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سرمقالهعنوانبه

«دستان»ای از کلیات طرح نوین خالصه
 علیرضا صرافی، دکتر منیره اکبرپوران

مقدمه

عنوان پایتخت گردشگری کشورهای میالدی شهر تبریز به 8102با توجه به اینکه ساال  
های فرهنگی هنری این شهر بیشتر احساس مندی از جاذبهلزوم بهره شده،اسالمی شناخته

گی که شکل کنونی ایفای عاشیقی به مهجور ماندن آن های فرهنیکی از پتانسیل .شاود می
تواند بازتاب جهانی داشته باشد، اجرای یک سنت ی آن میمنجر شاده و فعال کردن دوباره 

انداز عمومی از هدف از تهیه این گزارش ارائه یک چشم .اسات « دساتان »رایج قدیمی بنام 
   .کندتبریز زنده میکلیات پروژه نوینی است که سنت دستان را در فضای شهر 

یک پروپوزال نسبتا  ای از سه بخش اولمطالبی را که ذیال مطالعه خواهید فرمود، خالصه
های ذیربط قرار داده شااده این پروپوزال اخیرا تهیه و در اختیار برخی ارگان .مفصاال اساات

 رمحسنات اجتماعی و اقتصادی آن نیز به طو در آن ضمن معرفی این طرح ابتکاری، .اسات 
.ارائه شده است تیتروار

: کلیات پروژه .0

و درودیوار شااهر به تبریز  پرواضااا اساات که گردشااگران تنها برای دیدن خیابان، مغازه 
ها نیز تنها برخی از نیازهای سیاحتی گردشگران را های آثار تاریخی و موزهآیند، جاذبهنمی
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ردی اسااات که بازتاب جهانی فکند و تبریز امروز فاقد آیین فرهنگی منحصاااربهتأمین می
   .ها بماندداشته باشد و در خاطره

بندی اجرا که امکان روایت در ها به نقش خواننده و نوع زماننزدیک شادن نقش عاشیق 
کنند، باعث شده نوع ادبی دستان در معرض نابودی قرار درپی را فراهم نمیچند نشست پی

شدند و ی پشاات ساار هم اجرا میجلساه ها در چند که درگذشاته دساتان  درحالی .0بگیرد
های تر شنیده بودند یا در اجرای قسمتترتیب انبوهی از مخاطبانی که دستان را پیشاینبه

 این گردهمایی .آمدندپیشااین حضااور داشااتند در فضااایی آیینی و تئاترگونه گرد هم می  
بختانه خوش .فرصتی بود برای اینکه خاطرات مشترک و بستر اجتماعی خاصی شکل بگیرند

توانند شااور و هایی هسااتند که قادر به اجرای دسااتان هسااتند و میهنوز در ایران عاشاایق
رود یک چنین گردهمایی پرهیجانی افراد انتظار می .هیجاان یک آیین واقعی را زنده کنند 

فردی را در تعامل فرهنگی با فرهنگ و جامعه خویش قرار داده و فضااای شااهری منحصربه
   .بخشدکنندگان را تحکیم میروابط بین شرکتخلق کند که 

ز در سطا شهر تبری« دستان»توان نسبت به بسیج نیرو و اجرای پروژه در این راستا، می
ترتیب است که گروهی مرکب از دو یا سه عاشیق اینروال کلی پروژه دساتان به  .اقدام کرد

ت و طی چند روز متوالی در یکی ظرف یکی دو ساااع ...به همراه نوازندگان باالبان و دایره و
هایی از یک دستان مشهور های سارپوشایده شهر بخش  ها و میادین ویا ساالن از گردشاگاه 

ها کنند، یکی از عاشیقرا اجرا می ...کرم و -اصلی عاشایقی مانند کوراوغلو، عاشایق غریب،  
که در نقش ها( ها )یا خوانندهکناد و دیگر عااشااایق  عنوان راوی، دساااتاان را نقال می  باه 

 .کنندرا با سازوآواز اجرا می های منظومشوند، دیالوگهای داستان ظاهر میشخصیت
توانند با حرکات و فیگورها یا حاالت راوی و ساایر اجراکنندگان دستان برحسب مورد می 

تواند ها میهای عاشیقلباس .بخشندی داستان را در چشمان گردشگران جان چهره، صحنه
  .ها انتخاب شودنقش داستانی آن متناسب با

 
 نوآوری پروژه  .2

اجرای یک روایت داسااتانی موزیکالی که از دل یک ساانت مردمی برآمده، با اسااتفاده از 
اکنون ت .سابقه بوده استامکانات جدید فنّاورانه در عرصه عمومی تاکنون در سطا کشور بی

ساااز کی دو ترانه و یا نواختن تکاند صاارفاب برای خواندن یها اگر به روی ساان آمدهعاشاایق
ای بر آواز خود بگویند آن اند، حداکثر مقدمهاند و اگر برحسب اتفاق مجبور بودهشاده دعوت

                                                                                                                     
 .شودهایی از سیبری دستان اجرا نمیدانیم که امروز در سطا جهان جز در آفریقا و قسمتمی -1 
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رایی ساند که این به معنی دسااتانصاورت نثر بازگو کرده را در یکی دو جمله یا پاراگراف به
 .نیست

ه و جمهوری آذربایجان و زباان مانند ترکی نکتاه مهم دیگر اینکاه در کشاااورهاای ترک   
اما تاکنون روی بازآفرینی مدرن  نیز هرچند سنن قوی عاشیقی وجود دارد، ....ترکمنستان و

ها اقدامی جدی صورت نگرفته و اگر این کار در تبریز برای اولین بار صورت پذیرد، دساتان 
 های همجوارگذاری آن بنام شهر و کشور ما ثبت خواهد شد که خود الگویی برای کشورپایه

 .شودمحسوب می
ند، آیهای این پروژه چندان است که با اجرای موفق آن گردشگرانی که به تبریز میجاذبه

د، کننمی ....ها و بازار وعالوه بر اینکه بخشی از وقت خود را صرف بازدید آثار تاریخی و موزه
ه زبان ترکی خواهد گویی بهرچند دستان .خواهند کوشاید به تماشای اجرای دستان بروند 

اند و زبان موساایقی و فهمها برای همگان قابلفیگورها و ژساات بود، اما حرکات بدنی مانند،
 ایکنندهافزایند( هر شرکتشور و هیجان صحنه )که طراحی لباس و دکور بر قدرت آن می

های ضاامن اینکه برای توریساات .کنندرا جذب و او را در خاطرات کهن شااهر شااریک می
 ای از دستانهایی تهیه کرد و در آن خالصهتوان بروشورها و یا دفترچهناآشانا به ترکی می 

بدین ترتیب نیرویی بسیار قدرتمندتر ازآنچه در  .آورد ...های فارسای و انگلیسی و را به زبان
شود تماشاگران ناآشنا به زبان ترکی را نیز در برگرفته نامیده می« نفس سالن»صنعت تئاتر 

 .اجرا همراه خواهد کرد با
 

 اهداف پروژه -۹

 های بومی و شفاهی مردمتوسعه فرهنگ جامعه با استفاده از سنت: هدف اصلی فرهنگی: الف

 اهداف جزئی فرهنگی : 
 بازخوانی و تقویت فرهنگ بومی و سنت ادبیات شفاهی مردم 
 های مدرنسرایی با ابزارها و روشارائه فرهنگ عاشیقی دستان 
 های فرهنگی نهفته در ادبیات شفاهی مردمی جوانان با ارزشآشناساز 
 معرفی فرهنگ بومی مردم به هنرمندان و اهالی فرهنگ 
 معرفی فرهنگ بومی مردم به گردشگران داخلی و خارجی 
 گیری بستری برای تعامالت فرهنگی بین استانیشکل 
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های فرهنگی لفهتوسعه بستر اجتماعی جامعه با توجه به مؤ: هدف اصلی اجتماعی: ب
 اصیل بومی

 اهداف جزئی اجتماعی : 
 مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و از خودبیگانگی نسل جوان 
 تقویت اخالقیات جامعه 
 ریزی برای اوقات فراغت شهروندانبرنامه 
  پاسخگویی به نیازهای معنوی مردم با استفاده از موسیقی بومی و ادبیات شفاهی 

 

یل های فرهنگ اصت بستر اقتصادی جامعه با توجه به مؤلفهتقوی :هدف اصلی اقتصادی: ج
 بومی

 اهداف جزئی اقتصادی : 
  گوییدستان"یا  "یئنی بوی"بازتعریف و ایجاد رشته هنری جدید تحت عنوان 

 "نوین
 های سنتیدهی بستری برای اشتغال بیشتر عاشقشکل 
 زایی از طریق الایجاد بستری جذاب برای ارائه سایر هنرهای بومی مرتبط و اشتغ

 ...سازی بومی وآنها؛ از جمله ارائه صنایع دستی، غذاهای محلی، عروسک
 های آموزشی آشناسازی مردم و دهی و تقویت کالسایجاد بستری برای شکل

 مندان با هنرهای بومیعالقه
 ای هنر عاشقی های آموزش حرفهدهی و تقویت دورهایحاد بستری برای شکل

 یر هنرهای بومیسرایی و سادستان

این طرح ابتکاری مزایای اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد و در شود ه میظچنانچه مالح
های دولتی و راساتای توسعه پایدار جامعه تعریف شده است، لذا در صورت حمایت سازمان 

)پایلوت( اجرا کرد و  توان یک یا چند داستان را به عنوان طرح پیشروارگانهای شاهری می 
 .ایتا ابعاد آنرا توسعه دادنه
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 یسگئجه تماینین تانیمیلیائلب
 رضیسوسن نواده

 
جو ایلینه کئچدیگی،  -01جو ایلی بیتیب،  -9نین چالیشماالری سیائلبیلیمی موساساه  

یزال دریناادن معنوی میراثیم -فرهنگی 8102تبریز  .اوالیینااا توش گلیااب 8102تبریز 
 -نین اهدافی ایله اوستسای مز ائلبیلیمی موساساه  ایساته  -ایلگیلی اولدوغو اوچون، ایساتر 

ورلر نین مودبو اوزدن موسسه .اوسته دوشمکده و حتی عینی دوغرولتودا )راستا دا( ساییلیر
ب، یالریمیزا تانیدنین چالیشااماالرینی داها دا آرتیق ائلیمیزه و مساائولهئیتی بو موسااسااه

بریز نین تلندیرمک اوچون شرقی آذربایجان اوستانداریساینی داها دا گئنیش فعالیت دایره
سااای، آقای االختیار نومایندهین تام -8102ساااینده عالی مشااااویری و تبریز شاااهرداری

 لهیا یشااماالریچالنین ساایاصااغر الموسااوی و همراهالرینی ائلبیلیمی موسااسااه میرعلی
اوچون  رمکیرلندید ینیآپارماق امکانالر یگیرلیبشیجکده اگله اولوب، شیتاان  نادان یاخیا 

  .لریائتدقوناق  هندیسموسسه یمیلیائلب 0396 ید 80 یخشامعه آجم
سی اوالن االختیار نمایندهده شاهرداری عالی مشااوری و اساتاندارین تام   – 8102 -تبریز
ده سااااعاتلیق برنامه دا اشاااتراک ائتدیکلری بو ایکی یو همراهالر یالموساااو یآقا جناب

متی ایله نین هلر، موسااسااهائلبیلیمی طرفیندن علمی دانیشاایق و متنوع فولکلوریک برنامه
گون اوزو گؤرن کتابالر سااارگیسااای، فولکلوریک نوماییش و آیینی مراسااام و آذربایجان  

  .میطباخیندان کیچیک بیر اؤرنک قوناقالر اوچون تدارک گؤرولموشدو
نین برنامه، یاماان خاانیم  گونش ، یسااایجیگوجلو آپاار نین یساااموساااساااه یمیلیائلب

  .یردیچاغ شماغایدان ینیمهندس صراف ینین قوروجوسو آقاموسسه ندایجیباشالنغ
ا نیماالرشیو چال رماالریآراشد یدانیم یغیآپارد ندهیکندلر جانینژاد آذرباقابل یآقاسونرا 

فرقلی  -نکلر و فرقلیکندلرینده اوالن گله نژاد آذربایجانآقای قابل .دانیشاادی گؤره اطرافلی
ازانج یه قلردن سااؤز آچاراق بو فولکلوریک ثروتین توریزم قایناغی اولدوغونو و اؤلکهمراساام

   .جگینی وورغوالدیگتیره بیله
چه بایاتی عطیرلی بیر نئ« تبریز»لریندن اوالن آراز و دنیز نین باالجا اویهسونرا، ائلبیلیمی

  .چون اوخودوالر و بؤیوک آلقیش آلدیالرقوناقالر او
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 یو گلن قوناقالر اوچون فرهنگ یاعضاااساا یمیلیائلب یالموسااو یآقانین داوامیندا برنامه
و جماعت ایله مسئولالرین بو مناسبت  الریشاد یگؤره دان ااااه -8102 زیو تبر شاماالر یچال

ریندان نین چالیشماالسیلرینه تاکید ائتدیب، ائلبیلیمی موسااسااهاوچون امکداشالیق ائتمه 
   .تقدیر و تشکر ائتدیلر

 «میخان یآباج»ین یاازدیغی   -سااانااریوساااونو رویاا خاانیم راک    پروگرامین دوامینادا 
آنجاق جناب  .اوزونو گولدوردو ،بیآچ ینگیاور نیهر کس، ینین آماتورجا اجراسیشا یینوما

ه منیم د"وغوموزدا، اوندان سوروشد .یاشالدیگؤزو  بییرالیخاط ینیآناس وکیبؤ یالموساو 
   .دئدی "ایدی، او یادیما دوشوب، دویغوالندیمم بئلهبؤیوک ننه

 راکم خانی ایرو -ی )سااریه رولوندا آباجی خانیمین گلینی(آذر خانیم الیلده بو نوماییش
)آعا کیچیک آعا، آباجی خانیمین  زن غیت یمهد )آبااجی خاانیم رولونادا( و گنج هنرمناد    

   .اوینادیالر کیچی اوغلو رولوندا(
 «هیساار» یآذرخانیم  الیل ندهیشاایینوما «میخان یآباج»ینده سااگئجه تمایتان یمیلیائلب

 بیپولونو آل «نیاوزومو گوشاااواران»و  «هیماحمود» یگیدآرزو ائله ندانیناناسااایرولوندا قا
 یفاسیزن، گؤزل قاوال اغیت یفولکلورچوموز، مهد صنعتکارگنج هابئله  .دوشدو نجکیسائو 

   .یردیجانالندایکیسینی  -بیر الردانیماهن کیفولکلور میقد هلیا
 زیتبرنین یگروپو، شهردار کیرلیبین رهبرلیگی ایله ناصر زارعگنج فولکلورچوالر، سونرا 

لری، ییمبو گروپون گئ .سوندوالر یرقص ینییآ یاللیمسائولونا   اریاالختتامنین ییاوال 8102
ه اوزماانجاا آراشااادیرماالر آپاران ناصااار زارع طرفیندن   لری اوزرآذرباایجاان یئرلی گئییم  

  .حاضیرالنمیشدی
 یسسفره یندیکیا زیتبر»بؤلومو  دادلی شانیاپیالپ جانا نین یسگئجه تمایتان یمیلیائلب
، ینواده رضاااخانیم  لرینیکهیت ئرآلمایم آبدار، یخان نوکوکوساااو یگؤده بو ساااوفره .ایدی

قا ی و باشااادیخانم ساااع لی گؤیونویئمه، یم آذریخان نییلبلب، یم فتاحیخان قاایقاانااغی   
  .خانیمالر حاضیرالمیشدیالر

لنمیش کتابالردان گؤروش ائتدی و بو اثنادا نین سااونوندا ساارگی برنامه یالموسااو یآقا
سینی لر ده وئردی کی گرچکلشمهبعضی وعده یالر،شدیگؤروشوب داندا گنج فولکلورچوالرال 

سینده چالیشماالرینا گؤره ده نالرین موسایقی و باشاقا صانعت سااحه    قادی .اومود ائدیریک
  .دیییجی نظرلر سؤیلهمثبت و ائتکیله

 شکیل یلساورک  یزیقداغ میاولکر خان یندهسا یسارگ  تابک، یسا گئجه تمایتان یمیلیائلب
 یابالرتک بییاداره ائله نجهیقیده ال ینیعالوه، ساارگ ندنیسااثبت ائتمه یمیمراساا بیچک
   .یردیدیتان
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 جناب الموسوی قوناقالرا دانیشارکن

 

 
 مهندس صرافی قوناقالرا دانیشارکن
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 لرآباجی خانیم نوماییشیندن صحنه
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 بوتا رقص گروپو یاللی گئدرکن

 
 مجلیسن سونوندا جناب الموسوی رقص گروپو عضولریله دانیشارکن

 
 کناب سرگیسی
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 آخشام یئمگی سوفره میز

 

 
 و دنیز امانی  آراز

 
 د قوناقالرااجناب رحیم قابل نژ

 دانیشارکن
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 ده قوروالن کورسو اوتاغیندا( نژاد، الموسوی، هودفر )موسسهقابل: ساغدان آقاالر
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 سیگئجه« عاشیق دستانی»جی  -2نین ائلبیلیمی
 سوسن نواده رضی

 
دسااتان  قیعاشااینجی ایک یندهسااموسااسااه یمیلیائلب، 0396دی  80جمعه آخشااامی 

 .راهیمی ایدیاب فارغ قیائدن اوستاد عاش فایا ینینین دستانگئجه بو .ی کئچیریلدیسگئجه
باالبان اوستادی آقای یوسف عبادیان و قاوال اوستادی آقای سیفعلی حقی ده اونو مشایعت 

   .ائتدیلر
نجی بیرینین سااای آبان آییقئید ائتمک الزمدیر کی بیرینجی عاشااایق دساااتان گئجه

  .سینده کئچیریلمیشدیرهفته

بو مراساایمده تبریزدن اشااتراک ائدن بیر چول فولکلور ماراقلیساای و عاشاایق دسااتانینا  
دان دا چول دَیرلی ساائور قوناقالردان باشااقا، کوموزانساای اوالن ادبیاتچی و صاانعتعالقه

 وزان شهر شوراسیی وجناب کرباسی کومجانیغالمرضا کم: دناو جمله .قوناقالریمیز واریدی
 یمهندس احسااان قاساامخان  ،(دانانوموزنین کماوسااتا یاوالراق مرکز زیمی)دعوتل عضااوو
 یشااافع دیمهندس حم ،(ندنیائل یبوزچال اوچو ده محتشاام)و  ناداوالراق اراک زیمیدعوتل
ر خانم دکت ،(بلریدن گلهیرغماا اورم  ناا یاتیا هفتاه اونجاه اورک عمل   ریاوالراق ب زیمی)دعوتل
 .ه اکبر پوران و آقای موسوی تهراندان گلمیشدیلرمنیر
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 قیمقدم، عاش پوریمحمد عل ی،، مهندس احسان قاسمخانیجانیغالمرضا کم: ساغدان
  یشافع دیمهندس حم ،یدیمهندس زوانچهر، یمهندس جعفر ک، یساع نیحس

 

 
شهر ، علی برازنده،، جناب کرباسی کمیجان ابراهیمی افارعاشیق غ: ساغدان سوال

 شوراسی عضوو، علیرضا صرافی
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 فرمانداری جلسه و کمیجان از بازدید برنامه
  احسان قاسمخانی

 
 
 

 در بزچلو نامهویژه خصوص در ایجلساه  ظهر از بعد 31: 8 سااعت  0396 دیماه 82 روز
 ندارفرما حضور با که جلسه این در .گردید تشکیل کمیجان شهر فرمانداری جلسات ساالن 
 هنرمندان و فرهیختگان از جمعینیز  و کمیجان شااهرسااتان مقامات از چند تنی و محترم
 آقای جناب بود، شااده تشااکیل بیلیمی ائل سااسااهؤم اعضااای زتعدادی ا به همراه منطقه

ضاامن  ایشااان .فرمودند ایراد مهمی سااخنان کمیجان، محترم فرماندار ساالیمانی مهندس
 ای شهرستاناندازهای توسعهر بین سایر چشمانداز فرهنگی داشاره به اهمیت جایگاه چشم

 .کمیجان، فرهنگ را به مثابه بساتری برای رسیدن به توسعه پایدار حقیقی توصیف نمودند 
« لوبیزیم بزچ»قیمت فرهنگی گروه های ذیها و دستاوردآقای سالیمانی با اشاره به فعالیت 

ی زود غبار محرومیت از روی هایی به زودابراز امیادواری کردند که در ساااایه چنین تالش 
شااهرسااتان کمیجان زدوده شااده و این شااهرسااتان غنی در جرگه یکی از پیشااروترین و  

فرماندار محترم شهرستان کمیجان ضمن اشاره  .های کشور قرار گیردآورترین شهرستاننام
حرکت ایشااان را گامی مهم در « ائل بیلیمی»های تقدیرآمیز مدیران مؤسااسااه  به فعالیت

ایشان  .ای حراسات از فرهنگ غنی ایران و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان دانستند راسات 
 کمیجان در 97 سااال بهار در که همایشاای برنامه در فعال شاارکت به را در پایان همگان

دوسااتان و اصااحاب قلم بزچلوئی برای و از کلیه فرهنگ دعوت نمودند شااد، خواهد برگزار
 .به عمل آوردند دعوت( کمیجان) بزچلو نامهویژه حتوایم کردن پربارتر هرچه کمک به

 فعالین و پژوهشگران از کمیجانی غالمرضا و (راد جاوید) کمیجانی محمد آقایان ادامه در
 نموده، صحبت راساتا  این در خود هایفعالیت از برخی درباره کمیجان، برجساته  اجتماعی
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 ائهار بزچلو نامهویژهنگارش  و همایش ترباکیفیت و بهتر هرچه برگزاری جهت رهنمودهایی
 .دادند

 نیز (زچلوب نامهویژه) بیلیمیائل نشریه سردبیر ( نیز به عنوانقاسمخانی احسان) اینجانب
 نهایتاب و عنوان نمودممواردی  ،شده آوریجمع مطالب و کار پیشرفت نحوه از گزارشای  طی
نظرات خود به بیان نقطه  میبیلی ائل سااسااهؤم عامل مدیر صاارافی علیرضااا مهندس آقای

 الزم عوامل از یکی مثابه به مردم فرهنگ به توجه ضرورت ایشان ساخنان  محور .پرداختند
 وعمتن هایبخش و مردم فرهنگ از تعریفی ارائه ضمن ایشان .بود جوامع پایدار توسعه برای
 سرزمین اینجا که داشتند اظهار و کردند اشااره  ما تاریخ در بزچلو ایل نقش اهمیت به ،آن

 با که ساالحشااور ایلی ساارکرده اساات،( بادورخان آدور) بهادر اودور صاافوی بزرگ سااردار
 نمودن مستقر و صافوی  امپراتوری شارقی  شامال  مرزهای در خانشایبک  دادن شاکسات  

 شمال و شرقی شمال مرز دو هر( گرجستان) غربی شمال سرحدات دربزچلو  ایل از بخشی
 یک تشااکیل و تشاایعمذهب  تثبیت در بزرگی حق و اختندساا امن هامدت برای را غربی
 نِبود شایعه  و بودن ایرانی: جمله از هویتی مهم لفهؤم چند ما .داشااتند مقتدر ایرانی دولت
 میجانک منطقه فرهنگ به خدمتی بتوانیم اگر لذا هستیم، تبارترک ایل این مدیون را خود

 از یبخش واقع در و بود خواهد افتخاری هشیع مسالمان  ایرانیِ یک عنوان به برایمان ،بکنیم
 .ایمکرده ادا ایل اینفرزندان  به را خود تاریخی دین

ه توانست آقای مهندس صارافی اظهار داشتند کمتر جایی را سراغ دارم که مسئولین آنجا 
خصوص فرهیختگان آنان ایجاد نمایند و به برای مشاارکت مردم  گرمچنین باشاند میدانی  

باا آنان صاااادقانه و صااامیمانه کمر همت باال زنند و کار کنند، لذا همه  خود نیز همساااو 
ها باید قدر این فرصات طالیی را بدانند و نسابت به توسعه اجتماعی و فرهنگی و   کمیجانی

  .اقتصادی شهرستان خود بکوشند

 هدهع بر توانندمی نامهویژه این تدوین در که وظایفی یدرباره حاضرین از یک هر ساپس 
 .شد تقدیم حاضرین به هدایایی پایان در .نمودند عنوان مطالبی باشند، تهداش

 اب رابطه در اخص طور به که بود بیلیمی ائل نشااساات  دومین این که اساات ذکر قابل
 محققین و فعالین برخی حضور با بیلیمی ائل سسهؤم اول جلسه .بود شده تشکیل کمیجان
 دفتر محل درو  تهران در ترپیش ماه یک نکمیجا محترم شااهردار و فرماندار و کمیجانی

 .بود شده برگزار سسهؤم
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 5931آذرماه  51تعدادی از شرکت کنندگان در جلسه ائل بیلیمی در دفتر تهران 

آقایان موسوی، حاجیلی، صرافی، سلیمانی، مرادی، : ردیف نشسته از راست
 کهریزیآقجه

یری، چمنسرا، اکبرپوران، محوی، کمیجانی ام: هاآقایان و خانم: ردیف ایستاده از راست
 جاوید راد، حیدری، کمیجانی

 

 
 ای از جلسه فرمانداری کمیجانگوشه
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محمد کمیجانی جاوید راد، مهندس علیرضا صرافی، مهندس : آقایان: نشسته از راست

 سیامک سلیمانی، علی حاجیلی
اد، دکتر منیره اکبرپوران، غالمرضا گالبی، حمید جباری، جاوید ر: ایستاده از راست

انگیز محوی، رضایی، غالمرضاکمیجانی، علی اکبر آقجه کهریزی، احسان روح
 قاسمخانی، عاشیق گونش، ابراهیم کمیجانی، کرباسی

 

 
 خان بهادری در موزه نقاشخانه عیسی

مهندس قاسمخانی، خانم دکتر اکبرپوران، مهندس صرافی، عاشیق : دور میز از راست
 کهریزی، سرکار خانم محوی، جناب کمیجانیجناب حاجیلی، جناب آقجه گونش،
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 ادیری اوزرینهتورک چ
آصلی دوکتور : یازار 

 شاهینچاندارلی
 کیومرث اسالمی: کؤچورن

 

 
خالصه  ◄

آراسیندا  قالرآردیجیل یایالق و قیشال، لردهمکؤچری یاشام طرزینین حاکیم اولدوغو دؤن
اق و اوتورماق احتیاجینا جاواب اوالراق چادیر تیپی ائولر سیغینم مااالرتوپلوکااؤچااری 

کؤچری سؤکولمهسی و داشیماغیدا بیر او قدر راحات اولدوغو دا ، قورولوب .قولالنیرمیشالر
  .و حرکتلی یاشام شکلینه اویغونلوق گؤسترمیشدیر

لیکلری بو طرز یاشامین اؤنملی بیر پارچاسی اوالن چادیرالر اوتوراق آنالمیندا یاشاماق اؤزل
و دینسللیک بوتون آالنالردا ائتکیلی بیر سیموول اوالراق  نعتکااارلیقص، و یؤنهتیملیک

ان یساایندبیر چول چادیرالر ایچینده قولالنما و گئنیش فضاسی آچ .رمیشدیتروارلیق گؤس
 بو یورد تیپلی چادیرالرین بیر .« آدی وئریلمیش چادیرالردیر»یوردأن چول یایقین اوالن 

سونراکی دؤنملرده و معمارلیق عنعنهلرینده  کدنزللیکلری حایاتا کئچدیسیرا یئرلهشیک اؤ
 .اؤنملی بیر ائتکی بوراخمیشدیر
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 گیریش ◄

یاشام طرزینی منیمسهمیش کؤچری نومیسینه دایاقلی و باغلی اوالن کوحئیواندارلیق ا
ی و دوشونجه طرزلرینه ائتکحیات ایچینده اوالن شرایطلر گوندهلیک  ومالریاوالن توپل

  .ورشدقویمو
دورومالری اونالری دوغال شرطلری ایله  قلیمگئنیش چؤللوکلر و چتین ا، اوجا داغالر

هر زامان حیات سینده ایچریگوندهلیک یاشام  .آردیجیل موجادیلهیه مجبور ائتمیشدیر
دییشیکلیکلری و هر بیر تهلوکه قارشیسیندا اقلیم اونالر گئرچکلشهبیلهجک  .حرکتدهدیر

   .اولمالیدیالر هر زامان حاضیر
قیسا سورهده حاضیر  نیحئیوانالرینی اوتالماق اوچون گئتدیکلری بؤلگهلرده ده اوتراقالری

اولدوغو بو صااااحب تورک چادیری  .(0978: 42، )دیاربکیرلی دورومدا ساخالمالیدیالر 
بیر چول ، الرینی دئییلحاایاااتلرینین دولااتایشلک اؤزللیکلری ایله سادهجه تورک 

   .دا حیاتینی راحاتالمیشدیر چکمیش و اونالرین نیقتیقونشوالریندا د
رینین چئورهسینه یااالرینین قیشین بؤیوک قیسمینی سارامااالآدادولاات چینلی 

لیکده چینده بیر تورک چادیری جی یوزایل -7، ری چادیرالردا کئچیرمهلریقااالقوردو
ایله ایلگیلی چادیر سؤزونون ائتیمولوژیسی  .(884، 8117: ،)قومیلئو یر شاادمودئلی باشالمی

  .واردیر شلرگؤرو قلیفر
چیر / چاتیر«  -»چات تورک«ده لغا»دیوان ری اوالن گاتورک دیلینین أن قیمتلی یاد

« اوچون »کئرئگو .»اوتاق« دا چادیر آنالمیندا وئریلمیشدیر»آالچو« و سؤزلرینین یانیندا 
 دیری آدالنمیشدیر چادیرین یانی سوره قیشلیق ائو آنالمیندا یئتیرمکده و قیشلیق چا

