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 آموزشی؛تحلیلی؛خبری؛ اطالع رسانی؛پژوهشی
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 همراه با توضیح مناسب ارسال نمایید. نسخهجهت معرفی آثار دو 
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KHUDAFARIN 
Cultural and scial mnthly magazin managing Directr cncessiner 

and chief Editr:Dr.HSSEIN 

SHARGHIDAREJAK(SYTURK) 
-------------------------------- 

XUDAFƏRİN 
Aylıq Elmi,İctimayi,mədəni Dərgi 

Təsissçi və Baş Redaktr: Dr.HÜSEYN 

ŞƏRQİDƏRƏCƏK(SOYTÜRK) 

say 201 Aralık - OCAK 2021, Tehran 

tiraj: 3000 تیراژ 

www.khudafarin.ir 
Telegram: @xudaferindergisi 

khudafarin@yahoo.com 

   xudafərin   201ینخداآفر    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ده کیلر:ینیچا

 2------ر فونوندا گله جه یین یاشیل ایشغیدیراولوسال چیخارالر میللی دیرل
 3--(ارسجاف و (   دیوان شیخ نظامی گنجوی  )تورکجه 2) تاپینتیالر -آختاریشالر

 38--------------------------گنجه لی نظامینین تورکجه دیوانی

 49--------------------------نیظامی نین تورکجه دیوانی حاقدا  
 51------------------یل شجره سی حاققیندا نیظامی گنجوینین نس 

 55------------------------------گییا پاچخاتاشویلی کیم دیر 

 60----------------------امام حسین مکتبیندن درس آالن شهید  

 63تورک بودن و بخشی از ملت تورک بودن منافاتی با آذربایجانی بودنندارد 

 66---------------در آذربایجان "ی چیلله گئجه س"آیین شب یلدا   

 68--------------------------فلسفه نامگذاری چیلله گئجه سی

 77---------------چیلله گئجه سی و آداب و رسوم آن در آذربایجان

 83---------------------------------شاعیریمیز –شعیریمیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیرلی اوخوجوالر یئنیلنن خدافرین 

رگینیزی اوخویا سایتیندا اوز د

 بیلرسیز...

www.khudafarin.ir 



2 

 

 Xudafərin 201  (2022)  1400دی 201خداآفرین 

 

 .یرد یشیغیا یاشیل یینله جه فونودا گ یرلرد یللیم یخارالراولوسال چ
ULUSAL ÇIXARLAR MİLLİ DƏYƏRLƏR FONUNDA GƏLƏCƏYİN YAŞIL İŞIĞDIR. 

 مدیر مسئول : دکتر حسین شرقی دره جک سوی تورک

SORUMLU MÜDÜR: Dr .HÜSEYN 

ŞƏRQİDƏRƏCƏK SOYTÜRK 

 

دونیا بوتون اینسانلیغین میراثی اولسادا و هر 

اولساقدا گئنه بیریمیز بو میراثین پارچاسی 

فرقلی ماراقالریمیز واردیر. اونا گوره ده  -فرقلی 

همیشه فرقلیلیین گوزللیکلرینی و کوتولوکلرینی 

یاشاماغا مجبوروق. اونوتمامالییق کی یئر اوزونون 

اینسان تورو وارلیغی اولدوغوموز اوچون چوخ 

زاماندا هم ده چوخ شانسلییق. عینی 

دالت و دوغایا قارشی , ع مسئولییتلییک

حاقسیزلیغا و بوتون دیرلره قارشی اویانیق 

 اولماغیمیز گره کیر. 

اولوسال دیرلر گئچمیشدن 

بو گونه یاشاییب و یاشادن 

عنصرلردیر. بونالرین آدی توره , دویون , توی , 

بایرام و میللی ادبیات و کولتوردور. بیز کیملرله 

برابر یاشاماغیمیزدان آسیلی اولمایاراق اوز 

میزین اینسانییق. دیرلریمیزین و دیرلری

یندا حیاتین اساس گلنکلریمیزین بویروقالری

حکمونو سوردورمه لییک. شر و خایین قوه لر نه 

قدر ده دیرلریمیزه قارشی اولسادا بیز اونالری 

توپلوم اوالراق یاشاتماغی باجارساق اونالرین 

پیس عمللرینین عهده سیندن گلمه یی 

 باجاراجاییق.

ال چیخارالرین بیری ده کوکتور گتیرگه بو اولوس

لری دیر. ایلین دورد فصلی وار بیز هامیمیزی 

بونو بیلیریک. الکن هره سینین اوزونه خاص 

گوزللیکلری واردیر. یاز یعنی باهار طراوتی یای 

سخاوتی پاییز ایسه اینجه 

لییله و قیش ایسه چیله 

سی ایله مشهوردو. داها 

 دوغروسو یاددا قالیر.

ندی ایسه بیز قیش ای

فصلینی یاشاییریق و ایلک بیلدیمیز بویوک چیله 

بیزدن اونجه و کیچیک چیله دیر.ایسته ییردیم.

کیلرین طبیعی و کولتورل سرر اوالراق بیزه 

میراث قویدوغو سرر حاقیندا ایک جومله دانیشیم 

: بون میللی وارلیغی باشقا یونده یوزانالر بیلسین 

مک ویاییلماق یعنی کی , چیله تورکجه چکیل

کش آمدن معناسیندادیر. یای چیله دن 

چیخدی.سوزو کیمی . هم ده اوزونتو و 

زورلوقالرین یاشاندیغی آنالمدیر. چیله چکمک 

یعنی آجی چکمک و دارالماق , یوخسونالشماق 

حتی آجلیق چکمک دئمکدیر. اونا گوره کی 

طبیعتین ان زور بولومونو یعنی قیشی یاشاییریق. 

تین گونلری بویوک و کیچیک چیله یا و بو چ

چیلله اوالراق اونا گوره آدالندیرمیشیق کی 

آجیالری بیر آز رقمسال دا اولسا خفیف لتمیش 

 اوالق.

بو اولوسال دیر میللی چیخارالریمیزین گیریش 

قاپیسی دیر. بونالری وارلیق اونالراق کیمسه یه 

قاپدیرماق حاقیمیز یوخدور. ساده جه پایالشیب 

ونو سئوینجینی یاشاماق حقوقونو باشقاالرینا و ا

 بخش ائده بیلریک.

خالقیمیزین اولوسال دیرلر میراثی بیزیم یاشام 

 پاسپورتوموزدور.

ئنه خدافرین درگیسی بو سایدا بویوک بیر ی

بولومونو کالسیک ادبی میراثمیز اوالن 

نظامی گنجوینین قم شهریندن تاپیالن ال 

اینانیرام کی هم یازماسینا حصر ائتمیشدیر. 

اوخوجوالریمیز هم ده بیلگینلریمیز اوچون 

 یئنی آچیلمیش بیر پنجره اوالجاقدیر.
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 ( 2تاپینتیالر) –آختاریشالر 

 فارسجا( -)تورکجه دیوان شیخ نظامی
DİVANi ŞEYX NİZAMİ (Türkcə-Farsca) 

 

 اوغلو(صدیار وظیفه ) ائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیتابخاناسی نین  "انی آیت اهلل گلپایگ "قم شهرینده

فهرستینده ) فهرست نسخه های خطّی کتابخانه عمومی 

دیوان   "( سهو اوالراق 1حضرت  آیت اهلل العضمی گلپایگانی

یازمانین  شمسه سینده عنوانیله قئید اولونان ال "تبریزینظامی

یازیلدیغی باره ده و همن دیوان ین « دیوان شیخ نظامی» 

-"خدیویّه "یتاختی قاهره شهری نینسینین پامیصیر اؤلکه

 "کیتابخاناسیندا ) ایندی دارالکتب آدالنیر( ساخالنیالن مشهور 

یازماسیله عینی اولدوغونا داییر دیرلی آدلی ال "دیوان نظامی 

نجوصحیفه  13نومره سینین  199خداآفرین مجلله سینین 

تاپینتیالر باشلیقلی  -سینده چاپ اوالن آحتاریشالر

االریمال حؤرمتلی اوجوجوالرال فیکیر موبادیله سینده آراشدیرم

نین متنینی «  دیوان شیخ نظامی» اولدوق. ایندیسه همن 

چاغداش الیفبا گرافیکاسیله حؤرمتلی اوخوجوالرال بیر لیکده 

اوخویوروق. بورادا قئید ائتمک ایستردیم کی،یاخین گلجکده هر 

    هلل گلپایگانی ایکی ال یازمانین )خدیویّه نوسخه سی و آیت ا

                                           
فهرست نسخه های خطّی کتابخانهه عمهومی حضهرت  آیهت اهلل العضهمی       1

 1378/چهاپ   1جلهد  گلپایگانی/ ابولفضل عرب / ناشر: دارالقرآن الکریم/
 316صفحه

نوسخه نین( قارشیالشدیرماالریله بیرگه، چاغداش و 

دیوان شیخ » اسگی الیفبادا ترتیب ائتدیگیم 

 نین اوخوجوسو اوالجاغیق.«نظامی

      یقین کی موافیق عالیملریمیزین و           

    تدقیقاتچیالریمیزین دا فیکیرلرینی دیوانین گلجک 

چاپ اوصولو ایلهوناجاغیق چاپالریندا اوخوجوالرا س
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دونیادا بیرینجی دؤنه اوالراق سوناجاغیق. چاپ اوصولو ایله 

نین ایلک چاپینی « دیوان شیخ نظامی» ایشیق اوزو گؤرن 

یاشیندا تهران شهرینده  96نجی گونش ایلی -1399

عالیمیمیز، بؤیوک  تانرینین رحمتینه قووشان آذربایجانلی

« برات زنجانی»دوکتور نظامی شوناس مرحوم پروفئسور 

 نین عزیز  خاطیره سینه حصر ائدیرم.

 

 دیوان شیخ نظامی

 

 یا اشرف البریّه یا سیّد الوری

 و منزالً ًااعلی اهلل ذاتک قدر

 و االرض اشرقت بک من نور ربّها

 مُذ الح شمس وجهک من مطلع الهدی

 ای لمعة زحُسن تو خورشید و آسمان

 وی پایة زمنزل تو عرش ذوالعلی

 زن شود،نجا که بحر بخشش تو موجآ

 ابر بهار غرق عرق گردد از حیا

 وظ قدر قلّةکوه مقام قربفمح

 مخصوص صدرصفة ایوان کبریا

 سر رشتة فتوّت و سرچشمة کرم

 سر دفتر مروّت و سرچشمة سخا

 ای شرعیله مخلد و قولیله معتمد

 د و وصفیله مصطفیی اسمیله محمّئو

 ت اوالرجالل ایچینده سلیمان وق و عزّ

 هما ةهر مور اوزره کیم ساالسان سای

 (تا بوال )تاپا یآدم ک  قالب  یوغرولدو خاک

 خیشت وجودنیله شرف، قصر انتها

 عیسی چو مقدمین خبرین وئردی عالمه

 احیانی، حق عطا  جزعائتدی دمینه م

 دئر: خلقونه عظیم، اوخور:نفسینه کریم 

 ینی خداهتشریف ائدیب صفاتیله ذات 

 هیهین بیلینمههیله صفاتنزّذاتین ت

 «اجم اذا هووالنّ»  نینده ائندی سورهأش

******* 

 لوطفون نعیم آب بقا کبی روح بخش

 خولقون نسیم باد صبا کبی دلگشا

 نولیدی توپراغ اولیدیم دئیه رشک ائدر

 سن نئیره )) آیاق((باسدیغین گؤروب اصفیا

 چون وصف بارگاه اذاتم دیر یئرین

 ن اوالر سنه سزافقرله فخر ایله س

 شرعین اساسی اولمویا شاها خلل پذیر

 لو بسط الجبال اذا شقت السماء

 یازمیش ازلده خلعت و وصفین طرازینه

 کلک قضا که دام لکه الغز و البقا

 کونینه ذاتی عللت غایی دگیلمسه

 خیطاب اوالیدی عجب اونا "لوال کله"

 الیق کریم دئمک اونا کیم خیطاب ائدیب

 دیلیندن اونون بیر کمیسه حرف الائشیتمه دی 

 لفظی رموزی مخزن اسراره دیر گونوز

 ایاغی توزی دیده ی ارواحه توتییا

 کیم دئیه سنه یوسف ثانی جمالیله

 یوسف گؤره رسه حوسنونو ثانی اوالر سانا

 آلنین  قاشین نمونه سیدیر بدرله هیالل

 زولفون روخون نمونه سیدیر  صوبح له مساء

 ه دئیه حیطاب ائدرای ماه چارده شب

 حق سنه آندا کیم دئدی قرآندا ها و طا

 قدینله زولفون و آغزینا ائیلر ایشارتی

 قرآندا حق نه یئرده کی کالف الم میم اونا
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 ذات شریفینه نه عجب سایه ائتمسا

 نورون اوالرمی سایه سی ای فخر اصفیا

 چشم و چراق جومله ی آفاقدیر تن ین

 علی السّوی  هر یاندان گؤرونر  اونونچون

 آلنین ، اوزون صفاتینی ائشیتدی دئدی عقل

 آمنت بالذّی خلق النور و ضیاء

 تابینده پرتو علمیندن جمال فتح

 کالنور فی الضالم  و کالبدر فی الدجا

 دوشردی معجزونله بیر آیلیق یوال نهیب

 باسسان رکابه ایغینی قصد ائدیب غزا

 بیر زخمله قئلئرسپرِ ماهی ایکی شقّ

 معجوزون نه عجب تیغ اوالر شها انگشت

 وقت خطرده چوب اونا صمصام آبدار

 وقت خضرده خاک اونا جام جهان نما

 گه بیر اووج سو ایله سپاهینی قندرر

 گه بیر اووج توز ایله ائدر دوشمنی هئبا

 مطلوب ایراق قئلیرآنه کیم سنه اؤیومه یه

 محبوب حق اوالر سنه کیم ائتسه اقتدا

 الی آنی منع ائدر نکبت آنه کی رد ین

 دولت آنین کی سن دئیه سن آنه مرحبا

 قاالرسا یاوه رحمت حقدن عجب گیل

 هر کیم محبتینله سنین اولماز آشینا

 تیز آزدرردی جهلیله عقلی غول نفس

 شمع شریفین آنا اولماسا رهنما

 غواص عقل بولمیی حددین صفاتینین

 چون قلزم صفاتینه یوخ حدد و منتها

 ذاتینه اقدام ائده سن کیم دئر کی وصف

 حق کندو عزّتیله ائدر چون سنه ثتا

 اولسون سنه و آلینه و اصحابینه سالم

 مادامت السمائ ومادامت التری

 آنلری کیم کواکبه تشبیه ائدیب دئدین

 کیم بوالر اقتدا ائدن  آنلره اهتذا

 شرعن سرای صفه سنین چار رکن دور

 اول چار یارکانالری حق قیلدی مجتبی

 کی اولدو ثانی اثنین غارده صدیق

 ائتمیشدی صدقله یولونا جان و دل فدا

 فاروق کی ائتدی فرق خطایی صوابدان

 اصفای اصفیاییدی اوالی اولیا

 عثمان کی بولدو گؤزلری نورینیله نور

 هم منبع عطا ایدی هم معدن حیا

 کیم دیر کی وصف ذاتینی عّد ائده حیدرین  

 ل اتیحققینده الفتا ایله چون گلدی ه

 اولسون رضای حق قمونون روحینه قرین

 کیم دین یولوندا چکدی بونالر زحمت و عنا

 یا شافع الخالیق یا قامع الضالل

 یا جامع الفضائل یا راجم النهی

 اشفع الختئیتی  و ذنوبی و ذلتی

 المنیلیکن لی وسیلهً و ذلیالً ا

 سن امتینی ذکر ائده سن نفسینه قییب

 ه جمله انبیاانده کی نفسی نفسی دیی

 اول بزم ده ائده کاستی شفاعتین

 حاشا کی بیزی سایة لطفون سوسوز قویا

 یا رب محمدین که شرف و فضلی حورمتی

 بو خستة گوناهه سن ائت رحمتین شفا

 سنسن وئرن آنا دخی مولک کرامتی

 تو تی لمن تشا والملک فی یمینک

 عفو ائت نظامی نین کرمیندن خطالرین

 دیر بنده دن خطا شه دن چو عطا عاده

 اول بنجه جرمله توتار سنه اومیدینی

 سن بونجا لطفله قووسان آنی دگیل روا

 چون سن کمال لطفله التقطوا دئدین

 جورموم ندکلو چوغیسه قطع ائتمزم ریجا

****** 

 نرگیس

 ی جیگردن قدح زر نرگیس-دولدوروب خون

 نوش ائدر لعل لبین یادینه ساغر نرگیس

 ه کی وار باشیندهبیر آیق جام شرابیل

 شویله مست اوله کی دوغرو توته مز سر نر نرگیس

 بوکولوب بئلی، صرردی ،دخی تیتره ر باشی

 طفل ایکن اولد مگر پیر معمر نرگیس

 سین ایچنده دورار ایاغینه مغرور اولوب

 نو جوان کیبی توتار سبز ده ساغر نرگیس

 اهل دل کیبی صباح ایچمکچون جام صبوح

 ه بادة احمر نرگیسدوکدو سیمین قدح

 گؤزو دونیایه باخارکن قومز الدن قدحی

 عجبا خه مرلیمی؟ اولدو مُخمّر نرکیس
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 ی گولدن آچیالر-ی پیرهن یوسف-نکهت

 ی پیمبر نرگیس-ی  یعقوب -نئیته کیم دیده

 سبزه گؤز نورنی ارتیدیغین ائشیتدی مگر

 ی صنوبر نرگیس-کایله دی منظره سین شاخ

 خضر و نارید بیضا و عصا و شجراال

 جومله سین ائیله دی شکلینده مصوّر نرگیس

 قورو تاجیله عصاسین قیلیر عالمه عرض

 صوفیلر کیبی دوزوب شکل مزور نرگیس

 کاسه اودناتماغیله باشدا توتوب هنگامه

 بیر اووج سیم و زر آتدی ساناسان جر نرگیس

 له شعبده علمینده کمالی یوخ ایسه،ای سئحر

 ؟!سیووجونا آذر نرگیله آلیر ابس نه حیله

 سلیمان الله ی -چتر یئنهنه یردی اوستؤا

 ی  سکندر نرگیس-گولدو باشینه اوروب تاج

 یله فلک عکسی یئرها جوموساناسان دوشدو ن 

 سییله سراسر نرگباغ اواللی، سبز  صحن

  ی  بهار-جهانی تونادا باد یحؤکم قیلدی ک

 سیر نرگلکونه شاه اولدو مقرّوون چمن مچ

 ییهدی هر بیر چیچیله زین ائیلها و ساز بلَسَ

 سیلشگر نرگ رلیچمن ایچینده چو عرض ائ

 زرکش نه سببدن گؤتورر؟  م و سنجقلَعَ

 سیچمنه اولمادی سرور نرگ  گر سریر

 کی رستم سوسن شؤیلهآلدی خنجر الینه 

 سینیته کی نوذر نرگ وزونا،مگورز او قویدو 

 نیل الینه  پر وئردی گولیالجوردی س

 سیاؤردو اؤز باشینه آلتین سولو مغفر نرگ 

 یلها صورت بودی وردی چو جمع ائیله  لشکر

 سیکسر نرگئدی یبردی هالک ائیله  گرلش 

 باشی دیکلدی سؤکویه تیکیلیب،گؤیه  وگؤز 

 سیدالور نرگ  دارای  اولدو سان دوشمن

 ل و گولونبوفتین سیص «میزان» «لهونبوس»ر عرض ائد

 س ییله دو پیکر نرگا ودل  گؤسترر صورت 

 لبرکی اوزو شمعینه ائیلرسه نظر،ینئجه د

 س ینرگ سرنا پروانه کیمی، ویاندیرار شوق 

 دیروصفینده دئدیم کیم یئری هبیر غزل گؤزلر

 سینرگ حررم دهبیاضین  ائده چشم رگ 

***** 

 سیده، بنزر نرگیدیم گؤزلرینه، شیوها دئر

 س یگتمگر نریکار و سهیار و ساولسا مکّ 

 قالدیریب باشینی باخمادی حسددن یوخاری

 سیعبهر نرگ ایکیندن هسروین اوستونده گؤر 

 یر؟هسارالیب بنزی، عصایه نه سببدن دایان

 سیخسته اولمادی گؤزون مکری ایله گر نرگ 

 نچه؟قؤیه مظهر هانی آغزین کیمی بیر شیوه

 سینرگ فیتنه یه مصدرهانی چشمین کیمی بیر  

 اغا او اوزلر اؤزلر اللهاوز ووروب توپر

 سیاول گؤزلری گؤزلر نرگ هگؤز آچیب باغد

 چونباشدان آیاغه گؤز اولدو اوزونو گؤرمک

 سیعرعر نرگ بویو ل،ونبوساچی س ی اوزو گول،ئا

 ایلدیر اعمئیدا، دینگؤزی واردیر آخی باش

 سین اول چشمه برابر نرگیسیر کندگر ائد 

 هدهنین کیمی اوالر گر اوال املح پوست

 گؤزلرین کیمی اوالر گراوال احور نرگیز

 براخیومکتب کیمی باشینی اؤنینه ب  فلیط

 س یر ازبر نرگسی وصفین ائدگؤزلرین شیوه 

 رم،ائد نی تکراریوصف کی گؤزوندون و گون چون

 س یر نرگشعریمده مکرّ اوال نه عجب گر 

 عالمده هانی؟ حوسنون کیمی بیر باغ بو  باغ

 سیزره یا توتا خنجر نرگ یهئگ کاندا گول 

 رسه نه عجب حئیرتلهمون ااوج بارماغی

 س ینرگ ،ی قدی صنوبرئ، ادینیگؤردو چون ق 

 له قولای چون چشمینه بو وجهوگؤسترر اولدوغ

 س یاصفر و اخضر نرگ  فیفر و الیص  نقش 

 هرورجی لبالب گؤونین دسیهدهنین حقّ

 س ینین باغی سراسر نرگسیگؤزلرین خانه 

 قدرتدن -نظر قیال خداوند  قدرگر 

 س یگؤزلرین کیمی اوال مدحته درخور نرگ 

 نناسما قدر، ک  بخشجهان  بیر خداوند

  و مهر اوال کمتر، نرگیس باغ قدرینده مه 

 دیر اول؟ خسرو آفاق محمّدخان کیمکیم 

 سیر نرگر دیده منوّگرد راهیندن ائد

 سماواتیله ارض  یبغگؤزلرینه  کشف اوال

 سینظریندن بوال گر، فر، نرگ نور  تاب 

 خاص  ندن ایره شربتولطف  شفاخانه گر

 س یتر نرگلباولمغه یئیر قان رنجیله،  

 دادیشک مید قلم و مویله زمرّا زر دوات
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 س گیر نرکی  سنین مدحینی یازَ توتدوغو بو 

 نی گر یازماغا دستور بوال،ینظرین وصف

 سیدفتر نرگ یازانین ورقیندن گؤزلری 

 نی گر گؤرسه گؤزوسن فلک قدری، ملکسانه

 آدمی اولدوغونا ائتمه یه باور نرگیس

 گؤتوروب اللرینی اوزونو گؤیلره توتار

 س یلت و عؤمرونه قیلماغا دوعالر نرگود 

 تیغینله، سنه هییرزم ایچره نظر ائیل  گرد 

 ظولمت ایچینده گؤرر خیضر و سکندر نرگیس

 الاو گر هچاکرین اول گؤزو گؤررسه کمین

 سیر نرگشه اولماقدا مخیّ وغونیلهقولل

 سینکمتر قولونون مرتبه جاهلهبولمایا 

 سیر نرگگر ائده حؤکمونه آفاقی مسخّ 

 د تختهوئچدی زمرّک نوبنوزر اؤر  تاج

 سیچاکر نرگ اواللیدن بری سن خسروا 

 دکینبحهؤگئجه کیپریکلی گؤزون یومماییبان ص

 سینرگ ین ائیلردمتیبیر آیاغ اوزره دوروب خ 

 جهان!  شاه گؤزو گؤرمز، اوزو اوتانماز، ایا

 اول سببدن اؤرونر قرشینه افسر نرگیس 

 سینهندن اگر مایه ایره نامهینور رای

 س یازهر نرگ ی  هرهؤز و اوال گول ی بدر-مه

 رسه گئدایستر آلتون نریهباشینه  گؤتوروب

 س یر نرگمظفّ  ، ایا شاهیندهعهدی -عدل 

 زمنینده )ظلمتده( ، مگرر باشی قاراالر گؤزو اچیقزین

 س یدی منظر نرگنی ائیلههلیغا ی -هرسدّ 

 یسه نه عجبا گر زر و سیم گؤزوندن یاغیر

 بؤیله کیم جودینیله اولدو توانگر نرگیس

 حیشمت و جاه ایله دوشمن سنه اول دم اریشر

 س یقیصر نرگ  یله همسریکیم اوال تاج 

 زینی سحرگه شبنمله آغ ایرّودولدورار د

 س؟یمگر اولدو سخنور نرگ ایندهذات  وصف 

 سمندیندن ائدین سورمه، دئدیم  اول شهین گرد

 س یب هر نرگی، دئ«بر چشم!»قویدو بارماق گؤزه  

  خی گولشنده، شهااو ابرص د اکمه یهبیتمه

 س ینفسیندن بوال یاور نرگ  مسیح گر 

 لیائشیده دغناضداد  یاساغین جامع

 سینرگ آذردی یچینده نهان ائیلهپنبه ا 

 دارین اولوبان الده توتارساقی و مشعله

 سیزر نرگ  یسمن، مشعله سیم  قدح 

 شئم ایکی شیینینده گلیر نقش چو دایهکعبت

 سیشدر نرگئش  -نه سببدن اوال پابسته

 یسه ا ر ورد و ریاحین وارقده باغ ایچینده ن

 س یگدی نؤکر نرسین کندیسینه ائیلهملهوج 

 سیندن کیردی مگر سویوغون افعییحرز ائتد

 سیش و بستر نرگیر بالزبرجددن ائد کی

 زمین و زامانین  لطانوله سای ساناسان رمح

 س یور نرگعچیخاریب ائتدی عدوسی گؤزون، ا 

 لرینهرهؤجمالیندا پری چ  ه کیم باغچنئ

 س یاوزدن و گؤزدن اوال تازه گول و تر نرگ 

 نیگهتونده اوال خیمهفلک اوس  زارسبزه

 س یاختر نرگ قمردیرگول و و کانداخورشید 
 ٭٭٭                               

 ینی بو دیل،یوصفینده اول جمالین ذکر ائتدی

 دیر، قاییلر)آیدر(، هللهر کیم ائشیتسه اید

 وزونه قارشی گؤزوم یاشینی کیم گؤررسها 

 لیله مقابای ا خورشیداولدو، سانیر، ثریّ

  موسی  اول زلف، اول بناگوش، ثعبان و دست
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 ل یباب  هاروت و چاه ،اول خال و اول زنخدان

 قاشین ایچینده گؤردوم ،رخشم چشمینی چونوپ

 لیسی منزومیشدیر خورشید قساندیم کی ائیله

 دیر گؤرندن سو، عارضین صفاسیندیوانه

 لیچون وورار اونا سالسصبا اونون  باد

 یدیمیهپاره ائیله یتیغ ایله هئیکلینی س

 لییلیر قولون حمایههبوینونا هر کیشی کیم ق

 نس و پری نولور کیم، حور و ملکده یوخدوریا

 لیشکل، بو شمای لطافت، بو حسن، بو بو

 ، کیمدررشغل و غؤیله لطیف و پاک و بیا

 یلهردیم: یوخدور تنینده بیر قئاولماسا بئلی د

 بو صورتیله سنی گر گؤرسه ایدی لیلی

 لیزای یه عقلمجنون کیمی اوالردی البتّ

 یم تؤکرسه حؤکمو،هبخشین قانلعل حیات

  ل!یحیات قات  چون طالعیمده اولور: آب

 چون کیم می،ن عجبمزهغ اوالرسا ابوخ مخمور

 لیعاد  ی، او یئندی، عهدینده شاهنهر فیتنه

 معالی  اعالی، اول کعبه  بلهیاول ق

 ل،یفضای  معانی، اول مجمع  اول منبع

 راحمد، اول ملک کیم: پیلطان ابوالفضایل وس

 !لیبیر بحردیر کی بولماز، عقل اونا هیچ ساح

 قدردیر، نئجه کیمبی ونیایندا دهاول کیم قات

 لییندا جاههیندا عالیم، عالیم قاتهل قاتیجاه

 مُنزلنینده اولدو أفتح و نصرت ش  آیات

  نازلندن اولدو یرای ،لتوو د زّیرایات ع

 سالطین  سر  تاج ،سمندین  موس   لنع

 ل یافاض  خور  ین آبهسرای  در  خاک

 ذینس ایله جیننه نافیجمشید کیمی حؤکمون ا

 لشامیایله بحره  یضین برّئهخورشید کیمی ف

 وازیوه عدلین سنین میاوستوا  ی خطّئا

 لیآسمانه قصرین سنین مشاک  وی سطح

 گردون ت القضا -برجیس کیم اولوبدور اقضی

 لیکام یرمز سنه، نه قدری، علم ایچره اولساا

 محیط اولوبدور قاپین گدالریندن   بحر

 ل یهر کیشی اونا سایکیم آیدیر گؤرمزمی سن 

 آسمانی قهرین اودا یاخاردی  اطباق

 ل ین اولماسا ایدی حایوطفلئرده هگر آرا ی

 سرگران سبک  کوه یندا شاهاهحؤکمون قات

 لیول کاهعج  ا برقیندا حقّهعزمین قات

 مین حشمت سلیمان بیر موره وئره یزدان

  گرهیمتین هماسی اوستونه بیرغا ظلّ

 شن ایدی،وسیله آفاق ررایین شعاع

 !لیم یاندیرمادان مشاعوفلکده انج   جوا

 ئددینجی چرخی مسکنهمیشدیر ییوان کیم ائیلههک

 ( قصرینده پاسبانه اولماز داخی مما )مماثیل

 صی القضات گردونبرجیس کیم اولوبدور اق

 ایرمز سنه ندکلو علم ایچره اولسا کامیل

 یخ کیم توتوبدور خشمیله الده خنجررّیم 

 ل یمقاب ،سنین ،ایسترکی دوشمنینله اوال

 ناتییسنیله کایوخورشید کیم توتوبدور ح

 یندا بؤیله بالکل هدیر جمالین قاتبیر ذره

 ،رساز ایل  هره تعلیمؤکی ز ایللر دورور

 یل!تماغا چنگ، اولمادی داخی قاببزمینده تو

 بندن کیمی عطارد آلمیش الینه خامه

 لیبان دیمهر  ی شاهئیازیب توکتمز، ا وصفین

 ارتییه، زهم دئحریمین ائد  ی مه کعبه

 ل یب منازییهدونیانی هپ دوالنار، قطع ائیل

 ل ائتسهمّأسینده ذهنین تحکمت جریده

 یلجا مشکلهر ایچینده قالمایا ققد رّیس

 زیکر عاجیوصفین ائتمکده ف ،سن شهسوار 

 ل یعقل راج یلماقداهمدحین ق ، سن شهریار

  عه، عؤمر ضایدیهر عؤمر کیم قاپیندا کئچمه

 لیکر باطی، فمدحینده یلدیر یکرکیم دئیهر ف

 جکزمان کیم عزم  رزم ائد و خسر ای

 ل یشیندن عالم دوالر زالزینبوشبدیز ج

 ه تؤکر قانئریز  سیندن چشمیزههن  گه طعن

 ل یسویوندان اعدا ایچر هاله  گه خنجر

 رسه حقو وئردی ئچون ووارزانی اولدوغ

 آجل  جالل و ل جاهیعاج  و صفای عزّ

 ومردیجعدونین فرقینده یوخ (سئی آیغین )آزغین

 لیکس باشینی حسودون تحتینده یوخ چو طای

 کرم شعارین  کفّ ،عدو شکارین  تیغ

 ل ینای  زنوشده میبخش ،فیخاط  شده برقیکوش

 یدیئره تؤکههن ینده ساقی جرعهیگر مجلیس

 واصل الحال روحهاوالردی فی «رمیم  عظم»



9 

 

Xudafərin 200 (2021) 1400دی  201خداآفرین   

 سیاهه باخسان  یله خاکویت گؤزیترب گر

 لیلعل و عقیق اوالر سنگ مشک و عبیر اوالر گ

 حاجت نه رهان سنهوب شاها فضل و شرفده

 ل یحسن ایچینده الزیم دئیل دالی  خورشید

 جالل ایچینده فضل و کمال ایچینده و زّیع

 یل هر قبیقول قاپیندا دارا، هرکول تنینده  ره

 ن ائدرلر ایدیپیندا، تایقولالر کیمی قاپ

 یله طغرل ا بوعصره قالسا شاها، شه سنجر

 ی نظامیئیله طغرل وصفینی، اا و سنجرق

 طغرلرسن شه قاپیسینا راد ائدوم سن جر

 تمزهه آخر ائوصفین مین ایلد  کی جوداول شه

 لییلر اولسا ناقهمینینده بیرین نقل ائ گر یوز

 ل سؤزو اوزاتمایی دئچون ذاتی وصفه گلمز، ا

 یلهق دعا ییب،داعه منجر! ختم ائیلهصُ کوال

 ایلانی گون له میزه کی اوال عؤمرون چنئ

 لیدمورد مدحین عالمده  ه کی اوالئچن

 اولسون مدام اولسون ،لقین دیلینده مدحیناخ

 هر بیرگونون تومن ایل بیر ایلین تومن گون، هر

 ندا چاکریلت قاپوت باشیندا افسر، دعزّ

 لیمله حاصور، مقصود جمطلوب هپ میسّ
 ٭٭٭                               

 م حشموگردون حشمت انج  لطانوکر کیم سوش

 سلطنت اوزره قدم   له باسدی بساطایزّیع

 ییبائیله یله یونان تختینی فتحا بهرام  رزم

 جم -مبزکیخسرو دا، توتدو  قصر دارا کیمی

 ]کمال [جمال  و دریای جالل درّ و چرخ  ی - درّ

 یم یخلق ش  فر و ضالل و جامعوک  قامع

 رج سلطنتوب  دولت ماه  اوج  آفتاب

 لطف و کرم   ت معدنوّجود و مر  منبع

 لطان جمال اول شاه کیموجوان سوشهریار ن

 مم یواال ه  والی دیر،عالی علم  خسرو

 صاحب عدل و داد  ا،سنسن بوگون اول شاهوخسرو

 تمیس  تیغین یئر اوزونده قویمادی گرد  باک

 له،ای فایت جودیدیر کسرورا! بئش بارماغیندان

 یله سحاب و کان و یما آفتاب و ماهتاب

  یمیتهری اولدو ؤومیله گغبحر اولوب جودون، 

 ی خم تا توتدو فلک پشتین احسانینال  بار

 الیامت رله بوالناعظم، خوان احسانی چرخ

 !کمیدیر شک وجودیه د کیم باشدان آیاغا یگرچ

 سحتده سنی عالمهومن نئجه تشبیه ائدیم ف

 کیم سنین ایشین کرمدیر، عالمین افسون و دم 

 یلدیر سلطنتئییق دییه السن دورارکن کیمسه

 مز الجرم ه یالف حسن د  ارکن آیهرودگون 

 رلردی آیاغین توپراغینقبال ائدای  بلهیق

 عجم  روم ایله کسرای  قیصر لسهگر دیری

 ،کیمبو ایدیگینه شاهحشمت سنه دَ  دعوت

 قسم قیلیرچرخ ائشیگین توپراغینا   قاضی

 رب اونا مطیعغ اول سکندر سن کیم اولدو شرق و

 م خدسان کیم اولدو انس و جن اونا اول سلیمان

 دیر فلکائشیگی له، قدرینای قدر  هم جالل

 دیر حرم له ملکون حریمیای امن  هم کمال

 ت کیمی قدرین مقامی منتهاجنّ  درهیس

 حرم کیمی حریمین محترم   صحن  ساحت

 سینهبّوگردون گر تماشا ائده چترین ق  چرخ

 بقم  نیلگون شکلی خجالتدن توتا رنگ

 جک جان بولبولوله احسانینی ذکر ائیدهای لطف

 غم:یطلعی تکرار ائدیب ائیلر نبدم بو م -دم

 «عمین  انواع»ن دئیه« بوالممی ؟» نندایی کی قاپئا

 «نعم» االّ  سانیندان جوابیاحسانین ل اولماز

 طالب مغروقدن یوخدور قوالغی کیمسه نین

 «ال و کم» کیم سنین قاپوندان ائشیتمیش اوال 

 مظهری یله گؤرن، دئر:ا ینی بو لطف و جودهذات

 ممالرّحیمُ  دیر خالقعمیلنمعطی ا  رازق

 ن اسسه عالمهولطف ی -دم، نسیما ی مسیحئا

 تمینده قالمایا درد و الم رنج و سویئر یوز

 سانا کیم ریشریله دوشمنین اول دم اا شمتیح

 رمتینی، بوالحکمؤیندا بوال احمد حهق قاتاح

 دوشمنین عؤمرو گونونون یازالی دوندن کئچر

 دیردئییب عدم شویله کیم سرعتله گئدر قنده

 ینی بیر درده اولسون مبتالهینلر ذاتسئومه

 یری امغاونالرین دردینه اولمایا اؤلومدن  یک

 ث وجودین ممتنعیسین حادنین ائیلهدوشمنی

 مدیر قدمیینین وصفینه الزهاول کیم آنین ذات

 دیر بالیولونا باش قویمایانالرین حریفی

 دم یدیر ننا قول اولمایانالرین ندیمییقاپ

 یل عهدینده فریاد و فغانیکیمسه ائشیتمیش دئ

 زیر ایله بم   دن، مگر کیم نالهچنگ و بربط
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 ل، همینیل دیلطان عادوی سئ، ااامیندعدلین ایّ

 ژم ودیر، دساقی ،لبردیر پریشان چشمید  زولف

 ه کیمر یاساغین ایریشه بیرحدّیسرورا! آخ

  و غنم له رگرگلح ائوشیر و آهو همدم اولوب ص

 ، کی اوالراییندن ؤیله بوال نظم شعالم حال 

 جماَ (شیر)بیشه چینین  (چینین شیرین)  مرتعی، آهو

 دیرهوا بیر ذرّوسبت، خسریینین نورینه نیرا

 گون کی تابیندان جهانی دولدورار هر صبحدم 

  وا!ویسر، خسرئدا  سینده آدینی چو نقشسینه

 رم عجب اولماز، د الق ایچینده محترم اولساخ

 اوزونهان عمّ هتیغین دوش  وا گر عکسوخسر

 دم  رققصدف ایچینده اوال  - رّولعل کیمی د

 ینیلردی زرّآفرین ائیلرلرایدی گؤرسه

 ستهم گپشنگ و   اردشیر و رستم و پور

 خیال  یه دستاؤپمه رکابینیه قدرین ارمه

 القدم -قوز کورسوسون افالکین قویا تحتقگر دو

 یله کیما دا، بو میقداریاراشار سانا خداون

 علم   گونش تاج و طبل اوال گردون  چنبر

 دیسبت ائیلهیعقل آزاندا ائشینی کی چرخه ن

 دمبهن دماچیغریناردی چرخ اول ذوق و صفاد

 واونین یازماغا یئتمز خسرمینده بیرین مدحی

 وران قلم ؤت دبر اولوب اولورسا مدّیح  بحر

 عالمین چونکی رایین اولدو شاها قهرمانی

 م هیله گردون متا لموظ گئرو)کئری(اولمویا شمدن 

 ل فرق اوالییله باط اقّاکیم ح قاقاوار امیدیم ح

 چون حؤکمون حکم اولدو آراسیندا  نیناول ایکی

 جو -یله ائتدیم جستا ایللر اولدو کیم شها سعی

 عالمده بولمادیم سعادتدن رقم   دفتر

 الم قرینسعدله او بیربونو بولدوم چاره کیم 

 ن سعادت بانا هم ایندهاوال کیم فیض اوال ذات

 سعادت کیم وجودیندن سنین  سن اول اهلسن

 ولور مغتنم ا لر اولدو، ونئچه منیم کیمی

 داشی لعل ائدر ،کی ت قیلیب گونش دئرلریترب

 گونشدن سن آشاغاسن، نه داشدان من ده کم (نه  سن )

 لپایما ااولموشام شاها حقارت تورپاغیند

 سن، من ده نم چون سن گونش ،منی تورپاقدان گؤتور

 یله منیما و جاه اییرور عزّ توپراغا باشیمی

 ندا کمتر قولالرینا ائیله ضمّییعنی کیم قاپ

 کمال  فه بیر حرف بسدیر دئدیلر اهلیعار

 م فدیر نه حاجت کیم سؤزو تطویل ائدیشه چو عار

 مغشادی و   دیر همدمنئجه کیم ذوق و الم

 ذوق و الم   دیر موجبمغئجه کیم شادی و ن

 مغیله ا شمنه دردوسانا شادی ایله ذوق و د

 م سنه و دوشمنهییوا، داوهمدم اولسون خسر

 له ایاکسیک اولماسین جهان ایچینده ذاتین عزّ

 دمبهساعت دمبهدولتین ساعت ائرته دورسون
 ٭٭٭                               

 روزگار  خدیو ویای تهمتن تن سکندر 

 کامکار   ر فر، امیرد ید، مظفّوی مویّ

 جم مرتبت  فیآص ،رفعت شهر  شهریار

 پروردگار   دولت سایه  اوج  آفتاب

 د حلم و حیدر علم و عمر معدلتای محمّ

 کردگار  وی حسن خلق و حسین اخالق و نور

 دیر:جنابین وصفییله عالیا برق آسان  تیغ

 ا ذوالفقارالّا علی، السیف الفتی الّ

 صفدری سنده جود لیاونودولدو، ختم اوال

 اسفندیار  برمک ول و آحاتم و بهرام و 

 اللیسه اؤزون هاسبینه بنزتمه  پای نعل

 فلکده گوشوار   گوش ی -اولمازایدی گوشه

 لرقوللوغون ایله سلیمان اولماغی عرض ائتسه

 دور کیم سنین قوللوغون ائده اختیارل اولیعاق

 فضل  ارباب  سبیلین مسکن  ابب  سده
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 کبار  ف ص  ن منزلینفال  صف  هصفّ

 لدز کیمییئچوخ ایسه  دکلودوشمن نه   لشکر

 طلعتین گؤردوکده اولور تار و مار  آفتاب

 فلک –یل یئل کیمی فلک این میله ایلسا ا سرعت

 و کنار بوالماز جاه و جاللین بحرینه حدّ

 ر فلکدیخواهیجهلین نیک  نئجه کیم ارباب

 دیر روزگار،علمین دوشمنی  نئجه کیم اصحاب

 یله اولسون مداما و بخت یله عزّا محنت و رنج

 خواهین تاجی دارخواهین تاجدار و کینهنیک
 ٭٭٭                               

 عالم پناه خسرو رشته شهر مروت 

 (  لطف ایالهپروردگار)  اوج دولت سایه  آفتاب

 ورورد متر پاسبان کیوانجاهیندا ک  قلعه

 کمتر قرص، قرص مهر و ماه افالکینده  خوان

 له، لطفون نسیمینه اؤزونای نسبت ائتمیش سهو

 سحرگه هر گون آه   قیالر بادندن اول گوناهی

 سنائیله وش سیرارهله سیّای نگ گردون گردیخ

 راه  جه پیکوننؤدولت و بخت و شرف اوالر ا

 بیر حده کیم جود و جاهله شهرتین ایریشدی

  حاتم و بهرام گور ین شهرتی اولدو تباه

 ثدن امینیحواد  فرعون  اولمادی تشویش

 پشت و پناه ین، اولمادوعون هر کیمه کیم فرّ

 شهریارا قاندی لطفون قندینه چون خاص و عام

 گاه  –ن گاه ایسَ طف ائیلروهم ل انوال بیز قولالر

 لیل و نهار  چاپین شیوه  اشجه کیم فرّئن

 سیاه  عنبر، گه توتا چتر  گه دؤشویه فرش

 در دایما مانایله هر زدر دولتیله ادولت و 

 خیره، اول سن پادشاه  تخت و بخت چتر صحن

 ماُیسنه دوشمن اوالنین اولسون لباسی دا

    مقلوب کاله اباشدو  تنده تصحیف قبا
 ٭٭٭

 یمایبدرین مکانی، دا ی-دیر، سن مهجان و دل

 دجا ی-لبر، سنه، بدریی دئر: ال سببدن دئرلاوْ

 جان حسد،اوالر  غایتدهنینجرییسینه هعدهوٌ

 یه عالمده ائتمزسن وفاکیمسه کاندان آرتیق

 نچون اولماز قبول وصل ایستر، هلزوٍلفون ی-خم لید

 عا وستجاب اوالر دوٍقدر ایچره دئرلر: م ی-ن شبچوٍ

 صهبا بنی شفقت ائتدیگیندن آجیر ساغر وْ

 جمع آرا منه  ی-ندیغیندان آغالر شمعیا ایچی

 نییرسن لعلهآغزینی اوپسم دئدیگیمجه سور

 نین جانینه ائیلرسن جزا یوخ یئره من خسته

 سالماق گوناهدیر، دئیرسن ین بوینونا قولیغعاش

 ا!ن قاییرما، دوال منیم بوینوماسن گوناهیند

 ر: لر، دئیهردوسه حورییف ایره راهین گر ی-گرد

 ا!ولت، مرحبؤد ی-چشم ی-اییی توتئمرحبا ا

 خوب غایتدهونزؤگدوشموشدور اوستونده لبلرین

 ! لور اوستونده حلوانین کی بادامی اوالخوب اوْ

 نظامی آدینی دیرقوموشالر باراننین شکی ای

   ماالسّ -ل االلقاب من صوبوش دئمیشلر: تنزّخوْ
 ٭٭٭
 مر دیارینی خرابؤیل فنا عئده سائتمه

 العیش نَصِیبا  مِن العُمر نِصابخُذ مِنَ 

 فتح باب حرم عشق ز میخانه طلب 

 رَحِمَ اهللَ لِمَن عَلّمِنَی فتح الباب

 یله، یئنها هاراب ییدا کئش ی-قیی عاشئیش ائت ائع

 طابَ وَ ردِالوَه بِوضه کالجنّالرّ ینَزَ

 لرکیم دئیه بوٍته وئر بنجیلیین، بیر نوٍولوٍک

 الوَردِ وَ طابَزَینَ الرّوضه کالجنّه بِ

 و نازی که ز رخساره تو روز شود، سر

 لَوتَجَلِی لَکَ فِی الَظُلمَه مِن غیر حِجاب

 از غمت آنچه بجان من دلسوخته است

 لَو وَضعَنا اَثَراَ  مِنه علی الصَخر لذاب 

 لدو نصیببال اوْ اندوه وْ منه سندن غم وْ

 قسمتی منِک بَالءُ و عَنَاءُ و عَذَاب

 تو در کنج دلم معتکف ست گنج سودای

 مَسکَن الکنز و ماواه خراب وَ یَباب 

 صبر هینظامی نئچه بیرائیلی هیجره محنت

 سَادَتی، اِخترقَ القَلب بشوق االصحاب

 ٭٭٭ 
 سکین عندلیبییله ما سین دردنئجه فریاد ائتمه

 ن حبیبینه رقیبیندن قریب رمز چوٍؤکیمسه گ

 ورقلشندن بیر وت جمالین گجنّ ی-روضه

 شیندن بیر لهیب یین سوزغدوزخ فرا ی-آتش

 لواتالصّ -اهلت الآیدیر: الصّ رسه،ؤکیم گ ونووزوی

 لیب لیب اهل الصّنه کیم باخسا، آیدیر: الصّزوٍلفوٍ

 دا گولینبنفشه آلت ،خسارینور آلتیندا سونبولون

 نده سیب ونج اوستورونخدانین تیزره زوغبغبین ا

 ب ائتمه کیموم تعجّنده آه ائتسهودمبدم کوی
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 غریب بولبولی -ناله اولماز ایچینده گولستان

 رج خیبردن عوض دیر زولفون ای کافر نژادوب

  دیر چشمین ائی جادو فریبچاه بابیلدن بدل

 خاک اولور ی-یم نصیبیلر دارعهوی نظامی جئا

 وصلیندن ایسترسن نصیب ی-رعهوٍل جراه اوْ ی-خاک
 ٭٭٭                          

 چون که دهقان ازل کشت روانها را کشت

 چرخه گردان قضا رشته جانها را رشت

 خاک من دست ارادت به می ناب سرشت

 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

 رقم زرق و ریا از ورق دل بتراش 

 پیش حق جرم نهان به بود، از طاعت فاش 

 مالمت مخراش  خاطر هیچ کسی را به

 من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش

 هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

 گرچه در کار گنه نیست مرا هیچ بدل 

 همچو من نیست بالطاف خدا نیز محل 

 دارم امّید به دارای جهان، عزّوجل 

 نا امیدم مکن از سابقه روز ازل 

 تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت

 در همه دیر مغان نیست چومن شیدایی

 زانکه من مست خراب آمدم از عهد الست 

 چون جز او نیست در آفاق جهان هر چه که هست 

 همه جا خانه عشقست چه هشیار و چه مست  

 همه کس طالب یارند چه مسجد چه کنشت

 من ازین پس نروم در پی هر بی سر و پا

 بس بود گوشة میخانه مرا راهنما

 پیر مغان معتکف دیر فنا تا بود

 هاسر تسلیم من و خشت در میکده

 مدّعی گر نکند فهم سخن، گو: سر و خشت 

 از ریا چند زنی طعنه به این مشتی خس 

 شرم از خلق جهان دار به خود دار نفس 

 کین حکایت چو تو دانند به عالم همه کس 

 نه من از حلقه تقوی بدر افتادم بس 

 دست بهشتپدرم نیز بهشت ابد از 

 زان می ناب کز و پخته شود هر خامی

 دم آخر به نظامی  بنما انعامی 

 کین بگفتست گهی صافیی درد آشامی 

 حافظا روز اجل گر به کف آری جامی

 یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت
 ٭٭٭                               

 عارضت صفحه گلبرگ و خطت ریحانست

 مرجانست  دهنت حقه پر درّ و لبت

 تا به آن وقت کس از دور رخت خط ننوشت

 همچو خط تو که در دور مه تابان است 

 تا شد از دیده من زلف و زنخدان تو دور

 بر دلم رشته جان بند و جهان زندانست 

 چهره رخ خود بمالیک بنماای پری

 تا بدانند که خوبی صفت انسان است 

 چون سر زلف دالویز تو در دور قمر

 ا زده آشفته و سرگردانست دل سود

 ز غم خال لب و اللة رخسارة توست

 این همه داغ بالیی که مرا برجانست 

 گفتة نظم نظامی زچه شیرین باشد

 دایما وصف لب لعل تو گوید زانست

                                  
 ٭٭٭

 دلبر به گشت رفت و رقیب از پی ویست

 ست چون شادی که محنت و اندوهش از پی ا

 گویم نهنید داغ منت، گفتی وقت داغ

 دل سوخت زانتظار بگو وقت آن کی است 

 در راه جان کسی به مقامی رسد که او

 دایم گشاده چشم و میان بسته چو نی است 

 زانست زنده دل که تواش هم قبیله ای

 است حیآنبهآن حی است که لیلیمجنون به

 روی مراد دیده، ز رخسارت آینه است

 ام جان رسیده زلعل لبت می است با ک

 از شبنمت، شب نم رخسار گل چنین

 یا خود زشرم آنکه رخت غرقه در خوی است 

 تن چیست بهر دوست نظامی زجان گذر

 کین الشه پیش اهل حقیقت چوالشی است
 ٭٭٭                                     

 تا خرد در سر و دل در بر و جان در بدن است

 غم تو سوختن و ساختن است کار من با 

 دانه خال سیه بر لب تو دانی چیست

 حب مشکست که در خاتم جزع یمن است
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 در میان خط سبز آن رخ گلگون توست

 چون گل سرخ مضیبی که میان چمن است 

 به فدای رخ و قد و بر سیمین تو باد

 هر چه در باغ  جهان الله و سرو و سمن است 

 تی بر بادچو جوام داد چو که خرمن هس

 دانه خال تو کاندر تک چاه ذقن است 

 دال المی که نظامی در زلفش پیداست

 می نماید که رخش در دل مسکین من است

 ٭٭٭
 دوست ی-شکینوم ی-لوساچدی کافور اوزره عنبر کاک

 دوست ی-شکینومی-لوسراسرکاکتوتدوجان مولکون

 اوزونو فر ایله، ایمانوک ی-لمتوه ایدی ظیٍاورتمی

 دوست ی-شکینوم ی-لویدی کافر کاکئسیلمیشگر دگ

 دوست ی-لگونوهره گؤر چنوّوم ائتدی اطرافی

 دوست  ی-شکینوٍم ی-لوٍر کاکعطّوٍآفاقی م قیلدی

 مقصوده ال ی-شتهرنول سرکؤ یئشردی اایره

 دوست  ی-شکینوٍم ی-لوٍر کاکیسّوٍلسا ال وئرمک ماوْ

 کیم ن عجب اولمایااچیخسا زولفو کیمی باشیند

 دوست  ی-شکینوم ی-لوٍینوما سالینماق ایستر کاکبو

 دهتنهیف ی-لمئن باشه عزولفوایله چیخدیغیچوٍ

 دوست ی-شکینوم ی-لوٍحوسنه سرورکاکی-اولدومولک

 نین اوستونده نظامی توغراسیینتها قدّوم

 دوست ی-شکینومی-لورکاکه اووسینه بنزط ی-سدره
 ٭٭٭
 دوروستستانی وگول یحان کیم دوالنمیشدیئر خطّ

 تابانی دوروست ی-دور ائدیبدیر ماهدیر کیمهاله

 مینی گونمواهی یار گندیس ی-خال ی-دانه

 دوروست اودالرا یاندیردی غمدن خرمن جانی

 ائتدیگیندن منی، کیم یه عهدرخورام اولدورمهقوْ

 دوروست یمانیئپ بولمادیم عالمده بیر عهدی و

 یخئحوسنون روان ائتمزسه ش مرشد اولماز مصحف

 آنی دوروست ؟رمام ائیلر اونو بیلمز چو قیکیم ا

 کیم آچماقدامه، نه الف ائیلر خوان حوسن 

 دوروست دن بولونجا بیر نانیقاپو قویماز گزمه

 هر ائدیب نئیلر رقیبئردوکجه سنینله مؤمنی گ

 ایمانی دوروست رکن اولمازاو یجان رین خودیکاف

 افشان سماعخانقاه ایچینده ائتسن آستین

 ست ونین گریبانی دوررقه اهلییقالمایا بیر خ

 طمع ی-خ دندانیٌئر شیرین لبینه شهتیز ائد

 کیم بیر دانه یوخ آغزیندا دندانی دوروست یگرچ

 ماز دخیلیاپی ینین  کگونلونو ییخما نظامی

 ین آنی دوروستدیر ائیلهشیشه کیم اوشندی کیم
 ٭٭٭

 فتیی پری صئلرین اقانیم توکرسه غمزه

 ن اونا دیتعیّوین لبیندن ایله مشیر

 ن گلیرسه قصدیمه، اهال و مرحباغمزه

 و عافیت  احّرسه قانیمی، صِهلعلین ایچ

 همینزلرین ؤگ مه دیکیدی غارت ائتالماق تن

 !بتیگور نئجه قاره چولده قویدو منی عاق

 لهربه گونول کیمسه سعیوق ی-ایرمز بساط

 نتیائیلر معاو عولت اونون کی طالؤد

 ی عجبئنین ، االکه ایردی آهی نظامیاف

 لتیخورشید منز ی-چون ائشیتمز اول مهایهن
 ٭٭٭                               

 قدح ی-ازل صالی ی-بزم ی-قیاللی ساقی

 قدح  جان هوای ی-جام ی-ر هوسهکونول ائد

 یله رونق و صفا بواللیا ساقی ی-جمال

 قدح ی-نمایجهان ی-دی جامر ائیلهکدّوم

 یمکرؤش گصفایی خوْ ی-چنک و شراب ی-صدای

 قدح ی-دیر صفا، صفاینغم ی-صدا، صدایٌ

 لعلینچون ی-رمک شرابؤگ یوزونورقیب 
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 قدح  ی-زایج رم اوالجهنّ دگیل کی؟  عجب

