ در م پس

 مه یمهصلح رفت و آمد تا ن بهر

 صلح شد حصول یمانپ چنان

 چندان عزت آن سرهنگ.....هول

 یدلبر چنگانه که ازسرا آن

 یتا بر حسن را یننورالد فرستاد

 هشت آن یپانصد س یدرس سال

 قلنج ارسالن یراتسال ختام خ ینا در

 و جوار یهاو در قون یراتخ هست

 یشمارمساجد ب یکاربانسرا معبد

 دلگشا ینمب ینبر د ههم

 هر جا یگانعمارت بالد را چو

 نشان یراتخ یناز ا پس

 قلنج ارسالن یاتترک ح کرد

 علم و هنر ینزمان ا در

 شد معتبر یهمه جا یترک خط

 و هشت سال  یدولتش س دور

 باد غنوده در رحمت ذولجالل

  ینبه شهرت رکن الد یمانشدن فرزند او سل شه
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 نشست بر تخت پدر

 علم قدر یرتقداز  چنین

 در سال پانصد هشتاد نه آرا

 یبابر طرز ز یهشد در قون شه

 برادران او به حرص و تاج

 در کنار هم به تاراج یدندکش سر

 شورش ینا یرکرد تدب سلیمان

 یزشبا عنف باکرم هم آم که

 یشانبالد که از دست ا برخی

 یراندل یغآورد به ت بدست

 یارانگور ماند در اغ بلده

 او بود استوار یبارو چون

 بود مائل علم و هنر یمانسل شه

 از اکناف آمدند سرتسر

 شد داراالدب یهقون چون

 مشرب یکشد ن یکیدر ن یزچ هر

 ملوکهم هکذا...الخ..  یند یعل الناس

  یرالدینظه یفاراب یامدب تا

 ینمعتبر شد در نزد شه کز خیلی

 شهرت شعار یرتهزار فن س آن

 ر در نثا یشه بس یدر ثنا گفت

 داد شه پر کرم یمنع خیلی

 که در مقر پر شد حکم یهسا درین

 یرکه فرحناک جد معبدی

 یربانک خاص و عام شد پذ بهر

 در جوار او دار علم و کتاب

 تا بر نصاب یمانکرد شه سل احیا

 یدعجل رس یرشمش لیک

 یدبه دار عقبا آن آصف فر رفت

 خاک ینجوار معبد شد دف در

 ربة پاکت ینجاا یندگو یم چنانکه

  ینکه عزالد  یومشدن فرزند او قلنج ارسالن س شه

 به اتفاق ارکان شه شد آن

 یانطالعش سرنگون بود ع لیک

 یندر شورش ماند هم سالی

 ینسلطنت کردند نا مع عزل

 یانکار از شورش اع ینا در

 شد در تخت روم همان نخستین

 یمانکه برادر سل کیخسرو

 یانشد بر اتفاق اع شه

 ینالد یاثبنام غ سرویخشدن ک شه

 بود صاحب کرم وفا کیخسرو

 بود در وغا یببهادر مه هم

 نام او رفت به هر جانب 

 شود غالب یزدر هر ست یرش چو

 یزبان خلق شود در جا پس
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 یسخن که از دل آمد بر صدا هر

 یاربا سپاه بس یخسروک چنانکه

 یاردر د ینمشرک یغزا کرد

 علم یدکش یهانتال یارد به

 گذشت از کوه شلم ینآهنسپاه  با

 مرعش سوس کلکنوس  انتالیه

 یلیوسا ییکرد از ترسا یرتسخ همه

 تا به ارمناک رفت و ستد

 را از دشمن بد یارکرد د پاک

 عبور یهر جا یرراه مس بر

 محتشم نشان ها با فتور یبنا کرد

 یددر جوار آال شهر شد شه لیک

 یدپاکش مدفن شد آنجا پد تن

 عتبر،م ینوفاتش مع تاریخ

 (یهجر 608-ششصد و هشت در سفر)صفر سال

  ینبنام عزالد یکاوسشدن برادر او ک شه

 بود  یرم  یهکه در ملط کیکاوس

 بود یردر جوار او تخس همه

 بدو خبر فرستاد یهقون ارکان

 از بخت جلوس با نامه شاد

 رفتند یصریهاستقبال تا به ق بهر

 یختندآو یعلم شاه ینجاا در

 و وفاق یطنطنه شد باد این

 یقو شقا یقرابت شد باد یرانم در

 که برادر او بود عالالدین

 بود یآنکور یرم یزن هم

 یامسلطنت کرد ق یدعوا به

 عوام یشسپاه کرد به تشو جمع

 ارض روم طغرل  یراو م ینمع هم

 هم سردار ارمن، وارشق که غول

 چون سر فساد او بود بهر خود

 انام بود یاو وغا کام

 ینبود هم صریهیدر ق کیکاووس

 ینکردند سپاه عالالد محاصره

 کرد مشورت با ارکان کیکاووس

 یزانگزاف کردند ر یرتدب خیلی

 رفتن بود یهبه قون یکاووسک رای

 یسودرضا نداد گفتند ب ارکان

  ینجالل الد یندگو یشخنه ا یصریهق در

 یند یدوست بود با سردار ارمن ب نهانی

 شاه یگفت ا یکاووسشخنه به ک آن

 گاه ینو زر جواهر ا یماز س یداریم هچ

 متاع که سردار ارمن خواهم داد این

 جنگ خواهد باشد سر آزاد یناز ا آن

 رفت یبه حرمسرا یکاوسک پس

 هزار هفت یمتخواهرش شد و ق جواهر

 ینبه مطاع ا یشب ینالد جالل

 ینبه نزد سردار ارمن هم رفت

 یزن  یناردراهم د ینا داد

 یرام ینگ اج ینگفت فارغ از ا و

 ینهم یمفردا یرترا دستگ من

 ینتو آسوده شود ام دیار

 ینجاسحر رفت وارشق از ا در

 وفا یکرد ناگاه آن ب یا بهانه

 حال به هراس آمد یناز ا هم
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 یامدارض روم طغرل به جنگ ن میر

 ینماند عال الد بیگانه

 ینبود آن هم یرتح در

 کردند یخونشب یصریهق سپاه

 زبون کردندرا  ینعال الد لشگر

 یختگر یتا به انکور ینالد عال

 یفتعوام فر یشبه تشو بیهوده

 یکاناز ن یکن سخن

 یشجانخو یشعوام در تشو گزاف

 یستخواص ک یستک عوام

 یستن یشاهان هر دو را جا بهر

 یداردگزاف که گرشه گوش م هر

 آورد یفتنه ملک م بالی

 آمد یهبه قون یناز ا کیکاوس

 مالطفت کردو ارکان را  یاناع همه

 سرور عام یهشد قون کرده

 کردند خواص و عام  یشاه یینآ در

 مصاحب شد ینجالل الد پس

 صاحب شد یبجا یکاووسنزد ک در

 یامدب یراناز جوار م همه

 و داروغ آمد ینامه دوست با

 گران و وافر یایهدا با

 نوادر یاز سردار ارمن ب بیامد

 مراسم که شاه  یناز ا بعد

 فرمود جمع سپاه ینلدعال ا یرتسخ به

 رفت یبه جانب انکور کیکاووس

 علم شکفت یشاه یشهر جا باال در

 بود استوار یانگور باروی

 اوجان روزگار یرنشد تسخ آسان

 ینهم یکاووسمحاصره ماند ک در

 ینزم یرو.......در ز یدر سال چنانکه

 هر سپاه را ساختند فروار

 کار ینبود از ا یدهکه بر امید

 کار ینچن یدندد یانگور اهل

 قرار ینشدند تا بر مت یصلح راض به

  ینکردند با عالالد مشاوره

 ینتا با مان از نو یمباش صلح

 یرونآمدند ب  یاز اهل انگور پس

 کردند صلح خوش نمون یکاووسک به

  یانصلح نوشت در م نامه

 یانمسرت کردند ع باین

 شد یامان در جا ینعالالد بهر

 شد یدو جانب سرور افزا هر

 چنانکه از محاصره فارغ کرده شد

 جدال فصل نزاع برده شد ینا در

 کرد یمتعظ ینبه عالالد کیکاووس

 کرد یمتکر ینچن یننخست در

 در عهد وفا نکرد لیک

 بغمزه ناهمواران بدو جفا کرد

 فرستاد تا به زندان منشار

 غمکار ینجاکرده شد در ا حبس

 ماند در زار ینعالالد پس

 لزاربحرص سلطنت شد د

 یابکام ینشد از ا کیکاوس

  یناببه غزا در جانب س رفت

 استوار یبود ز بارو سیناپ

 بود سردارش بد رفتار یاکنار در در

 غنود یاز ترسا بود

 اتراک رهدار بود یازا در

 یاررفت با سپاه بس کیکاووس

 در جوار یارشکرد د تاراج

 سر بلند یوهاو بود هم کر باروی
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 یرندلکرد مشورت با د کیکاوس

 یاورندخبر ب رهداران

 در شکار گفتند یناپسردار س از

 هجوم کردند به شکارگاه یکاووسک سپاه

 کردند سردار ترسا را در بامگاه اسیر

 را داشت  یناپس یبارو چنین

 تا درونش گذاشت ینفتح مب با

 یاربا هم بس یمغنا ستند

 فتوح شدند پرمسار ینطرب ا با

 نوشتند به هر جا نامة ظفر

 از فتح خبر یدرس یفهبه خل تا

 هم فرستاد ینمجدالد خواجه

 داد یفهبه خل یکاووسک نامه

 سلطان غالب  یفهگفت خل بدو

 بخش عزت هم لقب ینچن کرد

 ینکرد هم یکاووسغزا که ک بسی

 یندر هر زم یانکفار بد خو با

 آن یب یدعجل رس لیک

 جهان یناز ا یکاووسک رفت

 وفاتش در سال ششصد شانزده  بود

 در مقام خود یهدرقون یرشدل جسم

 یینبه آ یهدر قون یقبادک ینشدن عالالد شه

 شد آرا یکاووساز وفات ک بعد

 و ارکان و امرا یاناتفاق اع بر

 یقبادک ینشه شد عالالد پس

 تا به زندان او خبر بشارت شده فرستاد

 رفتند بجانب منشار یردو م هر

 در محبس بود ناچار عالالدین

 یشاننها بود پرظلمت تک وت در

 بود ناالن یچخالصش ه امید

 یدد ینچن یاییشب که رو آن

 یدچنانکه بد یالدل شکسته خ در

 به نزد او یامدکه ب یارو در

 بشارت گفت بدو یرروشن ضم پیری

 سرگردان یرانبامگاه بود م در

 یرانبا بشارت م یددر زندان را رس به

 سپاس خدا کرد آن مرده جان

 و برادران اریهمه احوال د پرسید

 یدشن یشانخبر که از ا همه

 یددر آن بر خدا تمج کرد

 آمد در شبانگاه یرونزندان ب از

 دهر دون آه یآه ا وگفت

 یایدم یریفرخنده فال گفت ام با

 یشودم یازل شدن در

 یقبادآمد ک یهتا به قون چنان

 نشست با عزّ و اقبال بر تخت اجداد 

 و دانا بود یفسلطان که عر آن

 همتا بود یهر جا ب یتیم و صکر در

 یدههمه جور و محن را د چون

 یدهآنجا به اقبال دهر رس در

 در فضل باالتر بود آن کرم کار

 که ستاد از دهر غدار درسی

 فضل و ادب یاندانا یترعا کرد

 شد دور او دور سعد انسب

 هرهفته که بزم مشورت ساخت

 نساخت یچه یاز بزم کارها جز

 مدندآ یرانسردار و م همه

 بکردند یخاطر شاد باصفای

 مشورت بدو گفتند وزیران

 سپاه فرو ماند نتوانند یرشه تدب ای

 یشانا یمکه کار سپاه و تعل باید

 سپاه نبود امن وامان یتنبرد ص کرد
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 حال ماللست ینا نشاید

 سپاه ملک در زوال است یکه ب بترسیم

 دشمنان جوار یافتند فرصت

 در ملک زار بر زار یدبر آ هم

 جدال یسپاه که بماند ب هر

 نوال یبود هم در ..... ب عاطل

 را معقول ینا ینعالالد کرد

 فرمود به جمع سپاه از هر و ...ول

 دل سپاه سردار یزتشسخ در

 یدارو اکرام کرد به د مسند

 بهر آزمودند جنگ وغا

 کردند هجوم روا یکاووسک بحصار

 حصار کماخ و ارزنجان ینز بعد

 یرانآن سپاه ش به جوزة ملک ستند

 یقبادفتوح ک ینا یدشن چون

 در استر آباد یزابن چنگ ابغاخان

 یدادآن ب یریحرص جهانگ به

 رهدار فرستاد یزآم یدنامه تهد با

 ینرهدار که ز اتراک شمس الد آن

 ینعالالد یبسو یهدر قون رسید

 یقبادک ینامه که نوشت ا در

 کار................ هرچه باد آباد

  ینر بزم مشورت چند عالالدین

 ینمدارا ............. و روز هم گفت

 روم جواب داد یایبا هدا پس

 کرد گاه تفرع،گاه تلطف مراد

 شد ینام یشاناز شر ا چون

 شد ینهر گردونه فلک چن در

 یامشد سعد ا یندور ا چنانکه

 و نام یکثنا بر ن یلیسخنوران خ گفتند

 هم کرد انشا قصر دلگشا

 و از همه افزاحسنات ا یراتخ هم

 بهر داد و ستد در هر راه

 بنا کرد آن شاه کاروانسرایی

 از بن یاتدر آنجا ترک ح کرد

 شد مدفنش گزبن  یشخانقاه خو در

 و ششصد یوفاتش چهار س تاریخ

 رحمت حق بر آن باد

 یندگو ینالد یاثفرزند او غ یخسروکهشدن ک شه

 یاناع یارد یینبر آ یزن این

 یانت سلجوقبه تخ یهشد در قون شه

 رو بگردان یمسل یاز خو لیک

 بد که شد از مقربان یراز تدب این

 باشد یملئ یمقربان در خو گر

 سرباز باشد یتفرناس رع شه

 خسرو جوان شباب بود یک چون

 رباب بود یذوق هم صفا مائل

 کؤپک  که بد اختر سعدالدین

 با خشک سر یشکرد بخو مصاحب

 آن بود فتنه ساز هم ستمکار

 مردم دل آزار یهومافر هم

 بهره شد سرگران ییشور آن

 چنان دام فتنه کرد که بحلول شبستان

 و جاه یشخو یجا ینترص بهر

 چسان شوک و ستم کرد بدست شاه

 و سردار که مخالف بود یاناع همه

 سود یب یکرد افنا یگررا بغز د همگی

 فاضالن  یرانمحمد  که از وز ینالد تاج

 م و جانکرد به تهمت زنا محکوم رج

 همتا شد در فضول  یفاضل ب آن

 با رجم برحمت رحمن شد وصول

 و سردار بنام یاناع هر
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 ماندند صبح و شام یشخوف و اند در

 بود یگرکس که از فتنه او د هر

 سود یکار نکرد ب یرتدب لیک

 چنان شد بر کمال یمآن لئ فتنه

 نوال یخانه هر مردم شدند ب هر

  یشکرد تشو یروز شه را م هر

 یشگرفتن جاه خو یدر جا بهر

 یرازاز سال برهم د بعد

 فتنه آن سرباز یخسروک دریافت

 آن سگ به زندان ینهم پرداخت

 کشت با اشکنجه چنان ینجاا در

 آن بد رفتار یدبه مرگ رس چون

 تن ناپاک را در بورج)قلعه( کردند بر دار

 هر مظلوم که بدو نگه بدارند

 هر کس شد بهرمند یدشد د ینچن هم

 آن جسد سگ ناگاه روزی

 نا روبراه یناز بورج تا به زم فتد

 که از تماشاگر یچارهفتد بر ب چنانکه

 مگر یدر انجام بمرگ او بار شد

 چه عبرت ینا یرتاهل خ گفتند

 کرد آغاز قتل قسوت یدر مرگ نیز

 یدشن یخسروماجرا که ک این

 یدآن جسد عضو را به حفره گرد فرمود

 امن یکن یدوقت فرصت با در

 ذو انتقام یزعز واهلل

 یشودبد م ینشه گر چن مقربان

 عنان نظام ملک از دست رود

 یدارشود پد یهاز بد ما بدکار

 بدکار یشاندم فرصت کار ا در

 فرصت جاه هم مسند

 اند یستهبه آنکه شا یباز فطرت

 نبود همزاد یرگرتدب این

 خون و هراس رود شاد آید

 بهره مند یب یکینابود ن شود

 ند در جوار بدکاران هوشمندهم نما

 باشد یروز یننسب چن یاوه گر

 باشد یرو هرگزاف او فتن گ همپا

 کوپک که بود ارمن سعدین

 کرد فتن ینترکان چن یته در

 از غمز او شد چسان سردار

 یارهم دور از د نابود

 از آن بهادران صنقور نامدار

 آن سردار یدکوپک شد شه بمغز

 اطورغود با جور و جف یرم هم

 در زندان جفا یاتترک ح کرد

 تبردار یگویندمحسن که م غازی

 شد نابود در زندان آن نامدار

 یراورنگ دل یغاز یزن هم

 یرکوپک بود آن دل مخالف

 شد نابود یغمز کوپک شب با

 آن سگ جهود ینکار که کرد چن همه

 ینکه داروغه ام یعقوب صاری

 ینبود هرزم یکناماو به ن صیت

 شد   یافتهاو در کوالب  جسد

 پرداخته شد ینجابد یارزخم بس با

 یرنورس که بود دل یغاز هم

 یرش یغزا یکرددر حدود ترسا م هم

 کوپک در شکار گاه یرتدب به

 انصافان ناگاه یب کشتند

  ینخواجه محمد سعدالد هم

  ینآن شد که دشمن د بغمزة

 وجود یکرد افنا یاستس با
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 جسدش آمد بتربة خود یاز سال بعد

 یرآن م یقرطا ینالد جالل

 یرش یناالمرا اسدالد ملک

 یابه ساحل در یاراز د گریختند

 ینجادم در ا یلیخ ماندند

 ینهم شمس الد ینفخرالد امیر

 ینخواجه مجد الد یزمحمود هم ن امیر

   یدندعوام خرقه پوش یتص در

 یدندنوش ینعزلتگاه اندوه زم در

 ینعربده فرما چن درین

 ینسخت و شکنار بالد بود همه  در

 فرصت خروج کرد  ینا از

 از سبک مغز مرد یکی یخنام ش در

 یاسبدو بابا ال گویند

 یاسدر آ یافتکوپک ظهور  یرتدب به

 یدمرد باش بدو شد مر همه

  یدنام  یاسکوپک بابا ال چنانکه

 شود یم یکار در نهان ینا همه

 یرودزاد از کوپک نهان م همه

 یداکه پ یرشد آن جمع و غف چنان

 یدانام شد هو ینسرازادان در ا مهه

 یرو محمود ام یقرطا ینالد جالل

 یگرو د یششدند اند ینا از

 یدکردند مشاوره مد ینهان در

 یدمز یاردارد د یرباشد تدب که

 که بود نام او یقرطا کدخدای

 برهان دده خوشخوان راست او

 گفت برهان دده سرم باد فدا

 تنم باشد هم هبا یارمد بهر

 معنا یکن یستشکنجه ن تیجمع این

 دولت رعنا یارقصر د این

 من که توانستم داشت یاستا به نزد ال روم

 یتافتچه م یشانا یلم یدیمفهم ینهان در

 یشانا یبرهان دده رفت بسو پس

 چنان یاسشد بابا ال یدمر هم

 یدانمر یانماند در م سالی

 یشانا یلدانست م یزهر کار هر چ در

 یقرطا یبسو یامدب نهانی

 یکرد بدو افشا یاسسرّ ال همه

 چون دانستند هر خبر شوم

 برهان از النة بوم یرتدب به

 یدندخبر رس ینهان یخسروک به

 فرستاد و گفتند  یبرهان دده نامه ا با

 شه در کنار ملک را بنگر ای

 شد سپاه ولشکر یشاندرو یتص در

 هر روستا یمه،هر خ یلهقب هر

 شده بر وغا یامه یشدرو ینا در

 نهان که ناگاه شود یوغا آن

 از دست تو رود یارد لیک

 نام ینا یرکه در ز سعدالدین

 کام ییسو ینکرد از ا خواهد

 شد یدارب یناز ا کیخسرو

 واله دار شد یاناع یدوست از

 ینکوپک را چن سعدالدین

 ینهالک با جور خش کرد

 یزفرمود جمع سپاه به ت هم

 یزآن مرد مکر یتارو مار بهر

 

 او یدانمر یوتارومار یاسلبابا ا قتل

 

 شورش را کرد تمام یرهر تدب الیاس

 نمودن از شورش کرد خدعه خام بیگانه
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 تک و تنها یهبجوار اما س رفت

 یاعزلت داخل شد آن گو به

 خاص سراغان او یداننام مر در

 او یانبود رهدار عاص ینهان در

 یدرس یخسروهنگام ک ینا در

 یددر جناح بد یشانکهخروج ا روز

 که در تاراج بود عاصیان

 خود بخود یهجوار اماس در

 در شکفت در مراقبه بود الیاس

 خبر بود یکار ب ینکه از ا گویا

 هجوم کرد با سپاه کیخسرو

 که در تاراج بودند ناگاه یانعاص بر

 چنان شد که تارومار عاصیان

 یشمارکشته گان پشتها شد ب از

 بکوه و صحرا یاغیان گریختند

 چو بوم آسا یمزه ببا لر یکی هر

 یدشن یخسروکه ک یاسال آرامگه

 یدبدر شگفت آن پادشاه رس تا

 گرفتند ینجااز ا الیاسرا

 با عبرت عالم بر دار کردند

 ینهول ا یدجا که رس هر

 ینشد زم یته یاغیان از

 که نهفتند یاربس یاغیان

 افتند یمبه ب یابانکوه ب در

 یشانپراکنده شد ا چنان

 گستانو سن یابانهر ب در

 خوارزم بود یرترا از عش که

 طوسمور با رجم بود یلرا از قبا که

 از گروه وارصق هم بوغا                   

 وغا ینبرابرند در ا همه

 یروانکه از ش یگروه هم

 یشانسردار ا یندگو یصوف نورالدین

 سوس یاربه د یارانبا  گریخت

 آرام کردند نهان در جوار ترسوس

 یراندندمدم  یرهنوردان با

 یکردندجا بتاراج ستم م هر

 خواص بود یداناز مر آنکه

 بود یاسمعنا سر کردة ال در

 بود صارق قبا یمشقد نام

 یاگو ینشد نورالد یاسنزد ال در

 یصوف یزشد هم ن یناز ا بعد

 ینام صنع رسوخ یناز دریافت

 یامدندسوس به کوه بوغا ب از

 بدست آوردند ینسنگ یجا یوهکر در

 جا که بغرور چاکگفتند آن 

 ارمنّاک یما یرانهکه گفتن دل بعین

 نامست یانهنام که صوف این

 بنامست یاگو یزنددم م یریدل از

 یشاندر گزاف ا یهم یدگو می

 نمرود همان یاسبابا ال پیامبرش

 یارراه و آشوب و د قطع

 بود در هر کار یشانا خوی

 ینماندند از نظر چن دور

 ینسنگستان و زم یوهدر کر همه

 یکردم ینکه نورالد کاری

 یرودم یزمکرجامه بره تبدیل

 و ارمدسون بجستجو یهبه قون تا

 با نظر حسن و گفتگو میاید

 مکر یزگمانند که ه یارد اهل

 ستد عادت جاه مکر یم آن

 یدد یانهر عادت سلجوق چنانکه

 یدو شور پد یندلش آتش ک در
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 یاراو بس یآمد بسو فراهم

 از شور سرازادان و ستمکار

 یداردبفرصت نگه م یننورالد چون

 کرد یم یداپ یاردماور  بسودای

 اتفاق کرد به کروه ارمن نهان

 بهر شورش بودند فرصت کنان

 یندگو یاو اسحق م یدانمر از

 هوشمند یانوازش آن گو یهپا بر

 که بود هوشمند  ینواب آن

 با نوازش نافرجام بود دانشمند

 کار  ینچن یانهشکل صوف در

 در استحضار بودند همی

 یناسحق و نورالد یرتدب به

 ینفرستادند رهدار هم باطران

 بر شورش بود یرتدب ینا همه

 فتنه هم از طمع خود یدارب هم

 یزیانرهبر تا به چنگ فرستادند

 یشانطمع ا یدارکردن ب بهر

 اسحق یربه تدب ینو کار کردن نورالد خروج

 از درختان با هفت هزار

 مردم شور هم ستمکار

 د تا به جوار ارمسون همانآمدن

 ناگهان ینچن بتاراج

 یدداد خواهان رس یخسروک به

  یدشن یخسروجور که ک همه

 یزجمع سپاه از دست ت کرد

 یزجنگ زدند هم ن دهل

 یانچه طرز صوف ینا گفت

 یاغیان ینا یغز ب یدبا گسیختن

 هم عزم و راه یرکرد تدب چنین

 با سپاه پانزده هزار آن شاه

 در سلوک بود یننورالد چون

 خود، بخود یکرد مال مغموم را پا می

 جاناصون یابانب یدرس کیخسرو

 مانده صون یشد جا رزمگاه

 کرد هجوم ینشد چن سپاه

 بربرسوم یزشد علو ر یرشمش صدای

 شد تار و مار یانصوف گروه

 ناچار یختندگر بکوهستان

 یدانغنائم که ماند در م آن

 یاغیانفتنه رو آن گروه  تا

 ه کرد هجوم تا به کوهسپاه ش

 پراکنده اندوه یاغیان نهفتند

 بنا کرد آن شه کروانسرای

 از سپه ینجامحافظ در ا نهاد

 سوس با ظفر یاررفت تا بد کیخسرو

 مقبر یهر در بند را کرد بنا در

 جابجا محافظ سردار نهاد

   را از شورش آزاد یهر جا کرد
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موسلمان ایغتیشاشی -یاوردوبادی ارمن یدمحمد سع

ئرمه سببینی دؤرد نین، موحاریبه سی نین باش و

یئره آییریر و اونالرین هر بیرینی اوخوجونون دیقتینه 

 یارمن "چاتدیریر. بیرینجی سبب باره ده بئله یازیر:  

داشناکسوتیون کومیته سی نین موستبید بیر ایداره 

کی، قافقازدا بیر سیرا  یگیدیراوسولونو تشکیل ائتد

ی اوالن قانلی تئاتروالر اوینادی... بو سؤزلری اینصاف

و موسلمان اینکار ائتمز ظنیندیم. منه  یارمن

مکتوب، داشناکسوتیون پارتییاسی  245یئتیشمیش 

دن آرتیق معلومات یازی -400نین فالیتینه دایر 

استولومون اوستونده دورور. او قدر اورک آغریدان و 

یانیقلی خبرلرین هامیسینا بو صحیفه لرده یئر 

ه سینی گؤسترمکله اولمادیغیندان یالنیز بیر نئچ

اوردوبادی  ید. بو معنادا محمد سع "کیفایتله نیرم 

نویابردا گنجه ده باش وئرمیش  18جی ایل، -1905

ده -8حادیثه لردن اول نویابر آیی نین 

داشناکسوتیونالرین موسلمانالری موحاریبه یه 

قوشماق اوچون بهمنلی ساکینلرینی اؤلدورمه لرینی 

دا، گنجه ده بیر ایرانلی نین قئید ائدیر. عئینی زامان

داشناکسوتیونالر طرفیندن اؤلدورولمه سینی، یئنه ده 

گنجه ده قوشا چینار محلله سینده مال جلیللی 

ساکینلرینی داشناکسوتیونالرین گوهلل باران ائتمه 

لرینی یازیر. بوندان باشقا، گنجه ده بیر موسلمانین 

نویابردا آموس پئرووون دییرمانیندا  12

اکسوتیونالر طرفیندن اؤلدورولمه سینی، قازاخ داشن

قوبئرناتورلوق ائدن لئوینتسکی -اویئزدینده گئنئرال

نین داشناکسوتیون حرکاتی باره ده جانیشین قراف 

داشکوو حضرتلرینه تئلئقرام وورماسینی  -وورونتسوو 

ائدیر. هم ده گنجه حادیثه لریندن سونرا  قئید

ائتدیگی صولح و هنجاقیست کومیته سی نین اعالن 

باریشیغین داشناکسوتیون طرفیندن پوزولماسینی 

اؤزلری نین تصدیق ائتمه سینی، ناخچیواندا  یلرینارمن

بیر نفر موسلمانین ناماز قیلدیغی یئرده 

داشناکسوتیونالر طرفیندن شهید ائدیلمه سینی، 

شوشادا، باکیدا، جبراییلدا، زنگزوردا تؤرتدیکلری 

. بو ایشده داشناکسوتیون جینایتلری بیان ائدیر

پارتییاسی کوماندانالری نین آدی چکیلیر: هامازاسپ، 

 آرام بی، موراد، بئدو، آغابی، باقراد، سوقراد و دیگرلری.   

موسلمان داعواسیندا -یاوردوبادی ارمن یدمحمد سع  

ایکینجی سبب کیمی محللی حؤکومت مأمورالری 

د ائدیر کی، نین اعتیناسیزلیغینی قئید ائدیر. او قئی

موسلمان ایغتیشاشالریندا مرکزی حؤکومتین -یارمن

باشی اؤزونه قاریشدیغیندان خیردا مأمورالر هئچ بیر 

ائتمیشلر. محمد  نسیزلیقتدبیرده بولونمامیش، ویجدا

بودور کی، قافقازین گؤزل  "اوردوبادی یازیر:   یدسع

شهرلری داغیدیلیر، یاندیریلیر، یوردالریمیز قان 

ا دؤندریلیردی. بونالرا شاهید ناخچیوان چاالسین

اویئزدی نین ناچالنیکی آنگیل کیمی ویجدانسیزالرین 

فیتنه کار حرکتلریدیر. بئله کی، یانان آتشلری 

را جینایتلره سؤندورمه ییب، عکسینه، جانیلری بیر سی

موسلمان آراسینداکی -یارمن  .  "سؤوق ائدیردی 

 چونجو وایغتیشاشین باش وئرمه سببی کیمی او

 یک.   دؤردونجو سببلری ده قئید ائده ج
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موسلمان آراسینداکی ایغتیشاشین باش -یارمن  

 یدوئرمه سببی کیمی اوچونجو سبب ده محمد سع

اوردوبادی طرفیندن قئید ائدیلیر. م. س. اوردوبادی بو 

جو سبب و  - 3 "اوچونجو سبب باره ده بئله یازیر:  

ین علمسیزلیگی و ایغتیشاشا گلدیکده، موسلمانالر

. موسلمانالر علم ریدیرموعاصیر ایشلردن بیخبر اولماال

و سیاستدن بیخبر اولدوقالریندان حؤکومت 

مأمورالری نین قافقازدا توتدوغو عقیده سینی و 

او عقیده دن نئجه ایستیفاده ائتدیکلرینی  یلرینارمن

-یدوشونمه دیلر. باکی فاجیعه سیندن سونرا ارمن

لری نین بو قدر اوزانماسینا سبب  موسلمان حادیثه

دیگر بیر جهت وار  علمسیزلیگیدیر،موسلمانالرین 

ایسه، او دا موسلمانالرین سیالحسیز و موعاصیر 

اوردوبادی  ید.  محمد سع "ایشلردن خبرسیزلیگیدیر 

حیله  ایشلده رک  یلراونو دا قئید ائدیر کی، ارمن

ری باکیدا صولح ائدیر، آنجاق گنجه ده موسلمانال

و  یرموحاصیره یه آلیر، یاشاییش یئرلرینی یاندیر

داغیدیردیالر. بعضن شوشادا صولح اعالن ائدیر، گنجه 

ده قیرغین تؤره دیردیلر. بیر سؤزله، او، موسلمانالرین 

حیله سی نین  یلرینعلمسیزلیگی نین، ارمن

ایغتیشاشالرین یارانماسیندا مهم بیر سبب اولماسینی 

  قئید ائتمیشدیر.   

موسلمان -یاوردوبادی ارمن یدمحمد سع  

 یلرینایغتیشاشالری نین دؤردونجو سببینی ارمن

ایداره موختاریتی هوه سینده اولماالری  -آوتونومییا 

ایله باغلی اولدوغونو اوخوجوالرا چاتدیریر. قئید ائدیر 

کی، بونو ثوبوت ائتمه یه او قدر ده گوج صرف ائتمه 

هر آیین سونوندا  ،کییه احتییاج یوخدور. بئله 

لوندونا، پاریسه، آمئریکایا گئدیر، اونالرا  یلرارمن

اینگیلتره نین وئردیگی  یلرمعلومات وئریرلر. ارمن

پروقراما اویغون اوالراق تورکییه ده موختاریات قورماق 

هوه سیله خئیلی چالیشیرالر. تورکیه ده زئیتون 

-1880جو ایللر(، ساسون )-1884و  1878، 1862)

جی ایل( فاجیعه لریندن سونرا -1886(، وان )ایلی ج

تورکیه ده موختاریات الده ائتمک  یلریاینگیلتره ارمن

اوردوبادی  یدهوه سیندن داشیندیریر. محمد سع

قیرغیندان  یلراینگیلتره دن ناومید اوالن ارمن "یازیر:  

سونرا کاتالیکوس مکرتیچ جنابالرینی بئرلینه، ینی 

مجبور اولدوالر. مکرتیچ  یهه آلمانییایا گؤندرم

ایندی قیلینج  "جنابالری آلمانییا کابینه سیندن  

یئتیرن کیمی  یلرهسیفاریشینی ارمن  "زامانیدیر 

تورکیه ده منظم بیر داشناکسوتیون پارتییاسی  یلرارمن

. تورکییه حؤکومتی ایسه  "ائتدیلر  یمتشکیل و تنظ

 رتیچمکداشناکسوتیون پارتییاسینا رواج وئرمیر و 

اساسسیز  یلرینجنابالرینی ایستانبولدان قووور. ارمن

اوست اولور. م.س. اوردوبادی داوام ائده -خیالالری آلت

ب.خ.(  - یلرینبونالرین )یعنی ارمن "رک یازیر:  

یازیچیسی  یبانیسی و گؤستریش وئره نی ایسه ارمن

آرسرونی جنابالری ایدی. بو جناب تورکیه شرایتینه 

 یلریدوشدویونو گؤروب، ارمن چتینهن باخیب، ایشی

 یلریقافقازا داشیماغی مصلحت گؤرموشدو. ارمن

قافقازا داشییاندان سونرا آرسرونی نین عؤمرو وفا 

ائتمیه رک، بو آراالردا وفات ائتدیگیندن، اولینجی 

دؤولت دوماسی وکیللریندن باهادوروو جنابالرینی 

 لیشیرچا. باهادوروو ایسه  "یئرینه نایب قویموشدو 

موسلمان قیرغینی سالسین، اونا گؤره ده -یکی، ارمن

دؤولت دوماسی نین عوضوو کیمی پئتئربورقا گئده 

 -رک اؤزو ایله اوستادی آرسرونی نین گؤستریش 

تعلیماتینی آپاریر، اورادا ائالن ائدیر. مقصدی اوندان 

عیبارت اولور کی، باکی و گنجه قوبئرنییاسی نین آران 

یایالق و داغلیق یئرلرینی  انالرا،لمیئرلرینی موس

اوچون بیر سلطنت  یلروئرسین. بونونال دا ارمن یلرهارمن

بورا قارصی دا بیرلشدیرمک نیتینده  ییاراتسینالر. حتّ

تئز ایغتیشاشالر تؤره دیر، -اولورالر. اونا گؤره ده تئز

ایستکلرینی حیاتا کئچیرمک اوچون موسلمانالرا 

موختاریات الده  یلرارمن کله،لیتضییق گؤستریرلر. بئله 

بوش خیالالرا دوشور، موسلمانالر -ائتمک اوچون بوش

یاشادیقالری اراضیلرده فاجیعه لر تؤره دیرلر.اردی 

 وار...  
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 آذربایجان دیلینده فعلین واجیب فورماسی و اونون بعضی اوسلوبی خوصوصیتلری
Azərbaycan dilində felin vacib forması və onun bəzi uslubi xüsusiyyətləri 

 توغرا بولودخان قیزی خلیلووا

Tuğra Buludxan qızı Xəlilova 

 

واجیب فورماسی ایشین گله جکده ایجراسینا   

واجیبلیک موناسیبتینی بیلدیریر. بو فورمانین 

. شکیلچیسیدیر ²مالی-مورفولوژی گؤستریجیسی 

 :   دیر بئله استروکتورو مورفولوژی بونون

 و.  سونلوغ شخص+  ²ل کؤکو +مالیفع  

 مثلن: سن صاباح مکتبه گئتمه لیسن.     

 دیلیمیزده اسردن خو هله فورماسی ²مالی-  

-   ده هم. ایشلنمیشدیر کیمی شکیلچی واجیب

 ائتمکله ایفاده فورمانی واجیب یالنیز ²مالی

 خوییی-خویی  ²مالی-.  محدودالشمامیشدیر

 ده کیمی شکیلچیسی صیفت فعلی اسرلردن

 .   ایشلنمیشدیر

واجیب فورمانین اینکاری هم مورفولوژی یولال،    

هم ده دئییل  سؤزو ایله یارانیر: اوخومامالییام، 

 اوخومالی دئییلم و س.   

 نین فورماسی ²مالی-دیلیمیزده تاریخن      

 اینکار  ²ما-( آ: اولموشدور شکیلده ایکی اینکاری

 ؛(اولمامالیدیر: سم)فورما دوزلن ایله شکیلچیسی
    لمالی دئییل(.آ:ثاداتی ایله دوزلن فورما )م دئییل( ب

 واجیب فورما اینکار دوزلن ایله شکیلچیسی ²ما-  

 دئییل حالدا، بیلدیردیگی اینکارینی فورمانین

 فورماسی واجیب اینکارلیق گلن عمله ایله سؤزو

:  مس. بیلدیریر مومکونلوگونو-غئیری نین

دئییل  لی گؤرمه اولماز، باخماق – دئییل باخمالی

 .   س و اولماز گؤرمک –

فعلین بو فورماسی اولماق سؤزو ایله ده ایشلنه   

زامانیندا   3بیلیر. بو زامان اولماق سؤزو فعلین هر 

ایشلنه بیلیر: اوخومالی اولدوم، اوخومالی 

 اوالجاغام، اوخومالی اوالرام و،س.   

ایله ایشلنرکن  واجیب فورماسی اولماق  سؤزو   

قبول ائتدیگی شخص شکیلچیلری  اولماق 

سؤزونه قوشولور: اوخومالی اولدوم،وخومالی 

اولدون، اوخومالی اولدو، اوخومالی اولدوق، 

 اوخومالی اولدونوز، اوخومالی اولدوالر .   

بوتون بونالردان عالوه  واجیب فورماسی نین ان   

ب ماراقلی اوسلوبی خوصوصیتیندن بیری واجی

فورمانین فعلین امر فورماسی ایله سینونیم 

اولماسیدیر.)مسلن: پادشاهیم احتیاط ائتمه 

لیسینیز. ینی )پادشاهیم احتیاط ائدین.(؛ اوندا 

اون ایکی ایل سیبیره سیاهته چیخمالیسینیز. 