   .(447، 416، ت .ل .)د
تورک دونیاسینا عاید سؤزلوک أثرلرینین بیر باشقاسی اوالن و کومان / قیپچاقالرین 

 mucinamuc) کومانیکوس کسرینا دایر کودتالحیادیلشوناسلیق اؤزللیکلری ایله کولتورل 

codex هدیر نمکدا گلدیگی گؤرو»یورد« سؤزلری چادیر آنالمین« و »چادیر( أثرینه باخاندا 
  .(835، 0998: 42، )گرؤنبچ
قارغی و چؤپدن دوزلدیلن سیغیناق ، ائوجیک، باراکا، دا کلوب -کومانیکوس کسکود

« قولالنیمی ایله آغاج قابیغیندان »آالچیقرادلوف طرفیندن  .و، «»آالچوقآنالمیندا وئریلن 
   .(4، 0998، گرؤنبئچ؛ 821 0956: ،)رادلوف دوزلمیش یورد شکلینده آچیقالنمیشدیر 

»اوتاق« سؤزلری »شامی« و ، »چتیر«، »چادیر«اوچون  چادیر بینداکتا« »دده قورقود
 .اوتاق آنالمیندادیر «»برگاه، آلتین باشلی بؤیوک چادیر، « چول بزکلی»بانقولالنیرکن 
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ن چادیر « ایسه گوندوشلوک -»گون .ف چادیری اوالراق کئچمیشدیرفااا« ز»گردک
  .(0853 -0855 ؛8100: ،تورون؛ 60، 8100: 80 -83، )ائرگین آنالمیندادیر 

چادیرالری چئشیدلی و گئنیش ، چادیر آنالمینا گلن بیر چول فرقلی آدین موجود اولدوغو
رین هر بیرینین فرقلی دیل اؤزللیکلره قااالبیر جغرافیایا یاییلمیش اوالن تورک توپلولو

   .داردیرصاحب اولماسی ایله عالقه
 

 تورک چادیرالرینین شکیل اؤزللیکلری ◄ 
ن بیر چول ساااترک و شکیل آچیسیندان فرقلیلیک گؤکلوقولالنیالن چادیر و یا بؤیو

بیری ایله چاتیشاراق مخروط  -اوالن آغاجالرین بیر یغینده أن چول یا چادیر ایچینده بلکه
   .بیر شکیل مئیدانا گتیرمهسی ایله باشالمیشدیر

 

 
 مخروط چادیرالر: جی شکیل -5

 
دیرگین آلت طرفیندن دایره شکیلینده  01 -04، مخروط تیپلی چادیرالرین ایسکلتی

، )رادلوف ده تک بیر نقطهده چارپاز شکیلده دوزلدیلیر  اوچ قیسمتیندن، کلریانا دوزو -یان
، )دیاربکیرلی »قاپا« آدی وئریلمیشدیر »چوم« و یا بو شکیلده چادیرالرا  .(872 ؛0956
   .(044 ؛0978

»یورد« آراسیندا أن چول قولالنیالن چادیر تیپی  یا یاشایان تورک قبیلهلرندتورکوستا
ده دیییلن بو چادیرالر ( Qıyız Evi) «»قیییز اؤی« ویا »توپاق ائو .آدی وئریلن چادیرالردیر

اق گئنل اوالر .( اوالراق آدالندیریلمیشدیر 447؛ ت .ل .)د « گو»کرأن أسکی دؤنملرده 
توپارالق اؤرتولو و اوست بؤلومو اورتادان دلیک شکیلده حاضیرالنان یورد ، لیلدایره شکی

  .تیپلی چادیرالرین أصلینده ایکی شکیلده اولورالر
بونالردان ایلکینده چادیر دوواری یئره تاخیالن دیرکلردن مئیدانا گلیرکن باشقا شکیل 

« »یوردایلک  .(879 -821؛ 0956 ،)رادلوف وهلی اولور چیوایسه قاتالنان بیر آغاج چر
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بوتون  .دیرصاحب هاسکلتبیر  نلنندوزچادیر اوزره دیرکلرین یئره تاخیلماسی ایله لی لشکی
  .( ایله اؤرتولدوکدن سونرا دیش و اورتا بؤلومو بیر ایپله باغالنیر)کئچه چئورهسی یونلو پارچا 

والراق تیکیلمیش بیر کئچه ایله ایکی قاتلی ا، سی شکلینده آیریالن بؤلومچرچیوهقاپی 
یایقین اوالراق قولالنیالن باجالی و قفسلی شکیل چادیر  .(879: 0956، )رادلوف اؤرتولور 

  .ایسه آغاجدان قولالنیلیردی یاسکلتایسه یووارالق افقی بیر بؤلوم و قوببهلی اولور و 
ان تأمین ردجااالردا چادیر دیرکلری بلیرلی بیر بؤلگهدهکی آغانااالاؤرنک اوالراق هو

قیرقیز و اؤزبکلرده ساری ، قازاق، ا توت آغاجیندانندباتی تورکوستا، دیرکلر .ائدیلمکدهدیر
 ردا ایسه چام آغاجیندان دوزهلدیریلمیشدیر الماابیر سیرا توپلو، سؤیود آغاجیندان

  .(0924: 81 -80، اؤگل؛ 49: 0978: ،لی)دیاربکیر
 

 
 یورد چادیری: جی شکیل -2

 
ایلک مرحله یئره اؤلچو ایپی ایله : لنیلیرلادیرالرین قورولوشو اوچ مرحلهدن شکییورد تیپی چ

 -یانا دوزولوب کئچی دریسیندن بیر -دایرهنین جیزیلماسی ایله باشالییر کرگرلر یا قانادالر یان
گئنیشلیک و  .چادیرین بؤیولوگونه گؤره بئش و یا سککیز دیرکدن دوزلدیلیر .بیرینه باغالنیر
یوکسکلیگی ایسه ، بئش و یا یئددی متر و قاناد سایی ایله بیر یوردون اوزونلوغویوکسکلیگی 

   .(0978؛ 51 -49، دیاربکیرلی؛  821 0956: ،)رادلوف دؤرد متر آراسیندادیر 
دوگون و یا دیرکلرین چاتیشما ، چادیرین تاوان و یا سقفدهکی چاتقی، مرحله ایکینجی

، »چانگاراک«رین اوجو تپهده کالاو .»اوق« آدی ویریلیرا »اوک« ی تینهبو دوگون آل .یئریدیر
اوچونجو مرحله ایسه چادیرین  .»توینوگ« کیمی آدالرال سؤیلنمکدهدیر« یا »شانراک
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  .اؤرتولمهسیدیر
کاشغارلی ماحمود چادیر اؤرتوسو اوچون  .»چیی« آدی وئریلن بیر حصیر ایله اورتولورکی 
أن سون اوالراق چادیرالر یاشایان  .(082: 3؛  3: 0، ت .ل .د)  « سؤزون قولالنیرکن»آریغ

و بو شکیلده هانسی چادیردا  ایشلنیرره و موتیو شکلینده شاینه عاید الرقبیلهلر طرفیندن اؤز
   .(3: 0975، )آرسئوئن  بللنیرکیملرین یاشادیغی چادیرا باخیلیدیقدا 

 
 ایچیندهکی یئری حیاتتورک چادیرینین سوسیال  ◄

، چادیرالر قورولوب و داشینماسی، سیراسیندا مساااافرتر آراسیندا قالق و قیشالیایال
ر و گؤکتورکلرین نالچین قایناقالریندا هو .طرزی گؤرونمکدهدیرحیات حئیواندارلیق و باشقا 

  .کئچه چادیرلی آراباالریندان سؤز گئتمکدهدیر
 .(0993: 82، وحلوچور؛ 0925: 410، )اؤگل ولر شدسوردورمو نگیدا عینی گله اویغورالر

ه تورکوستان جوغرافیاسیندا نمداؤنجهسی دؤاسااالم آراباالر اوزرینه یئرلشدیریلن چادیرالر 
یوزایللر سونرا دوغو آوروپا ساحهسینده ده یاارا یاشایان تورک دولتلرینین یانی س

  .ورشدگؤرونمو
ر مکان دار بینساااانالرا ایچینده یاشایان ا، ائوی چادیرسااال نکتورک کولتورونون گله

دا کؤچری یاشام طرزیندن دوالیی چول گئنیش  نالر سونسامکاایچریسینده گئنیش بیر ا
ری یالاوغولالرا عایلهدن پا لننبو دورومدا ائو .سینا أل وئریشلی دئییلدیرماعایلهلرین یاشا

  .رک عایله چادیرینین یانیندا یئنی بیر چادیر آچیلمیشدیریلهوئر
 .شقا چادیرالر سونوجدا بیر چادیر توپلولوغو آرایا گلمیشدیرعایله چادیری و أطرافینداکی با

»اووا« آدی »آوول« یا ری یئره یقالبیر نئچه عایلهنین بیرلیکده چادیرالرینی قوراراق یاشاد
چادیرالر تورک تاریخی ایچینده اؤنملی بیر کولتورل  .(0978: 45، )دیاربکیرلی وئریلمیشدیر 

   .یشدیرکیملیک اؤیهسی اوالراق یئر آلم
ده رنگ و چئشیدلری ایله فرقلی آنالمالرال نلرگلهنک و تؤر، اشاادساوا، گوندهلیک یاشامدا
 ...»یئر آالن  ینداکتاب« »دده قورقود .(3: 0923، چیچکلر -)چوروک سیموول اولموشدور 

، غلوکی او کیمین .ورشدبیر یئره قارا اوتاق قوردورمو، بیر یئره قیزیل اوتاق، بیر یئره آغ اوتاق
قیزی اوالنی قیزیل اوتاغا ، اوغلو اوالنی آغ اوتاغا ...قارا اوتاغا یئرلشدیرین، قیزی یول

  .« ایفادهلری بونو آچیق شکیلده اورتایا قویور ...یئرلشدیرین
بو اوتاق بانو چیچک اوتاغی  ...»یاشیل چایین اوزرینه بیر قیرمیزی اوتاق تیکیلمیشیئنه 
ریندا اؤزلرینه عاید اؤزل چادیرالرینین اولدوغو و الر قادینلجمله« شکلیندهکی  ...ایمیش
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 .(68 -63، 8100: 80، )ائرگین بونالر اوچون قیرمیزی رنگین اولماغینی دوشونموشلر 
   .شدیرمیشدیالرلالچادیر قوببهسیندهکی دلیگی گؤیون قاپیسی اوالراق قوتسا کلرتور

گؤیون قوببهسی یئرده و  .ایدیدونیانین مرکزی اینانجی وار ، ده گؤیون دیرگیکلرتور
»آلتین قازیق« »دمیر قازیق« و یا گؤیون قوببهسی اوالراق  .یئرین قوببهسی گؤکدهدیر

  .دئدیکلری قطب اولدوزونو دوشونموشدورلر
ایله انسااان و  سااینیی دونیاروح عالمی ایله مادّ، اینانجا گؤره قطباولدوزو گؤک ایله یئری

ده  بو آنالییشین بیر داوامی اوالراق چادیرین دیرگی .بیر قاپیدیر بیریندن آییران -بیر ینیتانر
   .(071 -074 -024 -850 -853: 8101، اؤگل؛ 042: 8118، )تاش گؤیون دیرگی کیمیدیر 

چادیرین تام  .نین تملی عایلهدن و چادیرین ایچیندن باشالماقدادیریدولاات دوزناا
عایله اوجاغی ایسه اونو تمثیل  .اؤنملیدیراورتاسیندا یئر آالن اوجاق قوتساللیق درجهسینده 

سوسیال و صنتکارلیق آالنالرداکی ائتکیسی ایله کؤچری ، سونوج اوالراق چادیر دینی .ائدیر
توپلومون باخیشالرین یانسیالیان  .ورشااادیاشام کولتورونون آیریلماز بیر پارچاسی اولمو

  .ورشدل اولموسیمبواؤنملی بیر موتیو و 

 
 الرقایناق

 .4ائوی، )ملی ائیتیم باقانلیغی یایین .آی .ن، جالل أساد، صانعت آنسایکلوپدیسی، سی   آرسائو  -
  .0975ایستانبول  ،باسقی(

، تورک دیانت وقفی یایینالری، 2 .، اسالم آنسیکلوپدیسی، سی«چادیر»بوزکورت، نئبی،  -
  .0993ایستانبول 

گئجه  ،ارگین عیان( .)چئو ،(0847 -0845ساای )نامهکارپینی، پالنو، موغولیسااتان ساایاحت  -
  .8104کیتابلیغی، آنکارا 

نین تورک لرینااه گؤره آغاااجیسااایبریااا تورک کولتورو تتکیااکباااتی "اوغلو، اؤزقول، چوباان  -
ائوی، یمسی باستپه اونیورسیتهحاجت "کولتورل ندنلرینین مادیالشما«قوتساال »میتولوژیساینده  

  .847 -845 .س، س8100آنکارا 
  .0993سی، سیماوی یایینالری، ایستانبول  .ABCنین لو، یاشار، تورک صنعتیچوروح -
لری، اؤرنکلری ایله تورک چادیرالری، عسکری موزه یایینالری، ارگین چیچک -چوروک، جناب -

  .0923ایستانبول 
مرمره ساااوسااایال « نین کایناکالریارکن دویر تورک صااانعتی»گول، دمیربوالق، عاایشاااه  -

  .00 -0 .س، س8108، ایستانبول 3الر درگیسی، سایی آراشتیرما
  .0978ائوی، ایستانبول دیاربکیرلی، نجات، هون صنعتی، ملی ائیتیم باسم -
  .0999آنکارا  .ائوینین اتیمولوژیک سؤزلوگو، بیزیم بورئ باسیمارن، حسن، تورک دیلی -
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 دیرباغالما نه
 نورالدین سیدوف

 علیرضا صرافی کؤچورن:
 

تااپماجاالرا یاخین اوالن ژانرالردان بیری ده باغالمادیر، باغالماالر فورم اعتباریله ماهنی  "
 .بورادا سوآل و جواب فورمو واردیر .شکلینده اولوب، مضمون جهتدن تاپماجاالرا یاخینالشیر

بیریله بحثه  -بیر .همین ساااوآل و جوابالر شاااعر ایله اؤزو ده دئییشااامه شاااکلینده اولور 
ب دئییشاانعاشاایقالر ماهیر صاانعتکار اولدوغونو حاضاایرجوابلیغینی ثبوت ائتمک  گیریشاای

محض بونا گؤره ده باغالمادان زنگین وزن  .لیدیراوچون بو باغالماالر چول مهارتله دوزدیلمه
گؤزل آهنگدارلیق، درین معنا طلب اولونور، چونکو دئییشااان عاشااایق رقیبیندن  ،و قاافیه 

 مثال:   .شعرلر دئمگه چالیشمالیدیرعنالی زنگین بدیعی فورمالی اوستون اولماق اوچوندرین م
 

 :سوال
 دیر کی اؤزو واردیر داتی یول؟او نه

 نه خلعتدیر تیکیشی یول قاتی یول؟
 سی یول آتی یول؟دیر دوهاو نه شئی

 .اوزون گئدر بیر توکنمز یولو وار
 

 : جواب
 دیر اؤزو واردیر داتی یولاو کؤلکه

 شی یول قاتی یولدری دوندور تیکی
 سی یول آتی یولاو گون، آیدی دوه

 .اوزون گئدر بیر توکنمز یولو وار
 

 بو فرقلردن بیری ده .بیریندن معین فرقلری ده واردیر -بااغالمااالرال تااپمااجاالرین بیر    
دئیه بیلرلر کی هر بیر تاپماجانین دا ایلک  .اودور کی تااپمااجاالرین مولفی معلوم دئییلدیر  

بو دوغرودور الکین تاپماجاالری ایلک یارادان اولسااا دا  .ی واردیر و اولموشاادوریارادیجیساا
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اونون آدی ایتیاب گئتمیش، ایلاک واریانتی خالق طرفیندن عصااایرلر بویو ایشااالنمیش،   
دییشااادیریلمیش و شاااکیلدن شاااکیله ساااالینمیشااادیر کی بورادا دا تاپماجانین ایلک   

 .مضمونوندان گومان کی چول آز شئی قالمیشدیر
اونالرین  .الکین باغالماالر بئله دئییلدیر .لیکله دؤنوب اصاایل خالق مالی اولموشاادور بئله

بو  .بعضایلری ده دستانالردا محافظه ائدیلیب ساخالنمیشدیر  .نین مولفی معلومدوراکثریتی
عمومیتله تاپماجادا جوابالر شاااعر ایله  .نوع فورماا اعتیباریله تاپماجادان معین قدر فرقلنیر 

لرده ایساااه بیرینجی ساااوآل نئچه باغالما و دئییشااامه .ییال، عادی ساااؤزلرله دئییلیر دئ
رینا نین مصراعاللی و بیرینجیمیصاراعدان عبارتدیرساه، وئریلن جواب دا شاعیرله دئییلمه   

بوتون بونالرال یاانااشااای، اونو دا قئیاد ائتمک الزیمدیر کی باغالماالر دا     .برابر اولماالیادیر  
 .نوعودور تاپماجاالرین بیر

 .قاانونالرینا جواب وئریر  -پونکو فرقلی جهتلریناه بااخمییااراق، او ژالنرین بوتون قاایادا     
لری ایچریسااینه کئچمیش، مولفلری معلوم اولسااا دا همین باغالماالر گئنیش خالق کوتله

 :  مثال .یئنی واریانتالری عمله گلمیش، حتی معین دییشیکلیکلره ده اوغرامیشدیر -یئنی
 

 دیر کی گؤیدن یئره سالالنیراو نه 
 دیر کی هر نه وئرسن آلالنیراو نه
 دیر کی گؤبگیندن نالالنیراو نه

 !اوستا ایسن بوندان منه جواب وئر
 

زیناللی  .ح بونا گؤره ده .یارانمیشااادیر حااضااایردا بو باغالمادان اوچ مساااتقل تاپماجا 
ئرمیش سااینی والرجا تاپماجا نمونهکتابیندا بایاتیدان یارانمیش اون "آذربایجان تاپماجاالری"

  .و باغالماالری تاپماجانین بیر نوعو کیمی تصنیف ائتمیشدیر
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فییییی  ییییی یییییلییییی ر 
 اؤرنییییی یییییلییییی  

 ایییییییی ییییییی نییییییی ییییییی ر  
  ییییی اییییییییییییییی یییییلییییی  
  دبیییییییییییییییییلییییییییییییییییی  
  ییییییییییییی یییییی  یییییی    

 (...اووییییییییی نییییی ر و
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 نینم ارقیدر ن ریدیخ
 ارقین اوجاقی محمدعلی

 
بعد از  .دارد یخاص گاهیها جاما آذربایجانی نایاز اساالم در م  شیهای پاز جشان  یبعضا 

ها و اسااطوره .ما بوده اساات تیهو صیو تشااخ نییاز عوامل تع یکیها جشاان نیاسااالم ا
های و همچنین در آثار مؤلفان سده یهای زرتشات رساوم در نوشاته   نیهای مربوط بدآیین

 «یبن ریدیخ»به های کهن بخصوص مربوط از رسم یشده و بعضثبت و ضبط یاسالم هیاول
  .است افتهیهنوز هم تا روزگار ما دوام 

 
رهنگ ف زانیعز میو تقد میا تنظ هیته« ینب ریدیخ» امیا نیحاضر به مناسبت هم نوشته

   .گردددوست می
 

ا  «لهیلچ کیچیک» و سه روز اول چله کوچک «لهیلچ وکؤیب»چهار روز آخر چله بزرگ 
وزها ر نیدرگذشته ا .معروف است ینب ریدیبه خ رقایماه در نبهمن زدهمیهفتم تا سا  یعنی

 هیها تهآیین نیکرد ازجمله امی دایپ یخاص یحال و هوا ژهیهای وآیین یروساتا با برگزار 
ا  ینخودچ" bazarak"کرَزَکردن گندم برشااته اااا بَ ابیو آساا بیکبود که با تر «قووت»

   .آمدبه دست می ...عدس و
 
شده هاز قووت تهی یدرگذشته مقدار یخیو بر اساس منابع تارسااالن روستا  بر گفته کهنبنا

خلوت  یدر اتاااق ختااهیر، معروف اسااات «ییمئژمئ»بااه  ارقیاابزرگ کااه در ن ینیرا در سااا
 یفردا .نمایدآن را متبرک می یبا قمچ یبود که حضرت خضر نب نیبر ا دهیگذاشتند و عقمی

   .شدمی میتقس« یهساهفت هم»قونشو  دیئدی نیب رآن روز قووت تبرک شده د
 
مرسااوم بود و تنها  ارقیفرهنگ دوساات ن یاهال نیقووت در ب هیهای گذشااته تهدهه تا
 نییگذاشت و بنا بر احترام بر آپررونقی را پشات سر می  یروساتا روزها  "رمانیید"ابیآسا 

 نییماند بعد از آشااد و آرد کردن گندم میمی ابیروزها فقط قووت آساا نیدر ا انینیشاایپ
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نمودند که قووت می هیاقدام به تهی( دساات ابیآساای )داشااهم با ال یعضااب .ینب ریدیخ
مراسم  یاز چرخه زندگ یداشروساتا و خارج شدن ال  ابیمتأسافانه با ازکارافتادن تنها آسا  

   .هم به حال متروک درآمد ریدیمربوط به خ
 

خوردیم که و میدوشاااب قاتک کرده  ایخوبی به یاد دارد که قووت را با شااکر و به ریحق
  .بود یخوشمزه و مقو یلیخ

خاک ، آتش، آب یعنی یدم گرمش را در چهارعنصر اصل ینب ریدیباورها هسات که خ  در
   .دمدو باد می

 اسیال ریدیخ ،اسیال ریدیخ
 ازی یگلد چکیچ یتدیب

روساااتا نقل  رانیکه پ یبارید طورمی یادیمعموالب برف ز ریدیخ امیدر ا گاذشاااتاه   در
 یهایی براها و تونلداالن، کردهاشاااره لیاردب خیهم در تار یشااادروان بابا صاافر کنند ومی

بارید که درهای روزها چنان برف می یشاااد و بعضااابرف سااااخته می ریعبور و مرور در ز
و  کردندها را بازگشایی میدر خانه گریبه کمک همد یشد و اهالمی دهیکلی پوشا ها بهخانه

 قیوآمدها از طربام رفته و رفتهای روسااتا به پشاات ف از تنگهبه علت انباشااته شاادن بر 
ها قطع اطراف و شااهرها تا هفته یبا روسااتاها ارقیگرفت و ارتباط نبام صااورت میپشاات

   .شدمی
از  زیگر یبرا یبودند و امکانات امروز قهیهای گذشاااته مردم در مضااادر زمان هرچناد 

رهم نشستن دوی، بخش کرسلذت یاز گرما استفاده یفرسای زمستان نبود ولطاقت یسرما
انند م یکیهای فولکولورخردمند و نقل داستان رانیپ مانهیهای حکو گوش دادن به صحبت

، اییده، فندق، گردو: لیاز قب مختارنامه و خوردن شب چره، رمک -یاصل، داساتان کور اوغلو 
های زمستان را از ساختی  داد کهمی یچنان شاور و شاوق به ادامه زندگ   ...رقا ووقوو  ریانج

   ...بردمی ادی
---------   

 منابع
 یبخش ستودا فرح نیو فرهنگ نم خیتار
 یا بابا صفر خیدر گذرگاه تار لیاردب
 "نیترجمه ژاله متحد"شماری ا انا کراسنولسکاگاه ریدر اساط یدیجمله کل چند
 یمحمدعلی اوجاق رنیچئو زایالفبام" یباک وی یپاشاااا افند -یاتیخالق ادب یفاهیشااا جانیآذربا

 "ارقین
 ارقیساالن نبا کهن مصاحبه

  .....و
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 نورشید
 نژادسعیده پاک

 
 ساله 25رقیه مهندسی نمین، : شخص منبع

 
ی نمین، نورشید جزو مراسم عید نوروز ازاین در منطقهتقریباب تا شاصت، هفتادسال پیش 

ای از چند روز مانده به عید، دسته .شودشده و اجرا نمیمتأسافانه حاال منساول   .بوده اسات 
منازل آمده و شروع به خواندن دربه دم -نباید کمتر از چهار نفر باشند -کودکان و نوجوانان

خانه در آخر به فراخور حال خود چیزی مانند صاااحب .کردندمی -اغلب مذهبی -اشااعاری
   .دادمرغ و یا آجیل و خشکبار هدیه میپول یا مقداری گندم، تخم

ند، بصورت ترجیعتوجه و بسایار زیباست، این است که به چیزی که در این اشاعار جالب 
شاااده و این نشاااان از ذوق و قدرت ادبی مردمان منطقه در آن زمان و پیوند عمیق گفتاه 

اند ی این اشعار مردم عادی کوچه و بازار بودهسراینده .ادبیات و شاعر بازندگی روزمره دارد 
   .اندمحتواتر کردن زندگی تالش نمودهپر که برای زیباتر و

 :نمکبیلیمی میی ائلتا جائیکه، یادم مانده اشعار نورشید را تقدیم خوانندگان مجله
 

 صاباح آدینا دی،بویون چارشنبه
 بیر کؤینک بیچمیشم یارین آدینا
 باخسین یاخاسینا، سالسین یادینا

 سیزون بو تازه بایراموز مبارک
 تؤز، گونوز مبارکایلوز، آیوز، هف

 
 دی خونچا بزرلربویون چارشنبه

 اونون قیراغینا نوغول دوزرلر
 یارین آجی سؤزلرینه دؤزرلر

 سیزون بو تازه بایراموز مبارک
 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک
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 باشینا آلیبدی قیزیلدان تئشتی

 الری کئشدی فیرالنا چای -فیرالنا
 دییاری گؤزل اوالنین یئری بهشت

 سیزون بو تازه بایراموز مبارک
 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک

 
 طوطی قوشو نه قالخیرسان هوایه؟

 لر الیندن گلمیشم نوایهغم
 گلن ایل بو واخت گئدرسن کربالیه

 سیزون بو تازه بایراموز مبارک
 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک

 
 المؤمنین تخته چیخاجاقامیر

 باخاجاقلر بو تقویمه منجم
 شیرین شربت سو یئرینه آخاجاق

 سیزون بو تازه بایراموز مبارک
 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک

 
 جناب جبرئیل نامه گتیردی

 گتیرجگین پئیغمبره یئتیردی
 مبارک قولالرین گؤیه گؤتوردی
 سیزون بو تازه بایراموز مبارک

 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک
 

 لدیررام حامامخوراسان یولوندا سا
 دیم تماماوخودوم درسیمی ائله
 ایکی امامسنه قوربان اولوم اون

 سیزون بو تازه بایراموز مبارک
 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک
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 خوراسان یولوندا سالدیررام گونبز
 دئدیلر بیلمز اوخودوم درسیمی،

 سنه قوربان اولوم گؤزه گؤرونمز
 کسیزون بو تازه بایراموز مبار

 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک
 

 خوراسان یولوندا سالدیررام قالی
 اوخودوم درسیمی دئدیلر بلی
 سنه قوربان اولوم حضرت علی
 سیزون بو تازه بایراموز مبارک

 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک
 

 جه گلینهگئدون دئیون او تازه
 عنبرینه -حنا یاخسین الینه

 د قرینهخودا وئرسین اونا اوال
 سیزون بو تازه بایراموز مبارک

 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک
 

 مختار، قُمری کیمی ائلردی جنگی
 لیک ائلییون، آتون فیشنگیشیرین

 یومورتا بویویون بیر نئچه رنگی
 سیزون بو تازه بایراموز مبارک

 ایلوز، آیوز، هفتؤز، گونوز مبارک
 

ی بعدی ی خود را گرفته و به خانهخوانده، هدیه و در آخر این اشاااعار هم، این شاااعر را
 .رفتندمی
 

 خاال یوروندی -آی خاال
 یوک دیبینه سوروندی
 آلاله باالوی ساخالسین

 .دور بیزی یوال سال ایندی
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 چهاربرج در شب چله ورسومآداب 
 «َسپمک گون» و« سیرا سالدی»

 احمد جوادی چاربورج
 

 وعشاار و پاییز فصاال پایان غربی آذربایجان و چهاربرج در( ساای گئجه چیلله) یلدا شااب
 81بزرگ،  چلِ یا/böyük çillə/ ”چیلله بؤیوک“ را آن اول روز 41 و است زمساتان  فصال 

 bayram/ ”آیی بایرآم“ را آخر روز 31 و کوچک چلِ یا /bala çillə/”چیلله باال“ را بعد روز
ayı/گویندمی عید ماه یا.   
 /sıra saldı/”ساایرا سااالدی“ نام به را جالبی ورسااومآداب هاربرجچ چلِ، مردم شااروع با

 از یکی خانه در چهاربرج از منطقه یک اهالی و همسااایگان مراساام این در .کنندمی برگزار
گیرند که هر شب از پاییز و زمستان را در خانه یکی از و تصمیم می شده جمع همساایگان 

 انهمسایگ کل ترتیب به اساس همین بر .کنند نشینیشب هم اتفاقها جمع شاوند و به آن
 قمر هم برای را یادماندنیبه و شاد لحظاتی و شوندمی یکدیگر مهمان را زمستان از هر شب

 ای باشد داشته شانیدنی  و جالب خاطره هرکس هانشاینی شاب  گونهاین در معموالب .زنندمی
ها،  بایاتی .کندمی عجم خودش هایصااحبت پای را دیگران باشااد بلد جالبی داسااتان

 .گردندمی چنین محافلی نقل کوراوغلو مانند هاییحماساااه و بزرگان تاپماجاالر، اشاااعار
 که اساات( انگور) /mılax/میالل و ساانجد، به، ساایب  نیز محافل این غالب هایخوردنی
 /əl damı/ ”دامی اَل“ به موسااوم هاییکلبه و هاانباری در تابسااتان از چهاربرجی مادران