 شقیندهئع ی-جهان دیلرکی قدح توتا بزم

 دی شفقی باده کیمی آی قدح لهکیم ائیٌ

 مبولدویله طلعتین، ا صفا بواللی شراب

 قدح ی-سینه وئریر جالیجانالر آیینهکه 

 جکهنله لبلرینی حرز ائدیلرنظامی غمزه

 قدح ی-دوعای اگ-یفی اوخور گاه ئس ی-دوعای
 ٭٭٭                               

 تا بر گل ات سنبل و مشکین نقاب شد

 خورشید رو گرفت و قمر در حجاب شد 

 عکس رخ و جبین تو بر آسمان فتاد

 یان خلق مه و آفتاب شد نامش م

 این عیش عذب بود چو با آن الف قد

 برخاست از میان پی رفتن عذاب شد 

 هر زاهدی که آن رخ و لب دید هر زمان

 آشفته گشت و در پی شمع و شراب شد 

 دی وصف عارض تو مرا بر زبان گذشت

 از ذوق آن حدیث دهانم پر آب شد 

 چشمت که شاه ملک حبش بود بر سرش

 تر آمد و مژگان طناب شد ابروش چ

 ای گنج حسن و خلق کجایی که از غمت

 حال دل جمالی مسکین خراب شد
 ٭٭٭                                      

 جان ندارد در جهان هر کس که بی جانان بود

 آنکه مر جانش به جان داد مرا جان آن بود

 من ملک می خوانم او را زانکه از نسل بشر

 هر که انسان خواند او حیوان بودنام این سان 

 این دل سرگشته شیدا از شکنج زلف اوست

 حال گوی آشفته دایم از خم چوگان بود 

 هر که را با مهر رویش در میان آید حجاب

 جز سیه رویی نبیند گر مه تابان بود 

 آنکه آن گویند مردم این زمان اندر جهان

 غیر اوآن کس نمیدانم که غیر آن بود

 با مهر رویش در میان آید حجاب هر که را

 جز سیه رویی نبیند گر مه تابان بود

 و بستپیوستوعارضت زلف به جان ودلهرکه

 و شب حیران و سرگردان ]بود[ چون نظامی روز
 ٭٭٭

 م ایراق سنه بیدادمیدئدین ائتمه

 بارک اولدو اوندان ائتدین آزادوم

 باشینی مرغ اسیرین یچوکسدی

 ادصیّ یاغینیزسون آؤگرکسه، چ

 ین آجیدیغیندانوی خسروصنه ا

 شیرین جاندان آیری دوشدو فرهاد که

 رقیبین من دورارکن توکمه قانین

 منی اولدوروب ائتمه دوشمنی شاد

 لورشمه اوٌئئری دئرلر! چیٌ لرپری

 ی پریزادئگوزومدن گئتمه بیردم ا

 شقینین یولو کی اوندائع جاندیرنه 

 ر زاددیهصّقوٍم و درد و بال و ق

 جهانین شادیسی گیرمز گوزونه

 عشقینه شاه معتداداوالندان 

 سانینی ترک ائت -نظامی، آدینی

 قو بیر آد جهان ایچینده سن داخی
 ٭٭٭                               

 رفت منصور و گفت بر سردار

 لیس فی الدار غیرنا دیار 

 هر که شد از خودی خود فانی

 قول او چون صد ابوذر ناچار

 چون تو ازخویشش شده فانی

 از زبان تو او کند گفتار

 چونکه حق گفت سمعه فرمود

 اهل حق را چه میکنی انکار

 نرود چون ملک به منزل سگ

 تو برون آی تا در آید یار

 یار را در کنار کی گیری

 تا نگیری تو از میانه کنار

 ای نظامی حجاب راه تویی

 سعی کن پرده از میان بردار

*** 
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 بازار غمت هر دل بسودای دگرای به 

 وی زسودای تو هر کس را تمنای دگر 

 دلبرا در دور چشمانت که عین فتنه اند

 نیست جز سودای ابرویت مرا رای دگر 

 زاهدا ما و سرزلفش تو و دلق سیاه

 هر کسی را در ازل دادند سودای دگر 

 زهد ورزیدن مرا زیبد که دارم بهره یی

 ر جای دگرخرقه در جایی گرو سجاده د

 می دهد« قم باذنی »صوت صمصامت صدای 

 زانکه هر زخمی از او باشد مسیحای دگر

 گر مثال خویش می خواهی نگر در آینه

 زانکه در حسنت نمی یابیم همتای دگر

 ای نظامی کشور جانرا نظام از نظم توست

 نیست دارالملک دل را چون تو دارای دگر

*** 

 بان دگرچشم و زلف و غمزه و ابرو چو خو

 این همه داری و داری کاکلی مشکین به سر 

 هم نماند با قد و رخسارت اندر لطف حسن

 ماه اگر پوشد قبا و ماه اگر بندد کمر 

 هر که چون کاکل به خورشید جبینت سر نهد

 همچو زلفت می شود آشفته در دور قمر 

 آب دارد در لطافت با لبانت نسبتی

 د شکر زان چو بیند آب را از شرم بگداز

 رحم آور بر نظامی ای بت پیمان شکن

 رحمان  دگر چون ندارد در جهان غیر از تو
 ٭٭٭

 جریه گاروصله روز ی-شدی قدرییئت

 جرع الفَطلَی مَحتّ فیهِ المُسَ

 ت دیلرسنایتینه قوللوق ائت جنّ

 ت اولور اجرنه جنّبادت ائدهعی

 از زجرست لیکن ضجرکسانرا 

 جررو بود ضجر آن مهزمرا بی 

 طف و احسان و وفا قیلودمیدیر، ل

 حنت و زجرؤنئچه بیر درد و رنج و م

 رو را منع نبود م آن ماهغ

 بالی آسمانرا چون بود حجر

 نظامی روز حسرت بر سر آمد

 جرن مطلع الفَالتقا مِ نور داَبَ
 ٭٭٭٭٭٭

 حنتی یارؤتدی درد و مئمنه یارا

 اغیار دی ائتدیگین ائتمه منه یار

 ر خشمهائد ,ن دئرسمهرسئمندن بی

 م ندن خشم ائیلر اول یارمنه بیلسه

 جره رقیبینیه ی-حنتؤاینانماز م

 حشره، کافر ائیلر اینکار ی-عذاب

 سارا قوالمی ی-نین عنبرساچی

 پرستار ی شهال-سیزونه نرگگؤ

 یوزونه گلدی کس زولفون اوجونو

 گؤزون دردینه گلدی قطع زونار

 دئدیم آیاغینا دوشمک اوالرمی

 شوارود ;ل ائتدی بیردم دئدی وامّت

 نظامی چشم و زولفون یاد ائدیجک

 اولور کندی پریشان، کونلو بیمار
 ٭٭٭                               

 دیریندن کی گونوم دون کیمیرمهؤگ گون یوزون

 دیرسنه دون کیمی یگلیر، گر چ لجهمنه بیر ای

 ف و روخون فیکری انیسیم اواللیلروز و شب زو

 دیرنه گونوم گون کیمی ,یه بنزرم گئجهنه گئجه

 ین منه مخصوص دئییلغفرا یشادمانم ک

 دیردوگون کیمی ایله گون الکی دئمیشلر قره

 لیید اولدوغونو ائشیدهئله صایسن زر و سیم 

 دیریوزوم آلتون کیمی بنزرزلریم گوموشه ؤگ

 توکسه نه عجب زولف و روخون یاشیمی یاندیریب،

 دیر بیری توتون کیمی ,آتشه بنزر بیری یک
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 ی نظامی لبی اوستونده کی خال اول صنمینئا

 دیری جانینداکی دوگون کیمییغدن عاشهصّقوٍ
 ٭٭٭                               

 رچیندن چیخاروا کول زولف پزهر نسیم جانف

 شکی کیم چیندن چیخاریر قوخوسو مهشرمسار ائد

 الی زولفونونیلدن خییچیخمادی ددوکجه سوک

 ز ایله ایالن ایندن چیخارؤس دئرلر یاخشی یگر چ

 دنسینه الیینین چیخماز خییبندن یاریاری

 لدیر، دوزخ ایچیندن چیخاریکافر دک یوخ دینی

 مسهدئ ریدیر نوال زولفونه کافر دچون یوزون دین

 سیز اول کیمسه کیم دیندن چیخارهاولور شوبه کافر

 ز خیالی سینه دنیار بندن یارنین چیخما

 دین یوخ کافر دئیلدیر دوزخ ایچیندن چیخار

 لهای جریدن چیخسا لب و دندانی یارین هدیده

 دن چیخاربینجهان ی-ی عالمین چشمرّولعل و د

 وابادی لعلیندن جماعاشیق چیخ مدیلوصلین آ ی-راه

 شیریندن چیخار ی-یعنی دئر عاشیق بو یولدا جان

 الصیندن خولفوز ی-ی نظامی اومما یارین چینئا

 دن چیخارشاهین ی-نی کیم چنگهبدور پشّؤرکیم گ
 ٭٭٭                               

 عنبر رنگ آلیر ی-کونلونو عاشیقالرین اول زولف

 شوخ و شنگ آلیر ی-لرین اول چشملیجانینی بید

 مق ی-یارنمدیر دئدیگیچون کونلومو ژنگار

 آلیردن ژنگ توتسا اولمایا عجب آینا نم

 چوناو زهره قانون و گونش دف دپردر آهنگ

 آلیر گچن مه روی چون کیم بواول مطر چنگینه

 گویلون آلیم دئیه لب وئرمه رقیبین آغزینا

 آلیر گمت سنیقدر و قکیم وئریر یاقوتی و بی

 چینی بولور ی-کست آیینهیندن شخدّ ی-طفوٍل

 ارژنگ آلیر ی-سخهوندن خجالت نحوسنو ی-نقش

 یلهوقؤه بویانیر سینمده اوزون شل کی قانید

 ، بنزر کیم، گونشدن رنگ آلیرهکان ایچینده لعل

 اوچونآد  ه یئریهاردا ساخالر چون کی یوخ بیرذرّ

 تنگ آلیر ی-بونجا دیللر کیم نظامی اول دهان
 ٭٭٭

 ت اثری وارده کیم مهر و محبّهر سینه

 سحری وار ی-له آهای شبگیر ی-خوش ناله

 ن جیگر ائیلریرینه یارپر تییشق اهلی سئع

 مین کیم جیگری واری، مئیدانا کیگلسین بر

 رلرهکرین ائدینین ذشکین ساچیوده مههر حلق

 لری وارزونون فیتنهؤان گده فتّوشهگهر 

 نده اونون کیموفرخ ی-عئهی طالئعالمده ز

 بیر سنجلین یوزی گون، آلنی قمری وار

 ذر ائتمهورانمایه گوزومدن گیگ ی-روری دئا

 نین چو بیلیرسن خطری واردریا سفری

 دوست یئیونه اؤزلرینه اؤس نئجه کی گینرگ

 ؟ر بصری واریسین آخرمزمی گوزون فیتنهؤگ

 رسهزدیخ و زولفون گومنع ائتمه نظامی ر

 ور تسلسلده حکیمین نظری وارؤکیم د
 ٭٭٭                               

 یه دوشسه قمر ائیلرهوقی یوزونون ذرّؤش

 رسه شکر ائیلره ووقو سوزونون زهره ایرذ

 ل ائتمزید ی-یله اوالم قصدا مزن چو رقیبق

 ایتدن حذر ائیلر جوستسهر هقدهاوغرو ن

 حرامی ،مزن کیقل آلیب قویمادی یعقل و د

 سر ائیلر ی-ر و هم قصدهم رخت و متاع آال

 نو تا کندینین اولدووجووری یستریدی اک دل

 نلو دیلر ائیلرکو یهر جووری ک منهایندی 

 پوشهیس ی-ندیشین رینشمین کیمی بیر گوشهئچ

 بصیرت نظر ائیلر ی-گورمز نئجه کیم اهل

 انییم ی-هر کیشی کی قوجماق دیلر اول موی

 لیر جانین و قددین کمر ائیلرئلجا قئبیر ق
 ٭٭٭                               

 جلت شرم آیا دوشریشمسه دوشر خ ی-شمسه

 ایه دوشرعلّمُ ی-سی طاقشعهچون یوزون شع

 فتیه صفدیر ناسیفتهوآش ینهر نه لیلی ساچ

 ر و مجنون کیمی صحرایه دوشرپوش اوالپوست

 غمزه سین ایسته ریسن دوش ذقنین چاهینه کیم

 سهم اعال یه ایرن قدح مُعالیه دوشر

 سهلرین قانیمی توکمک دیلهنئجه کیم غمزه

 دوشر زولفون آیاغا دوشوب گوزلرین آرایا

 لرین عکسی هاچان کیم دوشه گوٍلگون لبینهدیش

 حمرایه دوشر ی-بنزر اول ژالییه کم الله

 آشیان سر زولفونده چو گؤردوذقنین

 دخی دیل مورغی هاچان بیضه بیضایه دوشر 

 ررؤهر نه زاهد کی، لبالب لبی، جامینی گ

 صهبایه دوشر ی-ب صافیوبی دردی قوی ی-ردود

 میئدیم آسان ایرهمی وصله نظامی، دایره
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 دیرسه، بد رایه دوشردئدی بدر آیا ایرم
 ٭٭٭                               

 دیرکانفن کشمع  ییوز ک ایکیاول 

 دیرزومدن نهانؤگ یدیر کایکی آی

 سه وصلینیریله گک االه جان وئرم

 دیرگانیلدیر راییاوجوز دئی قیز)کز(نه 

 گؤزون قاشینالین یپریییاراشار ک

 دیربوتیر و کمان اول تورکمان یک

 یلدیرئیدهانین یوخلوغو قطعی د

 ، گوماندیرکیم  آراده سوز دخی وار

 فیله بئلین سرینه واق دهانین

 داندیریبقئ ،شانینخدای بی

 گاراینه خوش طاووس اولور زولفون ن

 تاندیریرف گولسوی ط- لگاهیمنز یک

 حوٍسن و مالحت ی-قاشین سرنامه

 آخر زاماندیر ی-تنهیزون سرفؤگ

 قره تورپاقجا قدرین یوخ نظامی

 رواندیر ی-زلرین آبؤس یاگر چ

 جانا یشقین کئسنین بیر بحردیر ع

 بابی آسماندیرواونون کمتر ح
 ٭٭٭

 دئدیلر اعال ی-تنظر جنّ ی-یوزونه اهل

 ا دئدیلرتجلّ ی-انوار ی-.پرتو حوسنونه

 جکهدین یوزونه باخمادیغینی ائشیدیزاه

 دئدیلر ااعم ی-دیر؟! دیدههنشمسی  ی-پرتو

 ردولر منی محللینده مالمت اهلیؤگ

 دئدیلر محلال ی-، اهلئرینیمیش ییلی نه بوا

 و مالحتده یوزونه باخجاق دلر مهدایه

 دئدیلر یالئفوٍفله طیعالم هامی بو ط ی-خلق

 سینیمعنی گورجک صورتین آیینه ی-اهل

 نوال بو صورت معنا دئدیلرکیم  حق بیلر

 نظر ی-امی گورجک نظمینی اربابی نظئا

 دئدیلر ایخئیاراشار سانا، مرید اولماغا ش
 ٭٭٭                               

 پریشانیندادیر ی-ل زوٍلفییکر کی دئول پری پا

 حوسن و مالحت اول پری شانیندادیر تآی

 تیین لذّهحیات ی-طفی و آبوسلسبیلین ل

 ر افشانیندادیرود ی-تی لعلیکوثرین خاصی

 ی سیمین بدنئلعلینده ا ی-عنبرین خالین لب

 نین جانیندادیرهلخستیمن د ,کی حسرتدیر ی-داغ

 یاقوتی ائیلر شرمسار ,هری ائیلر خجیلووگ

 اول لطافت کیم اونون لعلیله دندانیندادیر

 کزولفونون چووگانینا باشینی توپ ائتمک گره

  شق مئیدانیندادیرئهر کشی کول شهسوارین ع

 گارا چون کی کافر زولفونونیز نته گیرمجنّ

 ستانیندادیروگول حوسنونی - دن مسکنیئربس نه 

 نیننظامی خسته یئی دیبی دین طورره نه یئی کیم

 ، قصدی ایمانیندادیر ظولم ایله آلدی جانینی

 

 شانیدیرین تهر و محبئغمین کی، م ی-داغ

 شانیدیریسعادت ن یسینمده ساخالرام ک

 دوشر دیله ینغامه گلسه فرایین ققدّ

 شانیدیریامت نیقی ی-تنه یف ی-امیزیرا ق

 یله جان و دلا هرینئیم مقوس اواللی مدقد

 شانیدیریمالمت ن ی-مده تیرق ی-آماج

 مسین منه هر کیم سورا، دئرهشانهیشقین نئع

 شانیدیریدامت نیدیلده ن باشدا بال و

 شاد اول نظامی سنه ایتیم دئدیگینه یار

 شانیدیریولت نؤلته دزیل ی-رمت اهلؤن حچوٍ
 ٭٭٭                               

 لبر گله سریرده کی دوپژم ی-ی خاطرئژده اوم

 جان سارایینا امیر اولماغا سرور گله سر

 ل بولبولو باشالدی فغان ائیله مگهییئنه د

 اندام سوسنبر گله سرگول ی-مگر اول سرو

 سا اولدو مگرهیباد صبا غالی ی-نفس

 عنبر گله سروتر زولفی م ی-فهساچی نا او

 بال (و )حنت و اندوهؤمدرد و قم وگئده سر 

 یئرینه راحت و شادی و صفاالر گله سر

 حنت و هیجران گئده سرؤئچه سر، مکرقت یف ی-شب

 ر گله سرنوّوم ی-هرئم ،ر ه سبح وصل ایریشؤص

 نئجه بیر سعی ائدیبن وصلینه ایریشمک اوچون

 ر گله سرقدّوطرتده نه کیم اولدو میف ی-دم

 عالمده دخی کبیایله نظامی  گاریسن ن

 لبر گله سریصنما، سانماکی بیر بی دل و د
 ٭٭٭                                

 رهایات ههیجرانینله خسته و درماند یل کید

 هاریات هله همدم اولوب حسرت و درماندای درد
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 دهنین ی-الیقلبیمده وطن توتدی خی ی-نجوک

 هارویراندا یات ةنهان گوش ی-جبیلدی کیم گن

 پیشنه کیم جفا ی-کارهیس ی-الخآفرین 

 هارستاندا یاتوگول ی-صحن ؤشنیبنسرین د ی-برگ

 ونولکن اوخوندان کی همزقر دورشویله مجروح 

 هارمز قاندایاتستغرق اولوب فهم ائدهوم قانه

 دئدی قرار ائتدی یئرلرده گوودرؤل ساچین هید

 هارریب اوندا یاتق ،سهرریا مکیگئجه هر قاندا 

 ه هینیسی ی-زولف ی-هرّوٍطهارضین اوزده یاتیعار

 هاضواندا یاتیر ی-حبشی روضه ی-اللیسان، ب

 یلها ی، حسرتایریشمه دیگین نورینه نوصل

 هارهیجراندا یات ی-بو نظامی صنما آتش
 ٭٭٭                               

 رهم ائدوگاریم کی قتل مردییله نا ومتبسّ

 رهوم ائدتبسّ ،منی دخی اولدور دئسهبو خسته 

 مییهم ائیلهویچون ترحّئن ارقیب حالیم

 رهم ائدورسه حالیمی کافر دخی ترحّؤکی گ

 رمهیش ائدئع خوش له حنت و دردؤبال و م

 رهم ائدور اسبابی وار تنعّهقد کیمین کی بو

 ردو و دئدی خسته کونولؤنده زولفونو گویوز

 رهم ائدوهر اوستونه تقدّئم یوکدیر بنه سایه

 نی قویوب اگر کعبه قاپیسینا واراموقاپ

 رهقم ائد -لری اوتورونجا قم حرم حمامه

 یب سویا باخارامیضینی بولماینظرده عار

 رهم ائدتیمُگیرمییه سو  هکیمین کی الین

 ره یوزون آچسان خراب و بیخود اوالینظامی

 رهم ائده کندوزون گجک ذرّهلوع ائدوگونش ط
 ٭٭٭                               

 دیرگارا سنسیز اوالن دم نه دمین

 دیردمم و وقت نِقدم درد و 

 دیر آب کوثر بویون طوبا لبین

 دیررمیا ی-اوزون باغ ،زون حوریؤا

 کونول زولف و دهانین دال و میمین

 دیرر! دم، بو دمیرسه، آیدؤگکیم هاچان 

 ه ائتمزگر سجد احرابینئقاشین م

 دیریچون بویله خمئی ناللین قدّیه

 لر سلسل صاچی داوودی زیرهوم

 دیرلمئاسی ععنبر زولفی عبّوم

 رسههمی یار مندن عار ائدعجب

 دیرحترمؤم لکی من غایت حقیر، او

 لبریکه دؤم تیقان یآیاق باسمیش ک

 دیردیر، قدمبحمداهلل یئنه دم

 له ختم ائتای نظامی نظمینی آغزی

 دیرنین سونو عدمنسنه وماق یک
 ٭٭٭                               

 رهبئل باغالییب کی جانیما قصد حبیب ائد

 رهریب ائدق ی-ال باغالر و قصدیخی ینناز

 اوخ کیمی من عبیدی اوزوندن بعید ائدیب 

 رهقریب ائد (کندیسینه رقیبی)یای کیمی 

 دیرمحض ی-سه زولفونه، ایمانؤپائدیب ا کتر

 رهسبیحی کندیسینه کی صوفی صلیب ائدت

 روزگار یوصلی ک ی-یئسین رقیب میوه

 رهیئمیشین ائییسینی دونوزا نصیب ائد
 ٭٭٭

 دیرر پوشیندهود ی-روانین لعل ی-تی روحلذّ

 دیرمدهوشینده ی-مانین چشمار زیسی آخفیتنه

 پروینه طعن ی-سینده ماهین ائیلر خوشهگوشه

 بناگوشینده دوررلدارین یر کی دیده گوشوار

 نهلبر ائدیی دئسن ای سندن تجلّچونکی هر شئی

 دیرهاردا کیم باخسام جمالین گوزلریم توشینده

 حیات ی-آب ی-دیر لب مقامی ضردیرکانینیخ

 دیرنوشینده ی-شمهئچ کنار میسبزی ک خطّ

 دن،رسه بوراخار دیدهؤگ حرابینیئم نقاشالری

 دیرهاده پشمین کیم دوشیندد اول سجّیزاه

 نولؤروخسارینا باخیب تماشا ائت گ ی-هطرّ

 دیرشب آغوشینده ی-ندوییه یی روزی کمرو

 کیم سؤزیلبر نظامی یی دئقوالغیندا اولسون ا

 ریلبرلرین گوشینده، دییاراشار سیمین بدن د
 ٭٭٭                               

 م توتارقهرین غمام ئبرقعیندن جان و دل م

 م توتاررّوعالمی خ ..............چیخ.....دن پرده

 نابیجتیابی گؤتوررکیم دئ نه ظالیمدیر گؤزون 

 م کیم بئلینی خم توتاروتظلّ ی-ر بارهل قداوْ

 ر توکردوحیادن  خوندوقجا گوزومه یوزی تو

 ن نم توتارادقنئجه نازیکدیر اول یوز کیم، بوال گور

 زولفونله دهانین میمینی ی-دال ؤره لیدنگ

 دانی هر دم، دم توتارئشی ی-فتهوشآ ی-صوفی

 ردوگونجه من ضعیفی سنه قدح ائیلر رقیبؤگ
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 توتار ،ردوکجه هاچان آغزینی اوپسمؤ،گسوموکایت 

 بخشینهجان ی-کافر کیشی کم دوشموش لب ی-زولف

 جم توتار ی-دیر، الده جامحبش ی-لطانوسانکی س

 بیر ائدیب توتدو جمالین عالمیخلق ایله ال

 عالم توتار ،کیشی ائتسه فاقیتّیادوغرو دئرلر 

 سن عیسی دمین م دئیهوصلتی عیدینه ایره

 مریم توتار ی-ایللر اولموشدورکی کونلوم روزه 

 آغزینین لطفینی یاد ائتسه نظامی شاد اوالر

 م توتاررّولون یوخ یئره خؤگکی گ دیرنه ابله گور
 ٭٭٭                               

 قی مسکن توتاریم مشروجان ی-هر سحر کی شاه

 توتار روشناهی اوستونه یس ی-زولف ی-زنگی

 سینملهوی جان، جئمکچون ساخالر اتیکمه زؤیوزونه گ

 چشمیم الینده، بونجا کیم سوزن توتار ی-مومرد

 مزطف یا قهر ائیلهویاشیم آخدیغینا نئیچون ل

 دن توتارمومله انجوی جم خئیر و شرّینجّوچون م

 تورسه هیجرانین یوکونؤگر گسرمست  ی-رواوشت

 تی مسکن توتارزولف و خالین کیمی کافر جنّ

 ن مقامیی دوورونده نظامی توتدوغو کویخدّ

 بوکی، گول وقتینده بولبول گولشنی مسکن توتار
 ٭٭٭                               

 خاک ائیلر ینا هر کیم یوزونوهآیاغین آلت

 رسرافالک ائیل ی-گون کیمی کندینی تاج

 راهجه بولمادیغیندان دهنین سرینه هذرّ

 اولوبان یاخاسینی چاک ائیلر گلتنینچه دقؤ

 مقه و صّقور هلب و دندانینا باخدیقجا گئد

 فرحناک ائیلر ی، جان)دیر(و یاقوت رّود

 دهنین ی-منع ائتدیگی آب زولفونون تابینی

 نی تریاک ائیلربوکی بی طاقت و زور افعی

 ژهوم ی-می جاروبوردزوم مؤتوتوبان الده گ

 پاک ائیلر گوشه سینیزلریمین ؤیردن گغئ

 ی بی دیندن ایره ر-دیله اندوه وغم اول طورره 

 جانه جؤور و سیتم اول غمزه بی باک ائیلر

 ره نظامی نه بیل (ی)خسارور ی-هرّود اول طیزاه

 اعمی هاچان ادراک ائیلر ندن گوندوگئجه
 ٭٭٭                               

 دیرناب اوستونده ی-دیر کیم لعلیروزهپین اول خطّ

 دیرخوشاب اوستونده ی-رّود در،لبلرین اول لعل 

 وزون اولماز عجبگطن توتسا ن اوستونده وٌویوز

 دیراب اوستوندهر..........یخ دئرّیم ی-لیمنز

 ینینی قدّ- الیلبر خییی دئا همدیریانیگ ی-چشم

 دیراوستونده آب ی-خوندیر کیم تازه ی-بیر نهال

 یندادیرهدرد آلت یقامتیم اول داله دونموشدور ک

 دیرینه بنزر کیم عذاب اوستوندهئزلریم اول عؤگ

 حوسنوندن ایسترسن نصیب ی-ل پرتویی دئخاک اول ا

 دیرراب اوستوندهول تیمنز اکآفتابین تابین

 نلر دئر هزاران آفرینهرگؤلف و ابرونی وز

 دیرطناب اوستونده شکینور چتره کیم مضبّواول م

 ی نظامی وصله شاد اولما و هیجرانه ملولئا

 دیرالب اوستوندهینقیین حالی چوٍن کیم اهکاینات
 ٭٭٭                               

 تنه و آشوب اول قاش آندیراریگوزلرینه ف

 سرمسته ساواش آندیرار ی-موان مردشوخ فتّ

 راز خونریز آندیرامّق ی-مزهقچرخه جور اول 

 اش آندیرارکافرکیش قلّ ی-دهره قهر اول چشم

 لر قیلیرکایتیکونلومه جان قاتی کونلوندن ش

 داش آندیرار ده لی یهدیر کیم عقلگور نئجه بی

 کیم ماههی صبا اول ئگوزلریم حالینی عرض ائت ا

 اش آندیرارلطانا فرّواالرین سسقّ حالینی

 ن ایتلرینی یاد ائدریجراندا کوییه ی-ل شبید

 ربتده یولداش آندیرارقویه القیزلیق خستهی

 دیر وئرن مجنونا لئیالدان خبرلئیلی ی-حوسن

 اش آندیرارفت اهلینه نقّیلکش معرید ی-نقش

 وردوگونجه حوسنونوگآفرین ائیلر نظامی 

 اباش آندیرارشموزون، نظر اهلینه  ی-صورت
 ٭٭٭                               

 نخداندان قاچاریز ی-ل زولفونه چاهیدوالشیب د

 نداندان قاچاریه زریسمان بوالن کیشی البتّ

 رهد قرار ائتمز، گئدیین زاه رسه یوزون مصحفگؤ

 دان قاچار آنرق یک کیمسهدیر اول یطانئبا شیغال

 لیکحوسنه  ی-گتیغ آلیب گلر گونش سنینله جن

 قورخوسوندان تیترر اندامی و مئیداندان قاچار

 نه طعنن اچسا اشک و آهیمدیله قاا داول لب و خُ

 ر باد و باراندان قاچارکیمده کیم وار شمع و شکّ

 :شقدن نئیچون قاچار، دئدیمئع ی-عقل کو

 ر، اوندان قاچارندان گلهیدئدی:روستایه شهر ایچی ز

 دوشمندن قاچان وارار هاچان ی-ی یاره طعن-کو

 غیالندان قاچاروکیم خار م وش وارماز هه یکعب
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 دئییل طن )دان(د یصنمدن قاچسا زاهی نظامی اول ئا

 تاباندان قاچار ی-دیر خورشیداشفّوسین خنئیله
 ٭٭٭                               

 ستاندان اسروصبا طرف گول یهر سحرگه ک

 جاناندان اثر ی-کهتیر نهجان داماغینا ایر

 ررؤبیر آرادا گ ی،قدر ی-شب )و(نوروز ی-روز

 رهالرایه ایرید ی-خسارور یی هرّوهر کم اول ط

 نییسن طلعتنهان ائدهونئجه بیر پرده ده پ

 نه ضر  یسه نظر اهلقیلنظر  هیوزون آیین

 رهداواالر ائدویله اول لعل ما طفول ی-مرحم

 دلر مزهقسین اول لر سینهزدهمقنئجه کیم 

 نین سبت ائدهیره نیله شکّا تدیلینی لذّ

 شکر وش دیلی آغزینداپری ی-تورک یئاولسون ا

 دئدی ردوؤل گید ونوزولفو یوزونه باش اوردوغ

 پرته آیهمذهبی کیم  بد ی-ویاول هند گؤر-رؤگ

 جانیما دئیه ایریشهمزن اوخالری هاچان ق

 ، آنجه کی جانینا کئچردورزؤبو نظامی گ
  ٭٭٭                               

 تؤکولرصبا ترپتجک جان  ی-زولفونو باد

 تؤکولرحئیوان  ی-شمهئچ ,جه لبینکلدیگزه ؤس

 ندهوآغالر، یاناغین دوور ائشیدن آهیمی

 تؤکولرگولده چو یئل ترپنه باران  ی-موسم

 شادی آچیلیر ی-نچهقؤنچه لبین قؤگولجک 

 رئیحان تؤکولر ی-گولجک گول یاناغیندان گول

 جوموده نینامیقی ی-توکولورسه نه عجب هول

 تؤکولرزوم یاشی فراوان ؤفراغیندا گ کی

 مهزولفون اوجون یاش یئرینه قان توکور کسجک

 تؤکولر  شق اوالن یئرده نئجه باش کسیلر قانئع

 سحری ی-خسارینه بادوداغیدیر زولفونو ر

 تؤکولرل و رئیحان وسانکی گول خرمنینه سونب

 فتین یازسا نظامی صنمایلب و زولفون ص

 تؤکولربدخشان  ی-لعل ،رچین ساچیال یی نافه
 ٭٭٭                               

 ذر گورونروبو یولدا جهاندان سنه گ  ;الید

 ق اوالنا یا صبر یا سفر گورونریعاش یک

 می آغالرسامگوزومده عجب الیین خیویوز

 ، مطر گورونرگلسه گونشه یرج آبیوب یک

 ئچر اوتانیب هر گئجه جمالیندانکیئره 

 عتبر گورونرؤعالمده م کی حوسنله گونش

 ی کیمئ مزهق ی-تیر  گؤزونآتدی  شودکلو

 پر گورونرسه ی-ن ناوکیپر یئرینه همیس

 وهم گلیر ی-الیدهانین خی ی-یوزونده نقش

 ر گورونرهقد ه اولیندا بلی، ذرّهگونش قات

 کرینیدیر ذفاتییص، ی ض و قدّیهمیشه عار

 نظمین اونونچون روان و تر گورونر ,نظامی
 ٭٭٭

 یزتر عز ی-می توتسا چشمین توزون عجبیگشئا

 وهر عزیزجؤر یندا چون اوالهوهری اوالن قاتؤج

 زون ؤمی توتسا باش اوزره گگیسونی عجب لف وْزوٍ

 اری توتار کافر عزیزنّوچون چلیپا ایله ز

 نه فخر ائیلر رقیب آتین نعلین  ؤتوروب باشداگ

 چون کی افسار اهلینی ائتدیگی یوخ افسر عزیز

 مئی گتیر ی-کسه گل سبویهرگت زّیدا عیزاه

 یوک گتیرمکدن اولور عالمده چون کیم خر عزیز

 نخدانین چهی ینئچه یوسف حوسنو، حبس ائتدی ز

 ر عزیزشکّ یی لبئا نکیم اولدوتاحوسنه  ی-صریم

 یله ا ینه چیخار، ائنر زنبیلگهر کیشی کی ایش

 گویدن ائنمیش کیمی زنبیل ایله توتارالر عزیز

  ت ایسترسن نظامی نفسینی خوار ائیله کیمزّیع

 ت هر عزیززّیمکدن بولدو عنفسینی خوار ائیله
 ٭٭٭                               

 افروز هنوزشب ی-گول یاناغین شمعان اولماد

 می سوز هنوزیبولبوله پروانه ک ایرمه دن

 بهارینه کمال  ی-امایّ عؤمرونون ایرمه ده

 نوروز هنوز ی-اولدیر حوسنونون موسمی

 گؤز مارت ائدهیفیله عطوصرینی لیل میجان و د

 اولمادان روما حبش لشکری پیروز هنوز

 لوع ائتمیشدی ولده طید ی-هرین فلکئهر موم

 فلک سطحینه مرکوز هنوز ی-اولمادان ماه

 شقینده دئییل ئع ی-یله سنین مکتبا لمئبونجا ع

 نوآموز هنوز ی-فلیط ,ردیخ ی-دانای ی-پیر

  مینق ی-قراضیدی مصبریمی چاک ائیله ی-جامه

 لدوز هنوزید ی-ناوکلرین مزهقاولمادان 

 مینی ق قازاندی یک یقارونجا اگر چ ی-مال

  اندوز هنوزمق ی-جان نه بوهصّقو دویمادی 

 موته قریب  ی-عومر اولدو نظامی اوفوق ی-شمس
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 دی وصلت شبینه روز هنوزمهائیرآه کیم 
 ٭٭٭                               

 مزباغ ایسته ، کونول،نسن یوزی گولس

 مزهکیمسه باغی کندونه باغ ایست

 نا وارماق دیلروکونلوم اوچوب کوی

 مزدونیادا کیمدیرکی اوچماق ایسته

 ریقالیزلرین عاشؤخسته ایستر گ

 مزنی ساغ ایستهیرد اوالن کیمسهص

  حوسنونهدیگی ل ائتمهدین مئیٌیزاه

 مزسین زاغ ایستهعمهؤبوکی، طوطی ط

 پمک دیلرؤغین ایاال کیدیر دمست

 مزکیمسه مست اولمادان آیاغ ایسته

 نور و جفاسین دوستوؤل دیلر جید

 ؟!مزکونلو کیمین بال ایله یاغ ایسته

 ایستر نظامی خالینیوارک درد

 مزدردی اولمایان کیشی، داغ ایسته
 ٭٭٭                               

 مز؟خونریز ائیله  ی-دیر بیر فیتنه کیم اول چشموارمی

 مزالویز ائیلهید ی-ول زولفاور کؤیا جفا و ج

 ائدیم  پرهیزلعلیندن نئجه  هندوالرین دوورروخ

 مزدن چو گول وقتینده پرهیز ائیلهل مئیید ی-اهل

 ه یهرممزن منی اولدوٍقر هتیغین تیز ائد یگر چ

 مزز ائیلهئم نئچون تیلدوم کؤظاریله من ایاینت

 مزن کیمی قه یلیگوناه قانیم یئره توکمکبی

 مززلرین مین دورلو انگیز ائیلهؤمی وار کیم گدم

 باغ  ی-صد برگ ی-نی ائتمز گولشوهیحوسن ایچینده ع

 مزسحرخیز ائیله ی-رغومی مزن ایچینده نالهوح

 نسیم  ی-ر تا کیم انفاسعطّوی مققیلماز آفا

 مزوهرینی عنبرآمیز ائیلهؤراهین گ ی-گرد

 له ای ئتمز نظامی نظمنظم ا اول لب و دندانی

 مزرریز ائیلهگوهرآمیز و شئعرین شکّ یتا ک
 ٭٭٭

 ناز ی-مستین شراب ی-سیایچدی نرگ شول دکلو

 ناز ی-خراب ی-یله مستا ناز ی-اولدو شراب یک

  پریی ئزولفونده ا ی ردوم یوزونو پردهؤگ

 ناز بآفتاورردتنهیف ی-حابسدئدیم 

  کیم اول گون اوال عذاب ی-ساب و روزئح ی-روز

 ناز ی- تابیعیارین حسابله ائده دلبر 

 شول دکلو ناز و عشوه بیلر اول نگار کیم

 ی ناز-گؤرن سانار آنی کیم اوخوموشدور کتاب

 تابینین یجمال، جمالین ک ی-صحفوی مئا

 ناز ی-باب ،، هر بابیورردشیوه ی-هر فصلی فصل

 بابه وار اومید، من دخی  ی-ردا فتحویاغم

 ناز ی-باب ی-سن فتحائده مکی آغالدیغیم بو

 بیر نازنینه باغالدی کونلون نظامی کیم 

 ناز ی-عذاب ,وری جفادیرؤدردی دوا و ج
 ٭٭٭                               

 چمنده یئنه گولریز ی-رفوچون اولدو صبا ط

 انگیزطرب ی-شراب ی-ساقی بری سون جام

 م اول اوزده لبیندن هسی پرهیز ائدمن نئجه

 ده چون اولماز صنما کوثره پرهیزتجنّ

 زاسمآر، ئد دهمزولفو بیر قیلدا آسام جانینی

 الویزید ی-بیرقیلدان آسار جانیمی اول شوخ

  یولوندا یچمن قدد ی-جان وئردی مگر سرو

 سحرخیز ی-فغان مرغ ستوندهباشی او !کآیدیر

 رمیندن اوتانیب قیلیجیندانوکسیلدیگی ج

 اخیر تئزروب اؤنینهباشین  سوا مقتول

 هیجرین دهنیندن  ی-وعده ارینعاشیقال

 شکرآمیز لدواو یی دوست کئبیر زهردیر ا

 بو وهم ائده، سانار شنه سودان قاچدیغیئچون ت

 سرتیز ی-شنهیه نظامی قولونا دسگوستر
 ٭٭٭                               

 ضینه اولسا معارض عجب اولمازیگول عار

 ادب اولمازکیم یوٍزی آچیلمیشدا حیا و 

 لنده وله اول سرو بای طفومز لطوبا ایره

 نسب اولمازعالی ی-همسر ،بد اصل اوالن

 وق و صفا یوخ ؤیله ذا زون فیکریؤکونلومده گ

 یش و طرب اولمازئبیر ائوده کی بیمار اوال، ع

 ونول جنگه دوشرلرکآنیلسا لبین جان و 

 اولماز غبفیتنه و شور و شمئی مجلیسی بی

 نخدان و لب ائیلر منی حئیران یز و اول قدّ

 طب اولمازوسی، سیب و رسهی میوه ی-کیم سرو

 ه ائرمز الی سن سرو آیاغینایهیوز سورم

 اولمازخشک لب هرکیم سو کیمی دیده تر و 

 یله خنجر نه چکیرسن ا خشم ارینعاشیقال

 ت سبب اولمازهر و محبّئه چون میائتمه گجن

 رقیبه قیمایا شؤوقونهآیدین کی یوزی 

 اولماز "بولهب"ین یانچیسی  کیم بو لهب
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 زه زولفی گؤیله نظامی ا وقؤگلمز یوزی ش

 شب اولماز ساشمس اول ی-ده کیم پرتور گوشهبی
 ٭٭٭                               

 آنرا که چون تو شوخ و جانان خوبست دلبرش

 گرچه خون شود ز غصه عجب نیت دابرش

 توستهندوی دیده آیینه در جمال 

 زانست شانه در کف و ایینه در برش

 گفتم بتا این همه آزار چیست

 آذرشبنما بمن بتی که نبودست 

 ملول عکس لبش بر دیده من دید و شد

 چون خواجه به آب در افتاد شکرش

 چون بندگان به خاک درش روی می نهند

 سلطان چار بالش اقلیم داورش

 شعرم به وصف آن لب و دندان عروسکیست

 عل ناب دورّخوشابست زیورشکز ل

 چون اشک در ره تو نظامی ز سر گذشت

 با کس نگفت آنچه گذشتست از سرش

**** 

 س مدهوشدن اوش ییم اول نرگخستهلید ی-مست

 گولپوشدن اوش  ی-یم اول سونبولپابسته ی-رغوم

 یبناوش ائده دئی و من اوش هر ائدیم ئاوش م -سن اوش 

 اوش  ناوشد-اوش  هلیااوش -ونو اوش گم وکئچدی عومر

 سی نه دوستصیاولدوغونون ا یمیسوزوم آلتون ک

 زولفی زولفی کیمی چون گوشدن اوش  ی-کئچیریر حلقه

  یله یادداد ااوال  یوا آدینی جهد ائت کوخسر

 اووشدن اوش یکی بیر آد قالدی همان سام و س

 ایکی یوزونو ووتدوغتراس و ذنب  ی-عقده

 قمر پوشدن اوش  ی-لفواول زگؤر، ه ینیسدرمهؤگ

 یله جوشا گلیب ا شقینئبحرین کونول، ع ی-کیش

 جوشدن اوش  لر اوردنهودوشدو نئچه دطیشره 

 لی رهگؤجمالینی نظامی  ی-باغ ی-سیمجل

 مدهوشدن اوش  ی-م اول نرگسیهلخستهیمست و د
 ٭٭٭                               

 ع یلطّوطلعتی شمس حوسنه م یئا

 رقع ونه بوگون یوز ی ساچالریئا

 لمت ایله وعالم هامی دولدو ظ

 برقع وم ی-ی مهئستر یوزون اؤگ

 مالحت ایچره قاشین  ی-دیوان

 صرع یلبین ایله چار م (و) خطّ

 زوم سحابیگؤتوکر  ی-سیالب

 ع شمّووزوم میگئیسه نه عجب 

 زوم پیناری ؤشمه درر گئبیر چ

 صنع ول اولدو اونا مید ی-کیم بحر

 جفایه معدن  زونؤرحم گبی

 شیرین دوداغین وفایه منبع 

 م ختمر ه نظامی، حوسن اواله داول م

 طع قم ی-حوسنو حوسن ی-عمقطزی 
 ٭٭٭                               

 نور و فر چیراغبی نلهقایل  ی پرتوئا

 سبت اوزونه شمس و قمر، مختصر چیراغ ین

 دیینوری گیدرمه  دیلدن، اؤلونجه سوره

 قیلدی نظر چیراغ  هجمالین  تا مصحف

 نا ورینور و ضی اجمالین ی مصحفئا

 شمس و قمر چیراغ  خطینهزلف و   شام وی

 امام، مجوس ایکن وردونی گؤتیبارماغ

 ایمانه گلدی، یوزونو گؤردو مگر چیراغ 

  مگر نار شؤوقینه ایچ باغینی اریتدی

 اولسا هوانیله نه عجب نامور چیراغ 

 ی پری!ئندن احسنو  وصلت شبینده پرتو

 سینده یانار اول قدر چیراغ،ؤنلوم سراچهک



23 

 

Xudafərin 200 (2021) 1400دی  201خداآفرین   

 دهر اونا کیم توتا قدر و براتکیم بنز

 چیراغ (سرتاسر سرتسر) کعبه یوزون  حریم صحن

 یله گیزلنها ؤنولده نه وجهکخون ور  مهر

 ی سیمبر! چیراغ ئده، ااولماز نهان چو شیشه

 یقین یوزون  ه نوریهنده گؤرمیلمتوظ شکّ

 نظر، چیراغ   ر اهلبیلجمالینی   عشم

 ی صنمئگؤردوم یوزونو قامتین اوستونده، ا

 مقر چیراغ  دودرده توتیس  ساندیم کی شاخ

 دل؟ دیر، اهلمین گؤروب دیریلسه عجبهجلو

 گر چیراغ لوهیر، اولجاق جپروانه جمع اوال

 دل نوال؟  شمع جکوصل ایر  جان وئرسه صبح

 چون گذر چیراغ  ربح ایرجک جهاندان ائدؤص

 ی پریئیله سانا، اا صورت  ایرمز جمال

 بشر چیراغ   کلیگر بوال حسن حوری و ش

 سهای ر دیلی چربحسنده نه قد  دعوی

 ی پسر، چیراغ ئحسن ائدمز، ا  سنینله الف

 قندیل قارشینا بوغازیندان آسالندیغین

 گؤردو حسددن اودالرا یاخدی جیگر چیراغ 

 : یاناغین خطامی نورآلنیندان آلدی دئییلسه

 زیرا قمر همیشه گونشدن یاخار چیراغ 

 مزطلعتینی گؤرمک ایسته  زاهد جمال

 چیراغ  ،بصربی ،ایستمیرریبصردچون بی

 باشیندا اوغرو کیمی مدام اود یانار شها

 ا اوزوندن اوغورالر مگر چیراغ؟ینور و ضی

 یاخسان نظامینی نه عجب جورون اودونا

 اخار چونکی هر چیراغسینی اودا یپروانه
 ٭٭٭

 می تار دریغیدر ائتدی یئنه عالمغه ن گور

 ستمکار دریغ  ی-ردی منی چرخئسندن آی

  منیشفاسیندان ایراغ ائتدی  ی-نین داروصلی

 دریغ  دن خسته کونول دردینه تیمارمهیرا

 ینه گائتدی کبو دریغ ایله دریغا بیزی تر

 یغ  در تمکاریس ی-اول یار هرحم ائد ،میدیرد

 تدی بیزه ئا نی یارهصّقوائدیب یار بیزی  رکت

 اغیار دریغ  لمه زینی ائگه یار ائتدیزبی

 له یاندیردی بیزی ای سه جوورای کیمه دل وئردیک

 وفادار دریغ  ی-یوخ ایمیش دونیادا بیر یار

 یله ا لی حسرتدوشه مخواردان آیریق ی-یار

 مخوار دریغ ق یه بویف اولدی نظامیئیار ح
 ٭٭٭                               

 یوخ دئسه عاشیق  یگه هیب آغزینیگه وار دئ

 صادقکیمسه نه  ،بو سوزده نه کاذب دئر اونا

 مزن ائدیب قول رقیبه قچوخ قانا گیرر 

 قینافوم ی-رونر رایؤق گیوافوازا ممّق

 پرهیز گهقان ایچم ،زلرینه کیم ائدهؤگئ د

 قیوافویه پرهیز مر خستهاوال یزیرا ک

 ی دوست ئری هیجرانسه ایهر وصلین اگر آخ

 بو جدالیق نییه بولمادی جدالیق  مندن

 من مستی لبین فیکری عجب کی ائده هوشیار

 دن بونو کیم مست اوال آییق جیوردو سؤکیم گ

 مز دل سینی فهم ائدهکتهوآغزینال لبین ن

 یق یدقا ی-یکرایله ائده ف دیوانه نه فیکر

 نی دئوسه نظامی یوزیق یوزومه سوریال

 یق یر یوزونه الاوال وزؤس کیمسه کی خود هر 
 ٭٭٭                               

 شک وم ی-شانینبیلیردی  سینده چونکیهگول صفح

 شک وهان میله اولماز نیسعی یائتمه نهان ک

 مو گتیر بویهی صبا بیزه بیر ئزولفوندن ا

  شکوم یر ارمغانن چون اوالیلردن گلنچین

  دورور روبؤحبش کیم گ ی-خالین کیمی امیر

 شک وم یبانه کیم تختگاهی عاج اوال و سای

 زولفوندن گلر هوزونه طرفیخالین کی 

 شک وم ی-دن ایریر کاروانسان، روم ائلینه چین

 شته سیمیدیریبوینوندا بونلرینله ساچین ر

 شک وم ی-عنبرین کیم اوال ریسمان ی-یا طوق

 م زولفونه دئیه ریشهئایم، لهیله ائهشیء ل

 مشک  ی-پوش اولوب دوالنیر بو جهانبیر پوست

 کیم هیله شعرایه ایرا شئعرین نظامی قدر

 شک وم ی-اول آستانا عرض اوال بو داستان

 ٭٭٭                               
 سمنین  ی-برگ ختن اطرافینی ی-شکوم وتوتد

 سین یاسمنین یرهیتر دا ی-شادی سونبولقوْ

  ه لیونو ائشیدیعنبرین زولفونه اویوندو

 ین  ختن ی-شکوله مای تنده قانی قورودو قهر

 رسو اوستونده اوال سا ،راوال کیم قانداسیب هر

 یندا ندندیر ذقنین هضین آلتیعجبا عار
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 ر وروشمه دئلر وطنی چخلق دئرلرکی پری

 سن کی مگر گوزلریم اولدو وطنینسن پری

 زونله یوزون ؤال گرسه نوهم ائدرّوخطینی خ

 راغی چمنینیچ س و گولدور آخی چشم وینرگ

 ک ی دوست بیلهئا میسهقیلجا نقصین یوخ ایدی، وار

 لسا دهنیناوْ ،دیایکین اولمازکیاس هذرّ

 چمن، قددینه بنزردی اگر ی-صنما سرو

 چمنین ی-سی سروفلک میوه ی-اولسا خورشید

 جانینی زولفو آراسیندا نظامی آراما

 سنین ور ابولونا بونج (هاچان) قچن ایچیندهبیر قیل 
 ٭٭٭                               

 دیلدن قرار صبر الیب قاره پرچمین

 آشوفته ائتدی جانی سیه کاره پرچمین

 دور قمرده دردله دیوانه کؤنلومو

 زولفون مثالی ائیله دی آواره بیرچمین

 جانا روامیدیرکی گؤزون جانا قصد ائدیب

 ی قره یئره قاره پرچمینهردم قانیم

 گولزار ایچینده سونبول و رئیحانی خجیل قیلیر

 سالسان بو حوسن و لوطفله روخساره پرچمین

 بی قیمت ائتدی عنبر سارانی سونبولون

 ی تاتاره پرچمین-رغبت قوماده نافه 

 جور و جفا و ظولمله گؤگلون نظامی نین

 بیچاره ائتدی، ائیلمه دی چاره پرچمین
 ٭٭٭

 شاندیر نفسین یفشکوسحری م ی-یمی نسئا

 سایه مگر دسترسین سمن ی-واردیر اول زولف

 ایدیم  نازینه قاتالنماز نمن کی جان گولشنی

 ورونو هر خار و خسین ؤچکرم سن گول اوچون ج

 میدیر ن قاشیؤزوزوم اوستونده گؤرقتیندن گیف

 ین « ارس»  و «نیل» و کیم یاپدی عجب اوستونه پرؤک

 ینهعمتئدیگی نبنزه کی، عنبرین بونلر

 ائدیب ال یوزه سورمکدیر ایشی هر مگسین شوکر

 شقینده رقیب ایله منیم ئالمی عحنه بیلیر 

 سینفسینی بولبول و زاغ و قهین قیصّبیلمه

 لدی مقام ایسترسن واگر خ یوز قاراسیله

 ه اولسون هوسین یهایزینه یوز سورم تک زولفو

 اهلینه صفا لیر ناله دنده وئرهیکوی ی-هار

 سین هنئجه کیم کعبه طریقینده فغانی جر

 یاخ  نی تنده نظامی دل و جان عود ی-رجمم

 ر نفسین معطّ کائده اطرافیگر دیلرسن 
 ٭٭٭                               

 قوروب کامان قاشین  هلاییوسته مکر و آل ئپ

 شان قاشین یلر نلینه دهمزق ی-ائیلر خدنگ

 دی ماه اوستونو مقام یلهاکمی قزح ی-قوس

 تان قاشین یی دلسئدیر انور اوزره ییا نون ک

 خطا خطین  ی-شکوگوله م ی-یازمیش جریده

 جان قاشین  ی-غرایوینا طهچکمیش کونول بارات

 الیتینده سینیق یایمی ساندی کیم یلر ودل

 بان، قاشین یهرئا ناماناوغراماز اولدو اول ی

 عید ی-ن هیالله ایچینده قیلیرسایس ی-ابر

 ر چون نهان قاشین شان قاشیندا اوالیعنبرف

 دیرعدل ی-کسری و زنجیر ی-طاق ییا کگوٍ

 ی لبی نوشین روان، قاشین ئا الشکین ساچینوم

 وار دیر نظامی همیشه طنابتاب ایچره

 بان قاشین لی صولحساالنه ولطان حوسنوس
 ٭٭٭                               

 هر و مهینئسین موکبهؤر کصوکبی ؤطلعتین ک

 لهین ورف کوط ی-رهوگونشه سایه ساالر ط

 فلک  ی-ی شمسئندن ا سیما ی-ونقؤسنه بو ر

 گهین دیر جیلوهحوسن ایشیگی ی-مگر اول کعبه

 تینی چکمزم ایراق صنماهنّیا میتوتی

 رهین  ی-یسه یئتر گردا جال ی-زومه کحلؤگ

 اوشردی دهنین  لررین آغزینا سنینکّشّ

 سیهین  ی-زولف ی-شکی آیاقالرا سالدی سروم

 نه ایریشمز اگرویوزون اوستونده قاشین لطف

 چاردهین  ی-قزح اوستونه مه ی-گله قوس

 رسان بوس و کناری صنمایگر گوناه سان

 ده، گورکیم، بیری مین خئیره کئچر بو گونهین ؤا

 (شاه، شاد) السان عالمهاوْ ین کیسها نظامی دیلر یٌئا

 ر، اول پادشهین ؤلماغا سعی ائده، گسی اوبنده
 ٭٭٭                               

 فین یجانفزاسی یوس ی-دیر جمالتجنّ ی-باغ

 فین یشاسی یوسوٍگ لید ی-صالیدیر وولتؤد ی-بحؤص

 ونول کت هواسینا هوس ائتمز جنّ ی-گولشن

 فین ییشندن جان مشامینا هواسی یوسایر

 بتالوله اولسون میا یعقوب ی-زنومده حق ی-صریم

 فین یبتالسی یوسویله اولماز ما حوسن بو کیهر 

  ناق اوالعاشیشق یولوندا زولئیخا کیمی ئع
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 فین یسی یوسهر و وفاسیندان جفائیئی گلیر م

 ولت یوزونوؤتخت و بخت و تاج و دبوالمازدی 

 فین یجالسی یوس و راهین اولماسا کحل ی-گرد

  اد ائیلمهیار اول یلدن یی نظامی جان و دئا

 فینیناسی یوسیایسترسن هوای آش قاولما
 ٭٭٭                               

 ین ندیر جمالی پیرییتجلّ ی-نور ی-پرتو

  یننپیری وصالیاعالدیر  ی-ردوسیف ی-گولشن

 صاریلک حبش روم ائلینی قیلمیش حوم ی-لشکر

 یننخالی پیری و الری دوورونده یارب خطّروخ

 ر نظیراوال قچن)هاچان( ا سرو گولخسارینوو ر قدّ

 ین[نلی ]پیریوآل یلعل هدندانین رلب ویا 

 دل  ی-ینئع شسه اوالرین اولئدال و الم ع یگرچ

 یننصالی پیرییین وئلم اولدو دله عوین ظئع

 ازل  ی-یاقوتی منسوخ ائتدی منشی ی-شیوه

 یننالیزالی پیری ینده خطّطّیازالی خ

 وار پروانهال ید ایرشمز اخسارینور ی-شمع

  ین[نشقی اودونا پر و بالی ]پیریئع یاخمایین

 مقصددن اثر ی-دی اقصایی نظامی گورمهئا

 یننذولجاللی پیری ی-ن حوسنونده نورهیگورمی
 ٭٭٭                               

 ل یینی بو دیکر ائتدییصفینده اول جمالین ذو »

 «یلیقا رّور هلل دیدآیهر کیم ائشیدسه 

 خیزرانش  لطف دارد آن قدّ هچیارب 

 درمانده هر که دیدش چون سرو پای در گل 

 اقه مئیل ائتمزقددین عشّ ی-دئدیم نهال

 یل یسرو اولور اکثر هوایه ما یآیدیر: ک

 نمایددر چین زلف مشکت آن خال می

 له سالسل عچون پاسبان هندو در ق

 موسی  ی-لف اول بناگوش ثعبان و دستواول ز»

 «لیباب ی-نخدان هاروت و چاهیول زاول خال و ا

 انرا، دل، پاره پاره بایدمیخواهان آن 

 یست مشکل اآری به مو رسیدن بر شانه 

 یوزونه قارشی گوزوم یاشینی کیم گوررسه »

 «لیله مقابایا خورشید اولدو سانیر ثریّ

 گر وصل یار خواهی بگذر زخود نظامی 

 زیرا به وصل جانان غیر از تو نیست حایل 
 ٭٭٭                               

 یل ییله سرگردان دئا زلرین سئحرؤهر نه جان کیم گ

 آمما جان دئییل رللر مذهبینده جاندیید ی-اهل

 دیر دئر رقیبین من دئدیم یمیزیوانئح ی-شمهئچ

 یوان دئییل ئح  ی-یواندیر آمما چشمهئح ی-شمهئچ

 یزداندیر دئدیم حوسنون، دلیل ایستر رقیب  ی-نور

 ل(رهان )دئییوب ی-رقعی رفع ائت یوزوندن حاجتوب

  قاپین ضواندیریحوری و ر یئتدیر اصورتین جنّ

 ضوان دئییل یر ی-روضهن کیم یوزونه کیمدیر دئیه

 ه کیم لهیجری ی-مقمنه بو درد و  می واردیردم

 ریان دئییل یل گیریان و دوسینه سوزان و جگر ب

 سین نئیله ر: بونا مرهمیه کیم باخسا آیدمزخمی

 درمان دئییل  ی-لیدردیمی کیم گورسه دئر کیم قاب

 وفا ی-آیین کی یوخ بونالردای نظامی  چونئا

 پایان دئییل بی حوسنو (حمدهلل کیم بوالرین )بونالرین
 ٭٭٭                               

 ل أسر مینجه عجب نولوجانا بو ناز و غ

 آل  سه، مهای ل خود سنیندیر غرضین جانید

 یله ا مزن کیم آلقآلدادی آلدی کونلومو 

 هی کمال ئز ؤزونهاحسنت سئحر ایچینده گ

 دیرموباح صوراحی ی-صفایه خون ی-اهل

 حالل اوالر حرامی ی-کیم شرع ایچینده خون

 ی صنم ئا لرن دئیررهؤگ یآنلیندا قاشالرین

 سینده عجبدیر ایکی هیالل هرّوبیر آی غ

 اولدو آشاغادن ی نهره باشؤچ ی حورئا

 عال ینفیدیسه طوبایه قددیندن ارمهیگر ا

 ییم دئیه ذر ائیلهورینه گیکی، خاط اوال

 یله ائتمیشم صنما کندیمی خیال ا ضعف

 سان بئیت عنکبوته دوالشمیش مگس دورور 

 خال ی-الیک ایچینده اول خشبّوم ی-سینه بو

 سیز حیات کیم یه سنیل نظامیئیمکن دوم

 ر محال ینده دارلمک اوالز جهان ایچوسجان
 ٭٭٭                               

 م دئییل لیتجل ی-قمر نور ی-ی رشکئیوزون ا

 م دئییلیطوب ی-یرتقئبصر  ی-ی نورئبویون ا

 وثرؤاوزون حور و دوداغین ک،دره یقامتین س

 م دئییل یاعل ی-تن هر طرفی جنّونیوکو

 ینه یالین منه یار ائتدییخی ی-یلئرم خیشاک

 دئییل لیمیئدی منه خئتا قر یارلیهقد بو
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 شقیمده دئدیم ئسنه ع ابدی وار ی-دئدی عومر