یعنی )وندا اون ایکی ایل سیبیره سیاهته 

چیخین.(؛ بو مملکتدن باشقا مملکته گئتمه لییم. 

 بو مملکتدن باشقا مملکته گئدیم.(  ینی )

موعاصیر آذربایجان دیلیمیزده واجیب       

فورماسی نین امر فورماسی نین سینونیمی کیمی 

ایشلنمه سی گئنیش شکیلده یاییلمیشدیر. بو، 

داها چوخ ایکی شکیلده اؤزونو گؤستریر. 

.بیرینجیسی، واجیب فورماسی نین 1
رتیریلیر و امر شکیلچیسیندن سونرا شخص سونلوغو آ

 فورماسی نین سینونیمی یارانیر.  
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بونو داها آیدین گؤرمک اوچون ادبیات اثرلریندن   

 سئچیلمیش نومونه لره دیقت ائدک:  

سن بو واختیندا محبتدن دم وورمامالیسان.   

ینی)سن بو واختیندا محبتدن دم وورما.(؛ بوندان 

وندان سونرا من جانالیجی جلالدا دؤنمه لییم. یعنی)ب

سونرا من جانالیجی جلالدا  دؤنوم.(؛ آما اونو بیلمه 

لیسن کی،نیجات دوغرو دانیشماقدادی.ینی )اما اونو 

 بیل کی،نیجات دوغرو دانیشماقدادی(   

. ایکینجیسی، فعلین واجیب فورماسی نین 2  

شکیلچیسیندن سونرا شخص شکیلچیسی ایشلنمیر و 

و زامان امر فورماسی نین سینونیمی یارانیر. ب

پروسئس داها قاباریق اولور. بونون اوچون نومونه لره 

دیقت ائدک : آیاقالریمیزی قویدوغوموز یئر  لرزه یه 

گلمه لی. یعنی ) آیاقالریمیزی قویدوغوموز یئر لرزه 

یه گلسین(؛ یئتیمدیر اونون اورگینی سیندیرمامالی. 

یعنی )یئتیمدیر اونون اورگینی  سیندیرمایاق(؛ سن 

ینله، آذربایجانین گله جک قهرمانلیغی سنین منی د

آدینا یازیلمالی. یعنی ) سن منی دینله، آذربایجانین 

 گله جک قهرمانلیغی سنین آدینا یازیلسین(

=========================================    

 

 دامت کریملی      

 قوجاغینا   شوشان گلیر  

   

 
 آچ قوینونو آذربایجان،    

 گلیر قوجاغینا.   باالن  

 سرتینله  حنئچه ایلدیر   

 یانان گلیر قوجاغینا.    

     

 یوواسی تاالن اوالن،   -یورد  

 یایدا یانان،قیشدا دونان    

 سوالرینا حسرت قاالن،    

 سونان گلیر قوجاغینا.    

     

 چکیلیب قارا بولودالر،    

 آزاد اولوب اسیر یوردالر،    

 سوالر،  -للردورولوبدور سئ  

 ساران گلیر قوجاغینا.    

 پؤهرله نیب خاری بولبول،    

 وجده گلیب سوسان بولبول،    

   -نئجه سئوینمه سین کؤنول  

 شوشان گلیر قوجاغینا.    

     

 اوزئییرین،ناتوانین،    

 جاببارین،خانین،  , یدینس  

 بؤیوک سؤز،سنت اوجاغین،    

 شوشان گلیر قوجاغینا.    

     

 تملین،   پناه خان قویموش   

 تاریخه یازمیش عملین.    

 او، موقدس،ولو یئرین    

 شوشان گلیر قوجاغینا.    

     

 قاراباغدا یازدی داستان،    

 عالی،باش کوماندان!     

 دؤیوشلرده ظفر چاالن    

 پاشان گلیر قوجاغینا.    

     

 روحو شاددیر شهیدلرین    

 یگیدلرین.  یئنیلمزدیر ا  

 داغ ووقارین،قورور یئرین    

 شوسان گلیر قوجاغینا.    

     

 دوشمندن آلیبدیر باجی،    

 آجی،  -قلبینده یوخ آغری  

 قاراباغین باشی نین تاجی    

 شوشان گلیر قوجاغینا.    

 آچ قوینونو آذربایجان    

 شوشان گلیر قوجاغینا!    
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 یر؟لر ندفرق یک ینداآراس یلد یلهلهجه ا
 (G.Tucker Childs)یلدز: ج. تاکر چایازار

 )دالغا(آدمیبن : محمودچئویرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرب یوخسا دیر،یاخشی یشماقدان یلدهد یرب موعیّن

 یشیرسینیز؟دان ینیهانس یزده؟ سلهجه یبَلل

قبول اولونموش مئتود  یّن،موع یرسوروالر اوچون ب بو

 یلینسینب یلها یکؤمگ ین. بلکه او مئتودالریوخدور

 یلسؤز، د یکیبو ا یر؟ند یفرق یننلهجه یلها یلد

 ینتئرم یعلم یق،تان ینداداآراس نینچیلرییلیمب

. یردده بئله یچیندهتوپلوم ا ی. البته عوموملرییلدئ

 ییمدئ یکیبو ا یچیندها پلومتو یعوموم یندهاصل

 یلد ی،ک یلیرلربئله ب یالر. چوخدیرییشآنال یلفرق

 دیریلد یسانک یر. آما لهجه بیرسؤزلرد یشدیغیمیزدان

 یل. دیشیرالردان یلدهآلچاق آدامالر او د ی،ک

گؤزه  یرده بلهجه ده،یلد ینداآراس نینچیلرییلیمب

 یرب یلردا دالییشآنال ی. سانکیوخدورگلن هئچ فرق 

اولموش   یزیاسیندا،تلو یوسوندا،راد دؤولت ینناؤلکه

اولموش  یچیندها یننلهجه او اؤلکهقونودور. آما  یرب

 ی،ک لردیریلقاالن، د یاراشاقسیز یز،سلرده، بزکبؤلگه

 یکلریاونالر دئد یمین،گلن سؤزلر ک یودانراد یمسهک

بئله  ی،ک لیکیلمه. آما بیلمیرلرب یشیالدان یاقسا

لرده اؤلکه یمیندانباخ نینچیلریبیلیمیلقونوالر د

 یگرچ ییل،دئ یمکوش اؤقورولم یندهطرف یتیکپول

 یفموختل ی،ک دیریغیدارلو حؤکم یتیکپول ینلراؤلکه

 . یروئر یلهجه آد  لره،یلد

. او یوخدور یلگیسیب یلد ینلرالر لهجهواخت چوخلو

ده دؤولت او اؤلکه  یشانالرداده داندن بئله لهجهسبب

 یلدئمک اوالر د یندی. ایوخدور یلرال یشلریندها

 قونودور.  یروش باولم یتیکپول

« .ییلاؤلچولو دئ یمینک یللهجه، د»:ییرلردئ نورمالدا

. آما دوغروسو بئله یروارد یبونا گؤره  اونون آز اعتبار

 یهانس ینیز،اوالس یمک یزس ی،ک دیریسؤز اونا باغل یرب

قونونو دوشونوب، اونون اوچون قرار  یکیبو ا یمدانباخ

 .ینیزسوئره

  یلهاعتبار ا یکللهجه،  نئجه یرهئچ ب یمندانباخ دیل

 یر. بونا گؤره اولماز بییلاوستون دئ یگریندند

 یلیب،ب لیییقال یغونلو،لردن اولهجه یسانک ی،نلهجه

 یلد الرایشماقدان یشلریندهدؤولت ا ینمیش،تان یرجهب

 ینمیشللردن دوزهلهجه یهام یل. دیولسونقو یآد

 یرب سیلهجه«سیپار»توپلودور. مثالً فرانسادا اولموش 

اون  «یسپارکنت». دیریباغل یهیثهحاد یخیتار

 یل. دیچاتد یغادارلده فرانسادا حؤکمسده یرینجیب

اوردا   یقلاؤلچو اولدو. اگر خاقان سینداییاونون سارا

فرانسا  یندیا یلردیاوال ب ییدیاولسا یندهال الریسانک

اولوب،  یلید «یژوند» یا ،«یمارس» یئرینه یلید

 لییّترسم نینیسفرانسه اؤلکه یریسیب ینونالرب

 اولسون. یلید

 ی،. اوجور کیلیرب یرهبللند ینتوپلوم لهجه یرب دهبلکه

 یادینیزدااولدو.  ایمینگؤزل قاد یممن «یزادولتیلال»

تکّبورلو سس  یردرامادا، ب ده،یلماولموش اولسا بو ف

 دوغرولو سس ینجونز، آدام یل)دان یاوستاد یلیمب

 یرب یرکی،لش.( او شرطیراؤلچو آل یاییشیندان یلیمب

 ییهائله ترب یریب،گت یابانالردانخ یزی،ق نگول ساتا

اولسون،  یمینک یاؤزلر یانیندا الریوارل ی،ک ینسائله

 بو اوستاد او –اولسون  یشیدورارن یمیناونالر ک

 ییر،یشلها یندهلرلهجه یشیقدان یزینق لریدگیشمه

 .ییرائله یمیک دیییسته. اریریچئو یاونالر
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دور ممکون  یتیکلرده اولموش پولحالدا، اؤلکه عینی

 چییلد ی. چوخالرینسائله یّنموع ینلهجه

 یل،د»: یریرلرگت یلهد ینیسؤزلر «رایشینوامکس»

اونون اوردوسو وار، اونون  ی،ک یردلهجه یراؤزو ب

 یمعناس نینبو جومله« وار. گوجو وار. یزدونانماسیدن

 ییردئ ی،ک لریدیریتیکپول ینلراؤلکه یلر،بئله اوال ب

. یللهجه، د یلهجه اولسون و هانس یل،د یهانس

 یقودرتلر ینسانالر،اوالن ا لرییختار یاؤنمل یشههم

 یز،اولوبالر. آما گوجس یبیصاح یلد لریلّتاوالن م

اونالر لهجه  یوب،اولمو لرییلد ینآدامالر سیزیختار

 اولوبالر.  لرییبصاح

 لرییبگوج، قودرت صاح ی،اوالر ک یقالماقآچ بوردا

 ینالرگوجسوز خالق یب،آپار یشها یالرآراج یهام

 یناونالر یریرالر،آپار ی،آرادان آپار یلینید

 یلینهدؤولت د ینیکولتورلر لرینی،یتمدن

الر بئله اولموش خالق یمیالسیونآس یشدیریرلر،دگ

 یرب یدا اؤنملینقالماس یرید نیخالق یلد یارانیرالر،

 قونو دور.

 یاداآدام  یرب یرلیگینیکئچ یلیند یرب یلرب اوال

  یاالبته او آدام  یلدیرسین،ب ینادار اؤز باشحؤکم

 

 یبیبئله گوج، قودرت صاح یردار گرک بحؤکوم

 یندهلراوّل ینعصر یگیرمینجیاولموش اولسون. ا

 یند یراوالن ب دهیند یحیمس  یقاداآفر یجنوب

. بو ییرلردئ «ونگاتس»اونا  یندیا ی،ک یلدیتاپ یایینجی

 یسلهجه یلیند یرب یلید یریـ آ یریآدام اوچ آ

 یجنوب ینهس. اونون ترسهیشدیردیقار ی. اونالریلدیب

 یئره یاالن یازیسیندا یعتموراج یرب یدؤولت یقاآفر

 یاآرا ین«خوسا»، « زولو» یلد یکیاؤزوندن ا

 یلچیلیکد ینداآراس یلیند یکیبو ا.  آما یخارتدیچ

سرحد  ینمیشتان یرهئچ واخت ب یمندانباخ

 .یدگؤرونمه

 یلها یریـ ب یرلر بلهجه یئرلریندهچوخ  دونیانین

 یانبئله قوشمادا  یر. بیارادیرالرقوشما لهجه  یب،باغالن

. یوخدورهئچ فرق  یندالهجه آراس یکیاولموش ا یانبا 

 یشیقلیلر قاراولموش لهجه و سوندا ینداآما قوشما باش

 .سیزدیالرییشاوالراق آنال

دئمک اوالر  ییسهسیندهموقا لرینلهجه یلها عومومیت

 ین. چوخلو واختالر اونالریرآزد لریفرق یناونالر

 یز. مثالً سیشیغیندادیردان ینآدامالر لریفرق

(Tomaytoدئ )،ییرسینیز ( منTomahto البته .)
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. مثالً یلرلرده اوال بسؤزلوک یختالفالرداآز ا یرب

 یسیلر( آما انگلElevator)ییرلر،دئ الریکالیآمر

(Liftدئ)یاونالر یلمک،ب یختالفالریبئله ا یر.  بییرلر 

جرج » یندی. ادیردوشونمک اوچون الزم

باخاق! او  ینهسؤزلر میشظارافات ائله ین«برناردشاو

 نی. بو اؤلکهدیلراؤلکه یرب یسانگل یکا،آمر»: ییربئله دئ

 یبعض هالبت« .یبدیرسال یریآ سیندنیریـ ب یرب یلد

 یریآ یرده ب یچیندها لرین آددا اولموش اؤلکه یرب

 «کلن»سیندهمثالً آلمان اؤلکه یر،وارد ینلیکلرچت

 ینچوخ چت ینیسؤزلر یالغینینآ «یاباوار» یالغی،آ

 یکیبو ا ی،ک یلیریکب یاخشی. بونو یلیرلردوشونه ب

  ینهس. بونون ترسهیلرد دهیچیناؤلکه ا یربؤلکه ب

. یلیدیرد ییاآلمان یلید یرب یننسی اؤلکه یسسوئ

بئله  یشیرالر،دان لی آز لهجه یرب یلیبو د یسیلرسوئ

 الرییالیسبب اولمور چوخلو آلمان یشماقدان لی لهجه

 .سینلر دوشونمه یبو قونوشماغ

 یشیقالردان ینداآراس ینآدامالر ی،گؤرونور ک هردن

اونالر  ین،بللنس یفرق نین لهجه یلها لیسبب اولو د

 ینیسؤزلر یرینینـ ب یراوز ـ اوزه گلنده ب

 یرینینـ ب یر. بو حالدا، اگر آدامالر بیدیرآنالشماالر

 ییرلردئ یلسهلرقونوشا ب یلدهد یرب ییب،آنال یلینید

. البته بوردا منظور یردیرب یلید ینبو آدامالر ی،ک

ـ  یر. آما اگر بدیراولماقالری دهلهجه یرب یناونالر

 ی،ک ییرلردئ لر بیلمسهدوشونه ینیسؤزلر یرینینب

« کلن». بئله گؤرونور یریدیرآ یللرید یناونالر

آما  یاشاییرالر دهاؤلکه یرب ی،دوغرودور ک «یاباوار»و

گؤره اونالرا سوئد و  نابو یر،د یریآ لرییلد یناونالر

 . آماییرلردئ لریلید یکیا یمینک سی نروژ اؤلکه

 یرلرینینـ ب یرب ینروژ خالق ی،سوئد خالق یکل-یلمهب

. یلیرلردوشونوب، قونوشا ب یاخشیچوخ  لرییلد

 یکی. بونا گؤره اونالرا ایبدیرسال یریسرحد آ یاونالر

 .ییرلردئ لریلاؤلکه

« الف» لشیرکی،یناوندا جاواب تاپماق چت سوروالرا

« ب» لرسینمهیستهگروپوندا اوالن سؤزچولر، ا

. الرینآنالس ینیسؤزلر ینگروپوندا اوالن سؤزچولر

گروپدا اوالنالر  یکیهر ا یادا یرینجی،ب سینه،ترسه

 یلقونوشسونالر.  د یشیب،دان یلدهد یرب یستهییرلرا

 یرباجارساالر دا ب یحتّ روپگ یکیبو ا یمیندانباخ

بئله قونوالردا  الر،ینآنالس ینیقونوشوب، سؤزلر یلدهد

 .یرقاباغا گل لرلیکینچت یارانیر،لر چوخلو پروبئلم

 یلهلهجه ا ی،گؤره سون سؤز ده دئمک اوالر ک بونا

توپلومسال گؤروشونه  یتیک،پول نیناؤلکه یرب یلد

 یندیا ی،بئله سوال اوال ک یزه. ممکون دور سیدیرباغل

اؤزل  یرب یوخسا یشیرامدان یلدهد یرمن اؤزل ب

 یهام ی،چونک سورودور. یماجا بیر بو البته. دهلهجه

سونوندا هر  یز. سدیر هجهل یقورتاراجاغ لرینیلد

     .یشیزسیزدان« لهجه دیل،»ینده،س یکیا
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 یراندر ا یزبان ترک یترسم یخچهبه تار ینگاه
 

 

به  یرانحاکم بر ا یدولت ها یاز سو یترک زبان

 ینید یغاتها، مراسم و تبل ینآئ یعنوان زبان رسم

به عنوان  یبکار رفته است. کاربرد زبان ترک یزن یدولت

پس از سقوط دولت قاجار و  یحت ینید یزبان دولت

 ادامه داشته است. یزن یدر اوان دوره پهلو

 یک یاست که از سو یزبان ی،دولت یاو  یرسم زبان

مانند کاربرد در  یا یژهو یقانون یتدولت بدان موقع

 یک یقضائ یستمس ی،مجلس قانونگذار ی،امور ادار

 .باشد شده اعطا …کشور و 

هرچند مربوط به عصر حاضر است اما با  یفتعر این

 یدولت یتواند در باره زبانها یم یدقت و صحت کاف

هزاران سند و  یبکار برده شود. به گواه یزن یخدر تار

 یرهزار سال اخ یکاقال در  یزبان ترک یخی،مدرک تار

و اغلب بدون آن  یفارسدوره ها به همراه  برخی در –

 یتورک یدولتها یو دولت میرس یاز زبانها یکی –

بوده و در صدور فرمانها،  یامروز یرانا یحاکم بر اراض

انتشارات و اسناد و  ی،گوناگون دولت یمکاتبات نهادها

و  یالملل ینب یپلماسید ی،دولت یمدارک رسم

 ینب یمناسبات رسم ی،خارج یپلماتیکارتباطات د

 …لتها، چاپ اسکناس ها و ضرب سکه و سران دو

دولت ها عبارتند از  یناز ا یاست. برخ رفته بکار

 یانساج، ساالر ی(، بنیستهامدولت بستام )و

 یانغزنو ینی،قاراتگ ی،سبکر یمجوریان،(، سیان)کنگر

(، ینی)انوش تک یان(، خوارزمشاهینی)سبک تک

 یانخراسان، سلجوق یانسلجوق یر،کب یانسلجوق

 یاناصفهان، سلجوق یانآل قاورد(، سلجوقکرمان )

 یجان،آزربا-همدان یان(، سلجوقیان)برسق تانلرس

-شومال )شمله( افشار یجان،آزربا-عراق یانسلجوق

کرمان  یانعربستان )خوزستان(، قتلق خان

(، اتابکان یلیان)احمد  یان(، آق سنقریتای)قاراخ

اتابکان فارس  یشگین،(، آل پیلدنیزیان)ا یجانآزربا

(، کوئیان)هال یلخانیانا یزد،(، اتابکان یان)سالغور

)آل سلدوز(، ارغون  یان(، چوپانیلکانیان)ا یریانجال

 یموریان)آل مظفر(، ت ینجوییانا یان،شاه

(، یموریانخراسان )دوغات یموریان(، تیان)کورکان

(، یرانشاهان)م یروانشاهاناصفهان، ش یموریانت

(، یندریه)با یونلوها)بارانلوها(، آغ قو یونلوهاقاراقو

 یجانخانات آزربا شاریان،(، افیه)قزلباش یهصفو

 یربد یز،تبر-یگیب یگلرماکو، ب-کنگرلو یه،اورم-)افشار

سراب، گرگر، -یشقاق ی،خو-یدنبل یل،اردب-اوغلو

و حکومت  قاجاریان ،(…قاراداغ، مراغه،  یاو،خ ین،نم

 .یجانآزربا یمل

 یتو هئ نیدربار، سالط ی، زبان رسم یترک زبان

 حاکمه:

زبان،  یکبودن  یو دولت یمصداق رسم مهمترین

حاکمه و در گذشته  یتهئ یکاربرد آن از سو

به  یشماریب یخیو دربار است. در متون تار ینسالط

و دربار و  ینبه عنوان زبان سالط یکاربرد زبان ترک

از  یو در برخ یرانا یحاکمه در دوره اسالم یتهئ

 شده است. از آن اشاره یشموارد پ
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بودن زبان  یاثبات رسم یبرا یکاربرد به تنهائ این

دوره ها  یناست. در ا یدولتها کاف یندر عهد ا یترک

بوده  یو پادشاهان ترک، ترک ینسالط یزبان کار

از آنها مانند سلطان سنجر اصال  یاریاست و بس

شاه به  ینمانند ناصرالد یادانسته اند و  ینم یفارس

 کرده اند. یمبه آن تکلم  یسخت

به عنوان زبان  ینمونه حضور زبان ترک نخستین

 یو شاهان در دربارها یاندربار یو دولت یرسم

مربوط به عهد دولت  یرانا یحاکم بر اراض یدولتها

و دوره هرمز چهارم ملقب به ترکزاد، نوه  یساسان

باشد و  یخان م یستمیخاقان دولت گؤک تورک ا

 است. یاوج آن مربوط به دوره صفو

دولت  ینا یو رسم یزبان دولت ی،ترک یدوره صفو در

 یرتبه نظام یبود. شاهان، سران دولت و افسران عال

چه در  یز،قزلباشان در دربار و ارتش، چه در تبر

گفتند.  یسخن م یو چه در اصفهان به ترک ینقزو

ترکان قرار داشت و سران  یتتحت حاکم یدولت بکل

 دولت همه ترک بودند.

نمونه ها مربوط به دوره قاجار است. در دوره  آخرین

 یعهدو ول ینزبان دربار و سالط ی،زبان ترک یزقاجار ن

که زبان  یبود. ترک یو دولت یرسم یزبان ینو بنابر ا

شد، مورد  یم یو اشراف تلق یانو اع یستوکراسیآر

 بود. یزترک ن یرعالقه و توجه توده مردم غ

 مسلح: یروهاینارتش و  ی، زبان رسم یترک زبان

که همواره بر حضور و  یگریاز دربار، نهاد د پس

آن در  یبه عنوان زبان انحصار یکاربرد زبان ترک

شود،  یاشاره م یرانحاکم بر ا یترک یدولتها یختار

باز  یراز د یمسلح است. زبان ترک یروهایارتش و ن

 ینبوده است. مانند دربار، در ا یرانا یزبان ارتشها

منحصر  یزبان ترک اربردک یزح و ارتش نمسل یروهاین

 یرانترکان بر ا یتبه دوره بعد از اسالم و دوره حاکم

 یبر م یزن یترک یرغ یاز آن و دولتها یشنبوده به پ

 گردد.

در ارتش،  یکاربرد زبان ترک ینمونه ها یننخست از

که  یکم یزدگردبهرام گور فرزند  ینمونه پادشاه ساسان

 ینشست م یتخت پادشاه بر یالدیم 420در سال 

 باشد.

 یکاز  یشکه ب یزیگرد یختار یااالخبار  ینز یختار در

 یفتأل یقمر یهجر 444هزار سال قبل و در سال 

 شود: یگفته م ینشده، چن

به وقت چوگان  ی،گور به هر زبان سخن گفت بهرام“

و اندر  یو اندر حربگاه، ترک یگفت یزدن، پهلو

 .”… ی،گفت یمجلس، با عامه در

نمونه ها مربوط به دوره احمد شاه قاجار است.  آخرین

فرمانده  یطهماسب یرچنانچه سرلشگر عبداهلل خان ام

 یالتا ینظام یگارد قزاق محافظان احمدشاه و وال

خود به پادشاه  ینطق ها و گزارشات نظام یجان،آذربا

 .یدرسان یبه عرض م یرا به ترک

 :یخارج یپلماتیکدر مکاتبات د یترک زبان

گوناگون به عنوان زبان  یدر دوره ها یترک زبان

به  یزن یخارج یپلماتیکدر مکاتبات د یو دولت یرسم

 کار رفته است.

 ینسالط یمکاتبات، مکتوبات ترک ینگونها مشهورترین

است که در  یاروپائ یبه پادشاهان کشورها یصفو

 ینشوند. از ا یم یگوناگون جهان نگهدار یموزه ها

1576شاه تهماسب اول ) دسته است نامه  به( 1523 -̵

(، نامه 1566 -1573) یمسلطان سل عثمانی امپراتور

( به امپراتور 1628 -1642) یشاه اول صفو یصف

دوم و نامه  یناندو پادشاه مجارستان فرد یشاتر

( به دوک 1694 -1722) یشاه صفو ینحس

اوگوست نعل  یکساکسون و پادشاه لهستان فردر

 .یجانیآذربا یان ترکشکن، هر سه به زب

اداره و  یترک یوانینگارش د یدوره برا ینا در

اختصاص داده شده بود. زبان  یا یژهکارمندان و

 یتختپا یاییجغراف یتفارغ از موقع ی،ترک یدولت

هم در  ی،صفو یجانیـ آذربا یترک یامپراتور

( و هم در فارسستان ینو قزو یز)تبر یجانآذربا

 ست.رفته ا ی)اصفهان( بکار م

 یمحدود به عرصه خاص یزبان ترک یرسم کاربرد

 یبو مکات یناز احکام و فرام یگسترده ا یرهنبوده و دا



56 

 

 Xudafərin 191  (2021)  1399 -اسفند 191خداآفرین 

 

شده  یتا امان نامه را شامل م یپلماتیکو مراسالت د

 است.

و مردم  یرانیمخاطبان نه تنها شامل مقامات ا طیف

سلطان  یابود( و  یاکثرشان ترک ی)که زبان مل یرانا

تورک هم زبان و هم تبار و  ینسالط یگرو د یعثمان

و مجارستان و  یهبوده، بلکه پادشاهان روس ینهم د

 گرفته است. یدر بر م نیز را …و لهستان و  یشاتر

 :یخارج یاسیدر روابط س یترک زبان

به عنوان  یزبان ترک یران،ا یترک یدولتها یختار در

 یزدولتها ن ینا یخارج یاسیدر روابط س یزبان رسم

به عنوان زبان  یرفته است. کاربرد زبان ترکبکار 

و  یشاهان در روابط خارج یژهسران دولتها و بو یرسم

نه تنها در همه  یگر،د یبا شاهان و سران دولتها یدارد

در  یشود، حت یم یدهد یرانحاکم بر ا یترک یدولتها

بوده است. چنانچه  یعشا یزن یدوره دولت پهلو

سفر خود به  یترک طبا آتا یرسم یداررضاخان در د

 صحبت کرده است. یسسل یبه زبان ترک یه،ترک

 یدولتها یاز سفرا یاریبس یخ،در طول تار همچنین

و  یرسم یرا که زبان یصرفا زبان ترک یزن یرانا یترک

 یبکار م یدانسته اند و در روابط خارج یبود م یدولت

 بردند.

 یشاه عباس صفو یرسف یگب یعنوان مثال موس به

 دانست. ینم یجز زبان ترک در هند

 یز( ن1715) یسدر پار یرانا یرسف یگرضا ب محمد

 را بلد نبود. یزبان فارس

 دولتها: ینب یدر ثبت عهدنامه ها یترک زبان

 ی،به عنوان زبان روابط خارج یزبان ترک کاربرد

نبوده بلکه عرصه  یمحدود به ارتباطات شفاه

 یزمکتوب و ثبت عهدنامه ها را ن یپلماسید

 یمانشده است. به عنوان مثال متن پ یشامل م

در سال  یمنعقده با دولت عثمان یرینقصر ش

 نوشته شده است. یتنها به زبان ترک 1539

 :یداخل یندر صدور فرام یزبان رسم ی،ترک زبان

به عنوان  یکاربرد زبان ترک یقمصاد یناز مهمتر یکی

در  استفاده از آن ی،در امور ادار یو دولت یزبان رسم

 ینگونهمتعدد ا یاست. نمونه ها یداخل ینصدور فرام

جهان  یدر موزه ها و کتابخانه ها یترک ینفرام

 یلپراکنده است. به عنوان مثال فرمان شاه اسماع

 یشاه عباس دوم صفو ه( و امان نام1502 -1524)

 یروان،ش یگلربیگی( به منوچهرخان ب1642 -1666)

 .یجانیآذربا یهر دو به زبان ترک

در  یبودن زبان ترک یها و اسکناسها، گواه دولت سکه

 :یرانا

در  یبودن زبان ترک یدولت یعرصه ها ینمهمتر از

و در  یدولت یکاربرد آن در اسناد رسم یران،ا یختار

 یراس آنها سکه ها و اسکناسها است. نوشته ها

بر  یکلمات فارس یناز آنکه نخست یشترپ یاربس یتورک

و  یتورک یدولتها یر پولهاپولها ظاهر شوند، ب

بکار رفته اند.  امروزی یرانا یحاکم بر اراض یجانیآذربا

 یرانا یبر سکه ها در اراض یکاربرد زبان فارس

بوده و مربوط به قرن  یدنسبتا جد یا یدهپد ی،امروز

و حمله اشرف افغان به  یانشانزده در عصر صفو

 فارسستان آنهم در فرم شعر است.

هرگز  یزبان فارس ی،ر خالف زبان ترکاز آن و ب پیشتر

 یبه تمام دولتها یببر سکه ها بکار نرفته بود. قر

زبان،  ی،امروز یرانو ا یجانحاکم بر آذربا یتورک

را در پولها )سکه  یتورک یکلمات، عبارات و نوشته ها

فرمانها،  یعات،ها، اسکناس ها(، مهرها، طغراها، توق

بکار برده  یشخودولت  یرسم سنادا یگرنامه ها و د

 اند.

 ی،نوشتجات تورک ینبکار برده شده در ثبت ا خطوط

گؤک تورک بوده  یکرون یحت ینیچ یغوری،او ی،عرب

اسکناسها  یناست. به عنوان نمونه دور تا دور نخست

 یاو  یختائ یبه خط تورک یتورک عبارات یچاوها یاو

 یسلسله ها یدرج شده است. بر سکه ها یغوریاو

” قوتلوق بولسون“مانند  یتورک ی، عباراتتورک یموغول

 )مبارک باد( چاپ شده است.

 یل،قاآن العاد“ یعبارت ترک یزخانچنگ یسکه ها بر

)حکم شاهنشاه عادل،  ”یارلیغی ینگخان  یزچنگ

 شود. یم یدهشاه( د یزچنگ
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نادرشاه افشار است که بر  یاسکناس چرم یگرد نمونه

 شته شده بود.نو” دئمه گؤتور“ یآن جمله کوتاه ترک

شده در  یستاس یجان( آذربای)حکومت مل جمهوری

و  یدولت تورک یندوم، نخست یجنگ جهان یسالها

است که  یجنوب یجانو آذربا یراندر ا یجانیآذربا

خود را  یاسناد دولت یگرو د یمل یاسکناس ها

 چاپ و نشر کرده است. یمنحصرا به زبان ترک

)مجالس  یهاقورولتا ی، زبان رسم یترک زبان

 (:یمشورت

که معادل  یینهادها یها،در قورولتا یزبان ترک کاربرد

معاصر اند،  یقانون گزار یدو شا ینموسس یمجلسها

زبان به عنوان  ینکاربرد ا یاز عرصه ها یگرد یکی

 است. یراندر ا یو دولت یرسم یزبان

دهند که در  یموجود نشان م یخیو مدارک تار اسناد

زبان  یران،حاکم بر ا یترک یهادولت یهایهمه قورولتا

 بوده است. یبکار برده شده زبان ترک

موغان در دوره نادر  ینمونه، قورولتا ینتر برجسته

 شاه افشار است.

بوده و خود نادرشاه  یترک یقورولتا ینا یرسم زبان

 ی،و خارج یو مهمانان داخل ینبا همه مدعوو یزن

 صحبت کرده است. یصرفا به ترک

 :  یخیتار یادمانهایزبان ،  یترک زبان

بودن زبان  یو دولت یرسم یقاز مصاد یگرد یکی

 یادمانهایکاربرد آن در  یران،ا یخدر تار یترک

حاکم بر  یترک یبرپا شده توسط دولتها یخیتار

 است. یدول ترک ینو مقامات ا ینو سالط یرانا

با متون  یدولت یادمانهای ینگونهنمونه مهم از ا دو

در نجف عراق و سنگ  یم امام علسردر حر ی،ترک

کالت در  یبهکت یاو  ینادر یبهنوشته معروف به کت

به امر نادرشاه افشار و با  یادماندو  یناست. ا یرانا

 اند. یدهبرپا گرد یاشعار ترک

ملک  ینهاد دولت ی، زبان رسم یترک زبان

 :یالشعرائ

بود  یو دولت یرسم یمقام یگذشته ملک الشعرائ در

که ملک  یشد. زبان یادشاه اعطا مپ یو از سو

 یالشعراها در سرودن اشعار خود از آن استفاده م

دولت مذکور بوده و  یو دولت یکردند، زبان رسم

 یارج و منزلت اسناد رسم یدارا یزآنها ن یسروده ها

 بوده است.

 یـ زبان یبه تنهائ یمقاطع حت یـ در برخ یترک زبان

بوده  یترک یادر دولته ینهاد ملک الشعرائ یرسم

 ی،صفو یلاست. به عنوان نمونه در دوره شاه اسماع

معروف متولد برگشاد، ملک  یسرا یشاعر ترک یبیحب

به  یبود و شعر یصفو یدربار امپراتور یالشعرا

 .یستاز او در دست ن یفارس

زبان  یگانه یترک ی،است که در عهد و یبدان معن این

 بوده است. یدولت صفو یو دولت یرسم

 یهمزمان دو منصب ملک الشعرائ یزموارد ن یبرخ در

مانند  یگریزبان د یبرا یگریو د یترک یبرا یکی

 وجود داشته است. یفارس

 یملک الشعرا یزی،تبر یرعنوان مثال تاث به

 یدارا ین،و شاه سلطان حس یماندوره شاه سل

)از سروده  بوده است یترک یمنصب ملک الشعرائ

 یمانر مدح شاه سلد یترک یده: قصیو یرسم یها

به مناسبت جلوس به تخت  یترک یدهقص ی،الصفو

 ی،بند ترک یعترج ی،الموسو ینشاه سلطان حس

سروده شده به امر پادشاه، غزل  عید یترک یمثنو

شاهزاده سلطان اکبر  یفرمائ یفبه مناسبت تشر یترک

 (.یباورنگ ز یبنا

 :یدولت ی، در مراسم مذهب یترک زبان

به عنوان  یرانحاکم بر ا یدولتها یاز سو یترک زبان

 یدولت ینید یغاتها، مراسم و تبل ینآئ یزبان رسم

 بکار رفته است. یزن

 یحت ینید یبه عنوان زبان دولت یزبان ترک کاربرد

 یزن یپس از سقوط دولت قاجار و در اوان دوره پهلو

شرکت  یخیادامه داشته است. چنانچه در منابع تار

عاشورا در  یمراسم عزادار رضاخان )سرادر سپه( در

( و خواندن ینعبدالحس یخمسجد ترکان )مسجد ش

 ثبت شده است. یتوسط و ینوحه ترک
 ی،اجتماع نشریه – یدرباباح یه)خالصه مقاله ؛ چاپ شده در نشر

 کانادا( یممق یجانیهایآذربا یو هنر یفرهنگ
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 بهیشت زوواری
BEHİŞT ZƏVVARI 

 
NURƏDDİN ƏDİLOĞLU   

 دیل اوغلو                                               نورالدین ع

   

   

 

اودالر یوردوموزون ائله بیر 

بؤلگه سی، ائله بیر شهری، 

کندی تاپیلماز کی، اورادا 

شهید مزارالری اولماسین. 

دوشمن قارشیسیندا مردلیکله دایانیب، وطنیمیزی، 

گید تورپاقالریمیزی قورویارکن شهید اوالن هر بیر ای

دؤیوشچوموزون خاطیره سی بیزه عزیزدیر. 

وطنپرورلیک روحو و دویغوسو قهرمانالرال  بیرلیکده 

اؤلمور، ابدی یاشاییر. اونا گؤره موحاریبه  مؤوضوسوندا 

یازان قلم اهلی نین ان عومده بورجو شهیدلرین 

 روحونو همیشه اؤز یازیالری ایله شاد ائتمکدیر   

ی فخری خیابانیندا اوالن مزاری پایتاختین ایکینج  

کؤنوللو دؤیوشچوموز اسد اسدلی نین سوسیال شبکه 

لرده و خبر پورتالالریندا ویدئوگؤرونتولرینی گؤرنده 

بیر آنلیغا  یاونون حاقیندا یازماغی قرارا آلدیم، حتّ

غورورالندیم کی، وطن موحاریبه سینده جانی 

عسگر یولداشی نین حیاتینی خیالص  21باهاسینا 

باشا چاتدیغیم دوغما -ن بو جسور عسگر منیم بویاائد

باخارلی چایقیراق کندینده، -ماساللی نین آخارلی

آدینی و سویادینی داشیدیغی اولو باباسی اسدین 

اوجاغیندا دونیایا گؤز آچیب. دوغوم تاریخینی 

والیدئینلری قئیدیاتدا اولدوغو باکی شهرینده 

ؤز رسمیلشدیریبلر. شهرده بؤیوسه ده اسد ا

خاراکتئری اعتیباریله گؤز آچیب گؤردویو طبیعته 

 چوخ یاخین اولوب؛ تالیش داغالری کیمی مغرور، 

 

خزرین قوینونا جان آتان ویلشچای کیمی چوشقون، 

جنوب مئشه لری نین مؤعجیزه سی ساییالن 

-دمیراغاج کیمی مؤحکم اوالن بو اوغالن تپه دن

د قلبینه و دیرناغا، تورپاغا، وطنه باغلی ایدی.  اس

وطنی سئومک  "دوشونجه سینه حاکیم کسیلن  

  "وطن حاقی آنا حاقیدیر  "،   "ایمانداندیر 

کالمالری نین نیظامی رایونوندا یئرلشن آذربایجا نین 

سایلی  229میللی قهرمانی شهید یوری کاوالیوو آدینا 

تام اورتا مکتبی بیتیرندن سونرا آذربایجان دؤولت 

یتئتینده عالی تحصیل آلمیش، بیر ایقتیصاد اونیوئرس

ایل ناخچیواندا کشفیاتجی عسگر کیمی نومونوی 

 حربی خیدمت ائتمیشدی.    

یاشلی اسدی  25...والیدئینلری نین آرزوسو    

گؤزالتی ائله دیگی قیزال نیشانالماق ایدی. او ایسه 

توووز رایونو ایستیقامتینده ائرمنی تخریباتی نتیجه 

یوشلرده گئنئرال پوالد سینده باش وئرن دؤ

هشیمووون هالک اولماسیندان چوخ حیددتلنمیشدی 

و عاییله عوضولریندن خبرسیز کؤنوللو اوالراق 

ت عدؤیوشلره یولالنماق اوچون عریضه ایله موراج

 ائتمیشدی.

