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آنا دیلینده تحصیل بیر چوخ گورونمه ین قابلیتلرین اورتایا چیخماسینا سبب اولور.
Ana dilində təhsil bir çox görünməyən qabiliyyətlərin ortaya çıxmasına səbəb olur.
دیل واز گئچیلمز تانری هدیه سیدیر  .دیل
Sorumlu müdür və Başyazar:

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

دونیامیزدا حال حاضیردا
بیر چوخ دیللر یئترینجه
دقت ائدیلمه دییندن
یوخ اولور و یا یئرینی
باشقا بیر دیله بوراخماق مجبورییتینده قالیر .البته
بو آجی بیر حقیقت دیر .هر بیر دیلین اولومو ایله
بیر خالق یاخود توپلولوق بوتون معنوی وارلیغی و
الده ائتدیی قازانیمالریال یوخ اولور .اونودولور و
حیات صحنه سیندن سیلینیر.
بودا اینسان اوغلونون ان بویوک
ایتگیسی دئمک دیر .دونیامیزدا کیم
اولور اولسون ایستر اقربا توپلولوقالر و یا
ایسترسه ده بیزه چوخ اوزاق اوالن
توپلولوقالرین مدنیتینین اولومو سوی
قیریم نیته لیینده دیر.

اینسان اوغلونون سیستملی قورولوشونون
اوزللیی دیر.
دیلین وارسا حیاتین و یاشامین سوردوروله بیله
جکدیر .دیل هر بیر توپلومون حساس نقطه سی
دیر او اوزدن ان قدار دوشمنلر اونو هدف آلیرالر.
زیرا دیلسیز باش یاراماز داش دیر.
مانقورتالشماق و داها دوغروسو مانقوردالشدیرما
معنوییاتین ان تمل تاالما متودالرینداندیر .تاریخ
ده بیر چوخ اولوسالر بو مکانیزمایال یوخ
ائدیلمیشدیر.
گونوموزده بعضی آرخالی دیللر هر گون
بیزلره باسقی یاپماقدادیر .بیز اونون فرقینده
اولماساق بئله او دیللر اونا یاتیریالن مالیه
لرین و سیاسی – اجتماعی دسته یین سایه
سینده بیزیم مین ایللر الده ائتدییمیز
مدنیتی چالماقدایر.

دیل ایلک اونجه دوشونجه میزین
افاده مکانیزمی اولماقال یاناشی
اوزون ایللر بیریکدیردییمیز مادی
و معنوی کولتور ثروتیمیزین هم سوزجوسو
هم ده قورویوجوسودور .دیل تمل وارلیقدیر.

اوغورو و سالدیرقان دیللر هر گون ائوالدالریمیزی
کوکوموزدن قوپارماقدادیر .اونا گوره ده آنا دیل ده
تحصیل ان واجیب تمل حاقالرداندبر.
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غیری آنا دیلده تحصیل ده بو حادثه باش وئرمز.
اونا گوره کی یابانجی دیل ده تمل ایتیم ایلک نوبه
ده فردی اوز کولتوروندن قوپارما آماجی
داشیدیغی اوچون اینسان دا اراده گوجلولویونو و
عظمکارلیغی ضعیفلدر .هم ده اوزگه دیل ده اویره
نیم حقیقت ده ازبرله مک اصولودور .قانا هوپماز و
روح ایله بوتولشمز .نه قدر چوخ باشقا دیلده
اوخوساق او قدر اوز یارادیلیش کدالریمیزدان بیر
او قدر اوزاقالشاجاغیق .البته بوردا صحبت تمل
ایتیمدن گئدیر .زیرا اوشاغین اوز گوونی سارسیر و
سیلینمز روحی تروما آلیر .چونکو سئچیم گوجو
اولمادیغیندان مجبوری ایتیمه تابع توتولور.
مجبوریت ده هئچ واخت محبوبیت اوالماز.
چوخ اوزونتویله دئیه بیلرم کی بو گون بیزدن
چالینانالر صاباح باشقالرینین مالی اوالجاقدیر.
علم و بیمسل قورولوشالر هر گون آنا دیللی
تحصلین اونمینی وورقوالماقدادیر .بو گون بیزدن
چالینان گول باالالر یارین اونالرین آنا دیللرینده
بلبل تک اوته جکدیر .نه یازیق بیلمه یجکدیر کی,
بو آغاج اوز کوکو اوسته بیتمه ییبدیر.
اما آنا دیلده تحصیلین بیر چوخ فایداالری واردیر
اوجورکی  ,آنا دیل ده اوخوماماغین بیر چوخ
جبران ائدیلمز زیانالری واردیر.
آنا دیلده تحصیل اینسانین سوز داغارجیغینی
زنگین توتار و دوشونمه پروسسینی سرعتلندیرر.
عقلی هوش و اجتماعی بئجرینی یوکسک توتار.
اویوشوم و سوسیالالشمانی ساغالم قیالر.
پسیخولوژی اوالراق فردی بوشلوقالری مثبت
یونده هدایت ائدرک فرد ده اوز گوونی آرتیرار.
آشاغالنمیش کمپلکسینه قارشی عوض اولونماز
معالجه یونتمی دیر .ژنتیک عامیللرین فاکتیکی
اولوشومونو ساغالر و گونجل توتار .حال بو کی

ترک ائتمه و یا ضعیف سویه ده اوخوما و بیرده
اوخول قورخوسو بیگانه دیلده زورال تحصیلین
نتیجه لریندن دیر .باشقا دیل ده اجباری درس
حفظیت ماهیتی داشیر اونا گوره ده اویردیلن هر
شئی زامان آخیمی ایله اونودولماغا محکومدور.
حقیقی تمل تحصیل هر بیر فردین ائوده
دانیشدیغی دیل ده آپاریلمالی دیر .قاوراما و اوزون
ایللر یادداش دا ذخیره ائدیله جک بوتون اویره
نیملر یالنیز آنا دیل ده ایتیم دن ایره لی گله بیلر.
هیچ بیر فرد ایلک اونجه باشالدیغی آنا ایتمین
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یابانجی دیلده اولماسینی سئومز .چونکو اونو او
دیل ده قاورایاجاغی سوزلر و آنالمالر یوخدور .ائله
بونا گوره ده ائولرده و یا محله لرده یادا شهرلرده
یایقین اوالن آنا دیللرینی ایتیمله یوخ ائتمک
ممکن دئییلدیر .الکن سوز خزینه سینی آشاغایا
ساال بیلرلر .اوسته گل یئرلی آنا دیلینه قارشی
آپاریالن غرضلی منفی تبلیغاتالر دا خالق دا اوالن
اوز آنا دیلینه سئوگینی زده له یه بیلر.
بونون عکسی ده اوال بیلر  .اگر مجبوری ایتیم هم
ده سیاسی و نظامی هده قورخو ایله برابردیرسه او
زامان مجبور ائدیلن اینسانالرین نیفرت چاناغینی
داشیرا بیلر و توپلومالر آراسی قارقاشایا گتیریب
چیخارا بیلر کی  ,اونوندا اوز منفی گوسترگه لری
اوال بیلر.
آنا دیلینده تحصیل اینسان دا سایقینلیغی و
اینسان سئوگیسینی هم آشیالر هم ده
آرتیرار .ترسینه سایقیسیزلیقال اوز دیلیندن
اوزاقالشدیریالن کس نهایت ده ایلک
باشالنقیجدان

آشاغلیق

کمپلکسینه

قاپیالراق سایقین و سئوگین اولمویا بیلر.
توپلومالر هر زامان قارشیلیقلی سایقی و سئوگیله
بیر بیرینه اویوم ساغالیا بیلر .آنجاق بیری سایقین

او بیریسی سالقین اولورسا تاریخی نیفاقدان باشا
بیر الده ائدینیمی یوخدور.
گله جه یی دوغرو قورماق ایسته ییریک ایسه
ایلک اونجه بو گون بیر بیریمیزله دوزگون  ,دوغرو
و عدالتی داورانمالییق.
کیمسه نین حاققی یوخدور کیمسه نی آنا
دیلینده آناسینا مکتوب یازماقدان محروم ائتمه یه.
دیللرین اولومو اینسانالرین اولومودور و بونو ائدنلر
اصلینده سسسیز سوی قیریم ائتمک ده دیرلر.
یوخ ائدیلمه یه معروض قاالن خالق اگر بو گون
سوسقوندورسا او دئمک دئییل کی او گله جک ده
بو ظلمین اوجونو وانتقامینی آلمایاجاقدیر.
بو گون بیزیم سحولریمیزین آغیر حسابینی
گلجک نسیللر اوده یه جکدیر.
آشاغالنمیش کیمسه دن سئوگی و حورمتله
گوزلمه اوزون اوچون .یئری گلنده تاریخی
یادداش اوز ایشینی گوره جکدیر.
هر کس اوزو اولسون آنجاق بیر یئرده هامی اوالق
وداها گوجلو اوالق.
گئنه بیزم دیلیمیز ائوده قالدی.اوردادا چوخ گوون
ده دئییل.
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اﻫمیﺖ ﺯباﻥ مادرﯼ اﺯ
ﺯباﻥ بﺰرگاﻥ
*ماندﻻ:
اگر با فردﯼ با ﺯبانﯽ که مﯽفﻬمد ﺻحبﺖ
نکنید ﺣرفتاﻥ به مغﺰش میرسد ,اما اگر با او
به ﺯباﻥ مادریﺶ ﺻحبﺖ ﺷود ﺣرفتاﻥ بر
دلﺶ مﯽ نﺸیند.
*ﻫایدگر :
ﺯباﻥ مادرﯼ را قلب اﺣﺴاس و الﻬاﻡ اسﺖ
بنابراین کﺴانﯽ که با ﺯباﻥ مادرﯼ در مﯽ
افتند در واقﻊ با ﻋمیﻖ ترین ﺟنبه روﺡ
مبارﺯه مﯽ نمایند و در آخر نیﺰ سر ﺷکﺴته
خواﻫند ﺷد.

*نﻈریه ﯼ ﺟامﻌه ﺷناساﻥ :
" ﺯباﻥ مادرﯼ با ﺷیر مادر در ﺟاﻥ ﺷده و با
مرﮒ اﺯ تن بیروﻥ میرود و تحمیل ﺯباﻥ
دیﮕر بجاﯼ ﺯباﻥ مادرﯼ ﺟنایﺖ محﺴوﺏ
میﺸود .
*ﻫایدیﮕر :
" اگر ﺯباﻥ ملّتﯽ اﺯ بین برود آﻥ ملّﺖ ﻫﻢ اﺯ
ﺻحنه ﻫﺴتﯽ خارﺝ ﺷده اسﺖ.
*پروفﺴور ﺟینو آلفرد:
کﺴﯽ که ﺯباﻥ مادرﯼ را به فرﺯنداﻥ خود
یادندﻫد نه تنﻬا به پدراﻥ و اﺟداد و
فرﺯنداﻥ خود خیانﺖ کرده بلکه به تماﻡ
بﺸریﺖ نیﺰ خیانﺖ کرده اسﺖ چوﻥ باﻋث
نابودﯼ یکﯽ اﺯ فرﻫنﮕﻬاﯼ بﺸرﯼ ﺷده اسﺖ.

*سیدﺟمالدین اسدآبادﯼ :
ﻫر ملتﯽ که ﺯباﻥ خود را فراموش کند
تاریﺦ خود را گﻢ کرده اسﺖ و ﻋﻈمﺖ
خویﺶ را اﺯ دسﺖ داده اسﺖ و براﯼ ﻫمیﺸه
در بندگﯽ و اسارﺕ باقﯽ خواﻫد ماند.
*ساﺯماﻥ یونﺴکو :
" کﺴﯽ که نتواند به ﺯباﻥ مادرﯼ خودﻥ
بنویﺴد و بخواند بیﺴواد محﺴوﺏ مﯽﺷود
".
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ایراﻥ تحصیل سیﺴتمینده آنا دیلﯽ مﺴلهسﯽ
İranda təsil sistemində ana dili məsələsi
Şahnisə Rüstəova
شاهنیسه روستم اوا

تحصیل واسیطهسیله هر بیر خالق میلّی و معنوی
دَیرلرینی یاشاداراق اینکیشاف ائتدیریر .گوجلو
دؤولتچیلیگین یارانماسی و قورونماسی اوچون

تحصیل سیستئملرینی بو دَیرلر اساسیندا قورور
(کانادا ایکی دیللی ،بلژیک اوچدیللی ،سوئد ایکی
دیللی) .بعضی دؤولتلر ایسه میلّی چئشیدلیلیگی
مؤوجود قورولوشا قارشی تهدید کیمی گؤرور .بئله
دؤولتلر تحصیل سیستئمینی تک دیل ،تک
ائتنیک اساسیندا قورور”،واحید دؤولت ،واحید
میلّت ،واحید دیل” آدی آلتیندا اؤلکهدهکی دیگر

الزیم اوالن میلّی شعور محض تحصیل
نتیجهسینده فورماالشیر ،قووّتلهنیر .الکین
تحصیل سیستئمی میلّتین اؤز آنا دیلی و میلّی-
معنوی دَیرلری اساسیندا فورماالشدیقدا میلّی
شعورون اینکیشافینا تکان وئریر .اؤز آنا دیلینده
تحصیل آلمایان بیر خالقین میلّی کیملیگینی
یاشاتماسی و میلّی مدنیتینی اینکیشاف
ائتدیرمهسی حلّی چتین اوالن مسلهلردندیر.
چوخ میلّتلی اؤلکهلرده تحصیل سیستئمی
مسلهسی فرقلیدیر .بو اؤلکهلرین بعضیسی ائتنیک
فرقلیلیکلری ،چوخ دیللیلیگی قبول ائدیر و

خالقالری آسیمیالسیون ائتمگه چالیشیر .ایرانی
میثال گؤسترمک اوالر .چاغداش ایراندا ،پهلویلر
دؤورونده اولدوغو کیمی ،تحصیل سیستئمی
فارسالشماغا و ایرانچیلیغا خیدمت اساسیندا
قورولموشدور.
حالبوکی ایران مدرن دؤولتلرین تجروبهسیندن
فایداالنان قونشو افغانیستان و عراق کیمی چوخ
میلّتلی اؤلکهلردن اؤرنک آال بیلر .عراقین 30
ژانویه -2005جی ایل تاریخینده رفرندوما وئریلن
یئنی آنایاساسینین  3و -4جو مادّهلرینده عراقین
موختلیف ائتنیکلر ،دینلر ،مذهبلردن تشکیل

گیریش
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اولوندوغو ،عربجهنین و کوردجهنین عراقین رسمی
دیللری اولماسی قید اولونور .آنایاسانین بو
مادّهلرینه اساساً ،غیری-عرب منشالی عراقلیالرین
اؤوالدالرینین اؤزل و یا دؤولت تحصیل
اورقانالریندا اؤز آنا دیللرینده (تورکمانجا،
سوریانیجه ،ارمنیجه) تحصیل آلماق حوقوقالری
وار-2014 .جو ایل ژانویهنین -7ده عراق مجلیسی
سس چوخلوغو ایله عرب دیلی ایله یاناشی ،کورد
دیلینی رسمی دیل کیمی تانیدی .ائلجه ده
افغانیستان آنایاساسینین -16جی مادّهسینده
دئییلیر“ :پشتو و دری دیللری دؤولتین رسمی
دیللریدیر .جمعیتین اکثریتینین اؤزبکجه،
تورکمنجه و یا بلوچجا دانیشدیغی بؤلگهلرده بو
دیللر -3جو رسمی دیل کیمی قبول اولونور”.
آنایاسانین -43جو مادّهسینده ایسه افغانیستان
دؤولتینین ائتنیکلرین آنا دیلینده تحصیل
آلماسی اوچون الزیمی شرایط یاراتماسینین
ضروریلیگی قئید اولونموشدور(.)24
ایراندا

تحصیل

سیﺴتئمﯽنین

تﺸکّولو

ایراندا تحصیل سیستئمینین فورماالشماسی
موختلیف مرحلهلردن کئچمیشدیر .بو بارهده
ایراندا ،ائلجه ده آذربایجاندا بعضی تدقیقاتالر
یازیلمیشدیر .بو چوخ جهتلی تدقیقات طلب ائدن
مرکّب بیر پروبلئمدیر و بیز بو مقالهده داها چوخ
ایرانین تورک منشألی اهالیسینین آنا دیلینده
تحصیل آال بیلمهسی مسلهسینی آراشدیرمایا
جلب ائتمیشیک.
اون دوققوزنجو عصرین اورتاالرینا قدر ایراندا دینی
تحصیل مؤوجود اولموش ،اؤلکهده چوخلو سایدا
دینی مکتب و مدرسهلر فعالیت گؤسترمیشدیر.
-1887جی ایلده میرزه حسن رشدیه اوروپا
اوصوللو تدریس سیستئمینی ایرانا گتیرهرک،
ایلک اوالراق یئنی تیپلی مکتب تشکیل

ائتمیشدیر .او،آذربایجاندا (تبریزده) آچدیغی بو
یئنی تیپلی مکتبده تعلیمی تورکجه و یازدیغی
“وطن دیلی” ”،آنا دیلی” ( )1894درسلیکلری
اساسیندا آپارمیشدیر .الکین مؤوهوماتچیالردان
گؤردوگو تضییق نتیجهسینده مکتب باغالنمیش،
رشدیه ایسه قافقازا مهاجیرت ائتمگه مجبور
اولموشدور .نهایت ،او-1897 ،جی ایلده تهراندا
ایلک یئنی تیپلی مکتب تشکیل ائدهرک“ ،وطن
دیلی” کیتابینی فارسجایا چئویریب درسلیک
کیمی تدریس ائتمیشدیر.
ایراندا دونیوی تحصیل وئرن ایلک تحصیل
موسیسهسی  -دارالفنون اون دوققوزنجو
عصرین -90جی ایللرینده یارادیلمیشدیر.
-1909جو ایلده مشروطه اینقیالبینین
نتیجهلریندن بیری اوالراق ،ایراندا معاریف
ناظیرلیگی یارادیلمیش و -1911جی ایلده ایسه
ایجباری ایبتیدایی تحصیل حاقّیندا قانون قبول
ائدیلمیشدیر .ایراندا معاریف ساحهسینده کؤکلو
ایصالحاتالر ایسه -1928جی ایلده رضا شاهین
فرمانی ایله حیاتا کئچیریلمیش و عوموم تحصیل
مکتبلرینین واحید دؤولت سیستئمینین
یارادیلماسی ایله دونیوی تحصیله کئچیلمهنین
اساسی قویولموشدور ( ،8ص .)174-175 .الکین
یئنی یارانمیش تحصیل سیستئمینین
شووینیست پرینسیپلر اساسیندا فورماالشماسی
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اؤلکهدهکی دیگر خالقالرین میلّی حاقالرینا
وورولموش ضربه ایدی.
پﻬلویلر ﺣاکیمیتﯽ دؤورونده تحصیل
سیﺴتئمﯽ و آذربایجانلیالر
رضا شاه دیکتاتورلوغو دؤورونده ()1925-1941
عوموم ایران میلّتچیلیگی (پان ایرانیزم) آرتیق
بیتکین ایدئولوژی فورما آالراق دؤولت
سیاستینین آنا پرینسیپینه چئوریلدی ،همین
سیاستین نظری اساسالرینی یاراتماق جهدلری
ائدیلدی…
بئلهلیکله ،ییرمینجی یوزایللیگین اوّللرینده
عوموم ایران میلّتچیلیگی کیمی فورماالشماغا
باشالیان ایدئولوژی -20جی ایللردن شووینیزم
کیمی ایرتیجاچی بیر شکیل آالراق ،رضا شاه
دیکتاتورلوغو دؤورونده دؤولتین داخیلی
سیاستینین ایدئولوژی اساسینی تشکیل ائتمیش
و میلّی آزلیقالری فارسالشدیرماغی طلب
ائتمیشدیر ( ،14ص.)195 .بو دؤورده حؤکومت و
اونون ایدئولوقالری غئیری-فارسالرا ،خوصوصیله
تورکلره قارشی یوروتدوکلری آسیمیالسیون
سیاستینی اساساً تحصیل واسیطهسیله حیاتا
کئچیرمگه چالیشمیشالر .اونالر بئله حساب
ائدیردیلر کی ،واحید دیل – فارس دیلی اساسیندا
تحصیل سیستئمی جوخ میلّتلی اؤلکه اوالن
ایراندا “واحید ایران میلّتی”نین یارانماسینا
یاردیمچی اوالجاق و فارس تفکّورلو یئنی نسیل
یئتیشدیرهجکدیر.
بو دؤورده نشر اولونموش درسلیکلر ده شووینیست
ایدئولوژی اساسیندا ترتیب ائدیلیردی و اونالردان
بو ایدئولوژینین حیاتا کئچیریلمهسی اوچون
مهوم وسایط کیمی ایستیفاده اولونوردو.
همین دؤوردن باشالیاراق ،تورک دیلینده اوالن

توپونیملر دییشدیریلیب فارسالشدیریلدی .میثال
اوچون ،اورمیه – رضاییه ،سالماس – شاپور،
قاراداغ – ارسباران ،قاراچیمن – سیاهچمن،
سویوق بوالق – مهاباد ،تیکانتپه – تیکاب،
باشبوالق – سرچشمه ،آغ تپه – سفیدتپه ،قاراسو
– سیاه آب ،سایین قاال – شاهین دژ ،آجی چای
– تلخه رود ،قاراعینی – سیه چشمه ،توفارقان –
آذرشهر و س .تاریخی تورک آدالری ترتیب
اولونموش جوغرافیا درسلیکلرینده و تاریخه عایید
کیتابالردا فارس یؤنلو یئنی آدالرال وئریلیر .مقصد
گنج نسله تاریخی یئر آدالرینی اونوتدورماق ایدی.
مکتبلرده تورک دیلینده تدریس ،حتّی بو دیلده
دانیشماغا بئله قاداغاالر قویولدو.
1945٫جی ایلین دسامبریندا میلّی حکومتین
قورولماسی ایله آذربایجانلیالر ایللردن بری الده
ائده بیلمهدیکلری بوتون حاقالرینا قوووشدوالر .او
جوملهدن -1945-1946جی ایللر آراسیندا
آذربایجاندا تحصیل و مدنیت ساحهسینده اؤنملی
ایصالحاتالر حیاتا کئچیریلدی .بو دؤورده
آذربایجان تورکجهسی رسمی دؤولت دیلی اعالن
ائدیلدی ،مکتبلرده و دؤولت قورومالریندا رسمی
دیل کیمی ایستیفاده اولونماغا باشالندی و
ایبتیدایی مکتب شاگیردلری اوچون “آنا دیلی”
آدلی درس کیتابی یازیلدی .تبریز بیلیم یوردو
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تأسیس ائدیلهرک ،تورکجه تحصیل و تعلیمه
باشالنیلدی.
آنجاق میلّی حؤکومتین سوقوطو ایله آنا دیلینده
تدریس یئنیدن یاساق ائدیلدی ،آذربایجان
دیلیندهکی درسلیکلر ،کیتابالرا اود وورولوب
یاندیریلدی.
میلّی روحلو موعلیملر ،ضیالیالر جزا و تعقیبلره
معروض قالدیالر.
میلّی حؤکومتین داغیلماسیندان سونرا مرکزی
حؤکومتین آذربایجاندا معاریف ساحهسینده
فارسالشدیرما سیاستینی حیاتا کئچیرمهسی چوخ
دا آسان اولمادی و او ،موختلیف موقاویمتلرله
اوزلشمهلی اولدو.
-1949جو ایلین سونوندا آذربایجان شهرلرینه
سفر ائتمیش “اطالعات” قزئتینین مخبیری
ابوالحسن احتشامی فارس دیلینین آذربایجان
معاریفی سیستئمیندهکی مؤوقعییندن دانیشاراق
ناراحاتلیقال قید ائدیر …”:آذربایجان میلّی
حکومتینین دئوریلمهسیندن اوچ ایله یاخین بیر
مدّتین کئچمهسینه باخمایاراق ،تورک دیلینین
محو ائدیلمهسی و فارس دیلینین آذربایجاندا
یاییلماسی ساحهسینده هئچ بیر ایش
گؤرولمهمیشدیر .بو گون ده میلّی مکتبلرده درسلر
تورک دیلینده آپاریلیر” .بو ایسه اوندان ایرهلی
گلیردی کی ،اهالی فارس دیلینی ایشلتمکدن
بویون قاچیریر ،شاگیردلر ایسه درسلرین گئدیشی
زامانی همین دیلی بایکوت ائدیردیلر ( ،2ص.)50-51 .
آذربایجان اوستانینین (ایالتینین)معاریف و
مدنیت ایدارهسینین -1331جی ایلده ()1952
مکتبلره گؤندردیگی مخفی سرانجامدا ایسه
دئییلیر“ :محترم اورتا مکتب مدیری! الده ائدیلن
معلوماتا گؤره ،بیر مدّتدیر کی ،تورکیهده
موختلیف تورک عیرقلری حاقیندا کیتابالر نشر

اولونور و بو کیتابالردا اساسی اولمایان سندلرله
آذربایجانلیالرین تورک اولدوغو ایدیعا ائدیلیر.
اونالر بو بؤلگهنین خالقینین طرز و تفکّورونه
نوفوذ ائتمکله ،پانتورکیزمی یایماقال اؤز
مقصدلرینه نایل اولماق ایستهییرلر.
بونا گؤره الزیمدیر کی،
 .1بو قبیلدن اوالن نشرلرین طلبهلر آراسیندا
یاییلماسینین قارشیسی جیدی شکیلده آلینسین؛
 .2بونالرین هر هانسی بیر نوسخهسی اله
کئچیریلدیکده ایدارهیه گؤندریلسین؛
 .3تاریخ و جوغرافیا موعلیملرینه گؤستریش
وئرین کی ،دوالییسی ایله درس آراسیندا آذری
دیلینین منشایی حاقیندا بحث ائتسینلر،
آذربایجان دیلینین تورک یوخ ،آذری اولدوغونو
وورغوالسینالر؛
.4پانتورکیست روحدا اوالن هر بیر جهده قارشی
اؤنلهییجی تدبیرلر حیاتا کئچیریلسین” (.)6
مخفی قریفله (م )1131-09-بیر نوسخهسی ده
آذربایجان والیسینه (اوستاندارینا) گؤندریلن بو
سندگؤستریر کی ،آذربایجان دیلینین و میلّی
کیملیگینین وارلیغی رژیم اوچون ان تهلوکهلی
ایشلردن بیری اولموشدور .موحیطدهکی آغیر
شرطلر ،قاداغاالرا باخمایاراق ،او دؤورده ده
آذربایجاندا آنا دیلی و میلّی کیملیک اوغروندا
موباریزه میلّی آزادلیغین اساس هدفلریندن بیری
کیمی داوام ائتمیشدیر.
محمدرضا شاهین ( )1941-1979حیاتا
کئچیردیگی “آغ اینقیالب” دا آذربایجانلیالرین
دیلینه ،معاریف و مدنیتینه بؤیوک ضربه
وورموشدور .بو دؤورده آذربایجاندا ساوادسیزلیغی
لغو ائتمک آدی آلتیندا رایون و کندلره گؤندریلن
“سپاه دانش” (معاریف اوردوسو) آدالنان فارس
دیللی “کؤنوللو” حربچی دستهلر اصلینده اهالینی
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معاریفلندیرمکدن داها چوخ ،کوتله ایچریسینده
فارس دیلینی یایماق مقصدینه خیدمت
ائتمیشدیر.
آذربایجانین شهر و کندلرینده “معاریفلندیرمه”
ایشی ایله مشغول اوالن “سپاه دانش”
عوضولرینین چوخو آذربایجان دیلینده
دانیشماغی بیلمهین “کؤنوللولر” ایدی .الکین
فارس دیلینده مجبوری تحصیل غیری-فارس
خالقالرین میلّی کیملیکلرینی اونوتدورمادی،
عکسینه ،چوخلو سایدا میلّی ضیالیالرین
یئتیشمهسینه تکان وئردی.
ایران ایسالم اینقیالبیندان سونرا تحصیل
سیستمینده آنا دیلی مسلهسی
 1978-1979٫جو ایللر ایران اینقیالبی
آذربایجانلیالرا میلّی ایستکلرینی گوجلو بیر
شکیلده دیله گتیرمک ایمکانی وئردی .ایراندا
یاشایان دیگر خالقالر کیمی ،اؤلکهنین شاه
رژیمیندن آزاد اولونماسیندا اؤنملی و حلّ ائدیجی
رول اوینامیش آذربایجانلیالر دا یئنی یاراناجاق
دؤولتدن برابرحوقوقلو وطنداش موناسیبتی ،میلّی
و مدنی حاقالرینین تام شکیلده تانینماسینی
گؤزلهییردیلر .اونالر دؤولتین بو ساحهده عملی
آددیمالر آتاجاغینا اومید ائدیردیلر .میلّی ایستکلر
ایچریسینده خوصوصیله آنا دیلینده تحصیل
مسلهسی اؤنده گلیردی.
اینقیالبدان درحال سونرا غیری-فارس خالقالرین
نومایندهلری بو ایستیقامتده فعالیته باشالدیالر.
آنایاسادا ایرانداکی بوتون غیری-فارس خالقالرین
اؤز آنا دیللرینده تحصیل حوقوقو مسلهسینین تام
شکیلده عکس اولونماسی اوچون حسن
حبیبینین حاضیرالدیغی تکلیف موختلیف
غیری-فارس خالقالرا مخصوص ضیالیالر

طرفیندن مذاکرهیه چیخاریلدی .یوسف عزیزی
بنی طرف خاطیرهلرینده یازیر-1358“ :جی ایلین
تیر آییندا دوکتورعبدالکریم الهیجی و حسام
الدین صادق وزیرینین تشببوثو ایله تهراندا
آنایاسا تدقیقی سئمیناری کئچیریلدی .موختلیف
غیری-فارس خالقالرین و سیاسی قروپالرین
تمثیلچیلری بورادا ایشتیراک ائتدیلر .مثالّ،
تورکلردن حمید نطقی ،جاواد هئیت ،رحمتاله
مقدم مراغهای ،کوردلردن صالح نیکبخت،
عربلردن من ،تورکمنلردن عبدالکریم مفتون و س.
حاقیندا بحث ائتدیگیمیز آنایاسا حسن حبیبینین
تکلیف ائتدیگی آنایاسا ایدی…
عومومیتله ،کورد ،عرب ،تورک ،تورکمن
تمثیلچیلر بو سئمیناردا ایران خالقالرینین
موختاریتی حاقیندا تکلیفلر ایرهلی سوردولر.
آنجاق غیری-فارس خالقالرین موختاریت
تکلیفلری خبرگان مجلیسینده (ائکسپئرتلر
شوراسی) -48 ،19 ،15جی مادّهلرله
محدودالشدیریلدی” (.)3
پانفارسیست چیخیشالری ایله سئچیلن حمید
احمدی “بهار” قزئتینه وئردیگی موصاحیبهده
دئییر“ :حسن حبیبی ایله دانیشدیغیما گؤره ،اون
بئشنجی مادّه آنایاسانین ایلک واریانتیندا یوخ
ایدی .سول و غیری-فارس قروپالر (سازمان
فدائیان خلق (خالق فداییلری تشکیالتی) ،سازمان
پیکار “فرقه دموکرات” (دئموکرات فیرقهسی)،
حزب دموکرات کردستان (کوردوستان دئموکرات
پارتیاسی) آنایاسانین ایلک واریانتی خبرگان
مجلیسینه تقدیم اولونمامیشدان اوّل ،مقدم
مراغهاینین واسیطهسیله بیر مادّه حاضیرالییب
خبرگان مجلیسینه تقدیم ائتدیلر .اونالرین ایرهلی
سوردوگو تکلیف غیری-فارس خالقالرین
دیللرینین مکتبلرده و بیلم یوردالریندا بوتونلوکله
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تدریس ائدیلمهسی ایدی .خبرگان مجلیسی
تکلیفین بو فورماسینا کسکین شکیلده اعتیراض
ائتدی .تکلیف کنارا آتیالراق ،اونون عوضینده اون
بئشجی مادّه یازیلدی (.)9
بئلهلیکله ده ،ایراندا یاشایان غیری-فارس خالقالر
طرفیندن ایرهلی سورولن یاریمچیق میلّی طلبلر
بئله آنایاسادا عکسینی تاپمادی و -1979جو
ایلین دسامبر آییندا قبول ائدیلن ایرانین
آنایاساسینا گؤره ،فارس دیلی اؤلکهنین رسمی
دؤولت دیلی ساییلماقال ،تحصیل ،کیتابالر ،قزئت
و درگیلر ،رسمی یازیشماالر بو دیلده اولمالیدیر.
ایران آنایاساسینین اون بئشنجی مادّهسینده
میلّی دیللردن دانیشیلدیقدا قئید اولونور کی،
مکتبلرده فارس دیلی ایله یاناشی میلّی
ادبیاتالرین تدریسی آزاددیر .آیدیندیر کی ،بو
محدود حوقوق میلّی مکتبلرده،و جوملهدن
آذربایجان مکتبلرینده یالنیز آنا دیلی و ادبیاتینین
تدریسینه عاییددیر ،تدریسین،عومومیتله ،آنا
دیلینده آپاریلماسینا ایسه ایمکان وئرمیر ( ،20ص.
.)155-156بئلهلیکله ،پهلویلر دؤورونده غیری-فارس
خالقالرین دیللرینه قویوالن یاساق و
آسیمیالسیون سیاستی اینقیالبیندان سونرا دا
داوام ائتدیریلمیش اولدو.
پهلویلر دؤورونده اولدوغو کیمی ،یئنی دؤورده ده
رژیم و اونون ایدئولوقالرینین فیکرینجه،
تحصیلین فارسجا آپاریلماسی غیری-فارس

خالقالرا ،او جوملهدن آذربایجانلیالرا ائتنیک
منسوبیتلرینی ،دیللرینی و میلّی مدنیتلرینی
اونوتماقدا کؤمک ائدهجکدیر .عکس حالدا ،بو،
ایرانین بوتؤولوگو و گلهجگی اوچون تهدیددیر.
اصالً زنجان تورکو اوالن تدقیقیاتچی جاواد شیخ
االسالمی “زبان فارسی نشانهی واالی قومیت
ایرانی ” (“فارس دیلی ایران میلّیتینین یوکسک
گؤستریجیسی کیمی”) اثرینده قئید ائدیر کی،
تورک دیلینین آذربایجاندا و عرب دیلینین
خوزیستاندا حددن آرتیق یاییلماسی فارس دیلی
اوچون چوخ جیدی بیر تهلوکهدیر ( ،16ص.)88-89 .
مؤلیف داها سونرا یئرلی دیللری فارس دیلی ایله
عوض ائتمک و “بو میلّی و سیاسی پروبلئمی
بیردفعهلیک حلّ ائتمک اوچون” بعضی تکلیفلر
ایرهلی سورور“ :بو ایشده اوغور قازانماق اوچون
پولسوز اوشاق باغچاالری یاراتماق ،آذربایجان،
زنجان و خوزیستان اوستانالریندا کند و شهرلرده
یاشایان اوشاقالرا فارس دیلینی اؤیرتمک
الزیمدیر .چونکی کیچیک یاشدان اوشاقالرین
بئینینه حک اولونان دیل یئرلی دیللرین
قارشیسیندا آسانلیقال مغلوب اولماز .همچنین
آذربایجان ،زنجان و خوزیستاندا یاشایان
یئنییئتمهلری (ایستر اوغالن ،ایستر قیز) اوروپادا
مؤوجود اوالن گنجلرین موبادیلهسی سیستئمی
اساسیندا بیر-ایکی ایللیگه حؤرمتلی فارسدیللی
عاییلهلر ایچریسینده قوناق کیمی قبول ائتمک و
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بو واسیطه ایله فارس دیلینین بو یاش قروپو(12-
 )16آراسیندا یاییلماسی و مؤحکملنمهسی اوچون
چالیشماق الزیمدیر” ( ،16ص.)89 .
یاساق و محدودیتلره باخمایاراق-1979-80 ،جی
ایللرده آذربایجانلیالر آراسیندا فعالیت گؤسترن
بیر چوخ مدنی جمعیتلر ،قاباقجیل ضیالیالر
مکتبلر اوچون آذربایجان دیلینده درسلیکلر
چالیشمیشالر
ساحهسینده
حاضیرالماق
(جمعیتلرین بوراخدیغی ژورنالالرین بو دؤوردهکی
چاغیریشالریندان بیری “تزه درس ایلینه آنا
دیلینده کیتابالر حاضیرالیاق” شوعاری
اولموشدور).
بو ایشده آذربایجاندا شوروی دؤورونده چیخان
درس کیتابالریندان ایستیفاده ائدیلمهسینه
تشبوث گؤستریلمیشدیر .تهرانداکی آذربایجان
یازیچی و شاعیرلر جمعیتینین -1979جو ایل
آوریلین -14ده کئچیریلمیش -3جو ایجالسیندا
قبول اولونموش پروقرامین اساسینی آنا دیلی
پروبلئمی تشکیل ائدیردی.
آذربایجان دیلینی بو خالقین رسمی دیلی حساب
ائتمیش همین پروقرامین باشلیجا مادّهلری ایران
بیلیم یوردالریندا آذربایجان دیلینین رسماً
تانینماسی ،آذربایجان دیلی و ادبیاتی
کافئدراالرینین یارادیلماسینا حاضیرلیق ،باشقا
سؤزله ،مکتبلر اوچون آنا دیلی و ادبیات
موعلیملرینین یئتیشدیریلمهسینه باشالماق،
میلیونالرال آذربایجانلینین یاشادیغی تهراندا
ایکیدیللی مکتبلرین یارادیلماسی و درس
کیتابالرینین حاضیرالنماسی مسلهسینه حصر
اولونموشدو….
آذربایجان دیلینین تحصیل سیستئمینده تطبیق
ائدیلمهسی ساحهسینده گؤستریلن تشبّوثلر
ایرانین رسمی دایرهلری طرفیندن یاردیمین

اولماماسی ایله یاناشی ،اونالرین مانعهلریله ده
اوزلشدیگیندن هئچ بیر موثبت نتیجه وئرمهدی.
مکتبلرده آیری-آیری موعلیملرین درسلری
فارسجا درسلیکلر اساسیندا آذربایجان دیلینده
آپارماق تشبّوثلری ایسه بیر چوخ یئرلرده یئرلی
اینضیباطی دایرهلرین کسکین موقاویمتینه راست
گلدی ( ،20ص.)156.
ایران ایسالم اینقیالبیندان سونرا بیر چوخ
ساحهلرده اولدوغو کیمی ،تحصیل ساحهسینده ده
بیر چوخ ایصالحاتالر حیاتا کئچیریلدی-1980 .
جی ایل ژوئیه آیینین -13ده “ایسالم مدنی
اینقیالبی(انقالب فرهنگی) “-نین اعالن
ائدیلمهسی ایله تخمیناً عئینی واختدا بوتون عالی
مکتبلر باغالندی و اونالرین طلبهلری تعطیله
بوراخیلدی .بو تعطیل  3ایل داوام ائتدی“ .ایسالم
مدنی اینقیالبی”نی حیاتا کئچیرمک اوچون
یارانان مدنی اینقیالب قرارگاهی -1984جو ایلده
مدنی اینقیالب عالی شوراسینا چئوریلهرک
“تحصیلین ایسالمالشدیریلماسی” حاقیندا قرار
قبول ائتدی .بیلم یوردوالریندا ایسالم مدنی
اینقیالبی “جهاد دانشگاهی” طرفیندن حیاتا
کئچیریلیردی .اورتا تحصیل ساحهسینده
ایصالحاتالر مدنی اینقیالب اوزره عالی شورانین
تابعلیگینده اوالن خوصوصی کومیتهلر طرفیندن
حیاتا کئچیریلمگه باشالدی .مکتبلرده و دیگر
اورتا تحصیل موسیسهلرینده “ایسالم جمعیتلری”
(انجمنهای اسالمی) یارادیلدی1980- .
1985جی ایللرده اورتا و عالی تحصیل
ساحهسینده مؤوجود اوالن درسلیک و درس
وسایتلرینین مضمونوندا اساسلی دَییشیکلیکلر
ائدیلدی .ایسالم دینی ،ایسالم معاریفی و
ایسالمشوناسلیغا دایر مووافیق درسلیکلر و درس
وسایتلری حاضیرالندی ( ،8ص.)176 .
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عئینی زاماندا اؤلکهده ساوادسیزلیغین آرادان
گؤتورولمهسی یؤنوندهده تدبیرلر حیاتا
کئچیریلدی و امام خمینی -1979جو ایل
دسامبرین -29دا “ساوادسیزلیقال موباریزه ائتمک
اوچون عومومی سفربرلیک” حاقیندا خوصوصی
فرمان وئردی .بو فرمانا اساساً”،نهضت سواد
آموزی” (ساوادالنما حرکاتی تشکیالتی) یارادیلدی
( ،8ص .)177 .الکین آپاریالن ایصالحاتالر زامانی
اؤلکهده یاشایان غیری-فارسدیللی خالقالرین
میلّی ایستکلری نظره آلینمادی و اونالرین
گؤزلهدیگی آنا دیلینده تحصیل مسلهسی یؤنونده
هئچ بیر آددیم آتیلمادی.

آنا دیلینده تحصیلله باغلی بیر نتیجه الده ائده
بیلمهین آذربایجانلی ضیالیالر تحصیلین
گؤرهجگی ایشی آنا دیلینده درگیلر چیخارتماقال
(“وارلیق” ”،یولداش” “اینقیالب یولوندا” ”،یئنی
یول” و س ،) .دیل کورسالری تشکیل ائتمکله
(م.ذهتابی ،ح.دوزگون ،ع.ر.صرافی ،م.فرزانه و
س،).دیل ،میلّی مدنیت ،ادبیات و تاریخ ایله باغلی
علمی یازیالر یازماقال اؤز اوزرلرینه گؤتوردولر.
تاریخیمیز ،میلّی و مدنی ثروتیمیزه حصر اولونان
موختلیف مضمونلو علمی مقاله و کیتابالر چاپ

ائتدیرمکله میلّی روحدا نسلین یئتیشمهسینه
یاردیمچی اولدوالر.
خوصوصیله خاتمی دؤوروندهکی نیسبتاً آچیق فضا
آذربایجانلیالرین میلّی و مدنی ساحهدهکی
فعالیتلرینی داها دا آرتیردی .بیر چوخ ایکی دیللی
نشرلر یاییلماغا باشالدی (“نوید آذربایجان”
”،ارمغان آذربایجان” ”،ندای آذرآبادگان”
”،مبین”…) .تورک دیلینده کیتابالرین نشرینده
بؤیوک دیرچهلیش اولدو .م .ذهتابینین “ایران
تورکلرینین اسکی تاریخی” اثری اوزون ایللر
سونرا نشر ائدیلدی .بو کیتاب آز بیر زامان
ایچریسینده بیر مکتب رولونو اوینایاراق گنجلری
تاریخی کئچمیشلری ایله تانیش ائتدی.
کیتابالر و قزئتلر میلّی شعورا تکان
وئرمک ،میلّی مؤوضوالری جمعیتده
عومومیلشدیرمکده چوخ اؤنملی رول
اوینادی.
بوتون بونالرا باخمایاراق ،خاتمینین
شوعارالری سیراسیندا یئر آالن آنا
دیلینده تحصیل مسلهسی اؤز حلّینی تاپا
بیلمهدی و تحصیل ساحهسینده فارس
میلّیتچیلرینین نوفوذو داها دا آرتدی.
بونوننال باغلی اؤلکهنین حاضیرکی تحصیل
ناظیرینین مشاویری محمد بطحایی”تسنیم” خبر
آژانسینا وئردیگی موصاحیبهده قئید ائدیر کی،
خاتمی دؤورونده غیری-فارس خالقالرین میلّی
ادبیاتالرینین مکتبلرده تدریس اولونماسی ایله
باغلی آددیمالر آتیلدی و مسله ایرانین یوکسک
تحصیل شوراسیندا (شورای عالی آموزش) گوندمه
گتیریلدی .بونون اوزرینده ایشلهنیلمهسی ،قانونی
چرچیوهلرینین موعینلشدیریلمهسی مسلهسی
عومومی مدنیت شوراسینا تاپشیریلدی و سونرا
ایسه تامامیله اونودولدو (.)7
) Xudafərin 210 (2022خداآفرین-210مهر1401 -

14
بو دؤورده تحصیل ناظیرلیگینده ایرهلی سورولن
موختلیف ائکسپئرتلرین تکلیفلری ،همچین
تحصیل ساحهسی مودیرلرینین موختلیف بؤلگهلر
اوچون موختلیف درسلیکلرین یارانماسینین
واجیبلیگی بارهدهکی موالحیظهلری سؤز اوالراق
قالدی و تطبیق اولونمادی.
او دؤورده حاکیمیت غیری-فارسدیللی خالقالرین
طلبلرینی و فیکیرلرینی (خوصوصیله آنا دیلینده
تحصیلی و  15٫مادّهنین تطبیقی ایله باغلی)
اؤیرنمک اوچون اونالرین اؤنده گلن ضیالیالری
ایله موختلیف ایجالسالر کئچیردی .بونا میثال
اوالراق ،ایرانین داخیلی ایشلر ناظیرلیگی ایله
پالنالشدیرما و بودجه تشکیالتینین (سازمان
برنامه و بودجه) غیری-فارسدیللی خالقالرین
ضیالیالری و تمثیلچیلری ایله کئچیردیگی
ایجالسالری گؤسترمک اوالر .ایرانین پالنالشدیرما
و بودجه تشکیالتینین موعاوینی همین ایجالسدا
اؤلکهنین اینکیشافینین غیری-فارس خالقالرین
ایشتیراکی اولمادان مومکونسوز اولدوغونو قئید
ائتمیشدی (.)18
آنالوژی کاراکتئرلی ایجالس مجلیسده ده
کئچیریلدی .عرب فعالالریندان اوالن یازیچی و
ژورنالیست یوسف عزیزی بنی طرف جمهور
رئیسی خاتمینین قارداشی محمد رضا خاتمینین
رهبرلیک ائتدیگی ایران ایسالم مجلیسینین
تدقیقات مرکزینده ده  15٫مادّهنین ایجراسی ایله
باغلی اؤنملی بیر ایجالس کئچیریلدیگینی یازیر.
آنجاق او ،ایصالحاتچیالرین تابع اولدوقالری گوج
مرکزلرینین تضییقی قارشیسیندا بو مادّهنی حیاتا
کئچیرمکده باجاریقسیز اولدوقالرینی دا قئید
ائدیر (.)18
خاتمی و ایصالحاتچیالرین  8ایللیک حاکیمیتی
دؤورونده میلّتلرین حوقوقونو تأمین ائتمه

ساحهسینده کونکرئت بیر آددیم آتیلماسا دا ،بو
دؤورده یارانمیش شرایط نتیجهسینده میلّی
شعورون دیرچلیشینده موعین ایرهلیلهییش
اولموشدور .اونا گؤره ده خاتمی دؤوروندن
سونراکی مرحله ده جمهور رئیسی سئچکیلرینده
ایشتیراک ائدن آدایالر غیری-فارس خالقالرین
حوقوقالری ایله باغلی مسلهلره جیدی یاناشمالی
اولموشالر .بئله کی-2009 ،جو ایل جمهور
رئیسی سئچکیلرینده ایلک دفعه اوالراق جومهور
رئیسلیگینه آدایالردان بعضیسی غیری-فارس
خالقالرین حوقوقالری ایله باغلی یازیلی پروقرام
وئردیلر .م .ک .روبی ” احیای حقوق اقلیتهای
قومی و مذهبی ” (“میلّی و دینی آزلیقالرین
حوقوقالرینین برپاسی”) آدی آلتیندا سئچکی
بیاننامهسی وئردی و ایراندا غیری-فارس
خالقالرین حوقوقالرینی ،او جوملهدن تحصیلله
باغلی  ,15مادهنین ایجراسینی تأمین ائدهجگینی
وورغوالدی (.)4دیگر آدای م.ح .موسوی ده ایران
میلّتلری ایله باغلی  12مادّهلیک بیاننامهسینده
 ,15مادهنین ایجراسینا یئر وئرهرک ،غیری-فارس
خالقالرا قارشی آیری-سئچکیلیگین اورتادان
قالدیریلماسی ،اونالرین حوقوقالرینین آنایاسا
چرچیوهسینده تأمین اولونماسینی قئید ائدیردی (.)5

ایکینجی دفعه جومهور رئیسلیگینه آدای اوالن
محمود احمدی نژاد آنایاساداکی  15٫مادّهنی 30
ایلدن سونرا تطبیق ائتدیگینی سئچکی قاباغی
تشویقات ماتئریالالریندا اعالن ائدیردی .او ،عالی
مدنی اینقیالب شوراسینین (شورای عالی انقالب
فرهنگی) بیلیم یوردالریندا غیری-فارس
خالقالرین دیل و ادبیاتی درسینین سئچمه درس
اوالراق تدریسی حاقدا قرارینی اؤزونون آدینا
چیخماقال ,15 ،مادّه ایله باغلی موباحیثهلره اؤز
خیرینه سون قویماق ایستهییردی (.)10
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حاضیردا ایرانداکی تحصیل سیستمی فارس
میلّتچیلیگینه خیدمت ائدیر .اونون اساس
هدفلریندن بیری ،بلکه ده ان باشلیجاسی غیری-
فارس میلّتلرین آسیمیالسیون ائتمکدیر .بیر
مقالهده دئییلدیگی کیمی“ ،ایران سیاستچیلری
“واحید دیللی” ”،واحید میلّتلی” شووینیست
دوشونجهیه سؤیکنن بیرمیلّتلی اؤلکه قورماغا
سعی گؤستریرلر .بو ایسه او دئمکدیر کی ،ایرانلی
حساب اولونماالری اوچون آذری دیللی (تورک
دیللی – ر.ش) اهالی مدنی اؤزونودرکینین بیر
حیصهسیندن ایمتیناع ائتمهلیدیر .ایرانداکی
مدنیتلرین بؤیوک بیر حیصهسینین آذری (تورک
– ر.ش) و کوردلرین پایینا دوشمهسینه
باخمایاراق ،بو دیللرین ایستیفادهسینه چوخ آز
ایجازه وئریلیر… ” (.)17
.6جی صینیف شاگیردلری اوچون یازیلمیش
( )2012و یئنی درس ایلیندن مکتبلرده تدریس
اولونان “فارس دیلی” درسلیگینی ایسه غیری-
فارسدیللی خالقالرا ،او جوملهدن آذربایجانلیالرا
قارشی یؤنلدیلمیش آسیمیالسیون سیاستی
جهدینین بیر نومونهسی کیمی گؤسترمک اوالر.
درسلیگین -26جی صحیفه سینده غالمعلی حداد
عادلین شعری وئریلیب .شعرده فارس دیلینی
ایران اراضیسینده یاشایان بوتون خالقالرین آنا
دیلی سایان شاعیر گؤستریر کی ،باباالریمیزدان
بیزه میراث قالمیش فارس دیلی ایله هر بیر
شاگیرد فخر ائتمهلیدیر .همین شعرین سطری
ترجومهسی بئلهدیر:
ای زبان فارسی ،ای درّ دریای دَری /
ای تو میراث نیاکان ،ای زبان مادری
در تو پیدا فَرّ ما ،فرهنگ ما ،آیین ما /
از تو برپا ،رایتِ دانایی و دانشوری
کابل و تهران و تبریز و بخارا و خُجند /

جمله ،ملک توست تا بلخ و نشابور و هری
جاودان زی،ای زبان دانش و فرزانگی /
تا به گیتی ،نور بخشد آفتاب خاوری
فارسی را پاس میداریم ،زیرا گفتهاند /
قدر زر ،زرگر شناسد ،قدر گوهر گوهری
ای فارس دیلی ،ای دری دنیزینین اینجیسی،
سن ای باباالرین میراثی ،ای آنا دیلی،
سنده گؤرونور مدنیتیمیز ،عنعنه میز ،عظمتیمیز،
سنه گؤره آیاق اوستهدیر بیلیک و دوشونجه بایراغیمیز.

کابول،

تهران،

تبریز،

بوخارا،خوجند

هامیسی سنین مولکوندور تا بلخ ،نیشاپور ،هرییهدک.