 دئییل  مسی نامتناهیلهیلسیزولفونون س

 یار نظامی قولونااول نوال تعظیم ائدیب 

 دئییل  مسه محللیییم ایتی دئرلگر محل

**** 
 

 بیلینا السّدَا هَنین انّشقیئع ی-ی سبیلئا

 سلسبیل اسمّتَ  اًسی عینشمهئنابین چ ی-لعل

 بوستان  ی-یله سروا طفودیلر ل ایرمکینه قدّ

 ماقتدن طویل ینصیب اولماز حدوغرو دئرلر بی

  وضرین سوییندن بیر اثر خیی دوداغین شربتئا

 خلیل  ی-ن بیر شرر ناراندؤویی یاناغین پرتئو

 دام ودیر مضیو عار قدکری کونلومون اول یکر و ذیف

 ذکره  ذکر جمیلو   لطیففکره  فکر 

 ری صرین شکّیشرمسار اواللی م دنلبلرین

 نیل  ی-ساریندان خجیلدیر جویشمهئین چمگوزلری

 ل یدشنهئی تئا نصیبچون اولماز  یوصل ی-سلسبیل

 ساط قربه ایسترسن سبیل یب جان سبیل ائت گر

 ی نم اوگر متاعی چوخ اوالن ایررسه وصله، 

 قلیل   ءه شیین جاندیر متاعی، انّیغعاش

  ثمّ وجهه اهلل گؤرن هف ایسیی نظامی عارئا

 بیللسوا ی االفاق من هذاقبله العشاق فّ
 ٭٭٭٭                               

 گول اؤنوندهسین حوسنونه اویونمه

 ل وده گکنائی قیلسین نظر احالین

  لوطفونوطف ایله گول ول گرگوره بو

 لخنده گول وله گاییانا رشک  اودا

 سنه  نسرینه، گول و الله و من د

 ن دئییل من یفته هموحوسنونه آش

 دی قددین کیمی بوستانا سروگلمه

 ین کیمی گولشنده گول ددی خمهبیت

 زه ؤن سله گلسهایفت غنج ینچه صقؤ

 الله کیمی الل اوال هر یاندا گول 

 سبت ائدردیم اگریروخالرینا ن

 گول اتابند یسهگول کیمی اوالرم

 للرین یب گول ایکن دحوسنونو گورو

 گوزلرینه خار اوال تیکاندا گول 

 ظام یلی نظمینه نظامی نوئره

 وصفین ایله اولدو پراکنده گول 
 ٭٭٭                               

 سقل  ی-افزامقتوتدی چون هر پری یوزونو 

 ی سقل-یبینی عیان ائتدی سراپائگیزلی ع

 لی سق-سواودی رهیب ائیلییوزونو قاراال

 وای سقل وای سقل وا سقل ای وای سقل

 

 یلرسه ؤس کیمه کیم اول کی سوزو ایکی اولماز

 لبرسه یقدر دهسقلی قاووشجاق هر ن

 سقلیندن سوزو کئچمز کیمه، کیم سویلرسه 

 وای سقل وای سقل وا سقل ای وای سقل

 

 میل جثل یهره کی بولونماز ایدی مؤچبیر پری

 دی قال ایله قیل ای طفوندن اونون ائتمزوکیمسه ل

 قیل سیله نه عجب اولدو ا رهم سقلیایکی د

 وای سقل وای سقل وا سقل ای وای سقل

 

 دردیندن اودا یاخمیش ایدی الله جیگر یاول ک

 تر ی-ورسه حیادان اوتاناردی گولگنی ویوز

 اولموشدور آدی ایندی سقر میسققلی بیتل

 وای سقل وای سقل وا سقل ای وای سقل

 

 رصینین کونلونو یغدایانیب عاشهر نه حوسنه 

 ریه تسه پشیمانلیق اودو جانینی ییسقلی ب

 ایله دئر: سقلین یوالر و اوغرادیغینا درد

 وای سقل وای سقل وا سقل ای وای سقل

 

 اندام و صنوبر قد ایکن لبیر پری زاد و گوٍ

 ایکن  دلگون خوهره و گؤچخسار و سمنوالله ر

 لرده تیکان زؤسقلی بیتسه اولور گول یوزو گ

 

 وای سقل وای سقل وا سقل ای وای سقل

 هرکیمه کیم سقل اووجوندان ایرر درد و عنا

 یله بولمایا دردینه دواا لماغیولدوروب یوْ

 یینجا قومویااآندیریب آنانینی باغالم

 وای سقل وای سقل وا سقل ای وای سقل

 

 ور ائتدییسه سنه نگارؤی نظامی نئجه جئا
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 کار ی-ریدی سقل آخهبیرینه مین عوض ائیل

 بن ساغو سیغاریلدوم دئیؤکیمه اوغرارسا ا

 وای سقل وای سقل وا سقل ای وای سقل
 ٭٭٭                               

 روخالری بدر آی، کونول  یئشقینه ائلی عدوٍشه

 بد رای کونول و فته واولدو زولفون کیمی آش

 های کونول ییبمهنئجه کیم های دئدیم، اسله

 سوای کونولولق جهانه منی رادی خلهئیٌا

 وای کونول ای کونول واوای کونول ائی  کونول 

  

 گیمی شانه کیمییله یورها لر حسرتگاه ده

 وقونا پروانه کیمیؤشروخونی-یانارشمعگاه

 دیوانه کیمی ی-قیگاه وئرر عاری یئله عاش

 ردانه کیمیوٍزلریمین یاشینی دؤگ گاه توکر

 وای کونول ای کونول وای کونول واائی  کونول 

 

 ه ایل شیرین لب ی-ووهم نفس اولماغا سن خسر

 یله بئله ا نام و نشان ،وئرمیشم عار یئله

 ائله -م ائلدن ش یالنیز من دئییلهشموٍدیله دوٍ

 شدی منیم کیمی دیله دوٍدیل  ل الیندن نئچهید

 وای کونول ای کونول واوای کونول ائی  کونول 

 

 نژادتورک للی اوْکامان ائدهتیر قددیمی 

 شادومدن دل سئودازده بولمادی گق ی-تسش

 لبرلری یادیمن دخی دمیم  دیم کی ائلهییدئر

 ن کیم وئره دادیاد ائدهل الیندن کیمه فریٌید

 وای کونول ای کونول واوای کونول ائی  کونول 
 ٭٭٭                               

 قدیم  ی-واندی ی-نوانوع ی-یتآی جمالین ا

 غراسی بسم اهلل الرحمن الرحیم وقاشالرین ط

 شهر ی-یخئررکن هوادان شؤیله گا طفول سنی بو

 وبه عرض ائیلر منه استغفراهلل العظیم ؤت

 نین ردانهوگون نقشینه اول دیزولفون، سرن ی-الم

 «یمتمال الیا التقربو»ی رقیب ال سونما ئا

 خطا امما، یصّه دیرچینی ساچیندان ق ی-نافه

 دیر، لیکن سقیم سخهوشهال گوزوندن ن ی-سینرگ

 م هیلریش ائئسی عسیز نئجهسن یک لبریی دئرسن اؤگ

 م ندیمقاشک ساقی، آه مطرب، ناله همدم، 

 مقامموشدور وتندو کی روم ائلینده تیخالین اول ه

 قیموشنده اولموشدور ملزولفون اول طاووس کیم گو

 زوؤنین  گدیر نظامیرنموپ نهحنت و دردؤم

 اول قاشالری نون، آغزی میم  خییالگوزده  توتالی
 ٭٭٭                               

 لموش ایکن جانه ایرمیشم ؤا ی،م که د بوخوررم 

 جانانه ایرمشیم  ی-ایچینده وصلت کیم هیجر

 می کیم رسه قدرله باشیم عجبیا افالکه

 تابانه ایرمیشم  ی-شرفده سن مه ی-رجوب

 ن جانه ایرشرهوصلتینه ایر یدئرلر ک

 جانه ایرمیشم  (لی )دوالییمن وصلتیندن ایره

 یله خورشیده یئتمیشم ا م کی جهدیههذرّبیر

 له عوممانا ایرمیشم ای یم کی سعیبیر قطره

 م کی کمالیندا وصفینین یاول نظامیمن 

 ایرمیشم آ  "سلمان" ،لهی نظم ای-ظامین ی-سنوح
 ٭٭٭                               
 حوسنون یازماغا فرمان قلم  ی-بولدو چون دیوان

 نوان قلم ودی عغراسی وصفین ائیلهوٍقاشالرین ط

 ش دخی یلکید ی-سخهویازمادی حوسنون کیمی بیر ن

 چوخ تحریر ائدیبدیر دفتر و دیوان قلم  یگرچ

 اوز خسرویشمهایرحوسنونون وصفینی یازماغا 

 وران قلمؤدت دودم ارساوال،اولوب  میداد بحر

 نس جان ونقش نین سئوداسییله توتموش ایدی ا

 نس و جان، قلم یا ی-وجوده نقشو ی-وحؤیازمادان ل

  یهحینه تحریر ائتمهؤونین وصفین کونول لیخطّ

 ژگان قلم ونمیشم مهات ائدچشمیم دوٌ ی-قلهمُ

 ه، کیم یتیردین منی اولدورمهگیله ا خط نه وجه

 ه فرمان قلم یهائتم کمؤح ابولمادی دیوانین

 روع وحوسنونون وصفین نظامی یازماغا قیلسا ش

 م دفتر اوال جان قلمیل دیلر کیلدن دیجان و د
 ٭٭٭                               

 یم همئاولمایانا همدم د یدمی همدمهم

 م یهمئدم د یه همیله کئچمها کیم همدم هدم

  یشمباش قویوب یولونا اوندان آدیم آدام دئم

 یمهمن داخی عالم ایچینده آدیم آدام دئم

 چو سنین (یندقد ه بورنون)لای دیر آغزینف و میمیال

 میهمئد ام ونسین من نئچه اول ایکیم درد

 دئرمیشسن دئرسه سیرریم جورموندن اؤلر

 م یهمئاولورسم د دئدیگین بوس و کنارسه 

 زلری آهونی منه ؤدی سن گهید ائتمئص یچونک
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 م یهمئم دلیعلوم ی-بینه دخی کلبرقی بس

 ایمیش  حجراالسود ینچون یوزون کعبه و خال

 م یهمئلب و زولفونه نه چون حلقه و زمزم د

 مه ق ی-سه تختای چمزئبال کی  –اورونوب تاج

 میهمئم دسلّویه مشق اولدو نظامیئع ی-لکوم
 ٭٭٭

 یلم ئیق دیعاشنه  فروزا لیدئرسم حوسن د

 یلم ئیق دیه صاددو دعویسوزوم ائشیتمه کی ب

 سوروبن  دمته یوزویشیگینده منی خئقوی ا

 یلم ئییق دیحبته الؤن صده چوٍخاص ی-سیمجل

 نظرباز ولی  ی-ندیقم و ریدا فاسیزاه

 یلم ئیق دینافوکی سنین کیمی م دیررهبو قد

 یب یع ومگوائتمه زولفون کیمی آیاغینا دوشدو

 لم یئیزم آییق دهبیلمنئتدیگیمی  -نئلییب

 یه دوانظامی ی-دیر دردشربتی دوداغین

 یلم ئیق دیی یاخشی بیلیرم سانماکی حاذبّیط
 ٭٭٭                               

 لیم گول رنگ ائده ی-باده ی-گولدور طلب ی-فصل

 لیم ه آهنگ ائدهییش ائتمهئله عایچنگ  ی-نغمه

 صفا هلیم جانصفا وئرهوم ی-لیم جامایچه

 لیم ژنگ ائده یسینله عقل آیینهایل نئجه بیر جه

 لیم شرت سورهیله عایی و قانون ئن توتبا وطروم

 لیم قامتینی چنگ ائده ,دین یوزونو دفیحاس

  هوسحبتین ائیلرسه ؤرین بولبول و گول صیخاط

 لیم ن گئدهس ن و بیرم بحدم گولشنه گل بیرؤص

 نگ شکروزونو تؤرسه اهسبت ائدیآغزینا ن

 لیم گ ائدهتنشکرین  ی و-نگوت اعالمی باشین

 میش ای ع اوالن جوشنئچون خدنگینه اونون مان

 لیم له جنگ ائدهای ریز جوشنهچون جنگ ائد باری

 لهایجم  ی-آفاقدا جام ی-وقدم خسرو

 لیم هوشنگ ائده ی-شرتیکاووسه کئچیب، ع ی-تخت

 دیوانیمیزی  ی-خال و خط ایله مطلع ی-نقش

 لیم ارژنگ ائده ی-مجموعه ی-دیباچه ی-رشک

 ردیخ ی-شقینده نظامی گر اوال الفئع ی-بزم

 لیم ائده گرعه ایله دنوٍج آاللیم عقلینی بیر
 ٭٭٭                               

 شد عمر در گشاد معمای آن دهان

 آری به روزگار شود مرد، خرد دان

 پایت به دیده سودن و سودی رساندت

 زیان دارد مرا زیان و ندارد ترا 

 بی زلف و قد و ابروی او دورم از حیات

 بودن جو زنده بی سبب جان نمی توان 

 چشم و دهان و ابروی آن شوخم آرزوست

 وان کیست کو طلب نکند عمر بی کران 

 زلف کژ تو الم صفت در درون قلب

 سر و قد تو همچو الف در میان جان 

 جانا زجسم خسته روانم روان شود

  ن روان روانگاهی که بگذری ز برم

 آنیست در جمال جمیلش نظامیا

 کادراک عقل پی نبرد در بیان آن

***** 

 که که به سر کوچه رندان گذری کن

 بر حال دل سوختگانت نظری کن 

 در لیله قمرا بنما چهره و از شرم

 در پرده نهان ماه فلک را و پری کن 

 در ظلمت غم مانده ام ای شمع هدایت

 ن راهبری کن از پرده برون آی و به م

 جان وصل تو میخواهد و جان می کند آمین

 ای ویس پری چهره به رامین نظری کن 

 کربی کنهی می طلبی از پی کشتن

 بر زمره ارباب بال هم خبری کن 

 هر جند که در برج شرف کوکب حسنی

 از آه سماسای غریبان حذری کن 

 خواهی که رسی بر فلک وصل نظامی

 م سفری کنچون ناله به آه، سحری، ه
 ٭٭٭

 ن؟البر جفا ائتمکدن اوسانمازمیسیی دئر ایآخ

 ن؟اسن، سانمازمیس، حوسنون نهایت بوال ی-تددوٍم

 گون هامی عاشیقالرین  سن بوتوتالیم اولدوره

 ن؟اسانمازمیس ؟ده سنریارین نئ یاندی ی جفاخوئا

 دئدی یببحدم یاتارکن اول مه اوستومه گلؤص

 ن؟ازمیسانمیااوداخی  گلمیش گونش سناوستونه 

 دیم سوندون منه رادیم ایستهونابیندان م ی-لعل

 ن؟ام مورادیم یعنی آلدانمازمیسآال دادامآل

 زولفونون زنجیرینی بند ائت منه دئدیم، دئدی 

 ن؟انمازمیسالسکین، داخی اوسیلین آغاردی ماققاس

 له لوطفرسن هغنا ائدیستیی ا-ی گونش دعوائا

 می دوالنمازمیسان؟ن گئداالر کییطاس آلیب کوی
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 یدئیله نظامی منی صا مز دئرسن رقیبائده

 ن؟اایت ایله آوالنمازمیس ،سن یا ،آهوسان ،چون کی
 ٭٭٭                               

شنگ  ی-شوخ ی-دیر اول چشمخستهکملیددیوانه

 اوچون 

 رنگ اوچون  عنبر ی-لفوز بودیر بالیه بسته ی-دام

ن نین کونلوٍزن اهلیویر آچان حدگوٍلشن ی-ن سئیرچوٍ

 نوال

ل تنگ یلحظه من د بیر نیضییلبر عاریعرض ائتسه د

 اوچون

 ییب جان بولبولوفراغین نیشینی نوش ائیله ی-خار

 گولرنگ اوچون  ی-ضیم چکر اول عارقزاران یهردم ه

 ده اقه ائده چنگب چو زولفو قولونوعشّومطر

 هنگ اوچون تارینی آ سین اوسیندن ائیلهجان ریشته

 ن یوزومه وم توتدوقجا سورسق ی-نگارزن ویارین یوز

 نگ اوچون ز ی-دفع ک مرآتیله سورمک گرهوزیرا ک

 عرض ائدر سیزطف و صفاول ه اقلریضی عاشیعارگه 

 شکین ساچیندان جنگ اوچونور ماهی زره،جوشن گئیهگ

 زولفی کی خطینه دلیل اوالر یوزوندن خالینه

  ملک حبشدن زنگچونسان شاه چین لشکر چکر 

 ین غعاشی رباشینا وورا یم ائشیگی داشینییدا

 حئیف اول سنگ اوچون  یال، کایلیز، زبیز باشیمیز قاییرم

 ن اعارد ی-یر یولومدا ترکائد دئمیش نظامی عار

 عار اوالن بیر ننگ اوچون ،ر اوال کمین عاری ترک ائتم
 ٭٭٭                               

 برین ی-لدوخ ی-وضهؤگاهی رلوهی جمالین جیئا

 «ن عنده علم الیقینمِ»سی اطهشّوحوسنونون م

 لی گوزلریم قیلماز نظرلیشقین خئاواللی ع

 «انّی ال اُحب اال فلین » آفتاب و ماهه 

 حیات  ی-مولک ی-دن لشکرم اولدو عطشینهزوم

 «بکاس من معین»سه لعلیندن مزگر معین ایر

 ین شرحدیر خطّ ،کالم اهلل ی-طلعتین متن

 متنه متن متین شحیحشرحُه شرحِ 

 آیت مکر صریحقاشالرین وصفینده گلدی 

 «بینحر مُه سِانّ»ندی ئن شانینده الریزؤگو

 «ریناظِلنّلِ تسرحَ»حوسنون  ی-گولزار ی-تجنّ

 «بینارِلشّه لِلذّ»شیرین دهانین  ی-شربت

  شرحینیی نظامی سنه بو معجز کالمین ئا

 «روح االمین»یم ائتدی یا می تعلیبیئغ ی-فیهات
 ٭٭٭                               

 سیمین بدن  ی-توزلر اول بؤزلریم یاشینی گؤگ

 تن وی خ-زلر آهوؤا گنئجه کیم گویده ثریّ

 ین دهیجرین باغریمی دلدی منه رحم ائتمه ی-خار

 ل و شیرین دهن یسن عجب خورمامیسان سنگین د

 ین یغش عاششوّول دیلر حالین میی دئدن اشیمدی

 دیدن اینم سانا حالی یدئد ار اول وقتیحاض

 حوسن اولدوغونا هر کیم ایسترسه دلیل  ی-خاتم

 حسن  ی-سترر وجهؤرقعی آچیب یوزوندن گوب

 یندا نئیلر بنلرین هزلرین آلتؤی جان گئم ادئرسه

 آهو وطن  ی-خطایه نافه ی-شکودئر: اولور م

 راسان قددینه کیم باخسا جانا سرو یا عرعر

 دیر یا سمن؟رسه، آیدیر: یاسمنگؤنی کیم دیخ

  هنیت نظر ائتسه نظامی خاکاول یوزی جنّ

 دن ردوسیت فوزن جنّؤآچیالر قبرینه ر
 ٭٭٭                               

 ین شاد اولماسین هنی عالمده شادی بیلمهصّقو

 مدن آزاد اولماسین قشقین اسیری ئاولمایان ع

 آدمی  ی-یوخ کیمسه نسل ویوردفتده گویبو ص

 وش پریزاد اولماسین حوریه ما ن اولهکی گور

 ییم سین دئرسن کی معمور ائیلهکونلومون ویرانه

 نیاد اولماسین واصل بوصلین کیمی بی ی-وعده

 جهان آرا یئتر ی-نخل غاسرو قددین عاشی

 مشاد اولماسین یسین عالمده شهیچ عرعر بیتمه

 ور ائیلر رقیب ؤمنه ج جه یمآغزینی یاد ائتدیگ

 ا کیمسه بیداد اولماسین جانیوخ یئره عهدینده 

 نخداندان منی یز ی-مزن چکر چاهقله ایزولف 

 اد اولماسین یه جلّغیران کیمسهاچن حبس ایچیند

 دیر، ویران دیلری نظامی چون کی یارین گنجئا

 ویران اولسون، آباد اولماسین  شهریجودون وو  قوی

                        
 ٭٭٭        

  مرغی نه رحم اومورسان اول صیاددنی کونول ئا

 دیر فریاددنی نهصّر اهکمو چون سلطان ائدؤح

 ده نعل چون قیزدیرار آتشزولفون منیم ی-هر خم

 ش باددنشوّوٍچون گول اوزره سونبولون اولور م

 دی دم منی یاد ائتمه یله ایللر کئچدی و بیرؤا

 میشدیر یاددان هرگیز گئتمه یدیر ککندی ایللر
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 ندن حذرهمزقنیندا انخدیز ی-ل ائدیر چاهید

 اددان اوالن جلّ دوسداقحبس ایچینده نئجه کیم 

 داله راستیلند آوازه سیوب یحوسن ی-طبهوخ

 مشاددان یچمن ش ی-قددین آدینا اوخور مرغ

 الم ن قویوب ائتمز هوس دارالسّوکوی ی-ل سرید

 شهری یئی گلیر بغداددان  یه کندیهر کیشی

 خود نولور ،ی نظامی ایتلری داالر رقیبئا

 نادان خئیر گلمز نه اومارسان یاددانیآش
 ٭٭٭

 ای نقش بند چین خجل در روی رنگ آمیز تو

 وی غرقه جان درخون دل،ازصلح جنگ آمیز تو 

 گفتم نام خویش را خواهم سگ کویت کنمگفتم

 یز تو گفتا که بیزاریم ما از نام ننگ آم

 دشنام ما پیوسته با دشنام دشمن می دهی

 تا کی بسوزد جان از این شهد شرنگ آمیز تو 

 آواره بلبل در چمن از نالة دلسوز من

 صد پاره گل را پیراهن از روی رنگ آمیز تو!

 عمر نظامی ای صنم در انتظارهجرتو 

 آخر شد و آخر نشد، عهد درنگ آمیز تو

****** 

 م آفتاب روچشمت ای صن از دو دور

 چندان گریست دیده که شستیم دست از او 

 دیوانه از چه گشت و به دشت ختن فتاد

 گر مشک، بو نبرد از آن زلف مشکبو 

 ای باد، آروزی من از زلف او مپرس

 پیش من آر زو که همین است آرزو 

 ای دل غمت بخور که بنوشی شراب وصل

 زیرا خدای گفت  ثم کلو اوشربو

 و قد دلفریب تودر جست وجوی سر 

 کوکو زنان چو فاخته گردیم کوبه کو 

 رویت بدید گفت نظامی زمه بهست

 رویت ندیده بود از آنت ندید رو

        **** 

 ل و جان ائتدی جا اول چشم و ابروید

 ونالرا جادواچون دئدیلر اونون

 اویاتماز بونالرین فیکری منی کیم 

 زه اویغوؤمگس چوخ اولسا گلمز گ

 زون سئوداالریندانؤرگوشدولورمه د

 اونونچون داغالرا دوشموشدور آهو

 دئدیم حوسن ائلینه کیمدیر سلیمان 

 بو جان دئدی بو ی-چیغیردی هدهد

 ندا یا رقیبین یمن دورام قاپ یا

 لوؤیغیشماز ایکی اسکی بیر یئرده 

 رکن هیوزون نورون ازلدن وزن ائد

 ترازو ی-مه و خورشید ایمیش کفّ

 ین کونلومده نئیلرنالی بئلییخی

 کی بیتمز اودا یانمیش یئرده خود مو

 چون زدن اونونؤنه چون دریادی کیم گ

 م آغزیما سولورسهؤکی دامیزماز ا

 یم یرقیب ایله چیخار سئیرانا دا

 کی جان اونونال چیخار کیم توتا خو

 کر سنسیز نظامی ؤیاش ت شو دکلو

 ن وار الین یوه زدؤگ بو رن دئهرؤگکی 
 ٭٭٭                               

 شه رنگ و سونبول، بونؤویندن بارا آلدی خطّیگن

 ر، بوهم ائیلر اول، دماغی خوش دم ائدرّوباغی خ یک

 ردی اگر اولسا گونش یوزلوههیالل ابرونه بنز

 ردی اگر اولسا هیالل ابروهنه بنزوگونش یوز

 چون خط هنین وصفین نئجه تحریر ائداول اینجه بئلی

 دیرکی فسخ اولور قلم دیلینه گلسه موقحقّم

 ر اولمادی آممارمک میسّؤالین اویغودا گیخی

 زومه اویغوؤرونر گؤگ داهیجرینله اویغو ی-مق

 و قد ایله  در بو خهرؤدئییل من، تاپینی هر کیم گ

 اولوب بنجلین حئیران دوروبدور قددینه قرشو 

 لب و دندانینین وصفین نظامی نظم ائتدیکجه 

 ولوؤله لایرسن جهانه لعل ؤر گهجه خوش نثر ائدنئ
 ٭٭٭                               

 سیمین اوستونه  ی-شکین کیم یازیلمیش لوحوم ی-خطّ

 نسرین اوستونه  ی-کولموش برگؤر تتردی ی-سونبول

 ن سانیر کیم مورچه هرؤینی گضینده خطّیعار

 نسرین اوستونه  ی-باسمیش برگ هآلودشکوم ی-پا

 تورؤرسن زولفونو یوزدن گهسالم ائدیا ی-دعوی

 مز دین اوستونه فری ترجیح ائیلهون اوالن کیمؤم

 ه یهم دوررام آیاغین اوپم لموش ایسهؤنه قدر ا

 ا، باسسان قدم سین اوستونه خسرون یبسئیر ائد

 نین یدالی قدیلبر خیید یئر اشکیمده اوچشم پ

 وستونه دیر گلدی پروین افلک ی-سانکی خورشید

 رشیرینه دیللر جمع اوال ی-نادان اول لبیهر 
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 ی رنگین اوستونه -نئجه کیم اشر  مگس حلوا

 لر حالینالر مگسدسیوی ق-وسور طاهرشک ائد

 شیرین اوستونه  ی-سیز قونارالر لعلفوکیم تکلّ

 دیرنظامی خسته نایللر اولدو کیم فراقیند

 ه دین بیر گئجه بالین اوستونشمع کیمی گلمه
 ٭٭٭                               

 تر اوستونه  ی-ش گولومدوشرئیحاندیر ساچین  ی-برگ

 نمیش صنوبر اوستونه ئتاباندیر یوزون ا ی-ماه

 پروینه طعن  ی-ماه اوستونده ائیلر خوشه ی-رصوق

 خاور اوستونه  ی-زولفون کیم دوشوبدور شمع ی-شام

 رین مالحت بونل ی-صریی مئلبلرین اوستونده ا

 شکر اوستونه  ی-گنوکی قونموش ت لردیرسگسان م

 ل آلماغا اول شیرین دهن یبوسه وئریب جان و د

  نهر اوستوهتسر داخی اس ،سر راضی دئییلهسرب

 رالر چون کی بیر دوشنامینیعا وئریب آالومین د

 وهر اوستونه ؤگ ی-رجومرجان وورما جانا د ی-فلوق

 سی ق شیوهبالیولرید ی-طریق ی-دور رسمخوب

 لبر اوستونه ید ی-قبادیر کیم بیچیلمیش قدّ بیر

 شت یهئب ی-ی حورئنخدان اوزره ایاول لب مئیگون ز

 کوثر اوستونه  ی-وضؤح الروشمدیر قولعلین ی-جام

 سی چشمین مقله ی-ی نظامی حالینی یاقوتئا

 داد ائیله یازار زر اوستونه یین ملعلدم هبدم
 ٭٭٭                               

 ندی یئره ئکی گونش ا ررسه سنی سانارؤکیم گ

  یرهیله ا ئچسین سنی هر کیم کی بو حوسنک ئرهی

 ی دوست رقیبین ائوینه ئواریب ا گؤردونیئنه 

 غو یئرهوایت اولد وارمازچون بیلیرسن کی ملک 

 دی سوضیندن صنما اویله حیا ائیلهیعار

 ره ایدی یئ دلیک اولسایدی کئچر کی اگر یئر

 سن ن دیزیمی یاسدینابع کی گلهئهانی طال

 اوراسان او یئره  کندین سن م سنی ومن اوپه

 مزیهمنی سندن صنما کیمسه جدا ائیله

 مگر اولوم گله کی جانی بدندن آییره 

 ما یولو قوموندان اونون نزلریم ایچینه ساؤگ

 یره یاگوزه کی بونون کیمی قومدان قاولتورپاغ

 ال، سن ماهه ایرن کیم سئوینررسه نویسئوین

 ی کیمین کالینه یئرده گیرهیدیگویده ایسته

 او ساراییندا و شهر ایچی دولو آه و فغان 

 وای اگر چیخسا ساراییندان و بازارا گیره 

 کویینه نظامی ایرجک  ی-جان سر رسئوین

 ر کیمی کیم مسکن مالوفه ایره یسافوشول م
 ٭٭٭                               

 نابه  ی-ن یاقوتهلبیندیر طعن ائد

 خوشابه  ی-رّودیشیندیر تق توتان د

 خساریندان آیریولعلینله ر ی-لب

 مز شمع و شرابه کونول مئیل ائیله

 می سه عجبتهه مئیل ائمونلوکزون ؤگ

 کی مستین گویلو مئیل ائیلر کبابه 

 الی گنجینه مسکن اواللییخی

 ل و جان مولکو اولموشدور خرابهید

 الیندان نظامی یوزون، زولفون خیگ

 ی خوابه-ده سئودادوشر هر لحظه
 ٭٭٭                               

 تا کی حوسنوندن خبر وئردی صبا گولزارده 

 دن بولبول کیمی گول زارده هصّقولدی درد و اق

 دین ر ائیلهعطّوزولفوندن م ی-عالمی تاتار

 رده تاتا ی-مت نافهیقالمادی بیر قیلجا ق

 حئیران کیمی بیر یئرده قالیر دنگ اولور ی-قیعاش

 سهی رفتار ده  ی-سرو نسیرسه قددین شیوهؤگ

 قیلسینالر نظر هسینده زولفونون اول خالقدهوع

 مارده  ی-هره ماری دهانئینلر مرمهؤگ

 دئدی  جانل ائتدی خطیندن آضینده جان سویعار

 نارده  سمندر تردیر چمنده یا ی-سونبول

 وداسیندا جان ترک ائیله کیم ئهانین وصلی ساول د

 چه آلمازالر جهان مولکونو بو بازارده ئه

 زوندن جان سنین ؤر قیلماز گهمار زولفونسوز حذ

 ه بیمارده یهت اولماز چون بیلیر قان توکموّوق

 دن زامّق ی-مزهقی نظامی اومما رحم اول ئا

 اردهمکّ ی-موچون وفا اولماز بیلیرسن مرد
 ٭٭٭                               
 حوسنله شمس و قمره  نونکته اوودیر نیوزی

 ن طعمله شهد و شکرهورازودور طعنه اؤس

 مه باس قدمین یزلرگؤمه موژه ی-باخما خار

 بصره ی-ژه نوروم ی-یه خاران ائتمهیکی زی

 ی فلک ندی طوطیهآهنین حبسه اسیر ائیل

 شکره دیگیچون قویوبان لعلینی مئیل ائیله

 یه ئاوال کیم باسدی اوال ایتلرین آیاغی د

 گذره له هر رهای وقؤرم یوزومی یوز ذهسور
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 فلک  هله نیچه کی سئیر ائتدای وزگمین  بونجا یوز

 حوسن ایله نظیرین نظره  دی بوگتیرنمه

  کدیمهایللر اولدو کیم اسیر اولدوق و اسیرگه

 لره رسه نوال بو بنده دوشن بندههرحم ائد

 تورپاق اونون باشینا کیم زر و سیمی قازانیب 

 یه سن سیم برهقویا تورپاقدا و خرج ائتمه

 روخا کیم خوفرّ ی-ی نظامی نظر ائت اول شهئا

 ثل و نظیری نظره یه سر میدی، گلمیگلمه
 ٭٭٭                               

 ق لبینه روّومی –دیر اولسا لقب جامیئری

 م غبغبینه سهایق دئرمعلّ ی-یاراشار آب

 روع وف و بایه شیمکتب کیمی ائیلر ال ی-فلیط

 رد گلسه بو گون مکتبینه یی خ-دانا ی-پیر

 لی ی قلب ازهئیله اا حادین وار ایدی یاریتّیا

 دن قالیبینه مهلول ائیلهوروح ح ی-وهرؤج

 جاب اوال منه مذهب و کیش یسانما یولوندا ح

 ه نن، مذهبیسهیئاه ده مذهبجم هر نئه ریرگ

 سن منیم قانیمی ایچرسن و من قان اوتارام 

 مشربینه له همای طفون لیسها ائیلر مئیلنوال 

 نیشینه لبین ایله داوا ی -مین عقربقیا 

 ی عقربینه بیزیا کرم ایله آغووالتما 

 ی موزه او سرو آیاغینائیوزون ااوره لیدن 

 وکبینه ؤدی کائله فلک رشک ی-چرخ ی-وکبؤک

 دهنین  شیرین چون جاندیر اولبی  نظامیی ئا

 لبنیه ،شه جانهلبینه اول دم ایرر کیم ایر
 ٭٭٭                               

 قاب اوستونده یاسی نعزّ ی-رهوگورونر غ

 فلک کیمی سحاب اوستونده  ی-شمس ی-شمسه

 دیر اگر یوزومه باسسا قدمین طفیوکندی ل

 اوستونده ر اونو تراب هطفو یورودوکندی ل

 چون لبین اورزه نوال قان ائتسه گوزون آغزین

 قان اولدو شراب اوستوندهشیمدیمی یوخ یئره 

 جمال  ی-صریی مئلبین اوستونده ندیر بونلرین ا

 ناب اوستونده ی-رشکّ اول ملک لر کیمی دیر

 جان  ی-ی بولبولئن زولفونو اهرؤخطین اوستونده گ

 وستونده راب اوغ ی-طاووس سانیر پرّ ی-مود

 م ائتمه یهکارینی حاکیسی ی-چشمکونلومه 

 خراب اوستونده  ی-شهرومه، ؤر شحنه قهظولم ائد

 نی سن هرقیشقینده نظامی اودا سال خئعیارین 

 آب اوستونده  ااده اگر سالدیسصوفی سجّ
 ٭٭٭                               

 مه تردن گول اوزره عنبرافشان ائیله ی-سونبول

 مه مون، زولفون کیمی حالین پریشان ائیلهکونلو

 یوزونه یوز دورلو گول کیمی گولوب هر بیر خسین 

 مه ائیله افغان ی گول زار وئبولبول کیمی ا یاوری

 میشیز درمانیمیزبیلبیزه درمان کی دردین  ائت

 مه درده درمان ائیلههرخبر هر دوادان بی

 ن ی سیمین بدئدان اننخدانییزولف و ز ی-حسرت

 مه ایله زیندان ائیله یشین منه بندئعالمین ع

 دن هر مهرین خاتمینی ساخال هر نااهلوم

 مه سلیمان ائیله ی-ین یئرین تختبد روی دیو 

 ین نظامی اولماسا، اولور خراب لکولبرا مید

 مه لکونو معمور ائیله ویران ائیلهوحوسنونون م
 ٭٭٭                               

 ن سن صنمه،یهیحوسن و مالحت دئم ی-کعبه

 حترمه ؤم ی-حرم ی-محرم اولمادی حریم

 لبینهل همنفس اولدو ییله دا کن دردایقان 

 او دمدن بو دمه  اولدوه چوخ ی خطایی بچّئا

 زولفونو دهانیندا گوروب خسته کونول  ی-سر

 دمه بو ری عومرون یا کی ایریر آخحیفدئدی 

 حرفلرین لی قامت و زولف و دهنین رهؤگ

 غ و آزاده یوررکن المه یاوغرادیم فار

 ه الیم یهیشه آیاغین اوپمایرمگر اول دم 

 قدمه ی-کی اجل منی برابر ائده خاک

 ،دن اثرورجک، ایتلرین ایزینگسئوینر جان 

 ه مهیولدا بیر آج و گئدا اوغرایا بیر قاچ در

 تیندن ایکی یاریلدی زبانی قلمین لذّ

 ردیم قلمه یگت یک فتین تایلعلین ص ی-لب

 می می وصله نظامی دئدیم آسان ایرهایره

 مه هریا ی-دن ایرمز کیشی باغدئدی جان وئرمه

 
 ٭٭٭                               

 یله ا قابیی مه، نئائتمه نهان جمالینی ا

 یله ا یم روا دئییل کی اوال ابر آفتابیدا

  نین نچهقؤ سهیلرؤسوسن چمنده مدحینی س

 له ای خوشاب ی-رّود یدو شبنم آغزینردودول

 قدر کیم  اوْ ندوٍوٍلوندا سوٍروْقد یٌسن سروٌ

 نون آبلهتوتدو حیادان تنی اوْ
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 ررنه خوب اوالؤو لبین گ طل ساچیندا خیی دئا

 یلها ده شمع و شرابحبت قارانلیق گئجهؤص

 یل هنوزییق دئیکرینه الیزولف و عذار ذ

 له ای البگوو  شکویوز ایل یویارسام آغزیمی م

 زلرین گؤمی کونلومه مئیل ائتسه جانا عجب

 له ای ر کبابش اوالمستین همیشه باشی خوْ

 گلدی نظامی دردینه لعلیندن ام سورار

 له ای یما اونو جوابشافی جواب وئر قوْ
 ٭٭٭                               

 یله ا سئیر ائتدیگیندن اول صنمین هر لوند

 له ید لندایدایجک مقصود آدی چکیلم

 دوشریارب نه خوش  انیغدوشانوز دی دوْشیم

 لهای ید اولمایان آهو کمندئل شیره صاوْ

 بیز، قورو تاختا بولماریق اغیار خوش کئچر

 یلها گوموش تخته بند عاج آیاقلی آرخاندا

 یل یلی دئوئرمه شونلره کاشآری چاناغیندا 

 سی بادام و قندیلهمزهقبسلر دهان و 

 له ایگوموش حلقه رمح  هماز ایدی خلققاپدیر

 یلها شانی اولماسا اول ارجمندین کلی شه

 گوموشو کلجهینجا ایکی هسات خچایابیر آ

 دان دیلهفته باری اجرینی آلالهووئر م

 قددن او بدرین هیالل ائده  گره ک کیع ئطال

 یلها سی یوخ دردمندتارهیر، سکیم یار اوال

 دان ولی ف گوموش سورمهیآغاج میله حئی

 یله ا ل، نه دوا کحل بندید ی-کور اولسا چشم

 گاریی نئن، اقوزاغه چام چاتالی، ماحال دئرسه

 یله ا لندوب ی-اویونمه چام آغاجینا سرو

 ده شوهیع ی-امگنییله هرزهی پهلوان شو گوئز

 یله ا مین گورزی قالخانا آال بیر لعب بند

 کیم  ذاراوعهر بیر پلید اونونده دئیین اول گول

 یله ا لندوپست اولماسین ایندن؟ دخی سرو ب

  دیلبر کی یار قیلدی حسودی نظامیا

 یله ا ستمندوسن م باش قوشا دوستنئجاول 
 ٭٭٭                               

 ای ماه رخت مطلع انوار الهی

 وی زلف سیاه تو سرا پرده شاهی 

 آنها که باین روی ترا وصف تو ای دوست

 اهی و ندیدند کماهیکویند که م

 کویند شب قدر به سالی بود اما

 زلفین سیاه تو دو قدریست به ماهی 

 در دور جمالت به نظامی شب هجران

 چون سلسلة زلف تو شد نامتناهی
 ٭٭٭

 زولف و خالی  ی-الیارین خییگن

 یل بیر لحظه خالی یالیمدان دئیخی

 دن من صالین بالینی نوش ائتمهیو

 الین وبالیاولورسام بوینونا ب

 زعشق ماهتاب با کمالی 

 زوالی زشوق آفتاب بی

 زمویه کشت جانم همچو مویی 

 تنم از ناله شد مانند نالی 

 زان پری رو وصل جوید ههر آنک

  یالحلب المی طَمر فِالعُ ضاعَاَ

 بزیر طاق نیلی چشم شوخش 

 هاللیی جوف المس فِالشّ نّاَکَ

 مه و خورشیده اول یارمه آنی قو

 جمالی  ی-له حوسنایحوسن  ی-مالج

 ظام ائتدی کالمین یننظامی بی

 کمالی  ی-له نظماینظم  ی-کمال
 ٭٭٭                               

 نین پادشهی سن حوسن ائلی لهای لقواواللی خ

 پهی یشقین سئوئردی یغمایه کونول مولکونو ع

 دهان  نچهقؤی ئسبت ائتدیگیمچون لعلینه این

 لهی وعمان کؤن ی-ه آتار اللهیؤسئوینیب گ
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 روب ؤنچه گقؤسویله غنجیله کی دم بسته اوال 

 سهی  ی-یله کی حئیرتده قاال سروا و نازریو

 له جان خرمنینی یاخدیغینایورؤزلری جؤگ

 هی یسی ی-خال ی-شان دانهییوزونده ناوشده 

 دیر کیم مکرّوه نه طاووس مرّویارب اول ط

 گهیلوهین جدیر اونوتجنّ ی-گولشن ی-روضه

 ه درد ایله الم یم طوطیقو  هقوصّبولبوله 

 هیئدیر زهیئشکر و گول مگس و خار ز

 ی قاشی کامان ئاوخ کیمی نیشینه چون گیرمیشم ا

 گهی  -باخ گاه  اله حالیمای چشمین ی-وشهگ

 م ائشیگینده اوالردیم جاروب سئحر اگر بیلسه

 گهی  -چون گاه او آیاغین توزونا یوز سورمک

 حوسن  ی-وی خسروئیله نظامی قولون اظولم ا اندیی

 نهی وغریبین گ (ایندی بو ه دورر اوشبو)ر نیبیرسور آخ
 ٭٭٭                               

 قابینی یلبر گوتوردو چون کی یوزوندن نید

 چرخین گتیردی چرخه مه و آفتابینی 

 نه قاپو یاپارسان باجادان دوشرویوز

 ماهتابینی  لی آفتاب یوزونرهؤگ

 ن رقیبه سونما، کی، کافر روا دئییل رعهوج

 ت شرابینی ه جنّیهحوری الیندن ایچم

 لر اولورلرین یئری ویرانهدئرلر پری

 سه کونلوم خرابینی دیر ائیلهمسکن یئری

 زون هالک ؤسه اول گیلهئا ینی کهر خسته

 رابینی بصیرت تُ ی-رلر اهلهسورمه ائد

 چینده یانا ایچی م ایکافرلرین جهنّ

 هابینی یلر جیگریم ایلترسهؤهیجرینده گ

 نین کئچدی هیجریله عومرو نظامی اندوکوی

 م عذابینی ت ایچینده چکدی جهنّجنّ
 ٭٭٭                               

 ر قیلدی آفاقی عطّون منسیمیدطفین وصبا ل

 وراقیوردو یئله وئردی گول اؤسین گسخهوجمالین ن

 دیر زیراعقل ی-حالام ز،رته گلمنظیرین صو

 اخالقی  ی-جهان ختم ائتدی سنده حوسن ی-القخلّی ک

 الیزال ایسمین  ی-قیمولم یزل حوسنون م ی-قدیم

 الباقی م هوَالدایِاالخر هوَوَل هُاالوّ وَهّ

 دئمیشسن وصلیم ایسترسه جهان و جانی ترک ائتسین

 ندیر جان و جهان تک سن بوتون قیل عهد و میثاقی 

 ب ید و راهیدیر زاهیلهاوقی ؤنظامی لبلری ش

  «اال یا ایهاالساقی»لبالب جامدان مئی سون 
 ٭٭٭                               

 تنی وخ ی-شکوم ی-شرمسار ائتدی ساچین نافه

 یمنی  ی-زلریمین یاشی عقیقگؤنئجه کیم 

 سی ژهوزونون هر مؤقضادیر گ ی-تیر ی-ناوک

 کنی ین هر شیساچین بالدیر ی-دام ی-حلقه

 سن عزیزین خبرین آتالی گولزاره صبا

 پیرهنی ،گول ی-فییله یوسا ر حسرتهچاک ائد

 ردو مگرؤسینی گرکن بویونون شیوههسئیر ائد

 چمنی  ی-کاوتانیب کئچدی حیادن یئره سرو

 دیر اول یار، دئدیم:دئدیلر منه کی هر جایی

 منیورسه نوال هر انجهدیر روشن ائدشمع

 ی زامان-وطف اوغورالدی دیشیندن دئیه صررافل

  ی  عدنی-گزدیرر ایپه دوزوب کوچه ده دورر

 قارین شرفه وم وکبی اولمازدیؤع کئطال

  "نیهیس قرئو"یله قرین اولماسا ا سنه ایسم

 زامان  ی-یله سلیمان سان و جمشیدا حوسن یگرچ

 مه هر اهریمنی  مولکه امین ائیله ی-خاتم

 لین یشوریده د ی-بولبول اولوب یلها هیجر ی-خار

 ریدن کفنیی ت-گ بری -لویاراشارکیم اوال گ

 شکر ساچدی نظامی دانه  هدامین ی-نظم

 دهنی  رشکّ ی-ید ائده اول طوطیئکی مگر ص
 ٭٭٭                               

 نوروزی  ی-طفی گولوشرمسار ائتدی یوزون ل

 افروزی جهان ی-طلعتین قیلدی خجیل شمع

 ی دوست دخیئیم انوروزه نظر ائتمه ی-ولگ

 نوروزی  ی-منه گول حوسنوندن اوال ی-باغ 

 می کیم هیی باده وئرن، خاکئضین اینه سودور عار

 اونون سوزی  همین آرتیق ایریشر جانااودد

 ایله رقیب  دی دردباخمادان یاشیما جان وئرمه

 میش اولدوزی ای گئرچک گیدیدن اولمهرمهؤگ

 ارضین  ی-یبئله غیسماوات ی-رّیس کشف اوال

 زلریمه سورمه آیاغین توزی گؤر اوال گ

 ده، شهاتّحبم ی-شهریار اواللی سن شهر

 م لشکری جان مولکتینه پیروزی ق بوال

 ولت گونودور جانینی وئر شوکرانه ؤد ی-وصل

 سنه حق روزی قیال اول روزی ،گر نظامی
 ٭٭٭
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 ی شقینی جانیمدا جانا ساخالرام جانیم کیمئع

 مده ایمانیم کیمی ههر ائتمیشم سینوهرینی مئم

 جمال  ی-وانئیا ی-ی خورشیدئرقتین دوورونده ایف

 گویلره چاتدی دوخانیم آه و افغانیم کیمی 

 شقین اودو جانا هوای کونلومه ئلی عدوشه

 یوز سویون تورپاغا سالدیم آدیم و سانیم کیمی 

 لبر چمنده هر سحریی دئنا اووقؤروخالرین ش

 ریبانیم کیمی یول قبا ایلر قباسینی گگ

 بح و شام ؤلبرا هر صیمیندن دقزولف و روخسارین 

 ریانیم کیمی یگ ی-چشم بو سیمسن شفقکر ؤقان ت

 عهدینده لئیک  گؤزلرینیدیم ا یه عهد ائتمیشباده

 یمانیم کیمی ئیمانه، پئپ )؟(صد یمانلرئنیچه پ

 مین ق ایلن غلی نظامین، نظامآپوزالی 

 پریشانیم کیمی  ی-یشان حالدیر حالکی پر
 ٭٭٭                               

 شقین اواللی جانیما همدم دئدیکلری ئع

 ل حریمینه محرم دئدیکلری یدرد اولدو د

 پرست ایکن ده جان مئیشقئع ی-قباد ی-بزم

 میشدی جام آدینی جم دئدیکلری اویرنمه

 م هیجرینده بویله اونس توتوبدور منیمله کی

 م دئدیکلریق او اولمازبیر لحظه منسیز 

 ی پری ئیله اا قد و زولف و دهان ی-نقشبو

 سن جاهاندا وار ایسه آدم دئدیکلری سن

 رمز اواللی چشم و قد و زولف و آغزینی ؤگ

 عالم دئدیکلری  مهزوؤرونمز اولدو گؤگ

 طفیندن اوتانیب وقارون کیمی یئره کئچه ل

 ئدیکلری مریم د ی-گویدن ائنرسه عیسی

 شق ایچینده کیم ئلر گلیر نظامی باشا عدم

 زه بیردم دئدیکلری ؤرونور گؤجه گمین ایل
 ٭٭٭                               

 باری  -یله کارا یش اوالنین یارئشرت و عیع

 یله عاری باریا ر اول دونیادا ناموسه دئین

 گؤزو وصلت گونونو گؤرمیسر،گؤرمه سه یئگ

 اغیاریله یاری باری یگؤرمز اوالید

 ینه چاره سفردیر دئدیلرهشقه صبر ائتمئع

 اری باری یلیم یئنه بو دار و دترک ائده

 یله دارا ن اولور باغیله دار تاپانسیز چوٍا باغ

 له داری، باریای دیرم باغیمن تاپانسیز نئ

 فریاد و فغان  ینهفلک صحن ی-جودی چون اایر

 باری  ه بو زاریماهنچون ایریشمدی اول 

 لین یخسته د سین ائشیدیب افغانینی بونئیله

 زاری بارییه ترکه هزار اوال ی-گولی -رگب

  صلو یلهیله نظامی بوالسان یاراا هدجسانما 

 باری باری قوایرشدی  مردو کیؤآیه کیم گ
 ٭٭٭                               

 خساره خطین یازدی رقمنی ور ی-تا صفحه

 چکدی قلمنی  طینهخحوسنون  ی-سرنامه

 ایستر کمائیله گم بئله جنهتاریاول نحس س

 افالکه علمنی  ی-گوشه تؤکرآهیم کی 

 عاشقسه متپنه سی جانسیز بوته تاپانچا

 سنین کیمی صنمنی باری آدینه معبود

 گفتم که به من رحم کن ای شوخ جفاکش 

 م دئدی عجمنی ه منآنلیام تورک اوغلو

 ی دوست ئدیر امیمدیر دهنین فیین الدچون قد

 و دهندن اومارام دردیمه امنی  اول قدّ

 نظامی  انوکویی -سر، وار ب روباش اورزه یو

 قدمنی  سا دق ایله باسدینیشقی یولونا صئع
 ٭٭٭                               

 عذارکی چاغیندادیر دخی گول ی-اول سرو

 اهی طلعتی باغیندادیر دخی گلوهیجان ج

 خط ی-لرین دردی موری دانهخال یک یگرچ

 جان مرغی قاره زولفونون آغیندادیر دخی

 رهردوکجه خشم ائدؤاول چوخ یاشایاسی منی گ

 قوالغیندادیر دخی یپدر مگر ک ی-پند

 فت یصم ایچدیگینه اول پریییله قانا لموظ

 کی، رنگی دوداغیندادیر دخی د یئتریشاه

 زولفون اوجوندا لعلینی گوردوکجه سانیرام 

 دیرکی بوداغیندادیر دخینچهقؤتازه  یرب

 مز دئییل بنزه یزولفون خمینده بونلرینه ک

 حبش کی دایه قوجاغیندادیر دخی  ی-فلیط

 نین شهؤوبن ندهیله قددی بوکولا مزولفون ق

 یاغیندادیر دخی آباشی  یرمزمیسن کؤگ

 نین  جودی نظامیویالال دوندی وخمدن ق

 یر دخی شین هواسی داماغینداددی ولوؤل
 ٭٭٭                               

 ل یولونا رواندیر روان دخی یدیلبرکی د

 جهاندر جهان دخی  لییولوندا ترک اوال

 چون زولفو جیم و قددی الیف قاش نون ایمیش 
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 انداما جان دخی گول ی-م نوال او سرودئرسه

 یل یسی آنجاق زمین دئتادهیروخون ف ی-هرئم

 دا ییالر آسمان دخی اول هوا ی-سرگشته

 دیرشانهیل مالمت اوخونا نیهرینده دئم

 شان دخی یشان دیلرلرسه اوش نیشقه نئع

 م هیش ائدئگر دوزخ ایچره وصلین اله گیرسه ع

 جنان دخی  ی-لر اهلیشه حسرت ائدهئکی اول ع

 رهه زولفون نه ائدیهلعلین  شرابین ایچم

 ورماز ایالن دخی وآدامی  سهکیم سو ایچر

 مزن قیلیر منه ق یایسه ک جانا جفا بو

 الن دخی یلموش فؤلر اه چوخ کئچمییه آیدر

 دیر دئیه بیان ائتمه نظامی یوزو گونش

 اول خود عیاندیر اونا نه حاجت بیان دخی 
 ٭٭٭                               

 روانینی  ی-سرو وررسن اول بویؤل گیی دئا

 یروانین قیلسو کیمی آیاغینا روان 

 ایکن  دئیر وهومؤم ی-قطهؤدیرکی نرفهوبو ط

 سمت اوال دئییبن، من اومارام دهانینی یق

 یارار ده مینین، بیر قیل وقتکییر خیرد پ

 انینی یمی ی-فاتیر ائشیتسه صن اوالایرئح

 ونه شویله اولدو خلق یدوؤپی ساغر آغزین ائا

 کیم هر کیشی دیلرکی سندن ایچه قانینی 

 قا ایله یلسن ائدیب اول مهحو ی-ی شمع، الفئا

 انینی زبکسرلر  ،اورتایا گلمه یوخسا

 کیمین کی سیمی وار یاراشار ساعدین کیمی 

 یلرسه یانینی ئیانینجا سالینیب وطن ا

 ت قفس گلرجنّ ی-لشنوجان بولبولونه گ

 سنین آستانینی  ائدندهان یتا آش

 دره سانیرام یردوکجه سرو قامتینی سؤگ

 شانینی یعنبر ف ی-هرّودره، طیس و طاووس

 لگونه چون اثروائتمز نظامی اول یوزو گ

 دین فغانینی یرنان چرخه ایریتوت کیم ع
 ٭٭٭                               

 لی روان سن گئده ی-ی سروئبصر ا ی-گئتدی نور

 لی ترک ائدیب جیسمی روان اولدو روان سن گئده

 جهان آرای منه ی-شمس ی- شمسه دینیئا سن

 لی زلریمه قره نو اولدو جهان سن گئدهؤگ

 مزم رامانه نظر ائیلهوالله و سرو خ

 لیگئده روان سن ی-الله بویو سرو وی یوزئا

 تاب فلک جهان ی-ی ماهئنه چون ایرمز سنه ا

 لی یلره فریاد و فغان سن گئدهؤر گیرا یمک

 سنسیزنظامی اؤله دی کای ل گومان ائیلرید

 لی یقین اولدو گومان سن گئده یی جان کئگل، گل ا
 ٭٭٭                               

 خسارین یولوندا جان روان وو ر رسم قدّهگر ائد

 م اوزره سرو و ارغوان مده، سینههر سینه سبیت

 رام ویلی خئی لئین ای قدّ-شویله حئیران ائتدی سرو

 انیکیم باشیندا یاپدی مجنون کیمی قوشالر آش

 بیماره شب  ی-موچون مردیگی لدغایت اوزون گ

 توش اولدوقجا قطع ائیلر روان یزلرینه زولفؤگ

 خالی اولمازسا رقیب اولماز عجب  نمجلیسیند

 سیز اولماز بوستانشیناشابمثلدیر کیم ائشیک  بو

  :دئدی ،ر دئدیمل گیسولرینده خرج اوالید ی-نقد

 گومانقلبی بی ی-رلر نقدهلرده خرج ائدگئجه

 ه الم رّوف سن طیفم باال ال ی-و میم زولف ی-جیم

 بیچون عیان  ی-قیخال ی-سندن اولموشدور جمال

 لبرین یو دخی نظامی حوسن ایچینده اول جفائا

 دیر همان تهر و محبّئم اراسکیگی عاشیقال
 ٭٭٭                               

 یوزی تا گوندور اونون ساچالری دون 

 دون و گون دیر، دئردیم ساچی  و دوریوز

 چیخمازی نلومون آوازؤساچیندا ک

 ده قاتی چیخار اون گئجه هگر چا

 طعن می رسا  زولفوویوزوندن یانا و

 ن ووتتر چو اللردن یانا وارهزؤگ

 هزوال ایکنگون وارار  نگارا

 عدونین عومرو گونو ائیله اولسون 

 ن یوما عاشیق،وجیگر قانیله یوز

 تون ر آغ اولسا آلمت اوالیکی، بی قی

 شقینده منه ئیاریم، دوشمن یئتر ع

 مزن ایکی بیچسین قکی  یءرقیبی د

 -ل کی، دئرلرؤا یچونزلرؤنظامی گ

 سنینچونیرد ص والن کی اچول اونونؤا
 ٭٭٭                               

 هر سحر گه آغالیب بولبول ترنوم گؤستره ر

 گول اونون آغالدیغین گؤروب ترنوم گؤستره ر

 ی فلک-اینانما بو دهرین کی دهقان لوطفونه

 جو ساتار معنیده و صورتده گندوم گؤستره ر
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 اول رقیب رو سییه نئیچون منه رحم ائیلمز؟

 کیم سورارسا حالیمی کافر ترحم گؤستره ر
 ٭٭٭

 چون ائتدی نهان گول یوزونو سنبل ترده

 سان ابر سیه اولدوی گونش اوزونه پرده

 میندندؤیمه دیسه کؤکسونو داش ایله ق

 بس بو گؤیره نلر نه اوال جیرم قمرده

 اکسیک دگیل ای دوست رقیبین ائشیگیندن

 دیل نئجه تحممل ائده بو درده، بو درده

 قاشین یایی نین یئری گؤز اوستونده دیر ای دوست

 قمزه ن اوخونون نئجه  کی جانیله جیگرده
 ٭٭٭

 ی نیاز-اؤلدور لحظه ده بیر اهل 

 اؤلدورمگه ناز منی اؤلدوردئسم ائیلر منی

 ایریبن لعلینه زولفونو گتیرسم الیمه

 ی دراز-ی حئیوانه بوالم عمر-ایریشم چشم

 آغزینی آچیبان سؤیله مه هر جاهیله کیم

 عاقل اوالن کیشی آچماز صنما کیمسه یه راز
 ٭٭٭

 یوزون کیمی قمر رنگین دئییلدیر

 سؤزون کیمی شکر شیرین دئییلدیر

 موفا گؤسترمه فیرقت عهدینه کی

 وفا حوسن اهلینه آیین دئییلدیر

 گؤره ر هر گون رقیبین کویون ایتین

 کیم ائده اونو کیم خودبین دئییلدیر
 ٭٭٭

 نشین چرخ(مه)ای از رخ تو خجل 

 بخاک دارد بت چین  خدر پیش تو ر

 ردم گبی زلف و رخ تو روز و شب می

 و نه دین  ونییچون کافر درویش نه د
 ٭٭٭                               

 دل  ی-آیینه تای روی تو از لطاف

 ل زحسن روی تو خجل گای شمع چ

 ین به یقهر کس که ترا دیده بگوید 

 (ل طِ)قت هذا بالَما خَ بحانکَسُ
 ٭٭٭                               

 کوی ترا ماه فلک حلقه بگوش  گای س

 فروش آب زمزم دل بر چاه ذقنت 

 ب من مسکین امش لجا صةغ ةقص

 چون سر زلف سیاه تو گذشتست از دوش 
 ٭٭٭                               

 شد ضعیف از درد ابروی مه نو آن چنانک

 مینماید استخوان پهلویش از الغری
 ٭٭٭

 خورشید چون حوسنله سنه ایرر دئیل

 کیم دئردین کی یوزونه بنظر نظردئییل

 لب لعلینی منه سون کی روخ و قامتینین

 م ائده لی جانه کؤنول تشنه کئچر دئییلنقشینی رس
 ٭٭٭

 یله قانون کیمی ا قانیمی توک ائتمه ناالن هیجر

 مه چون مثلدیر دئدیلر قان ایله قانون ائیله
 ٭٭٭                               

 اشینی لر نقّگر جهانین بیر یئره جمع ائده

 نه قاشینی ،دهشیوه لر بوزون رسم ائدهؤنه گ

 یوزومه  نا باسار آیاغینی باسمازداشی یول

 داشینی  ر یولهرؤگ گرکداشیندان آه کیم یئگی

 
 ٭٭٭                               

 عشق ورزیدن به خوبان خون دل خوردن بود

 اولش سوزو گداز و آخرش مردن بود
 ٭٭٭

تمت الدیوان نظامی بعون اهلل تعالی و حسن توفیقه وصلی 

دٍ و اله الطاهرین علی ید العبد اهلل سیدنا ونبینا محم

 .المذنب الضعیف النحیف ابدال رومی 
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ینین تورکجه دیوانظامییگنجه لی ن
 

 دوکتورمحمدرضا کریمی

 

   

 

 

آذربایجان تورک ادبیاتی  

ر زنگین، محتوالی، نه قد

ل و دولغون اولورسا گؤزَ

لیک نسیان دا، هله

اؤرتویو آلتیندا گیزلی 

 –نین قانلی پهلوی رژیمی –ن یوزایلده قالمیشدیر. کئچ

قادالی استبدادی، یوردوموزا کؤلگه ساالراق دیلیمیز و 

ادبیاتیمیزین یاساق اولدوغو، خالقیمیزی بو ادبیاتدان 

باشقا ملتلر دؤرد ناللی  –محروم ائتمیش و همین یوزایلده 

ن بیر چاغدا، بیزیم آذربایجان خالقیمیز لی گئدهایره

نیب، تکجه بیر تاماشاچی کیمی باشقا خالقالرا یئرینده دایا

باخمادان آیری بیر چاره تاپمادی. آنجاق بوگون دیلیمیزین 

لی آتیب، آزادلیغی اومودویال بؤیوک آددیمالر ایره

-دهرینه قونان غوباری اوستوندن سیلمهادبیاتیمیزین اوزه

-دیر. شُبهه یوخدور که حقیقت بیر گونش کیمی همیشه

دالیندا قالماز. ادبیاتیمیز دا بو حقیقتلردن لیک بولود 

لری دیر. بولودالر دالی چکیلدیکده، گونشین شعلهبیری

-نین زنگینگؤزلری قاماشدیران کیمی، آذربایجان ادبیاتی

جی 7و  6لیگی تانینمادا چوخلو گؤزلری قاماشدیریر. 