تورپاقالریمیزین آزادلیغی اوغروندا وطن موحاریبه  

سی باشالیاندان ایکی گون سونرا سفربرلیک و حربی 

خیدمته چاغیریش اوزره دؤولت خیدمتی نین 

مووافیق  شؤعبه سیندن زنگ ائدیب موحاریبه یه 

اقرابادا هامی ایله  -چاغیریالندا اسد عاییله ده، قوهوم 

آچیغی اونو دیله توتماق ایسته دیک  "حالالالشدی.  

کی، گئتمه سین، آناسی اونکولوژی )سرطان( خسته 

ؤز قرارینی دیر. آنجاق هر شئیه رغمن او، ا

بو سؤزلری اسدین آتاسی ماهیر   "وئرمیشدی... 

گون یولداشی سیده خانیمین  -دئییر. عؤمور
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حضوروندا شهید اوغلو باره ده دانیشماق نه قدر چتین 

شمکیرده کؤنوللولردن  "ده اولسا اؤزونو اله آلیر:  

   "عیبارت دسته یاراتدیالر.ته لیملر کئچدیلر... 

قاتیلدیغینا گؤره اونا روس دیلینده  تعلیملره باشیاچیق 

 )دبیلقه سیز( اسد دئییردیلر.    "کاسکاسیز  "

آناسی اسدین تحصیل آلدیغی ایللرده موعلیملری   

نین سئوگیسینی قازاندیغینی دیله گتیریر، عئینی 

 بیته–زاماندا، اونون قلبینده آلالها، پیغمبره و اهلی 

 دئییر. آچیر صؤحبت اولدوغوندان سئوگی توکنمز

عاشیقی  حسینین حضرتی قهرمانی کرباال اسد  کی،

ایدی. بو تصادوفی دئییلدی. چونکی اسدین بؤیوک 

ننه سی میرشرف خانیم اهلی بیتین نیشانه لرینی اؤز 

عصرین بؤیوک  مرحمت و -20عمللرینده یاشادان،  

کرامت صاحیبی سید میرتاغی آغانین باجیسی ایدی. 

ویه هامی نین  سئودیگی ساغلیغیندا اوشاقدان بؤی

میرتاغی آغانین اؤلوموندن سونرا ماساللیدا آتا 

رایونوندا آدی  ییمزاری و باکی نین خطا اکیاوجاغیند

ایله تانینان مسجید پیر کیمی زیارتگاها چئوریلیب. 

اسد ده منسوب اولدوغو عاییله نین دیگر عوضولری 

کیمی ناماز قیلماغا، عیبادتله مشغول اولماغا چوخ 

غریبه دیر کی، اسدین قاتیلدیغی  کؤنوللولر دسته 

سی حربی تعلیملر باشا چاتدیقدان سونرا سیرایا 

ایندی دوشمنله دؤیوشه گئدیرسینیز،  "دوزولنده  

کیم بو دؤیوشه اؤزونو حاضیر بیلیرسه، بیر آددیم ایره 

 72امری وئریلن زامان ایره لی چیخان   "لی آتسین 

اسد اولور. وطن اوغروندا کؤنوللو عسگردن بیری ده 

کؤنوللو آذربایجان عسگری آداما  72دؤیوشه آتیالن 

ائله کرباالدا عقیده اوغروندا شهیدلیک مکتبی نین ازه 

 لی و ابدی قهرمانالرینی خاطیرالدیر.   

اسد شهیدلرین اؤلمه دیگینه، اونالرین اولو    

کؤنولدن اینانیردی. -یارادانین یانیندا اولدوغونا جانی

-ائله  بو داخیلی اینام حیسسی ایله او، دؤیوشلردن

چیگینه دؤیوشن -دؤیوشلره آتیلیردی. اسدله چیگین

حربچی یولداشالری نین سؤزلرینه گؤره، اونون هر 

موقدس مقام  گینسؤزو، هر کلمه سی شهیدلی

او،  هوجوم زامانی  یاولماسیندان بحث ائدیردی. حتّ

ئری قاییتماییب،  سورساتی قورتاراندا بئله گ -سیالح 

اؤز جانین تهلوکه یه آتاراق  ائرمنیلرین اوزرینه 

حربچیسینی  7گئدیب. البیاخا دؤیوشده دوشمنین 

مارکالی  "اورال  "محو ائدندن سونرا اونالرین  

ماشینینی اله کئچیره رک یارالی یولداشالری نین 

 حیاتینی خیالص ائدیب...  

اغ اوغروندا ویدئوگؤرونتولرین بیرینده اسد قاراب

دؤیوشلرده اوغول ایتیرن شهید آناالرینا موراجیعت 

ائده رک، ایگید آذربایجان اوغولالری نین تیمثالیندا 

بوتون عسگرلرین اونالرین اوغولالری اولماسینی 

بیر عؤمور اونالرا خیدمت ائده جیک...  "بیلدیریر:  

اینشاهلل ساغ قاییداریق، اگر شهید اولساق بئله، بیز 

شهید اولماغی اؤزونه شرف بیلن   "یه جیک... اؤلم

اسدین روحونا وطن  سئوگیسی، عملینه جسورلوق، 

 عقیدهسینه  دؤنمزلیک حاکیم کسیلمیشدی.  

ده  ایشغالدان آزاد ائتدیکلری -2نویابرین   

یوکسکلیکلردن بیریندن گؤندردیگی ویدئودا آتاسی 

 ماهیری دوغوم گونو موناسیبتیله تبریک ائدن اسد 

خوجاوند ایستیقامتینده گئدن دؤیوشلرده سیالح 

یولداشالرینی موحاصیره دن چیخارسا دا، اؤزو 

قهرمانجاسینا شهید اولدو. موحاریبه نین بیتمه سینه 

بیر گون قالمیش شهید اوالن اسدین مقدس و 

خیالصکار روحو تانری نین رحمت نورونا 

بلندی.اؤلوموندن سؤنرا یاشاماق  هر کسه نصیب 

مایان سعادتدیر. بهیشته زووار اوالن اسدین ده اول

اؤلمزلییه یولو اؤلومدن کئچدی. ترجومه حالی قیسا 

اولسا دا، قازاندیغی ابدیتله آدینی آذربایجانین وطن 

 موحاریبه سی تاریخینه یازدی.  

دؤیوشلرده گؤستردیگی  جسورلوق،  مردلیک،   

اسد  خیالصکارلیق نومونه لرینه   گؤره کؤنوللو عسگر

اسدلی  اؤلوموندن سونرا آذربایجان رئسپوبلیکاسی 

 "،   "وطن اوغروندا  "پرئزیدئنتی نین سرانجام ایله  

فوضولی نین آزاد  "،   "حربی خیدمتلره گؤره 

خوجوندین آزاد اولونماسینا  "و    "اولونماسینا گؤره 
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مئدالالری ایله تلطیف اولونوب. قارداشی   "گؤره 

بوتون شهیدلر کیمی، اسد  ده صمد دئییر  کی، 

دوزدور، حسرتی آدامی  "فخریمیزه چئوریلیب:  

یاندیریب یاخیر... آنجاق شهادت ائله مقامدیر کی، 

    "اونون وارلیغینی دایم حیسس ائدیرم... 

 سیده دانیشان دولوخسونا–اوغلوندان دولوخسونا 

  دئییل، محبتیندن باال-آنا آراالرینداکی تکجه خانیم

 و صداقتلی کوماندانینا باش عالی و دؤولتینه ینا،خالق

ندان مردانه صؤحبت آچیر. سیده اوغلو وطن لی عقیده

خانیمین بؤیوک آرزوسو اوغلو باره ده اورک سؤزلرینی 

 اونون تویوندا مراسیمینده دئمک اولوب...    

آرزوسو اورگینده قاالن آنانی دینله دیکجه یادیما 

بیرینجی قاراباغ موحاریبه  شاعیر عاریف فرضه لی نین

سینده بیزیم خیرماندالی کندی نین شهیدی فدایل 

آبباسووون آناسی نظمیییه خانیما حسر ائتدیگی بو 

 میصراعالر دوشدو:  

     

 درد ایچینی دوغراسا دا،  

 مرد گزن شهید آناسی.    

 گؤیون آغریسیدی،  -یئرین  

 سن دؤزن، شهید  آناسی.    

     

انین بوتون شهید آناالری قهرمان آناالردیر. آذربایج   

اونالرین هر بیرینه سایغی و ائتیرام آذربایجان 

وتانداشی اوالراق  هامیمیزین بورجودور. 

صؤحبتیمیزین سونوندا  شهید آتاسی ماهیر بیین 

آرزوسو ایله ماراقالندیق. بیلدیردی کی، کئچدیگی 

ون شرفلی دؤیوش یولو گله جک نسیللره اؤرنک اولس

دئیه آرزوسو اسدین آدی نین قهرمان کیمی 

 یاشادیغی  نیظامی رایونوندا ابدیلشدیریلمه سیدیر. 

بوندان باشقا اونون تئزلیکله اوغلو صمدی ائولندیرمک 

و دونیایا گله جک اوغول نوه سینه اسدین آدینی 

 وئرمک آرزوسوندا اولدوغونو اؤیرندیک 

  ه رحمت ائلسین! هیدلرش  بوتون آهلل   

     

 دن شعیرلر ووقار احمد

     

 روحوما توخونمایین    

 
 دییشین بدنیمی، ازاالری،    

 وئرین منه معنوی جزاالری،    

 نئجه کی، وئریرسینیز.    

 یازین علئیه ایمه یازیالری،    

 نئجه کی یازیرسینیز،    

 آما روحوما توخونمایین.    

 توخونمایین روحوما، وطنیمه،    

 مایین قلم توتان الیمه،  قیی  

 یاساق قویما دوغما آنا دیلیمه،    

 موغامیمدی، نغمه لردی، دیلیمدی،    

 آزدلیغیم تنها بیتن گولومدو.    

 واخت چاتاندا روح آیریالر بدندن،    

 دونیاسینی دییشندن، اؤلندن،    

 روحوم اؤلسه، داها پیسم اؤلندن،    

 ینسان.  توخونمایین سیز روحوما،ئی ا  

 ائیله مگین سیز روحومال ظارافات،    

 قول دئییلم من دایانیم فاراغات،    

 منیم دردیم هم دجله دی، هم فرات،    

 مزارینا اود یاغیر،   )ع( ینحسامام   

 موسلمانین گوزرانی چوخ آغیر.    
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 نغمه لریم، الیالالریم یادالشیر،    

 ،  تورک گؤرورم اؤز دیلینده هئی چاشیر  

 بیریله داالشیر،  -دوغما میلت بیر  

 توخونمایین روحوما سیز، آ قارداش.    

 اورک آچیر، نظر سالسام کئچمیشیم،    

 هر اؤلومه، قملی گونه، ماتمه،    

 ال، هم کئشیشیم،  چوخ سئوینیر هم م  

 یانیر روحوم بو ایشلری گؤرنده،    
 د اؤلنده...  چالدیرین سیز ووقار احم  "روحانی  "بیر    

 

 قاراباغدایام    

 قاراباغدایام...     
 شوشانی یوخومدا گؤردوم دون گئجه،    

 شهریم برباددی ایالهی نئجه،     

 گئجیکن رؤیادا گوندوز، هم گئجه،    

 قاراباغدایام،   -جنّت باغیندایام  

 اورگی یارالی قاراباغدایام.     

   بو اللر قوواجاق بوردان یاغینی،   

 سنگر ائیلیه جک آغری داغینی،     

 گئری قایتاراجاق قاراباغیمی،     

 قاراباغدایام،   -جنّت باغیندایام  

 اورگی یارالی قاراباغدایام.     

 ناغیلالردایام،  -آغ آتلی اوغالنام  

 نر اوغول اوغولالرالیام،  -ار اوغول  

 نه قدر قان ایچره بوغولماقدایام،    

 قاراباغدایام،   -ندایامجنّت باغی  

 اورگی یارالی قاراباغدایام.     

 الچین،   -یوخوما گیرمیشدی کلبجر  

 یوخوما گیرمیشدی بیر میلیون قاچقین،     

 آی آلاله بو دردی من کیمه آچیم؟     

 قاراباغدایام   -جنّت باغیندایام  

 اورگی یارالی قاراباغدایام.    

 

 رینه...  اطباالالرین خ  
 اقسیزلیغا گؤز یومدوم،   حو هردن اولد  

 آجی سؤزو،هر زهری من اوددوم،    

 بؤهتاندان گئن دوردوم،  -دینج اوتوروب شر  

 ...  خاطرینهباالالرین، باالالرین   

 واخت وار ایدی جنگاوردیم،قهرمان،     

 آلوودوم،قورخوبیلمز بیر اینسان.  -اود  

 ،   "ن رآق "ن  گل دانیشما س-ر دئییر: دوستال  

 ...  خاطرینهباالالرین، باالالرین   

 دردی، قه می ووجودوما یاییرام.    

 گوجوم یوخدور، قه می قلبدن آییرام.    

 یئرده قاالن گونلریمی ساییرام،    

 ...  خاطرینهباالالرین، باالالرین   

 اسکیک اولمور دوعاالریم دیلیمدن،    

 م الیمدن،  پیسلیک گلمیر والاله ،منی  

 مؤهلت ایستر عؤمروم قفیل اؤلومدن،    

 ...  خاطرینهباالالرین، باالالرین   

 هر سالدیم زحمته،  قلمیمله م  

 هئی چکیلدیم کدریمله خلوته.    

  قییما بندن ووقار احمده،  آهلل  

 ... خاطرینهباالالرین، باالالرین   

 

 وطندیر    
 دوغما ائلیم،  -آذربایجان  

 ه گؤزلدی آنا دیلیم.  ن  

 ان عطیرلی سولماز گولوم    

 وطنیمدیر، وطنیمدیر.    

 ناخچیوانیم، باکیم، گنجم،    

 قاراباغیم گولدن اینجم.    

 ایستیقاللیم فیدان، قؤنچم،    

 وطنیمدیر، وطنیمدیر.    

 نغمه لری شؤهرتلیدی،    
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 اوغولالری غئیرتلیدی،    

  هر قاریشی قییمتلیدیر،   

 وطنیمدیر، وطنیمدیر.    

 بؤلونوبدور وطن ایکی،    

 باکی،  -بیرلشمه ییر تبریز  

 شیمالداکی، جنوبداکی    

 وطنیمدیر، وطنیمدیر.    

 

 باکیم منیم    
 بو تورپاغا عیبادتیم،    

 بو دونیایا سیاهتیم.    

 عؤمروم، گونوم، سادتیم،    

 باکیم منیم، باکیم منیم.    

 غیم، دجللیگیم،  اوشاقلی  

 هم قوجالیق، هم گنجلیگیم.    

 ائی ابدی بیر گنجلیگیم،    

 باکیم منیم، باکیم منیم.    

 اوچ گؤزل وار، بیر بیلسنیز،    

 ایستانبولدو، باکی، تبریز.    

 یاشامارام باکی سنسیز،    

 باکیم منیم، باکیم منیم.    

   ایچریشهر، –ایچ دونیام   

 دونیا سئور،   قیز قاالسین  

 چوخ گؤزلدی گئجه، سحر،    

 باکیم منیم، باکیم منیم.    

 اؤلکهمیزین اورگیسن،    

 بو میلتین گرگیسن،    

 نئفت عطیرلی چؤرگیسن،    

 باکیم منیم، باکیم منیم.    

 گئدیب گزسک بیز هر یانی،    

 سئیر ائلسک بو دونیانی.    

 اوبانی،  -عوض ائتمز ائل  

 منیم، باکیم منیم.   باکیم  

 کؤهنه مهله، کؤهنه کوچه،    

 کئچه.  -داالنالردان کئچه  

 بولوار دولو هر گون گئجه،    

 باکیم منیم، باکیم منیم.    

 چوخ قدیمدی آبیده لر،    

 شیروانشاهالر دئییر نه لر.    

 ، موغام، قزل دئیر،  شعر  

 باکیم منیم، باکیم منیم.    

 نی سئویر،  دویانالرین س  

 سنده یادالر قالمیر، گئدیر،    

 زر قدرینی زرگر بیلیر،    

 باکیم منیم، باکیم منیم.    

 آیری دوشسم اگر سندن،    

 باش آچمارام کدر، قمدن.    

 ووقار احمد دئییر قلبن:    

 باکیم منیم، باکیم منیم   -  

 گؤزلرینده    

     

 (  هیرذ)ن گؤزل شاعیریمیز رامیز رؤوشنه...  

     

 من اؤزومو گؤرورم    

 اوغلومون گؤزلرینده،    

 من گؤزومو گؤرورم    

 اوغلومون گؤزلرینده.    

 من دونیانی گؤرورم    

 یاریمین گؤزلرینده،    

 خوش رؤیانی گؤرورم    

 یاریمین گؤزلرینده.    

   گؤرورم سؤزومو ز-آ  

 یاریمین سؤزلرینده،    

 رورم  بیر دؤزومو گؤ  

 یاریمین گؤزلرینده.    

 گؤزللیگی گؤرورم،    
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 توی لیباسی گئییرم،    

 من آنامی سئویرم    

 یاریمین گؤزلرینده.    

 قزل یازیرام،  -شعر  

 کدری پوزورام،  -قم  

 من یولومو آزیرام    

 یاریمین گؤزلرینده.    

 گله جگی گؤرورم    

 اوغلومون گؤزلرینده،    

 و گؤرورم  سویکؤکوم  

 اوغلومون گؤزلرینده.    

 نغمه لریم سئوینیر    

 اوغلومون گؤزلرینده،    

 منه سئوگی بیلینیر    

 اوغلومون گؤزلرینده.    

 یم رؤوشنلشیر،  شعر  

 اوبامیز شنلشیر،  -ائل  

 اوغلوم منله تنلشیر    

 اوغلومون گؤزلرینده.    

 نغمه اولور بو گؤزلر،    

 ؤزللر،  گؤزللشیر گ  

 فاغیرالشیر دجللر    

 اوغلومون گؤزلرینده.    

 

 من چکن    
 چوخلوق ایچینده تکم،    

 نئجه تنهایام، تکم.    

 بو دونیانین قمینی    

 سن چکه سن، من چکم.    

 دونیانی قم آلیبدیر،    

 گؤیلری چن آلیبدیر.    

 یئرین، گؤیون دردینی    

 سن چکه سن، من چکم.    

 تیریب عزیزینی،  ای  

 دونیانین لذیذینی،    

 حاقین ترزیسینی    

 سن چکه سن، من چکم.    

 ایتیریب هر ووقاری،    

 دوز سؤزو، دوز ایلقاری،    

 قلبلرده کی  قوباری    

 سن چکه سن، من چکم.  

   

 قازان یوخ    
     

 کدرین  -قلبلرده کی  قم  

 سببینی آراشدیران، یازان یوخ.    

 کاسیبالرین یئمگی یوخ،    

 سوفره سینده، اوجاغیندا قازان یوخ.    

 درد گتیرن، درد یارادان    

 نئجه چوخدو، دردی قلبدن پوزان یوخ،    

 شن نغمه لر، شیدیرغیالر    

 اوخویان چوخ، قم هایقیران اوزان یوخ.    

 ووقار احمد درددن چلنگ    

 یوخ،  هؤرور، یازیر، فایداسی یوخ، باخان   

 کیم قازیدی اؤزو دوشدو،    

 داها اونا گیزلی قبیر قازان یوخ!    

     

 وطن    
     

 وطن نچیدیر، ندیر؟    

 اورگیمین ایچیدیر،    

 وطن منیمچین ندیر؟    

 سجدگاهدیر، قیبله دیر.    

 بو دونیانی او منه    

 دیلدن سئودیریر،  -جانی  
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 چوخ شیریندیر، بال دادیر،    

 گونئیده، قاراباغدا،    

 آما منی آغالدیر.    

 گولنلری گولدورور،    

 اؤز قانی چوخ قارادیر.    

 تورکون نره سی گلسه،    

 ائرمنینی اؤلدورور.    

 وطن بیزیمچون کیمدیر؟    

 بیر لوغماندیر، حکیمدیر.    

 تاریمدا ساری سیمدیر،    

 او،موغامدی، قزلدی،    

 زلدی،  دونیادا ان گؤ  

 وطن هارا، هاردادیر؟    

 گؤیچه، بورچالی، تبریز،    

 خزر آدلی گؤی دنیز.    

 دربنددن تا زنجانا،    

 دوغمادیر شیرین جانا،    

 بیزیم آذربایجانا.    

 وطن کوروم،ارازیم،    

 تار، کامان، تئللی سازیم.    

 وطن هاردا، هارادیر؟    

 باکی، گنجه، قوبادیر.    

 وطنین هر گؤیو،   بو  

 تورک اصیللی اوبادیر.    

 قاراباغیم، شیروانیم،    

 قازاخیم، ناخچیوانیم،    

 قملیدی ساواالنیم،    

 وطن بورا، بورادیر.    

 آستارا، لعنکراندیر،    

 اردبیلدیر، گیالندیر،    

 کلبجر، زنگیالندیر،    

 وطن بورا، بورادیر.    

 بولدو نئفتی، سروتی،    

 مالی، واری، دؤولتی،    

 واردیر بیر ده وطنین    

 شاعیر ووقار احمدی.    

     

 ائشیت منیم سسیمی    
 سی،   آلالهیمین یئتسه منه ذره  

 منیم اوالر بو دونیا، یئر کوره سی،    

 سیندیرارام یاشادیغیم قفه سی،    

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی!    

 دوعاالر،  یئتیشرسه آلالهیما   

 بیلرم کی، حاق سؤزومده نیدا وار.    

 یولالریمدا اسمییدی گیالوار،    

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی.    

 یوخوش اوالن یولوم اول روان،  -ائنیش  

 من یئتیم ده قوی یاشاییم فیراوان،    

 اوجا تانریم، بیر قوالق آس سن قوران،    

 سیمی.  اوجا تانریم، ائشیت منیم س  

 ایسته ییرسن دئییم دوغوم یئریمی،    

 بیرجه ساخال دوغما آنا دیلیمی،    

 اؤزومه وئر نئفت قوخویان گولومو،    

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی.    

 جانیم خسته، بیرجه ساغالم روحومدو،    

 یاخشیالرین هامسی منه قوهومدو،    

 وظیفه ده بیر نسیللیک توخومدو،    

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی.    

 بیمار جانیم اسکیک دئییل مرضدن،    

 شؤهرتیم اوزاق دئییل غرضدن،  -شان  

 نغمه لریم اوستوندو هر چرزدن،    

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی.    

 خزردن ده ایندی آرتیق کوسموشم،    

 سیرداشیمال اونسیتی کسمیشم،    

 سوسان درویشم،   قان آغالیان، قلبی  

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی!    
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 منیم کؤنلوم قان آغالیان بیر کامان،    

 آرزوالریم واختسیز سوالن بیر فیدان،    

 سؤیله منه، بو درد گلیر هارادان،    

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی.    

 

 نه یاخشی کی آنام واردیر دونیادا،    

 ن واردیر دونیادا،  منی دویان، قانا  

 دردلریمه یانان واردیر دونیادا،    

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی.   

  

 سادت وئر میلتیمه،ئلیمه،    

 اوجالیق وئر دوغما آنا دیلیمه،    

 یمه  شعرشؤهرت گتیر، نغمه دولو   

 اوجا تانریم، ائشیت منیم سسیمی.   

  

 آنجاق سندن گؤزله ییرم قییمتی،    

 طالعییمدن قویما آلیم تؤهمتی،    

 ائیله شاعیر ووقار احمدی،   حفظسن   

 اوجا تانریم ائشیت منیم سسیمی!    

     

 آرزوالر    
 من سوراقالدیم بخت اولدوزومو،    

 من آرزوالدیم اومید، آرزومو.    

 آرزوالر عوممان، آرزو نه بولدو،    

 آرزولو دونیام طالعیه یولدو.    

 زوالر شیرین، آرزو رؤیادیر،  آر  

 آرزوسوز گونوم قملی دونیادیر    

 آرزو، آرزو حیاتدیر،    

 آرزو صاباحا قولدور، قاناددیر.    

 نه چوخو، آزی آرزوالییرام،    

 مینلرله آرزو آرزوالییرام.    

 بیزی یاشادان خوش آرزوالردیر،    

 روحدان دا ساالن بوش آرزوالردیر.    

     

 نا، منه الیالی دئ  آ  
 نه گونش دئ، نه آی دئ،     

 آنا، منه الیالی دئ،     

 شیرین یوخو تاپیم من،     

 هر آن، هر گون، هر آی دئ،     

 آنا، منه الیالی دئ.    

 بیر آز دردیم داغیلدی،     

 ساندیم عؤمروم ناغیلدی.     

 سسین شکر، نوغولدو،    

    تئز اول، یوخسا بوغولدوم،  

 آنا، منه الیالی دئ.    

 الیال آنا دیلیمدی،     

 منیم قمیمدی،   -موغام  

 وطن سولماز گولومدو،     

 نهنگ گؤلومدو،   -خزر  

 آنا، منه الیالی دئ.    

 اوشاق اولوم یئنه ده،     

 قایغی اولسون منه ده،     

 اوغول، سؤیله نننه،     

 دئ کی، منه ناغیل دئ،     

 منه ناغیل دئ.    ننه،  

 آنا، منه الیالی دئ.    

 ایستمیرم، آی آنا،     

 قورخولو ناغیلالری،     

 قورخوتما اوغولالری،     

 اورکاچان ناغیل دئ،     

 آنا، منه ناغیل دئ،     

 آنا، منه الیالی دئ.    

 سکسکه دی، قورخودو،     

 بو یاشانان عؤمروموز،     

 وز،   یامان قورخوب گؤزوم  

 ناغیل اولدوق اؤزوموز،     
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 آنا، منه ناغیل دئ،     

 آنا، منه الیالی دئ.    

 اوخشا، عزیزله منی،     

 یاستیق ائیله سینه نی،     

 هئیدن سالیب قم منی،     

 قوی اورگیم بوشالسین،     

 آنا، منه الیالی دئ.    

 آغالتسین منی الیال،     

   سئوینج، منی هارایال،   

 قوی سئوینیم،گولوم من،     

 سونرا راحات اؤلوم من،     

 آنا، منه الیالی دئ.    

 یولوم آلاله یولودو،     

 قلبیم نئجه دولودو،     

 بو سس نئجه اولودو،     

 منه بو ملهم اولدو،     

 آنا، منه الیالی دئ.    

 یورولمادین سن قطعی.     

 وئردین بویو،قامتی،     

 له ووقار احمدی،   دین  

 ایکیلیکده خلوتی،     

 آنا، منه الیالی دئ.     

     

 ایستدیم    

 
 اؤزومه آلالهدان هر نه ایسته دیم،    

 اولدو دا، اولمادی یئنه کوسمه دیم،    

 دوستو تعریفله دیم، پیسی پیسله دیم،    

 سنی اؤزومدن ده من چوخ ایسته دیم.    

 یب دؤیمه دیم،  سنسیز بیر قاپینی آچ  

 اؤزومو چکمه دیم، دارتیب اؤیمه دیم،    

 سنی دانالمادیم، سنی سؤیمه دیم،    

 سنی اؤزومدن ده من چوخ ایسته دیم.    

 گؤینه دیم،  -نده یانیبوفا گؤرمه ی  

 اینیمه دار گلدی ایری کؤینگیم،    

 بیلسم کی، تنهایام سنسن کؤمگیم،    

 ایسته دیم.  سنی اؤزومدن ده من چوخ   

 هردمخیال اولما، اعتیبارلی اول،    

 مین دفعه  سؤیله دیم، من سنه مین یول،    

 طالعییمیزده وار ایشیقلی بیر یول،    

 سنی اؤزومدن ده من چوخ ایسته دیم.    

 

 بونا دا شوکور    
 ال آتدیم هارایا، هر یان قیفیلدی،    

 قم، کدر بوینوما نئجه ساریلدی.    

 اچدیم درد الیندن صبریم دارالدی،  ق  

 قیسمتیم بئله دیر، بونا دا شوکور.    

 نه سیغال چکن وار، نه ده کی، قایغی،    

 بختیمین یولالردا سینیب آیاغی،    

 بیر دوست تاپماییرام اؤزوم سایاغی،    

 قیسمتیم بئله دیر، بونا دا شوکور.    

 دنیزه دئییرم دردیمی آخیر،    

 م، فیرتینا قارشیما چیخیر.  تالتو  

 قریب قاغاییالر اوزومه باخیر،    

 قیسمتیم بئله دیر، بونا دا شوکور.    

 قاشیقدی،  -اوددوغوم زهرلر قاشیق  

 هر بیر قارانلیغین سونو ایشیقدی.    

 بئینیمده فیکیرلر چوخ قاریشیقدی،    

 قیسمتیم بئله دیر، بونا دا شوکور.    

 وخ،گؤرن ندندیر،  الیمین دوزو ی  

 آجی سؤز قلبه اوخ عنعنه دندیر،    

 ووقار احمد یالنیز دوعا ائدندیر،    

    قیسمتیم بئله دیر، بونا دا شوکور.    
 یرد یم)فرزانه( ک یقوس یمحمدعل
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 (یفرزانه )قوس یپروفسور دکتر محمد عل
 

 

از  ی( یکیفرزانه )قوس یدکتر محمد عل پروفسور

گذشته چراغِ راه آینده »ب معتبر نویسندگان کتا

، محقق ، نویسنده و فولکلورشناس « است

 است یآذربایجان

در  یشمس یهجر 1302فرزانه در سال  پروفسور

تبریز به دنیا آمد و در  «یقیراغ یچا» ی محله

با درک  یبه تحصیل پرداخت و یشرایط سخت ماد

 – یجامعه آنروز به صف مبارزان سیاس یناعدالتیها

اش  یپیوست و اولین اثر فارس 20سالهای دهه  یادب

در مطبوعات تهران چاپ  1323 -1320بین سالهای 

 گردید

 فضای در 1325 – 1324 یفرزانه در سالها دکتر

مفصل خود را  یآنروز آذربایجان، مقاله ها یکدموکرات

 یآن سالها و به زبان تورک« آذربایجان»در روزنامه 

آذربایجان ملّی » یزیر عنوانها یآذربایجان

آذربایجان( و  یمل ی)داستانها «یداستانالر

فولکلور  های)نمونه  «یآذربایجان فولکلور نمونه لر»

 رساند یآذربایجان( به چاپ م

و شکست نهضت ضد  1325آذر  21از حوادث  بعد

  یدیکتاتوری پهلویِ آذربایجان به رهبر

توسط عوامل  یاختناق شدید ی،جعفر پیشه ور سید

 حاکم شد در آذربایجان یشاهنشاهرژیم 

،  یسیاس یجوان به علّت فعالیتها محمدعلی

صلح ورفع  یخود، بخصوص برا یوفرهنگ یاجتماع

اختناق وسرکوب از آذربایجان، به همراه چند تن از 

یاران خود در تلگرافخانه تبریز  تحصن کردند در ادامه 

 یتوسط عوامل رژیم جالد پهلو یاین حرکت انقالب

 شود یم یگیر و زنداندست

 یساله خود را در زندانها 5محکومیت  یسالها وی

 یتبریز، مراغه، نارین قلعه اردبیل و قزل قلعه تهران م

شکنجه  یگذراند و تحت شدیدترین شکنجه ها

 قرار می گیرد  یرژیم پهلو یگرها

شدید و ممتد، پارچه  یطوریکه بر اثر شکنجه ها به

چسبد که این پیراهن  یپیراهن تنش به پوست بدن م

به عنوان دلیل و سند معتبر از شکنجه آزاد اندیشان 

فدراسیون هواداران صلح »به  ی،در زمان رژیم پهلو

 شود یفرستاده م «یجهان

 1332از زندان، در سال  یفرزانه بعد از آزاد دکتر

مجبور به مهاجرت به تهران می شود و در تهران نیز 

 یخود ادامه م یسیاس  و ی، اجتماع یبه فعالیت ادب

گذشته چراغ » یدهد چنانکه کتاب ارزشمند و تاریخ

چند نفر از دوستان که  یرا با همکار« راه آینده است

و  یمنحوس پهلو یمرژ راندو یتحلیل حوادث تاریخ

از منابع معتبر محققین و دانشجویان است را در  ییک

 یو پیروز یسقوط سلطنت منحوس پهلو یسالها

 کند یشر مانقالب منت

« گذشته چراغ راه آینده است»معتبر و با ارزش  کتاب

بدون  «ینشر جام»بدون نام نویسنده آن و تنها با نام 

آدرس و تلفن در بین مطبوعات کشور آنچنان جایی 

 یاز خود م یخود باز کرد که هر کس یمعتبر برا

پرسد که نویسنده و یا  یپرسید و االن هم م

 هستند!!؟ کسانین قیمت چه نویسندگان این اثر گرا
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نویسندگان آن هم قسم شده بودند تا زمانیکه  الکن

زنده هستند نام پدید آورندگان این اثر مهم منتشر 

بعد از مرگشان از آنها نام برده شود اینک با  ینشود ول

تاسف اولین نام از نویسندگان این اثر مهم به نام 

 ( به جهانیفرزانه )قوس یپروفسور محمد عل»

 گردد! یم یمطبوعات معرف

( که بیشتر مقاالت خود را با نام یفرزانه )قوس استاد

از شناخته شده  یکرد، یک یمنتشر م« مع فرزانه»

ملّت  یو مدافع حقوق فرهنگ یترین شخصیت ادب

را در  یبسیار یکتابها یاست و یتورک آذربایجان

تألیف و  یآذربایجان یزمینه فرهنگ و زبان تورک

به کتاب با  وانت یه است که از آن جمله ممنتشر کرد

و  «یدستور زبان آذربایجان یمبان» یارزش و دو جلد

  "یآذربایجان خالق ادبیاتیندان بایاتیالر مجموعه س"

)مجوعه بیاتیها از ادبیات خلقی آذربایجان( و اشاره 

 کرد

و  یتورک یفرزانه در حدود بیست اثر به زبانها دکتر

مقاله از خود بیادگار  150جمه، و از تألیف و تر یفارس

اش،  یگذارده است که بنا به گفته خود در اتو بیوگراف

بیش از ده هزار صفحه در زمینه تحقیق و پژوهش در 

 آذربایجان نوشته است زبانی – یمسائل فرهنگ

فرزانه چندین سال مسئول کتابخانه تربیت  دکتر

غاز به آ یو از اولین روزها 1358تبریز بوده و از سال 

به مدیریت پروفسور جواد هیئت، « وارلیق»کار مجله 

جراح و تورکولوگ مشهور آذربایجان و ایران، عضو 

هیئت تحریریه این مجله و از نویسندگان معتبر این 

 شود یم نتشرمجلّه است که در تهران م

 یجمهور« علوم یآکادم»فرزانه از طرف  دکتر

و  یافتخار یرآذربایجان شایسته دریافت مقام پروفسو

« دانشگاه زبان، ادبیات و فولکلور آذربایجان»از طرف 

 شده است یافتخار یمفتخر به دریافت مقام دکترا

، « آذربایجان یاتحادیه نویسندگان جمهور»عضو  وی

و عضو « سوئد یسلطنت یآکادم»عضو انجمن 

بوده و مقاله هایش عالوه « اتحادیه نویسندگان سوئد»

آذربایجان،  یدر مطبوعات جمهور یبر مطبوعات داخل

 شد یسوئد و آلمان نیز چاپ م

از  1372بوده که در سال  یفرزانه از جمله کسان دکتر

طرف رئیس دانشگاه تبریز به همراه دکتر جواد هیئت 

و دکتر حمید محمد زاده جهت تدوین و تدریس زبان 

در دانشگاه تبریز دعوت  یآذربایجان یو ادبیات تورک

 شده بود

فرزانه بنا به دعوت آذربایجانیان مقیم سوئد  اداست

در  یزبان و ادبیات تورک یجهت شرکت در کنفرانسها

به سوئد مسافرت کرد و  1377آن کشور، در سال 

گردیده و   یهنگام برگشت به وطن دچار عارضه قلب

قرار گرفت  که  از آن تاریخ به  یتحت مراقبت پزشک

 برد. یبعد در این کشور به سر م

ایشان از زمان عزیمت به کشور سوئد تا دقایق آخر  

عمر خویش در این کشور نیز به تدریس، تعلیم، 

 یتحقیق و نوشتن در زمینه زبان و فرهنگ تورک

مشغول بود و آذربایجانیان مقیم کشور  یآذربایجان

 بردند یفراوان م یسوئد از حضور ایشان بهره ها

وضعیت  یمفرزانه در هر زمان که  از نظر جس دکتر

کرد به کشور برمیگشت و در میان  یپیدا م یمناسب

 گرفت یطرفداران مشتاق خویش قرار م

 یهمه مردم کشور م یفرزانه عدالت را برا پروفسور

مردم  زبانی – یخواست و در زمینه حقوق فرهنگ

آذربایجان که بیشترین مظالم در حق آنها صورت 

 ید وکوشی یناپذیر م یگرفته بود ، بصورت خستگ

چند روز قبل از وفاتش در بیمارستان شهر 

 سوئد که در سحرگاه روز « گوتنبرگ»

 اتفاق افتاد گفته بود: 1384ماه  ید 27شنبه  سه

منیم خزان اولموش یارپاقالریم/ تبریزین،تورپاقالرینا »

 «قاریشسین!

 اوْ گوٍنه شوٍکوٍر یا بو گوٍنه؟!