ابدی یاشا ،ای علم و عالیجنابلیق دیلی،
شرق گونشی کایناتدا ایشیق وئردیکجه فارسجانی قورویاجاغیز،

چونکی دئییبلر زر قدرینی
گؤوهرین (قدرینی) صراف (.)13

زرگر

بیلر،

درسلیکله باغلی بیر چوخ آذربایجانلی میلّی
فعالالر اؤز موناسیبتلرینی سوسیال شبکهده
بیلدیردیلر .مثالّ ،مرتضی مجدفرین درسلیکله
باغلی فارسچیلیغی گنج نسلین بئینینه یئریدنلره
جاواب اوالراق یازدیغی مقالهده دئییلیر کی ،بو
شعر بیزیم تحصیل سیستئمیمیز اوچون موناسیب
دئییل .فارس دیلی اؤلکهمیزدهکی جمعیتین بیر
حیصهسینین آنا دیلیدیر و بؤیوک ایرانیمیزین بیر
چوخ حیصهسینده یاشایانالرین آنا دیلی فارسجا
دئییل .مؤحترم شاعیر رسمی دیلله آنا دیلی
آراسینداکی فرقی باشا دوشمهلی ایدی (.)13
اونو دا قئید ائتمک الزیمدیر کی،
آذربایجانلیالرین اعتیراضینا جاواب اوالراق ،بو
شعر نؤوبتی درس ایلینده کیتابین ایچیندن
گؤتورولوب ،جیلدین آرخاسیندا وئریلدی .عئینی
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زاماندا تبریز سؤزونون یئر آلدیغی بئیت شعردن
چیخاریلدی (.)23
تکجه آذربایجانلیالرین دئییل ،دیگر غیری-فارس
خالقالرین میلّی و مدنی حاقالرینی هئچ آنایاسادا
یازیالن کیمی ده تانینمیر .غیری-فارس میلّتلرین
حوقوق و طلبلرینه دوغرو موثبت یؤنونده آددیم
آتماق عوضینه ،شووینیست سیاستی اساسیندا
اؤلکهدهکی دیگر میلّتلرین و میلّی آزلیقالرین
آسیمیالسیون ائدیلمهسینه داها چوخ رواج وئریر.
بونو مکتبلرده تدریس ائدیلن درس وسایتلریندن
توتموش ،بوتون اینفورماسیا واسیطهلریندهکی
آردیجیل جهدلردن ده گؤرمک اولور .اصلینده
فارس شووینیزمینی حاکیم ایدئولوژی کیمی
اؤلکهده یایانالر باشا دوشمورلر کی ،میلّتلرین
میلّی وارلیقالرینی اینکار ائتمک ساحهسینده
آتیالن هر بیر آددیم اؤلکهنین بیرلیک و
برابرلیگینی تهلوکه آلتینا آلیر ،میلّی موناسیبتلرده
گرگینلیگی آرتیریر .بین الخالق موستویده ایرانی
“خالقالر حبسخاناسی” ،اینسان حوقوقالرینا
قارشی چیخان بیر اؤلکه کیمی تانیتدیریر .بو
مسله آذربایجانلی طلبهلرین ایرانین دینی رهبری
آیتاهلل خامنهاییه یازدیغی مکتوبدا دا
سسلندیریلمیشدیر“ :آرتیق ایران ایسالم
جومهوریتینین آنایاساسینی ایجرا ائتمکله ایکی
دیللی مکتبلرین یارانما زامانی چاتمیشدیر .بو
مسله بیزی آییرمایاجاق ،چونکی بیز هامیمیز
فارسجایال دئییل ،موسلمانلیق و ایرانلیلیقال بیر-
بیریمیزه باغلیییق .اگر ایرانلیالرین یئرلی دیللری
مسلهسی ،فرقلی مدنیتلری و باشقا ایستکلری
کؤلگهده قویولسا ،اؤلکه گلهجکده اونون آجی
نتیجهلرینی یاشایاجاق ( ژوئن .)19( ”)1994
آذربایجانلیالرین اؤز آنا دیللرینده تحصیل
حوقوقوندان محروم اولماالری بیرلشمیش میلّتلر

تشکیالتی-نین ایراندا اینسان حاقالری اوزره
خوصوصی حساباتچیسی احمد شاهد طرفیندن ده
وورغوالنیب .خوصوصی حساباتچی قئید ائدیر کی،
ایراندا آذربایجان تورکجهسینده مکتب یوخدور و
بونون نتیجهسی اوالراق ،ایران آذربایجانلیالری
آراسیندا ساوادسیزلیق جیدی پروبلئمه
چئوریلیب .عالی تحصیل سویهسینه گؤره
فارسالرال غیری-فارسالر آراسیندا درین اوچوروم
مؤوجوددور (.)22
-2013جو ایلین ژوئن آییندا ایراندا کئچیریلمیش
جومهور رئیسی سئچکیلری عرفه سینده غیری-
فارسدیللی خالقالرین آنا دیلینده تحصیل
مسلهسی ایله باغلی جومهور رئیسلیگینه آدایالر
طرفیندن موختلیف فیکیرلر سسلندی .سئچکی
قاباغی تبلیغات و تشویقات موباریزهسی زامانی
جومهور رئیسلیگینه آدایالر بیری ،حاضیردا ایران
مجلیسنده میلّت وکیلی و عئینی زاماندا فارس
دیلی فرهنگستانینین صدری غ .حداد عادل
غیری-فارس خالقالرین آنا دیلینده تحصیل
طلبینی اجنبیلرین طلبی کیمی قئید ائدهرک
تورکجه
آناالرینیزال
“ائوینیزده
(،)11
دانیشیرسینیز ،بسینیزدیر” ( )12شکلینده مسلهیه
موناسیبتینی بیلدیرمیشدیر.
جومهور رئیسی حسن روحانی ده تبلیغات و
تشویقات مودّتینده ایراندا غیری-فارس خالقالرین
آنا دیلینده تحصیل حوقوقو مسلهسینی
وورغوالمیشدی .او 20 ،ژوئندهکی چیخیشیندا ،3
 19 ،15و -22جی مادّهلرله ایران آنایاساسینین
دیگر مادّهلری آراسیندا فرق گؤرمهدیگینی قئید
ائتمیشدی (.)21
ایران تحصیل ناظیری علی اصغر فانی “جماران”
خبر پورتالینا وئردیگی موصاحیبهده قئید ائدیر
کی ،غیری-فارس خالقالرین دیللرینین مکتبلرده
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تدریس اولونماسی ایران تحصیل ناظیرلیگینین
اؤنجهلیکلری آراسیندادیر“ :ایران آنایاساسینین
 15٫مادّهسینین تطبیق ائدیلمهسی واختی گلیب
چاتمیشدیر” .آنجاق تحصیل ناظیرینین
موشاویری محمد بطحایی “تسنیم”ه وئردیگی
موصاحیبهده مسلهیه فرقلی یاناشاراق ،علی اصغر
فانینین سؤزلرینه بئله آچیقلیق گتیریر کی،
تدریس فارس دیلینده اوالجاق .آنجاق مثال ،کورد
بؤلگهلرینده کورد ادبیاتی درسینی عالوه درس
کیمی ( “فوق برنامه” سؤزونو ایشلهدیر کی،
پالندان خاریج دئمکدیر .بلکه ده بونون سئچمهلی
درس اولدوغونو ،عومومی اولمادیغینی دئمک
ایستهییر – .ر.ش ).کئچمک اوالر کی ،اونون
اوچون ده ،البته ،الزیم اوالن قانونالر گرک قبول
اولونسون (.)7
نوامبر آییندا شرقی آذربایجان والیلیگینه سئچیلن
اسماعیل جبارزاده تورک دیلی قورومو
یارادیلماسینین واجیبلیگی و اهمیتینی
وورغوالیاراق ،آذربایجان دیلی و ادبیاتی
موتخصیصلریندن بو ساحهده کؤمک ایستهدیگینی
قئید ائتمیشدیر (.)1
میلّی موناسیبتلری دئموکراتیک اساسدا نیظاما
سالماقدا هئچ بیر تشبّوث گؤسترمهینلره جاواب
اوالراق بعضی میلّی معاریفچیلر آرتیق آنا دیلینده
غئیری-رسمی تحصیلی حیاتا کئچیرمگین
ضروریلیگینی قئید ائدیرلر و بونون اوچون
موختلیف پروقرامالر اوزرینده دوشونورلر .گونئیلی
اوشاقالر اوچون اومید نیایشین رهبرلیگی ایله
ایلک دفعه اوالراق ترتیب ائدیلمیش آنا دیلینده
الیفبا پروقرامینی غیری-رسمی تحصیل
ساحهسینده آتیالن ایلک آددیم کیمی
قییمتلندیرمک اوالر-2013 .جو ایلین فئوریه
آییندا “آنا دیلی” گونو موناسیبتیله یاییالن بو

پروقرام آنا دیلینده ساوادالنمانی ،یازیب-اوخوماغی
بیلگیسایار واسیطهسیله تأمین ائتمک اوچون
حاضیرالنیب (.)15
نتیجه
آرتیق ایران چوخ میلّتلی اؤلکه اوالراق بورادا یاشایان
بوتون خالقالرین میلّی-مدنی حاقالرینی تانییان بیر
تحصیل سیستئمی یاراتماق مسلهسینی دیقّته
آلمالیدیر .اؤلکهدهکی بوتون غیری-فارس اوشاقالرین
آنا دیللرینده تحصیل آلماسی ،اؤلکهلرینین تاریخی،
جوغرافیاسی ،ادبیاتی ،مدنیتی ،بیر سؤزله ،میلّی-
معنوی ثروتلرینین اوبژئکتیو شکیلده تدریس
اولونماسی ایران اوچون تهدید کیمی گؤرولمهملیدیر.
آنا دیلینده یازیالن درسلیکلر او دیلین فونئتیک،
لئکسیک و قراماتیک قورولوشونا اویغون اوالراق
دوزگون ،علمی اساسدا ترتیب ائدیلمهلی و بو ایشه
دیلی بیلن موتخصیصلر جلب اولونمالیدیر.
موختلیف تدبیرلرده ،او جوملهدن فوتبال
مئیدانچاالریندا ،بابک قاالسینا یوروشده ،زلزله
زوناسینداکی چادیر شهرجیگینده“ ،آنا دیلی ”
گونونده “آنا دیلیم اؤلن دئییل ،فارس دیلینه چؤنن
دئییل” ”،تورک دیلینده مدرس ،اولمالیدیر هر کسه”
شکلینده سسلندیریلن شعارالر آذربایجانلیالرین میلّی
حوقوقالرینین ،ایلک نؤوبهده ایسه آنا دیلینین
فونکسیاسینین برپا اولونماسی و اینکیشافی یولوندا
آپاردیقالری میلّی موباریزهنی عکس ائتدیریر.
اینانیریق کی ،حاضیرکی حؤکومت وئردیگی وعدلری
حیاتا کئچیرهجک .چونکی تدریسین آنا دیلینده
آپاریلماسی و دیل مسلهسی ائله بیر مسلهدیر کی ،او،
عدالتله ،میلّتین ایستکلری ایله اؤز حلینی تاپمایانا
قدر ایرانین سوسیال-سیاسی حیاتی اوچون چوخ
جیدی بیر مسله اوالراق قاالجاق ،زامان ،تاریخی
شراییط ایمکان وئرن کیمی باش قالدیراراق گوندمه
گلهجکدیر.
کؤچورن:عباس ائلچین
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آقا بیشترین بهره را ببرم .در یکی از جلسات وسط
درس حدود 10دقیقه وقت صرف چای و صحبت
متفرقه بود که بخشی از سواالت خود را مطرح
کردم:
– حاج آقا نظر شما درباره صمد بهرنگی و
کتابهاش چیه؟ میگن کمونیست بوده.

نﻈر رﻫبرﯼ در مورد «تاﻡ پین»
و «ﺻمد بﻬرنﮕﯽ»
معلم زبان آیت اهلل خامنه ای گفت :حضرت آقا
میگفتند آقای بهرنگی آدم مسلمونی بود اما
روش چپیها این است که هر مبارزی را به لطایف
الحیلی به خود بچسبانند و صمد را کمونیست
معرفی کنند.
به نقل از فارس ،سرهنگ مهدی نوروزی از
همافران نیروی هوایی که پیش از پیروزی انقالب
اسالمی استاد زبان انگلیسی آیتآهلل خامنهای بود
و به صورت خصوصی برای ایشان تدریس میکرد
در کتاب «همافر» خاطرهای خواندنی از عالقه
ایشان به کتابخوابی نقل میکند:
** کتابی که برای تدریس زبان انگلیسی
انتخاب کردم جلد دوم از مجموعه کتابهای
« » New Concept Englishتحت عنوان
«»Practice And Progressبود.
جلسات به خوبی شروع شدند و با نظم خاصی
پیش می رفتند .سر موقع وارد منزل حاج آقا
میشدم و درست پس از یک ساعت زنگ در به
صدا در میآمد و من مجبور میشدم خداحافظی
کنم.چند جلسه به این صورت گذشت .حاج آقا در
فراگیری زبان جدی بود و جدیت ایشان مرا در
تدریس هر چه بهتر تشویق میکرد .همه تالشم
این بود که عالوه بر تدریس خوب ،از محضر حاج

آقای بهرنگی آدم مسلمونی بود .خب روش چپیهااینه که هر مبارزی را به لطایف الحیلی به خودشون
بچسبونن .صمد مسلمون بود اما اون ها تالششون اینه
که صمد را کمونیست معرفی کنن.
پس از چند لحظه مکث ،در حالیکه حاج آقا چای
میریختند ،پرسیدند:
شما رمان میخونین؟بله حاج آقا.«فونتامارا» رو خوندین؟بله حاج آقا .کیش که بودم خوندمش.«نان و شراب» را چطور؟نه نخوندم.کتاب خوبیه .به خوندنش میارزه.همانطور که صحبت میکردیم حاج آقا دستش را بلند
کرد و از کنار میز یک کتاب برداشت .در حالیکه آن را
به من میداد گفت این رمان خوبیه فرصت کردی
حتما بخونیدش.
ممنون حاج آقا ،خیلی ممنون.اسم کتاب «تام پین» بود .نوشته «هاوارد فاست»
ترجمه حسن کامشاد .اشتیاق حاج آقا به یادگیری
زبان انگلیسی مرا به مطالعه بیشتر وامیداشت تا
روشهای بهتری را برای تدریس مطلوبتر و سریعتر
پیدا کنم .از فرصتی که دست تقدیر الهی برایم رقم
زده بود بیشترین استفاده را میکردم .جلسه آن روز
هم به خوبی و خوشی پایان یافت.
/انتهای پیام/
 27بهمن  13:03:37 - 1395کد خبر 280204 :دسته بندی:
خبرگزاریها و نشریات ،فضای مجازی
دوشنبه 7 ,شهریور / 29 August, 20221401 ,مجله ویستا
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ﺻمد ،اوﺷاق ادبیاتﯽنین اویانیﺸﯽ ()1347-1318
یازار :محمودبنیآدمدیزج

صمدبهرنگی

من صمدبهرنگینی «نارینج قابیغی» ایله تانیدیم.
بو ناغیل ائله بیلهسن بیزیم ائوین ،بیزیم کندین
ناغیلیایدی .آما صمد کی ،بیزیم ائوه ،بیزیم کنده
گلمهمیشدی ،نهجور بیلمیشدی کی ،بیزیم کند
ده چوخلو اوشاقالرین آناسی ،بیر باالجا
نوخوشلوق ایله اؤلوب ،آرادان گئدیرلر ،او هاردان
بیلمیشدی کی ،بیزیم کندین ده باالجا قیز
اوشاقالرینی پوللو ،قوجا کیشیلره اّره وئریرلر...
نارینج قابیغی منی ده آالهیالرکیمین سوروجو
ائلهدی ،ایستهدیم بیلیم ،گؤروم صمد سانکی
ناغیلالریندا بیزیم کنده گلیب ،یوخسا یوخ،
ایستهدیم بیلیم ،داها هانسی اوشاقالریندا آناسی
بیر پارچا نارینج قابیغی اوچون اؤلوبدور ،یا یوخ.
بئله اولدو کی ،قارابالیغا چاتدیم ،باالجا آرخالردان
کئچدیم ،چوخلو یولداشالریمی اؤزوم ایله یوال
سالدیم .چوخ چالیشدیم شوشهلی گؤروملوک
دالیندا اوالن تؤفنگی الیمه آلیب ،کوراوغلو کیمی
چنلیبئله چیخیم...

صمدین ناغیلالری یاییمالنمامیشدان بیزیم اؤلکهده
چوخلو ناغیلالر وارایدی« ،بیری وارایدی ،بیری یوخ...
اوشاق گرک سؤزه باخان اولسون ،اوشاق گرک
قیچالرینی بؤیوکلرین قاباغیندا اوزاتماسین ،اوشاق
گرک تؤیوق کیمین هامیدان قاباق یوخالییب ،نینه
گئتسین »...داها ها بئله ناغیلالر بیزیم
قوالقالریمیزی دولدورموشدو ،بیز بیلمیردیک کی،
اوالر چوخلو سؤزلری سوروشاق ،اوالر کی ،بو سؤزلره
جاواب آختاراق .صمد بئله بیر یول اوشاقالرین
ادبیاتیندا آچدی .سوروجو ادبیات ،اعتیراضچی ادبیات.
آما بو یول یئنی ،قورخولو بیر یولودو ،او زامانالر
چوخلو کیمسهده ،یازیچیدا بئله هؤنر گؤرونمیردی.
اونالرین چوخالری یالتاقچی اولموشدوالر و بیر
تیکراری یولدا قلم چالیردیالر .او زامانالر قورخو هامی
قلملرین آغزینی باغالمیشدی ،بیر بئله شرایط ده
اورکلری بیر صمد الزیم ایدی کی ،بو قورخوالری
آلچاقالییب ،تزه یولالرا آیاق قویسون.
صمد چوخ یاخشی بیلیردی کی ،اوشاقالر گلهجک
گونلرین قهرمانالریدیالر ،بو سبب دن باشالدی اونالر
اوچون یازسین ،اونالر اوچون قلمینی اله آلدی .او
اوشاقالرا دئدی کی ،قورخماسینالر ،اله ـ اله وئریب
قورخولو خنجرلری سیندیرسینالر .او دئدی کی ،داها
او زامان دئییل کی ،اوشاقالر آتاالری ـ آناالری سایاق
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یاشاسینالر ،الزیم دیر کی ،اوشاقالر اؤزلرینه سایاق
بیر یئنی یول تاپسینالر...
صمد ناغیلالریندا هر شئی دن اؤنجه اوشاقالرین
آغریالری
دردلری،
اولموش
یاشاییشندا
آیدینالشدیردی .او دئدی کی ،اوشاق گرک
هندهورینده اولموش ،گؤرونموش حادیثهلره
گؤرکمسیز اولماسین ،اوشاق گرک بیلسین کی ،اونون
آتاسی نهجورگون چیخاندان،گون باتاناجاق چالیشیر،
آخیردا دا اؤزو و عاییلهسی آجدیالر .بیر بئله یاساغین
اولماسینین سببی ده برابرسیز توپلوم دور .ندن گرک
بیریسی آجیندان اؤلسون ،بیریسی ده بیلمهسین کی،
پول ـ پاراسینی هاراالردا خرج ائلهسین.
صمد هامی ناغیلالریندا بیر بئله عدالتسیزلیکلری
گؤستهریر و اونالری آرادان آپارماق اوچون چوخلو
یئنی یولالر آچیر .صمد هامیدان یاخشی بیلیر کی،
بو دردلر ،بو آغریالر ،بئله برابرسیزلیک گونلر آرادان
گئتمز ،مگر اوشاقالر دوشونسونلر کی ،سوروجو
اولسونالر .او بیلیردی کی ،عدالتسیز یاساالرین
دالیسیندا زورلو ،قودرتلی ،یؤنهدیملروار ،بو
یؤنهدیملرین قارشیسیندا صمد اوشاقالری یوخالتماق
اوچون یوخ ،بلکه اونالرا یول گؤستهریر کی ،باجارا
بیلسینلر موباریزه ائلهسینلر ،اونون ناغیلالریندا
قهرمانالر خنجر اَللرینه آلیرالر ،آرزو ائلهییرلر کی،
شوشهلی گؤروملوک دالیندا اوالن تؤفنگ کئشگه
اونالرین الینده اولئیدی .صمد ندن بیر بئله قونوالرا
توخونور؟ او یاخشی بیلیر کی ،زورلو ،قودرتلی
ایستبداد قارشیسینا گرک یاراقلی چیخاسان،
سیالحسیز ،قورخاق اوشاقالر باجارمازالر کی ،اؤز
حاقّالرینی آلسینالر ،دیلنچیلیک ائلهمک ،یالوارماق
صمدین یولو دئییل ،صمدین یولو موباریزه دیر،
چالیشماقدیر...
گؤیرچین اوینادان اوغالن اؤزنو گیزلهدیر ،خانالرین
ائوینه گیریر ،اونالرین حاقّسیز توپالنمیش وارالریندان
گؤتوروب ،کاسیب ،یوخسول خالقین آراسیندا
پاییالشیر ،او چوخ یاخشی بیلیر حارام ،حاالل ندی ،او

بیلیر کی ،زورالر بیر یئره ییغیلمیش وار حارامدیر ،او
بیلیر کی ،خانالرین زحمتسیز بیر یئره توپالنمیش
وارالری ،باالجا خالچاچی قیزالرین ،اللری قابار
قادینالرین حاقّیدیر...
صمد بوتون ناغیلالریندا چالیشیر کی،
گؤستریجیلرینی چالیشان خالقین آراسیندان
سئچسین ،او جؤملهدن دیر کی ،کئچل ،صاحبعلی،
قوچعلی ،یاشار و قارابالیغی صمدین اثرلرینده آد
آپارماق اوالر .صمدین ناغیلالرینین هامی قهرمانی
گؤردوکلریمیز اینسانالردان ،حئیوانالردان فرقیلی،
آیریملیدیر .بو فرقلی قهرمانالر درد چکن ،آجی
آغریالر گؤرون اوشاقالرین کّسرلی دیللریدی کی،
ایستبدادلی توپلوم دا بوغولوبالر ،اونون قهرمانالری،
اوشاقالرین بوتون آرزیالریدیر کی ،اورکلرینده بیر
آچیلمامیش چیچک کیمین سولوبدور .صمدین
ناغیلالریندا اوالن قهرمانالر فرقلیدیلر چونکی ،اونالر
ایستهمیرلر بیر باالجا آرخدا عؤمورلری سونا چاتسین،
اونالر چالیشیرالر دنیزلره چاتسینالر ،اونالر یئنی،
یئنی یول چالیرالر ،اونالر اوشاقالرا یوخوناغیلالری
دئمیرلر .اونالر چوخ یاخشی بیلیرلر کی ،هامیالر
کیمین اونالریندا بیر گون عؤمورلری سونا چاتاجاق،
اؤلوم گلیب اونالری یاخاالیاجاق ،آما گرک
اینسانالرین یاشاییشالری ،اؤلوملری سببسیز
اولماسین ،بلکه سانکی اینسانالرین حیاتیندا اثری
اولسون ،صمد بئله دوشونوردو او سببدن قارابالیغینی
یوال سالدی ،اونا یول گؤستردی ،اونو قورتاریجی
ائلهدی .باالجا آرخدان ،قاراپالچیقلی یئردن آییریب،
ماوی ،تمیز دنیزلره ساری گؤندردی ،آما سونوندان
صمدین اورگی دؤزمهدی ،قارابالیق اوچون اورگی
چوخ داریخدی ،گونلرین بیر گونونده او ایستبدادلی
توپولوم ایچیندن ،قاراپالچیقلی یئردن بیریسی
تاپیلدی ،صمدی آرازا آپاردی ،اونو آخار سوالرین
ایچینده بوغدو ،بلکه دنیزه چاتماسین ،آما او
قاراپالچیق بیلمهدی قارابالیق مینبیر اولوب ،داها
اونون یولونو کسمک اولماز...
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ﺻمد بﻬرنﮕﯽ ( ۲4ایوﻥ 1۹3۹
 31آوقوسﺖ  -1۹۶7تبریﺰ)
تهیه و تنظیم  :تانای شرقی دره جک

معلم ،ترجومهچی ،ناثر ،پوبلیسیست ،ایراندا اوشاق
ادبیاتینین بانیسی .داها چوخ اؤزونون باالجا قارا بالیق
کیتابی ایله تانینیب .اوشاقالر اوچون یازدیغی اثرلری داها
چوخ سوسیال پروبلئملری ،جمعیتدهکی حاقسیزلیقالری
قابارتدیغی اوچون شاه رئژیمی طرفیندن قاداغان
ائدیلمیشدی-1957 1.جی ایلدن اعتباراً کند مکتبلرینده
درس دئمیش کیتابالری ایله یاناشی چوخ سایدا
پئداقوژی مقالهلر و اینشاالر یازمیشدیر 2.دوستو بهروز
دهقانی ایله بیرلیکده آذربایجان تورکلری یاشایان
کندلری گزمیش بورادا آذربایجان فولکلورونا عایید
نومونهلری توپالمیشدیر .داها سونرا احمد شاملی ،فروغ
فرخزاد کیمی مؤلفلرین اثرلرینی آذربایجان تورکجهسینه
چئویرمیشدیر .
-1967جی ایل آوقوستون -31ده خدافرین یاشاییش
منطقهسی یاخینلیغیندا آراز چاییندا معمالی شرایطده
بوغولوب .فعالیتینه گؤره دفعهلرله تعقیبلره معروض
قالماغینی اساس گؤتورهرک بیر چوخ اینسانالر اونون شاه
رئژیمی طرفیندن اؤلدورولمهسینی ادعا ائدیرلر .رسمی
منبعلر ایسه اونون سادهجه چایدا باتدیغینی دئییرلر1.

صمد عزت اوغلو بهرنگی  24ایون -1939جو ایلده
تبریزین چرنداب محلهسینده یوخسول بیر عائلهده آنادان
اولوب 3.صمد بهرنگینین ایکی قارداشی و اوچ باجیسی
اولوب .آتاسی عزت بی فهله اولموش و تئز دونیادان
کؤچموشدور .آناسی سارا خانیمین خاطرهلری :
یادیمدادیر ،صمد دونیایا گلندن بیر گون اؤنجه اونون
آتاسی ایشدن چیخاریلدی .او ،یئنه ده اربابال
داالشمیشدی .او ،صاحیبکارا بویون ایمک ایستمیردی .من
اونا دئییردیم فیالنکس بیر ایش یئرینده  4ایلدیر ایشلییر،
آنجاق هئچ واخت اربابال داالشماییب .سن ایسه ایل
قورتارمامیش ایشدن چیخاریلیرسان .او ایسه جاوابیندا
دئییردی :من باشقاالری کیمی اربابا یالتاقالنا بیلمرم.
کیملردنسه جاسوسلوق ائتمیی باجارمیرام .ائله
داالشماغیمیز دا بونا گؤرهدیر4.
ایلک تحصیلینی تبریزدهکی «دبیریستان تربیت و
دانشسرایی»ده آلیب ،مکتبی بیتیردیکدن سونرا توفارقان
محلینین ماماغان ،گوقان و س .بؤلگهلرینده ایبتیدای
صینیف معلمی کیمی چالیشیب .ایشلهیهرک هم ده تبریز
اونیوئرسیتئتینین فیلولوگییا فاکولتهسینین اینگیلیس
دیلی شعبهسینده غیابی تحصیل آلیب اورانی دا -1961
جی ایلده بیتیریر .
طلبهلیک ایللرینده "خنده" (گولوش) آدلی هفتهلیک
دیوار قزئتی بوراخیب .ایلک ادبی تنقیدی و ساتیریک قلم
تجروبهلرینی بو دؤورده یازیب .
امک فعالیتینه آزرشهر (توفارقان) محلینین ماماغان،
گؤگان ابتدایی مکتبینده معلم کیمی باشالییب .صمد
بهرنگی و اونون فیکیر دوستالری ،خصوصیله بهروز
دهقانی آذربایجان کندلرینده فولکلور نومونهلری
توپالییب 5.اما مددینین وئردیی معلوماتا اساساً ،اونالرین
توپالدیقالری فولکلور نومونهلری آذربایجان دیلینده ایدی
و ایران شاهینین غیری-فارس دیللرله عالقدار سیاستلرینه
گؤره چاپ اولونمادی.سونرادان بو ناغیلالری فارس دیلینه
چئویرهرک همکاری بهروز دهقانی ایله بیرلیکده نشر
ائتدیریب .یازدیغی ناغیلالر تورک دیلین سیروس مددی
واسطهسیله "آذربایجان ناغیلالری" آدی ایله تهراندا چاپ
اولونوب .عینی زاماندا فارس دیلیندن آذربایجان دیلینه
چئویردیی ترجومهلری دؤوری مطبوعاتدا چیخیب1.
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ایلک حکایهلری «عادت»« ،بی نام» -1959جو ایلده درج
اولونوب .بوندان سونرا «اولدوز و قارغاالر»،
«چوغوندورساتان اوغالن»« ،باالجا قارا بالیق» و س.
حکایه و ناغیلالرینی یازیب ( .)1967-1969صمد بیر
مدت قزئتلرده مقالهلرله چیخیش ائدیب ،او زامان تبریزده
نشر اولونان "مهد آزادی" و "آدینه" قازئتلرینده یازیب.
سونرا ،مقالهلرینی "مجموعه مقاله ها" (مقالهلر
مجموعهسی) آدیله کیتاب شکلینده چاپ ائدیب6.
صمد بهرنگی هم ده ایران اوشاق ادبیاتینین بانیسی
ساییلیر .اونا قدر اوشاق ادبیاتینا عایید کیتابالر یازان اولسا
بئله ایران ادبیاتچیالری قبول ائدیرلر کی ،صمد بهرنگی
ایراندا اوشاق ادبیاتینین قوروجوسودور .همکارالری اونو
«آذربایجان کندلیلرینین جانلی دیلی»« ،میللی مدنیتین
اویاق ویجدانی»« ،خالقا اوز توتان»« ،سیار معلم»
آدالندیریبالر7.
باکیدا ایلک دفعه -1987جی ایلده «محبت ناغیلی» آدی
ایله سئچیلمیش اثرلری کوتلوی تیراژال بوراخیلیب8.
صمد بهرنگی هئچ بیر سیاسی تشکیالتا باغلی اولماییب و
شاه دؤورونده سیاسی تشکیالت دا یوخ ایدی .اما ،اونون
یولداشالری بهروز دهقانی ،علیرضا نابدیل ،مناف فلکی،
کاظیم سعادتی ،اشرف دهقانی و باشقاالری صمدین
اؤلوموندن ایکی ایل سونرا ایرانین «خالق فدایلری"
تشکیالتینی یارادیب و سالحلی مباریزهیه قالخیبالر.
بهرنگینین یازدیغی باالجا قارا بالیق اثری اونو مانیفستی
حساب ائدیلیر6.
اونون باالجا قارا بالیق اثری -1968جی ایلده ایتالییانین
بولونیا شهرینده کئچیریلن اوشاق کیتابالری
مسابیقهسینده قیزیل مئداال الییق گؤرولوب .بیرینجی
یئری توتدوغونا گؤره کیتابالری ایتالیان ،فرانسیز،
اینگیلیس ،تورک دیللرینده نشر ائدیلیب9.
-1967جی ایل آوقوستون -31ده جنوبی آذربایجانین
خدافرین یاشاییش منطقهسی یاخینلیغیندا آراز چاییندا
معمالی شرایطده بوغولوب 10.فعالیتینه گؤره دفعهلرله
تعقیبلره معروض قالماغینی اساس گؤتورهرک بیر چوخ
اینسانالر اونون شاه رژیمی طرفیندن اؤلدورولدویونه
اینانیرالر .الکین بونو ثبوت ائدجک بیر دلیل ایندییه قدر
تاپیلماییب .تبریزین ایمامییه قبیریستانلیغیندا دفن
ائدیلیب13.

اؤلوموندن سونرا صمد بهرنگینین خاطرهسینه شعیرلر
یازیلیب موسیقیلر بسته لنیب .دوستو علیرضا نابدیل
اوختای اونون اؤلوموندن سونرا "صمد کؤنلومدهدیر"
شعیرینی یازیر داها سونرا ایسه بو شعیره موسیقی
بستهلنیر .
-2014جو ایلده آذربایجاندا «صمد بهرنگی ادبی
موکافاتی» تاسیس ائدیلیب .موکافاتی آذربایجان یازیچیالر
بیرلیگی ایله دؤولت دیاسپور کومیتهسینین اورتاق سایتی
اوالن  litdiaspora.azادبی پورتالی تاسیس ائدیب11.
 14مارت -2019جو ایل تاریخینده آذربایجان یازیچیالر
بیرلیگی و مدنیت ناظیرلیینین دسته یی ایله رشید
بهبودوو آدینا دؤولت ماهنی تئاتریندا صمد بهرنگینین 80
ایللیینه حصر ائدیلمیش تدبیر کئچیریلیب12.
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چوغوندور ساتاﻥ اوغالﻥ

ایسه باییردا ایدیلر .قاپینین آرخاسیندان نازیک بیر
سس ائشیدیلدی :

ﺣکایﻬﺴﯽ

–لبو گتیرمیشم ،لبو گتیرمیشم ،اوشاقالر! ایستی،
شیرین لبو !
صینیف نمایندهسیندن سوروشدوم :

ﺻمد بﻬرنﮕﯽ

نئچه ایل بوندان اول بیر کندده معلملیک ائدیردیم.
مکتب بیر قاپیسی ،بیر پنجرهسی اوالن کیچیک
اوتاقدان عبارت ایدی و اؤزو ده کنددن تقریباً یوز
مئتر آرالیدا یئرلشیردم .اوتوز ایکی شاگیردیم وار
ایدی .اون بئشی بیرینجی ،سککیزی ایکینجی،
آلتیسی اوچونچو ،اوچو ایسه دؤردونجو صینیفده
اوخویوردو .
منی اورا پاییزین آخیرالریندا گؤندرمیشدیلر .اوشاقالر
ایکی-اوچ آی معلمسیز قالدیقالریندان منی گؤرن
کیمی سئویندیلر .درسلر دؤرد-بئش گون لنگ
کئچدی .نهایت ،اوشاقالری چؤلدن ،فرش
اعماالتخاناالریندان ،اوردان-بوردان بیرتهر کی ،ییغا
بیلدیم .
اوشاقالرین چوخوسو درس اولمادیغیندان خالچاچی
حاجی قولونون کارخاناسیندا ایشلمهیه گئتمیشدیلر.
زیرکلری گونده اون-اون بئش قیران امک حاقی
آلیردی .حاجی قولو بورایا شهردن گلمیشدی .چونکی
کندده کارخانا آچماق اونا داها صرفهلی ایدی :شهر
فهلهلری داها چوخ امکهاققی طلب ائدیر و گونده
قیرخ قیراندان آز آلمیردیالر .
اما کندده یوکسک امک حاققی ایگیرمی قیراندان
اوتوز قیرانا قدردی .کنده گلیشیمدن اون گون
اؤتممیشدی کی ،برک قار یاغدی ،یئر بوز باغالدی.
سویوغون قاباغینی آلماق اوچون قاپی-پنجرنین
دلمه-دئشیینه کاغیذ یاپیشدیردیق .بیر گون اوچونجو
و دؤردونجو صینیفلرین شاگیردلرینه ایمال
یازدیریردیم .بیرینجی و ایکینجی صینیف اوشاقالری

–بو کیمدیر؟
او دئدی – :اؤزگه آدام دئییل ،آغا… تاروئردیدیر.

قیشدا لبو ساتیر .ایستییرسن ،دئییم ایچری گلسین .
قاپینی آچدیم .تاروئردی چوغوندور قازانی ایله ایچری
گیردی .باشگؤزونو کؤهنه یون شالال ساریمیشدی.
آیاغینین بیرینه کؤهنه قالوش تایی ،او بیریسینه ایسه
عادی کیشی آیاققابیسی گئیمیشدی .کؤهنه ،اوزون
پئنجیی دیزلرینه چاتیردی ،اللرینی پئنجیینین
قولوندا گیزلتمیشدی .
بورنونون و بارماقالرینین اوجو شاختادان قیزارمیشدی.
اون-اون ایکی یاشی اوالردی .
او ،سالم وئردی .چوغوندور قازانینی یئره قویوب :
–آغا – ،دئدی –،ایجازه وئرین ،اللریمی قیزدیریم .
اوشاقالر او ساعت تاروئردینی پئچین قیراغینا
چکدیلر .اوتورماق اوچون اؤز صندلیمی اونا تکلیف
ائتدیم .اوتورمادی و درحال دئدی :
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–یوخ ،آغا ،ائله بوراداجا اوتورارام .
او بیری اوشاقالر دا تاروئردینین سسینی ائشیدیب
اوتاغا دولوشموشدوالر .بیر قدر قیزیشدیقدان سونرا
تارروئردی دیللندی :
–آغا ،چوغوندور یئمهیه مئیلینیز وارمی؟
جاواب گؤزلمهدن قالخیب چوغوندور قازانینا طرف
گئتدی .نئچه رنگ پارچادان یامانمیش نم دسمالی
قالدیردی .بو زامان قازاندان بوخار قالخدی.
چوغوندورون اوستونده دستهلی بیچاق وار
ایدی .او ،سئچیب گؤتوردویو چوغوندورالردان بیرینی
منه اوزادیب دئدی :
–یاخشی اوالر کی ،اؤزونوز سویاسینیز ،بلکه ،منیم
اللریمدن …
بیز کندلیگیک ،شهر گؤرممیشیک .عادت-عنعنهلرینی
ده بیلمیریک .او ،دونیاگؤرموش قوجاالر کیمی
دانیشدی .چوغوندورو اووجوما قویدو .اوزونو سویدوم،
توند قیرمیزی و خوش رنگلی چوغوندور
اولدو .بیر دیشلم ووردوم .چوخ شیرین ایدی .بو آن
سینفین الپ آخیریندا اوتوران نووروز دیللندی :
–هئچ کسین چوغوندورو تاروئردینینکی کیمی
شیرین دئییل .صینیف نمایندهسی ده اونون سسینه
سس وئردی :
–آغا ،بو چوغوندورالری باجیسی بیشیریر ،تاروئردی
ده ساتیر .آناسی اوزون مدتدیر خستهدیر .
تاروئردینین اوزونه باخدیم .اوز-گؤزوندن شیرین
تبسسوم و مردلیک یاغیردی .بویون شالینی
آچمیشدی .باشینین توکلری قوالقالرینی اؤرتموشدو.
او ،اوزومه باخدی :
–هرنین بیر ایشی وار ،آغا – ،دئدی – ،بیزیم
ایشیمیز ده بودور .
–تاروئردی ،آنانا نه اولوب؟ – سوروشدوم .
–آیاقالری توتولوب .نه اولدوغونو ،دوغروسو ،من
اؤزوم ده یاخشی بیلمیرم .کندخودا دئییر کی ،ایفلیج
اولوب .

آتاسینی سوروشماق ایستهینده سؤزومو آغزیمدا
قویدو :
–اؤلوب !..
اوشاقالردان بیری آرایا چؤکموش سوکوتو پوزدو :
–اونا قاچاق عسگر دئیردیلر .
–یاخشی آت سوروردو .بیر گون داغالرین باشیندا
امنیلرین آتدیغی گوهللدن هالک اولدو ،اؤزو ده آتین
بئلینده – ،دئیه تاروئردی سسلندی .
او یان-بو یاندان بیر خئیلی صحبت ائتدیک .اوچ-
دؤرد قیرانلیق دا چوغوندور ساتیب گئتدی .نه قدر
ائلدیمسه ،مندن پول آلمادی :
–بو دفعه منیم قوناغیمسان – ،دئدی – .گلن دفعه
پول وئررسن .ائله بیلمه کندلییک .بیز ده بیر شئی
آنالییریق ….
تاروئردی قارین اوستو ایله کنده طرف گئده-گئده
اوجادان دئییردی :
–آی لبو ،ایستی شیرین لبو! گلین آی جاماات،
گلین ،لبو آلین !اوشاقالر منه تاروئردیدن چوخ شئی
دانیشدیالر« :سولماز آدلی بیر باجیسی وار .اؤزوندن
ایکی-اوچ یاش بؤیوکدور .آتاسی ساغ ایکن پیس
دوالنمیردیالر .سونرا فالکته دوشدولر .اول باجیسی،
سونرا اؤزو خالچاچی حاجی قولونون کارخاناسینا
ایشلمهیه گئتدیلر .بیر مدتدن سونرا حاجی قولو
ایله سؤزلری دوشدو ،کارخانادان چیخدیالر …».
رضاقولو دا ،ابوالفض ده تاروئردی بارهده بیلدیکلرینی
دانیشدیالر :
–آغا ،بیشرف حاجی قولو باجیسینا پیس نظرله
باخیردی .
تاروئردی حاجی قولونو دفعه ایله ووروب اؤلدورمک
ایستییردی .
تاروئردی هر گون بیر-ایکی دفعه مکتبه باش ووروردو.
چوغوندورالرینی ساتاندان سونرا هردن گلیب
صینیفده اوتورور ،درسلره قوالق آسیردی… بیر گون
اوندان سوروشدوم :
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–تاروئردی ،ائشیتدییمه گؤره حاجی قولو ایله داوا
ائلمیسن .
بونون نه اوسته اولدوغونو منه دئیه بیلرسن؟
تاروئردی :
–کئچمیشین صحبتیدیر ،آغا – دئدی– ،
باشینیزی آغریتماغا دیمز .
–احواالتی بوتون تفصیالتی ایله بیرر-بیرر
دانیشسان ،ممنونیتله قوالق آسارام – ،دئدیم .
تاروئردی صحبته باشالدی :
—من باجیمال الپ اوشاقلیقدان حاجیقولونون
یانیندا ایشلییردیم .باجیم ایشه مندن قاباق
دوزلمیشدی .من اونون الینین آلتیندا ایشلییردیم .او
ایکی تومن آلیردی ،من ده اوندان بیر قدر آز .
ایکی-اوچ ایل اول آنام یئنه ده خسته ایدی،
ایشلمیردی .کارخانادا بیزدن باشقا اوتوز-قیرخ اوشاق
ایشلییردی .ائله ایندی ده ایشلییرلر .
صبحدن باجیمال ایشه گئدیب ،گونورتا قاییدیردیق.
گونورتادان سونرا گئدیب آخشام ائوه دؤنوردوک.
باجیم کارخانادا باشینا چادؤرتسه ده ،اوزونو
گیزلتمیردی .چونکی اوستاالریمیز آتامیز یئریند
ایدیلر .بورادا اؤزگه ساییالن اوشاقالردی ،بیر ده
اربابیمیز حاجی قولو .
سنه نه دئییم ،آی آغا ،آخیر زامانالر بیشرف حاجی
قولو گلیب بیزیم باشیمیزین اوستونده دایانیر،
گؤزلرینی باجیمین اوزوندن چکمیردی .
هردنبیر ده الینی باجیمین ،منیم باشیما چکیر ،اؤز-
اؤزونه گولگوله اوزاقالشیردی .اورییمه هئچ نه
گتیرمیردیم .فیکیرلشیردیم کی ،اربابیمیزدیر ،بیزه
محبت گؤستریر .بیر مدت اؤتدو .بیر دفعه ،پنجشنبه
گونو هفتهلیک مزدوموزو آالندا باجیما بیر تومن عالوه
پول وئردی« :آنانیز خستهدیر ،بو بیر تومنی اونا
خرجلیرسینیز» – ،دئدی و باجیمین اوزونه
قیمیشدی .اونون بو حرکتیندن خوشوم گلمهدی.
هئچ نه اولمامیش کیمی ،باجیم بیر سؤز دئمهدی .هر
ایکیمیز ائوه – آنامیزین یانینا دؤندوک .حاجی

قولونون باجیما عالوه پول وئردیینی بیلن کیمی آنام
فیکره گئتدی – ،بوندان سونرا سیزه عالوه پول
وئرسه گؤتورمزسینیز – ،دئدی .
ائرتهسی گون اوستاالریمیز و بؤیوک اوشاقالر آراسیندا
پیچ-پیچ باشالدی .اونالر بیر-بیرینین قوالغینا نسه
دئییردیلر ،آنجاق چالیشیردیالر کی ،بیز ائشیتمیک،
آغا ،نه باشینی آغریدیم ،او بیری پنجشنبه گونو
هامیدان سونرا مزد آلماغا گئتدیک .حاجی اؤزو
تاپشیرمیشدی کی ،اونون یانینا آرا خلوتلشندن سونرا
گلک .نه ایسه ،امک حاقیمیزی آلماغا گلدیک .حاجی
یئنه عالوه پول تکلیف ائتدی :
–صاباح سیزه گلهجهیم – ،دئدی – ،آنانیزا سؤزوم
وار – .باجیمین اوزونه باخیب شیت-شیت قیمیشدی.
قیزین رنگی قاچپدی ،باشینی آشاغی دیکدی .
–آغا ،سن اهلل ،منی باغیشالیین .بیر ده ،اؤزونوز
بویوردونوز کی ،نه اولوب هامیسینی بیرر-بیرر
دانیشیم .بلی ،حاجینین پولونو اؤزونه طرف ایتلدیم :
–حاجی آغا – ،دئدیم – ،بیزه عالوه پول الزیم
دئییل .آنامین آجیغی گلیر .
حاجی یئنه اؤزونو او یئره قویماییب قیمیشدی و
دئدی :
–جانیم ،آخماق اولما ،سنینله ،آنانال دئییل کی،
خوشونوزا گله ،یا گلمهیه .
حاجی پولو گؤتوروب باجیمین اووجونا باسماق
ایستهدی .باجیم داال چکیلیب باییرا قاچدی.
حیرصلنمیشدیم ،آز قاال آغالیاجاقدیم .
گؤزوم میزین اوستوندهکی دفعهیه ساتاشدی.
گؤتوروب حاجییا طرف توالزالدیم .دفعه اوزونو
پارچاالدی ،قان آخماغا باشالدی .حاجی هارای چکیب
کؤمکچی چاغیردی .من باییرا قاچدیم .ائویمیزه
گلدیم .سونرا نه اولدوغونو بیلمدیم .باجیم آنامین
بؤیرونه قیسیلیب خیسین-خیسین آغالییردی .
آخشام کندخودا بیزه گلدی .حاجی قولو منیم
الیمدن شیکایتلنیب سیفاریش گؤندرمیشدی کی ،من
اونالرال قوهوم اولماق ایستمشیدیم ،تاروئردینی
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–اوغالن ،گل کئچ ایچری ،سنینله ایشیم یوخدور .
من قورخا-قورخا اونا یاخینالشدیم و قاپیدان کئچمک
ایستدیکده بوینومون آردیندان توتوب کارخانانین
حیأتینه ایتلهدی .سونرا دا یومروقال ،تپیکله باشالدی
منی ازیشدیرمهیه .او قدر ووردو کی ،الواش کیمی
آچیلدیم .نهایت ،الیندن قورتاریب دوننکی دفعنی
گؤتوردوم .کنارا چکیلیب چیغیردیم :
امنییهلرین الینه وئرردیم ،ددهسینی یاندیراردیالر.
سونرا کندخودا اوزونو آناما توتوب دئدی :
–حاجی منی ائلچیلییه گؤندریب ،یا «هه» دئه ،یا
«یوخ !»حاجینین شهرده بیر بؤلوک آرواد-اوشاغی
وار .بوندان عالوه هله بیر نئچه صیغه ده ساخالییر.
منی باغیشال ،آغا ،الپ کافتار ایته اوخشاییر .آغارمیش
ساققالیندان ،تؤکولموش دیشلریندن اوتانمیر،
کافتارین بیری ،کافتار !
–یوز دنه قیزیم اولسا ،بیرینی ده بو قوجا کافتارا
وئرمرم ،اؤز دردیمیز اؤزوموزه بسدیر .آی کندخودا،
سن یاخشی بیلیرسن کی ،بئله آدامالر بیز کندلیلرله
دوغرودان-دوغرویا هئچ واخت قوهوم
اوال بیلمزلر- ،دئیه آنام دیللندی .
کندخودا :
–بلی – ،دئدی – ،سن دوز بویورورسان ،حاجی
قولو قیزی صیغه ائلمک فیکریندهدیر .اما قبول
ائتمهسن ،اوشاقالری کارخانادان چیخاراجاق .سونرا دا
امنییهلرین درد-سری باشالیاجاق .بونو یادیندان
چیخارما .باجیم آنامین بؤیرونه قیسیلیب هیچقیرا-
هیچقیرا :
–داها کارخانایا گئتمهیهجهیم – ،دئییردی– ،
اوندان قورخورام… .منی اؤلدورر …
سحری گونوندن باجیم کارخانایا گئتمهدی .من تک
گئتدیم .اوزونو دسمالال باغالمیش حاجی قولو قاپینین
آغزیندا دایانیب تسبح چئویریردی .قورخودان
یاخینینا گئتمدیم .او ایسه منی گؤرن کیمی دئدی :

–بیشرف! منه ده قاچاق عسگرین اوغلو دئیرلر! –
تاروئردی نفسینی دریب سؤزونه داوام ائتدی – :اونو دا
دئییم کی ،ائله اوراداجا اؤلدورمک ایستییردیم .آنجاق
فهلهلر تؤکولوب منی توتدوالر ،ائویمیزه آپاردیالر.
حیرصیمدن آغالییر ،اؤزومو یئره چیرپیر ،حاجینی
سؤیوردوم .صیفتیمدن قان سیزیردی .نهایت،
ساکیتلشدیم .بیر کئچیمیز وار ایدی .باجیمال بیرگه
قازاندیغیمیز ایگیرمی تومنه آلمیشدیق .اونو دا
ساتدیق .توپالدیغیمیز قپیک-قوروشال بیر-ایکی آی
دوالندیق .نهایت ،باجیم چؤرک یاپان بیر آروادین
یانیندا ایشه دوزلدی .اؤزوم ایسه… راستیما-
قیسمتیمه دوشن هر هانسی ایشین قولپوندان
یاپیشدیم .بیرتهر کی ،نئجه دئیرلر ،چولوموزو سودان
چیخاردیریق …
–تاروئردی ،باجین نه اوچون اره گئتمیر؟ –
سوروشدوم .او ،اوتانا-اوتانا اوزومه باخیب آستادان
قیمیلداندی :
–چؤرکیاپان آروادین اوغلونا نیشانالنیب .ایندی
بیرلیکده چالیشیب جهیز حاضیرالییریق کی،
تویالرینی ائله سینلر .بو ایلین یاییندا کئچمیشده
معلم اولدوغوم همین کنده گزمهیه گئتمیشدیم.
چؤلده ،قیرخ-االلی قویون-کئچی قاباغیندا تاروئردییه
راست گلدیم .سوروشدوم :
–دئ گؤروم ،باجینین جهیزینی دوزلده
بیلدینیزمی؟
–بلی! – دئدی – ،هله تویونو دا ائلدیک .ایندی اؤز
تویوم اوچون پول ییغماغا باشالمیشام …
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وطن دیلیکیتابﯽ ایلک آنا دیللﯽ درسلیک 1888میالدﯼ
ترتیبچیلر:
آلئکسئی اوسیپوویچ چئرنیایئوسکی،
سفرعلی بی ولیبیوو
حاضیرالدی  :دکتر حسین شرقی دره جک
آذربایجاندا ایلک اساسلی درس وسایتینین ،درسلیین
یارانماسی تاریخی -1876جی ایلدن فعالیت گؤسترن
قوری سئمینارییاسی ایله باغلیدیر .قوری سئمینارییاسی
ضیالیالرین یئنی نسلینین یئتیشمهسی ،اونالرین
شخصینده آذربایجاندا یئنی نفسلی مدنیتین یاییلماسی و
اؤیرنیلمهسی ،یئنی علمی اصولالرین تطبیق اولونماسی،
یئنی اجتماعی فیکرین فورماالشماسی ،بیر قدر سونرا ایسه
آذربایجان اینتیباهینی حیاتا کئچیرهجک بوتؤو بیر نسلین
میدانا گلمهسینده موستسنا رول اوینامیشدیر .
بیر چوخ دئموکرات دوشونجهلی ،ترققیپرور پئداقوقالرین
درس دئدیکلری بو سئمینارییادا آذربایجانلی ،گورجو،
روس و دیگر خالقالرین اؤوالدالری آوروپا دیللری و
ادبیاتینی ،روس دیلینی ،ادبیاتینی و پئداقوگیکاسینی،
طبیعت ،جوغرافییا ،حساب و باشقا فنلری اؤیرنمیشلر.
سئمینارییادا قرب ،خصوصیله ،روس دیلی و ادبیاتینین
تدریسینه گئنیش یئر وئریلمیش ،دونیا کالسسیکلرینین
اثرلری تدریس ائدیلمیش ،نزدینده قربی آوروپا و روس
کالسسیکلرینین اثرلریندن عبارت زنگین کیتابخانا فعالیت
گؤستریردی .آذربایجان دیلینده تدریس کیتابینین
یارانماسی تاریخی ده همین دؤورله باغلیدیر .معلومدور
کی-1852 ،جی ایلده میرزه شفعی واعظ تیفلیسده درس
دئدیی زامان میرزه کاظیم بیین موسکواداکی طلبهلریندن
اوالن ایوان قریقوریئو ایله بیرلیکده آذربایجان
پوئزییاسینین ایلک منتخباتی "کیتاب تورکی" آدلی بیر
درسلیک ترتیب ائتمیشدیر 1.الکین -19جو عصرین –60
-70جی ایللرینده همین درس وسایتی منعن بیر قدر
کؤهنلدیینه و تکرار چاپ اولونمادیغینا گؤره اوزونؤمورلویو
ایله سئچیلممیشدیر .بئلهلیکله ،هم آذربایجانلی
مکتبلیلری درس اؤیرنمک ،هم ده آذربایجانلی معلملری
آنا دیلینده درس دئمک اوچون سرانجامالریندا درسلیین
اولماماسی پروبلئمی ایله اوزلشیردیلر .

 1881ایلین یانوار آیینین -26دا قافقاز جانیشینی نین
تصدیق ائتدیی تلیماتا اساساً جنوبی قافقاز دا یاشایان
خالقالرین نمایندهلری درسلرینی ایلک تدریس ایلینده اؤز
آنا دیللرینده آلمالی ایدیلر  .الکین ،دئییلدیی کیمی،
آذربایجان دیلینده درسلیین اولماماسی جانیشینین
تعلیماتینین یئرینه یئتیریلممهسی تهلوکهسینی
یارادیردی .بو سببدن ،درسلیین تئزلیکله ترتیب تاپماسی
آرتیق دؤولت اهمیتلی ایشه چئوریلهرک همین ایللرده
( )1893–1879قوری سئمینارییاسینین آذربایجان
شعبهسینین ایلک اینسپئکتورو اولموش آلئکسئی
اوسیپوویچ چئرنیایئوسکی یه حواله اولونور.
-1882جی ایلده آ.او.چئرنیایئوسکینین توپالدیغی
ماتئریال اساسیندا وطن دیلی آدالنان درسلیین بیرینجی
حیصهسی (وطن دیلی-1 ،جی حیصه) ایشیق اوزو
گؤرموشدور .ایکینجی-اوچونجو صینیف شاگیردلری
اوچون نظرده توتوالن "وطن دیلی" درسلیینین -2جی
حیصهسی (وطن دیلی-2 ،جی حیصه) -1888جی ایلده
آ.او.چئرنیایئوسکینین و سفرعلی بی ولیبیوو اون ترتیبینده
ایشیق اوزو گؤرور" .وطن دیلی"نده حسنعلی خان
قاراداغینین ترجومهلری و اوریژینال اثرلری ایله یاناشی
قاسیم بی ذاکر ،مولال ولی ویدادی ،فیریدون بی کؤچرلی،
عباس صحت ،میرزه عبدالرحیم طالیبوو ،مصطفی آغا
عاریف شیخلینسکینین اثرلریندن ده ایستیفاده
اولونموشدور .
قیرخ ایله (!) یاخین بیر مدت عرضینده جنوبی قافقازدا
آذربایجانلی اوشاقالر و معلملر اوچون موکممل درس
وسایتی اوالن "وطن دیلی" اوزئییر بی حاجیبیوو (1899-
 1904تحصیل آلیب) ،مسلم ماقومایئو (1904–1899
تحصیل آلیب) ،محمود بی ماحمودبیوو (1883–1879
تحصیل آلیب) ،نریمان نریمانوو ( 1890بیتیریب) ،سلیمان
سانی آخوندوو ( 1894بیتیریب) ،فرهاد آغازاده (شرقلی)
( 1900بیتیریب) و باشقا یوزلرله آذربایجان ضیالیسینین
درسلیگی اولموشدور .
قایناق :
1 .Вазех // Российская педагогическая энциклопедия. - М.1993 ،. - Т. I. - С. 126.