نین یوزایلده آذربایجان تورک ادبیاتی چین دوواری

لرده یاییالراق، یب مصره قدر اوزانان اؤلکهیانیندان باشالی

یرلی اثرلر یاراتمیش و یوزلرجه عالم، شاعر و ده

صنعتکارالر میدانا گلمیشدیر. بوگون خراساندان توتوب 

آنادولونون باتیسینا قدر یارادیجی شاعرلر آذربایجان 

دن اسفراینلی حسن سینده تانینیرالر. او جملهتورکجه

خواجه دهانی، مولوی، خواجه علی  اوغلو، بابا الیاس،

خوارزمی، حاجی بکتاش ولی، هامیسی خراساندان باش 

قووزاییب تورکجه یازیب یارادیبالر. یوزایللر بویو بو آخیمی 

لی سورموشلر. او بیری یؤندن، داوام ائدیب بوگونه قدر ایره

آنادولودان باش قالدیران شاعیرلر: خواجه احمد فقیه 

ش و اوچ تورکجه مثنوی یازمیش بیر )نظامی ایله چاغدا

تبریزلی شاعیردیر و بوگون اونون قبری اسبوس کندینده 

نین نین ایکی کیلومترلیگینده اوالراق قبیر داشیسردری –

قمری یازیلمیشدیر(، خواجه  618اوستونده اؤلوم تاریخی 

یوسف مداح، مصطفی ضریر، سلطان ولد و باشقاالری 

دولویا گئده ن شاعیرلر اولموشالر(، )آذربایجان ائللریندن آنا

حتا مصردن باش قووزاییب گلن سیف سرائی آذربایجان 

جی یوزایلده 7سینده شعرلر یازیرالر. بو شاعرلر تورکجه

یاشاییب یاراتمیشالر. آذربایجانین اؤزوندن باش قالدیران 

الدین شاعرلر و عالملر ده آز اولمامیشدیر؛ شیخ صفی

عنوانلی یوزلرجه بویروقالری اردبیلی قارا مجموعه 

فارسیجا  –اولموش، حسام الدین خوئی تورکجه 

سؤزلوکلری اورتایا گتیرمیش، یوزلرجه درویش مسلک 

شاعرلریمیز میدانا گلمیش و مثنویلر، دیوانالر اورتایا 

قویموشالر. بونالر کی بیردن بیره اولمامیش، بلکه بونالرین 

یللرده کؤک ریشه سی بوندان قاباقکی یوزا –کؤکو 

سالمیشدیر. بونو دوزگون تانیماق اوچون اؤنجه یوزایللره 

 گئدیب کؤکونو آختارماق گره کیر.

جی یوزایلده آذربایجاندا زنگین بیر شفاهی ادبیاتال اوز 6   

اوزه گلیریک. بو زامان دده قورقود دستانالری گئنیش  –

 نیر؛ آشیقالر و اوزانالربیر صورتده خالق ایچینده سؤیله

مختلیف ائپیک و سئوگی ناغیلالرینی خالق ایچینده 

یارادیرالر و سئویلیرلر. بو زنگین شفاهی ادبیاتالردان، 

نهنگ شاعرلر بهره آلیرالر. خاقانی، نظامی، فلکی، بیلقانی، 

و باشقاالری بو زنگین ادبیاتدان یارارالنارکن اؤز فارسیجا 

می بوتون للیکله نظالیرلر. اؤزهیازدیقالری اثرلره سپه

نن داستانالری خالقین دیلیندن مثنویلرینده سؤیله

آلمیش، دده قورقود سیماالرینی بیر داها مثنویلرینده 

لرینی باربد و نکیسا جانالندیرمیش، اوزانالرین دئییشمه

دیلیله فارس ادبیاتینا یئرلشدیرمیش، آذربایجان 

 لیکلری فارس ادبیاتینا بورج وئرمیش وادبیاتیندان یئنی

لر آنادیلیندن پای لر، عبارهیوزلرجه آتاالر سؤزو، دئییم

. گؤردویوموز کیمی، نظامی حتا عربجه  2وئرمیشدیر

                                           
سعید نفیسی، دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، تهران، بی تاریخ، چاپ چههارم،   2

 .79کتابخانه ملی، کتابفروشی فروغی، ص 1319تحت شماره 
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عاشق و معشوقو تورک  –لیلی و مجنوندا  –دستانالریندا 

ییر. سیله بزهپالتاری گئیدیریر، اونالری تورکانه روحیه

ه پناه سینفارس شاهالری ایراندان قاچاراق آذربایجان اؤلکه

دیرالر. گتیریرلر. بهرام گور، قباد و . . . بئله بیر شاهالردان

لی اسکندر آذربایجانا گلدیکده بیر آذربایجانلی حتا مقدونیه

 قادین قارشیندا دیزه چؤکور. 

نین اثرلری باشدان باشا تورک بیر شاعرین نظامی   

نین هامیسیندا تورک یارادیجیلیغی ساییلیر. نظامی اثرلری

لر ائدیر و اؤزونون تورک ولدوغونا، تورکانه گئدیشلره اشارها

 لرله دیله گتیریر:اولدوغونو دفعه

 پدر بر پدر مرمرا ترک بود     

 که هر یک به نیرو یکی گرگ بود  

 (.78)دکتر معین فر، ص  

سینی و تورک اولماغینی مقدس سایاراق، او، تورک کلمه

 حتی پیغمبری بئله مدح ائدیر:

 هی ترکی که میر هفت خیل استز   

 "ترکتازی"یینی ده و یئنه پیغمبرین معراجا گئتمه

 (502، 1362آدالندیریر. )معین فر،

سلجوق شاهی اوالن سلطان سنجره یازدیغی شعرده، 

رک عدالت، صداقت و گؤزه للیگی تورکلرین خصلتی بیله

 یازیر:

 دولت ترکان که بلندی گرفت

 مملکت از داد پسندی گرفت

 ونکه که تو بیدادگری پروریچ

 ترک نه ای، هندوی غارتگری

نظامی تورک اولدوغونا گووه نیر، اوغلونا دا ترکزاده 

 اولدوغونو ایناندیری:

 اگر شد ترکم از خرگه نهانی

 خدایا ترکزاده ام را تو دانی
 نظامی سئوگیلیسینی قیپچاق تورکلریندن اوالراق اؤیور و دئییر:

 ترنپرندش درع وز درع آهنی

 ترقباش از پیرهن تنگ آستین

 سران را گوش بر مالش نهاده

 مرا در همسری بالش نهاده . . .

نظامی اؤز تورکجه اثرلرینه ده دفعه لرله اشاره ائدیر و 

 دئییر:

 ترکی ام را در این حبش نخورند 

 الجرم دوغبای خوش نخورند

نین دئدیگینه گؤره، شاعرین خوش لیکله نظامیبئله   

اسی شاعیرین آنادیلینده دیر کی سارایالر بگنمیرلر و دوغب

الجرم اوندان محروم قالیرالر، چونکی آخستان بیگ کیمی 

ییرلر و پادشاهالر شاعیردن فارسجا و عربجه شعر ایسته

شاعر آنادیلینده یازماغی ترجیح ائدیر. سعید نفیسی دیوان 

قصاید و غزلیات نظامی گنجوی کتابیندا، هم بو قونویا 

نین اشاره ائدیر و هم مصرده خدیویه کتابخاناسیندا نظامی

رک اونو قبول نین الیازماسینا اشاره ائدهتورکجه دیوانی

 . 3ائدیر

لر نین دیوانیندا دا ملمّعتکجه نظامی یوخ، بلکه خاقانی   

ایکی دیلده و گاهدان اوچ دیلده اوالن شعرلر واردیر.  –

واالنا یازدیغی بیر غزلی نین ساحتا خالق دیلینده خاقانی

اوخونماقدادیر. خاقانی آذربایجانی سئویر، شروانی آنا 

بیلدیکده، تبریزی اؤزونه آتا کیمی بیلیر؛ بیر اوشاق کیمی 

آنادان اینجیینده آتا قوجاغینا پناه گتیریر و خاقانی 

شرواندان ایجیییب، تبریزه پناه گتیرمیش و عمرونو بورادا 

یخارمایاق کی بو زامانالردا، تبریز بیتیرمیشدیر. یاددان چ

باشیندان  –ل بیر دوروما مالک اوالراق، دنیانین باشا اؤزه

بوتون شاعرلر و عالملری اؤزونه چکمیش و یوزلرجه 

بیلگینلر تبریزده یاشاییر و مقبره الشعرا بو دورومون 

 دیر. یادگاری

                                           
 .133الی  131سعید نفیسی، همان، ص 3



40 

 

 Xudafərin 201  (2022)  1400دی 201خداآفرین 

 

خاقانی دیوانیندا یوزلرجه، بلکه مینلرجه تورک 

آدالری فارس دیلینه داخل اولور. بو  سؤزجوکلری و

سؤزجوکلرین فارس دیلینه داخیل اولماسی، تکجه 

آذربایجان شاعرلری طرفیندن یوخ، بلکه بوتون فارس 

شاعرلری ده بو دوروما بویون اگمیشلر. یوزلرجه تورک 

لر و آتاالر سؤزلری فارس لر، دئییمسؤزلری، یوزلرجه عباره

سؤزجوکلردن بیر سیراسی  ادبیاتینا هدیه وئریلیر. بو

بونالردیر: خان، آق، قره، خاقان، وشاق، آلپ، تنگری، 

سنقر، پرچم، بیرق، سو، اکمک، قلندر، تتق، منجوق، 

بیدق، سن، یلواج، تگین، آلپ، طغرا، طغان، ارسالن، خزر، 

 بلغار، قبچاق، اتاق، خانه، و یوزلرجه باشقا سؤزجوکلر.

شیندا دایاناراق، مداح بیر خاقانی آذربایجان شاعیرلری با   

نین فارس شاعیر اولورسا دا، آذربایجان سبک و سایاغی

ادبیاتیندا و شعرینده باش توتماسیندا اؤنملی رول 

سی مقدس اوینامیشدیر. اونون شعرلرینده تورک کلمه

ساییالراق، تورکانه روحیه دن دانیشیلیر، ترکتازی، ترکانه، 

یر یئر آلیر. عاشقانه ترکی و باشقا ترکیبلری اؤزه ل ب

دان دانیشیر، "ی ترکانخدنگ غمزه"شعرلرده معشوقون 

ری، و باشقا توصیفلرله بیلسه تورکلری قان تؤکوجو، کؤچه

نین ترکتازلیغیندان سؤز آچیر، سیده، عشق شحنه

تورکلری هر یئرده یوخاری یئرده قویور، او جمله دن بئله 

 شعرلری چوخدور:

 کان زرق پاشند        دل ازرق پوش و تر     

 دلت را خرقه زایشان تازه گردان     

 ویا مکه ده تورکلری عربلره بئله ترجیح ائدیر:

 همخدمت این حلقه بگوشان ختن به         

 از طاعت آن کعبه نشینان ریائی    

عاشقانه شعرلرینده بو تعریفلر داها گؤزَلدیر. بورادا همیشه 

 یز، کمانکش، ستمگر تانینیر:تورکلر گؤزل، دلربا، دل انگ

 تو ترک سیه چشمی، هندوی سپید من         

 خواهی کلهم سازی، خواهی کمرم بخشی    

خاقانی ایلک اؤنجه حقایقی تخلوص ائدیردی، آنجاق گئت 

رک، تورک آدی اوالن یهبه گئت آنادیلینه محبت بسله

تخلوصونو سئچیر. بیلیریک آذربایجانین دیلی  "خاقانی"

ونلوکله تورک دیلی اولموشدور و فارس دیلی بو بوت

شاعرلره ایکینجی بیر دیل ساییلیردی. بو حقیقتی تکجه 

بیز دئمیریک، بلکه فارس عالملری ده بونا اشاره ائدیرلر. او 

دن سعید نفیسی فارس عالیمی و ادیبی دوزگون جمله

 اوالراق بئله یازیر: 

ان طبیعی و این نکته مسلم است که زبان شعر فارسی زب"

رایج مغرب ایران مخصوصا آذربایجان و اران نبوده و زبان 

مشرق بوده است که از راه ادبیات وارد این سرزمین شده 

است. شعر دری در آذربایجان از قرن پنجم و زمان اسدی 

و قطران آغاز شده و در قرن ششم در زمان ابوالعالء 

رالدین گنجوی و خاقانی و نظامی و فلکی و قوامی و مجی

بیلقانی که بزرگترین سرایندگان این سرزمین در این دوره 

 اند به اوج بلندی خود رسیده است.

ناچار شاعران بزرگ آذربایجان زبان دری را از مادر خود    

اند و اینکه گاهی در یافتهآموخته و از آموزگار درمینمی

آثار ایشان مخصوصا در شعر خاقانی و نظامی ترکیبات و 

شود که در عرف شاعران قات و تعبیراتی دیده میتلفی

خراسان و عراق یعنی جایی که زبان دری زبان طبیعی 

 4"شود جزین دلیل دیگری نداردبوده است دیده نمی

بورادا باشقا بیر نوکته ده بودور کی نفیسی مختلف 

رک، آذربایجانین نی آذربایجان بیلهفاکتالرال گنجه

 .6دا آذربایجان تاریخیندن ساییر . ارانی5باشکندی تانیییر

-رک، نظامینفیسی حتا خدیویه الیازماسینا اشاره ائده   

نین تورکجه شعرلرینی تائید ائدیر. آنجاق فلکی، بیلقانی و 

اونالرجا باشقا آذربایجان شاعرلری بو زامان آنادیللرینه 

للیکلرینی فارس ادبیاتینا هدیه القید قالمیرالر؛ اونون گؤزه

سی و سبکی آدالناراق ی توتورالر. آذربایجان شیوهو پا

 ادبی بیر شیوه ایران فارس ادبیاتیندا یارانیر. 

سی تکجه شاعرلر طرفیندن آذربایجان تورکجه   

آلقیشالنمیر، بلکه بؤیوک فقیه، عالم و مفسرلر طرفیندن 

دن ابوالقاسم اوزه گلیر. او جمله –ده آلقیشالرال اوز 

ین ان بؤیوک عالملریندن اوالراق تورک زمخشری بو یوزایل

یرلی تفسیر نین دهییب و اسالم دونیاسیدیلینه ماراق بسله

 "االدبمقدمه"اثریندن سونرا،  "الکشاف"کتابی اوالن 

-اثریله دنیادا اؤلمز بیر شخصیت تانینیر. زمخشری مقدمه

االدب اثرینده تورک دیللرینی آراشدیریب و تورکلرین 

یرلی معلوماتالر وئریر و عربلره تورک دیلینی تاریخیندن ده

نی تورکلره اؤیرتمه یه چالیشیر. بو کتابدا عربجهاؤیرتمه

اساس هدف اولورسا دا، تورک دیلی حقینده درین 

                                           
 .136سعید نفیسی، همان، ص 4
 .63همان، ص  5
 .44همان، ص 6
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ل معلوماتالر وئریر. عربجه سؤزجوکلری سادا و گؤزه

 لرله آچیقالییر. تورکجه کلمه

ی اوالن جی ایلده سلجوق سلطان516زمخشری بو اثری 

دن بیر دیر. زمخشریسلطان اتسز اوچون هدیه وئرمیش

 سیرا تورکجه شعرلر ده الده واردیر. 

نین بؤیوک بیر عالمی ده بو دوراندا تورک دنیاسی   

اثرینده  "النسابشجره"دیر. اونون فخرالدین مبارکشاه

نین یاشاییشی و اثرلریله تانیش اولوروق. تورک عالملری

الدین آی بیگ اوچون تقدیم ثری قطبفخرالدین بو ا

ائتمیشدیر. بورادا تورکانه روح ایله تاریخ و ادبیات دنیاسینا 

نیر. بو باخیلیر و تورکلرین ایگیدلیگی، بهادرلیغی تعریفله

عنوانی ایله ده تانینیر.  "تاریخ فخرالدین مبارکشاه"اثر 

-کهبورادا اورتا آسیادان توتوب مصره قدَر اوزانان اسالم اؤل

لرینده تورکلرین امیرلیگی و حکومتلری تانیتدیریلیر. بو 

اثر بوگون دنیا دیللرینه چئوریلمیشدیر. تاسفله بو کتابدان 

لیک قدر قالمیش و قاالنی آرادان صحفه 136تکجه 

 گئتمیشدیر. 

    

 لی نظامیگنجه
 گؤرکملی ان نهینادبیاتی ایران گنجوی نظامی حکیم   

 اساسالریندان نهینادبیاتی ارسف بیری، شاعهرلریندن

 لرینهدنبهانی دا نهینادبیاتی تورک آذربایجان اوالراق،

 .سایهیلیر

 شهرت دنیادا ایله اثرلری آدلی "خمسه "  نظامی حکیم   

 قاینهاغی الههام شاعهرلرین بویو ایللهر یوز و قازانمیش

 یانسهیالماغا نهینظهامی  چهوخالری اوالراق،

 شاعهرلرین و ادیبلرین نظامی زمان هر و چالیشمیشالر

 تاپینتیالر تازا ده گون بو اولهوب، مرکزینهده دقَت

 .چکمیشهدیر اؤزونهه نهیدقتهی دنیها بوتهون اساسهیندا

 اله سینسخه الیازما دیوانینهین تورکجه نظامی نین

 یایهیلماسی، نیننسخه الیازمها بهو گون بو گلدیکده

 اولماسی چاپ متنین تنقیدی ه تدقیقی دیوانین

 سینهنقطه دؤنوش بیر ادبیاتیندا تورک آذربایجهان

 .چئوریلیر

-دیوانی تورکجه نیننظامی اوّللریندن، یوزایلین جی20   

 یوخ فاکت بیر الده آمما. اولونوردو ادعها وارلیغهی نهین

 فارسجا  شاعههرین یهالنیز فاکتالر اوالن الیمیزده ایدی،

 ه یازیهب تورکجهه اونهون کی، ایدی لربیت سپیلن اثرلرینده

 مستشرقلری، روس. اولونوردو لراشاره یاراتماسهینا

 کولتورونون، و فولکلورونهون آذربایجان کیمی "برتلس"

 اثرلرینهده نظهامی ائتگیلرینهی نیندیلی خلق هابئله

 حمید پروفسور آرادا بو. چالیشیردیالر یههگؤسهترمه

 آتاالر آراشهدیردیغی ینهدادیوان نظهامی نینآراسلی

 آلیهب کولتوروندن آذربایجان ه تورک اونالرین و سؤزلری

 آیری و چیخاریر اورتایا ائتدییینی اتحاف ادبیاتینها فهارس

 آچهیالن یئنهی. ائهدیر الده فاکتالر اوچون ادیبلر

 اؤنجهه نظهامیدن دئییملهرین و لهرینملمع بهو بحهثلهرده

 سهونراکی و اولمهادیغی دیلینده ننیشاعهری فهارس ههئچ

. اولونور طرح لرنظریه آلهدیقالری دننظهامی شاعههرلرین

 نیننظامی یازیچیالردا بوتون آراشدیرماالری بو نینآراسلی

 اونهدان و یاراتهدی اینام گوجلو بیر اولدوغو دیوانی تورکجه

 آراشدیرماالری بو آراشدیریجیالر و لهرادیهب سهونراکی

 دالیجا نهیندیهوانی تورکجه نیننظامی رک،وئره دوام

 نهیننظهامی آراسهیندا آراشدیرماالر بو. باشالدیالر یهگزمه

 یهول لهرهحههکایه کیچیهک یهازیالن سهیندهخمسهه

 لرهحهکایه اوالن آراسهیندا خلهق بهونالرین. آچیلهدی

 دده قورقود سونرا دؤندو، یهمرحله بیر یئنی اوخشارلیغی

 بنهزرلییی لرینحکایه گلن دهخمسه ایلهه هویاالریب

 داستانالرین بهو و چئوریلهدی موضهوعالرینها آراشهدیرما

 و سورولدو ایرَلی فهکرلر آلیندیغی کهتابیندان دده قورقود

 کهتابی دده قورقود و گوجلندیریر اینامی بهو تدقیقلر

 کرفه اولدوغو بیهری قایناقالرینهدان الههام نهیننظامی

 قاباغا بیرگه لیلمهایره ایکی بورادا. چیخدی اورتایا

-داستانالری دده قورقود اؤنجه نظامیدن بیهری: سهورولدو

 داستانالرین بو چاغینهدا نظامی و سیمسئله یازیلیش نین

 کی بو ایکینجی تاپماسی؛ صورت یایغین ایچینده خلق

 دهاستفا فارسالرین اوالراق شاعهر دیللی تورک بیر نظامی

 خلقیندن اؤز داستانالری بهو آلیبهان نظهره یینهیجهائهده

 .سیدیرائتمه اتحاف فارسالرا آلیب

 موضوعا بو ایله احتیاط بوتون جریان، کئچن ایراندا   

 دوشونَرک دقیق نیمسئله بو بهرنگهی صمد. توخونوردو

  ائتهدی، لراشهاره اونها لریندهمقاله داغینیق و قهیسا

 فارسهجایا کتابینی بههرتلسین دیق،صهه دکتههر

 .توخونموشدور موضههوعا بئلههه چئویردیکههده

 اؤنجه ایلک اولدوغونو، دیوانینین تورکجه نیننظامی بیز   

 دیللی تورک بیر نظامی. دوشونوروک دیوانینهدان فارسجا
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 شاعهر و یاشاییب آتهیب، بوی گلیب دنیایا دهعایله

-ییهببیلمهه ائهده انکار بونو ده ادیبلری فارس. اولموشدور

 سسینی و بیلیر تورک اؤزونو رکائده فخهر نظهامی. لهر

 :دئییر اوجالداراق

  بـود تـرک مـرا مـر پـدر بـر پدر

 بود گرگ یکی نیرو به هریک که

 :ائدیر اشاره اولدوغونا "اکدش" اؤزونون خسمه ده

 اسـت نشـین خلـوت اکدشی نظامی

 است گبینان نیمش سرکه نیمی که 

 اولهدوغو تهورک آتاسینهین اولدوغونا، اکدش نیننظامی   

. تورکدور دا یولداشی حیات و قادینی نهیننظهامی یئتهر،

 حاکمی دربند یولداشهی حیهات شاعهرین. آپباق یا آفاق

 آنجهاق گؤندریلمیشدیر، اونا کیمی کنیز بیر طرفیندن

 اونا ییناوره کهبل باخمامیش، ایله گؤزو کنیز آفاقها نظهامی

. وئرمیشدیر الدن ده تئهز کهی یهازیق نه تاپشیرمیش،

 :تانیتدیریر بئله سئوگیلیسینی اؤز نظامی

 بـود مـن قبچـاق بت چون رو سبک

 بـود. مـن کافـاق خـود افتـاد گمـان 

 خردمنـــد نغـــز پیکـــر همـــایون

 دربنـــد. دارای مـــن بـــه فرســـتاده 

 تـــر آهنـــین درع وز رعد پرنـــدش

 تــر. آســتین تنــگ پیــرهن از قبــاش 

  نهــاده مــالش بــر گــوش را ســران

 نهـــاده. بـــالش همســـری در مـــرا

  محتـاج کـوچ سوی گشته ترکان چو

 تــاراج. بــه را رخــتم داده ترکــی بــه

  نهــانی خرگــه از تــرکم شــد اگــر

 دانـــی. تـــو را تـــرکزاده ام خـــدایا

 " تهورک" سهیندهخمسه یازیالن فارسجا نیننظامی   

 دئییملر و ترکیبلر یوزلرجه یارانهان اونهدان و سهؤزو

 ترکتهاز، ترکهان، ترکانهه، ترکهی، تهرک، ایشلنمیش،

 هامیسیندا و آپاریلمیش ایشه یوزلرجه... و ترکوَش

 للیک،گؤزه شجاعت، ،متانت تهورکدن ههدفی شاعههرین

     .اولموشهدور . . .و کلیلیهکاوره قورخمازلیق، یاخشیلیق،

 گؤره اولدوقالرینا تورک شاهالری ائتدییی مدح حتّا شاعهر

  بیلیر: اوزاق لهری اونالردان پیسهلیک و اؤیور

  گرفهت بلندی که ترکان دولت

 گرفهت پسهندی داد از مملکت

  پـروری بیـدادگری تـو چونکه

 غـارتگری هنـدوی نه ای، ترک

دیر کی بیر سیرا فارس ادیبلری اما، تاسف یئری

نین تورک آشاغیداکی نئچه بیتی الده توتوب، نظامی

 دیلینه قارشی اولدوغونو؟! ادعّا ائدیرلر:

  نیسـت مـا وفای صفتی ترکی

 نیسـت. ما سزای سخن ترکانه

بو بیتلر،  اما گلین بیر دفعه بو بیتلری اؤزوموز اوخویاق.

باشلیغی ایله  "سبب نظم کتاب"نین لیلی و مجنون اثری

 قلمه آلمیشدیر. بورانی بیرگه اوخویالیم:

 روزی به مبارکی و شادی،

 بودم به نشاط کیقبادی.

 ابروی هاللی ام گشاده

 دیوان نظامیم نهاده.

 آیینه بخت پیش رویم

 اقبال بشانه کرده مویم....

 تدر خاطرم اینکه وقت کار اس

 کاقبال رفیق و بخت یار است.

 تا کی نفس تهی گزینم

 وز شغل جهان تهی نشینم؟

 دوران که نشاط فربهی کرد

 پهلو ز تهی روان تهی کرد...

 در حال رسید قاصد از راه

 آورد مثال حضرت شاه.

 بنوشته به خط خوب خویشم

 ده پانزده سطر نغز بیشم.

 کای محرم حلقه ی غالمی

 جادو سخن جهان نظامی.

 از چاشنی دم سحرخیز

 سحری دگر از سخن برانگیز.

 خواهم که بیاد عشق مجنون

 رانی سخنی چو درّ مکنون.

 چون لیلی بکر اگر توانی

 بکری دو سه در سخن نشانی.

 تا خوانم و گویم این شکر بین
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 جنبانم سر که تاج سر بین...

 در زیور پارسی و تازی

 این تازه عروس را طرازی....

 ای ما نیستترکی صفتی وف

 ترکانه سخن سزای ما نیست.

 گوشـم یافـت شـاه حلقه چون

 هوشـم... رفـت دمـاغ بـه دل از

بیر گون اوتورموش و  نظامی حکیم کی گؤرونور آیدینجا

یرلی اثرلر یازماغا )تورکجه غزللری و . . .( همّت بیر ده

دان لیلی و قورموشدور کی شاه قاصدی گلیب و نظامی

ییر. یئنه فارسیجا یا عربجه یازماغینی دیلهمجنون اثرینی 

آینیجاسینا گؤرونور کی اوستده گتیردیگیمیز بیت، نظامی 

 شاه. دیلینهدن دئییلمیشدیر آخستان بلکه یوخ، دیلیندن

 عربجهه و فارسجا اثری بو میشدیرایسته شاعهردن

فارس ادیبلری بو اثری  . اولماسین تورکجه و قوشسون

ین ائتدیگی حالدا بونو دوشونمورلر؟ اؤزلری تصحیح و تدو

یوخسا ریاکارلیقدان بئله دانیشیرالر؟! بیر سیرا تورک 

 تورکجهه اثهری بو نظامی کی، لری ده بئله دئییرلرادیب

 قارشیسینی ایشین بو شاه آمما آتهیرمیش جان یاراتماغها

 :اولور ناراحت کی اودور. آلیر

 گوشـم یافت شاه حلقه چون

 هوشـم. رفـت دماغ به دل از 

آنجاق بیز نه بونو اینانیریق و نه اونو. بونالر، افراط    

یم کی لیتفریطدن باشقا بیر سؤز دئییلدیر؛ امّا بونو دا دئمه

نین ایشی ریاکارلیقدان دا بیر آز او یانا، فارس ادیبلری

 خیانت ساییلیر. 

 تورکلری ده اثرینده "گؤزل یئددی" پیکر هفت نظامی

 بو. اؤیونور اؤزونه دان"آلماق قلم اله ترکانه" ائدرک تعریف

 :یازیر بئله آلتههیندا عنوانی "سخن ستایش در" و اثرده

 نخرنـد حـبش این در را ترکی ام

 نخورنـد خـوش دوغبـای الجرم 

 تورکجهه نهیننظهامی کهی، ریرگؤسته بیت همین   

 دوغبای اونون، گؤره دئدیگینه اؤز و اولمهوش ده اثرلهری

 کهی، یهازیق نه آمما اثرلرینده دیر تورکجه خوشو

 الیمیزه نیننظامی اما .خوشالمیرالر اثرلری بئله سارایالردا

 کهتابخاناسیندا خدیویه میصرین اثری تورکجه چاتان

 نهیننسهخه واعظی، فخر دکتر خانیم کی، ساخالنیلیر

ائل  و گؤندرمیش جنابالرینا اوغلهو ائهل دوسهتوم اوزونهو

 گوندوزه، نهیگئجهه بویهو آیهالر دایانمهادان دا لواوغ

 اوخویهوب، الیازمهانی بو باغالییب یهگئجه گوندوزو

-شبهه. حاضرالییبدیر اوچون چهاپ نهایهت و آراشهدیریب

 مهم ادبیاتینهدا تهورک آذربایجان یاییلماسی اثرین بو سیز

                                        . اولدو سینقطه دؤنوش ده بلکه و بیرحادثه

-سی، بشر سئوهنین درین دوشونجهلی نظامیگنجه   

دیگی محبت، قادینالرا رلیگی، بوتون دنیا انسانالرینا بسله

رلیک و ایدهقویدوغو سایغی و حؤرمت، هابئله انسان سئوه

یی، گؤسترمه –لرینی یارادیب للیکآل بیر توپلومون اؤزه

چالیشدیغینا گؤره، ابدی بیر سیما  بشرین سعادتی اوچون

دیر. بئله بیر گؤرکملی انسانی هامی اؤزوندن کیمی قاالرقی

یه حقلیدیر. فارسالر نظامینی اؤزلرینه باغالساالر، بیلمه

قیناماق اولماز؛ آذربایجان دا بو بؤیوک شاعری باغرینا 

باسیب اونا فخر ائتسه ده حقلیدیر. نظامی تکجه بیر خلق 

اوچون یوخ، بلکه بوتون بشریت اوچون یول  و بیر ملت

گؤسترمیش و بوتون انسانالرین سعادتی اوچون 

دیر، نه منیم. او، لیکله نظامی نه سنینچالیشمیشدیر. بئله

نین بؤیوک شاعری، عالمی، حکیمی و سیبوتون یئر کوره

 دیر. هامی اونو اؤزونه باغالیا بیلر.سیدیلچی

یرا گؤزو دار آدامالر تکجه تاسفلر اولسون کی بیر س   

نین اولدوغونا گؤره بئله چالیشیرالر اونون فارسیجا اثرلری

لردن قیریب، تکجه اؤزلرینه نی باشقا ملتنظامی

باغالسینالر. نه گؤزل کی بوگون بو داهی شاعرین تورکجه 

اثرلری ده ایشیق اوزونه چیخمیش، دنیا انسانالری اونون 

ولوب، داها آرتیق باغریالرینا باشقا اثرلریله ده تانیش ا

 باسیرالر.

نین تورکجه دیوانی نئچه ایللر بویو تانینمیشدیر، نظامی   

جو ایلده 1379آنجاق چاپ امکانی اولمامیشدیر. نهایت 

مصرده خدیویه کتابخاناسیندا ساخالنیالن الیازماسی ایرانا 

 لر اونو اله آلیب آراشدیراندان سونراچاتدی. بیر سیرا عالیم

چاپینا حاضیرالشدیردیالر و زحمتی ائل اوغلو آدینا 

دوشدو. او گوندن بیر سیراالر اونو آلقیشالییب، بیر 

سیراسی دا قارقیشالدیالر. گؤزل علمی آراشدیرماالر اوزه 

چیخدی. اورتایا گلن موافق و مخالف نظرلر اولدو. بیر 

نین ر بئله بیر اثرین نظامیسیراسی باشدان دیبه قده

غونا کافر اولدوالر و بیر سیرا سئوینج آتینا مینیب اولدو

 20گؤزلرینی هر بیر مخالف نظرلره باغالدیالر. اما بوگون 

 لیک، ایل او زماندان کئچیر. بو ایللرده همین دیوان دیلچی
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سی و باشقا یؤنلردن مختلف ادبی، تاریخی، سؤز خزینه

گون و نیب و دوزلهلرین اوزمانالری طرفیندن اینجهساحه

گؤزل سونونجالر اله گلیبدیر. بوگون بو سونوجالردان 

یارارالنیب دوزگون آددیمالر آتماق و دوزگون علمی 

مک الزیمدیر. شوبهه یوخدور کی اونون باخیشالر سؤیله

لری، هم دوز سؤزلر دئمیش و هم مخالف و موافق

یانلیشالر و خطاالرا دا قالمیشالر. آنجاق بو حرکت داوام 

 یه چاتمالیدیر.آیدین بیر نتیجه ائدیلیب

یئنی الیمیزه چاتان خبرلر داها آرتیق سئویندیریجی دیر. 

چونکی بیر الیازما قم شهرینده آیت اله گلپایگانی 

کتابخاناسیندان تاپیسلیر، بیری مسکووادا موزه ده 

ساخالنیلیر و بیر الیازمانین خبرینی پاریسدن آلیریق. 

نین اؤلوموندن نظامی – 610بیریندن استنساخ تاریخی 

ایل سونرا یازیلمیش اولور. بو تاریخده هله  15 – 10تکجه 

قارامانلی نظامی دونیایا گلمه میش! نئجه اوالبیلر کی 

ایپکتن توپالییب قارامانلی آدینا نشر ائتدیگی دیوانی قبول 

ریر ک؟ بو دیوان حاققیندا گؤزا آراشدیرماالر گؤستهائده

باغالنان و نشر اوالن دیوانا شک و  کی قارامانلی آدینا

شوبهه ایله یاناشماق داها دوغرو و دوزگون ساییلمالی دیر. 

آنجاق بونو دا آرتیرماق الزیمدیر کی آذربایجان و تورک 

ادبیاتی تاریخیندن  باشقا نظامی تخلصلو شاعیرلر ده 

واریمیش. بئله اولدوقدا، بو دیوانا چوخ دقتله توخونماق 

للیکلری ندا ایشله نیلین شعرلرین دیل اؤزهکیر. دیواگره

ادبی دیلیمیزین خصوصیتلرینی زامان به زمان آراشدیران 

لرینه آگاه اوالن لیکو دیلیمیزین هر زماندا اینجه

عالیملرین سونوجالرینا آرخاالنماق الزیمدیر. آنجاق یئنی 

الیمیزه چاتان و یئنه ده صدیار وظیفه )ائل اوغلو( تاپدیغی 

 مانی آراشدیرماقال یئنی سونوجالرا ال تاپیریق.الیاز

نمره سی آلتیندا  199/5آیت اله گلپایگانی کتابخاناسیندا 

ورقدن عبارت بیر دفتردیر  75ساخالنیالن الیازما جمعا 

ورقی دیوان شیخ نظامی عنوانی دفترین باشیندا  50کی 

ورق ده عطایی  25سینده یازیلمیشدیر. البته قاالن شمسه

لو باشقا شاعیرین شعرلرینی احتوا ائدیر. الیازمانین تخلص

جی ایله 942کاتبی بکتاشقلی آبدال رومی اولموشدور کی 

لر وار: بیری یازمانی بیتیرمیشدیر. آما بورادا جالب نوکته

بودور کی شاعرین لقبی کامل اوالراق شیخ نظامی گلیر. 

ف نین فارسیجا معروایکینجی بودور کی بو الیازما نظامی

 بیتی گلیر و بو بیت هامی اوچون تانینمیشدیر:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم    هست گلید در گنج حکیم

دان اولدوغوندا شوبهه لی نظامیهئچ کسده بو بیتین گنجه

یاراتماییر. بوندان عالوه همین الیازمادا بیر سیرا فارسیجا 

نین لی نظامیدیر و بو غزللر، گنجهدهغزللر ده گلمه

 دن:سیجا دیوانیندا موجوددور. او جوملهفار

 گذشت آنکه به دست من اختیاری بود

 که سیل عشق تو همچون خَسَم ز جای بود

 و یئنه باشقا غزل:

 مرا هر گه خیال خال او در چشم تر گردد

 بجای مردمک بنشیند و نور بصر گردد

لی نظامی نین اولدوغون یقین دیر و مطلعلی اوالراق، گنجه

دیوانیندا دا نشر اولموشدور. بو جهتدن داها فارسیجا 

 لر سیلینیر.شوبهه

دیر. شیخ ایکینجی دلیل، شیخ عنوانی و لقبی یازیلماسی

لی نظامی یه دئییلمیشدیر. نظامی بیزجه تکجه گنجه

دوزدور کی نظامی تخلصو ایله نئچه شاعیر تانینیر، آما 

ی نظامی میشلر، اؤزه للیکله قارامانلهئچ بیرینه شیخ دئمه

یاشیندا دونیاسینی ده ییشدییی بیر حالدا باجارا  28

رک لیک مقامینا چاتسین و اونا شیخ دئیهبیلمزدی شیخ

مریدلری اولسون. همین تورکجه دیواندا اوخویوروق کی 

نظامی اؤزونو شیخ اوالراق مریدلریی واردیر. بو نظامی، 
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ظامینی لی نقارامانلی اوالبیلمز. ایندی قایناقالردا گنجه

 شیخ نظامی آدالیاراق چوخلو اثرلره راست گلیریک: 

محمد عوفی لباب االلباب دا شیخ نظامی عنوانی ایله یاد 

ائدیر، جمغر ابن محمدحسین جعفری تاریخ کبیرده شیخ 

نظامی آدالییر، مجالس النفایس، زبده االفکار، مجمع 

الفضال، هفت اقلیم، نظم گزیده، سیر االولیا، تذکره 

ی، آتشکده، گلستان ارم و بیر چوخ باشقا اعتبارلی حسین

نی لی نظامیادبی قایناقالر گنجه –تذکره لر و تاریخی 

شیخ نظامی عنوانیال آد چکیرلر. آنجاق باشقا نظامی 

 تخلصلو بیر شاعیری بئله عوانال گؤرموروک. 

بو الیازمانین کاتبی اوالن بکتاش قلی آبدال رومی، اؤزو 

آدی  "بوستان خیال"تانییان اوالراق   یرلی بیر شعرده

لر توپالیاراق شاعرین شعرلریندن نمونه 400اثرینی 

ایلینده قم شهرینده نهاوندی  1376یازمیشدیر و بو اثری  

یاییم ائوی طرفیندن محمدعلی کوشا طرفیندن 

ییرم بونو آرتیرام کی یاییلمیشدیر. بونالردان دئمکله ایسته

اتینا واقف اوالن بیر شخصیت آبدال فارس و تورک ادبی

نی تانییر و اونا گؤره دیوان شیخ لی نظامیاوالراق گنجه

 له بو الیازمانی یازیر.نظامی عنوانی

لی نظامی دن ریر کی گنجهبو دیواندا اوالن شعرلر گؤسته

عالوه باشقا بیر نظامی آدلی شاعیردن اوال بیلمرز؛ او 

 :جومله دن آشاغیداکی بیته دقت بویورون

 ن قاشیمی دئیرفرقتینده گؤزون اوستونده گؤره

 ین.کؤپرو کیم یاپدی عجب اوستونه نیل و ارس

بللی دیر بو بیت بیر شاعیردن اوالبیلر کی آرازال تانیش 

اولموش و بلکه ده اونون کناریندا یاشاییر و بئله بیر دوروم 

 قارامانلی نظامییه عایید اوالبیلمز.

اوالراق چالیشیرالر هر بیر  منجه تورکیه ادیبلری حقلی

شعر دیوانینی اؤز شاعیرلرینه باغالسینالر، بلکه ده حقلی 

دیرلر. آنجاق بیز بو دیوانین کیمدن اولدوغونو بیلمک 

 ییک:لیاوچون آشاغیداکی سورونالرا  جواب وئرمه

 نی دوزگون تانیماقلی نظامی و قارامانلی نظامیگنجه (1

 لرینی بیلمکللیکزهایکی شاعرین شعر دیلی و شعر اؤ (2

 ایکی شاعیرین دوشونجه و سؤز دونیاسی و شعر مهارتی (3

 سی و دیل فرقیییشیلمهایل عرضینده دیلین ده 240 (4

 بیر آراشدیرماسی و معیارالماسی –دیوانداکی شعرلرین بیر  (5

 سیشعرلرین هانسی زمانا و شاعره عاید اولدوغونون بللنمه (6

یوانین تکلیفی لری کئچیرندن سونرا، دبو مرحله   

نین اؤز سبکی، آیدینالشار. البتده هر بیر آراشدیریجی

سی و سی، هابئله معلومات دایرهسی و اونون سلیقهعالقه

سی یرلری بو آلدیغی سونوجا اثر قویا بیلر. ادبیات ساحهده

نیر. بورادا یاریش یوخدور کی بیر ریاضیات و ایدمانال فرقله

لدیگینی بللندیرسین. یا داور ایکی قهرمانین غلبه گ

اولسون. بورادا  4همیشه  2*2ریاضیات دا دئییل کی 

سینی بوراخاجاقدیر. بوندا باخیش و گؤروش اؤز ائتکی

 شبهه یوخدور.

ایل  200لی نظامی ایله قارامانلی نظامی آراسیندا گنجه   

لی سلجوقالر زمانی آذربایجاندا فاصله واردیر. گنجه

یالر اونون شعرینی باشقاالریندان یاشامیش و تاریخی اوال

ایل سونرا یاشاییب،  200فرقلندیره بیلر. قارامانلی نظامی 

یاشیندا 28 - 29گرمیان سارایی ایله باغلی اولموش و 

لی نظامی ییشمیشدیر. بیر حالداکی گنجهدونیاسینی ده

ر سارایین حؤرمتینی قازانمیش، آذربایجان قوجالیغینا قده

ایله یاخیندان یاشامیشدیر. قارامانلی و فارس ادبیاتی 

رک بیر زمان ایرانا گلمیش، یهفارس ادبیاتینا عالقه بسله

بورادا طب اوخوموش و آنادولویا دؤنموشدور. تاریخی 

اوالیالر و جغرافیا اؤز تاثیرینی بو ایکی شاعرین اثرلرینده 

گؤرمک الزیمدیر. یاشادیقالری محیطین کولتورو ده 

 ایاجاقدیر. سیز اولمائتکی

ایندی دیوانا دؤندوکده تاریخی اوالیالری بیر نئچه    

سینده عنوانلی قصیده "نرگس"شعرلرده گؤروروک. 

للیکلری، هابئله ایران و سلجوق نین اؤزهآذربایجان دیلی

نین ائتکیسی دانیلماز شکیلده گؤز قاباغیندا شاهالری

 انیلمازدیر:نین دا تاثیری دجانالنیر. بورادا فارس ادبیاتی

 ر علم و سنجاق زرکش نه سببدن گؤتوره

 گر سریر چمنه اولمادی سرور نرگس.

نین فارسیجا لی نظامیلری گنجهکلمه "علم و سنجاق"   

بوللو ایشلنمیشدیر. بو سؤزلردن و  -دیوانیندا دا بوللو 

بوتون شعردن فارس ادبیاتی و آذربایجان اییسی گلیر. 

 "سنجاق"نین دیوانیندا ئچ بیرینین هآنادولو شاعیرلری

 ییبدیر.سی علم و بیرق معناسیندا ایشه گئتمهکلمه

 دولدوروب چون جگریندن قدح زر نرگس

 ر لعل لبین یادینا ساغر نرگسنوش ائده

نین اصطالحالری بو قصیده ده چوخلو فارس ادبیاتی   

نین سؤزلرینه داها لی نظامیایشه گئتمیش و گنجه

رادا ایشه آپاریالن ترکیبلر، اصطالحالر، دئییم اویغوندور. بو

 طرزی آذربایجان شعرینه باغلی و فارس ادبیاتیندا دا 
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لرینی تاپماق مومکوندور. حتا نجوم اصظالحالری، نمونه

دیر. بو قصیده ده نینکیلی نظامیلر تماما گنجهتمهبنزه

دان آد چکیلیر، بوتون مورخلر، محمدخان –خسرو آفاق 

سلجوق شاهالریندان و امیرلریندن  -جهان پهلوان اونو 

لی نظامی بیلیرلر. جهان پهلوان همان سلطاندیر کی گنجه

شیرین مثنویسینی اونا پای وئرمیشدیر. پس  –خسرو 

لی نظامیه نی حقلی اوالراق گنجهدن بو قصیدهشوبهه ائتمه

 باغالماغیمیز دوزگون اوال بیلر.

دا سلطان سنجر و ملک طغرل باشقا بیر قصیده بو دیوان   

دیر کی بو سلطانالر ایران مدحینده یازیلمیشدیر. بللی

سلجوقالری اولموش و قارامانلی اوچون تانیش بیر سیما 

 –نی دئییللر. هابئله بو شاهالرال قارامانلی آراسیندا فاصله

نئجه دولدورماق اوالر؟ شوبهه قالمیر کی بو  -ایلی  250

عایید اولمالیدیر. بو قصیده ده بو  لی نظامیهقصیده گنجه

 بیته دقت بویورون:

 بو سنجر ایله طغرل وصفینی، ای نظامی،

 رسن شاه قاپیسینا دوغرول.جیزسان، مراد ائده

دیر و حتا بونو دا اثبات بو قصیده ده قافیه چوخ اؤنملی

ائتمک اوالر کی بو قصیده هئچ عنوانال چئویرمه ده 

ادیبلر بونو ادعا ائدیرلر کی بو  دئییلدیر. بیر سیرا عالم و

یه نین اولورسا دا، سونراالر تورکجهلی نظامیدیوان گنجه

چئوریلمیشدیر و اصلی فارسیجا اولموشدور. آنجاق بو 

نین قافیه بحثینه گیریشیرسک، اثبات ائتمک قصیده

چتین دئییلدیر کی بو شعر چئورمه اوال بیلمز. باشقا 

وانی وئریلسه ده، بو قصیده شعرلره ترجمه یا چئویرمه عن

اونالردان استثنا ساییلیر. بو بیت اؤزو بو ادعایا شاهیددیر. 

عئینی حالدا شعرلرین ترجومه اولدوغونو دا اینماییریق، 

-چونکی بئله مفهومدا غزللره فارسیجا دیواندا راست گلمه

-لی نظامیییریک. سلطان سنجر و سلطان طغرل دا گنجه

 قارامانلییا هئچ باغلیلیغی یوخدور.نین معاصرلریدیرلر و 

دیر. بو قصیده باشقا قصیده سلطان جمالین مدحینده   

 بئله باشلیر:

 شکر کیم سلطان گردون، حشمت انجم حشم،

 عز ایله باسدی بساط سلطنت اوزره قدم.

 ییب،روم بهرام ایله یونان تختینی فتح ائیله

 قصر کیخسرودا دارا کیمی توتدو جام جم...

ریر کی الصدور کتابیندا بئله گؤستهالصدور و آیهاحهر   

الدین آی بیگ، همدان امیرلریندن اوالراق، قیزیل جمال

لیکله قارامانلی ارسالنین اوغلو توغرلون وزیری ایمیش. بئله

یه باغلیدیرالر. بوندان عالوه، دیل ایل اؤنجه 200چاغیندان 

ری اوالراق، نین آداللر ایران شاهالریو آدالری چکیلن

نین دیل و تاریخینه داها اویغوندور. بو لی نظامیگنجه

 وی شاهالرینا بیر باخین:قصیده ده آدالری چکیلن اسطوره

 نیلردی ذرهلر ائیلرلر ایدی گؤرسهآفرین

 اردشیر و رستم و پورشنگ و گست هم.

 و:

 یه دست خیالیه قدرین الینی اؤپمهارمه

 ن قویا تخته قدم.نون افالکیگر دوققوز کرسی

نین دورونه عایید اوالن لی نظامیلر گنجهبئله قصیده

لرده و فارس شعرینده داها چوخ واردیر. بو قصیده مدحیه

 ییریک.نین اثری اولدوغونا شوبهه ائتمهلی نظامیگنجه

 باشقا قصیده بئله باشلیر:

 خسرو ملک مروت، داور عالم پناه،

 ...آفتاب اوج دولت، سایه لطف اله

 نین آردیجا اوخویوروق:بو قصیده

 ی لیل و نهارنئجه کیم فراش چاپین شیوه

 گه دوشویه فرش عنبر، گه توتا چتر سیاه...
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لی نظامی اصطالحی گنجه "چتر سیاه"بو قصیده ده 

لرینه عایددیر. نظامی فارسی شعری زمانیندا عباسی خلیفه

 نین بیرینده بئله گتیریر:

 ."ه بر سرسبز بر تن و چتر سیا"

 لیکله بو قصیده ده قارامانلییا هئچ باغلیلیغی اوال بیلمز. بئله

-آشاغیداکی غزللره باخالیم. بو غزل چوخ گؤزل، آخیجی

 دیر:

 یوزونه اهل نظر جنت اعلی دئدیلر

 نه پرتو انوار تجلی دئدیلر.چنه

 زاهدین یوزونه باخمادیغینی ائشیدجک

 دیر، دیده اعمی دئدیلر.پرتو شمس نه

لری بو شعری ائل اوغلو قارامانلیدان بیلمیشدیر. او، قافیه

 بئله اوخوموشدور:

معلی دئدیلر/ طفیلی دئدیلر / معنی دئدیلر / حوری دئدیلر 

و نهایت، سون بیتی ده بئله اوخوموشدور: شیخی دئدیلر. و 

نین اوالراق، اؤزونو بئله دوشونموشدور کی بو قارامانلی

ه ائدیب و اؤزونو شیخی کیمی ایله مقایس "شیخی"شاعر 

بؤیوک بیر شاعر بیلیر. بیر حالداکی بیز بو شعری دوزگون 

 ک بئله اوخویاق:اوخویورساق، گره

معال دئدیلر / طفیال دئدیلر / معنا دئدیلر / حورا دئدیلر و 

کیمی اوخونمالیدیر. ایندی  "شیخا دئدیلر "سون بیت ده 

 سون بیتی کامیل صورتده اوخویالیم:

 نظامی، گؤرجک نظمینی ارباب نظرای 

 یاراشار سنه مرید اولماغا شیخا دئدیلر.

لیکله یعنی ای شیخ، سنه مرید اولماغا یاراشیرسان. بئله

شاعره هئچ بیر نسبتی یوخدور. بئله اولورسا، بو  "شیخی"

سیز اولور. چونکی نین اولدوغو شوبههلی نظامیغزل گنجه

یاشلی بیر مقلد  29و  ایل یاشامیش 29قارامانلی تکجه 

یاشیندا اؤلن بیر شاعر  29شاعره شیخ دئمک اولماز. و یا 

 سینه چاتماسی داها چتیندیر. شیخ رتبه

 باشقا بیر غزله نظر سااللیم:

 سرمژده ای خاطر پژمرده کی دلبر گله

 سر.جان سارایینا امیر اولماغا سرور گله

 یهمهیئنه دیل بولبولو باشالدی فغان ائیله

 سر؟!...گر اول سرو، گل اندام، سوسنبر گلهم

 نین باشقا غزللرینی یادا سالیر: لی نظامیبو غزل گنجه

 م اولدو کدر، غصه، فالکت سنسیز. . . هر گئجه

 ویا : گئجه خلوتده بیزه سئوگیلی یار گلمیش ایدی . . .

نین و باشقا غزللر. آنجاق بیر سیرا غزللر بوگون نظامی

ر لر ده او قدهدیرلر. بو ترجمهیه چئویرمهاوالراق تورکجه

سینی، اصلی فارسیجا اوالن گؤزلدیرلر کی اوخوجو تورکجه

دنی ده یینه یاتیر. بونون نهنیر و اورهغزللر داها آرتیق بگه

اونالرین دیلماجیندان عالوه، شعرین اصالتینده و شاعیرین 

ادیلینده آنادیلینده اولدوغودور. شاعیر اؤزو ده بو شعری آن

یوخ، بلکه باشقا دیله ترجمه ائتمیشدیر. ایندی اؤز اصلینه 

قاییدیر. دیواندا بیر سیرا ملمعلر ده واردیر، یعنی ایکی 

-نین اؤزه للیکلریندندیلده شعرلر واردیر. بو شعرلر نظامی

 دیر.

 دیر:باشقا غزلین باشالنیشی بئله

 دلبر گؤتوردو چونکی یوزوندن نقابینی

 دو چرخه مَه و آفتابینی.چرخین گؤتور

 دیر:بو غزلین سون بیتی بئله

 نینکویونده کئچدی هجریله عمری نظامی

 جنت ایچینده چکدی جهنم عذابینی.