   .کنندمی نگهداری
 چهاربرج در نیز کوچک چلِ .شااودمی شااروع کوچک بزرگ، چلِ چلِ یافتن پایان از بعد
 رسم این .دارد /gün səpmək/ ”ساپمک  گون”نام  به جالبی مانند فال آیین و سانت  یک

 موردنظر، یکی منطقه اهالی جمع در بزرگ چلِ شب آخرین در که است صورتبدین جالب
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 تقسیم منطقه این اهالی مابین را کوچک چلِ روز 81منطقه،  این سفیدانریش و بزرگان از
 رد اشخانه که شخصی از مثالب .گیردمی نظر در اهالی این از یکی نام به را هرروز و کندمی
 قرار شااخص آن روز را کوچک چلِ روز اولین و کرده شااروع دارد قرار خیابان یا کوچه ساار
 شااانخانه گرفتن قرار مکان ترتیب به هاخانواده تمام را بین لِچ روزهای مابقی و دهدمی

 زا در یکی اگر .شودمی گذارینام شخص یک نام به چلِه هرروز کهطوریبه کندمی تقسایم 
 ”گونودور؟ کیمین گون بو“ که گویندمی خودشان با اهالی باشد خوب و آرام هوا روزها این

 آدم او یعنی ”دیریاخجی اوزو اونون“ که گویندمی و شوندمی جویا را موردنظر شخص نام و
 آن در بدی اتفاق یا و باشد سارد  و کوالک هوا که روزی نیاورد خدا ولی .اسات  یمنیخوش

 شخص به اهالی میان در است نامش به روز آن که شخصی صورت آن در که! بدهد رل روز
 این زمان باگذشت متأسفانه .دگردمی مشاهور  /uğursuz/”اوغور یا اوغورساوز  بد“ و بدیمن
 رسوم این که هستند هاییخانواده معدود چهاربرج در امروزه و ازیادرفته کمکم جالب رسوم

   .کنندمی اجرا را
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 اینانجالردان  قدیم تبریزده یایغین
 زیور عباسی

 
 : کئچمیشده دئیردیلر

 نین مجتهده )ملته( ضرریگون توتولمانین دولته )حاکمیته( ضرری اوالر، آی توتولما 
 .اوالر
 اولدوز کئچنده )سوزنده( تانیدیغیمیز ان یاشلی کیمسه اؤلر. 
 دوشمزی اوالر -نین ائوده ساخالماغینین دوشرایالن دریسی. 
 تولکو قویروغون ائوده ساخالماق اوغورلو اوالر. 
 هبیرینین اوستونه ییغیب، یخدان اوست -قدیم زمان ائولرده چؤرک پیشیریب، بیر 

گاهدان ایالن یخدان  .او زمانالر ایالن چول اوالردی و گاهدان ائولره ده گیرردی .قویاردیالر
گه لرین اوستونده جمعه ووروب، اوتوراردی، اوندا ایالنین اوزو ایله چؤراوسته اوالن چؤرک

قدر یئسک، یعنی نه .چؤرگیمیز اوسته ایالن یاتیب -: برکت گتیرمگینه اینانیب، دئیردیلر
 .چؤرک قورتولماز

 سه اکنینه جان و یا مال ضرری اگر دوشمه .دوشمزی اوالر -ساریمساق اکمگین دوشر
 .یئتیشردی

 اگر بیرین سن وورسان، بیرین ده  .گون دالداسیندا )گون باتان زمان( اوشاق وورمازالر
  .لر ووراربیزدن یئی

  دان قاچار« اهللبسم»لر بیزدن یئی .دئیین« اهللبسم»داغ )ایستی( سویو یئره تؤکنده. 
 .سک قاینار سو اوستلرینه تؤکولر، قارقیش ائدرلر، آدام اوغلو زیانین گؤرردئمه
 ین او آشیغی بیرین .اینگین قاباق دیزلرینده اوالن سوموگون آشیغی ایله اوینامازالر

یران کولوب، والرا گؤره او آشیغی بیرینین دامینا آتسان، او ائو تؤاینانج .دامینا دا آتمازالر
  .اوالر
 ه هانسی ائوه آینا شوقو دوشسه، او ائود .آینانی گون قاباغینا توتوب، ائوه شوق سالمازالر
  .آرواد آراسیندا دعوا دوشر -لیکله اراؤزل
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 لری دریب، رنگ به رنگ لر یاش اوزرلیکگلین -مکدن قوروماق اوچون، قیزنظرله
ه و یا عکس قابالرینا یاپیشدیریب، گؤز قاباغینا سینه، یئلپیگساپالرا دوزوب، آینا دؤره

نین لره ساتاشار و نظر وورماغیالرا گؤره ائوه گیرنین گؤزو بو اوزرلیکاینانج .آسالردیالر
سحره ائولرده اوزرلیک ساالرالر، اما آخشام اوستو اوزرلیک سالماغین  -سحردن .قاباغین آالر
 .اثری اولماز

 ئدنده مگینه اینانیب، کیم گلیب، گلسایدی، بیر نفرین نظرلهبال چول او -بیر ائوده خطا
 آلتیندان نینین آدامی تاپسایدیالر، اونون باشماغیاگر نظرله .بئله اولماغا دقتلی اوالردیالر

ب، بیر آز چؤپ ییغی -و یا پالتاریندان بیر ذره گیزلینجه کسیب، نئچه یول آیریجیندان چؤر
نظر لیکله بدلهبئ .بوجاغینا توستوسونو وئرردیلر -ن آدامالری و بورائوی اوزرلیک ایله یاندیریب،

 .او ائودن چیخاردی
 ر نفر یعنی بیر ایش باشالیاندا اگر بی .صبیر، جوت صبیری مالحظه ائلیینایشلرده تک

تک آسقیرسایدی، ال ساخالییب، صلوات چئویریب، صدقه چیخیب، سونرا ایشی 
دن واز و او ایشی گؤرمک« بیزه تک صبیر دوشمز»: دئیردیلر البته بیر عده ده .باشالردیالر
اگر ده بیری جوت آسقیرسایدی، شکر ائلییب، ایشین اوغورلو اولماغین سانیب،  .کئچردیلر

شردن  -خئییردن -دن چول آسقیرسایدیالر،اگر ده ایکی دنه .آرخایین باشالردیالر
  .یلردئیه صبیره اؤنم وئرمزد -سوووشدو، ایشیزده اولون!

 نین آغزی آچیق اوالر و هر یئرده آدامی پیسلرلرنین آغزی آچیق اولسا، دشمنقئیچی. 
  .نین آغزین باغلییب، اورتادان گؤتوررلرایش قورتوالندان سونرا قیچی

 بیرینین اوستونه چیخاندا ادامین غیبتین ائلرلر -اوزه دوراندا یا دا بیر -باشماقالر اوز. 
  .روب، چئویریب، جوت قویارالراوندا باشماقالرا توپو

 ،اوزو هانسی ائوه طرف اولسا او ائوه قوناق گلر ائوده و یا دیوار باشیندا پیشیک اوزون یوسا. 
 ون نین ایچینده اوزچای تیلیفی .لر ایچینده تیلیف گلرسهچایی سوزجگدن سوزمه

  .لرییغیش ائلییر -دئیه، ائوی ییر -جکقوناق گله -چؤپ اولسا، دوروب، ائوه
 ا یعنی او اوشاغین آتا و ی .دئیرلر -باش یئین اوشاق -بهانه توتوب، چول آغالیان اوشاغا

 آناسی تئز اؤلر!
 غم گتیرر، آچ قوجاغیوی: بیری اوتوراندا دیزلرین قوجاقالسا، دئیرلر. 
 اوشاق ایچقیرماق )ایشقیراق( توتاندا اونون ایچقیراغینین قاباغین الماییب، دئیردیلر: 

 .گئنلدیرقورساق 
 جن»اینانجالرا گوره  .یاشلی خانیمالر پالتارالرینین یاخاسینا سانجاق تاخاردیالر» 

  .دمیردن قورخار و سانجاق یاخاسیندا اوالن آداما ظفر توخونماز
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 الری ساپا دوزوب، خانیمالرین بوینونا ای مونجوقده ساری، قره، گؤی و قهوهکئچمیش
و یا  نالر قویماز ناخوشالسیبو مونجوق: غالییب، دئیردیلرلرینه باو اوشاقالرین سول چیگین

  .سینی قارا باسسینبیله
  )زاهی خانیم قیرخی چیخمییانا کیمی، )اوشاغینی دوغاندان قیرل گون کئچنه کیمی

  .قبر اوستونه گئتمزدی
 یرخلی اگر ق .میش( ات گتیرمزدیلرقیرخی چیخمییان اوشاغین اوستونه چیی )پیشمه

  .میش ات آپارسان، اونون بوینو اوستونده دورمازن یئره پیشیریلمهاوشاق اوال
  ،قیزیلجا توتان اوشاغین باشینین اوستونه بیر قابدا قیرل یومورتا قویوب، بیر کاسا سو

ایچینده ده بیر تسبئا قویوب، گونده اوچ دفعه تسبئحی سویا سالیب، اوشاغین اوستونه 
  .مک دئیردیلرلهایشه چیلله)چؤرک سوالماق کیمی( بو  .چیلردیلر

  قیزیلجا توتان اوشاغین اوستونه قیرمیزی بیر پارچا سالیب، یا دا قیرمیز پارچانی اوشاق
  .قیرمیز قیزیلجانی سئویندیریب، سولدورار: اوالن اتاقدا پرده کیمی آسالییب، دئیردیلر

 یلروئررد قیزیلجا توتان اوشاغین باشی اوستونه قویان یومورتاالری بیر یوخسوال. 
 .الرا گؤره یومورتاالر قویماز گلن قوناقالرین گؤزو اوشاغا دَیسیناینانج
 ین ائویندن بیر کس .لر، اونو گؤتوروب، اوجا بیر یئره سانجارالراگر بیر یئرده ایینه گؤرسه

اگر بیریندن تیکیش تیکمک اوچون ایینه آلساالر دا، اونو  .اؤز ائولرینه ایینه گتیرمزلر
  .ب، صاحبینه وئررلرقایتاری
 نین ده باشی اوسته قیرل کؤرپه .نین قیرخی چیخمایینجا، ائوده تک قویمازالرزاهی

  .گونه کیمی پیچاق قویارالر
 یز سبانالیان تویوق و واخت .سیز بانالسا، و یا تویوق بانالسا، شوم اوالرخوروز واخت

  .بانالیان خوروزو سیده وئررلر
 ی بال وئرمزلر، دیلی پلتک اوالراوشاغا ایکی یاشینا کیم.  
 ییر( یتیرهسیز تع عصبی تیک کی، اوندا کیرپیک دلیلکیرپیک سعلیینده، )بیر نو

سن، من سنی خئییرلیگه سعلییه -: اوستونه باالجا قیرمیزی رنگده ایپ یاپیشدیریب، دئیرلر
لیماغین عچوخالرینین اینانجینا گؤره کیرپیک س -سئویندیریرم، سن ده منی سئویندیر

  .دوشمزی اوالر -دوشر
 گؤزونه آی خالی دوشر -نین اوزباخسا اوشاغی .بویلو خانیم آیا باخماز. 
 ائوین برکتی گئدر .اذان چاغی ائو سوپورمزلر. 
 لی اوالرلر یئمگینه ال وورمازالر و یئمک برکتاهلل دئسن، بیزدن یئیییئمگی باشالیاندا بسم. 
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 لریلرینده تولوق چالخاما نغمهزنجان بؤلگه
 یاوخشاماالر  تولوق

 (یحسرت زنگانل)بهزادبیات فرد

 
بو گونه قدر  شیعصااارلردن باشاااالم یان اساااک یخیتار یکریف -یمادن  نیجاان یآذرباا 

 نیدی، آدوغال احساس نیتورکلر انیاشای جاندایآذربا ونجایبو خیتار .بیداوام وئر نایشییاشای
 باش ندانیقالریباجار ناریبوردا جانالناراق اؤز قا یلرتجربه اتیا ح یودوشاااونجاه و کوتلاه  

 هدی ریبؤلوملردن ب یکریف -یچاااتااان ماادن زهیمیال میزیب وبیقو رخاااداآ یلرایاالتوتوب 
 .اولموشدور لرینغمه تولوق چالخاما

ق دوالنان تولو ندایاتیادب زیآغ جاان یسااااالراق، آذرباا  شیبااخ  ریب زایمیفضااااالر فولکلور
 نیونالرا سهیندیا شسایدوالنم نهیبه س نهیس _ لیبه د لیاوخشاماالرى اسکک زامانالردان د

 .بوشدور ندایباغر نیزیمیاتیادب میزیب ئرىی
 ریاالرى بخشامبو اولدو کک بو او میتییگلرک، ن ریبوش اولماسک منه آغ نیئریلک بو دئمه

 .امیتوپال ئرهی
آماجالرى دئمک ده تولوغون  ندانیتولوق اوخشاماس نیلرنیو قوجا ننه و گل نیالرنیخات

 .شیمیبرکتلک اولماغک ا نینسکو کره یرانیآ
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 : یلرلیشک یدلیتولوغون چئش
 .ریلیی( دئمهیدن جورلنن تولوغا )ائشیچپ چرهیلر اائل

 .ریلییائله )تولوق( دئ ریوارد یزیده کندلرده ا یندیا یوق کجورلنن تول ندنیسیدر یکئچ
 .ریلیینن تولوغا )گووسو( دئجورله ندنیسیدر نیدانان کیللیا ریب
 : ریدبیتوپالن ندانیزنگان ماحاللری نغمهشاغى دا گلن تولوق آ
 

 : یآباد کندرینص نینخرمدره
 ساوادسیز یاشلی،56ناهید مهدیخانی، 

 سکیبئچه دای باالم
 سکیچه دایکه باشدا

 تولوغون چالخاالییر
 یسیایچه دای یرانآ

 
 ساوادسیز ،؟؟؟یاشی،زهرا مهدیخانی

 ساغارمیش قویون مننه

 آغارمیش ساچی تئلی

 او چالخاالییب تولوق

 ییغارمیش کره زومار
 

 : یموشامپا کند نیزنگان 
 قرآن ساوادی وار ،یاشلی55 ،سلمه باقری

 آتما تولوغوم -آتما
 چاتما تولوغوم لیزیق

 زالریق انییچالخ یسن
 دوشوب تولوغوم خسته

. 
 کؤچدو تولوغوم اوبا

 تولوغوم یگئچد گئجه
 زالریق انییچالخ یسن

 تولوغوم دودوش خسته
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 : یکند یکندآغ نیزنگان
 ایکینی اوخویور نهضتده،یاشلی 54،محمدیفرح 

 آبک تولوق ،تولوق آغ
 لرین بابک تولوقیبئ

 گلیر سکدایک آخشام
 تولوق یدا قاب دولدور

 
 : یکند یآزادسفل نیزنگان

 ساوادسیز ،یاشلی 76،سید آمنه موسوی
 تولوق یتولوق ها لویهو

 تولوق واى تولوق آخلک
 ن دیر ثمرکره دادلک
 سنه تاى تولوق یوخدو

 
 : یکند یتورپاقل نیاهنشانم
 قرآن ساواد ،یاشلی95 ،خاور سرابی 

 آت هامک قالخاالر سس
 0یالخاالر؟ولوق ت قوجا
 دا ال آتماسا قیزیم
 لریم چاخاالرگلین

 
 : یدوالناب کند نیزنگان

 ساوادسیز ،یاشلی75 ،آذر کهالی
 کره آییرار ائیران
 کره قاییرار قاتیق
 گله قوناغک چاغیر

 بیر ائل دویورار ووسوگ
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
 چالخاالماقیالخاماق:  -1
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 : یکند کیلدره نیزنگان
 ساوادسیز ،یاشلی 26 ،ی حیدریاصل

 اتیقدولوسو وار ق قاب
 اگله تولوغ دولدور
 گلین قیزالرى چاغیر

 تولوغا دوگمه له سن
 

 : یکند جاریباغل نیزنگان
 اوچو اوخویور نهضتده ،یاشلی55 ،شرفیفاطمه 

 اولدون تولوق 0ننلپله
 تولوق ولدونی یلرپیا

 نیگل نیرسیگت 8تئنچه
 دولدون تولوق راناآی

 
 : یکند یسدره رمانیدگ نیزنگان
 ؟؟؟ساوادی ،اشلیی76 ،رسولیعالم 

 دو بو ائوده بوگونیتو
 نیآس دنیگؤ قازانچا
 ودویباال تو اوغول

 نیناسیتولوق او ونیقو
 

 : یکند نیسنگب نیماهنشان
 ساوادسیز ،یاشلی27 ،بلقیس عشقی

 یوارد ینجانیف ینیس
 یوارد یگولدان رفجه
 زهیائوم انیگل قوناق
 یوارد یرانآی تولوق

 
 
 
 

                                                                                                                     
 لنمک، ترپنمکلپلنمک: لپه1 
 قازانچادان کیچیک قابا تئنچه تئینچه:  -2
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 : یخوس کندلهیپ نیزنگان
 ساوادسیز ،یاشلی71 ،خادم رضایی نبیز

 یاودو اوجاغ قورار
 یماغیدن آالر قاسوت
 تولوق چالخاالر نیگل

 یچاغ انیبانال خوروز
 

 : یکند طولیقو نیزنگان
 یاشلی06 ،ریحان جعفری

 
 بوغو نیکینیچا قوورو
 تولوغو رامیچالخال

 کره ساالم یغیقات
 جک اوندان باالمهیئی

 
 : یکند یبوغداکند نیزنگان

 قرآن ساوادلی ،یاشلی24 ،آرام محمدی
 

 ریسس گل یشاق ه شاغا
 ریدن گلیگؤ ایاولما
 تولوغو بیآس آنام

 ریائودن گل یرچیا
 

 : ندانیماحال پارایچا
 دیپلم ،یاشلی84 ،یمحمد ریزه

 سال تره آشا رانیآ
 سال وره ینیزم در

 ریگل قوناق میآداخل
 !کره سال زئت تولوغوم
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 : یش کندقارا دا نیماهنشان
 ساوادسیز ،؟؟؟یاشی ،عافیه بیات

 تولوغوم شاد اول نیسئو
 تولوغوم قول نیگوجلنس

 نیسمهید نظر سنه
 تولوغوم بول یسکره

 
 : یکند یبوالماج نیزنگان

 نهضت ده اوخویور ،یاشلی23 ،کریمی رانیج
 باال یآ نیگل دورون
 خاال ریبدیگل قوناق

 تولوغا کونؤت قیقات
 ساال کره اقایچالخ

 
 : یکند لجایزیق نیماهنشان
 ساوادسیز ،یاشلی95 ،حیدریمعصومه 

 تولوق میزیب گووسدور
 تولوق گوزوم ریدسنده

 سنده قاالجاق لسمؤا
 تولوق میزیا یک هلبت

 
 : یکند ریچ نیزنگان
 کاردانی خیاطی ،یاشلی78 ،کریمیزهرا 

 تولوق جان تولوق تولوق
 قان تولوق مییدئ سوز ریب

 وئرکره  بول رامیچالخ
 تولوق خان زهیب ریگل
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 : یزنگان امام کند
 ساوادسیز ،یاشلی85 ،حسنی هیصف 

 اولسون اغیچالخان  تولوغوم
 نواولس غامیاق سککره

 نیئسیدرد  ئسهی اؤزگه
 چاغ اولسون ئسهی ولداشی
. 

 ریدیدر نیجان تولوغوم
 ریدیپر انیاچالخ سنک
 یریسسک گل قاپک

 ریدیار لیندادااپی ق
. 

 0گومانتول  نیچیا لوغومتو
 گومان ولیتاى تولوق  سنه

 لکلمهائل قوناق گ ریب
 ن چول گومانکره رانیآ
 

 : یکند اریشاغى ورمزآزنگان 
 ساوادسیز ،یاشلی 55 ،گلی نظری

 ریلردن گلائل تولوغوم
 ریردن گللگؤل ادورن
 نیزگلیق انیچالخا سنک
 ریائولردن گل سسک

. 
 دنچالخان گرک تولوغوم

 دنمنک چؤرک اسالم
 ندىیدستامازلک ا ال
 دنرکیسنک د مدیآس

 
 

 
                                                                                                                     

 یرم کی قارنین توخدوربئله ظن ائد -1
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 : یشکورآباد کند هیسلطان

 قرآن ساوادلی ،یاشلی86 ،فاطمه رحمتی
 سک دادلکسره نیداغ بو

 سک دادلکتره نینآشک
 رانیآ ندهیچیا تولوغون

 سک دادلککره هگئمی
. 

 اولماز ماقیایدو کووسوم
 اولماز ماقیسا دىتبرک
 سککره ریدتاملک بئله

 اولماز ماقیدو لهکئمی
 

 : یماهنشان مادآباد کند
 ساوادسیز ،یاشلی75گلگزخدایی، 

 یبیتولوق د ی،بید سود
 یب یاولسون ب نیقوربان
 االی ماقیقا ،االی سود
 اولسون خاال نیقوربان

. 
 میدیآسا یسن تولوق

 میدیتاسا باسا اغلکی
 اوالندا وکیبؤ اوغلوم

 میدیقازان آسا لپکیق
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 : یکند رلویه امخدابند
 ساوادسیز ،یاشلی 51 ،رغیبه اسالمی

 حرده تولوغوم حرده
 پرده تولوغوم پکیا

 سهمهستهیا یسن میهرک
 درده تولوغوم دوشسون

. 
 لردنل ائ ریگل تولوغوم

 گوللردن بیسانج نایباش
 نیحاق ساخالس تولوغومو

 لردنلید امانیز ؤگ امانی
 

 : یابهر چرگر کند
 ساوادسیز ،بللی اولمادییاشی  ،مهدیونوریز

 تولوغوم یهوشت یهشت
 کؤشدو تولوغوم اوبا
 ریقوناقد زهیب لربئک

 تولوغوم یتشت دولدور
 

 : ریساو وارد ریب ندایدالداس یاوخشاما ک یسا یکیا
ریر سؤز وئ نیسونراسک گل ،لیک گؤندریر شهرده درس اوخوماغابیر ایل ینیزیق  -0

رک هیمهینب نیلرشیا نینینیقاینآنا گل .ؤرسونبیر ایل قاینآنانین ایشلرین ائوده گ
 : وریاوخو یبو اوخشاما ن

 
 : یالغیای نیرجئ نیزنگان

 لیسانس حسابداری ،یاشلی83 ،یشاهمراد گلزار 
 لهییریهئچ ب ریدؤزنم

 0یلهدی دیریاو قانلی
 ریگؤرور آما گئد شیا

 لهیا ئری یقاباغ قاش
                                                                                                                     

 ییر هامی اؤلسوناو دیریلرین دوشمانیدی، ایسته -1
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. 
 (زینهارا گلمیشم)ندنیگل جانیخمیشام

 ندنیلید ریمت میاری
 تولوق دا انیچالخا او
 ندنیال ییدیلیلئیگ

 
 گؤررکن بو اوخشامانک نیتولوق چالخاماس نینیزیق کیارل نیائو بیقونشو گل -8

 : اوخویار
 : یکند یخانلرزهیم نیزنگان

 نهضت ده اوخویور ،یاشلی54 ،الهام عزیزی
 نیزیوار ق یسماشاالال

 دولدو یدن قاپیائلچ
 نیگلس یآتاس نییدئ
 اولدو یلوئرمه اره

. 
 نیزیوار ق یسماشالال

 یسجهره ریرییئا ونی
 تولوغو نیرچالخاال

 یسکره یدیملیآرت
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 لربئش: دان بایاتیالرازندریان
 محمدرضا شاهسوند

 
کندیندن محمدرضا ( Əzəndərian)آشاغیدا اوخویاجاغینیز ماهنیالر مالیرین ازندریان : نوت

جی  08 -00نین طرفیندن توپالنمیش و نجوای فرهنگ درگیسنیشاهسوند جنابالری 
  .سایالریندا چاپ اولموشدور
اصلینده بئش بنددن اولوشان بایاتی فورموندا ماهنیالیمیزا : محمدرضا شاهسوند یازیر

دئیه  "ؤلهبیر بئش س" -دئیرلر، توی و شنلیک مراسیملرینده ایسه آشیقالرا "بئش"دا ازندریان
  .رلرمراجعت ائد

قئید ائتمک الزمدیر کی ازندریاندان عالوه بوتون مرکزی اوستانالردا )قم، تهران، البرز، قزوین، 
  .قوشما و گرایلی سبکینده اوالن و آشیقالر طرفیندن اوخونان شعرلره بئش دئییلر ،مرکزی(

عر ش بوردا وئریلن شعرلرهامیسی یئددی هیجالیدیر و قافیه دوزولوشو اعتباریله ایلک آلتی
یئددینجی سایا، سکگیزینجی ایسه اوشاقالرین اوخودوغو تیرینگیلر  بایاتی فورموندادیر،

  .سیراسیندا یئرلشدیرمک اوالر
ندریان سینده و ازبو بئشلر ساغدا عرب قرافیکاسیله معیار دیلده، سولدا ایسه التین آلفابه

  .سینده وئریلمیشدیرشیوه
 علیرضا صرافی

 
0-  

 ریآغ امام آغاجال
 یاشیلدی یارپاقالری

 خودا وئرسین مورادیم
 یاندیریم چیراقالری

1-  
Aq imama ağaşlare 
Yaşelde yarpaqlare 
Xoda versen moradem 
Yanderem çeraqlare 

8-  
 آغ امام یولوم اوسته
 بازوبند قولوم اوسته

 خودا وئرسین مورادیم
 بئش قندیل گؤزوم اوسته

2-  
Aq imam yolem ussə 
Bazubət qulem ussə 
Xuda versen moradem 
Beş qəndil gözüm ussə 
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3-  

 آیا بال، اولدوزا بال
 دامدا دوران قیزا بال
 سینقیز قارداشین اؤلمه

 اوزون چؤندر بیزه بال

3- 
Ayə bax ulduze bax 
Damda durən qezə bax 
Qez qardaşin ölməsen 
Uzun çöndər bizə bax 

4-  
 ناز اوغالناوغالن اوغالن، 

 شیرازدا بزاز اوغالن
 قلم داواتین گتیر

 من دئینی یاز اوغالن

4-  
Oğlan, oğlan naz oğlan 
Şirazda bəzaz oğlan 
Qələm dəvatın gətir 
Mən deyəni yaz oğlan 

5-  
 بو داغدا جئیران گزر
 ال آیاغین داش ازر
 من نیئلمیشم یارا

 یار مندان کنار گزر

5- 
Bu dağda ceyran gəzər 
Ələyəqen daş əzər 
mən neyləmişəm yara 
yar mənnən kənar gəzər 

6-  
 چیخدیم دام آراسینا
 باخدیم آی پاراسینا

 قیزیل گول قونچا وئریب
 یار گیریب آراسینا

6- 
çexdem dam arasenə 
baxdem ay parasenə 
qəzəl gol gonça vereb 
yar gireb arasenə 

7-  
 آغ قویون، قارا قویون

 یلده وئره بیر جوت قوزوا
 سینیه روزوبیری ییه

 نین موزدوبیری چوبا

7- 
Aq quin qərə quin 
İldə vere bir cüt quze 
Bire yəsinin ruze 
Bire çubanin muzze 

2-  
 های ننه ها، های ننه
 دور چایینی قوی دمه
 ایچیم گئدیم خرمنه
 خرمنیمیز اوزاقدی

 آتام قیچی چوالقدی

8-  
hay nənə, ha, hay nənə 
du çaynə qoy dəmə 
ıçım gedem xərmənə 
xərmənimiz uzaxde 
atem qeçe çolaxde 
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 دن بایاتیالرکؤورنگ
 غو بایاتیالردانسیرا اوخودو -آنامین آرا

 فریاد ناصری
  

فریاد  .دان نقل اولموشدور com .blogspot .az -//hemedan: httpبو بایاتیالر 
ناصری همین بایاتیالرین یانیندا معیار دیل و یئرل دیالکتلر حاقیندا دَیرلی بیر نوت دا 

 : او یازیر .یازمیشدیر
معیاری اگر باشد در  .دوستان تفاوت لهجه را در مورد شعرهای عامیانه از یاد نبرید"

بله داشتن }زبان{ معیار مهم  .ستهاها و لحنشعرهای عامیانه، یکیش همین تفاوت رنگ
 ای کهدر لهجه "گلیر"که این .هاستاست اما زنده بودن و پویایی در حفظ همین تفاوت

کرده است، همان  "یاروموی"را  "یاریمین"شده، یا  "گلی"این شعر را سینه به سینه آورده 
  .تفاوت است

این شعرها جایی که من  .کاری به درست و غلط بودن و روند این متفاوت شدن ندارم
 شناسانه شما ثابتحاال شاید با هزار دلیل تاریخی و زبان .شوندطور خوانده میهستم این

ک سؤال، اما ی .کنید که این لهجه غلط است و نباید باشد و باید به }زبان{ معیار برگردیم
 "تواند داشته باشد؟دست کردن امور تحت عنوان معیار چه نامی میسعی در یک

 صرافی .ع
 

   بوالغ باشو بوز باغالر،
   .دؤرد دؤورو یارپوز باغالر
 اوغالن قیزیی دردیندن  

   .یاراسونا دوز باغالر
 
 سو گلی ایالن دیلی   

   .لندیریدیلسیزی دیل
 یاروموی شیرین دیلی  

  .لندیرین گؤلگؤل بخچه

 سو گلی آخماغونان  

   .نی ییخماغونانداش قَیَه
 دویسوی  یار یاردان نئجه

 ؟دالدادان باخماغونان 
 

 بوالغ باشوندا دورما  

 !بوالغو بوالندورما

 آدام اؤلو، قان دوشو،  

 !گؤزلریی دوالندورما

http://hemedan-az.blogspot.com/
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 بو کوچه دار اوالیدو  

   .او گلن یار اوالیدو
 میزه بیر کؤینک ایکی

   .سی دار اوالیدویخه
 

 کهلیگی پیچاخالدوم  
   .توکونو ساچاخالدوم
 ومیوخوددا یارو گؤرد

   .یئرینی قوجاخالدی

 
 اوغالن آدوی ممّددی  

 لر! دولو قتددیه ...!