چئرنیایئوسکی آ.او.وطن دیلی- 1 ،جی حیصه؛ چئرنیایئوسکی آ.او ،.ولیبیوو س.ع .وطن دیلی-2 ،جی
حیصه .فاکسیمیل نشر .ترتیب و ترانسفونئلیتئراسییا ائدن ،اؤن سؤز ،قئید و شرحلر ،سؤزلوک و
جدوللرین مؤلفی :ووقار قاراداغلی .ج ب س ،باکی –  740 .2007ص  ..وطن دیلی-1 ،جی حیصه
 . 2وطن دیلی- 2 ،جی حیصه
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ﺻمد بﻬرنﮕﯽ و...
تهیه وتنظیم  :علی محمدنیا

صمد بهرنگی شاعر و داستاننویس کودک ،معلم،
منتقد ،مترجم و پژوهشگر فولکلور آذربایجانی بود .او
را بهنوعی هانس کریستین آندرسون ایران
مینامند  3.بهرنگی در کنار انبوهیِ آثارش آنهم در
عمری کمتر از سه دهه ،به آفرینش ماهی سیاه
کوچولو دست زد که خود ،شاهکاری در ادبیات معاصر
است و عالوهبر ترجمه آن بهزبانهای گوناگون ،در
سال 1969جایزه بیینال براتیسالوای چکسلواکی را از
آنِ خود کرد.
***
کودکی صمد بهرنگی ،در محله قدیمی جنوب شهر
تبریز و در تنگدستیِ مطلق گذشت .مادر و پدرش،
«سارا» و «عزت» ،بهسختی زندگیِ صمد ،دو برادر و
سه خواهرش را تأمین میکردند .کارگری ،زهتابی و
فروش آبِ مشک به قفقازها و روسها کفاف مخارج
خانواده را نمیداد .عزت ،سرانجام با فوج بیکاران
آذربایجان ،راه ی قفقاز و باکو شد و دیگر خبری از او
نشد .صمد اما بهمحض اتمام تحصیالت مقدماتیِ
دانشسرا به معلمی روی آورد و از هجدهسالگی در
روستاهای ماماغان ،قندجهان ،گوگان ،آخیرجان و

آذرشهر در آذربایجانشرقی تدریس کرد 1337 .بود
که همزمان با آموزگار ،در دانشکده ادبیات فارسی و
زبانهای خارجی دانشگاه تبریز ،پذیرفته شد و طی
سه سال گواهینامه پایان تحصیالت را گرفت.
بهرنگی نخستین چهره ادبی است که دو
شعر شاملو بهنامهای «پریا» و «دختران ننهدریا» را
الگویی بسیار جدی برای شعر کودک میداند و به
دفاع از شاخه محاورهای شعر کودکان برمیخیزد .او را
نخستین نظریهپرداز شعر کودک میدانند که بین
سادگی شعر و پشتسرهمچیدن کلمات بچهگانه مرز
قائل میشد .بهرنگی از دسته نویسندگانی است که بنا
به دوران سیاسی زمانه خود و تأثیر حزب توده در
ادبیات داستانی ،از همهسو با ستم روبهرو شد؛ گاه از
چپ بهنام همدلی و همفکری ،داستان
ماندگارش ماهی سیاه کوچولو را تاحد مانیفست
جنبش چریکی ،پایین آوردند و جنبه کودکانه و ادبی
آن را یکسره نادیده گرفتند و گاه دگراندیشان ،او را
بهدلیل اندیشه و تالشهایش ،کافر و مرتد
خواندند 4.لیک صمد ،گویی چون بیدی که از بادی
نمیهراسد با گردآوریِ فرهنگ عامه ملتها و
قصههای مردم آذربایجان ،گامی محکم در معرفی
ادبیات شفاهی ایران برداشت  5.او افسانههای عامیانه
را بنمایه قصههای کودکانه کرد و از ادبیات کودکان
پلی ساخت بین دنیای رنگین بیخبری ،رویا و
خیالهای شیرین کودکی با جهان تاریک و آگاه ،غرقه
در واقعیتهای تلخ و دردآور و سرسخت
بزرگسالی 6.سال  1341رئیس دبیرستانی که
بهرنگی آموزگارش بود گزارشی تنظیم کرد که
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بهموجب آن صمد را به جرم بیان سخنهای
ناخوشایند در دفتر دبیرستان و بین دبیران ،از
دبیرستان به دبستان منتقل کردند .یک سال بعد و
درپی افزایش فعالیتهای فرهنگی ،با پاپوش رئیس
وقت اداره فرهنگ آذربایجان ،کار بهرنگی به دادگاه
کشید که البته پس از تبرئه ،حکم آزادی گرفت7.
صمد بهرنگی نوشتن را با طنزنویسی در نشریات
شروع کرد ،1339 .داستان «عادت» را نوشت که
نخستین اثر منتشرشده او بود .این حضور با نوشتن
«تلخون» و «بینام» و چندین داستان دیگر ادامه
یافت .از زبان انگلیسی و ترکیِ استانبولی به فارسی و
از فارسی به ترکیِ آذربایجانی ،ترجمههایی بهجا
گذاشته است؛ نظیر ترجمه اشعار مهدی اخوان
ثالث ،فروغ فرخزاد و نیما یوشیج .جمعآوری فولکلور
آذربایجان و مسائل تربیتی موضوع کارهای پژوهشی
کارنامه اوست .بهرنگی در کتاب کندوکاو در مسایل
تربیتی ایران کلمات عربیِ بهعاریه گرفتهشده را بخش
بزرگی از اشتراک زبانهای رایج ایرانی نظیر ترکیِ
آذری با فارسی دانست و بههمیندلیل عالوهبرآنکه با
حذف این لغات به بهانههایی چون باستانگرایی
مخالف بود ،تأکید زیادی کرد که این وااژهها حین
آموزش زبان فارسی به کودکان آذربایجانی ،جایگاه
خود را حفظ کند8.
قصهها و غصههای صمد اگرچه تا شهریور 1347در
دل خودش ماند ،از آن پس ،هر مرز و حصاری را
شکست .روزهای غمانگیزی برای دوستان ماهی سیاه
کوچولو رقم میخورد وقتی که خالقش را آرامگرفته
بین دنیای آبیِ ماهی کوچکش؛ در میان موجهای رود
ارس یافتند .جسد بهرنگی را چند روز بعد از
غرقشدنش ،در نزدیکی پاسگاه کالله چند کیلومتری
محل حادثه ،از آب گرفتند و پیکرش را در گورستان
امامیه تبریز دفن کردند .دلیل مرگ صمد از همان
روزهای نخستِ انتشار خبر ،با نظرات متعددی هم در
رسانهها و هم بهشکل شایعه همراه بود .برخی گفتند
که وی به دستورِ یا به دستِ عوامل دولت پهلوی

بهقتل رسیده است .برخی نیز گفتند صمد غرق شد؛
چون شنا بلد نبود .در این بین تنها کسی که زمان
مرگ یا نزدیک به آن زمان ،کمترین فاصله را با صمد
داشت« ،حمزه فراهتی» است که آخرین دقایق عمر
بهرنگی را چنین روایت کرد«: :من این طرف بودم
و صمد آن طرفتر .یک دفعه دیدم کمک
میخواهد .هرچه کردم نتوانستم کاری بکنم

»9.

پشیمانم کرد
بهرنگی از بابت نشر اول ماهی سیاه کوچولو ابراز
پشیمانی کرده بود .در نامهای به دو تن از شاگردانش
نوشت:
«من کار غلطی کردهام که قصهام را به این ناشر
دادهام .درست است که تقریباً 1200تا 1300تومان به
من خواهند داد؛ اما حتم میدانم برخالف قصههای
دیگرم به دست بچههایی که هم شما میشناسید و
هم من میشناسم که با چه مشقتی زندگی میکنند،
نخواهد رسید»10.
«پارهپاره» مرا تعلیق کرد
بابت چاپ کتاب «پارهپاره» در سال  1343تحت
تعقیب قرار گرفت و با صدور کیفرخواست از سوی
دادستانی عادی  105ارتشیکم تبریز ،بهمدت  6ماه
از خدمت تعلیق شد .بهرنگی مینویسد« :مرا از
آذرشهر به گاوگان فرستادند و  240تومن از حقوقم
کسر کردند که چرا در امور مسخره اداری دخالت
کرده بودم»... .
کینه ورزیدند وقتی صمد مخالفت کرد!
«الفبای آذری» را بهرنگی در سال  1342برای
مدارس آذربایجان نوشت .این کتاب پیشنهاد جالل
آلاحمد برای چاپ به «کمیته پیکار جهانی با
بیسوادی» فرستاده شد؛ اما صمد با تغییراتی که قرار
بود آن کمیته در کتاب ایجاد کند قاطعانه مخالفت
کرد .بهرنگی پیشنهاد پول کالن آن کمیته را پس زد
و کتاب را پس گرفت و خشم و کینه عوامل ذینفع
در چاپ کتاب برانگیخته شد10.
گشتزنی دوساعته و شرم ابدی
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صمد عاشق نشد و عشقی نورزید جز به شاگردانش و
به نوشتن ،که اگر دل در گرو عشق زنی داشت ،شاید
برای زندهماندن ،جدال بیشتری با ارس میکرد .در
نامهای که به دوستش «یوسف» نوشته ،ازدواج را کار
احمقانهای دانسته است .حداکثر مدتی که صمد برای
زن و تفریح وقت گذاشت دو ساعت گشتزنی با
دوچرخه در محله ارامنه بود به امید یافتن همدمی،
که از این بابت هم سخت احساس شرم کرده است10.
عاشق قصههایت ،عاشق سیبلت هم میشود!
سبیلهای صمد در بین دوستانش باعث شوخی و
خنده میشد .در نامهای از شاگردانش میخوانیم:
«صمدآقا میدانم حاال دختران زیادی در تهران به
سبیلهای شما عاشق هستند؛ مواظب باش یکی را
بگیرید زیاد نه ها .چون بچههای زیاد و پسران و
جوانان زیاد و دختران بیشتری به قصههای شما
عاشق هستند .کسی که به شما عاشق باشد حتماً به
سبیلهایتان هم عاشق میشود10.
عالقه معلم و شاگرد دوطرفه بود!
شاگردان صمد چنان به او وابسته میشدند که بعد از
تمامشدن ساعت مدرسه هم عادتهای او بهویژه
خواندن کتاب را ترک نمیکردند .یکی از آنها برای
صمد مینویسد:
«من به عادات شما عاشق شدم .آوازهایی که در
نمایش به من فرموده بودید هر روز میخوانم؛ گل
مامان اُزلوم ،سن و گلسینه بولبولومسن».
و نوشته یکی دیگر از شاگردانش« :این دفعه عروسی
میکنید؛ چون خیلی ثروتمند شدید».
جایی باش که مفیدتر هستی!
صمد بهرنگی با همه عالقهای که به تبریز و مردم
آذربایجان میورزید ،معتقد بود:« ،آدم هر جا
مفیدتر باشد باید آنجا برود ».او به شاگردانش
آموخت ،هیچ کجا بهخودیخود ،بد یا خوب نیست و
این آدمها و اعمالشان است که جایی را خوشنام یا
بدنام ،یا اجتماعی را خوب یا بد میکنند و با همین
نگرش تا زمانی که میتوانست در تهران زندگی کرد تا

بتواند بهقول خودش«:آدم مفیدتری »برای وطنش
باشد.
آدمهای قصهاش میشدند؛ چون به آنها عالقه
داشت!
صمد با اطرافیانش دوست بود .هرچه مینوشت از دل
این دوستی بیرون میتراوید:
قصه من از کوچه و بازار دهات و مردمان و
بزرگان و کوچکتران سرزمینمان زاده شده
است.
بهگفته خودش ،شخصیت «یاشار» در داستان «اولدوز
و کالغها» را از میان شاگردانش در روستای آخیرجان
و همینطور زنبابا ،بابا و اولدوز را از میان آدمهایی
که مدتها با آنها در تماس بود ،پیدا کرد .صمد با
آدمهای اطرافش و با شخصیتهای قصههایش دوست
بود و در میان آنها زندگی میکرد.
صمد و دوستانش در آخیرجان
میرنجم از کسی که زار میزند!

داستانهای صمد ،قصه رنج و درد مردم اطرافش
بود و در خلوت خود بر این رنجها میگریست؛ اما
از شِکوه و ناله بیزار بود .صمد اهل دشمنی با
آدمها نبود .داستاننویس کودکان ،مهربانتر از آن
بود که از کسی کینهای بهدل بگیرد .با همه این
احوال ،یک بار به برادرش گالیه یکی از دوستانش
را کرد که گاهی از دوستش متنفر میشود؛ چون
تمام روز ناله و ضجهموره میکند و شب تا صبح
گریه و زاری راه میاندازد و خواب ندارد .صمد
میگوید:
«کمترین لحظهای نیست که من فارغ از اندوه
باشم؛ اما همیشه این را با بردباری تحمل میکنم
و خیلی بهندرت زار میزنم و گالیه میکنم.
آنقدر قدرت دارم که اندوهم را تحمل کنم و زار
نزنم».
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صمد و شاگردانش در آخیرجان ،آذر1344

صمد در نامهای مینویسد که چگونه با رییس فرهنگ
دستبهیقه شده و جنجال راه انداخته است .بعد از
این درگیری وزارت فرهنگ یکسوم حقوقش را کسر
میکند .صمد مینویسد« :اگرچه ظاهراً من شکست
خوردم و ثلث حقوقی از طرف وزارت فرهنگ جریمه
شدم ...مسلم است کسی که حرف حق میزند تو
دهنش گالبیّه نمیگذارند»10.
مرگ صمد

به من نگو آقا!

قصه فراهتی

به شاگردانش میگفت ،او را «جناب» و «آقا» خطاب
نکنند .با شاگردانش دوست بود و بعد از پایان مدرسه
این دوستی ادامه یافت و به آن افتخار میکرد .صمد
بینیاز از لقب و افتخاری بود و به دوستی با
شاگردانش دلخوش .صمد قبل از چاپ هر داستاناز
شاگردانش میخواست آن را بخوانند تا مطمئن شود
داستان سطحی نیست و چاپ آن مفید است.

صمد بهرنگی بیستونهسالگی در روخانه ارس غرق
شد .مرگ او شایعاتی درپی داشت و عدهای دستگاه
ساواک را مسئول دانستند؛ اما اگر بهانه مرگ صمد را
بخواهیم ،داستان «حمزه فراهتی» و عالقه او به اسب
را باید خواند .حمزه فراهتی تنها فردی است که
روزهای آخر زندگی صمد کنار او بود .فراهتیِ
دامپزشک ،مأموریت تیمار اسبهای نوار مرزی ارتش
را در مرزهای شمال آذربایجان بهعهده داشت و
برحسباتفاق صمد ،او را در این مأموریت همراهی
کرد .آنها نزدیکی پاسگاه مرزی خمارلو برای آبتنی
به رودخانه زدند .اسد بهرنگی برادر صمد میگوید:
«صمد شنا بلد نبود ».فراهتی صدای فریاد صمد را
میشنود و او را میبیند که در آب دستوپا میزند .نه
از او و نه از چند سربازی که به آب زده بودند برای
نجات صمد کاری برنیامد و صمد بهرنگی پس از چند
دقیقه ،در بستر ارس به آرامش فرومیرود11.

متهمش کردند که مرتد است
رئیس اداره فرهنگ آذرشهر در سال  1342برای
صمد بهرنگی پاپوش میدوزد و درنهایت پروندهای
میسازد به این جرم :صمد در دبیرستان گفته خدایی
وجود ندارد .صمد از بابت پروندهای که برایش
ساختند و جریمهای که از حقوقش کسر کردند
گالیهای نکرد؛ اما در متن نامههایش از تهمت ناروایی
که به او زدند ،سخت شِکوه کرده است .او آدم توداری
بود و از درونیاتش کمتر میگفت .در اندک نامهای از
رازونیاز شبانه با خدا و اشکهایش نوشته است ،آنهم
صرفاً برای دلداری دوستانی که از تنهایی و گرفتاری،
مینالیدند10.
به کالس اول بفرستیدم!
صمد بهرنگی طی نامهای در 1مهر 1341از حسنظن
رئیس وقت اداره فرهنگ تشکر کرد و خواست که
جای دبیرستان به دبستان منتقل شود .او مینویسد
فقط در کالس اول میتواند با شور و رغبت درس دهد
و مفید باشد 10.
صمد جنجال بهپا میکند

امید جوان و علی دهباشی
علی دهباشی در هفتهنامه امید جوان بهمناسبت روز
ملی «ادبیات کودکونوجوان» درباره مرگ صمد
گفت :مردم باور نمیکنند قهرمانی غرق شود .مردم
دوست داشتند که بگویند صمد کشته شده است؛ اما
واقعیت این است که صمد شنا بلد نبود .تا قبل از
انتشار نامه جالل آلاحمد بهطورقطع و یقین
میگفتند صمد را غرق کرده و کشتهاند و بخشی از
این ادعا مستند میشد به مقاله آلاحمد .اما جالل
هم بعدها گفت که صمد غرق شده و ما خواستیم به
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افسانهسازی عوام جهت دهیم .من پس از پیروزی
انقالب برای اولین بار نامهای از جالل آلاحمد منتشر
کردم که در آن ،به منصور اوجی شاعر شیرازی
مینویسد« :اما در باب قضیه صمد بهرنگی ،او خودش
غرق شد ،ما خواستیم در مقاله صمد و افسانهسازی
عوام ،به افسانه مردم جهت دهیم و برایناساس مرگ
او را به گردن حکومت بیندازیم»12.
مگر چند تا صمد داریم؟
جالل آلاحمد خبر را از تلفنی از غالمحسین
ساعدی شنید .ساعدی گفته بود« :صمد افتاده توی
ارس!» جالل شنیده بود« :غرق شده ».و ادامه داده
بود«: :حاال م ن چه کنم؟ چگونه باور کنم که صمد

مرده؟ او که یکتنه ادای دین به زبان مادری را تعهّد
میکرد ،او که به سرخوردگی از ما بزرگترها و به
نفرت از «از ما بهترون» ،به کودکان پناه برده بود ...و
آیا کافی است که حاال در مرگ او فقط بگویی
الالهالّااللّه؟! ...حاال بایست در داغ این برادر کوچکتر
عزا گرفت و مرثیه گفت و مگر چند تا صمد داریم؟ و
آیا کافی است مدرنبازی درآوردن؟ و بهجای گریستن
در غم مرگ او یا بهجای خدا عالم است ،کدام ریش را
حنا نبستن بر کربالی ویتنام گریستن؟ ...نه فایده
ندارد .بهتر این است که من اکنون با چهل و پنج،
شش سال عمر و با کلّی پز و افاده و معلومات ،امّا به
عوامی عامّیترین آدمها و به دیرباوری هر زندیقی که
فرض کنی ...چُو بیندازم که صمد عین آن ماهی سیاه
کوچک از راه ارس خود را اکنون به دریا رسانده است
تا روزی از نو ظهور کند13.
شایعه جالل بود!
غالمحسین ساعدی در مصاحبه با ضیاء صدقی
ماجرای مرگ صمد بهرنگی را این طور میگوید:
«صمد توی رودخانه ارس افتاد و مرد ...بعد این

شایعه را درواقع آلاحمد به دهان همه انداخت.
برایاینکه یکی از خصلتهای عمده جالل ،من
نمیگویم بد است یا خوب و شاید هم اصالً خوب
است ،یک حالت  «Mythساختن» است و

«Mythپروری» .و وقتی  Mythمیسازد ،میتواند
مثالً دشمن را بیشتر بترساند؛ ولی نوشته یادم هست،
که نمیدانم صمد مرده در چیز یا کشته شده .و این
قضیه یواشیواش تبدیل شد به یک نوع چطور بگویم،
اغراقگویی ،نه درباره صمد ،بلکه درباره خیلی
دیگران»14.
داستانکهای دارایی
صمد بعد از پشتسرگذاشتن دوران سخت کودکی در
خانه پدری و بهقول دوستانش پولدارشدن ،بازهم
ساده زیست .او از حقوق معلمی و درآمد چاپ
داستانهایش راضی بود؛ اما هر وقت صحبتی از پول
کرده ،از خرید کتاب و رونقبخشیدن به کتابخانههای
کوچک بوده است .دارایی بهرنگی شاگردان و دوستان
خوب و نوشتههایش بود و جز این حرفها چیزی در
نامهها و زندگی صمد یافت نمیشود10.
با بزرگان در قهوهخانه خران
هرگز از وقتگذراندن در برخی اماکن عمومی و
پررفتوآمد و دیدن آدمهای مختلف رویگردان نبود.
در تبریز کافهای بود معروف به «قهوهخانه خران»
(بهترکی آذربایجانی :اِشَّکلَر قهوهسی) ،در سرای ایکی
قاپیلی در راسته بازار تبریز .طنزگویان و بذلهگویان
تبریز در آن جمع میشدند و انواع طنز ،جوک ،بذله و
شوخیها با موضوعات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
فلسفی در میان مشتریان قهوهخانه مطرح ردوبدل
میشد .بعدها که نشریه طنز توفیق سوژه «حزب
خران» را درست کرد ،این قهوهخانه هم به نام اشکلر
قهوهسی مشهور شد .عالوهبر بهرنگی ،نویسندگانی
چون جالل آلاحمد ،منوچهر هزارخانی ،عمران
صالحی و غالمحسین ساعدی گاهی به این قهوهخانه
آمده با طنزگویان تبریز ،گپ میزدند و تبریزیهای
شوخطبع نیز سربهسر آنها میگذاشتند15.
گرم نامه مینوشت
صمد همواره سرگرم نامهنوشتن بود .در این نامهها از
هوا و باران و برف نوشته ،زیر آسمان هر شهر و دهی
که بوده .به یکی از شاگردانش نوشته« :امروز برف
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خوبی باریده است؛ دوشنبه 10بهمن ...یک ساعتی زیر
برف توی خیابانهای تبریز گشته بودم»... .
و در نامهای دیگر به دوستش یوسف که گویا از سیل
تبریز پرسیده ،مینویسد...« :گذشته از خانههایی که
ویران شدند و آدمهایی که کشته شدند (در حدود 6
نفر) و باغها و بستانها که گرفتار سیل شدند ،اتفاقات
جالب دیگری هم افتاد»10... .
دلم چرک کرده بود
شبی در خانه دوستی مهمان بود .نامادریِ بچه
سهساله دوستش ،بچه را کتک میزند .صمد که دلش
پُر بوده ،مینشیند به هایهای گریه سردادن .خودش
مینویسد:
«چه گریستنی! مثلاینکه دلم چرک کرده بود .چرک
و خونابه بیرون میریخت .بچهها را دورم جمع کرده
بودم و هایهای میگریستم ،کوچولوها هم با من».
جای کتابمان ،کتابی دیگر بدید!
یکی از نامههای بهرنگی در پاسخ به نامهای است از
اداره فرهنگ مبنیبر تحویلندادن یک جلد کتابچه به
نام «منتخب نهجالبالغه» به دبستان آذرقاضی جهان.
بهرنگی در این نامه عنوان کرد که کتاب سه سال
پیش در روند امانتدادن به معلمان و دانشآموزان از
بین رفته و برای جبران مکافات کتابچه دیگری به نام
«منتخب کلمات حضرت محمد(ص)» را جانشین آن
کنند؛ چون آن کتاب در بازار یافت نمیشود10.
اعتراف به جفا
دو چشم بیسو فیلمی است محصول سال  1362به
کارگردانیِ محسن مخملباف که مجید مجیدی در آن
به ایفای نقش میپردازد .مجیدی که در آن فیلم
نقش معلم را دارد  32سال بعد ،یعنی
29فروردین ،1394بهگزارش پارسینه ،در کتابی با
عنوان در قلمروی دیدار به جفایی که در حق صمد
بهرنگی کرده ،اعتراف میکند و مینویسد:
«اعتراف میکنم که «دو چشم بیسو» را یک نقطه
تاریک در کارنامه خود میدانم؛ با بازی در نقش آن

معلم ،واقعاً احساس میکنم ،در حق صمد بهرنگی
جفا کردهام»!
مرگ بر ماهی سیاه کوچولو ،شعاری است که کودکان
روستا در انتهای فیلم سرمیدهند16.
قبر صمد بهرنگی گورستان امامیه تبریز
آرامگاه صمد از آب به سنگ درآمد!
محمدباقر کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
تبریز ،نهم شهریورماهی برای انصافنیوز چنین
یادداشتی فرستاد« :اطمینان دارم که هیچکدام از شما
نمیتوانید حدس بزنید ،این عکس گور چه کسی
است؟ این گور بینشان و رنگورورفته متعلق به یکی
از مشاهیر ماست؛ یکی از مشاهیر ایران و آذربایجان.
کسی که با وجود عمر بسیار کوتاهِ 29سالش ،چنان
درخشید که انگار بیش از قرنی زیسته است .بله اینجا
گور صمد است؛ صمد بهرنگی ،که نه عکسی بر روی
گورش هست و نه نشان احترامی که جوامع بافرهنگ
به مشاهیر خود قائل میشوند .انگارنهانگار که در اینجا
پایهگذار ادبیات کودکان ایران خوابیده است که
کتابهایش به خارج از مرزها راه یافت و «ماهی سیاه
کوچولو»یش به انتخاب منتقدان روزنامه گاردین در
شمار  10کتاب برتر ادبیات کودکان قرار گرفت».
مینوشت جایاینکه حرف بزند!
صمد نامهنگاری منظم بود و همواره منتظر رسیدن
نامه .این نامهها را با شاگردان قدیمی که به چشم
دوست نگاهشان میکرد ،دوستانش که «یوسف»
نزدیکترینشان بود و هممحلهای دوران کودکی و به
برادرش مینوشت .نامههایش عالوهبر پاسخی به حس
مردمدوستی ،ابزاری بود در دست صمد برای القای
خط فکری و مطالعاتی خود را به دیگران10.
همه ما ماهی سیاه کوچولو هستیم!
 ،1394ترجمه انگلیسی ماهی سیاه کوچولو در
انگلستان ،عنوان بهترین اثر خارجی را گرفت و باز بر
سر زبان افتاد .همان سال طی مراسمی فرشید
مثقالی لوگوی ماهی سیاه کوچولو را به شورا هدیه
کرد .در رونمایی لوگو ،کلیپی از توران میرهادی
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پخش شد با عنوان« :همه ما ماهی سیاه
کوچولو هستیم».

چند نویسنده ترکزبان) در تیر و چند قصه دیگر
برای کودکان
 : 1394ترجمه انگلیسی ماهی سیاه کوچولو و بر سر
زبانها افتادن مجدد کتاب و نویسنده

: 1318تولد در محله چرنداب تبریز در دوم تیر
: 1334ورود به دانشسرای مقدماتی پسران تبریز در
مهرماه
: 1336اتمام تحصیالت در خردادماه و آغاز آموزگاری
در مهرماه
: 1337ورود به دوره شبانه دانشکده ادبیات دانشگاه
تبریز و تحصیل در رشته زبانوادبیات انگلیسی در
مهرماه
: 1339چاپ اولین داستانش به نام «عادت»
: 1340چاپ داستان «تلخون» ،دستگیری و اعدام
تعدادی از نزدیکان صمد به دست رژیم شاه و شرکت
او در اعتصابات دانشجویی
: 1341دریافت گواهینامه پایان تحصیالت در
خردادماه
: 1341اخراج از دبیرستان بهجرم بیان سخنهای
ناخوشایند در دفتر دبیرستان و انتقال به دبستان
: 1342افزایش فعالیتهای فرهنگی و به دادگاه
کشیدهشدن او با پاپوش رئیس اداره فرهنگ ،چاپ
کتاب الفبای آذری برای مدارس آذربایجان؛ نوشتن
داستان «بینام»
: 1343تحت تعقیب قرارگرفتن بهعلت چاپ کتاب
«پارهپاره» ،صدور کیفرخواست از سوی دادستانی
عادی  105ارتشیکم تبریز و بهدنبال آن صدور حکم
تعلیق از خدمت بهمدت شش ماه ،نگارش کتاب «انشا
ساده» با نام مستعار افشین پرویزی ،لغو حکم تعلیق
او در آبان ،بازگشت صمد به کالس درس
 : 1344ترجمه کتاب «ما االغها!» ،نوشته عزیز
نسین ،در پاییز
 : 1347مرگ بهعلت غرق شدن در رود ارس14
 : 1348ترجمه «کالغ سیاهه» (از مامین سیبیریاک)
در خرداد ،ترجمه کتاب «خرابکار» (قصههایی از

کودکیِ سخت ،نوجوانیِ جستوجوگرانه و جوانیِ

زندگی و تراث
سوانح عمر

ناکام
تولدش را 2تیر 1318در محله چرنداب از محلههای
جنوب با بافت قدیمیِ شهر تبریز ثبت کردند که
تهیدستیِ خانواده نیز ضمیمه آن بود.
کودکیِ در رنج
صمد فرزند چهارم خانواده بود .بعد از دو دختر و یک
پسر .دوران کودکی صمد با کار و رنج و محرومیت
توأم بود .دهساله بود که پدر به قفقاز رفت .تکهنانی
برایشان بهجا گذاشت با استکانی چای و یک وصیت
که درس بخوانند و کارمند شوند تا حقوقبگیر باشند
تا خیالشان راحت باشد که آخر ماه چندرغازی
دستشان را میگیرد17.
نوجوانیِ
جستوجوگر
غالمحسین ساعدی در مصاحبهای نوجوانیِ صمد
چنین توصیف میکند؛ آشنایی من با صمد بهرنگی در
سطحی است که من او را از بچگی میشناختم .صمد
محصل دانشسرای مقدماتی بود و من اصالً
نمیشناختمش ،مثل هزاران نفر دیگر .توی
کتابفروشی آمد با ترسولرز ،من آنجا بودم .دیدم
بچه جوانی آمد و لباس ژندهای تنش است و «چه باید
کرد» چرنیشفسکی را میخواهد… کتابفروشی
«معرفت» بود .یارو گفت همچین کتابی نیست .من
تعجب کردم که این بچه چه جوری میخواهد این را.
بعد صدایش کردم ،ترسید .من یک مقداری از
کتابهایم را از قبل از 28مرداد قایم کرده بودم توی
صندوق و توی باغی چال کرده بودیم .گفتم من دارم
و با من راه افتاد و آمد14.
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جوانیِ ناکام
شخصیت بهرنگی از آغاز تولد با سختی و فقر شکل
گرفت؛ اما رنج بهرنگیِ هجدهساله با کوچ کردن به
دهکورههای دهخوارقان (آذرشهر) آذربایجان آغاز شد.
صمد که پس از اتمام دوره دبیرستان در مهر 1334به
دانشسرای مقدماتی تبریز راه یافت و دو سال بعد در
خرداد 1336درسش را تمام کرد ،در مهر همان سال
به معلمی روی آورد و از هجدهسالگی در روستاهای
ماماغان ،قندجهان ،گوگان ،آخیرجان و آذرشهر
آذربایجان شرقی تدریس کرد .آموزگاریِ صمد
بهرنگی با آگاهیِ کامل از وضعیت اسفبار روستاها از
آغاز با بنبست روبهرو بود .او حتی اگر برای توضیح
دادن واژههای ناآشنا به مصادیق عینی نیاز داشت ،در
مضیقه بود .از سوی دیگر کودکان آذریزبان و ناآشنا
با زبان فارسی ،بهرنگی را بهچالش میکشاندند و او
برای آموزش به قصّهگویی پناه میبرد .بهرنگی در
مدرسهای مجاور گورستان با کالسهای کاهگلیِ سرد،
قصّهگویی را آغاز کرد .شاگردانی که اگر به نامهایی
مثل سینما ،مجله ،مأمور راهنمایی و کارت تبریک
برمیخوردند ،هاج و واج به او خیره میشدند.
قصّهگویی شاید تنها روشِ تربیتی در کالسی بود که
نقشه جغرافیا حکم کیمیا را داشت18.
دنیای شاگردان صمد و دوستان ماهی سیاه
کوچولو در 12شهریور  1347در تاریکی فرو رفت؛
وقتی جسد بیجان صمد را کنار رود ارس پیدا کردند.
9شهریور تاللو تابش طالیی خورشید روی سطح
ارس ،جوان پر از شور و شعف را سمت خود کشاند.
صمد لخت شد و به آب زد تا سفر ابدی خود را آغاز
کند و ارس او را به سرنوشت ماهی سیاه کوچولو اش
پیوند دهد14.
شخصیت و اندیشه
بهرنگی در خانوادهای تنگدست بزرگ شد و تا پایان
عمر کوتاهش دغدغه بهبود اوضاع معیشتی و
تحصیلیِ کودکانی را داشت که در وضعیتی مشابه او

رشد میکردند .در نامهای به شاگردان قدیمی خود،
مینویسد:
«اگر شما پس از ممقان و پس از دبیرستان ،از

جنبوجوش بیفتید و فقط به خوردن و خوابیدن و
وقتگذرانیدن اکتفا کنید من حس خواهم کرد که
عمرم را در ممقان بیهوده صرف کردهام و این فکر مرا
سخت ناامید میکند و سخت غمگینم میکند».
صمد بهرغم مشغلههای خود ،وقت زیادی صرف
نامهنگاریهای روشنگرانه میکرد و از دوستی با
شاگردانش لذت میبرد و آرزو داشت کتابهایش به
دست کودکان محروم برسد .او به یاددادن و یادگرفتن
سخت معتقد بود؛ اما میگفت:
«یادگرفتن باید بهخاطر تأثیر در دیگران و ایجاد

تغییر در محیط زندگی و آدمهای دور و نزدیک باشد.
یادگرفتن اگر فقط بهخاطر یادگرفتن باشد ،یک
شاهی ارزش ندارد».
بهرنگی در شیوه آموزشی و مضمون قصههای خود
میکوشید روح اعتراض به نظام حاکم را در
دانشآموزانش پرورش دهد .پای پیاده در روستاها راه
میافتاد و اگر کسی کتابخانهای تأسیس کرده بود،
تشویقش میکرد و به مجموعه کتابهایش میافزود.
بچهها را بهویژه تشویق به مطالعه میکرد و هرچه از
جذابیت و روشهای دوستداشتنی برای این گروه
سنی میدانست در کار میگرفت تا بچه با کتاب
همراهیِ همیشگی کنند و تمام طول زندگی با آن
مأنوس باشند .میگفت که کتاب بخوانند و سپس آن
را در جمالتی ساده برای دیگران خالصهنویسی کنند.
صمد بهرنگی دربرابر بیعدالتیهایی که در حقش
میشد سکوت نمیکرد؛ اما هرگز از سخت کارکردن و
جنبوجوش نیفتاد .بعضیها سرزنش میکردند که
چرا با آنهمه ظلمی که به او میشود بازهم
جانفشانی میکند ،اما صمد به «رفتن» معتقد بود.
سعی کن بیاعتنا باشی؛ اما نهاینکه کار نکنی و
بیکاره باشی ها!غرض «رفتن »است نه رسیدن
زمینه فعالیت
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نوشتن مقالهها و قطعات طنزآمیز و آغاز کار
نویسندگی در نشریۀ فکاهی «توفیق».
نگارش قصههای تمثیلینمادیی با اقتباس از
افسانههای محلی مانند داستان «تلخون».
داستاننویسی برای کودکان در ژانرهای گوناگون
واقعگرا ،فانتزی و ترکیبی.
انتشار کتابهای آموزشی با موضوع بررسی مشکالت
و موانع تعلیموتربیت کودکان روستایی و نقد
نابهنجاریها و شیوههای ناهماهنگ رایج در
آموزشوپرورش وقت و پژوهش در زمینه گنجینۀ
وسیع و متنوع فرهنگ مردمی (فولکلور) خطۀ
آذربایجان مانند کتاب «کندوکاو در مسائل تربیتی
ایران».
ترجمه قصههایی از ترکیِ استانبولی به فارسی و
برگردان گزیدهای از سرودههای شاعران معاصر به
ترکیِ.
بهرنگی کوشید نونگری و تفکر انتقادی مدرن را در
ادبیات کودک ترویج و تثبیت کند .نکته اینجاست که
هنوز کودکان و ادبیات کودک ایران با انبوهی از
مشکالتی که او مطرح کرد ،درگیر است19.
یادمان و بزرگداشتها
تبلور دیدگاهها درباره بهرنگی
علیاشرف درویشیان
درویشیان و صمد بهرنگی ،تأثیر و تأثری برهم داشتند
که پس از مرگِ صمد سبب شد درویشیان راه بهرنگی
را بهطریقی ادامه دهد .درویشیان میگوید:
«من خودم را الیقِ این نمیدانم که بگویند جای

صمد زندگی میکنم .زمانی که خبرِ فوتِ صمد را
شنیدم در منزل بودم و تا ساعتِ دو نیمهشب در
راهرو قدم میزدم .خوابم نمیبُرد .تنها میخواستم
ذهنم را آرام کنم و تا زمانی که شروع به نوشتن
کردم ،این آرامش را نیافتم« .صمد جاودانه شد» را
آن زمان نوشتم».
خسرو گلسرخی

صمد بهرنگی با عشق به مردم و آتشی که از این
عشق در سینهاش گُرمیگرفت ،چشمانداز
محرومیتهای جامعه را با درنگ در تضادهایی که
خاستگاه این حرمانهاست در آثارش تصویر کرد.
«بهرنگی» این معلم محرومان از بچهها آغاز کرد،
جانمایهاش را از بچههای محروم گرفت و به آنان
بخشید .این بخشش او به بچهها آموخت که باید راهی
جست تا ایستاد و گریاند .نمیتوان مسیحوار آن سوی
صورت را نیز آمادۀ خوردن سیلی کرد .او به بچهها
فهماند که هیچ بچهای پولدار بهدنیا نمیآید .پدر اگر
بینان به خانه بازمیگردد ،گناهی ندارد .این علتی
دارد و اگر تنپوش ژندۀ او در مدرسه ،تحقیر برایش
میخرد علتی دیگر.
مهدی یزدانیخرم
در مقالهای با عنوان «استالینیستِ مهربان یا
چهگوارای داستاننویس؟» بهقلم وی که در گزیده
جستارها و رویدادهای ادبی دوشنبه1 ،مرداد،1394
درج شده است ،میخوانیم :صمد بهرنگی در بیستونه
سالهگی در آبهای رودخانه مرزیِ اَرس غرق شد و از
دنیا رفت .سالِ  .1347اما حاالکه چیزی نمانده به
پنجاهمین سالمرگش ،بازخوانیِ تأثیرِ او و
ایدههایاش بر تفکرِ ادبیاتِ کودک بیش از هر چیزی
احساس میشود .بهرنگی از بتهای ازلی جریانِ
فدایی و حتی چپهای میانهرو محسوب میشد و
صدالبته کتابهایش در بسیاری از کتابخانهها دههها
بعد از مرگش دستبهدست میچرخید و هنوز هم
طرفدارانی دارد .این بتِ ازلی که در پروژه
رندانه آلاحمد« شهید» اعالم شد و بعدها که فرج
سرکوهی در اوایلِ دهه هفتاد حیله جانانه آلاحمد را
افشا کرد بازهم نتوانست این شهیدبودگی را از او
سلب کند؛ چراکه یکی از نمادهای ادبیاتِ کودکی
است و تأثیرش بر نسلهای بعد از او انکارناپذیر.
شهرام اقبالزاده
نگاهی به استقبال گسترده از «ماهی سیاه کوچولو»،
پس از گذشت حدود نیمقرن (و البته دیگر آثار وی) و
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برگزیدهشدن ترجمه اخیر انگلیسی بهعنوان بهترین
اثر خارجی ادبیات کودک در انگلستان ،فارغ از بحث و
جدلهای سیاسی ،خود بهترین گواه ارزش ادبی کار
صمد بهرنگی است.
محمدجواد جزینی
اگر با مالکهای ادبیات کودکونوجوان امروز به کتاب
مجموعهداستان «قصههای بهرنگ» نگاه کنیم
ضعفهای عمدهای در ساختار اغلب قصههای آن
میبینیم .شاید اکنون که در روزهای آخر دهه دوم
انقالب بهسر میبریم ،با پیدایش آثار ارزشمندی در
حوزه ادبیات داستانی کودکونوجوان ،آثار صمد
بهرنگی جای عرضاندام نداشته باشد؛ اما باید پذیرفت
که بهرنگی در پیدایش ادبیات داستانی کودک
ونوجوان سهم بزرگ و انکارناپذیری داشت و
نویسندگانی چون درویشیان و منصور یاقوتی به تقلید
از صمد پرداختهاند3.
علی دهباشی
صمد بهرنگی تا سال 1360یکی از نویسندگان مطرح
در حوزه کودکونوجوان بود؛ اما بهتدریج کمرنگ شد.
برایاینکه او نویسنده کامالً سیاسی بود و وقتی
تبوتاب جریانهای سیاسی در آن سالها فرونشست،
بسیاری از گفتهها و نوشتههای صمد هم جنبه عادی
یافت .امروز بچههای ما دنبال مسائل دیگری هستند؛
مثل اسطورههای جدیدی که در بازیهای کامپیوتری
خلق میشود .درواقع فرهنگ جهانی ،کار دست ما
داده است!21
محمدرضا سرشار
بهرنگی بیش از اینکه یک نویسنده صرف باشد،
نویسندهای سیاسی بود که موضوعات و دیدگاههای
سیاسی مختلف نظیر جریان روشنفکری و
کمونیستی بر داستانهای وی تأثیر بسیار گذاشت؛
بهطوریکه گاه میتوان بهسختی اظهارنظر کرد
بهرنگی نویسنده است یا شخصیتی سیاسی .غلبه بر
همین نوع اندیشهها در آثار بهرنگی منجر شد که

بسیاری از پدرومادران خواندن کتاب این نویسنده را
برای فرزندان خود مفید ندانند22.
صمد پدر ادبیات کودکونوجوان است!
یعقوب حیدری در گفتوگویی از صمد
بهرنگی چنین یاد میکند:
"صمد پدر ادبیات کودکونوجوان ایران است.
نگاه من به صمد ،همیشه نگاه تازهای است و
در هر بار رجوع به کتابهای او با کشف
تازهای مواجه میشوم .یکی از اکتشافات من
درباره صمد این بود که مشهورترین
شاهکارش یعنی ماهی سیاه کوچولو را با الهام
از شعر «علی کوچیکه» اثر فروغ
فرخزاد نوشته و بازآفرینی خالقی از این اثر
است23.
محسن هجری
بهرنگی نخستین نویسندهای است که در دهه 30با
نوشتن کتاب «کندوکاو در مسائل تربیتی در ایران»
حساسیتهای خود را درباره نظام آموزشی و ساختار
تعلیمی برجسته میکند .بهرنگی در این کتاب
تئوریک ادبیات کودک را چونان ابزاری میبیند که
میتوان با کمک آن فرآیند آموزشوتعلیم را دگرگون
کرد .بهعبارتدیگر کودک آرمانی بهرنگی ،با کمک
ادبیات کودک با مفاهیمی آشنا میشود که به او
کمک میکند تا شخصیتش متفاوت شود .البته این
نگاه تعلیمی فقط به آموزش واژهها و مفاهیم بسنده
نمیکند؛ بلکه تالش میکند تا الگوهایی آرمانی را
برای مخاطبان خود تعریف کند .بهنظر میرسد نگاه
صمد بهرنگی تداوم همان جریانی است که بعد از
انقالب مشروطه از نظام آموزشی سنتی فاصله گرفت
و الگوهای روزآمد را پیگیری کرد .در این تالشها
یکی از اهداف اصلی ،حل معضل آن دسته از کودکان
دوزبانه است که زبان فارسی ،زبان دومشان محسوب
میشود ،بهویژه کودکان آذریزبان که بهرنگی سالها
برای آموزش آنها وقت گذاشت24.
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بهرنگی و تعریفش از خود

»

«قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر ،اما مثل
قارچ نمو کردم؛ ولی نه مثل قارچ ،زود از
پا درآمدم .هر جا نمیبود ،به خود کشیدم،
کسی نشد مرا آبیاری کند .من نمو
کردم… ،مثل درخت سنجد کجومعوج و
قانع به آبِ کم و شدم معلم روستاهای
آذربایجان».
«از دانشسرا که درآمدم و به روستا رفتم
یکباره دریافتم که تمام تعلیمات مربیان
دانشسرا کشک بوده است و همهاش را به
باد فراموشی سپردم و فهمیدم که باید
خودم برای خودم فوتوفن معلمی را پیدا
کنم و چنین نیز کردم».

فقر ،درد ،نور ،آموختن و رفتن در کالم
«

گاه دلواپس است و گاه مسخره میخواند!
صمد با قصّههایش زندگی می کرد .سطرهای زیادی
از نامههای به شاگردانش را عاشقانه و درباره
داستانها و چگونگی یافتن شخصیتهای قصههایش
نوشته است .از آنها میخواست مفصل از ایرادها و
نواقص داستانهایش بگویند و بنویسند .از «اولدوز»،
«یاشار» و «کالغها» زیاد گفته و نگران بود از اینکه
هرکدام از شخصیتهایش چقدر معانی مدنظر او را در
ذهن مخاطب جا انداخته است .هر بار که در نامهای
که به دستش رسیده به «اولدوز» یا اسم
داستانهایش برخورده است ذوقزده شده و بیپیرایه
ابراز خوشحالی کرده است .از اینکه قصّههای
کودکانهاش را بزرگساالن هم دوست داشتند ،لذت
میبرد؛ اما «کتاب انشا» را خودش نیز مسخره خوانده
و به برادرش سپرده تبلیغش را بکند؛ اما خودش
پولش را برای خریدش هدر ندهد« :کار گند و
مسخرهای است؛ اما بهجرئت میتوانم بگویم بعضی
قسمتهایش حتی قابلِاستفاده آقای آموزگاران خل و
بیسواد ماست»10.

بهرنگی

25

فقر ،شب را بیغذا سرکردن نیست ،فقر ،روز را
بیاندیشه بهسربردن است.
هر نوری هرچقدر هم ناچیز باشد ،باالخره روشنایی
است.
درد من حصار برکه نیست؛ بلکه زیستن با ماهیانی
است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.
واقعاً چه فایدهای دارد که ذهنم را از چیزهایی انباشته
کنم که هیچ به دردم نخواهد خورد .من که نیامدهام
اینجا شاگرد اول شوم ،فقط قبولی برایم کافی است.
غرض رفتن است نه رسیدن .زندگی کالف سردرگمی
است ،به هیچجا راه نمیبرد؛ اما نباید ایستاد ،بااینکه
میدانیم نخواهیم رسید ،نباید ایستاد .وقتی هم که
مُردیم؛ مُردیم بهدرک!...
سعی کن به غمت عادت کنی .من میگویم
درعینحال که زندگی احمقانهترین و بیمزهترین چیز
موجود است ،میشود به آن عادت کرد و با نوعی
بیاعتنایی به بود و نبودش ،آرام زیست.
باور کن من نمیخواهم چیزی بشوم ،تنها میخواهم
یک انسان باشم.
کاله صمد بهرنگی بر روی سر عاشیقها
علی مغازهای در آخرین روز از چهارمین جشنواره
آینهدار که خرداد 1396برپا بود ،کاله بهرنگی را روی
سرش گذاشت تا جشنواره با یاد خالق ماهی سیاه
کوچولو تمام شود ،تا کاله پشمی صمد از قصههای
کودکانهاش جا نماند که اگر کسی به یاد صمد بیفتد
بیکاله نمیشود .صمد آنقدری عمر نکرد که قیافهای
عوض کند و جز یک ال پیراهن در تابستان و یک پالتو
و شالگردن کاموایی زمستانه هیبت دیگری برای یک
جوان نویسنده آذربایجان تداعی نمیشود26.
یک اتاق اجارهای کل سرپناهش بود!
صمد بهرنگی ،بهقول شاگردانش بعد از اینکه آدم
پولداری شد ،دست از سادهزیستی برنداشت .او چند
صباحی اتاقی اجاره کرد در روستایی نرسیده به
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آذرشهر بهمبلغ ماهیانه بیست تومان .مدتی در
خانهای در تبریز ،چند شبی را در کافهای که
دریچهای رو به صحرا داشت (سر راه آخیرجان) و اگر
فرصتی مییافت کنار مادرش روزگار گذراند .او از
قهوهخانهای برای برادرش مینویسد« :یوسف ،تو هیچ
قهوهخانه سرراه دیدهای؟ وسط بیابان ،دور از آبادی،
تو باشی و قهوهخانهچی و یک مشت مردم ناشناس
که هر ساعت عوض میشوند و دیگران میآیند و
بهجای آنها مینشینند و چایی میخوردند»...
صمد گاهی شبها را در آن قهوهخانه میگذراند ،کنار
رانندهها ،کمکرانندهها ،دهاتیها .روی یک گلیم روی
سکوی جلوی اتاق ،با یک بخاری هیزمی که هیزمش
را بهقول خودش برادر کوچیکه قهوهچی از باغهای
اطراف کش میرفت .صبح هم پیاده میرفت تا دِه،
سر کالس درس.
وقت سفر نکرد
عمر کوتاه صمد بهرنگی کفاف سفرهای پرخرج و
دورودراز را نکرد .او ماهی سیاه کوچولو را به دریا
فرستاد و خودش از تهران و تبریز آن طرفتر نرفت؛
اما سرکشی و گشتوگذار در روستاهای آذربایجان از
دلخوشیهای صمد بود .بهرنگی تابستان سال1343
خودش را به روستاگردی در بستانآباد ،دیزناب،
سیسان ،تازاسیسان ،قرهچمن ،زرلی و قرهبوالغ
سرگرم کرد10.
آنچه بنیاد نهاد
باآنکه مهدی آذریزدی اولین کسی است که به فکر
نوشتن داستان برای کودکونوجوان افتاد و بدین
دلیل او را پدر ادبیات داستانی کودکونوجوان
میشناسند؛ 2728لیکن با در نظر گرفتن برخی
ویژگیهای آثار صمد بهرنگی ،میتوان او را بنیانگذار
ادبیات داستانی کودکونوجوان به معنای امروزی آن
دانست و ازاینروست که خیلی زود نویسندگان دیگر
نیز از سبک نوشتاری بهرنگی تقلید کردند.
نشریه هنریاجتماعی آدینه بههمت صمد بهرنگی

و یارانش از ابتدای مهر 1344منتشر شد و تا
شهریور 1345نیز ادامه یافت3.
هدیهای برای گوهرمراد
تأثیر هم از اثر و هم از مؤثر

صمد در نامههایش خواندن این کتابها و نشریات را
به دوستان و شاگردانش سفارش کرده است.
کتابها :نگاهی به تاریخ جهان جواهر نعلنهرو ،مادام
کامو ،خزه ،گرسنه کنوت
بواری ،بیگانه آلبر
هاسون ،قیام در اردوگاه تربلینکا ،کتاب تحلیلی دریان
هاشم رضی ،نگاهی به تاریخ جهان نهرو ،ظهور و
سقوط رایش سوم ویلیم شایرر ،سرگذشت مادر ،جُنگ
ساواالن ،ایران را از یاد نبریم ،طرح مقدماتی
جامعهشناسی ایران و...
نشریات :کتاب هفته ،علم و زندگی ،مهد آزادی...،
نویسندههایی که در نامههایش به دوستان و
شاگردانش معرفی کرده و بهنظر میرسد از آنها تأثیر
گرفته :محمدعلی اسالمی ندوشن( شاعر و
نویسنده) ،ایرج پزشکزاد ،سوفوکل ،ماکسیم گورکی
و...
فیلم ساختهشده براساس
نمایشنامه ماهی سیاه کوچولو اثر مهرنوش علیا
اقتباسی است از قصهای که صمد بهرنگی نوشت.
نمایش «ماهی سیاه کوچولو» را محمد عاقبتی
کارگردانی کرد و پروژه مشترکی شد بین ایران و
آمریکا با نگاهی آزاد به نوشته صمد بهرنگی .این
نمایش را کمپانی نیوویکتوری در نیویورک طی
تابستان 2016بهعنوان یکی از طرحهای برگزیده برای
کارگاه پروژههای جدید انتخاب کرد و پاییز 2016نیز
در  Down Town Artمنهتن و African
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American Arts & Culture Complex
سانفرانسیسکو بهزبان انگلیسی روی صحنه رفت.
اتفاقات بعد از انتشار آثار
انتشار کتاب «صمد ،ساختار یک اسطوره» نوشته
«محمدهادى محمدی» و «علی عباسی» بعد از دو
دهه آثار صمد بهرنگی را از مهجور و ممنوعبودن
درآورد .به بهانه چاپ این کتاب «شهرام اقبالزاده»
در نقدی مفصل با عنوان «اسطوره ،سیاست و
ادبیات» در ماهنامه کتاب ماه کودک و
نوجوان بهدالیل ماندگاریِ صمد و آثارش میپردازد و
سرانجام «تابو»ی نام صمد بهرنگی شکسته میشود.
صمد ماهی شد.