نین فارسیجا دیوانیندا بیر نئچه لی نظامیبو بیت گنجه

لیکله اونون شعری اولدوغوندا شوبهه غزلده گلمیشدیر؛ بئله

 ائتمک دوز دئییلدیر.
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نین ترجمه اولدوغو دا باشقا بیر نظریه اوال بیلر. بو دیوا   

میش و بیر لی نظامی بونالری فارسیجا سؤیلهیعنی گنجه

باشقا شاعیر، بلکی ده قارامانلی نظامی اونالری 

یه چئویرمیشدیر. بورادا دئمک اوالر فارسیجادان تورکجه

کی فارسیجا دیوانیندا بو شعرلر عینی صورتده یوخدورالر. 

 مون یاخینلیغی داها آرتیقدیر. آمما مض

-دیر؛ چونکی بوتون گؤزهیرلیبونالر ترجمه اولساالر دا، ده

للیکلری ده آرادان للیگی ساخالنیلمیشدیر و اؤزه

نین روحو دویولور. حتا قالدیریلمامیشدیر. بونالردا نظامی

یری آزالماییر، بلکه بونالر ترجمه اولساالر دا، دیوانین ده

تورکجه شعر و غزل یوزایللر  –بو عنعنه  ریر کیگؤسته

بویو داوام تاپمیش و دیلیمیزین زنگینلیگینه سبب 

دیر، لیاولموشدور. آما بورادا باشقا بیر مساله ده دوشونمه

ه  610اگر الیازمارین بیریسی، ائشیتدیگیمیزه گؤره 

ایلینده استنساخ اولورسا، داها یقین اولور بونالر اصیل 

دان اولدوغوندا هئچ لی نظامیو گنجهتورکجه اولموش 

-شوبهه قالماییر. البته ایندی ده بیز اوستده سایدیغیمیز نه

نین اؤزو قلمیندن آخان شعرلر لره گؤره بو دیوان نظامیدن

-نین تورکجه دیوانیلی نظامیبیلیریک. ئینی حالدا گنجه

جکده نین داها بوندان دا زنگین اولدوغونا اینانیریق و گله

 ییریک.شقا دیوانالرین تاپیلماسینی گؤزلهبا

 

 :سونوج
لی نظامی تام بشریت شاعیری اوالراق، آذربایجان گنجه

ادبیاتیندا بؤیوک بیر رولو اولموش، تاسوفله کئچن یوز ایل 

نین یاساق اولدوغو عرضینده آذربایجان تورک ادبیاتی

ریندن تورک دیوانالر یاییلما امکانی تاپمامیش و اوز

قیمیز اوچون باسدیریلی قالمیشدیر. سئویندیریجی بیر خال

حالدیر کی ایندی داها بو گیزرلی قالمیش دیوانالر اوزه 

نیر لهنیر، اینجهادبی یؤندن بو اثرلر درله –چیخیر و علمی 

نین لی نظامیو آراشدیریالراق تثبیت اولونور. بو آرادا گنجه

شدیرماالر بو ادبی آرا –تورکجه دیوانی تاپیلیر و علمی 

دیوانین وارلیغینی تثبیت ائدیر. نه یازیق کی بیر سیرا 

بئله  -لریندن بئله لیکادیبلر ریاکارلیق و بلکه ده خبیث

نی کشفیات قارشینا داش دیبیرالتمادا اللریندن گله

لیک ییرلر. آما حقیقت گونش کیمی همیشهمهاسیرگه

حقیقته قارشی  دئیه آشکارا چیخیر و-بولوت دالیندا قالماز 

 اوالنالر رسوا اولور. 

نظامی نین تورکجه یارادیجیلیغی انکار ائدیلمز بیر دورومدا 

هم فارسیجا اثرلرینده گؤرونور و هم بوگون الیمیزده اوالن 

ییریک کی باالجا بیر ریر. شوبهه ائتمهالیازماالر بونو گؤسته

یه باشالییرسا، میزده اسمهآزادلیق هاواسی اؤلکه

یرلریمیزین تورکجه اثرلری آشکارا چیخاجاق و بشریت شاع

-جکدیر. او گونو گؤزله رهعالمینه خدمتده اؤزونو گؤسته

 یریک.
 قایناقالر:

(، تصحیح سعید نفیسی، تهران، 1319دیوان غزلیات و قصاید نظامی، )

 کتابفروشی فروغی.

 (، تصحیح: دحید دستگردی، تهران.1335کلیات حکیم نظامی، )

، دکتر برات زنجانی، تهران، 1391دیوان نظامی گنجوی، کلیات 

 انتشارات دانشگاه تهران.

 (، نظامی گنجوی، تهران، انتشارت اندیشه نو.1383م. کریمی، )

، دیوان کامل ه خمسه نظامی گنجوی، بکوشش 1362نظامی گنجوی، 

 فر، تهران انتشارات زرین، چاپ دوم.دکتر معین

، قوتادغو بیلیک، ترجمه: م. 1392ب(، یوسف باالساغونلو )خاص حاج

 کریمی، تبریز، نشر اختر.

نظامی گنجوی، یئنی تاپیالن تورکجه دیوانی، تصحیح: صدیار وظیفه 

 .1381)ائل اوغلو(، تهران، 
 اله گلپایگانی کتابخاناسیندا ساخالنیالن الیازما.دیوان شیخ نظامی، آیت

Həmid Araslı, (1947), Nzamı və Azərbaycan xəlq 
ədəbiyyatı, məqalhlər məcəmüəhsi, bakı.  
R, Azadə, 1980, Nəzamı Gəncüy, Bakı.  
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 حاقدا ي " دیوان "  تورکجه نین نیظامی
 حاجی کنعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گنجوی نظامی قزئتینده  " عدالت "  ایلده جو-2004 هله

 یازیدان بو. یازمیشدیم حاقیندا ای " دیوان "  تورکجه نین

شرق  میللی علملر آکادئمییاسی آذربایجان نراسو

 اینستیتوتوندان ادبیات اینستیتوتوندان، شوناسلیق

 فاکتالر یازینی من آما. گلدی رئاکسییاالر دولو اعتیراض

 ایدی؟ عیبارت ندن فاکتالر بو. آلمیشدیم قلمه اساسیندا

 اوال نئجه بو، آخی. دئییرلر  " یازماییب تورکجه نیظامی "

 دن گنجه بویو عؤمرو بوتون نظامی دئییرلر، ده ؤزوا بیلر؟

 یاشامیش ده گنجه حیاتینی بوتون. چیخماییب کنارا

 یازماسین؟ نه هئچ تورکجه کی، بیلردی اوال نئجه شاعیر

.  چوخدو ائدنلر تقدیم کیمی  " شاعیری فارس "  نظامینی

.  " شاعیریدیر فارس لی دئمه یازماییب، تورکجه او، "

 دئییرم تاریخی سببدن او. دوشور یادا مقام بیر تاریخی

 وئرمگین قلمه کیمی  " شاعیری فارس "  نظامینی کی،

جی -15. گلیر زاماندان او مقامدان، او محض تاریخی

 تاپیب یول سارایینا نین حؤکمدارالری اورتا آسیا عصرده

  " اوغروسو ادبیات "  وئرن قلمه کیمی شاعیر اؤزونو

 کاتیب لره فارسالشدیرمیش، امینینظ سمرقندی دؤولتشاه

 :یازین بئله کی، ائتمیشدیر حؤکم

 یه گنجه سونراالر. فارسدیر دوغولوب، شهرینده قم او، "

 . " ائدیب شاعیرلیک و گلیب

 ینلر ایسته چیخماق صاحیب شؤهرتینه نین نیظامی

 دیگین بیلمه ائده صاحیبلیک قورومادیغین،. چوخدور

! آخی وار ده سی تهلوکه اقچیخم الدن بئلجه، ثروتلرین

 آذربایجان اثرلر اؤلمز یازدیغی دیلینده فارس نین نظامی

 .ثروتی دیر میللی مولکیتیدیر، داشینماز نین ادبیاتی

  " نظامی شاعیری آذربایجان "  رسولزادهحمد امین م

 :یازیر اثرینده

 دیارینا اوجالیق و گؤزللیک تورک، اوجایا و گؤزل... "

 یازدیغی فارسجا یالنیز شاعیره بیر ن دئیه تورکوستان

 آذربایجان! )اصال مومکوندورمو؟ مک دئمه تورک اوچون

 (148. ص ،1991 نشریاتی، دؤولت

 :یازیر سونرا داها رسولزاده

 ایل 800 اونون ائتمک اینکار تورکلوگونو نین نظامی "

 سینی تورکجه ائدن هموحافیظ  طراوتینی دا سونرا

 . " اوالردی حبش لیک بیر وی فاجیعه آنالمایان

 شیکایتلر دئیه  " یوخ آالن حبش لیکده بو می تورکجه "

 حسساس اینجه، دئییلدیمی؟ نظامی اوالن قهر ایچینده

 اولمالیدیر سبب بیر یازدیران میصراعالری بو شاعیره قلبلی

 هئچ لییه مطلبلر بئله چوخ قارانلیقالریندا تاریخین! آخی؟

 گونوموزه بو جاوابالرینی الرینسوال بئله چوخ قویالنیب،

 .سالینیب چالپاشیق دوالشیق، رکدن بیله یولالر گتیرن

 سفیری ایراندا روسییانین ایللرده جو-1827-1829

-سایسیز حاقدا اؤلومو معمالی قریبویئدووون. س.آ اولموش

 سورولوب لی ایره احتمالالر گومانالر، لر، فرضیه حسابسیز

 چوخالری آما. دیر ائتمکده امداو قیسماً ده ایندی بو، و

 ایش قریبویئدووون قاباق گون بیر اؤلوموندن کی، بیلمیر

 "  تورکجه اوالن نوسخه یئگانه نین نظامی اوتاغیندان

 سفیر ایسه سونرا گون بیر اوغورالنمیش، ی " دیوان

 مرحوم حاقدا بو. یئتیریلمیشدیر قتله اوتاغینداجا

 چوخ منه او، زامانی تصؤحب سولطانووال ممداغا عالیمیمیز

 ی " دیوان "  کی، دئدی او،. دئدی فاکت بیر ماراقلی

 شخص بیر آدلی بی خانوئردی اوالن ائرمنی میللیتجه

( ح. ک – اولوب ارووشاهناظ خاچاتور آدی اصل)

 گون همین ائله و اوغورالمیش اوتاغیندان قریبویئدووون

 .چیخمیشدیر یوخا

 قیمتلی بو بس ،کی سوروشدوم موعلیمدن ممداغا من

 اردبیل او، کئچمیشدی؟ نئجه الینه قریبویئدووون الیازما

 او الیازما همین سفیره چکدی، آدینی نین کیتابخاناالری
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 بو اونا؟ محض نییه. گؤندریلیب بیریندن کیتابخاناالرین

 ...دیم بیلمه تاپا جاواب سواال

 بو او،. ایدی ساغ هله سفیر اوغورالنارکن  " دیوان "

 میرزه چیسی ترجومه اؤز توتوب خبر دن ثهحادی

 صورتده تجیلی الیازما نادیر بو کی، ائدیر طلب نریماندان

 سونرا ساعاتدان نئچه بیر. قایتاریلمالیدیر گئری تاپیلیب

 خبری سی یئتیریلمه قتله اوتاغیندا ایش قریبویئدووون

 .یاییلیر هرانات

 گیزلی اؤز نورسئس کاتولیکوسو ائرمنی سونرا آز قتلدن

 یعقوب مشاییعتچیلری قریبویئدووون ایله امری

 ترجومه مختارین وزیر داداشیانی، واصیلی مارکاریانی،

 دفترخانادا شاهنازارووو، ملیک کاپیتانی شتاب چیسی،

 خاچاتور نهایت و سارکیسووو ایسااک بئژانووو، ین ایشله

 لرله دیییهه قییمتلی دیگر و پولال قیزیل اروووشاهناظ

 .تالندیریرموکافا

 قتلین کی، یارادیر یقین لیک و ائدیر تصدیق فاکت بو

. کئچیریبلر حیاتا شخصلر بو محض ایجراسینی و پالنینی

 ائدن مشاییعت زامانی سفری تهران قریبویئدووو. س. آ

 :یازیردی سونراالر صفی یئو ممدعلی ایرانلی

 بو گتیریلمیش حضورونا نین حضرتلری مختار وزیر "

  اؤلمز نین نظامی شیخ ساییالن گوزگوسو شرینب کیتابالر

 بو یازیلمیش توپالنیب عصرده 12. سیدیر " خمسه "

 سطرین هر. ایدی دیلینده تورک اثری صنعت بؤیوک

 بو تاریخین. وئریلیردی سی ترجومه فارسجا آردینجا

 " دیوان "  کی، ایدی او قییمتلندیرن پارچاسینی موقدس

 خطیله اؤز شخص بیر یآدل ماحمودپور آرخاسیندا ین

 :یازیب سؤزلری بو فارسجا

 بیرینجی، دئمیش تورکجه سؤزو هر نیظامی "

 " اینجی بیر قاال جیالسیز قویماییب

 اؤز سئچیب( پارالغینی)زرینی ان ایچیندن اونون ده من

 . " جگم بزیه می خزینه

 خوراسان ی " دیوان "  تورکجه نین نیظامی بئلجه،

 فارسجایا قالمیش، معروض یاسینارئپرئسسی نین کاتیبلری

 .اولونموشدور ترجومه شکیلده برباد چوخ دا

 :یازیر سونرا داها صفی یئو. م

 آنا دوغما نین کولیاتی مقدس نین گنجوی نظامی "

 آلتیندا نظارتی کاتولیکوسون سی نوسخه یئگانه دیلینده

 آدال باشقا آراسیندا نین الیازماالری ماتئنادارانین اوالن

 نظامی ایللرینده سی موحاریبه وطن بؤیوک. دیلیر هگیزل

 اولدو آیدین زامان کئچیریلن ایللیگی 800 نین گنجوی

 شهرینده وئنئتسییا مودت نئچه بیر نوسخه همین کی،

 ساخالنمیش، آرخیوینده شخصی نین ائرمنی بیر یاشایان

 " آپاریلمیشدیر ماتئنادارانا یئنیدن ایسه ایلده جی-1946

. 

 هئچ حاقیندا طالعیی نین اینجی قییمتسیز بو انواختد او

 ائرمنی کی، یازمیشدیم واخت او. ایدی یوخ معلومات بیر

  تورکجه نین نیظامی کیمی تورپاقالریمیز کئچمیش الینه

 معنوی اولونموش ایشغال الییله ائرمنی دا ای " دیوان "

 جگیکمی؟ بیله آال گئری اراضینی معنوی بو. اراضیمیزدیر

 ر کی آلدیق() شوکو

 ایلده جو-2004 گؤره دئییلنه  " دیوان "  همین

 حسین اونو و تاپیلیب کیتابخاناسیندان خدیویه میصیرین

 کی، اوخودوم گونلرده بو. گتیریب تورکسوی) سوی تورک(

. حاضیرالنیر نشره ی " دیوان "  تورکجه نین نظامی

 الیازماالری "  اؤزو فاکتین بو. سئویندیم چوخ آچیغی،

. ییر تصدیقله داها بیر دوغرولوغونو نین حقیقتی  " انمیری

 آز.کولیسقایناق : 
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 ینداقحاق سی شجره نسیل نین گنجوي نیظامی
   اهلل وئردی یئوا زهرا 

ZƏHRA ALLAHVERDİYEVA 
   کؤچورن : ائل اوغلو   

 

 مأخذلرده حاقیندا سی شجره نسیل نین گنجوی نیظامی  

 یازدیقالری حاقیندا اؤزو شاعیرین آزدیر، چوخ معلوماتالر

. قالمیشدیر معروض تحریفلره گوجلو کی، تأسوف ایسه

 آز دا فاکتالر آپاران حقیقته تدقیقاتچینی بئله، بونونال

 .  دئییلدیر

 شهری مرکز نین آتابیلری آذربایجان عصرده جی12-11  

 بیر اولدوغونو عیبارت تورکلردن نین اهالیسی گنجه اوالن

. ائتمیشلر تصدیق اساسیندا منبعلر اتچیالرتدقیق چوخ

 زنجانی بارات عالیمی ایران کی، دئییلدیر تصادوفی

 تورک دیلی نین اهالیسی گنجه کی، حالدا بیر ":  یازیردی

 - یازمیشدیر شعیرلر تورکجه ده نیظامی و ایدی دیلی

 .     " بیلمز اوال شوبهه-شکک بورادا

 محمّد" اوغلو زاؤ ملیک شاه نجی-1 سلطانی سلجوق  

 ایداره دؤولت ائدرکن، تعیین حاکیمی گنجه ی "تپر

 اهالی تورک یئرلی گؤرموش تحصیلی مدرسه چیلیگینده

 فایداالنماغا یئترینجه سیندن قوووه و سواد نین

مصلحت  شاه ین خطیب، خادیمی، دین. چالیشدیالر

 و محافیظه چیلری سارای ،(کاتیبلر) مونشیلر چیلری،

 اعتیبارلی آراسیندان اهالی یئرلی چوالرقوللوق باشقا

 .  اولونوردو جلب ایشه رک سئچیله اساسیندا ضمانت

 یاشادیغی نین گنجوی نیظامی کی، ائدیم قئید دا اونو  

 ارسالنین قیزیل و پهلوان جهان محمّد ده دؤورده

 ده ایسترسه گنجه، ایستر آتابیلرین ایللرینده حاکیمیتی

 اکثریتی عیانالرین گؤسترن عالیتف سارایالریندا ناخچیوان

 شخصلردن ساوادلی اصیللی تورک اوالن یاخین داها خالقا

 موختلیف آذربایجانین لرده تزکیره. سئچیلیردی

 و معلیم حکیم، دبیر، وزیر، سانلی-آدلی اوالن شهرلریندن

 زنگین حاقیندا لری ائتمه خیدمت سارایدا آدامالرین سایر

 .  واردیر معلوماتالر

 اوغوز اصال مویدالدین ذکی باباسی نین گنجوی ظامینی  

 سانلی -آدلی چیخمیش قولوندان اوخ بوز نین تورکلری

 دین ده گنجه او،. ایدی نسلیندن لر بی زاده تورک

 "  و ایدی شخص بیر یاخین ساراینا سلجوقالر و خادیمی

 وئریلن، قووت طرفیندن آلاله دینده) -  " مویدالدین

شرق  مشهور. گؤرولموشدو الییق لوناتیتو( ساخالنیالن

 آدینی -  " مویدالدین "  علی یئو روستم عالیم شوناس

 یازیردی آراشدیرارکن اساسیندا تیتولالر و آدالر ایسالمی

  " بیلاله "  یاخود ، " دین-فید "  و  " دین-الد "  کی،

 خاص خادیملرینه دین یالنیز لقبلر بیتن ایله کومپونئنتی

. آتیلیردی کومپونئنتلر بو شعیرده بعضاً الکین .بیلردی اوال

 آتاسیندان - اثرینده  " مجنون و لئیلی "  اؤزو نیظامی

 ایله آدی  " موید ذکی "  آدینی نین باباسی دانیشارکن،

 :  ائتمیشدیر یاد

 - آتام ایله عادتی باباالرین اگر

 کؤچدوسه، اوغلو موید ذکی یوسیف

 سالیم؟ دعوا نئجه دؤورانال

   سیزالییم؟ نه دئییل، ظولم قانونودور، دؤورانین بو،  

 نین اهالیسی گنجه مویدالدین ذکی باباسی شاعیرین       

 اینکیشاف سرعتله اولماقال، سیندن طبقه نسبلی-اصیل

 عاییله محیطینده گنجه چئوریلن شهرینه صنایع رک ائده

 عاییله. ائتدیرمیشدی اینکیشاف دا ایقتیصادیاتینی

 و سئخی چؤرک بیشیرمه شهرینده گنجه نین عوضولری

( ناخیش سالما ساپالرال قیزیل اوزرینه پارچا) موزهب لیک

 .  ایدی وار مشغولیتلری اوزره صنعتی

 اوغلو نین مویدین ذکی - آتاسی نین گنجوی نیظامی  

 ایران. ایدی صاحیبی عزّت و حؤرمت ده گنجه ده یوسیف

 تذکیره چوخ بیر "  کی، یازیردی نفیسی سعید عالیمی

 گنجه دا آتاسی نین نیظامی کی، ائتمیشلر تصدیق چیلر

 نیظامی.  " دوغولموشدور ده گنجه و اولموش ساکینی

 گنجه اوالن شهری صنایع یوسیفین آتاسی نین گنجوی
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 حمید اولماسینی مشغول ایله ایستحصالی چؤرک ده

 لرله دفعه عالیملر چوخ بیر باشقا و جعفر ممد آراسلی،

 چاتماسیندا باشا-بویا نین گنجوی نیظامی. ائتمیشلر دقئی

 موهوم نین آتاسی آلماسیندا تحصیل و تربییه مکمّل و

 آذربایجاندا آناسی نین گنجوی نیظامی.   اولموشدور رولو

 قیزی تورک بیر اوالن نسلیندن زادگان نجابتلی،-اصیل

 بعضی کی، تأسوف. آچمیشدی گؤز دونیایا ده گنجه. ایدی

 شکیلده کوبود منشایینی میللی تورک اونون اتچیالرتدقیق

 .  ائتمیشلر تحریف

شرق  سیرا بیر ایللرینده جی-80 عصرین نجی-20  

  " ایگید "  یعنی -  " قورد "  سؤزون بو شوناسالر

 گؤرکملی. میشلر سؤیله اولدوغونو معناسیندا

:  یازیر یوسیفلی خلیل نیظامی شوناسی آذربایجان

 دا سونرا عصیر نئچه بیر اوندان ونده،دؤور نیظامی "

 ی عربی-کاف شکیلده، عئینی سؤزلری قورد و کورد

 سونرا داها. یازیلیردی شکلینده  " کورد "  ایله

 کورد، طرفیندن نیظامی سؤزون بو ایسه کاتیبلر گلن

 دوشونمه اوزرینده یازیلدیغی آنالمیندا قورد یاخود

 زیندهطر (kürdکُرد)  یعنی کورد، اونو میش،

 سؤزو بو کی، ائدیریک حساب ایسه بیز. یازمیشالر

 (شکلیندهqurd)  قورد ایله ی فارسی-کاف

 معناسی ین بئیت شکیلده بو. دوزدور داها اوخوماق

 آنام "  حالدا عکس. دیر پوئتیک و منطیقی داها

 دئییمی  " اؤلدو کیمی آنا قارشیمدا ایدی، کورد

 .   " منطیق سیزدیر

 مئیدانا سینده چؤزولمه پروبلئمین دؤورلرده سون  

 کؤکوندن یاناشمانی یه مسئله فاکت یئنی چیخان

 نین نیظامیشوناسلیغی آذربایجان کی، بئله. دییشمیشدیر

 بشیرووا حورنیسه تدقیقاتچی ائدن تمثیل نسلینی یئنی

 نین اثری  " مجنون و لئیلی "  نین گنجوی نیظامی

 الیازماسی قدیم نیالنساخال ساراییندا توپقاپی ده تورکییه

 "  ده نوسخه مؤعتبر بو و آپارمیش آراشدیرما اوزرینده

 بئیتلری  " اؤلدو کیمی آنا قارشیمدا ریسه کورد آنام منیم

 بو لی، دئمه. ائتمیشدیر آشکار فاکتینی اولمادیغی نین

 ایلحاق دؤورلرده سونراکی اثرینه نیظامی بئیتلر قوندارما

 نین منشایی تورک نین آناسی شاعیرین و اولونموش

 .  آچمیشدیر یول اولونماسینا تحریف

  

 قارداشی نین آناسی یعنی دایئسی، نین گنجوی نیظامی 

 بیر مالیک نفوذا یوکسک یاخین، سارایینا گنجه عمر خاجه

 سارایی شاه تیتولو  " خواجه "  دؤورده او. ایدی شخص

 مشهور. وئریلردی باشچیسینا نین چیلری محافیظه نین

 خواجه - ریسینه سارایین "  گؤره، لوغتینه دهخدا

 تورک کی، واجیبدیر ائتمک قئید دا اونو.  " دئیلیردی

 - ریسی سارای اساساً، قایداالرینا سارایالری نین سولطان

 چیخارمیش آد صداقتده و جسورلوقدا سینه وظیفه خواجه

 اونو اؤزو فاکتین بو ائله. سئچیلیردی لری بی زاده تورک

 نجابتلی-اصیل آناسی نین نیظامی کی، ائدیر قتصدی

 تحصیل یوکسک ایلیاسین گنج. اولموشدور قیزی تورک

 علم اوستادالر، مشهور توپالنان ساراییندا گنجه آلماسیندا،

 او اولماسیندا، تانیش ایله خادیملری دؤولت و آدامالری

 فایداالنماسیندا کیتابخاناسیندان سارای دن جومله

  اؤزو نیظامی. اولموشدور رولو مهم عمرین خواجه داییسی

 عمری خواجه داییسی اثرینده  " مجنون و لئیلی "

 سارسیلدیغینی اؤلوموندن اونون ائدیر، یاد محبتله

 :    بیلدیریر

 ایدی، داییم منیم کی، اؤمر خاجه

 .ایدی قانادیم منیم ایله اولماغی داییم
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 ائدیرم، ناله عاغیالرال آجی

 .توتولوب دن ناله ریتئلل بوغازیمین

 یوسف ین باشالیاراق، محیطیندن سارای ائله گؤرونور،

 یاخین ایله عاییله سی عمرین خواجه نین آتاسی

 قوهوملوق عاییله نین ایکی هر و اولموش دوستلوغو

 و ایلیاس عاییله سینده یوسف ین. یارانمیشدیر تئللری

 شعیر. بؤیوموشدور ائوالدی اوغول ایکی آدیندا احمد

 قوامی ایسه احمد نیظامی، اؤزونه ایلیاس یارادیجیلیغیندا

 .  گؤتورموشدور تخلوصونو

 حاقیندا گنجوی «مطریزی قوامی »قارداشی نین نیظامی  

 بؤلگه گنجه آذربایجانین اونون مأخذلر وئرن معلومات

 یا قارداشی، نین گنجوی نیظامی دوغولدوغونو، سینده

 اصل منبعلرده. لرگؤسترمیش اولدوغونو اوغلو عمی سی

 خبّاز احمد - اولونور قئید کیمی احمد یاخود محمّد، آدی

 «مطریزی قوامی » و سی نیسبه - گنجه ای –( چؤرکچی)

 شاه دؤولت. یاراتمیشدیر-یازیب شعیرلر ایله تخلوصو

 گنجوی نیظامی شئیخ نین " تذکره الشعرا "  سمرقندی

  " «یمطریز » "  ده حیصه ائتدیگی حصر ذیکرینه نین

 نیظامی( اوستاسی ناخیشالر لر، هاشییه قیزیل) تخلوصونو

 و گنجوی نیظامی رک، ائده عاید سینه کونیه ده نین

:  یازمیشدیر بئله حاقیندا «مطریزی قوامی » قارداشی اونون

 خریته اؤلکه لرین و دیر گنجه ی شریفی-مؤولود اونون "

 و وگونوبؤیوکل شیخ ین. یازیرالر جنزه ویالیتی بو سینده

 اونون. عاجیزدیر دیل دیرلندیرمکده کامالینی و فضیلت

 صاحیبلری کامال کی، آنیدیر و مالحتلی طؤور و سؤزونون

 اونونال سی وئرمه تخلوصو نیظام الدّین شیخ اونا نین

 موید دیر، بن یوسیف بن محمّد ابو - سی کونیه و باغلیدیر

 شیخ ین و تاپمیشدیر شؤهرت کیمی «مطریزی »

 شاعیرلردن اوستاد کی، دیر «مطریزی قوامی » داشیقار

 شعیر تامام کی، میشدیر سؤیله قصیده بیر ائله اولموش،

 همین ذیکرینده اونون و اولونموشدور حصر صنعتینه

 .   " جکدیر ائدیله قئیدلر بعضی قصیده دن

 و حیاتی نین «مطریزی قوامی » قارداشی نین نیظامی  

 محمِد علی تربیت، پاشا، ضیا حاقیندا یارادیجیلیغی

 برتیلس، ی آراسلی، حمید کریمسکی،.ی.آ براون،.گ.ائ

ذبیح  دهخدا، اکبر علی نعمانی، شیبلی شهابی، اکبر علی

آکیم .ف.او یوسیفلی، خلیل دیباچی،.ی.س صفا، اله

 .  وئرمیشلر معلوماتالر قیمتلی باشقاالری و اوشکین

 

 مانینع شیبلی عالیمی هیند گؤرکملی عصرین20  

 قوامی نین اثری  " شعیری عجم "  مشهور اؤزونون

 عاییله سیندن نین گنجوی نیظامی سینده حیصه گنجوی

 عاییله سینده نین نیظامی ":  یازیردی بئله رک ائده بحث

 قوامی » قارداشی. ایدی اهلی هونر و فضل هامی

 .   " اولموشدور شاعیری مشهور نین عصری «مطریزی

نجی -20 تربیت محمّدعلی عالیمی انآذربایج گؤرکملی  

  " آذربایجان ی-دانشمندان  "  یازدیغی اوللرینده عصرین

 سؤز گؤرکملی ان نجی عصرین– 12 - سینده تذکره

 » اوالن شاعیر بیلیکلی و فصاحتلی بیری، اوستادالریندان

 نین گنجوی نیظامی احمدین قوام الدّین «مطریزی قوامی

 اولدوغونو اوغلو عمیسی ناونو دا یا قارداشی، دوغما

 عاریف ده نین ایکیسی اونالرین و ائتمیش قئید خصوصی

 قوامی » همچینین اولدوقالرینی، مریدی فرجین اخی

 "  شعیر عیبارت بئیتدن مین یئددی نین «مطریزی

 .  یازمیشدیر اولدوغونو نین " دیوانی

 گنجوی نیظامی "  ایللرینده جی-40 نجی عصرین-20  

 سیلسیله اوزره مؤوضوسو  " یارادیجیلیغی و حیات نین

 یئوگئنی شرق شوناس گؤرکملی آپاران آراشدیرماالر

 ":  یازیردی بحث ائدرکن عاییله سیندن شاعیرین برتلئس

 یوخسا وارمیش، گلیری معین سیز، شوبهه نین، عاییله
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 نین نیظامی. بیلمزدی آال تحصیل گؤزل اوغولالری

 ایله لقبی «مطریزی وامیق » و ایدی شاعیر دا قارداشی

 مهارتله تئخنیکاسینی شعیر مرکّب الکین. یازیردی

 و گئتمیش یولال بیر باشقا آدام بو اوالن میش منیمسه

 .   " ائتمیشدی اینتیخاب شؤهرتینی شاعیری سارای

 گنجوی قوامی و گنجوی نیظامی - قارداش ایکی هر  

 ینیاخ نین اؤزلری آرسالنی قیزیل آتابگی آذربایجان

 و خسرو "  گنجوی نیظامی. ائتمیشلر حساب حامیسی

ارسالن  قیزیل آتابی اثرلرینده  " ایقبالنامه "  و  " شیرین

 قوامی ». ائتمیشدیر یاد حؤرمتله قایغیسینی اونا ین

 صنایع االشعار فی بدایع االسحار "  ده گنجوی «مطریزی

 -(  " سِحرلر( بدیعی) گؤزل ان صنعتینده شعیر ")   "

 ارسالنا قیزیل آتابی حامیسی اؤز قصیده سینی شهورم

 .  ائتمیشدیر ایتحاف

 اونا نین حاکیمی دربند ایلده جو-1169 گنجوی نیظامی  

 آفاقی لی گؤزه قیپچاق-تورک گؤندردیگی تؤهفه

 بو اوالن آفاقال. قورموشدور عاییله اونونال و سئومیش

. یشدیرگلم دونیایا اوغلو ایکی نین نیظامی ایزدیواجدان

 بیر. کؤچموشدور ائرکن چوخ دونیادان بیری اوغلونون

 اثرلریندن شاعیرین اولدوغو محمّد نین آدی اوغلونون

 فراستلی، عاغیللی، محمّد اوغلو نین نیظامی. بللیدیر

 ضیالی دؤورونون اؤز ده هم ائوالد، بیر اوالن دایاق آتاسینا

 .  اولموشدور شخصیتی بیر

 قیپچاق-تورک آروادی ویملیسئ نین گنجوی نیظامی  

 ده دیکلری سؤیله حاققیندا محمّد ائوالدی و آفاق لی گؤزه

  " شیرین و خسرو "  اؤزونون شاعیر. فاکتالردیر مهم

 آغی اؤلومونه آفاقین سئویملی اؤلن گنج چوخ اثرینده

 تورکزادم "  محمّده اوغلو و  " تورکوم "  اونا میش، سؤیله

 فخر ایله نجابتی تورک اؤز رک دئیه( باالم تورک)  "

 :  ائتمیشدیر

 اوالندا، محتاج یه کؤچمه کیمی تورکلر

 .وئردی تاالنا ائویمی تورکلوگوندن

 گئتدیسه، کؤچوب چادیریمدان تورکوم

 !قورو اؤزون سن باالمی تورک ایالهی،

 حاقیندا سولطانالر اولدوغو موعاصیری نین نیظامی       

. فاکتالردیر مهم دایر حیاتینا شاعیرین دا معلوماتالر اوالن

 دایانماق اوزرینده مثله بیر اوالن ماراغیمیزدا بیزیم

 شیروانشاه اثرینده  " مجنون و لئیلی ".  واجیبدیر

 تورک اثرین مکتوبدا عنوانالدیغی نیظامی یه اخسیتانین

 طلب یازیلماسینی ایله بزگی فارس -عرب دئییل، دیلینده

 سون نیظامی یه کیمی، یغییازد ده اؤزونون سی، ائتمه

 دوشدویونو روحدان اول. ائتمیشدی تاثیر آغیر درجه

 ایشه ایله تاکیدی اوغلونون کیمی، اولدوغو معلوم بیلدیریر،

 بویو اثر شاعیر سیندیرمایان غورورونو اؤز آما. باشالییر

 اخستان ملیک "  اثرین. وئریر درس یاخشی شیروانشاها

 نیظامی سونوندا نین سی حیصه  " مدحی منوچهر ین بن

 :  آدالندیریر اووئیس آدینی اؤز

 اووئیسدیر، کی، آدیم منیم یارب،

 .بوتؤوم عشقینده محمّد

 شاهدان، او محمّد جاماللی

 !ائیله روزیم - اوالنی خیال اوچون منیم

 اویس»  نین نیظامی شرح چیلر دوغرودور، بورادا،       

 اووئیس الکین. یازمیشالر ائتدیگینی ایشاره یه« قرنی

 چونکی. مؤوجوددور دا معناالری سطیرآلتی سؤزونون

 عشقینده محمّد اؤزونو یالنیز مقصدی اساس نین نیظامی

 پئیغمبره ائله بونو اولسایدی، بنزتمک یه«قرانی اویس»

 مدحی شیروانشاه ین. یازاردی ده حیصه اولونموش حصر

 چکمه اوالراق تصادوفی آدی بو نیظامی سینده حیصه

 باغلی توتئم له تورکلرین آدیندا  " اووئیس ".  میشدیر

 "  اوغوزا عربلر قدیم. واردیر سی ایشاره تامغا و کؤکو

. وئرمیشلر آدینی  " باالسی قورد "  یعنی ، " اووئیس

 .  آدیدیر قورد  " اووئیس "  لوغتلرینده فارس و عرب قدیم

  " باالسی قورد "  یعنی اووئیس، طرفدن، بیر باشقا  

 ائدیلن عاید شامانالرا مقدس تورکلرده قدیم سی ایفاده

 .  ایدی بیری تیتولالردان

 نین نیظامی کی، واردیر دا فاکت بیر اهمیت لی حاقدا بو  

 نیظامی آدی تاپیالن، کیتابخاناسیندا خدیویّه میصیرین

 آدی، نین نیظامی ده نوسخه اولونان تاالن ایسه اؤزو نین

الدین ی نظامی: تالیف المولی نظام-دیوان  "  سی کونیه

  " الدین یوسف بن مؤیدالگنجوی االویسیجمال محمدابی

 .  ائدیر تصدیق فیکریمیزی دا اولونماسی تقدیم کیمی

 آذربایجان بؤیوک کیمی، گؤروندویو فاکتالردان بو  

 آنا ده هم طرفدن، آتا هم نین گنجوی نیظامی شاعیری

 اؤز شاعیرین. رکدورتو منسوبیتی میللی ایله خطی

 . ثبوت دور پارالق بونا معلوماتالر وئردیگی اثرلرینده
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 پاچخاتاشویلی کیم دیر. گییا
Giya Paçxataşvili kimdir 

 حاضیرالیان :

  تاناي شرقی دره جک 
TANAY ŞƏRQİDƏRƏCƏK 

 29 گیوی؛: تخللوصو) پاچخاتاشویلی رئوازوویچ گییا  

 شاعیر، ژورنالیست، -( رایونو قاخ ن، آذربایجانی1961 یانوار

 عوضوو، نین بیرلیگی ژورنالیستلر آذربایجان چی؛ ترجومه

 نین بیرلیگی یازیچیالر روسیه گورجوستان، آذربایجان،

 مدنیت شهر سومقاییت ایلدن جو-15,11,2004.عوضوو

 فخری کلوبونون پوئزییا آدینا کریم علی سی ایداره

 مئدالی قیزیل وورغون صمد ایلده جی-2006. عوضوودور

 .  اولونوب تلطیف ایله

   حیاتی  
-29 نین آیی یانوار ایل جی-1961 پاچخاتاشویلی گییا  

 .  اولوب آنادان کندینده گورجو-قاخ رایونونون قاخ دا

 اورتا اوچون اوشاقالر کور رئسپوبلیکا  کی شهرینده باکی  

 عالی ایلده جی-1981 گییا بیتیرن مکتبینی اینتئرنات

 کاتیبینین بیرینجی رئسپوبلیکانین و اولور قبول مکتبه

 داخیلینده قروپون سئچیلمیش ایله سرانجامی

 اونیوئرسیتئتینه دؤولت موسکوا آدینا لومونوسوو.و.م

 اونیوئرسیتئتین ایلده جی-1985 آلیب، تعیینات

  " دیپلومال قیرمیزی "  سینی فاکولته ژورنالیستیکس

 .  بیتیریر

 گؤستریشی نین پرئزیدئنتی  آذربایجان لدهای جو-2004  

 یارادیجیلیغیندان و حیات گییانین طرفیندن  AZTVایله

 ایلده جو-2009 فیلمی، سندلی  " آدام آغ "  ائدن بحث

  " آدام فوسفور "  اوالن ایستحصالی نین -ITV ایسه

 ایلده جی-2016. چکیلمیشدیر روال باش او فیلمینده

 (2016فیلم،) " آدام آغ "  تئلئویزییاسی ANS ایسه

 ایللیک 60 ایلده جی-2021. چکیلمیشدیر فیلمی سندلی

 حاقیندا پاچخاتاشویلی گییا دار عالقه ایله یوبیلئیی

 گیوی "  نؤوبتی سینده چرچیوه سی الحیه گورجوستان

 .اولوندو تقدیم تاماشاچیالرا فیلمی سندلی"

)آغ   انینانت چوخ یاشایان، آذربایجاندا پاچخاتاشویلی گییا

 ،(2006) آذربایجان پاچخاتاشویلی گییا.  آلبینوسدور آدام(

 بیرلیگی یازیچیالر( 1997)روسییا ،(2007)گورجوستان

( 1989)بیرلیگینین ژورنالیستلر آذربایجان. عوضوودور نین

 تلطیف ایله موکافاتی  " زردابی.ب.ح "  -.عوضوودور

 وبیلئیی ایللیک 100 وورغونون صمد(. 2005)اولونوب

 نین کیتابی آدلی  " QOLOSقولوس  "  سینده طنطنه

 وورغون صمد "  ایلده جی-2006 گؤره سینه ترجومه

 مطبوعات آذربایجان. اولونموشدور تلطیف ایله  " مئدالی

 "  آدینا موساقولوو فیکرت ائتدیگی تاسیس نین شوراسی

 سون و ایلک نین موکافاتی ادبی  " ایشیغی اومید

 بین  " وئکتور "  ایلده جی-2018(. 2012) الورئاتیدیر

 بین آدینا " اکبرزاده شاهمار "  نین ائوی نشرلر الخالق

 .  گؤرولوب الییق موکافاتینا ادبی الخالق

 :یازیلیب کیتاب 3 حاقیندا  

 گییا "ملیکزاده نین حیکمت ایلده جی-2011 

   ، " معیاری اؤلچو و ریتم یارادیجیلیغیندا پاچخاتاشویلی

   کیتابی،  " درویش "  نین محرملی قییمت ایلده جو-2014  
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 "  تاغیسویون نیظامی پروفسور ایلده جی-2021  

  " یئری نین پاچخاتاشویلی گییا ادبیاتیندا آذربایجان

 .  دیر پروسئسینده چاپ کیتابی

 باالسی گورجو "  اومودلو ائلالدا ناظیم اوغلو، مممد  

 ایل جی-2021 -(تابکی پوبلیسیستیک)  " بی گیوی

 .  اولونوب چاپ

 گییا عبداهلل مئیخوش یازیچیسی آذربایجان مشهور  

 ساچالریندان "  ائدن بحث حیاتیندان نین پاچخاتاشویلی

( دیللرینده روس و آذربایجان) سینی حکایه  " قیز آسیالن

 .  ائدیلمیشدیر نشر ایلده جو-2019 اثر. یازمیشدیر

 . ائدیب وفات ایلده جو-2014 مخانی المارا یولداشی حیات

   یارادیجیلیغی  

 لرین، ترجومه و کیتاب چوخ بیر پاچخاتاشویلی گییا  

 آذربایجان. مؤلیفیدیر لرین مقاله پوبلیسیستیک و شعیر

 .  سئچیلیر ایله فاللیغی همیشه ایجتیمایتینده ادبی

 . مؤلیفیدیر کیتابین 8 ترجومه، یاخین آ-60  

  

   کیتابالري  
 (  دیلینده روس)  " خور قروزینسکیی "  پاچخاتاشویلی، گییا•  

 (  دیلینده روس)  " ائلئگییا "  پاچخاتاشویلی، گییا•  

 (  دیلینده روس)  " اووئرئن یا "  پاچخاتاشویلی، گییا•  

    " رنگلری سوکوتون "  پاچخاتاشویلی، گییا•  

 (  نشر ایکینجی)  " ایتیردی آتا اوغول "  پاچخاتاشویلی، گییا•  

 شعیرلر، ، " یول گئدن اوله – سون "  پاچخاتاشویلی، گییا•  
 (  دیلینده آذربایجان. )ص 48. 2014 سی، مطبه  " MBM "  باکی،

    " دئدیم " هه "  پاچخاتاشویلی، گییا•  

 (  دیلینده آذربایجان)  " آغاجی توت "  پاچخاتاشویلی، گییا•  

  " ایشیق گلن ظولمتدن "  ینشاعیر ایلده جی -2020•  

 هیمن طرفیندن آغایئو ایقبال عالیم و بسته کار شعیرینه

 گؤزدن ایچریسینده اؤلکه لری دونیا بو. بسته لنمیشدیر

 متنی. اثریدیر موسیقی ایلک یازیالن اوچون علیللر

 گولتن سئویل چی ترجومه مشهور دیلینه اینگیلیس

 و خورو نینAZTV هیمنی سؤزوگئدن. چئویرمیشدیر

 جی-2021 دیسک. ائتمیشلر ایفا قدیموو کنان سولیست

 .  گؤرموشدور اوزو ایشیق ایلده

 2 اولونموش حسر پاچخاتاشویلییه گییا شاعیر•  

 نشر ایللرده جی-2016 ،2006 بوراخیلیش خوصوصی

 .  ائدیلمیشدیر

 

 :چئویریلري

.  چیسیدیر ترجومه کیتابین یاخین آ-60    

60-a yaxın kitabın tərcüməçisidir. 
1. Asif Ata, "Bədiiyyat", (Azərbaycan 

dilindən Gürcü dilinə)[6] 
2. Ульви Буньядзаде. Жизненный путь. 

Стихи и поэма. (перевел на русского 
языка Гия Пачхаташавили) // Баку, 

“Elm və təhsil”, 2014. 64 стр. 

Məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et] 

 Giya Paçxataşvili. "Əgər gürcülərin Asif 

Atası olsaydı…". Mütləqə İnam 
Ocağının rəsmi saytı (az.). 

asifata.com. 2014-01-07 
tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İs

tifadə tarixi: 2014-11-08. 
Təltif və mükafatları]Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin "Həsən bəy Zərdabi" — 2005 

 "Səməd Vurğun medalı" — 2006 

 "Ümid işığı" mükafatı — 2012[7]. 

 "Vektor" Nəşrlər Evinin "Şahmar 
Əkbərzadə" adına Beynəlxalq Ədəbi 

Mükafatı — 2018 

 Əfsanə Bayramqızı. ""Son - əvvələ gedən 
yol"a yazılan sevgi sətirləri" (az.). 

giyalamara.blogspot.com. 28 Temmuz 2014 
Pazartesi. İstifadə tarixi: 2014-11-08. 

 Məmməd Dəmirçioğlu. "Giya Paçxataşvili 
Məmməd Dəmirçioğlunun 

təqdimatında" (az.). 

giyalamara.blogspot.com. 28 Temmuz 2014 
Pazartesi. İstifadə tarixi: 2014-11-08. 

 Vəliş Zirvəli. "Qara günlərin şahidi ağ saçlı 
Giya". "Laçın yurdu" jurnalı. №2(13) 

("Bəxtiyar-4" nəşriyyatı). 27.06.2014: 
səh.80–81. 

 Həmid Ormanlı. ""Xsovna iкos!"" (az.). 

giyalamara.blogspot.com. 
22.04.2014. İstifadə tarixi: 2014-11-09. 

 İradə Kövrək. "GİVİ ÜRƏYİMDƏN DAŞ 
ASDI…" (az.). giyalamara.blogspot.com. 27 

Temmuz 2014 Pazar. İstifadə tarixi: 2014-
11-09. 

İstinadlar 
1.  Jump up to:1 2 3 4 5 Məmməd 

Dəmirçioğlu. "Giya Paçxataşvili 

Məmməd Dəmirçioğlunun 

təqdimatında" (az.). 

giyalamara.blogspot.com. 28 
Temmuz 2014 Pazartesi. İstifadə 

tarixi: 2014-11-08. 
2.  Jump up to:1 2 Əfsanə 

Bayramqızı. ""Son - əvvələ gedən 
yol"a yazılan sevgi sətirləri" (az.). 

giyalamara.blogspot.com. 28 
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https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_note-6
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https://az.wikipedia.org/wiki/La%C3%A7%C4%B1n_yurdu_(jurnal)
http://giyalamara.blogspot.com/2014/07/xsovna-ios.html
http://giyalamara.blogspot.com/2014/07/givi-uryimdn-das-asdi.html
http://giyalamara.blogspot.com/2014/07/givi-uryimdn-das-asdi.html
https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_ref-M%C9%99mm%C9%99d_D%C9%99mir%C3%A7io%C4%9Flu_1-0
https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_ref-M%C9%99mm%C9%99d_D%C9%99mir%C3%A7io%C4%9Flu_1-1
https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_ref-M%C9%99mm%C9%99d_D%C9%99mir%C3%A7io%C4%9Flu_1-2
https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_ref-M%C9%99mm%C9%99d_D%C9%99mir%C3%A7io%C4%9Flu_1-3
https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_ref-M%C9%99mm%C9%99d_D%C9%99mir%C3%A7io%C4%9Flu_1-4
http://giyalamara.blogspot.com/2014/07/giya-pacxatasvili-mmmd-dmircioglunun.html
http://giyalamara.blogspot.com/2014/07/giya-pacxatasvili-mmmd-dmircioglunun.html
http://giyalamara.blogspot.com/2014/07/giya-pacxatasvili-mmmd-dmircioglunun.html
https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_ref-%C6%8Ffsan%C9%99_Bayramq%C4%B1z%C4%B1_2-0
https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_ref-%C6%8Ffsan%C9%99_Bayramq%C4%B1z%C4%B1_2-1
http://giyalamara.blogspot.com/2014/07/son-vvl-gedn-yola-yazlan-sevgi-stirlri.html
http://giyalamara.blogspot.com/2014/07/son-vvl-gedn-yola-yazlan-sevgi-stirlri.html


57 

 

Xudafərin 200 (2021) 1400دی  201خداآفرین   

Temmuz 2014 Pazartesi. İstifadə 

tarixi: 2014-11-08. 

3.  "Cəmiyyət yubiley tədbiri 
keçirəcək" (az.). qhtxeber.az. 

16.05.2011. İstifadə tarixi: 2014-

11-09.[ölü keçid] 
4.  Həmid Ormanlı. "Çaxırı qurtarmış 

gürcü sufisi" (az.). kulis.lent.az. 07 
Yanvar 2016. İstifadə tarixi: 2016-

02-10.[ölü keçid] 
5.  "Son - əvvələ gedən yol". "İlk 

addımlar" onlayn tədris 
portalı (az.). book.ilkaddimlar.com. 

2014. İstifadə tarixi: 2014-11-09. 
6.  "Asif Atanın "Bədiiyyat" əsəri 

gürcü dilində nəşr 

olunacaq". Dünya Gənc Türk 

Yazarlar Birliyi (az.). dgtyb.org. 25 
Fevral, 2011 06:23:00. 2016-03-10 

tarixində orijinalından arxivləşdirili

b. İstifadə tarixi: 2014-11-09. 
7.  “Ümid işığı” mükafatının təqdimatı 

olmuşdur. azertag.az, 
09.07.2012  (az.) 

 

   پاچخاتاشویلی دن بیر نئچه شعیر گییا   

 

 !  آتاسیسان عسگر سن   
 حاجیسویا فامیل دوستوم شاعیر

 

   هیجان، نیر توستوله کؤزونده سیقارئتین  

 .  آذربایجان دوشمنله دؤیوشور سینیرالردا  

   چاتاسیسان مقصده بیرلیکده ساواالنال  

 !  آتاسیسان عسگر سن  

     

   وار، اؤوالدین ووروشان ده جبهه اؤن کی، اؤیون  

 .  وار آدین شاعیر شانلی ایگیدلیگینده اونون  

   – آتاسیسان یوردوندان هملنله یاغیالری  

 !  آتاسیسان عسگر سن  

     

   سی، فاصیله  عالقه - زنگ یهن گلمه اوغلوندان  

 ...  سی طنطنه قلبه – دانیشماغین اونونال  

   – آتاسیسان لؤوبر بیل، جبراییلیندا، دوغما  

 !  آتاسیسان عسگر سن  

     

   اؤوالدین، بویلو چینار اَییلمزدیر دوشمنه  

 .  آندی وطن دیلینده سئوگیسی، یورد قلبینده  

   – خاتاسیسان دوشمنین بیرلیکده اونونال سن  

 !  آتاسیسان عسگر سن  

     

   قلبه، آرزوالنان یاخیندادیر الپ فامیل،  

 .  طلبه گلن بیزدن جکدیر اَییله یاغی  

   – چاتاسیسان تونقال بیر ین سؤنمه خانکندینده  

 !  آتاسیسان عسگر سن  

     

   ائوین، ین گؤزله اوغول اوالجاقدیر شئن اوندا  

 .  گیوی جک گله سیزه یوماغا نی قلبه  

   – قاتاسیسان اووقات خوش یورغونلوغا بیلیرم،  

   آتاسیسان، عسگر سن  

 !  آتاسیسان عسگر سن  

                                           30,09,2020   

      

   گلیر قوخوسو قلبه هاوادان  

     

   مئیدانی، هونر بوسبوتون قاراباغ  

 .   آسالنیم ایگید قووماقدا تولکونو  

  گلیر قورخوسو اولماق لئش یاغیدان  

 .   گلیر قوخوسو قلبه هاوادان  

     

    ساچیر، آلوو-اود مرمیلر آتیالن  

 .   قاچیر قویاراق یمنلیگین دوشمن  

  گلیر سو چوخلو گؤزلریندن اونون  

 .   گلیر قوخوسو قلبه هاوادان  

     

    آلینیر، آددیم-آددیم تورپاغیمیز  

 . . .   سالینیر یه ولوله ائرمنیلر  

  گلیر  " یوخوسو "  دا ساواشین یورغون  

 .   گلیر قوخوسو قلبه هاوادان  

     

   سی، نفه وغماد دویماقدا خانکندی  

 .  سسی گور خانین پوزماقدا سوکوتو  

http://qhtxeber.az/news/a-9393.html
http://qhtxeber.az/news/a-9393.html
https://en.wikipedia.org/wiki/W:Wikipedia:Link_rot
http://kulis.lent.az/news/14210
http://kulis.lent.az/news/14210
https://en.wikipedia.org/wiki/W:Wikipedia:Link_rot
http://book.ilkaddimlar.com/book/edebiyyat/Son-evvele-geden-yol_23727.html
https://az.wikipedia.org/wiki/Giya_Pa%C3%A7xata%C5%9Fvili#cite_ref-6
https://web.archive.org/web/20160310055726/http:/www.dgtyb.org/news/1365.html
https://web.archive.org/web/20160310055726/http:/www.dgtyb.org/news/1365.html
https://web.archive.org/web/20160310055726/http:/www.dgtyb.org/news/1365.html
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_G%C9%99nc_T%C3%BCrk_Yazarlar_Birliyi
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  گلیر اوخوسون، کامانچا تار، تکی  

 .  گلیر قوخوسو قلبه هاوادان  

     

    آنا، مؤحتشم اولور شاهید دونیا  

 ...  آذربایجانا رک وئره موشتولوق  

  گلیر جوشقوسو نین میصراعسی شاعیر  

 !  گلیر قوخوسو قلبه هاوادان  

                                             3,10,2020    

 !  پاشینیان                 

   دیلیندن علییئوین ای. کوماندان باش عالی  

     

   سو، اودلو پوسکوردولور طرفه سیز  

 ...  اوردوسو آذربایجان ائدیر هوجوم  

   یان، - ناشی سییاستده اولموسان سن  

 !  پاشینیان  

     

   بئلیندن، سیندیرمیشیق اوردونوزو  

   الیندن، سنین دوشمور تئلئفونون  

 ...  دیلیندن ائشیدیلیر یالواریشالر  

   یان، - قاشی سین یؤره-یان ماکرونون گئت،  

 !  پاشینیان  

     

   دئمیشم، -  "! آذربایجاندیر قاراباغ "   

 ...  وئرمیشم آمان سنه ایل ایکی دوز  

   یان، - آشی حاضیرالنمیش توپالردان یئ  

 !  پاشینیان  

     

   قاباغا، یئریگیریک - گئرییه قاچ  

   دیغا، آی دئییل، سنلیک دؤیوشلر بو  

 ...  قاراباغا – اونوانی اوردوموزون  

   یان، - خاشی جییک یئیه خانکندینده  

 !  پاشینیان  

     

   اقلی،ح کیم – حاقسیزدیر کیم: بیلیر دونیا  

   باغلی، قیفیلال دیلین سو، آغزیندا  

 ...  قاراباغلی اولدوق بیز هامیلیقال  

   یان، - داشی مئییتلری چک، اذیت  

 !  پاشینیان  

   

   یان، - یاشین  کی گؤزونده قوروماسین...  