 چو دادام جانویبیر ال

  .اورگ، اورگه بتدی
 

 گینن! اوغالن آدوی دئ

  .گیننوئریم رئیحان یئ 
 بابای اؤودن گئدنده  

تئز گل منه دئ گینن!
 
 

 ا:لیکلری اوچون بیر نئچه آچیقالملمتنده گئدن کؤورنگ آغزی اؤز

  Kövrəng ağzı کؤورنگ آغزی   معیار دیلده

 BULAĞ BAŞU بوالغ باشو  بوالق باشی

 QIZIY قیزیی قیزین

 SU GƏLİ سو گلی سو گلیر

 BƏXÇƏNE نئبخچه باغچانی

 DOYSUY دویسوی دویسون

 -BIR ƏL DADAM CANÜY چودادام جانویبیر ال بیر تک قارداشیم جانی اوچون
ÇÜ 

 ÖVDƏN اؤودن   ائودن
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 یاس بایاتیالری
 اسماعیل ساالریان

 
 : تقرار زیر اسخوانده شده توسط اسماعیل ساالریان به "بیت بیجه"یا  "یاس بایاتیالر "اشعار 
 کتاب نگاهی به زبان و ادبیاتی ترکی خراسان نوشته اسماعیل ساالریان )هنوز چاپ نشده(  ": منبع

 
ان چنان در بین ترکخی و وسعت و گسترش فراوان، آنادبیات مرثیه ترکی با ساابقه تاری 

ادبیات مرثیه تبلور اندوه، غم و  .استاسات که جز  الینفک زندگی آنان گشاته  اهمیت یافته
در مطالعه  .حزن توده مردم اسااات و به همین دلیل نیز از تاریخ دیرینی برخوردار اسااات

یعنی عزاداری با  "یاس"مراسااام بینیم که ترکان قدیم در فرهنگ و آداب رساااوم مردم می
آوردند و این نوعی تسااکین ، حزن و اندوه خود را به زبان می"ییغی"یا  "بیت بیجه"خواندن 
  .ها بودقلبی آن
شاااد و ها که در مرگ بزرگان و امیران و شااااهزادگان ترک ساااروده میالر همانییغی

ان لغت الترک محمود کاشااغری با ارتونقا )افراساایاب( در دیوهایی از آن در مرگ آلپنمونه
  .استقدمت هزار ساله سروده شده

 در مجالس زنانه نیز توسط زنی که ییغالشما .شاود ییغی تا فقط در قالب بایاتی گفته می
خوان و مدال هست، توسط وی بیان شود و در مجالسی که نوحهکند، بیان میرا هدایت می

 :  شودرثای فرزند توسط مادر داغدار بیان می برای نمونه عبارات زیر در .گرددمی
   ،سن )ای فلک(یاندیم یانا

 دیم،  اوجا بوی باالمی دویونجه گؤرمه
 لسون کاش قئییتیب سن، ٶنگ اننه

   .لیدیم، یارالییام باالمٶمن یئرینه ا
)ای فلک( سااوختم بسااوزی، فرزند قد بلندم را ساایر ندیدم، مادرت بمیرد، کاش : ترجمه

  .مردم، زخمیم فرزندممن به جایت می گشتیبرمی
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اش دارای وزن خاصی بوده و البته بعضای از این ییغالشماها به علت طبع شعری گوینده 
ییغی محمدتقی خان : های فراوان داریم ازجملهدر خراساااان نمونه .اساااتماندگار گردیده

 ییغی ججوخان  و پوسیان معروف به کلنل
یک از که برای کدام( با توجه به موضااوع مرثیه و ایندر مجالس عزاداری امام حسااین )ع

وق و که به ذ .شودشود، به تناسب آن نیز ییغالشما بیان میدالوران دشت کربال خوانده می
  .سلیقه مداح نیز بستگی دارد

 :  شودکه در قالب بایاتی فولکلوریک خوانده می "بایاتیالری"در اینجا ابیاتی جند از یاس 
 الیندن،ای فلک داد 

 اولمادیم شاد الیندن
 یامان یئرده ییخیلدیم،  

  .توتمادی یاد الیمدن
در وقت و جای بدی افتادم، هیچ یک از  .داد از دستت فلک، از دستت شاد نشدم: ترجمه

   .آشنایان از دستم نگرفت
 سو گلر آخار گئدر،  

 چیلالری ییخار گئدر
 بو دونیا بیر گیزگی )گؤزگو( دی،  

   .گئدرهر گلن باخار 
 .های روی هم انباشته را به زمین میزند و میرودسنگ .شاود آب میاید و روان می: ترجمه

   .رودکند و میاین دنیا یک آینه است، هر که میاید و نگاهی می
 قیزیل گؤلوم پرپر اولدو،  

 دیم پرپر اولدودرمه
 گؤزل آدینگ دیلیمده،  

 همیشه ازبر اولدو
   .نام زیبایت بر زبانم، ورد زبانم شد .دمش، پرپر شدنچی .گل سرل پرپر شد: ترجمه

 دئیرم آی یاراالر،  
 دردلی اوالن ساراالر

 ووردی فلک قلبیمی،  
   .ساغ اولمایان یاراالر

فلک قلبم  .شودگویم ای زخم تا، هرکس درد داشاته باشاد، زرد )پژمرده( می  می: ترجمه
   .یابیدهایی که التیام نمیرا نشانه رفت، ای زخم
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 دوماندی اوجا داغالر،  
 گئدیب خزانه باغالر

  ،هر کیمین جوانئ ائلسه )اؤلسه(
 اؤلونجه یانار آغالر

های بلند را مه گرفته، باغ تا را خزان گرفته، جوانِ هر کس بمیرد، تا مرگش کوه: ترجمه
   .کندسوزد و گریه میمی

 باخدیم قلم قاشینه،  
 یازدیم قبیر داشینه

 اولسون، سندن سورا کیل )کؤل(
 نین باشینهبو دونیا
ستر بعد از تو خاک .های صورتش نگاه کردم، بر روی سنگ قبرش نوشتمبه زیبایی: ترجمه

   .)خاک( بر سر این دنیا باد
 بو دونیا نه یاالندی،  
 اؤستومه غم چاالندی
 هامی گئدر دونیادان،  
 بیر یاخچیلیق قاالندی

همه از دنیا میروند، فقط خوبی باقی  .ریخت به رویم غم .این دنیا چه دروغ است: ترجمه
   .ماندمی

توان گفت که نوحه، مرثیه و های ارائه شاااده با قاطعیت تمام میاز نوشاااتاه باال و مثال 
  .گداز استعزاداری ترکی بخشی از اعتبار خودش را مدیون همین ییغالشماهای جان

ماعیل نوشته استرکی خراسانی، تلخیص و اختصار از کتاب نگاهی به زبان و ادبیات : منبع
 نشده(   ساالریان )هنوز چاپ
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 بیر باغالما دنسربند
 امیر مولوی

 (ریشدیلمیازی الی)باغالما سربند آغز
 

 سوآل
 ر هر نه وئرین آلالنرئداو نمه

 دئر دال و دؤشدن نالالنراو نمه

 دئر پاجاالردان سالالنراو نمه

 دئر هواالردان جاالنراو نمه
 

 جواب
 هر نه وئرین آلالنر دئراو اوشاق

 آق پولدور دال و دؤشدن نالالنر او

 دئر پاجاالردان سالالنراو ایشئق

 دئر یل هواالردان جاالنراو یاغئش
 

 سوآل

 او هانگی مسجددئر، چیراغی یوخدئر

 دئر، وراغی یوخدئراو هانگی کتاب

 او هانگی قلمدئر، قاراسی یوخدئر

 .دئرسی یولدئر، ایککیجهاو هانگی بی
 

 جواب
 چیراغی یوخدئر ،قبیر بیر مسجددئر

 دئر، وراغی یوخدئرسینه دفتری

 دیل ائله قلمدئر، قاراسی یوخدئر

 .دئر، ایککیسی یوخدئرجهحق تاری بی
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 شسئون ماهنیالریندان
 آستانایا آش قویموشام

 عاشیق گونش

 

 آنامین خاالسی زولیخا خانیم: قایناق شخص
 
 یشااای، کیممادعل  ورالریقو نیآد  ر،یاوغالن وئر ری، آلاله  بوالرا ب شیمیار اار آرواد و ریب

.  ریخمیچ بیگل یشیک  ر،یشاایقاران قار  ر،ی، آخشاام اولور، قاش قارال  رمانایدگ ریبوغدا آپار
، آخشام شام اوچون چؤلمکده  بییخبر اولما دنیشیک  وب،یساحردن آروات ناهارا آش قو 

 -باال نیوخالتسی نیاوشاغ بیگل میخان  ب،ییخمایچ بیگل یشیا کب اوجاقدا، آممیاَت آسا 
 : رییدئ لهیب لهیا یالیال  نای، اوشاغ بییلدایزیباال م

 
 

  موشاااامیآش قو ایااآساااتااانااا
 موشاااامیالواش قو اوساااتوناه 

  موشااامیباش قو غایاساادی تک
 

 یال یال میااجاااناا یمااماادلاا
 یال یال م،یمااانیهم ا مینیا د
 

 موشاااام یبااال اوت قو رهیتنااد
 موشااااامیده اَت قو چؤلمکااده

 موشامیسوت قو چمگهیا صابا 
 

 یال یال میااجاااناا یمااماادلاا
  یال یال م،یدوالن نااایا باااشااا

  

 رمااانااایدگ بیاادده ن  گئااد
  ونااای یمن وبیااقااو مااعااطاال

 دومااانااا  دهیااگااؤ رامیااباااخاا
 

 یال یال میااجاااناا یمااماادلاا
 یال یال م،یمااانیهم، ا مینید
  

 داغااا  ریچااال مااالریااریاالاادیااا
 اوتاااغااا میتااک گئااد نائجااه 

  اغااایااتوتوشاااادو  قااار  هاااوا
 

 یال یال میااجاااناا یمااماادلاا
 یال یال م،یرمااانیدگ یاتاادیاا
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 (6) الریاتیبا
 ی آبادخالط یعل

 
 

 لاامیاولااالری آچاایااب گاال 
 لمداشاای، آشاایب گل  -داغ

 ساااهگؤیلون منی ایساااتااه
 لمیاااد ائلاادن قاااچیااب گاال

 

 لممن عاشاااق، ساااساااه گل 
 لمیااه، ساااساااه گاال نااالااه

 یاااد ائلاادن قاااچااا بیلسااام 
 لااملااالری کسااااه گاالیااو

 

 لاامرم، گاایاانااه گاالگاائااد
 لاامکااافاارم دیاانااه گاال  

 اون ایاال زنااداناادا قااالساااام
 لمقورتولسااااام، گینااه گاال

 

 آی قایاز، سااانااه مااایالاام    
 بااویاانااوناادا حاامااایاالاام    
 دوسااات پایی شااایرین اوالر
 هار نااه وئارسااان قااایالاام    

 

 گااول آغاااجاای دگاایاالاام  
 هاار گاالاانااه اگاایاالاام     
 اگاایاال اؤپااوم اوزوناادن   

 سااای دگاایاالمماان اؤزگااه
 

 نم، صااانم!چاااغیردیم صااا 
 منم! منم،: ساااس گالاادی 

 لبین کیم امساااین؟: دئدیم
 ساان ام، ساان ام!: دئدی کی

 

 داغ باااشااایناادا، ساااار منم 
 قاالااباای قااارا، تااار مااناام  
 دئااییرلر یااار کوساااوباادی 
 بالاکااه گاوناااهاکااار مانم؟     

 

 ده قااوش مااناام پاانااجااره  
 داش آتساااااالر دوشااامنم 

 گؤز ایئلر -یااار منااه قاااش
 من هئچ باااشاااا دوشااامنم 

 

 امیئرساایز سااؤز دانیشاامان  
 هر ایشااااه قاااریشااامااانااام 
 چاکایاال دیاناادیرمااه منی   
 کوساااموشااام باریشااامانام 

 

 روم مااناام، عااراق ماان    
 اویااانااان چاایااراغ مااناام   
 قول تک چؤللره دوشاااموش
 ائاالاایااماادن ایااراق مااناام  
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 باااغااچاااالردا گااول مااناام  
 بولبول سااانسااان گول منم
 سااااناادن ماان آیااریاااللاای
 آغااالیااارام، گااولاامااناام    

 

 ن مااناام داغااالردا گاازه  
 عااهاادیاام وار باازناامااناام   

 یاااارالااایااادیاورگااایااام 
 چااول درده دوزماامااناام   

 

 هااار درده دوزن مااانااام
 ن مااناام الاایااماای اوز  

 گؤز یاااشااالی، اورک داغلی
 ن مااناامساااارگااردان گااز 

 

 بااوداغاادان آشااااان مااناام  
 ائاالاالااره قااوشااااان مااناام  
 قااایاانااار غاام قااازاناایااناادا  
 قاااینااایااان جوشااااان منم 

 

 آغاااجاادا پااوساااتااه مااناام 
 دیااباایاانااده خساااتااه منم 

 لرسااائوگیلیمی وئرسااااه  
 مااناامبااهشاااتاای ایساااتااه 

 

 یاان قاااری مااناام  داغااالر 
 اریمنم گااون دوشاااسااااه 

 قاابااریااماای قااوزیااده قاااز  
 جاااواناااام چاااورومااانااام 

 

 بااوالغاایاان باااشااای مااناام 
 نایان داشااای ماانم  دیابای  

 بااوالغاادا کاای قاایاازالریاان 
 گااؤیول سااایرداشااای منم

 

 اوزوگااون قاااشاااای مااناام  
 اوساااتااونااون داشااای منم 
 غااربااتااده آغااالیاااناایاان    
 گااؤزونااون یاااشاااای مااناام

 

 قااارالاای، آغاالاای مااناام    
 قااانااادی باااغاالاای مااناام   

 دی اولسااااانین درهااامای 
 اورگاای داغاالاای مااناام    

 

 عاازیاازیاام، آغااالمااازدیاام    
 گاولامازدیاام، آغااالمااازدیم   

 یاادیم وفااان بودوربیلسااااه
 سااانااه بئاال باااغالمااازدیم 

 

 قالایااانای بااایاااق چکاادیم    
 دولاادوردوم بااایاااق چکاادیم
 یاااری باایااوفااا گااوردوم   
 یااولااوناادان آیاااق چکاادیم

 

 داغااالری گاازدیاام گاالاادیم 
 داشاااالرین دوزدوم، گلاادیم
 یاااری باایااوفااا گااوردوم   

 ماای اوزدوم گاالاادیاام الاایاا
 

 داغالری آشاااادیم گلاادیم
 ساائل کیمی داشاادیم گلدیم
 بیر جوت اؤپوشاااادن اؤترو
 یارنان سااااواشااادیم گلدیم

 

 عاازیاازیاام یاااراالناادیاام     
 اول دَیاادی یاااراالناادیاام  

 دییااار قاادریامای بایلمااه   
 ماان اوناادان آراالناادیاام   
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 ساااو تااک آرخااا دوالناادیم
 سااااپ تک چارخا دوالندیم
 ظااالاام فاالااک الاایااناادن   

 ا دوالناادیمقورخاا -قاورخااا 
 

 یاااتمیش ایاادیم اویاااناادیم  
 درده غاامااه بااویاااناادیاام   
 داش اولسااااایاادیم اریردیم

 دایاااناادیم تاورپاااق ایاادیم، 
 

 عازیازیاام، گااونااه یاااناادیم  
 گون چیخادی گوناه یااندیم   
 عااالام بیر دفعااه یااانسااااا  

 دونااه یاااناادیم -مان دونااه 
 

 بااوالقاادا بااوز اوالیاادیاام    
 اوساااتااه یااارپیز اوالیاادیم 
 یااار بااوالغااا گاالاانااده     

 ز اوالیاادیااماوردا یااالااقاایاا 
 

 گااؤیااده اولاادوز اوالیاادیاام 
 خوشااابخت بیر قیز اوالیدیم
 یااار قاااپاایاادان گاایاارنااده  
 ائااوده یااالااقاایااز اوالیاادیاام 

 

 اوزوکااده قاااش اوالیاادیاام  
 یااارا سااایاارداش اوالیاادیم 
 قاایاازالر اوتااوران یاائاارده  
 مان ده بیر داش اوالیاادیم 

 

 یااانااان چااراغ اوالیاادیاام  
 یااولاادان ایااراغ اوالیاادیاام 
 یاااریاام سااااویااا گاالاانااده  

 بااوالق اوالیاادیاامقااایاانااار 
 

 عاااشااایااقااال تن اوالیاادیم  
 سااااازال اؤتاان اوالیاادیاام  
 اغاایااار جاااناایاان آلااماااغااا 
 عاازرائاایاال ماان اوالیاادیاام 

 

 بااوداغاای آتاایااالیاادیاام    
 قول اولوب ساااااتیالیاادیم 
 وفاااساااایااز یااار الاایااناادن 
 اؤلاایاادیاام قااورتااوالیاادیاام 

 

 بو داغااا یول ساااااالیاادیم  
 کاااروانی بول ساااااالیاادیم 
 گااونااوم او گااون اوالیاادی 

 دیمباوینونااا قول ساااااالیاا  
 

 وای دئاادیم قاااریاادیم -آل
 وایاادان نااه یاااریاادیم  -آل

 تااازا یاااغااان قااار کاایااماای 
 گااون وورماااماایش اریاادیم

 

 یاادیمکهر اوساااتااه مینااه  
 یاادیمیول آشااااغی ساااوره 
 دیااریااار اوزونااو گاایاازاالااه 
 یاادیمبالاکااه باویاون گؤره    

 

 یاادیاامفاالااکاای دیااناادیااره 
 یاادیمباایاالااماازین بیلاادیره

 ماااناااه یاااازی یاااازانااادا
 قالامایان سااایناادیریاادیم    

 

 ردیام وار کاااغاااذیم بایار د   
 سااان ایلااه جااار کاااغاااذیم 
 یاائااتاانااده یااار یاااناایاانااا   
 دیاال آچ یااالوار کاااغاااذیم 

 



 64 
 

 مان عاااشاااق بیر دیناااریم 
 بایار دیانایم، بیر دیناااریم    
 فاالااک گاال قاایاایمااا منااه 
 آغاااجاادا باایااردی ناااریاام  

 

 ماای بااخااتاایاااریاام   ائلااه 
 باخاتامایان تاختی یاااریم      
 اوزونااده گااؤز ایاازی وار  
 ساااناه کیم بااخدی یاریم؟  

 

 یمعاشاااق ساااوزگون گؤزلر
 غاماادن اوزگاون گاؤزلاریم    
 گااؤزلاادن دویااا باایاالاامااز  
 باااخسااااا یوز گون گؤزلریم

 

 ائااولااریاانااده وار کاایاالاایاام  
 الل اولساااون ماانیم دیلیم
 گئادناده کوسااادی گئتدی  
 گلسااااه نئجااه دیناادیریم؟

 

 عازیاازیاام یااادا ناائاایاالاایم؟ 
 یاااد اوغاالاای یااادا ناائاایلیم

 زاریااامااای گاااؤرور آه و
 گالامایار اماادادا ناائاایلیم؟    

 

 مان عاااشاااق یااارا نائیلیم   
 دی سااانااه میلیمدوشاااوباا

 ال چاااتماااز گؤیول ایساااتر
 اوزاقاادی آرا ناائاایاالاایاام؟  

 

 ساااو گلاادی باااغااا نئیلیم؟ 
 دگاادی اوتاااغااا ناائاایاالاایاام
 یاااریم مناادن کوساااوباادی
 گاالااماایاار اوتاااغااا ناائیلیم؟

 

 ییر ساااؤزوم نئیلیم؟گئچمه 
 بااو درده دوزوم ناائاایاالاایاام

 چاکسااام عااالاام یااانااار   آه
 سااام اؤزوم نئیلیم؟چکمااه

 

 قیزیل گول آشااادی نئیلیم؟
 دوالشاااادی نئیلیمدیالیم  

 خاایاارداجااا یااار یااولااوناادا 
 خیااالیم چاااشااادی نئیلیم؟

 

 غمیم چوخادو نئیلیم؟  -درد 
 اورکااده اوخاادو ناائاایاالاایاام
 تاوش گاالاادیااگاایاام بالنین 

 نئیلیم؟ چاااراسااای یوخاادو
 

 بااغا ساااو دوشااادو نئیلیم؟ 
 آغاااجاالر ایااچاادی ناائیلیم 
 کایارپایاکالرین اول کیمی     
 قلبیمی دئشاااادی نئیلیم؟

 

 مان عاااشاااق باااال جااانیم   
 قاااال جاااناایاامحساااارتااده 

 یااااریااان آال گاااؤزلاااری
 ایساااتااه یایار آال جاااناایم  

 

 درده گاوناونااده اؤز جااانیم  
 دردی ساااااپااا دوز جااانیم 
 یاااارا قاااورباااان وئاااررم 
 اگار اولسااااا یااوز جاااناایم  

 

 عاااشااایق نااار آالن جااانیم  
 هاائاایااوا بااار آالن جاااناایم
 باایااوفااا یااار یااولااوناادا    
 ساااولوب، سااااراالن جااانیم 
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 ازن جاااانااایااام قاااورودو
 ن جاااناایاام هاار درده دوز

 یناادن اوزاق دوشاااوبائاالاا
 ن جااانیمسااارگااردان گااز

 

 عاااشااایااق یااارالی جااانیم  
 سااایازالر یااارالای جاااناایم  
 عزرائیاال گئاات ائشااایگااه 
 مااناایاام یااار آلاای جاااناایم

 

 عاازیاازیاام، ماان دوالناایاام  
 ماان دؤنااوم ماان دوالناایاام 
 آلاله سااانی سااااخالساااین

 نااده مان دوالنیم! سااااایااه
 

 داغاالر داغایاماادیار ماانیم     
 غاام اووالغاایااماادیاار ماانیم

 رامدیااناادیاارمااه قااان آغااال
 یااامااان چاااغاایماادیر منیم 

 

 یاااد اوزدی جااانایام مانیم   
 آخاایااتاادی قاااناایاام ماانیم

 باااشااااا وورماااغااا  عااؤماارو
 یااوخاادور گااماااناایاام منیم

 

 یاااریالاادی جااانایام مانیم     
 تاؤکاولاادو قاااناایاام مااناایم  
 فاالااک آلاادی الاایااماادن   
 دیااناایاام، ایااماااناایاام منیم

 

 قااایانااار قااازانایام مانایام      
 چاااالر اوزاناایاام مااناایاام   
 دوشاااساااون الاادن قلمین 
 یااازی یااازاناایاام مااناایاام  

 

 چاای منیم، چشااامااه منیم  
 منیم چااایایاماادان کئچااه  

 من سااانااه هاااچااان دئاادیم
 ساااویوماادان ایچمااه منیم؟

 

 بااارماااغیم بئشاااادی منیم 
 دوراناایاام گئشاااادی منیم
 جفاا چکاادیم جااان قویاادوم 

 دی منیمآخاایااریاام هاائش
 

 یاامقاارناافاایاالاام، دسااااتااه  
 یاامبااولاابااولاام قاافسااااده 

 گائاادیان دئایاین یاااریمااا    
 یمحسااارتیناادن خساااتااه 

 

 یمساااوناایاام گُول اوساااته  
 یمبااولاابولم گااُل اوساااتااه 

 بویون اوالق -گاال بیر قول
 یمیول اوساااتااه گائاادیرم، 

 

 شااایارین چااایین قناادییم  
 زولاافااونااون کاامااناادیاایاام 
 دونیااانی سااائاال آپااارساااا 
 گااؤزلااریااناایاان بااناادیاایاام 

 

 درد مانایام، دوزوم مااناایم   
 کئچمااه بیر ساااؤزوم منیم
 اؤلسااایاادیاام قااورتاااراردی 
 حسااارتاادن گااؤزوم ماانیم

 

 ماان داغااالردا چاایااچااگاام  
 یاانااکااچااگاامال وورمااا کااؤ

 هااامییااا چیرکین اولسااااام
 اؤز یاااریاامااا گااؤیااچااگاام  
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 اول گئتاادی، قااالاادی یاااییم
 گاؤیااه قااالااخاادی هااراییم 
 نصااایابایام آیاریالایقاادی      
 قسااامتااده یوخاادو پاااییم 

 

 عاازیاازیاام نئجااه ساااااییم  
 دردیم چول نئجااه ساااااییم

 سااایز کئچن گونلریسااان
 عااؤمرون نئجااه ساااااییم؟ 

 

 جاااناایاام اویاااغااا قااوربااان  
 گاالاان قااوناااغااا قااوربااان   

 حاایرانااامگااؤزه  -قاااشااااا
 بایالالاور بوخاااغااا قوربااان    

 

 آلاامااا آتااانااا قااوربااان      
 آتاایااب تااوتااانااا قااوربااان  
 مخمل دوشاااک، توک بالش
 اوناادا یاااتااانااا قااوربااان    

 

 دادا چاااتااانااا قااوربااان    
 کاؤیانااک کااتااانااا قوربااان   
 اؤز یاااریاناادان خاابرسااایز 
 یااالااقاایااز یاااتااانااا قوربااان 

 

 عاازیاازیاام، قااوزو قااوربااان  
 قاوچ قوربااان، قوزو قوربااان 
 ماردیان بایر تااک توکونااه   

 امااردیاان یااوزو قااوربااان ناا
 

 ساااویون بناادینااه قوربااان 
 یاااریاان فااناادینااه قوربااان 
 اوردان کاائااچاان مااارالاایاان

 بناادینااه قوربااانسااایاانااه
 

 آی دوغااادو ماااناااارادان 
 اؤلااامااارم باااوباااارادان   
 مااناای یاائااتاایاار یاااریاامااا  
 واری یااوخاادان یااارادان  

 

 عاازیاازیاام آغ آلاامااادان   
 دولااودور باااغ آلاامااادان   
 اورگاایااماایاان یاااراساااای  
 کئچیباادر ساااااغااالمااادان 

 

 وش گالیر هاااوادان بایار قا    
 قااانااادی زیاال قااارادان   
 یاخشااای قوناق سااااخالدین
 ائااویاان اولسااااون آوادان  

 

 ساااو ایچیرم چاااناااخاادان 
 بااال ساااوزولاار دوداخاادان 
 اؤزوم گلااه باایاالااماایاارم   
 سااااالماایاام وار اوزاخاادان 

 

 بااغالر سااایلکینادی باردان   
 دشااامن کاام آلادی یاردان  
 نااوال باایر خوش گون گلااه
 باایاازده قااورتاااراق داردان 

 

 ان، دُور بوردانایانجی بورد 
 مایان آتینی ساااور بوردان  
 ماجالسااااده یائرین تااانی   

 ساااینلر دور بورداندئاامااه
 

 ایشاایم آشاامادی باشاادان   
 گؤزوم دویمااادی یاااشااادان

 یاادیفلااک منااه وئرسااااه 
 ردی ازل باااشاااادان وئاار
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 بیر قوش گلیر، آغ داشااادان
 خابر وئریر، قااارداشاااادان 
 قااارداش باااجیاادان دویساااا
 بااجی دویمااز قارداشااادان  

 

 دیاام بوالقاادانماان گاالاایاار 
 یاااریم چیخاادی قاااباااقاادان
 یااالااواردیاام آخاار آلاادیاام  
 بایر اؤپوش بااال دوداقاادان 

 

 یااورولاادوم آغااالماااقاادان  
 آرخااا ساااو باااغالماااقاادان 
 باااغاادا خاازل قااالاامااادی  
 یااارامااا باااغااالماااقاادان    

 

 قوو توکناادی چاااخماااقاادان 
 ساااو دایاااناادی آخماااقاادان
 گااؤزلااریاامااه قااان داماادی 
 یااولااالریاانااا باااخااماااقاادان 

 

 انگائجااه کچاادی قااارالااد  
 سااانی سااائچمم ماارالدان 
 نااه دردیاام وار، نااه غاامیم
 سااانسااان منی ساااارالدان 

 

 گول آلادیم، گول تااخااندان    
 آلیاب آسااادیم یاااخااماادان  
 بیر الم آخااان ساااودان قاااچ
 باایاار ده یاائره باااخاااناادان

 

 دیم باااریماادانهئچ درمااه
 الاایاام اوزدوم یاااریااماادان  
 داغااالر دومااانااا دوناادی   
 مااناایاام آه و زاریااماادان  

 

 نیاااراالناادیاام یاااناایااماادا   
 قوشاااالر دویمااز قاانیمدان  
 سااان منی آتاادین گئتاادین
 من ده کئچادیم جااانیماادان 

 

 عاااشاااقااام هااارایاایااماادان 
 ائاال یاااتماااز هاااراییماادان 
 گونااده بیر کرپیج دوشاااور
 عااؤمرومون ساااااراییناادان 

 

 قااورون یاائااره باااخاااناادان  
 ساااو کیمی الم آخاااناادان

 نیگایزلتمااه شاااول ممااه  
 قوی گؤرونساااون یااخاندان 

 

 عااازیااازیااام، اوخاااانااادان
 ساااولطاانادان، او خاندان  او 

 بیر دساااتااه گول اوالیاادیم
 آسااایاالیاادیم یاااخاااناادان  

 

 عاازیاازیااَم، آل بااوناادان    
 یاانااق بونادان، خاال بوندان    
 دلای شااایاطااان دئاایاایری  
 دور بیر اؤپوش آل بوناادان

 

 من عاااشااایق، ایلقاااریناادان
 ساااؤزوناادن، ایلقاااریناادان 
 یاااریاانااا ایاالااقااار وئاارن   
 دؤناارماای ایاالااقاااریااناادان؟ 

 

 گاائااتااماارم اوتاااغاایااناادان  
 ساااینااا بوتاااغیناادان  گول

 رایاگاایاات آتااین ساااگیرد 
 دشاااماانااین یاااتاااغیناادان 
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 آری دویااماااز بااالاایااناادان 
 گؤزل چیخمااز شاااالیناادان 
 اوساااتومااه نور ساااپیلاادی 
 یاااریاان آی جاامااالاایناادان