چند روایت از یک انسان که با امواج ارس به
دریا پیوست

مردی که به ارس پیوست
«چند روایت از یک انسان که با امواج ارس به دریا
پیوست» نامی شد برای نمایش گروهیِ آثار آرش
تنهایی ،فرشاد آلخمیس ،صالح تسبیحی ،مرتضی
خسروی ،زرتشت رحیمی ،یحیی رویدل ،شواتیر،
کیانوش غریبپور ،نفیر ،اسماعیل قنبری و گلرخ
نفیسی که محفلش را 6شهریور 1394برپا کردند .در
این نمایشگاه  10اثر تجسمی بههمراه  48طرح جلد،
پوستر ،عکس و تصاویری مستند از صمد بهرنگی
بهنمایش گذاشتند.
موضوع و تمرکز نمایشگاه خود صمد بهرنگی بود و
هریک از هنرمندان روایت خود را از صمد بهتصویر
کشیدند .غرض ارایه روایت غیررسمی و غیرفاخر از
شخصیتهایی مثل صمد بهرنگی بود و هنر تجسمی
صرفاً ابزاری برای پرداختن به صمد .آرش تنهایی که
گردآورنده نمایشگاه نیز بود ،صمد بهرنگی را از
نویسندگان بسیار توانا و از چهرههای مهم ادبیات
ایران دانست که شخصیت و تفکر بزرگ او را نمیتوان
انکار کرد.
مجموعهای از طرح جلد کتابهای صمد ،پوسترهایی
درباره او و عکسها و نامههایش نیز در این نمایشگاه
بهنمایش گذاشته شد که در میان آنها آثاری از
مرتضی ممیز ،فرشید مثقالی ،آیدین آغداشلو امیر
اثباتی و دیگرانی چون وحید آتشی ،ضیاءالدین
جاوید ،بزرگ خضرایی ،مصطفی رمضانی ،بهزاد
غریبپور ،اردشیر محصص ،تلخان ناودل و… حضور
داشت.
مرد

و

ماهی

دیروز

مهربان ،امروز خشن
صمد بهرنگی با نثری ساده و
بیتکلف به وادی ادبیات پا
گذاشت .آثار او در دهه چهل
درهای ادبیات داستانی را به روی بسیاری از
کودکانونوجوانان ایران ،بهویژه کودکانِ پابرهنه،
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بیخانمان و فقیر روستایی گشود و زندگی و
دغدغههای آنان را در کانون توجه خود قرار داد .او
آنها را دید ،درکشان کرد و عمارت قصّههایش را به
آنها تقدیم کرد.
قصّههای صمد تکبعدی و بیحجم نیست؛ بلکه دارای
ابعاد و زمینههای تحلیلی است .بنمایه و تفکر غالب
در این داستانها بیشتر بر زمینههای سیاسیاجتماعی
و اقتصادیطبقاتی تأکید میکند .او با شگرد خاص
خود ،مضامینی مانند انساندوستی و آزادیخواهی و
ارزشپروری را بیان میکند .گرچه پس از گذشت سه
دهه عده ،پیرنگ ستیزهجویانه داستانهای او را برای
مخاطب کودک ،مناسب نمیدانند18.

اولدوز و کالغها
اولدوز و عروسک سخنگو
پسرک لبوفروش
قوچعلی و دختر پادشاه
ماهی سیاه کوچولو
کجل کفترباز
یک هلو و هزار هلو
«تلخون» در بیستسالگی ،برگرفته از داستانهای
بومی آذربایجان ،انتشار در کتاب هفته با نام مستعار
«قارانقوش»
چهل و دو ساعت در خواب و بیداری
سرگذشت پسرک دهاتی (چاپنشده)
کالغها،عروسکها و آدمها (چاپنشده)

تمام امضاها صمد بود

چهل و دو ساعت در خواب و بیداری.

وقتی جدیترین دلیل استفاده از نام مستعار ،مسائل
امنیتی و سیاسی باشد نام صمد بهرنگی بهمیان
میآید« .ص.قارانقوش»« ،چنگیز مرآتی»« ،افشین
پرویزی»« ،صاد»« ،داریوش نواب مرغی»« ،بهرنگ»،
«بابک بهرامی»« ،ص.آدام» و «آدی باتمیس»
همهشان صمد بهرنگیاند .او از دومین داستانش،
تلخون که در کتاب هفته منتشر میشد ،امضا با نام
مستعار را شروع کرد .تلخون با نام «ص.قارانقوش»
منتشر شد و این روند با کتابها و مقالههای دیگرش
ادامه یافت« .ص.قارانقوش» در کتاب پارهپاره هم
جای صمد نشست تااینکه در سال 1343بهخاطرش
تحت تعقیب قرار گرفت و کتاب انشای سادهای برای
کودکان با نام افشین پرویزی نوشت .مجله مهد آزادی
مقالهای با نام «سخنی درباره تاریخ» در
اردیبهشت 1345با نام «صاد» و مرز علوم قدیم و
دانش نو با نام «چنگیز مرآتی» در شهریور همان سال
بهقلم صمد دارد 1.حاصل کوشش وی طی عمر
کوتاهش که ده سال آن را به تألیف پرداخت ،چنین
کارنامهای است29:

افسانههای آذربایجان

کارنامه و فهرست آثار

قصه برای کودکان
«عادت» اولین داستان ،در نوزدهسالگی

تحقیقات فلکوریک و تربیتی و اجتماعی
کندوکاو در مسائل تربیتی ایران

متل و چیستانها (با بهروز دهقانی)
افسانههای آذربایجان (با بهروز دهقانی) جلد اول
افسانههای آذربایجان (با بهروز دهقانی) جلد دوم
پارهپاره (چاپنشده)
الفبا برای کودکان روستایی (چاپنشده)
آذربایجان در نهضت مشروطیت ایران (چاپنشده)
ترجمه
«ما االغها» نوشته عزیز نسین
«خرابکار» نوشته چند نویسنده ترک
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«دفتر اشعار معاصر» (چاپ نشد)

ماهی سیاه کوچولو قصهای برای همه

جوایز و افتخارات

حکایت زندگی و سرگذشت ماهیِ سیاه کوچکی
است که از آن تکرار بیهودهای که دیگرانِ قصه،
زندگی مینامند ،خسته شده است .روزی راه دریا
را پیش میگیرد ،طول جویبار را از پی هدفش
طی میکند و با اتفاقها و گرفتاریهای سفر
همراه میشود .ماهی از میان موج حمله
همسایگان به او که معتقدند حرفهای گندهگنده
میزند و بچههای دیگر را از راه بهدر میکند و نیز
از دل مخالفت مادرش بابت تصمیمی که ماهی
برای ادامه زندگی گرفته ،عبور میکند و از ضمیر
حکایتهای درسآموزِ مارمولک دانا که چشم او را
بهروی خطراتِ راه میگشاید و مسیر نجات را
نشانش میدهد تا از حیلهگریهای خرچنگ و
خطرات مرغ ماهیخوار که دشمن درجه یک او و
دیگر ماهیهای است ،خود را به سرمنزل آزادی
میرساند.
ماهی سیاه کوچولو نماد شخصیتی
دوستداشتنیترین
از
«جستوجوگر»
کهنالگوهای شخصیتیِ بهرنگی ،قهرمانی است که
در مسیر قهرمانانه خود در مواجهه با کهنالگوهای
«نابودگر» و جنگجو» به کمک کهنالگوهای
«حامی» به وادیِ «تشرف» قدم مینهد و به
آزادی و رهایی درونی ،یعنی بیداریِ قهرمان
درون ،دست مییابد .تکرار و بهتعبیری حلول
خصایص کهنِ ماهی سیاه کوچولو ،در ماهی قرمز
کوچولو پایان روایت عالقه صمد را به نمایش
استمرار این چرخه در میان جامعه نشان میدهد؛
یعنی تقویت و زنده نگهداشتن «حس
جستوجوگری» و «اعتراض» در نهاد آزاده
کودکان همعصر خویش و نسل آینده.
خالقِ ماهی سیاه کوچولو از هر دو طرف با ستم
روبهروست .گاه تا حد مانیفستِ جنبش چریکی

ماهی سیاه کوچولو
کتاب برگزیده کودک در سال1347
دریافت جایزه ششمین نمایشگاه کتاب کودک در
بلون ایتالیا
دریافت جایزه بیینال براتیسالوای چکسلواکی در
سال1969
ترجمه به چندین زبان دنیا که ترجمه سوئدی آن با
نقاشیهای نسخه اصلی فارسی بهچاپ رسید.
اهدای جایزه هانس کریستین آندرسون برای
تصویرگریِ این اثر به فرشید مثقالی
درباره بهرنگی چه نوشتهاند
«جهانبینی ماهی سیاه کوچولو» ،منوچهر هزارخانی،
آرش ،دوره دوم ،شماره18 ،5آذر1347
«صمد جاودانه شد» ،علیاشرف درویشیان1352 ،
«کتاب جمعه» ،سال اول ،شماره15 ،6شهریور1358
«برادرم صمد» نوشته اسد بهرنگی
«صمد ،ساختار یک اسطوره» ،محمدهادى محمدی و
علی عباسی
«صمد آن گونه که بود (نگاهی دیگر به قصهها و آراء
صمد)» ،رضا رهگذر1372 ،
ماهی سیاه کوچولو در قفسه کتاب کودکان دنیا
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پایین آورده شده و جنبه کودکانگی و ادبیِ اثرش یکسره
نادیده گرفته میشود؛ و گاه از سوی دیگراندیشان ،کافر و
مرتد صدایش میزنند .نمونه آن ،نقدهای رضا

رهگذر است .باری ،نگاهی به استقبال گسترده از
داستان ماهی سیاه کوچولو پس از گذشت حدود
نیمقرن ،فارغ از بحثوجدلهای سیاسی پیرامون،
خود بهترین گواه ارزش ادبی کار صمد است که
البته برگزیدهشدن ترجمه انگلیسی آن بهعنوان بهترین اثر
خارجی ادبیات کودک در انگلستان ،بر ماندگاری اثر

صحهای دیگر میگذارد .بیانصافی و حتی غیرعلمی
است که آثار صمد بهرنگی را به سطح بیانیههای
سیاسی یا آثاری ایدئولوژیک فروبکاهیم و ارزش ادبی
و نقش تاریخی او را در نگاه به کودک و درک
کمابیش درستش از اهمیت دوران کودکی و ادبیات
کودک ،نادیده انگاریم30.
ناشرانی که با او کار کردهاند
انتشارات کانون پرورش فکری کودکانونوجوانان
موسسه انتشارات امیرکبیر
انتشارات مجید
نوا ،نما ،نگاه
خواندنی و شنیداری و تصویری و قطعاتی از کارهای وی
(بدون محدودیت و براساس جذابیت نمونههای شنیداری و
تصویری انتخاب شود)

منبع  :مجله ویستا
پانویس
 «1٫1 1٫0 Şuraya git:مستعارنویسی بین ادبیان ».روزنامه اعتماد.
« Yukarı gitزندگینامه صمد بهرنگی».
 3٫2 3٫1 3٫0 Şuraya git:جزینی ،محمدجواد« .سهم صمد ».علوم
انسانی واسالمی.
« Yukarı gitصمد بهرنگی و ترویج تفکر انتقادی مدرن در ادبیات
کودک».
Yukarı gitبهرنگی  ،1377افسانههای آذربایجان.۲ ،
 ،Yukarı gitبرگرفته از مقالهای درباره کتاب آوای نوگالن
« Yukarı gitزندگینامه صمد بهرنگی».
« Yukarı gitبررسی تطبیقی سازمایۀ گفت وگو در داستان های
ماهی سیاه کوچولو و الحدیقة األجمل با تأکید بر آموزه های
دینی ».ادب عربی ،ش۲۱ :)۱۳۹۷( ۱ .تا.۳۷
Yukarı gitحیاتنامه
Şuraya
10٫11 10٫10 10٫09 10٫08 10٫07 10٫06 10٫05 10٫04 10٫03 10٫02 10٫01 10٫00git:

 10٫12بهرنگی ،اسد .نامههای صمد بهرنگی.

« Yukarı gitمرگ صمد بهرنگی از زبان تنها شاهد ماجرا».
« Yukarı gitادعای قتل صمد بهرنگی افسانهسازی عوام بود».
Yukarı gitمجلّهی آرش ،شماره( ۱۸درباره صمد بهرنگی)،
صفحه۷و۱۲
 ««14٫3 14٫2 14٫1 14٫0 Şuraya git:صمد بهرنگی» در مصاحبه با
«غالمحسین ساعدی»».
« Yukarı gitکافه خران».
« Yukarı gitاعتراف به جفا در حق صمد بهرنگی».
« Yukarı gitنگاهی به زندگی و آثار صمد بهرنگی».
 18٫1 18٫0 Şuraya git:رادمنش ،شهرزاد« .بررسی عناصر شخصیت
و حادثه در داستان «اولدوز و عروسک سخنگو» از صمد
بهرنگی ».مجله علوم پژوهشی مطالعات ادبیات كودک دانشگاه
شیراز.
« Yukarı gitصمد بهرنگی».
« Yukarı gitنظر شخص اول ایران درباره صمد بهرنگی».
« Yukarı gitصمد بهرنگی مطرح بود و کمرنگ شد؛ چون سیاسی
بود.».
« Yukarı gitسخت است بگویی بهرنگی نویسنده بود یا شخصیت
سیاسی!».
« Yukarı gitپدر ادبیات کودکونوجوان ایران است ،صمد
بهرنگی!».
« Yukarı gitبه نظام آموزشی و ساختار تعلیمی حساس بود!».
« Yukarı gitکتاب صوتی افسانه محبت صمد بهرنگی».
« Yukarı gitکاله صمد بهرنگی بر روی سر عاشیقها».
« Yukarı gitمروری بر زندگی پدر ادبیات کودکونوجوان ایران».
« Yukarı gitگذری بر زندگی «آذریزدی» پدر ادبیات کودک و
نوجوان ایران».
Yukarı gitیادی-از-یک-نویسنده
« Yukarı gitاز هر سویی نقدهای تند میکردند ».روزنامه شرق.
منابع
بهرنگی ،اسد .نامههای صمد بهرنگی.
بهرنگی ،صمد .افسانههای آذربایجان.
بهرنگی ،صمد .سخنی درباره کتاب آوای نوگالن .در بهرنگی،
صمد .مجموعه مقاالت .تبریز :شمس.
بهرنگی ،صمد .قصههای صمد بهرنگی.
{{ادب عربی ،سال دهم ،شماره  ،۱بهار  ،۹۷بررسی تطبیقی
سازمایه گفتوگو در داستانهای ماهی سیاه کوچولو و
الحدیقةاألجمل با تأکید بر آموزههای دینی ،سیدمهدی مسبوق استاد
گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا ،ابوذر خجسته
دانشجوی دکتری زبانوادبیات عربی دانشگاه
بوعلیسینا،مجلّهآرش ،شماره( ۱۸درباره صمد بهرنگی)،
صفحه۷و}}۱۲
رادمنش ،شهرزاد« .بررسی عناصر شخصیت و حادثه در داستان
«اولدوز و عروسک سخنگو» از صمد بهرنگی ».مجله علوم
پژوهشی مطالعات ادبیات كودک دانشگاه شیراز ،ش .دوم.
مسبوق ،سیدمهدی و ابوذر گلزار خجسته« .بررسی تطبیقی
سازمایۀ گفت وگو در داستان های ماهی سیاه کوچولو و الحدیقة
األجمل با تأکید بر آموزه های دینی ».ادب عربی ،ش۱ .
(۲۱ :)۱۳۹۷تا.۳۷
جزینی ،محمدجواد« .سهم صمد ».علوم انسانی واسالمی ،ش۱۲ .
(۷ :)۱۳۷۷تا.۸
پیوند به بیرون
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«مستعارنویسی بین ادبیان ».روزنامه اعتماد(صفحه ،۹هنر و
ادبیات)۱۳ ،مهر. ۱۳۹۴بازبینیشده در ۱تیر.۱۳۹۸
«زندگینامه صمد بهرنگی ».همشهری آنالین۲ ،اردیبهشت. ۱۳۹۱
بازبینیشده در ۱تیر.۱۳۹۸
«صمد بهرنگی و ترویج تفکر انتقادی مدرن در ادبیات کودک ».
میدان۹ ،شهریور. ۱۳۹۶بازبینیشده در ۱تیر.۱۳۹۸
«زندگینامه صمد بهرنگی ».وبگاه همشهری آنالین،
۲اردیبهشت.۱۳۹۱
««صمد بهرنگی» در مصاحبه با «غالمحسین ساعدی »».ایشیقنت،
۶شهریور. ۱۳۹۴بازبینیشده در ۲۰دی.۱۳۹۷
«زندگینامه صمد بهرنگی ».بازبینیشده در ۲۰دی.۱۳۹۷
«حیاتنامه».
«کتاب صوتی افسانه محبت صمد بهرنگی».
«اعتراف به جفا در حق صمد بهرنگی ».وبگاه پارسینه،
۲۹فروردین. ۱۳۹۴بازبینیشده در
۱۰بهمن۳۰(۱۳۹۷ژانویه.)۲۰۱۹
«ادعای قتل صمد بهرنگی افسانهسازی عوام بود ».تاریخ ایران،
۱۹تیر. ۱۳۹۲بازبینیشده در ۹بهمن.</ref>۱۳۹۷
«پدر ادبیات کودکونوجوان ایران است ،صمد بهرنگی !».عصر
ایران۱۹ ،تیر. ۱۳۹۵بازبینیشده در ۹بهمن.۱۳۹۷
«سخت است بگویی بهرنگی نویسنده بود یا شخصیت سیاسی !».
تسنیم۳۱ ،تیر. ۱۳۹۳بازبینیشده در ۹بهمن.۱۳۹۷
«کافه خران ».تبریزتریپ۷ ،اردیبهشت . ۱۳۹۷بازبینیشده در
۲۰دی.۱۳۹۷
«نگاهی به زندگی و آثار صمد بهرنگی ».نورمگز ،مهر. ۱۳۸۲
بازبینیشده در ۲۰دی.۱۳۹۷
«نظر شخص اول ایران درباره صمد بهرنگی ».خبرگزاری میزان،
۲۷بهمن. ۱۳۹۵بازبینیشده در ۳بهمن.۱۳۹۷
«صمد بهرنگی مطرح بود و کمرنگ شد؛ چون سیاسی بود .».تاریخ
ایران۱۹ ،تیر. ۱۳۹۲بازبینیشده در ۹بهمن.۱۳۹۷
«به نظام آموزشی و ساختار تعلیمی حساس بود !».ایبنا،
۲تیر. ۱۳۹۷بازبینیشده در ۹بهمن.۱۳۹۷
«مروری بر زندگی پدر ادبیات کودکونوجوان ایران ».خبرگزاری
صداوسیما۱۸ ،تیر. ۱۳۹۷بازبینیشده در ۳تیر.۱۳۹۸
«گذری بر زندگی «آذریزدی» پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران ».
ایسنا۱۷ ،تیر. ۱۳۹۷بازبینیشده در ۳تیر.۱۳۹۸
«مرگ صمد بهرنگی از زبان تنها شاهد ماجرا ».ایسنا۶ ،
شهریور. ۱۳۹۴بازبینیشده در ۳۰تیر.۱۳۹۸
«از هر سویی نقدهای تند میکردند ».روزنامه شرق،
۴اریبهشت. ۱۳۹۵بازبینیشده در ۲۴دی.۱۳۹۷
«کاله صمد بهرنگی بر روی سر عاشیقها ».مگ ایران،
۳دی. ۱۳۹۶بازبینیشده در ۲۵بهمن.۱۳۹۷
«صمد بهرنگی ».ویکیفقه .بازبینیشده در ۲۰بهمن.۱۳۹۷

تالشهای آموزشی

صمد بهرنگی حق آموزش کودکان دور از مرکزی
را که به زبانی غیر از زبان فارسی سخن میگفتند
به رسمیت شناخت .او به کتابهای درسی انتقاد

میکرد که این کتابها برای زندگی شهری نوشته
شدهاند .برای نمونه هرگز نگفته بودند که
اگر برف سنگین آذربایجان ارتباط روستا را با خارج
قطع کرد و نفت سفید در ده پیدا نشد و خودت
مریض و بیدارو و درمان و تنها بودی چکار باید
بکنی؟ .بنابراین روشهای زندگی مناسب آنان را
آموزش داد و تالش کرد کودکان را به یادگیری،
عالقهمند کند .بهرنگی تالش میکرد پدر و مادر
بچهها را راضی کند که به جای بهکارگیری بچهها در
کشتزار و گلهداری ،آنها را به مدرسه بفرستند.
تالشهای آموزشی صمد بهرنگی همزمان با موج
تالشها برای به رسمیت شناختن حقوق کودکان در
ایران بود .در درون حاکمیت ایران ،کسانی چون پرویز
ناتل خانلری (وزیر فرهنگ آن هنگام) در
پایهگذاری سپاه دانش و در خارج از دستگاههای
دولتی ،دستهای از نخبگان مانند ثمین
باغچهبان ،لیلی ایمن ،توران اشتیاقی ،معصومه
میرهادی ،ایرج
مافی ،توران
سهراب ،یحیی
جهانشاهی ،محمد بهمنبیگی و عباس سیاحی بودند.
دادگاه و پیگرد قضایی
در سال  1341صمد از دبیرستان به بزه بیان
سخنهای ناخوشایند ،در دفتر دبیرستان و بین
دبیران ،اخراج و به دبستان فرستاده شد .یک سال بعد
و در پی افزایش فعالیتهای فرهنگی ،با پاپوش رئیس
وقت اداره فرهنگ آذربایجان ،کار صمد به دادگاه
کشیده شد که در پایان تبرئه شد .در سال  1343به
خاطر چاپ کتاب پارهپاره و صدور کیفرخواست از
سوی دادسرای عادی  105ارتش یکم تبریز و سپس
صدور حکم تعلیق از خدمت به مدت  6ماه ،تحت
پیگرد قرار گرفت .در آبان همان سال حکم تعلیق وی
لغو شد و صمد به سر کالس بازگشت .سالهای
میانی دهه ( 1340خورشیدی) همزمان با دستگیری
و اعدام تعدادی از نزدیکان صمد و شرکت او در
اعتصابات دانشجویی بود.
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داستاننویسی
صمد نویسندگی را با طنزنویسی آغاز کرد .در دانشسرا
همراه دو تن از دوستانش روزنامه فکاهی دیواریی به
نام «خنده» مینوشت که بسیار هوادار داشت .از سال
 1336مقالهها و قطعات فکاهی و طنز آمیز او
در توفیق منتشر میشدندنیازمند منبع و این کار 4 ،3
سالی دوام داشت .یک مقاله نیز در
ماهنامه کشکیات منتشر کرد و میخواست با آن
ماهنامه ،همکاری کند که مجله تعطیل شد .مطالب
طنز صمد در مهد آزادی و مهد آزادی آدینه نیز چاپ
شد که منتخب آنها در مجموعه مقالههای او
آمدهاست.نیازمند منبع بهرنگی در  1339نخستین داستان
منتشر شده خود به نام عادت را نوشت؛ که
با تلخون در  ،1340بینام در  ،1342و داستانهای
دیگر ادامه یافت .او ترجمههایی نیز از انگلیسی و زبان
ترکی استانبولی به زبان فارسی و از فارسی به زبان
ترکی آذربایجانی (از جمله ترجمه شعرهایی از مهدی
اخوان ثالث ،احمد شاملو ،فروغ فرخزاد ،و نیما یوشیج)
انجام داد.
پژوهشهایی نیز در جمعآوری فولکلور آذربایجان و
نیز درباره علوم پرورشی از او منتشر شدهاست.
وی در کتاب کندوکاو در امور پرورشی ایران واژههای
گرفته شده از زبان عربی را بخش بزرگی از اشتراک
زبانهای رایج ایرانی از جمله ترکی آذری با فارسی
دانستهاست؛ و به همین دلیل خواستار عدم حذف
آنان با بهانههای باستانگرایی و تأکید بیشتر بر این
لغات در هنگام آموزش فارسی به کودکان آذربایجانی
شده بود.
فعالیت سیاسی
کتابهای صمد بهرنگی مثل ماهی سیاه
کوچولو و اولدوز و کالغها میان چریکهای فدایی
خلق بسیار پر طرفدار بود .گفته میشد که صمد با
چهرههای تاثیرگذار این سازمان دیدار داشته است.
دیدارهایی میان صمد بهرنگی و امیر پرویز
پویان انجام شده است؛ دیدارهایی که برخی از آنها در

خانه فروغ فرخزاد صورت میگرفته است .فروغ
فرخزاد در بخشی از شعر مشهور «فتح باغ» به همین
دیدار اشاره کرده است« :و در آن کوه غریب فاتح /از
عقابان جوان پرسیدیم /که چه باید کرد»11
کتاب «الفبای آذر» صمد به «سازمان پیکار با
بیسوادی» ارائه شد و نامهای از طرف وزارت فرهنگ
مبنی بر دعوت به همکاری در مقابل حقالزحمه
چشمگیر دادند که نهایتاً به دلیل وابستگی آن به
حکومت نپذیرفت .برادرش میگوید زمانی که از صمد
علت ترک این منصب را پرسیدم در پاسخ گفت:
«نمیتوانم صفحات اول کتابم را به شاه و شهبانو
اختصاص بدهم».
گفتههای حمزه فراهتی

حمزه فراهتی در کتاب خاطرات خود به نام «از آن
سالها و سالهای دیگر» مینویسد" :ارس درست در
پشت پاسگاه جریان داشت .در میان خنده و شوخی،
لخت شدند و به آب زدند ... .پنجاه متری شنا نکرده
بود که صدای فریاد صمد را شنید " :کمک! کمک!"
بالفاصله برگشت و دید که صمد تا باالی شانههایش
توی آب است و هراسان دست و پا میزند .بالفاصله
چرخ زد و در خالف جهت جریان آب ،رو به سمتی
که صمد بود ،با تمام قوا دست و پا زد .تقریباً نصف
فاصله را طی کرده بود که صمد برای سومین بار
صدایش کرد ... .دید که جریان تند صمد را در خود
بلعید .دید که صمد ناپدید شد .دید که جهان
خاموش شد9".
گفتههای اسد بهرنگی
بهرنگی در شهریور ( 1347در سن  29سالگی)
در رود ارس و در ساحل روستای کوانق غرق شد .اسد
بهرنگی ،برادر صمد ،درباره این رویداد گفته بود« :من

به وسیله تلفن از دوستی شنیدم برای صمد حادثهای
پیش آمده .رفتم نزد کاظم سعادتی .کاظم آن وقت
داشت خانهاش را درست میکرد .کارش را رها
کرد… مطمئن شدیم که صمد در آب غرق شده…
قرار شد چهار نفر بروند .دو تا از شوهرخواهرهایم،
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خودم و کاظم سعادتی ...خالصه دو روز آواره و
سرگردان گشتیم تا باالخره جسد را پیدا کردیم (12
شهریور در نزدیکی پاسگاه شتربان در چند کیلومتری
محل غرق شدن) .توی یک جزیره مانندی در وسط
رودخانه بود … .بعضیها میگفتند با افسری او را
دیدهاند؛ ولی هیچکس اطالع دقیقی نداشت که
جریان چه طور بود .دهاتیهای آنجا خیلی بامحبت
بودند جسد را آوردند بیرون و شستند… فقط دو سه
تا جای زخم ،طرف ران و ساقش بود چیزی شبیه
فرورفتگی 1314».پیکر صمد در گورستان امامیه تبریز
دفن شد .در خاکسپاری صمد ،انبوهی از مردم،
روشنفکران و جوانان شرکت کردند15.
شایعههای قتل
کنار آمدن با واقعیت مرگ بهرنگی ،ساده نبود .جامعه
آنها جالل
مهمترین
معترض روشنفکری که
آلاحمد و غالمحسین ساعدی (که کاشف و معرف
صمد بود) بودند از همان لحظات نخست که خبر
حادثه به آنها رسید ساواک را متهم به قتل صمد
کردند 15.جالل آلاحمد کسی بود که یادداشت صمد
و افسانه عوام را نوشت و شایعه قتل او را در دهانها
انداخت .سالها پس از آن نوشت که در این باره
افسانه ساخته بودهاست .زیرا نمیخواسته مرگ صمد
«به هدر» برود 9.جالل آلاحمد شش ماه بعد از مرگ
صمد در نامهای به منصور اوجی شاعر شیرازی
مینویسد « ...اما در باب صمد .درین تردیدی نیست
که غرق شده .اما چون همه دلمان میخواست قصه
بسازیم ساختیم… خب ساختیم دیگر .آن مقاله را
من به همین قصد نوشتم که مثالً تکنیک آن
افسانهسازی را روشن کنم برای خودم .حیف که سر و
دستش شکسته ماند و هدایتکننده نبود به آنچه
مرحوم نویسندهاش میخواست بگوید…» 9حمزه
فراهتی در کتاب خود اظهار میکند که «صمد
بهرنگی شهید ساختگی شد» و مرگ او کار ساواک
نبودهاست16.

آرامگاه صمد بهرنگی گورستان امامیه تبریز .بر سنگ
مزار او عبارت" دوست از دست رفته بچه ها" نقش
بسته است.
بیشترین شایعهای که ساخته شد این بود «حمزه
فراهتی» افسر دامپزشکی که با صمد بوده ،او را خفه
کردهاست 15.نظامی بودن فراهتی شایعه دست داشتن
ساواک در مرگ صمد را قوت بخشید و البته
روشنفکران آن زمان نیز در گسترش این شایعهها
بسیار تالش کردند 17.اسد بهرنگی گفته بود که
فراهتی را دو ماه بعد در خانه بهروز دولتآبادی
دیدهاست ،از قول او گفتهاست« 18:من این طرف بودم

و صمد آن طرفتر .یک دفعه دیدم کمک میخواهد.
هر چه کردم نتوانستم کاری بکنم ».سیروس
طاهباز دراینباره مینویسد« 19:بهرنگی  ...خواسته بود
تنی به آب بزند و چون شنا بلد نبود ،غرق شده بود
(شخصی بنام مرحوم حسین حسینزاده از اهالی
روستای کالله که شاهد موضوع بوده این نظر را تأیید
کرده بود .جالل آلاحمد مرگ بهرنگی را مشکوک
تلقی کرد  ...اما حرف بهروز دولتآبادی برایم حجّت
بود که مرگ او را طبیعی گفت و در اثر شنا بلد
نبودن ».اسد بهرنگی شنا بلد نبودن صمد را تأیید
میکند 20.ولی درباره نظر طاهباز و دیگران میگوید
«همه از دهان بهروز دولتآبادی حرف زدهاند نه این

که واقعاً پژوهشی صورت گرفته باشد  ...تا به حال
برخوردی پژوهشی درباره مرگ صمد نشدهاست21».
مرگ بهرنگی در چهار کتاب زیر به تفصیل بررسی
شدهاست:
اشرف دهقانی «رازهای مرگ صمد»22

 حمزه فراهتی «از آن سالها و سالهای
دیگر»23
اسد بهرنگی «برادرم صمد بهرنگی»13

 محمد هادی محمدی به همراه علی
عباسی «صمد ساختار یک اسطوره»24
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میراث
عمر مؤثر آثار و افکار صمد بسی فراتر از عمر کوتاه
اوست .قصههای صمد به جز کتاب ماهی سیاه
کوچولو که توسط کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان چاپ شده بیشتر توسط انتشارات شمس در
تبریز چاپ می شد و اغلب شش ریال قیمت داشت و
استدالل صمد این بود که من برای پا برهنهها قصه
می نویسم 25.بنابراین ،نوشته پیمان وهابزاده باور
کردنی جلوه میکند که «کتاب ماهی سیاه کوچولو
بیش از هر مورد دیگر در عضوگیری برای سازمان
چریکهای فدایی خلق ایران نقش داشت» 4.کتاب
ماهی سیاه کوچولو به نوعی بیانیه جنبش مسلحانه
چریکهای فدایی خلق ایران تبدیل شد .آنان تعهد و
خشم انقالبی این کتاب را میستودند و آن را اثری
نمادین در ستایش مبارزه قهرآمیز دانستند و مرگ
صمد را به مرگ ماهی سیاه در گلوی مرغ
ماهیخوار تشبیه کردند 9.ماللی جویا ،عضو
پیشین لویه جرگه افغانستان ،در این زمینه به تجربه
خودش اشاره کردهاست26.
کارت آموزگاری صمد بهرنگی
نامگذاری کوچهای بنام او

در  22تیرماه  1400شورای شهر تهران با نامگذاری
خیابان فرعی از خیابان های شرق خیابان حجاب
(مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) به
نام صمد بهرنگی موافقت کرد که با مخالفت
فرمانداری شهر تهران رو به رو شد .در برخورد با این
مخالفت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با نوشتن

بیانیه ای اعتراض خود را اعالم کرد .در بخشی از متن
بیانیه چنین آمده است:
«انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ،نه فقط نظر
سلیقهای هیئت تطبیق فرمانداری تهران را غیرقابل
قبول میداند ،بلکه بر این باور است که چنین اعمال
سلیقههای غیرفرهنگی ،پاسخی در خور از مردم و
بهویژه نسل جدید خواهد گرفت .تندادن جامعه به
این قبیل تصمیمهای زیانبار ،هم به شهر و مردم
آسیب میزند و هم به هویت جمعی و منافع ملی .از
این رو ،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان انتظار
دارد مسئوالن ذیربط ،هرچه زودتر ضمن اعالم
بطالن نظر اعالم شدهی هیئت تطبیق فرمانداری
تهران در این زمینه ،بهطور جدی به اعضای این
هیئت یادآوری کنند که الزم است از
تصمیمگیریهای تنگنظرانه ،غیرکارشناسی و
سلیقهای بپرهیزند ،تا دیگر بار شاهد چنین خبرهایی
نباشیم».
پس از تغییر شورای شهر و دولت ،در شهریور همان
سال این تصمیم قطعی و کوچههایی که بنام استادان
ادبیات کودکان نامگذاری شده بود پالک کوبی شد27.
اما در آذرماه پالکها کنده شد و نامهای قبلی
کوچهها باز گردانده شد .انجمن نویسندگان کودک در
این باره بیانیهای دیگر صادر کرد که در آن نوشت:
«گمان نمیکردیم نیاز به یادآوری باشد ،چون بر این
باوریم که هم جنابعالی و هم اعضای شورای شهر و
دیگر مسئوالن توجه دارند که قدردانی از این بزرگان
و نامگذاری خیابان های مذکور به نام آنان ،چیزی بر
قدر و جایگاه آنها نمیافزاید ،بلکه شهر را زینت
میبخشد28».
نوشتهها
بهرنگی در نوزده سالگی نخستین داستان
منتشرشدهاش به نام عادت ( )1339را نوشت .یک
سال بعد داستان تلخون را که برگرفته از داستانهای
آذربایجان بود ،با نام مستعار در سال 1342درهفته
نامه کتاب ،انتشارات روزنامه کیهان منتشر کرد .بعدها
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از بهرنگی مقاالتی در روزنامه مهد آزادی،
نشریه توفیق و غیره با امضاهای گوناگون مانند
«داریوش نوابمرغی»« ،چنگیز مرآتی»« ،بابک»،
«افشین پرویزی»« ،ص .آدام» و «آدی با تمیش» به
چاپ رسیدند6.
در سال  1377برای نخستینبار پس از انقالب 1357
ایران ،مجموعه قصههای صمد بهرنگی با تصحیح
عزیزاهلل علیزاده توسط نشر فردوس در  438صفحه
منتشر شد.

نگارش داستان کوتاه ،بلند ،نمایشنامه ،فیلمنامه و قصه
کودکان از جمله تخصص های او محسوب می شد.
ساعدی نویسندهای مردمی است که در طول زندگیش به
لحاظ پزشکی ،نمایشنامه و همچنین دیگر آثارش مدام با
مردم در ارتباط بود .او تالش میکرد ،مردم و دردهایشان
را بشناسد و ریشه عقبماندگی آنها را کشف کند.
نوشتههای ساعدی به دلیل آشفتگیهایی که در اندیشه،
زندگی و مواضع سیاسی و اجتماعی او پدیدار میکرد،
ناهمخوانیهای بـسیار هـویدا داشت اما اسلوب ویژه وی
که مبتنی بر ادعای روانکاوی آدمها ،جانوران و حتی اشیاء
بود ،همچنان ثابت و پایدار ماند.

در باره غالمحسین ساعدی و روایت او از مرگ

ساعدی از آغاز تا پایان

صمد بهرنگی و جالل آل احمد

غـالمحسین سـاعدی ،در  1314خورشیدی در تبریز و در
خانوادهای متوسط دیده به جهان گشود .او در
زندگینامهای که به خواهش یکی از ناشران نوشتههایش
در  1355خورشیدی نوشته است ،درباره زندگیش
میگوید :پدرم کارمند ساده دولت بود…هر چند کـه
خـود اسـم و رسمدار ساعد الممالک بیرون آمده بود که
منشیگری گردن کلفتهای دوره قـاجار را میکردند…
پیش از اینکه به مدرسه بروم ،خواندن و نوشتن را از پدر
یاد گرفتم و بـه نـاچار انگ شاگرد اولی از همان اولین
سال روی من خورد و شدم یک بچه مرتب ،مؤدب ،تـرسو
و تـوسری خـور ،متنفر از بازی ،ورزش ،شیطنت و فراری
از شادیها و شادابیهای ایام طفولیت… دوره ابتدایی را
تمام نکرده ،جنگ شـروع شـد و مـا پناه بردیم به یک ده
و پدر بزرگ با قمه و تفنگش به نگهداری خانه و کاشانه
نـشست .قـمهای که تا آخرین لحظه زندگی زیر بالینش
بود و تفنگی که بعدها ،حتی نـعش پوسـیدهاش را کـفن
کرده زیر خاک دفن کرده بود…
نخستین کتاب ساعدی در  1332خورشیدی منتشر شد و
همزمان در مـجله سـخن به چاپ داستانهای کوتاه خود
پرداخت و چند سال بعد با چوببهدستهای ورزیل و پنج
نمایشنامه درباره انقالب مشروطه نام او در ردیف
نمایشنامهنویسان مهم ایران قرار گرفت.
ساعدی با چوببهدستهای ورزیل ،بهترین بابای دنیا،
تکنگاری اهل هوا ،پنج نمایشنامه از انقالب مشروطیت،
پرواربندان ،دیکته و زاویه و آی باکاله! آی بیکاله و
چندین نمایشنامه دیگری که نوشت ،وارد دنیای تئاتر

غالمحسین ساعدی از جمله نویسندگان چیرهدستی
بهشمار میرود که با قدرت تخیل و زبان قصه ،توانست
داستانهایی زیبا و ماندگار خلق کند .به نظر بسیاری از
کارشناسان ،کتاب عزاداران بیل توصیفی روانکاوانه و
ژرفنگرانه جامعه ایران در آن دوران است که شاهکار
ذهن خالق ساعدی و در واقع اوج آفرینشهای ادبی او
تلقی میشود
پس از انقالب مشروطیت در ایران ،گرایشی پیدا و پنهان
در میان پدیدآورندگان آثار ادبی ،فرهنگی و هنری پا
گرفت که حرکت آغازین دگرگونیهای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی شد ،غالمحسین ساعدی از جمله این
نویسندگان سرشناس در دهههای چهل و پنجاه
خورشیدی بود که از پرکـارترین افراد در تمامی زمینههای
فرهنگی به شمار می رفت.
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ایران شد و در نویسندگی نمایشنامه دست به آزمون و
خطا زد و سرانجام همراه نمایشنامهنویسان جدیتری
مانند بهرام بیضایی و اکبر رادی و نویسندگان دیگری
چون علی نصیریان ،رحیم خیاوی ،بهمن فرسی ،عباس
جوانمرد ،بیژن مفید ،آربی اوانسیان ،عباس نعلبندیان و
اسماعیل خلج سهمی در دگرگونی تئاتر ایران را در
سالهای  1350–1340به خود اختصاص داد.
وی همزمان با نویسندگی از دانشگاه تهران ،در رشته روان
پزشـکی فـارغ التحصیل شد .ساعدی در 1354
خورشیدی در گفت وگویی که روزنامه کیهان با او انجام
داده ،چنین گفته بود :من زیاد نوشتهام و پارهای از آنـها
بـیراهه بوده است ،این امر را صرفا از ناآگاهی سیاسی خود
میدانم…طبیعی است هـر محفلی که با رشد و توسعه
اقتصادی ایران و مسایل ملی ایران مخالفت میورزد ،صرفا
با دیده دشمنی بـه آنـها مینگرم .چون آرزوی من و هر
فرد ملی و میهن پرست این است که کـشورمان کـه
اکنون به طور سریع در راه ترقی اسـت ،هـر روز گـام
بلندتر و وسیع تر در راه پیشرفت بردارد.
ساعدی بعد از انقالب به فرانسه رفت .در یکی از نشریات
خارج از ایـران ،از قـول ساعدی چنین آمده است :به
پاریس آمدهام و االن نزدیک به  2سال است که در اینجا
آوارهام و هر چند روز را در خانهء یکی از دوسـتانم بـه سر
میبرم .احساس میکنم که از ریـشه کـنده شـدهام .هـیچ
را واقـعی نمیبینم .تمام سـاختمانهای پاریـس را عین
دکور تئاتر میبینم .خیال میکنم که داخل کارت پستال
زندگی میکنم .از  2چیز میترسم :یکی از خـوابیدن و
دیـگری از بـیدار شدن…
صمد بهرنگی آیا هیچوقت کارهای ادبی و کارهای
سیاسیاش را به شما نشان میداد؟

آره ،من االن فراوان نامه از او دارم که حد و حساب
ندارد .یک مقدار زیای از آنها پیش یکی از دوستانم
در آمریکا است که فعالً آدرسش را ندارم .صمد کار
سیاسی که به آن معنی نمیکرد .یعنی توی حزب
باشد ،ولی تاندانس سیاسی خیلی شدیدی داشت.
به چه سمتی؟
خوب معلوم است ،به اصطالح معروف اندکی چپ بود و
این چپ بودن هم اندکی تمایل به شوروی هم تویش بود.

منتها صمد اصالً فوقالعاده ذهن شفافی داشت یک بار
که مثالً یک جوری رویش فکر میکرد دیگر جزمی
نبود و روز بعد هم از زاویه دیگر میخواست نگاه
بکند .صمد هیچوقت کار ادبی و این چیزهایش را به
عنوان کار جدی نمیگرفت بلکه فکر میکرد که با این
قضیه میتواند افکارش را منتشر بکند.
یعنی در واقع نقش عمدهای که صمد داشت بعداً هم
کلیشهبرداری و نمونهبرداری و تقلید از او شد ،برای
بار اول مثالً بعد از  28مرداد یک معلم تبدیل شد به
مبلغ .یعنی در واقع مبلغ و معلم را با هم ادغام کرد و
به این دلیل بود که فکر میکرد که … مثالً یکبار
آمده بود پیش من و میگفت مثالً چهکار بکنیم برای
بچهها و اینها .گفتم که خوب خودت یک چیزی
بنویس و خودت ببر بخوان .بعد قصهنویسی را از آنجا
شروع کرد .آره کارهایش را من همهاش میدیدم.
شایع است که آن کار معروفش را که «ماهی سیاه
کوچولو» است پیش شما آورد و شما آن را به
سیروس طاهباز دادید که آن را به اصطالح به
فارسینویسی درست دربیاورد که قابل انتشار باشد.
آیا این موضوع حقیقت دارد؟

به آن صورت نه .ماهی سیاه کوچولو را برای مجله
آرش فرستاده بود یک داستان کوتاهی بود که در
مجله آرش میبایست چاپ بشود ،داستان خوبی بود.
آن وقت همزمان با آن موقع کانون پرورش فکری
تشکیل شده بود .سیروس طاهباز گفت که آره
میشود این را آنجا به صورت کتاب درآورد .آنکه
میگویند فارسیاش را درست کرد و درست نکرد نه،
هر کاری را آدم ادیت میکند .هر مزخرفاتی را من
بنویسم میگویم شما ببینید که فارسیاش درست
است یا نه .چهار کلمه اینور و آنور صاف و صوف
بشود،تقریباً حرف ربط و حرف اضافه از همدیگر
تفکیک بشود،جابجا نشده باشد و اینها ،در همین
حدود بود و درست موقعیمنتشر شد که صمد مرده
بود.

منبع  :سایت کارخانه دار
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ﻋلیرضا ذیحﻖ دﻥ بیر
نئچه یاﺯﯼ
ﺣبیب فرﺷباف و قره داغ کند لرﯼ

شخصی حیس لردن آسیلی هونر
قارنی آج یوخسولون نه یینه گرک
هونری هونر چون بیلن کیتابالر
ویترین دالیندا قاالق قاالق دیر
" حبیب فرشباف"
گؤرکملی شاعیر " حبیب فرشباف " ین زنگین
یارادیجیلیق خزینه سی  ،آذربایجان ادبیات ساحه
سینده درین آلقیشالرا الییق دی .خصوصا -59
نجی ایل ده نشر اولموش " قره داغ کندلرینده "
آدلی کیتابی  ،دولغون معنالی بدیعی بیر
یارادیجیلیقا مالیک بیر اثر دیر .بوکیتاب شاعیرین
 1355 -1344نجی ایل لری احاطه ائده ن
اثرلرینه شامیل اوالراق  ،اونون هر آلوولو میصراعی
سی زحمتکش خلقین اینجه دویغوالرینی ترنم
ائده رکن اونالرین هر هانسی سیخیتی الر ایله

یاشادیقالرینی خاطیر الیارکن زحمت لرینه و
آلین تر لرینه درین حؤرمت بسله ییر :
ائل دردی اولمازسا ائل لر سؤزونده
زاماندان زامانا او اخیب گلمز
دویغولو ائل شاعیری  " ،کؤچ " آدلی شعرینده
ائالت الرین قورتولماز درد و نیسگیل لرین دن
سؤزآچاراق صنعتکار بیر رسام کیمی اونالرین
یاشامینی بدیعی صورت ده ترسیم ائده رکن گؤزل
معنالی بئله بیر تمثیل یارادیر :
هر شئیین کؤهنه سین آتیر ترک ائدیر
تازالیق دالیجا ابدی گزیر
بو ائل دبی دیر ائل عادتی دیر
حرکت اینسانین سعادتی دیر
شاعیر  ،اینسانین وارلیق و سعادتین حرکت ده
وتالش دا گؤره رکن  ،کؤهنه قورولوش الرا قارشی
چیخیب و ظولمی ایستیثماری دارما داغین
ائتمک هیم مه تی اونون قوتسال ایده ال الرینا
چئوریلیر.
حبیب فرشباف  ،حقیقت وورغونودور .حقیقتی
دونیادا اَن یوکسک قووه بیلیر  .خلقی آلدادان و
اونالرا یاالن ساتا ن ایستیبداد قوللوقچوالرینی
اودلی قلمی ایله سانجارکن حقیقتی بئله ئصف
ائدیر :
یاالن حقیقته غالیب اولسادا
بو غالیبیت ین عؤمرو آز اولور
اینسان سارسیلسادا تسلیم اولسادا
حقیقت ابدی سارسیلماز اولور
طبیعت اونون شعرلرینده یئنی بیر جان تاپارکن ،
برکت و ایلهام قایناغی ساییلیر و حیاتین واز
کئچیلمز گؤزل لی لیگی اولور :
چرچی لر ماتیک ساتماز ،گلین لر بزه ک بیلمز
طبیعت دن وسمه له نیب چاتما قاشالر بیزیم
یئرده
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گاهدان ایسه اینسانالر طبیعت آراسیندا اوالن
دؤیوش دن سؤز اچیب اینسانین داها ارتیق غلبه
سین آرزوالییر:
اینسان گولدوره جک طبیعتین اوزون
او غالیب گله جک طبیعته ده
کسیب یئر اوزون دن شرّین کؤکونو
چاتاجاق عشقه ده محبته ده
سون سؤزده دئمک کی " دیرناقی له یئر ائشیب
اَمه گی ضایا گئده ن " و " آلین تریله بیر تیکه
یاوان چؤره ک تاپان " آذربایجان لی ایشچی و
اکینچی لرین یاشاییش الرینا حصر اولونموش
شعرلرده  ،خصوصیله کیتابین آدینی داشی یان "
قره داغ کند لرینده " آدلی پوئه ما دا شاعیر اؤز
معلم چی لیک خاطیره لرینی بدیعی بیر سایاقدا
بیان ائتمک له  ،شعر ین اصیل جؤهرینی کشف
ائده رک زحمتکش لر شرفینه اینسانلیق آدی
ایله باش اَییر :
کندین ایچینده چؤل باییر دا دا
هامی چالیشماق دا ایشله مک ده دیر
اونالر دوز دوشونموش بو فلسفه نی
شرف یاراتماق دا  ،صاف اَمک ده دیر...
-----------------------------سحر ین ماویلرﯼ

" ح.ر  .سحر " ین " ماویلر" آدلی شعر مجموعه
سی نین  -65نجی ایلده یاییلما خبری  ،اولدوز
کیمی نه قَدَر سس سیز آخسادا او قَدَر آرتیق
پارالدی و آذربایجان ادبیات سماسیندا یئنی بیر
آیدین لیق و جانالنما یا چئوریلدی.
فیکیرده و دویغو دا تام بیر دَییشیک لیک ،
باجاریقلی تکنیک و فورم  ،گؤزل  ،جانلی و الوان
تصویر لر  ،اونون صنعت و یارادیجیلقی نین گؤزه
چارپان ایلک خصوصیت لریندن اوالراق  ،بیز
بوشعر لرین آردیندا دوشونجه لی  ،آییق  ،درین
ایلهام لی و اینجه دویغولو بیر قادین شخصیتی
ایله ده تانیش اولوروق .بو قادین لیغین سرین و
گئنیش کؤلگه سی  ،تکجه اونون جسارتلی لیریکا
سیندا یوخ  ،بلکه باشقا جهت لی شعر لرینده ایسه
اؤز اُبرازینی یئر به یئر تمثیل  ،تشبیه و استعاره
شکلینده بیلدیریر.
" ماوی گؤیلر چارشابالرین آچان زامان " " ،
دریاالر اوسکویه دولمایان کیمی "  " ،آغزیمدا
کی ساققیز سئوینجیم "  " ،قان رنگین گؤستر مز
دونومو گئییم "  "،قاشی دوشموش اوزو گومو " و
داها آیری میصراعالردا گلن بئله نکی تشبیه لر ،
تکجه قادین احساساتیندان چاغالنا بیله ن ادبی
بدیعی تصویر لر اوال بیله رلر  .ایجتیماعی
موناسیبت لره یاناشماق  ،دؤورون موعاصیر طلب
و چتین لیک لرینه توخونماق و آچیق گیزلین
درد لری دویوب قانماق  ،بیلیک و آییق لیق دان
آسیلی اولماق ال برابر ،او نیسگیل و درد لری ادبی
– بدیعی بیر شکیلده جسارتله یازیب بیان ائتمک
 ،صنعتکارین داها آرتیق بیر وظیفه سینه
چئوریلمه لیدی و " سحر " ین پوئز یاسی حتتا
او آنالردا کی شاعیر  ،حیاتی نین الپ خصوصی و
محرمانه جهت لریندن سؤز آچیر بو آغیر و چتین
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ایجتیماعی وظیفه یه صادیق قاالراق  ،اومود
وئریجی بیر واقیف لیک له اوخوجو ایله یانا شیر :
سارسیلماز داغالرین ذیروه سین دئدیم ،
دیزلریم یورولوب بوکولن زامان .
لحظه لر اوستونه
گئجه لر بویو
ظولمت قارقیش کیمی تؤکولن زامان:
صاباحین ،گونشین جلوه سین دئدیم.
سئوگینین گؤروشه گلمه سین گرک
هاچاناجان دئمک؟
هاچانا قدر؟
بو آییق سالماق لیق و خلقین مینلرجه آدسیز ،
سوسموش و گیزلی کدر و غم لریندن حزین –
حزین سؤز آچماق نهایتده اوجا بیر فریاده دؤنور:
سارلدی غصه دن اوزلر  ،آغاردی یول دؤین گؤزلر
نه الزیمدیر حزین سؤزلر  " ،سحر " فریاد اوالن
یئرده
بو اَل ده ائدیلمیش واقیف لیک دیر کی آزاد
ائدیجی دینامیزم لره جان و گوج وئریر و " کؤرپه
اَللرین بارماقالریندا  ،قان قورویاندا " و اونداکی "
ماویلرقارالیر دان اوزاقالشیر" " آد آرزوسون سینه
سیندن کؤهنه نیشان کیمین درن  ،عشقی قبله
ائده ن ایگیت  ،گونش یولون گئده ن ایگیت " لر
بسله نیر لر .صنعتکارین موعاصیر لیگی و دؤوره
اویغون اوالن بیر دیلی مهارتله بدیعی
یارادیجیلیقیندا ایشه آپاردیقی  ،اونون لیریکاسینا
داها دَیَر لی بیر گؤزه ل لیک و یئنی لیک وئریر.
 ...پوالد تک اراده ،
بیر شوشه گوالب کیمی ساده انسان
دیله ییرم .
پاساژ قاباغیندان  ،پاساژ قاباغینا چاتماق،
ساواالن دایانا جاقلی یاشا ماق،