 !  پاشینیان  

   یان، - باشین آیاغین،-ال اسیر آرتیق  

 !  پاشینیان  

                                 09,10,2020   

   

   دیلیندن شهیدینین شکی

     

   ساخال آمانات  " آنا "   

 .  تئلئفونو وئردیگیم  

   م، سه ائلمه قاییدیب  

 ...  اونو عزیزله قورو،  

     

   یاغیالری گئدیرم  

 .  سالماغا یه ولوله  

    ین اینیلده ایل 30  

 .  آلماغا قاراباغی  

     

   پارتالییش مرمی، راکئت،  

   ...منی قورخوتمور اصال  

    " کیمی قووان ایتی "  بیز  

 .  دوشمنی خاین قوودوق  

     

   گئدنده وئرمیشدیم سؤز  

 .  آلماغا قاراباغی  

   سئوه-سئوه تورپاغی  

 .  اولماغا شهید اوردا  

     

   عزمیندییک، قلبه  

   احوالیمیز یوکسکدیر  

   آلماقدا نفس آزاد  

 .  ماحالیمیز سیز " دیغا "   

     

   بیز تاپیریق دا زامان  

 .  دالماغا خیالالرا  
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   هامیمیز اولموشوق عجم  

 .  آلماغا قاراباغی  

     

    کیمی آسالن آشیریق  

 ...  سنگری بئتونالنمیش  

   سالیبدیر سس دونیایا  

 .  عسگری آذربایجان  

     

   بوغولور قانیندا اؤز  

 .  ایالن افعی - او ایندی  

   دویور نفسی دوغما  

 .  زنگیالن آغدام، جبراییل،  

     

   رایونالر آلیندیقجا  

 .  جوشا گلیر قانیمیز  

   بایراقالنیر آردا-آرد  

 .  شوشا الچین، کلبجر،  

     

   آنا، یئتیشیب، آرتیق  

 :  آنیم شهیدلیک منیم  

   تورپاغینا اغقاراب  

 .  قانی شکی قاریشیر  

     

   یوخدور دا ایختییارین  

 .  آخیتماغا یاشی گؤز  

   گئتمیشدیم اؤزوم آخی  

 .  آلماغا قاراباغی  

     

   گؤیلرده، آرتیق روحوم  

 .  جاندیر - گئدن تورپاغا  

   قوررلنن سنینله  

 .  آذربایجاندیر بوتؤو  

     

   ولما،ا نیگاران مندن  

 .  داها راحاتدیر یئریم  

   بوروندوم قاراباغدا  

    "! بایراغا قالدیردیغیم  

 )دالغا(آدمیمحمود بن

 "االسالمخیش"

 نایقانادالر نیگونش یمن ازی

 م،ییاوره ریخیدار

 سؤزلر رییترهیت ندهیسس نیآذان

 !پوزور نیگوناه یاالنچی لیبائله

 ریآلووالن گاه یاوجاغ نیآنام

 توتور، اود مییاوره

 .ریانی ر،یانی یه

  ندا،یباش دار ریلیب میک

 یشیک قوچاق ریب

 ؟رییازی نیلیناغ قیزاریق اؤزونون

 ریدلیناغ/  ریدگونش

 ول،ی یلتوزاق ریب

 ر؟ییازی دار یهانس نیلیناغ ولونی بو

 ر،یدیقانل میبوغاز

 !کیکس میسؤزلر

 دهمئشه یسار بو

 هله، بوالق ریب

 رییمایاو نیگؤزلر

 .رییآغال یازلی

 خما،یدار دیمج یگؤ

 یمیک مییاوره

 باخ مایالررام،ساچییسا یگونلر

 بیآزال عؤمرو نیگونلر قارا او

 بیسارال آغاج دار

 ب،یقارال دؤشاغ

 یبوداغ لیزیق ،یقاناد نیگونش

 بیسال شالله ندهیچیا کؤنلومون

 دوداق-لید باغالنان

 بیسال سس نئجه، گؤر دهمئشه قورو

 بیسال سئل دورو

 ینیشیک یدَل قوجامان قوجا ریب

 .بیسال نایادی اییآغل-اییآغل
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 شهید آالن درس مکتبیندن حسین )ع( امام
İMAM HÜSEYN (Ə) MƏKTƏBİNDƏN DƏRS ALAN ŞƏHİD 

 نورالدین عدیل اوغلو

 چئویردی : حسین شرقی

 

 

 اوکتیابر 22 قولییئو اوغلو توراج علی: تانیتیم قیسا  

 تانینان ایله آدی جامعه المصطفی ایران ایلده جی-2001

 دوغما اؤز بیرلیکده ایله عاییله سی  سونرا. آلیب ده مدرسه

 کوالتان بؤیوک رایونونون ماساللی - یوردونا بابا-دده

 شهید تحصیلینی صینیفدن جی-6. کؤچوب کندینه

 اورتا تام کند کوالتان بؤیوک آدینا رضایئو سیمران

 اورتا  ایلده جو-2019. ائتدیریب دوام مکتبینده

  عسگری وطنه  ایلده جی-2020.  ووروب باشا  تحصیلینی

 حربی و سفربرلیک اوچون یئتیرمک یئرینه بورجونو

 ماساللی نین خیدمتی دؤولت اوزره چاغیریش خیدمته

  خیدمته حربی حقیقی طرفیندن سی شؤعبه رایون

 لیمرجان جوجوق رایونونون جبراییل و چاغیریلیب

 خیدمته ده حیصه حربی سایلی  " ن "  یئرلشن کندینده

 .  باشالییب

 44 و باشالیان اعتیبارا ایلدن جی-2020 سئنتیابر 27 

 و فوضولی سینده موحاریبه قاراباغ ایی ائدن دوام گون

 ایشتیراک دؤیوشلرده قانلی گئدن ایستیقامتینده خوجاوند

 چیریلمهکئ اله پوستونون نئچه بیر دوشمنین و ائدیب

 سارسیدیجی دوشمنه. گؤستریب شوجات بؤیوک سینده

 دان-26 نین آیی اوکتیابر عسگر ایگید ووران  لر ضربه

 آغیر  زامانی دؤیوشلر شیددتلی گئجه کئچن نه-27

 29 نعشی شهیدین. اولور شهید قهرمانجاسینا و یاراالنیر

 تورپاغا  کندینده کوالتان بؤیوک  تاریخینده اوکتیابر

 .  یلیرتاپشیر

 اوغلو توراج علی  ایله سرانجامالری جمهور باشقانینین  

 "  ، " اوغروندا وطن "  سونرا اؤلوموندن قولییئو

 آزاد نین فوضولی "  و" گؤره اولونماسینا آزاد  خوجوندین

 .ائدیلیب تلطیف ایله مئدالالری  " گؤره اولونماسینا

  

   حیکمتی آذانین اوخونان  دا " شهادتگاه "
  

 آپاریب،  زیارتگاها موقدس  دهه بلک علینی  آناسی-آتا  

 تانینمیش قوالغینا اونون  اوردا گؤره، سینه عنعنه ایسالم

 ایقامه و آذان نیجاتا موسوی سید  اوستاد عالیمی ایسالم

  یاشالریندا 5-4.  قویموشالر آدینی علی اوخوتدوراراق

. یشدیرائتم زیارت کربالنی بیرلیکده ایله عاییله سی

 ده اؤزو علی  عرضینده ایل بئش  اوخودوغو  ده مدرسه

  آلیب، ده تحصیل  دینی موکممل  یاناشی علملرله دونیوی

 جیدی ایله نؤوو  تکووندو ایدمانین یاشالریندان اوشاق

  ایکی  شهرینده مشهد  قهرمانیمیز اوالن مشغول

 غالبی  مسابیقه نین کئچیریلن آراسیندا لر دفعهیئنییئتمه

 .  اولموشدور

  گوندن  ایلک باشالدیغی خیدمته حربی  قهرمانیمیز...  

 بؤلوک نین، یولداشالری عسگر  ایله سئوگیسی اوالن دینه

 عسگر آدلی رامین. قازانمیشدی رغبتینی  نین کوماندیری

  مطالعه کیتابالری دینی  علی  کی، یازیر  یولداشی
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  زالآوا آخشامی  جمعه هر  سئوردی، چوخ ائتمگی

 رمضان ".اوخویاردی سینی سوره  " یاسین "  قرآندان

 صؤحبت حاقیندا فضیلتلری توتماغین اوروج علی آیی

 اوروج بیرلیکده اونونال  یولداشیمیزال  عسگر اوچ  آچاندا

... قوشولدو بیزه ده کوماندیری بؤلوک  سونرا آز.  توتدوق

 ". یققیلیرد ناماز یئرده بیر. اولدوق بیرلیکده آی 3 تام

 ایکی هر  ایله علی  سونرا اولوناندان ترخیص اوردودان

 اونونال  دفعه سون رامین ساخالیان  عالقه بیر گوندن

 آتیشما ".  بیلدیریر دانیشدیغینی ده-24 اوکتیابرین

  ". دی مه سؤیله یئرینی منه آما گلیردی، سسلری

 سیالح اویونجاق  علییه واختی اوشاق "

 "... آلمیشدیم

 عسگر یورغون  نین علی سونرا دؤیوشدن آغیر ...  

 حزین  اوچون  وئرمک دینجلیک روحونا یولداشالرینا

 باخاندا ویدئوگؤرونتوسونه  نین رؤوضه اوخودوغو  سسله

 ایله عشقی اهل بیت  نین قلبی گنجین  بو  یاشلی 19

رؤوضه   لی سریشته.  اولورسان شاهیدی اولدوغونون دولو

 کؤنول و ایمان شهیدلرینه کربال  کیمی خانالر

 سیالحالرینا آوتومات علی ائدن احسان سئوگیسینی

 مالحتلی اورکلرینه تشنه یولداشالرینینن عسگر سؤیکنن

 ...  خوشحالالندیریر سپیب، سو ایله سسی

  چیگینه-چیگین  اونونال  باشالیاندان سی موحاریبه وطن 

 آدلی موشفیق کئچن  یولو دؤیوش تاقیمدا بیر

 توپخانا طرفیندن دوشمن  دا-26 اوکتیابرین حداشیسیال

 ":  بیلدیریر  چکیلدیلکلرینی یه مئشه توتوالرکن آتشینه

 سونرا گیرندن یه مئشه.  ایدیک سوسوز و یورغون چوخ

 درین آراسیندان آغاجالرین. سنگیدی آتشی  آرتیللئرییا

 آز بیر ایچیب، دا اولسا  بوالنیق  سویو. کئچیردی چای بیر

  یئتیرمک یئرینه تاپشیریغینی دؤیوش سونرا". جلدیکدین

 ایره.  آیریلیر  قروپا ایکی  دؤیوشچولری  تاقیمین  اوچون

  شهید اگر  کی، دئییر علی یولداشینا عسگر  گئدنده لی

 حضرت  علمداری )ع( حسین امام  شهادتیم  اولسام،

حدیث .  جک بنزیه شهادتینه آغانین ابوالفضل العباس

 آغانین  ابولفضل  درگاهیندا آهلل کی، بویورولور  شریفلرده

... ائدرلر قیبته شهیدلر بوتون گونو قیامت  مقامینا اوجا

قومبارا  نین علی ایسه یولداشی  دؤیوشچو آدلی  اورخان

 بحث وئردیگیندن ایتکیلر آغیر دوشمنه سیالحیال آتان

  اود  سیغیناجاقالرینا باشینا، دوشمنین نین علی.  ائدیر

  ایسفندیار  عمیسی دوشنده، سؤز سیالحیندان یاغدیران

 علیه واختی، اوشاق  دفعه بیر ":  دئییر  رک کؤورله

 بو منه سن عمی، دئدی. آلمیشدیم سیالح  اویونجاق

 سن علی کی، سوروشدوم. آل اؤلدورنیندن آدام سیالحین

 کی، وئردی جاواب نئینیرسن؟ سیالحی  آدام اؤلدورن

 دیگی ایسته مندن نین علی...  لدورجماؤ دوشمنلریمیزی

 باجاردیغی  دا او وئریلدی، طرفیندن دؤولتیمیز اونا سیالح

 سینی، قوووه جانلی دوشمنین سیالحال همین قدر

 "... ائتدی محو تئخنیکاسینی دؤیوش

   

  "... ایدي اوغول جسور  علی "  
  

 کؤنوللو  سینی دبیلقه اؤز  دؤیوشلرده بیزه سؤزلری  بو  

 ماساللی  ده باره علی  وئرن بیرینه  دؤیوشچولردن

  یولداشی عسگر اوالن کندیندن خیرماندالی رایونونون

 آیلیق 3 دیده آغجابه هله. دئدی اوغلو جیهون مفتون

  کمرلرینی عسگر مفتون  ایله علی اوالندا  کارانتینده

 دؤیوش... دییشمیشدیلر ایله بیرلری-بیر اوالراق یادیگار

  علی. چکیلیردیلر گئری آتیشا-آتیشا ائرمنیلر  داباشالیان

 فوضولی.  ووروشور دوشمنله منفور دک نفسینه سون

 دؤیوشلرده اوغروندا کندی وئیسللی یوخاری رایونونون

 سینده نتیجه آتشی توپخانا گوجلو طرفیندن دوشمن

 شهادته ده علی  بیرلیکده ایله  دؤیوشچوسو 4 تاقیمین

 مفتون سونرا دن غلبه  تاریخی ندهاوزری دوشمن. قوووشور

 ":  وئریر آتاسینا  اونون  گتیریب کمرینی یادیگار نین علی

 وئردیگی یادیگار منه نین علی شهیدیمیز قهرمان بو،

 عؤمرو  یولداشلیغیمیزین  بیزیم کی، حیف چوخ. کمردیر

  ". اولدو قیسا کیمی عؤمرو نین علی  ده

 دیلمیش بزه سینه خاطیره اوغلونون شهید کمری همین  

 یاشالری گؤز  توراج کرباالیی  ساخالیان ده گوشه

 ایچیمیز  دانیشاندا ائوله  علی ":  دانیشیر ایچریسینده

 ائتدیگینی  ایشتیراک  ده موحاریبه دئیه اولسون راحات

 دؤیوش سونرا اوالندان شهید. بیلدیرمزدی بیزه

 آی بیر علی  کی، بیلدیک صؤحبتلریندن نین یولداشالری

 اوچوندور، هامی اؤلوم دوزدور،...  اولوب دؤیوشلرده آغیر

 عؤمرو  قیسا ان آما.  ایالهیدیر تقدیر ایسه گئجی -تئزی

 شرفلیسی ان اؤلوملرین.  گرکدیر  یاشاماق کئیفیتله ده

  ده علی بیزیم.  اولمور نصیب آداما هر شهیدلیک اوالن
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 دنمکتبین حسین امام آغاسی شهیدلرین جاوان بوتون

 "... آلمیشدی درس

  اولسایدی، اؤلوم عادی شهادتی  نین علی  یاشلی 19  

 و چتین  داها ایتکیسی اونون اوچون آناسی-آتا  بلکه

 ایچین-ایچین لیب، کؤوره  الکین. اوالردی عذابلی

  اوچون  اولدوقالری آناسی-آتاسی شهید دا، آغالساالر

 .رگریرل سینه آجیالرینا-آغری  کی داخیللرینده

 بابا-آتا  تکجه مراسیمی یاس  عسگریمیزین شهید 

 یئددی.  کئچیریلیب دا کناردا اؤلکه دن دئییل، اوجاغیندا

 پئتئربورق سانکت نین فئدئراسییاسی روسییا مراسیمینده

 احسان روحونا اونون  سویداشالریمیز یاشایان شهرینده

 زاقاو  زیارتینه نین مزاری.  اوخوتدوروبالر دوعاالر وئریب،

 مدرسه یاشایان شهرینده مشهد. گلیبلر شهرلردن

 صبر وئریب، باشساغلیغی آناسینا-آتا تئلئفونال  یولداشالری

 لریندن کوچه نین کندی  کوالتان  بؤیوک. ییبلر دیله

  ده باره داشیماسی آدینی قولییئوین علی شهید نین بیری

 آلدیغی یاریشالریندا ایدمان. سورولوب لی ایره تشببوس

 موزه ینده تاریخ دیارشوناسلیق رایون ماساللی وبوکک

 رئسپوبلیکا آدینا پیشوری.ج.س  باکیدا.  ساخالنیلیر

 اوتاقالریندان صینیف نین گیمنازییاسی فنلر هومانیتار

 نین آتاسی.  داشیییر آدینی قولییئوین علی شهید بیری

 موباریز  رایونوندا خطایی  گؤره پایتاختین  دئدیگینه

 علی  مکتبینده اورتا تام  سایلی  86  دیناآ نجفوو

  حاضیردا-حال.  یارادیالجاق سی گوشه خاطیره قولییئوین

 حیصه  حربی  سایلی  " ن "  نین خیدمتی سرحد دؤولت

 نین علی ایله  واختی محمد  قارداشی  اوالن خیدمتده ده

 آدی اؤز اونون ائله  حسابینی" اینستاگرام "  یاراتدیغی

  قولییئوین علی شهید سؤزله، بیر... ائدیر هایدار ایله

 عؤمرونده  اینسانین  نئچه-نئچه  عؤمرو  قاالن یاریمچیق

 ... یاشاییر

 سینه گوشه خاطیره  شهیدین میزده نؤوبه  اؤز ده بیز

  " حوا و آدم "  اولونموش نشر  تهراندا اوچون قویماق

 بوتون  و علیه آلالهدان  ائدیب، هدیه آتاسینا  کیتابیمیزی

 قهرمان وطنین. دیک دیله رحمت شهیدلریمیزه

 اونوتمایاجاغیق، اونوتمادیق،  اوغولالرینی

 . زووارالریدیر بئهیشتین شهیدلر!  اونوتدورمایاجاغیق

 شهید ایسه  حسنلی توفیق شاعیر لنکرانلی تانینمیش  

 شعیرلری دیگی ائله حسر سینه خاطیره قولییئوین علی

 :  دئییر بیرینده نین

  

   دونیایا، آچدین مشهدده گؤزونو  

 .  امانتیسن رضانین امام سن  

   آنانین،-آتا دردیسنسه بوردا  

 .  سعادتیسن دونیادا بیری او  

  

   عسگری، مغرور اوردونون یئنیلمز  

 .  آلدی روحونو یانینا اؤز آهلل  

   اولدون، وطنین ایله آدین اؤزون  

 .  دیقال تسللی مئدالالرین بیزه  

  

 .  دانیشیر سندن مئدالالر بو ایندی  

 .  ایگیدلیگیندن بیزلره دانیشیر  

   اولماقال، شهید قهرمانجاسینا  

 .  سن اوجالمیسان یانینا آلالهین  

  

   باالسی، علی کربالیی خالقین  

 .  قانین شهید او آخیبدیر تورپاغا  

   دئییلسن، فخری کندین بیر سن ایندی  

 .  آذربایجانین بوسبوتون فخریسن  
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 با بودن «تورک ملت» از یبخش و بودن تورک

! ندارد یمنافات بودن یجانیآذربا
 يراشد حسنمهندس 

 

 
 ست،ین یجانیآذربا یول  هست تورک رانیا در یکس اگر

 گرانید بودن یجانیآذربا و بودن تورک با مسئله نیا

 در رانیا تورکان مطلق تیاکثر که چرا د،ندار یمنافات

 یم یزندگ «یخیتار جانیآذربا»  وستهیپ بهم یایجغراف

 داخل یتورکها به«  یخیتار جانیآذربا»  نیا که کنند

 .دهد یم  یشوندگ ملت تیخصوص و تیهو رانیا

 یشرق جانیآذربا  استان دو به هم«  یخیتار جانیآذربا »

 به یحت و هیاورم و زیبرت تیمرکز به یغرب جانیآذربا و

 هم لیاردب و زنجان یاستانها و شده ادی استان دو مجموع

 نوشته به بنا «یخیتار جانیآذربا» بلکه شود، ینم ختم

 همدان، از یخارج احانیس و گذشته قرن ده نیمورخ

 تهران و دماوند ، روزکوهیف کاشان، قم، ساوه،

 زیتبر و زنجان و ابهر ، نیقزو از گرفته،

 یم قفقاز( یقاپ ریدم)  دربند به تا هگذشت

 .رسد

 یکار رانیا یاسیس یمرزها از خارج به ما

 در رانیا تورکان مطلق تیاکثر اما میندار

 یاوستهیپ بهم و عیوس یایجغراف نیا داخل

 تاتها، چون ییتهایاقل که کنند یم یزندگ

 .است داده یجا خود در هم را کردها و ارامنه

 زبان، کی از که یممرد یشوندگ ملت یبرا

 یا وستهیپ بهم  یکیاتن یایجغراف هستند تبار و فرهنگ

 تیجمع ینسب تیاکثر ای و مطلق تیاکثر که است الزم

 .باشد داده یجا خود در را ایجغراف آن

 -یزبان مشخص یایجغراف بدون انبوه، چند هر یمردم

 ییهایچ قره و بدوشان خانه هیشب ،یزندگ یبرا یفرهنگ

 ملت نام و دارند یادیز فاصله یشوندگ ملت اب که هستند

 سدّ از قرنهاست تورکها که یحال در نهاد، توان ینم آنها بر

 .اند گذشته یشوندگ ملت

 و نفر  ونیلیم سه و یس از شیب با تورکها است درست

 ینسب تیاکثر ران،یا تیجمع کل درصداز چهل حداقل

 کشور رانیا اما دهند،یم لیتشک را کشور تیجمع

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

 و هستند ساکن رهیغ و ها یمازن ها، لکیگ لرها، کردها،

 از یقسمت که یمشخص یایجغراف در هم نهایا از کدام هر

 در هم تورکها مطلق تیاکثر دارند، تیاکثر است رانیا

 در که چند هر  کنند یم یزندگ «یخیتار جانیآذربا»

 مناطق گرید و گلستان ،یشمال خراسان فارس، یانهااست

 .هستند ساکن هم رانیا

 چه و میباش یخیتار جانیآذربا تورک چه رانیا در ما (1

 «تورک ملت» از یجزئ ره،یغ و یخراسان ،ییقشقا تورک

 و است متفاوت مانیزندگ یایجغراف محل فقط که میهست

 تورک وکیبؤ)  «تورک بزرگ ملت»  از شدن زیمتما یبرا
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 در رانیا تورکان مطلق تیاکثر تمرکز بخاطر و ا،یدن( یملّت

 جانیآذربا» آنرا جانیآذربا یخیتار و عیوس یایجغراف

 .مینام یم(جانیآذربا تورک ملت)   «یملّت تورک

 هایبعض که ستین هیترک کشور مختص و فقط بودن تورک

 همه زین گذشته قرن ده خیتار در کنند؛ یم تصور نیچن

 تورکستان و یکنون انهیم یایآس یکشورها ساکن  مردم

 غورستان،یاو رقزستان،یق ازبکستان، قزاقستان، چون میقد

 جانیآذربا یاهال  و هیترک کشور مردم  و تورکمنستان

 تورک هم را هیسور و عراق یتورکها ارس، جنوب و شمال

 .اند دهینام تورکمن یگاه و

 هستند «تورک بزرگ ملت»  از یبخش ایدن یتورکها همه

 زیتما و آنها یزندگ محل یایجغراف یگستردگ علت به اما

 تورک جان،یآذربا ه،تورکیترک تورک به گریهمد از آنها

 .شوند یم میتقس رهیغ و ازبک تورک قزاق،

 به هم یخیتار جانیآذربا ییایجغراف یگستردگ مورد در

 یها نوشته و نیمورخ یخیتار اسناد از نمونه چند

 :میپرداز یم یخارج احانیس

 همدان، نیب ینهایسرزم اعراب حمله آستانه در جانیآذربا

 یامروز داغستان خودمختار یجمهور در) دربند و زنجان

 است، شده-یم شامل را( جانیآذربا یجمهور شمال در

 گانیآذربا گشادن خبر» مقدمه در یبلعم خیتار در چنانکه

 :است شده میترس نیچن آن حدود «خزران دربند و

 زنگان و اَبهَر به تا رندیدرگ همدان از حد اوّل . . .-»

 اندر انهیم نیبد و خزران، دربند به آخرش و شوند رونیب

] -«.  .خوانند جانیآذربا را همه است شهرها چه هر

 سوم جلد, انی-سیرئ میرح, رانیا خیتار ریس در جانیآذربا

 [ .529 ص, کی جلد, یطبر نامه خیتار /365 ص 1379

 
 1614سال در که ییایتالیا جهانگرد «واله دال تروییپ » (2

 یمدت کرد آغاز را شرق به سفر یسالگ 28 در و یالدیم

 دربار به سفر ادامه در و ماند بغداد و مصر ه،یقسطنطن در

 و بزرگ عباس شاه دربار در سال شش و دیرس یصفو

 مازندران آباد فرح و اصفهان ن،یقزو ل،یاردب در یو همراه

 در«نویاپیاسک» دوستش به که یا نامه در یو. برد سر به

 دنیرس یبرا و نیقزو به مازندران آباد فرح از سفرش مورد

 :کند یم نقل نیچن سد،ینو یم عباس شاه یاردو به

 شخصا هوا، شدن کیتار از قبل یکم ، همانروز عصر …»

 حرکت در شاه دنبال به که ییاردو با و زدم بار را مانهیاثاث

 را روزکوهیف تا[ مازندران] آباد فرح از. افتادم راه بهبود،

 از یول کرد حرکت جنوب سمت به یستیبا همواره

 به یشرویپ راست سمت به گردش با نیقزو به روزکوهیف

 .شود یم آغاز غرب یسو
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 است؛ التیا سه مرز کامل، مثلث کی صورت به روزکوهیف

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

 زین میقد جانیآذربا مرز دارد؛ قرار مازندران آن گرید

 یم نیقزو یسو به آن در ما که است یا جاده همان

 را نامشان که میکرد عبور رودخانه دو از شب آن. میرفت

 دره در یگرید و هاکوه یسو نیا در یکیدانم، ینم

 اریبس یکوهها از آن از پس.بود کوهها انیم در یقیعم

 نظر به که کوهستانها نیا یتمام در… میگذشت یمرتفع

 جانیآذربا سرحدات میبگو بهتر ای جانیآذربا جزو من

 شما و بودم شیجو و جست در آنقدر که یاقاقوله است،

 یم افتی وفور به د،یبود کرده سفارش من به آنقدر

 مناطق از عبور و فرسخ پنج یط از پس.. …شد

 یبتداا به شب هشت ای هفت ساعت حدود ،یکوهستان

 اش احاطه کوهها طرف، همه از که میدیرس یعیوس دشت

 قصبات و روستاها از یادیز باشتاب لذا… بودند کرده

]  ،«اردیلیگ» نام به آنها از یکی که گذشتم یمتعدد

 قابل و بزرگ یروستا[ دماوند شهر یکینزد در ییروستا

 از ساعت چهار – سه تا همچنان خودرا راه … بود یتوجه

 نام به یگرید رودخانه به تا دادم ادامه هگذشت روز

 دوازده – ده یط از پس باالخره…دمیرس «جاجرود»

 کوفته و خسته ژوئن، ششم شنبه چهار روز ظهر ، فرسنگ

 کنار آن، یمنزل کی در و دمیرس «تهران» شهر به

 « . افتمی را شاه است مسلمانان احترام مورد که یمسجد

 نشر ، اول جلد ،یبهفروز محمود مهترج ترودالواله،ییپ سفرنامه] 

 705 – 704: ص ، قطره

 سوم بیلیف ریسف «گوئروآیف لوایس د ایگارس دُن » (3

 ده و سال دو اول، عباس شاه زمان در که ایاسپان پادشاه

 که خود سفرنامه در زین است مانده یصفو دربار در روز

 مورد در شده ریتقر یو همراهان از یکی توسط البته

 به دنیرس یبرا اصفهان از سفر در جانیآذربا محدوده

 مه ماه جدهمیه در که نیقزو در اول عباس شاه دربار

 1028 سال االخر یجماد 13) یالدیم 1618 سال[ یمِ]

 :سدینو یم گرفته صورت( یقمر یهجر

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

 دیبا یم ریسف آن موجب به که دیرس یفرمان شهر حکام

 کشنبهی روز ظهر از بعد ریسف …کند متیعز نیقزو به

 یتهایشخص از یاریبس و حکام که یحال مه،در جدهمیه

 …افتاد براه اصفهان از کردند یم عتشیمشا شهر گرید

 رگه فواصل یبرخ در آنکه جز بود زرعی لم و ریبا راه شتریب

 یتجار یکاروانها توقفگاه معموال که داشت وجود یآب یها

 جدا جانیآذربا از را فارس که نوایب یکوهها نیا در. است

 …. یبن و خار نه و شد یم دهید یدرخت نه کنند یم

 که یساعت همان در ریسف بود، ژوئن سوم که بعد روز صبح

 که ناسازگار منزل نیا از میبود کرده حرکت گذشته روز

 راهمان. آمد رونیب داشت نام[ کاشان کینزد]  آباد عباس

 تعداد جز که میکرد آغاز ریبا و خشن یکوهستان از را

 ینم افتی آن در یگرید زنده موجود گرگ، یادیز

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

 روز از که یباغ با و است جانیآذربا معتبر شهر نینخست

 داشت، فاصله فرسنگ چهار میبود کرده منزل آن در شیپ

 فرستادگان نیا. داشتند اعزام ریفس دارید به یفرستادگان

 یکننده خنک مشروبات یبرخ و برف، بار کی وه،یم بار دو

 گرم یهوا آن در که بودند آورده هیهد ریسف یبرا گرید

 یو خاطر مطبوع حد از شیب و شد اریبس نیتسک هیما

 ، گوئروآیف لوایس د ایگارس دُن سفرنامه] «…. گرفت قرار

[ 236،238 ،233: ص نو شرن ، یعیسم غالمرضا ترجمه

 جانیآذربا محدوده دهندیم نشان هم مدارک و اسناد نیا

 در امروز ما که است بوده یزیچ آن نه گذشته قرون در

 یمرزها بلکه م،ینیب یم یکشور ماتیتقس و هانقشه

 و کوه روزیف کاشان، قم، همدان، از یخیتار جانیآذربا

 عبور زیتبر و نجانز ، نیقزو ، کرج تهران، از گرفته دماوند

 مرز اصل در که است کرده یم دایپ ادامه دربند تا کرده

 .هست هم یفرهنگ و یزبان

 وجود تهران، شرق بودن جانیآذربا بارز یها نشانه از

 یهایکینزد در( وانهید رودخانه)  «یچا یدَل»  رودخانه

 در نشان و نام نیهم با رودخانه نیا که است دماوند شهر

 است وشخر و جوش حال
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 در آذربایجان«جه سی ئه گیللچ»آیین شب یلدا 

له نشینی در گذشته در شب اول زمستان با یلدا یلچ

آغاز می شد و تا آخرین روزهای سال ادامه می 

یافت، از این رو شب یلدا هم در این خطه از ایران 

 .زمین به شب چله معروف است

باشگاه  گروه استان های  به گزارش خبرنگار

های ؛یکی از این رسم و رسومتبریز از خبرنگاران جوان

 هایجشن ترینکهن از یکی چلّه شب یا شب یَلدا زیبا،

 سال شب بلندترین شدن طی جشن، این در.هاستایرانی

 شمالی کرهنیم در روزها طول شدن بلندتر آن دنبال به و

 .شودمی داشته است،گرامی زمستانی انقالب با مصادف که

 شب یلدای، روزگار نوین آذربایجانی ها

ه چیلل به عنوان  آذربایجانبا این اوصاف، شب یلدا در 

شود. اکثر مردم استان ، خوانده میگجه سی

شرقی در این شب طوالنی سال،هندوانه و یا به آذربایجان

خورند و معتقدند، به دلیل عبارت دیگر چیلله قارپیزی می

اینکه فصل زمستان در آذربایجان بسیار طوالنی و سرد 

است، باخوردن هندوانه، لرز و سوز سرما تاثیر چندانی 

 .نخواهد داشت

زمستان با شب چله آغاز می شود و مردم آذربایجان 

 مجزا روز 20 و روز 40 به را زمستان شرقی دو ماه اول

 روز 20 و بزرگ چله اول روز 40 به که کنند می تقسیم

ام می نهند. به اعتقاد مردم این ن کوچک چله دیگر

 .روز اول دارد 40زمستان شدت بیشتری در  آذربایجان

 ماه چند از را هندوانه آذربایجانی ها معموالنا گفته نماند، 

 نگهداری یلدا شب برای خانه در و کرده خریداری پیش

 از یکی منزل در اقوام همه شب این در معموال. کنندمی

 انواع خوردن با را شب این و شده جمع فامیل بزرگان

 ، مرغ برنج، کوفته، چون منزل در شده پخته غذای

نه، اناز و انواع مرکبات و تنقالت خشیل، آش و میوه هندوا

موجود در منزل شامل خشکبارهایی چون انگور، بادام و 

سنجد، قاورقا )گندم برشته با شاهدانه(، آجیل، لبو، هویچ، 

 قدیمی های داستان گفتن با ویژه به و …حلوای گردو و 

آفتاب  غروب بین زمان به یلدا. گذرانندمی شب از پاسی تا

ن روز پاییز( تا طلوع آفتاب در اول ماه آذر )آخری 30از 

 .شوددی )نخستین روز زمستان( گفته می

های اجتماعی جمع ها که هنوز پای اینترنت و شبکهقدیم

های ایرانی ها را به هم نزده بود، خانوادهگرم خانواده

 و هامیوه انواع همچنین فاخر شامی معموالً یلدا شب در

 .کردندمهیا و دور هم سرو میتر از همه هندوانه را رایج

گویی بزرگان خانواده برای دیگر پس از سرو تنقالت، قصه

 .گیری با دیوان حافظ رایج بوداعضای فامیل همچنین فال

شود، البته نه اینکه چنین مراسمی االن نیز برگزار نمی

شود اما دیگر از شاید با رنگ و لعابی بیشتر نیز برگزار می

یم و محافل ساده و صمیمی کمتر های قدآن دلخوشی

 .توان سراغ گرفتمی

ها، تجمالت دست و پاگیر و بریز و چشم هم چشمی

چنانی چنان رنگ ضایعی به این رسم زده های آنبپاش

های ندار پیش از رسیدن است که بعضاً تعدادی از خانواده

گیرد چون شب یلدا غم و ناراحتی سراسر وجودشان را می

 .ه آنها بنگرند و دندان بر جگر نهندباید از دور ب

یکی از رسوم این شب که در بستر زمان کمرنگ شده 

به منزل « خوانچه یا خنچه چله»است، فرستادن 

ای نوعروسان است که خانواده داماد در نخستین شب چله

اند، این خنچه یا که عروس را برای پسرشان برگزیده

 .برندخوانچه را به منزل عروس می

https://www.yjc.ir/fa/states
https://www.yjc.ir/fa/states
https://www.yjc.ir/
https://www.yjc.ir/
https://www.yjc.ir/
https://www.yjc.ir/fa/azarbaijan-sharghi
https://www.yjc.ir/fa/azarbaijan-sharghi
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 فصل هایمیوه و آجیل و شیرینی خنچه شامل انواعاین 

 عروس برای هدایایی همراه به هندوانه و ازگیل انار، مانند

 .شودمی بندیآذین هاییبسته در که است خانم

زنیم یا پای صحبت پیرزنان وقتی کتب تاریخی را ورق می

نشینیم، از تک تک و پیرمردان پابه سن گذاشته فامیل می

کنیم ای کاش ما ن به وجد آمده و آرزو میهایشاصحبت

آالیش داشتیم و نیز به مانند آنها دنیایی زیبا،ساده و بی

 .کمتر در قید و بند دنیای ماشینی عصر حاضر بودیم

نیکان ما در ابتدای مراسم و آئین های شب یلدا چنین می 

و از « اللهم اخرجنا من الظلمات الی النور»خواندند: 

ستند که آن ها را از ظلمت ها و سیاهی خداوند می خوا

خارج کند و به سمت نور بر تاریکی پیروز می شود و دوره 

سیاهی و تباهی پایان می گیرد. باتوجه به عربی بودن این 

دعا، شاید چنین به نظر برسد که این دعا بعد از اسالم 

رایج شده است، اما مضمون و مفهوم دعا به روشنی مبین 

که پیشینه دعا در ایران به مراتب، فراتر این مسئله است 

 .از زمان ورود اسالم به ایران است

 مدت زمان شب یلدا

تمام کسانی که با نجوم و آرایش فضایی زمین و خورشید 

آشنا هستند، می دانند که زمین در اول دی ماه هر سال 

به نقطه انقالب زمستانی خود می رسد، نقطه ای که در 

شمالی دارای کوتاه ترین روز و بلند آن، ناظران نیمکره 

ترین شب سال بوده، برعکس در نیمکره جنوبی بلندترین 

روز سال اتفاق می افتد. اما باید توجه داشت که در این 

شب همه ناظران نیمکره شمالی طول شب یکسان ندارند. 

در استوا طول شب و روز برابر و مساوی با دوازده ساعت 

می رویم، طول شب یلدا است و هرچه به طرف قطب 

 .افزایش می یابد

 آئین های شب یلدا در آذربایجان شرقی

 سنت یک شود می برگزار شب یلدا جشنی که در

 میان در امروز به تا گذشته های زمان از و دارد باستانی

 زنده برای نیز شرقی آذربایجان مردم و بوده مرسوم مردم

و رسوم  ه یاد ماندنی طبق آدابب شب این داشتن نگه

 .خود جشنی را بر پا می کنند

، رسمی چله آخر شب به عنوان مثال در این استان اهالی

که جوانان و بچه های یک « چله قاشدی»دارند به نام 

کوچه یا هر خانواده، باالی پشت بام یا در یک جای وسیع 

جمع می شوند و اتش بزرگی درست می کنند و از روی 

می خوانند، می رقصند و آن می پرند و در همان حال 

شادی می کنند و در موقع پریدن از روی آتش این شعر را 

 :به زبان ترکی می خوانند

چله قاشدی ها چله قاشدی ها ) چله فرار کرد ها چله فرار 

 (کرد

با این رفتار و گفتار، چله را از خانه و دیار خود بیرون می 

ت می رانند. برخی ها نیز در شب چله تپانچه دستی درس

 .کنند تا با صدای آن چله را بترسانند که زودتر فرار کند

 «قارپزی چیلله» یلدا شب در مردم آذربایجان همچنین

 در هندوانه خوردن با که هستند باور این بر و خورند می

 شام از بعد و کنند نمی حس را زمستان سرمای شب این

ک ال، انواع میوه های خشباق لبو، همانند تنقالت انواع

همانند انجیر، آلبالو و آلو، انواع میوه شامل انار، هندوانه در 

سفره های خود می گذارند و در شب نشینی های طوالنی 

شرکت کرده و برای یکدیگر چیستان، مثل، داستان تعریف 

کرده و با گرفتن فال حافظ شب خاطره انگیزی را در کنار 

 .آورندخانواده در طوالنی ترین شب سال به ارمغان می 

 فرستادن خونچا یا چیلله لیق برای نو عروسان

رسم بردن اول زمستانی یا چله ای برای نو عروس و یا تازه 

داماد در این شب رایج است و در قدیم برای نوعروسان 

هدایایی شامل شیرینی، میوه، یک دست لباس، یک جفت 

کفش، پارچه های رنگارنگ و... می فرستادند که شاید 

ن رسم تغییر کرده و لباس های زمستانی، زیور امروزه ای

آالت و یا لوازم خانگی با برند خارجی جایگزین آن شده 

 .است

 فلسفه وجود میوه های انار و هندانه در سفره یلدا

شب  مردم معتقد هستند که با خوردنی های سفره

 سرد طبیعت و سرد توانند می را خود گرم طبیعت یلدا

ین صورت که اگر از گرمی مزاج رنج خود را گرم کنند. به ا

می برند، هندوانه، انار و اگر از سردی مزاج در رنجند، توت 

 .کشمش و خرما و امثال آن بخورند

فواید خوراکی های شب یلدا به قدری زیاد است که 

خوردن هریک، خواص درمانی خاص خود را دارند؛ در 

مادین واقع این میوه ها و خوراکی ها هریک، بار معنایی ن

با خود دارد. هندوانه که قاچ های مدور می خورد، چون 

خورشید، یادآور گرمای تابستان و فرونشاندن عطرش 

است، انار صندوقچه دانه های مرواریدسرخ، نماد زایش و 

 .سالمتی است
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 بازي هاي شب یلدا

در اسکو آذربایجان شرقی، اخرین عصر چله بزرگ بچه ها 

را اجرا می « چله دوید» دور هم جمع می شود و بازی

کنند. بازی به این ترتیب است که هر کدام یک قوطی 

حلبی) همانند قوطی روغن نباتی بر می دارند( در انتهای 

آن سوراخ بزرگی ایجاد می کنند و چوبی از آن می 

گذرانند و به سر چوب که از داخل قوطی بیرون می آید، 

ریزند و مقداری پارچه می پیچند و رویش را نفت می 

آتش می زنند. به این ترتیب هر یک از بچه ها مشعلی 

درست می کند و باال می گیرد و باهم این شعر را می 

 :خوانند

 قندیر اوغلی ها قندیر اوغلی ها

 بیر جیندا ویر یاندیر اوغلی

 چله قاشدی ها چله قاشدی

 پسر قندیل های، پسر قندیل

 یک پارچه کهنه را آتش بزن

 ا چله فرار کردچله فرار کرد ه

به در هر خانه ای که می روند صاحبخانه مقداری نفت و یا 

پارچه نفت آلود بر روی مشعل می گذارد و شعله ها قوت 

گرفته و باال می روند، در این هنگام صحنه جالب و 

 .تماشایی می شود

براساس این گزارش، این شب یادمان می دهد که زندگی 

ک دقیقه در کنار هم بودن به قدری کوتاه است که باید ی

 .را جشن گرفت

در این شب نیکو، خانواده های ایرانی ضمن مالقات با 

خویشاوندان و دوستان، به احوال نیازمندان و سالمندان 

بیمار، به ویژه نیازمندان خویشاوند خویش، رسیدگی می 

نمایند. و از این رو، رسم زیبا و پسندیده دیدار یکدیگر 

 روی زیاده با که شود، می زیباتر وقتی شب یلدا در

 به را آنها از بخشی تنقالت، و ها خوراکی مصرف در نکردن

 تهیه توانایی که برسانیم بضاعتی بی افراد و یتیمان مصرف

 .ندارند شب این در را اقالمی چنین
 باشگاه خبرنگارانمنبع : 

 

چیلله "فلسفه نام گذاري 

 !)للهی)شب چ"گئجه سی
 turk dunyasihttp://turk1359.blogfa.com 

نیز یعنی زه )در « چیلله»یعنی کمان، « یای»در ترکی 

اینجا زه کمان( و نیز محل زه برای گذاشتن تیر در موقع 

یعنی تیر)تیرکمان(.در ترکی به « اوخ»انداختن تیر، 

گفته می شود. از این رو وقتی گفته « یای»تابستان نیز 

ننده کشیدگی تداعی ک« یایین چیلله سی»می شود 

نهایی کمان به هنگام انداختن تیر)چله ی تابستان( یعنی 

نهایت و اوج کشیدگی تابستان که چهل و پنج روز رفته از 

 .تابستان است

 
  

قیشین چیلله سی)چله ی زمستان( نیز به معنای 

کشیدگی نهایی سرماست که دو تاست یکی چهل 

(، روزه)بؤیوک چیلله( یکی بیست روزه)کیچیک چیلله

 .یعنی زمستان دوبار به اوج می رسد

چیلله گئجه)شب دارای کشیدگی نهایی( وقتی گفته می 

شب چله(در واقع یعنی «)چیلله گئجه سی»شود 

کشیدگی شب. ولی تحت تاثیر تفسیرهای رایج به معنای 

 .شروع زمستان تلقی می شود که البته اینگونه نیست

کمان و محل  که معنای زه« چله»یا « چیلله»اینکه چرا 

نشستن ته تیر در کمان و مآال مفهوم نهایت کشیدگی را 

شدت »و « شدت تابستان»،«بلندترین شب»در مورد 

آمده از  -نقطه اوج– climax که دقیقا معادل«)زمستان
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« چهل»زبانهای یونانی و التین است( بایستی با عدد 

توجیه و تفسیر نمود کاری است که برخی از روشنفکران 

 .ته اند و خود نیز بایستی جوابگو باشندپرداخ

 با واژهی یاد شده« چله»یا « چیلله»بدون هیچ تردید واژه 

«climax»  از یک ریشه و منشأ میباشد. در منبع شناسی

میباشد. « انتقال»تولید واژگان صدای)ل( دارای مفهوم 

مطابق همان منبع تکرار یک صدا مفهوم استمرارتکراری 

دارای « چله»یا « چیلله»رد. پس حرکت و عمل را دا

مفهومی است که در آن عمل انتقال به تکرار اتفاق می 

نیز داشته باشد آنوقت « چهل ال»معنی « چله»افتد. اگر 

از کجا آمده و دوم « چهل»پرسیدنی است که اوال خود 

اینکه معنای پله چیست؟منطقی است بپذیریم که 

راموش نشود حاصل شده است. فقط ف« چیلله»از « چهل»

 .ادیبان منکر وجود تشدید نیز در فارسی شده اند

 اتیمولوژیست انگلیسی واژه ( John  Ayto)اما جان آیتو 

«climax» را نهایتا از منشأ هندواروپایی(Kli-)  .می داند

تطبیق « چله»یا « چیلله»اوال شما این مورد را با واژه 

کی دهید خواهید دید که دقیقا دارای عناصر فونتی

 .مشابهی هستند

نی « تکیه دادن»به معنی « lean»باز می گویند که واژه  

زاز همین ریشه است. متوجه می شوید که چرا در 

مفهوم نشستن ته تیر در کمان نیز « چله»یا « چیلله»

 مستتر است؟

به معنای )زدن « چیلمک»اسمی است از فعل « چیلله»

چیلینگ »بازی پرتابی توام با ضربه( ساخته شده است. در 

 یا «چیلیک» یا «چیلینگ» زدن به( دولک-الک)«آغاج–

 استفاده فعل این از( چوبدستی)«آغاج» با( دولک)«چیلیه»

نیز از این  «چیلینگ»!(. بیاد بزن)«!گلسین چیل»: شود

 فعل استفاده شده است.

اسم تلنگر شدید است که در آن ریگ کوچکی « چیلمک»

نگشت شست قرار گرفته و بین پشت ناخن سبابه و نوک ا

به  -به شدت پرتاب می شود. یا تلنگری که بر سطح آب

 .زده می شود -نیت پخش کردن و افشاندن آب

چیله »شکل دیگری از این فعل نیزهست که که 

 .افشاندن توأم با ضربه( است«)مک

چله( است، حتی به این «)چیلله»نیز از سیستم « پیلله» 

پلو و چلو[ نیز ](cilov)«ووچیل»و  (pilov)«پیلوو»شکل:

از یک شیوه و سیستم تولید واژگان استفاده می شود. 

آوردن این مثال از آن جهت الزم بود تا در پیگیری 

سیستم واژگانی دچار سهو و لغزش نشویم. همانگونه که 

مالحظه می کنید در فارسی مصوت ها دچار تغییر شده: 

 .«چ»و « پ»

ست)جهت مطالعه بیشتر( به مثالهای دیگری از این د 

دقت کنید که چگونه سیستم ترکی ثابت است: 

چیلله)چله(،شیلله)سیلی 

گلوله(،هؤرره،هوررا)نوعی «)گوله»سیلی(،«)سیلله»آبدار(،

احتماال «)شوررا»شیره(،«)شیررا»غذای ساده روستایی(،

نانی که به صورت سادندویچ «)بلله»تبدیل به شوربا شده(،

که «ت»فتیله]به خاطر وجود«)پیلته»در می آورند(،

عالمت تعدی است[چیزی که به تدریج پایین آورده می 

ی فارسی نیز احتماال از این سیستم است « گله»شود(، 

« گلله»)آمدن(« گلمک»که در این صورت باید از فعل 

 .آمده( ایجاد شده باشد-)هم

 

 پور یمانسل یدسع

 چیلله گئجه سی یئتیشدی یولدان

 ـــــاغ و سولدانفامیل توکولوبدی س
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 مش قوربانعلی دوشوبدی قولـدان

 میالخ دان! -دؤرد اللی یئییر جویــــز 

 خاتین گهههههوز آغهههههاردیهری قیهههراخ دان!!

 
  

 سئفرایه ائدیبدی حمله شئر تک

 تئز تئز یئ ییری انار و پشمک

 آجیللره هی ووروبدو پاتک

 اوسته -بئش قابی بوشالدیب اوسته 

 بادامال پوسته ! تکجه سئچیری

 
  

 چون سینی ایچینده گلدی قارپیز

 قوربان دئدی : گل بو سمته آی قیز!

 قَش قَش یئدی قارپیزی آمانسیــــز

 هیچ کیمسه آالنمادی الین نن

 قارپیز سویی آخدی سققلین نن!

 
  

 !واه قالیب سوسوب، صاحابی مجلس

 گاهدان گولوری: دئییر ماشالاله!

 آی آلاله!قلبینده دئییر ولی : 

 دورد اللی بوجور یئمه ک نه ایشدی؟

 واه واه بو کیشی نه گورمه میشدی!

 
  
 ماجالی وئرمیری یه کیمسه بیر 

 پرتقالی -تئز تئز سویور آلما 

 تا که گؤرور ائو صاحاب بو حالی

 هی چئینیری هیسله دیل دوداقین:

 آی قارنی شیشه بوجور قوناقین!

 
  

 شدیازبس یئدی، دالبادال چای ای

 قارقیش اوخی مقصده یتیشدی

 تیخماق اثرین ده قارنی شیشدی

 بیردن بیره ناله سی اوجالــدی

 !قالدی خطایه صاحابی مجلس

 
  

 آرواد دئدی : ای وای اؤلدی قوربان!

 دور ماشینی فوری یاندیر اوغالن!

 تا کـــــــــــــه آپـــــاراق مطبّه اآلن

 یئردن اونو قووزادی قوناقالر

 ئلینه اوغول به ناچارآلدی ب

 
  

 ایستیردی چیخا اتاق دان اوغالن

 ائتدی الینن اشاره قوربان

 گوردو آتاسی دئییر یاواشدان:

 دؤرد تیکه حالوا اولسا خوشدی-اوچ 

 معده م دیه سن بیر آزجا بوشدی!!

  
 

 

 چیلله

 http://artawilnews.blogfa.com/post-258.aspx   

یبارتدیر. بیرینجی بؤلومده چیلله بو مقاله ایکی بؤلومدن ع

جک، ؤز گئدهس تاریخیندن و سی نین فلسفهمراسیمی

نین بعضی سونرا دا آذربایجاندا کئچیریلن چیلله مراسیمی

 اؤزللیکلری و گؤزللیکلریندن دانیشیالجاق.

 علیرضا صرافی

 سای 13قایناق: ائل بیلیمی درگیسی 

  
 گیریش:

نسانین دونیا گؤروشو، سوسیولوقالرا گؤره، ایلکین ای

و کیمی ب اساطیر ) میتولوژی (، آنیمیسم، توتمیسم و 
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دونیا گؤروشلری اساسیندا قورولموشدور. او طبیعتین 

لری اوچون میتولوژیک مدل بوتون اؤنملی حادیثه

 ده هم یاراداراق، اونالری اؤز چیخارینجا تبیین ائتمیش، 

 لکینای. بیلمیشدیرگئچینه باریشاراق اونالرال

 طبیعتده ایناناراق، لرهافسانه اویدوردوغو اؤزونون  اینسان

 اش وئرن چتینلیکلره قاتالنیب، یاشاماغی باجارمیشدیر.ب

ده ایستر اسکی تورکلرین شامانلیق اینانجالریندا، ایسترسه 

زرتشت دینینده، اود و اوجاق قوتسالدیر. آذربایجان 

یسالمیتدن نین اینانجالر سیستمی ترکیبینده اخالقی

لیک ( اساس کی هر ایکی دین ) شامانلیق و زرتشتیاؤنجه

رول اوینامیش و بوگونه قدر ده عرف، عادت و 

مراسیملریمیزده اؤزونو ساخالمیشدیر. بونالرین هر 

ایکیسینده ده ایشیق، ایستی و گوندوز خئیر، قارانلیق، 

 .سویوق، قیش و گئجه ایسه شر ساییلیر
 (.136-133) پاشا افندیئف صص 

  
 بیرینجی بؤلوم:

 لرچیلله مراسیمی حقینده بیر پارا مالحیظه

 نین منشائی:سی مراسیمیچیلله گئجه

 دئمیشلر "قورخ گئجه شریندن" آتاالریمیز  -

سیدیر، هم ده سی چیلله گئجهایلین ان اوزون گئجه -

سی، قارانلیق، سویوق، اوزون بیر گئجه، قیشین ایلک گئجه

 کئچمک میراحات کناریندان االشرارینمجمع عجبا بو

 اوالر؟

لرده داوار پیه -قاباق قیشدیر. کیم نه بیلیر نه قدر مال 

بلگینده دوناجاقمیش.  قیریالجاق، نئچه سود امر کؤرپه 

قئییدی هرکسین جانینی سینین قره قیشین ایلک گئجه

نین شرینی بیر لی مراسیمله، بو گئجهآلدیقدا، بیر ایلنجه

ر باشدان آشیریب و قارا قیشین قارشیسینا گوجلو ته

 سیگئجه چیلله منجه ایله چیخماق الزیمدیر. روحیه 

 سببلر باشقا بونا آما. بودور سیفلسفه اساس  نینمراسیمی

 ینکاالفات یاشار دکتر آرادا بو اوالر، سایماق ده

 .الییقدیر دقته لریدوشونجه

سیمی تورک آ گؤره چیلله مرا-یاشار کاالفات

خالقالرینین ایناجالریندا آلالهدان برکت و بوللوق تمناسی 

 داردیر، او یازیر:ایله عالقه

اوزون قیش مؤوسیمی، اینسانالرین و حیوانالرین » 

جکلرینین، یاخاجاقالرینین توکندیگی جیدّی بیر یئیه

) چیلله ( یاشانیالراق  "چیله"کی امتحاندیر. عادتا تصوفده

یندن گئچمیشدیر. نئجه کی قیشین سنفس تربیه

 "کیچیک چیلله  "و  "بؤیوک چیلله  "دؤنملری آراسیندا 

دن چیخیش بیر قوتالماغی و حمدی ده واردیر، چیلله

بایرامینی گتیریر، بو روزی یئتیرنه بیر شوکران یئنه ده 

 ,Yaşar Kalafat)« سی اوچون یالواریشدیر داها بول وئرمه

S.243. ) 
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سوننولرین بیر والراق، سالماسدا یاشایان کورهبونا شاهید ا

سوننولر سینی قئید ائتمک اوالر: سالماسلی کورهعنعنه

سینده قووورغا قوووروب، دامین دؤرد بوجاغینا چیلله گئجه

داغیدارالر، برکت رمزی اوالن بوغداالری داغیتماقال دا 

 اینانارالر کی گلن ایل بوللوق اوالجاق ) فیروز سعیدی (.

نین برکت وکیمی عادت و اینانجالر، چیلله مراسیمیب

 دیر.موتیویله سیخ باغلیلیغینی گؤسترمکده

 دوغان، یلدا:ناردوقان، گون

نون یازدیغینا گؤره، اسکی تورکلر اوغلوگوللو یول

)   "دوقان نار "نین ایلک گونونو بایرام ائدردی. چیلله

 ده هله رامیبای بو اوالن مشهور آدیال(  دوغانگون یاخود

. آلیرالر قئیده... و چوواشالر باشقوردالر، تاتارالر،

 کویاش " اونا تاتارالر. دئمکدیر گونش مونقولجا "نار "

 دا یا " ناردوقان " ایسه باشقوردالر ،"دوغان گونش= تووآ

 "نارتوکن " دا یاخود "نارتاوان " چوواشالر ، " ماردوقان "

 .ائدیرلر بایرام گونو بو و دئیر

بایرامی تمامیله اونودولموشسا  "گون دوغان  "آذربایجاندا 

بیرینه راست گلنلر  -دا آنجاق بیر عادت اوالراق بوگون بیر 

دئیه «گونون آغ اولسون » ، «اوزونه گون دوغسون » 

(. ماراقلیدیر کی Güllü Yoloğluدوعا وئررلر) -خئییر 

ده و نین آدی، قدیم سوریانیلراسکی تورکلرین بو مراسیمی

 یلدا. دیر:آسوریلرده ده عینی معنانی وئرن بیر کلمه

بیلدیگینیز کیمی تورک کالسیک ادبیاتیندا بؤیوک 

ده  "سییلدا گئجه"سینه، نین ایلک گئجهچیلله

دئییلمیشدیر. بو گون بعضی شهرلی آذربایجانلیالر یلدا 

سی ایله پارالل سی ترمینینی ده چیلله گئجهگئجه

 ایشلدرلر.

 " آنالمی سؤزونون " یلدا " ده سوریانیجه اوالناصلین

 " یلدا بت "ادا ایسه عینی ایله آسورج. دئمکدیر "دوغوش

دوغان گون " یاخود "یلدا  " دئمک. دوغوشدور سؤزو

دان اعتیبارا گونلر بؤیومگه باشالر، بونا گؤره ده دوغوش "

 معناسی وئرن بو آدالری اونا وئریلمشدیر.

نانج دونیانین ایلک کریستیان خالقی آرتیرمالییام بو ای

اوالن آسوریلرین طرفیندن سونراالر حضرت مسیحین 

دوغوشو ) میالدی ( ایله عوض ائدیلرک، مسیحیلرین 

 ایچینده

 اوالراق یاییلمیشدیر. "کریسمس "

 کی آنالمی:نین لغتده و خالق تقویمیندهچیلله

دن کؤکون "چل "یاخود  "چهل "قیرخ آنالمینا گلن تاتجا 

نین سؤزونون آنالمی آذربایجان دیلی "چیلله"اوالن 

 ایضاحلی لغتینده بئله قئیده آلینمیشدیر:

دوغوشدان، تویدان و یا اؤلمکدن کئچن قیرخ گونلوک  -1

 مدت

دن عیبارت ایلک ایکی قیشین بؤیوک و کیچیک چیلله -2

 سی (آیی ) ایضاحلی لغت، چیلله ماده

درویشلرین بیر  "عالوه  ده ایسه بونالردانفرهنگ معین

گونلوک ریاضت ایچینده عیبادت  بوجاغا سیغیناراق قیرخ

 آنالمی دا قید اولموشدور. "لریائتمه

 سی(.) فرهنگ فارسی، چله ماده

قید ائتمک الزیمدیر کی اؤزبکیستان و قاراچای تورکلری 

لریندن جه ده ایران تاتالری آراسیندا قیش چیللهائله

نین سی تیر آییلری ده وار. یای چیللههعالوه، یای چیلل

 "اوّلیندن باشالر. ایلین ان ایستی زامانینا فارسالرین 

دئدیکلری ده ائله همین خالق تقویمینه  "ی تابستان چلّه

کی کیمی ایکی لری ده قیشینعایید ترمیندیر. یای چیلله

گون  60دن عیبارتدیر و جمی بؤیوک و کیچیک چیلله

 سورر.

سؤزو باشقا بیر آنالم دا  "چیلله"ده ان و تورکیهآذربایج

لی داشیماقدادیر، او دا چتینلیک و زحمت دئمکدیر. دئمه

چیلله تؤکمک، "اوالن  هله ده خلق ایچینده ایشلنمکده

، بیر گلینین، "سی چیخماقچیلله کسدیرمک، چیلله

نین، اوشاغین... هانسیسا بیر چتینلیک ویا زحمتدن زاهی

 نا عایید ایشلنن ترمینلردیر.قورتولماسی

 ایسه معناسی دیر ناصر منظوریه گؤره چیلله سؤزو تورکجه

 ده سیگئجهچیلله. دیرچکیلمه و گئریلمه درجه سون

 سیگئجه اوزون ان و سویوق ان نینفصلی قیش

 ( ناصر منظوری)  . وئریلمیشدیر اونا آد بو اولدوغوندان

نین ناصر منظوریآنجاق بونو دا دئمه لییم کی سایین 

یه وئردیگی بو یئنی معنایه هئچ بیر سؤزلوکده چیلله

 راسالمادیم.