روٍموٍزوٍن اییرمی ایلدن سوْنرا کئچن ایل یایدا، عوًم

تزه واختینی بندینده، -اوشاقلیق چاغینی، تر

سینده ایتیردیییمیز کندیمیزه سینده، داغیندا، درهبره

قوْناق گئتمیشدیم جانیم سیزه دئسین کی یایین 
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ایلک آیی ایشین گوٍجوٍن نئجه دئیرلر اوْ قیزمار چاغی، 

یده باشی پاپاغلی تاپیلمایان بیر واختدا کندده، کسه

سینی صرف ن باشی ایل بوْیو واختینی وعدهنیهامی

سینی چکدییی اکین، ائتدییی، قایدینی، قایغی

موْناق یادا -له ائله قاریشمیشدی کی، داها قوْناقبیچین

دا دوٍشموٍردوٍ کندده الی بئکار بیر من ایدیم، بیرده 

ر یاتان، جانلی، آغجا گوٍل خاالنین گوٍن یاییالنا قده

هردن قاییتمیش البتته اوْدا شهجسدلی سوبای اوْغلو 

 سین؟!هیرسلی، فورسلو بیر آدام یاتماسین نئیله

 یه گلیبآد اوْلسون کی کنده کوًمه

آمما دوٍز دانیشساق منده آغجا گوٍل خاالنین اوْغلو 

لر کیمی هردن باشقا گلنقارداش خاندا، شه

سیزلیکدن، بئکارچیلیقدان کنده دوًنموٍشدوٍک ایش

هر اوشاغی اوْلماسین، سن بنده شه آی قارداش هئچ

جه ایلده، دئمه گوًز قیرپیمیندا اوًتوٍب کئچن بو اییرمی

-لی، دوْالنمالی واختی ایله ایشلش کندین گزمهله

ایمیش اوْنا گوٍج واختینین یئرلرینی چاش سالمیش

چیلیق چکیردیم کی من نییه بئله ده پئشمانگوًره

 ایش توتدوم، آی آلاله

یه لده باییردا بیچینه، خالوارا کوًمک ائتمهآخی نه چوً

 ده ائوده قالماغا یئریم واریدیهوٍنریم، نه

ده یم نهائله اوْرداجا منه آیدین اوْلدو کی من نه کندلی

 هرلی، هارا گئتسم غریبم کی، غریبمشه

لی قاییتماغی مصلحت لی، وعدهاوْندان یانا واخت

یغینا یاخین، گوًروٍب، گلیب دایاندیم کندین آرال

گیلین اوًزوٍده هر طرفه قانشار اوْالن، آغجا گوٍل خاال

نین حاصار یئرینه چکیلمیش چپرین طیحیه

 سیندهنین کوًلگهکی توت آغاجیایچینده

شیردیم کی بو طرفلردن دانالیا فیکیرله-اوًزوٍموٍ دانالیا

یدی یاخشی بیر ماشیندان، تیراکتوْردان گلیب گئتسه

 ر آپاراردیده اوتوبوس آیاغینا قدهیاوْالردی من

ایله آغجا گوٍل خاال دا چپرین اوْ اوٍزوٍنده گوٍل بادام ننه

سینده اوْتوروب دوٍنیانین نین کوًلگهتوت آغاجی

هر گلیندن، گئدیندن دانیشیردیالر اوًزلریده شه

آدامیندان خوْشالری گلمیرمیش کیمی هئچ منی 

وٍجه یارامادیغیما گ-ده ایشهدیندیرمیردیلرده بلکه

 یکگوًره ایمیش نه ایسه مطلبدن اوزاق دوٍشمه

لری ایله باغلی آغجا گوٍل خاال اوشاقلیق خاطیره

له دئییردی دوْغولدوم دوْغولمادیم یئتیملیکده منیم

 سینلرینیزه رحمت ائلهاوْلدو آلاله اوًلن

رک آلاله جمعی گوٍل بادام ننه آستاجاسینا بیر آه چکه

سین آی باجی دئدی هه ه رحمت ائلهلراوًلن

لیک آنامین هئچ شیکلیده یادیما گلمیر رحمت

 دا یوخو کیمی خاطیرالییرامآتامی

یسین قارداشالریم منیم اوٍچوٍن قاداالری منه ده

دیلر آتاالر یاخشی دئییب مهنی اسیرگهاللریندن گله

نی دئییرم آغاکیشی« یامان گوٍنده یامان قارداش»کی: 

ده نسهوٍل بادام باجی دوٍزدوٍر بیر آز تئز حیرصلهائه گ

دیر ک، همده چوْخ غئیرتلیک اوٍرهآمما چوْخ کوًوٌره

گوًزوٍ بیزیم اوٍستوٍموٍزده اوْالردی همیشه بیرجه اوشاق 

 بیزه آیاغین یاندی گئری چک بئله دییه بیلمزدی

ر کوْرلوقالر چکیب یازیق قارداش من بیلیرم نه قده

شیرم کی اوْندا نئچه یاشی واریمیش رلهایندی فیکی

 کی ائو ائشیک ساخالییر، عاییله دوْالندیریردی

گوٍل بادام آرواد قاییتدی کی آ قیز نه دانیشیرسان 

سین مهسیز ائلهنی قارداشآلاله هئچ باجی

 ییبسن؟ قدیم آشیقالر اوْخویاردیائشیتمه

 دیرقارداش کیشمیش کیمی»

 ردیجیبینه دوٍشموٍش کیمی

 قارداش دان سوْنرا باجی

 «دیردوٍشوٍب ایتمیش کیمی

نین زیلینه، بمینه، رنگینه، نین سوًز صوًحبتیبیر بیری

-آهنگینه بلد اوْالن بو ایکی آغ بیرچک ائله شیرین

شیرین دانیشیردیالر کی منیمده ائنیشلی یوْخوشلو 

ییمدن خبر دوٍنیانین الیندن تنگه، آمانا گلمیش اوٍره

غجا گوٍل خاال دئدی آ قیز بو گوٍنوٍموٍزه وئریردی آ

 شوٍکوٍر ائه ارباب یوْخ، دارغا یوْخ

هئچ یادیمدان چیخماز سککیز، دوْققوز بئله یاشیم 

ده بو اوْالردی سوًز وقتینه چکر ائله ایلین گوٍنوٍن

چاغالری ایدی خالوار داشیییردیم اوْندا دا ایندی کی 
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روادلی کیشیلی کیمی دئییلدی گرک اوْغالنلی قیزلی، آ

 ییمیز اوْلسونچالیشایدیق کی بیر تیکه چوًره

الر جماعاتا گوًز وئریب ایشیق وئرمزدی بیزیم ارباب

ده «شیلیملی»ده اربابی اوْ واخت بو قوْنشو کندده کندین

نده قات قات یامان ایدی اوًزوٍنده« قیتاران خان»یاشایان 

خالقا قان اوْالن دارغاسی کالبا دستگیرآلی ایله بیرگه 

دوْققوزدان  -اوددوراردیالر دوًرد یاریمدان بیرینی

یه چیخاندان سوْنرا بو یازیق جماعاتا سینی بهرهایکی

سی یادالرا نین بهرهییزحمتدن باشقا نه قالیردی کی؟ امه

قیسمت اوْلدوغوندان آلین تری ال قاباری ایله 

نی باشا چالیشانالرین توْپالدیغی ایل زوماری وعده

 ورمازدیو

 -چوْخ آدامین آرپاسی

داسی بایرام آیی قورتاراردی اوْ ایلی بیزیمده بایراما یاخین 

اونوموز دنیمیز قورتاردیغیندان الیمیز یامان دارا 

 دوٍشموٍشدوٍ

-سی اوًلموٍش آغاکیشی، بیر یاندان بیزیم بایرام پالباجی

بوغدا -پالتاریمیزین قایغیسینی چکیر، بیر یاندان آرپا

 سینبیلمیردی نئیلهساری 

کیشی ایله، تاپدیق دا ائله سن دئین اللری ایش توتان خان

-دئییلدی کئچن سوًزدوٍر بیلمیرم اهردن یا هاردانسا آل

وئرچی گلمیشدی، بیر تای کیلیم، بیر کئچی بیرده اوٍزدن 

ییمیز میزی چاتماغا بیر بااللی ائششهایراق قاپیمیزدا شله

ساخالییب اوًزوٍنوٍ کئچی و کیلیم  واریدی اوْنوندا باالسینی

ایله بیر یئرده وئردیک اوْ واختین پولو بیر نئچه داغارجیق 

اونون دنین پولونا باغیشال ائه گوٍل بادام باجی سن آلاله 

 سن؟باش آغریسی اوْلدو دئیه

چیق قالماسین دئیه، آی خاال خاالنین سوًز صوًحبتی یاریم

داوام ائت، والاله  سمه، سوًزوٍنهسن منیم جانیم تله

 خوْشدور دئدیم

بندییمیش کیمی بیر آه چکیب کوًکس آغ بیرچک هیمه

دی آمما منیم رک، سوًزوٍنه داوام ائتمک ایستهاوًتوٍره

لتمیشدی، سانکی سوًزوٍنوٍن دیب کوًورهسوًزوٍم خاالنی ترپه

اوجونو ایتیرمیش کیمی قاییتدی کی آی باال خاالن سنه 

دیم  چکدی آرشین بئزی هئچ بیلمهسوًزوٍ-قوربان سوًز

 هاردایدیم

من جوموب گئتدیییم درین فیکیر خیالالردان اوًزوٍمه 

قاییدیب جواب وئرینجه گوٍل بادام ننه دئدی والاله آی 

باجی هئچ منیمده ائله سن دئین هوش باشیم یوْخدو 

نین اوٍستوٍنده یینی ساغ دیزیآغجا گوٍل خاال ساغ دیرسه

توٍنه قوْیوب الینی آلنینا آپاراراق هه اوْنو کی الینین اوٍس

سین آی باال بیر دئییردیم دئدی اوْ ایللر گئتسین گلمه

کیشی هر بایرامی زادی کئچیردیک، یازینادا خانته

سینه گئتدی اوْ تاپدیغی دا آلدی یانینا کندین کوًرپه

لر قوزو چپیش اولدو، دانا بیزوْو اولدو، بونالری سوٍدوٍنه وقت

تاراردیالر هر سوٍد گوٍنوٍ )یکشنبه( بیر قازان سوٍد آلیردیق اوْ

 ساری یاخشی دوْالنیردیقآلاله برکت وئرسین آغارتی

باشینیزی آغریتماییم بایاق دئدیییم کیمی سوًز وقتینه 

لری وغنییب بیر بوغدا زمی-چکر ائله ایندی کی کیمی آرپا

نئجه ییب، یازیق آغاکیشی تزه عمله گلمیش، بیرینه ده

میش بیر اوشاق، تک جانا بیچیر دئیرلر سوٍموٍیوٍ برکیمه

باغالییر، گئجه گوٍندوٍز چالیشیردی آمما داشیماغا یاخشی 

کارا گلن یوٍک حئیوانیمیز یوْخودو اوْ ساتدیغیمیز 

یین بیر یاریم جان باالسی واریدی کی اوْنادا ائششه

 دوًردجه دریزدن آرتیق چاتماق اوْلمازدی

یاواش -ده دوًرتدن دوًرتدن چاتیر منده یاواشرهاوْنا گوً

 کنده، خیرمانا داشیییردیم

لشن بیر چاغدا، قوْراخالمیش دن ایالنالر مهایستی

لرینده قیروْو باغالمیش، یوْلالرین توْزو توْرپاغی کیپریک

نین اوٍستوٍ قابیغدان آیاق یالین باش آچیق بورونالری

ش دوًنه کوًهنه بئ-چیخمیش اوشاقالر گوٍنده دوًرد

دن بورا خالوار گتیریردیلر اوْ اوزاق یورتدان، ساری زمی

سوسوز -ییمیز قان تر ایچینده آجیوْلالری گئدیب گلمه

هر لیک اربابین، دارغانین تهچالیشماغیمیز بیر یانا اوٍسته

لری آدامی دوٍنیادان توًهمتی، وئردییی عذاب، اذییت

 بئزدیریردی

سینه باباسینا سوًیوٍشدوٍر کی ددهنده هر یادیما دوٍشه

دوًرت قوْنشو اوشاغی بیرلیکده خالوار -وئریرم بیر گوٍن اوٍچ

یوٍکلوٍ حئیوانالری قاتیب قاباغیمیزا کیمی آی قوْچاق نبی، 

اوْخویا گلیردیک کی -کیمی آپاردی سئللر سارانی اوْخویا

بیردن گوًزوٍموٍز ساتاشدی یوْل یوخاری گلن، یوْلو 

یه طرف کالبادسی دارغایا کی کتدن زمییومرولموش 

گئدیردی اوْنونال قاباق قانشار چیخدیغیمیزدان اوشاقالرین 

اوْخوماقالری یاددان چیخدی بیزی گوًرن دلی دارغا 

نین باشینی یه آتیلههده-یهلهگوًیوٍ گوًزلری ایله هده-یئری

 چکیب دایاندی
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ه توتوب، بیر نی )جیلوْو( ایله شالالغی بیر الیندآتین یوٍوه

سی ایله بیزیم یوٍک ده بوًیروٍنه ووروب چنهالینی

دیر بو اوزون قوالق؟ دییه رک کیمینرهحئیوانینی گوًسته

دیر دئدیم دارغانین اسه بیزیم-قوْرخا، اسه-سوْروشدو قوْرخا

ایری -دن چیخیردی ایریغهغضبدن آز قاال گوًزلری حده

االیان قوْرخودوجو بیر یی یارباخا قوالغی دلن، اوٍره-باخا

قاتیردان آلسین دئدی -سس ایله، آتانا دئیرسن بیر آتدان

ده یادا هئچ اوْلماسا بیر ایئکه حئیوان تاپسین کی هر دوًنه

اوْن دریز، سککیز دریز چاتا بیلسین آتانا دئه، سوًزوٍ منی 

لتدی داها دوْغروسو یارامین قایساغینی قوْپارتدی کوًوره

 دیمدی آرتیق بیر سوًز دییه بیلمهرهدوْداقالریم تیت

رکن گوًز له اوْنو سوٍزهآلتدان نیفرت دوْلو گوًزلریم-آلتدان

سوسامیش -یاشالریمین، دوْداقالریم کیمی قوروموش

 توْرپاغا دامماسینی گوًروٍب قاییتدی کی نییه آغالییرسان؟

ولی قیزی جئیران بیر آز مندن بوًیوٍک اوْلدوغوندان بیر 

 قاباغا یئریییب آددیمدا 

 آی آغا آتاسی اوًلوٍب آخی، دئدی -

 بس بو یوٍکوٍ کیم چاتیبدیر -

 دا! آغاکیشیقارداشی چاتیب -

 من آغاکیشی ماغاکیشی بیلمیرم منیم -

نین قابیغینی آالرام اوْنا دئیرسیز کی یهخیانت ائیله

ده دوًردجه لیکله ایش اوْلماز بو اوزاقلیقدا یوْلو دوًنهبئله

چاتماقال بو خالوار نه وقت قورتارار؟ اونودا یوْل اوزونو  دریز

شی قاالر داها منه نه قاالر؟ ر کوٍلهبو قوْدوق سوٍنبوٍلوٍنوٍ یئیه

 ائشیتدینیز می؟ بئله فوالن اوشاقالری اهه 

 دئیه یوْلونا داوام ائتدی

ییم اوْ رک سوْروشدوم آی خاال بهنهلهبو سوًزدن تعججوٍب

ر سوٍنبوٍل یییه بیلردی کی؟ کالبا نه قدهیازیق حئیوان 

 نمیشدی؟دسی دارغا بیر ائله حیرصله

سی ائه آی باال نه دانیشیرسان؟ جاماعاتین توْیوق جوٍجه

ده هئچ کس بیرجه اوْووج آجیندان باتیب قیریالردی یئنه

دن گتیریب اوْ دیلسیز، آغیزسیز، گوٍناهسیز حئیوانالرا بئله 

 سپه بیلمزدی

سینی بیچیب گتیریب خیرماندا نه بیلیم گرک هامی

دورویا -یاسامانینی آری-ولینین دوًیوٍب، دنینی-الینن

سینی آییریب آپاریب چیخاردیب، بیرینجی اربابین بهره

 یدیلر اوْندان سوْنراائوینه خاراباسینا دوٍشوٍره

هه آلیش باال، ائله اوْنا گوًره دئییرم کی بو گوٍنوٍموٍزه شوٍکوٍر 

ارباب یوْخ، دارغا یوْخ بو پیر اوْلموش قارداش خانا  داینا!

ر یاتینجا سحر تئزدن سنده دور دئییرم گوٍن اوْرتایا قده

یه قارداشین تک دیر، تک الدن سس چیخماز گئت زمی

سن آلالهادا خوْش دئییب آتاالر اوْنا بیر آز کوًمک ائله

هرده سیزین ر من دئییرم، من ائشیدیرم گئدیب شهگئده

یاتیر قیرخ -ندن یئییریمی کئفین چکیب بورادا گلهک

اله -نین یئرینی آلتی ائولی اکیب، بیچیر اوشاقالر الائولی

 وئریب چالیشساالر دوْغروداندا ایندی بوْللوق دور

 دیر والالهآلالها بئله مین شوٍکوٍر آی باجی دوٍنیا بئهیشت

آستا -ده کی ریضایت عالمتی اوْالراق آستاگوٍل بادام ننه

 دیردیباشینی ترپه

بو یئرده بیزیم اوشاقلیق روًیاالریمیزدا یاشایان، ایندی 

بعضی کندلرده آت، قاتیر یئرینه یوٍک داشییان بیر گوًی 

گوٍروٍلتوٍسوٍ کندین نئچه -نئیسانین اوزاقدان گلن هایی

گوٍنلوٍک سوٍکوتونو سیندیراراق منی سئویندیردی ماشین 

-ر منده چانتامیه نه قدهاریکلی یانیندان کنده یئن

چمدانیمی باغالییب، کتده اوْالنالریال ساغ اوْلالشیب، 

 گلیب یوْل اوٍستوٍنده دایاندیم

یئتیرن کیمی یوبانمادان ماشینا، داها دوْغروسو نئیسانین 

اوٍستوٍنه چیخیب، اوْرادان اوزاقالشدیم ماشینین اوٍستوٍنده 

نیب یانیندان بئله هرلهر ماشین دییرمانین اوًزوٍموٍ تاپانا قده

کندین قانشارینا چیخمیشدی بیر زامانالر باالجا آلیشان 

لرینده اوًز یاشداشالری ال بیرگه قاپیالریندا کوٍچه

اوْینادیغی ائولره ائیوانالر ایندی آلیشانین شاعیر کوًنلوٍ 

کیمی توًکوٍلموٍش، داغیلمیش بیر دورومدا، ماشین 

 دا خیرداالشیردیگئتدیکجه گوًزلریمین قارشیسین

گوًی نئیسانین اوٍستوٍنده گوًزوٍم کندین کاالوا قالمیش 

لرین قیرخ ائولی ائولرینده قالسادا، فیکریم آغ بیرچک

یه قالماسیندان سئوینیب بو گوٍنوٍموٍزه کندین آلتی ائولی

 لرینده ایدیشوٍکوٍر دئمک

لحظه اوزاقالشان و -جه گوًزلریمده لحظهبئله

یز، بئینیمده آغجا گوٍل خاالنین یادداشان کندیم

هرین هایلی، کوٍیلوٍ سه یئنه شهییمدهسوًزلری اوٍره

لری، ماشین دوْلو خییابانالری، بئکارالری کوٍچه

ین فهله چیینه دایانمیش یوْلومو گوًزله-چیین

دیم اوْ گوٍنه نین قوْرخوسو، دوٍزوٍ داها بیلمهمئیدانی

 شوٍکوٍر یا بو گوٍنه؟
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 یطوس یباد ینمحمّدام

 یو زبان تورک

 
ها را تورک یطوس ادیب

 یغارتگران و قاتالن

بالفطره دانسته و 

: نباید تصوّر نویسدیم

کرد که حکومت 

سلجوقی یا خوارزمی به 

نژادی توانسته است از تهاجم واسطة ترک بودن و هم

و خرابکاریهای این ترکان جلوگیری کند، چه 

توانستند و نمی غارتگری و قتل خوی فطری آنان بود

 آرام باشند.

حکومت  یبا تولد و کودتا یزیست: تورکمقدمه

آغاز شد و  یراندر ا یبصورت جد ی،پهلو

انعام از حکومت و نشان  یافتدر یقلمان براصاحب

تمام  ی،ها و زبان تورکخود با تورک یدادن دشمن

پروژه  ینتوان خود را بکار بستند تا سهم خود را در ا

ن با یزاستتورک یزنند که  امروز نمنحوس ادا ک

خود را به  یحآنان، تفکرات ناصح یهااستناد به نوشته

با توجه به رسالت  یول یا.گروه رسانهبرندیم یشپ

اقدام به شناساندن  یژه،خود، قصد دارد بصورت و

به  یاشخاص  در قالب بخش ینا هاییشهتفکرات و اند

 یکانال تلگرامبرگرفته از  «یرانا یزانستتورک»نام 

 .یدبابازاده؛ نما یبا همت عل یلدیرشب

در  یشمس 1283در سال  یطوس یباد محمّدامین

 یناللّه محمّدحس یتنوغان مشهد متولّد شد. پدرش آ

رامسر بود که پس از  سادات محلّه یاز اهال یتنکابن

به  یلدر نجف اشرف و ن یحوزو یالتاتمام تحص

در  یطوس یب. اددیدرجه اجتهاد در مشهد اقامت گز

و نوشتن را  نبه مکتب خانه رفت و خواند یپنج سالگ

 یادها را مرسوم در مکتب خانه یاقبه سبک و س

قرآن و  یریگرفت و سپس در محضر پدر به فراگ

 یو اصول فقه و صرف و نحو و معان یّاتمقدّمات شرع

به لباس  یپرداخت و در نوجوان ینیو دروس د یانو ب

به  یّاتادب یلآنگاه جهت تحص درآمد. یّتروحان

 رفت. یشابورین یبخدمت عبدالجواد اد

 یچون مالعباسعل یدر محضر استادان یلاز تحص پس

 یهابه عراق رفت و در حوزه یمفاضل و آقابزرگ حک

پرداخت.  ینیعلوم د یلنجف اشرف و کربال به تحص

از عراق به لبنان، مصر،  1307تا  1304 یهاسال ینب

چون ارنست  یسفر کرد و با کسان و هند یّهسور

آشنا شد و  ییکایآمر یلسنو مستر و یهرتسفلد آلمان

و  یتسنسکر ی،کلدان ی،عبر یهادر محضر آنان زبان

بازگشت و  یرانبعد به ا یمدّت یرا آموخت. و یپهلو

در سال  یطوس یببه خدمت وزارت معارف درآمد. اد

 مشهد را بر عهده «یاحمد»مدرسه  یریّتمد 1309

در  یجپرداخت و به تدر یسو تدر یمگرفت و به تعل

 .یدگرد هشناخت یمحافل ادب

در  یشابورین یباد کندیم یفگونه که خود تعر آن

شهر،  ینزد شعرا و ادبا یزشاگردانش و ن یرحضور سا

طلبه خوش ذوق و با  یکرا به عنوان  یطوس یباد

 ینو تحس یقاستعداد که طبع شعر هم دارد؛ تشو

 یبداد و از آن به بعد اد یبه او لقب ادکرده و ب

 .یدمشهور گرد یطوس

به تهران آمد و به  1311در سال  یطوس ادیب

کتاب دستور  1312مشغول شد. در سال  یستدر

را  یکودک یّاممجموعه شعر ا یزو ن یزبان فارس یننو

 ۀهزار» ةمنظوم 1313و در سال  یدبه چاپ رسان

ل والدت سا ینرا به مناسبت هزارم «یفردوس

و احداث آرامگاه او سرود و سپس در سال  یفردوس

به  یزتبر یفردوس یرستانرفت و در دب یزبه تبر 1314

 یّةنشر یریسردب 1317ادامه داد. در سال  یستدر

و  یماهتاب را برعهده گرفت. انتشار مجلّه ادب

 یختار یهاکتاب یفو تأل یزدر تبر« ماهتاب» یاجتماع

 ینالمنطق سعدالدّ یبح تهذو شر یمقد یرانا ینید

و  یمتعل»و کتاب  «یمانتخت سل» ةو رسال یتفتازان
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داستان و رمان و  ینو چاپ چند «یاز نظر غزّال یتترب

مقاالت متعدّد در روزنامه ها و مجلّات حاصل 

تا سال  یطوس یباد یو فرهنگ یادب هاییتفعال

 . باشدیم 1322

در اداره به تهران آمد و  1323در سال  یطوس ادیب

کلّ نگارش وزارت فرهنگ به خدمت مشغول شده و 

 یتا اخذ دکتر یدانشگاه یالتزمان به تحصهم

در دانشگاه تهران ادامه داد. در سال  یفارس یّاتادب

 یرانفرهنگستان ا یانجمن ادب یّتبه عضو 1325

 یانیبابا ب انهمراه با دکترخ 1328درآمد. او در سال 

سال به عنوان استاد  30رفت و به مدّت  یزبه تبر

و  یقو تحق یسبه تدر یرانا یّاتادب یختار یکرس

در سوم خرداد  یطوس یبمطالعه مشغول بود. اد

 در تهران چشم از جهان فروبست. 1361

و  یزانستتورک ةدر جرگ یطوس یباد محمّدامین

قرار دارد. او به مناسبت اقامت  یرانبازان ا یآذر

 یزیستاز تورک یرویبه پ یجان،مدّت در آذربا یطوالن

 ینبه ا یو روشنفکر یدانشگاه ی،غالب در محافل ادب

و  یزبان تورک یهعل یشد و مطالب یلمتما یشهاند

از نوشته  ی. بخشاشتنگ یزبان موسوم به آذر ییدتأ

به چاپ  یزماهتاب تبر یةحوزه در نشر یناو در ا یها

 است. یدهرس

و زبان  نیجاآذربا»با عنوان  یامقاله یطوس ادیب

در مجلّه  یشمس 1317دارد که در سال  «یپارس

مقاله در پاسخ به  ینچاپ شده است. ا یزماهتاب تبر

و  یچگونگ ۀدر بار یّه؛از خوانندگان نشر یکینامه 

نوشته شده  یجاندر آذربا یزمان رواج زبان تورک

 ةسابق ۀدر بار تنخس یطوس یبمقاله اد یناست. در ا

 یدر باب مسائل زبان یّاتمباحث مطرح شده در نشر

و  یدگو یسال قبل از آن سخن م یستدر ب یجانآذربا

نامه در  ۀبعد از آن در پاسخ سؤال نخست فرستند

در  یجاننبودن زبان مردم آذربا یعلّت ترک»موضوع 

 :یسدنو یم« ]![ گذشته

شود:  یپرسش دو مطلب استنباط م ینا یاز فحوا »

 یدوم یران،ا یختار ةشما از گذشت یاطّالع یب یکی

کس تا به حال  یچ. چه هیترک یگانةعالقه به زبان ب

قبل از اسالم را  یجانامکان ترک زبان بودن آذربا

راجع به آن  ینکهتصوّر نکرده است تا چه رسد به ا

 ی)زبان فارس« .دهدمشکوک شده و مورد پرسش قرار 

 )179، ص 1جلد  یجان،در آذربا

باسوادان  یاندر مو قلم  یشهاند یبهم از عجا این

به خود  یجان،با آذربا یگانهفرد ب یکاست که  یرانا

سامان احکام  ینزبان مردم ا ۀدهد در بار یحق م

اصالتاً  یطوس یبصادر کند. اد یّتبا واقع یرمغا یقطع

بزرگ شده در عراق و اقامت کننده در  یمازندران

کرده در تهران و  یلو تحص یدهمشهد و سکونت گز

و سرانجام آوار شده بر سر  یممالک عرب سرگردان در

و  یجانزبان مردم آذربا یعنی ی؛تورک یجان؛آذربا

نامد و  یم یگانهرا ب یراناز مردم ا یمیبخش عظ

خود را  ینامه به زبان مادر یسندۀنو ةعالق یحاًتلو

 کند. یم یحتقب

و  یباز یاز سوابق آذر یبا وجود آگاه یطوس ادیب

سال قبل از نگارش مقاله  تیسدر ب یپژوه یمثالً آذر

 یدر مسائل زبان یدی، مبحث جد1317در سال 

 یا یفارس یا یآذر یو به جا یدگشا یم یجانآذربا

و  یاسام یگرد یاو  یشهر یا یراژ یا یپهلو

بازان،  ریو آذ ستیزانیتورک یاندر م یجاصطالحات را

 یم یمعرّف «ییزبان اوستا»را  یجانآذربا یزبان باستان

 یجانعد از اشاره به والدت زرتشت در آذرباکند و ب

 :یسدنو یم

 یائیمحقّق است زبان اوستا از شعب زبان آر چنانکه»

 ینا یمزبان قد یناست. بنابرا یتو همعرض با سنسکر

 یدانست که به ظنّ بعض یزبان اوستائ یدمنطقه را با

به آن زبان  ییریبا اندک تغ یزمادها ن یناز مستشرق

جلد  یجان،در اذربا ی)زبان فارس« ند.کرده ا یتکلّم م

 (179، ص 1

 یجانیزبان نقد و موجود هم وطنان آذربا یطوس ادیب

 یرو به تعب یاز همانند یکنل یرد،پذ یخود را نم

با  ییخودش هم عرض بودن زبان ناشناس اوستا

بودن  یخود یاز نشانه ها یکیبه عنوان  یت،سنسکر



74 

 

 Xudafərin 191  (2021)  1399 -اسفند 191خداآفرین 

 

کند. به  یم ادی یجانزبان باستان آذربا یا ییاوستا

و  یرانساکن در ا ینیجاروشن تر از نظر او آذربا یانب

در  یتسنسکر یکنل یند،آ یبه شمار م یگانهزبان او ب

 یشو قوم و خو یآن سوتر خود یلومترپنج هزار ک

زبان  یطوس یبو اد یستتنها مشکل ن یناست! ا

گذارد و به  یم یزخود را در دهان مادها ن یاختراع

بازان به طور  یکند. آذر یسر و ته م مسئله را ینحو

را که آن هم دست بر قضا چندان  یمعمول زبان ماد

را از شعبات  یاصل فرض کرده و آذر یستشناخته ن

 یکه طوس یدانسته اند در حال یو همانندان آن م

او و  یکند تا نشان دهد برا یعمل م ینعکس ا

ندارد و  یّتیو صحّت مطلب اهم یهمفکرانش درست

با کلمات و  یباز یاریاست که به  ینمهم است ا آنچه

 یزبان من درآورد یکو  ینف یها؛ تورک ییگو غلطهم

 اثبات گردد.

 یرانی،ا یباستانگراها یگربه مانند د یطوس ادیب

بلند  یارو بس ینرا پوالد یدر عهد ساسان یرانا یمرزها

 یمرزها ینا یةکند در سا یکرده و ادّعا م یرتصو

و  یرانقبل از اسالم در ا یرکتو یچمستحکم ه

 نشده است: یآفتاب یجانآذربا

 یدهد یساسان ینسالط یراخ ۀتا دور یرانا یختار در»

 ینبه ا ینشده است که اقوام ترک زبان یدهشن یا

 یهنو م یراندوستیآمده باشند، چه، روح ا یتناح

بوده که مجال تهاجم  یقو یمردمانش به حدّ یپرست

در  یزبان فارس« ) اده. د ینم یبه اقوام خارج

 (179ـ  180، صص 1ج  یجان،آذربا

و البد  یپرست یهنو م یدوست یرانروح ا یطوس ادیب

بندد.  یم یجانمردم آذربا یشرا به ر یزیستتورک

 یعنی،او؛  ۀاست که در روزگار مورد اشار یدر حال ینا

مردمان  یگربه مانند د یجانمردم آذربا یعصر ساسان

 یبسته و محدود یارض زندگ ۀکر یدر همه جا

چند روستا  یشانا ظرنقطه در ن ینداشته اند و دورتر

آنها  یاربوده است. به احتمال بس یشانآن سوتر از ده ا

در ذهن نداشته  یروشن یرتصو یزن یجاناز آذربا یحتّ

هم به مانند  یهناح ین. مردم ایراناند، چه رسد به ا

پاه س یّتبه عضو یمردمان از سر ناچار یگرد

در  ییآمدند و در جنگ ها یقدرتمندان در م

چه برپا  یدانستند برا یناشناس که نم یها ینسرزم

 شدند. یکشتند و کشته م یگشته شرکت کرده؛ م

 یزیست یگانهب ةنشان دادن سابق یبرا یطوس ادیب

گردد و از  یآتروپات متوسّل م ةبه افسان هایجانیآذربا

 ةقوم و منطق ینبه عنوان تنهاتر یجاناو و آذربا

 یم یادها  یونانی یالیکننده در برابر است یستادگیا

]![ در  یرانینشان دادن سابقه زبان ا یکند و برا

 پرستییهنو م یدوسترانیو مراتب ا یجانآذربا

 یبا اسکندر به رهبر یشانو مقابله ا یجانیانآذربا

 یاز اشغال اسکندر نکات یهناح ینآتروپات و حفظ ا

و  ینهزم یشپ ینرد. او با فراهم آوردن انگا یچند م

 ینها، از ا یجانیآذربا یزیست یگانهب یّةبر روح یدتأک

 یمقد یاهال یزیستتورک یبرا یزینکته دستاو

 شود: یم یسازد و مدّع یم آذربایجان

[ مجال به مردمان یجانی]آذربا کهجایی پس … »

ترک را به  ینداده، چگونه اقوام وحش یونانیمتمدّن 

 االیّامیماز قد دانیمیم ینکهبا ا پذیرفته،یود مخ

و ترکها فقط و فقط  یانیانبا توران یرانیانا یجنگها

جنگها  یناز تهاجمات آنان بوده و هم یریجلوگ یبرا

واقع شده  یکتاب فردوس هایاست که منشأ افسانه

، ص 1جلد  یجان،در آذربا ی)زبان فارس« ]است[. 

180) 

 یری،پذ یمبخش تسل یندر ا قابل توجّه ةنکت یک

به  یوناندر بابر  یسندهنو ینا یو وارفتگ یخودباختگ

گفت اگر مهاجرت  یدبا یزعنوان نماد غرب است. ن

بهتر جهت  یمکان یافتن یبرا یکردن و حرکت جمع

 ینتصرّف سرزم یبرا یلو م یقدرت طلب یاو  یزندگ

به عقب  دریق یدبا یسندهاست؛ نو گرییها، وحش

 هایاییو مهاجرت آر یو در باره حرکت جمعبرگردد 

آنها  یو علل مهاجرت آنها و جنگ ها یرانبه فالت ا

متن آن است که  یندر باره ا یگرتأمّل کند . نکته د

خوش دارند که به گذشته برگشته  یانباستانگرا یبرخ

تورک و فارس  ینبودن اختالف ب یرینو بر طبل د
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هان مثال ها و کردن آن در اذ راسخ یبکوبند و برا

و بر گوش  یابندها باسطوره یا یخاز تار ییهانمونه

از آن نمونه  یکی یطوس یبمردم بخوانند. گفته اد

 هاست.

 یرانینشان دادن مراتب اصالت ا یبرا یطوس ادیب

به  یرانا ةدر گذشت یجانآذربا یّتداشتن و اهم

 یدر عصر ساسان یماقل ینا یو مذهب یاسیس یّتموقع

بر مطلب به داستان نامه  یدتأک یکند و برا یاشاره م

نوشتن رستم فرخزاد به برادرش در باب رفتن به 

در صورت شکست و اضطرار در شاهنامه  یجانآذربا

مهم  ةنشان یککند و از آن واقعه به عنوان  یاشاره م

 یم یاد یجاننبودن زبان مردم آذربا یاثبات تورک یبرا

 :یدگو یکند! او از زبان رستم فرخزاد م

که  یجانآذربا ةبه منطق یدکار به اضطرار کش یوقت »

 یاآ ین. بنابرایداست؛ برو یرانیبزرگان و آزادگان ا یجا

 یرانیبزرگان و آزادگان ا یممکن است تصوّر نمود جا

کند؛  یم یکه رستم فرخ زاد به برادر خود راهنمائ

 یبوده و زبان مردمش ترک یمحلّ تهاجم اقوام خارج

، ص 1جلد  یجان،در آذربا یزبان فارس!« ) اً باشد؟ ابد

181( 

در رابطه با مسائل  یزانستمشکالت تورک ةهم منشأ

نکته نهفته باشد. از  یندر هم یدشا یجانآذربا یزبان

بودن با تورک  یرانیا ی؛وطن یها یونالیستنظر ناس

اگر قرار است  یجانو آذربا یستبودن قابل جمع ن

 ینباشد؛ داشتن ا یرانابزرگان و آزادگان  یگاهجا

 یرآن امکان پذ مردمبا وجود تورک بودن  یگاهجا

 یرانهم کشور ا ی! مطمئنّاً در عصر ساسانیستن

بوده و وابسته کردن  یمختالف االلسنه ا ینسرزم

هز زبان  یا یآذر یا یبودن به داشتن زبان فارس یرانیا

سوغات  یاییموسوم به آر یاز گروه زبان ها یگرید

پرستان  یهناست که م یا یدهنم کش یتوطن پرس

 حامل آن بوده و هستند. یرانر در ایقرن اخ یقالب

حضور  ینبعد از سخن را به نخست یطوس ادیب

 ینسخنانش در ا یکنکشاند ل یم یرانتورکان در ا

 :یستن یبخش هم از تناقض خال

از اوائل قرن چهارم شروع  یرانهجوم ترکان به ا »

آمده اند؛ به  یم یرانبه ا یفیطواشده و قبل از آن اگر 

 یفةدر لشکر بوده، چنانکه معتصم خل یعنوان مزدور

 یست؛ز یم یقرن سوم هجر یلکه در اوا یعبّاس

دور خود  یترکان را از ماوراءالنّهر به عنوان لشکر

 ینآنان ساخت و ا یبرا اجمع نموده و شهر سامرا ر

 یاز طرف و ینافش یترکان بودند که به سرکردگ

بر  یجانآذربا ةکه در منطق یندفع بابک خرمد یراب

کرده بود؛ آمدند.  یامعرب و تمدّن آن ق یالیاست یهعل

 )181، ص 1جلد  یجان،در آذربا یزبان فارس« ) 

در  یرانکه از هجوم تورکان به ا یدر حال نویسنده

کند؛ بالفاصله حضور  یقرن چهارم صحبت م یلاوا

 یجلوتر از آن را مقرن  یکآنها در مرکز خالفت در 

ها در قبل از و البته از حضور قبل تر تورک یردپذ

ها حاضر در کند. تورک یقرن سوم صرف نظر م یلاوا

را وادار کردند  معتصممرکز خالفت آن قدر بودند که 

 یدر منته یشهر مستقل بسازد. وقت یک یشانا یبرا

 ینقرن سوم تورک در سرزم یلدر اوا یرانفالت ا یةال

قبل  یدر زمان ها یدارد و حتّ یحضور آشکار عراق

اعالم حضور کرده بود؛ چگونه  ینواح یناز آن هم در ا

 ینشان از خود بر جا یرانممکن بوده در خود فالت ا

ها در آن زمان با پرواز تورک ینا یقیناًباشد؟  گذاشتهن

 یرانبه عراق نرفته اند، بلکه با گذر از ا یانهم یایاز آس

سفر  ینا یانراق رسانده اند و در جرخود را به ع

بر  یرانا یناز خود در سرزم یاریبس یرد پاها یطوالن

 یرد پا یشواهد حتّ یگذارده اند. بر اساس برخ یجا

در غرب فالت  یقرن اوّل هجر یعوقا برخیتورک در 

با  ینیستشوو یانقابل مشاهده است که آقا یرانا

نند. اگر به ز یحضور سرباز م ینا یرشاز پذ یبزرگوار

ها را هم اضافه حضور پروتوتورک ةقرائن مسئل ینا

  یوطن یباستانگرا هاییونالیستناس یاوضاع برا یمکن

 گردد. یهم دشوارتر م یناز ا

 یینتع یبازان برا یآذر ةبه مانند هم یطوس ادیب

 ینب یتورک یوعقبل از ش یجانزبان تکلّم مردم آذربا

 ینانکه قبالً با اطمسرگردان است. او  یو آذر یفارس
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سخن گفته بود؛  یجانبودن زبان مردم آذربا یاز آذر

 یرجوع کرده و ادّعا م یمقاله دوباره به فارس ةدر ادام

بوده  یدر گذشته فارس ذربایجانکند زبان مردم آ

 است:

 یجانقرن پنجم هنوز زبان مردمان آذربا یلدر اوا »

 میانیلاز د یدسته ا یزتبر ینبوده و در هم یفارس

 یزیقطران تبر یلاز قب یفرمانروا بوده اند و شعرائ

« ) پرداخته اند.  یوجود داشته که به مدح آنان م

 (181، ص 1جلد  یجان،در آذربا یزبان فارس

قرن پنجم مردم  یلدقت در اوا یب یسندۀنو یننظر ا از

و  یکنند نه آذر یتکلّم م یبه فارس یجانآذربا

دارند!  یلمیانز جنس دنه از جنس خود که ا یحاکمان

را  یجانشاعران آذربا ییسرا یفارس یلدل یطوس

 یدداند. او با یم یهناح ینبودن زبان مردم ا یفارس

 حداقل به دو سؤال جواب دهد.