چتین یوال یولداش دیله ییرم.
چتین یوال
یولداش ...
" زامان یو کو کوره گیمده " دئییب " صاباحین
یولو هارداندی ؟ " سوران شاعیرین " پاساژ "
کیمی بئله نکی اُبراز الری ایشه آپارماقی  ،هئچ
ده تصا دفی دئییل بلکه بونالر بوتونلوک له ،
موعاصیر طلب لری دویوب قانماق دان ایره لی
گلن بیر آغیر ضرورتین نیشانی کیمی قییمت
لن مه لی دیر لر  .ایجتیماعی سمبو لیزمین تأثیر
گوجو و آرادا سیرا دا گؤرونن سوررئالیزمین ایری
و قانلی دامار الری  ،ماویلر مجموعه سینی داها
زنگین له دیر  .نئجه دییه ر لر شاعیرین
یارادیجیلیق دونیاسیندا اَن سیرلی  ،تعجبلی و
دهشتلی اوالن ایشلر و اتفاق الر  ،ائله بیر عادی و
حقیقی سایاقدا جیلوه له نیر لر کی بو آرادا تکجه
شاعیر ایلهامی و ایلهاما باغلی لیق دیر کی او اَل
چاتماز و سِحیرلی دونیا الرین " زامان توزونا "
بورونموش قاپی الرین بیزیم اوزوموزه آچیری :
گئجه دیر...
باخیرام آی باجاسیندان
باشقا بیر ماوی گؤیه
اوردا دا وار ائله بیل :
گئجه یوردو ن قانا دؤنموش دنیزیندن
نئچه بیر غملی بولود ،
چنلی داغ ،
قانلی سؤیود .
گئجه دیر ...
باخیرام آی باجا سیندان
باشقا بیر ماوی گؤیه
سربست شعر لرده ریتمیک بیر وزن و کالمین
موسیقیایی ظرفیت لریندن باجاردیقجا بهره لن
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مک  ،تکنیک و فورما جهتیندن " سحر " ین
شعرینی داها اوستون بیر سویه یه قالدیریر:
یاخینالشیر
یاواش یاواش
یانار داغا یاناشماقیم ،
یاناشماغین ،
یاناشماقالر .
" ساراالن گولو  ،بیچیلن دیلی " و " قفس آدلی
النه نی نئیلیرم " سؤیله ین شاعیر " یئنی غربته
قووشوم گئدیم " دئسه ده غربت پنجه سینده ده
وارلیقین بوغوالن گؤرور  .آخی شاعیر دئمیشکن
گئجه دیر و بو گئجه ده " شیرینلر آجی دیر ،
هرنه وار غریب  /لحظه لر الپ اوزون  /دیلک لر
سورگون  /اولدوزالر اوزونه چئویریب بؤرکون "...
آمما نه غم کی ظلمت دن زارا گلن و اوره گینی
کدر اوزه ن شاعیر صاباحا اینانیری  ،اؤزوده
بؤیوک بیر اینامال :
تک قالیب ظلمت اَلینده  ،باغیریب سوسما "
سحر"
چکیلر جهد ائله سک آیری مداره گئجه لر
 -67/5/15تهران


ماویلر  /حمیده رئیس زاده ( ح.ر .سحر )  /بیرینجی چاپ
 /1365انتشارات فرزانه  /تیراژ 500نوسخه

--------------------------------------اروتیک ﺷﻌرین ﺷاه پرﯼ سﯽ
ﺯیبا کرباسﯽ نین یئنﯽ لﯽ یه دوغرو آددیمالرﯼ

زیبا کرباسی  ،آذربایجان قادین شعری نین آدلیم
تمثیل چی سی دیر  .اونون یارا دیجیلیقی -21
نجی یوز ایل لی یین ایلک ایل لریندن با شالناراق
 ،آردیجیل حالدا اؤز دوامینا چالیشما دا دیر .اونون
بیر پارا شعرلری مضمون جهتین دن ایجتیماعی
سییاسی بیر اؤزه ل لیک داشی سادا ،
یارادیجیلیقی نین اَن اساس قولو  ،اروتیک شعر
لری دیر .کسین لیک له دئمک کی زیبا کرباسی ،
آذربایجان اروتیک شعری نین شاه قیزی دیر وبیر
دیل له  ،اونون دوردوغو قایادان اوجا بیرداغ قایا
نی نه گؤرمک اولور ونه سئچمک .
آذربایجان قادین شعرینده جسارتلی لیریک
دویغوالر گؤرونسه ؛ باشاردیقجااروتیزم دن
قاچیلیب دیر .حتتا گیزلی و استعاره لی بیر بیچیم
ده ایسه سؤز آچماقی گوناه بیلیب" عفت "
سیزلیک عینوانیندان قورخماق آدی ایله
ووجودون درین لیک لریندن جوشوب چاغال یان
حیس لره مئیدان وئریلمه ییب دیر .دئمک کی
قادین شعری سنّت لر چرچیوه سینده قالیب
یاشاماقا محکوم اوالراق هله ده بو محکو میتی
یاشاماق دا دیر .شعر میراثیمیزدا سئوگی ،
یاشامین بؤلونمزپارچاسی کیمی دَیَر لن دیریلسه
ده  ،شعر لر ده اوالن دویغوسال لیق گوجو اوقَدَر
اوستون توتولور کی سونوندا " عشق "  ،اینسان
ایلیشکی سی کیمی یوخ بلکه اَل چاتماز و
مقدس بیر معنایا چئوریلیر .ائله اولورکی داها
اینسان ووجودوندان و جینسئل لیک ترپه نیش
لردن  ،هئچ بیر ایز گؤرونمور.بوسبب دن ایسه
دئمک اوالر کی  ،اروتیک مضمون الر آذربایجان
شیفاهی خلق ادبیاتیندا ،ایسته ر ائل ماهنی
الریندا اولسون ایسته رناغیل الردا  ،یازیلی
ادبیاتیمیزدان دا ها قاباقجیل و جسارتلی آددیم
الر گؤتوروب دور .آمما تأسف لر کی
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فولکلوروموزی ییغیب توپالیان الر ،اروتیک
مضمون الری ،ایدئولوژی،اینانج و اخالقی سلیقه
له ر ین دار کؤهول لری نین قارانلیق الریندا
باسدیرماغا چالیشب الر .بو آرادا تکجه بؤیوک
یازیچی و فولکلورساحه سینده تالش الر آپاران"
صمد بهرنگی " دیر کی " تاپماجا الر و
قوشماجاالر" کیتابیندا بو خصوصدا چوخ آچیق
جا داورانیر و وئر دیگی اؤرنک لرده  ،نه بیر
سانسور گؤرونور نه ده بیر اؤتدورروب باسدیرماق .
سووه ت دؤرونده  ،آذربایجان
آنجاق
جمهوریتینده توپالنیب وچاپ اوالن بوتون
فولکلور ماتریال الردا  ،اروتیک مضمون الری
فولکلوردان حذف ائتمک  ،قوتسال بیر گؤره و
کیمی تعقیب اولونوردی و تأسف لر کی بو یول ال
 ،آغیز ادبیاتیمیزی باشاردیقجا تحریف ائتمه یه
چالیشیب الر .اروتیک دئمک جینسئل عضو لردن
آد آپارماق دئییل کی اوچ نوقطه قویماق ال مسئله
دن واز کئچیله  ،بلکه اروتیک  ،او مضمون الردی
کی قادین ال کیشی نین جیسمی رابیطه لرینی
شاعیرانه لشدیر مک له او طبیعی و دوغال
ایلیشکی لره هنر جانی داشی یان بیر روحسال
لیق وئر مک ده دیر.
آنجاق یازیلی ادبیاتیمیزدا  ،اؤزه ل لیک له
شعریمیزده بیر نئچه هجوو طنز یازان شاعیرین
بیر نئچه شعرینی چیخدیقدان سونرا کی اونالردا
اروتیک یوخ بلکه عامیانه هجو و طنزلردیلر ،تکجه
" زیبا کرباسی " دیر کی ائده بیلیب اروتیک
شعری آذربایجان ادبیات ساحه سینده  ،نه گوجو
وارسا گوج لن دیرسین .
اوزانمیش آغ مله فه لره  ...دوداقالریم قان
اوجا مَمه مین اوجو قانچیل
چیل چیل تونو که مین باغی دوالشمیش جورو
بارماغیما

اود کیمی باخیشالریمدا سنی حیززا جیز
یاندیرماالردا یوخام .
زیبا نین شعر لری  ،اونالردا دالغا ووران جینسئل
لیک تصویرلر و او خشارلیق الردا ن باشقا ،
دانیشیق دیلی نین آخیجی و جانلی کوچه بازار
ایصطیالح الرینا دا دَیَرلی یئر وئریر .بو اؤزه ل
لیک لراونون شعرینی او قَدَر زنگین لش دیریرلر
کی اینانیلماز حالدا  ،بدیعی اینجه لیک وگؤزه ل
لیک زیبا پوئزیاسی نین آیریلماز جانی اولور.
زیباکرباسی ایلک آذربایجان شاعیری دیر کی
اروتیزمی  ،شعر میراثی میزدا اؤز تأثیری آلتینا
آلماق ال اؤلمز اثر لرین یاردیجی سی اولوب دور.
بو سؤزلری بو شکیلده کسین لش دیرمک  ،هئچ تصادفی
دئییل و دیقَت له شعریمیزین ادبیات تاریخینی
آراشدیرماق دان و چاغداش درگی لرله اینترنت وب لرینی
تنقید باخیمی ایله اوخوماق دان نتیجه له نیر .

دار اوزون نودانالر ...آریخ قارانلیق هشتی لر
دمیر قاپی  ،اؤرمز اؤرتوک  ،یون یورقان دؤشک
بو یوکلو خورتان دوه بوغازیمدان کئشمیر
ساققیزین وئر چئنه سین .
 ...بو یاشیل چیراخالرین ایشیغیندا
ماوی دامارالریم گیجیشیر
گل قیر ،قانات منی
بوینوم ایتی دیشلرووی آختاریر.
زیبا نین شعرلری مله فه یه بوخچا یا بوکوله ن و عیصمت
آدلی مفهوم الرا اویاراق قوربان گئده ن شعرلر دئییل لر و
مدرنیته نین ایپک تئل لریندن آسیالراق  ،ابنسانالرین
جینسئل ایلیشکی لری  ،عَوامین ساندیغی چیرکین بیر
هَوَس کیمی قییمت لن مه ییر.

گئجه نی گئجه م ده دیسکیند یره ن هیرنا الردا
ایلدیریمالری قورخودان هؤکوتمه لر ده
الفووی گیلیفووه دوالشدیران
آی جان دا بسدی  ،بسدی ...
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پست مدرنیزمین تعریف لرینده  ،هنر ساحه سینده یئری
گلیرسه ،ووجود دان چیپالق لیق ال سؤز آچما ما ق  ،داها
کؤهنه بیر ناغیل دیر و الزیم دیر کی هر چاغداش بیر
صنعتکارین  ،بو دوروم دا جید دی داو رانیشی و یاغی
لیغی اوال .
شوشه نایلون جورابیم قاچیب

سئویملی نغمهلر
ستار گولمحمدﯼ یارادیجیلیغینا اؤترﯼ بیر باخیﺶ

زویولدور قیچیمنان .
آغ قیسسا بام بوز دونوم شیشیب قارنیمین بویوندا
بوتون یولالری قیراخ به قیراخ قیرمیشام
دؤرد گوشه مین بایاتی دامارالریننان
دامجا نیسگیل دامیر.
دیرسه ک لریمین اوستونده کؤچوب
دیز اوسته یول گئتسه م اوالر ؟
بئله لیک له او ،عشقی تکجه "هویوخوب باخما الردا  ،اوره
یین " قارانلیق هشتی " لرینده و دویغوسال اوخوش الردا
یوخ  ،بلکه " یورقان دؤشک " ده کی " چکه چک " ده
ایسه  ،ساققیز کیمی چئینه ییب دادین آلماق دا دا
گؤروری .

دسمالیم آغریر
باشیمی وئر باغلییاخ
یون چیرپان کیمی ،آغاشین اَلین ده گزمه ،
چئتی قولی
بئلینده کی قاشیغی آش ؛ آشووی ایش.
نهایت ده دئمک کی "زیبا کرباسی" آذربایجان مدرن
شعری نین مدرن تمثیل چی سی و قادین شعری نین اَن
پارالق و " شس لی" اروتیزم سیماسی دیرو اونون
شعرلری دونیا اروتیک شعری نین یاشار بیر جیلوه سی
کیمی ده ،آدالنماق دا و آد آلماق دادیر.

تپه م اوسته فیریلداییب  ،باغریمنان اود باغیر سام
اوالر؟
اوجا شس لی سهندین قویون بوغان تپه سینده
اوتوران نئینه ر؟
2008

-58جی ایلین یاییندا ،گؤرکملی آذربایجان
شاعیری «ستار گولمحمدی»نین «سئچیلمیش
اثرلر» آدلی کیتابی نشر اولدو .بو کیتاب «ستار
گولمحمدی»نین ان بدیعی یارادیجیلغالرینا
شامیل اوالراق ،گؤرکملی صنعتکارین وطنه ،دیله
و ائل اوبایا اوالن درین محبتینی آیدین سایاقدا
عکس ائتدیریر« .ستار گولمحمدی»نین زنگین
یارادیجیلیق خزینهسی ،اینقیالبی مضمونالرال
دویونله نه رک ،عمومیتله زحمتکشلر حیاتیندان
ایلهام آلینمیش اثرلردیلر کی ائلین درد و
نیسگیللرین اوخشاییر .ائل شاعیری «ستار»ین آنا
وطنه چوخ محبتی وار .او وطنه کی شاهلیق
قورولوش دؤورونده یادالر آیاغی آلتیندا تاپداالنیر
و ائللرینین دیلی باغلی و گونو داغلیدیر .شاعیر
ایسه بو جامعهده یاشاییب خلقه باغلی اولدوغونا
گؤره ،حقسیزلیکلر اؤنونده ساکیت دورماییر:
یادالر تورپاغیندا غم اکنمهسین
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سنده عؤمور سوروب یئکهلنمهسین
ناموسون ،شرفین لکهلنمهسین
آنا تورپاغیندا اؤزگه گزرمی؟
شرافتلی اوغول اونا دؤزرمی؟
موباریزه و بیرلیک دونیادا شاعیره ان مقدس و
سئویملی نغمهدیر .او «جالدا مکتوب» شئعرینده
«ائل گوجون» بئله خاطیرالدیر:
بو ائل ازلدن اولو بیر ائلدیر
دونیادا آد آلیب قهرمانالری
آزادلیق پرچمین هر ظلم اؤنونده
قالدیریب گونشه قیزیل قانالری
ایستیبداد سینهسین بیرده قات با قات
چکیب داغیداجاق عدالت الی
اؤلوم کندیریندن آساجاق سنی
ائللرین بیرلهشن جسارت الی
تاریخ بویو دیلی یاساقالنمیش خلقیمیزین آرزو و
نیسگیللری ،شاعیرین بدیعی یارایدیجیلیغیندا
جانالنیب بیر هارایا دؤنور .ائلین چکدیگی قایغیالر
گؤزل استعاره و تشبیهلرله بیان ائدیلیر .ائل
شاعیری «کند احواالتی» شئعرینده موباریز بیر

اینسان کیمی شاهلیق اصول ادارهسینین
چیرکین سیماسینی ایفشاء ائدرکن «باشی باللی
کندلی»لرین مرکزی حکومت طرفیندن نه جوره
تاپداالندیقالریندان و اهل عیال الری بیر خوش
طعاما حسرت قاالن کندلیلردن موختلیف و مین
بیر آد ایله «وئرگی»لر آلماقدان سؤز آچیب
اونالرین دیلیایله دئییر:
بیر طرفدن قوراقلیق سلب ائیلهمیش قراری
بیر سَمتدن کاسیب لیق توتموش در و دیواری
بیر سمتده جفای مأمور آبیاری
فریاده یئت ایالهی ایش موشگوله دایاندی
فرشی پاالزی وئردیم خومسه بو ایل زکاته
اوچ نیمچه بئش کاسانی سلمان یازان براته
یار یاسدیغی قازانی بیلدیرکی مالیاته
آی ائل اوبا آماندی ،بو ائو مگر تاالندی؟
سؤزلر گزه گزه گلیر آنا دیلده دایانیر ..شاعیر آنا
دیلینی گؤز بهبهیی آدالندیریر و اونو حیثیتی و
ویجدانی ساییر:
وارلیغیما سن اساسسان
شرافتیمه لباسسان
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صنعتکار شاعیر ،آنا دیل رابصهسیله قلمداش
یولداشی «حبیب فرشباف»ا حصر ائددیگی شعرده
ایسه آنا دیله اوالن محبتینی گیزلهده بیلمهییر:
قوی آنامیز دیلی اوسته
گتیرسینلر زارا بیزی
گوناهی یوخ محکوم کیمی
چکدیرسینلر دارا بیزی
جان وئرنده سورسا مندن
نه شیریندیر؟ دوشمن الی
شیریندن شیرین دییهرم
آنادیلی آنادیلی
شاهلیق رژیمینین دهشتلی گونلرینین دوزگون
ترسیمی و تصویری «سئچیلمیش اثرلر» کتابی-
نین اساس مضمونودور .بونا خاطیر ایسه،
«اولسون» شعرینده و باشقاالریندا ،شاعیرین
اسارته و استبدادا اورکدن نفرتی و ایشیقلی گله-
جهیه درین اینامی آیدیندیر:
دوشوب کسگینلییندن ظولم و ایستبداد
شمشیری
فالکت اؤلکهمیزده جان وئریب ایتگین مزار
اولسون
عدالت اللری ایله محو اولسون هئیکل نفرت
جهالت ،فقر ،دوشگونلوک علم ایله مهار اولسون
اگر چه ایندی دوزگون شعر یازماقلیق جنایتدیر
و الکن یازماما قلیقدا بوگون خالقا خیانتدیر
سون سؤزده دئمک کی «ستار گولمحمدی»نین
آذربایجان شیفاهی ائل ادبیاتی ایله یاخیندان
تانیشلیغی ،اونون یارادیجیلیغینین داها آرتیق
زنگین اولماسیندا درین تأثیر بوراخمیش و اونا
گؤرهدیرکی شاعیرین یارادیجیلیق دیلی ،خلق
دیلیندن آرا آچماییب اونون شعری ،اوزاق ائلده
اوبادا یاشایان ساوادسیز کوتلهلره ده لذت وئریجی
و اوره یه یاتاندیر.

ذکﯽ بایراﻡ
گؤتور منﯽ ،چیخیب گئدک

باشیم اوستدن کئچن بولود،
گؤتور منی ،چیخیب گئدک.
ال اوزادیم –،الیمدن توت،
دردیمیزی ییخیب گئدک.
سئوگی آدلی شیرین درده
بیر دوشن دوشمه سین بیر د…
سن گؤیلرده ،من ده یئرده،
گؤزوموزو سیخیب گئدک.
دؤنک اوشاق چاغالرینا،
ائنک وطن باغالرینا.
تبریز ،گؤیچه داغالرینا
گؤز دولوسو باخیب گئدک.
دره لرین هر بیرینده،
دوشک کؤهنه یورد یئرینده.
قاراباغین گؤیلرینده
شیمشک کیمی چاخیب گئدک.
بیر دانیشاق ،بیرگه دینک،
بیر آلیشاق ،بیرگه سؤنک.
سؤزه دؤنک ،سویا دؤنک،
یئر آلتینا آخیب گئدک.
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آذربایجانین تاریخﯽ ،مادﯼ-مﻌنوﯼ ﻋابدهلرﯼ ائرمنیﺴتانین ایﺸغالﯽ آلتیندا
Azərbaycanın tarixi , tarixi , maddi- mənəvi abidələri işqal altındadı
Doç.Dr.Sübhan Talıblı
دوچنت  .دکتر سبحان طالیبلی

-500دک تاریخی معمارلیق-100 ،دن آرتیق
آرخئولوژی عابده ،فوندالریندا اون مینلرله
اشیانین توپالندیغی  22موزئی 4 ،رسم
قالئرئیاسی 4،6 ،میلیون کیتاب و الیازماالری
ساخالنیالن  927کیتابخانا 808 ،کلوب85 ،
موسیقی و اینجسنت مکتبی 10 ،استراحت و
مدنیت پارکی 20 ،کونسئرت تشکیالتی ،بوندان
عالوه اهالینین شخصی ائولرینده ساخالنیالن
 100مینلرله دئکوراتیو-تطبیقی سنت نومونهلری

 خالچاالر ،تیکمناخیشلی قدیمی گئییملر،زرگرلیک و میسگرلیک اشیاالری و س.
ائرمنیستانین سالحلی حربی تجاووزو نتیجهسینده
یاندیریلیب ،تاالن-قارت ائدیلیب ،ائرمنیستانا
داشیناراق ساختاکارلیقال اؤزونونکولشدیریلیب،
یاخود دا اونالرین بیر قیسمی خاریجی اؤلکهلرده
“ائرمنی مدنیتینین نومونهلری” آدی آلتیندا
ساتیلیب .بوندان باشقا دونیا اهمیتلی آرخئولوژی
عابده اوالن پالئولیت دؤورونه عاید آزیخ 1و تاغالر

آزیخ پالئولیت دوشرگهسی قاراباغین ان منزرهلـی
و سفالی گوشـهسـینده،خوجاوند رایونونـون آزیـخ
کندینده ،تـوغ چؤککلیگینـده ،قوروچـایین سـول
ساحلینده ،دنیز سویه سین دن  900مئتر ،چـایین
معاصر یاتاغیندان  120-100مئتر یوکسکلیکده
یئرلشـــیر-1960 .جـــی ایلـــدن مممـــهدهلـــی
هوســئینووون بــاشچــیلیغــی ایلــه پالئولیــت
آرخئولــوژی ائکسپئدیسیاســی آزیــخ ماغاراســیندا
قــازینتیالرا باشــالدی-1960 .جــی ایلــده آزیــخ
ماغاراسیندا باش النـان آراشـدیرماالر -1985جـی
ایلدک ایکی مرحلهده داوام ائتدیریلدی .بیرینجـی
مرحله ده آپاریالن آرخئولـوژی قـازینتی ایشـلری
-1960-1973جــو ایللــری اهاتــه ائــدیردی .بــو
مرحلهده آرخئولوژی قازینتی ایشلری زامانی آزیخ
پالئولیت دوشرگهسینین چؤکونتولرینده  6مـدنی
طبقــه قئیــده آلینـــدی .دوشــرگهنـــین  Iو II
طبقــهلرینــده آپــاریالن آرخئولــوژی قــازینتیالر
زامانی اورتا عصـرلر ،تـونج و ائنئولیـت دؤورلرینـه
عاید مادی مـدنیت قـالیقالری تاپیلـدی-1968 .
جی ایلین یون آییندا م.م.هوسئینووون رهبرلیگی
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ماغارا دوشرگهلری ،ب.ائ.ا 6-7 .عصرلره عاید و
اینسان سیویلیزاسیاسینی اؤیرنمک اوچون ایندی
ده علمی جهتدن آکتواللیغی ایله فرقلنن
ائنئولیت دؤورونه عاید خانتپه  2،کولتپه و
آلتینــدا پالئولیــت آرخئولــوژی ائکسپئدیسیاســی
آزیخ دوشرگهسینین  5طبقهسـینـین  3الیینـدا
داش مموالتی و حیوان سـوموک لـری ایلـه برابـر
قدیم اینسانا مخصوص آلـت چنـه آشـکار ائتـدی.
چنه سوموگونون  400-350مین ایـل یاشـی وار.
چنــه ســوموگونون عایــد اولــدوغو ق ـدیم اینســان
“آزیخــانتروپ” (آزیــخ آدامــی) آدالنیــر .آزیــخ
ماغاراسیندا چنه سوموگوندن باشقا ،آلتلر ،فاونـا
و اوجاق قالیقالری آشکار اولونوبدور .تـدقیاتالر
گؤســـتردی کـــی ،آزیـــخ ســـاکینلـــرینـــین
هــــازیرالدیقالری ایلــــک اشــــیاالر کوبــــود
چاپــاجــاقالردان ،موختلیــف داش قلپــهلــردن
دوزلــدیلمیش قــازیییجی و دئشــیجی آلــتلــردن
عبارت ایدی .م.م.هوسئینووون رهبرلیگی آلتینـدا
آپــاریالن کــومپلئکس تــدقیقاتالر زامــانی آزیــخ
پالئولیت دوشرگهسینین جنوب گیریش یولوندا و
بیرینجــی ســالونوندا آرخئولــوژی ،پــالئونتولوژی
تاپینتیالرین سایی یوز مین لرلهدیر .بـو سـاحهده
چؤکونتونون ایستراتیقرافیک منزرهسـی اولـدوقجا
زنگـــیندیـــر .چوختبقـــهلـــی آزیـــخ پالئولیـــت
دوشــرگهســـینده -1986–1960جـــی ایللـــرده
آپاریالن آرخئولوژی قازینتی الر زامانی  10طبقـه
قئیده آلیناراق تدقیق اولونموشدور .یاخین شـرق
و قافقاز اراضیسـینده ان زنگـین ایسـتراتیقرافیایا
مالیــک آزیــخ پالئولیــت دوشــرگهســینده قئیــده
آلینمـــیش آرخئولـــوژی طبقـــهلـــرین اومـــومی
2
قالینلیغی  14م-ا برابردیر.
-1969جو ایلده آرخئولوق ایدئال نریمانوو

شوموتپه آرخئولوژی عابدهلری ،همچینین،
آذربایجانین خریستیانلیق دؤورونه عاید آلبان
عابدهلری ،مسجید کومپلئکسلری ،قدیم
قبیریستانلیقالر ،توربهلر ،سارایالر ،قاالالر،
کؤرپولر ،قدیم یاشاییش مسکنلری ،آرخئولوژی
عابدهلر و س .ائرمنی ایشغالینین قوربانی
اولموشدور .کلبجر رایونو تاریخ موزئیینین نادیر
ائکسپوناتالری ،او جملهدن ائرامیزدان  3000ایل
اوولکی دؤوره عاید قیزیل و گوموش اشیاالری،
الچین رایونونون تاریخ موزئیی ،اونون قدیم پول
سیککه کوللئکسیاسی-5000 ،ا یاخین
ائکسپوناتی اوالن شوشا تاریخ موزئیی-1000 ،ا
یاخین ائکسپوناتی اوالن قاراباغ دؤولت تاریخ
موزئیی ،دونیادا ایکینجی اوالن آغدام چؤرک
موزئیی -300 3،دن چوخ اشیاسی اوالن
طرفیندن قاراباغ دوزنلیگینده خانتپه ائنئولیت
دؤورو یاشاییش مسکنی آشکار ائدیلهرک
قئیده آلیندی-1981-1980 .جی ایللرده
فضولی آرخئولوژی ائکسپئدیسیاسی قوروچای
و کؤندلنچای حؤوضهسینده نؤوبتی
تدقیقاتالر زامانی بیزیم ائرادان اول  5و 4
مینیللیکلره عاید ائدیلن خانتپه یایاییش
یئرینده یئنیدن تدقیقات ایشلری آپاردی3.
آغدامدا چؤرک موزئیینـین یارادیلماسـی فیکـری
-1983جو ایلده آلمانیانین اولم شهرینده یئرلشن
چؤرک موزئیی حاقیندا "ایزوئستیا" قزئتینده درج
اولونموش ماراقلی مقالـهدن سـونرا رایـون پارتیـا
کومیتهسینین بیرینجی کاتیبی ایشلمیش سادیق
مورتوزایئــوه مخصــوصدور .برپــا ایشــلری یئرلــی
متخصصلر طـرفین دن ایجـرا اولونمـوش ،هابئلـه
دییرمان بیناسـینین هنـدوری تمیـر ائـدیلمیش،
فاســادیندا مشــهور داش موزایکــا یارادیلمیشــدی.
موزایکانین ایدئیا مؤلفی سادیق مورتوزایئوه عایـد
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ایدی .موزایکـا آغـدامدان اوالن رسسـام-دیزاینئـر
زاکیــر روســتموو طــرفیندن هازیرالنیــب .پــاننو
خصوصی رنگ لی داشالردان ایسـتیفاده ائـدهرک
ییغیلمیشدی .موزئی اوچ اساس بؤلمـهدن عبـارت
ایدی .موزئیه بیتیشیک اراضـیده تـن دیرخاناسـی
اوالن "سونبول" کافئسی زیارت چیلـره خیـدمت
گؤستریردی.موزئیین گیریشی بیرباشا یـای زالینـا
آچیلیردی .بیـر حیصـهسـی اؤرتولـو اوالن زالـین
اورتاسـیندا کیچیــک فــوواره واردی .بــورادان هــم
"سونبول" کافئسینه ،هـم متبخـه ،هـم ده ایکـی
کیچیک یئمک اوتاغینا کئچمک مومکـون ایـدی.
زاال گیرن کیمی سوال دؤنمکلـه سـرگی سـالونونا
داخیل اولـوردو .مـوزئیین ایکینجـی گیریشـی ده
واردی ،اورادان یول مودیریتین اوتاغینا آپـاریردی.
سرگی سالونو هوندور اولدوغوندان اونون مـویین
حیسهسی آلـت-اوسـت مرتبـهلـره آیریلمیشـدی.
گیــریش قــاپیســینین ســولوندان قالخمــاقال
آنترئسول حیسه ده  20کوادراتمئترلیک اینزیباتی
اوتـــاق ،فـــوی وار ایـــدی .همـــین یئـــرین
یوخاریسیندان مـوزئیین چارداغینـا گیـریش ده
واردی .چارداقدا مـوزئیین عـالوه ائکسـپوناتالری
ساخالنیردی .بیرینجی سرگی زالینین ساحه سـی
 80کو/م ،ایکینجینینکی  30کو/م ایدی .بیرینجی
زالدا گونـده  10-8تـون بوغـدا اوگوتمـک گوجـو
اوالن مئخــانیکی دییرمــان یئرلشــیردی .بــورادا
همچینین -1930جو ایللرینده ایستیفاده ائـدیلن
"تریئــــر" تاخیــــل تمیزلییجــــی قورغوســــو
سرگیلنیردی .ایکینجی سرگی زالـی دا مـاراقلـی
ائکسپونات الرال زنگین ایدی .بورادا امک آلت لـری
– خــیش ،ول ،چــین ،اوراق II ،عصــره عایــد ال
دییرمانی (کیرکیره)" ،چارچار" آدلی تاخیلـدؤین
نوماییش اولونوردو .دییرمانین سـاغ طـرفیندکـی

تاختا پیللکنله ایکینجی مرتبه یه قالخماق اولوردو.
بورادا اوندان حاضرالنان محصول الر ،او جملـه دن،
گنجـــه ،نـــاخچیوان ،قارابـــاغ ،گورجوســـتان،
ائرمنیســتان ،داغیســتان ،ســمرقندده بیشــیریلن
چؤرک نؤو لری سرگیلنیردی ]8[.بـوندان عـالوه،
آشــاغی زالــدا قــدیم کــوپ و متــبخ اشــیاالری
ســـرگیلنیردی .اونـــدان ســـونراکی زال صـــرف
تاخیلچیلیق و اکینچیلیکله باغلـی مسـئلهلـره
هسر ائدیلمیشدی .بورادا موختلیف تاخیل نؤولری،
بوغــدادان هــازیرالنمیش ائکســپوناتالر ،محاربــه
دؤورونده اوشاق الرا وئریلن چؤرک کارتوچکا الری،
ائلــهجــه ده ،بوغــدا دنــهلــریندن دوزلــدیلمیش
آذربایجان خریتهسی نوماییش اولونوردو.
موزئیین دیوارالرینا وورولموش "چؤرک باها
اوالندا اؤلوم اوجوز اوالر"" ،قیلینج کسمهینی
چؤرک کسر" آتاالر سؤزلری ده چؤریین
مقدسلیگینی ،گوجونو ،قودرتینی بیر داها
زیارتچیلرین یادینا سالیردی-1980 .جی
ایللرده آغدامدا کئچیریلن "ناتوان" قیزالر
بایرامی"،خاری بولبول" بئینلخالق فئستیوالی
محض موزئیه باخیشال باشالمیشدی .موزئیین
-2800ا یاخین ائکسپوناتی آراسیندا آغدام
اراضیسیندکی "چاالغان تپهده" آرخئولوژی
قازینتیالر زامانی آشکار ائدیلمیش و یاشی 3000
ایلدن آرتیق اوالن داشالشمیش بوغدا دا وار ایدی.
کئچمیش سسری-نین پایتاخت شهرلرینده
بیشیریلن -300دن آرتیق چؤرک نومونهسی
موزئیده سرگیلنیردی .موزئیین ائکسپونات
فوندونون یارادیلماسیندا آکادئمیک ایمام
موستافایئوین ،ی.ائ.د ،.پروفئسسور ابولفز
قاسیمووون و بیر چوخ ضیالیالرین موستسنا رولو
اولوب .همین ایللرده موزئیده آذربایجان
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موسیقیسینین
پروفئسسیونال
آذربایجان
5
بانیسی بستکار اوزئییر هاجیبیووون 4ائو موزئیی
رئسپوبلیکاسینین بوتون بؤلگهلریندن چؤرک
نؤولری توپالنمیشدی .گدبی رایونوندان ایسه
قدیم تاریخه مالیک  16اکینچیلیک آوادانلیغی
موزئیین ائکسپونات فوندونا هدیه ائدیلمیشدی.
قاراباغ محاربهسی زامانی ائرمنیستان سالحلی
قوهلرینین هوجومالری نتیجهسینده موزئیه ایکی
دفعه مرمی دوشموشدو .بیرینجی مرمی اوچونجو
سرگی زالینا دوشسه ده ،پارتالمامیشدی.
ایکینجی مرمی ایسه -1992جی ایلین آوقوست
آیینین -12ده ،ساعت  16:40رادهلرینده عسگران
رایونونون خاناباد و ناخچیوانیک کندی
ایستیقامتیندن آتیالن زامان موزئیه دوشهرک،
موزئیی تامامیله مهو ائتمیشدیر .یانغینی
سؤندورمهیه جهد گؤستریلسه ده ،موزئیی خالص
ائتمک اولمادی .بونون نتیجهسینده موزئیده اوالن
-1500دک ائکسپونات تاوان تاختا ماتئریالیندان
هازیرالندیغیندان تئز آلیشمیش و بیر ساعت
عرضینده موزئی کوله دؤنموش ،دییرمانین یالنیز
دیوارالری قالمیشدی-2004 .جو ایلده سؤز
آزادلیغینی مدافعه فوندونون (سامف) کوللئکتیوی
آذربایجان رئسپوبلیکاسینین مدنیت و توریزم
ناظری ابولفس قارایئوه آغدام چؤرک موزئیینین
۴
برپاسینا عاید مراجعت اونوانالییب.
معاصر آذربایجان موسیقی مدنیتینین
قوروجوسو اولموش ،میللی بستکارلیق مکتبینین
تملینی قویان ،آذربایجان میللی اوپئراسینین،
ائلهجه ده شرقده ایلک اوپئرانین بانیسی،
موسیقیشوناس عالیم ،پوبلیسیست ،دراماتورق،
پئداقوق و اجتماعی خادیمی ،سوی-کؤکو ،نسیل
شجرهسی قاراباغین اصیلزاده بی نسیللری ایله

باغلی اوالن اوزئییر ابدولهوسئین اوغلو هاجیبیوو
(هاجیبیلی) -1885جی ایل سئنتیابرین -18ده
شهری یاخینلیغیندا
آزربایجانین شوشا
آغجابهدی کندینده آنادان اولموشدور-1930.جو
ایللرده او.هاجیبیلی بیر سیرا اینسترومئنتال اثرلر،
ماهنیالر ،کانتاتاالر « -آشیقسایاغی»« ،سوواری
ماهنیسی»« ،پیلوتالر» و س.بستلمیشدیر.
اونون -1937جی ایل آپرئلین -30دا آذربایجان
اوپئرا و بالئت تئاتریندا خالق قهرمانلیق
داستانینین موتیولرینه اساسالنان ،لیبرئتتوسو
ه.ایسماییلوو و م.س.اوردوبادی اوالن «کوروغلو»
اوپئراسی ایلک دفعه تاماشایا قویولدو.
او.هاجیبیووون یارادیجیلیغینین زیروهسینی
تشکیل ائدن «کوروغلو» اوپئراسی آذربایجاندا
ایلک کالسسیک اوپئرا حساب اولونور .او.هاجیبیوو
 IIدونیا محاربهسی ایللرینده «چاغیریش»،
«یاخشی یول»« ،آنانین اوغلونا نسیهتی»« ،شفقت
باچیسی»« ،دؤیوشچولر مارشی» و س.
وطنپرور روحلو ماهنیالر ،ائلهجه ده خالق چالغی
آلتلری اورکئستری اوچون «جنگی» ()1941
پیئسینی« ،وطن و جبهه» ( )1942کانتاتاسینی
بستلمیشدیر .اونون یاراتدیغی ووکال موسیقی
اثرلری ایچریسینده نظامی گنجوینین آنادان
اولماسینین  800ایللیگینه هسر ائتدیگی
«سنسیز» ( )1941و «سئوگیلی جانان»
( )1943رومانس-قزللری خصوصی یئت توتور.
او.هاجیبیوو آذربایجان رئسپوبلیکاسینین دؤولت
هیمنلرینین ( )1992 ،1945موسیقیسینین
مؤلفیدیر .او.هاجیبیوو حیاتینین سون ایللرینده
«فیروزه» اوپئراسی اوزرینده ایشلمیش و
بیتممیش بو اوپئرادان تکجه فیروزهنین آریاسی
قالمیشدیر .اوزئییر هاجیبیوو -1948جی ایل
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-400 ،دک اشیاسی اوالن آذربایجان کالسسیک
ووکال موسیقیسینین بانیسی بولبولون ائو موزه
یی-1000 ، 6دن چوخ ائکسپوناتی اوالن میر
نویابرین -23ده باکیدا وفات ائتمیش و فخری
خیاباندا دفن اولونموشدور .او.هاجیبیلینین
شوشادا و باکیدا ائو-موزئیلری آچیلمیش،
هیکللری اوجالدیلمیش ،آذربایجان دؤولت
کونسئرواتوریاسینا (باکی موسیقی آکادئمیاسی)،
آذربایجان دؤولت سیمفونیک اورکئسترینه اونون
آدی وئریلمیشدیر .باکیدا اوزئییر هاجیبیووون
آدینا کوچه ،اونون آدینی داشییان گمی واردیر.
بستکار و شاعرلر اونون خاطرهسینه اثرلر هسر
ائتمیشلر (مسئلن ،ف.امیروو« ،بستکارین
خاطرهسینه») .اونون حیات و یارادیجیلیغینا هسر
اولونموش  2سئریالی «اوزئییر اؤمرو» (سسئناری
مؤلفی و رئژیسسورو آنار) بدیی فیلمی ،سندلی
فیلملر چکیلمیشدیر .اونئسجو-نون قراری ایله
 120 ،110 ،100ایللیک یوبیلئیی بئینلخالق
آذربایجان
کئچیریلمیشدیر.
میقیاسدا
رئسپوبلیکاسیندا هر ایل اوزئییر بیین آنادان
اولدوغو گون –  18سئنتیابر «موسیقی گونو»
کیمی قئید ائدیلیر.
 5اوزئییر حاجی بی اوف شرق اوپراسینین آتاسی( ،
،Üzeyr Hacıbəyov Şərq opresının atası) //
آفتاب آذربایجان ،ماهنامه اجتماعی ،ورزشی و
فرهنگی ،بزبان فارسی و ترکی آذربایجانیAftabe ،
Azərbaycan, farsca və Azərbaycan
türkcəsində ictimai, idman və mədəniyyət
dərgisi, tir, 1388, iyul, 2009, s. 50-51
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آذربایجان اوپئرا مـوغننیسـی ،مـاهیر تسـنیف

ایفاچیسی ،موسیقی فولکلورو تدقیقاتچـیسـی،
آذربایجــان پروفئسســیونال ووکــال صــنعتینــین
بــانیســی ،سســری خــالق آرتیســتی ،ایســتالین
موکافاتی الورئاتیمممدوو مورتـوزا مشـه دی رضـا

اوغلو (بولبول آدی اونا خالق طـرفیندن قئیـری-
آدی درجهده مالهتلی سسـینه گـؤره وئریلیـب)
-1897جــــی ایــــل یونــــون -22ده شوشــــا
یاخینلیغینــدا ،حاضــردا خانکنــدینــین جنــوب
اراضی سی اوالن خانبـاغی آدالنـان یئـرده آنـادان
اولـــوب-1916 .جـــی ایلـــدن ســـهنه فالیتینـــه
باشــالییب-1920.جــی ایلــده آذربایجــان دؤولــت
آکادئمیــک اوپئــرا و بالئــت تئــاترینین (او واخــت
بیرلشمیش دؤولـت تئـاترینین اوپئـرا تروپپاسـی)
سولیســتی اولــوب-1927 .جــی ایلــده بــاکی
کونسئرواتوریاسینی بیتیریـب و تحصـیلینی داوام
ائتدیرمک اوچون دؤولـت ختتـی ایلـه ایتالیـانین
مــیالن شــهرینه گؤنــدریلیب-1931 .جــی ایلــده
میالن کونسئرواتوریاسینی (جـوزئپپ آنسـئلمی،
دئللیپونتی و ر.قرانینین سینفینی) بیتیردیـکدن
سونرا آذربایجان دؤولت کونسئرواتوریاسیندا درس
دئمه یه باشالییب-1938 .جی ایلده سسری خالق
آرتیستی آدینا الییق گؤرولوب-1950 ،جی ایلـده
سســری دؤولــت موکافــاتی الورئــاتی اولــوب.
آذربایجــان سســر آلــی ســووئتینــین دئپوتــاتی
سئچیلیب .ایکی دفعه لئنین اوردئنی ،ایکی دفعـه
قیرمیزی امک بایراغی اوردئنی“ ،شـرف نیشـانی”
اوردئنی ،ایتالیانین هاریبالدی اوردئنی ایله تلتیـف
ائدیلیب-1961 .جی ایل سئنتیابرین -26دا باکی
شــهرینده وفــات ائــدیب .فخــری خیابانــدا دفــن
ائدیلیب.
موغننی نین وطنی اوالن شوشـادا بـورونج بوسـتو
قوراشدیریلمیشدیر-1992 .جی ایلـده شوشـانین
ایشــغالیندان ســونرا بوســت (نــاتوان و اوزئییــر
هـــاجیبیووون بوســـتلـــری ایلـــه بیرلیکـــده)
گورجوستان اراضی سینه چیخاریلمیش و سونرا الر
آذربایجــان حــاکمیتی طــرفیندن آلینیــب .اوزون
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مؤوسوم نووابین ائو موزئیی  7،اوزولونماز تارزن
قوربان پیریمووون مئموریال موزئیی -2000 8،ا
ایللـــر بوســـت باکیـــدا اینجصـــنعت موزئیینـــده
ساخالنیلمیش دیر .شوشـا -2020جـی ایلـده آزاد
اولدونــدوغدان ســونرا پرئســیدئنت ایلهــام الیئــو
شوشایا ایلـک سـفری زامـانی بوسـتون یئنـی دن
شوشــادا آچیلیشــینی ائتمــیشدیــر-1976 .جــی
ایلدن باکیدا بولبولون خاطره ائـو-مـوزئیی فالیـت
گؤستریر .همچینین شوشا شهرینده -1992جـی
ایلــه قــدر یئرلشــن ائــو-مــوزئیی اونــون بــاکی
شهریندکی مئموریال موزئیینین فیلیالـی ایـدی.
باکیدا مرکزی کوچه لردن بیری بولبولـون آدینـی
داشـــیییر ،اونـــون آدینـــا آذربایجـــان دؤولـــت
کونسئرواتوریاســینین نزدینــده موســیقی مکتبــی
فالیت گؤستریر .آذربایجان دؤولت اوپئـرا و بالئـت
تئـــاترینین فویئســـینده ،بولبـــول آدینـــا اورتـــا
ایختیســـاس موســـیقی مکتبینـــده بوســـتلـــر
قوراشــدیریلیب-1992 .جــی ایلــدن ســومقاییت
اوشــاق اینجصــنعت مکتبــی بولبولــون آدینــی
داشیییر .هر ایکی ایلدن بیر باکیـدا بولبـول آدینـا
ووکالیســـتلـــرین بئینلخـــالق موســـابیقهســـی
کئچیریلیــر-1998.جــی ایلــده بولبولــون 100
ایللیگی ایله عالقـهدار اوالراق ،آذربایجـان پوچـت
مارکاســـی و -2008جـــی ایلـــده  110ایللیـــک
یــوبیلئیی موناســیبتیله خــاطره ســیککهســی
بوراخیلیب-2012.جی ایلده بولبولـون یاشـادیغی
ائوین یاخینلیغیندا بولبول پروسپئکتینده تونجدان
حاضرالنان مؤلفی هئیکلتراش آکیف اسگروو اوالن
عابده اوجالدیلمیشدیر.
7

میر مؤهسون نـوواب هـاجی میـر احمـد اوغلـو

آغــامیرزاده -1833جــو ایلــده شوشــادا آنــادان
اولموش دور .شوشا شهرینده یاشـاییب-یـاراتمیش

شاعر ،رسسام ،آسترونوم ،ادبیاتشـوناس ،نققـاش،
تاریخچی ،ختتات و موسیقیشوناس آذربایجانلـی
عالیم میر مؤهسونو اثرلرینین مزمونو ،سویهسی و
هجمــی اعتباریلــه حقیقــتن ده اورتــا عصــرلرین
سونونجو ائنسیکلوپئدیست عالیملردندیـر .نـوواب
-1918جـی ایلــده شوشـودا وفــات ائتمـیشدیــر.
نوواب م.م .نسیهتنامه ،باکی :آذربایجان نشـریاتی،
 56 ،2005س« ،.تـــــواریخیرزم و شوریشـــــی
تـــاییفئیی-ارامنیئیـــی  -قافقـــاز بـــا فیرقئیـــی
موســلمانان» («قافقــاز ائرمنــی طایفهســی ایلــه
موسلمانالرین ووروش و ایغتیشاش تاریخلـری»)،
-1905-1906جــی ایللــرده еرمنــی-موســلمان
داواسی ،باکی :آذربایجـان نشـریاتی128 ،1993 ،
س ،.دیـــوان ،بـــاکی :شوشـــا 192 ،1999 ،س،.
تزکیرеیی-نـوواب ،بـاکی :آذربایجـان نشـریاتی،
 560 ،1998س ،.آورپا ایبتیدای موسیقی ساوادی
درس لیگی .باکی ،.1995 :ووزوه-اول-ارقام ،باکی:
еلم 84 ،1989 ،س .اثرلرین مؤلفیدیر.
"شوشا" قزئتینین -1981جی ایل  15آوقوست
تاریخلی ساییندا بؤیوک صنعتکارین خاطره
موزئیینین هازیرالندیغی قئید اولونوب .یازیدا
بیلدیریلیب کی ،م.م.نووابین یاشامیش اولدوغو
بینادا شاعر-رسسامین اؤزو طرفیندن چکیلمیش،
موختلیف مووزوالردا ایشلنمیش لؤوههلر برپاچی-
رسسامالر طرفیندن یئنیدن ایشلنیب اؤز اوولکی
گؤرکمینه سالینیر .بینا برپادان سونرا گؤرکملی
شاعرین ائو موزئیینه چئوریلهجکدیر .موزئی ایسه
ناملوم سببلردن خئیلی ایللر سونرا – -1990
جی ایلین نویابر آییندا میر مؤوسون نووابین
واختیله یاشادیغی منزیلده ائو موزئیی
ایستاتوسوندا فالیته باشالییب .موزئیده میر
مؤهسون نووابین حیات و یارادیجیلیغیندان بحث
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ائدن  130ائکسپونات سرگیلنیردی .ائکسپوناتالر
ایچریسینده صنعتکارا مخصوص چاپ ماشینی،
تئلئسکوپ ،اؤزونون چکدیگی رسم اثرلری وار
ایدی .موزه یده م.م.نووابین چاپچیلیق فالیتینی
اثباتالیان ائکسپوناتالر دا سرگیلنیردی".شوشا"
قزئتینده مدنی-مااریف مکتبینین معلمی ا.نجفوو
همین ائکسپوناتالرال باغلی نومونهلردن ،او
دوکتورو
صنعتشوناسلیق
جملهدن
ن.میکالشئوسکایادان سیتات گتیرهرک قئید
ائتمیشدی“ :م.م نووابین چاپچیلیق فالیتیندن
بحث ائدرکن صنعتشوناسلیق دوکتورو
ن.میکالشئوسکایا یازیر :اگر م.م.نووابین
چاپچیلیق فالیتینی جدی اؤیرنیب اونون بو
ساحهدکی بوتون ایشینی دریندن تحلیل ائدن
اوالرسا ،بلکه ده بئله بیر نتیجهیه گلریک کی،
آزربایجانین ایلک چاپچیسی میر مؤهسون
ایسه
ائکسپوناتالری
نووابدیر".موزئی
ائرمنیستان سالحلی قوهلری طرفیندن شوشا
شهرینین ایشغال ائدیلمهسی نتیجهسینده هم
موزئیین بیناسی و ایکی یوزه یاخین ائکسپوناتی
سونرا
ایشغالدان
ائدیلمیشدیر.
مهو
ائکسپوناتالرین چوخونو خالص ائتمک مومکون
اولماسا دا بعضی ائکسپوناتالر ایندی اینجصنعت
موزئییندهدیر .شوشا مسجیدینده نووابا عاید گوشه
وارییدی .اشیاالرینین چوخو اورادا ایدی .ایندی
همین اشیاالر دا اینجصنعت موزئیینده قورونور.
چکدیگی رسملر ،الیازماالر ،اشیاالر… اونون ان
دیرلی ائکسپوناتی امیر تئیمورون پورترئتی
اولموشدور .رسسامالر بو اثره یوکسک قیمت
وئریبلر .باکیداکی میللی آذربایجان تاریخی
موزئیینین دایمی ائکسپوزیسیاسیندا آزربایجانین
گؤرکملی شاعر ،رسسام ،ختتات و موسیقیشوناس

عالیم میر مؤهسون نووابا ( )1918–1833عاید
ماتئریالالر یئرلشدیریلیمیشدیر .م.م.نووابا عاید
ماتئریالالر دایمی ائکسپوزیسیانین " 19عصرده
آذربایجاندا علم ،تحصیل و مدنیت" زالیندا آیریجا
ویترینده یئرلشدیریلمیشدیر .بورادا هم متن ،هم
ده رسملرینین مؤلفی م.م.نوواب اوالن "کیتابی
دیوانی فاریسی" اثرینین ،ائلهجه ده "کشفول-
حقیقتی-مسنوی" اثرینین اوریژینالالری
قویولموشدور .ویترینده همچینین م.نووابین
8
چکدیگی رسملرین صورتلری نوماییش اولونور.
قوربان باخشه لی اوغلو پیریموو (پریموو) (اوکتیابر
 ،1880آبدالگوالبلی ،شوشا قزاسی  29-آوقوست
 ،1965باکی)  -آذربایجـان تـارزنی ،آزربایجـانین
ایلک خـالق آرتیسـتی ( .)1931قوربـان پیریمـوو
19عصرین سـون الرینـدا ایفـاچـی لیـق ائتمـه یـه
باشــالمیش ،هــم ســولو ،هــم اوچلوکــده ،هــم ده
اورکئســـترین ترکیبینـــده ایفـــاالر نومـــاییش
ائتدیرمیش دیـر .ق.پریریمـوو -1905جـی ایلـدن
خالق موغننی سی جاببـار قاریاغـدیوغ لـو و ساشـا
اوقانئزاشوی لی ایله بیرلیکـده موسـیقی اوچلوگـو
یارا دیر .همین موغـام اوچلوگـو  20ایلـه قـدر اؤز
فالیتینی داوام ائتدیریر .ق.پیریموو همین فـالیتی
دؤورونــده مشهورالشــیب ،موختلیــف یئرلــرده -
جنوبی قافقاز ،اورتا آسیا ،کیئو ،موسـکوا و ایرانـدا
قاسترول سفرلرینده اولـوب .اونـون ایفـا ائتـدیگی
موغام الر -1916–1906جی ایللر عرضینده ریقـا،
وارشاوا و کیئو شهرلرینده "پوتت "" ،ایسـپورت-
رئکــورد"" ،قراممــافون" فیرمــاالری طــرفیندن
قرامموفون والینا یازیلمیشدیـر .قوربـان پیریمـوو
-1920جی ایلدن اؤمرونون سونونادک آذربایجـان
دؤولــت اوپئــرا و بالئــت تئــاترینین سولیســتی
اولموشدور .او ،قلیئرین "شاهسنم" اوپئراسـینین
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یاخین اشیاسی اوالن قوبادلی-6000 ،ا یاخین
ائکسپونات و اشیاسی اوالن زنگیالن ،جبراییل،
فضولی موزئیلری و س .قارت ائدیلهرک
داغیدیلمیشدیر.
آذربایجان خالقینین دینی و مدنیت عابدهلرینین
ائرمنیستان طرفیندن داغیدیلماسی و مهو
ائدیلمهسی ایستر تجاووزکار ائرمنیستانین
داخیلینده ،ایستر تاریخی آذربایجان تورپاقالری
حسابینا قورولموش تاریخی اراضیلریمیزده،

ایسترسه ده قاراباغ و ایشغال آزامانی اطراف
رایونالریمزیدا داغیدیلیب تاالن ائدیلمهسی ایله
باغلی فاکت ،مقاله ،کیتاب و س .لر ،هم
آذربایجاندا ،هم ده خاریجده آراشدیریلمیددیر.
همین یئرلرده  738تاریخی عابده 83,500 ،اثری
ائهتیوا ائدن  28موزئی 4 ،رسم قالئرئیاسی و
 1,107مدنیت موسسیسهسی داغیدیلمیش18 ،
عصره عاید اوالن جبراییل بؤلگهسیندکی جومه
مسجیدی ،یوخاری گؤوهر آغا مسجیدی  9،آشاغی

تاماشــایا قویولماســیندا بیالواســیته ایشــتیراک
ائتمــیشدیــر .عینــی زامانــدا -1934جــو ایلــده
تیفلیســده کئچیــریلن زاقافقازیــا خــالقالرینــین
اولیمپیاداسیندا بیرینجی یئری توتموش-1939 ،
جــــو ایلـــــده موســـــکوادا کئچیـــــریلمیش
موسیقیچیلرین اومومیتتیفاق باخیشینین قالیبی
اولموش دور .اوزئییـر هـاجیبیووال ،م.ماقومایئولـه،
ز.هاجیبیووال یاخین دان دوست لوغو ،همچـی نـین
یــارادیجیلیــق موناســیبتلــری ق.پیریمــووون
آذربایجــان پروفئسســیونال موســیقیســینــین
اینکیشافیندا دا موستسنا رولـون دان خبـر وئریـر.
نیــــازی ،ق.قــــارایئو ،ت.قولیئــــو ،ف.امیــــروو،
س.ایبراهیمــووا کیمــی بســتکارالر پیریمــووون
ایفاســیندان بیــر نئچــه موغــام ،خــالق مــاهنی و
تســنیفلرینــی نوتــا یازیــبالر .قوربــان پیریمــوو
همچینین پئداقوژی فالیتله مشغول اولمـوشدور.
بئله کی ،او-1925 ،جی ایلده او.هـاجیبیلـینـین
رهبرلیگی ایله موغام پروقرامینین هازیرالنماسیندا
دا یاخیندان ایشتیراک ائتمیشدیر .آذربایجان تار
ایفاچیلیغی مکتبینین گـؤرکملـی نماینـدهلـری
هاجی مممدوو ،مممداغا مورادوو ،هبیب بـایراموو،
زریف قاییبوو ،الیاغا قولیئو ،سرور ایبراهیموو اونون
طلبهلری اولوبالر.