آذربایجان خالق تقویمینده اساس قیش یئتمیش 

 گوندن عیبارتدیر:

 دسامبرین)  اوّلیندن نینآیی دی: چیلله بؤیوک گون 40

ونا -29سیندن ( بهمنین دوققوزونا کیمی ) یانوارین -22

 کیمی (
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-30 یانوارین)  اونوندان بهمنین: چیلله ککیچی گون 20

 وندان ( بهمنین سونونا کیمی

 ونا کیمی (-19) فئورالین 

 فئورالین)  بیریندن ایسفندین: سیچیلله ننهقاری گون 10

 سیندن( اسفندین اونونا کیمی-20

) فئورالین سونو مارتین بیرینه کیمی ( ) انجوی شیرازی 

 (42ص 

بؤیوک و کیچیک چیلله ایکی خالق اینانجالرینا گؤره 

لرین ) بؤیوک باجی، کیچیک باجی باجیدیر. بو اوچ شر قوه

نین( هر اوچونون ده مونث یاخود قادین و قاری ننه

)  لیکآناارکیل  اینانجالرین عایید اونا اولماسی، 

 ثبوت چاتدیغینی بیزه گلیب دؤوروندن(  مادرشاهلیق

 .دیرائتمکده

 ایکینجی بؤلوم:

 اندا چیلله مراسیمی:آذربایج

 چیلله قارپیزی

آذربایجاندا قیشا گیرمزدن اول قیش تدارکو گؤرولر، بیر 

قادینالرین اساس  چوخ یئرلرده بوتون پاییز آیالریندا

چالیشماسی قیش زومارینا صرف اوالر. قوورما، تورشو، 

دؤش، یئرآلما، سوغان، قوروگؤی، روب و ...  -الواشا، دن 

اضیرالییب، قیش زوماری ائدرلر. بو کیمی یئمکلری ح

 .اولمالیدیر "چیلله قارپیزی  " بونالرین ایچینده بیر ده

بیرینین ائوینه -بؤیوک چیلله باشالنان گئجه هامی بیر

 توپالنار، بیر چوخلو قورو یئمیشلر

 بو و ) سبزه، جویز و قاخ... (، قووورغا، اییده، بعضا ده نار ) 

 قوناقالر حالوا وووت،ق پشمک، ،( لرمئیوه یاش کیمی

 -یلیم د قارپیزینی چیلله دا سوندا ان گتیررلر، اوچون

دیلیم کسیب هامییا پایالرالر. چیلله قارپیزینی هامی 

لیدیر، بیریسی ائوده اولماسا دا پایینی ساخالرالر و یئمه

لر اونالرا سویوق بئله اینانارالر کی چیلله قارپیزینی یئسه

 جک.دیمییه

سوننولرین بئله بیر قایداسی وار کی اشایان کورهسالماسدا ی

ساققالالرین بیری قارپیزینی مجلیسده اوالن آغچیلله

دئیر و  «باالمیزی بو گئجه کسدیک  -قادا »کسیب 

صاباحیسی گون چیلله قارپیزینین قابیقالرینی آخار سویا 

 وئررلر ) فیروز سعیدی (.

 لیک:چیلله

لیک آداخلی قیزا چیلله سی اوغالن ائویندنچیلله گئجه

سینه عایید یئمکلر او لی چیلله گئجهگؤندریلر، دئمه

دن: پشمک، قوووت، حالوا، قورو یئمیشلر، نار و ان جمله

یرک (، بیر واجیب اوالن چیلله قارپیزینی ) عموما بزه

 خونچادا توپالنیب، آخشام باشی قیز ائوینه گؤندریلر.

لیک یل قیز گلینه چیللهائولندیکدن سونرا دا بیر نئچه ا

گئدر، آمما بو دؤنه خونچا اوغالن ائویندن دئییل، قیز 

لر آناسینا گؤره بو هدیه -ائویندن گؤندریلر. قیزین آتا 

 اوغالن ائوی یانیندا قیزالرینین باش اوجالیغی ساییلیر.

 لر:سی اوخونان نغمهچیلله گئجه

ایله لرینین بیر پاراسی چیلله مراسیم و مؤسیم نغمه

نی سی بو نغمهداردیر. داش ماکیدا چیلله گئجهعالقه

 اوخویارالر:

 چیلله قارداش -آی چیلله 

 آتین قمچیله قارداش

 بیر گلدین دانیشمادین

 (47  ص شیرازی، انجوی)  قلبیم آچیال قارداش

مشهور فولکلورشوناس عزیزه خانیم جعفرزاده ده اؤز 

 ثبت ائتمیشدیر:نی بئله آتاسیندان ائشیتدیگی بو نغمه

 قوووب، قیشی آیازی

 کسدیک چیلله قارپیزی

 آلاله یئتیرسین روزی

 ائل قالماسین تامارزی

نین دیللر  "یلدا"کالسیک ادبیاتیمیزدان، ماکیلی شاعیر 

لری ازبری اوالن بو میصراعالری، دا چیلله گئجه

 ییغینجاقالریندا بیر تاپماجا کیمی اوخونار:

 سی بیردییلدا گئجه

 ه بیر اوالر یلداایلد

 یا رب بو نئجه سیردی

 بیر آیدا ایکی یلدا ؟

نین آی اوزونون ایکی طرفینده سیبورادا سئوگیلی

سالالنان هؤروکلرینی گؤرن شاعیر، اونو بیر آیا و ایکی قارا 

سینه بنزدرک بو اسرارانگیز گؤزللیگین و اوزون یلدا گئجه

قارشیسیندا حیرته دالمیش و بو اینجه شعری 

 اراتمیشدیر.ی

 فاال باخما:
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سی فاال باخارالر، کندلرده و ائالت ایچینده . چیلله گئجه

آسدیدیر. قئید ائتمک یایغین فالالر بایاتی فالی و قوالق

سیندن عالوه آخیر الزیمدیر کی بو فالالر چیلله گئجه

 ده ده یاییغیندیر.چرشنبه

 بایاتی فالی:

والق باشیندان سو سینده بیر قیز اوشاغینی بچیلله گئجه

گتیرمگه گؤندررلر، او یول بویو کیمسه ایله دانیشمامالی، 

لیدیر. قیز گتیردیگی سو مهچاغیرساالر بئله جواب وئرمه

بیرچک بیر خانیما تاپشیرار، او دا  سینی ائوده آغکؤزه

سویو تؤکر بیر قابا اوستونه ده تمیز بیر پارچا چکر. سونرا 

ین خانیمالر قابین ماق ایستهقیز گلینلر و فالینا باخ

نین سی اؤزوندن بیر نیشان سو قابیاطرافینا توپالنار، هره

ایچینه آتار. مثال مینجیق، اوزوک، سانجاق و ساییره، 

قیزالردان بیری الینی ساالر قابین تکینه و سویو 

سی کیلر ده هرهدوالندیرا، مجلیسده-دوالندیرا

 راعسینی اوخویارالر،نین ایلک میصدیکلری بایاتیایسته

 مثال بیری دئیر:

 الینده بایدا گلین -

 او بیری ایسه:

 قاپیدان بیری گلدی -

 و.......

کیمین قابا آتدیغی نیشان قیزین الینه گلسه، اوخونان 

لیدیر و او بایاتی همین لشدیرمهسون بایاتینی کامیل

 حالیدیر دئیرلر. مثال:-شخصین وصف

 الینده بایدا گلین

 چایدا گلین دوروبدو

 تانری مورادین وئرسین

 آچیالن آیدا گلین

)بونون معناسی بودور کی نیشان صاحیبی گلن آی اؤز 

 مورادینا چاتاجاقدیر(

 قاپیدان بیری گلدی

 گؤزومون نورو گلدی

 بو آرخی کیم آریتدی

 سو بئله دورو گلدی

 -نین یولدا مسافیری وارسا، او ساغ)دئمک نیشان صاحیبی

نین گلن اتاجاق، یا دا نیشان صاحیبیسالمت گلیب، چ

گونلری خئییرلی و ایشیقلی اوالجاق( ) یکانی زارع 

 (.66-64صص

. 

 :آسدی قوالق .

بیرینین دامینا چیخیب، قوالق  -کند ائولرینده بیر 

یاتیردارالر گؤرسونلر ائو اهلی ندن دانیشیر. سؤزلری هر 

ره یوزوب، بیر مؤوضوعدا اولسا، اؤز فیکیرلرینجه اونو بیر یئ

 اورکلرینده توتدوقالری نیتین جوابینی آالرالر.

اونا گؤره ده بو گئجه هامی چالیشار خوش صؤحبتلر، 

یاخشی سؤزلر دانیشسین، آغیزینی خئیره آچسین، دئیرلر 

ائشیدن اوالر قوی قوالغینا خئییرلی سؤزلر دَیسین، بلکه 

 (.66موشگولو آچیلسین! )یکانی زارع ص 

 سی:شمهلرین دئییچیلله

خالق اینانجالرینا گؤره ، بؤیوک چیلله نیسبتا عاغیللی و 

انصافلیدیر، آما کیچیک باجی عکسینه چوخ عصبی و 

یه آمان وئرمز. منطیقسیزدیر. آجیغی توتاندا کیمسه

سی یئییب، ایچدیکدن سونرا جماعت اردبیلده چیلله گئجه

 چؤله چیخار و شاختایا اوز توتوب، دئیرلر:

 یلله! سن آلاله برک توتمابؤیوک چ -

بونو دئیرکن ده اینانیرالر کی دوغرودان دا بؤیوک باجی 

 .توتمایاجاق برک بونالرین سؤزونو ائشیدیر و بو قیشی 

بؤیوک چیلله و کیچیک چیلله آراسیندا خالقیمیزین 

 دیلینده دوالشان بئله بیر میتولوژیک روایت وار:

یچیک چیلله بیرگون بو ایکی باجی بؤیوک چیلله و ک"

اییده آغاجی آلتیندا اوتوروب، دانیشیردیالر، کیچیک باجی 

 ، بؤیوک باجیدان سوروشار:

 دین؟سن گئتدین نئیله -

 دئیر :

نین اللرین تندیرین اوستونه سالدیم، من گئتدیم هامی -

 دونداردیم، اوشوتدوم، ناخوشالتدیم، گلدیم!

 کیچیک باجی دئیر:

ن گئتسم، قاریالری کورکدن، بوالر بیر ایش دئییل کی م -

لری بلکدن لری لولوکدن، گلینلری بیلکدن، کؤرپهلولئیین

 ائلرم!

 بؤیوک باجی دا دئیر کی:

کو قاباغین یازدی، سن ده بیر ایش گؤره بیلمزسن چون

نتی ایدی، خویدا دا بئله بو توفارقان واریاعؤمورون آزدی.

 بؤیوک چیلله دئیر:» دئیرلر:

اللرین باغالدیم، تندیرین اوستونه  نینمن گئتدیم هامی

 سالدیم گلدیم.
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 کیچیک چیلله ده دئیر:

من سنین کیمین دئییلم، گئدیب، هامینی تندیردن 

دن چیخاراجاغام، اوشاقالرین اللرین قوووب، کوفله

بئشیکده، قوجاالرین اللرین بوز سیندیراندا چاتالداجاغام ، 

 «.مگلینلرین الینی بوالق باشیندا دوندوراجاغا

 گلین: -کوسا 

نین آراسیندا بوتون قیش بویونجا چوخ اسکی ایکی چیلله

گلین، خیدیر نبی،  -کوسا زامانالردان قاالن

 .کئچیریلر بایرامالر و مراسیملر کیمی سایاچی

گلین مراسیمینه قیساجا  -بورادا میثال اوچون کوسا 

 جگم:ایشاره ائده

ایعت اوالر، گلین مراسیمی زیرنا، دوهول ایله مش -کوسا

کوسا یئل قوواندان ساققال قویار، باشینا ایکی بوینوز 

تاخار، یانینا دا بیر گلین ساالر، بیر ده اؤزویله چووال 

داشییان بیریسینی دوالندیرار. بونالر کند ایچینه گلیب، 

گلین شعرلریندن بیر  -چالیب، اوخویوب، اوینایارالر. کوسا 

 سینی آشاغیدا وئریرم:نئچه

 گلیر هاوادانکوسا 

 ساققالی یئل قووادان

 کوسانین پایین گتیر

 آی خانیم، ائوین آوادان

*** 

 جانیم قاراباش قویون هه

 قارلی داغالر آش قویون

 اوچ گون، اوچ گئجه کئچر

 کوسایا یولداش قویون

*** 

 جانیم او قاتار کئچی

 قایادا یاتار کئچی

 قیش سویوغو گلنده

 باالنی آتار کئچی

* *** 

 خاال دور ایندی آی خاال

 یوک دیبینه سوز ایندی

 نی دولدور ایندیچؤمچه

 آلاله باالن ساخالسین

 (98-95 ص شیرازی انجوی) دو بیزی یوال سال ایندی

 چیلله قوودو:

لری قارشیالیان خالق، قیشین باشالنقیجیندا چیلله

نین سون گونو ده اونو قوواالیاراق یوال کیچیک چیلله

 ساالر.

نین سون یچیک چیللهآذربایجاندا ک

 بو. دئیرلر صیاداوغلو ده بعضا کورداوغلو سینهگئجه

گلینلر داما چیخار و دامدا اود یاندیریب،  - قیز گئجه

 قارالری اونون اوستونه سوووراراق اوخورالر:

 چیلله قوودو، چیلله قوودو

 (48ص شیرازی انجوی) سحر مینجیق، سحر مینجیق

 -گون مینجیق  سحر مینجیق دئدیکده صاباحیسی

مینجیق یاغیش یاغاجاغینا اینانارالر. سایین قاالدا ایسه بو 

 شعر اوخونار:

 ها چیلله قاچدیچیلله قاچدی

 باالالرینی گؤتدو قاچدی

 کورد اوغلو:

نین سون گونو حاققیندا دا میتولوژیک بیر روایت  چیلله

 وار:

نین ایلک گونونده، لئیلک گلیب دئییرلر کیچیک چیلله» 

لون دونوق سوالرینا قونوب، بوزالری اریدر. آما بیر دفعه گؤ

هاوا بتر کولک ائلیردی. یامان سویوق دوشموشدو، 

پیشیکلر میرنووا دوشوب، آج قورد آدام اتینه 

 یولونو لئیلگین حاجی قدر نه خالق میشدی. یئریکله

 .اولمادی خبر اوندان دیلرسهگؤزله

ن، آغزی دعالی یاخشی صیاد بابا دئدیکلری بیر تاری تانییا

» کیشی وار ایدی او جماعته توختاخلیق وئریب، دئییردی: 

لئیلک هریاندان اولسا گلیب، نییاران اولمایین حاجی

 «.لییک چیخار. بیر آز دا دؤزمه

لئیلکدن خبر اولمادی آما گؤزله گؤزون وار اولسون. 

پئشمان ائولرینه دؤندولر.  -آخیردا جماعت یورولوب، کور 

اد بابانین کورداوغلو آدیندا بیر اوغلو وار ایدی، ائوه صی

پالتاریوی گئی!  -اوغلوم دور پار » گلیب، اوغلونا دئدی: 

 «.لئیلک گلیب، گدیکده قالیب باخ گؤر بلکه حاجی

کورداوغلو چاریقالرینی گئییب، پاتاواسینی باغالدی، 

یاغا داغ -کورکونو ده چیگنینه سالیب، آال چلپوو یاغا

ری یوال دوشدو. آخیردا گئدیب، یوخوشون باشینا یوخا

چاتدی. باخیب گؤردو صیادبابا دئین کیمی لئیلک گلیب، 

قاردا قالیب. تئز اونو قوجاغینا آلیب، کنده ساری قاییتدی، 
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بونو گؤرن کیچیک چیلله الپ سالدی عینادینا ساغدان 

دی. کورداوغلو، سولدان چارپاز قار یاغدیریب، کولک ائله

سین دئیه اونو کورکونون ایچینه آلدی، آما اوشومه لئیلک

کیچیک چیلله قارالری صیاداوغلونون اوز گؤزونه 

سوووروب، یولونو آزدیردی. کورداوغلو بیر داشین دالیندا 

گیزلنیب، اؤزونو کولکدن قورویوب، لئیلک ایله سحره 

 کیمی اورادا قالدی.

سی برک آنا -یینجه آتا آما گل گؤر کی کورداوغلو گلمه

نی بیر نئچه ساعات یوال گؤز نییاران قالدیالر، گئجه

پئشمان باشالرینی آتیب،  -تیکدیلر، خبر اولمادی، کور 

 یاتدیالر.

آناسی یاتدیغی یئرده دؤشونو چیخاریب، یئره دایادی، 

موشتولوغومو وئر، » سحره یاخین صیاد بابانی اویاتدی کی 

داها بوندان سونرا جن دیری قالسا اگر کورداوغلو ایندییه

 دئدی.«اؤلمز 

دئدی: من دؤشومو یئره دایامیشدیم، سحره کیمی 

سویوقدان آز قاال دونوردو، آمما ایندی یئر قیزیشدی، 

 لی یئر نفس چکیب، قیزیشماغا باشالمیشدیر!دئمه

سالمت گلیب،  -بیر آزدان گؤردولر کورداوغلو ساغ 

 چیخدی.

ا آپارمیش، او دا لئیلگی ده بیر باشا گؤل سوالریناو 

 «.بوزالری اریتمگه باشالدی 

 سونوج و سون سؤز:

لیک )مادرشاهلیق( یه عایید اینانجالر، آناارکیلچیلله -1

 دؤرونه قاییدیر.

چیلله مراسیملری، ایکی هدفی قصد ائدیر: بیرینجیسی  -2

مه و بوللوق، آلالهدان برکت ایسته

 قاتالشماق نهچتینلیکلری قیشین  اینسانالری  ایکینجیسی

 . حاضیرالتماق روحا اوچون

یه ایکی آی دن کیچیک چیللهآذربایجاندا بؤیوک چیلله -3

سورن مراسیم اصلینده چوخ مرکب و بؤیوک بیر 

کمپلکسدیر. اورادا ایلنجه، ماهنی، رقص، اینانج، فال، 

 دن بحث ائتمک اوالر.میتولوژی، بیر چوخ عادت عنعنه

لرین بیریسی ده چیلله نهعنع -و سون سؤز: بو عادت 

نین آغیزالرینین خئیره آچیلماسیدیر. سینده هامیگئجه

 :بیتسین ایله خئییردوعا سؤزوم سون  قوی منیم ده

 یایینیز یایالق ، قیشینیز قیشالق ایچینده اولسون!

 یازینیز آیرانسیز، قیشینیز یورغانسیز اولماسین!

 لی یایینیز !قارلی قیشینیز اولسون، کؤلگه

 -قارشی گلن قیش هاردا قیشالسا دا، اوغول

 !قیشالماسین نینداجا اوشاغینیزین 

 سون
 

 9/1388 /11تهران 

 .قایناقالر:

1- Yaşar Kalafat »Türk Halk İnançları« (Bereket Motivi) 
2- Güllü Yoloğlu »Milli deyerlerimizi 

http://dgtp.org/news/46.html n«əaraşdirark 
3- Əfəndiyef, paşa(1992), Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbyatı, Bakı: mə'arf nəşriyyatı. 

 http://www.kuresunni.com فیروز سعیدی -4

نا بیر (، آذربایجان شیفاهی ائل ادبیاتی 1377یکانی زارع، پرویز)  -5

 باخیش،تهران: نشر اندیشه نو.

(، جشنها و آداب و معتقدات 1354انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم)  -6

 زمستان جلد دوم استانهای آذربایجان و همدان، تهران: انتشارات امیرکبیر.

(، آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی، کؤچورن  1376اوروجوف، ع.ع.)  -7

 ارات درسا.بهزاد بهزادی، تهران: انتش

 (، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر. 1353معین، محمد)  -8

 34منظوری ناصر، دیلماج درگیسی سایی  -9
  

http://dgtp.org/news/46.html
http://www.kuresunni.com/
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 چیلله گئجه سی و آداب و رسوم آن در آزربایجان
 

  
ترین و خاص چیلله گئجه سی )شب چیلله( یکی از کهن

 21های ترکان است که در تاریخ میالدی ترین جشن

دسامبر در کشورهای ترکیه و آزربایجان شمالی و 

آزربایجان ایران قید میشود. این جشن، طی شدن 

بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها 

 به است، زمستانی انقالب با مصادف که شمالی،کره در نیم

 .میگذراندند ورسر و جشن

آذر )آخرین روز  30چیلله به زمان بین غروب آفتاب از 

پاییز( تا طلوع آفتاب در اول ماه دی )نخستین روز 

زمستان( و سه ماه مانده به اوغوز بایرامی )نوروز( گفته 

شود.که اولین خرید هر خانواده ای هندانه و در کنار می

 )لری یئمک چیلله...)و تنقالت و متنوع های مبوه و انار آن

هندوانه سمبل شیرینی، خونگرمی، سرسبزی و شادابی 

است و مردم آزربایجان خرید شب چله خود را با انتخاب 

هندوانه شروع می کنند و هندوانه خریدن از رسومی است 

که از گذشته تاکنون باقی مانده است. که فرصت مناسبی 

شتگان است که خانواده ها دور هم بنشینند و به رسم گذ

 تاپماجا تا پاسی از شب، هم صحبت شوند و

 .کنند سرور و شادی و بخوانند بایاتی و

در زمانهای قدیم، خانواده های آزربایجانی به رسم احترام، 

 .در این شب طوالنی به مالقات بزرگ خانواده میرفتند

 "لریچیلله یئمک"بزرگ خانواده نیز با فراهم کردن 

 ))خوراکیهای مخصوص چیلله

آنها را داخل یک سینی مسی )مجمعی( میچید و روی 

 .کرسی قرار میداد

آتش زیر کرسی در ابتدای شب روشن میشد و افراد 

 .خانواده دور آن نشسته، شادی و سرور میکردند

چیلله یک کلمه تورکی است به معنای نهایت کشیدگی به 

کنار و این شب به خاطر کشیدگی یعنی طوالنی بودن آن 

 .ت نامگذاری شده استبدین صور

روز چله بزرگ )بؤیوک  40روز است  60چیلله که جمعا 

روز چله کوچک )کیچیک چیلله ( البته بعد  20چیلله ( و 

از بؤیوک چیلله و کیچیک چیلله ، قاری ننه چیلله سی 

اسفند ادامه می یابد و بعد از آن  10هم از اول اسفند تا 

 .....بایرام آیی شروع می شود

   

 " فسانه دو چیللها "

  
در افسانه های کهن آزربایجان، دو چیلله وجود دارد که 

چیلله بزرگ همزمان با شب چله آغاز می شود و چهل روز 

 .طول می کشد

 مطابق افسانه های کهن، پیرزنی که در فولکلور آزربایجان

)مادربزرگ پیر( خوانده می شود، دو پسر دارد ” قاری ننه“

یا چلله ی بزرگ است و پسر ” چیللهبؤیوک “که نام یکی 

ود خ بر را( چیلله کیچیک باال :” ) باال چیلله“کوچکتر، نام 

 .دارد و عمرش بیست روز است

از ابتدای شب چیلله، چیلله بزرگ آغاز می شود، در 

روزهای پایانی چیلله بزرگ، برادر کوچکتر که مغرور است، 

تدین نئیله سن گئ” نزد برادر بزرگتر می آید و می گوید:

 ))در این مدت چه کرده ای” دین؟

من گئتدیم دونداردیم. اوشوتدوم. ” چیلله بزرگ می گوید:

)من رفتم سردشون کردم و لرزاندم ” ناخوشالتدیم گلدیم

 ”!)و مریضشون رکردم

اگر من گئدسم، قاری لری ” برادر کوچکتر می گوید:

 کورک دن، لو لئهین لری لولک دن، گلین لری بیلک دن،

)تو که کاری نکرده ای! ” کؤرپه لری بلک دن، ائیله رم

کاری می کنم که نوزادان در ” ببین من چه می کنم!

 ”!)گهواره هایشان یخ بزنند

عؤمرون آزدی، دالین ”برادر بزرگتر به طعنه به او می گوید:

 ()عمرت کوتاه است و به دنبالت بهار می آید” یازدی!

خود، سرما را در تمام چیلله کوچک در طول فرمانروایی 

سرزمین ها حکمفرما می کند و در یکی از همین روزها، 

در یکی از کوههای قلمرو خود به دست برف اسیر می 

http://folklor-az.arzublog.com/post/80768
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شود. خبر به قاری ننه می رسد و او برای آزادی فرزندش 

از زندان برف، به کوه رفته و با سیخی که روی آتش، داغ و 

 .را آب می کندبه نبرد برف رفته و در نهایت، برفها 

چیلله ی کوچک بعد از آزادی متوجه می شود که در آن 

یا همان اسفندماه ” بایرام آیی“روز زمستان تمام شده و 

 آغاز شده است

  

 " لريچیلله یئمک "
 

مردم برای پذیرایی در این شب بخصوص و همچنین در 

شبچره ها، از تخمه آفتابگردان، پشمک، قاورقا )گندم 

 "بازار حالواسی"دانه( ، حلوای هویج و برشته با شاه

)حلوایی که از مغز گردو و پسته تهیه میشد و مخصوص 

 مرسوم شهر اورمیه میباشد ، تولید حلوا در شهر اورمیه

 فروش و خرید بازار یلدا، شب به نزدیک ایام در و است

 انگوری) میالق ،. (دارد زیادی طرفداران و داغ بسیار حلوا

 به عمودی بصورت نخهایی بوسیله قبل هما سه -دو از که

 از باشد، هم سرد که مناسبی محل در و شده بسته هم

سقفهای چوبی آویزان میکنند( استفاده میشد. همچنین 

خشکباری نظیر برگه زردآلود، آلبالوی خشک شده، 

سنجد، بادام، گردو، میوه هایی مثل انار ، سیب، خربزه 

و سایر خوراکی ها  هایی که بصورت ترشی نگهداری میشد

برای پذیرایی از مهمانان استفاده می شد. در این شب به 

خاطر طوالنی بودنش، مردم با خوردن این خوراکی ها و 

  .گفتن بایاتی، سعی در گذراندن آن داشتند

  
در شهرستان تکاب هم در شب سرد چیلله ، آش کشک 

که در زبان محلی به آن کاچی می گویند درست می کنند 

بر سر سفره شب چیلله می گذارند، همچنین در تکاب و 

رسم بر این بوده که در شب سرد چیلله، گندم برشته 

پخت می کردند و مقداری از آن را برای پرندگان به بام 

 .خانه می ریختند، تا سال پربرکتی داشته باشند

 

 " چیلله قارپیزي "

 
به  "چیلله گئجه سی"هندوانه جزو الینفک خوراکیهای 

شمار میرود و به نوعی سمبل این شب در آزربایجان است. 

سابق بر این که امکاناتی نظیر سردخانه های نگهداری 

میوه ها و همچنین حمل و نقل میوه از مناطق گرمسیر به 

سردسیر وجود نداشت، هندوانه را در محل مخصوص 

 "سامانلیق"نگهداری کاه و علوفه برای حیوانات که 

دند، نگهداری میکردند. بدین ترتیب که )کاهدان( مینامی

چند هندوانه از آخرین برداشت جالیز را انتخاب و در 

محلهای مختلف کاهدان می گذاشتند و روی آن را به 

دقت میپوشاندند. در شب مذکور، هندوانه هایی که بهتر از 

سفید بقیه مانده بود را برای خوردن انتخاب میکردند. ریش

گوید قادا برد، میبا چاقو هندوانه را میخانواده در حالیکه 

بالمیزی بو گئجه کسدیک )بالیای خودمان را امروز 

بریدیم( پوستهای میوه و اشغالها را درآب روان ریخته و 

 .داننداین رفتار راخوب و خوش یمن می

” چیلله قارپیزی“اکثر مردم آزربایجان در شب یلدا 

خوردن هندوانه، لرز خورند و معتقدند با)هندوانه چله( می

و سوز سرما به تنشان تاثیر نداشته و اصال سرمای زمستان 

 .کنندرا حس نمی

  

 " خونچا "

 
در خانواده هایی که عضو تازه وارد )عروس( داشتند، 

هدایایی در این شب آماده میشد. خانواده داماد نسبت به 

تهیه خونچا )طَبَقی پر از هدیه( برای عروس اقدام 

که محتویات آن، هندوانه ی تزئین شده به میکردند 

بهترین شکل ممکن، تکه ای طال که در توان مالی خانواده 

داماد باشد، پارچه های زیبا و نفیس، شیرینی و... بود. 

خونچا توسط والدین داماد به خانه عروس آورده میشد و 

طی جشن مختصری با حضور بزرگترهای خانواده عروس، 

میگرفتند تا عروس خانم شب چلله را  از والدین وی اجازه

 .در خانه داماد میهمان باشد

  

آداب مردم اهر در شب چله به نوشته سید ابوالقاسم 

 : انجوی شیرازی

  

در شب چله، برای دخترانی که نامزد شده اند از طرف 

 روی که شود می فرستاده هایی خوانچه دامادخانواده 

 و گالبی ، پرتقال ، یبس انار، مثل هایی میوه آنها از یکی

 .است شده گذاشته هندوانه مخصوصاً شیرینی

برای اینکه به هندوانه خیلی اهمیت میدهند به طوری که 

 :هنگام رسیدن خوانچه ها میگویند



79 

 

Xudafərin 200 (2021) 1400دی  201خداآفرین   

 «گؤرک چیله قارپیزى یولویوبالر یا یوخ»

 نه؟ یا اند فرستاده چلهیعنی ببینیم هندوانه 

 یک سومی در و قند کله ، پشمک حلوا، دومی،در خوانچه 

 شانه ، بخت آیینه ، کفش و جوراب و چادر و لباس دست

چی و در خوانچه چهارمی برای پدر و مادر و خواهران قی و

و برادران و مادربزرگ دختر، چیزهایی مثل چادر، پیراهن 

 .، جوراب و چارقد می گذارند

 و قوم از دامادوقتی که خوانچه ها حاضر شد ، خانواده 

 را آنها و بیایند که میکنند دعوت خودشان یها خویش

 .ببینند

عصر چله چند نفر از افراد آبادی ، خوانچه ها را به سر 

 دامادمیگیرند و هندوانه را هم یکی از زن های خانواده 

 .برند می دختر خانه به و دارد برمی

 دعوت خودشان های خویش و قوم از هم دخترخانواده 

 داماد خانواده که را هایی هدیه و بیایند که میکنند

 عروسی خانواده روز آن فردای. ببینند اند فرستاده

 تقسیم خود های خویش و قوم بین را ها خوانچه خوردنی

 در باید بخورد ها خوانچه خوردنی از که هرکسی. میکنند

 برای روسری ، دستمال ، جوراب مثل چیزهایی عوض

 .بفرستد عروس

 مادر از میبرند عروسه خانه کسانی هم که خوانچه ها را ب

وز بعد که می ر چند. گیرند می دستمال یک نفر هر دختر

خواهند خوانچه ها را پس بفرستند ، در یکی از آنها برای 

داماد یک دست لباس و جوراب و یک جعبه شیرینی و 

 – شده گلدوزی دختر وسیله به که –یکی دو تا جانماز 

 …فرستند یم داماد خانواده برای و گذارند می

و نیز در شب چله پسرهایی که نامزد دارند برای نامزد 

 شیرینی، کفش، هندوانه، –« چیله گئجه سی » خود 

 .میفرستند – میوه و پیراهن

البته کسانی که وسعشان برسد ، چیزهای دیگر هم 

چیله گئجه » میگذارند و آنان که باغ میوه دارند ، جزء 

ن هندوانه و کفش در ، سیب هم میگذارند. گذاشت« سی 

زدیک ن. است حتمی و الزم « سی گئجه چیله »خوانچه 

را « چیله گئجه سی » به غروب آفتاب آخرین روز آذر ماه 

در چند تا طبق میگذارند و به پسر جوانی می سپارند، او 

. برد می عروسچند طبق کش میگیرد و آنها را به خانه 

 از که خترهایید و پسرها برند، می را طبقها که هنگامی

ن خودشا خانه جلو در است گذشته کردنشان عروسی وقت

می ایستند و یک عدد کلید زیر پای خویش میگذارند و 

نیت میکنند و منتظر می مانند و به خوانچه ها و طبق ها 

 .نگاه میکنند تا جمله ای از راهگذاری بشنوند

اگر مضمون آن جمله روشن و امید بخش باشد ، آن را به 

 آیندهال نیک می گیرند و معتقدند که تا شب چله ف

. البته این کار را از دیگران پوشیده می میکنند عروسی

دارند ولی به طورکلی ، دختران بیشتر از پسران این فال را 

 .میگیرند

همچنین در شب چله در تمام خانه ها مجلس شادی به پا 

میکنند و اهل خانه دور هم جمع می شوند و سعی 

ند شب را خوش بگذرانند. در این شب خوردن میکن

 شیره کف به چاشنی –هندوانه و چاشنی را الزم میدانند 

 روی میکنند درست انگور شیره که موقعی. میگویند انگور

 چاشنی آن به که شود می جمع سفیدی مایه آن

 سرمای که میخورند نیت این به هم را هندوانه.میگویند

 .نشود کارگر آنان به زمستان

خانواده هایی که وسعشان میرسد از میوه های فصل هم 

میخورند. مسافرت را در شب چله بد میدانند و عقیده 

دارند که اگر کسی در این شب به سفر برود تا سال دیگر 

 و مانند می خوددر سفر خواهد بود. از این رو در خانه 

 .روند نمی هم مهمانی به حتی

که هوس زن گرفتن دخترهای دم بخت و پسرهای مجرد 

دارند، در شب چله هنگامی که انار میخورند با آن فال هم 

میگیرند و برای پیشبینی اخالق و رفتار همسر آینده شان 

 نیت میکنند

آن هم به این ترتیب که سر انار را خیلی آرام و با احتیاط 

می برند به طوری که هیچ یک از دانه های انار بریده نشود 

 باطل نیتشان ، بخورد انار های دانه به چاقو اگر چون –

ر را میچشاند اگر شیرین باشد ، انا وقت آن -شود می

میگویند همسر آینده مان خوش برخورد و خوش اخالق ، 

اگر میخوش باشد عقیده دارند همسرشان معتدل و آرام و 
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اگر ترش باشد ، معتقدند همسر آینده عبوس و بد عنق 

 .خواهد بود

 ***  
سم هایی که کم و بیش در اغلب شهرستان های یکی از ر

آزربایجان غربی به قوت خود باقی است، رسم تهیه هدیه 

است که « چیله پایی»یا همان « چیله لیک»شب یلدا، 

خانواده ها طبق رسمی قدیمی، هدایا و سوغاتی هایی را 

 .تدارک دیده و به منزل نوعروسان می فرستند

اروری است و سیب نماد انار میوه ای بهشتی که نماد ب

سالمتی، دومیوه ای هستند که در کنار تحفه شب یلدا یا 

همان چیلله پایی نوعروسان، جایگاه ویژه ای دارند و 

 .فراموش نمی شوند

در گذشته این رسم با آداب خاصی همراه بوده است، به 

این صورت که خانواده داماد هدایای شب چیلله را بر 

و بر روی آن دستمالی  سینی مسی بزرگی گذاشته

گلدوزی شده و زیبا می کشیدند و هدیه را به خانه 

 .نوعروسان می فرستادند

 روستاها در خاصی شیوه به خوی این مراسم در شهرستان

 ظرفی چیلله شب در که ای گونه به شده، می برگزار

 حلوای سرخ، هایسیب از پر ای کاسه زغفرانی، پشمک

 قرمز چارقد شده، دوزی حاشیه ترمه طاقه یک گردو،

رد جوان قرار م یک سر روی بر و چیده خنچه یک داخل

کرد تا به منزل ها حرکت میمی گرفت و در کوچه

چیله »نوعروس برسد، و رهگذران هدیه شب یلدا یا همان 

 .را به تماشا می نشستند« لیک

 " مراسم خیدیر نبی در اورمیه "

جوانان داشت، از این مراسم که طرفداران زیادی در میان 

رایجترین جشنهای این روز به شمار میرفت. جوانان به 

ویژه در روستاها، به در منازل همسایه ها میرفتند و از آنها 

حبوبات میخواستند. سپس همه حبوباتی را که جمع 

آوری کرده بودند، در ظرفی ریخته و میپختند و خشک 

ته شده میکردند. بعد از آن، این حبوبات خشک شده و پخ

را در هاون ریخته و پودر میکردند. قبل از خواب، اندکی از 

پودر را زیر زبان خود گذاشته و دعا میکردند که همسر 

آینده خود را در خواب ببینند و یا خواستار دیدن رویای 

صادق در مورد آینده شان بودند. صبح روز بعد، خواب 

 .رسیدندخود را به بزرگترها میگفتند و تعبیر آن را میپ

  

 " تاپماجا و بایاتی خوانی "

بزرگترها برای ایجاد فضای شادی و سرور، مسابقه های 

تاپماجا را دور کرسی راه میانداختند، به این صورت که 

)چیستان( میپرسیدند و کسی که پاسخ  "تاپماجا"یک 

صحیح میداد، برنده بازی بود. همچنین بایاتی ها از اجزای 

ا و رسوم مردم آزربایجان می باشد. ثابت هر یک از آیینه

در مراسم شب چیلله به دلیل طوالنی بودن این شب و 

گذران وقت، بزرگترها بایاتی میخواندند. گاه نیز مشاعره با 

بایاتی انجام میشد و گاهی هم بزرگترها با بایاتی برای 

کوچکترها فال میگرفتند. بیشتر بایاتی های مرسوم در 

حیدربابای شهریار انتخاب میشد. شب چیلله از منظومه 

 :بعنوان مثال

 چیلله چیخار بایراما بیر آی قاالر

 پینتی آرواد قوورمانی قـــورتارار

 گئدر باخار گودول ده یارماسینا

 باخ فلکین گردش و غوغاسینا

 :و یا

 ننه گئجـه نــاغیل دئینـــدهقــــاری

 کولک قالخوب قاپ باجانی دؤینده

 اوشــاق اولیدیم من قــاییدوب بیرده

 بیر گول آچوب اوندان سونرا سوالیدیم

  
  

باورها و مراسم مردم آزربایجان 

 : در شب چیلله

 
قوشا چایدا)میاندوآب( چیلله آخشامی گون باتارکن اود  

یاندیریب، اوستوندن آتیالرالر . سوْنرا دا اوْدو قاریشدیریب، 

 : داغیدیب، بئله اوْخویاالر

 ه قوْودوچیلله قوْودو ،چیلل

  .سحر مینجیق ، سحر مینجیق

 -اباحیسی گون مینجیق صسحر مینجیق دئدیکده 

 . آرزیالرالر یاغماسینی یاغیش مینجیق

” چیلله قارپیزی“اکثر مردم آزربایجان در شب یلدا  

خورند و معتقدند باخوردن هندوانه، لرز )هندوانه چله( می
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مای زمستان و سوز سرما به تنشان تاثیر نداشته و اصال سر

 .کنندرا حس نمی

***   
در گذشته مردم تکاب هم مانند مردم اهر معتقد بودند در 

شب یلدا نباید کسی به سفر برود، و اگر کسی در این شب 

به دور از خانه و در سفر باشد، سال پیش رو را دائم در 

  .سفر خواهد بود و دیگر آرام و قرار نخواهد داشت

 *** 
وال تا پایان چله کوچک خانه تکانی در اهر زنان معم 

کنند و اعتقاد دارند اگردر طول این دو چله کسی نمی

کند و اگر چیلله خانه تکانی کند، چله او را نفرین می

  .شودکسی را نفرین کند به نکبت و بدبختی گرفتار می

 ***  
در چالدران و ماکو در شب چیلله ، جوانان در یک خانه 

گیرند و به این اصطالح فال بخت میشوند و به جمع می

کنند، این فال در شب اول چیلله صورت چیلله را به در می

بزرگ یا همان شب چیلله و همچنین در شب اول چله 

  .کوچک مرسوم است

 *** 
 :اوخویارالر نی نغمهبوداش ماکیدا چیلله گئجه سی  

 

 آی چیلله ، چیلله قارداش،

 .آتین قامچیال قارداش

 ن دانیشمادیق،بیر گلدی

 .قلبیم آچیال قارداش

  
شب چیلله با تمام زیباییهایش به پایان میرسد و خوابی 

خوش دور کرسی، خاتمه آن خواهد بود. رسوم زیادی از 

 .این شب زیبا هنوز پابرجا مانده است

 "حسین مظلوم"هر چند خوراکیها تغییر کرده و یا 

انی را وداع )حلواپز معروف اورمیه ای چند سال پیش دار ف

گفته باشد... همو که کودکان نیازمند را در شب چیلله 

اطعام میکرد و به این واسطه معروفترین حلواپز این شهر 

بود و همگان در مقابل مغازه اش صف میبستند تا از 

 …)حلواهای نابش بخرند

هنوز هم هندوانه پای ثابت شب چیلله است و هر چند 

ورها و بخاریهای گازی داده کرسیها جای خود را به رادیات

اند، گرمای مهر و محبت خانواده ها به رغم ماشینی شدن 

   .زندگیها هنوز هم پابرجاست

  
  

 چیلله گلیر قارینان , قارپیزینان , نارینان 

 شنلیک اولسون بو گئجه کامانچاینان , تارینان

 هامی چالیب اویناسین یولداشینان , یارینان

 اولسون و موتلولوقال دولو چیلله گئجه نیز قوتلو

  
*** 

 : اما تفسیر علمی و دقیق چیلله 
 :زبان شناس آذربایجان استاد ناصر منظوری

یلله )چلّه( در تورکی یعنی کمان، چیلله نیز یعنی زه )در 

اینجا زه کمان( و نیز محل زه برای گذاشتن تیر در موقع 

اوخ انداختن تیر، )و نیز معناهایی که گفته خواهد شد(، 

 )یعنی تیر )تیرِ کمان

گفته می شود. از این رو ” یای“در ترکی به تابستان نیز 

چلّه تابستان(، ”)یایین چیلله سی“وقتی گفته می شود 

)تداعی کننده ی کشیدگی نهایی کمان به هنگام انداختن 

تیر( یعنی نهایت و اوج کشیدگی تابستان که چهل و پنج 

 .روز رفته از تابستان است

چیلله سی )چلّه ی زمستان( نیز به معنای  قیشین

کشیدگی نهایی سرما است که دو تا است یکی چهل روزه 

)بؤیوک چیلله( یکی بیست روزه )کیچیک چیلله(. یعنی 

زمستان دوبار به اوج می رسد. چیلله گئجه )شب دارای 

” چیلله گئجه سی“کشیدگی نهایی( وقتی گفته می شود 

 .ایت کشیدگی شب)شب چلّه( در واقع یعنی نه

ولی تحت تأثیر تفسیرهای رایج به معنای شروع چلّه ی 

زمستان تلقی می شود که البته اینگونه نیست. اینکه چرا 

محل نشستن “و ” زه کمان“که معنای ” چِلّه“یا ” چیلله“

و مآال مفهوم نهایت کشیدگی را در مورد ” ته تیر در کمان

)که ” زمستانشدت “و ” شدت تابستان“، ”بلندترین شب“

آمده از زبان های  -قطه ی اوج- ”climax“ دقیقا معادل

توجیه و ” چهل“یونانی و التین است( بایستی با عدد 

تفسیر نمود کاری است که روشنفکران پرداخته اند و خود 

 .نیز بایستی جوابگو باشند

با واژه ی یاد ” چلّه“یا ” چیلله“بدون هیچ تردیدی واژه ی 

از یک ریشه و منشأ می باشد. قبال  ”climax“ شده ی

 .می باشد” انتقال“بحث شده که صدای )ل( دارای مفهوم 
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نیز گفته شده که تکرار یک صدا مفهوم استمرارِ 

یا ” چیلله“تکراریِ حرکت و عملی را دارد. پس 

مفهومی است که در آن عمل انتقال به دارای ” چلّه“

که ” پلّه“ا ی” پیلله“تکرار اتفاق می افتد. درست مثل 

 .در آن عمل انتقال و تکرار اتفاق می افتد

نیز داشته باشد آنوقت ” چهل ال“معنی ” چلّه“اگر 

از کجا آمده و ” چهل“پرسیدنی است که اوال خود 

چیست؟ منطقی است ” پلّه“دوم اینکه معنای 

حاصل شده است. ” چیلله“از ” چهل“بپذیریم که 

ود تشدید نیز فقط فراموش نشود که ادیبان منکر وج

 (John Ayto) در فارسی شده اند. اما جان آیتو

را نهایتا از  ”climax“ اتیمولوژیست انگلیسی واژه ی

 .می داند (-kli) منشأ هندو اروپایی

” چلّه“یا ” چیلله“اوال شما این مورد را با واژه ی 

تطبیق دهید خواهید دید که دقیقا دارای عناصر 

 می گویند که واژه ی فونتیکی مشابهی هستند. باز

“lean”  نیز از همین ریشه است. ” تکیه دادن“به معنی

مفهوم محل ” چلّه“یا ” چیلله“متوجه می شوید که چرا در 

اسمی ” چیلله“نشستن ته تیر در کمان نیز مستتر است؟ 

به معنای )زدنِ پرتابیِ توام با ” چیلمک“است که از فعل 

 .ضربه( ساخته شده است

دولک( به زدن -)الک” آغاج-ینگچیل“در بازی 

” آغاج“)دولک( با ” چیلیهْ“یا ” چیلیک“یا ” چیلینگ“

چیل “)چوبدستی( از این فعل استفاده می شود: 

نیز از این فعل ” چیلینگ“)بزن بیاد(! ” گلسین!

اسم تلنگر شدید است که ” چیلمَک“ شاخته شده است.

 در آن ریگِ کوچکی بین پشت ناخن سبابه و نوک انگشت

شست قرار گرفته و به شدت پرتاب می شود. یا تلنگری 

که بر سطح آب به نیت پخش کردن و افشاندن آب زده 

چیله “می شود. شکل دیگری از این فعل نیز هست که 

 .)افشاندن آب توأم با ضربه( است” مَک

)چلّه( است، حتی به ” چیلله“)پلّه( نیز از سیستم ” پیلله“

پُلو و ] (çilov) ”چیلوو“و  (pilov) ”پیلوو“این شکل: 

چِلو[ نیز از یک شیوه و سیستم تولید واژگان استفاده می 

 .شود

آوردن این مثال از آن جهت الزم بود تا در پیگیری 

سیستم واژگانی دچار سهو و لغزش نشویم. همانگونه که 

مالحظه می کنید در فارسی مصوت ها دچار تغییر شده: 

دیگری از این دست )جهت به مثال های ”. چهِ“و ” پهُ“

مطالعه ی بیشتر( دقت کنید که چگونه سیستم تورکی 

 :ثابت است

چیلله )چلّه(، پیلله )پلّه(، شیلله )سیلی آبدار(، سیلله 

)سیلی(، گولهله )گولّه، گلوله(، هؤرره، هوررا )نوعی غذای 

 به تبدیل احتماال) شوررا ،(شیره) شیررا( روستایی ی-ساده

لله )نانی که به صورت ساندویچ در می شده(، ب” رباشو“

که عالمت ” ت“)فتیله ]به خاطر وجود ” پیلته“آورند(. . . 

 )تعدی است[ چیزی که به تدریج پایین آورده می شود

ی فارسی نیز احتماال از این سیستم است که در این ”گلّه“

آمده( -)هم” گلله“)آمدن( ” گلمک“صورت باید از فعل 

 این از ”قلّه“ عربی -ه )کلّه(، نیز واژهایجاد شده باشد. کلل

 واژه ساختار این بودن قدیمی نشانگر که است مجموعه

 .است ساز

  
*** 

 :قایناقالر

  
 " ) اهرری)  تورکلری داغ قره "سایت 

 " ائل اوبا "مجله ی اینترنتی  

 " یول پرس "تحلیلی  -وب سایت خبری  

 " مفاخر آزربایجان "صفحه فیسبوکی  

 ) کلمه میراث بشر است ) اتیمولوژیوبالق  

 (azb)ویکی پدیای تورکی
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 رستم رستمی(( آغ يرر آلتا

 دییرم
 اولدوز یک گویده

 ییرسوپورگه ساچ یئره

 بلکه ده یلمازهله آچ دیلی

 گت سه ده یریبو قابیق

 سادا هله یایین سورونوب

 دوکولسه ده هله دیئرناق

 وار یققاب بیر

 دا... قابیق

 یسیغئرتیج رلتییپ

 یقائش یقدا قاب جئعیرتی

 یردان کچ یققاب یولده  بلکه

 یخاردان چ یققاب یولدا ایالن

 ییشرده  اینین

*** 

 یلیردوعا اک یرهرگون ب اللرده

 اللرده ن آلالها یرقالخ تانریالر

 یزبوجاق س یزس ایپ

 یسیزچوخ سا سویسوز

 یلیرمگون ب بو

 بلکه صاباح نه اوالجاق

 ییهدورسون د انیوخود تانری

 ... یلیمدند اللریم

 ییهد یول بیرقابیق

*** 

 یالنیرامهارا بو یبگل هاردان

 ییمسورونن کلمم وار دا بویومال

 کولگم یآد اونون

 بلکه دوغوشدان

 بو قالما قالدا

 بو اولومده

 بو بولومده

 ینداچاغ یمکهله ا یانیندون بو

 یولونداسوروسونون  قویون

 ینداقه هر واخت یانیندون بو

 یرکوزر یندهس کولگه

 آلاله دان قاباخ بوغولور

 بو گون کولگه ده دوِغولور

 کولگه ده یامدا یادون من

 هئچ نه گورونمور

 یاتیب هامی
__________________________________ 

 

 یچبوده و ه یکامال تورک یلغت یران؛ا

 ینو آر یاآر یبا کلمات جعل یارتباط

 .ندارد
 ،مؤلف و استاد دانشگاهمحقق یبخش یاراخت تردک

 یو مربوط به زبانها و فرهنگها یتورک یکلمة ا یرانا لفظ

 یلیتحل یبه زبانها یوجه ربط یچپروتوتورک است و به ه

و امثالهم نداشته و ندارد. از  یرانیهند و ا /یی)هندو اروپا

و  یخیمسلّم تار یقلغت و حقا یشناس یشهر یدگاهد

و کلمات مجعول و  یرانا یانم یارتباط یچه ی،زبانشناخت

و امثالهم وجود ندارد؛ کلمة  «ینآر»و  «یاآر» استعماری

 یلعرض را تشک-واژة هم -جفت یکبا کلمة توران  یرانا

 یمستلزم دانستن معنا یکی یدهند که دانستن معنا یم

 یخو تار یتهو ینف یبه معنا یکی یتهو یو نف یگرید

 یمولوژیروه اتما سه گ ین،خواهد بود. بر اساس ا یگرید

 :یمدار یراننام ا یشهدر مورد ر

 شاعیریمیز –شعریمیز 

 یازاریمیز –سوزوموز 
ŞİİRİMİZ – ŞAİRİMİZ 

SÖZÜMÜZ - YAZARIMIZ 
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،  irən یرَن: ایمکوچ بگذار یااگر بنا را بر سکونت  -1

که کوچ  ی)کسان İrmək یرمکاز مصدر ا یصفت فاعل

اند( با توران/ دوران  یوستهو پ یدهرس یگرانکرده و به د

Duran که از ابتدا ساکن و متمدّن بوده اند(  ی)کسان

از محقّقان، لغت  یبرخ یدةض است به عقعر-متقابل و هم

دوروق  /Turuk/ Turuqدر اصل توروق  یزتورک ن

Duruk / Duruqی( بوده و از مصدر تورماق و به معنا 

 ینو متمدّن است. بر ا یننش یکجاساکن شده ،  یستاده،ا

 یعنی یرانفالت آن روز ا یو بوم یهاساس ساکنان اول

 یکه از کوهها یاییآر یهاو تازه وارد ینبه مهاجم یانتوران

تازه واردها  ی)به معنیرانآمدند ا ینسرزم ینهندوکش به ا

 گفتند. یها و مهاجم( م یدهو تازه رس

: اَرَن یمبگذار یو اخالق یانسان یژگیهایاگر بنا را بر و -2

ərən دالور و واالمقام، صاحبانِ  یان] ار+آن [)جنگجو

، جوانمردان، صفات و مناصب واال، آزادگان، مردان مرد

 ینکه در ا-( Törənبخشندگان رادمردان( و با تؤرن )

با تورک )در اصل  یشهاز محقّقان هم ر یشکل به نظر بعض

 ی( است و به معنTörükو در شکل کهن: تؤروک 

به  یننو یاست )ر.ک. نگاه «یراو نام یاشجاع، پا یِانسانها»

 ارتباط دارای و عرض¬هم -(21ص یران،ا یترکها یختار

نظر )اَرَن  ینو پارالل هست. به نظر نگارنده ا یمواز ییمعنا

 یو زبانها یدر سومر یشهر« ارن»که  ینا یلو تؤرَن( به دل

و توران( که به نظر  یران)ا یپروتوتورک دارد، از نظر قبل

تر و مقبول تر  یمتأخّر است، قو شناسی¬یشهمربوط به ر

ز اقوام کهن ارن و تؤرن نام دو قوم ا یمعن یناست. در ا

 یختار یتورک )پروتوتورک/ پروتورک( هستند که در ژرفا

 یلمتون اص یفو غبار روزگاران کهن، به واسطة تحر

 یلیهندوتبار و اقوام تحل یها یاییکهن، توسّط آر کیتور

کهن، راه و رسم ها، جنگها،  یینهایآ یر؛زبان، اساط

 یآنان وحتّ یهایفتوحات، افتخارات و گذشتها و جوانمرد

 به غارت رفته است. یلشانزبان کهن و اص

 

با « آران»و مکان باشد:  یمکان یژگیهایما و یاگر مبنا -3

صاف، جلگه،  ینزم یبه معن« + ان یئرار = » یمولویات

قشالق و دشت و  ی،کوهستان یرغ ینسرزم یر،گرمس

 یعنیدوران(؛ « )= توران»امثالهم است در تقابل با 

و  یربلند، ناهموار، سردس ی،ستانکوه ،«یستادها» ینسرزم

 (.یالق در فارسیی) یایالق

 

 هیچ«یرانا» ةاست که واژ ینما برا یدةنوشته عق ینا در

به کلمه و کلمات مجعول و بعدها ساخته شده  یربط

وجود  «ینآر»و  «یاآر» یعنیاستعمارگر،  ییانتوسّط اروپا

 ینامدر واقع  یکنون یرانا یننام سرزم یران،ندارد. ارن/ ا

است که بر اساس قومِ اَرَن بر آن گذاشته شده است؛ به 

 یی، نامهاEthnotoponim «یماتنوتوپون» یگرد بارتع

 شوند، است. یکه بر اساس نام قوم درست م

را دارند  «یرا»که بنِ  یمتعدّد یاییجغراف یاسمها امروزه

 یجهان وجود دارند؛ برا ینو مناطق تورک نش یراندر ا

واقع در مناطق تورک  irtiş «یرتیشا» ةمثال رودخان

در بارسقان . در ضمن  یا یاچهنام در یزو ن یبریس یننش

هم  یّتو انسان یهنر، فرهنگ و مردانگ یبه معنا یرتیشا

+آنا(  یر)ا irana یرآناا /یراناا(. 429هست )ر.ک. همان: ص

نام  یزو ن یزتبر یکبستان آباد در نزد یکنزد یینام روستا

 یرانا» یزشهر، ، ن ینمشک /یاوخ /ییوتوابع خ از ییروستا

کوه ساواالن،  ةبکر از دامن ینام منطقه ا «یدره س

ن یراا ینو همچن یلاردب یراز توابع شهرستان ن «یرانچیا»

 باشد. یبوده و م یزتورک ن یاز خاتون ها یاینام بس

 

 سئورجان ادیب

 ینالرقاد ینایاناو بئزیک
 : ج.محمدنژادیغونالشدیرانکؤچوروب او

 بوگون؛ ینداییقسو کنار سوسماغین



85 

 

Xudafərin 200 (2021) 1400دی  201خداآفرین   

 یشساق،اند یلهیقدر سئوگ نه

 -دا یشیریقدان-

 !یبَ یلمیح ینجه،گؤزه گل-گؤز قورخوروق

 قورخوروق.