برنامه ها و کل  ةهم یاست: وقت یناوّل ا سؤال

بر  یبازان وطن یها و آذر ینیستشوو یدستگاه فکر

استوار بوده  یالتا یندر ا یموسوم به آذر یاثبات زبان

بودن زبان مردم  یفارس یاست؛ اکنون با ادّعا

 یزبان آذر یفتکل یطوس یباز جانب اد یجانآذربا

 شود؟ یچه م

 یارهاشود مع یم یجاننوبت آذربا یچرا وقت ینکها دوم

سرشناس و  یسندگانکه نو ییگردد؟ جا یدوگانه م

و  یزبان اصل یفارس یّاتاستخوان دار زبان و ادب

و حافظ و امثال  یچون سعد یشاعران معروف یادرم

 یندانند و معتقد هستند که ا یم یفارس یرآنها را غ

و مکتب خانه  مدرسهرا در  یگروه از شاعران فارس

 یها یالتادّعا در ا ینآموخته اند، چگونه است که ا

در  یکنگردد ل یمورد قبول واقع م یرانا یانةم

دد و بر خالف گر ینم یحکم جار ینا یجانآذربا

 یجانشاعران آذربا ییسرا ینقاط؛ فارس یگرشاعران د

 یم یمعرّف یتکلّم مردم آن سامان به فارس یجةنت

 گردد؟

باستانگراها و  یگربه سان د یزن یتوس ادیب

بر مردم  یمعتقد است که زبان تورک هاینیستشوو

هم تنها و  یلتحم ینشده است و ا یلتحم یجانآذربا

بوده  یهناح ینت حضور ترکان در اتنها در اثر کثر

را  یگراو راه هرگونه احتمال د یقطر یناست. بد

 :کندمیرد  یجانبودن زبان آذربا یدرباره تورک

آمده  یجانبه آذربا یگرد یزبان از جاهاترک یاقوام »

اند، کرده یلمنطقه تحم ینا یو زبان خود را بر اهال

قوام ا ینهم یجانترک زبان شدن آذربا یلهپس وس

ج  یجان،در آذربا ی)زبان فارس«  . یراند الغمهاجر بوده

 (206، ص 1

معتقد است: ترکان بالفطره غارتگر و قاتل هستند؛  وی

و  یتورک سلجوق یهاحکومت یکه حتّ یابه گونه

در  یادهم قادر به کنترل و تحت انق یخوارزمشاه

 اند:نبوده یشانآوردن ا

به  یخوارزم یا یجوقتصوّر کرد که حکومت سل یدنبا »

توانسته است از تهاجم  ینژادواسطه ترک بودن و هم

کند، چه  یریترکان جلوگ ینا یهایو خرابکار

 توانستندیآنان بود و نم یفطر یو قتل خو یغارتگر

 (209)همان، ص « آرام باشند. 

 یپادشاه یمعموالً سلسله ها ینیستشوو حضرات

 ییصفت ها تورک با یتورک را هم همچون مردم عاد

فرهنگ، غارتگر و  یفاقد تمدّن، ب ی،همانند وحش

 یباد یستمعلوم ن ینجانوازند. در ا یامثال آنها م

و  یسلجوق یاز چه رو حساب سلسله ها یطوس

 والًکند و اص یرا از مردم تورک جدا م یخوارزمشاه

 یست؟چ یریگ یجهنوع نت ینا یخیتار ینةو قر یلدل

 یمقاله خود فهرست از یگریدر بخش د یطوس ادیب

کرده و  یفرد یجانیآذربا یدر تورک یجرا یاز واژه ها

 یدر تورک یجرا یاز لغات فارس یآنها را به عنوان بخش

 یتورک یا یلغات و فارس ینکند. در باب ا یم یمعرّف

 یریگ یجهنت یکناست ل یاربودن آنها سخن بس

بخش کم  ینا یاندر پا یطوس یباد یفرهنگ یاخالق

بخش مورد اشاره به  یان. او در پاستین یبعج

مانند: تولماق، گزماق،  یاز افعال ترک یقسمت

که از نظر او  یگرد ةدوستالشماق، بانالماق و چند نمون
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را  ینهتا زم کندیدارند؛ اشاره م یفارس یشهاصل و ر

 :یدکند و بگو یّاخاصّ خود مه گیرییجهنت یبرا

با آنها شده،  یمعامله ترک ینکهنوع افعال با ا ینا »

شان آشکار است؛ مثل از صورت یرانیا یّتهنوز اصل

که با وصف ترک زبان بودن  یجانخود ملّت آذربا

بوده و  یراننسبت به ا یرانیا یفطوا ترینیمیصم

 کردند؛یزبان را هم ترک م ینذلک اگر اهست؛ مع

، 1ج  یجان،در آذربا سی)زبان فار« بهتر بود!!  یلیخ

 (190ص 

 یجانیو کوردل، آذربا یخواه قالبوطن ینا منطق در

زبان شده است. مفهوم مخالف فارس یجانیخوب؛ آذربا

 یرصمیمی،ترک غ یجانیسخن آن است که آذربا ینا

هاست! در نظر او و و در خور انواع اهانت یلاص یرغ

ممکن  یقبه هر طر یدبا یجانیاو آذربا یفکر یشرکا

 یرانیا یستهتا شار دهد، ییتغ یزبان خود را به فارس

 بودن گردد.

علّت و ضرورت کنار گذاشتن  یاندر ب یطوس ادیب

 :گویدیم یجاناز جانب مردم آذربا یزبان تورک

زبان به نظر نگارنده تنها  ینترک ا یامّا موجب برا »

وجه  یچاست که به ه دوستییهنو عرق م یّتحسّ مل

 خود را یهزار ساله ملّ ینسوابق چند دهدیاجازه نم

که به زور  یمواقع شو یفراموش کرده و تحت نفوذ زبان

)زبان «   . یستما ن یاند و زبان ملّکرده یلبر ما تحم

 (214، ص 1ج  بایجان،در آذر یفارس

محترم  یشانخود ا یبرا یطوس یباد ینظر آقا یقیناً

خاطر  هابهیجانیاگر توقّع دارند که آذربا یاست ول

 یکرا که  یشاننظر ا دوستییهنو عرق م یّتحسّ مل
 یشانگفت توقّع ا یداست محترم بشمارند ؛ با ینظر شخص

زبان  ینبا هم یجانیاست چرا که آذربا یجاییتوقّع ب

و عرق  یّتدر حسّ مل یاحساس کم و کسر اشیتورک

 یتوس یبمسئله اد ین. به جز ا کندینم دوستییهنم

ر زبان به زو ینکه چگونه کشف کرده است که ا گویدینم

  یگرکس د یچاز او ه یرشده است. غ یلتحم یجانبر آذربا

و  یحتوض یچه یوطن یها ینیستبازان و شوو یاز آذر

به  یتورک بانز یلتحم یسمدر باب مکان یمعقول یهتوج

 ارائه نکرده اند. یجانمردم آذربا

 یناپخته خود به ارائه راه حلّ برا یالدر خ یطوس ادیب

هم  یجاناز آذربا یککن کردن زبان تور یشهر ۀنحو

و  یزبان فارس یلواجب بودن تحص ی. او فتواپردازدیم

 یاهال یرا برا یبه فارس یزبان از تورک ةداوطلبان ییرتغ

 :یسدنو یصادر کرده؛ م یجانبخصوص آذربا یران؛تورک ا

زبان  یلفرض است که به تحص یجانیبر هر فرد آذربا »

و به مرور  هیدخود کوش یزبان ملّ یعنی، ی؛فارس یرینش

دو قرن  یکیپس از  یجهلهجه خود را اصالح کند و در نت

آن را  یجا یرفته و زبان فارس یاناز م یزبان ترک یبه کلّ

 (214، ص 1ج  یجان،در آذربا ی)زبان فارس«  . گیردیم

آمد؛  یتوس یبآنچه در سخن اد یلاز قب یزآمتحکّم رویّه

است. آنها به خود  مرسوم یاربس یرانا یانباستانگرا یاندر م

 ینو از ا شوندیقائل م یرانا یهابر تورک یمومتحق ق

 ی. البتّه نمبینندیم یاریبس یشانپر یهارهگذر خواب

. خوردخواب ها قسم  ینبودن ا یرتعب یرقابلغ ۀتوان در بار

 یران؛تورک ا یاهال یاندر م یبا فقدان تعصّب زبان

و  یّتوشناخت ه یامدنن یدو پد یجانبخصوص آذربا

قاطع مردم  یّتاکثر یاندر م یو فرهنگ یقوم یداریب

حاصل  ییها یشرفتپ یساز یفارس یاستس یران؛تورک ا

 ییرتغ یگرا برا یّتنموده و تالش گروه ها و روشنفکران هو

 یها یّتو موفق یجعموم مردم تورک به نتا یاننگرش در م

 است. یافتهدست  یمحدود

به روزگار  ین تورکبا تورک و زبا یتوس یباد دشمنی

را به عمق  توزیینهک ینو او ا ماندیمعاصر محدود نم

 یزو به منازعه با شاهان برزگ تورک ن کشاندیم یختار

که به  یدر مطلب یویگ ی. دکترحسن احمدخیزدیبرم

در انجمن آثار و مفاخر  یطوس یبمناسبت بزرگداشت اد

مطلب  یّدکه مؤ کندیاشاره م یانکته به نگاردیم یفرهنگ

 :نویسدیمورد اشاره است. او م

باستان  یران[ از روزگاران پر افتخار ایطوس یب]اد »

بزرگان  یان! از مخوردیها مو حسرت گفتیها مداستان

استاد طوس احترام  یشخو یهگرانما یبه همشهر یریند

و  نمودیم هایزاریچاپلوس ب یقائل بود و از عنصر یخاصّ

نه تنها  یمحمود غزنو کردیهد ثابت مو شوا یلبا دال یزن

بر گردن شعر و ادب ندارد، بلکه با بذل  یحقّ رینکمت

به  یراناز شبه قارّه هند و ا یغارت یهاها و نواختصله

شعر  یرمس ی،و ستم ستا یگوشاعران هنرفروش و گزافه

به کوره راه  یرا از شاهراه عزّت و فخامت و استوار یفارس
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)روزنامه « غلتانده است.  یلوسو چاپ یو پست یسست

، 24715، شماره 1389 ینفرورد 15 یکشنبهاطّالعات، 

 (6ص 

 ییهااهانت یستهابله بزرگ شا یکبه عنوان  یغزنو محمود

است. به کشته دادن هزاران انسان در  یناز ا یشب

 یهدر سا یاافسانه یو حاصل کردن ثروت یمتوال ییهاجنگ

 یختنن آخرت خود و آنگاه رو سوزاند یاررنج و مشقّت بس

 یانکارنادان و ز یااز او چهره یگرد یزبان یثروت به پا ینا

 یپرداختن به زبان مادر یکه به جا کشدیم یربه تصو

 یزبان یبه پا یانشخود حاصل رنج تن خود و لشکر

و  یگونه با ناسپاس ینکه اکنون مورّخ آن زبان ا ریزدیم

 یو کبر یدنش صغرمحکوم کر یتمام برا یقدرناشناس

سکّه  یگرد یسکّه است. رو یرو یک ین. لکن اچیندیم

سلطان محمود نبود شما از قرن  اقدام یناگر هم گویدیم

. با یدکه به آن بناز یدقرن پنجم چه داشت یلچهارم و اوا

 یگرو د یمعزّ ی،عسجد ی،منوچهر ی،فرّخ ی،حذف عنصر

 یّاتدبا یخدوره، تار ینتورک در ا ینپروردگان سالط

 ینماند. گذشته از ا یم یبرهه دست خال یندر ا یفارس

در شاهراه  یشعر فارس کند یچگونه ادّعا م یتوس یباد

 ینا ینکه سردار ا یبوده در حال یعزّت و فخامت و استوار

در  یجناب فردوس یعنی، ی؛عزّت و فخامت و استوار

 یّداز سلطان محمود خود را محدود و مق یدو تمج یفتعر

 یخایو زل یوسف یمثنو یشان. اداندینم یحدّ یچهبه 

به خاطر  به  آنشاعر در  ینکه ا کنندیرا چه م یفردوس

هدر دادن عمر خود و اتالف آن در سرودن افسانه ودروغ 

 ینانتساب ا یشان. اکنندیچه م دانیمی. البتّه منالدیم

و رد نکنند چه  کنندیرد م یرا به کلّ یکتاب به فردوس

 !کنند؟

و  دهدیانجام م یزن یگرد حاصلیاقدام ب یک یتوس ادیب

مورد  یشگو یکیتا نزد گوشدیاز نوشته خود م یدر بخش

را مطرح کرده  یو لر یخراسان هاییشبه گو یآذر یادّعا

و  یاوردرا ب یخراسان یشاز گو یادّعا لغات یناثبات ا یو برا

 مه یکه زبان آذر یدقرار دادن آن بگو یزسپس با دستاو

شباهت  یفارس هاییشگو یگرقطعاً وجود داشته و هم با د

بخش به  یندارد، لکن تالش او در ا یشگیردر لغت و هم

که  یبه اتّفاق لغات یبقر یّتاکثر یراز انجامد،یم ییرسوا

مردم خراسان  یشدر گو یجرا یتورک یهاواژه آوردیم

 ترینیمقد یبودن آنها از سو یهستند که تورک

 یناز ا یبرخ یز. نشودیم ییدهم تأ یفارس هایمهنالغت

 یبا زبان فارس یکه بده بستان یتورکان یانلغات در م

اند داشته یبا زبان فارس یارتباط محدود یااند و نداشته

تا  یتوس یبکه اد دهدیو نشان م خوردیهم به چشم م

 ها داشته است.واژه یننگرانه به اکوته یدیچه حدّ د

 یکلمات تورک یاربس یگر یبا سخاوت و لوط یطوس ادیب

 ی،ب ی: آستانه، ارخ، انگج، باجه )پاجا(، بیلاز قب یاریبس

 یان،(، زیوانه)د یدام )بام(، دل یلیس،جهره، چ یا،پخمه، تا

 به را …(، گوز )گردو( و یز= باغچه و پال یکرد )کرد

 یاز حوزه ها یکی خود که خراسان در آنها استعمال صرف

 یبخشد. او با برخ یم یها بوده؛ به فارسورکاسکان ت

معامله را کرده و  ینهم یزن یجانآذربا یاییجغراف یاسام

 دارد. یمنتسب م یگروه از کلمات را به فارس ینا

و  یجگ یبازان موجود یآذر یگرهمچون د یطوس ادیب

زبان  یینتع یهمفکرانش برا ةمنگ است و به مانند هم

سرگردان  یو فارس یآذر ینب یجاندر آذربا یماقبل تورک

 یآذر یاناو و کلّ جر یاصل یکه ادّعا یباشد. در حال یم

 یبر اثبات آذر یجانزبان باستان آذربا ییندر باب تع یباز

مقاله هم در دفعات متعدّد از  یکدر  یحتّ است؛استوار 

رود و بالعکس! از جمله او به هنگام  یم یسراغ فارس یآذر

و وجود لغات  یزبان موهوم آذر به یانتساب لغات تورک

 یم یجهمتشابه با آنها در زبان مردم خراسان و لرستان نت

 :یردگ

 یشهاست که لغات مزبور در ر یتناسب اشتراک ینعلّت ا »

و  یو لر یآذر ةدارند؛ چه هر سه لهج یکدیگرو اصل با 

در  ی)زبان فارس« گرفته شده اند.  یاز زبان پهلو یخراسان

 (195، ص 1ج  یجان،آذربا

 یجان؛به عنوان زبان باستان آذربا یآذر یرشبا وجود پذ او

 یلغات موجود در زبان فعل » :یسدنو یبالفاصله م

)زبان « منطقه است.  ینا یمقد یپارس یایاز بقا یجانآذربا

 (195، ص 1ج  یجان،در آذربا یفارس

حد و اندازه؛ لغات موجود در زبان  یینبدون تع نویسنده

 یهناح یندر ا یجرا یمقد یرا به پارس یجانیاآذرب یتورک

مردم  یدارد. اگر لغات موجود در زبان فعل یمنتسب م

 یمقد یپارس یایآن هم به تعداد نامحدود از بقا یجانآذربا

 ینوجود ندارد و در ا یمنطقه است؛ پس در واقع تورک ینا

همه  ینوصف ا یناست. با ا یزبان غلبه با زبان فارس

آن را  یاصل ةکه شاکل یزبان ینابود یش برامبارزه و تال
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 یدهد از برا یم یلمنطقه تشک ینا یمقد یلغات پارس

 یندر عبارت قبل از ا ی! مهم تر از آن جناب طوسیست؟چ

دانسته و آن را به همراه  یرا آذر یهناح ینزبان مردم ا

دانسته بود. باالخره  یمنسعب از زبان پهلو خراسانیو  یلر

مادر مرده قبل از تورک شدن  یها یجانیاآذرب ینزبان ا

 ی؟؟فارس یابوده  یآذر

 یسرگردان ةو ادام هاییپراکنده گو ةدر ادام یطوس ادیب

 یمبه عنوان زبان مردم قد یو فارس یآذر ینها خود ب

 :کندیاضافه م یجانآذربا

 یقراء و قصبات و شهرها و رودها یاغلب اسام »

 یاسالم م یّةاوّل یها و مربوط به دوره یفارس یجانآذربا

 )195، ص 1ج  یجان،در آذربا ی)زبان فارس« باشند. 

که در  یاییاز اعالم جغراف یکردن مجموعه ا یفبا رد یا او

 :یردگ یم یجهبوده اند؛ نت یآنها فارس ةهم ینظر و

 نقاط به را آن امثال هزارها و … یکه مثالً اسام یکسان »

زبان بوده و در خود  یداده اند، پارس آذربایجان مختلف

در  یزبان فارس« ) . اندکردهیم یمنطقه زندگ ینا

 (195ـ  196، صص 1ج  یجان،آذربا

و  یو فارس یآذر ینب یگروه از سع ینمنظور ا اگر

دو به عنوان زبان باستان  یناز ا یکی ییندر تع یسرگردان

 یرز یادو زبان  ینو آبشخور ا یشهبودن ر یکی یجان؛آذربا

است، که باز هم مشکل  یبودن زبان آذر یرسفا ةمجموع

زبان هم  یفارس یک یکشور حتّ ینگردد. در ا یحل نم

که حضرات  ییهانمونه یمعنا یدنو فهم اندنقادر به خو

زبان موهوم  یو نثر یشعر یباز به عنوان نمونه ها یآذر

هم وجود دارد.  یگری. اشکال دیستارائه کرده اند؛ ن یآذر

 یو باستانگراها یونالیستناس یها تیّشخص ةهم یباًتقر

 یو مردم فارس یزبان فارس یزاعجاب برانگ ةاز هاضم یرانیا

ها و متکلّمان کردن زبان یلو هضم و مستح حلزبان در 

 یندر داخل خود سخن گفته و در ا یفارس یرغ یزبان ها

اند! چگونه  یدهرا درنورد ییاغراق و گزافه گو یراه مرزها

معکوس  یبه قاعده ا یجاندر باب آذربا گروه یناست که ا

در  یهناح ینکنند مردم فارس ا یمعتقد شده و ادعا م

 گشته اند؟! یلمستح یزبان و فرهنگ تورک

 یجاندر آذربا یفارس یاییجغراف یاسام ةسابق یطوس ادیب

 یگرید ةرا نشان یاسام یلقب یندانسته و ا یمقد یاررا بس

 یداند. او م یم جانیدر آذربا یآذر یا یاز قدمت فارس

 :یسدنو

است و  یمقد یلیخ یغالباً از دوره ها یفارس یاسام ینا »

در اشعار  یاذکر شده و  یاسالم یادانهایدر کتب جغراف

در  یزبان فارس« ) اند. قبل از مغول آمده یشعرا

 (196، ص 1ج  یجان،آذربا

 یمکان ها یدر نامگذار یفارس یباب وجود اسام در

 یهم توجّه به چند نکته ضرور یجانآذربادر  یاییجغراف

 است:

 یبازان اساساً فارس یمورد استناد آذر یاز اسام یـ برخ 1

 یعنی،از عادت مذموم خود؛  یرویگروه به پ ینو ا یستندن

 یو فرهنگ یزبان یداشته ها ۀبه مصادر پایانیب یلم

به  یاز گروه زبان ها یزبان یا یآنها را به فارس یگران،د

 ةمنتسب کرده اند. مانند کلم یرانیخودشان ا یرتعب

 .«خوی»

 یاز سو یتشبّه به فارس یّتواژه ها به ن یناز ا یـ برخ 2

مواجه  ییرو تغ یلحال و گذشته با جرح و تعد یسندگاننو

 «ارس» ةگشته است. مانند کلم

 یکلمات توجّه یناز ا یگروه به متأخرّ بودن برخ ینـ ا 3

 «رود نهیزر» ةندارند. مانند کلم

 یحاصل نامگذار یفارس یاییجغراف یاز نام ها یـ برخ 4

 ةمؤلّفان کتب در قرون گذشته است، مانند کلم

 .«یاندوآبم»

 ةامکن یدر نامگذار یو تورک یوجود کلمات عرب توجیه

 است: یزانگ یرتهم ح یطوس یباز جانب اد یاییجغراف

 شود که به نقاط یم یدهد یترک یا یعرب یاگر نامهائ »

 یاعرب  یمذهب یادتداده اند؛ موجب، س یرانمختلف ا

در  ی)زبان فارس« خانمان برانداز مغول بوده.  ةغلب

 (195، ص 1ج  یجان،آذربا

 یاییجغراف ی: وجود نام هایدگو ی. میددقّت کن خوب

خانمان برانداز مغول بوده  ةغلب یجةنت یراندر ا یترک

به  یمدان یمتورک را چه به مغول؟!! ن فهمدیاست!! و نم

و عمرمان صرف  یسالمت یدگناه با ینتقاص کدام

 ی! آن سویمنوع کن یناز ا ییبلها یلبه اباط ییپاسخگو

 (پرس یول یناققا )دارد. یهم نکته ا یّهقض
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 درلمه لر یادانمئد یالسوس

 

 

 

 

 

 تونل کندوان

از آن بارها عبور  یم،ما با تونل کندوان آشنا هست همه

 یا یم،دار یاربس یهاو جاده چالوس خاطرهو با آن  یمکرد

حداقل نام  یمو از آن گذر نکرد یدیمند یکاگر هم از نزد

 یماما تاکنون به آن فکر نکرد ایم،یدهبار شن یک یآن را برا

 یعنی وانتونل کندوان نام دارد؟ و اصال کند ینکه چرا ا

 یاو صخره یخیتار یچه؟ از کجا آمده است؟ با روستا

داشته باشد  یتواندم یچه تشابه یجاندوان آذربامعروف کن

 نام؟! یکجز 

 59آن جاده  یکندوان در جاده چالوس که نام اصل تونل

رضا شاه  یاز سو 1317 یبهشتارد 27است قراردارد و در 

 یانتونل، راه م یناز ساخت ا یش. پیدگرد یشگشا یپهلو

 ترددبود.  یرقابلکرج و چالوس پنج ماه از سال غ

 ییگذر بوده و در ارتفاع باالسخت یارداث تونل بساح محل

 یامروز یزاتاز کوهستان وجود داشت و آن زمان تجه

 یننخست یزاتبا تجه یدکندن صخره موجود نبود و با یبرا

 ی. در آن زمان کندن تونل در دل کوه سنگشدیکنده م

 یرا از روستا یازنبود، لذا کارگران مورد ن یکار هرکس

به علت تبحر  "کندوان"به نام  یزتبر یکینزد در یخیتار

که از دل کوه کنده  ییهاآن روستا، که خود در خانه یاهال

اند که هنر کندن کوه را به آنجا آورده کنند،یم یاند زندگ

کار،  یندر ا یخود تجربه کرده بوده و به عبارت یدر روستا

 هنر ینبودند که ا یکارکشته و متبحر بودند و تنها کسان

آموخته  ینهبه س ینهس یشهزاران سال پ یهااز نسل را

 اند. بوده

در  یاصخره یتنها روستا یز،کندوان تبر یستیتور روستای

بر این  یحال سکونت جهان و از نوادر دوران است. بسیار

 6000این روستا به بیش از  یگیرباورند که تاریخ شکل

 یتااز تنها سه روس یکی. کندوان گرددیسال پیش بازم

آن  نظیریب یتموجب جذاب ینجهان است که ا یاصخره

 یبودن زندگ یکندوان و جار یروستا یاست. معمارشده

به  یااستثناء در دن یکآن  یمیمردم در قالب بافت قد

 یاصخره یدر دو روستا یگر. چرا که دآیدیحساب م

 یکاآمر یو داکوتا یهترک یایموجود در جهان، کاپادوک

 .کندینم یزندگ یکس

مهندس  یشنهادبه پاس زحمات مردم آن روستا به پ نهایتا

 "کندوان"تونل  ینمهندس ساخت تونل، ا یرمضان یدسع

 نام گرفت.

و  یرتتونل با ادوات و ابزار آن سالها، با غ ینساخت ا کار

سال به  3کندوان تنها  یروستا یجانیِهمت مردان آذربا

که از سال  ییضتعر یاتاست که عمل ی. گفتنیددرازا کش

انجام  یاصول یرتونل آغاز شد، بصورت غ یبر رو 1374

 7از  یشآالت مدرن امروز ب ینشده و با امکانات و ماش

 بینییشهفت برابر رقم پ ایینه! و هزیدطول انجام بهسال 

 !یدگرد یزن یاسیطنزپردازان س یهشده صرف و دستما

 7 یال 5متر و عرض  886هزار و  1تونل به مسافت  طول

 یراز مس یلومترک 13تونل  ینمتر است، با ا 6و ارتفاع 

سالروز  یبهشتارد 27شد. مرکز کرج به چالوس کاسته

احداث  یشدم ینیب پیش .1317افتتاح تونل کندوان سال 

 سال تمام شد!3سال طول بکشد اما در عرض 12تونل 

 یز: کانال قوجا تبرگرداورنده
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 )قووت اله مه(  یرنبیخد

 ینلصنم زنگا

 

)قووت اله مه(  برغم یرنبیخد

 یو مشکالت ناش ینبارش سنگ

 یینمردم خلخال آ یاز برف برا

از  یتکه حکا یخدر نب یسنت

 ینشدن بهار در ا یکنزد

 ینا یمنطقه را دارد، در سطح شهر و روستاها

 یژهها بواست. خانواده یشهرستان در حال برگزار

 ارشاز ب یبدون توجه به مشکالت ناش یبانوان خلخال

را  یینآ ینمنطقه ا یدر شهر و روستاها ینبرف سنگ

برگرفته از  یسنت یینیآ یکنند.خدر نب یبرگزار م

منطقه بوده و در  ینفرهنگ حاکم بر گذشته ا

از  یزندگ یاز امکانات امروز یدور که خبر یهازمان

منطقه با  یو روزنامه نبود، اهال یزیونجمله برق، تلو

 هاییسخت یانبهار و پا یدنارسفر یینآ ینا یاجرا

چله کوچک  یروزها ینرا در آخر یزمستان طوالن

 یک یهبا ته یخدر نب یین. آگرفتندیزمستان جشن م

انواع غالت از جمله گندم،  یحاو یریننوع آرد ش

کنجد، نخود و عدس بعنوان قووت به همراه پودر قند 

 یو با دورهم یخوراک ینبه ا هایافزودن یرو سا

که معموال با نشستن اقوام  سفیدانیشو ر ردانیرمپ

 یخود برا یمخاطرات قد یانگرم و ب یدر دور کرس

 یائمه و دعا برا یاتنقل روا یی،گوقصه یزجوانان و ن

 ”ینب یرخد“.شودیداشته م یمردم گرام یسالمت

کلمه  یدان،سف یشبه گفته ر یرونق بارور یبرا یینیآ

پرقوت در  یخوراک یهقوود برگرفته از ته یاقووت 

 یبانوان برا یگرفتن کاف یروآستانه سال نو جهت ن

ماه زمستان از جمله خانه  ینآخر یهابرنامه یاجرا

 یهفرش و لوازم خانه است. ته یو شستشو یتکان

داشته و پس از خواندن  یقوود مراحل خاص یخوراک

 چند از یاتیآ

داشته و پس از  یقوود مراحل خاص یخوراک تهیه

چند از قرآن مراسم قوودالمه شروع  یاتیدن آخوان

از پوست  یشده با مخلوط یابشده و بانوان آرد آس

 ییهر بانو دهند،یعبور م ینارنج معطر شده را از صاف

تشت مخصوص قووت آن را الک  یکرده و بر رو یتین

 یتوام با اجرا ههموار یینآ ینا ی. برگزارکندیم

به  یآش سنت یعپخت نو ینشاد و همچن یهابرنامه

آش نسترن است که در پخت  یاو  یلدیگنام آش گ

بصورت  شودیم یهته یگانهمه همسا یکه برا یزآن ن

. صله رحم گیردیو با کمک بانوان صورت م یجمع

 یینآ یناست معموال ا ینب یرخد یینآ یهدف برگزار

 ی،در دهه آخر بهمن ماه هر سال به صورت خانوادگ

مختلف  یهاگروه یندر ب ایهیفطا یاو  یقوم ی،جمع

شهرستان  ینا ییو روستا یجوامع شهر یو تمام

آن، صله رحم،  یهدف از برگزار ینتربرگزار و مهم

 یومودت است.بانوان قبل از اجرا یدوست یشافزا

مراسم دور هم جمع شده، گندم،عدس و کنجد را 

خرد کردن  یبه نام ساچ برشته کرده برا یلهوس یرو

 برند  یم یاببه آس
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 سؤزلر  دوزولن  ساپا –ایپه 
İPE- SAPA DÜZÜLEN SÖZLER 

 
Prof.Maarife Hacıyeva 
 پروف. دکتر. معاریفه حاجی اوا

  

اینسانین کؤنول هارایالری، ناراحات دونیاسی، ان   

کؤورک سئوگی دویغوالری، سئوینجی، کدری ان 

 نهایتینده ایظهارینی سؤزده تاپیر.  

دئییلمیش سرراست، توتارلی مودریک سؤز یئرینده   

اینسان قلبینی فتح ائده رک اونونال تئز دوغماالشیر، 

اینسانی معنن اوجالدیر، قوووتلی ائدیر، حیاتین  

یوخوشوندا اونون دایاغی اولور. بئله سؤزلر -ائنیش

مودریک سؤزلردیر، توتارلی ایفاده لردیر، داشدان 

زامان مودروک کئچن عیباره لردیر. مودریکلر هر 

کالمالری ایله، آنالملی سؤزلری ایله تانینمیش، 

 سئویلمیشلر.  

 بئله لری اوچون بؤیوک فوضولی:    

 آرتیران سؤز  قدرینی صیدق ایله قدرین آرتیرار،    

 کیم نه میقدار اولسا اهلین ائیلر اول میقدار سؤز   

 .  دئییر  –

یوزایلده  یج-12آذربایجان تورپاغی نین   

 ئتیشدیردیگی نیظامی گنجوی ده:  ی

 اوستاد رک دئیه –سؤزون ده سو کیمی لطافتی وار   

 برراق آری، الییق یه ایچیلمه سؤزو چیخان دیلیندن

 .  دیر بنزه سویا

شعیر کیتابی یایینالنان گولسوم  3ایندییه قدر   

گولمزین کیتابالرینی ورقله دیکجه اونون آنالملی 

 یه بیلمیرسن.  کالمالریندان حیرتلنمه 

     

 بوشونا اوغراشما، دوکتور    

 کویامازسین تانی!..    

 طب نئرئدئن بیلئجئک    

 یورئکتئن سیزان کانی!    

     

بو دوشوندورن میصراعالر یئنه اینسانی   بؤیوک   

فوضولییه آپاریر. مودریک سؤز اوستادی فوضولی  

 یازیر کی:  

     
 ن مرض وار، ای حکیم!  عشقدن جانیمدا بیر پونها  

 خالقا پونهان در دیلینی، ایظهار ائتمه، زینهار، ای حکیم!    

     

 وار بیر دردیم کی، چوخ درماندان آرتیقدیر منه،    

 قوی منی دردیمله، درمان ائیله مه، وار، ای حکیم!    

     

 ...رنج چکمه، صحت اوممیدین فوضولیدن گؤتور،    

 مز بؤیله بیمار، ای حکیم!  صحت ائت-کیم قبولی  
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نومونه گتیردیگیمیز هر ایکی اؤرنک محبتین   

 دئسک –یاراتدیغی تکامولون تاریخی یادداشیدیر 

 .  اولماز یانلیش

بیر  "(،  2010)  "بیر گؤز یاشی بورجون وار  "   

(،  شعیرلر کیتابی نشر 2019)  "گول دوشدو یورئیمه 

سؤز جان سیرریدی  "  اولونان گولسوم خانیم گولمز

آدلی سؤزلو، سئودالی کیتابی ایله اوخوجوالرال   "

بیر گؤز یاشی بورجون  "گؤروشه گلمیشدیر. اونون  

جو ایلده تهراندا -2019کیتابی هم ده   "وار 

آذربایجان تورکجه سینده نشر اولونموش، اوخوجو 

 رغبتینی قازانمیشدیر.  

رین گولسوم  گولمزین شعیرلرینده کی  د  

حیسسیات موسیقییه یاتیملیلیق بیر چوخ بسته 

کارین دیقتینی جلب ائتمیش، گولسوم  گولمزله بسته 

دئنیز  "کار امکداشلیغینا سبب اولموشدور. اونون  

شعیرینی بسته کار   "گؤنلوم کادئر اوجسوز و ائنگین 

ده سوات TRTشاهین چانگال بسته له میش و 

کالبیمین   "ر.  ییلدیریمین ایفاسیندا سسلنمیشدی

 "،   "کوربان اولدوغوم  "،   "میالدی اولدوغو گوندو 

عاشکین تعاریفینی ناسیل  "،   "گئریسی یاالن 

شعیرلرینی ده سوات ییلدیریم   "آنالتسام بیلمئم 

 بسته له ییب.   

  "عاشکین تعاریفینی ناسیل آنالتسام بیلمئم  "   

 شعیری نین بیر بندی بئله دیر:  

     

 عاشکین تعاریفینی ناسیل آنالتسام بیلمئم،    

 اوجو بوجاغی اولمایان اؤیله ائنگین بیر دنیز،    

 عؤمرو آز اولور دییه قیر چیچئییم دییئمئم،    

 دؤرت موسیمی  دئرلئسئم، اینان یینه  یئتئرسیز!...    

     

بو گونلرده بسته کار ایمران کوچ گولسوم خانیمین    

شعیرینه   "ور بئنیم کؤیومون آدی چاتال اولوکت "

تورکو طرزینده موسیقی یازمیش، همین موسیقی 

TRT-  .ده سسلنمیشدیر 

حارینال  یانییوروم  "یئنه بسته کار باتتال ماجار    

 شعیرینی بسته له میشدیر.    "بنیم جانانیم 

سؤز  "گولسوم گولمزین سؤز کاروانیندان عیبارت    

ا داخیل ائتدیگی سرراست و کیتابین  "جان سیرریدی 

توتارلی سؤزلر اؤز معنا و مضمونو ایله تمکین، نزاکت، 

سئوگی، هیجران، گؤزللیک، حیات سئوگیسی، 

-جسارت، ایراده، باجاریق، دوشونجه کیمی میللی

معنوی دیرلره سؤیکنن حیکمت باغچاسیندان 

 توپالنان چیچکلردیر.  

دویا  حیسس ائدئن یورئکلئر سویلئنمئیئن سؤزلئری

بیلیر  نه گؤزومده اویکوم وار، نه دا یانیمدا سن 

 کاغیت یانییور کالئمدئن!..   

آه بئ سئوگیلی... ناسیل باشاردین؛ هم بو کادار   

 ایچیمه، بیر او کادار دا  غوربئتیمه دوشمئیی!.. 

عاشک می!  بیر کئره سورساالر، بین کئره  "   

    "سن دئریم!.. 

دورغون بیر فاکت کیمی  گولسوم خانیم سؤزدن  

ایستیفاده ائتمیر. او، دوشونور، سؤزون فلسفی آنالمینا 

گئدیر، سؤزون فلسفه سینی اوزه چیخاریر. اودور کی، 

اونون پوئتیک لؤوحه سی آتا سؤزلری کیمی 

 مودریکلشیر:  

الیمه بیر صابیر ایگنئسی وئردیلئر؛ آجیالرینی   

دیک دئدیلئر اویسا؛  آجیالرین دیکیش 

 وتمادیغینی بیلئمئدیلئر.  ت
 اؤزونو سئومئدیگین اینسانین، یوزونون آنالمی یوکتور!       

بئنی بئن ائدئنه کوربان اولوروم!..   بئنی بئندئن ائدئنه      

 سیتم دولویوم!..   

     

سؤز وار گه لر کئچر،  "بیر آتا سؤزونده دئییلیر کی،    

 .   "سؤز ده وار ده لر کئچر 

کئچن سؤز قلبلرده یورد ساال بیلمیر، دلیب گلیب   

کئچن سؤز ایسه آغرییان یارا کیمی اوزون مودت 

عذاب وئریر، اینسان اوغلونو دوشونمه یه وادار ائدیر. 

 آشاغیداکی پوئتیک کالمالردا اولدوغو کیمی:  
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 "     
     

دوزلو، مودریک -گولسوم گولمزین آنالملی، دادلی  

ایفاده لری کالسسیک پوئزییاداکی شاه بییتلر کیمی 

ایکیجه میصراعدان دا عیبارت اوال بیلیر. بئله  نومونه 

لری هم اونون شعیرلرینده کی  شاه میصراع و شاه 

ت اوالن بییتلرینده، هم ده یالنیز ایکی سطیردن عیبار

 ایفاده لرینده و بییتلرینده گؤروروک:  

آجیالریمی دیکییوروم باک،  ائلیمده  "   

 .   "صابیر ایینه سی 

یول اوزون، عؤمور قصا، نره سینده بیتئر  "   

    "..  "عؤمروم بیلمئم آما 

سئومئنین  تک چیله سی،   سئودانین  "   

 "غوربئتئ دوشمه سی... 

کلر گولسوم خانیمین ایفاده نئچه اؤرن-کیمی نئچه

الوان ائدیر، ایفاده لری آتا سؤزلری -لرینی آل

 چکیسینه قالدیریر.     

گولسوم گولمزین  کیتابالرینا وئردیگی آدالر دا آتا   

بیر گؤز یاشی بورجون  "دیر:  سؤزلری چکیسینده 

سؤز جان  "،   "بیر گول دوشتو اوره ییمه "،   "وار

کیتابالریندا دا اینشاهلل بو سیرا  . سونراکی "سیرریدیر 

اوزاناجاق، سؤزون قیمتی، چکیسی، آنالمی ایله 

اوخوجوالرینا تمیز و آنالملی دویغوالر یاشاداجاق. او، 

بونو باجاراجاق، چونکی  سؤزلری رام ائلمگی باجاریر. 