 ۹یوخاری گؤوهر آغا مسجیدینین اینشاسی دؤرد
مرحلهده حیاتا کئچیریلیب .اراضیده ایلک مسجید
قاراباغ خانلیغینین و شوشا قاالسینین بانیسی
پناههلی خانین (پناههلی خان ایبراهیمخلیل آغا
اوغلو ساریجالی-جاوانشیر قاراباغ خانلیغینین
قوروجوسو ،ایلک خانی ،سرکرده)1763-1693 .
گؤستریشی ایله -1750جی ایللرده تیکیلیب.
پناههلی خان قاراباغ خانلیغینین مرکزینی
شاهبوالق قاالسیندان شوشایا کؤچورمک
مقصدیله یئنی شهر سالینماسینا قرار وئریب.
اونون گؤستریشی ایله شوشا قاالسی ،قاال
داخیلینده خان عائلهسی عضولری اوچون قسر و
سارایالر ،مسجید اینشا ائدیلیب .مسجیدین
اینشاسیندا قامیشدان ایستیفاده اولونوب .قاراباغ
تاریخچیسی باهارلینین معلوماتینا گؤره،
مسجیدین ایکی قاپیسی اولوب .پناههلی خانین
اوغلو ایبراهیمخلیل خان حاکمیته گلدیکدن
سونرا-1769-1768 ،جو ایللرده قامیش
مسجیدین یئرینده داشدان یئنی بینا تیکیلیب.
یئنی مسجیدین اینشاسیندا داش و اهنگ
مهلولوندان ایستیفاده اولونوب XIX .عصرین
بیرینجی یاریسیندا یارارسیز حاال دوشموش بو
مسجیدین یئرینده گؤوهر آغانین مادی دستیی
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گؤوهر آغا مسجیدی 10و شوشا شهریندکی
ساعتلی مسجیدی( 11بو مسجیدلر  18عصره
ایله قوشا مینارهلی اوچونجو مسجید اینشا
ائدیلیب .همین مسجیدین تصویرلری واسیلی
وئرئشاگینین رسملرینده قالیر .بو رسملر
مسجیدین مئمارلیق-بدیی خصوصیتلری
حاقیندا معلومات وئرن یئگانه منبع حساب
ائدیلیر.5 .وئرئشاگینین تصویرینه گؤره ،شوشانین
اوچونجو جومه مسجیدی ایکیمرتبهلی ،مرکزی
گونبزلی ،قوشا مینارهلی بینا ایدی .معمارلیق
فورماالرینا گؤره ،بو بینا  18-17عصرلرده
آذربایجاندا گئنیش یاییلمیش دینی مئمارلیق
عکس
خصوصیتلرینی
کومپوزیسیاسی
ائتدیریردی-1883 .جو ایلده گؤوهر آغانین مادی
وسایتی اساسیندا اوچونجو مسجیدین یئرینده
شوشانین دؤردونجو جومه مسجیدی اینشا
اولونوب .دؤوروموزه یاخشی قورونموش سویهده
چاتمیش بو مسجیدین مئماری قاراباغدا بیر چوخ
تیکیلیلرین مؤلفی اوالن کربالیی سفیخان
قاراباغیدیر .شوشادا آشاغی گؤوهر آغا مسجیدی،
آغدام جومه مسجیدی و برده ایمامزادهسی ایله
یاناشی یوخاری گؤوهر آغا مسجیدی ده مئمارین
ان یاخشی اثرلریندندیر
10

شوشا شهرینین -1855جی ایلـه عایـد بـاش

پالنینــدا یــاخینلیقــدا یئرلشــن مــدرهســه ایلــه
بیرلیکده قئید اولونان بـو تیکـی لـی هـم آشـاغی
مسجید ،هم ده کیچیک مسجید کیمـی تـانینیر.
مســجیدده ایلــک یئنــیدنقورمــا-تمیــر ایشــلری
-1874-1875جــی ایللــرده آپاریلیــب .یئنــی
فورماتدا اوالن بو مسجید ده گؤوهر آغانین مـادی
وســایتی اساســیندا تیکیلــدیگی اوچــون آشــاغی
گؤوهر آغا مسجیدی آدی ایله تانینیب .ائ.آوالـوو

قئید ائدیب کی-1855 ،جی ایلـین بـاش پالنینـا
اساس ـاً ،آشــاغی مســجیدین اؤلچــولری یوخــاری
مسجیدین اؤلچولریندن کیچیک اولوب .یوخـاری
مســجیددن فــرقلــی اوالراق آشــاغی مســجیدین
میناره لری اساس فاسادی یوخ ،جنوبدا یئرلشـن و
کیچیک قاپان مئیدانینا آچیالن ایکینجی فاسادی
اهاته ائدیر .ایکـی یـاروسلـو آشـاغی گـؤوهر آغـا
مســجیدینــین اســاس  -شــیمال فاســادیندا
اوچتاغلی آرکادالـی ائیـوان یئرلشـیر .مسـجیدین
اورتــا تــاغی یاریمــدایروی اوالن یــان تــاغالردان
فرقلی اوالراق اوخواریدیر .یان تـاغالر اوسـتونده
اســاس فاســاد بویونجــا یوکســهلــن همــین تــاغ
مسجیدین پاراد گیریشـینی وورغـوالییر .آشـاغی
مسجیدین دایروی مینـاره لـری کـرپیج دن اینشـا
ائدیلیب .یوخاری مسجیددن فرقلی اوالراق بورادا
مینارهلرین بزدیلمهسی زامانی موختلیف هندهسی
ناخیشالرا یئـر وئریلمـهییـب ،یـالنیز هنـدهسـی
فورمادا یازیلمیش “اهلل” ایفادهسی بـوروالن لئنـت
وار .آشاغی گؤوهر آغا مسجیدینین عبـادت زالـی
چاتماتاغ و بئش گومبزله اؤرتولوب .بـو دا همـین
تیکی لی نین اساس خصوصـیت لـرین دن سـاییلیر.
مسجیدین مئمارلیق اوسلوبوندا اساس یئری توتان
جهــتلــردن بیــری ده بــزدیلمیش مئهــرابین
یئرلشمهسیدیر .مسجیدین ایکینجی مرتبهسینده
یان حیسهلرده قادینالر اوچون نظرده توتولمـوش
ائیـــوانالر اوزانیـــر .بـــو دا اونـــون مئمـــارلیق
باخیمیندان زنگینلیگینی گؤستریر.
-1992جی ایل مایین -8ده شوشا شهری ایشغال
ائدیلدیکدن سونرا آشاغی گؤوهر آغا
مسجیدینین اینتئریئری ائرمنی واندالیزمی
نتیجهسینده تامامیله داغیدیلمیشدیر.
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67

11

آزربایجــانین مــدنیت مرکــزی اوالن شوشــا

شــهرینــین مئمــارلیق عابــدهلــریندن بیــری ده
ساعتلی محلهسینده یئرلشن تاریخی مسجیددیر.
مجیدین مئماری کربالیی سفیخان قارابـاغی نـین
الییهــهســی اساســیندا -1883جــو ایلــده اینشــا
ائدیلیب .بـو بـارهده معلومـات مسـجیدین اسـاس
فاسادیندا یئرلشدیریلمیش اینشاات کیتابه سـینده
وئریلیب .مسجیدین اینشـا ائدیلـدیگی یئـرده اول
مولال پناه واقیفـین درس کئچـدیگی بیـر-بیرینـه
بیتیشیک مـدرهسـه و مسـجید بینـاالری اولـوب.
شوشـــانین دوز فاســـادلی مجیـــدلریندن اوالن
ســـاعتلـــی مســـجیدی اســـاس فاســـادیندا
آسســیمئتریک گیریشــه مالیــکدیــر .ســاعتلــی
مسجیدینی شوشانین دیگر محله مسجیدلرین دن
فرقلن دیرن اسـاس خصوصـیت اونـون مینـاره یـه
مالیک اولماسی دیر .بئله کی ،شـهردکی بـو تیـپ
دیگر مسجیدلرین دامیندا مؤذن اوچون کیچیـک
کؤشک یئرلشدیریلسه ده ،سـاعت لـی مسـجیدی
اوچون رنگارنگ کرپیجلـردن ایسـتیفاده اولونـاراق
زنگــین نــاخیشالرال بــزدیلمیش مینــاره اینشــا
ائـــدیلیب .آشـــاغی و یوخـــاری گـــؤوهر آغـــا
مســجیدلریندن فــرقلــی اوالراق ســاعتلــی
مسجیدینین مینـارهسـی مسـجید بیناسـی ایلـه
بیرلشیک دئییل و مینارهیـه گیـریش مسـجیدین
داخیلـیندن یـوخ ،هیتـیندن حیاتـا کئچیریلیــر.
ساعتلی مسجیدینین دیـوانخانـا مئیـدانیندان
ائففئکتیو گؤرونن ،ایفادهلی رنگارنـگ وئرتیکـالـی
ایله اؤزونمخسوس کومپوزیسیا سـیلوئتی یـارا دان
مینــارهســی یئرلشــدیگی کوچــهنــین مئمــارلیق
آنسامبلیندا تامامالییجی رول اویناییر .میناره نـین
اوســـــتو چـــــادیر فورمـــــالـــــی گومبزلـــــه
تامــــامالنیر.مســــجیدین اینتئریئرلــــرینــــین

عایددیر) واندالیزم ،داغیدیلما و اوچورولما
آکتالرینا مروز قالمیش ،آغدام مسجیدی ایسه
تحقیر اولوناراق دونوزالر و اینکلر اوچون تؤولهیه
چئوریلیب.
ایرواندا ائرمنی واندالیزمی
ایروانداکی دمیر بوالق مسجید ی
13
یئکسان ائدیلمیش ،گؤی مسجی د

12

یئرله
ایسه

ایشلنمه سینده قابارتمـا و یاپمـا بـزکلـردن بـول
ایستیفاده اولونوب .مسجیدده رئستاوراسیا ایشلری
-1980جــی ایللــرده آپاریلیــب-1992.جــی ایــل
مایین -8ده شوشا شهری ائرمنیستان طـرفین دن
ایشغال اولوندوقدان سونرا بو مسجید ده خارابالیغا
چئوریلیـب ،اونــون زنگــین اینتئریئــری تامامیلــه،
مینارهسی ایسه قیسمن داغیدیلیب.
 12ایروان شهرینین دمیربوالق محلهسینده
یئرلشن  18-17عصرلره عاید اوالن
مسجیددیر.شهرین دمیربوالق محلهسینده
یئرلشدیگی اوچون دمیربوالق مسجیدی،
مسجید بیناسینین اوستونده دوزلدیلمیش
گونلویه گؤره ایسه گونلوکلو مسجید
آدالنمیشدیر .مسجید ایروان شهرینین وارلی
شخصلریندن اوالن هاجی موزففر آغا
طرفیندن  1909عصرلرده تیکدیریلمیشدیر.
-1988جی ایله قدر فالیت گؤسترن و شهرین
دیندار موسلمانالرینا خیدمت ائدن مسجید
همین ایلین فئورال آییندا ائرمنی
میللتچیلری طرفیندن هوجوما مروز
قالمیش ،تاالن ائدیلمیش و یاندیریلمیشدیر.
 13آذربایجانلیالری تاریخی تورپاغی اوالن
ایروانداکی گؤی مسجید -1766جی ایلده ایروان
خانی حسینهلی خانین امری ایله تیکیلمیش و
آذربایجان مئمارلیق نومونهلریندن بیریدیر .ائنی
 66مئتر ،اوزونلوغو  97,2مئتر اوالن گؤی
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اوریژینال گؤرونوشونو دییشدیریلمک مقصدیله
یئنیدن تمیر اولونموش ،ایروانین مرکزیندکی
سردار مسجیدی ده سیستئماتیک اوالراق

مسجید ایروان مسجیدلری ایچریسینده
اؤلچوسونه گؤره ان بؤیوگو و ایروان شهرینین
مرکزی جام مسجیدی ایدی .جورج بورنوتیان
مسجیدین -1783-1762جو ایللرده ،والدیمیر م.
آروتونیان ایسه -1768-1764جی ایللرده اینشا
ائدیلدیگینی بیلدیریر .چار روسیاسی دؤورونده
ایرواندا آذربایجانلیالرین دینی عبادتلرینی
ائتدیکلری  8مسجیددن بیری ایدی .مسجید 28
هوجره ،کیتابخانا ،ایبادتگاه و ایچ هیتدن
عبارتدیر .اومومیلیکده  7,000کوادرات
مئترلیک اراضیده یئرلشیر 2 .دونیا محاربهسیندن
سونرا سووئت حکومتینین رادیکال دونیوی
سیاستینه اویغون اوالراق هوندورلوگو  24مئتر
اوالن  4مینارهدن -3او سؤکولدو و -1952ده
مسجیدین بیر حیسهسی پالنئتارییه ،بیر
حیسهسی ایسه مکتبه دؤندریلمیشدیر .مسجید
 20عصرده ائرمنیلر طرفیندن ایکی دفعه
یاندیریلمیشدیر .ایلک دفعه -1918جی ایلده،
سونرا ایسه -1955جی ایلین مارتیندا آذربایجان
دین خادیمی ماهمود آروزاوغلو ،حیات یولداشی و
 22نفر تورک عالیمی مسجیدده عبادت ائدرکن.
 2دونیا محاربهسیندن سونرا سووئت حکومتینین
رادیکال دونیوی سیاستینه اویغون اوالراق
هوندورلوگو  24مئتر اوالن  4مینارهدن -3او
سؤکولدو و -1952ده مسجیدین بیر حیصهسی
پالنئتارییه ،بیر حیسهسی ایسه متهفه
دؤندریلمیشدیر

داغیدیلیب و -2014جو ایلده یئره یئکسان
14
ائدیلیب.
کلبجردکی تاریخ و ائتنوقرافیا موزه ئییندن 13
مینه یاخین قیمتلی اشیا ،الچین تاریخ و
ائتنوقرافیا موزئییندن ایسه -5000دن چوخ
قیمتلی اشیا و نادیر ائکسپونات تاالن ائدیلهرک
ائرمنیستانا داشینیب .شوشانین ایشغالی
نتیجهسینده اوراداکی میللی دینی و مدنی ارثه
جدی زیان دییب .تکجه شوشادا  8موزئی31 ،
کیتابخانا و  8مدنیت ائوی داغیدیلیب .شوشا
تاریخ موزئییندن -5000ا یاخین ،میللی
آذربایجان خالچا و تطبیقی سنتلر موزئیینین
شوشا فیلیالیندان -1000ا یاخین اشیا تاالن
ائدیلیب.
15
ائرمنی ایشغالچیالری آغدام رایونونداک ی
میللی تاریخ موزئیینین ائکسپوناتالرینی (2
https://iravan.preslib.az/meschidler.html

14

آذربایجان رئسپوبلیکاسینین اینزیباتی-اراضی

15

واهیدی.آغدام رایونو  8آوقوست -1930جو ایلـده
یارادیلیب .سـاحهسـی  1150کـم ،²اهـالـیسـی
 153000اوالن رایونون رئلیئفی اساساً دوزنلیک،
قیسمن داغلیقدیر" .آغدام" سـؤزو قـدیم تـورک
دیلینــده "کیچیــک قــاال" دئمــکدیــر .اوزاق
کئچمیشده بـو اراضـیده یاشـامیش تورکـدیللـی
قبیلهلر اؤزلرینـی مدافعـه ائتمـک اوچـون اساسـاً
کیچیک قاالالر تیکیردیلر .زامان کئچدیکجـه بـو
شـهرین آدینـین معناسـی دییشـیب18 .عصــرین
بیرینجی یاریسیندا قاراباغلی پناههلـی خـان بـو
شــــهرده اؤزو اوچــــون آغ داشدان ایمــــارت
تیک دیرمک بـاره ده امـر وئریـب .همـین ایمـارت
اوزون مدت اطراف کندلرین سـاکینلـری اوچـون
بیر نؤو اوریئنتیره چئوریلیب .بو معنادا "آغدام" -
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قوبادلیداکی میللی تاریخ
میندن چوخ)،
موزئیینی ( 3میندن چوخ)  16،زنگیالن
رایونونداکی میللی تاریخ موزئیینی (تخمینن
 6000اشیا) تاالن ائدیبلر .قبهله ،فضولی و
خوجالی رایونالریندا میللی تاریخ موزئیلری ده
داغیدیالراق یئرله-یئکسان ائدیلیب.
قاراباغدا داغیدیلمیش و تجاووزه مروز
قالمیش آلبان عابدهلری
تاریخده بوتون دونیایا دا معلومدور کی ،آذربایجان
همیشه بوتون دینلره ،دیللره و خالقالرا
حؤرمتله یاناشمیش ،اونالری قوروموشودور .آلبان
کیلسهلری مسئلهسینه گلدیکده قئید ائدیم ائدیم
کی ،قافقاز آلبانیاسی دؤولتینین اراضیسی
چوخسایلی یازیلی تاریخی منبعلرین معلوماتینا
گؤره ،ائرامیزین اوللریندن  8عصرین اوولیندک
جنوبدا آراز چاییندان شیمالی قافقازادک ،شرقده
خزر دنیزینین قرب ساحلیندن گؤیچه گؤلوندن
قربده یئرلشن تورپاقالرادک گئنیش بیر ساحنی
اهاته ائتمیشدیر .آذربایجان جمهوریتی
اراضیسینده قافقاز آلبانیاسینین زنگین مئمارلیق
ارثینه عاید خیلی مبد ،کیلسه و موناسترالر
واردیر .آلبانیانین حقیقی تاریخینین و
عابدهلرینین اؤیرنیلمهسی ساحهسینده سون
واختالر تدقیقاتچی و عالیملریمیز طرفیندن بیر

گونش شوا الری ایله نورالنمیش ایشیق لی ،آغ ائـو
دئمکدیر.
Qarabağ Yaddaş kitabı /"Sağlam İnkişaf
;və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və
İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və
material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş
məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red.
V.Hüseynova; dizayner və tərt.
S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı:
MHS-Poliqraf, 2010.- 190 s.
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سیرا آراشدیرماالر آپاریلیب 17.تاریخ فاکتالرا نظر
سالدیقدا بیر داها گؤروروک کی ،آلبان
کیلسهلرینی ائرمنیلرله و اونالرین ادعا
ائتدیکلری دینی اینانجالری ایله هئچ بیر تاریخی
آلبان
یوخدور.
عالقهسی
دینی
و
کاتالیکوسلوغونون تاختی  5-6عصرلرده دربندده
چوال موناستریندا 7-6 ،عصرلرده برده
موناستریندا 9-8 ،عصرلرده آغدره رایونوندا مقدس
یئلیسئی موناستریندا 15-10 ،عصرلرده کلبجر
رایونوندا خوداونگ موناستریندا 19-15 ،عصرلرده
گنجئسر موناستریندا یئرلشمیشدیر-552 18 .
جی ایلده آلبان کیلسهسینین باشچیسی
کاتالیکوس مقدس آتا عباس ایقامتگاهی چوالدان
بردهیه کؤچوردوکدن سونرا برده کیلسهسی ایری
رایونونون
کلبجر
چئوریلیب.
موناسترا
اراضیسینده ،ترتر چایینین سول ساحلینده
یئرلشن ،خالق آراسیندا خوتاونگ و یا خوداونگ،
یعنی “تانری مبهدی” آدالندیریالن موناستر
دؤولتی
آلبانیاسی
قافقاز
کومپلئکسی
داغیلدیقدان بیر عصر سونرا  9 -عصرده قاراباغین
داغلیق حیسهسینده یارانمیش خاچین آلبان
کنیازلیغینین دینی مرکزی اولموشدور.
کومپلئکسده آلبان یئپیسکوپونون ایقامتگاهی و
19
دینی مااریف مرکزی فالیت گؤسترمیشدیر.
آرخئولوژی تدقیقاتالرین نتیجهلریندن معلوم
اولور کی ،موناسترین اساسی  7-6عصرلرده
Paşayeva M. Qarabağın və Şərqi
Zəngəzurun alban abidələri. Bakı: Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi,
2022
18
Əliyev İ.H., Məmmədzadə K. //
Qarabağın alban abidələri. Bakı:
Azərnəşr, - 1997, - 32s.
19
Əlizadə R., Nəciyev E. Qarabağın albanqıpçaq tarixinə dair. Bakı, 2021
17
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قویولموشدور .مئهرانیلر سواللهسیندن اوالن
خاچین کنیازی حسن جاللین اوغلو واختانق
کومپلئکسین اراضیسینده گئنیش تیکینتی
ایشلری آپارمیش ،آرزو خاتون ایسه -1214جو
ایلده اری واختانقین و ایکی اوغلونون خاطرهسینه
کومپلئکسده کیلسه تیکدیریب .بو گونه گلیب
چاتمیش داغلیق قاراباغین آغدره رایونونداکی
مقدس یئلیسئی موناستر کومپلئکسیدیر .حسن
جاللین حاکمیتی ایللرینده کنیازلیغین اراضیسی
خئیلی گئنیشلنمیش ،تیکینتی آبادلیق ایشلری
بؤیوک ووست آلمیشدیر .حسن جاللین
ایقامتگاهی اوالن هوالنابئرد قاالسی ایله اوزبوز،
آغدره رایونونون ونگلی کندینده خاچین
چایینین سول ساحلینده داغین اوستونده
اوجالدیلمیش مشهور گنجئسر موناستری قافقاز
آلبانیاسی خریستیان مئمارلیغینین ان گؤرکملی
عابدهلریندن بیریدیر .موناسترین دیواریندا داش
اوزریندکی ائپیقرافیک یازیدان معلوم اولور کی،
بو عابده “یوکسک و بؤیوک آرساخ اؤلکهسینین
حؤکمداری ،گئنیش ویالیتین چاری ،بؤیوک
هسهنین نوهسی ،واختانقین اوغلو ،حسن جاالل
دؤوله و آناسی خوریشه خاتون طرفیندن -1216
-1238جی ایللرده اینشا ائدیلیب .قاراباغ
اراضیسینده ،ایشغال اولونموش اراضیلرده
الچین ،کلبجر و قوبادلیدا قدیم آلبان کیلسهلری
وار کی ،اونالر بو گونه کیمی قالیبالر .بیر
طرفدن ائرمنیلر ایشغالال باغلی عابدهلری مهو
ائدیرلر ،دیگر طرفدن ده آلبان کیلسهلرینی
ساختاالشدیریب ائرمنی کیلسهلرینه اویغون
مئماریولوژی اوالراق خریستیان ائلئمئنتلری ایله
دییشدیریرلر .ائرمنیلر روسیانین و دیگر
دؤولتلرین سایهسینده قاراباغدا یئرلشدیرلیلدن
سونرا خریستیان آلبانالرینی فاکتیکی اوالراق

اودیلری
قاراباغداکی
ائرمنیلشدیردیلر،
ائرمنیلشدیردیلر .داغلیق قاراباغدا لؤوههلری و
کیلسهنین مئمارلیق قورولوشونو دییشدیریبلر،
آلبان کیلسهسینین آلتار حیسهسی  71-70سم-
دیرسه ،اونو  1,20سم-ا قدر هوندورلشدیریرلر و
گلن زیارتچیلره بونو فاکت اوالراق گؤستریب
ائرمنی کیلسهسی اولماسی بارهده فیکیرلرینی
اساسالندیریرالر .متخصصلر همین کیلسهلری
برپا ائدرکن گؤرورلر کی ،کیلسنی  60-50سم
یوخاری قالدیریبالر .اساس اوستونده اوالن
ائلئمئنتلری دییشدیریرلر .مسئلن بوتون شرق
کیلسهلرینده خاچ ائلئمئنتلری فرقلیدیر ،اونو
دییشیرلر ،ایستر عبادت مسئلهسی اولسون ،ایستر
لینقویستیکاسی اولسون ،آلت بیلدیری اولسون.
مئمارلیق اوسلوبونو ،اوستوندکی ائلئمئنتلری،
خاچی دییشدیریرلر .عبادتی ده قدیم آلبان
دیلینده یوخ ،ائرمنی دیلینده ائدیرلر ،بو حادثهیه
آلبان کیلسهسینین عضولری ده شاهید اولوبالر.
نه قدر ساختاالشدیرساالر دا ،داشدا اوالن
یادداشی سیلمک مومکون دئییل ،بیز بو عابدهلره
دونیا میقیاسیندا باخساق گؤرجییک کی ،داشدا
نه اینفورماسیاالر اولوب ،هانسی باغالییجی
ائلئمئنتلر اولوب .او تاریخی سیلمک مومکون
دئییل ،هم ده اونا گؤره کی ،اونون یاشی
فرقلیدی ،مئمارلیق اوسلوبو فرقلیدیر.
ائرمنﯽ واندالیﺰمﯽ نتیجهسینده داغیدیلمیﺶ
مادﯼ-مﻌنوﯼ ﻋابدهلرله باغلﯽ
بین الخالﻖ و رئﮕیوﻥﻻرین تﺸکیالتالرین موقﻌﯽ

ائرمنیستان حربی-سیاسی رهبرلیگی مولکی
اهالییه قارشی تئررور سیاستینی داوام ائتدیرمکله
-1949جو ایل  12آوقوست تاریخلی جئنئوره
کونوئنسیاسینین و عالوه پروتوکولالرینین ،بمت-
نین ،هااقا کونوئنسیاسینین ،ایسالم امکداشلیق
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تشکیالتینین ،اونئسجو-نون ،ائلهجه ده دیگر
بینلخالق و رئگیونال تشکیالتالرین قرار و
قتنامهلرینی ،خصوصیله ده اوزرینه دوشن
اؤهدهلیکلرینی کوبود و دوشوونولموش شکیلده
پوزموشدور .بیرینجی قاراباغ محاربهسینده
ائرمنیستان حربی-سیاسی رهبرلیگی تاریخی
تورپاقالریمیزدا میلی-معنوی دیرلریمیزه ،تاریخ
عابدهلریمیزه ،مسجیدلریمیزه ،مولکی اهالییه
قارشی بئینلخالق سویهده تثبیت اولونموش
“سالحلی موناقیشه باش وئردیکده مدنی دیرلرین
قورونماسی حاقیندا” -1954جو ایل هااقا
کونوئنسیاسینین“ ،آرخئولوژی ارثین محافظهسی
حاقیندا” -1992جی ایل آوروپا کونوئنسیاسینین
و “اومومدونیا مدنی و طبیعی ارثین محافظهسی
حاقیندا” اونئسجو-نون -1972جی ایل
کونوئنسیاسینین ،بمت باش آسسامبلئیاسینین
-1962جی ایل  14دئکابر تاریخلی1803 ،
( )XVIIسایلی بیاننامهسینینین طلبلرینه ضد
حرکتلر ائدیبلر.

ائرمنیستانین بو کیمی عمللری -1954جو ایل
هااقا و یا "سالحلی موناقیشهلر زامانی مدنی
عابدهلرین قورونماسینا دایر کونوئنسیا” و همین
کونوئنسیانین -1999جو ایلده قبول ائدیلمیش
ایکینجی پروتوکولو اوزره اوزرینه گؤتوردوگو
اؤهدهلیکلرینین کوبود شکیلده پوزولماسیدیر.
 IIپروتوکولون -9جو بندی ایشغالچی طرفین
"ایشغال ائدیلمیش اراضیلره موناسیبتده” مدنی
مولکیتین ،ایستنیلن آرخئولوژی قازینتی
نومونهسینین قانونسوز تیجارتی ،بو اراضیلردن
چیخاریلماسی ،عابدهلرین مدنی ،تاریخی و یا
علمی ثبوت خصوصیتینین دییشدیریلمهسی و یا
و
ائتمهسی
قاداغان
داغیدیلماسینین
قارشیسینین آلماسی کیمی اؤهدهلیگینی تثبیت
ائدیر .سالحلی موناقیشهلر زامانی مدنی مولکیت و
مدنی ارثه قارشی قانونازیدد عمللر بئینلخالق
جینایت حقوقو ایله حربی جینایت حساب اولونور.
ائرمنیستان جمهوریتی دؤولت اوالراق ایشغال
مادی-مدنیت
اراضیلریمیزده
اولونموش
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عابدهلرینه قارشی تؤرتدیگی واندالیزم عمللرینه
گؤره بیرباشا بئینلخالق حقوقی مسولیتی داشیییر.
بوتون بونالرا باخمایاراق ،تجاووزکار ائرمنیستان
ترفینین بو قانونا و بئینخالق حقوقا ضد عمللرینه
قارشی بئینلخالق و رئگیونال تشکیالتالر جدی
20
تدبیرلر گؤرمهلیدیرلر.
بیز تاریخی عابدهلریمیزله باغلی ،ائلهجه ده اورداکی دینی
عابدلر ،مزارالر ،موزه ئیلر ،ائولر و س .یئرلری رشادتلی و
قانی ایله تاریخ یازان ،اؤز تورپاغیندا آنتی-تئررور عملیاتی
حیاتا کئچیرن آذربایجان اوردوسونون آزاد ائتدیگی
اراضیلریمیزده ده کادرالرا باخاندا ائرمنی واندالیزمینین
بیر داها شاهیدی اولوروق .تأسف کی ،دونیا ،همچینین
تجاووزکار ائرمنیستانی دستکلهین دؤولتلر و تشکیالتالر بو
مسئلهده ایشغالچی دؤولته قاشی جدی تدبیرلر
گؤرممیشلر.

ائرمنی تجاووزو نتیجهسینده داغیدیلمیش
مادی-معنوی عابدهلرله باغلی
آذربایجان جمهوریتینین آتدیغی آددیمالر
آذربایجان جمهوریتی مدنیت ناظرلیگی و خاریجی ایشلر
ناظرلیگی "ائرمنیستان طرفیندن ایشغال ائدیلمیش
آذربایجان جمهوریتینین اراضیلرینده ایسالم دینی ایله
عالقهلی دینی و تاریخی ارثین مهو ائدیلمهسی" و
"آذربایجان جمهوریتینا قارشی داوام ائدن ائرمنی
تجاووزکارالرینین عمللری اوزوندن مدنی و تاریخی
آذربایجان ارثینین مهو و تحقیر ائدیلمهسی" مؤوزوسوندا
ایکی گئنیش هئسابات هازیرالنمیش و باشدا بیرلشمیش
میللتلر تشکیالتینین تحصیل ،علم و مدنیت تشکیالتی
اوالن اونئسجو ،بیرلشمیش میللتلر تشکیالتی ،آوروپا
تهلوکهسیزلیک و امکداشلیق تشکیالتی ،آوروپا شوراسی،
ایسالم امکداشلیق تشکیالتی ،ایسالم دونیاسی تحصیل،
علم و مدنیت تشکیالتی ایسئسجو و بیر چوخ دیگر
تشکیالتالرا تقدیم ائدیلمیشدیر .ایسالم امکداشلیق

تشکیالتی ،ائرمنی ایشغالی نتیجهسینده ایشغال اولونموش
اراضیلرده مبدلرین و ایسالم دینی ایله عالقهلی تاریخی و
مدنی ارثین مهو و تحقیر ائدیلمهسی ایله باغلی آردیجیل
قرارالر قبول ائدیلمیشدیر 21.نتیجه اعتباریله -2015جی
ایلده (کویت)-2016 ،جی ایلده (اؤزبکیستان) و -2017
جی ایلده (فیل دیشی ساحلی) کئچیریلن ایسالم
امکداشلیق تشکیالتینا عضو دؤولتلرین خاریجی ایشلر
ناظرلرینین توپالنتیالریندا سؤزوگ دن همین قرارالر
عرصهیه گلیب .داها سونرا ایسالم امکفاشلیق

تشکیالتینین خاریجی ایشلر ناظرلری شوراسینین
به-نین پایتاختی ابوظبی ( 1-2مارت )2019
کئچیریلمیش -46جی ایجالسیندا “ائرمنیستان
جمهوریتینین آذربایجان جمهوریتینا قارشی تجاووزو
نتیجهسینده آذربایجانین ایشغال اونونموش
تورپاقالریندا ایسالم دینینه عاید تاریخی و مدنی
عابدهلرین داغیدیلماسی و تحقیر ائدیلمهسی” آدلی
قتنامه قبول ائدیلمیشدیر22 .
آذربایجان دؤولتی و خالقی اؤز تاریخی ،ازهلی
تورپاقالرالریندا حاقلی و بئینلخالق حقوقا سؤیکنن
موباریزهسینی داوام ائتدیریرهرک  30ایله یاخیندیر
ایشغال اولونموش آذربایجان تورپاقالریندا آنتی-
تئررور عملیاتی حیاتا کئچیرهرک  44گونلوک وطن
محاربهسینده موزففر آذربایجان جمهوریتینین
پرئزیدئنتی و آلی باش کوماندانی ایلهام الیئوین
رهبرلیک ائتدیگی اوردوموز تورپاقالریمیزی
ایشغالدان آزاد ائتمکله یاناشی تجاووزکار ائرمنیستان
دؤولتینین بئینلخالق و رئگیونال گوجلرین هرترفلی
دستییل ایله خالقیمیزا قارشی ائتدیگی ائتنیک
تمیزلمه ،کؤچورولمه ،سویقیریمی و واندالیزمین
قیساسینی آلدی.

21

20

Talıblı S.Ə. Ermənilər hər zaman tarixi
torpaqlarımızda terror və vandalizm siyasəti
həyata keçiriblər // https://ikisahil.az/post/200003ermeniler-her-zaman-tarixi-torpaqlarimizda-terror-vevandalizm-siyaseti-heyata-kechiribler

Talıblı S.Ə. Dağıdılan tarixi abidələr erməni
vandalizminin əyani sübutudur. Bakı: "Elm" qəzeti.
AMEA Rəyasət Heyətinin orqanı, 23.10.2020,
№18(1253), s.11
22İşğal olunmuş

İslam mədəni irsi! //
https://abudhabi.mfa.gov.az/az/news/3287/isgal-olunmusislam-medeni-irsi
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ﺯباﻥ مادرﯼ چیﺴﺖ و چرا
اﻫمیﺖ دارد؟

Ana dili nədir və niyə
? önəmlidir

زبان مادری زبانیست که از مادر ،پدر و
نزدیکانمان آموخته ایم .بنا به نطر پژوهشگران
کودک در رحم مادرش با زبان مادریش آشنا
میشود و هنگام بدنیا آمدن که گریستن آغاز
میکند اگر به زبان مادریش با وی سخن گفته
شود ،گریه اش را قطع کرده گوش میدهد.
کودک با گذشت زمان و شنیدن مکرر ،زبان
مادریش را آموخته آغاز به ادای آن میکند .کم کم
با ساختن جمالت کوتاه آغاز به سخن گفتن به
زبان مادریش میکند .در طول زمان کوتاهی می
آموزد تا به زبان مادریش احساسات و خواسته
هایش را به اطرافیان خود تفهیم نماید .با زبان
مادریش با دیگران رابطه برقرار کند .با همین زبان
بازی میکند ،می خندد ،می گرید و وارد مشاجره
و بگو مگو می شود .تنها و تنها با زبان مادریش
است که قادر می شود دنیای پیرامون خود را

بشناسد و بیان نماید .با سخن گفتن به زبان
مادری از فردیت و تنهایی خویش خارج گشته از
تعلق خود به گروه ویژه ای آگاه میشود .او با مهر
و محبت ،اعتماد و امنیتی که این تعلق به وی
ارزانی داشته است زندگی میکند.
اگر بخواهم یک توضیح علمی بدهم ،خواهم گفت
که سخن گفتن خود تفکری آهنگین (مصوّت)
است .ما هنگام تفکر خاموشانه با خود سخن می
گوئیم .و آنگاه که لب به سخن می گشائیم ،در
حقیقت با صدا می اندیشیم.
هنگامیکه ما به زبان مادری سخن می گوئیم ،بین
ذهن و دهان (زبان) رابطه ای مستقیم برقرار می
شود .در اینجا می خواهم مسئله را قدری بیشتر
باز کرده بگویم ،زمانیکه ما بزبان مادریمان سخن
می گوئیم در حقیقت بین قلب و ذهن و
دهانمان(زبانمان) رابطه ای تنگاتنگ برقرار
میشود .زیرا این سخنان لحظات زندگی و تجارب
گذشته مان را تداعی کرده در ذهن و روانمان
زنده میکند ،با هر واژه ای احساسهای عمیقی را
زندگی میکنیم ،خرسند میشویم ،ناخشنود می
گردیم ،حسرت می خوریم و انتظار میکشیم .با
زنده شدن جمالتی که در ذهنمان شکل گرفته
اند ،مکنونات دلمان جان گرفته ،از طریق دهان و
زبان تمامی احساسات و اندیشه های خودرا بیان و
بدیگران تفهیم میکنیم .درست بهمین جهت
هنگامیکه ما بزبان مادریمان سخن می گوئیم،
مکانیزم سه گانه ای بین دهان و قلب و ذهنمان
نظم و شکل میگیرد که با طبیعت انسانی
سازگاری کامل و تمام دارد .لذا زبان مادری
همچون کلیدیست که دنیای درونی مانرا گشوده
به نمایش میگذارد .حجب و حیا ،عیب و هنر و
تمامی مکنونات درونی مان تنها و تنها زمانی
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آشکار می گردد که ما به زبان مادریمان سخن
می گوئیم.
کودک در پنجسال اول زندگیش  80%کل
معلوماتی را که در تمام طول زندگیش باید
بیآموزد ،در خانواده اش کسب میکند و در 7-6
سالگی نیز سن مدرسه رفتنش فرا می رسد .در
این مرحله دو وضعیت مختلف پیش می آید:
 )1کودک در مدرسه بزبان مادریش تحصیل
خواهد کرد.
)2کودک به زبانی کامالً بیگانه با زبان مادریش
تحصیل خواهد کرد.
مدرسه در شکل گیری شخصیت کودک نقش
بسیار بزرگی دارد ،زیرا مدرسه همانند پلی است
بین خانواده و جامعه بزرگ ،که آموخته های
کودک در آغوش خانواده اش را کامل تر و علمی
تر میکند و با پرورش جسم و روحش ،وی را
جهت کار و زندگی در جامعه آماده میکند.
احساس هویتی را که کودک در آغوش خانواده
اش کرده بود و نیز پیوند اورا به خانواده و خلقس
تقویت مینماید و در عین حال وی را از
مسئولیتهائی که در قبال جامعه اش دارد آگاه
میسازد.
در اینجا نخست تأثیرات روحی و شخصیتی
شرائطی را بررسی میکنیم که کودک به زبان
مادری خود تحصیل می کند:
گرچه متأسفانه این شرایط برای ما آشنا نیست،
اما آن چیزیست که ما پیوسته در آرزو و حسرت
آن بسر برده ایم .نخستن باری که کودک پا به
مدرسه میگذارد ،از آنجائیکه نخستین جدائیش از
میان خانواده و نزدیکانش نیز میباشد ،احساسات
غریب و شگفت انگیزی احاطه اش میکند.
نخستین بار در یک محیط رسمی وارد می شود
که در آنجا کسی را نمی شناسد .کودک با چنین

احساساتی وارد کالس میشود ،سپس معلم نیز
وارد شده به سخن گفتن آغاز میکند .معلم جایگاه
بسیار ارجمندی دارد .کودک هم از وی می ترسد
و هم احترامش می گذارد.
هرچند کودک در گیرودار اینهمه احساس تنهائی
و بیگانگی ،خانواده و نزدیکانش را در کنار خود
ندارد اما او آنچنان نیروی حمایتگری با خود دارد
که وی را در ایجاد رابطه با دیگران یاری میرساند
و در این محیط شگفت و بیگانه گرما و نیرو می
بخشد .این نیروی حمایت گر و نجاتبخش " زبان
مادری" اوست که در اختیار دارد .بیاری زبان
مادری با دیگران و حتی با انسانهای نا آشنا ایجاد
رابطه می کند.
معلم را نمی شناسد اما زبانی را که او صحبت
میکند بخوبی می فهمد و در سایه این زبانست که
او احساس میکند معلم نیز یکی از افراد ملتش
میباشد .دروسی را که معلم می آموزد ،چون به
زبان مادریش میباشد می تواند بخوبی بفهمد.
ازآنجائیکه زبان گوینده بهمان زبانیست که وی
بخوبی درک و احساس می کند ،به سرعت قادر
می شود به سئوالهای معلم جواب دهد ،و این
بنوبۀ خود به کودک حضور ذهن و آرامش روحی
می بخشد و راه خالقیت را برویش می گشاید.
کودک صاحب آنچنان توان و امکانیست که گفته
های معلم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
سئواالت جدیدی را طرح نماید و بهمین جهت
نیز نیروی تحقیق و بررسی ،پرس و جو و
خالقیتش به مرحله رشد و شکوفائی می رسد.
بعلت اینکه تدریس به زبان مادریش جریان پیدا
می کند ،در وجود کودک نیر اعتماد بخود ،به
خانواده و جامعه ای که به آن تعلق دارد هرجه
بیشتر و مستحکمتر گشته ،هویتش بطور کامل
گیرد.
می
شکل
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اکنون ببینیم اگر تحصیل به زبان مادری نباشد
چه پیش خواهد آمد؟
▪اوالً چرا نباید تحصیل بزبان مادری باشد؟
در هر جامعه ایکه انسانها از تعلیم و تربیت به
زبان مادری خود محرومند ،معنی اش ظلم و
استبداد سیاسی و اجتماعی در آنجا میباشد .بی
عدالتی وجود دارد زیرا در آنجا زبانی بر دیگر
زبانها و یک گروه انسانی بر دیگر گروههای انسانی
در موضعی برتر و حاکم قرار دارد .این به معنی
آنست که در آن جامعه استثمار انسانهای غیر
حاکم و محو شدنشان از صحنه تاریخ از پیش
طرح ریزی گشته است.
برای نابودی انسانها سه راه عمده وجود دارد:

 )1نابود کردن فیزیکی نسل دیگران توسط یک
بمب اتمی که در مملکت ما غیر ممکن است.
 )2عنوان کردن فرضیه خون پاک و ژن خالص!
این فرضیه در مملکت ما طرح و تجربه شد ،اما
اکنون اعتبار خودرا از دست داده است .زیرا در
نتیجه مهاجرتهای مداومی که طی قرون و اعصار
متمادی صورت گرفته است ،چیزی بنام ژن
خالص نمانده است و اگر هم مانده باشد آنها
ژنهای ناقصی هستند زیرا متخصصین و
صاحبنظران ژن شناسی ثابت کرده اند که درجه
هوش و استعداد صاحبان ژنهای خالص بسیار
پائین بوده  ،در مقابل بیماریهای گوناگون نیز
مقاومت بسیار ضعیفی دارند.
 )3از طریق نابود کردن ژن های مدنی و فرهنگی.

●ژن های فرهنگی چیست؟
ژن مدنی ،فرهنگ و مجموعه تمدّنی است که از
نسلهای گذشته به عنوان میراثی گرانبها بما
رسیده ،و این آن چیزیست که سیاستگران آماج
حمالت خود قرار داده و نابودی آنرا در دستور کار
خود داشته و دارند.
برای نابودی ملتهای غیر فارس در ایران می
خواهند از طریق غیر قانونی و قدغن کردن
زبانشان در حقیقت فرهنگ ،تاریخ و هویت آنانرا
نابود کنند و به بردگان و انسانهای درجه  2تبدیل
نمایند .و در نهایت نامشان را از صفحۀ تاریخ پاک
کنند .زیرا تنها و تنها آن خلقی چنان آسان
خواهد مرد و نامش از تاریخ زدوده خواهد شد که
زبان مادریش را فراموش کرده باشد.
در حقیقت از اولین روز گشایش مدارس تک
زبانی ،کوشش برای نیل به این هدف ،یعنی
نابودی ملتهای غیر فارس در ایران آغاز گردیده و
ادامه دارد.
کودک نخستین روز پا به مدرسه می گذارد .معلم
وارد شده سر سخن را باز میکند .کودک چیزی از
گفتار معلم نمی فهمد زیرا زبان اورا نمی داند.
کودک گرفتار شرائط و فضای تلخ و ناگواری می
باشد! .زبانی که از مادر و پدرش آموخته و بدان
افتخار می کرد ،در اینجا بکار نمی آید و ارزشی
ندارد .به او گفته بودند برای آدم درست و حسابی
شدن به مدرسه برو! اما برای آدم شدن زبان او
بدرد نمی خورد و بزبان بیگانه ای باید سخن
گفت .برای آدم شدن باید فارس شد ،این یعنی
چه؟! .فارس نشده ها جزو آدمها بشمار نمی روند!
بدین ترتیب کلیۀ کسانیکه بزبان مادریش با او
صحبت می کنند ،در ذهن او از اعتبار و اعتماد
می افتند .اینگونه تفکّرات تلخ هر روز و هر ساعت
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بر روح و روانش ضربه وارد میکند و بدین وسیله
نیز هر روز و هر ساعت اعتمادی که به خانواده،
زبان و فرهنگش داشت در وجودش می میمرد.
کودک هر روز تحقیر می شود و پس از زمانی نه
چندان دراز هویتی که از خانواده گرفته بود نابود
می شود و بتدریج اعتماد و پیوندی نیز که به
جامعه و ملتش داشت گسسته از بین می رود.
کودک چون زبان معلمش را نمی داند ،بخش
عمده آموزشهای اورا نیز نمی تواند بفهمد .گفته
های معلم را نه میتواند بررسی کند ،نه میتواند
سئوالی طرح کند و نه میتواند درک کند .اگر هم
چیزی بفهمد نمیتواند به زبان بیآورد و برای
دیگران توضیخ دهد .زیرا زبان فهم و بیانش جدا
شده است .در زبان مادریش می فهمد اما نمی
تواند فهمیده هایش را بیان کند .یعنی رابطۀ بین
ذهن ،قلب و دهان (زبان) تماماً قطع میگردد .و
این زیان جبران ناپذیری برای رشد انسان بوده،
تأثیر منفی بسیار بزرگی بر روح و روان و
شخصیت آدمی میگذارد.
با جمعبندی همۀ این واقعیت ها می توانیم آنچه
راکه بعلّت محرومیت از تحصیل بزبان مادریش بر
سر کودک می آید ،چنین خالصه کنیم:
ـ بسیاری از کودکان بعلت محرومیت از تحصیل
بزبان مادری ،اعتماد بنفس خودرا از دست داده از
همان ابتداء از رفتن به مدرسه امتناع می ورزند.
بهمین جهت نیز درصد بیسوادی در اینگونه
جوامع بسیار باالتر از جوامعی است که در آن
کودکان بزبان مادری خود تحصیل می کنند.
ـ از آنجائیکه کودکان زبان معلم را نمی دانند،
قادرند فقط بخش اندکی از دروس را بفهمند .و
این باعث میشود که اینگونه کودکان بتدریج
اعتماد بنفس خودرا از دست بدهند.

ـ از آنجائیکه اینگونه کودکان اعتماد خودشان را
به خود ،خانواده و جامعه و ملتی که بدان
منسوبند از دست می دهند ،ناگزیر در پی کسب
هویّت دیگری خواهند بود.
ـ از آنجائیکه زبان فهم کودکان با زبان بیان آنان
بیگانه است ،قادر نخواهند بود شنیده ها و آموخته
های خودرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند ،زیر
سئوال ببرند ،تحقیق و بررسی کنند .در نتیجه
صرفاً به یک مقلّد و تکرار کنندۀ طوطی وار
محفوظات تبدیل خواهند شد.
ـ اگر خالصه و روشن بگوئیم :فرزندان چنین
خلقی نسبت به فرهنگ ،اندیشمندان ،زبان ،تاریخ
و تمامی گذشتۀ خود بیگانه گشته ،بر اساس نقشه
ای که برایش ریخته اند ،به نسلی آماده به
پذیرفتن بردگی تبدیل خواهند شد .زیرا یک نسل
تنها زمانی به برده تبدیل خواهد شد که از زبان
مادریش و از فرهنگ و تاریخش جدا افتاده باشد.
ـ همانند نسلی که از زبان مادریش محروم گشته
است ،خود این زبان نیز قربانی بزرگی بود .زیرا
این زبان نتوانست رشد و انکشاف پیدا کند و به
زبان علمی تبدیل گردد.
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اﻫمیﺖ ﺯباﻥ مادرﯼ و پیوند آﻥ با ﻫویﺖ ،تاریﺦ و
فرﻫنگ انﺴاﻥ ﻫا
گفتگو با جنوا اسپیترمن ،استاد زبانشناسی
دانشگاه میشیگان

ﺯباﻥ مادرﯼ ،ﻫویﺖ انﺴاﻥ را ﺷکل مﯽدﻫد
اشاره :تنها در سال  2000میالدی که در قرون
اخیر ،به تاراج اصحاب نسلکشی و نژادپرستی
رفته است .میراثی بود که سرانجام ،انسان به فکر
حفظ بزرگترین میراث بشری خویشتن افتاد،
21فوریه را روز جهانی زبان مادری نام نهادهاند،
روزی برای پاسداشت نیکترین آیات الهی .تنها
12سال از آن روز بزرگ تاریخی در سازمان ملل
میگذرد .در این 12سال ،صدها جلد کتاب و
هزاران مقاله درباره حقوق زبانی و زبان مادری
نوشته شده است و صدافسوس که حتی یک از
این هزاران به زبانهای مردم ایران ترجمه نشده
است .روز جهانی زبان مادری بیش از هر جای

دیگری ،متوجه کشورهایی است که دارای تنوع
زبانی گستردهای هستند تنوعی که به گفته جنوا
اسپیترمن ،امری طبیعی ،میراثی انسانی و
سرمایهای اجتماعی است .این گفتگو ،بهانهای
است برای زنهاری کوتاه بر این نکته که پاسداشت
میراث ایرانیاسالمی ،تنها در حفظ کتیبهها و
نسخهها و سنگقبرها نیست ،در حفظ میراث
زندهای بنام زبان مادری همه مردمان ایران و همه
زبانهای رایج در آن از جمله فارسی ،ترکی،
کردی ،عربی ،بلوچی و غیره نیز هست.
جنوا اسپیترمن ،زبانشناس و متخصص
سیاستهای زبانی در دوران پسااستعمار است .او
عالوه بر انجام تحقیقات بسیار ،پروژههای زیادی
برای حفظ زبان مادری در کشورهای مختلف
آفریقایی انجام داده است .جنوا اسپیترمن دراین
گفتگوی اختصاصی ،ضمن شرح اهمیت آموزش و
تحصیل به زبان مادری ،از سیاستهای زبانی که
منجر به یکسانسازی زبانی میشوند ،انتقاد
میکند و میگوید« :اگر شما آموزش و ترویج یک
زبان را قدغن و غیرقانونی کنید ،در نهایت ،آن
زبان را حذف می کنید و با از بین بردن آن زبان،
فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود می کنید و در
نهایت ،خود آن مردم را حذف از بین می برید.
ممکن است که آنها بصورت فیزیکی از بین نروند
اما آنها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل به
دیگرانی شده اند که به زبان و فرهنگ دیگری
تعلق دارند.
آنها دیگر موجودیت ندارند ».این استاد دانشگاه
میشگان تاکید میکند« :وضع قوانینی که
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سیاستگزاریهای زبانی را اجباری میکند ،گامی
اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبانها است».
وی سیاست زبانی آفریقای جنوبی را مثال خوبی
در این زمینه میداند ،کشوری که در آن یازده
زبان رسمی وضع شده است.
چرا باید به زبان مادری اهمیت داد؟ اساسا،
حقیقت تنوع زبانی چیست؟
تنوع زبانی امری طبیعی در زندگی انسان است.
مساله اصلی ،به رسمیت شناختن ،فهمیدن و البته
ارج نهادن به این تنوع زبانی به عنوان یک نظم
طبیعی در جهان است .در اینجا تاکید بر روی
زبان مادری است چون این زبان ،نخستین زبانی
است که ما یک نوزاد وقتی از مادر خود شیر می
خورد ،می شنود که دقیقا به همین ،دلیل عنوان
زبان مادری به خود گرفته است .این زبان ،زبانی
است که ما در نخستین دوران زندگی خود فرامی
گیریم .این زبان ،هویت ما را شکل میدهد و
حامل فرهنگ ما به آینده است.
بسیاری از زبانشناسان بر آموزش زبان مادری و
تحصیل به آن زبان تاکید میکنند ،چرا؟
این مساله که کودکان به زبان مادری خود آموزش
ببینند ،مساله بسیار مهمی است ،به این دلیل که،
این زبان ،تنها زبانی است که کودکان به بهترین
نحو آن را متوجه می شوند .پیشینه تحقیقات در
سراسر جهان این مساله را اثبات می کند که
موثرترین راه برای آموزش مفاهیم و مهارت ها به
کودکان ،استفاده از زبان مادری آنها است .این
آموختهها ،در تمام عمر با او خواهند بود.
ارتباطات انسانی ،بیشتر بر زبان متکی است .در
این میان ،زبان مادری چه جایگاهی دارد؟
آموزش زبان مادری کامال طبیعی و ضروری است

و در ارتباطات انسانی ،بسیار مهم و مفید است.
البته در کنار آن ،انسان ها به زبان مشترکی هم
نیاز دارند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
با اینکه تنوع زبانی کامال یک مساله طبیعی است
اما ما انسان ها ،به زبان مشترکی نیاز داریم تا با
کسانی که خراج از حیطه زبان مادریمان هستند،
ارتباط برقرار کنیم .اما عواطف و احساسات و
اندیشه ها و ارزش ها و مفاهیم اینچنینی،
میتوانند به بهترینشکل ،توسط زبان مادری هر
فرد منتقل شوند و در برخی موارد ،زبان مادری
تنها ابزار موجود برای انتقال مفاهیم ذکر شده
است .من هفته گذشته در مراسم تشییع خواننده
مشهور آمریکایی آفریقایی تبار ،ویتنی هوستون
که بزرگترین خواننده تمام تاریخ بود ،شرکت
کردم .مادر و خانواده او اصرار داشتند که مراسم
مخصوص  Homegoingبرای او برگزار کنند
این واژه در فرهنگ آمریکایی وجود ندارد فهم این
مراسم در فرهنگ آفریقایی و در آن زبان ،امکان
پذیر است که در آن بر این اعتقاد است که یک
فرد نمی میرد بلکه به خانه اصلی اش برمی گردد
خانه ای که خدا را در آن مالقات خواهد کرد .به
بیان ساده تر ،این زبان انگلیسی ،مشخصه همان
فرهنگ آمریکایی آفریقایی تبار نیست.
انسان موجود اندیشه ورزی است .در این
اندیشگی ،زبان مادری چقدر مهم است؟
زبان به ما این امکان را میدهد که بتوانیم
اندیشهها و مفاهبم پبچبده را منتقل کنیم .ما
بوسیله زبان می توانیم درباره غیرممکن ها حرف
بزنیم که ممکن است هرگز اتفاق نیفتاده باشند و
هرگز هم اتفاق نیافتند .زبان ،پیشرفتهای بشر را
ممکن ساخته است .بشریت با اتکا به زبان
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توانسته ،گام بزرگی برای پیشرفت بردارد و او را
برای همیشه ار سایر گونههای حیوانی متمایز
کرده و او را به عنوان اشرف مخلوقات مطرح کرده
است .صدها سال قبل ،فیلسوف بزرگ درباره
اساس انسانیت بحث کرده و گفته؛ «من فکر
میکنم ،پس هستم» امروزه در قرن بیستم ما این
را فهمیده ایم که این زبان است که اساس
انسانیت است و ما را « انسان » میسازد .بنابراین
من این جمله دکارت عوض میکنم و میگویم:
«من حرف میزنم ،پس هستم».
زبان مادری چگونه پیوندی با هویت آدمی دارد؟
زبان مادری ،تنها زبانی است که انسان ها هویت
اجتماعی و روانشناختی خود را با آن به دست
میآورند .این زبان ،زبانی است که آنها را
ریشههای خانوادگی و فرهنگیشان متصل
میکند.
در دنیای کنونی ،انسان های بسیاری از آموزش به
زبان مادری خود محروم هستند ،چنین افرادی ،با
چه مصائبی در زندگی شخصی خود بخصوص در
حوزه عاطفی و عشق ورزی مواجه می شوند؟
زبان مادری ،نخستین آموزهای است که یک
کودک میشوند .حتی برخی زبانشناسان بر این
اعتقاد هستند که صداهای گنگی که یک کودک
از خود بروز میأهد جزو زبان مادری او هستند.از
نظر تئوریک ،هر زبانی که کودک از زمان تولد یاد
فرامی گیرد ،زبان مادری او محسوب میشود.
بنابریان ،باید به این سوال پاسخ داد که نژاد،
قومیت ،محل تولد و  ،...در پروسه آموزش زبان
کجا قرار دارند؟ چه اتفاقی می افتد اگر فرض
کنیم یک نوزاد آفریقایی تبار ،از مادر خود جدا

شود و در دامن یک مادر آمریکایی بزرگ شود و
زبان یک آمریکایی سفید را یاد بگیرد؟ از نظر
تئوریک ،زبان مادری آن کودک ،آمریکایی است
نه آفریقایی.
اما از سوی دیگر ،رنگ پوست و مو و مشخصات
اظهری او ،نشان میأهد که او یک آمریکایی سفید
نیست بلکه یک ساهپوست است .بنابراین هرچند
وقتی صحبت می کند ،به زبان یک آمریکایی
سفیدپوست درمیآید اما خودش سفید نیست و
این یک تناقض است و می تواند عواقب عاطفی
داشته باشد و مثال عشقورزی کودک را تحت
تاثیر قرار دهد .این موضوع البته درباره فرد
سفیدپوستی که در پروسهای ،زبان مادریاش
سفید شده هم صادق است .در این تناقض ،در
وهله اول ،ممکن است ناراحتیها و فشارهای
زیادی برای این کودک به وجود آید حتی ممکن
است او سوژه جک باشد و توسط گروه های
اجتماعی طرد شود.
بنابراین این تناقض یک مصیبت است اگر فرد
واقعا بخواهد خود را با شریط موجود وفق دهد و
به گروه مسلط تعلق داشته باشد تا مثال امکان
یک رابطه رمانتیک برای او در آن گروه فراهم
شود ،باید این فرد سیاهپوست به تدریج ،هویت
خود را نیز با فضای سفید تطبیق دهد .این
شرایط ،شرایط بسیار شرایط دشواری است اما
غیرممکن نیست .ما مثال های زیادی را سراغ
داریم که افراد از فرهنگ های زبانی مختلف،
عشق خود را فراتر از زبان و مذهب و نژاد و ...
پیدا کرده اند.