 یرینه،ب-یرده ب دیریبگؤزلر رق سانکی

 -ی؟م ییلدئ یلهاؤ-

 اولوروق، یمیک یشائنم یوخوشدان یرب و

 .یسورَکل یوخوشا، یرب یوخوشدان بیر

 یا؟هارا -

 .یک یلمیرمب -

 

آلکول  ایمیزدساچالر ی،آلکول سسلر اللریمیزده

 .یسسلر

 ¹یزلریمیزدهدن یچا داغالریمیزدا،

 ی،ک دیریاواش یلهاؤ یچیندها ینگونلر گونلر و

 .یصوراح یرب یلیرسانج یئرینه

 ین،شاشق لرپنجره

 قدر اوزون، یولاوزاق  یرب لرپرده

 و بالکون،

 -یندیا یندادوداقالر اؤز

 طاووس قوشو. یرب دونموش

 بلکه. یکلیطاووس قوشو هئ بیر

 

 !یبغر نه

 .کئچدی ²باندو یرب یداناؤنجه آشاغ آز

 سنه: یستردیما سورماق

 !؟یب یلمیح یر،دحوزنو نه یسینینباندو باشچ بیر

 -یوخوسو یسینینباندو باشچ بیر

 !ی؟ب یلمیح یک یوخودور یرتهر ب نه

 

 !یسپ نه

 .یکئچد یای له،یچکچ یرب الیمده

 و بوگون،

 گئنه، داینباش یندؤوره اوتوردوق ماسان دؤرد

 !یب یلمیح ینادیقاو ³بئزیک

 -یا یناییریق،هر گون او-

 ⁴الریمیزالینئزونجه کومبساده سیز،گئیسی

 -یشتها یلهاؤ-

 یدی،ا یستیچوخ ا اوتاق

 -یبوخار ینیچ یلعل رنگل-

 یر،کورسئت تاخ «نیحاص»

 یدی؛ا یپالقچ یسامادمازل هاردا یهودی

 -...ییر... ترلهییر... ترلهییرترله-

 یردی،باخ یزهبوجاقدان ب یرب« جمال» و

 یردی،باخ یمیک باخمیر

 دوروردو دا، یمیک دورمور

 بو. یشتها یغیم،آنالماد منیم

 بازاردا، یکسد ینیدوداغ دونن

 یناییردی،او یقالبال یرب قیرمیزی

 -دننه- یغیآرا بال یرب اؤپدو

 ی،کسد ینیدوداغ اؤپرکن

 قان دا. یدی،یرمیزیدا ق بالیق

 -تام گؤردوم - ی،رَک کئچداوزه یقبال و

 .ینداندوداقالر

 ده،آز اؤته یرب یمیک« جمال» دوردو

 ،دوردو یمیک دورمور

 آغالمادی،

 دی،مهیلهسؤ یشئ یرب هئچ

 تام اؤزودور. یلمایانیناوشاق آنالش بو

 سوروشدو، یالنیزجا

 بو اوزدن سندن سوروشورام من ده:

 !ی؟ب یلمیح دیر،مییشید لرملَک

 .یائتد یصرارا یهدئ دیریشید

 من...، یعنی

 -یمنه یسهاؤیله

 یچکله؟چ ییرماقا یرب الیمده

 

 من. یمیآد یرمچوخ سئو ،«یلهجم» آدیم

 .دیریغیاوشاقل ی،آد اینسانین

 -دیریلههه، اؤ- یردجمال یندیلیکا جمال

 -یلهجم- یرالماخاط یرب منیمکیسی

 :  -یلهجم- جمال
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 .یسس ینن-یکاه یرب یشقیرمیشف یئنی

 .ناریلهگ یکیا ازیلمیش

 و آخشام،

 .یرتاپ ی،تاپد یگینیبئش ییرغاالناجاق یک آخشام

 !یب یلمیح ی،لندبنؤوشه سوالر

 .ینداآلت ینالمپان قارپیز،

 آز، یرب یورغونام

 -یچدیمبوتون گون ا -

 .یچدیکا هامیمیز

 هئچ یخمادیچ ینداناوتاغ جمال

 اوسته،-اوست چالدیق ⁵تانگوالر

 تانگوالر. کیاس

 یدی؟(لرده نه وار ا1915اون بئش ) یوزدوققوز  ینم-

 دن باخارکن،من پنجره

 .یشدیماؤلمه لرکیمسه

 !یب یلمیح ی،ک یدیا یوخ یشئ یرب یهدئ «اؤلوم»

 -یدی؟ یم وار

 ی،... آخدیآخد یلرشئ یرب اوزومدن

 !یب یلمیح ی،لندده بنؤوشه ایچیم

 یق،وشاقلبو ا دیریشئ یرب یمیاوزو ک گؤی

 .یرگئتم یئره یرب هئچ

 جمال، یقجاقاپاند ینااوتاغ سهندن

 مادمازل. یهودی یونورسو سویوندوقجا

 یمی،ک یشید یرب توتقولو

 «ائستئر» دئییرم، ⁶«ائستئر»

 .یاواشجا ییرگولومسه

 یمی،ک یالمیشقارش ییمهباشقا گولومسه بیر

 ی،ناؤپوشمه یکیمو سن اگؤردون اؤپوشورکن

 !ی؟ب یلمیح

 .یلهاؤ تام

 یخیر،چ یشاریسونرا، د یینیرگئ سورعتله

 .یردنب یریقنفر قال اوچ

 یریق،قال یمیآلما ک یرب یشلَنمیشد یئنی

 .یدینلیغیندااؤز آ یمیزطرف یاشیل پارالییر

 یوقلوق،سو یرب ایچیمده

 .یابئگون یرب چؤلومده

 .یقتام قارانل دیشاریسی

 -اوچوموز- یتیردیکب راکیمیزی

 یخمیر،چ ینداناغاوت جمال

 جک،ده گله« ائستئر»آزدان  بیر

 یاندیراجاق، یقاراس یرجک، بچؤکه قولتوغا

 دؤردوموز، ییقاوالجا کیمی7خاچ یرب گئنه

 خاچ. یرقوجامان ب یچیندها ینائو بیر

 .یرلیک ییل،دئ قوتسال

 تؤکوک.-یریقق ییل،دئ جوشقولو

 اونو اؤزوموزه... ییکجهچکه سئوینجله

............... 
 یزاوالن دن یباغل یزهبوغازالرال آنا دن یز،دن یلی. داخ1

 قروپو یک.موز2

 یونوجوره کارت او یرب ینانیالنکارتال او 96 یندانفر آراس 2-4. 3

 یپالتار یچو قولسوز ا یساق یدیکلریگئ ینالرین. قاد4

 یدیدانس چئش یر. ب5

 یریلماسیکولو آسو مول یرب یندانآراس ینآلکولالر یدلرلهاس یک. اورگان6

 مادّه یمیاسالک یکلریسونوجوندا وئرد

 یب. چارپاز، صل7

 

 

Gülsüm Gülmez 
Gerçekle hayal arasında, zorlu 
emek isteyen, bir sevda ki 
vazgeçilemeyen bir ŞİİR 
YOLCULUĞUNUN yolcusuyum 
sadece… 

 
ŞİİR 
 

Şiir… 
Bir sevda 

Bazen sığınılacak bir liman... 
Uykusuz gecelerde 
Yıldızlarla dost olup 
Bir ışık yakmaktır karanlığa 
Çoğu zaman… 
Hayallerin, harflerle duvarını örmek 
Duyguların kelimelerle resmini yapmaktır 
Bazen de… 
Bazen de, bir çiçeği dillendirmektir 
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Hece hece, satır satır... 

Ve... 
Ve kâğıtla kalemin dansıdır 
Şiir… 
 

CANIMIN İÇİNDE CAN 
TAŞIYORUM 

Suat YILDIRIM bestelemiştir. 

 

Ben onu dünyamın merkezi bildim 
Neyleyim ilacı neyleyim hekim  
Bir ömre bedel varlığım dediğim 
Canımın içinde can taşıyorum 

 
Zamanın geçmeyen saatlerinde 
Bitmeyen yollarda kaldığım yerde 
Özledikçe can verip öldüğümde 
Canımın içinde can taşıyorum 

 
Olmayan sabahın gecelerinde 
Gider mi hayalin hep gözlerim de 
Daldığım yerlerde, gördüğüm düşte 
Canımın içinde can taşıyorum 
 
 

KALBİMİN MİLADI 
OLDUĞU GÜNDÜ 

   Suat YILDIRIM bestelemiştir. 

 

Öyle bir resimdin ki sevgi ile baktığım 
Gözümü alamayıp öyle kalakaldığım 
Benliğimi sararken bütünüyle varlığın 
Gönlümün o rengini bulduğu özel gündü 
Kalbimin de miladı olduğu özel gündü… 

 
Gözlerinden kalbine sessiz sessiz akarken 
Hicran denizini de koşa koşa aşarken 
Mutluluğu sonsuz bir hazla coşkun 
yaşarken 
Gönlümün o rengini bulduğu özel gündü 
Kalbimin de miladı olduğu özel gündü… 

 

SENİ O İLK GÖRÜŞÜM 
  Suat YILDIRIM bestelemiştir. 

 

Hani o ilk bakışın, seni o ilk görüşüm 
Gider mi gözlerimden, çıkar mı hiç 
aklımdan 
Hani tatlı tatlı gülerek, göz ucuyla 
süzüşün 
Gider mi gözlerimden, çıkar mı hiç 
aklımdan… 

 
Görür görmez değişirken, hayatımın akışı 
Tabuların bir anda, art arda yıkılışı 
Beni sana getiren, taşlı sokağın başı 
Beklediğin o durak, çıkar mı hiç 

aklımdan .!..  

 
Gitmezken gözlerimden, o vakurlu 
duruşun 
İlk merhaba diyerek, ellerimi tutuşun 
Işıl ışıl gözlerle, halim hatırım soruşun 
An gibi yüreğimde, çıkar mı hiç 

saklımdan...! 

 

BİR GÜL DÜŞTÜ 

YÜREĞİME 
 Suat YILDIRIM bestelemiştir. 
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Bir dalda bin anlam deren  
Rengine meftun eyleyen  
Usul usul yediveren 
Bir gül düştü yüreğime 

 
Resimlerden çıkıp gelen  
Kalemime ilham olan  
Usul usul yediveren  
Bir gül düştü yüreğime 

 
Dokunmadan koklamadan  
Uzakları yakın eden  
Usul usul yediveren 

Bir gül düştü yüreğime !…  

 

SEVDADAN YANA 

 

Keskin bir bıçak gibi keserken nefesleri 
Eylül’ün deli mavi gece ve gündüzleri 
Karşı yamaçlar da yankılanır 
Sessizce huzurun çığlık sesleri… 
Bıraktık rüzgârları 
Hoyratça dövsün diye dik yamaçları… 
Öyle ya…Avare sallanırken hunharca 

Kıyametin en kopmuşunda, 
Kaldırıveriyor kader 
Hayatın yükünün en ağırını bir anda… 
Seyre dalarken karşı dağların dumanlarını 
Kırlardaki ağaçların hışırtısı 
Ağaçlarda ki kuşların cıvıltısı oldu 
Gün doğumlarımızın aynası… 
Zaten başka da bir dileğimiz olmadı 
hayattan 
Öperken kıvrım kıvrım kirpiğinin 
ucundan… 
Lal oldu dilimizde velhasılı 
Mutsuzluğa dair ne varsa… 
Şakıdı diller huzurdan, sevdadan yana… 

Karışırken kahkahamız bir uçtan uca...! 

 ( یز) سسس یراوغلواردش ییرضا اکبر

 

 دالر

 

 مملکتده اولموسان جانان دالر یبگون آرت گون

 خاقان دوالر یایاالپ گوجلوسو هم دون ینرال پول

 

 ینهاحوال یللتینسن بوگون چوخ م یرسنوئر داد

 شاهان دالر یروز یرتاج ییر یلهچوخ حال ائ سنله

 

 آخشام سحر ییرآغال یازیقالرپولسوز  یمیک من

 سن قان دالر یمیبو احوال یلهل ترحّم ائ گه

 

 سنله هر آن یانالشیراؤزون هم  یشآتم چوخالری

 هم نان دالر یرپئن یرچادالر، آلما هولو خ بّر

 

 دن یاسک ییبلردئ یندانمظلومون آه قورخگینان

 دالر یاناؤلگونن هم  یلهآغال سکته ائ سنده

 
 یمادینهئچ دو ینلر سَس"یزسَسس"و  ینسالد یها یک سن

 سامان دالر یوهمزاره توپراغ اولسون حال یات

 

 ( یز) سسس یراوغلواردش ییرضا اکبر
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  ترافیک
 دورموشام یندااورتاس خیاوانین

 قورموشام یدن باش قاتماس دوشونجه

 

 دال قاباق یربیریلهدوروب ب هاممی

 گئتمک اولور نه قاباق یدالدال نه

 

 یبقال یولمبوالنسا آ یسهپول نه

 یاتیبداغ  یاواناخ یک یلب ائله

 

 یانا یاندوروب  یهامم یبوتا اوتای

 قاالنا یکدهتراف یرباخم کیمسه

 

 یوار نه دوشونن وار سن یانسا نه

 یسن من یام،دوشون گؤر نه حالدا بیر

 

 ییرگؤزله  ینیدوروب اوشاغ هاممی

 ییرسؤزله  یسن یوورسان هامم سیگنال

 

 یسانسالم یهارا یه هان دئییرلرکی

 !!!یسانقالم یهثان یر!!! بیاولوب ک نه

 

 باشا یرب یاندوروب سنده دا دونیا

 سالما داوا داالشا یللتیم بو

 

 اوشاغالر یخاراون دققه دؤزسن چ بئش

 قوجاغالر ینیباالس یبتاپ هاممی

 

 الر یقامچ ینالریماش ینیبم میللت

 ...یالرسنه آچ یولداگئدر  هاممی

 

 یمقارداش ینانسالماگ یرباغ قیشقیر

 یمباش یییرچوخ چوخ آغر یورولموشام

 

 یشیک یآدامسان آ یردؤزومسوز ب نه

 ...یشیبو ا یوتمهکس چوح بؤ ینیس سه

 

 آن یرجهمن اؤزومده ب یمدالد اؤزوم

 نه گومان یبارنه اعت یوخ میللته

 

 من بو سؤزه ییمدوشدوم نه دئ فیکره

 زهمن اوز او ییمگلمه مه  جاماعاتال

 

 آزدا بورجلو دوشدوم یرب طلبکارکن

 من اولدوغوم حالدان اوشدوم یک اینان

 

 یباغالند یلیمد یکریمف یالند قیفیل

 ...یده حاقالند یشیاو ک یمد ینمهد من

 

 اؤزومه یگَلد یمحال یآز کئچد بیر

 آز دوزومه یرب یماؤزومو سالد من

 

 آز یراولسون ب ینسافینقارداش ا دئدیم

 توتدو بس بو فاز ییراَ ییهن سنی

 

 دورموسان یندااورتاس خیاوانین

 یورموسان ینیاعصاب ینن یهام سن
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 یشدیندان یزبئله دوشونجه س نییه

 یشدینآل ینسن آلوالند یاالننان

 

 یمولکود ینبورا اؤز ده ده و سانکی

 !!!ی؟؟؟تولکود ییلگئدن آدام دئ یبل گه

 

 یمباخ قارداش یققتلیگؤزونو د آچ

 یممن چاش یمصب له نع یک یرقال آز

 

 یرسانحاق سان ینیناحاق کند ناحاق

 !!!یرسان؟؟؟دوشونورسن قان آداملیغی

 

 یسانباغالم یولونو یلتینم سن

 !!!یسان؟؟؟داغالم ینیال آداملیغا

 

 یراوجاد یکلیندناؤز ه ماشینین

 یرچوخلو قوجاد یاشیناوشاق  فیکرین

 

 آز قان یرآز دوشون ب یراهلل سن ب سن

 ...یانسن دا یراغداق یر، بچک  ماشینی

 

 یک ییلدئ ینحال ینسن یمحال منیم

 ...یک یییلدئ ینمال ینسن یاورتاس یول

 

 گه ل قاناق یولداشیغی ین دوشونجه

 یاناقعشق اودوندا جوت  اینسانلیغین

 

 یالرآچ یولالر یاولساق باغل یرب بیز

 نور ساچار یبگونش گه ل قارانلیغا

 

 دیراریان یزیاؤلکه م یشلرا آخساق

 یرارسندن داند یمندن من سنی

 

 یلهتک بول ائ یگینده منل سئوگینی

 ... یلهائ یول یراغاسن ق یلآز چک بیر

 

 یانیغلی یسؤز تاپماد سؤزلریمه

 یغلیآج یتمار یتمنه مار باخدی

 

 یشماسؤز دان یاسی: قارداش س دئدی

 یشماچال یشهباشقا ا یچیندها ایش

 

 یننسنده سووش گئتگ یلیمچک من

 .یتگیننردّ اول بوردان ا یخمامیشچ شای

 

 ( یز) سسس یراوغلواردش ییرضا اکبر

 یباالس قیز
 

 یراجاقاودالند یمیقلب یاندیریب

 آتش ووراجاق یمهقلب ینیقس بو

 دوراجاق یلناوستونده غم باشیم

 یباالس یزق یمیناؤلن قارداش او

 

 گؤرن آن یرقوجاغل یچوخ جانل منی

 آالن یرب یروارد یشسادا،ساتم هاممی

 باشاجان ییمدهاوره  قاالجاقدیر

 یباالس یزق یمیناؤلن قارداش او

 

 «جان؟  یآتام هاردا عم» سوروشدو :  دون

 ینانمن ا یمقالد یمیالل ک آغالدیم

 او آن یاندیردی یاولدوم من "یزسسس"

 یباالس یزق یمیناؤلن قارداش او

 

 یماباش ییخیلیبدیر یادون سانکی

 یاشیناقان  گؤزومون یوخباخان  هئچ

 یماآش یقاتد یداش آغالدیقجا

 یباالس یزق یمیناؤلن قارداش او

 

 یرد یمیگؤزل گول ک یزدیق مهریبان

 یراو ب یردیرب ی،قارداش نه باج یوخدو
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 یرگه ز ینیمدهبئ یگوندوزلر گئجه

 یباالس یزق یمیناؤلن قارداش او

 

 یارالیرجان  یشیاوزگون باخ اونون

 یررالتا یامدون یخساداچ گونشیم

 یرهر آن قارال یکاغازسام من آغ

 یباالس یزق یمیناؤلن قارداش او

 

 اؤزو یردن آنل یاولماز عم آتا

 آمما بو سؤزو یلیرب یراوشاقد او

 گؤزو ینازل یزاریرگؤرجک ق منی

 یباالس یزق یمیناؤلن قارداش او

 

 یکؤنلومو برباد ائله د یممن غم

 یبئله د یرکیبئله د یلهائ حیات

 یتله د یرب یند ائله قص جانیما

 یباالس یزق یمیناؤلن قارداش او

 
 
 

 

ƏRDOĞAN HAQQIN 
Həkim şair:Damət Kərimli 

 

 

Hikmət dolu bir boğçadır, 

Qəlbi ətirli bağçadır, 

Dinlədikcə ruhum uçur, 

Könüllərin nəğməsidir 

Ərdoğan haqqın səsidir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyanı gəzir şöhrəti, 

Haqqdan alır güc-qüdrəti, 

TURANDIR arzu-niyyəti, 

RƏBBİN Türkə töhfəsidir, 

Ərdoğan Haqqın səsidir. 

 

Dağ tək uca, əzəmətli, 

Sözü bütöv,dəyanətli, 
"Haqqın qılıncı" ləqəbli, 

Atillanın nəvəsidir, 

Ərdoğan haqqın səsidir! 

 

Keçilməz sədləri yaran, 

Dünyanı lərzəyə salan, 

Allahı,"Göy Tanrı"olan, 

"Göy Türk"ün bir fatehidir 

Ərdoğan haqqın səsidir! 

 

Osman paşa yadigarı, 

Türkün əyilməz vüqarı, 

Ədalətin bayraqdarı 

Azadlığın təşnəsidir, 

Ərdoğan haqqın səsidir! 

 

Hər kəlməsi bir ordudur, 

Yurdu ərənlər yurdudur, 

Ulu Türkün"Boz qurdudur" 

Mərdanəlik qayəsidir 

Ərdoğan haqqın səsidir! 

 

Tutduğu yol haqq yoludur, 

Allahın sadiq quludur, 

Peyğənbərin ( c.a.v( 

vurğunudur, 

Sözü quran ayəsidir, 

Ərdoğan haqqın səsidir! 
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   یآل یمسئود

 (یمان)ا یسامان يوئرد مایما

 قاچ یالنا يگلد خدیجه

  

  «یآل یمسهئهود»قاراگون  یرب یدیوار ندهیچیا ائل

   ینهاله یهرتهااوزون فه یقهدد یبآله یزق یرب شهردن

  

   یزیدیقه یهرساو به یدل یئییمجیل یآدل «خدیجه»

   یآالله یهلهههاماوزون جهههلهدن ا یهنهدنقهدد دیلی

  

   یسهیپ یاخشی یدیقانماز ا یشیبدان یانهذ داییم

   ینهاله یهنهدادابهانه یهاقهلره سونجوق آتان عهون

  

   یبگونوگوندن چوخاله ینداآرا س یوکندکو های

   یآله یهمسهئهود یاولهدو دل یبآش یندنحدد قیها

  

   یهویهاقهو یرب یندر یسالد یلها یلآل د ین خدجه

   یوقهال یهلق یبدرمان اولوب ائلهده کس یس حیله

  

 خهبر  نهه  یهشهدنگؤره ا یگوندن سورا گلد نئچه

   یآغهال مهاله ینههاله سهسه یهرگهؤردوگله قویودان

  

   یهنهیعهادته یهالرترک ق یهخهاریمچه یرآغل دئدی

   یآغالرمهارال یمینتوت سئود یدئد یسالد ایپی

  

   یالننسنه ا یرله گل یپا یبگؤردو دوالش چکدی

   یقاچما اوبهاله یسسله د یالنا ینقاچس ید ایسته

  

  یهرامقهاچه یهندنآرواد اله یهربه یهورههههئ قویهودان

   یاداله یهمهرشه یهرده اولماز بهئههله به یندهاصل ایالن

  

 پهولهلهوالرا   یهممن دوالشه یاول ساخال من صوفی

   یبهاشهال پهارا تههوپههال مهاله یهلهیهمگلنده آچه سن

  

  یآد یلدهازبر اولوب د یشهیتهوتدو ا سئودیمهین

   یهارالهیاولدو  یهریخهاطه یهالنهیهنا ونیهرگبه یتاک 

  

 اوز بهه اوز اولسهان چاالرام   یهانهابونهدان بهو دئدی

   یهابهالهی یآلهد یندؤوره سه یهزیناشهاه ق دوالشیهب

  

   یریهنتهئهزگته یهنههاردا تهاپ یآل یمسئود یدئد شاه

   یدال دورآرال ید یلهسؤ یالنگؤرجگ ا سئودیمی

  

   یچهینآچماق ا یشمباخ گلمه م یبر یآلد جاواب

   یواخهت داراله یرخهدجه گل یهسؤز دئمهه  گلمیشم

  

 مههعهرکهه دن  یهالنا یگهلهن قهاچههد یآد خدیهجهه

   یهالهی یداشا ووردو اؤزون قورخودان آتهالنهد داغ

  

 افهسهانهه اوال   یهربه یوخسها یهمقهوشهمهاالر سانماکی

   یاونهدان قهاداله یهنهلهریمه آختارسهان اگهر خهدجهه

  

   یهبزارا گهله یهئچ قهونشو الر یار یوندنکو های

   یگؤرجک پهاراله ییهرنه  ینانگون آج قالسا ا بیر

  

   یهنهاائلهده خهطا خهدجهه هههونههرلهه سههار یتها کاش

   یاوال خههوشهالمهاله یده اولسا قهاچا حهوسهن جهلی

  

   یهازار یائهلهده اوالن وصههفه یسؤز قلمهه ین«ایمان»

 یشهاواله یرمیهشگ ینهجنگه ینچوخ خدجه لهر اودا

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Xudafərin 200 (2021) 1400دی  201خداآفرین   

 واهابزاده بختیار

 یاشیم 50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یه؟یالل یمچاتد ی،نئجه اولدو ک من

 «ییه؟ن»: یلر. دئدرمیلمهب یهدئ یوخ،

 من اونو یچدیما یمیسو ک یچیما بیر

 .یلا یدئمه، الل یمیش،آن ا اللیجه

 سوووشدوغونو، نه تهر ایللرین

 .ییلدئ یاشاماق یاشاماق، رکبیله

 

 یجانالری،... کؤنلومون هدیمبیلمه

 .یبو داغدان او داغا من قووالدی

 کانالری،یللهآرزو دولو پ عؤمرون

 .یبوداغا من-بوداقدان اوچوردو

 

 له.اورک یاناندوغدو... هوسله،  گون

 ووروشدوم... گون آخشام اولدو. چالیشدیم

 له،یلکتزه د الدیمیقارش ایلی

 تامام اولدو. یلا ی،ک ییلدیمده آ بیر

 

 .یقار یاغیشی، یمادیم... سایمگئتد یول

 .یمدئد «ینجَلمزسن دتله مقصده»

 *،یاؤتوشدو وئرست آغاجالر یانیمدان

 .دیمیلمهب یاسا ی،اولماد ماجالیم

 من ائله اوچدوم، یم،قانادالند ئلها

 .یههفته ییآ یدؤندرد سورعتیم

 اوچدوم، یلرهگؤ ینجاآرد رزوالرا

 .یهگؤ یارامیر لرییمتقو یئرین

 

 .یئمیشمبال دا  یچمیشم،ده ا زهر

 ده.کشمکش ینم یولالری عؤمرومون

 یشم،ممههئچ زامان گؤزله یواخت من

 .یشههم یوبدؤ یمیاؤزو قاپ واخت

 

 دا تالطوم اولدو، یاشادان منی

 .یماؤتدو آنالر ینونداقو دالغاالر

 امان اؤلچوم، واخت اؤلچوم اولدو،ز منیم

 .الریمیجانه ینگلمه اؤلچویه

 

 اؤنومده ماسا، دیریزیدن موحیط

 قارداش! ی،عؤمرومون هر آن دیرلپه

 یرماسا،اورَکده باش قالد دالغاالر

 قارداش! ی،آختارما دالغان حیاتدا

 

 ینی،واختا حدّ یلدیریبب یاشادیم،

 .یارا-یارامن  یدالغاالر دلی

 ینی،حدّ ین... عشق اولسون واختیمیاشاد

 !الرایرپینتیچ یغدیرانس اؤزونه

 

 یاغیر،اؤتوبدور، دؤشه قار  دنذیروه

 ...نه غم؟یوردؤ یشق ینیقاپ یر،اس یئل

 دیر،یگیم... خوشبختلیمدخرجله اللیمی

 .یلمیرمب یهدئ یغینیقالد منئچه

 

 گاه جاوانام من، یام،قوجا یکمودر گاه

 .یلکیمیگاه دا ا یرامسال یادیما

 تالطومومدن، یغمایانس کؤنلومه

 ...یمیک یلا یرجهب یمیالل یاشادیم
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 یوجل محمت

 !دیریقوارل یبنه غر اینسان
 

 

 !دیریقوارل یرب یبنه غر اینسان

 اولور، نه سولو. یبلل یساغ نه
 قدر. یودوشدو یناکئچمه تالش ییخیب ینا،سئودا تالش دوشمز

 .یکلریلگؤرمز اوالر گؤزل ر،یَبورو یرصح یرب گؤزلرینی

 دوشر، توتماز اوالر... یترمهت یرب اللرینه

 .یزامّا جاوابس یریلیغین،سورار آ لرینیندن

 عؤمرونو. یساجیقاووودار اؤزونو، ق یه،دئ« وار دوستوم»

 .ینیلرفورصت یالشارپا یالاوووتماالری

 یایالرینی،سانار  یستیا یوق،سو قیشالرینی

 

 !دیریقوارل یبنه غر اینسان

 .لیقالرییاشیل یاخار یکن،آرزوسوندا یاشیل

 .یانالرااولما یاتح یالرسار یهدئ حیات

 ...یلرمنفعت ی،شرطلر یغی،سانار بازارل سئوگی

 .یدردلر لشدیرنیونگول یوک یار،سا یوک اؤزونه

 

 !دیریقوارل یبنه غر اینسان

 آغاج. یللیکنئچه ا یرب یاناولما کؤکو

 .ییرماندؤنن دَ هیلسو ا داشیما

 قورغو. یشانچال یهائتمه یوخ اؤزونو

 .یکافابر یارادان یوک آیاقالرینا

 اوالن اووچو. ینجادال چؤرک

 ...یولچو ییشکندَ یولو

 .یجانل یه،دئ« وار قلبیم»

 .یفالچ یلنب یینیجهاؤله

 ...ماثالچی

 

 !دیریقوارل یبنه غر اینسان

 جاناوار. یئین یکنتوخ ا قارنی

 جاناوار. ینیلمهب ماغیپایالش

 بوراخان جاناوار. میراث

 !...دیریقوارل یبنه غر اینسان

 

 گئجه یرب یقارل یوبو دیز

 

 گئجه... یرب یقارل یوبو دیز

 یریلیب،قالد سوفرادان

 یندیریلیب،م یلینهاوتوموب پولیس

 رک،یلهرله گؤندهترن بیر

 ماجرام. یال باشالداوتاغا حبس اولماق بیر

 گون اولور. اوچ لی،یتهب یلیا نجودوققوزو

 

 آدام، یربرانکارددا ب کوریدوردا،

 ی،کدر یرلریناوزون دم اوزونده

 اؤلور. اوستهیآرخاس یالیآغز آچیق

 

 یر،گل یالنیزلیق عاغال

 -یاخین ینکینهو اؤلولر لرینیو تام دل ییرنجا -

 گون: یآلت یئتمیش ایلکی

 ینین،ان قاپاوستومه باغالن یگیندهلدوشمن سسسیز

 هفته. یئددی ینداباش آلت ینینگم یرب یردم سونرا،

 دیک،یئنیلمه الکین

 :باشیم

 .یانیمدا ینساندیا یرب ایکینجی

 بوتون،-چوخونون اوزونو اونوتدوم بوس

بوروندور  یرچوخ اوزون ب ینجه،چوخ ا یالنیز،

 قاالن، یمداعاغل

 .یراالندیالراوتوروب س یمداقارش یولنئچه  حالبوکی

حؤکم  یمداحاقّ یدیوار ا یغیالریتک قا بیر

 اوخونورکن:
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 اولماق... هئیبتلی

 .دئییلدیلر

 :ییردیلربنزه یایاچوخ، اش اینساندان

 آخماق، یمیک یساعاتالر دیوار

 کیبیرلی،

 یمی،ک یالنف یرقاندال، زنج و

 .دیلریلو رذ حزین

 

 شهر. یرب یزسو کوچه ائوسیز

 .بوللوجا کدر ید،اوم بوللوجا

 .یکروسکوبیکم لرمسافه

 .لریشیکپ یالنیزمخلوقالردان  یاقلیآ دؤرد

 

 .یاسیندایامدون یاساقالر

 قوخوالماق: یاناغینی یارین

 .یاساق

 سوفرادا: ینیعئ یلمکب یئیه یئمک الاوشاقالرین

 .یاساق

اولمادان  یچو دوستاق یلمفت یکانلیت آرانیزدا

 :یشماقآنانال دان ینال،قارداش

 .یاساق

 قاپاتماق، ینیمکتوبون پاکئت ازدیغینی

 مکتوب آلماق: ییرتیلمامیش یپاکئت و

 .یاساق

 ن:سؤندورمه یالمپان یاتارکن

 .یاساق

 نرد آتماق: 

 .یاساق

 ییل،دئ یاناولما یاساق و

 :یشئ یلنالده قاال ب ییبیزلهگ ییندهاوره

 سئومک، دوشونمک و آنالماق.

 

 برانکارددا اؤلدو آدام. کوریدوردا،

 گؤتوردولر.

 نه کدر. ید،نه اوم رتیقآ

 نه چؤرک، نه سو.

 نه اسارت. یق،آزادل نه

 نه تاختا قوروسو، ی،نه دوستاقچ ینسیزلیق،قاد نه

 لر،یشیکاوتوروب اوزونه باخان پ ینداده قارش نه

 ... تامام.یتدیب یش،ا بو

 

 یزیمکیسی،ب یرداوام ائد فقط

 ینیم،بئ یردوشونمک و آنالماقدا داوام ائد سئومک،
 .یرداوام ائد یساؤفکه ینعفو ائتمه ییمینمهیلمهب دؤیوشه

 بر داوام.. یماقداسانج ییار،قارا ج یصاباحدان بر و

 

 

 

  

 

 

 

 آدانوْوا نازیک يآ

 ییزی یللتتوٌرک م

 

 توٌرکمن ، اوْغوزالردان یؤروٌک

 یمگلن من بوْزقیْرالردان

 بالقانالردان قافقازالردان

 ئلیمیاسن  دناورومچی

 

 یممن یغورقازاق، او قیْرقیْز،

 یمتاتار، اؤزبک من قیْریْم،

 قاراپاپاق ی،نوْغا توٌرکمن،

 یمسئودام من آذربایجان،

 

 هم موْستاردا ینا،در هم

 یممن یراثم تاریخیمدن

 دهیائلروم مقدونیه،

 یمسانجاق من یرب داقیْبریْس

 



96 

 

 Xudafərin 201  (2022)  1400دی 201خداآفرین 

 

 یمخزر، چوواش من آلتای،

 یمتووا، باشقورد من سیبیر،

 اورال یدیلساخا، ا بالقار،

 یماوْغوزدان کالم من گؤی

 

 یکرکوٌک، توٌرکمنل موصل،

 یممن یاریْم یرده ب حلب

 یلیتوٌرکوٌن د آخیْسقادا

 یممن یْموار قافقازالردا

 

 یممن یْتآغ یرات،هوْ توٌرکوٌ،

 یمهوْرون من ی،هاال زئیبک،

 یراقسانجاق، با دیرگؤیلرده

 یممن یْمجان آنادوْلو

 

 یممن یْبات یم،من دوْغو

 یممن یگوٌنئ یم،من قوزئی

 یللتیزم تک یْز،قارداش هپ

 یممن میهتورک یوردوم آنا

 ( یلگیب ) تورکاردوْغموش یحاقق اسماعیل

 

 

 شعري از ادیب کمال الدین

 رضایی

ههه بابل ، عراق (  1953دیب کمال الدین ) متولد سال ا

تمام عمر خود را صرف آموختن ونوشتن کرد . او دارای دو 

لیسانس در رشته های اقتصاد و زبان انگلیسی از دانشگاه 

موفقیت آمیزش به عنوان شاعر ،  بغداد است و در کنار کار

به روزنامه نگاری و مترجمی پرداخت و تاکنون ده 

 مجموعه شعر را انتشار داده است . 

که بسیاری از شعرهایش به زبان هایی همچون انگلیسی ، 

فرانسوی ، آلمانی ، رومانی ، ایتالیایی ، اسپانیایی ، کردی 

شده اند  وفارسی )توسط مترجم توانا حمزه کوتی( ترجمه

، واخیرا ً در آموزشگاه فرهنگی والیت جنوب استرالیا به 

دیپلم ترجمه ی همزمان نائل شد . او اکنون در استرالیا 

 .زندگی می کند

« حروف گرا» ادیب کمال الدین در موطن مادری اش به 

شهرت یافته و در پژوهشی ادبی در مورد کارهایش، که در 

 به منتقد 33  ، در بیروت به چاپ رسید 2007سال 

 به الدین کمال ادیب. پرداختند شعرش نقد و ستودن

 . رسید استرالیایی سنگ گران شاعران همتای شهرتی

او گستره ی وسیعی برای موضوع شعرش انتخاب می کند 

وبا آن تاوانی سنگین را می پردازد که از قلب سرچشمه 

می گیرد ومنجر به زیان واندوه و هم چنین منجر به عشق 

با اشکال گوناگونش می گردد . ادیب کمال الدین از این 

نمی هراسد که به مسائلی مثل جنگ ، حقوق بشر وروابط 

شخصی بپردازد . بلکه این را با مهارتی هنری و تناسخی 

http://shkur.blogfa.com/post/827/%d8%b4%d8%b9%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a8-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86
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عاطفی انجام می دهد . این شعرها از غرابت ونمادگرایی 

سرشارند و دردها مشترک است و رازها و گره های 

با شکلی عمیق و متفکرانه مکشوف اند که  فرهنگ عراق

آنچه راکه خصوصی است به چیزی جهانی تبدیل می 

 . کنند

 مختصری درباره تاریخ ادبیات عرب

 تاریخ بیشتر که باشند می سامی ملل از:  عرب ردمم

 یا نهم قرن به ربوطم نقوشی ،فقط رفته ازبین شان قدیم

یمن از آنها در دسترس  سرزمین در میالد از قبل هشتم

 دهنده  می باشد. وانچه از این نقوش بدست آمده نشان

 ما دست به آثارشان که اعرابی زبان با زبانشان که آنست

 دارد فرق رسیده

اعراب و بائده اعراب بطورکلی اعراب به دوسته بزرگ :

 تقسیم میشوند. باقیه

آنهای هستند که آثارشان از بین رفته وفقط  اب بائده:اعر

اخباری از آنها در قرآن واحادیث از قبیل قوم عاد وثمود 

 وطسم وجَدیس موجود است.

عرب  یعنی  بزرگ ی دسته دو به خود که :اعراب باقیه

 .شوند می تقسیم عرب مستعربه و عاربه

ی : که نسب آنها به یعرب بن قَحطان معرب عاربه الف(

ی م نیز  عرب قحطانی رسد وبه همین خاطر به آنها

گویندکه اعراب اصیل همین گروه می باشند وازآنجای که 

 نیز اعراب جنوبی جایگاه اصلی آنها یمن کنونی بوده به

 معروفند

نیز می گویند  عدنانی که آنها را ب( عرب مستعربه: 

 از که بودن کسانی. میرسد اسماعیل حضرت به  ونسبشان

ل اص ودر بودند کرده  کوچ العرب جزیرة به مجاور دبال

عرب نبودن اما به علت اختالطشان با اعراب ،زبانشان 

عربی گردیده بود بیشتر در شمال جزیرة العرب ساکن 

 .بودند مشهور نیز اعراب شمالی بودند وبه همین سبب به

اعراب جاهلی دارای ادیان مختلفی بودند از  ادیان عربی:

 می وخیبر یثرب های وشهر یمن در که یانیهود جمله 

)نصرانی( بودند ،عالوه بر مسیحی. وبرخی دیگر زیستند

)وثنیة(بودند وبرای بت پرست این دوکیش بیشتر اعراب

خود بتانی ازسنگ می تراشیدند که آنها را انصاب می 

  گفتند وبه عنوان خداوند آنها را می پرستیدند

 دوره های زبان وادبیات عرب:

 قرن اواخر از (622-475:)الجاهلی العهد -1

 اسالم ظهور تا  پنجم

العهد الراشدی واالموی یا عصر طلوع اسالم   -2

که این دوره را عهد نهضة  ه(:132-1م / 622-750)

 اول نیز می گویند

که  ه (656-132م / 1258-750العهد العباسی )  -3

ی امیّه در شامل حکومت بنی عباس در شرق وحکومت بن

حمله تاتارها به بغداد به انتها می   غرب )اندلس (بود که با

 رسد که این دوره را عهد نهضة دوم نیز می گویند

که  ه (:1213-656م /  1798-1258العهد الترکی )  -4

باین دوره عهد انحطاط وهمچنین دوره حکومت های پی 

ی ناپلئون  در پی )المتتابعه( نیز گفته می شود که با حمله

 به مصر پایان یافت.

 کنون تا میالدی 18قرن اواخر از که عهد النهضة:      -5

 .دارد ادامه

اکثر آثار منظوم ومنثور جاهلیه از بین  العهد الجاهلی:

، وعلت آن مکتوب نبودن آنها وهمچنین کشته شدن  رفته

راویان آنها در جنگ بوده. آنچه از ادب جاهلی به ما 

 مخرمة یق راویان بوده که مشهور ترین آنها رسیده از طر

 وابی االصمعی ، االحمر خلف ، الراویة حِماد و وفل ن بن

اوایل قرن دوم  از که  . باشد می االنباری بکر

 همت جاهلی اشعار آوری گرد به عرب علمای هجری

 زبان منبع ترین قدیمی آن که زیرا گماشتند

 اوضاع با شنایآ جهت المعارفی دائرة ومهمترین  عربی

د واز مهمترین باش می قدیم عرب واجتماع  واحوال

مجموعه های که این ادبیات وبه خصوص شعر را در خود 

 جای داده میتوان به مجموعه های زیر اشاره کرد.

 عهد اوایل در  را آن الراویه حماد که:  المعلقات السبع-1

:  اتالمُفَضَّل ّ-2 اکثریت نظر به نموده آوری گرد عباسی

 نموده آوری گرد را آن الضبی المفضل که

   دیوان الحماسه ی بحتری و دیوان الحماسه ابی تمّام -3

  ابن قتیبه کتاب الشعر والشعرااز ابو فرج اصفهانی و کتاب االغانی -4

 قرشی زید ابی از جمهره اشعار العرب.و مختارات ابن الشچریّ-5 

  
السبع و  المُذهّبات که آن  السبع: المعلقات

از طوالنی ترین وزیباترین  اند نامید نیز  والسُموط الطوال

 قصیده های شاعران عصر جاهلی می باشد

http://arabiczar87.blogfa.com/post-22.aspx
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 دیوار وبر  که آنها را بر روی پارچه ای با آب ذر نوشته

 نظرها معلقه شاعران تعداد درمورد که آمیختند می کعبه

 یم تا هفت آنها تعداد که اند آورده  آنها اکثر است مختلف

زُهیر  ،طَرفة بن العبد،امروءالقَیس آز عبارتند که باشد

عنترة ،عمروبن کلثوم،ولید بن ربیعه ،بن أبی سُلمی

 با را آنها برخی والحارث بن ح لّزِة العبسی  بن شدّاد

 وبرخی اند شمرده تا هشت النابغة الذُبیانی کردن اضافه

ده تا  عبیدبن االبرصو االعشی االکبر کردن اضافه با

 مرده اند.ش

که آن را عصر طلوع اسالم نیز العهد الراشدی واالموی:

 دین به اعراب گرایش بخاطر  نامیده اند ودر این دوره

 وفکر بودند آمده گرد هم دور اعراب  اکثرقبایل اسالم

 های وپایه بود کرده پیدا رواج آنها بین در قومی وحدت

 هدور در که. بود گرفته شکل آنان در عربی دولتهای

شمال آفریقا نیز  تا اسالمی عربی فتوحات  راشدین خلفای

گسترش پیدا کرده بود ودرزمان خالفت حضرت علی)ع( 

بعلت مخالفت معاویه وجنگ های که بین امام 

علی)ع(ودشمنانش صورت گرفت اعراب به حزب 

 به منجر نتیجه در که شدن تقسیم مختلف وگروهای  ها

 که امویان حکومت پس وازین. گردید( ع)علی امام شهادت

منتقل کرده بودند شروع شد وبا قیام  دمشق به را پایتخت

 بنی عباس به پایان رسید.

 بن زُهیر،حسَّان بن کعب برخی از شاعران این دوره:

 الجعدی،األخطل، النابغة الهُذَلی، ذُؤیب ثابت،ابو

 االسدی ،جریر،الکُمیت فرزدق

وکسانی  (ع)علی م اما ودر زمینه نثر نیز بزرگانی همانند

 .   سف وعبدالحمید الکاتبیو بن حجاج دیگر ازقبیل

دولت بنی امیه درشام به دست ابوالعباس العهد العباسی:

السفاح سقوط کرد وپایتخت از شام به بغداد منتقل شد 

پیامبر  وبدین صورت خالفت به فرزندان عباس عموی

 بطور ایرانیان های برشانه عباسی دولت های پایه.   رسید

شکل گرفت . وتاثیر  عام بطور شعوبیه قبایل ودیگر  اخص

 ایرانیان در حکومت عباسی سخت چشمگیر بود

 دوره سه به را عباسی دوره های ادب عباسی: ادب

 : کنند می تقسیم

: که مهمترین شاعران این الف( دوره انقالب وتجدد

ر )د( ابو نُواس)در هجا وهزلبُرد بن بَشّار از دوره عبارتند

)در زهد(.ودر نثر نیز کسانی مانند  وابوالعتاهیه شراب(

ابن المقفع سهل بن هارون ،احمدبن یوسف از مشاهیر این 

 دوره بودند.

این دوره بازگشتی ب( دوره بازگشت )ادب المعاکسه(:

 این  حال عین در ولی  است به قدیم وسنن عربی

 رواج آن از پیش که ونوخواهی تجدد جنبش از  بازگشت

 ابوتمام  از ادبیات نوع این سران از.نبود تاثیر بی بود افتهی

ابن  دوره این شاعران دیگر واز  باشند می والبحتری

می باشند . ودر نثر  ابن المعتزو د عبِل الخُزاعیو الرومی

 مشهور بودند. ألجاحظ نیز کسانی مانند

 تا تصنع بسوی تدریجی وحرکت ج(دوره استقرار

وره بر شمار شاعران افزوده شده بود در این د :اغراق حد

شاعران این دوره میتوان  میان از بودند، اندک  اما نوابغ

 الفارض ابن المعری ابوالعالء ، فراس ابو ، المتنبی  به

اشاره کرد.ودر نثر نیز کسانی  الرضی والشریف

 .بودند مشهور القاضی الفاضل و العمید ابن  مانند

عر اآلندلسی(:بعد از اینکه العهد العباسی فی الغرب)الش

موسی بن  قسمتی از ازوپا بدست اعراب وبه فرمان

فتح  طارق بن زیاد فرمانروایی وبه مغرب حاکم نُصَیر

گردید نوعی دیگر از ادبیات که برگرفته از محیط اقتصادی 

 شکل بود اروپا از بخش برآن حاکم وسیاسی  واجتماعی

 این مشاهیر ازو .گردید مشهور اندلسی ادب به که  گرفت

 ابن شُهَید، ، ابن هانی، ابن عبد ربه دوره

 باشد می....وغیره لسان الدین بن الخطیبو زیدون ابن

العهد الترکی یا )عهد انحطاط(: که این دوره را از نظر 

:  الف( دوره مغول:  شود می تقسیم دوبخش به سیاسی 

 وبا  شود می  شروع هوالکو دست به بغداد سقوط با که

ب(  ذیرد .پ می پایان ومصر شام بر سلیم الفاتح الءاستی

 می پایان مصر به ناپلئون ی حمله با که: دوره عثمانی

 نامیده انحطاط عصر جهت آن از را دوره این. پذیرد

 از شاعران وتشویق شعر تقویت ازعوامل بسیاری که  اند

 آتش به را ها کتابخانه اکثر مغول وقوم ، بود رفته بین

 بنابراین نهادند نم وقعی وشعرا ووشعر ندبود کشیده

 آورده روی دیگر مشاغل به زندگی گذران برای  شاعران

 زبان انتشار خاطر به  عثمانی دوره وهمچنیندر بودند

 پست به عربی ادبیات  دیوانی، واحکام مخاطبات در ترکی

 عربی شعر نتیجه ودر بود کرده سقوط خود مراحل ترین
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 آن ورونق ورنگ بود شده دچار لفظی تصنع بیماری به

 بود. یافته کاهش

الشاب الظریف ، البوصیری  برخی از مشاهیر این دوره:

)که قصیده مهم برده در وصف پیامبر از اوست(، ابن 

 شعری مشاهیر از  نباته وابن  الوردی، صفی الدین حلی

 می نیز دوره این مشهور علمای واز باشند می دوره این

 تاریخ در بطوطه خلکان،ابن ،ابن خلدون ابن به توان

ا وابن منظورصاحب )لسان العرب( فیروز آبادی وجغرافی

صاحب)القاموس المحیط( والزبیدی صاحب)تاج 

العروس(در علم لغة وابن مالک والسیوطی در علم نحو 

 اشاره کرد.

که با حمله ناپلئون به مصر ودر نتیجه  :النهضة عهد

ی مانند لبنان احتکاک آداب وفرهنگ کشورهای عرب

ورهای غربی در قرن هجدهم کش وآداب  فرهنگ با  ومصر

میالدی شروع می شود. که از مهمترین عامل دخیل در 

 -1: کرد اشاره ذیل عوامل  نهضت عربی می توان به

:که نقش بزرگی در بیداری بالد عربی وحرکت مدارس

بسوی پیشرفت وشکوفای ادب عربی داشت که مهمترین 

صنعت -2ان وسپس مصر تاسیس گردیدانها در لبن

 به منجر ها چاپخانه تاسیس روزنامه ومجالت: -3چاپ.

 روزنامه مهد نخستین مصر شدو ها وروزنامه مجالت انتشار

این مجامع  مجامع علمی وادبی:-4 است عربی بالد در

 کرد می جمع هم دور  ادبا وعلماء را جهت تبادل آراء

 -5نمود می یلتسه آنان برای را وبحث درس وطرق

(: که یکی از خاورشناسی) االستشراق -6. کتابخانه ها

عوامل احیای ادبیات عرب توجه مستشرقین اروپایی به 

که یکی تئاتر )التمثیل(:-7تحقیق ونشر کتب عربی بود.

 مردم وذوق عقل وتهذیب  از عوامل نشر فرهنگ وفنون

 بود

از  ادبیات در آغاز نهضت متاثر  ادبیات در عصر نهضت:

ری بود که آشکا وسستی ضعف دارای  عوامل انحطاط

درادامه در اثر آشنای با معرف غرب واندیشه ی غربی سیر 

ارتقای وشکوفای را طی که کرد که به مراحل گوناگونی 

 تقسیم می شود:

 که   الف( مرحله سنت گرای )رستاخیزو بیداری(:

 واسالیب وموضوعات افکار سوی به شعری حرکت  نوعی

سردمداران  ،واز جلو به رو نگاهی با است عربی شعر مقدی

 حسن شیخ الدرویش، علی  این دوره می توان به

 کرد اشاره البارودی وسامی الیازجی العطار،ناصیف

 احتکاک نتیجه در ب( مرحله نوآوری)نهضت واقعی(:

 جدید تحولی زمین مغرب ادبیات با زمین مشرق فرزندان

 نجات کهن وبندهای قید زوا گرفت شکل عرب ادبیات در

ند که ادبیات باید آیینه ی زمان خود یافت ودر یافتند

 باشد.در این مرحله سه مکتب پدید آمد

 نوآوری به  که کسانی مکتب یعنی:   مکتب مخضرمین 

 بر کارشان خواستند می ولی داشتند گرایش

 این نمایندگان واز باشد استوار قدیم ادبیات واساس  بنیان

احمد  عبداهلل البستانی، به توان می دوره

خلیل  و معروف الرصافی ،حافظ ابراهیم ، شوقی

 .اشاره کرد مطران

کسانی که که مکتب افراط کاران)المتطرفین(: دوم 

ارتباطشان با غرب به ویژه آمریکا ییها شدید بود ودر کل 

فرهنگ غربیشان از فرهنگ عربیشان قوی تر بود. 

جبران خلیل  وان بهوازنمایندگان این مکتب می ت

 .کرد اشاره جبران

 سعی که کسانی مکتب  :ابداع اهل  سوم مکتب 

 قید از را وآن دهند سوق آن صحیح راه به را شعر داشتند

 قدما از عمیق مدح،وتقلید وچاپلوسی غزل،تملق فساد

 اهمیت  شعر وانسانی اجتماعی های جنبه وبه کنند خارج

یوسف غضوب،امین  هب توان می آن نمایندگان واز دهند

نخیله،الیاس ابوشبکه ،فوزی معلوف، علی محمود 

 اشاره کرد.. صالح لبابیدیو طه، احمد زکی ابو شادی

         لفاخوریا یخ حنابرگرفته از کتاب :تار
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 سینداادین بایاتی دونیاآشیق صیّ ,درین کوکلرین صداسی
 

 تورک ( يدره جک ) سو یشرق یندکتر حس

 

 

 , تورک لَرین اَن قدیم شعر فورماسی اوالن بایاتی

آذربایجان خالقینین دا اَن قدیم ائل ادبیاتینین لیریک 

فورماسی دیر. عمومیتله تورک جغرافیاسیندا گئنیش 

اولو آذربایجان  یاییالن بایاتی شعر فورماسی قدیم و

 و وردوموزون هر یئرینده اولدوغو کیمی شعری

صنعتین جّنت مکانی اوالن قاراداغیمیزدادا چوخ 

یاییقیندیر. بایاتی هربیر اینسانین دونیایا گلیشی ایله 

الیالالرال قانینا هوپموش  اوخودوغوآناسینین اونا 

حوموزا ایشله ین واولور. بئشیک نغمه لری ایله ر

ین و شاعرلریمیزین بایاتی گوزل صنعتکارالریمیز

 گئنیش شکیلده خالقیمیزا َتقدیم اولونور. هدیلیندن د

ونلو حوزمیزین لریدده  آناالریمیزین آغیالری و

آنالرینی عینی زاماندا شان احوال روحیه لرینی باشقا 

 نسیللره آختاران اَن گوزه ل ادبیات نمونه سی دیر.

القین آشیق صیاد جعفرزاده کلیبرلی نین ده بایاتیالری خ

زنگین معنوی روحوندان قایناقالناراق بیر بوالق کیمی 

قاینایب آخماق دادیر. اونون اوزونه مخصوص اولوی 

دویقوالری ایله بسله نن وکونلونون ایستی حرارتی ایله 

پشیب چیخان بایاتیالر هم اورک لری اوخشاییر هم ده 

 نیسگیله وکدره غرق ائدیر.

ولو تانرینین اونا آشیق صّیادین بایاتی خزینه سی ا

ی یوئردیگی سئوگیدن باشالیاراق یئر اوزونده سئودی

 .تیوا ائدیرحاونون یاراتدیقالرینا َقدر هرشئی ا

 

 اَزل سئویله بسم آهلل

 یاراولسون سنه آهلل 

 یاخچی ایش گور دونیادا

 ِامداد ائیله سین آهلل  

 

ین عظمتی هر بیر معنوییات و  معنوییاتین اوجا مرتبه سی 

اوالراق آهلل  ل دوغا , روالن اینسانین الهام قایناغیغیو ایله 

شاعرصیّادین دا تانری سئوگیسی اونون بوتون .  تعالی دیر

یارادیجیلیق خطی بویوک گورونمک ده دیر. منیم بوایفادم 

شاعر صیّادین ,  هم ده اونو دئمه یه قناعت دوغروکی 

یوک سئوگیلی دین بو دویغوالرینین تانری وتانریا باغلی

 ده بویوک اوره ک سئوگیسی واردیر.  هلریمیز

 

 شاه نجف علی دیر
 دین ده هَدف علی دیر 
 اوالن یار امظلومالر 
 بیل کی طرف علی دیر  

 

زنگین  نادبیاتیمیزی یاسالمی دیرلر میللی دیرلرله یاناش

تورک روحونون   .تریجی سی دیرسگو  نینلشدیرمه سی

لویونده بوتو ر.دیاسالم سئوگیسی ایله بوتونلشمه سی

سی یجومردلیک روحونون یارادیج فتینین و مهربانلیق ص

 اولور. 

 

 عزیزینم مرده باخ
 نه نامرده مرده باخ 
 دار گونده اَلدَن توتان 
 بومرد اوغلو مرده باخ  

 

شاعر آشیق صیاد ین شعر صنعتی  یارادیجیلیغیندا اونون 

دینی اینانجی همیشه آپاریجی اولوبدور. اونون بوتون 

اثرلرینده دین ودینی اوبرازالر هرزامان شاعرین 

سوزونون مغزینین پرورش تاپماسیندا  و ملیسی سئوی

درین اهمّییَت کسب ائدیب دیر. شاعر صیّاد جعفرزاده نین 

بایاتیالری، خویراتالری، مانی لری، بوگوندن باشالیاراق 

چه، کئچه ئدیلدن دیله، آغیزدن آغیزا نسیل دن، نسیله ک

آیری شاعرین الهام قایناغی کیمی داوام ائده ری هم ده آی
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همانطورکی دیوان الغات تورک دن باشالیان . جکدیر

 ین یازیلی فورماسی ایندی اونون اصیل صنعتکاغیارادیجیل

گئنه مین  ,  اوغلونون دیلیندن سَسله نَرک بیر کوکنلیر

  قا داوام ائده جک دیر .غایللَر یاشام

تانریدان آرزوموز بودور یولون  گوزل ار وآشیق صیّادیشاع 

گئدرلی ، اَثرلرین اوخورلو اولسون بویوکدن بویوک اوجا 

 ن سیزه باشاریالر دیله ییرَم.اآهلل د
 1400/8/24تهران

 

 اهلل بسم لهیسئو اَزل

 آهلل سنه اراولسونی

 ادایدون گور شیا یاخچی

 آهلل نیس لهیائ امداد

 

 ریدیعل ، نجف ، شاه

 ریدی،عل هَدَف ندهید

 اراوالنی لَره مظلوم

 ریدیعل طرف یک لیب

 

 یکَسرل ، نمیزیعز

 یکَسرل ریشَمش پوالد

 یدیگیا کَسمَز ریشَمش

 یکَسرل سوز یل عنهط

 

 رید زرده ، نمیزیعز

 رید زرده میلیمئ میمَن

 آدام آالنماز نیحاقق

 رید بَرده ریوارد یعومر

 

 باخ نَره نمیزیعز

 باخ نَره باخ هیَ ییما

 بیگل بَد بئله زامان

 باخ نَره انیلدایزیس

 

 باخ مَرده نمیزیعز

 باخ مَرده نامرده نه

 توتان اَلدَن گوندا دار

 باخ مَرده اوغلو مَرد بو

 

 سَن آخمه نمیزیعز

 سَن آخما آخارسوتک

 نانیاولگ اوغلومَرد مَرد

 سَن باخمه مَحرمه نا

 

 رید دوزده نمیزیعز

 رید دوزده وخی دهیریاَ

 چاتماز آخره شیا کئج

 رید دوزده دئسَن هَرنه

 

 نانیاولگ دوز میزیعز

 نانیاولگ دوز وخی یریاَ

 قالماز یآد نینیریاَ

 نانیاولگ دوز وار عومرون

 

 آغام ، جیالحوا ، باب

 رداغامیب اولسا میاری

 لطفوندان اونون مییدئ

 ادساغامیّص قیعاش مَن

 

 رینارداد میزیعز

 رینارداد میلیمئ میمن

 ائدَن عومر بییئی محرا

 رینارداد جَهنّمده

 

 دول حاققا نمیزیعز

 دول ناحاققا،حاققا نه

 لَمهیائ عیزا یحاقق

 سول ده نه نانیگ اَس نه

 

 دانانالر حاق میزیعز

 االنالری ارییسئول چوخ

 نیقالماس ادایدون بو

 قاالنالر دهیشکل ، بو
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 هیسَما قمیعاش من

 هیسَما اوالن اولدوز

 یلگوز ، نیگوزللَر

 هیسما میگیسئود من
 

 رید سماده میزیعز

 رید سماده اولدوزالر

 اولدوزوم بخت مدهیمَن

 رید سماده گوز یماو
 

 لیب گوزه قمیعاش من

 لیب سوزه کالم حاقق

 بییجاال نینور یتانر

 لیب گوزه ، اوقاراگوز
 

 

 ریقرآنداد ، میزیعز

 ریقرآنداد کالم حاق

 سن لهیب حاق ستاسانیا

 ریدجاندا اوالن رتیغ
 

 ریحاقد یگیدئد ادیّص

 ریحاقد اَزلدن ، حاقق

 شلَریرایب انییاولم حاق

 ریناحقد مییدئ اَلحاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ریدیبنال

 

 یباغاتل یباغل ، شَهَر ریب بریکل

 رید یصفال چوخ ، سَن گؤره سَن گله

 یس مئشه ردهیب ، یآران یالقیای

 رید یجفال هَم ، بیچَک باللَر چوخ

 

 یالسقا بابک ، وار یس مئشه آنزا

 ینواس بولبول ، ریاوجال باغالردان

 یهواس و آب ، یدرماند دردلره

 رید یالیح لیب ، ینیگَل لهیا زیق

 

 ندنیازَل لیب ، اولوب وردوی مردلر

 ندنیغزل گول ، بیازی شاعرلرده

 گؤزلیندن هر ، بی لهیائ خلق خالق

 رید یوفال چوخ ، یانسانالر بوتون

 

 زامان هر رییدئ ، ندنیبابک " ادیّص "

 جانان ریب بئله ، ایایدون بو گلمز

 قانان یبابک ، بیائد دییتا خیتار

 ریدیبنال چون ، بریکل لدن اَزه
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