آذربایجانین تانینمیش قلم اوستاسی شاعیر اوقتای 

 زنگیالنلی دئمیشکن:   

     

 زو رام ائلمک اولسایدی آسان،  سؤ  

 شاه اثر یازاردی هر اؤتن اینسان.    

حضرت علی )ع( نین کالمالریندان بیری بئله دیر:    

سئودیگین سؤزو سونوندا آشاغیدا یازماغی  "

   . "اونوتما 

من گولسوم خانیمین آنالملی سؤز بوخچاسی اوالن    

رحی کیتابینا یازدیغیم ش   "سؤز جان سیرریدی  "

حضرت علی نین کالمیندان قوووت آالراق آذربایجان 

عصرلرده یئتیشدیردیگی جلیل  20-19ادبیاتی نین 

مممدقولوزاده نین سؤزه وئردیگی قییمتی ایفاده ائدن 

 آشاغیداکی کالمی ایله یئکونالشدیرماق ایسته ییرم:  

 دونیادا هر کس اوچون سؤزدن بؤیوک یادیگار "

تلف اولوب گئدر، آما سؤز لک م-یوخدور. زیرا مال

 .   "قاالر 
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 سؤز جان سیرریدیر...

SÖZ CAN SIRRIDIR... 
Dr.Hüseyin Şarkıderercek soytürk 

 دره جک سویتورک   یدکتر.حسین شرق  

   

  

  یغمبرسلیمان پ      

     

وارلیغی  یرلیبیلگئلئرین، هرهانگی بیر میللتین ان د  

سؤز اولدوغو سؤیلئنیر. بیلگئ اولماق، دئرین بیر ذکاایا 

صاحب اولماق، بیر اینسانین حایاتینداکی فارکلی 

دورومالردا دوغرو قرارالر ورئبیلمئک و اینسان 

رینی حیس ائتمئک و ایلیشکیلئری نین اینجئلیکلئ

 یرلرهد یآتماماق، اخالق دیمالرآلقیالماق، یانلیش آ

گوونمئکتیر. بیلمئدیغینی گؤرمئک، ایلئری گؤروشلو 

اولماقتیر. شوپهئسیز کی بیلگئلیغئ و موکئممئللیغا 

اوالشماق ایچین ساغلیکلی بیر اخالقا صاحب اولماق 

گئرئکیر. روحسال بویومئیه گیدئن یول، اینسانین 

 دئننسئل، بیلیمسئل و روحسال موکئممئللیغینذه

 یقتتئندایانان و حق یقتیگئچئر. موکئممئللیک، حق

 گئلئن سوزلردئدیر.  

 )گ.گ(   "چیکمییور!...  ییمدناوره  یمدنعقل "   

اوالراک  یخسل. کلمه تاریقدیرکلمه یاشایان بیر وارل  

 یاراتیلیر، تاریخ اولور.  

ن یولداشیدیر. گوزللیغینی، یوزییلالرین و نئسیللئری  

 یناقینیبنزرسیزلیغینی، آنالم و بیلگئلیغی نین قا

گؤستئرمئک بیری نین دیلیندئ کونوشولماقتان اونور 

دویار. تاریخین حافیظاسینا گؤمولدوغوندئ، بیر 

بیلگئلیک هازینئسی نین آناهتاری حالینئ گئلیر و 

صاحبلئرینی بئکلئر. بیری نین کئندیسینی 

ئتمئسینی بئکلئر.  بیر ا ی، بیری نین کئشفبولماسین

دونیایا شانین، نئیئ  "بیلگئلیک چئلئنگی کویدو و  

دئغدیغینی گؤرون، دئغئری کونوشوپ یازاراک یوک 

ین قلبدن دئدی دئهاالریمیز. اونون ایچ  "ائدیلئمئز 

لمه اینسانین ائدئر، ک ذگئلئن سوزلر کالبئ نوفو

لئرین  لمهسی، که ازینحسیرریدیر. دوشونجئ 

دیر. اونوتمایین کی اینسانین  گوزلیک سیرری کلمه

ائبئدی سیرری سؤزدور. اینسانین اوستونلوغو، 

لئردئ گؤرولور. سؤزون  هیکمئتی و مانعوییاتی کلمه

باباسی آکیل، آننئسی ایسئ دیلدیر. سؤز سؤیلئیئن 

 ایسئ جاندیر.  

ز دئرین اینام و اینسانی اؤزئللیغی، گولسوم گولم  

زگون ائستئتیک دوشونجئسی و زئنگین یاشام اؤ

دئنئییمی نین اورونو اوالن اثرلئریندئ سؤزئ بؤیلئ 

 یاکالشیر.
 )گ.گ(   "یاکماسایدی یورئکلئری بو قدر اؤزلئم؛  "  

مانتیکلی، اویاریجی، یول  یرلی،سوزلری د

گؤستئریجی و دؤنوشومجو روح تاشییابیلمئزدی. 

ئن گئرچئکلئردچونکو گئرچئغئ دایانییورالر و 

 دوغویور اونون سوزلری :

  "ن!... ز یدئن داها چوک آغالر مییدی هیچ ننئ " 

)گ.گ(  ذهن کونوشورکئن آجئلئ ائتمئیین، 

 کونوشورکئن کالبی دینلئیین.  

ین 'یمنازیک و کیبار بیر اینسان اوالراک گولسوم خان  

هرکئسئ، اؤزئللیکلئ دئ دوروست اوالنالرا کارشی 

ر یاکالشیمی اولدوغو بیلینمئکتئدیر.  بنزرسیز بی

ی شاعیر  سؤز توپلوسونا گئرچئک عشقال ایلگیل

اثرینه  ییل،ادوفی دئصدوشونجئلئرییلئ باشالماسیدا تئ

 بیر یوزوک کاتتیغینی دوشونویوروز.  

اککینداکی دوشونجئلئرینئ حشاعیرین سئوگی   

حایاتین  ی،سئوگی ایالهی بیر وارلیقد "گؤرئ،  

 ییل،ین نورو دئ'یدی، ساده جه آلالهگوزللیغی

یارادیلیشین ایلهام  ییل،سئوگیلی، دوست دئ

.  "ععشق ائوی سیجاق بیر یووادیر ...  ". یناقییدیقا

 غو،حیکمتی، بویوکلو ین’یمبو گولسوم خان ی،بل

! بو اونون هومانیزمی، اینسانلیغی، عشقی! یدیراخالق

ئوگییه اؤیله گؤرونویور کی، بیر شاعیر طرفیندان س

ریلئن بو قدر یوکسئک بیر دئغئری دوغرو بیر ئو

شئکیلدئ آنالماق ایچین بو نیتئلیکلئرئ  صاحب 
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 ییمدنعقلمدان اوره   "اولماق گئرئکییور: 

 )گ.گ(    "چیکمییور!... 

آشیکالردیر. و ائن بویوک ائن بویوک سیرداشالر   

 تئمئلئن سئوگیلی نین سیرتیدیر.  حسیرت مو

ایچیمدئ   "یووا سوغوکتور: عشقسیز بیر   

 )گ.گ(     "سیمسیکی توتارکئن سئنی، 

ز کئندیسی دئ چوک سامیمی، گولسوم گولم  

مانعوی آچیدان زئنگین و صاف بیر اینسان اولدوغو 

گیبی، اینسانی دویگوالری یوجئلتئن شییرلئری و 

سوزلری دئ مانعوی صافلیغا صاحبتیر. بیر اینسانی 

ونئ یوکسئلتئن سئوگی یئریوز بعضاجئننئتئ و 

ین دوعاسی، یورئغین زئنگینلیغی ’دویگوسونو، آلاله

اوالراک گؤرویور و عشق کونوسونا هر زامان بویوک بیر 

هاسساسییئتلئ یاکالشان عشق شاعیری گولسوم 

گولمئز، سانکی آلالها یالواریرکئن شییرلئریندئ دوعا 

لو یورئکلئرین؛ تئللی سئوگی دو  "ائدییور: 

 )گ.گ(     "ایاللئری!... حر دووعقلدی

عشق آینی زاماندا زئنگینلیکتی. کالبین زئنگینلیغی   

میدیر. او دونیایی کالپ گؤزو عشق، توم یاشامین آنال

 گؤرویور.  هایل

مئسافئلئرئ یورئغیمیزی کویوپ اؤزلئرکئن،    "

دئ، او مئسافئلئری تئک نئفئس  یینئ

 )گ.گ(     "ریپ!... غیورئغیمیزلئ کاپاتمامیز نئ 

زئنگین مانعوییاتی، یوکسئک کولتورو، ائشسیز   

اینسان نیتئلیکلئری، آلچاک گؤنوللولوغو، آسالئتی، 

ایالهی ایشیغین ایشیغیندان یارارالنان یئتئنئغی، 

ین اوسلوبو، ’بیلگئلیغییلئ بیرلئشیر. گولسوم گولمئز

ین ’ین کالئمی، گولسوم گولمئز’گولسوم گولمئز

و ائشسیز اؤزگون، موکئممئل دوشونجئسینئ آیت ب

ایفادئلئر و اؤرنئکلئرین اولوشماسینا نئدئن اولدو. 

 بویوک بیلگئلیغی چوک باسیت، کیسا آما دئرین

اناتسال ص، زئنگین هفعلسئفی و مانتیکسال ایفادئلئرل

سؤز آراچالرییال و آینی زاماندا بنزرسیز بیر شئکیلدئ، 

بیرئیسئل اوالراک ایلئتمئک گئرچئک بیر 

نین آنالملی و ه تئنئکتیر.، گولسوم گولمئز، تورکچئی

ا، اؤزلو یازان صوالیاراک کیغرئنکلی یؤنلئرینی وور

ین شییرلئری و ’شاعیرلئردئن بیریدیر. گولسوم گولمئز

سوزلری کونوشوالن دیلئ یاکین، آکیجی بیر اوسلوپال 

آییرت ائدیلییور. بو دونیانین سیررینی اؤغرئنمئک 

ی آتتیغی هر آدیمدا بیر سیناودیر. ایچین، گؤرویور ک

یئتیشکینلئر هر زامان موکئممئللیک آرییور، 

کوچوکلئر ایسئ کوچوکلوک آرییور. بو دونیانین 

فعلسئفئسی، مانتیغی آنالشیلماز، کیمسئ سیررینی 

بیلمییور. گولسوم گولمئز شو سیرری بیلئرئک 

سوزلرینئ جان ورییور. دونیا، ائغلئندیریپ 

 غالییور، سئورکئن دینلئتییور.   گولدورورکئن آ

ایرانلیک دویان، حزئوکی یوکسئک گوزللیغئ    

گوزللیغی اؤزئل بیر زارافئت، بویوک بیر 

 یسسحیئتلئ آلگیالیان، اونو دئریندئن هاسساسی

ائدئن گولسوم گولمئز، ئدئن، آنالیان و سئجدئ ا

لسئفی و اهورلئرینی ائشسیز بیر فظحایاتین ت

 شاعیر  اوالراک دئغئرلئندیرییور:ائستئتیک آچیدان 

اسرئتلئ حوگییلئ دوکوندو، اؤزومئ اؤزو!...سئ" 

 )گ.گ(     "توتویور، گؤزومدئ یوزو!... 

کیتاپ، سئوگی و عشق، آفوریزماالر و  یرلیبو د  

اککیندا سؤیلئنئنلئرئ ائک حلر هیکمئتلی سوز

ین فارکلی آنالردا یازدیغی ’اوالراک، گولسوم گولمئز

ائدئبی دوشونجئلئری، شییرسئل دوشونجئ دئرین، 

 اؤرنئکلئریدیر.   

ایچین ایچین  هآغیتالر دوشویور گئجئی"   

 دئمیندئن!...

دئ یانیمدا  هگؤزومدئ اویکوم وار، ن هن

 )گ.گ(  "سئن!...کاغیت یانییور کالئمدئن!... 

 او دوغدوغو  توپراغین سئسیدیر.    

، آجی یکتیرسئوگی آیدینل "گولسوم گولمئز    

 دییور.   "والرین ناغمئسیدیر قکارانلیکتیر، سؤز دوی

یکمئتلی سوزلر، تیپکی اونون ایشیغی نین حبو 

اجیکالری ایشیغی گیبی، گونئش ایشینالری نین پارچ

رکئسین ذهنلئرینی و حگیبی، اونالری اوکویان 

 آیدینالتاجاک، اولوملو بیر ائتکیمانعوی دونیاالرینی 
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چتئن و دیشتان آریندیراجاک، یاپاجاک، اونالری ای

 گوزللئشتیرئجئک، یوجئلتئجئک و موکئممئللئشتیرئجئکتیر.

ائلدئ  -ور مانعوی کولت -یانی مانعوی زئنگینلیک  

بئری اوالجاکتیر. بو گئرچئک هائتمئ نین ائن یگی ر

مدا اینسانالرا کولتورئل بیر بیر کولتور، کولتورئل آنال

نین گئرچئک مئتدیر. چونکو اینسان دئغئری حذ

اؤلچوتو، بیرئیین مانعوی کولتورو ایلئ اؤلچولور. یانی 

وغو، بیلگیسی، بئجئریلئری، نئزاکئتی، سوروملول

الییئتی و اینسانالرا فعگوچلو ایرادئسی، یاراتیجی 

هیزمئت. بئنیم دئرین اینانجیما گؤرئ، بیر اینسان 

ایچین اونو اولدوکچا کولتورلو بیری اوالراک کابول 

تئن داها یوکسئک بیر دئغئر یوکتور. کولتورون ائتمئک

ون تاشیییجیالری آنا ایتیجی گوجو و کولتور

ان سئورلیک، واتان و حالک طآیدینالردیر. وا

سئوگیسی، ائنتئلیژانسییانین یوکسئک مانعوی 

کولتورونون واتانداشالرینا، ائغیتیم و 

یئتیشتیریلمئسیندئ، اینسانلیغین و واتانداشلیغین 

یندئ، ایش سئوگیسیندئ تئلکین گئلیشیم

بو  هایفادئ ائدیلمئلیدیر. آناکولتور ائدیلمئسیندئ

دا ینحصمئت ائتمئک، گولسوم گولمئز شاحذ هشئکیلد

فلی گؤرئویدیر. اونون یوکسئک روحلو اینسانالرین شر

سوزلری آینی زاماندا بیر موکئممئللیک کانادی نین 

ان آنجاک . موکئممئل بیر اینسیناقیدیرقا انعوییات،م

بیرلئشتیکلئریندئ بویویئبیلیر. بو کاناتالردان بیری 

 هان اینسان موکئممئللیغین زیروسیناولماد

بیچیمینی و  هاوالشامایاجاک، دوغرو دوشونم

اجاکتیر. دوالییسییال دوغرو کاراکتئری اولوشتورامای

بو اولوشومو ساغالماقتادیر:  هگولسوم گولمئز سوزلریند
"    

 ایناناجاغینی شاشیرییور اینسان!...   هن؛ نئیعضب   

 یورویور حایات،   ه؛ اینانماق ایستئدیکچهن دعضب  

 (   ) گ.گ  "ایال کیریکلیکالرینی توپالماقتان!... ح  

گولسوم گولمئز، ائشسیز سوزلری  ایلئ توم    

ئت، دوستلوک، کاردئشلیک، اینسانالرا بیر نئزاک

جئسارئت، آچیک سؤزلولوک، امیمییئت، صسئوگی، 

روحو آشیالماقتا، بیر ائنتئلئکتول و حالک  هموجادئل

لیغین بوتونلوغو ایچین فیگورو اوالراک اینسان

 هینی زاماندا یئتئنئغینعاچاغیرماقتا و  هموجادئلئی

 گوونمئکتئدیر:  

ئدئن یورئکلئر، سؤیلئنمئیئن ا یسسحساده جه؛ "   

 ) گ.گ (     "سوزلری دویابیلیر!... 

ینی عاسساس، نازیک آما حسون دئرئجئ  او ی،بل  

 هو ایلکئلیدیر. مانعوی دونیا ایل زاماندا جئسور

گئرچئک دونیا آراسیندا بیر آرابولوجودور. حایاتتا 

یئنیدئن یاشاماق، کایبوالن موتلولوغو بولماق 

 دئمئکتیر:  

یانیمدا  هد هگؤزومدئ اویکوم وار، ن هن "   

 ) گ.گ (    ".. ن!...کاغیت یانییور کالئمدئن!.س

تاتلی، زور آما -ین آجی'یمشو سوزلر گولسوم خان  

آینی زاماندا اونورلو و آنالملی حایاتی نین 

کیویلجیمالری اولدوغونا اینانییوروم. اوزون عؤمورلو 

آما چوک اوزون اولمایان ییلالر. یاشایاراک 

نین سوز  گئرچئکلئشتیردیغی یاشام گئرچئکلئری

 ، بیر عؤمور سیغار!..  ههویق ؛ بیر فینجانهن دعضب

ایندیسه اونون سوز جان سرریدیر 

 کتابیندان بعضی کالمالر
    *** 

 هنین تئک چیلئسی؛ سئودانین گوربئتسئومئ  

 دوشمئسی!... 

    *** 

نسیز دییئ بیر شئیین اولمادیغی نین ائن اایمک  

 گوزل کانیتی؛  

 گؤکیوزونون، یئریوزوندئ سویال بولوشماسی!...   

    *** 

بازی یولالردا ؛ یوکونوز یورئغینیزسئ،   

 یورولمازسینیز!... 

    *** 

ائتئغیندئن هیچ کالکاسیم گئلمییور، سئنینلئ   

 گئچئن زامانین!... 

    *** 
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 عشق می؟...    

 بیر کئرئ سورساالر؛ بین کئرئ سئن دئریم!...   

    *** 

ایاللئرلئ، فئسلئغئن حو بعضا دئ؛ چاتیسیز   

 کوکوسوندا،   

  پبورام بورام دئملئنمئکتیر حایات!...  

    *** 

 ورون اولمادیغی یئردئ؛  ضوحبیلینسین کی؛   

 وزون حاکیمییئتینی سوردورویور سئرئ سئرپئ!... ح  

    *** 

دئ؛ کوچوجوک یورئغینیزدئ، کوجامان بیر  بعضا  

 دونیادیر،  

 ونوز،   آالجا کارانلیکالرین، اوفوکالرینا کوردوغ  

 ایاللئرینیز!... ح  

    *** 

کیم بیلیر کاچ کیشی؛ آیری یئرلئردئ، آینی   

 هایاللئر کورویور!... 

 بیلییوروم؛ بیلییوروم  نییئ اوزدوکلئرینی بئنی!...    

بانا یگی گئلدیغین ایچین؛ چوک اوزاکالرا بیراکتیالر   

 سئنی!... 

    *** 

 حایات می؟...    

 کویوالرا آتار،   کیمی؛ دیپسیز   

 چئکتیغین جئفانین سئیرینئ داالر!...    

 کیمی دئ گئلیر؛ او دیپسیز کویویا ائل اوزاتیر،     

 چیچئکلی حایاتی سونار!...   

    *** 

 بئلکی؛ سئنی گؤروشومون اوزئریندئن      

 ساییسیز ساعاتلئر، داکیکاالر گئچتی!...      

 ایچیمدئ اولوشونو،   آما؛ سانییئ سانییئ، آن قدر    

 کیمسئ بیلمئدی!...     

    *** 

 گوربئتین آجیسینی آنالتان    

 هیچ بیر دیل گؤرمئدیم!...    

 و هیچ بیر شئیدئ، چیغلیک چیغلیغا    

 بو قدر سئسسیزلئشمئدیم!...گولسوم گولمئز    

    *** 

 اویسا؛ سیمسیکی توتتوغون ائللئریمدئ بیراکتیغین،    

 ا سعقلدیر، هر حالین!... کوکوند  

    *** 

 بئنی بئن ائدئنئ کوربان اولوروم!...    

 بئنی بئندئن ائدئنئ سیتئم دولویوم!...   

  

 دوروشون دییوروم!...    

 باکیشین دییوروم!...    

 گولوشون دییوروم!...    

 چیکمییور!...   ییمدنعقلمدان اوره   

 تمییور!...للئریمی توتوشون؛ ائللئریمدئن گیا  

    *** 

 یاکماسایدی یورئکلئری بو قدر اؤزلئم؛    

 دئن داها چوک آغالر مییدی هیچ نئیزئن!... ’نئی  

    *** 

 اشقاشقا؛ اولماق ایستئدیغیم یئر بامبااولدوغوم یئر ب  

  …!آ " عشق "

    *** 

 دوعامدا ناسیل میسین؟...    

 مدا،  عشقینال؛ سولومدا، سولوغومدا، یانی باشی  

 بیر عؤمور یاشایاسین، یاشالناسین!...   

    *** 

 می؟...    "گؤروشمئک اوزئرئ  "   

 گؤروشمئک گئچیجی بئنجئ!...    

 کاووشماقتیر آسیل مئسئلئ!...    

 کاووشماق اوزئرئ اؤیلئیسئ!...   

    *** 

 نئ گوزل اولور؛ بیر گون کارشیما گئچیپ،    

 اوکومان!...  سانا یازدیکالریمی؛ بانا  

    *** 

 قدر زور؛   هن  

 نی،  ایچیمدئ سیمسیکی توتارکئن س  

 آراماق ائللئرینی!...   
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 ،  اگرسیزی دوشونئن بیریلئری وارسا   

 اوزاکالردا بیر یئردئ؛    

 توم دئرتلئرین جانی جئهئننئمئ!...   

    *** 

 اویسا؛ کوجامان موتلو اولماق ایچین،     

یئجئغیمیز کوچوجوک بیر لوکما بیرلیکتئ یی  

 ائکمئک،   

 ایچئجئغیمیز بیر یودوم چای، نئ گوزل سئبئپتیر!...   

    *** 

اؤیلئ یوغونکی؛ اوکیانوسالردان بویوک   

   …دویگوالریم!

و اؤیلئسی چوک کی؛ اوکیانوسو بوغاجاک   

 گؤزیاشالریم!... 

    *** 

 آه بئ سئوگیلی...     

 م بو قدر ایچیمئ،  ناسیل باشاردین؛ هئ  

 بیر او قدر گوربئتیمئ دوشمئیی!...   

    **** 

کؤر کویوالردا، مئردیونسیز کالماق نئ دئمئک بیلیر   

 میسینیز؟  

    …آما نئرئدئن بیلئجئکسینیز!  

ییلالرجا، توتوپ چیکاراجاک ائلی بئکلئیئن سیز   

  …!ییلسینیزدئ

    *** 

ن کئستیرمئ هانگی سورویوروم موتلولوغا  گیدئن ائ  

   …!چیزییور البیرئنت بانا…یول؟

ساعاتئ باکییوروم، کورولموش کافاسینا گؤرئ، یینئ   

  …گئچییور! حزون

    *** 

 !...  هؤمور وریریم سئنی بیر کئز گؤرمئیاویسا؛ بیر ع  

 !... هومئیآما؛ او بیر عؤمور یئتئر می سئنی سئ  

    *** 

یبی کالبیمیز گؤتورور!...    آن گ ه؛ سئودیکلئریمیزهبیز  

 هین یولوندا ائنگئل، گؤزوندئ پئردچونکو؛ کالب

 یوکتور!... 

    *** 

 مئسافئلئرئ یورئغیمیزی کویوپ اؤزلئرکئن،    

 یینئ او مئسافئلئری تئک نئفئس دئ،    

 یورئغیمیزلئ کاپاتمامیز نئ گاریپ!...   

    *** 

دیر لو یورئکلئرین؛ تئللی دووعقلسئوگی دو  

 ایاللئری!... ح

    *** 

اؤزونو سئومئدیغین اینسانین؛ یوزونون آنالمی   

 یوکتور!... 

    *** 

گئجئیئ آسیلمیش کاندیل میثالی، ناسیلدا گوزل   

 دورویور آی!...  

دوالشماق واردی شیمدی سئنینلئ!...چوک شئی   

 ایستئمئزدیک گئجئدئن اؤیلئ!...  

 آی!...  بیر توتام ییلدیز، بیراز دا  

    *** 

نئ یامان نئ چئتین بیر آجیدیر، اینسانین چیغلیک   

چیغلیغا فئریات ائدیپ سئسینی 

دویوراماماسی!...کورشونی بیر رئنک کاپالر ایچیمی، 

 کاهری دا جاباسی!... 

    *** 

 اؤزو!...   هسئوگییلئ دوکوندو، اؤزوم  

 اسرئتلئ توتویور، گؤزومدئ یوزو!... ح  

    *** 

 بیلییوروم...    

 گیدیلمئز هیچبیر یئرئ، چیلئدئن گئچمئیینجئ!...    

دوشمئزمیش اؤیلئ دیلئ، سؤز اؤزدئن   

 گئلمئیینجئ!... 

    *** 

آغیتالر دوشویور گئجئیئ، ایچین ایچین   

 دئمیندئن!...  

 نئ گؤزومدئ اویکوم وار، نئ دئ یانیمدا سئن!...     

 کاغیت یانییور کالئمدئن!...   

    *** 
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 یریآغاداداش من

AĞADADAŞ MÜNİRİ 

 دکتر صبینه احمداوا

Səbinə Əhmədova. Dr 

 

: آذربایجاندا ادبی مجلیسلر ائلدگیزلرین گیریش   

تبریزده، اردبیلده، شیروانشاهالرین شاماخیدا، باکیدا 

کئچیرتدیگی مجلیسلرله باشالمیشدیر. بو مجلیسلرین 

دور. سونراالر بو عنعنه بیریله سیخ عالقه لری اولموش-بیر

داوام ائتدیرمیش، تبریزین و  ینی شاه ایسماییل خطای

اردبیلین ان گؤرکملی شاعیرلرینی بیر آرایا گتیریب ادبی 

مجلیسلر کئچیرمیش و سونراالر ادبی مجلیسلرین 

یارانماسینا دا گوجلو تکان وئرمیشدیر. ادبی مجلیسلرین 

سینده، علی عصرده آرتیق آذربایجانین هر بؤلگه  19

الخصوص دا آذربایجانین باکی، گنجه، شوشا، لنکران، 

ایروان، قوبا، اوردوباد، تبریز، اردبیل، شکی کیمی 

شهرلرینده اینکیشاف مرحله سینه باشالمیش و بو مکتبین 

زنگین عنعنه لرینه  سؤیکنه رک زامانین طلبلرینه اویغون 

 اوالراق یارادیجیلیق فعالیتینه باشالمیشدیر.   

(،  "شاعیرلر ییغینجاغی  ")   "انجمن شعرا  "  اوردوباددا

گؤزل دانیشانالر دسته سی  ")   "فؤج الفصها  "لنکراندا  

(، شوشادا   "صفا ائوی  ")   "الصفا  یتب "(، شاماخیدا   "

مجلس  "(،   "دوستلوق مجلیسی  ")   "مجلس اونس  "

 "باکیدا  (،  "اونودولموشالرین مجلسی  ")   "فراموشان 

( و س. آدالر  "شاعیرلر ییغینجاغی  ")   "مجمع الشعرا 

آلتیندا تشکیل ائدیلمیش ادبی مجلیسلر آذربایجان 

پوئتیک موحیطی نین اینکیشافینا، داها دا زنگینلشمه 

 سینه موستثنا خیدمت گؤسترمه یه باشالدی.   

جی ایلده یارادیلمیش  -1860نده باکی ادبی موحیطی

ادبی مجلیسی آذربایجانین داهی   "ا مجمع الشعر"

شاعیری سید عظیم شیروانی نین تکلیفی ایله محمد آغا 

 یعی( طرفیندن یارادیلمیشدی. طب1900-1835جرمی )

کی، مجلیس سید عظیم شیروانی نین آدی ایله باغلی 

اولدوغو اوچون درحال اطرافینا باکی شهری نین و باکی 

وپالنماغا باشالدیالر و کندلری نین ان نوفوذلو شاعیرلری ت

 -زامان

 

(، کربالیی 1914-1845زامان اطرافینا ابوالحسن  واقیف )

-1849(، آغاکریم سالیک )1938-1847مختار بیسواد )

، میرزه 1900-1850(، آغاداداش سورییا )1910

، میکاییل سیدی 1924-1853عبدالخالق یوسیف )

و  (1931-1855(، میرزه عبدالخالق جنّتی )1862-1916

سایره کیمی ایستعدادلی شاعیرلر مجلیسین عوضولرینه 

( بو ادبی 1888-1835چئوریلدیلر. سید عظیم شیروانی )

-مجلیسین ییغینجاقالریندا ایشتیراک ائتمکدن اؤترو تئز

و  یرکم یول دفع ائده رک گل 110تئز شاماخیدان باکییا 

گلیشی ایله مجلیسی داها دا رؤونقلندیریر، مجلیس 

ه دیرلی سؤزلرله روح وئریر، اونالرین عوضولرین

ایستعدادالرینی اولدوقجا یوکسک قییمتلندیریردی. بو دا 

کی، مجلیس عوضولری نین  یعیاؤز نؤوبه سینده طب

ایستعدادی نین آچیلماسینا، داها دا قابارماسینا، داها 

هوسله چالیشماسینا گتیریب چیخاریردی. سید عظیم 

یاشجا بؤیوک اولسا دا، شیروانی اونالرن اکثریتیندن 

اونالرال دوستلوق ائدیر، عینی زاماندا شاماخیدا اوالرکن 

مکتوبالشیر، شعرلشیردی. ان یاخین دوستالری ایسه 

محمد آغا جرمی، عبدالخالق یوسیف و عبدالخالق جنّتی 

 ایدی.   

اساسن مؤوالنا فوضولی عشقی ایله پوئزییا میدانینا   

ادبی مجلیسی نین   "مجمع الشعرا  "آتیلمیش  

عوضولری ییغینجاقالریندا کالسسیکلریمیزین، اساسن ده 

مؤوالنه فوضولی نین ادبی ایرسینی تحلیل، تبدیل ائلمکله 
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یاشامیش، اؤزلری نین مورککبی قورومامیش شعرلرینی 

بیری نین رایینی اؤیره نیر. بونالردان عالوه ، -اوخوایاق بیر

ایستیثمارچی سید عظیم شیروانی نین ده حاکیم و 

صینیفلره قارشی چئوریلمیش آجی ساتیراسیندان، 

وطنپرورلیک، اینسانپرورلیک، وفا، صداقت، مرحمت، 

دوستلوق و س. یوکسک معنوی کئیفیتلری ایله یازدیغی 

اثرلردن تاثیرلنه رک نفیس پوئزییا نومونه لری  مئیدانا 

 گتیریردیلر.   

وضوو اوالرکن نین ع "مجمع الشعرا  "  یریآغاداداش من  

سید عظیم شیروانی اولکیندن داها چوخ، یعنی ان آزی 

نین  "مجمع الشعرا  "آیدا بیر دفعه  باکییا گله رک  

ییغینجاقالریندا ایشتیراک ائدیردی. بوندان چوخ ممنون 

اوالن مجلیس عوضولری مؤوالنه فوضولی نین پوئتیک 

عمانی نین سید عظیم شیروانی نین شعر عالمینه 

الندیغی اعجازکار بیر دونیانین پوئزییا قایناغیندان پرواز

بیریندن گؤزل شعر اینجیلری مئیدانا -بحرلنه رک بیر

 گتیریردیلر.  

 حیاتی و یارادیجیلیغی    

( باکی نین هؤوسان 1940-1863) یریآغاداداش من

کندینده آنادان اولموشدور.   تدقیقاتچی عالیم نصر الدین 

پوئتیک  "نشر ائتدیردیگی  جی ایلده -1987قارایئو 

نین باکی نین منظره  یریتوپلوسوندا من  "مجلیسلر 

 سینی تصویر ائدن اثری نین ده اولدوغونو قئید ائدیر.   

هله یئددی یاشیندا ایکن آتادان یئتیم قالمیش شاعیری 

 آناسی اوخوتدورموشدور.  

او، هؤوساندا آنادان اولسا دا بعضی منبعلره گؤره    

سایلی ائوده  28رده ایندیکی سابیر کوچه سی ایچریشه

یاشامیشدیر. بوزووناداکی باغیندا ایسه ایکیمرتبه لی 

باغاتی وار ایمیش. بوندان عالوه ، -عیمارتی، فوسونکار باغ

اؤزونون شخصی فایتونو دا وار ایمیش کی، ایکی آت 

قوشولموش فایتونال ایسته دیگی واخت شهردن باغا، 

زاماندا عبدالخالق یوسیفین ائوینده،  باغدان شهره، عئینی

ایسترسه ده سونراال مشه دی آذرین بوزووناداکی 

ادبی   "مجمع الشعرا  "منزیلینده تشکیل اولونان  

 یریمجلسی نین ییغینجاغینا گئدیرمیش. آغاداداش من

نین حیات یولداشی هله چوخ گنج ایکن قفلتن دونیاسینی 

شاعیر اونون دییشمیشدیر. زؤوجه سینی چوخ سئون 

اؤلوموندن سونرا بیر داها عاییله قورمامیش، اؤوالدالرینا هم 

آتالیق، هم آنالیق ائده رک اونالری اوخوتدوروب ائلم 

صاحیبی ائتمیشدیر. بو سببدن ده هر اوچ اوغلو، 

الیسگندر، اسداهلل و حبیب اهلل هر اوچو یوکسک تحصیل 

ی ده آالراق عالیملیک درجه سینه یوکسلمیش، نوه لر

آتاالری نین یولونو داوام ائتدیره رک یوکسک ائلم ساحه 

 لرینده چالیشماقدادیالر.   

یئتمیش یئددی ایل عؤمور سورموش  یریآغاداداش من   

جی ایلده دونیاسینی دییشمیشدیر. اونون -1940و 

 یعییارادیجیلیق فعالیتی نین ان قیزغین چاغالری طب

ایشغالدان اولکی  کی، آذربایجان بولشئویکلر طرفیندن

زامانالرا دوشور. یعنی هله گنج یاشالریندان شعر یازماقدا 

قلم سینایان شاعیر عؤمرونون ان آزی قیرخ ایلینی 

بولشئویکلرین زهرلی قیلینجالری نین قورخوسو آلتیندا 

دئییل، آزاد بیر شکیلده یازیب یاراتمیشدیر. چونکی چار 

لره موعین قدر حکومتی نه قدر حاقسیز اولسا دا، مدنیت

  19آزادلیق وئرمیشدی و بو سببدن ده علی الخصوص 

عصرین اوللرینده آذربایجاندا ادبی  20عصرین سونالریندا، 

پروسئس اؤز آخاری ایله گئدیردی. بزن صنعتکارالریمیز 

چار روسییاسینی تنقید ائتدیگی اوچون تضییقلره معروض 

می اونالرین قالساالر دا، چار چینوونیکلری بولشئویکلر کی

نسلینی کسدیرمیردی و هئچ اولماسا مسجیدلری، 

عیبادتگاهالری، زیارتگاهالری سؤکوب یئرینده دونوز 

فئرماالری تیکمیر، دینی ایجماعالرا آزادلیق وئریردی. 

جو ایلدن اعتیبارن ایسه رومانووالر سوالله سی -1913

نین اوز یوز ایللیک حاکیمیتی موناسیبتیله سورگونده 

الر دا وطنه قاییتدیالر. بولشئویک حکومتی ایسه اونا اوالن

ایطاعت ائتمه ینلره، اونا یالتاقالنمایانالرا قارشی حددیندن 

 آرتیق غدار بیر مؤقع توتموشدو.   

نین ده  یریکی، بوتون بونالر هامی کیمی من یعیطب   

یارادیجیلیغینا اؤز تاثیرینی گؤسترمکده ایدی و بو سببدن 

جی -1920کسیلمسینی ایستمه ین شاعیر ده نسلی نین 

ایل آپرئل ایشغالیندان سونرا اورگی ایستمه دیگی بیر 

یارادیجیلیق مؤوقئیی توتدو و یاخین دوستو مممد سعید 

اوردوبادییه موسکوادا موکافات آلماسی موناسیبتیله 

یازدیغی تبریک مکتوبوندا آذربایجانین لئنینله بیرلیکده 
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آالن ایوسیف استالینی بئله موستقیللیگینی الیندن 

 تعریفله مه یه مجبور اولدو:  

 گلدی او وقت، او هنگام، او زمان، عصر جدید،

 پارالدی طالعییمیز اولدوزو عهد اولدو سعید!

 گلدی کاشیف عمله موسکوا اولموش سفرین،

 روزنامیله اوخوندو باکیدا خوش خبرین.

 کی، سیزه موسکوادا مجلیس عالی قورولوب،

 ن تک آتامیز سیزله برابر اوتوروب.استالی

 مرحمتیندن شرف ایله کئچدیز،-نظری

 ایرادتدی، اونو گؤستردیز.-او کی، ایخالصی

 نظر عالی نظرلرده سیزی،-دوتدی منظوری

 شانلی نیشان ائتدی اوجا روتبه نیزی.-شرفلی

 اودور اوستاد موعلیم، اودور اومید آتامیز،

 میمیز.اورموشوق جنگ اونون دامنینه بیز ها

 قوممینیستین، سووئتین پارالق ایشیقلی گونشی،

 پروریشی. استالین وئردی جاهان ایشچیسینه

 [84.ص.5]

 

شوبهه سیز کی، بو سؤزلر شاعیرین اورگیندن    

گلمیردی، چونکی او دا موعاصیرلری اوالن باکی شاعیرلری 

کیمی تورکچو ایدی و خالقی نین تورک، ایسالم بایراغی 

شمه سینی ایسته ین، آرزوالیان بیر صنعتکار آلتیندا بیرل

جی قیرمیزی اوردو آذربایجانی ایشغال ائله -11ایدی کی، 

ینه قدر بو اونون یارادیجیلیغیندا اساس یئر توتوردو. 

الکین استالی نین غدارلیغینی، علی الخصوص دا موسلمان 

کودورتینی چوخ یاخشی -خالقالرینا قارشی اوالن کینینی

شاعیر یقین کی، بو شکیلده شعرلر یازماقال  درک ائله ین

استالی نین زهر پوسکورن آتشی نین اوستونه موعین قدر 

 ده اولسا سو چیله مک فیکرینده ایدی.   

داخیلن، معنن، یوخاریدا قئید  یریالکین آغاداداش من

اولوندوغو کیمی، اولدوقجا وطنپرور، خالقین، میلتین 

نین دوشمنلرینه قارشی  تعصوبونو چکن، آذربایجان خالقی

ایسه اولدوقجا سرت بیر مؤوقع توتان صنعتکار ایدی. ائله 

جی ایل مارت قیرغینینی پوئتیک -1918بو سببدن ده 

 لؤوحه لرله اولدوقجا آیدین شکیلده عکس ائتدیرمیشدی:  

 

 خیرداجا معصوم اوشاقالر طعمه شمشیر اولوب،

 دختری دوشیزه لر هم مستحق شیر اولوب.

 ، نازلی حرملر الیق تحقیر اولوب،محترم

 ظلم ادا، بیر دئییل باکوده، عالمگیر اولوب،

 بسکی ائتمیش هر کس رویش عالمده چرخ کجمدار.

 

 اولدو قافقاسییا سراسر دهر آرا دریای قان،

 اولدو اول دریای قانه غرق مینلرجه جاوان.