در برخی کشورها ،سیاست یکسانسازی زبانی
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پیش گرفته می شود .این رفتارها چقدر ضدحقوق
بشری است و چگونه زبانهای مادری ملتها را
نابود میکند؟
در شرایط سلطه یا استعمار ،زبان گروه مسلط ،در
جایگاه باالتری قرار میگیرد و در کلیه حوزههای
سیاسی ،اجتماعی ،اداری و سازمانی حاکم
میشود.این زبان ،زبان کتابها ،مدارس،
دانشگاهها میشود و همه اسناد ،روزنامهها،
موسیقی ،فیلمها و غیره به این زبان نوشته
میشوند .در این شرایط ،زبان مسلط ،زبان رسمی
دولت میشود و خیلی مقدس شمرده می شود و
به آن به عنوان زبانی که داری ارزشهای واالی
انسانی است ،نگریسته میشود .چنین نگرشی،
تایید کننده نابرابریهای اجتماعی و ساختاری در
جامعه است .این همان چیزی است که
زبانشناس برجستهای بنام رابرت فیلیپسن از آن
به عنوان امپریالیسم زبانی یاد میکند.
نژادپرستها و ناسیونالیستهای افراطی در طول
تاریخ تالش زیادی برای از بین بردن زبان مادری
اقوام دیگر داشتهاند ،به نظر شما چگونه باید از
این سیاستها جلوگیری کرد؟
سیاستگذاریهای دولتی و آموزشی ،زبان گروه
سلطه را مسلط میکند و دیگر زبانهای مورد
استفاده در جامعه را غیرقانونی میکند .باید به
این نکته توجه کرد که اگر شما آموزش و ترویج
یک زبان را قدغن و غیرقانونی کنید ،در نهایت،
آن زبان را حذف می کنید و با از بین بردن آن
زبان ،فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود می کنید
و در نهایت ،خود آن مردم را حذف از بین می
برید .ممکن است که آنها بصورت فیزیکی از بین

نروند اما آنها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل
به دیگرانی شده اند که به زبان و فرهنگ دیگری
تعلق دارند .آنها دیگر موجودیت ندارند.
قوانین و سیاستگزاریهایی که چندزبانی را
اجباری میکنند ،میتوانند در جلوگیری از نابود
کردن گروههای زبانی ،نقش عمدهای ایفا کنند.
وضع چنین قانوهایی گامی اساسی در جلوگیری
از نابود کردن زبانها است .سیاست زبانی آفریقای
جنوبی مثال خوبی در این زمینه است.
سیاستمداران آفریقای جنوبی یازده زبان رسمی
برای کشور وضع کرده اند که شامل انگلیسی،
آفریکن و زبانهای بومی آفریقای جنوبی هستند
که دو زبان اولی(انگلیسی و آفریکن) تنها
زبانهای رسمی دوران آپارتاید بودند.
بطور مشخص ،چه کسانی حقوق زبان مادری را
تضییع می کنند؟ از منظر حقوقی ،جلوگیری از
آموزش زبان مادری توسط اقوام مسلط در
کشورهای مختلف ،چقدر مجرمانه است؟ آیا امکان
پیگرد حقوقی وجود دارد؟
مخالفت با آموزش زبان مادری به عنوان یک ابزار
میتواند باعث شود هزاران کودک که زبان مادری
آنها غیر از زبان رسمی کشور است ،از آموختن به
زبان خود محروم شوند .این مساله باعث می شود
این کودکان بی سواد و فاقد مهارت های الزم بار
بیایند و نتوانند با خود را با بایسته های جهانی
قرن بیست و یک وفق دهند .این افراد همیشه در
نزدگی در معرض فقر و نابرابری های اجتماعی
قرار می گیرند.
بله ،این یک جنایت است .یک جامعه پیشرفته
دموکراتیک ،قوانینی وضع میکند که از چنین
سالخی علیه کودکان جلوگیری شود .برای مثال،
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در سال  1972در آمریکا ،قانون فرصت های برابر
آموزشی ،موسسه های آموزشی را مجبور می کند
فرصت های برابر را بدون توجه به نژاد و رنگ و
جنسیت و ملیت و زبان ،برای کلیه کودکان فراهم
کند .این همان قانونی است که بر طبق آن ،اولیا و
مربیان در پرونده معروف «انگلیسی سیاه»،
موسسه «ان آربر» را به دادگاه کشاندند .از سال
 1977تا  1979هنگامی که این پرونده به دادگاه
رفت ،من با وکالی بچه ها همکاری می کردم .من
گروهی از زبانشناسان و معلمان تشکیل دادم از
آن ها دفاع می نمودم .و نتیجه این شد که آن
مدرسه مجبور شد معلمان ،به جای اینکه
سیاهپوستان را احمق فرض کنند ،با آنان به طرز
شایسته ای رفتار کنند.
بسیاری از زبانهای مادری در جهان در حال
نابودی هستند برای حفظ و ارتقای زبان مادری
چه باید کرد؟ راهکار شما چیست؟ دولت ها و
روشنفکران جوامع در این باره چه وظایفی
دارند؟چگونه می توان اعالمیه جهانی حقوق زبانی
را در همه دنیا بخصوص کشورهایی که دارای
تنوع زبانی گسترده هستند ،پیاده و اجرا کرد؟
در اینجا هم امید وجود دارد و هم احتمال.
هرگونه تالش باید به خرج داده شود تا زبان هایی
که کمتر شناخته شده اند و بصورت گسترده مورد
استفاده قرار نمی گیرند ،حفظ و پاسداری شوند.
ما باید مکالمات متکلمین به این زبان ها را ضبط
کنیم ،قبل از اینکه آن متکلمین بمیرند و این
میراث انسانی را از بین ببرند .زبان یک بخش
حیاتی از تاریخ انسان است .کمپینهای ترویج
زبان ،میتواند به گسترش و ترویج ارزش دانستن
چند زبان و جایگاه کسانی که به بیش از یک زبان
صحبت می کنند ،کمک کند .برای مثال ،در سانه
ها و اجتماعات انسانی باید به این مساله اهمیت

داده شود .و همچنین ،باید در نزدگی روزمره
شهروندان به این مساله تاکید شود که صحبت به
بیش از یک زبان ،امر شایسته ای است .برنامه
های تلویزیونی باید ارزش های زبانی را به عموم
جامعه یادآوری کنند .باید تاالرهای گفتگو راه
اندازی شوند و مباحثاتی در سطح جامعه مطرح
شود.
عالوه برآن ،باید بیلبوردها ،فیلمها و مقاالتی تهیه
شود تا ارزش های چندزبانی را تبلیغ کنند.
اولیای کودکان ،شهروندانی که دغدغه زبانی
دارند ،نخبگان و روشنفکران و فعاالن دانشگاهی و
از همه مهمتر دولتمردان ،باید با هم متحد شوند
و دست به دست هم بدهند تا بتوانند قوانین
چندزبانی را تصویب کنند.
برخی ها ،آموزش زبان مادری را با مخاطرات
امنیت ملی و مرزی ،پیوند می دهند ،آیا واقعا
آموزش به زبان مادری ،توسط گروههای قومی در
درون یک کشور ،امنیت کشورها را به خطر می
اندازد؟
این عقیده که حرف زدن و آموزش گروه های
قومی به زبان خود می تواند ،امنیت ملی را به
خطر بیاندازند ،مسخره است .تنوع زبانی یک
سرمایه است نه یک بدهی و یک فرصت است نه
تهدید .تنوع زبانی مساله ای است که در واقعیت
وجود دارد .یک بخش کامال طبیعی در زندگی
انسان است .هدف و تالش ما باید این باشد که
کلیه گروه های قومی که در یک کشور زندگی
می کنند بتوانند با زبان خود صحبت کنند و به
آن بنویسند.
www.seemorgh.com/culture
: anthropology.ir
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ﺯباﻥ مادرﯼ چیﺴﺖ و چه
اﻫمیتﯽ براﯼ انﺴانﻬا دارد؟
زبان مادری چیست و چه اهمیتی دارد؟
یادگرفتن صحبت به زبان مادری تاثیر بسیار
زیادی بر شد عمومی و کلی کودک دارد.یادگیری
آن که  NATTIVE LANGUAGEنیز نامیده می
شود.منافع بسیاز زیادی برای کودک دارد.
این کار سبب میشود کودک با فرهنگ خودش
آشنا شود.
تضمین می کند که شناخت کودک درست و
بهتر رشد کند .زبانهای جدید را بهتر یادبگیرد.
آیا در تدریس مؤثر است؟
تحقیقات به طور فزاینده ای نشان داده است که
تدریس به این در اوایل مدرسه کمک می کند
تا نرخ ترک تحصیل کاهش یابد
و آموزش را برای گروه های مختلف زبانی جذاب
تر کند.
کودکانی که از آموزش چند زبانه مبتنی بر زبان
مادری بهره مند می شوند ) (MTB-MLEدر
زبان دوم خود بهتر عمل می کنند.
چرا زبان مادری برای آینده مهم است؟
زبان نیز نقش بسزایی در رشد هویت شخصی ،
اجتماعی و فرهنگی دارند.
کودکانی که پایه و اساس محکمی به زبان اول
خود دارند.
غالباً درک عمیق تری از خود و جایگاه خود در
جامعه نشان می دهند.
آنها اعتماد به نفس بیشتری داشته و از زندگی
خود رضایت بیشتری دارند.
چرا زبان مادری بسیار مهم است؟

استاد جیم کامینز از دانشگاه تورنتو در مورد
اهمیت زبان مادری نوشت.
چرا اینقدر مهم است که والدین زبان مادری خود
را با فرزندان خود صحبت کنند؟
به گفته کامینز  ،تحقیقات به روشنی نشان داده
اند که زبان مادری نقش بسیار مهمی در رشد
کلی کودکان دارد.
هنگامی که کودکان مهارت های خود را به دو یا
حتی سه زبان توسعه می دهند
درک عمیق تری از نحوه استفاده موثر از زبان
های مختلف دریافت می کنند.
در واقع  ،تحقیقات گسترده از این تصور پشتیبانی
می کند
که کودکی که فقط یک زبان را می شناسد
در مقایسه با کودکانی که زبان بیشتری صحبت
می کنند  ،حتی آن زبان را به اندازه کافی نمی
داند.
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اختالل خواندﻥ دیﺴلکﺴﯽ
(اختالل ﺯباﻥ نوﺷتارﯼ)
افراد دو و چند زبانه غالباً در تفکر خود انعطاف
پذیرتر هستند
زیرا می توانند اطالعات را به زبان های مختلف
پردازش کنند.
مهارت بیشتر در زبان مادری:
هرچه زبان مادری قوی تر باشد  ،یادگیری زبان
های جدید برای آنها ساده تر خواهد بود.
کودکانی که پایه و اساس محکمی در زبان مادری
دارند
مهارتهای سواد آموزی بهتری نیز در سایر زبانهای
یاد گرفته شده دارند.
هنگامی که والدین و سایر بزرگساالن مهم وقت
دارند که به زبان خودشان با کودک صحبت کنند
و بخوانند.
از این طریق به گسترش واژگان کودک کمک
کنند  ،کودک با شروع مهد کودک یا مدرسه
آماده تر می شود و می تواند زبان های جدید را
به راحتی یاد بگیرد.
انتقال دانش و مهارت کودکان از طریق زبان
مهارتهای آموخته شده به زبان اول را تا زمانی که
از همه زبانها پشتیبانی شوند  ،به سایر زبانهای
آموخته شده در مدرسه منتقل می کنند.
بنابراین  ،بسیار مهم است که والدین در خانه با
مادر خود صحبت کنند.
والدین چگونه می توانند از یادگیری زبان خارجی
کودک خود حمایت کنند؟
احساسات  ،که برای رشد کودک مهم است  ،از
طریق زبان مادری منتقل می شود.

والدین می توانند از یادگیری زبان دوم و خارجی
فرزندان خود با استفاده متنوع از زبان خودشان ،
خواندن و گفتن داستان پشتیبانی کنند.
برای کودکان مهم است که والدین نسبت به
زبانهای جدید نگرش مثبت داشته باشند.
اگر کودکان متوجه شوند که والدینشان از
یادگیری زبانهای جدید طرفداری می کنند  ،خود
فرزندان نیز برای یادگیری انگیزه بیشتری پیدا
می کنند.
بهترین روش تقویت زبان مادری:
بهترین راه والدین برای حمایت از پیشرفت زبانی
فرزندانشان  ،گذراندن وقت با فرزندانشان است.
داستان گویی  ،بحث و گفتگو  ،خواندن کتاب و
ارائه پشتیبانی و تشویق به زبان خودشان آنها
باعث می شود کودکان در سفر زندگی خود به
چند زبانه شوند .
بازی کلمات و صداها
اهمیت زبان مادری:
اهمیت زبان مادری در آموزش پیامد محبوبیت
روزافزون مدارس بین المللی رشد تعداد کودکانی
است که زبانی غیر از زبان مادری یاد بگیرند.این
می تواند فرصت هایی را برای فرد مهیا کند اما ،
همانطور که کارولین ساویج توضیح می دهد ،
ادامه دادن به زبان مادری برای تقویت یادگیری
بسیار مهم است.
اهمیت زبان اول پیشرفت های تکنولوژیکی و
جهانی سازی به افراد بیشتری فرصت می دهد
تا در فرهنگ هایی که فرهنگ خودشان نیستند
کشف و زندگی کنند.
مدارس بین المللی برای ده ها سال تاسیس شده
اند.
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زبان مادری مجموعه مهارتهایی است که آنها با
آن به آموزش رسمی می پردازند.
تحقیقات به ما می گوید که هر مهارت و مفهومی
که در زبان اصلی یادگیرنده کسب می شود الزم
نیست هنگام انتقال به یک زبان دوم دوباره
آموزش داده شود.
این مهارت ها با شروع یادگیری به زبان دوم به
راحتی منتقل می شوند.
با این حال  ،آموزش این مهارتهای انتزاعی به طور
مستقیم از طریق زبان دوم بسیار دشوار است.
سندرﻡ ویلیامﺰwilliams syndrom

به سرعت به محبوبیت آنها افزوده میشود.
به ویژه در بین جمعیتهایی که به سرعت در حال
رشد هستند.
زیرا دسترسی آسان تر به فرصت های آموزش
عالی در سراسر جهان را فراهم می کنند.
در نتیجه  ،تعداد کودکانی که به زبانی غیر از زبان
مادری خود می آموزند  ،به سرعت در حال رشد
هستند.
تحقیقات نشان می دهد که داشتن یک پایه قوی
برای زبان مادری منجر به درک بهتر برنامه درسی
و همچنین نگرش مثبت تر نسبت به مدرسه می
شود.بنابراین بسیار مهم است که کودکان هنگام
شروع مدرسه به زبان دوم به حفظ اولین زبان
خود بپردازند.
هنگامی که کودکان زبان مادری خود را توسعه
می دهند  ،آنها به طور همزمان مهارتهای اساسی
دیگری مانند تفکر انتقادی و سوادآموزی را
پرورش می دهند.

همچنین به خوبی شناخته شده است که داشتن
یک زبان مادری قوی کودکان را به مهارت های
الزم برای یادگیری زبان های اضافی مجهز می
کند و به آنها امکان می دهد تا درک خود را از
ساختار زبان به چندین زبان جدید انتقال دهند.
درک بصری از دستور زبان که هنگام یادگیری
زبان اول در کودکان ایجاد می شود  ،می تواند به
راحتی به زبان های دیگر منتقل شود.
جهانی سازی و افزایش همکاری بین ملل بدان
معناست که در بسیاری از سازمان ها عالوه بر
تخصص در یک زمینه خاص  ،داشتن مهارت های
زبانی متفاوت نیز الزامی شده است.
زبان و زبان مادری نقش بسزایی در رشد هویت
شخصی  ،اجتماعی و فرهنگی دارند.
کودکانی که پایه و اساس محکمی به زبان اول
خود دارند  ،غالباً درک عمیق تری از خود و
جایگاه خود در جامعه نشان می دهند.
طبیعتاً  ،این جریان به هر جنبه ای از زندگی آنها،
از جمله پیشرفت تحصیلی آنها  ،سرازیر می شود.
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ﺷﻌریمیﺰ – ﺷاﻋیریمیﺰ
ŞEİRİMİZ – ŞAİRİMİ

کاتب اوغلو

هیجایی شعرلری آزربایجان آشیقالرین سازیندا و
دیلیندا هر زامان اوخونوب
آکادمیک تحصیالتا باخمایاراق کاتب اوغلو مذهبی
علملرده مطالعه سی اولوب و بو ساحه ده سوز
صاحیبی کیمی گاهدان بیر واعظ کسوتینده
باشاریالر گوستریب کاتب اوغلونون شعرلرینده هر
شئیدن چوخ رحمتلی دده کاتیبین ایزی گورسنیر
و بودا دوغالدیر نیه کی دده کاتیب اونون تکجه
آتاسی اولمایب بلکه استاد کیمی شعر یازماغا
اوغلونون الیندن توتوب .
(زید اهلل غالمی )
وئرندیر اهلل
گوزه له عشوه نی نازی ادانی .

یاشام:

عاشیقا بالنی وئرندیر اهلل .

 1343شمسی ایلینده باتی آذربایجانین مرکزی
اورمو شهریندن  45کیلومتر آرالی اوالن قولونجو
کندینده بویوک عارف رحمتلی دده کاتیبین اوغلو
اوالراق دونیایا گوز آچان و فارص آدالندیران و
ایندییسه کاتب اوغلو تخللوصوینان تانینان شاعیر
و یازیچی آتاسی دده کاتیب محضرینده درس
آلیب و شعرینن تانیش اولموش ایلک مکتبی
قولونجو دا بیتیرن کاتب اوغلو تحصیلین دوامینی
اورمو شهرینده باشا یئتیرمیش و آکادمیک
قوزئی آزربایجانین باشکنتی
تحصیالتینی
باکینین یونیورسیته سینین ادبیات فاکولته سینده
یوکسک لیسانسینی آلمیشدیر
 18یاشالریندا بری شعر یازماغا باشالمیش آمما
نئچه ایل سونرا کالسیک هیجایی (آشیق ادبیاتی)
شعر مکتبینین سئودالیسی اوالراق بو ساحه ده
چالیشیب و یازدیغی شعرلرین یوزده دوخسانی
هیجایی شعر اولوب آما گاهداندا سربست شعر
یازیب

گوله طراوتی رنگی بویانی .
بولبوله فغانی وئرندیر اهلل .
یئتیمین گوزوندن یاشی توکدورن .
منصورو حق سوزه داره چکدیرن .
زلیخانی عشقه اسیر گزدیرن .
یوسفه زیندانی وئرندیر اهلل .
بیلمم نه حکمت وار تانری ایشینده.
جیرانی توتوبدور اسالن دیشینده .
خسته نی گزدیریر طبیب پئشینده .
ائوینده درمانی وئرندیر اهلل .
کاتب اوغلو هاردا سنین گومانین؟
گولشان بولبولوندو گل باغیبانین.
گمی ناخدانین کنت کدخدانین .
سنه ده ایمانی وئرندیر اهلل .
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گوﺯلرین

گنه گونلر گنه آیالر .
اوالجاق زای یاواش یاواش.

حئیرانام ایشینه نقاش ازل .
نه گؤزل چکیبدی قاره گؤزلرین.

بسدی ناله بسدی فغان .

طبیبه نه حاجت ایسترسه ائدیر.

یئتر داهی بوردا دایان .

عالمین دردینه چاره گؤزلرین.

یازیق بختیم بس نه زامان.
آالجاق پای یاواش یاواش.

کیپریگین محرابدی قاشالرین طاغی.
گؤزونده یارانیب جننتین باغی .

کاتب اوغلو اؤزون یورسان.

باخیشین شیطانی ائدیبدی یاغی.

درد الیندن داردا قالسان .

قؤیمور سجده قیال یاره گوزلرین .

خوش اوالر عقلینی آلسان .
باشییان دای یاواش یاواش.

رحمه گلیر خمار باخاندا شداد.

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

چولده مجنون داغدا حیراندی فرهاد.

امیر طاﻫر فﻌال قاﺯانﯽ(آتاباﯼ)

گاهدان اولور کافر کیمی بیر جالد.

یاشام:

چکیر عاشقلری داره گوزلرین.

امیر طاهر فعال قازانی(آتابای) 1357اینجی گونش ایلی
تبریزین شام قازان محلله سینده دوغولوب.

کیپریگین چاتاندا قاشین تئلینه.
توتور ساقی کیمی شراب الینه .
کاتب اوغلو آلسا آدین دیلینه .
یامان ساالر منی ناره گوزلرین .
یاواش یاواش

«یاواش یاواش»

آخشام اولدو گونش باتدی.

عارف بوگون دفتریمه

چیخاجاق آی یاواش یاواش.

یازاجییم اوباش بوباش

قاره گئجه بو بختیمه .

کوله دؤنموش اؤته نلری

اوالجاق تای یاواش یاواش.

قازاجییم یاواش یاواش
دوشه قالخا خاطیراتا

گنه یاده دوشه جک یار .

آزاجییم اوداش بوداش

گنه حسرت گنه غم وار .

عارف کوسن کائناتا
یازاجییم یاواش یاواش
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ﺟلیل درﻫمجانﯽ"تایماﺯ مییانالﯽ"

اولدوزالرى بیربیر ساپا دوزدوم گئجه یارى/
آسدیم یاناغیمدان سوزولن چاى ایشیغیندا/
سندن منه بیر قانلى اورک قالدى امانت/
اوخالنمیشیدى بیر گئجهلیک یاى ایشیغیندا/

سئودا یولونو هر گئجه آددیمالییرام من/
آختارمادایام ایزلرینى داى  ،ایشیغیندا/
آىدا اوزادیب أللرینى دویغوما ساری/
کؤلگم ایلیشیب تئللرینه پاى ایشیغیندا/
یاﺷاﻡ :

سیلکیندى گئجه ساچالرینى آى دومان ایچره/
تایمازدا اوخور اول ساچا الىالى ایشیغیندا

جلیل درهمجانی"تایماز مییانالی" 1354ینجی
ایلین آذر آیینین 27سینده قارلی کولکلی بیر
سویوق گئجهده بیر ادب سئور عائلهده دونیایا گؤز
آچدی.
اوشاق چاغالریندان اطرافیندا کی عائلهنین ألینده
دائما کتاب گؤردوکدن کتاب اوخوماغا و اؤزللیکله
شعره ماراغ بسلهدی.
تایماز  16یاشیندان فارسجا شعر یازماغا باشالدی
سونرا  21یاشیندا اوستاد دکتر ارشد نظرینن
تانیش اوالندان سونرا تورکجه شعر یازماغا اوز
گتیردی.
او تحصیالتینی لیسانس مقطعینه کیمی
حسابداری رشتهسینده ادامه وئریبدیر.
اونون شعرلرینین چوخلوسو ایران و آزربایجان
قزئتهلرینده چاپ اولوبدور و ایکی کتابیدا چاپا
حاضیرالنیر.
تایماز شعر یازماغدان عالوه آپاریجیلیق
صنعتیندهده فعالیت ائدیر و چوخ پروگرامالری
ایراندا حتتا آزربایجاندا آپاریبدیر

تایمازین مزارین قاز بنؤوشهدن

ایﺸیغیندا

کؤنلومه وئرمهگه اؤیود یئتیرین...

سورگوﻥ دویغوﻻر
یاساق دویغوالریچین سورگون اولموشام
دوغماز بولود کیمی غمدن دولموشام
سون باهار گولو تک گؤر نه سولموشام
بیر قیغیلجیم منه اومود یئتیرین
حسرتلی گؤزلری بوالقالنارکن
گیزلیجه سؤزلری دوداقالنارکن
اورکده کی سئودا یاناقالنارکن
گؤزللیگی گؤرمک یاساقالنارکن
گؤزومدن یاغماغا بولود یئتیرین
آسیلدی گؤزلریم ناز بنؤوشهدن
یازیلدی سؤزلریم یاز بنؤوشهدن
اولمادی حسرتیم آز بنؤوشهدن

سیلکیندى گئجه ساچالرینى آى ایشیغیندا/
دَن دَن تؤکولور سئوگىسى آخ واى ایشیغیندا/
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گئتدین؟

حسین شاهمرادی

دئدیم دردیمی داغالرا
اوزوم دوشدو آیاغالرا
شکلینی چکدیم باغالرا
منی آتدین هارا گئتدین؟
آدینی یازدیم یولالرا
ساغیمدا دؤندو سولالرا
حسرت قالدیم او قولالرا
منی آتدین هارا گئتدین؟
گوندوزلریم گئجه اولدو
هئچ بیلمه دیم نئجه اولدو
محببتیم وئجه اولدو
منی آتدین هارا گئتدین؟
اوره ییمه یارا دوشدو
گؤزلریمه قارا دوشدو
باهار کؤنلوم قارا دوشدو
منی آتدین هارا گئتدین؟
آختارمامیش یئر قالمادی
فلک مندن آز آلمادی
سنسیز دردیم آزالمادی
منی آتدین هارا گئتدین؟
هئچ ائلده سن تک ناز اولماز
قیش عؤمروم سن سیز یاز اولماز
سن سیز اؤلر تایماز  ،قالماز
منی آتدین هارا گئتدین؟؟؟

یاشام :
حسین شاهمرادی زنگان شهرینین رجعین
کندینده دونیایا گؤز آچمیشام ابتدایی تحصیالتین
کندیمیزده اوخوموشام سونراسی آتام دمیر یولوندا
چالیشدیقینا گؤره ،انتقالین وئردیلر زنگانین
شهرینه ،و من قاالن تحصیالتیمی دیپلما قده ر
زنگاندا اوخویوب و باشا یئتیرمیشم آنجاق
اوشاقلیقدان ادبیات و هنری ایشلره چوخ عالقم
واریدی و مدرسه ده سسیم یاخجی اولدوقونا
تکخوان گروه سرود و حتی صف باشینین قران
اوخوماسین منه تاپشیراردیالر ،بعضاً ائوده تک
اوالندا اؤز اؤزومه سؤزلری قوشوشدوراردیم و
اوخویاردیم دبیرستان زامانی معلیمیمیز
اوشاقالردان ایسته دی هر کس بیر شعر یازیب
گتیرسین او زامان معلیم منیم شعریمی چوخ
چوخ خوشالدی آمما زندگیده مشکالت مالیه
گؤره تحصیالتی ادامه وئره بیلمه دیم و کرج
شهرینه کوچدم و بیر موددت ایشه و چؤرک
قازانماقا مشغول اولدوم بعضاً داییم ناکام
موعللیملن شعر بارسینده دانیشیب و چالیشیردیم
کی صنعت شعری اؤیره نیم ،من بایاتی شعرینی
چوخ سئودییمه گؤره شعرلریمین باشالنیشین
ایکی ایل بایاتی شعرلریلن چالیشمیشام و اولین
قوشما شعریمی  1390ایلینده یازمیشام و ایندیده
چالیشیرام شعرلریمی توپالیام تانرینین و
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دوستالرین کومگیلن بیر کتاب چاپا وئره م ،عین
حالدا کرج شهرینده یاشاییرام و  4اوشاقیم وار،
اوچ قیزیم وار بیر اوغلوم ،ایشیمده کی ماشین
آلیش وئریشینده چالیشیرام.
بیلدین هئچ
اِی کـوْنول دن بی خبــر یـانـدیـم کـؤزردیم ،بیلدین هئچ؟

اینتظاردان کؤوره لیب قان یاش سوزردیم ،بیلدین هئچ؟
تـاپشیــراردیـم جیسمیمـی جــوشقــون گَلنــــده سئللــره
جـان آالن عشقینــده مَـن سـاکیت اوزردیم ،بیلدین هئچ؟
گاه قـوناردیـم کـوْنلـونـون گــولــزارینـه بـولبـول کیمین
گاه دلـی جِیــران کیمیـن فیکـریـن گَـزردیم ،بیلدین هئچ؟
بـاغبــانــدان گیـزلـیجـــه بـاغــدان دَرَردیـم دستـه گـول
سَــن گَلَنـــده یــؤلــالرا بیــر بیــر دوزردیم ،بیلدین هئچ؟

دؤستو اؤلَـن دؤستون اوزو هچ گولمز
دؤستون گیزلی دردین باشقاسی بیلمز
دؤستـو یاخجی اوْالن هچ زامان اؤلمز
صـــداقـت کنـــدیـری پـاراالنمـــــاســـا
اینسـان بیـر بیــرینین قیمـــاز جـانینــا
تؤخانمــاز کیمسه نین شُهـرت شـانینــا
حاکیـم اولمــاز بَشَـــر اؤز ووجـدانینــا
نیفــــرتــدن اؤرَگــی چـاراالنمـــــاســـا
هیجــرانیـن وعـده سـی داال چئـوریلـر
آجــی حســـرت دوْنـوب باال چئـوریلـر
اؤرَکلـــر باشقــــا بیــــر حاال چئـوریلـر
داغ داغیـن اوستوندن سئراالنمـــاســا
«آمانسیــز» یاشایـار هــامی دونیـــادا

تئللــرینــده سئیــر ائــدیـب اَل گَـــزدیــرَردیـم نـازنیـــن
زولفـونون هـردسته سین گول تَک بَزردیم ،بیلدین هئچ؟
اوْل قَـدَر یـؤل گـؤزله دیـم یؤلالر یـؤرولـدو سئـوگیلیم
مَـن بـو هیجران دَردینـه داغ تک دؤزَردیم ،بیلدین هئچ؟

اینســـانیـن آرتیــرار تـــامی دونیـــادا
دؤالر هر سوفـرانین جــامی دونیـــادا
اینسـانلیق کلْمـه سی قـاراالنمـــــاســا
ﺟیــراﻥ

جـانِ شعـریمــده سنیـن چـوخلـو نیشانیـن وار گـولـوم
گَـر نیشانین یوخـدوسـا ،شعـری پوزاردیم ،بیلدین هئچ؟
بَسکی هیجـران چکمیشــم شوق ویصـال الـدَن گئدیب
آچمامیش بیرغنچه تَک سوْلدوم بوْزاردیم،بیلدین هئچ؟
سَــن «آمـانسیـــز» عشقیمـی سـالــدین اَیاقــالر آلتینـا
آممـا یالنیـز ،عشقـی مَـن ،سنــده گَـزردیم ،بیلدین هئچ؟

باخیشـالریـن نه گـؤزلـدیر
آی گـــؤزلـــری قارا جیران
اؤرَگیمـــــی درد آلیبــــدی
إیلــــــه درده چـارا جیران
نـه گــزیـرسن یال یاماجی
سَـن سَـن دردیمین عالجی
بـاخـانــــدا منــــه قیقاجی

اینسانلیق

قلبیـــم اوْلــور یارا جیران

محببــت اینســـانــی مهـــریبـــان إیلَـــر

داغــــدا دوْالن دوزه گلمــه

اینســـــــان محببتــــــدن آراالنمــــاســـا

دَرینــــده قــال اوزه گلمــه

هِچ عاشیق سئـوگیدَن کوسوب اینجیمَز

اؤوچـو باخیـر گـؤزه گلمــه

سئـوگینیــن اؤخـونـدان یـاراالنمــــاســا

ســـاالر سنــی تــؤرا جیران
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گـــؤزل یارانــدیـن اَزَلــــدن

شک گتیرمه یارادانین ایشینه

کِچمک اولمـاز سَن گـؤزلـدن

سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر

قؤرخورام چیخسان خَزلدن
اوخ قلبینــــی یارا جیــران

هر ایشی تاپیشیر توکل ائیله
یوخ یئردن یارادیب یوخ یئردن بئله

«آمانسیــز» داغینــدا یاییل

گئشمشی گتیریب وئرر ال اله

غفلـت یـوخـوسونـدان آییل

سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر

بـاخمـــا منـــه ماییـل ماییل
رحمیـن گلسین یارا جیــران

گئجه نی گوندوزو یارادیب سنه

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

دونیادا ایشقلی گؤز وئریب سنه

ﺣﺴین ﺷاﻫمرادﯼ(سونمﺰ)

سؤزومو دئییرم هر دوشونه نه
سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر
حقیقتی قویوب ناحاق دانیشما
او دونیانین آالوینا آلیشما
هممشه یاخجی اؤل پیسه قاریشما
سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر

یاشام :
حسین شاهمرادی(سونمز)1364گونش ایلی
زنگان میانا یولونون اوستونده یئر آالن رجئین
کندینده دوغولوب؛بئشینجی صینیفه قَدَر درس
اوخوموشدور ؛اوشاقلیق چاغالریندان شعیر یازماغا
اوز گتیرمیشدیر؛آذاربایجانین آدلیم شاعیرلری
بهمن وطن اوغلو شوجاعت مممدلی و ایصیرافیل قوربان
پور ماالنسادا ایندیسه گوجلو شعیرلر یازیب یارادا
بیلیر؛عین حالدا شاعیر عایله لیدیر و دوغولدوغو کندده
یاشاییر؛شاعیر سونمز ایندی اؤزوندن کیتاب چاپ ائله مه
ییب اومود ائدیرم یوخون گله جکده یازیدیغی اثرلر چاپ
اولونوب آذاربایجان سوز خزینه میزه عالوه اولونسون؛

اهلل سنندیر
نه وار یئر اوزونده یاشایان بنده؟
سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر

یاراتماییب سنی نظردن ساال
درد وئرر چاراسی تاپیلماز باال
قویماز کیمین کیم ده قیصاصی قاال
سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر
اینسانی آلالدار زای ائلر طاماح
ازلدن پاخیال وئرمه ییب اهلل
یوخسولون الیندن توتاندا واهلل
سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر
فلگین قضبی بیر به بیر یخیر
گئن دونیا نامردین اوره یین سیخیر
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پاکیندا پاکلیغی اوزونه چیخیر

آی داش آتان داشیندا بیر واقتی وار

سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر
مین ایللر یاشاسان عومور یاشدادی
اهلل سیزی هر طرفدن قؤروسون

آغیل یاشا دئییل آغیل باشدادی

نامردین ریشه سی کوکدن قوروسون

هئی آغیلسیز آغیللینی داشالدی

محمد اُممتی علی نوروسون

آی داش آتان داشیندا بیر واقتی وار

سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر
(سونمز)م سوز چکیر دوز اؤز واقتینا
چالیشگینان بیر گون دوشرسن یادا

نه دوشوبدور طالعمین باختینا

جهد ائله تمیز آدقازان دونیادا

چیخانمادیم شاهالر چیخان تاختینا

یاتان بختیمیزی بلکه اویادا

آی داش آتان داشیندا بیر واقتی وار

سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر

یانماﺯ
اؤزونه یانمایان اؤزگه یه یانماز
اؤتو بیر طرفده سو بیر طرفده
دریادا غرق اوالن نوحون گمی سی
گمی بیر طرفده نوح بیر طرفده

(سونمز)م بعضی یول؛ عاغیل هوش چاشیر
عزراییل الینده بیر شیرتدا آشیر
واقت تک لیک؛ تک اهلل ها یاراشیر
سن اهلل هینان اول اهلل سنندیر.
آﯼ داش آتاﻥ
ائله داش آتدین کی باغریمی یاردین
آی داش آتان داشیندا بیر واقتی وار
منیم داشیم هامی داشدان آغیردیر
آی داش آتان داشیندا بیر واقتی وار
من اؤنو سئویرم او منی سئویر
کوکسومون ایچینده اوره ییم دویور

بیر گونوموز یئرمی دؤردجه ساهاتدی
ایشقلی گوندوزو گئجه قارالتدی
یئری گویو نئچه گونده یارالتدی
یئرده بیر طرفده گوی طرفده
شاه اولساندا بیر گون سنی اَییَرلر
دئمیرم ها قدیمنن سوز دئیرلر
اؤوچویا مسیری نیشان وئررلر
اؤوچو بیر طرفده اؤو بیر طرفده

باشیمین اوستونن اهلل هیم گؤرور
آی داش آتان داشیندا بیر واقتی وار
او گون نن کی شعیر سوزه باشالدیم
داها اؤز اؤزومو دا تواشالدیم

(حوسین سونمز)اؤلوم حاقدیر یارادان
من اؤلوب گئدنن سونرا دونیادان
روحومو جیسمیمی بؤلور آرادان
جیسمیم بیر طرفده روح بیر طرفده

چوخ یئرده شیطانی اؤزوم داشالدیم
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علی جباری

رشید ین اوغلو احمد جباری  ،موغانین حاجی
خوجالی طایفاسینین قره گؤز تیره سین دن دیر
اوردان گلیب خییاوون( مشگین شهر )ین  ،اهر
چایال  ،قارا سویون بیر -بیریله قووشان یئرده اهر
چایین قیراغیندا سارخانلی آددا بیر کندیده آنام
 ،گولستان  ،ال سئویشیب ائولنیبدیر.
من کیملیکده  ،لطفعلی،عائیله آراسیندا  ،علی ،
ادبیاتدا  ،خالق آراسیندا علی جبا ری ( علی
معللیم ) آدیال -1345 ،ده  ،دؤردونجو اوشاق
اوالراق  ،سارخانلی کندیده دونیایا گلمیشم .
آنجاق اوزامانین فیکیریله  ،سرباز آپارماسینالر
دئیه ،اوچ ایل بویوک آلیبالر ،کیملیگیده دوغوم
گونوم  - 1342/7/1-یازیلیبدیر  .یوخسولوق
الیندن  -1354دون  ،پاییزیندا  ،قیرو آیینین
(آبانین ) اون دؤردو ،سارخانلی دان کؤچوب
تبریزه گلدیک  .ایشله مکله  12باش عائیله نی
ساخالدیق .
بیر ﺷﻌریمده دئمیﺸﻢ
ازل گؤندن بو دونیایا گلنده
اؤزون منه وئردی نیشان یوخسوللوق
ها ایسته دیم بلکه الیندن قاچام
اولدو منه مونیس هرآن یوخسوللوق
آنا تک یاتمادی منی گؤزلدی
هارا گئتدیم ایزلریمی ایزلدی

بیردردیمی الپ چوخالدیب یوزلدی
ائتمه دی بیر درده درمان یوخسوللوق
بوراخمادی بیر اَلیمی اَلیندن
هرنه دئدیم اینجیمه دی دیلیمدن
ترپشنده بیر داش سالدی بئلیمدن
اولدو آییق بیر نگهبان یوخسوللوق
هئچ گئیمه دیم اوندان بیر نوع لباسی
هرآن توتدوم تازا دردلردن یاسی
هرزامان ائله دیم بیر زاد سووداسی
اوندادا تئز وئردی زیان یوخسوللوق
یول آختاردیم بلکه الیندن قاچام
قارانلیغا شاید بیر ایشیق آچام
ثروت اوچون منده بیر الم ساچام
توتدو یولو ائتدی پئشمان یوخسوللوق
ازلدن بوش ساخالدی تاباغیمی
هربیر ایشده تئز آلدی قاباغیمی
قوجاقالدیم قملی دیز آیاغیمی
اولدو منی دالی ساالن یوخسوللوق
منده بیر اینسانام دولتلیه تای
نه دن اولدو بو یوخسوللوق منه پای
علی سنده پول یئرینه دردی سای
دئه سن ائتدین منی ناالن یوخسوللوق
 5قارداشالریمال بیرلیگده ایشله ییب ائو آلدیق  .گوندوزلر
ایشلدیم  ،گئجه لر تبریزین باهارخییاوانیندا قطران
گلزار،شیخ شمس ،پاسارگاد  ،مدرسه لرینده درس
اوخودوم آخشام ساعات  -6دا ایشدن چیخیب  ،مدرسه یه
گئدیب ،ساعات  10دا ائوه قاییداردیم .بیر تیکه چؤرک
یئیب بیر ساحات اؤز درسلریمه باخیب سونرا جیب
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خرجیمله آلدیغیم کیتابالری اوخویاردیم کیتاب اوخوماق ،
یامان داد وئرردی .
گئنه سحر  -7ده دوروب ایشه گئدردیک .
 5ایلده سگگیزینجی کیالسینا قدردرس اوخودوم.
ازل گؤندن قویدوالر فرش توخییام
ناچار اولدوم گئجه لر درس اوخویام
 – 1360دا  ،آماده خدمت ایسته ییب  ،دای منی درسه
یازمادیالر .ها یالواردیم دا  -9ا ،یازمادیالر .بیر ایل مدرسه
سیز قاالندان سونرا  1361/04/15سرباز گئتدیم
 2ایل باتی دا ،پاوه  ،نوسود آدلی منطقه ده ایران وعراق
ساواشیندا بی سیمچی اوالراق جبهه ده قالدیم.
سربازلیغی قورتارماق همان اوزامانین دبیله منی تئز
ائولندیرلر یاشام چتینلیگی داها قویمادی درسین آردین
توتام .
 – 1368دن کاشی  ،داش  ،دوزمک ایشینه اوز گتیردیم.
 – 1377نین اسفند آیینین اوچونده حیات یولداشیم
عمیم قیزی دونیادان گئدیب ،منی  4اوشاقین الینده تک
قویدو .
 -1378ده ناچارلیقدان  ،بیرقیزیمی ،اوچ اوغلومو  ،آتا
،آناما تاپشیریب باکی یا ایشله مکه گئتدیم.
 2ایل باکیدا چالیشدیم آرا سیرا گلیب اوشاقالرا باش
ووروب ائو خرجلرینی وئرردیم ،ایکی ایلدن سونرا قاییدیب
اوشاقالریمال بیرلیکده عباسی خییاوانیندا  ،اؤز ائویمیزده
یاشاییریق .
ازلدن کیتاب اوخوماغا اؤزلیکله تورک ادبیاتینا چوخ
ماراقلیدیم چالیشاردیم هر مطلبدن (ادبیاتدا ده ده قورقود
 ،صابیر  ،معجز  ،شهریار ،سهند  ...،تاریخی  ،مذهبی ،
سیاسی ،ادبی ،مکتب لری  ،معلومات عومومینی  ،رمان)...
اوخویام .
ایلک شعریمی جبهه ده یازدیم آنجاق آردین توتمادیم .
داوملی اوالراق( کالسیک،اؤز
 1370باشالدیم
قالیبیمیزده ،باشاردیقجا یئنی ،مدرنین ایزی اوالن دیلده،
فیکیرده  (،سمبولیستی  ،فورمالیستی دیلده یوخ  )،عام
مللتله راحات ایلگی قورماق اوچون  ،ساده دیلده
شعریازماغا  .شعری تکجه آماج (اینجه صنعت اینجه
صنعت اوچون) یوخ  ,آراجدا (ابزاردا) گؤردوم .
من شعرین گؤزلیگینی (ائستئتیگینی) ساده لیکده  ،ائل
دردین دئمکده ،کسه بیر یول اولماقدا گؤردوم .

ازل گوندن ائل دردی  ،وطن دردی  ،منیم دردیم
اولوبدور.او دردلری شعریمه داشیمیشام
وطن دردی دئییلن یئره جان آتاردیم .
انجمن ادبی تبریزده  ،آذربایجان دردینی دئمگه بیزه
امکان وئرمه دیلر.
 – 1385ده نئچه یوالداشیمال اؤز ائویمده ساز ،سؤز
اوجاغی  ،انجمنی نین تملین قویدوم .
انجمنی یاشاتماق اوچون چوخ  -چوخ عذابالر چکمیشم.
نئچه یئرلردن سورغوالرا چکیلمیشم .شوکوراولسون اللها
انجمن هله ده یاشاییر .
اؤز ائویمده جمعه لری آذربایجانی رقص کیالسی قویوب
جاوانالرا رقص اؤرگتدیک
اؤزدیلیمیزده درس اوخوماق اوچون دیل اوستادیم رضا
عالی نین ،اؤیرتمنلیگیله اؤز ائویمده کیالس قویدوم .
دیله گؤره پورفسور زهتابی نین کیتابالرینی چوخ
اوخویاندان سونرا دکتر صدیق  ،دکتر فیض الهی  ،گلیب
بیزدن امتحان آلیب 12نفر سیناقدان گئچیب قبول اولدو .
منده  19نومریله دکتر صدیق  ،دکتر فیض الهی  ،رحمت
لیک اوستاد شیدا نین  ،تعیید ایمضاسیال اؤز دیلیمیزین
مدرکینی آلدیم .
اوندان سونرا یاواش – یاواش درس دئمکه باشالدیم ،
اؤرندیکلریمی ماراقلیالرا اؤرتدیم.
 -1389دا  ،منی نئچه اؤرنجیمله اؤز ائویمده توتوقالییب
زندانا سالدیالر.
-1395 -1392ده گئنه ده توتوقالنیب زندانا گئتدیم ،
زنداندادا وطن دردینی چاتدیرماغا چالیشیردیم ،
اؤرندیگلریمی درس دئییردیم .
اورانیندا سورغو سوالین گؤردوم  ،آنجاق دیز چؤکمه دن
وطن دردین اؤزومله داشیدیم .
اوردا  -بوردا ائولرده کیالس قویوب اکثریت دانیشگاه
اؤیرنجی لرینه درس دئمیشم .
فیس بوکدا ( آنا دیل – اویرتیم ) آدلی صفحه مده،
تئلکرامدا ،سورغو  ،جاوابال  ،دیلیمیزی اؤیرتدیمگه
چالیشیرام
گؤنلر اولوب  ،تبریزده بیرگئجه ده  4-3تویا گئدیب ،
مفته ،پولسوزشعر دئیب
ائل دردینی  ،وطن دردینی ،آچیق  ،ساده دیلده ( آنا
دیلده مدرسه ،ائشیدیرسن دییم بابک ،ائله بابک ،

) Xudafərin 210 (2022خداآفرین-210مهر1401 -

94
دوشونجه لی اینسان  ،بؤله جییم من  ،خوجالی قیرغینی
 ،اویانگینان آذربایجان  ،آی وطن  ،شاعیر  ،آشیق  ،زلزله ،
باهالیق  ،جئهیز ،حاجیالر ،شاخسئی  ،تیریز  ،هاییمیز )...
ائلین اوره گی ایسته ین ،آنجاق دئییه بیلمدیگی سؤزلری
 ،من دئییب قوالقالرا چاتدیریب  ،ائلیمدن -خالقیمدان
آلقیش آلمیشام.
سسه چئوریلمیش کامیل تورکو قرآنی،
 -67دانا اؤز شعرلریمدن
 - 70خالق ماهنیسینی بوردا کی اؤز موغنلیلریمیزین
سسیله .
ده یرلی دوستوم مرتضی نقی پورون هنر یاردیمیله بیر
سی دی ده یئرله شدیریب
اوندان  15000مین دانا  ،سی دی یه ووروب یاتان ائلی
آییلتماق اوچون مفته میللته وئریب یایمیشام .
آذربایجانین اکثریت کندلرینه  ،شهرلرینه خالق
شعرلریمی  ،سسیمیزی چاتدیرماق اوچون الیندن گلنی
اسیرگه مه ییب لر.
چوخ ساغ اولسونالر خالقیمیزی ،ائلیمیزی  ،اوالر مندن
چوخ چالیشیب چوخ یایبالر .بوائلیمیزین گوجیله سسیم
مرزلری یاریب چوخلو آیری اؤلکه لره گئدیب چاتیبدیر .