 

 داغااالریاان، هااارایاایااناادان  
 ائاال کوچاادی هاااراییناادان
 مردین داخماساای یاخشاای 
 نااامااردیاان ساااااراییناادان 

 

 دوالن گاال باایاازه جاایااران
 جیرانزولافاون تاؤک اوزه    

 قورخورساااان یااد اووچودان 
 گاال چاایخمااا دوزه جیران

 

 قیزیال اوزوک تاخمازساااان  
 سااان قیزیال بااخمازساااان 
 هانکی چایین ساااویوساااان
 هر طرفااه آخمااازسااااان؟ 

 

 آلمااا وئرسااام آلمااازسااااان
 سااان آلماادان قالمازساااان 
 هاااناکی باااغین گولوسااان 
 آچیالرسااان سااولمازسااان؟ 

 

 پااریشااااانااام، پااریشااااان   
 یول حااالیمی ساااوروشاااان 

 ماان تااک دوناایااادا هاااناای
 درده قاااریشااااان؟  -دردی

 

 عاازیاازیاام، پاارده ساااااالن 
 اوزوناااه پااارده سااااااالن

 ساااینگاؤروم اوزو گولمااه 
 مااناای بااو درده ساااااالن 

 

 ایاالااقاااریاان اولاادی یاااالن  
 گاؤیاالااومااو ائااتاامااه تاااالن 
 آیریلسااین آیری دوشااسااون
 بایازه آیاریالایق ساااااالن     

 

 صااحبتی ناز، اوغالن -سااؤز
 داماغی سااااز، اوغالن -حال

 یاالاامیرساااناؤزون گلااه باا
 هر ساااؤزون وار یااز، اوغالن 

 

 کؤینگی یاااشااایاال، اوغالن 
 عااجااب یاااراشااایر، اوغالن 

 گؤزوناه دوشاااجک  -گؤزوم
 دیالایام دوالشااایر، اوغالن   

 

 قاااراشااایاان اوغااالن  -قااارا
 پساااتاک یااراشااایر اوغالن  
 گالیااب قاااپیاادان کئچمااه  
 آنااام ساااااواشااایر اوغالن 

 

 پئشمان -آی چیخدی پئشامان  
 گون دوغدی اوننان دشاامان

 باایاار دردیاام وار اورکااده 
 نه دوساات بیلیر، نه دشاامان
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راغا، یاولسون گونشه، اودا، چ آند
  ...اوجاغا،

 یلیجبرائ نیرام
 

 .ریالماقدوورغو ونگودوزل نیشیا ریب ایسؤزون  ریب بیچک ایآرا یقالریقوتسالل چمکیا آند
   .ریدیقوتسال سانماغا باغل یلرنه ای یینه چمکیلره آند انه ای هینه

 ای اییاوچون تانر یغیلدینانیق چمکیها آند الالآساااؤزدن اؤتور  ریهر ب ناده یلرائال  تورک
 : رلریدئ یک ریدبئله نانجالریا .ریلییسا شیا ریب ریچول آغ چمکیها آند الالآهمان 

 «اولماز خماقیچ ندانیآلت نیآند ری! آغریآندد ریآغ چمکیآند ا هالالآ»
 : رلریلهیسؤ چنهیها آند الالآتئز  -تئز سهیا هردن

 «ووراجاق هااا ندنی! اهلل بئلچمهیها آند الالآتئز  -سؤزدن اؤتور تئز قیپارال دؤرد»
 .ریندادیاماق آنالماوغورساااوزلوقالرا اوغر قالرالیامانلیووراجااق هاااا،    نادن یهلل بئلآ بورادا

  .ریلینلهیقوروماق اوچون سؤ ینیغینین قوتساللیبو سؤز تانر ندهیاصل
 نیغیالن، ساااایبلکه قوتساااال ساااان ولی اییمک اوچون تانرچمهیتئز آند ا -تئز اییتاانر 

 نانجالردانیا یلم قالریوارل النییسا نیغیسا ای قوتسال .ریلیچیآند ا النالراییسا قالردانیوارل
 :  رالریاوستونده جانالن نیاوچ اساس ینانجالریتورک ا .رالریقالننایقا

 یدوغا گوجلر .0
 «تؤره» ولوی نیآتاالر یب آناالرال نیخات .8
 یتانر یگؤ .3

 اییتانر چمکیتئز آند ا -تئز اییاوالر آما چون تانر چمکیده آند اه اوچون نیاوچ اساااساا بو
 قالرایوتساللتوتان ق ئری ندهیاباق دوغا گوجلردن قچمکیآند ا اییتانر، ریلییسا قیزلیسا یغیساا 
ا آند اولدوقج نداینانجالریالبتده تورک ا .چرلریآند ا قالراینلیغیساااا ئرلشااانی هیا تؤره ادایا 
 : رلریلهیآداما اوز توتوب سؤ چنیتئز آند ا -تئز ی! ائل آراسریلمیباخ یاخشی هگچمیا

 «سانجاقدایداغ یزیمیتوفاغ نلهگیچمیتئز آند ا -بو تئز سن»
 «یر!ندیمه، بسنهیچئ ندایتئز آغز -تئز بیائد شیشمیک -خودون گیچمیا آند»
 «رسنیچیتئز آند ا -تئز هیین ین، آخیخسیچ بانیچ ندهیلید یآ»
 !«زیده به ن ،سنجکهلیب خاینه اؤزون چ ندانیآلت نیقارا آند بو»
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 لرلجکیچیآند ا ندهیدوغا گوجلر
 نیورخوالرق -قارا قالرالیامانلی -یآناس نیقالریلیشا اخی -یناغیقا نیغیقلیشا یا: گونش .0

 یدوشمان
 وجواراق، اؤلدوری نیان کسگ یقارش غایاوزونده قارانل ئری، یپارچاسا  ریب نیگونشا : اود .8
 یدوشمان نیوقالریسو
گوندوزون سااونگوسااونو ووران،  ناینین باغر، گئجهیمیرلشاایگونشااله اودون ب: راقیچ .3

 یسیاومود قاپ دوغوشونا اوالن نیگونش
 نینماغیتاپ اییتوتان، تانر ئردهی ریب یراغیچ ردهیاودو ب ، گونشلهیئری یتوپالنت: اوجاق .4

 یئریاولوناجاق  نیملریرقصلرله مراس ینی، آئیئری
 هکلیاؤزل .وار یچوخالر ریب جکهلیچیآناد ا  ناده یدوغاا گوجلر  راقیق لنلردنیچک یآدالر

   ...ز، داش، توپراق، آغاج،، چؤرک، دویز، داغ، سو، چای، دنیآ
 

ده بو گون گونو .وار قالریچوخلو وارل جکهلیچیآند ا ولونادادا یآتااالر   یب، آنااالرال  نیخاات 
  .لریچیاونالرا آند ا
 «رمییدوز دئ یجان آنام»
 «یجان آتام»
 «یجان باالم»
 «ونهدسو نیاولسون آنام آند»
 «روناوگو نیاولسون بابام آند»
 «غوم گونهاولسون دوغولدو آند»
 «سالمای اولسون حاقّ آند»
 «مهیاولسون شرافت آند»
 «رمییاؤلموشو دوز دئ اؤزوم»

اوال  یغیاوجال -آلچاق نیینه نا، هریغیساااونوجساااوز اولمااد  نیشااایا ریهئچ ب ادایا دون
ورک ت نانانیا نهیساالمهیاوزو اوال ب یاخشااینین امای -اوزو امانینین یاخشااینه، یساالمهیب

 ریهر ب یگگؤرم تابالک -بئله تام حساب یشلریا کیچیان ک یحت یشیا ریب هر یدوشونورلر
 ایهمان دون یدوشااونورلر تورک .ورموشااالریاولون بو قییآررک، وئ ودیدؤنه اؤ -کسااه دؤنه

  .رالریساققال آتاالردآناالرال آغ رچکیگؤرموش آغ ب
ن گل هینهیساا -دننهیساا دای نیقالریاشااامادیشااالر، یاشااامی ییزامان هر نه -زامان اونالر

  .لرشیرنمیاؤ لهیسطهیواس نیودلرین، اؤیوروقالرین، بویلرن، دبینانجالریا
 «لرلریمن جان ب الر، دؤردیمن جاند یکی! الریلردیمن جان ب یکیلر، ایدای جانآنام من -آتا»
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  ر نییییی الییییییییییی 
   یییی  یییی ییییییییی یییی)

 رواییییییی ییییییلیییییی  
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 : صاحیب سلطان خانیمین ناغیلالری
 الر ناغیلی یا ملیک ممد وچ قارداشا

 رسول کاربرینی، تانسو خیاوی
 

 سولطان خانیم آغاییصاحیب

 
 

 ب سولطان خانیمین اوغلوصاحی ،رسول کاربرینی: سسی ییغان
 تانسو خیاوی : سسدن یازییا کئچیرن

 
 یلیا یشمس 0396 ،ید 83بو گون  ،سالمالر

 .نیدئس ینیلیناغ «اوچ قارداشالر» رییستهیا«  ییآغا میسولطان خان بیصاح» گون آنام  بو

 
 «میالرحمن الرح بسم»

 الر ناغیلیاوچ قارداش
سیله( وهآوا شیبو ناغیل صاحیب سولطان خانیمین دانیشدیغی شیوه ایله )اوجان یا بستان

 .یشدیرقلمه آلینم
 

 ضیبو مر .یدیا بونون اوچ دانا اوغلو وار .یدیوار ا شاهیدانا پادیگونونده ب ریب نیگونلر
 : یدئد ی،دائله تیده وصه اوچون ،یردیچاغ نیگئده، اوغالنالر ادانیدون یردیستیا ،یدیا

وار،  میگون باتان طرفده باغ یول .نیدوالن ن،یگئد ،یوارد میباغ ئردهیهر  میاوغول من -
 .نییهاورا طرف گئتم

 نیقارداش وکیبؤملک احمد،  یآد نیقارداش اورتانجیل ملک محمد، یآد نیقارداش باال
 .دیملک جمش یآد

 .شاهیپاد یگئتد ادانیدون ی،دئد نوبو
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 میزیگئدال گؤرال اوردا نمنه وار ب نیگل ی،ک یئچندن سورا، بو قارداشالر دئدکمدت  ریب
 نیسیقاپ نیللر باغگئده .للرگئده بیر اولوب،یمبوالر ه .اورا گئدال یدلمهیروا ب زهیب زیآتام

 : لردئدی .آغاجالر گؤزل نه ،لروهینه گؤزل م .یدیاخجی ندانیسیابا بو باغ هامب للرآچالالر، گؤره
  ؟ردونیلمیروا ب زهیب هیین یبوران نیسهآتا آلاله سنه رحمت ائل -

 : رلریید .یوارد ویدانا قو یللر بطرفده گؤره دؤردونجو ،دوالنالال نیاوچ طرف نیباغ
  !وار ودایهر نه وار بو قو -

 : یک رییقارداش د وکیبؤ .آچالالر نیآغز ونونیبو قو
 .اورا، گؤروم نه وار اوردا نییسالال یمن -

 : رییده د 0سالاللالر، بو اورتانجیل بونو
  .نیچک یدوندوم، اؤلدوم من م،یاندی -

 : یآرا قارداش دییر ک .رلرچک
 .نییسالال یمن -

 : اودا همن جور دییر سالاللالر،
 : ملک محمد باال قارداش دییر .دا بونو رلریچک.نیچک یدوندوم، اؤلدوم من م،یاندی -
 .یمن نییدوندوم، اؤلدوم چکم م،یاندیمن دئسم  -

 : دییر شندهیئتی آراالراباال قارداش دا همن سؤزو  .سالاللالر یقارداش باال
  .یمن نیدوندوم، اؤلدوم چک م،یاندی -

 نیرولئاو د ...یدیار او یاؤلدوم ک دوندوم، م،یاندیهمن او  .کهسالاللالر بو گئدر تَ .چکمزلر
 دو،یخووی ندایسیآشاغ .بورا نیسههئچ کس گلم آراالریندا کی، ونونیقو یدیا یمیسیطل
 .یسمیلیاؤلدوم ط دوندوم، م،یاندیاو  یدیا آراالریندا .دویوخویدا  ندایسیوخاری

 ،یآچد ینیبو قاپ .یوارد یقاپ یرب ندایدووار ونونیقو ی،ه گؤردو بلکتَ یمحمد گئتد ملک
 ،یر وارددانا قص یرگؤرر ب .کدهینه گؤزلل ،یدانا قشه باغد یردا ائله همن جور ب گؤردو ائله بورا

 نینیزیبونون د وبیقو نیباش ده وئدانا د یرب ی،اوتوروبد یزدیدانا ق یرگؤرر ب .قصره رگئچ
 : دییر قیز .یبدیاتیاوستونه 

 ؟بورا نیجور گلدهملک محمد ن -
 : دییر

 ی!دا میگلد -
 : دییر

 .ده اؤلدورر یده اؤلدورر، من یدورار سن وئبو د یندیا -
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 : دییر
 ؟مینیبه نئ -

 : دییر
اونو گؤتوررسن، ساالرسان  ،یددهدانا شوشه یب ی،دندایآلت نیاوردا فرش یبونون جان -

 یک ولی .ولموشوقرتقو لسنیب اوزه نیدا اگر توتوب باش دانا قوش قالخار، اونو یاوندان ب .ئرهی
 : ار، دییرزوقو نیآلت نیبو گئدر فرش .هیییده  یمن ه،یییده  ین، دوراجال سنساوزمه نیباش
 .یدانا شوشه د یب یگؤرر بل -سنه توکل، آلاله -

 وئد .انایر، آتار اواوز نیدا توتار باش اونو ندن،یچیدانا قوش قالخار ا یب ئره،ی رپاریچ گؤتورر
 .اؤلر ئرهی رپاریچکر، اؤزون چ یهارا
  :یدییر ک زیق
 .یوارد زیمیدانا دا باج یکیا انا،ی او زدنیب -
 خاریچ ،یقصرد اقش یدانا بوردا باغد یب ی،گؤرر ک یبل .باغا یرسیب گئچر، گئدر او بو

 : دییرقیز  .یدپیاتیاوستونه  نینیزیبونون د پویقو نیباش وئد .اوتوروب زیدانا ق یقصره گؤرر ب
 ؟نیدنهینئ نیوئد یرساو بی ؟نیملک محمد نجور گلد -

 ؟یهارداد یبونون جان .اؤلدورموشم یوئد یرسیب او -: دییر
 گؤتوررسن ،یددانا شوشه یب .یدندهیضون تکوحو طدهیح یبونون دا جان -: دییرقیز 

قورتولوب، اؤلدوره  زیاخامی لسنیقوش قالخار، اونو اؤلدوره ب ریاوندان ب ئرهیساالرسان 
 .ده منی ،جالهیییده  یسن سنلمهیب

 : دییر ،رگئد
 !زون کمک ائلهؤآلاله ا -

 دانا قوش قالخار، بو یب نندیچیاونون ا ئرهیچاالر  ندن،یضون تکوحو خارداریچ ینشوشه
 : یک دییرقیز  .بوالر لالرقوتوال ئره،یچکر، اؤزون ساالر  یهارا وئد .راوز نیدا توتار اونون باش

  .یوارد زیمیدانا دا باج یاو طرفه ب زدنیب -
 .یصردطرفده ق یب ،یدانا باغد یب نهیآچار، گؤرر بورادا گ نیسیدا قاپ نیراناو نهیر گگئد

 نینیزیبونون د وبیقو نیده باش وئد ،یاوتوروب د زیدانا ق یب ی،قصره، گؤرر بل خاریچ
 : دییرقیز .اوستونه

 ؟!بورا نیگلد نیدنهینئ یولرئد یرسیب ملک محمد او  -
 : دییرملک محمد 

 ؟یهارداد یون جانبون .اؤلدورموشم یاوالر -
 : دییرقیز 
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  .شمزیئتی یال نیهئچ کس ،0دیهداو اوجا رف یبونون جان -
سوخار بونون  خارداریچ جریگئچر خن .اونو گؤتورسون وخودوی یمکانمحمد گؤرر ا ملک

  .نایاقالریآ
 : دییر وید
 .اتامی الریمادیده قو کلرچلیاوغلو میاه، بو کوپئ -

 : دییر
 .ددیمحم ملک ،لییدئ کچلیم -
 : دییر گؤزون آچار، وئد
 ملک محمد سنسن؟ -

 : دییر
 .منم یبل -
 : ریدئ ا،یاوجا -چکر کهکشانا نا،ینوزالریدورار بونو آالر بو وئد
  ...؟میچال -
  ک!دا چ رآزیبل! وی: ریدئ
 : رئیدئو د ،نهیتئز گؤتورر ال نیشوشه ،یهر او شوشهشیئتی یال نر تا بونویقدر دئ او
 !میچال -

 : ریدئملک محمد 
 .یدمدهیال میمن نیجان نیسن ئرهیچالسان  !بودو با -

 : دییردئو 
 .لمزیدا ب روحون ررمیئندیائله  یسن نه،یئری یاونو قو -

 : دییر
 .یزون قوؤا میوئر ئرهی ریئندی یاولسون، من -

 ،ارنیس ئره،ی رپاریچ نیشوشهقاالندا ملک محمد  آز ریب رر،یئندی اواشی -اواشی بونو
 .قوتارار یاخاسی نیاوزر، بوالر نیا قوش قالخار، اونودا توتار باشدان یب ندنیچیا

 ینیباج یک ردهیدا گؤتورر، آخ ینیباج اورتانجیدا گؤتورر،  یزیقوتارار، دورار ق یاخاسی
 : ریچکللر، دئ نهیباغالرالر بئل پیا ولالر،ی ینیباج وکیاول بؤ .ایویدا گؤتورر گلر قو

 .یکنیقارداش او سن وکیبؤ -
 : ریدئ ،ولالری ینیاورتانجیل باج سورا

  .یکنیدا سن اورتانجیل قارداش بو -
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 : ریدئ ،وکونونقاالر اؤز
 .مییوللیده  یسن زیگل ق -
 : دییر زیق
  .لرلاؤلدور یلر سنگؤرسه یمن ولالسانی یمن ولالما،ی یملک محمد من -

  .یدیگؤزل ا ندانیسیهامکیچیک قیز 
 : دییر

 دهگل سن اوزون اول ؟ماعاجهیینینها بوردا نئت -من تک .من گئتسم سن گلمزسن ولی -
  .سورا اوزون چک یمن، گئت

 : دییر
 .اولماز ولی -

 .ردیر، آز ائشییچول د زیق خالصه
 : دییر

 .مییوللی یگل اول سن ولی -
 : دییر

 سن .جاخالرکسه یپیگؤرندن سورا ا یمن ،ولالرسانی یمن ،یاوجورد یک یندیبس ا -
 ، منجاقئولنها ننمن نیقارداش وکیبؤ ،بوالر .هیایدون قیقارانل هنیتک نیئری یئددیسن گئده
 .نیارتسد لیزیق نیاؤزونه دوالنس -اؤز نیدان، دارتسلیزیق جامهییستیا رمانییدانا د یده ب
دان، لیزیم قعاجاهییستیدانا دا تشت ا یب .سنیسن گلم یک لرمیگلسه من ب دییرمان بو
  .سنین گلمس یک لرمیگلسه من ب یسیکیبوالر ا .وشسونلریؤد وغویخوروز تو لیزیق ندهیچیا

 : دییر
 .اولسون -
  .یؤزلدگ ندانیسیهام زیقارداش چکر، گؤرر بابا بو ق وکیباغالر، بؤ پیا نهیبئل نیزیق

 : دییر
 .سنه وئررم نیکنیسن یندیاؤزونه، ا بییساخل یهه گؤزل -

 آز ریب چکر، باشا ینپیرداش بونو اقا وکیبؤ نهیساالر اؤز بئل یپیسورا ملک محمد ا اوندان
 .هیایدون قیملک محمد گئدر قارانل کسر، یپیقاالندا ا
ائله،  یظولمتد یقدیگؤزون آچار، گؤرر بورا قارانل یبل ه،یایدون قیمحمد گئدر قارانل ملک

 -اواشیدورار  ؟!ولینه  -دوروم گؤروم نه وار یر قویید .حاال گلر ،یشدیحالدان گئتم از ریب
 : ریید حمدهمملک  زیبو ق .لویپ یرودؤ یب هندیال ریگل زیدانا ق یگئدر گؤرر ب اواشی -اواشی ،اواشی

 سن؟یجاوان هارا گئد -
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 : دییر
 سن؟یسن هارا گئد .بوجور امآواریی ائله ،شمیگلم ادانیدون یقلیشیمن ا -

 : دییر
گلن  ،توتوب یتدمدّ ریدانا اژدها ب یب نیقاباغ وموزونیسو میزیب ام،ییزیق نیده شاه من -
ر او اوتا، آپاراال زیدانا ق یقرار اولوب گونده ب .ریشمیئتیسو  نهیشهر اهل نا،یجان ریچک ویسو

دییر مد ملک مح .رییائل ستفادهات گلسه قوتولسا اوندان جماعات اذسو  ینمنه قانل نجنیئی
 : یک

 .میمن گئد ندنیور نیسن م،ییئیمن  ئرهی یقو ولویمن آجام، پ -
 .اغایر، دورار آیییملک محمد  ئره،ی اریقو ولویپ قیز
ملک  .نایجان ریچک ویگلن سو نایدانا اژدها آغز یگؤرر ب یبل ه،یچشمه شللریئتیرلر گئد
 .اوالر نجیلیق یقولالر ،آچار نیآچار، ملک محمد قولالر نیگؤرمک همان آغز یمحمد

کسه  -هکس ،کسه -هلالر کسقو .نایقارن اژدهانینگئدر  نانییباش !محمد ای ی!عل ای -: ریید
 .ملک محمد حالدان گئدر .بؤلونر اژدها یکیا روغوندایقو ردهیگئدر آخ

 : ریی، دلدارییبونو آ زیق
 .دانا جاوان اؤلدوردو یب یاژدهان یآتاما خبر وئرم ک رم، گئدیلییجاوان آ -

 .گئت -: دییر
 : دییر .یگلد یتدیقئ زیگؤرر ق شاهپادی ،دورار گئدر زیق
 ن؟یگلد تدونیقئ هیین زیق -

 : دییر
 .ده اؤزو یشدیگلم ادانیدون قیخلیشیدانا جاوان اؤلدوردو، ا یب یآتا جان، اژدهان -

 : دییر
 .مایانی میمن ریگئت اونو گت -

 .رراندی ال ،ملک محمد قول باغالر .نایانی نیآپارار شاه یملک محمد گلر
 : دییر

 ؟یجاوان سن اؤلدوروبسن اژدهان -
 : دییر

 .یدوم اژدهانمن اؤلدور یبل -
 : دییر

  .جاغام سنهدا وئره یزیسن! بو قیستیمندن نمنه ا -
 : دییر
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 .رمیستیا یانیدون قیقلیشیقبله عالم ساغ اولسون، من سندن فقط ا -
 : دییر

ان گئدرسن اونن .یوارد یائو نومرغیس ندهیساونون کله ،یوارد یدانا قاف داغ یب میزیب -
  .شارسانیدان

گؤرر  ندایباش نینیقاف داغ .تاپار ینیسوراغ ونمرغیگئدر س ،ائلر قیظلیبو بوندان خداحاف
بونون  ریدانا باال اژدها گل یب .وار یرد دانا باالسؤد -وار بونون، اوچ یائو وکیدانا بؤ یب یبل

ساخالر  اد نیسیاری نا،یوئرر باالالر نیسیاریاؤلدورر،  یتوتار باال اژدهان .نیئسی نیباالالر
طرفده هوشالنار  ریاوردا ب اریقو نیباش .یدیا 0یورغونملک محمد چول  .هاؤزون ونمرغیس
 : دییر .بیاتیدانا جاوان اوردا  ریب یگلر گؤرر ک مرغیس .آز ریب

 ن؟یردییی یمیباالالر میمن یدایواخت ان ،نیدیسن ا -
 غانوی -غانیباالالر ج اندانیاو نه،یسبونون کله نیسالس رریگت یداش رمانییدانا د یر بگئد

 یزیب یردیاژدها گل ابودو با .النیف بیاؤلومدن قوتار یزیننه اونو سالما، او ب ساالرالر کی
 .سنه بییساخال دا نیسیاری ب،یوئر زهیب بیکس نیسیاری نیئسی

اوستونه،  نیآچار ملک محمد نیگلر قانادالر نه،یئری اریقو نیداش رمانیید آپارار
  .ر، ایشیق توشربرق تولید اوال ندانیآلت نینیقانادالر
 : دییر ل،یائله ب بیخیآچار گؤرر گون چ نیسورا گؤزلر اتاندانی آز ریمحمد ب ملک

 ندانیآلت نینیقانادالر ونمرغی! باخار گؤرر سبیخیگون هاردان چ ،یدیا قیبورا قارانل -
 .اولوب، قالخار دیبرق تول

 : دییر مرغیس
  بسان؟یاؤلومدن سن قوتار یمیباالالر میجاوان من -

 : دییر
 : ر، دییریییاونو  مرغیس گئدر شام،یدا اوردا ساخالم یوییپا نیسن .یبل -
 !مندن؟ سنییستهینمنه ا  -

 : دییر
 .رمییستیا یانیدون یخلیشیسندن ا -

 : دییر
 .اوسته میگؤزلر میمن -
 .هیایندو قیقلیشیا خاردامیچ یرم، سنستیتولوق سو ا یئددیرم، ستیشقه ات ا یئددی

 : دییر
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 .باش اوسته -
 : ملک محمد شاها، شاها دییر درییقئ
 رم،ییستیشقه ات ا یئددی دییر .میشدینان دانمرغیس میگئتد .عالم ساغ اولسون یبلهیق -

 .هیایدون قیقلیشیا خاردامیچ یسن رمییستیتولوق سو ا یئددی
 : دییر

 .اوسته میباش میمن -
ئیی هر شآچار  نیرقانادال مرغیس ،ائلر ریحاض تولوق سو یئددیشقه ات،  یئددی شاهیپاد

  .ر بونون اوستونهنیده م بونون اوستونه ملک محمد اؤزو غالالریی
 : دییرسیمرغ 

  .جاخسانهات وئر م،یقاند میهر واخت دئد .جاخسانهسو وئر م،یاندی -میهر واخت دئد -
هر  .ارارآپ نا،یهاواس ونیبونو گؤتورر گؤ مرغیس .ائلر قیظلیخداحاف دانشاهیمحمد پاد ملک

چول آپارار،  -آز آپارار .ریات وئر -میقاند -یهر واخت دئد .ریسو وئر -میاندی -یت دئدواخ
 : آپارار دییر ولیت مدّ ریب

 ملک محمد بال گؤر نه گؤروسن؟ -
 : یدییر ک باخار

  .گؤرورم قیشیا یخدالئکهی «قیرانلیق یکیا»دانا  یب -
 : دییر

 .چول آپارار آز ریبآپارار، آز  رازیآپارار، آپارار، آپارار ب ،یاخجی -
 : دییر

 نه گؤروسن؟ ولیبال گؤر بو  -
 : دییر باخار

 .قیشیا یخدالئکهی ییدانا مژمئ یب ولیبو  -
 : دییر

 .گئچر، بو ات قوتوالر رآزیب .یاخجی -
 .میقاند: مرغ دییریس

 نا،یآتار بونون آغز ات کسر آز ریب ندنیطرف ریبودونون ب وخدو،یات  یر داگؤرملک محمد 
 .ندهیطرف ریونون بدوورساخالر ا اتی ، بویدنیریر شگؤر مرغیس

 : دییر
  محمد بال گؤر نمنه گؤروسن؟ملک -

 : محمد دییر ملک
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 .ید قیشیا ئریهر  مرغیس -
 : دییر ئره،ی دویقو هیایدون قیقلیشیا یخارتدیچ بونوسیمرغ 

  !یک بییتوتولم نیالریچگؤروم ق یئریدو  -
 : دییرملک محمد 

 .رمییئریسن گئت، من  -
 : ییرد
  .یئریقاالرام، سن  رانیامن ن ولی -

 او ،یوندان اتروداو خارداریچ .رییگؤرر ملک محمد آخساسیمرغ ر، ییئریملک محمد  دورار
 ،وورار دانونیسو نینیاوستونه ده آغز نهیئری اریقو رار،یو ونیسو نینیآغز ندانیآلت نیارانی

 : دییر بوتونلنر یچیق نیملک محمد
ت دسته توکومو ساخال، هر واخ ریآال بو ب .دانایدون قیقلیشیبو ا رم،یملک محمد من گئد -

 ریحاض قهیتوکومو توت اوتا، من او د میمن یاولد نیاجیوله دوشدو نمنه احتگموش نیشیا
 .اوالرام
 رید طرفدن یدانا ب یمحمد دورار، ب ملکدر، گئ مرغیس .یگئتد ،یدائله قیظلیفحاداوخ
انا زرگر د یب گئدر نا،یر باشردیگئچ ،«لریردردیگئچ یدر نایلر باشالرکئچل میقد» تاپار
 : دییر نایقاباغ نینیتوکان
  !اوالجام ردیمن شاگ -

 : زرگر دییر
  .اول ردیگل شاگ وخدوی یبیع -

 : یدییر ک زرگره .اوالر ردیاو زرگره شاگ
  ؟!ولیمملکتده نه وار نه  نیزیاوستاد س -

 : دییر
 .ودویتو نیزیمیمملکتده شاه میزیوآلاله ب -

 : دییر
 نینفر گلر بو زرگر ریب ندنیطرف نیگئچر، او شاه آز ریب .یاخجیدا، چول  یاخجی -
 .تؤکسون لیزیق نیلسیاؤزونه دارت -اؤز ،یک رییستهیا رمانییدانا د یب شاهیپاد یک نایتوکان