 کلی مسلیم قاره گئیدی، کوهی صحرا ارگوان،

 پو توفنگ، آیروپالنان،بمب و تو یری،ای من

اودلو بیر تاریخدیر، یاز آنی قالسین 

 [117.ص.5یادیگار.]

     

اؤز بدیعی ایرثینده هم سلفلری، هم ده  یریمن  

موعاصیرلری کیمی رمزلردن ایستیفاده ائدیردی کی، بو دا 

 اونون دست خطینه الوانلیق گتیریردی.   

چونکی شاعیر کالسسیک شاعیرلریمیزین    

یجیلیغینی ایللرله مطالعه ائتمیش و اونالردان یاراد

 باجاردیغی قدر اؤیرندیکجه اؤیرنمیشدی:   

بنزتمه لرین کامیل -بدیعی ایفاده واسیطه لری "   

فورماسی، بدیعی رمزلردیر. رمزلشمه پروسئسی عیرفان 

ادبیاتیندا عنعنه وی تصویرلرین گئنیش ایشلنمه سی 

قروپ عیرفان تعلیمی طلباتیندان دوغور. آنجاق موعین 

داشیییجیالرینا آیدین اوالن سؤز و ایفاده لرین رمزه 

چئوریلمه سی ایلکین معناسیندان باشقا هم ده گیزلی 

فیکیرلری آچیقالماقدان اؤترو ایشله دیلیر. سیفی 
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طریقتلریله باغلی بو جور رمزلر دیوان ادبیاتیندا چوخ 

نجیم، گئدیشلیدیر. بورا  علم لدونی معلوماتالری، ت

الکیمیا، رمی، صورتشوناسلیق، ریمییا، سیمییا، جیفر 

-آیددیر. اورتا عصرلرده اوزون ایللر عرضینده یارانیب سیخ

سیخ ایشلنن رمزلر، داشالشمیش فیقور کیمی سونراکی 

  "زامانالردا دا ایستیفاده دن دوشمه میشدیر. 

 [  142.ص.6]

 کالسسیک شاعیرلرین هامیسی رمزلردن ایستیفاده  

-ائتمیشدیر، چونکی رمزلر شعرده هر بیر بیتین بدیعی

ائستئتیک و ریتمیک ائموسیونال تاثیرینی گوجلندیرمکله 

یاناشی، معنا چاالرالری باخیمیندان شعره خوصوصی بیر 

 یریزنگینلیک گتیریر. بو سببدن ده آغاداداش من

 شعرلرینی رمزلرله بزمه یه اوستونلوک وئریردی:  

 

 گ وئرمیس لبلرین گلبرگینه،سن او گولسن، رن

 سنده دیر فیض تاماشاسی گولون هر رنگینه.

 

 دهانین ایسته مز هرگیز گؤره،-یارین اعجازی

 ذاهیدین باخ ذؤوقونه، بوخلینه، چشمه تنگینه.

 

 گئدمز عالمده بوساتی بیرجه گون برهم تاپار،

 گر سلیمان باشقا تحقیر ایله ایله مور تنگینه.

 

 ال جمشیدی، جام می گؤتور،باخیال اول، یاده س

 چوخ دا پابند اولما دهرین افسری اؤورنگینه.

 

 نیکنامیله گز، ایسترسن حیات جاویدان،

 باغالما بئل بو جاهانین رنگینه، نیرنگینه.

 

 صحبت عرفانی  اخذ ائت، وئرمه قوش، یری،ای من

 صدای چنگینه.ناشی نین هنگینه،  چنگی نین 

 [17.ص.5]

  "جام  "،    "می  "،   "لب  "،   "گول  "بو قزلده    

رمزلردیر کی، بونالر سیموول و بدیعی شرطی اوبرازالر 

،   "گؤزل  "،   "بوت  "لر ده  کیمی گؤتورولوب. بو رمز

  "بوی  "،   "دوداق  "،   "یاناق  "،   "اوز  "،   "صنم "

کیمی ایالهی گؤزللییه قوووشماق معناسیندا  ایشله دیلیر. 

،   "گؤز  "،   "قاش  "،   "لف ز "وئزییادا  کالسسیک پ

ایسه کسرت معناسیمندادیر، ینی دونیا   "غمزه "

ه  "حسن مطلق  "نعمتلرینه ایشاره دیر، داها دوغروسو  

یئتیشمه یه مانعچیلیک تؤره دن رمزلر کیمی ایفاده 

 اولونور.   

،   "دیلدار  "،   "جانان  "،   "یار  "،   "معشوق  "

،   "گول  "لالها عنوانالنیر،  بیالواسیطه آ  " سئوگیلی"

   "پیاله  "،   "شراب  "،   "باده  "   "می  "،   "ساقی "

)ابرو(،    "قاش  "،   "بوسه  ")ماه(،    "آی  "،   "نی  "

)چشم( و باشقا رمزلر آهلل   "گؤز  ")آفتاب(،    "گونش  "

ی رحمتیندن اینسان قلبینده یارانان فرح و سئوینج

ایرشاد صاحیبی، مرشید کامیل،    "ساقی  "بیلدیریر.  

پیر، شئیخدیر کی، مرید حاق یولچوسونا ایالهی علم و 

 -حیکمت، معریفت اؤیره دیر. مئی، باده، شراب، پیاله 

  "نی  "ایالهی عشق، واجی الوجودا بسلنن عشقدیر.  

 یندنوجودو کلدن آیریلیب جوزو عالمینه دوشن، اؤز اصل

)ماه( ایالهی   "آی  "غی اوچون فریاد قوپاران،  آیریلدی

وارلیغین جامال صیفتلری نین نیشانه سی هو حقیقی 

سؤز و کالم، حاقین   "بوسه  "گؤزللیک سیموولو،  

  "قاش  "وارلیغیندان و بیلگیسیندن آلینان ذؤوق و نشه،  

)ابرو( قیبله و محراب، عئینی زاماندا حضرت محمد )ص( 

نی اوجا آلالها یاخینالشدیغلینی ایفاده دین معراج زاما

)آفتاب( هم   "گونش  "آنالمی،     "قاب قسوئین  "ائدن  

وحدت، بیرلیک، حقیقت، هم ده گؤزللیک، اوز و جامال،  

 [  130.ص.1] ")چشم( ایسه بصیرت رمزیدیر.   "گؤز  "

 گلدی لوای سلطنتیله جهانه تورک،

 ک.وئردی نیشان باللی قاشین آسیمانه تور

 

 ائتدی رواق نو فلکی  سلطنتنین،

 عسگرلیگه نجومو چکیب ماهیرانه تورک.

 

 ائتدی اوتاریدین قلمین بس سری تیز،

 مونشیگینده چکسین اونو ایمتحانه تورک.
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 میرریخی قانلو دستسینه ائیله دی امیر،

 یانه تورک.شگل گؤرسه ناله سین، کی اوال وحشبیر 

 

 شیکار،یول گؤسترن قویوب گودگین آدین آ

 صحراده یول نیشان وئره هر کاریوانه تورک.

 

 تیر شهاب اوقچیالرا ناظیر ائیله دی،

 دواده سحوه گئتمه یه هئچ بیر نیشانه تورک.

 

 صبح اولدوزون قراوول اوچون ائتدی پیشروو،

 ییقدی پیاده عسگیرینی کهکشانه تورک.

 

 دریا کیمین طالتوم ائده هر زامان حریف،

 خانه تورک.-چا خانهبورج فلکده خندک آ

 

 اهریمنی سوره دؤندریر، یریبیر گون من

 تنگ ائیله ییر بو ملک سلیمانی آنه تورک. 

 [35.ص.5]

سؤزونو آنالمایانالر وار    "جهالت  "ایندینین اؤزونده ده    

و اونو بیالواسیطه سووئتلر دؤنمینده اولدوغو کیمی ایسالم 

کیمی   "لیک ایسالمی گئری "دینینی لکلمکدن اؤترو،  

ایسه جهالت سؤزو عربیستان  یندهایستیفاده ائدیرلر. اصل

یاریماداسینا، عرب عالمینه ایسالم دینی گلنه قدر 

 "موشریک عربلرین، یعنی بوتپرستلرین سوردویو حیاتا  

دؤورو دئییلیردی. چونکی او زامان موشریکلر   "جاهیلیت 

و آنالمیر، ارکان بیلمیر، مدنیت نه اولدوغون-هئچ بیر ادب

یولدان اؤتنلری سویور، قیز اوشاقالری آنادان اولونجا 

دیری تورپاغا گؤمور، کرتنکله، ایالن -اونالری دیری

یومورتاسی یئییر، اؤزلری اؤز اللری ایله دوزلتدیکلری 

بوتلره تاپیناراق اونالردان خوشبختلیک دیله ییردیلر. 

ایسه ایسالم  عربیستاندا ایسالم دینی برقرار اوالندان سونرا

احکامالرینا اساسن هر طرفه مدنیت عطری ساچیلدی و 

ایسالم دینینین بانیسی سئوگیلی پئیغمبریمیز حضرت 

محمد )ص( طرفیندن بیان ائدیلن بو جاهانشومال دین هر 

طرفی اؤز نورونا ائله بورودو کی، ایمانا گلمیش اینسانالر، 

 "هئچ بیر مدنیت سرحددی بیلمه ین بوتپرستلری  

 "،   "دار دوشونجه لی  "،   "ادبسیز  "، یعنی   "جاهیل 

وحشی  "،   "اینسانلیغا سیغمایان اوسولالرال عؤمور سورن 

 و ایالخیر آدالندیرماغا باشالدیالر.     "

ردیفلی   "یانغیسی  "ده بو   یریآغاداداش من   

مثنویسینی نین ایلک میصراعالریندا اینسانالرین سانکی  

دؤورونه قاییتداقالرینی اورک آغریسی ایله   " جاهیلیت "

وورغوالییر و محض بونون اینسان عؤمرونه، حیاتینا نه قدر 

ضررلی اولدغونو بیان ائدیر. شاعیر اطراف موحیطین اود 

ایچره یاندیقالری حالدا بوندان خبرسیز اولدوقالرینی 

سؤیله ییر و بونونال دا بیلدیرمک ایسته ییر کی، بوتون بو 

بختچیلیکلر آوام اینسانالرین ایسالم دینیندن، ایسالم بد

احکامالریندان، ایسالم اخالقیندان  خبرسیز اولدوقالری 

 اداداشاوجباتیندان باش وئریر. بو دا اؤز نؤوبه سینده آغ

نین ده بیر سیرا موعاصیرلری کیمی تورکچولوک،  یریمن

القی ایسالمچیلیق ایدئیاالری آلتیندا فورماالشماغیندان، خ

ایسالم بایراغی آلتیندا -نین دا خوشبختلیگینی تورک

بیرلشندن سونرا فیراوان اوال بیله جگیندن خبر وئریر. 

چونکی شاعیرین فیکرینجه ایسالم احکامالرینی درک 

ائلمه دن هئچ بیر وسعته نایل اولماق مومکون دئییل، بیر 

موسلمان یالنیز قایل اولدوغو دینین حؤکملریندن خبردار 

والندان سونرا بیر شخصیت کیمی فورماالشا بیلر و خالقینا ا

خئییر وئره بیلر. عکس تقدیرده اساسن ایراندان گلن 

نی نین دین پرده سی  "دین خادیملری  "فیریلداقچی  

بول پارا قازانماقدان، عئینی زاماندا اون بیر، -آلتیندا بول

 اون ایکی یاشیندا قیزجیغازالری بدبخت ائلمکدن اؤترو

اویدوردوقالری ساختا دینین یاراتدیغی اوچورومدا فاجیعه 

وی شکیلده هالک اوال بیلر. بو بال شاعیری چوخ ناراحات 

ائدیردی و اکثر شاعیر موعاصیرلری کیمی آوام خالقی 

آییلتماقدان، معاریفلندیرمکدن اؤترو یولالر آختاریردی. 

الکین هامی بیلیر کی، شاعیرین معاریفچیلیگی ده، 

لیسیستیکاسی دا اونون شعرلرینده عکس اولونور. اؤز پوب

اوده محض بو جور شعرلر ان ساده، ان تئز آنالشیالن 

میصراعالرال اوخوجونو اؤز تاثیری آلتینا سالیب اونا بیر 

حقیقتلری آنالدیر، اونو قفلت یوخوسوندان آییلدیر،  چوخ

میللی تفککورون اویانیشیندا چوخ اهمیتلی رول اویناییر. 

نین ده پوئزییاسیندا محض بو عامیل اساس  یرینم

تئز خالقی -یئرلردن بیرینی توتور کی، شاعیر تئز

معاریفلندیرمکدن اؤترو کدر یانغیسی ایله، فقط 
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صنعتکارلیق باخیمیندان اولدوقجا موکممل اثرلر مئیدانا 

 گتیریردی:  

 

 بیر دلیریک بیزی بدبخت هونردن خالی،

 ه ثمردن خالی.بیر نیهالیق کی، ابدیلیکل

 

 بیر سیپریک کی، اونون انجومی و کؤوکبی یوخ،

 بیر سماییق کی، او خورشودی قمردن خالی.

 

 مسیحا الزیم،-روحسوز بیر بدنیک، نیطقی

 شکریک، لئیک شکردن خالی.-نه شیرین

 

 فیطرتیمیز،-ناطیقه میز، آیینه یی-توتیگی

 کیم دئییل نقصدن، اندوه کدردن خالی.

 

 ریمیزدیر، ولی بیهوده یئره،دانیشان دیل وا

 هم گؤرن گؤز واریمیز نور بصردن خالی.

 

 تاپمادیق حسن ادب، تربییت عالمدن،

 الیمیز یئکسره تاریخ و خبردن خالی.

 

 ناصحین ائیله دیگی پندو نصیحت بیجا،

 واعیظین وضعینی گؤر، کسبی اثردن خالی.

 

 سنی هیچ، یری،بیهوس ایشله مگیل ائتدی، من

 .[2ونرین سیکه زردن خالی.]قالدی جیب ه

شاعیر بو شعرده پریشانلیقال ایفاده ائدیر کی، آهلل بیزه 

شعوور، ذکا وئرسه ده، بیر اینسان اوالراق ایستعدادیمیز 

اولسا دا، بوتون بونالردان ایستیفاده ائده بیلمیریک، 

ظولمکارالرین قارشیسیندا هونرسیزلیک گؤستریریک، 

قلر ساچسا دا، اونون گونش باشیمیزین اوستونده شف

ایستیلیگینه ایسینه بیلمیریک، روحسوز بدنیک کی، دایم 

سوسوروق، حقیقتلری ائشیتمیریک دئیه هر شئیدن 

خالییک. نه تاریخدن خبریمیز وار، نه حاق دینیندن، 

چونکی ناصحین ائتدیگی نصیحت ده، واضحین سؤیله 

بیر دیگی خوطبه لر ده بیجا یئره دیر، اونسوز دا بیز هئچ 

 شئی آنالمیریق و بونا گؤره ده هامیدان گئریده قالمیشیق.   

ده بیر سیرا موعاصیرلری کیمی مؤوالنا  یریآغاداداش من

فوضولی مکتبیندن قیداالنمیش، درسلر آلمیش صنعتکار 

ایدی و تورک دونیاسی نین پوئزییا گونشی نین قزللرینه 

 تخمیس و نذیره لر یازیردی. مثلن، فوضولینین:  

 دوست بی پروا، فلک بی رحم، دؤوران بی سیکون،

 درد چوخ، همدرد یوخ، دوشمن قوی، طالع زبون.

 

 سایه اومید زالی، آفیتاب شؤوق گرم،

 روته ایدبار عالی، پایه تدبیر دون.

 [422.ص.4]

غزلینه بؤیوک پئشکارلیقال تخمیس یازاراق فوضولی   

یندا دا اوالراق اونون اؤز حیات یریشیکایتی نین بیر من

 تجسسوم ائتدیگینی وورغوالییر:  

 دیل پریشان، بخت روگردان، فرح اایامی دون،

 پورفونون.-آشینا بیگانه مسلک، مسلک اهلی

 رای بیتدبیر، قل عاجیز، سیریشک دیده خون،

 دوست بی پروا، فلک بیرحم، دؤوران بیسکون،

 درد چوخ، همدرد یوخ، دوشمن قوی، طالع زبون.

                        [      344.ص.7]

تصادوفی دئییلدیر کی، اؤز دؤورونده آذربایجان 

اراضیسینده کی  بوتون ادبی مجلیسلرده لپیر قویموش 

باکی شاعیرلری  "داهی شاعیریمیز سید عظیم شیروانی  

اولدوقجا یوکسک قییمت  یرییهشعرینده من  "نین تعریفی 

 وئرمیشدیر:

 دیر،شمس و قمردن منیر یری...طبی من

 باخدیقجا شعرینه گؤزه نور بشر گلیر.

 [ 114.ص.5] 

نفسی   "ادب  "ادبیات ایسه یوخاریدا دئییلدیگی کیمی،   

پاکلیق و اخالقی گؤزللیک تعلیمی اوزره کؤکلنمیشدیر 

کی، آذربایجان شاعیرلری، او جومله دن باکی ادبی 

موحیطی نین یئتیشدیرمه لری دایم اؤز یارادیجیلیغالرینی 

ق نورماالری اوستونده کؤکله میشلر و یاشادیقالری اخال

دؤور نه قدر طالتوملو، فیرتینالی، قاسیرغالی، سارسینتیلی 
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اولسا دا، اونالرین یارادیجیلیغی نین کؤکونو، قایه سینی، 

مایه سینی غزل، زنگین اخالق تشکیل ائتمیش و بو 

 یاراتمیشالر.   -گئنئتیک صافلیغین ایشیغی ایله یازیب

عصرین اوللرینده 20عصرین ایکینجی یاریسیندا،  19

اوزون ایللرین تضییق موحیطی، سارسینتیالر 

بیره کسکین دییشمه لر، -ائپوخاسیندان سونرا بیردن

گؤزله نیلمز دؤزوملر دؤورونون آغوشونا دوشموش میللی 

حیاتین ایلکین چارپیشماالری، بوخووسوز آزادلیق عشقی، 

زامانینا موقابیل وردیشسیز  چاخناشماالر، اینقیالبالر

موباریزه لر آذربایجان شعرینده جیدی سیاسی، ایجتیمای، 

فلسفی شعر و پوئما دیلی و اوسلوبو عصره مووافیق تام 

یئنی کئیفیت طلب ائدیردی. او زامانا قدر بو ژانرالر ساحه 

سینده دئمک اوالر کی، کالسسیک قزل و مثنوی دیلی، 

کی، آذربایجان کالسسیک  دورمعلوماوسلوبو حاکیم ایدی. 

 19و فوضولیدن باشالمیش،  ییشعرینده نسیمی، خطا

عصرین آخیرالرینا قدر شعرین چوخ ایشلنمیش 

ژانرالریندان اوالن قزل، قصیده، مثنوی چوخ مؤحکم 

عنعنه وی دیل و اوسلوب خوصوصیتلرینه مالیک ایدی. 

ایستر قزل، ایسترسه ده قصیده و مثنویلرین دیلینده 

لو عرب و فارس ترکیبلری، سؤز، ایفاده لر ایشله چوخ

دیلیر، جانلی دانیشیق دیلیندن ایستیفاده ائتمکله برابر، 

کؤهنلمیش آرخایک سؤزلر و اوبرازالر دا موهوم یئر 

توتوردو. خوصوصن او زامانا گؤره ان یوکسک کالسسیک 

شعر دیلی ساییالن فوضولی دیلی و اوسلوبو، قزل، قصیده 

عصرلر 13-12ینکی کالسسیک اوسلوبدا یازان ن یدهو مثنو

یوخاریدا قئید اولوندوغو کیمی سید  یشاعیرلری، حتّ

عصر شاعیرلری اوچون ده نومونه 19عظیم شیروانی کیمی 

ساییلیردی. الکین بو ژانرالر، بو دیل و اوسلوبالر نه قدر 

زنگین، گؤزل و مؤحتشم اولساالر دا، زامانین تالتوملو، 

ینالی گئدیشاتتی ایله او قدر ده اویغون ضیدیتلی، فیرت

گلمیردی. فوضولی شعری نین آنا خطی، ایدئیاسی، عالی 

 مقصدی عشق ایدی.   

گؤیو هئچدن خلق ائله ین اوجا -ایلک نؤوبه ده یئری  

آلالها اوالن عشق، سونرا ایسه اونون سئودیکلرینه اوالن 

عشق. فوضولی اوخوجوالرینا سئومک، سئوگیسینده دوز 

ولماق، عئینی زاماندا عشقین بوتون ظیلتلرینه، ا

مشققتلرینه، عذابالرینا دؤزمک اؤیره دیردی. الکین 

عصرین اوللری باشقا 20عصرین ایکینجی یاریسی،19

جی -60عصرین  19طلبلر ده ایره لی سوروردو. آرتیق 

ایللیریندن باشالیاراق ادبی مجلیسلرینده اساسن فوضولی 

دیقالری نذیره لر، تخمیسلر شعری نین تاثیریله یاز

یئتمیردی. شاعیرلر آرتیق نئجه دئیرلر قلملرینی باشقا 

جور ایتیله مه لی ایدیلر. خالقین معنوی فیکیر حیاتی، 

ایدئال یاشاییش آرزوالری ایله عالقه دار آختاریشالر، 

اوریژیناللیق طلب اولونوردو. بو آختاریشالر فیکیر، 

تی، یئنی بدیعی فورماالر معنویات، اینسانالرین قلب حیا

اطرافیندا گئتمه لی ایدی. الکین مسله بوراسیندا ایدی 

معنوی اینکیشافیندا بیر اویانیش -کی، اینسانلیغین اقلی

گؤرن بعضی شاعیرلر رئال حیاتا موراجیعت ائدن زامان 

سلفلرینی ده اونوتموردوالر. چونکی سلفلر دینی، میللی 

رلرینده یاشاتماقال اونالر عنعنه لری اؤز اث-دیرلری، عادت

اوچون میسیلسیز بیر میراث قویموشدوالر. یعنی سلفلرین 

میراثی تکجه حیرت آمیز پوئتیک قلیبلردن، بدیعی ایفاده 

واسیطه لریندن، شعرین قانونالریندان عیبارت دئییلدی. 

نیظامی، خاقانی، خطای، فوضولی اؤز اثرلرینده دینی، 

سیلسیز اثرلرینده عکس میللی، اخالقی دیرلری اؤز می

ائتمکله خلفلرینه اؤتورموشدولر کی، بوتون آذربایجان، او 

جومله دن باکی ادبی موحیطی نین صنعتکارالری خالقین 

عنعنه لرینی -یوکسک معنوی کئیفیتلرینی، زنگین عادت

اؤز اثرلرینده آینا کیمی عکس ائتدیرن سلفلری نین یولونو 

تدیردیلر. بو سببندن ده عزیز توتاراق لیاقتله داعوام ائ

اومیدله یاشایان، گله جگه اومیدله باخان شاعیرلر هم ده 

دایم آختاریشالر آپاراراق نهایت کالسسیک عنعنه نی 

ساخالماقال برابر یئنی شعر فورماالری آختاریب تاپاراق 

دؤورون پروبلئملرینی، گرگینلیکلرینی، سیخینتیالرینی، 

ق صاباحالرداکی گونش عئینی زاماندا اومیدله آچیالجا

شفقلرینی اؤز یارادیجیلیغالریندا عکس ائتدیرمه یه 

باشالدیالر. آذربایجان شعری، یوخاریدا دئییلدیگی کیمی، 

کالسسیک عنعنه لرینی ساخالماقال برابر یئنی بدیعی 

مضمون کسب ائتمه یه باشالدی، مقام، فیکیر، باشالنغیج، 

مه( دؤورون اخالقی مؤوقئ )معیار، دیرلندیر-معنوی

شاعیرلری نین اکثریتی نین شعرلری لیریک، پوبلیسیست، 

 نالرینائپیک معنا سیقلتی ایله نفس آلماغا باشالدی. او

اکثریتی شعرلرینی هانسیسا موجررد ائستئتیک قلیب و 

اؤلچولرده دئییل، وطنداش چیلغینلیغی، پوبلیسیست 

مه یه دئییمی ایله، آکتواللیغ آنالییشی ایله اؤزونو گؤستر
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باشالدی. بیر مسله ده وار ایدی کی، بو شاعیرلر، او جومله 

ده خالقین ایقتیصادی رفاهی نین  یریدن من

گوزرانی نین گؤزللشمه سینی، -یوکسلیشینی، گون

خوشبخت یاشاماسینی ایسالم پیغمبری حضرت محمدین 

موبارک حدیثی -، "بئشیکدن قبرجن اوخو  ")ص(؛  

ا یوخاریدا دا قئید اولوندوغو شریفی نین ایشیغی اساسیند

 کیمی علمده، تحصیلده، ساوادالنماغدا گؤروردو:  

 طبیعت روحلنمز نؤوع اینسان اولمایان یئرده،

 اولمایان یئرده. یحانگولوستان عطیرلنمز عطر ر

 معاریف رشد تاپماز اولماسا، تشویق عرفانی،

 .[3مکاتیب قدرلنمز علم عرفان اولمایان یئرده. ]

 "ا فوضولی نین ان مشهور اثرلریندن بیری  مؤوالن  

مقطع سی ایله بیتن اثردیر. بو اثره یوزلرله   "وطنیم 

دئییل، مینلرله تخمیس، نذیره یازیلمیشدیر. باکی 

نین ییغینجاقالریندا بو اثر  "مجمع الشعرا  "شاعیرلری  

اثره تخمیس، نذیره یازماقدا بحثه بئله گیرمیشلر. بو 

ده بو، نئجه دئیرلر،  یریش منباخیمدان آغادادا

خوشمراملی یاریشدان گئری قالمامیش، فوضولی نین 

آیری -سونونجو بئیتده وطن سؤزونو دؤرد دفعه  آیری

مسجد  ". ان اولو زیارتگاه اوالن  1معناالردا ایشلتدیگی )

.سئوگیلی 2، یعنی مقدس کعبه  ائوی؛  "الحرام 

مدینه  ولوندوغوپیغمبریمیز حضرت محمد )ص( دفن ا

ناماز اوسته ضربتلندیگی  ین.حضرت علی )ع( 3مسجیدی؛ 

. امام حسین )ع(ین کربالدا دفن 4کوفه مسجیدی؛ 

اولوندوغو اولو زیارتگاه( بو موبارک اثره تخمیس 

یازمیشدیر. فوضولی نین اوجا آلالها قوووشماقدان اؤترو هر 

زامان اونون آدینی ذیکر ائدیب و  اونا شوکور ائده رک 

صراط  "آتماغی ایله  قلمه آلدیغی بو میثیلسیز اثر  جان 

ین )دوغرو یول( ایشیغی ایله گئتمگی ایضاح  "المستقیم 

 ائله ین چوخ موکممل بیر ایفاده واسیطه سیدیر:  

 پنبه داغ جنون ایچره نیهاندیر بدنیم،

 دیری اولدوقجا لیباسیم بودور، اؤلسم کفنیم.

*** 

 یارین،ائدمم ترک، فوضولی، سر کویین 

وطنیمدیر، وطنیمدیر، وطنیمدیر، وطنیم.  

 [221.ص.4]

ایسه داهی فوضولی نین ایشیقلی قلمی  یریآغاداداش من

 ایله یازدیغی بو حیرت آمیز اثردن بو شکیلده ایلهامالنیر:

 ای منیم الله روخوم، خسرو شیرین سخنیم،

 نئجه تاب ائیله یه داغ دیله آزورده تنیم؟

 ن حالیمی گؤردوکده منیم؟نوال بیر گون سوراسا

 پنبه داغ جنون ایچره نیهاندیر بدنیم،

 دیری اولدوقجا لیباسیم بودور، اؤلسم کفنیم.

*** 

 چمنه، یاد ائله رویین یارین، یری،گل، من

 گولدن آل شؤوقیله بولبول کیمی بویین یارین،

 وئرسه لر عالمی، وئرمم سر مویین یارین،

 ،ائدمم ترک فوضولی سر کویین یارین

 وطنیمدیر، وطنیمدیر، وطنیمدیر، وطنیم.
 [87-86.ص.5]

سونا خیال ترتیب ائتدیگی همین بو کیتابدا قید ائدیر   

کی، فیلولوگییا اوزره فلسفه دوکتورو فوضولیشوناس عالیم 

وراغا آلماسوو، نسیمی آدینا دیلچیلیک اینستیتوتونون 

بیات اد "دوکتورانتی ائلنور کاظیمووال بیرگه یازدیقالری  

 داخیلنده درج اولونان رئسئنزییانی دا کیتابا  "قزئتی 

ائدرکن فوضولیشوناس عالیم وراغا آلماسوو سؤیله دی کی، 

میللی کونسئرواتورییانین باش موعلیمی، تارزن، 

موسیقیشوناس عالیم واله رحیمووون سؤزلرینه گؤره بو 

تخمیسی خواننده لردن باغیر باغیروو، حاجیبابا حسینوو، 

آغابابا نووروزوو و آغاخان عبدالالیئو  یو،والفت علیاب

 رئپئرتوارالرینا داخیل ائده رک دفعه لرله اوخوموشالر.   

دا هله گنج  "مجمع شورا  "  یریآغاداداش من  

یاشالریندان ایشتیراک ائتمیش، عئینی زاماندا مجلیسین 

تشکیالتچیسی محمد آغا جرمودن باشقا عبدالخالق 

الق جنّتی، هاشیم بی ساقیب، صمد یوسیف، عبدالخ

منصور، مشه دی آذر و باشقاالری ایله دوستلوق 

نین  "مجمع الشعرا  "ائلمیشدیر. معلوم اولدوغو کیمی  

ایلک عوضولری میرزه عبدالخالق یوسیفه چوخ بؤیوک 

)   "ملک الشعرا  "حسن رغبت و محبت بسله میش، اونا  

یم شیروانی ایسه ( دئمیشلر. سئیید عظ "شارلر رهبری  "

عبدالخالق یوسیفه اولدوقجا یوکسک دیر وئرمیش، اونو 

کی،  یعیشعر عالمی نین سولطانی آدالندیرمیشدیر. طب
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عبدالخالق یوسیفین داهی سئیید عظیم طرفیندن بو جور 

دیرلندیریلمه سی تصادوفی اولمامیشدیر. باکی شاعیرلری 

فین تک نین تدقیقاتچیسی  سونا خیال عبدوالخالیق یوسی

باکیدا دئییل، بوتون آذربایجاندا چوخ بؤیوک حؤرمت 

 قازانماسی حاقیندا بئله یازیر:  

یوسیف یاشادیغی دؤورون گؤرکملی شاعیرلری اوالن  "   

س.ع.شیروانی، ع.بوزوونالی،ح.جننتی، ه.ساقیب، 

ص؛منصور، ش.گنجه لی، ح.قاراباغی، م.خرمی، م.جرمی، 

منیری، آ.سورییا، میرزه سمندر، راهیل، میشکات، 

ف.دربندی، ثابیت و ب. ایله دوستلوق ائتمیش، اونالرال 

دایم عالقه  ساخالمیش، شعرلشمیشدیر. یوسیفه حسر 

اولونموش شعرلردن گؤرونور کی، دؤورونون شاعیرلری اونو 

اوستاد صنعتکار حساب ائتمیش، دایم اوندان اؤیرنمه یه 

 [  94.ص.8]  "چالیشمیشالر. 

ده عبدالخالق یوسیفی  یریآغاداداش منکی،  یعیطب  

چوخ سئومیش، اونونال سیخ یارادیجیلیق تئللری ایله 

باغلی اولموش و بیر چوخ شاعیرلر کیمی اونا شعرلر حسر 

ائتمیشدیر. عبدالخالق یوسیفین دیوان باغالماسی 

بو یوسیفین  یریموناسیبتیله یازدیغی تبریک شعرینده من

بیاتی و مدنیتی اوچون نه قدر بو دیوانی نین آذربایجان اد

اهمیتلی و دیرلی اولدوغونو حئیرتامیز پوئتیک بدیعی 

 ایفاده لرله قلمه آلمیشدیر:  

 موژده ای گل کی، یئتیب فصل گول، ایامی وصال،

 ایسته ییر شاهید مقصود ائلسین عرض جمال.

 

 صبح تک آچ دری خیدمت، گلیر اول عاریض مهر،

 ی ذر  مثال.یئتیر آفاقه اونون کلمه سین

 

 دئدیم، ائی در گوهر گنجی، نه دورری نه گوهر؟

 دئدی، دیوان ادیب االدبا کند سوال.

 

 یعقوب،-قافقاز، عزیزی-ماه رخشنده 

 .یوسیف مصر فصاحت، ملیک ملک کمال

 [35.ص.9]

جی ایلده بولشئویکلر حاکیمیته گلندن -1920نتیجه:  

یز آیاقالر عنعنه لریم-دینی دیرلریمیز، عادت-سونرا میللی

آلتینا آتیلدی و بو دیرلری، عادتلری ترننوم ائله ین 

بؤیوک تونقالالر قاالناراق یاندیریلدی.  -ادبیاتیمیز دا بؤیوک

نین عوضولری نین بیر قیسمی بو  "مجمع الشعرا  "

گؤروب داها اللرینه قلم گؤتورمه دیلر. باشقا بیر  رذالتی

 یلرینی، حتّقیسمی ایسه تک اؤزلرینی دئییل، عاییله 

اوزاق عقرباالرینی بولشئویکلرین  آرخاسی، اؤنو کسن ایتی 

قیلینجیندان قوروماقدان اؤترو آز قیسیم ده اولسا دا 

ستالینی، اوکتیابر اینقیالبینی ترننوم ائدن شعرلر یازماغا 

باشالدیالر. الکین بو شعرلر بیر قیسم دیرناقاراسی 

اتیندان ایره لی شاعیرلرین کوفرله دؤیونن چیرکین معنوی

گلمه دیگیندن آیاق توتوب یئریمه دی. هم ده بونون باشقا 

عوضولری   "مجمع الشعرا  "بیر سببی وار ایدی.  

-کالسسیکلریمیزدن درسلر آلمیش، موقدس قورانی

علمی نین پوئتیک   "بالغت  "  یناقالنانکریمدن قا

قانونالرینا اساسن شعرلرینی لفزی اینجه لیکلرله، معنا 

ؤزللیکلریله قلمه آلمیش، داهی آذربایجان شاعیری گ

بوش اوچون دئییل،  "حسین جاویدین تعبیریله دئسک  

کی، بونا رغمن  یعییازمیشدیالر. طب  "باش اوچون 

لنینی، ستالینی،  ازدیقالریی  "بوش اوچون  "اونالرین  

اولمالی  یفاوکتیابر اینقیالبینی ترننوم ائله ین شعرلری ضع

ده اونالر، یوخاریدا قئید اولوندوغو کیمی، بو ایدی. هم 

شعرلری یازماقال شورا حکومتیندن بعضی یالتاقالر کیمی 

آد، موکافات، وظیفه  و باشقا شئیلر ایستمیردیلر، سادجه 

دوغماالرینی  غدار رئژیمین اؤلوم  ،اوالراق عزیزلرینی

کی،  یعیپوسکورن زهریندن قورتارماق ایسته ییردیلر. طب

ده اونالردان بیری ایدی و بونا گؤره ده  یریاش منآغاداد

یارادیجیلیقالرینا یاراشمایان شعرلر یازماغا مجبور 

اولموشدو. الکین زامان کئچدی، حاق یئرینی تاپدی و 

نین عوضولری غئیرتلی  "مجمع الشورا  "بوتون  

-عالیملریمیزین، ضیالیالریمیزین سایه سینده یاواش

باشالدی و شعر هوسکارالری دا  یاواش اوزه چیخاریلماغا

زامان اونالرین کوللییاتالری ایله تانیش اولماغا -زامان

باشالدی. اینانیریق کی، بوندان سونرا بو پروسئس داها دا 

تاپداالنمیش حقوقو  ینگوجلنه جک، بیر واختالر اونالر

یئنی -تامامیله برپا اولوناجاق، اونالرین حاقیندا داها یئنی

ر، اوچئرکلر قلمه آلیناجاق و هر بیری، او مونوقرافییاال

حاقیندا دوکتورلوق  یریجومله دن آغاداداش من

دیسسئرتاسییاالری مودافیعه  اولووناراق کیفایت قدر 

  یری،کیتابالر نشر ائدیله جک. آچار سؤزلر: آغاداداش من

 ، ادبی پروسئس، پوئزییا، تخمیس، نذیره.   "مجمع الشعرا "
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 خالصه    

 آغاداداش منیری    

( باکی نین 1940-1863آغاداداش منیری )    

هؤوسان کندینده آنادان اولموشدور.   تدقیقاتچی 

جی ایلده نشر -1987عالیم نسرددین قارایئو 

توپلوسوندا   "پوئتیک مجلیسلر  "ائتدیردیگی  

مونیری نین باکی نین منظره سینی تصویر ائدن اثری 

 نین ده اولدوغونو قئید ائدیر.   

ددی یاشیندا ایکن آتادان یئتیم قالمیش هله یئ   

 شاعیری آناسی اوخوتدورموشدور.  

او، هؤوساندا آنادان اولسسا دا بعضی منبعلره گؤره    

سایلی  28ایچریشهرده ایندیکی سابیر کوچه سی 

ائوده یاشامیشدیر. بوزووناداکی باغیندا ایسه ایکیمرتبه 

بوندان  باغاتی وار ایمیش.-لی عیمارتی، فوسونکار باغ

عالوه  اؤزونون شخصی فایتونو دا وار ایمیش کی، 

ایکی آت قوشولموش فایتونال ایسته دیگی واخت 

شهردن باغا، باغدان شهره، عئینی زاماندا عبدالخالیق 

یوسیفین ائوینده، ایسترسه ده سونراال مشه دی 

 "آذرین بوزووناداکی منزیلینده تشکیل اولونان  

ی نین ییغینجاغینا ادبی مجلس  "شورا -مجموش

 گئدیرمیش.   

آغاداداش منیری نین حیات یولداشی هله چوخ    

گنج ایکن قفلتن دونیاسینی دییشمیشدیر. زؤوجه 

سینی چوخ سئون شاعیر اونون اؤلوموندن سونرا بیر 

داها عاییله قورمامیش، اؤوالدالرینا هم آتالیق، هم 

 آنالیق ائده رک اونالری اوخوتدوروب علم صاحیبی

ائتمیشدیر. بو سببدن ده هر اوچ اوغلو، الیسگندر، 

اسداهلل و حبیبولال هر اوچو یوکسک تحصیل آالراق 

عالیملیک درجه سینه یوکسلمیش، نوه لری ده 

آتاالری نین یولونو داوام ائتدیره رک یوکسک ائلم 

 ساهه لرینده چالیشماقدادیالر.   