تبریﺰ
تاریخین دولودور دئوریملریله
گئنه آتالنگینان  ،دا یاتما تبریز
گؤرست ولقانینین آتیشالرینی
انتیظار گؤزلری بویالتما تبری
پاتالییش واختیدیر  ،دا یاتما تبریز
ستارخانین سنده گول له آتیبدیر
پیشرورین زیندانالردا یاتیبدیر
مللی حوکومتی خالقین دادیبدیر
دادین آغیزالردا تورشاتما تبریز
یاشات اوگؤنلری  ،دا یاتما تبریز
خیابانی جسارتین هارایال
ثقۀ السالم تک دوشمنی زایال
زهتابی نین یازیالرین دور پایال

یئنی فیکری اوجالت ترد ائتمه تبریز
معجز نه قدر دئدی  ،دا یاتما تبریز
بیلیرسن می تورکون گؤزو سنده دیر
بابک اوغلو گزن ایزی سنده دیر
مین لر بابک ایندی اؤزو سنده دیر
اویاقالری داها یوخالتما تبریز
آلگینان حققینی  ،دا یاتما تبریز
علی میسیوالرین فیکرین ایزله سن
حاج مهدی نین ائوین دور تمیزله سن
انجمن غیبی گلسین گؤزله سن
مللته شوراوخو سوسدالتما تبریز
آجلیغا دؤزریک  ،دا یاتما تبریز
دوزدور واردیر سنه چوخ تور توخویان
چوخ ایگیدین وار اؤلومدن قوخمویان
فریدون تک دارا مئیدان اوخویان
گولوستان باغینی اونوتما تبریز
دار آغاجی دئییر  ،دا یاتما تبریز
شاهگؤلون شاهلیقدان گؤرسدیر نیشان
آرخانا عینالی دایاق هر زامان
ارکین  ،گؤی مچیدین ،بازار  ،کندیوان
هاممیسی دئییرلر یوباتما تبریز
گؤرست بیرده اؤزو  ،دا یاتما تبریز
چوخلو داهی لری بارا گتیردین
روشدیه نی  ،مبعیینی یئتیردین
شهریاری قوجاغیندا بیتیردین
قوچاق شاعیرلری آغالتما تبریز
قانان الر درد چکیر  ،دا یاتما تبریز
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دانیشدی باغچابانال الل ال ،کارالر
سنده چوخ دانیشیب سازیال  ،تارالر
اوستادسلیمی دن چوخ یادیکارالر
آیریلیق ماهنی سین اوزاتما تبریز
دور ویصال واختیدیر  ،دا یاتما تبریز
رشیدیه بیلیم یوردو آچگینان
منلیگینین بایراغینی ساچگینان
شاه اسماعیل دالیسی جان قاچگینان
باال اوجالت یادی اوجالتما تبریز
تانیتدیر هاممییا  ،دا یاتما تبریز
بیرینجی شهرسن ساخال آدینی
اؤزگورلوگون گؤرست بیزه دادینی
باالن علی چکیر های فریادینی
ایگیدلرین گؤزون ایسالتما تبریز
قورتار بیزی قمدن  ،دا یاتما تبریز
آﺷیﻖ
دانیشدیر سیننده ده ده مین سازین
تاریخدن کولتوردن دئسین یای آشیق
قیش آلمیش کونلومه گتیر شن یازی
بیلیم کملیگیمی منده آی آشیق
هاواالردان دولو اتک جنبله
دیوان مجلیسی گتیر اووله
دیلیندن ده یرلی دوررولر گله
بؤیوک خزینه دن سال بیر های آشیق
قمدن چوخدور سئون دیلقم هاوانی
ساری تئل ساغالدار خسته اینسانی
چوخ تانیشدیر سازال ائلی اوبانی
ساز  ،سؤز اؤلسه گلر یاددان پای آشیق

شسلی دایان ساز آالندا الینه
تعریف دئه تورک دیلی اوغوز ائلینه
بؤیوک شاعیردن سؤز آل دیلینه
دیلین اولسون اوخ تک سؤزه یای آشیق
چال اوخو سازیندا یوزلر هاوانی
بوتون شیکسته نی بیرده اورفانی
کوراوغلو سسیله دوالن هریانی
تورک ائلینده قوچاقالری سای آشیق
سن چالگینان گوزل بیر ائل هاواسین
ساز سسیندن اؤرک تاپیر داواسین
قوی ساز یوال سالسین ائلین توی  ،یاسین
منصوریده آغال سن های های آشیق
میالددان چوخ قاباق گلیبدیر آدین
ده ده م قورقود اولوب سنین اوستادین
دیلی دیری ساخلیر ناغیل فریادین
نئچه داستان دیری قالیر دای آشیق
یانیق کرمینی چالدی عدالت
چنگیزله  ،زولفیه ائدیبلر همت
اورگیال چالینیر سازدا هم ساعت
قاتماقال موسیقی اولماز زای آشیق
بئش تومن پول اوچون سیندیرما سازی
تورک خالقین گئچمیشین دئییر آوازی
بو سیالحدان قورخور شاهالرال قاضی
بو سیالحا آزدیر اوالن تای آشیق
بابام بوسازیال گلین گتیریب
کیملر چالیب بونو بیزه یئتیریب
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نئچه میلیون تویالر یوال اوتوروب
مبارکدی هر چالدیغین توی آشیق
من علی ده ائلین شاعیر اوغلییام
ازل گؤندن ساز سسینه باغلییام
وطنیم ساواالن اوجا داغلییام
کئچر کندیمیزدن اهر چای آشیق
داﯼ قوﺟالیراﻡ
یازینی یاخیندان گؤز تار گؤرنده
اوندا اینادیم کی دای قوجالیرام
گؤزومون قاباغین تورالر هورنده
اوندا ایناندیم کی دای قوجالیرام
فلک داد پاییمدان وئردی آجیمی
هرآن ایتمیش گؤردوم اؤزآماجیمی
آغارمیش گؤرنده قارا ساچیمی
اوندا ایناندیم کی دای قوجالیرام
دونیادا یاشاماق سانکی اویوندو
اؤرک هربیر دردی ییخجاق سئویندی
یوککوشو چیخاندا یامان دؤیوندو
اوندا ایناندیم کی دای قوجالیرام

اوندا ایناندیم کی دای قوجالیرام
یئنیلمز گؤرسدیم درده اؤزومو
دئیه ردیم اینسانین اوال دوزومو
بزیینده بو آغ توکلر اوزومو
اوندا ایناندیم کی دای قوجالیرام
حیله گؤردوم علی ظالیم باشیندا
دئدیم اودولمارام اونون آشیندا
او واخکی دینمه دیم ظولمون قارشیندا
اوندا ایناندیم کی دای قوجالیرام
-----------------------------ﻋبداله قاسمﯽ
(ییلماز)1372اینجی
گونش ایلی ایسفرایین
شهرینین دهنه اوجاق
کندینده دوغولوب.
عالیه تحصللیدیر؛آشاغیدا شکیللرینی گؤردوگونوز
کیمین اوچ کیتابین مالفدیر؛ (ترکها در خطه
خراسان)( ،ارغیان مَثَل لَری)( ،میراث
کایرا)ایندیسه تورک فرهنگ و تاریخی اوزره
چالیشمادیرالر؛تورکولوژی ،میتولوژی و اتیمولوژی
بولومونده ده آراشدیرماالری واردیر؛

دورمه می خیردالدیب تیکه یئینده
پالتاریمی یاواش –یاواش گئینده
ایلک نوه م منه ده ده دئینده
اوندا اینادیم کی دای قوجالیرام
چوخ یئرده صبریمله فلگی اودوم
چالیشدیم چوخ قاچدیم دردی اونوتدوم
بیری داغی چیخاندا دیزیمی توتدوم
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192صفحه ده 1395اینجی ایل
194صفحه ده 1395اینجی ایل
 307صفحه ده 1396اینجی ایل

اودا دوپ دورویدو بیر بوالق کیمین،
تزه قایساقالنمیش بیر قایماق کیمین،
اومودون باغالدی او قورشاغیما،
هویوخوب دوغروخدو دیلکلریمیز،
اوخودو عقدیمیزی بَبَکلریمیز،
توتدو تویوموزو ایستکلریمیز،

----------------------------------------------ﺣاﺟﯽ خاﻥ اؤغلو داود انتصارﯼ.

او جاهاز گتیردی اؤز صداقتین،
من کبین سالدیردیم محبتیمی،
بیر گؤزل ائو یاپدیق اورگیمیزدن،
پنجره سین قویدوق بَبَگیمیزدن،
ایچینی دؤشه دیک امگیمیزدن،
ایلک ائوالدیمیز شرافت اولدو،
آغیز شیرینلیگی کؤنول خوشلوغو،
گون به گون بو بیزه بیر عادت اولدو.
گؤرموﺷﻢ

(انتصار)1341اینجی گونش ایلی گونئی دن
شرقی آذاربایجانین خوجا بؤلگه سی دئییلن
شَرَک(شهرک) کندینده دوغولوب؛هر حالدا اوستاد
انتصارگونوموزون بویوک شاعیر و یازارالریندان
بیریدیر؛عومور بویو یازیب یارادیغی شعیرلریندن
ایلک اوالراق (باشا دوشمه یین ایاغا
دوشر)ایکینجی کیتابی اوشاقالرا حصر اولونان
(قارآدامی) چاپ اولونوب سوزخزینه میزه عالوه
اولموشدور.
آخیر چرﺷنبه
آخیرچرشنبه یدی بیر پلمه گئجه،
کؤنلومو اوقیزا قورشاق سالالدیم،

دؤرد آیاقلی گؤردوم آدامجان قانیر،
ایکی وارکی دؤرده سایاق گؤرموشم.
قوجاالر گؤرموشم یئددی یاشیندا،
یئتمیش بئش یاشیندا اوشاق گؤرموشم.
شاگیردلر گؤرموشم اوستادا اوستاد،
دانشگاه قورتارمیش گؤردوم بئساواد،
کیشیلر گؤرموشم باشیندا چارقات،
آرواد وار باشیندا پاپاق گؤرموشم.
باال وارکی وار ده ده یه یوخ دئییب،
دَه ده وارکی اون بیر اوغول ساخالییب،
باخار گؤز گؤرموشم یاتییب ،یوخالییب،
یومولموش گؤز وارکی اویاق گؤرموشم.
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آدام وار دانیشماز ،دونیا جان بیلر،
آدام وار بیلمه میش هر سؤزو دئیر،
آدام وار آیاغی باشدان چوخ بیلر،
آدام وار کله سین آیاق گؤرموشم.
آدام وار دوواردا کؤندلن یئریر،
آدام وار دوز یئرده یئریمگه اؤلور،
قیچی یوخ گؤرموشم طیارا سورور،
ال آیاقلی وارکی چوالق گؤرموشم.
آدام وار صاف سؤزوچئینه ییب یئیر،
آدام وار مطلبین گؤزوایله دئیر،
پلنگ وار تولکونون آرتیغین یئیر،
پیشیک وار شئرایله آیاق گؤرموشم.
گؤرمه دیم یوخسوال چیراق یاناندا،
مرد دؤولتلی اوالر ائشید ،اینانما،
وئرانا دونیا دا هر بیرزماندا،
مرد ایگید قیچیندا باداق* گؤرموشم.
رسم دیر روزگار وئردیگین آالر،
بو چرخ فلگه ائتمه اعتبار،
دونیا دان تمنّا ائتمه انتصار،
دونیانی باشا باش بویاق گؤرموشم .
ﺷﻌرین
یاشا یوخسولالری ،دوی کوتله لری،
بوتون دویغوالرا بلنسین شعرین،
یوغرولسون سوموکدن ،سوزسون ایلیکدن،
آخیب اورکلری دوالنسین شعرین.

تلفظ ائدنده شهدی آغیزدان،
سوزوب دوداقالردان یاالنسین شعرین.
معنا الر ایچینده اؤز یئرین تاپسین،
آغیزدان چیخاندا قوالقالر قاپسین،
آغیلالر دویورسون ،آنالقالر یاپسین،
کؤنولدن کؤنوله جاالنسین شعرین.
گؤزللر آغزیندا چئوریلسین نازا،
اریسین نفسه ،یاتسین بوغازا،
سوزسون موسیقییه،یوغرولسون سازا،
پرده دن پرده یه دارانسین شعرین.
ایتمیش سئوگیلیدن مکتوب قاالن تک،
دویوندن دویونه گزسین اینام تک،
سینیقچی سینیغا ساققیز ساالن تک،
سؤیکنیب جانالرا سووانسین شعرین.
شعر گرک بؤیویوب کاماال چاتسین،
مئی تک کئفلندیریب ،مزه تک توتسون،
یورغان ـ دؤشک سالیب اورکده یاتسین
تاریخین اوزونه دیرمانسین شعرین.
انتصار شعرینله آخار الن بئله،
باغالن بو پرده یه ،کؤکلن بوتئله،
چاتاق قارا باغدا یوکلنک زیله،
قورقود اوجاغینا قاالنسین شعرین.

سووولسون سیناقدان ،گئچسین تاراز دان،
سؤزو حیالی اولسون ،گلیندن ،قیزدان،
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مﻬناﺯ ﺻابونﯽ ( آیتاﯼ )

ویازدیغیم شعیرلردن ایکی جیلد کیتاب چاپا
یئتیرمه یه چالیشیرام.
قﺰل
منده بیر قوش یوواالنماقدادی تبریز دییه رک
دامغاالر ایچره بوتون وارلیغا یالقیز دییه رک
قورو گول دن چایا اوچماقدادی سون دویغوالری
آجی دردین بو غریب اولکه ده سس سیز دییه رک

مهناز صابونی ( آیتای )  1353اینجی گونش ایلی
بایراما  15قاالن شبستر شهرینده دونیایا گوز
آچمیشام .
ایلک تحصیالتیمی علوم تجربی و عالیه
تحصیالتیمی دانشگاه بیلگی سایار ریشته سینده
آنا یوردومدا اوخوموشام  1376اینجی ایللریندن
تهرانا کؤچمه لی اولوب اؤرا هونری ایشلریمی
داوام ائله دیم
شعیره چوخ ایلگیم اوالراق آذاربایجانین گئچمیش
و چاغداش آدلیم شاعیرلری نین اثرلرین اوخویوب
بیلگیمی آرتیرماغا چالیشدیم
عین حالدا شعیرایله ماراغالنارکن قلم الیمه آلیب
دویغوالریمی کاغاذ اوزرینه کؤچورتده رک 1390
اینجی ایلدن اورمو شهرینده یورد سالدیغیمال
دَیَرلی شاعیر لرایله تانیش اولوب  .واحدی و گل
اندام جانابالری و باشقا اوستادالرین یاردیم الرایال
شعیر یازماغی جیددی حالدا باشالدیم .
بو سیرادا نئچه جشنواره لرده سئچیلیب هابئله
قادین شعیر گئجه سی دئییه بهمن
فرهنگسراسیندا  15قادین شاعیرلرآراسی
سئچیلن لردن اولدوم .
هر حالدا تحصیالتیمی داوام ائله ییب حقوق
ریشته سینده لیسانس مدرکی ده آلمیشام
هله خییالیما گلن دویغوالری شعیرآدینان کاغاذ
اوزرینه کؤچوروب یازیب یاراتماغا چالیشیرام

و سوکوت تورمه له ییب گوزگو تک آیدین دیلینی
نیسگیل ایله قه هرین هر گئجه گوندوز دییه رک
اویونور قوچ نبی ،ستار خانا مشروطه چی تک
تاریخین چیینینه گورکملی مین اولدوز دییه رک
داریخیر ،چیپچاالییر هئی اوزونو دام_ دووارا
ارک ائدیب حسرتینی "ارگینه " سیز _ سیز دییه رک

ائل گولونده اوتوروب اورمویا دیز چوکمه ده دیر
گوز یاشین آخماسینی دوزالغینا ایز دییه رک
گوی مچید دن اوجالیر آخ واییمیز عینالیا
چن ده  ،چووغوندا ایترکن سونا  ،کهریز دییه رک
تبریزین بیتگی لرین قیرماسین "آیتای" بو قدر
باسیریق آغریمیز اوسته نانا  ،یارپیز دییه رک.
قزل
یئنه تانریم اوره ییندن منه ایلهام چیله ییر
سینه مین اوستونه یاز باغچاالرین سیلکه له ییر
جوم _ جولوق ایسالنیرام دویغولو سوزجوک لر ایله

سؤز سوزولدیکجه دیله باشقا بیر عالم دیله ییر
دایانیب هر گئجه گوندوز دونوخور گؤزلریمه
سونرا سئوگی له ،شئعیر کؤینه ییمی دویمه له ییر
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گؤینه ییر منده کی نیسگیل یارانین کؤزمه لری
قوجاغیمدا یئنی دن کؤرپه دیلک لر ،مله ییر
ایلمک _ ایلمک توخویور سئودا قیزی یادداشیمی
اینجی بارماقالریما جانلی غزل پیلله له ییر
" آیتای " ام من گونشه باغلی سوکوت چیلغینی یام

آنامین خوش دیلی دیر کی منی آدلیم ائله ییر.
سربﺴﺖ ﺷﻌیر
آنجاق
دؤوارالریْن آراسیْندان
دئموْکراسی قوْخویور
قاپیـْالر دا
تاقـقا-تاق تاققـیـْلداییـْر
تامارزیـْلـیْقال
قوْرخون جولوق
و یالنیـْز..
پنجرهلر باخیْشالریـْندا
یاشام
دینجهلیر.
آ...ه
قادیـْنلیـْغیـْم یاشادیـْر
آیناالردا
قارغیْشیـْمی
نیفرتیمى..
قارا باخیْشالریْمی!..

ﻋباس انﺰابى (ﺷیدا)
اورمی گولی قورودانین شیل اولسون
یاتاق یاتسین هر بیر گونی ایل اولسون
اللرده دوغرانسین قبری تیل اولسون
وجودی باغ باخچامیزا ذیل اولسون
کوراولسون گوزلری ایشق آلماسین
آدی باتسین تاریخمده قالماسین
منیم تیلیم گئجه گوندوز قان آغالر
ائوزون توتار داغ دریه یان آغالر
دریا دئیب هارای چکر جان آغالر
خان تختینده سو آختاران خان آغالر
تیلین دوشسون مین بیر دردی جانینا
چیبان چیخسین گوزلرینه یانینا
الو چکیر کول کوشنی سوسوزدان
آالجاخدیر انتقامین قودوزدان
قالمیری بیر سالم باغی اتوزدان
قورویوب باخچاالر سپیلمیش دوزدان
باعثنین قاپ پا جاسی یاپلسین
ناجاقینان قول بوداقی چاپیلسین
اورمی گولی منطقنین گوزویدی.
شنللیک وئرن منطقیه ائوزویدی
گوزللیق بسلین گوزل سوزویدی
یاالن یوخ بو سوزده نقشه ائوزویدی
هارداگورسم عکسین قاداسین آلالم
دلره م آدینی بوینوما سالالم
گئتمدیم تاریخه قیسالسین سوزوم
یازیردیم یادگار یاشالدی گوزوم
طاقتیم طاق اولدی قالمادی دوزوم
آذربایجان سنه قوربانام اوزوم
قریش قریش تورپاقیوی یاالرام
سن اولماسان بس من هاردا قاالرام
جان دئمیسم جانان یولون آتمارام
گئجه گوندوز یوخوم گلمز یاتمارام
آذر آدین آئیرسینا قاتمارام
تمام استانالرا سنی ساتمارام
شیدالقین شیداسینا جان د ئدیم
الوالندی جزها جیزا یان دئدیم
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موﻻنا ایدریس ﺯنﮕین
اللریمیﺰین بؤیوک بوﺷلوغو
بوراسی دونیا،
و بیز آرتیق چوخ سیخیلدیق.
آلیب باشیمیزی ،سنه گلمک ایستهییریک.
سنه گلمک ،اورادا قالماق ایستهییریک.
چوخ اونوتدوق ،خاطیرالماق ایستهییریک.
باشیمیزین اوخشانماسینی،
گؤز یاشیمیزین سیلینمهسینی،
قولوموزا گیریلمهسینی ایستهییریک.
یاغمورونو و ملکلرینی یئنیدن ایستهییریک.
کولهیین سسینی ،چایین سسینی،
داغالرین داغ ،دنیزلرین دنیز،
قادینالرین قادین ،اوشاقالرین اوشاق،
ارککلرین ارکک،
اکمهیین اکمک اولدوغو
بیر دونیانی یئنیدن ایسترکن،
سنی ایستهییریک اصلینده.
بونو سؤیلهیه بیلمیریک.
هر یئر گئجه ،چوخ گئجه!
و بیز ملکلرینی ایستهییریک ،ربّیم!
چوخ یئنیلدیک ...یئتمزمی؟
بیر بانکانین اؤنونده،
بیر قولتوغون آلتیندا،
بیر ضیافتین اورتاسیندا،
بیر گوناهین تنهاسیندا،
بؤیودوب دوردوق سیاهی.
گئجه ،گئجه ،گئجه،
هر یاغمور دانهسینی بیر ملک
ائندیررکن یئر اوزونه،

هر یاالنی یوز شیطان داشیمیش اوال بیلرمی؟
بیلمیریک،
چونکی،
بیلینجیمیز ایچرکن مینلرجه ایلین
قارماشیق شربتینی،
کامئرایا باخیب قاالبالیق شئیلر سؤیلهمک
و گولومسهمکله مشغولوق بو آن.
سونرا اوتوروب دوشونهجهییک بوتون بو اوالنالری.
«یوسوف»و دوشونهجهییک،
«یعقوب»و،
«موسی»نی« ،عیسی»نی ،دوشونهجهییک،
«نوح»و و اوبیریلرینی.
و افندیمیزی،
افندیمیزی.
قویوالر ،قویوالر ،قویوالر قازدیم،
بیر نفَس اوفلهمهن اوچون.
یئر اوزو باتاقلیغیندا قمیش ایدیک،
کسدیک اؤزوموزو ،دلدیک ،یاخدیق،
سونرا سنه دئییل ،دونیایا آخدیق.
دونیا کی مسجیددیر ،بیز اونو هوتئل ائتمیشیک.
قالخدیق کی ،یئنیلمیشیک،
دَییشمیشیک ،آزمیشیق،
بیر سیزی قالمیش ایچیمیزده ،باشقا شئی یوخ.
بو سیزیدان یول تاپیب قاپینا دایانمیشیق.
بیر اوشاق ،اویونجاغینی آال بیلمهمیش،
بیر قیز سئودیگینی سارا بیلمهمیش،
بیر آنا ایللردیر قولالری آچیق گؤزلهییر اوغلونو.
بیر کیشی پارامپارچا ،بیر جوت گؤز اوچون،
بیری اکمک آپارا بیلمهمیش ائوینه،
بیریسی عشق.
بیریمیز دونیانی قورتاراجاق،
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بیریمیز صاباحی.
بیریمیزین عاغلی توتوشوب یانیر،
بیریمیز بومبوش قلبینه باخیب بیرینی آنیر،
بیریمیز آیریلیغین ایلک گونو کیمی،
هر آخشام قاناییر.
بیریمیز قیامتین قوپدوغونا اینانیر،
بیریمیز چکیب گئتمیش یئر اوزوندن،
اللرینی هله آچیق سانیر.
گلدیک ایشده ،بونالر اللریمیز.
آچیلمیش ،باخ ،بیلیرسن نه دئیه؟!
کی بیلیرسن بیز بو اللرله نهلر ایشلهدیک!
بوراسی دونیا،
بو بیزیک،
بونالر دا اللریمیز.
اؤیله آچیق ،اؤیله ناشی ،اؤیله بوش،
اؤیله محجوب ،اؤیله دالغین،
اؤیله بوش.
سنین دئییلمیییک هامیمیز؟
سنین دئییلمی هر شئی؟
آالرسان ،کیمه نه؟ وئررسن کیمه نه؟
و بو آچدیغیمیز اللر سنین دئییل می؟
سنین دئییلمیییک هامیمیز ،ربّیم؟!
بیر اولدوز ،بیر آغاج،
بیر بوغدا دانهسی قدر کیمسهسیزیک،
کیمه گئدک؟
یاراالریمیز وار...کیمه؟
سیجاق بیر شئی گزیریک ...کیمه؟
مرحمت ایستهییریک ...کیمه؟
باغیشالنماق ایستهییریک...کیمه گئدهریک؟

سوروموز و جاوابیمیز سن دئییلسنمی؟
یورغونوق،
ایتیرمیشیک،
دالغینیق ،قیرغینیق ،کوسموشوق،
بو اوشاقالر بیرَر-بیرر ایتیرکن سیسلر ایچینده،
کیمه گئدک؟!
چوخ یئریدیک ،یولالر ایتدی،
یول اولدوق سنه گلدیک.
«نه گتیردین» دئمه بیزه!
سندن باشقا نهییمیز وارسا،
او بیزیم یوخوموزدور.
گلدیک ایشده،
بونالر اللریمیز،
بونالر دا اللریمیزین بؤیوک بوشلوغو.
بئش دویغوم خاراب ،آلتی یؤنوم خاراب،
اون بارماغیمدا اون آجی ،یارب!
دنیزه داالن بیر کوزه نئجه تحمّول ائتسین سویا؟!
فیرالتدین منی دونیایا،
یئنیدن آل قوجاغینا ،چاغیر منی یئنیدن!
بو سامان چؤپونو قاسیرغادا بوراخما!
بؤیوک بیر قاپینین اؤنونده بیر قاریشقا،
وورموش قاپینی ،گؤزلهییر،
قاپی آچیالجاق؛ یوخسا نییه وار؟
رحمت اؤرتهجک گوناهی،
گئریده قاالجاق غضبین آدامالری،
ائشیدیلهجک بؤیوک باغچانین
او بؤیوک ماهنیالری،
سونوالن شرابی چکینمهدن ایچهجهییک.
گؤرونهجکسن ،دورمادان
اؤززوموزدن کئچهجهییک.
گؤرونهجکسن ،هر شئییمیزله
سنه کؤچهجهییک.
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باشیمیز یئرده،
آچدیق الیمیزی سئوگیلیمله بیرلیکده.
بیزه باخ ،چکیب چیخاق اوچورومالردان!
بیزه باخ ،چیخاق دونیانین بوتون قوللوقالریندان!
پارچاالنساق آل بیزی بیر داها!
آییرما ،ائوینده اویویاق!
اؤزگهییکسه ،دوست اول بیزه!
سندن آیریلمایاق.
الیمیز آچیق ،باشیمیز و روحوموز سجدهده،
دوروب گؤزلهییریک.
سئودیکلرین عشقینه ،سئونلرین عشقینه،
انشراح ،انشراح ،انشراح،
آیتین دئییلیکمیییک سنین ،یا آهلل؟!...
----------------------------------

قاچاری آتالری ،بیز-
یولالرا ساخالمیشیق.
اوچاری دورنامیزی،
گؤللره ساخالمیشیق.
آدامالر ییخهاییخدا،
جانیمیز چیخهاچیخدا.
روحوموز آالباختا*،
چؤللره ساخالمیشیق.
کؤنلومون ماهنیسی ،دؤز!
سوسسا دا گئجه-گوندوز،
قفسده بولبولوموز،
گوللره ساخالمیشیق.

موسﯽ یﻌقوﺏ
ساخالمیﺸیﻖ.

آلالهدان پایدی گلن،
بو پایی کیمدی بؤلن؟
بؤلگونو ،حاقّی بیلن-
اللره ساخالمیشیق.
یاپانالر یاپدی دوشدو،
زلیلر قوپدو دوشدو،
یوماغا قانلی تئشتی،
سئللره ساخالمیشیق...
بیﺰیمکﯽلر
بو تورپاغا صاحیب چیخان،
امیر واردی ،قراف* واردی.
هئچ دیلیم ده گلمیر دئییم:
واهلل ،بیر آز،
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اؤزگهلرده اینسان واردی.

آمان آلاله! لیزیمکیلر ،بیزیمکیلر،

یوز ایچینده بیر صاف واردی.

آغاجی سون یارپاغاجان،

بو اورتاغین صاحیبیندن،

مئشهنی سون کؤلگهیهجن،

بلکه بیر آز اوتاناردی.

سوپوردولر ،سوموردولر،

اون یئیَنده ،بیر وئرردی،

بیزیمکیلر ،بیزیمکیلر.

بیزلره ده یئر وئرردی.
آمان آلاله!

او اؤزگهلر،

اؤزومونکو ،اؤزومونکو!

هردن ،بیردن عهد باغالدی.
موزدورونا چؤرک وئردی،

قامارالدی مالی ،مولکو،

جانیمیزدا جان ساخالدی،

بیزیمکیلر ،بیزیمکیلر.

کی بیزده طاقت ییغیلیب

بو تخت و تاج قامارالدی،

اونالر اوچون نعمت اولسون.

یوال خراج قامارالدی،

آمان آلاله! بیزیمکیلر روزو کسدی،

نفتیمه باج قامارالدی،

سویو کسدی ،دوزو کسدی،

یاردیم ،عالج قامارالدی.

بیری یئیه ،یوزو باخا.

اؤز ائلینه،

بیرجه تیکه روزو اوچون،

هئچ میندن ده بئش وئرمهدی.

بوتون میلّت البهیاخا،

اؤلکه بوتون قالدی بئکار،

اؤلکه بوتون روشوَتخانا.

الیمیزه ایش وئرمهدی.

بو خانادا وورهاوورالر،

دریاالری دولو ،حاضیر،

آمان آلاله ،بو مأمورالر!

یولو حاضیر ،مالی حاضیر،

ها تیخیرالر ،هئچ دویمورالر،

نه بیچیلر ،نه تیکیلر،

بیزیمکیلر ،بیزیمکیلر.

ائل مالیدیر حاضیر اوالن.
بو حاضیرا ناظیر اوالن،

او اؤزگهلر اؤزلرینه،

بیزیمکیلر ،بیزیمکیلر.

تیکیب قوردو ،بوردا قالدی،
کانال ووردو ،بورردا قالدی.

او اؤزگهلر،

آمان آلاله ،بیزیمکیلر!

آغاجیمی قورودو کی،

نه اؤلچولر ،نه چکیلر،

اؤزونون ده باری اولسون.

اللرینده ،بئللرینده،

دریامیزی قورودو کی،

دیشلرینده آپاردیالر،

گلهجهیه واری اولسون.

اؤزگه-اؤزگه خزینهده
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خزینهدار.

وار اول سنی!

بوردا میلّی تاالنچیالر،
اوردا غریب کاالنچیالر،

طایفا قارداش ،مافیا قارداش!

اؤز مالینا گؤزَتچیلر،

واریث قارداش ،میراث قارداش!

اؤزلریچون اؤزَلچیلر،

اؤزوم یاندیم اؤز ایچیمده،

کود آلتیندا بو بانکیرلر*،

هئچ گلمدی خیالص ،قارداش!

آمان آلاله ،بیزیمکیلر ،بیزیمکیلر!

آی «آزادلیق» مئیدانچامیز!
وار اول سنی!

شاه دؤوروندن ،خان دؤوروندن،

بو مئیداندان گئدیب دوالن زیندانیمیز!

کدورتی میراث آالن،

وار اول سنی!

میلّتیندن قیصاص آالن،

گؤزده دومان ،الده چلیک،

ازدیگینه آجیق وئرن،

چپیک چالین ...چپیک ،چپیک!

گولوشو ده قیجیق وئرن،

وار اول سنی موستقیللیک!

تاختا-تاجا حریصچیلر،

یاشا سنی ،بیزیمکیلر!...

میراثچیالر ،قیصاصچیالر،
واریثچیلر،

موسﯽ یﻌقوﺏ

آمان آلاله ،بیزیمکیلر ،بیزیمکیلر!

تَرک

بئلیم سیندی کورسو آلتدا،

بیری جیغال ایدی ،بیری چوخ فاغیر،

کورسولونون گورزو آلتدا.

کولخوز آتالرییدی «آغیال»ال «کهر».

شیطان آلتدا ،گورزه آلتدا،

بیرینین یوکلری همیشه آغیر،

اومید سیندی جیلیک-جیلیک،

بیرینین بئلینده تک بیرجه نفر.

اینام اولدو چیلیک-چیلیک.

هئچ نهیی ترکینه آلمازدی هئچ واخت،

وار اول سنی ،موستقیللیک،

کیمین گوجو واردی «کهر»ی اَیسین؟!

ساغ اول سنی ،بیزیمکیلر!

قویمازدی هئیبه ده ترکینه دَیسین.

داماردا آغ قانالریمیز،

غفیل آتیلسایدی ترکینه بیری،

آ جان یئین جانالریمیز!

«کهر»ین شیلالغی گؤیدن گلردی،

آ دوغما اینسانالریمیز!

بئلینده نه واردی ووراردی یئره،

میلّی باشیم ،میلّی گورزوم!

دوروب ییخیالنا کند ده گولردی.

میلّی رژیم ،میلّی کورسوم!

ائله بیل بو آتین ترکی یوخ ایدی،

میلّی ظولوم ،میلّی دؤزوم!

بو ترکه هئچ کسین ارکی یوخ ایدی.
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آغیر یوک آلتیندا یورتماسی راحات،

قازان نیمچهسینی آالر ترکینه،

«آغیال»ین بئلینده ،آما اوزان یات!

آمّا ایکی قوچون باشی اولماسا.

اللر اوزانیردی آلنینا قدر،
قویروغو اوستوندن یالینا قدر.

یویَن توتانالرین مین جوره فندی،

مینردی بئلینه اوشاق-موشاق دا.

اؤرکن چکر بیزی هایانا قدر؟

او بونون ،بو اونون تورباسی اوسته،

الپ دئیک بو میلّت ترک گؤتورندی،

یوک قالخیب ائنردی اومباسی اوسته.

مینیلسینمی بئلی سینانا قدر؟

کیم اولسا ،ترکینه آالردی «آغیال»،
«کهر» ساغریسینی اوینادیب گئدر.

یئنه مخلوقاتدا مینیلن ،مینن،
یئریشی ،گئدیشی دَییشیب بیر آز.

تؤوشهیه-تؤوشهیه قالخیب دیکلری،

دونیا او آتالرین بئلیدی عئیناً،

آ یازیق ،آ فاغیر ،آ یوکو آغیر،

همن او پاالندیر ،همن او یهر.

سن نییه بیلمدین او بیجلیکلری؟!

هله یوک آلتیندا تؤوشهییر «آغیال»

اؤزوم قوالق آسیم بو آت ناغلینا!

هله ساغریسینی اوینادیر «کهر».

بیلمیرم هئچ هاردان گلدی عاغلیما،
ائه ،بو ترک صؤحبتی ،بو یوک صؤحبتی.

کیم قوالق آساجاق بو آت ناغلینا؟!
ائه ،بو ترک صؤحبتی ،بو یوک صؤحبتی،

کیمینسه کیملره بلکه ارکی وار،

بیلمیرم هئچ هاردان گلدی عاغلیما...

مامیرلی داشین دا یقین ترکی وار.

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

هر شئیده بیر ترک وار ایشه قاالندا،
بیری «کهر» کیمی واخت اؤتورندی.

ﺣافیظ ﻋبدالﻬﯽ

بیر آز بازار-گوذار آغیر اوالندا،

قیﺰیل گول

مشینین دامی دا ترک گؤتورندی.
آال گؤزلو ،قلم قاشلی،
الپ بئله قوجادا ،جاواندا ترک وار،

بیر قیزیل گول،

توتاندا بازاری ،گلنده دمی.

یاز چاغیندا،

قبول اوتاغیندا دیواندا ترک وار،

قاراباغدا،

باشچی کرئسلوسو ⁴ترک گؤتورَرمی؟

تانری اونون اوز-گؤزونه
شئه مینجیغین چیلهیرکن،

«آغیال»تک کیم گیرر ایشین برکینه،

یئتمیش ایللیک یوخوسوندان،

یا زورو ،یا دا بیر خوشو اولماسا؟

سیلکهلهنیب گؤزون آچدی.
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بئله گؤردو:
هر یان آغاج،
هر یان بولبول.
یئل چاالندا ،آغاجالرین
یارپاقالری لزگی اوینور.
شنلیکلر ده دیزه چؤکوب
حؤرمتیلن قاطار-قاطار،
کاسئتدهکی ماهنیالرتک.
بولودالر دا اوالشیردی ووصال مارشین.
خزان بیلمز،
سازاق دویماز،
زیل شنلیگه بویاندی گول.
آیاقالری تورپاغیالن دویون دوشوب
آراز سویوندان امیردی.
ایلمک-ایلمک،
اوکتاو-اوکتاو،
بوی آتیردی.
گون چیخاندا سیرتیلیردی،
آی چیخاندا ،شئه مینجیقدا مورگولهنن
اولدوزالرال
الی-الی نوتون بسلهییردی.
بئکار-بئیتین یاشاییردی.
آنجاق اونون ایشی هردن،
ناز بوخچاسین بولبوللره آچماق ایدی.
اؤپوش چاغی،
خاری بولبول غم ماهنیسین سیرایاندا،
قیزیل گول ده ناز ماهنیسین اوخویوردو.
گون دوالندی-آی فیرالندی،
غم بولودال ،درد دولوسو بیرگهلهشیب
چاپا-چاپا قودوز ایتتک،

گلیب چاتدی قاراباغا.
قیزیلگولچون،
بولبول اوچون،
بیر محکمه تئز قورولدو.
قاضی ،سازاق،
محکمه ،قان،
دولوالر دا بؤیله حؤکوم سوردو اوردا:
«گرکلیدیر اونالر اوچون
«رجم آیهسی» تفسیر اولسون!»
قارغاالر دا اوخویوردو اونالر
اؤترو جزا حؤکمون:
داها بولبول گرک سوسا!
نه یاراشیر جیک-جیک وورسون
گول چاالندا سازی -بولبول؟!قیزیل گول ده گرک سوال،
سورگونلوگه گرک دوشه،
یارپاقالریندان آسیال!
نه یاراشیر قیزیل گوله،
یاز چاغیندا،
«آی من اؤلوم!» دوعاسییال یوخودان دورا؟
قیزیل گولون اوزوندهکی قارا خالی،
شئه مینجیغی،
نیسگیل کیمی دونوب قالدی سینهسینده.
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سوال-سوال،

همین آن روحومو ساردی بیر آرزو،

اؤزون سالدی آرازا ،چایا.

وطن سئوگیسیندن اوجادا نه وار؟!

آراز ایال اؤپوش-گؤروش،

گؤیلردن یاغاندا اودلو مرمیلر،

آراز ایال قوجاقالشدی.

بیر عسگر ،گؤرهسن نهیی آرزوالر؟

باتیب-جومدو قوجاغینا.
«صمد» آدلی بیر پیغمبر،

منیم ده گؤزومه یوخو گئتمهییر،

سارای قورموشدو آرازدا.

نه اولسا ،نه بیتسه ،یئنه قاییت گل!

قیزیل گول ده گوللـهلندی یاخاسینا،

الینده ،اوزونده ظفر هالهسی،

طیلسیم اولدو اورگینه.

گؤزونده سئوگیمی اویوت ،آییلت گل!

«صمد» قالخدی او چایدان،
سارای قوردو بئنیمیزده...

سنین وطن عشقین بیر آیری یولال،
منیم گولدن اینجه سئوگیمدن کئچیر.

«صمد گلیر گوله-گوله،

من ده دؤیوشورم سنینله ،من ده،

دؤشونده باخ قیزیل گوله!

گؤزلریم سنینچون هر گون یول چکیر.

هر الینده دؤرد کیتاب،
دؤندریبدی بیزیم دیله».

سنی گؤزلهین وار ،سنی سئون وار،

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

سن آرتیق غالیبسن ،وطن اؤوالدی!

آیﺴئل فیکرﺕ

همیشه اوجادا توت ،موقدّس بیل،

سئوگیلﯽ ﻋﺴﮕر

آلنینا یازیالن شرفلی آدی!...
شعر اوجاغی
@SheirOcagi

سندن خبر گلمیر ،گؤر نه زاماندی!
چن ،دومان ،حسرتدی ،باشینین اوستو.
اورهییم اوغرونا چوخ یانیر دئیه،
هارداسان؟ گؤرونمور دؤرد یانیم اوستو.
«گؤزومو یولالردان چکیم -سؤیلهدین-
بلکه قاییتمادیم ،آغالما ،بسدی!
خاطیرهمی عزیز توتوب یاشارسان»
تلفون قیریلدی ،سسینی کسدی.

) Xudafərin 210 (2022خداآفرین  – 210مهر1401 -

109
اکبررضایﯽ(سﺴﺴیﺰ )

خاطیره لر قویما سنی قیناسین

اردﺷیراوغلو موﻻﻥ

یادالرا سن  ،هئچده کؤنول باغالما

یاﺷاﻡ پوئماسﯽ

یامان گونون خاطیرینه آغالما
دوشونجه لی یولداش دوستیلن یاشا
حیات وارکن اؤلومونه چاغالما
چمن لره گوللره بیر نظر سال
او چؤللرده گئجه گوندوز سحر قال
سندن اؤترو دوزولوبدور یئمک لر
مئیوه چؤرک کاباب پئنیر شیرین بال
یاشاماغین آنال بو دملرینی
بوراخ گئتسین کدرلی غملرینی

یادا سالما  ،دردلی کئچن گونلری

یئه ایچ دوالن بو حیاتدا دویونجا

آچیلماییر حیاتین دویونلری

زیلله سازی اونوت دا بم لرینی

اوالن اولدو کئچن کئچدی دونیادا
یادینا سال  ،خوش کئچن خوش گونلری

باشیمیزا ساچ آغاریر دن دوشور
پاییمیزا غم کدر نه دن دوشور!!!

دادینا باخ بو دم لرین دادینا

حیاتین بیر اوزنگیلی آتی وار

اومید قالما صاباح الرین آدینا

باخ گؤر کیمه مینیر او  ،کیمدن دوشور

درده غمه فیکیر وئریب آغالما
خاطیره لی خوش گونلری سال یادا

جانی سالما غم کدرین چنگینه
یومروغو گل گلن دردین انگینه

بیرجه کره عؤمور وئریلیب بیزه

آچ گؤزونو سئیر ائله سن چؤللری

بیردیر عؤمور  ،یالنیز بیردی بیر ده نه

مست اوالرسان سن گوللرین رنگینه

کئچه جاغین گه له جاغین هامی سین
قوربان ائیله یاشادیغین بیر دمه

طبیعته دیققتیله سوزول باخ
گؤزللیگه عاغلین اولسون کؤنول یاخ

اؤزو قورور هر کیم  ،عؤمور بیناسین

حیات اوزون  ،ائله سونسوز یولدو کی

حیات ایستیر سنی منی سیناسین

داغ باشیندا ها باخیرسان باخدا باخ

ائله یاشا ائله عؤمور سور کی سن
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عؤمرون آدی کئچیب گئدن گون دئییل

آزاد اول آزاد کیمی اینسان یاشا

یا گه له جک صاباح  ،یادا دون دئییل

آزادلیغ اؤز فیکریمیزه باغلی دیر

یاشادیغین دم لرین  ،عؤمروندو بیل

اوره یینجه چوخ یاشا اینسان یاشا

بو گون بیر گون ،بیر یا ایکی اون دئییل
اومید آرزو گه له جه یی قاندیرار
حیات بیزی بیرجه آندا یوخالدار

خاطیره سیز گونلر عؤمرو یاندیرار

یاشاماغا ال آچ تانرییا یالوار

"سسسیز" دیییَن بو سؤزلری قانماسان

دادین چیخارتماسان سن بو حیاتین

حیات سنه بیلدیغینی داندیرار

حیات سندن آالجاغین چوخالدار
اکبر رضایﯽ(سﺴﺴیﺰ )
قویما قاچسین عؤمرونو اؤز باشینا
سه ریل یوردون توپراغینا داشینا
گؤزل عؤمرو هر کیم هئچه سووورسا
عؤمور اونون داش قوم اَلَر باشینا
یاشا کئفلی دملرینی چوخ یاشا
آغالماغی یومروغ ائیله وور داشا
اونوت گئتسین کدرلی آنالرینی
یاشا عؤمرون یوز بیرینی وور باشا
دؤزوملو اول حیات سنه دارالسا
یورد یووانی کولک آلسا قار آلسا
ال سینه ده گؤزون اوسته سونگونان
اگر جانی یار ایسته سه یار آلسا
درده دوشر درد ایچینده یاشایان

اردﺷیراوغلو موﻻﻥ
درس اوْخوُیاﻥ بیر اوُﺷاق
درس اوْخوُیان بیر اوُشاق
بئش آلمیشدێ بیر قوُجاق
باخمامیشدێ درسینه
یوْل گئتمیشدی تَرسینه
درسلری قالمیشدێ تام
دفترلری آغ و خام
درسینی یازمامیشدێ
تنبلّلیک سازالمیشدێ
دوْستوُ قبوُل اوْلموُشدوُ
اوْ گول کیمی سوْلموُشدوُ
حالینه آغالیێردێ

سؤزو دوشون سؤزو آنال سؤزو قان

غم غمه باغالیێردێ

گه ل اودوزما حیاتینی بیر دایان

گؤرۆردۆ یوْلداشالرێ

حیات وارکن اؤلومونه تلسمه

بیر مثل وار آزاد یاشا آز یاشا

هم ده کی ،قارداشالرێ
) Xudafərin 210 (2022خداآفرین  – 210مهر1401 -

111
اوْیناییپ هم گولورلر

گونلر گئچدی بیر به بیر

بوُنوُن حالین بۆلورلر

دره چوْخلوُ زِروه بیر
گؤردۆ قالیپ بینشان

وئریردیلر سَس سَسه

اوْلوُب غملی پریشان

امید قالما هیچ کَسه
وقتینده گؤر ایشینی

یوْخدوُر اوْنوُ دینلهیَن

سیخما ایندی دیشینی

یوْخ آختاران ایزلهیَن
آیریلیپ ائودن ائلدن

زحمته قاتالنماسان

دۆشوبدۆر داها دیلدن

کؤرپۆدن آتالنماسان.
کیمله بارێشماق اوْلماز

نه دیندیرن وار اوْنوُ

گولوپ دانێشماق اوْلماز

نه گولدۆرن وار اوْنوُ
ائیله بیل کی قوُرتوُلوُب

اوُشاق چوْخ فیکره دۆشدۆ

گلیب حیاتێن سوْنوُ

اوْلدوُغوُ حالدان اۆشدۆ
گئری دؤندۆ بیر قدر

فیکیرلشیپ تاپدێ اوْ

گؤرسۆن نه قوْیموُش اثر؟!!!

درده دوا یاپدێ اوْ
زحمته قاتالندێ چوْخ

آغالمسێندێ آغالندێ

یاد گؤزۆنه دیسین اوْخ

غمدن غمه آتالندێ
آنالدێ سوُسدوُ دیلی

باشالییپ آچدێ کتاب

زای ائیلهییب بیر ایلی

یازدێ قوُتوُلدوُ حساب
اوْلمادێ شرمنده اوْ

قارێشقایا ساتیپـدێر

گئتدی بوُگون کنده اوْ

بیر دانا هۆندۆر فیلی
بؤرکۆن قوْیدوُ قاباغا

هامی دئییردی سالم

دایاندی بیر قاالغا

ساغ اوْل منیم گول باالم
وقتینده آچ گؤزونو

فیکره گئتدی بیر آنلێق
گؤردۆ چؤکۆپ قارانلێق
گون گئچدی آخشام اوْلدوُ
گولوشدن ناکام اوْلدوُ

سوْنرا اؤڲمه اؤزونو

) Xudafərin 210 (2022خداآفرین-210مهر1401 -

112
ساغ اوْل کی ،تئز آنالدین
کیتابالرێ یانالین
اوْخوُدوُن ائتدین تمام
قالمادێ هیچ بیر کالم
آنال دوشون هم ده قان
عشق اوْدوُنا سنده یان
دوشونجهلی انسان اوْل
بوُ دُنیایا خَــیر دوْل
علم اوْخوُ عالِم یاشا
صحیح و سالِم یاشا
علم اوْخوُ عالِم یاشا
صحیح و سالِم یاشا
-------------

اکبررضایﯽ(سﺴﺴیﺰ )
اردﺷیراوغلو موﻻﻥ
ﺷاﻋراﻥ و نویﺴندگاﻥ تورک دنیا را بﺸناسیﻢ
معروفترین اثر با شهرت بین المللی:
کتاب  :هوپ هوپ نامه
میرزا علی اکبر طاهرزاده ( متخلص به صابر )

آگاﻫﯽ اﺟتماﻋﯽ ،واقﻊ گرایﯽ و انﺴاﻥ گرایﯽ

صابر یکی از شاعران انسان دوست و از چهره های
ارزشمند و ماندگار اندیشه و فکر و احساس  ،در
ادبیّات آذربایجان و زبان ترکی است که

قدرتمندانه در قالب طنز به ترویج آموزه های
اجتماعی و اخالقی و انسانی میپردازد.
به جرات میتوان گفت که صابر برای تمام عمر
بشر و زندگی اجتماعی اش شعر سروده است.
تمامی دردها را به جان خریده است تا درمانی
کرده باشد.
اشعار او همیشه بوی مبارزه میدهد  ،با خواندن
ابیاتش مبارزه درونی انسان با نامالیمات شروع
میشود و دقیقا اینست مبارزه او  ،اینست هدف او.
مبارزه و انقالب درونی چه از بعد فکری  ،چه از
بعد حسّی هر کدام که باشد تقریبا حرکت بسوی
هدف در اندیشۀ هوپ هوپ نامه است.
باید صابر را با اندیشه ها و اشعارش برای زندگی
بشری جاوید دانسته و گرامی داشت .طنز او  ،هنر
او  ،ابیات او و کتاب او برای تمام ابنای بشر قابل
استفاده است .
چونکه او به نوعی همیشه در کنار مشکالت و
نامردمی های روزگار بوده و هست  ،برای هر زمان
و نامالیمات آن  ،اشعاری سروده است .حتّی
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بعضی مواقع بیشتر از خود مردم به مشکالت و
سختی های مردم نزدیکتر بوده و بجای مردم به
مبارزه پرداخته است .سینه و قلبش سپر
همیشگی درد و رنج های توده ی مردم بوده
است.
 .1صابر؛ نترس و رک گو است
 .2صابر؛ طنزی کوبنده و افشاگر دارد
 .3صابر؛ تسلط عمیقی بر اشعار و ابیاتش دارد
 .4صابر؛ افکار و اندیشه های کامال دقیق و روشن
دارد
 .5صابر؛ بی ریاست و ریاکاری و دغل بازی را می
کوبد
 .6صابر؛ عمومی ترین مسائل زندگی را عمیقا
درک نموده است
 .7صابر؛ مبارزی قهرمان است و شدیدا دشمن
جهل و نادانیست
 .8صابر؛ مهارت کامل در طرح و توصیف مسائل
مورد نظرش دارد
 .9صابر؛ احاطۀ ظریف و قدرتمندی بر جنبه های
گوناگون زندگی دارد
 .10صابر؛ دریافت های صحیحی از تضادّهای
موجود در بطن جامعه داشته است
 .11صابر؛ برداشت های کامال منطقی از عادّی
ترین مسائل روزمرۀ زندگی گرفته است
 .12صابر؛ از کنار هیچ مشکل و ناهمگونی
اجتماعی بسادگی نمی گذرد و دقیقا به موشکافی
اش میپردازد
و ...
«هوپ هوپ» تخلّص طنزآمیزی است که شاعر
برای خود برگزیده و «هوپ هوپ نامه» نام کتابی
است که در برگیرنده اشعار و قطعات ادبی و
طنزآمیز با مضامین انقالبی و مردمی است.

" .1هوپ هوپ نامه" قلبی بی نظیر و مهربان
دارد.
" .2هوپ هوپ نامه" دردمند است اما طنزآمیز
بودنش معجزه است.
" .3هوپ هوپ نامه" صابر را برای همیشه زنده و
جاوید نگه داشته است.
" .4هوپ هوپ نامه" همبستگی و پیمان
ناگسستنی صابر با آرمانهای رهایی است.
" .5هوپ هوپ نامه" قلبش برای سعادت و
بهروزی مظلومان وادی جهل و نادانی می تپد.
" .6هوپ هوپ نامه" همیشه به نجات دادن می
اندیشد و از هیچ موجی ترسی به دل راه نمی
دهد.
" .7هوپ هوپ نامه" بارها مرزها را شکافته و به
زبانهای دیگر ترجمه و در اشکال مختلف چاپ
شده است.
" .8هوپ هوپ نامه" در تمام ابیات و کلماتش
برای رهایی از جهل و استبداد با قدرت و حوصله
به مبارزه میپردازد.
نتیجه گیری :
حقیقتا میتوان گفت که صابر در پیش بینی و
پیش گویی مشکالت زندگی اجتماعی و فردی
سنگ تمام گذاشته است .او همیشه میخواهد
دست انسان را بگیرد و برای رسیدن به آن
باالباالهای اخالقی  ،فرهنگی  ،اجتماعی  ،علمی و
انسانی رهبری کند برای همین او همیشه هست و
خواهد بود .صابر همیشه با حسّاسیت های ظریف
اش در کنار ماست اگر او را نمی بینیم باید کمی
دقیق باشیم تا حسّش کنیم.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما.
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گلثوﻡ گولمﺰ
Gülsüm Gülməzdən ŞİİRLER
یوک باییﻢ یوک
YOK BAYIM YOK
نه گوزئل اولور سنینله
هر صاباح ،اویانماک اذان سئسییله
کابول اوالن دوعاالریمیز اللریمیزده
سونرا

سونرا بیر سحر قهوه آلتیسی
یودوم یودوم چئکئرکئن حضورو ایچیمیزه
بیراز دالگا سئسی ،بیرازدا سحر ائسینتیسی
تان یئری اؤنوموزده
یوک یوک
حایال بنیمکیسی ساده جه
اؤیله یا
هانگی پرانگا کیریلیپ دا
حضور دولو ،موتلولوک دولو
بیر ائوین کاپیسی نین کیلیدی آچیلمیش
هانگی حایال گئرچئکلئشمیش کی
پرانگالی اللرله ،دیللرله
یوک باییم یوک
ساده جه حایال بنیمکیسی
ساهی
ساهی بونالرین ویجدانی کاچ پارا آجابا
هئپ بؤیله آغیر می اؤدئتیلیرمیش
کوچوجوک موتلولوکالرین
کوجامان بدللری
خونخوارجا…
باکمایین بوﺷونا
BAKMAYIN BOŞUNA
یاراالنمیش بیر یورئک
آغیر گئلییور بدنه
اؤیله جه کالییوروم باک

دوشتوغوم یئرده
یازقیسی ایچیمدئدیر کادئرین
باکمایین
باکمایین بوشونا
اوکویامازسینیز گؤزلریمده
راببیم اهمال ائتمئز کی
ایمتیحان ائدئر ساده جه...
سانمایین
SANMAYIN
سانمایین
ساده جه ائیلول اون ایشیکالری کئسکین
روزگارالری حزون کوکار
سیز حزون گؤرمه میشسینیز
اؤزگور ایراده یه ،حایاتا مداخله یه
آتش فیشقیریر گؤزبئبئکلئریمدن
ساری یاپراکالرین آراسیندا ییتیپ گیدئرکئن
نفرئتیم ایلیکلئریمه کادار...
یورگونلوغوﻡ
YORGUNUM
گؤنلوم اؤیله یورگون کی
گؤزومدن آکییور تئری!
آما یوکومدن دئغیل یورگونلوغوم
ایچ چئکیشلئریم
ذاتا گول باغچه سی گؤنلوم
بن یاریم دن خوشوم ساده جه
گولون کوکوسونا اؤزلئمیمدئن
آجیمیشلیغیم
یورگونلوغوم...
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