 : یاؤزونه دییرک -اؤززرگر 
 ی!اولماز ک شیبئله ا -

 : محمد دییر ملک
 .دوزلدرم من کیدوزلدر نکیدئنن، نئ -
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 : دییر
 !اؤلومه وئررسن ها یملک محمد من -

 : دییر
  .اوستا دئنن من دوزلدرم ولی -

 : دییر
  .اونو دوزلدال زیب نیاوچ گون مهلت وئر وخدوی یبیع -

 : گئدندن سورا، بو ملک محمد دییر اوالر
  .یردیحاض رمانییسحر گل د .گئجه اتی یقو یویجمع گئت باشریاوستا سن خاط -

 : دییر
  .اؤلومه وئررسن ها یمن ن،یها سن میمحمد باشووا دوالنملک  -

 : دییر
  .جمع اولریائلمه ها، خاط االتیذره ده خ ریاصلن ب -

  .نهیائو گئدر اوستا
 : اوالر ریحاض قهیاو د مرغیتوکون توتار اوتا، س ونمرغیمحمد س ملک

 ؟یدنمنه نیمراملک محمد  -
 : دییر

  .کسونتؤ لیزیق نیلسیاؤزونه دارت -اؤز لدان،یزیق یک رمییستیا رمانییدانا د یمن ب -
 : دییر

  .اوسته میگؤزلر میمن -
اورا،  دویقو یگتد .یگتد ،یدهائل ریساعاتاجان حاض ریاونو ب ،یگئتد مرغیس

  .یگئتد ،یدائله قیظلیداحافوخ
  :دییر .ورتؤک لیزیاؤزونه ق -اوردا، اؤز رییشلیا رمانیید لیزیگؤرر ق یبل .یاوستا گلد سحر

 یانرمییدو گؤتور ائله اؤزون بو د ن،یسن میمحمد باشووا دوالنسنه قوربان اولوم ملک -
  .آپار وئر شاها وهینییچ

مد دن باخار گؤرر ملک محیرنگیکاله ف زیق .وئرر رریگت نه،ینییچ یرمانییگؤتورر د بو
 الالریوق نیده آد نیباشالر، بو زرگر یتو گئجه .گئدر ملک محمد دییرمانی وئرر .یدبیگل
 .«یزرگر باش»

 رم،یملک محمد من گئد ی،ائلر ک تیمحمده وصبو دورار ملک رالالر،یچاغ ایبونو تو گئجه
 .توکاندا اول اؤزون

 : دییر
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 .باش اوسته -
 .ده شاهنان جوت اوتورار گئدر، اؤزو بو

 .راوال ریحاض مرغیتوکون توتار اوتا، س ونمرغیگئدندن سورا، ملک محمد سزرگرباشی 
 : ردیی
 ریدانا دا شمش یقره، ب ررسنیگت 0پالتاردست  یب ررسن،یدانا آت گت یمنه ب مرغیس -
  .نیاوچسون، گؤرن اولماس ندایآراس یگؤ ئرننی یآت ائله اولسون ک .ررسنیگت

 : دییر
  .اوسته میگؤزلر میمن -
 یریمشش ی،ندیم یآتی،ندییبو دوردو گئ .یردیآجان گتبعور ریب .یگئتد قهیاو د مرغیس

 ،یردیو نونیبو نیکنکورَ سه،یمجل یردیگ یگئتد ندایآراس ونیگؤ -ئرننی ی،ؤتوردگ
 .یؤندد اسای یتو گئتدی، .یگئتد ی،درافات ائلهادا ظ اوننان .یردجیدا کورکون  نیاوستان

 : یمحمد دئد ملک ،یگلد یدورد اوستا
  ؟!نیگلد هییاوستا به ن -

 : دییر
 نونیبو نیکنکورَ ندایآراس ونیگؤ -ئرننی ،یگلد یلتدانا قره یب ،یدؤند اسای یبابا تو -

  .یردیده کورکومو ج میمن ،یردیو
 : دییر

 .یبدیریج هیین ویکورکو نیهله اوستا سن -
 : دییر

 .یک رمیلمیب -
  .یباشالند ویتو ینقوتاراندان سورا، بو آرا قارداش یسهیتعز ،یدؤند اسای یتو
 : دییر زیق
 نانغویوت لیزیق .ولیتو لیزیخوروز، ق لیزیق ندهیچیرم استیدانا تشت ا ریسندن ده ب -

  .وشسونلریدؤ ننبیری -بیرخوروز  لیزیق
اؤزونه  -زاؤ زرگر .شاهدانیپاد یدبییستهیبوجور ا زیق ،یکا نیبو زرگر باش نهیگ گلللر
 : یدییرک

  .یآخ یبابا بو اولماز ک -
 : دییر جانا اواشملک محمد ی

 .دئنن اوالر -

                                                                                                                     
 اصلینده لیباس یازیلیب -1



 24 
 

 : دییر
 .اؤلومه وئررسن یکئچل، منها  یآماند -

 : دییر
 .جمع اولریخاط ولی -

 : دییر
  .یوخدی یبیع نیاوچ گون مهلت وئر زهیب یاخجی -

 : اوالر گئدندن سونرا ملک محمد دییر .اوچ گون مهلت وئرللر بونا
  .یردیگل تشت حاض یسحر چاغ ات،یجمع  ریخاط یقو یویاوستا گئت باش -

 : دییر
  .لکئچ نیدا سن میباشووا دوالن -

 : دییر .اوالر ریحاض مرغیتوکون توتار اوتا، س ونمرغیس بو .نهیائولر اوستا گئدر
 !یدنمنه نیملک محمد امر -

 : دییر
 ولیتو لیزیخوروز، ق لیزیق ندهیچیدان، الیزیق رمییستیدانا تشت ا یب مرغیس -
  .نهیاؤزلر -اؤز وشسونلریدؤ

 : دییر
  .اوسته میگؤزلر میمن -

سحر اوستا گلر،  .اوتورار ی،اورا تشت اریملک محمد قو رریگت .رریگت آجانبعور ریب، گئدر
  .وشوریدؤ ولیتو -دا تشت آماده، خوروز یباخار گؤرر بل

 : دییر
  .ملک محمد دو ائله بونو اؤزون آپار میباشووا دوالن -

اخار ب .دنیرنگیکاله ف یدا ریدا اوردان باخ زیق .آپارار نهینییچوورار ائله اؤزو بونو  دورار
 .ردییوئرر قئ یتشتملک محمد  .یجمع اوالر داریخاط .یتشت یردیگت گؤرر ملک محمد

 : دییر ،(محمدهملک)همان  کئچله یبو توکان راریتاپش نهیبو اوستا گ .باشالنار یتو گئجه
  .سنه میردیتاپش یتوکان م،یمن گئتد -

 : دییر
  .جمع گئت ریخاط -

 مرغیبو ملک محمد توکون توتدو اوتا، س ونرغمیاوندان سورا س نهیگ ،یگئتدزرگرباشی 
 : یآماده اولد

  ی؟!نمنه د نیشیملک محمد فرما -
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 : دییر
  .یریو شمش یپالتارالر ،یآت .رمییستیا یپالتارالر یاوگونک مرغیس -

 : دییر
  .رریائلر گت ریحاض قهیاو د رگئد .باش اوسته -

 گئدر ندایآراس ونیگؤ_ ننیئری ،گؤتورر یریر، شمشنَیم یر، آتییَگ یمحمد پالتارالر ملک
  .گلر اریقو رار،یکورکون ج نیبو اوستان نهیوورار، گ نونیبو نیکنکورَ .یچریا رریگ

 : گلر، ملک محمد دییر نهیاوستا گ .گئچر آز ریب گلر،
  ین؟!گلد هیین نهیاوستا گ -

 : دییر
 یانا قرآلتد یب ندایآراس یگؤ -ننیئری یدنمنه کیریلمیب ،یدؤند اسای یتو نهیبابا گ -

  .ریگئد ر،یریکورکومو ج ده میوورور، من نونیبو نیکنکورَ ریگل .ریگؤرسن
 : دییر ،محمد گولور ملک

 ؟!ریریج هییکورکو به ن نیهله اوستا سن -
 : دییر

  .ریریج هیین یک رمیلمیب -
 .یملک محمد گلد یک 0خبر وئریرملک محمد  ،یسحر اولد صاباح

 یاوغلود نیدا گؤرر شاه یبو زرگر باش .رلریگل نایپئشواز نیمدملک مح .النیف -پئشواز بونا
  !بو یائله اؤزو شاهد بو،

 .باشالنار یشاندان سورا، تووگئت سو -گل .محمد هله گئدر ملک
  .دا اؤزو آالر ینیباج کیچیک له،یوئرر وک ینیآرا باج ره،یوئرر وز ینیباج وکیبؤ
 .ئردهی ریب یباشالنار، اوچ دانا تو یتو
  ،یراغین چوَگَ داغالردا
  ،یراغیلرده شمع چلؤگ

  چرلریا -رلرییی
 .شللریئتی نهیمطلبلر
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 جار(جار قیزی جارآغاجدان قولچاغین ناغیلی )جار
 زیور عباسی

هربی )تبریز( دوغوملو ؛  -0386آنام گؤهر خانیم فرقانی هروی ): قایناق شخص
 (.ایلک مکتب )ابتدایی( سوادی وار

 

آرواد نئچه ایل بیرلیکده یاشادیقدان سونرا هله ده اوشاقالری  -ربیر ا
نی سیاونا گؤره ده اوشاق مسئله .دن جانا گلمیشدیلرمکدعا ائله -اونالر داوا .اولمامیشدی

یشی بیر گون ک .لیق ائلییردی، کیشی ده نجارلیقآرواد خیاط .الدن سالیب، اوتورموشدوالر
 .گون به گون اریییب، هر یئردن ده ایاغین اوزوب، اوتوروبدن مکگؤرر خانیمی غصه ائله

تصمیم توتار گنج قیز شکیلینده بیر مجسمه یونتاالسین، خانیمی مجسمه ایله ائولرینده 
  .دوموک اولوب، باشین قاتسین

کیشی نئچه گون چالیشاندان سونرا یوغون بیر آغاجین کؤتوگون یونتالییب، اؤزو بویدا بیر 
، چول نی گؤرنده اونو باغرینا باسیبخانیمی مجسمه .چیخاردیب، ائولرینه آپاریرقیز شکیلینه 

تئز ساچالرینی کسیب، تخته قیزین باشینا یاپیشدیریب، بیر گؤزل تئللی، اوزون  .سئوینیر
کیرشان یاخیب، هر گون چؤلون  -او تخته قیزا وسمه، سورمه، اننیک .هؤروکلی قیز ائلییر

 .اقالرین رنگلییرلری ایله دودگؤزل گول
 گوللو -خانیم خیاط اولدوغونا گؤره آللی

قوماشالر ایله قیزا شلته، تومان و آرخالیق 
یگه دن ائشخانیم داریخاندا پنجره .دا تیکیر
او تخته قیزی دا گتیریب،  .باخاردی

نین قاباغینا قویموشدو، گونده اونونال پنجره
 .دردلشیب، نازین چکردی

، شاهین اوغلو لرین بیر گونوندهگون
ر بی .یله شکارا چیخمیشدیحشمی -خدم

 .جار یول گئدیرلر، اما اوودان اثر اولمور
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دین الرین بیر کنایچمک اله گتیرمک اوچون، یول -آرقین، بیر دینج آلیب، یئمک -یورقون
وران بیر سینین قاباغیندا دگئده اوغالنین گؤزو بیر ائوین پنجره -گئده .قیراغیندان سالیرالر
 : بویورار .گؤزل قیزا ساتاشار

  .گئدین او قیزی منیم یانیما گتیرین -
لر نجارین قاپیسینی چالیب، خانیمدان قیزی شاهین اوغلونون یانینا آپارماق خدمه

ایاغین ایتیردی، گلدی دئیه بیزیم قیزیمیز یوخدور، سؤزون آغزیندان  -خانیم ال .دیلرایسته
 : قایتاریب، دئدی

 .ین، قیزین اؤزو ایله دانیشاق، سونرا دا قوشاق سیزین یانیزا آپارونقویون کیشیم گلس -
ر نجارین ایکی الی اولدو بی .گئجه نجار ائوه گلندن سونرا، خانیمی ماجرانی اونا دانیشدی

 : دئدی .سیتپه
 جکلر، گل دئیک بیزهآرواد دئسک بو دوغرودان آدام دئییل، اینانماییب، بیزی اؤلدوره -

  .او زمانا کیمی آلاله قادر دی .ن وقت وئرینسون گؤروش اوچو
لرین یوال سالیب، ائوی قارانلیق ائلییب، باشلییر آلالها نجار شاهین اوغلونون ائلچی

اونالرین یالواریشی آلالها خوش گئدیب،  .بو حالدا ایکیسی ده یوخلویورالر .یالوارماغا
لی، اوزو آغ، صوراتی و، ساری تئلیه جان باغیشالییر، مجسمه اولور گؤزل، اوجا بویلمجسمه

  .قیرمیزی بیر قیز
سحر آچیالندا، خوروز بانالییب، قارقاالر قاریلدایاندا، نجار ایله خانیمیسی یوخودان اویانیب، 

یاق ا -ال .اونالر داش کیمی دوشوب، یاتماقالریندان بتر هویوخورالر .قورخو یاتیر جانالرینا
میسی اونو نجار ایله خانی .لر بیر گؤزل قیز قاباقالرینی آلیرائلییرلر قاچسینالر، بیردن گؤرور

سی ننه .سونرا دا آلالها شکر ائلییب، قیزی باغریالرینا باسیرالر .گؤرنده آغزی آچیق قالیرالر
 : دئییر
قیزیم! بو ائوده گؤروب، ائشیتدیکلرین بوردا قالسین، سن دانیشسان بیزی قویمازالر  -

  .دیری قاالق
 : ر باالجا داشی قیزین جیبینه سالیب، دئیرسونرا دا بی

لر، ههر نه سوروشوب، دئس .قیزیم! سنی بیزیم الیمیزدن آلیب، شاهین ائوینه آپاراجاقالر -
 .سن اینیب، دینمه، داش دیله گلنده، سن ده دیللن

قصرده هر کس قیزدان بیر سؤز  .قیزی قوشورالر شاهین اوغلونون قوشونونا گئدیر قصره
 -یرالبید قالیب، یوللویورالر میطباخدا پیش .بیر کسه ده قوشولمور واب ائشیتمیر،سوروشور، ج

 کور ایشه باشلییب، هر -کار، کورام -الل، کارام -قیز مطباخدا الالم .دوشوره ال یئتیرسین
هرزادی اؤرگشیب، اورداکی  .گؤتورور -باال هرزادی گؤروب -باال .الیندن بیر هونر یاغدیریر
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قیز گؤروردو او بیری قیزالر شاهین اوغلونا یئمک پیشیریب، آپارماغا  .اباغ باغلییرقیزالرینان س
 : اوزونه فیکیرلشیر -قیز اؤز .کؤزه ووررالر -گؤره اؤزلرینی اوتا

میشم، من ده بیر یئمک پیشیریم، آپاریم شاهین آنامی گؤرمه -من چوخداندی آتا -
  .ویمیزه گئدماوغلونا، بلکه خوشونا گلدی، اجازه وئردی من ائ

قیز بو فیکر ایله تاوانی اوتون اوستونه قویوب، ایچینه ساری یاغ تؤکوب، الینی گؤیه 
قیز  .قالخیزیب، آشاغی گتیرنده، هر بارماغیندان بیر قیرمیزی بالیق دوشور تاوانین ایچینه

گؤروب،  یشاهین اوغلو بالیقالر .لر شاهین اوغلونا آپاریرالربالیقالری قیزاردیب، وئریر خدمه
 : دادینا باخاندا دئییر

  .گئدین بو یئمگی پیشیرنی منیم یانیما گتیرون -
 : شاهین اوغلو دئیر .گتیریرلر گؤرور همان الل قیزدی

 دی؟ جار بو نهجار جار قیزی،جار -
 : دئییر .قیز گؤرور یئریدی دیله گلیب، ایستگین دئسین

 گئدیم اونالرین یانینا، ائشیتمیشم منمه بیر تیکه اولوب، قوی قوربان! اورگیم دده ننه -
  0.الرچیخاندان سونرا آالزالییب

میسی نجار و خانی .نجارین ائوینه ساری اونونال گئدیرلر، آتا، شاهین اوغلو قیزی میندیریر
قیزالرین کرواندا گؤرنده، دئییرلر بس بیر  .بوجاغی اولمایان کروان گلیر -گؤرورلر بیر اوجو

 دی کی، اونالرین باشالرین بدنلریندنیتاریبالر اونالرین باشینا، ایندیزاد اولوب، قیزی قا
الیسینا قوسلی آتین د -شاهین قوشونو قیزی آسیلی .آییرسینالر، اونا گؤره هوشدان گئدیرلر

زی آناسی هوشدان آییلیر، قی -آتا .دن یئره ائندیریب، ائوه ساری آپاریرالرقوشدوقالری کجاوه
  .وشلوقالری یادالریندان چیخیرباغرینا باسیب، ناخ

 دا گؤتوروب، قصره ساریاونالری  .دیلیک ائلهشاهین اوغلو قیزی بیر داها اونالردان ائلچی
آدی او ‹ جارقیزیجار›داها  .یئددی گونوز توی توتدوالر -یئددی گئجه .یوال دوشدی

نده، اورانین جار قیزی هر شهردن کئچجار .مملکتین آدامالرینین آغزیندان دوشموردو
 .بیری اولدو لریناونا گؤره عزیز ملکه .لرین یئرینه گتیریردیآدامالری ایله دانیشیب، ایستک

لردن ده اونو گؤرمک دوره مملکت .یه الینی ووراردی، قیزیل اوالردیجار قیزی هر نهجار
ری وغالنالاونالرین گؤزل قیز و ا .اوچون بونالرین مملکتینه گلیب، دوست اوالن چول اولدو

  .اولدو و هامیسی بیرلیکده خوشبخت اولدوالر
  .ناغیل دئین ساغ، سیز سالمت اولون

                                                                                                                     
 آالزالماق: نوخوشالماق -0
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 لریندنشسون لطیفه
 علی حاجیلی

 

 

آعا شئیخ ♦
 و باسواد الساققآق نفر بیر ییغیشیب کندلرده ائشیدیبیک قدیمکیلردن کی اوجور ائله

مذهبی  مه وئره، درس اوشاقالرا هم یرمیشلر،وئر اونا آیلیق و بیر گتیریرمیشلر اوخویان قرآن

 .اوال بیلن ائلجه کندده دئییب، شکیات ناماز مسایلدن دانیشا

 
 دیارینا اؤز شو گئدیرم اولوبموش باش ایلی کندده بیر آعا شیخین بیر گونونده بیر گونلرین

 نینهرد کند چیمنلی -بیر گؤزل چاییرلی گؤرر آشاغی باش باخار اوسته گدیک بیر چاتار

 گئدر آلتدا سیچنه قویار الین باشیندا گدیگین اوتورار دئییل، لیکئچمه خالصه .وار تکینده

 چوبوق ندهسیکؤلگه دام آشاغیدا او کیشی قوجا میشاپره نفر نئچه گؤرر باخار بیردن یه،نقشه

 : دئیر یانینا اوالرین گئدر چکیلرلر،

 ییب،لهائ خاراب قیه بؤیوک بیر دنه او طفق وار، کندیز قشنگ نه ماشااهلل علیکم سالم -

 یئر ونوا دوعاینان باشاررام من قیراجاق یاریسین نینآدامی کند آشاغی گله دیغیرالنا او اگر

 .یمائله یئر به
 رو بی اردوالن بؤر یئیر، بؤر آی و بئش ائلر یئر او کنده اوزونو آغریدیم باشیزی نه خالصه

 : دئیر گون

 شدیرینییغی وار کندیر ائوده هر دئییل، قمردرعقرب یئددیسینده آیین باخیبام کتابا -

 .یکائیله یئربه یئر نیقیه انشا اهلل
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 -بیر ردیلدویونله کندیرلری و اورا ییغیلدی تامام خالق وئردی دستور قاباق اورتادان گون

نینه، گیچی الینه، سالدی اؤز آلدی اوجون سینه، ایکیدوره قایانین دوالدی دور ایکی بیرنه

  .اوخوماغا انزلنا انا: باشالدی

 : و بیردن 

 !قاوزایین وئرین بئلیمه یاعلی -
 بو حالدا ،دئییل ایش گلن باشا هئچ خئییر، گؤردولر چکدیلر؛ یلهگوجلری وار آدامی کندین

 : دئدی باشینا ووردو یئره، اوتوردو مولال

 آپارام ،اوسته چیینیم نیمم قویاییز بیلمیریز، قاوزادا سیز باشیما تؤکوم کول نه من -

 ...اویانی
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 ئیییی یییی ییییلیییی ییییی
 جیی ییلیی چیی)یییو ا
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 سی )شله پیاز(سوغان شیله
 حنا آریاپور

 خانم ساااکینه حاجیه شاااوهرم ماادر : شاااخص منبع
 اهل خوی ،خواهوحدت

 

 
خصوص در آذربایجان بسیار ها مجموعه غذاهایی هستند که زمانی در ایران و بهشله

ن خاطر اینکه با سن هم بیشتر بهآن "ساری شیله"زرد یا ند، اما اکنون تنها شلهمتداول بود
شده این نوع شله بیشتر مصرف حفظ شود،های مذهبی پخته میخورده در مناسبتمردم گره

اجتماعی دارد یعنی در منوی غذای خانوادگی نیست بلکه بیشتر به منظور توزیع بین 
ها عنوان دسر بعد از غذا در مهمانیزرد همچنین اخیراب بهلهش شود،پخته می هادروهمسایه

  .اندها عموماب از تداول افتادهاما به جز شله زرد سایر شله .شودسرو می
یا  "سیمرجومک شیله"زرد، یا شله "ساری شیله"توان به های مشهور آذربایجان میاز شله

  .کرد اشاره...و یا شله رشته "سیه شیلهاریشت"یا شله بلغور،  "سییارما شیله"شله عدس، 
ها را هکنند اما شلتر هستند، شوربا و بعضا آش را تیلیت میها از شوربا و یا آش سفتشله
 .تساما غذای نرمی .کنند چون آب چندانی ندارد که نان آنرا جذب کندگاه تیلیت نمیهیچ

اینکه خوراکی مغذی است، برای ای است که عالوه بر سی یا شله پیاز، شلهسوغان شیله
 .درمان سرماخوردگی و گلودرد نیز مفید است

  

 طرز تهیه شله پیاز  ♦
 : نفر 3مواد الزم شله پیاز برای 

 عدد پیاز متوسط 4و یا  عدد بزرگ 3: پیاز سفید
 لیتر(میلی 851) پیمانه 0: برنج ایرانی

 قاشق غذاخوری 0: روغن
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 به میزان الزم: آب
 ورت تمایل به میزان دلخواهدر ص: زعفران

 به میزان الزم: نبات خورد شده
 نصف استکان: گالب

 
 طرز تهیه  ♦

سپس پیازها را نگینی خورد  ،ریزیمداخل زودپز می و با روغن و آب ابتدا برنج را شاساته  
به  )بسااتگی ساااعت بپزد گذاریم به مدت نیم الی یکمی ریزیم وکنیم و روی برنج میمی

 .زودپز دارد(
)حاجیه خانم  ،از هم تشااخیص دادآنها را نتوان  د کهنباید طوری پخته شااو برنج و پیاز

ه سپس نبات خورد شده را بسین( بیریندن سئچیلمه -بیر نان دویوگرک ساوغان : میگویند
   ،کنیممی آن اضافه

کمی زعفران هم  ،رنگ داشته باشد بخواهیماگر  این شاله در اصال سافید رنگ است اما   
آب شاااود و  کامالبتا نبات بماند دهیم روی حرارت مالیم کنیم و اجازه میمی ضاااافهبدان ا

  .تر شودشله ما هم غلیظ
ا هم گالب ر در نهایت .باید حالت خمیری داشته باشدد و ننباید آبکی باش هاشاله اصاوال  
 .معطر کردن شله استگالب برای  کنیم،اضافه می
این سردی با  یاز هردو ساردی )سویوقلوق( هستند، چون برنج و پ: گویندخانم میحاجیه

شااود و بسااته به اینکه مزاج لیک( اساات، تعدیل میاضااافه کردن نبات که گرمی )ایسااتی
   .زیاد باشد تواند کم یامی مقدار نبات دوست باشد یا نه،شخص که شیرینی

د سیار مفیهای مزمن بو سرفه دردسینهشاله پیاز برای تسریع در درمان سرماخوردگی و  
 .است
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  ابــتـخی
 ییندا الیل

 

قایناق شخصلر:

 

تاج اسااافندیاری/ لوگ
/ 0381دوغاوم ایالی:   

دوغاوم یئری: مغااانااا  
/ ده« کند»باغلی اوالن 

 .یاشام یئری: اردبیل
 

مااحاامااد  حاااج گاال
ناادایاای/دوغااوم ایلی: 

/ دوغوم یئری: 0304
ماغااانااا باااغلی اوالن  

ده / یاشاااام « کناد »
 یئری: اردبیل

 
لر اؤنجه، آذربایجان ایل شدنیمچکمه انایباشا  نیشاهر  نییچادراسا  وقیآپارتمانالر ساو  هله

نین هر محله .دوساااتوق دولو بیر دورومال شااان یاشاااایاردیالر تلهیمیبول صااام -خالقی بول
 .بیرینه ایشلرینده یاردیم ائدیب خوش گذرانالری وار ایدی -ربی یبشغییبیر یئره ی مالرییخان

هر  .ردیلرکؤمک ائد رینهیب -ریگولوب، ظارافاتالشاااراق ب یب،یدئ ندایباشاا ریندت ریمثال ب
 ینون کوچهبوت یییین گؤزل اگچیخان چؤر ردنیتند .لریبیشیررد نییگچؤر رینینیهفته ب
 ،کیائوج -کیقاچان، ائوج -قاچان له،یکو -یباجادا ها -یاوشااالقالر دا قاپ .نایباشاا یآالرد

ی و اونالر تااام شااانلیکلااه لااذت ایچینااده اوشااااقلیق دورانالرینی  باااج ناااققوداش، شئب
 یساالهبل ریپن -دادلی کره ،یسااتیلریندن اقوجا ننه بیهردن ده آجاالندا قاچ کئچیردردیلر،

 .آردینی توتاردیالر ناماقالرینینیا چکه اوینی دیشلرینه چکهلربلله ب،یآل
کی چؤرگین بو اس .لریبیشیررد یؤرگچ تابیتوپالنیب خ ئرهی ریب مالریگونلر خان بعضای  

 نینیریدؤنه ب هر .لردن باالالریا گلیب چاتمیشاادیرننه نهیبه ساا نهیبیشاایرمک طرزی ساا 
تشته  .یسااج اوستونده بیشرد  ،ولی ردهیتند تابیخ .بیشایریلردی  طیندهیح ایقاپیسایندا  

االندان ؤز سااچوبوق توپالییب، اود ک -اودون .لریشاایردیب تهمیس قازان اوساا ریب ئکهیبنزر 
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یب یاواش قیزیش -آغزی اوسته اودون اوستونه قویاردیالر یاواش یسونرا، دالیسی صاف تشت
 .لیگی چؤرگی بیشیرمک حالینا یئتیشردیایستی
 ریندا:اوباال -ده بیشااایریلر، آنجاق موغان ائلهر بیر یئرینده خیتاب بیر طرز نیجانیآذربا

 ای «نیلینجیج»کره ایله قووورارالر سااونرا  آز ریخیردا دوغراییب ب -خیردا یاؤنجه سااوغان
قوورولموش ساااوغاانا   ،خیردا دوغراییاب  -لی بیتگینی خیردایئلماه  ریب یآدل« شاااومون»

و دوز  کؤکینعنا، سار اوت،یستیآز ا اوجاق اوساتونده توو وئررلر، اونا بیر  ندآرتیریب یئنی
جه ال یینسرینله ،دی قیراغا قویوبحاضیرالنان موا وآدالنان ب کلیچووروب قاریشادیررار، ای 

 ایله واوخلو ،یریکونده ائدیلن خم -کونده شیقااباقدان حاضااارالنم  گئجاه  ریب .وورماازالر 
دان الزیمی قدر واراق دموا شیسااالندان ساونرا حاضرالنم   کیلهشا  صاافالدیب اوچ بوجاقلی 

یرا کامیل ب یاییب خمیری بوکرلر، بوکولن اوجالری نهیچیا رلرینیحالتینه دوشاااموش خم
ریب خیتابین بیر طرفی بیشندن سونرا چئوی .بیرینه یاپیشادیریب ساجین اوستونه قویارالر 
 ریپئند -چؤرگی دوغال کره یاله گلن بو دادل .باشاااقا طرفینی سااااجین اوساااتونه قویارالر

 .رلریئی قالیهابئله قایماقلی قات
زامانالردان  میچول قد بو چؤرک موغاندا .اؤزل بیر مناسااابت اوچون بیشااایریلمز تابیخ

فایدالی، هم ده دادلی اولدوغونا گؤره تئزااا تئز  اونون هم .بری بیشیریلن چؤرکلردن ساییلیر
زلردن اولدوغونا گؤره اونو دوندوروجونون بوز دوالبیندا وَهترَ یمواد چیخیتابین ا .شاایریلیریب

 ریخم دا چؤرک ایسالنیب ای ارشیاپی نهیریب -ریوزلر ببونا گؤره کی ایچ تره اولماز،ساخالماق 
 .اوچ گون دوندوروجون اوست قاتیندا ساخالنیال بیلر -یکیالزم اوالن زمانالر ا .اوالر

ید اوالن طرزدن باشاااقا، خیتابی آشااااغیدا یازیالن چئشااایدلی طرزلرده ده  ئق یوخاریدا
 :اولور شرمکیب

یاییلیب، ساج اوسته  هچینیا نیریدوغرانار، سونرا خم ردایخ -ردایخ یال اسفناجشوم -1

ل آرتیریلماز بو طرزده بیشیریلن خیتاب چو اغیله ئده ب ذره ریب ناییبو تا یاوتا رلر،یشیب