آغاداداش مونیری یئتمیش یئددی ایل عؤمور    

جی ایلده دونیاسینی -1940ورموش و س

دییشمیشدیر. اونون یارادیجیلیق فعالیتی نین ان 

قیزغین چاغالری تبیی کی، آذربایجان بولشئویکلر 

طرفیندن ایشغال اولمامیش زامانالرا دوشور. ینی هله 

گنج یاشالریندان شئیر یازماقدا قلم سینایان شاعیر 

رین زهرلی عؤمرونون ان آزی قیرخ ایلینی بولشئویکل

قیلینجالری نین قورخوسو آلتیندا دئییل، آزاد بیر 

شکیلده یازیب یاراتمیشدیر. چونکی چار حؤکومتی نه 

قدر حاقسیز اولسا دا، مدنیتلره موعین قدر آزادلیق 

رین عص 19لی الخصوص و بو سببدن ده ع وئرمیشدی

سونالریندا، خخ اسرین اوللرینده آذربایجاندا ادبی 

خاری ایله گئدیردی. بعضا پروسئس اؤز آ

صنعتکارالریمیز چار روسییاسینی تنقید ائتدیگی 

اوچون تضییقلره معروض قالساالر دا، چار 

چینوونیکلری بولشئویکلر کیمی اونالرین نسلینی 

کسدیرمیردی و هئچ اولماسا مسجیدلری، 

عیبادتگاهالری، زیارتگاهالری سؤکوب یئرینده دونوز 

ایجماعالرا آزادلیق وئریردی. فئرماالری تیکمیر، دینی 

سی جو ایلدن اعتیبارن ایسه رومانووالر سوالله -1913

نین اوز یوز ایللیک حاکیمیتی موناسیبتیله سورگونده 

اوالنالر دا وطنه قاییتدیالر. بولشئویک حؤکومتی ایسه اونا 

اطاعت ائتمه ینلره، اونا یالتاقالنمایانالرا قارشی حددیندن 
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 یلگیب ینداغازان خان حاق

 )سون(

 

 نبرد دوباره با ملک الناصر و سرانجام آن
آشفته شد و اجحافات  یاروضع شامات بس یاز مدت پس

کرد؛ الملک الناصر محمد  یمغول در دمشق مردم را عاص

شام، که  یو به امرا یدبن قالوون، وضع را مناسب د

متحد  یکدیگرداد با  یشنهادنشانده مغوالن بودند، پدست

پرچم  یررا کنار گذاشتند و ز یشوند. پس اختالفات داخل

به دمشق  یمتحد شدند. پس از سفر و رالملک الناص

شد. مراهلل خواندهحاکم بأ یفهدوباره خطبه به نام او و خل

کار ادامه داشت و الملک الناصر حاکمان  ینصد روز ا

اخبار به  ینکه ا یرا بر سر کار خود بازگرداند. زمان یشینپ

ها گرفت به کار آن یم.ق تصمه 700در سال  ید،غازان رس

روز برف  40اما به مدت  یدبخشد. غازان تا حلب رس یانپا

و غازان را مجبور ساخت  یانکه مصر یدبار یدیو باران شد

 ماند. یباق یجهکنند و کار بدون نت ینینشعقب

 یاقدام یقگرفت مسئله را از طر یمخان تصم غازان

نفر همراه  20مشتمل بر  یئتیه یبرطرف کند. و یاسیس

به مصر فرستاد. غازان خان گذشته از آنچه در  یابا نامه

نامه مطرح کرده بود، خواستار ضرب سکه با نام او و ارسال 

بود، اما جواب سلطان به خراج از سمت حاکم مصر شده

از  یآنچنان تند و خشن بود که منابع فارس هاتهخواس ینا

اهلل فضل یدالدینرش یاند و حتکرده یذکر آن خوددار

نکرده و تنها از خشم غازان و  یانآن را ب زین یهمدان

است. عالوه بر آن، ادامه جنگ صحبت شده یاو برا یمتصم

بود که پر از اسلحه ارسال شده یاهمراه نامه صندوقچه

زمان که  ینحاکم مصر داشت. در ا یطلب گنشان از جن

جنگ بود، از جانب  یسلطان در حال آماده شدن برا

 یفراوان یایها و هداتحفه ی،م شرقامپراتور رو یلیوس،فاس

ها خواستار اتحاد با غازان خان بودند و امپراتور . آنیدرس

 یناز ا یلخانبه نزد او فرستاده بود. ا یزدختر خود را ن یحت

خود را در  یانسپاه یزخشنود شد. ارمنستان ن سیاراتحاد ب

از  یگرید یئتحال ه ینغازان خان گذاشت. در هم یاراخت

 یخراج یافتوارد شد که خواستار در یلوس جوججانب او

و اران  یجانحدود آذربا یبود که از زمان هالکوخان برا

وارد مشکالت  خواستیبود. غازان خان نممشخص شده

علت  ینکند و به هم یجادخود ا یبرا یشود و خطر یدجد

 یقفرستاد. غازان جنگ خود را از طر یاریبس یایهدا

روزها حاکم بأمراهلل درگذشت و  ینبغداد آغاز کرد. در هم

زمان به  یناو شد. غازان خان در ا ینباهلل جانش یالمستکف

تا  کردیم یرا ط یرو بدون مانع مس رفتیجانب شمال م

اوضاع  ی.ق در رحبه اردو زد . او با بررسه 702در سال 

مردم  یفضع یهو روح یانشسپاه یقو یهجنگ، روح

بازگردد و جنگ را به  ختیتگرفت به پا یمحکومتش، تصم

چوپان، خود به  یرشاه و امفرماندهانش بسپارد. پس قتلغ

گرفت شخصاً جنگ را  یمدمشق رفتند. سلطان مصر تصم

و  یفهخل یتبا حما ههمرا یزکند و الملک الناصر ن یتهدا

.ق ه 702شامات حرکت کرد؛ در رمضان سال  یانفرمانروا

از آن  یروزیا پالصفر جنگ شکل گرفت که ابتددر مرج

مغوالن شد و موفق شدند به خزانه الملک الناصر محمد 

شکست  یکنند اما پس از مدت یدابن قالوون دست پ

ها خود در باتالق یهابا اسب یاریشد؛ بس یدشانعا

هزار اسب به دست  یستفرورفتند و ده هزار مرد و ب

به دمشق بازگشتند.  یروزیها با پافتاد و آن یانشام

بازگشت.  یزخود به تبر یاناز سپاه یااه با عدهشقتلغ

مغموم  یاربس یدکه غازان خان اخبار جنگ را شن یهنگام

که خون از  یدکش یگشت و به گفته منابع چنان آه

شد  ینشد و از آن پس غضبناک و خشمگ یدماغش جار

شکست  ینا یبررس یکه برا یامحکمه یط یو حت

شاه را قصد داشت دستور قتل قتلغ یبودند، وداده یلتشک

عمل منصرف کردند.  یناو را از ا یانشصادر کند که اطراف

 یهابه مدت دو ماه در سراسر حکومت به احترام خانواده

اعالم شد و در  یعموم یشدگان عزاسربازان و کشته
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بود، به کرده یدوست یپادشاه روم که ادعا ینح ینهم

زد. غازان  یخودسرپشتوانه مصر و شامات دست به 

 ینشمسعود جانش الدینیاثشورش او را سرکوب کرد و غ

به  یزرا ن یقبادک ینروم، عالءالد یانسلجوق یشد و فرمانروا

به  اج.ق در همانه 702اصفهان فرستادند، که در سال 

حکومت از جانب روم آسوده  یالخ یو تا حد یدقتل رس

 گشت..

 

 مرگ غازان خان
الصفر در اوجان ن پس از شکست مرجکه غازا ییشورا در

دست به بذل و  ی،سران سپاه یهداد، بعد از تنب یلتشک

 یهاها و انعاماز سرداران را خلعت یکبخشش گشود و هر 

نشسته، به  یگزاف داد و به مدت پانزده روز در چادر

را که به اسم  یاتوال یاتدست خود خزانه و حاصل مال

از مردم وصول شده بود، به  یقبالً به تعد کراستمداد لش

سابق  یلخاناناز ا یکیچکرد که ه یباد داد و کار

آمد  یزاوجان، غازان به تبر یلتایِبود. پس از اتمام قورنکرده

 یدنلشکر، جهت حرکت به شام و کش یهو مشغول ته

الصفر برآمد اما ناگهان جبران شکست مرج یبرا یانقشه

به معالجه او مشغول  ینیچ یدچار درد چشم شد و اطبا

بعد به اوجان برگشت و به عزم گذراندن  یشدند. کم

زمستان به طرف بغداد حرکت کرد؛ اما به خاطر برف و 

کار نشد و مصمم شد در  ینموفق به انجام ا یدباران شد

برساند. غازان که پس از  یاناوزن زمستان را به پاکنار قزل

د، در سفر و رنجور بو ینالصفر دائم غمگشکست مرج

شد و هر قدر او را مداوا  یضخود سخت مر یقشالق

اوزن قزل یبهار از حوال یلنداد. ناچار در اوا یجهکردند، نت

 یندر ا ینبه طرف ساوه حرکت کرد و خواجه سعدالد

کرد. در  یانیشا یرائیپذ یلخانمکان که موطن او بود، از ا

از  چون یول یافت،حالت مزاج غازان بهبود  یساوه اندک

حرکت نمود، مرضش به شدت عود کرد و  یآنجا به ر

شد. غازان  ینماند و از آنجا عازم قزو یناچار چند روز در ر

.ق در ه 703شوال سال  11مصادف با  یکشنبهخان در 

به نه سال سلطنت، در سن  یبپس از قر ین،قزو یحوال

بردند.  بریزو جنازه او را از آنجا به ت یافتوفات  یسالگ 33

را در  یلخانانصورت بود که جسد ا ینسم مغوالن به ار

 سپردندیو زراعت به خاک م یو دور از آباد یمخف یمحل

اما غازان خان  داشتند؛ینگاه م یو آنجا را از مردمان مخف

 ینیخواست از عمل بزرگان د بود،یدهاسالم گرو ینکه به د

 تیان علت، در حی. او به همیردبهره بگ یاسالم ینو سالط

جهت آن قرار داد تا  یبنا کرد و اوقاف یامقبره یشخو

آن روزگار بگذرانند. نام  یقعابدان، صالحان و زاهدان از طر

مکان به خاک  ینبارگاه شنب غازان بود و او را در ا ینا

 سپردند.

را با وجود عمر کم و سلطنت کوتاه، به واسطه  غازان

قواعد و  یه،بود و ابنکه انجام داده یاصالحات و اقدامات

پادشاه  ینتربزرگ توانیبود، مگذاشته یکه به جا ینیقوان

 یکبه خاطر سپرد که  یددانست، اما با یلخانانسلسله ا

که مشمول  یافتخار، عظمت و بلندنام ینقسمت عمده از ا

مثل  یکاردان یرحال غازان خان شده از برکت وجود وز

طرف  یکاست که از  یاهلل همدانضلف یدالدینخواجه رش

را اداره  یغازان یعممالک وس یاستو هنر و س یربا تدب

اصالح امور  یا،حال رعا یعدر ترف یگرو از طرف د کردهیم

با غازان خان مشارکت  یریهو آثار خ یهساخت ابن ی،مال

را به  یامو اتفاقات ا یعوقا ین. خواجه همچناستداشته

 است.ثبت رسانده

 

 ق و صفات غازان خاناخال

 شمار غازان خانسال 

 تولد یهجر 670

 یخراسان، مازندران، قومس و ر یتحاکم یهجر 684

 نوروز یرنبرد با ام یهجر 687

 مسلمان شدن غازان خان یهجر 694

 یدوقتل با یهجر 694

 به تخت نشستن غازان یهجر 694

 بورال و ارسالن ی،سوکا ی،نبرد با اوجا یهجر 695

 یدستجردان ینالدقتل جمال یهجر 695

 ازدواج غازان خان یهجر 695

 نوروز یرقتل ام یهجر 696

 ینقتل صدرجهان و وزارت خواجه سعدالد یهجر 697

 یساوج یمحمد مستوف

 مصر و شام یکنبرد با ممال یهجر 698/702

 درگذشت غازان خان یهجر 703

پس از قبول مذهب اسالم از  یلخانمحمود ا سلطان

و در تمام عمر  یدگرد یینآن آ یجد ینو مشوق ینمؤمن

و اقامه شعائر آن  یحنف ینمراسم و آداب د یتدر رعا
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 ی. غازان شخصکوشیدیم

و جنگ آزموده بود،  یدرش

به  یدنمخصوصاً قبل از رس

در دوره  یعنی یلخانیمقام ا

حکومت خراسان، به واسطه 

الن مغو درپییحمالت پ

مملکت، به  ینماوراءالنهر به ا

و  یفنون لشکرکش یخوب

مقابله با دشمن را فرا 

کار را  ینبود و اسرار اگرفته

از مرگ  یآموخته بود. ظاهراً و

نداشت و تمام  یترس یچه

شمردن عمر و نداشتن باک از  یروقت سپاه خود را به حق

خان، سرداران  یزغالباً مثل چنگ کرد؛یم یقدشمن تشو

و  دادیم اییژهو یماتها تعلو به آن کردید را احضار مخو

از راهداران و  هایکه در لشکرکش نمودیم یهتوص یشانبه ا

از حرکت در  یشاز همه استفاده کنند و پ یشب یانراهنما

 یهآذوقه، کسب اطالع از احوال و روح یل،وسا ینتأم

[ در 107[]106ها بکوشند.]دشمن به کمک جاسوس

راه  ینو در ا کردیتالش م یاربس یانانضباط لشکر یترعا

 :گفتیبود و م یزمقلد چنگ یزن

 شودیکه بر سپاه وارد م ییهاعمده شکست قسمت»

افراد است در  یختگینداشتن انتظام و افسار گس یجهنت

 «غلبه بر دشمن.  یاحمله  ینح

 ینی،چ ی،عرب یکم ی،فارس ی،عالوه بر زبان مغول غازان

و به  دانستیم یزن ینیو الت یریکشم ی،هند ی،تبت

مخصوصاً پادشاهان  ین،آداب و اخالق سالط یخ،دانستن تار

از  یکیداشت و هر وقت به  یاریمعاصر خود عالقه بس

باب از او  یندر ا خورد،یبرم یمردم ممالک خارج

آباء و اجداد  یخاز همه به دانستن تار یشب یول پرسیدیم

از امرا و شاهزادگان  یکیچخود عالقه داشت و ه یمغول

مغول مطلع  یعو وقا یمغول به اندازه او بر احوال و اسام

را  یسیمقدار از اطالعات نف یک یدالدیننبودند. خواجه رش

است، شخصاً از دهان ضبط کرده یخالتوارکه در جامع

 یمرد هایناست. غازان خان گذشته از ایدهغازان خان شن

 یهاو حرفه دستییعاز صنا ید بود و به بعضهنرمن

 ییآشنا یسازو اسلحه یآهنگر ی،نقاش یی،مختلف مثل بنا

اشتغال  یمیا،از عمر خود را هم به طلب ک یداشته و مقدار

 یلو تحص یشناسبه رمل، ستاره

به عادت مغول  یبنباتات عج

 ینهمچن یاست. وصرف کرده

در  یارصدخانه یبنا یالخ

در سر  یزرا ن یزتبر یکینزد

از آن را  یاداشت و البته نمونه

بود. غازان خان در شام بنا کرده

به اهل ادب، حکمت و فضل 

ها عالقه داشت و غالباً با آن

و در  کردینشست و برخاست م

طرح  یمحضر آن جماعت سواالت

مذاهب و ملل  یان،. از ادنمودیم

 یمذهب داشت و اکثر اوقات با فرق یو نحل اطالعات کاف

و  یاقتل یزانم یص. در تشخپرداختیمختلف به مناظره م

خبره بود و هرکس را به اندازه فضل و  یزاشخاص ن یتکفا

که در خورش بود  یکه دارا بود، به مقام ایییتوانا

 یتو سعا ینو کمتر به غرض مغرض گماشتیم

 یهو تنب یاستد. او در سکریتوجه م ینانچسخن

 یبود و در صورت رحمیو ب یرگالعاده سختخطاکاران فوق

 یتجاوز یاظلم  ی،سپاهو سران یردستانکه از کارگزاران، ز

. او کردیها را به شدت مجازات مآن گرفت،یصورت م

که نشان  یحرکت یچزمام نفس خود را در دست داشت و ه

را که  یکسان یو ده؛نش یدهباشد از او د یراناز شهوت

را به شدت مورد  شدندیگناهان م یلقب ینکب امرت

 .دادیبازخواست قرار م

 

 یغازان ابنیه
و عمران  یاست که به آبادان ینیخان جز سالط غازان

که بعدها  یزدر محل شام تبر یاست. وپرداخته یاریبس

 یشام غازان خوانده شد و در سه ربع فرسخ یاشنب غازان 

 یباخت که از عجاس یاقرار داشت، بقعه یزجنوب تبر

 ترینیمو عظ ینبارگاه بزرگتر یناست. ا یاسالم یهابن

ساخته  یدر ممالک اسالم یختا آن تار هاست ک یاقبه

بارگاه در سال سوم سلطنت غازان شروع و  یبود. بناشده

برابر با  یوارها. ضخامت دید.ق به انتها رسه 702در سال 

است و هر کدام از بوده یکدیگربه  یدهو سه آجر چسب یس

کارگر که  14000است؛ ده من وزن داشته یزآن آجرها ن

به عنوان  یگرنفر د 1000مستمراً و  هانفر از آن 13000
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بنا مشارکت  ینبودند، در ساخت اکمک استخدام شده

و  یبهگز، کت 80 یوارهاگز، طول د 120داشتند. ارتفاع قبه 

 1530آن  یطو مح گز 40گز، طاس آن  10شرفات بارگاه 

داشته و بر هر  یبارگاه شکل دوازده ضلع یناست. اگز بوده

بودند. داخل و خارج نقش کرده را یضلع آن صورت برج

ها و خطوط است با طرحدر آن به کار رفته هایییبهکت

 یناست. در اشده ینالجورد تزئ یلوک 300و  یباز یاربس

 15م برابر با طال و نقره که وزن هر کدا یلقند 80قبه 

بنا،  ینا یلاست. پس از تکمبوده، استفاده شده یلوگرمک

را وقف آن  یامالک خصوص عراقو  یرانغازان خان در ا

و  یساوج ینآنجا را به خواجه سعدالد یکرد و نگهدار

او سپس در اطراف  اهلل سپرد؛فضل یدالدینخواجه رش

 افزود: یزبناها را ن ینبارگاه ا

 ،«یهمدرسه حنف» ،«یهمدرسه شافع»، «جامع مسجد»

جهت اقامت  یادهدارالس«، «یشخانقاه جهت دراو»

 یتب»، «الکتب یتب»، «دارالشفاء»، «رصدخانه»، «سادات

که غازان خان وضع  ینیالقانو، جهت گذاردن دفاتر و قوان

در آنجا مأمور  ینفر متول یککه  یالمتول یتب»، «بودکرده

 یشانمصالح مردم و منزل دادن ا ترتیبمنزل و  یرتدب

، «حکمت یمجهت اقامت حکما و تعل یهحکمت»، «بود

غازان خان «. حوضخانه و حمام» ،«یهبستان و قصر عادل»

 یاده،دارالس یمقبره چند نفر حافظ قرآن، برا یاز برا

دارالکتب چند نفر  یخانقاه، حوضخانه و حمام خدام، برا

صدخانه استادان و ه و ریمدارس، حکمت یکتابدار، برا

را  یپزشکاندارالشفا اطبا و چشم یمتعدد و برا ینمدرس

دستور داد که صبح و شب فقرا و  یمنصوب کرد. و

در هر ماه  ینها غذا دهند و همچندردمندان را در خانقاه

جمع شوند و به رقص و  یکدیگرگرد  یاندو نوبت صوف

ان غاز هک یاوقاف امالک یداتمشغول شوند. عا یشادمان

بود در سال به صد تومان و اماکن کرده یهابن ینوقف ا

 ینخاصه را جهت وصول ا یوانو او د رسیدیم یمغول

و  یموراداره آن را به عهده قورت یبود؛ وداده یبترت یداتعا

فوق، غازان خان تمام شهر  یهاز ابن یر. غیودسپرده یترنفا

رها و .ق از نو بنا کرد و بازاه 698اوجان را در سال 

در  یزن یدر آنجا ساخت. او خانقاه یدیجد یهاحمام

 یوارد یرازو ش یزهمدان بنا کرد و در اطراف دو شهر تبر

نمود.  یر.ق تعمه 702در سال  یزرا ن یزقلعه تبر ید؛کش

( یمچهار فرسخ و ن یبقدم )قر 54000 یزتبر یطول بارو

 بود و پنج دروازه کوچک داشت. یمگز و ن 10و عرض آن 

 

 اصالحات غازان خان

  ینظام یتخان به اشرافغازان بیانات

 یشان! اما آنچه شما ادارمینم یکتاز یتجانب رع من

کرد که زنان و فرزندان  یدبا یشهاند رنجانیدیو م زنیدیم

 ینهمچن یزن یشانو جگرگوشه از آن ا یزاندما چگونه عز

 .اندیانآدم یزن یشانباشد و ا
 در دوره مغول،  یرانا یاقتصاد - یاجتماع یختار پطروشفسکی،

 یات،وصول منظم مال یا،بهبود حال رعا یخان برا غازان

را وضع  یحکومت، قواعد یطو بهبود شرا یرفع ظلم و تعد

از آن  یشرا که پ یاز آداب و مراسم یاریبس یکرد. و

منافات با عدل  یلرا به دل شدیمعمول بود و اجرا م

را به وجود آورد که  یدیمنسوخ کرد و اصالحات جد

 است. یربه شرح ز هااز آن یانمونه

 

 اجتماعی
به علت دستبرد راهزنان و  یتجارت یهااز غازان، راه پیش

راهداران با آنان، ناامن و خطرناک بود و اموال  یهمکار

ر همه وقت معرض تعرض و غارت قرا یانو کاروان ینمسافر

کرد؛  یرها را امن و راهزنان را دستگغازان راه گرفت؛یم

اعمال خود رساند و دستور داد در منازل  یها را به سزاآن

 یانب ینهمچن یمأمور کنند. و ینخطرناک، راهداران ام

و  یرندبگ یراهدار ینمع یمقدار ییداشت از هر چهارپا

شود در راه واقع  یراهداران مسئول راه باشند و اگر دزد

از عهده  یاکند  یردزد را دستگ یا یدراهدار آن قسمت با

از  ییاهیلها مو بر سر راه یدکه به سرقت رفته برآ یمال

که بر آن  ییهالوحه یدهند و بر رو یبگچ ترت یاسنگ 

که از هر  ینصب شود، عدد راهداران و مقدار یدبا هایلم

 .یسندرا بنو یرندبگ یدبا ییچهارپا

 …ساربان و ها،یکسلطنت غازان، مالزمان، پ یاماز ا پیش

خرج خود از مردم  یبرا رسیدندیکه م یامنطقه هر به

چهار دسته از  یاروز، سه  یکو غالباً در  گرفتندیپول م

و به زور  شدندیوارد شهرها م درپیینوع جماعت پ ینا

را  ی. غازان اشخاصگرفتندیاز مردم م خواستندیهرچه م

به  کسیچشهرها ندا دهند که ه یکرد تا در بازارها أمورم

ندهد و اگر  یزیچ یچه …ساربان و ها،یکمالزمان، پ
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را از  خواستهیبه ظلم آنچه م یشخص شدیمتوجه م

. از گرفتیمردمان طلب کرده به ضرب چماق آن را از او م

که توقف  ییدر هر جا یشانآن پس اشخاص و اردو

 .خریدندیبه همان نرخ معمول م ن رایحتاجشاما کردندیم

در مأل عام  یشرب شراب و بدمست یبه موجب حکم غازان

ها را قدغن کرد و دستور داد که گناهکار را در گذرگاه

جرئت  یکس ینچن ینکنند؛ ا یزانبگردانند و بر درخت آو

 شراب بنوشد. یاباننکرد در کوچه و خ

ها عروس یهداد که براساس آن مهر یخان حکم غازان

رساند تا اگر  یمو ن ینارشود و آن را به نوزده دتنزل داده

تر به زن و شوهر توافق حاصل نشود؛ امر طالق راحت ینب

 انجام رسد.

 اقتصادی

به صورت کامل بر  یاتوال یاتغازان خان مال یاماز ا پیش

ظالم و  یحکام که اکثراً مردمان ینعهده حکام بود؛ ا

بار در سال از مردم  20تا  10 یورز بودند، گاهطمع

صرف  بایستیم یاتمال ین. اکردندیمطالبه م یاتمال

که  شدیم یو پرداخت به اشخاص یتوال یمخارج جار

حکام دائماً با  یول فرستاد،یها را مآن سامیحواله ا یوان،د

را تلف  یدعوا ینا یشترگزاف، ب یهاخرج یدنتراش

را  یاتوال یداتعا گاهیچه یوانی،. کارگزاران دکردندیم

و از مقدار وصول شده آن  دادندیقرار نم یشتحت تفت

 یبرا ییهامالحظه، برات یننداشتند و بدون کمتر یاطالع

 یعالئم یوانحکام و صاحب د ینردند؛ بکیحکام صادر م

آن عالئم را در  یوانوجود داشت که اگر صاحب د یرمز

 یرحکام از پرداخت آن برات خوددا گذاشت،یبرات نم

 هاییاتعمل حکام و مال ینکه از ا ی. مردمکردندیم

 هاییبودند و تاب مقاومت نداشتند، آبادگزاف خسته شده

 یجه،و در نت نمودندیوطن م یخود را ترک کرده و جال

از  یوانی. عمال دگرفتیشهرها و دهات را فرا م ی،خراب

داشتند، اما چون با حکام  یآگاه یاوضاع به خوب ینا

وقت  یچه بردند؛یم یارراه سود بس ینهمکار بودند و از ا

و  یوانان. عموم صاحب دآمدندیدرصدد رفع مظالم برنم

داشتند و  شرکتظلم  یندر ا یشمغول، کم و ب یوزرا

 یتها مسئولآن یاناز م یمسئول آن اوضاع بودند، ول

است، چرا  یشترباز همه  یزنجان یخالد ینخواجه صدرالد

 یهابذل و بخشش یجهوضع ناگوار را در نت ینکه او ا

فراوان به سر حد افتضاح رساند و کار صدور برات و 

 از. غازان خان یدخود رس یتجات در عهد او به نهاحواله

اوضاع سخت متأثر شد و درصدد برآمد که قبل از  ینا

را را مرتب و دست عمال و حکام  یاتهمه، وضع وصول مال

 ینخاطر کند. او به همبابت آسوده ینکوتاه و عامه را از ا

را به مقاطعه ندهند و در  یتیوال یچجهت حکم کرد که ه

 ینو همچن یرندنگ یاتبار از مردم مال 1از  یشطول سال ب

 یاتمخصوص فرستاد تا مال ینفر مستوف یک یتیبه هر وال

ت امالک خالصه و اوقاف را ثب ی،امالک شخص یافتی،در

را که در  یاشخاص یکند و نزد غازان خان بفرستد و اسام

 بردند،یها بهره مآن یداتمسلماً از عا یرسال اخ یس

را مشخص گرداند.  یتکند؛ اصطالحاً مال هر وال یادداشت

و اشتباهات آن  یدرس یواناسناد به د ینپس از آن که ا

که  یداتیها خالصه عاآن یاز رو یوانیرفع شد، عمال د

و  کردندیمطالب جدا م یگرهر سال مطالبه شود از د یدبا

امر کرد صورت  ی. ورساندندیبه ثبت م یوانسپس در د

مهر کنند و سلطان  یوانیرا کارگزاران د یهر آباد یاتمال

. غازان خان دستور داد از آن نمودیم یرا بررس اهآن یزن

برات  یارعا یاصالً برا یانحکام و مستوف یگربه بعد، د یختار

 کرد،یحکم عمل م ینبرخالف ا یو اگر کس یسندننو

و دستان  کردیبود، مجازات مرا که برات داده یحاکم

 ین. پس از انجام ابریدیبود را مکه نوشته اییسندهنو

رفت و تمام  یرو به آبادان یاتموارد و گذشت سه سال، وال

حکام و  یشد و دست تعد یواند یداموال خزانه عا

 کوتاه شد. یبه کل یلچیانو ا نیامستوف

به تمام بالد  یرلیغی.ق ه 698خان در شعبان سال  غازان

 یداًفرستاد و به موجب آن منفعت دادن پول را اک یلخانیا

 ینکه ا یغدغن نمود و دستور داد که داروغگان و حکام

 فرمان را اطاعت نکردند را مجازات کنند.

 

 یرازشده در دوران غازان خان در شطال ضرب سکه
از ممالک روم،  یکغازان، حکام هر  یاماز ا پیش

فارس، کرمان، گرجستان و مازندران به  یجان،آذربا

ها در سکه یارو چون ع زدندیمختلف سکه م یارهایع

نبود، باعث اختالل در معامالت  یکسان یلخانیتمام بالد ا

 یامخان در ا. ارغونگردیدیو موجب ضرر تجار م شدیم

صادر کرد و دستور داد در تمام  یحکومت خود فرمان

را ده، نه قرار دهند و  یمزر و س یارع یلخانیممالک ا

به  یفرمان را اجرا کرد، ول ینا ینخان هم ع یخاتوگ
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و  کردیاز آن اطاعت نم یکس یلخانانواسطه عدم اقتدار ا

. به نمودیاوز نماز ده، هشت تج یمزر و س یاروقت ع یچه

را در سراسر ممالک  غشوشم یهاامر غازان عموم سکه

که او  یکردند، البته بجز مسکوکات یآورجمع یلخانیا

شده را به  یآورجمع یهابود ضرب شوند. سکهفرمان داده

 یارو تمام ع شکستندیم بردند،یها مخانهضراب

 .ساختندیم

 :یزرسکه ضرب شده در زمان غازان، در تب دو
 و سلم یهصل عل-اهللمحمد رسول-ال اله اال اهلل 

 یکبه  یتدر هر وال یلوزن و ک هاییاساز غازان مق پیش

تفاوت  یگرهر ده با ده د یلشکل خاص بود و وزن و ک

داران و برات ینمسئله همه وقت ب ینفاحش داشت و ا

 ین. اکردیاختالف م یدتول یاو رعا یاتمال ینمحصل

باعث رکود تجارت و عدم رغبت مردم به حمل  یتوضع

 ینبود و دائماً بشده یزن یاتوال سایرالتجاره خود به مال

 یشترباب کشمکش بود و ب یندر ا یفروشنده و مشتر

امر  ینو هم شدیاوقات معامله به ضرر فروشنده تمام م

بود. غازان خان  یاتاموال در وال یبعض یابیموجب کم

صادر کرد و آن  یرلیغی هایمانهوزان و پا سازییکسان یبرا

نمود تا  یینو دو نفر مأمور تع تادفرس یاترا به عموم وال

را در همه جا  یلاوزان بار و ک یم،معامله زر و س یهاسنگ

 ها را از آهن بسازند و مهر کنند.کنند؛ آن یمساو

 حقوقی

اصالحات غازان انتخاب قضات، شهود و  ینتراز بزرگ یکی

از او به واسطه  یشاست که پ یور معامالت عرفنظم ام

ها، در بازار، عدم توجه در انتخاب قضات و رشوه گرفتن آن

رواج داشت. قضات مناصب را اجاره  یاریو تقلب بس یرتزو

ساختن  ینقسم دروغ رواج داشت و همچن دادند،یم

. غازان بودیافتهعام گسترش  یبه شکل یتقلب یهاقباله

 فرمان صادر کرد: 4امر  ینا یخان برا
از کتاب جامع  یانگاره یشابور،در ن یدرحال دادخواه غازان

 یخالتوار

 فرمان اول در خصوص منصب قضات.

 یادر باب مرور زمان و نپرداختن به مرافعه دوم

 آن گذشته باشد. یخسال از تار یکه س

فروشنده قبل از  یتدر خصوص اثبات مالک سوم

 و فروش. یدخر

 یلسه حکم سابق و تکم یدر باب تأکد چهارم

 ها.آن

 دینی
فرستاد و مردم را از  یاتبه وال یاربس هاییرلیغ ایلخان

منع فرمود و دستور داد که  یزتکلم به سخنان کفرآم

 یاشخص او  یبکه نص هایییشرفتبعدها در پ کسیچه

خود را  یو کاردان یتکفا شودیکه جزو آن است م ییاردو

را از خداوند بداند و  هایقکه همه توفنشمارد، بل یلدخ

جز  یآن را به کس یدرا که از وجود او زا یشر هربرخالف 

 خود منسوب ندارد.

 عمرانی
دوره حکومت  یهامغول، جنگ یالیاست یجهدر نت چون

روستاها و  یشترب یوانی،عمال د یو ظلم و تعد یلخانانا

 هایرانهو یبازساز یبود؛ غازان خان برارفته ینمزارع از ب

 یا ییعمارت بنا یدکه به تجد یصادر کرد تا کسان یاحکام

 یشانبا ا یواناجزاء د پردازندیم یرانیزراعت مزرعه و

 یشانمعامله کنند و به نسبت عمل انجام شده به ا چگونه

بدهند. قبل از غازان خان، امالک خاصه  یانمال یفتخف

و حکام بذر شده  یرانو یبه کل ینجوامالک ا یعنی یلخانیا

 یاتبودند. غازان حکم کرد که از مالآن را به اتمام رسانده

 عتبذر و مصارف زرا یمترا به عنوان ق یمبلغ یتهر وال

حکام قرار دهند و سال به سال حاصل آن را از  یاردراخت

مطالبه کنند. به حکم غازان امالک آن جماعت را  یشانا

امالک و  از آن یاریبس یجهتصرف کرد و در نت یواند

 آباد شد. هاینزم

 نظامی
طور کامل به یانسپاه یرهو ج یفهاز غازان خان وظ پیش

 یمقدار یواناز سرداران از د یبود؛ تنها بعضمشخص نشده

که  یانیلشکر ی. غازان خان براگرفتندیغله م ینمع

مشخص کرد و  یو معاش یرهمشغول خدمت بودند وجه ج

از آن  یش. پبردیال مآن را با یزانهر سال م یجبه تدر

 یاما هنگام کردندیصادر م یانغله سپاه رایب ییهابرات

. غازان شدیوصول نم رسید،یم یتبرات به وال ینکه ا

هنگام برداشت  یاتاز وال یکخان دستور داد که در هر 

را به اطالع شحنه برسانند تا اگر  یوانیمحصول، غله د

 یشحنه از آن غله حواله را بپردازد و برا یبرسد فور یبرات

 یرلیغی.ق ه 703از سال  یفراهم نشود. و یمزاحمت یارعا
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اقطاعات  یانعموم سپاه یصادر کرد و به موجب آن برا

 نمود. یینتع یمشخص

سازان، هر از اسلحه یاز سلطنت غازان خان، جماعت پیش

 انیسپاه یتا برا گرفتندیم یعلوفه و مقرر یسال مقدار

به واسطه هرج و مرج در کارها، به  یاسلحه بسازند ول

 ساختندیدر سال م یدکه با یاآن مقدار اسلحه وجهیچه

ها را عموم آن ی. غازان خان مستمردادندینم یلرا تحو

تراشان و  یرو دستور داد که کمانگران، ت کردقطع 

دهند و به  یلهر سال صد دست اسلحه تحو یرسازانشمش

را  ینانیمرد مورد اطم ی. ویرندآن را بگ یمتنرخ روز ق

و  یردها بگکرد که هر سال آن مقدار اسلحه را از آن یینتع

 ینپرداخت وجوه اسلحه مع یرا برا یتهر وال یاتمال

مرد مسلح حاضر  10000هر سال  تدبیر ینساخت و به ا

وجه به  یناز او دو برابر ا یشکه ب یدر صورت شد،یم

دو هزار نفر هم مسلح  یو در مقابل حت رسیدیمصرف م

 .شدینم

 

 اصالحات دیگر
 هایانتقال اخبار آباد یاز غازان خان رسم بود که برا قبل

رسم  یناستفاده کنند؛ ا یلچیبه نام ا یو شهرها از اشخاص

 یربعد تعب یهاخان معمول بود اما در دوره یزاز زمان چنگ

امرا، فرماندهان ها، خانماز آن شد؛ شاهزاده یستیناشا

امور  ینا مانجا یو شاهزادگان، نوکران خود را برا یسپاه

 ینا یگر. ددادندیم یلچیها نام او به آن ساختندیروانه م

 یبرا یکه در هر چاپارخانه پانصد اسب بود، اما گاه

به گله اسب هرکس  یلچیاننبود و ا یکاف یلچیانا یسوار

از آن  دخواستنیهرچقدر که م رسیدند،یکه م

که  یدرس یابه درجه یلچیانا ی. کار تعدداشتندیبرم

اسم  ینو به ا یدندنام یلچیخود را ا یزاز راهزنان ن معیج

به تصرف گله مردم پرداختند و هر آنچه خواستند در راه 

اوضاع دستور  ینبهبود ا یخود برداشتند. غازان خان برا

داد به فاصله هر سه فرسخ شروع به ساخت چاپارخانه 

 یلچیسر اسب قرار دهند. هر ا 15ها کنند و در آن

باشد؛ مهر کرده از سلطان در دست داشته ینشان بایستیم

اسب ندهند مگر  4از  یشترب کسیچدستور داد به ه یو

حالت حاکم  ینداشته باشد که در ا یفور یکه خبر ینا

از آنچه مقرر  یشبتواند ب یلچیکاغذ را مهر کند تا ا یدبا

 یفرسنگ ط 600هر روز  یلچیانکند. ا یافتشده اسب در

روز  4 یا 3را در  یرازو ش یزتبر ینفاصله ب مثالً کردند،یم

دستور داد که به  ین. غازان خان عالوه بر اکردندیم یط

اسم  به یمخارج راهش را بدهند و در شهر منازل یلچیهر ا

و نواب  یلخاناز ا یرها بسازند. غجهت اقامت آن خانهیلچیا

نداشت؛ به عالوه  یلچیحق فرستادن ا کسیچدرگاه او، ه

ها مأمور کرد که اخبار چاپارخانه یکچاپارخانه دو پ هردر 

 یفرسخ ط یس یروز هایکپ ینبرسانند و ا یکدیگررا به 

 .کردندیم

 یا یلخانیا یختار یبترت ی،از اصالحات غازان یگرد یکی

سنوات  یقتطب یکار را او برا یناست و ا یغازان یختار

کرده چرا که به واسطه عقب  یبا سنوات شمس یقمر

 ینسال اختالف ب یزدهشدن س یداافتادن نوروز و پ

پادشاه در  یندر عهد غازان، ا یو قمر یشمس یهاسال

 را که از یو شمس یسال قمر ق،.ه 701رجب سال  13

 یکدیگربا  یگرد یالمهو د یعباس یفهعهد معتضد خل

 یختار یکرد و روز فوق را ابتدا یقبود، تطبنشده یقتطب

از  یو به زود یافتدوام ن یختار ینقرار داد، اما ا یدجد

 رفت. یانم

 

 هایادداشت
 حکمران خراسان 

 بوقا پسر تولو خان )برادر منگوقاآن( بود 

که بر  ی،دودمان اوقتاو سر  یاز دشمنان قوبال یکی 

 .ق درگذشته 701ترکستان غلبه داشت و در سال 

 یوانیصاحب د 

 تمغا یواند یاستر 

 نواده هوالکو خان 

 یزپسر چنگ ینواده جوج 

 یمورپسر منگو ت 

 یاز سرداران غازان یکی 

 که در ابتدا زوجه پدرش ارغون بود یخاتون 

هزار  20 یبه معن ینجااست که در ا یترک یاتومان واژه 

    سرباز است.
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