 .فایدالی اولور
ه لیب جییرلریاز یئرآلماسیدوغرانیب، ساودا بیشمیش   ردایخ -ردایخ ریآغ و قارا جی -8

ون باشقا چاشنیالر ووروالر، و مزاجا اویغ دیکؤک، نعنا، شو یآرتیریالندان ساونرا، دوز، ساار  
میش قه ایله بوکولوب داغالشیلخمیری س خمیرین ایچینه یاییلیب،مخلفات نازیکلشامیش  

بئله خیتاب ان دادلی خیتابالردان اوالر، آنجاق  .بو تایی قیزاردیریالر -وتاییااغین ایچینده ا 
 .بوغ ایله بیشن خیتاب کیمی فایدالی اولماز

دا  ایدؤش اتیدن،  وغونییق و ذووقوندان آساایلی اوالراق، توبیشاایرنین باجار تابیخ -3
 .استفاده ائدیب خیتاب بیشیرمک اوالر ...چرخلنمیش قویون یا مال اتیندن و
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نین آن سااااغالم بوغ ایلاه بیشااان بو دادلی، عطیرلی چؤرک آذربایجان مطبخی  دئماک 
ندیلر ای .یدالیدیرخیتاب قانی آز اوالن شاااخصاااه اولدوقجا فا .یئمکلریندن بیری سااااییلیر

ین بیر چول کناادلرلااه ده موغاااندیر آنجاااق هلااه خیتاااب بیشااایرمااک آرادان گئتمکااده
.ریلیرائالتالرینین آراسیندا آزا چول بیشی

تشتین دالیندا آچیالن خیتاب چؤرگی -2  شیقاباقدان حاضههرالنم گئجهه  ریب -۶
ریکونده ائدیلن خم -هکوند

ه میرین ایچیننازیکلشمیش خ یمخلفات -4
ب قهه ایلهه بوکو  یخمیری سههل یهاییلیهب،  

بو  -وتایداغالشههمیش یهاغین ایچینهده ا  
.الرراقیزارد نتایی

 ریب یآدل« شومون» ای «نیلینجیج» -۹
خیردا  -لهی بهیتگینی خیردا  مهه یهئه  

رالر و سوغان و باشقا آرتیرماالرال دوغرا
.قاتیب، ایچلیک دوزلدرلر
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  گرانبها راثیم، عاشیق یقیموس
 نژاد یعل اصغر

 
بشر که آگاهانه در خدمت روح  یهای احساسپدیده نیاز اول یکیعنوان به یقیموسا  هنر

های صورت مراسم و آیینها بهو فرهنگ لیقبا ترشیدر ب خیتار یانساان بوده اسات از ابتدا  
ها، ها، غمبردن ترس نیو از ب یجمع یابراز همبسااتگ یای براو وساایله افتهیمختلف ظهور 

 یقیموس .بوده اساات لهیافراد قب انیعبادت و پرساتش در م  یو حت یدآرامش و شاا  جادیا
به تکلم و زبان  ازیا بدون ناز هنر است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان ر یشکل

فرهنگ ملل گوناگون،  بیجوامع و ترک شاارفتیدر عصاار حاضاار باوجود پ  .کندمنتقل می
از  یمروزا یایدر دن .گذاردبر انسان می یاوتو تأثیر متف افتهی یاشکال متنوع زین یقیموسا 

 یاپتریقیمثال در علم موساا یشااود که برامی یهای گوناگوناسااتفاده یقیتأثیر هنر موساا
به  زین یی قابل قبولگیرد که نتیجههای درمان مورداسااتفاده قرار میاز روش یکیعنوان به

 یقیموس نیبنابرا .همراه داشااته اساات
انساااان  نشااادت بر جسااام و روا باه 

و  فیتواند تمام لطاتأثیرگذار بوده و می
 .فرد را بااه تالطم درآورد کیااعواطف 

 یهااا باه آدم از آهنااگ یچناانکااه برخ 
موجب حزن و  یبخشد، برخمش میآرا

موجااب تحرک و  گرید یاناادوه و برخ
   .دقت کرد یلیخ دیبا یقیخاطر موقع انتخاب و گوش دادن موس نیبه هم .شودمی یشاد

بر اسااااس  یبوده و هر قوم و ملت یزباان آرزوهاا، انتظاارها و عواطف بشااار    یقیموسااا
از متنوع و  یکی انیاام نیدر ا .ای داردویژه یقیخود، موسااا یهااای فارهنگ ویاژگای  

 کیفولکلور یقیکه اشااعار و موساا اساات جانیآذربا یقیها موساابرانگیزترین موساایقیبحث
ثروت  نیبود که ا یتوان مدعجاان بوده و می یهاای آذرباا  از میراث یکیویژه عااشااایق  باه 

 ها واش از اوزانعاشیق که در ابتدا ریشه .شاود بهاسات که هرگز تمام نمی ای گرانگنجینه
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، ی، جسارت، سادگتیکه سرشار از معنو دهیها بوده، از اجداد و پدران ما به ارث رسیخشبا
 یآن انساااان، زندگ ورکه مح شهای، محبت و عاطفه اسااات و به خاطر ویژگیتیمیصااام
گسااترده  جانیمناطق آذربا یانسااان اساات در تمام  یمربوط به زندگ اتیو معنو یاجتماع

 فتهایا راه نجهنر بدان نیکه ا افتیتوان را نمی جانیآذرباای از نقطه چیکه هطوریشده، به
 یقیبرد که فولکلور و موساا یتوان پمی راحتیبه یریعشااا یدر زندگ مثالعنوانبه .باشااد

  .هاستآن اتیاز ح یعاشیق بخش مهم
 یهر قوم و ملت یو معنو یماد یمای، سایآیینه سانبهاسات گرانبها که   یراثیم فولکلور
و  باورها، ورساااومآدابزبان، خ، یتارت، یموجود، ی، هساااتنهیخز نیدر ا .کناد می را عکس

ملت و شااناخت  کی قیشااناخت عم یبرا درواقع .دید توانمیاز عادات مردم را  یاریبساا
و همچنین  هاداساااتانشاااعر و ، یقیموسااا ازجملهآثار فولکلور  دیبا، آن قیو عال اتیمعنو
بنا  زیو مردمانش ن جانیآذربا .قرارداد موردمطالعهتجو و را جساا ...و یو محل یبوم هایبازی
را در  از آن یمیتوان بخش عظکه می رادارندفولکلور خاص خود ، یخیبلند تار یپیشینهبه 

 .افتی جانیدر مناطق مختلف آذربا ماندهباقی یِهنر عاشاایق ارو اشااع هاداسااتانو  هاقصااه
 یو به عبارت یو دستگاه فیرد یقیموس، یقعاشا  یقیشاد که در کنار موسا   ادآوریتوان می
مفصاال به آن  زین یدارد که در مقاالت بعد یخاصاا گاهیو جا تیاهم زین جانیآذربا یمقام

   .پرداخت خواهد شد
، یاغلب با موضوعات عشق، پند و اندرز، صلا و دوست جانیآذربا یقیموس یمحتوا درکل

رسااالت  تریناصاالیر برابر ظالم که از د یسااتادگیمقاومت و مبارزه، دفاع از حق مظلوم و ا
 یمقام هایموسیقیدانبزرگ و تفکر عاشیق ها و  یشاعرا  یاندیشاه هنر و هنرمند بوده، از 

و  نیریو با فرم آهنگسااازان، نوازندگان و خوانندگان، محصااول شاا فتهنشااات گر جانیآذربا
و  هنر یبا کمک اهالاست  دیآورده است که ام دیرا پد جانیآذربا یقیبه نام موسا  یماندگار

 هنر واال و نیکشااورمان، ا ینییآ یقیدولتمردان به فولکلور و موساا یویژههمچنین توجه 
  .ردیخود قرار گ لیاص گاهیمقدس در جا

 در مملکت ما، یقیموساا ی شاانهیو پ خیتوان گفت که با رجوع به تاررا می نیا انیدر پا
 زیحوزه ن نیو هنرمندان ا ساااتدایماا هو  یهماه هنر بزرگ بر  نیو قاداسااات ا  تیا اهم

 یسینههبسینهانتقال  نکهیاول ا .ببرند شیرا پ یبزرگ و اسااسا   ینکتهتا ساه   دارندوظیفه
 با عشق و عالقه داشتیچشم چیبدون ه هاستمهرومومکه  یشاکساوتان  یتجارب بزرگان و پ

 و مندانعالقه دینسل جد بیو ترغ قیدوم تشو .پردازندمیهنر واال  نیا یاشاعهبه حفظ و 
وب آثار خ دیاحترام به مردم و تول نکهیسوم ا .یقیدانش و علم موسا  یریادگیبه  انیهنرجو

بر دوش هنرمندان،  است دشواریو  نیگسن اریبسا  تیمسائول  زیموارد ن نیآنان، که ا یبرا
   .در باد یهمچون بردن شمع
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نین عاشیق ی)تكاب( ماحال تیكان تپه
 االریمكتبی و عاشیق هاو 

 احمد اسدی
 

 
ق و عاشاای یاوالن، عاشاایق ادبیات یارث یگؤزل آذربایجانیمیزین ان قدیم و ان اصاایل مدن

   .تاریخلردن سوزولوب گلن بیر وارلیق اوالراق، بوگونده یاشاماقدادیر یسیموسیق
، شامان زامانالریندان اسالم دؤورونه و اسالم دؤوروندن یبر لردنیاسک یگلنگ عاشایقلیق 

  .اؤزللیکلرله ساخالییب، قورویوبدور یآدالر و چئشیدل یقدر اؤزونو چئشیدل بوگونه
 یلدا، زامان کئچدیکجه، چئشید چاغالردا عاشیقلیغیمیز یوردوموز بویوندا بیر اولسا یاسک
 -لرده اؤزونه مخصوص لمس تاپیب و اؤزونه مخصوص اؤزللیکلره صاحب چیخیب و بیربؤلگه
  .شیق مکتبلریمیز یارانیبرک، عاهایله فرقلن یبیرلر
هاواالرا نظر سااااالندا، اونالرین روحالرینین بیر  یبوگون عاشااایق مکتبلریمیزده فرقل بیز

  .اولدوغونو گؤروروک
 یرک، بعضاااهدیر، یاالنیز چاالماقدا و اوخوماقدا فرقلن  یدا عین چوخلو هااواالریمیز  یحت

  ....وخونان سؤزلر اوزادیلیر وده ا لردهیلرینده ریتم سینیر، بعضریتمیک اولور، بعضی
داغ، ارا، قیلیکده نئچه بؤیوک عاشاایق مکتبیمیز وار، اونالردان اورمو عاشاایق مکتب یایند

 یآدین ...قوسارین و -ساوا، گؤیچه، قوبا -، زنجان، همدان، قومی، شایروان، بورچال یهئشاتر 
ق ده آنا عاشی او قدر آما .ده واری کیچیک عاشایق مکتبلر  یایله یاناشا  بونالر .چکمک اوالر

  .ییر سئچیلمه و ییرمکتبدن فرق ائتمه
 .الدیمشهرلره نظر س یاؤنومه قویاراق، مختلف مکتبلرین یئرلشادیگ  ین، خریطهکئچنلرده

ایله چوخلو مجلسلرده  یشاهرلرین عاشیقالر  چئشایدلی  ...داغا، زنجانا واراق توتدو اورمودان
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 یو هانسااا یخدان عاشااایق مکتبلرینین اؤزللیکلرچو -بیر یئرده اولادوغوماا گؤره، آزدان  
 .یاؤزونه چکد یدقتیم ی)تکاب( ماحال تپهآرادا تیکاان  بو .شاااهرلرده اولادوغونو بیلیردیم 

بونا گؤره ده بو ماحالین  .ینه ده هاواالریندان خبریم وار اید، نه عاشااایق تانییردیم اورادان
ده ال یو بو حاقدا آرتیق بیلگ یئتداؤزونه جلب ا یمکتباده اولدوغو منیم ماراغیم  یهاانسااا 

   .ائتمک اوچون، آراشدیرماغا باشالدیم
 یانسو ه یهاواالر چالیندیغین ی، تبریز و نئچه شهرین عاشیقالرینین اوراالردا هانساورمو

ؤره ده بو گ بونا .یدمنه وئره بیلمه یسااوردوغومدا، کیمسااه بیر بیلگ  یمکتبده اولدوقالرین
  .یداهادا چول اؤزونه چکد یر و عاشیقلیق منیم ماراغیمماحالدا اوالن عاشیقال

 
ئدیب، تپه شهرینه گتیکان گون بیر .ایله گؤروشمگه قرار وئردیم یگئدیب، عاشیقالر اورا
  .یاید "پوریعاشیق منوچهر ول" ی، آدعاشیغین .تاپدیم یسورا بیر عاشیغین آدرسین -سورا

یق )عاشاا ه دوغولوب و اهل حق تورکلریندندیرنین اؤزوندجو ایلده ائله تیکان تپه -0353
  .عاشیق اولوبالر( ینئچه یوزایلدن بر یباباالر -منوچهرین آتا
 وب .یلر اوزه چیخداوالن مسئله یایله گؤروشادوم و بو گؤروشاده چول اؤنمل   عاشایغیمیز 

 ینین نه قدر عاشاایقلیق باخیمندان اؤنملسااینه باخساااق، تیکان تپهیدن یالنیز ایکمساائله
 یک؛گجاولدوغونو بیله

ساز، کمانچا، قاوال و باالباندان : قرو پوندا ایشلنن موسیقی آلتلری اورادا اوالن عاشیق -0 
 .دیریسین بیر عاشیق دستهگؤرونمه یدا هئچ یئرده تای بو .عبارتدیر

  .یوارد یاو ماحالین اؤزونه مخصوص بیر نئچه هاواس -8
ا گرک نین اوزه چیخماغینعاشیق مکتبی یبو شهرده یئنعامله نظر سالساق،  یبو ایک ائله

ده عاشااایق اوچلوگو یئرینه، عاشااایق  ، هم هاواالردا بیر آز فرق وار، همیک هینی .اینااناق 
  .دؤردلوگو وار

   .دا ائله او عاشیغین یانیندا اولدو تاپینتی یبونداندا عالوه، بیر یئن هله
گؤردوگوموز و ائشااایتدیگیمیز  یاساااکماانچا چاالنین، کمانچ  ییاانیناداک   عااشااایغین 

، اوزو هم کامانچانین .میشااادیمدک، بئله کمانچا گؤرمهدیر و من ایندیهیکامانچاالردان فرقل
 یبیر چالغ یبو کامانچایا تا دهلتایله اؤرتولودور و هئچ بیر یئرده و م یدر یده آرخاساا هم
  .ییبگؤرونمه یآلت

ا د ده اولدوم و بیر تعداد اورانین هاواالرینداننئچه سااااعات عاشااایغیمیز ایله بیر یئر بیر
 یکتبتپه مسونرا، تیکان اوندان .ده ضابط ائتدیم  و من یمنیم ایساتگیم ایله عاشایق چالد  
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اوسااته، دانیشاایقالر آپاردیق و بو شااهرده نئچه عاشاایق اولدوغونو سااوردوم و سااوالیمین   
 جواب ائشیتدیم ؛ یجوابیندا چول کدرلندیریج

   ."وفات ائدیبلر یکجه منم، عاشیقالرین هامیسبو ماحالدا ت"
ه گنجلر بس بو صاانعته گلمیرلر دئیه، سااوردوم، یرک، نیسااؤزدن سااونرا، چول اوزوله بو

  «بو صنعت حمایت اولونمور»: یدا نئت و آشکار اید جواب

 

 ورصنعت حمایت اولونم بو
 بورادان (جوانالر چوخو) نفر لردیر، ایلده یوزلر بلکه ده میندا محروم بیر منطقه بورا آرتیق

  .شهرلره، اؤزللیکله تهرانا کؤچورلر آیری
نین بوگونکو دورومونا باخدیغیمیزدا عاشاایغین سااؤزو دوشااوندوگوموزده و تیکان تپه  بو

 :  یمحروم دئد عاشیق .یکگجسؤزونو هئچ ده یانلیش اولمایان بیر مسئله گؤره
کیلومترلیک بیر  91 یتپه آراسایله تیکان گلمیشکن بیر مثال گتیریم ؛ سائین قاال ییئر
  .دنه ده اؤرنک اوچون بنزین پومپو یوخدور بیر، ولدایکیلومترلیک  91بو  .یولدور
دؤوروندن قالما یولالرا  یپهلو یسااان، قاجار و بیرینجدا عالوه یولالردا دئیه اوندان هلاه 

 ردوشونون، بیر نف .اوخشاییر

ولدورا سینه، یاناجاق دا و یا هر نه یاناجاق الزم اوالن وسیلهییر، ماشینینا، تراکتورونایسته
 45شهره گئده و  ینکیلومترلیک مسافه 45کیلومتر اوال، گرک  45ده شهردن  سیو فاصله

 اورانین .اردیقوت یکیلومتر، دولدوردوغو یاناجاغین یاریسااا 91اولدو  بو .کیلومترده قااییدا 
  .کمک اوالرچ ثالیمحرومیتینه گؤره، اونالرال م

یر و یئرلره گئد یاورادان کؤچرک، آیر یاهال یبونا گؤره ده ایلده نئچه مین نفر یئرل ائلاه 
ول نه یه گئدن یاورمیه یک هینی .اوستانالریندان بورا دولورالر یاونون عوضاینده ایرانین غرب 

شاااه گلی -اوساااتانالرا باغالنان یولالر، گئدیش یده خراب اولساااا، عوضاااینده او بیر قدر
   .دیرالرییاخش
ده، بیزیم بوینوموزا دوشن اؤز  سکده ایستمه سکدیر، ایستهدوروم بئله یحالدا ایند هر

 یرقوچ ایگیدل یقورویوب سااخالماقدیر و عاشیق منوچهر کیم  یکولتوروموزو و ادبیاتیمیز
ه زلبو ساااؤ ائله .اوراالردا یاشاااادیر بیزیم کولتوروموزو یک هینی .یااددان چیخاارتماماقدیر  
   .بوروموشدو یمن یکریتپه فتیکان آما .عاشیغیمیزدان آیریلدیم
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تپه اوخودوغو، گؤزل تیکان عاشاایغین .یلحظه ده بئینیمدن ائشاایگه چیخماییرد بیرجه

، ی، همدانی، جمشیدیسکسههتهیتپه شهه، تیکانیسه تپه گؤزللمهتیکان، یهاواالر

له آذربایجان بویوجا تانیتدیریلماسینا هدیر و بو مکتبین نئجه هله ده ذهنیمده ...و یعثمانل
  .ده دوشونورم

ه تپدیر ؛ آما تیکانیعاشایق منوچهر او ماحالین ساونونجو و تکجه عاشیغ   یایند دوزدور
ودلو اوم جگهدیر، بونا گؤره ده گرک گلهیهله ده یاشاییر و هله ده بو مکتب دیر یعاشیقلیغ

   .اوالق
 

 
، یصمد ی، قوربانعلیحامد ی، علیپور، احمد اسدیمنوچهر ول قعاشی: ساغدان سوال

 یفیشر رجیا
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 چوخات؛ چوبی به جای دفتر حساب!
 احمد جوادی

 
: محل تولد و زندگی .قصاب: ساله، شغل 61 .رشید جعفری: شاخص منبع 

  .چاربرج
 0396: سال گردآوری

 
هاای قادیم در چهاربرج که   در زماان 

نوشتن دفتر حساب مرسوم نبود و شاید 
سااواد کافی برای این امر بین کساابه و 
بازاریان وجود نداشات، کسبه و بازاریان  

لر( و ویژه فروشاااندگان نفت )نفتچیبه
های روزمره ها برای ثبت حسابقصااب 
ای استفاده می کردند که از وسیلهخود 

  .شد/ گفته میçuxat/"چوخات"به آن 
چوخاات چوبی به اندازه نیم متر و به  
کلفتی انگشت اشاره بود که نام خریدار 
توساط شاخصای با سواد روی آن حک    

هر خریاداری که برای خرید   .شااادمی
بایسااتی که کرد میگوشاات مراجعه می

   .دبرچوخات خود را نیز با خود می
ها در این بین قصاب روستا نیز گوشت

های مساوی تقسیم می کرد را به اندازه
 .کردو با واحدهای وزن آن زمان وزن می

برای مثال هر مقدار گوشت را یک پونزا 
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س خواست، قصاب پخریدار اگر یک کیلوگرم گوشات می  .گرفتیا یک کیلوگرم در نظر می
کرد که این عالمت اقو روی چوخات ایجاد میاز تحویل دادن گوشااات عالمتی بوسااایله چ

اگر خریدار به مقدار دو کیلو گوشاات می خواساات،   .گفتندشاایار مانند را نیز چوخات می
   .کردقصاب دو عدد شیار روی چوخات کنده کاری می

 

 
 

ها افزوده های آینده نیز به مرور با خرید گوشت بر میزان چوخاتها و ماهدر روزها، هفته 
های در این زمان هر خانواده چوخات .رسیدد تا سرانجام فصل برداشت محصول فرا میشمی

کردند یا بردند و بعد از شامارش تعداد آنها پول آن را نیز حساب می خود را نزد قصااب می 
   .دادندعوض آن گندم و جو به قصاب می

تی اساات که در نکته بساایار جالب در این بین وجود اعتماد و روح باالی راسااتی و درساا
الخصاااوص بین کسااابه و بازاریان برقرار بود و حسااااب دفتری مثل االن نزد  جامعه وعلی
   .داشتندها را بدهکارها نزد خودشان نگه میشد بلکه چوخاتداری نمیفروشنده نگه
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 لرشیرین خاطیره
 زیور عباسی

 
یفالیقجا، طا -رین دؤرد بیر یانیندا اوالن کندلردن، کؤچوب، گلنلر، ائلگئچمیشلرده هر شه

نی اوز آدالرینا ییب، محلهن یئرینده اوتراق ائلهائله شهرین، اؤز کندلرینه الپ یاخی
 -یرآغیزا و یا ب -بو گون کیمی ماشین و تلفون اولمادیغی اوچون، آغیزدان .تانیتدیراردیالر

  .داردیالرلرینی قاریله قوناق چاغیریب، پاییز و قیش گئجهئتمکنین قاپیالرینا گبیرلری
او زمانالر بیر یئره ییغیشاندا، رادیو آچیلمازدی، تلویزیونون سریالالرینا دا باخیلمازدی، 

پماجا ناغیل و تا .شیب، فیکیر چکردیلرصحبت ائدیب، دردله -وقتی غنیمت ساییب، سؤز
 -یرگلن آی و یا ایلین ایچینده نه آالجاقالرینی ب .دیالردئییب، گئتدیکلری سفرلردن دانیشار

ر نین ائوینه گئتمک اوچون تلفون ایله دانیشیب، خبایندی بیری .لشردیلربیریندن مصلحت
نین باشی اؤزونه قاریشیر، هره اؤز ایچینده اوزو ایله بیر یئره ییغیشاندا دا، هره .سنلیوئرمه

آدامین اوزونه باخاندا دا، او جورکی  .دان خبر وئریرهرزاد بؤیوکلو هره -کیچیکلی .دانیشیر
بو  ....مکنئیله .ائله بیل ایستییرلر تئز قورتولوب، قاچاالر .ک، اورکلری قیزیشدیرمیرگر

  ...ده یاردیم ائدیرسؤزلری بوراخماق، سوالالرین اوزونو سیلمک
 -اللی آزی .ییغیلمیشدیق نین ائوینهیادیما گلیر آخشام اوستوندن، قوهومالرین بیری

گئجه یاریالریندان سونرا دوروب، اؤزوموزو باسدیریب،  .بؤیوک اوالردیق -آلتمیش اوشاق
جی ایلین باال  -0356 .لری سووشوب، خیاوانا چیخدیقبوروق کوچه -داراشلیق، بوروق

 -، گؤزنسگؤی یئره قووشوردو، بیر بوران ایدی، گل گؤره .نین آخیر گونلری ایدیسیچیلله
یر ب .لریندن، دامجی قیروو باغلییردینفس چکدیکجه، بورنوموزون پرده .گؤزو گؤرموردو

قوهومالرین ایکی ائویندن  .گئت وار ایدی -کؤکده یولون یاریسینی گلدیک، آزاراق گل
سیب، ایکی سرباز قاباغیمیزی ک .اون ایکی باش یوال دوشدوک -آیریلدیق، بیر ائویندن ده، اون

 : دئدیلر
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 جال؟ تئز گئدیب، ائولریزه گیرین!بیلمیسیز حکومت نظامی وئریله -
اش اوسته، ب»آیاقالرینی ایتیریب،  -ال .آنامیزین باشینا سانکی سویوق سو تؤکدولر -آتا

اوغالن  -یئتمه قیزلرده بیز یئنیگئچمیش گئجه .دیلردئیه یئیینله -دئیه« باش اوسته
االندان نین ایچینه گیریب، یاوال، تلفون پوتکاالری -اوال میرتالشا، بند -اوشاقالری، میرتالشا

 .تیندااما او گئجه باشیمیز قالدی آیاغیمیزین آل .تلفون ائلییب، بو یولالری ائویمیزه گئدردیک
دیک هاوال قوهومالردان آیریلمیشیق! صاباح تاریخ معلمیمیز میزه گیریب، بیلمهبوروق کوچه

 : دئدی
  .اریخین، کتابیزون آشاغیسیندا یازون قالسیناوشاخالر! بو گونون ت -

میزده ساری رنگی اوالن تلفون پوتکاسی، یانیندا پوست صاندیغی، اوز به اوزلرینده محله
او زمان خط واحد بلیطینی ایکی قیرانا  .ده، خط واحد پوتکاسی )اتوبوس دوراغی( وارایدی

تادان تلفون پوتکاسینا گیریب، دونن گئجه شاخ .سی وارایدینین گوذرچیمحله .آالردیق
لردن سونرا، ائله او گئجه .بئچارانی شاختا قورودوب، اؤلدورموشدو .دالداالنمیش ایمیش

لر ائشیدیلیردی، اما ائشیگه چیخاندا گاهدان گلوله سسی، گاهدان دا آدامالرین سسی گئجه
  !...هئچ کسی گؤرمک اولمازدی

ا ائشیگی یوماغ -باال ائو -سیندیریب، باالهر ایل قیشین سونالری، حووضون بوزونو 
فاب و چای قوطوالریندان چیخان، نئچه وقت قاباقدان ییغدیغیمیز کیچیک  .باشالردیق

 اوردا وانت ماشینی ایله .میزین یانیندا اوالن بیر یئره وئرردیککارتالری آپاریب، مدرسه
ی، تالریمیزی آلیب، یئرینه مجمعلر کاراو نماینده .لری گلیب ساخالردیکرخاناالرین نماینده

تئلی( آق تور یاخا اسماعیل آغادان دا آینا، داراق، دومیله )باش .لر وئرردیلیوان و آیری شئ
آنامیزدا بایرام پالتارالریمیزی  -سئوینه گودردیک آتا -و باش سانجاغی آلیب، سئوینه

  ...اما او ایل بیر کسین دونو آچیلمیردی .آلسینالر
ریب، بئش تومن پول وئمامانیم ییرمی .قوناغیمیز گلدی .ایرامدان گئچمیشدینئچه گون ب

 : ییب، دئدیبیر آز باشیما اوخشاییب، نصیحت ائله
ده چؤرکچی رضادان تازا  دان بیر کیلو چرخلنمیش ات آل، کسرینهقاش نعمت قصاب -

 چؤرک آل تئز قئییت گل!
یراغا قویوب، ایکی یولداشیمین دسته اویونون قاوغالنالر پیل .ده گلیردیمکوچه

 : قاچا گلیب منه دئدیلر -قارداشالری، قاچا
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بو الینه بیر آز والیبال اوینویاق، قوتوالندان سونرا  -نین او الچادراوی وئر باغلییال کوچه -
  .گتیریب، وئررم

 : من دئدیم
 دی!ن وارونائله درس اوخوموسان کی، تجدید گتیریب، رد اولورسان دا! گئد ائویزه، امتحا -

ه تؤوشوی -تؤوشویه .دیمن قاچ، عسگر قاچ، اما او منی توتا بیلمه .بونو دئدیم، قاچدیم
 دئدی بس نه اولوب! .بئچارا مامانیمین اورگی اوزولدو .گیردیم ائویمیزه

گؤیون ائله بیل قاپیسینی آچمیشدیالر سویو  .نین وقتی ایدیلئیسان یاغیشالری
لره، نوودانالر خاریلتی ایله لمیشدی، یاغیش دوشموشدو کوچهخیاوانی سو آ .آخیدیردیالر
ونالری ا .اقاقیا آغاجالری گول آچمیشدی .یه گئدیردیممنده یولداشیمال مدرسه .ایشلییردی

« امتحانیمیزی یاخجی وئرال»دریب، اوستونو سویوب، توخومونو دیلیمیزین آلتینا قویوب، 
 : ظم دئدیامتحانی قورتاردیق، خانم نا .آرزیالدیق

اوشاقالر چادراسی اوالنالر گئتسینلر ائولرینه، چادراالری اولمایانالر دا اگر ائولرینده  -
ائولری  .اوالردا ائولرینه گئتسینلر .تلفونالری وار زنگ ویریب، دئسینلر چادرا گتیرسینلر

تسینلر، ئلر ائولرینه گیه یاخین اوالنالر نئچه دانا چادرا دفتره گتیرسین، خانم معلممدرسه
  .صاباح گتیریب، وئررلر

 : سوروشدوق
 نو اولوب؟ -

 : دئدی
  .لرسی وئرمیرنین قاباغیندا بیر عده دایانیب، چادراسیزالرا خیاوانا چیخماق اجازهمدرسه -

ریمیز مامانال .اوچوموز قاچیب، ائویمیزدن چادرا گتیردیک .بیز بئش قیز بیر یاشدا ایدیق
  .لرنین قاباغینا گلدیدا مدرسه

 لریمیزین بیرینیین معلمچادرا اؤرتمه .ده ییغیشمیشدیقنئچه گوندن سونرا مدرسه
چادرا  ...سینه آز قالیردی، الپ قارنی بورنوندایدینین دونیایا گلمهاوشاغی .گؤردوم

یز بیری قارا ایدی، بیری قیرمیزی! ب .دییشیک گئیمیشدی -اؤرتموشدو، اما باشماقالرین تای
نین اوستونه، گیردی حیطده، بیر یئره ییغیالن سویون رانی سالدی باشماقالریگولدوک، چاد

  ...ایچینه
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امتحانالر قورتوالندان سونرا مامانیم منی منصور )بهشتی( دؤرد یول آیریجیندا اوالن 
اوردا خیاطلیق، آش، پیشمیش و  .آدلی بیر فنی ایش اؤیرَدن یئره یولالدی« سازمان زنان»

  .، آرایشگرلیک و ال گولو تیکمگی مفته اؤرگدیردیلرشیرینی دوزلتمک
اوجالی ایدی، درس اوخوماسی دا اوندان  -نین باشالنیشی آلچاقجی تحصیلی ایلی -0357
سازاقلی  .پاییزین آخیرالری ایدی .پاییزدان بللی ایدی، قیش بتر سویوق اوالجاق .بتر اولدو

آیاغیمی خیاوانا قویماغیمی گؤردوم، اوزاقدان یئل ائله اسیردی، سانکی تولکو، تویوق بوغور! 
سی نین اورتاسینا، دستهگؤزوم ساتاشدی خیاوا .سسلر گلیردی، اما بیر کس گؤزه دَیمیردی

سو کیمی آیاق گؤتوروب، خیابان اوزو آشاغی نه گئدیر!  -لیکلر، سئلایله گؤی ییرمی تومن
، میز، تایپ صندلی .لرینی سیندیریبالرنین شوشهاوسته ساری باخاندا گؤردوم صادرات بانکی

 ...رهوروت باخیرال -کارمندلری ده هوروت .نین اورتاسینا تولالنیرخیابا ...ماشینی، دفترلر و
سینه ال آتیب، یئریندن نین کرکرهوز اوغالن اوشاغی قاپییاشلی ساری 08 -03بیر 

  ...زون قاییدیب، ائویمیزه گلدیماو گون هر یئر باغلی ایدی، الیم آیاغیمدان او .اوینادیردی
سواد ائو من تصمیم توتموشدوم او ایل درسیمی قورتاریب، اکابیر معلمی اولوب، بئ

ازا تازا مدرسه و ت .اما انقالب قاباغیما تازا بیر یول قویدو .دماوخوماق اؤیرَ -خانیمالرینا یازیب
م گؤزوم آچیلیب، آرزیالری .میشدیمدانقازالش .داها او سؤزه باخان قیز دئییلدیم !...فیکیرلر

قاشق، فاب، شکر،  -سوت، نفت، پارچا، قاب ...چول یاخشی درس اوخویوردوم ...اوجالمیشدی
باال قیتراقلیق  -یاغ، دویو صفلرینده دوروردوم، اؤزوم کوپن صاحیبی اولموشدوم! باال

یموردی، زی یئرآلماسیز قوآتام بیر تای نخود، بیر تای دا یارما آلمیشدی، ائویمی ...باشالنیردی
 : دئیردی

  ...سن هئچ زاد تاپیلمادیلیک گؤرموشوک، بیر اوندا گؤرهبیز یئتدی تومن -
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 قورد سكان
 ذکیه دوالفقاری

 
 

 باشی ندیندرب گؤردوم گلیردیم بازاردان باسا -باسا یانالریمی اویونآیین نایلون بیر ألیمده
 کئچل اوزاخدان گؤردوم .یئینلتدیم أیاغیمی .نگؤرس گل دی همهمه بیر .گتیریب آدام

 اغلییبب چادراسین گوللو .قاچیر کیمی دوه لؤک قووت مصمه، دابانا تینقیزی، تین عاباسین
 گؤتوردوکجه، یئکه آیاغین .نین اوستوندهدیزلری نین آغیشالواری آشاغادان بوینونا؛
 .دمپایا ئریمونه جیریق جوت بیر آیاغیندا .سالیر سبده بیری دریر، او آلما نین بیریلریسینه

 : دیمدئ سسله اوجا یاخینالشدی؛ .اوالردی نین دیبیقوالغی سیتیکه ییخیلسا؛ یئکه
  ?ندی وال هول و بو نولوب میه؟ آپاریسان باش گؤروم دایان بیر قیز آی -

 : دئدی
  .چاغیرام دؤحتور اؤلوب، گئدیرم سکان خاال، قورد هئش -

 : دئدیم
  .ها اوالرسان پرت ییخیلیب، کله قیز یاواش آز بیر  -

ؤردوم، گ لدیمایرلی .دیترپشمه ده توکوم، گیزلین نه سیزدن دئییل گیزلین آلالهدان
  .دهپیلله اوتوردوم یئره قویدوم کیلریألیمده .اوردا یئینه پپه یئیندن ممه اهلی کوچه

 : دئییردی یریآغلیردی، ب حزین -دوشوب، حزین یادینا اؤلوسو اؤز بیری
 هن نین حالواسیقوجا! قورتولدو یاخاسی دینجلدی .بایرامدی توی نین اؤلوموقوجا بابا -

  ...آما یاپیشار
  .چیخارداریق یاسدان قارنیمیزی .ها بتر اوالر نه چالسا حالوا احسانینا سیدده بیری -
 سینر اناج نالرینبورو نین بورون سویویال شریت چکیب، سونرااوشاغی قیز باالجا ایکی و 

  .سیلیردیلر قولالرینا

  .بیری دئدی -چئویرین صلوات بیر اوجالی حاقیندا اونون وارثدی بی -
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، یئرده جنازه، حسنین اوشاخالرین کور دینگؤرمه .ها یازیخدی وارثدنبی بدوارث وااله -
 ارخآ یئددی، سوموگویون، کفنین گون هر ده ایندی .نین جانینابیری بیر دوشموشدولر

  .دئدی حبیبچوالق -نین سواریرالردؤن
 : دئدیم اؤزومه -اؤز 
 یئر، قورو قره هاردایدیالر؟ بوآدمالر ناواخدی به .اوالر دادلی ...گ اؤلو ها دئیبلر دوز -

 والرگلنده، ب آغزینا جییرلری دنقاالندا، اؤسکورمه باسوزآجی گوندوز -گئجه آرواد بو یئرده
 سکان بو ناوال محتاج چؤرگینه قاالن، گون یالقیز کیمی یلر؟ قوردیدنین دیبیندهپیه هانکی
 یاشاییرمیش؟ آدام قدر ده، بوکوچه اوالن
 یازیق بو گؤردوم گون بیر .گولدوم کدرلندیم، هم ده هم دوشدو یادیما خاطره بیر

 یکیا ور، بیر ....او آهنگده او دا اؤسکوردوقجا هر اؤسکورور دوشوب قویلو اوزو قاپیالریندا
  :دئدیم .یاپیشیب، قاوزادیم گئچدیم .گولورلر قاه -قاه باخیب دوروب، بونا اوغالن جاوان

  .گلر باشیزا گولمویون باال -
  .آز ساکینلشدی بیر .وئردیم شربتی سو، اؤسکورمه ایلیق استکان بیر گئدیب

 ؤلوما بئله ده دوشمنه آهلل هیخالناجاق، آنجاق نین قاپیسینداهامی دیدوه بیر اؤلوم دوزدو
  .سینائندیرمه آلچاغا اوجادان نیکیمسه آلاله .گؤسترمسین

  .دئدی لعیا اوزون -اولسون؟ ائویزده سیزین سیتعزیه اولماسا دئییرم -
ییب، یئییب، ایچیب، دئ هفته بیر .گؤروبلر یوخو منه بوالر سندئیه گؤردوم .گلدیم اؤزومه
  .قالسین دستمال بیر ، بوالراداغیلسین بازاری أمیر نوالجال .گولسونلر

 : دئدیم
 .یزب وئرریک پولون دفنین، قبیر -کفن وورسال اونون زور چول والاله خانیم یووع، لعیا -

  .اؤلمویئیدی تئزلیکده بو ده دؤحتورونه، بلکه بونون یدیموئرسه نین خرجینتعزیه
  .اوزوندو نین قویروغودونیا آنجاق
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 منه ده یازار دئدیلر!
 کیه ذوالفقاریذ

 
 رگو آوارا لریندهکوچه بوروشاااوق، داراشااالیق، قارانلیق ادبیاتین دکیهاؤنجه ایل نئچه

 .ازیردیمی شاائیلر بیر فارسااجا آلیم قلم هردن .بوش ألیم نه ایشاایدیر ایشاایم نه .دوالنیردیم
 و تکزوبی نین باغلیمالالنصرالدی یازاندا اوچون، سیاستدن اولدوغو قانیمدا سایاست  آنجاق

   .!چاتالییردی مزهله اوخویاندا دؤنوب، کی قاچیردیم ائله
 هد گؤرموشدوم، نه عشق نه حقیقتده اولوردو، چون شئیلر بیر دوالشایق  یازاندا عشاقدن 
 هگلدیکج جیریب، قولوم هامیسین دورمادان من ده .دای اولموردو .باخمیشدیم باجاسیندان
 ایتن ایتیگی .اوتوروردوم قاتیب کپگه دؤنوب ییبأله کی، اونو اولوردو بئله .توناازلیردیم 

 بیر .مایلیردی ولک -ألک .آختاریردیم ایینه سامانلیقدان .دوالنیردیم باشایما  اؤز تک آدامالر
 ونراس، پسیکوولوژویا هؤول در یه، اوردانفلسفه سیاستدن آخی دورموردوم ده اوستونده ایپ

   ...اوخو اوخو ها .شعره، رومانا

 نالیایازدیقالرین، آ بعضا آنجاق لر دهسؤندورسه عطشایمی  کتابالر، منیم یازیالن تورکجه
  .اولوردوم قورویور، یانغی داماغیم -دیل دا اوندا .بیلمیردیم

 و دوساات عزیز، یئرده اوتدوغوم ائله کیمی، من ده یئتیرن یووادا آلاله کونوکور قوشااون
 ورک .ائتدی دعوت بیلیمینهائل منی .اولدوم تانیش یلهرضاای خانیم سااوساان  اوسااتادیم
 بیر .ئدیمد گلدیم من تبریز دورما .مثلی دوز أیری، بیری گؤز، بیری ایکی ایستر نه آلالهدان
 یئریم اؤلن منیم بورا بابا گؤردوم .قاچدیم چکه– چکه دابانالریمی چاریق بیر چوسااات

 ایلک یهترهتی -یهتیتره ألیم .ماغایاز باشاالدیم  ...یاز دئدیلر ألیمه وئردیلر قلمی اوردا .ایمیش
 سااهولریمی یلهحوصااله اوسااتادالر اورداکی .یازدیم غولوطدان غلط تک اوشاااغی مکتب

 اولدو لهبئ یازیردیم و دوشااوردو یادیما بیر -بیر لرمثل ناغیالر ائشاایدن آنامدان .دوزلتدیرلر
 !.دئدیلر یازار ده منه یئرده اولمایان یازار
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 هؤووشنه
 ذوالفقاری ذکیه

 
 : یدئییرد هامی .سویوق نه واریدی قار نه، رغما اولماغینا یاریسی نین ایکینجیآیی دی

  .اولماییب گؤرن هاواالر بئله؛ فصلده بو سیدیمعجزه آلالهین بودا -
 یکاالییبر قابالری بوالشیق یئدیگیمیز ناهاردا باشیندا سینکین یووان قاب مطباخدا؛ من

 سوویون .ییغیشدیریردی مطباخی یال؛تاق تاقا باجیمدا .لدالنیردیممیزی اؤزومه ؛اؤز
  .یاراتمیشدی وضعیت خاص بیر مگیایشله سسلی باجیمین شیریلتیشی؛

  .بوغالنمیشدی بتر مطبخ قایناییردی؛ نین اوستوندهاوجاقی گاز چایدان
  .باجیما دئدیم -.بیلمیرم چکه نفس آچ نیپنجره او باتیقدی ألیم قیز -

  .یقاالرد باغلی دئیه؛ چیخماسین ائشیه سس واختالر چول و آچیلیردی یهکوچه پنجره
 آل! خوتون دا ؛اونون دمله چایی او ائلییبسن، گؤتور ایش اؤزووه قابی دانا دؤرد -
  .اخماب سنه یووارام دیبلی -تکلی من .قورتوالر تئز سنین کیمی شیرتیقالسام هه -
  .آلاله سن نیپنجره او آچ بابا -
  .گلدی سسی آیاق قاچاقاچ بتر گؤردول اوندا -

 : دئدی بیری
  .ایسسست -

 شقیردیمقی ائله من .آچیلدی گوللاه مطباخدا بیزیم سانکی !...سسی گوللاه شاراااق سونرا
  .اوتاغا دیکگیر تیتریه -تیتریه آرخامجا منیم باجیم .ائوه قاچدیم آتدیم بوشقابی کیألیمده
 گؤتوردو هد بیزی ؛ دئییب -ابلفض یا -.باشینا آتسین چادراسین نجور دیبیلمه یازیق آنام

 .یقباخییرد یهکوچه میسا -میسا دالیسیندان دووارین حیطدن دالی گئدیب؛ بیرلیکده
 قانلی ألی ایکی أری قونشوموزون یان .سنگؤره گل کی قوپدو کوی -های بیر دهکوچه

 .ائشیگه تؤکولموشدو هامیسی قونشوالرین .یقاچیرد دئییه -دئییه اکبر آلاله گؤیه؛ قاوازایب
 گؤزلر .رباخیردیال بیرینه -بیر هوروت -هوروت خانیمالر شئپیک؛ آیاقالریندا چادراینان گوللو
 .شدیرلرگیزلنمی نین آلتینداچادراسی آناالرین قیزالر کیچیک .سانکی باخیردی لردنتپه

  .یدیهمهمه ده ایچینده کیشیلرین
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  .ووردو یننگوللاه سینائله لعنت آلاله -
 کیمی؟ -
  .آچدی گوللاه اوزاخدان قووالیردی پاسبان ایکی اوغالنی؛ جاوان اوچ ایکی -
  .سینائله لعنت آلاله آی -
  .کی اولماز باشارماق، بو دولتدی آخی وار ایشیز نه بابا -
  .دیلرگلیبلر، کومونیست اوتایدان بوالر دئییرلر، دوزدو هه -
  .گلیبدیر جانا کومونیستی، ملت دئییرلر، نه ؤزس چول نین وئرمه!ایما -
  .موسلماندیرالر خالص الپ .سؤزودی دولتین او کومونیستی نه -
  .سورسونلر آتالرین نتیجه، قوی – نوه گؤرر خدیجه اؤلمز بلی -
  .دئدیم من -.خانیمدی بیر دَیَن گوله سندئیه باجی ایوای -
  .ایواییی .....!!!خانیم -
  .دئدی أری باجیمین -بیمارستانا آپاردیالر .دَییب قیچیندان قورخمایین -

  .یازدیم، یاتدیم لبتابدا نیخاطیره بو انقالبیندا 57 ؛ گئجه
.  

 ایوخود زاد -دئو " .آتیلدیم دیک یوخودان یلهسسی یولداشیمین حیات یاخین سحره
 ؤزوموگ .یحاضیرد صبحانه یو اوزون -أل دور .باغیریردین نییه سسلیرم بیاخدان گؤروردون؟

 یوخویموش! بس .آچدیم
.  

یغیشیب، ی قیزلی -اوغالنلی نفر قیرل اوتوز .نین قاباغیدیمدرسه قراریمیز قیزالرال اؤیرنجی
 سس .آذربایجان یاشاسین .آزادلیق یاشاسین .گئدیردیک وئره -وئره شعار ساری مرکزه

 .میشدیماؤرتمه وزوموا من گؤرونموردو، تکجه بیری هئچ اوزلر .ییرتیردی بوغازالریمیزی
  ....هر کسه اولمالیدی مدرسه دیلینده تورک: باغیردی بیری
 ی،توفنگل ألی بئش اون -اون بؤرک قارا باشالریندا قالخان أللرینده گؤردوک اوندا بیر
 اشاسینی .اوجالتدیم سسیمی آز دا بیر قورخمادان من .چیخدی قارشیمیزا زوربا قولو پر،یئکه

 .دیگؤینه مسینه طرفدن سول .آچیلدی گوللاه بیر -تورک دئینده نآزادلیق، یاشاسی
 مگؤردو باخدیم، مهسینه آتدیم ألیمی .قاچدی طرفه بیر هره .سسی اوجالدی دوستالرین

 : قیشقیردیم گوجومله وار یئنه .فیشقیریر قان
  ...اؤلوم یا آزادلیق یا -

 : دئدی أریم
  .سینائله خیر آلاله -
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 وینین تویشم
 ی نیارقاوجاق یمحمدعل

 
 

 ریگئد یسار نایماحال النیگ ندنیلراتک «یباغرو داغالر»قاباق  وندانینئچه گون تو یشم
ه گلبرک قار کو ندایاطراف یداغ "نهیاسب" دانداییقا .نیرسیگت بیدوگوسون آل ی، تویک

مکده هگؤزل ینیلعطا بیلیخیی نایراغیق ولونی تینها .ریلمیب رایالندداوام ولونویداها  .دوشور
  .اولور
 گرانیچول ن ندانیوبانماسینین یشم یعضولر لهیعا لهیخصوص یسیاهال یکند اراین

 .رالریرالنیاضح هگگئتم نجاینین دالیشم رگهیب الییقونشوالر، اقراباالر قارداش -قونوم .اولورالر
 بیکئچ داننییچا «قارا سو» .دوشورلر والیطرفه  «نهیاسب» بیآغاج آل ب، الهییپالتار گئ نیقال

 : رییسسله ینیطرفده شم ریهره ب .رالریریچاتد نا«یداغ نهیاسب» ینیسرعتله اؤزلر
  ...یشم ی، آیشم یآ -

 .حالدا گؤرورلر شیلمیخیی ندایراغیق ولی ینیشم تینها .اولمور یدن هارایشم آنجاق
 : رییستهیا رماقیشدیو دان ریاوسته آل یزید ینیشم یقارداش

  ...قوربان قارداش نیقارداش نه اولوب؟ سنه! شیدان ،نید یمش -
  .رییدن جواب اولمایشم

 نیرولداشالی .ریالن یاشالریگؤز  زیارسیاخت .اولور گرانیگؤروب چول ن یبو حال یقارداش
  .ریمائله ریده قارداشا تاث یساورک وئرمه

 والیو کنده دوغرو  ریآل نایده قوجاغ ینیب، شمینیم رایقاط یریب ولداشالردانی تینها
  .ریدییاورتا آ نیشیق یسانک ریقار آسماندان ائله الن اراقیاولدوغونا باخما ییآبان آ .دوشورلر

 .ق توتولوروورورسان قوال ییق .ریلیدیسس ائش ریب ینه ده ک ،ریگکاروان گؤزه دَ رینه ب ولدای
 آنجاق .ریارادی قیگرانلین قیداها آرتاورکلرده  یاوالماس نیگئدندن سونرا قوردالر ولیآز  ریب
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بئله سؤزلرله اورک وئرمک  نهیلریریب یریو ب .ریخارمیاوزه چ میهئچ ک یغیگرانلیبو ن
 : رلرییستهیا

  ...یآ قیریآز قال کنده! نیگل اقرویق -
 !؟یلرمنظره گ یحالدا آلالها توکل ائتمکدن باشقا ببر شئ ریبئله ب لهیحالدا خصوص هر
 یارینین یاوسته اوتوران شم نیریدا، قاط نالشساالریاخیر قدم کنده یب امیر آددیب هر

  .یردیائد سّیح اواشی -اواشی نیخماسیچ یجان ولدای
نین ئجهگ .لریشدیگلم لهیگیاوچون شم یتو فاالریاطقونشو و ائل  ، قونومیحالدا ک ریب

 یآخ .یردیملیب نانایا ینحادثه یبو آج میهئچ ک .لریتدیائش ینیخبر ونین لویشم یسیاری
 یوا یمیک رنیندئا ردانیقاط ینجنازه .یدیحادثه ا ریب یللیسگیو اولدوقجا ن ریچول آغ

 !ریبو نه تقد یالهیا، ندوؤد ایوول یتو .یردیندیس تونونین سکوگئجه یشوون سس
 یآج قییاینانمالی یقتیحق .قاچماق اولماز یازیسیندانآلین شیمیبئله ریحالدا تقد هر

  .اولسا دا
 ریغطرفدن آ یسیو سحر تئزدن کند اهال ریائوده قال ینگئجه بدنی زینین جانسیشم
  .ریلیریتورپاغا تاپش ندایغلیانتسرقب نیکند لهای حزن
 بتهیصم ریعؤمرونون سونونا دک بو آغ یآناس لهیو خصوص یالری، باجینین قارداشالریشم
 ویتو اولسا دا قونشوالر شیکئچم نیاخی لهیا یدن اللاقعهبو و .تؤکدولر یاشیگؤز  ،بییآغال

  .ربالییخارمایچ اددانیهله ده  نیاوخشاماالر یللیسگینین نیآناس نیگدؤنن ب اویلو
 

 دن اولدو -دن میگوللر
 دن اولدو -دن میددرمه
 میلمازدیریسندن آ من

 دؤنن اوغول اسای ویتو یآ
 سندن اولدو قیلیریآ

  ...یال یالم البا نیگؤرمه یتو
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 فولكلوریک خاطره  ریب
 ابوالفضل فردوسی

 
 یر(یالیازیلمیشد)متن بغدادی شاهسئون سولدوز طایفاسینین آغزی

 
 : دئییر یفردوسخانیم  جهیخد آنامرحمتلیک 

 یدیوار 0لوکوموز لیآدامچ ریب .کیائلئرد قطر یلردووه .کیکوچئرد قاراقانا زیب باهاردا
  .یشلئردید یآدام اننییآغز یعنی ی،ردیقاپ یآدام

 ابالق ده من .میردیچک من یوئرئرد نیقاباغ نیقطر( یفردوس ابوالحسن) مدده کیرحمتل
ی، دیواردا  ویخو سیپ ریب لوکون لیآدامچ او .میگئدئرد 8یتاول توتوب نیآفسار نیندووه

 چول .یاقالدیآ یمیدابان میمن دووه کیگئدئرد .یاقلئردیآ نیدابان نیجلوودار یک ودویاو
  .میدینجیا

 : میدئد مه دده
  .اقلئریآ یمیدابان میمن لوک بو -

 : یدئد مدده کیرحمتل

 نیقالس وارالرداید ینقش نیندووه بو انشااهلل -
  .بیتوکن چوؤک نیزیمیائلداها ، بیتاپ ینئری زوؤس نیگیرحمتل او یندیا

 
  

                                                                                                                     
 لؤک lükلوک:  -1
 تاولی: یئیین، سرعت ایله -2
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شیییی ی یس ی ری   
  یییی نیییی گیییی افییییس
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 نین ادبی ارثی بیر باخیشدامالیک علی
 علیرضا صرافی

 
 نین نشری علی کمالی یازیالری

 ( وارلیق مجله0375 -0383علی کمالی )نین ایلک سایالریندان اعتیبارا یعنی سی
 سونراالر او وارلیغین یازارالر هئیتی عضوو .جی ایلدن ایش بیرلیگینه باشالمیشدیر -0361

  .کیمی ده چالیشمیشدیر
  ،اونون باشالتدیغی تحقیقی ایشلرین آنجاق آز بیر قیسمی وارلیقدا نشر اولموشدور

  .دیگی ماتریالالر نشر اولدوقالریندان بلکه ده یوز قات آرتیقدیرتوپالنیب آما نشره وئرنمه
  جی ایلین  -0361بیرینجی یازیسی  .یازیسی وارلیقدا نشر اولوبدور 85جمعی

  .جی ساییندا نشر اولموشدور -85اردیبهشت آییندا وارلیغین 
 

  یازیالرین جغرافیاسی

 و  دئییلن "عراق عجم"نین جغرافیاسی عموما کئچمیشلردهآراشدیرماالری علی کمالی
  .بوگون تهران، البرز، قزوین، قم و مرکزی آدالریال تانینان اوستانالرا عایید اولوبدور

 
 یازیالرین موضوعو و اهمیتی

 الری عموما خالق ادبیاتی، عاشیق ادبیاتی یا دا شیفاهی تاریخ، نین یازیعلی کمالی
  .کالسیک و مکتوب ادبیات تاریخی و کئچمیش شاعیرلرین تانیتیمی موضوعالریندادیر

 دن اول علم عالمینه تانینمامیشدیر، عراق عجم )مرکزی ایران( ادبی محیطی علی کمالی
  .لیردیله ادبیاتیمیز اوچون یئنی بیر کشف سایینین هر بیر یازیسی واقتیاونا گؤره علی کمالی
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 یازی اسلوبو

 رکزی نین موارلیقدا نشر اوالن یازیالریندا بیر چول واقتالر اساس سؤزه باشالمازدان، ایرا
ثر بونا گؤره اک .تورکلری حاقیندا عمومی معلومات وئریلیر، سونرا اساس مطلب باشالنیر

  .رماق اوالریازیالرینی ایکی مستقل بؤلومه آیی
 نین وارلیغا گتیرن پروفسور غالمحسین بیگدلی اونو تانیتدارکن ایلک دفعه علی کمالی
 : یازیر
)یئنی  " .سینده چاپ اولماسینی مصلحت گؤروروکنین ساوه لهجهبیز اثر و مقاله" -

  .(49 -51صص 0361اردیبهشت  -85نومره  -وارلیق -الر و مدنی ارثیمیزه بیر نظرتاپینتی
نین یازیالری استثنا اوالراق معیار دیلده دئییل، ساوه شیوه لیکله علی کمالیبئله

  .خصوصیتلری اساسیندا نشر اولموشدور

 
 ائل بیلیمینده یئنیدن نشری

 زده میشدیر، الیمینین چاپا حاضیرالدیغی اونالرجا کتاب هله نشر اوزو گؤرمهعلی کمالی
وار،  لریکی مقالهلریندهان اول وارلیغین ایلکین نومرهایل بوند 37 -30آنجاق اونون تخمینا 

لرینی وارلیغین بو ساییالری چول آز آدامین آرشیوینده تاپیلیر، اونونچون ده علی کمالی مقاله
  .سی واجب ایشلردن ساییلیربیر داها نشر ائتمه

 ینا یئنیدن سنین ادبی ارثینی علم دونیابیلیمی درگیسینده نشر اوالجاق علی کمالیائل
سینده دئییل، آذربایجان سونماق اوچون اونون یازیالرینی ساوه دانیشیق شیوه

  .نین معیار دیلینده وئرمگه چالیشاجاغیقسیتورکجه
  لرده تصویب اولموش، اورتوگرافی سمیناری جی ایل -0320و  0321اثرلرین امالسی

تثنا اوالراق عموما اورژینال امال ایله لر اسقرارالری اوزره حاضیرالناجاق )دخیل عربجه کلمه
 جکدیر( وئریله
 ی نین بیر اثراؤزل سایالر خارجینده بوتون عادی سایالریمیزدا ان آزیندان علی کمالی

  .جکنشر ائدیله
  
 عنوانلی یازیسی حاقدا "حاییف سنه مدحسنخان"
 مایان آما ریخده یازیللرینده باش وئرمیش، تاسی ایلبورادا تخمینا بیرینجی دونیا محاربه

  .لردن بحث اولورخالقین یادداشیندان قایناقالنان عبرتلی حادثه
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 نین نده اوز وئرن تاریخی بیر حادثه"قولو کندی"نین جنوبوندا یئرلشن مالیرین اثر همدا
  .دیرلره دوشن شیفاهی تاریخین منظومالشمیش روایتیدئمک واقتیله دیل .دیرروایتی
 لری اونون قایناق شخص .علی یادگاریدیران همین کندین ساکینی شعباننی یازمنظومه

  .دیر"حاجعلی سیبیل"و  "صاحب ننه"دن قوجاالری او جمله -ده همین کندین قاری
 نین ایچری تیترلری منیم طرفیمدن آرتیریلیببو یازی.  
 ی کمالیعل اآم .محلی شیوه ایله یازیلمیشدیرعلی یادگاری طرفیندن بو منظومه شعبان 

بو سؤلچک " :لشدیریر و یازیرین اهمیتینه گؤره اونو ادبینین رغمینه متن)پروفسور بیگدلی
نین و کؤکلو کلمه و عبارتلرین اصالتینی حفظ ائدیب، حقیقی و تاریخی اولدوغو اوچون سوژه

ویریب، چئ دن نسبتاب ادبی و هامی آنالیان تورکی دیلینهشعر و نثرین فورمونو، محلی لهجه
  " .بورادا نقل ائدیریک

 عینی سیاستی تطبیق ائدرک من ده کؤکلو کلمه و عبارتلرین  متنین ائدیتورلوغوندا
دبی ا نین گؤزوندن قاچان یئرل شیوه خصوصیتلریعلی کمالی اصالتینی ساخالیاراق، بعضا

 .دوزلتدیم دیلین قایداالریال
 نوت یازمیشدیر، من دنه دیب 31قیندا علی کمالی متنده گئدن بعضی آدالر و لغتلر حا

بونالرین هامیسی ایسه یازینین  .ایکی اولدو 46نوت دا اونالرا عالوه ائتدیم، جمعی  06ایسه 
  .لرین اتگینه )اتک یازی اوالرق( کؤچورولدوسونوندان صفحه

 لی( ااتک یازیالردا آرتیردیغیم نوتالرین سونوندا )صرافی( اندیسی، قاالن نوتالردا دا )کم
  .اندیسی ایله مشخص اولوب
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 1خانحاییف سنه مدحسن
 علی کمالی

 
نین نین مرکزی شهرستانالریچول ایرا -نین کئچن سایالریندا، آزسیعزیز وارلیق مجله

ندن  "دیقولو کن"تورکلریندن، آد آپارمیشدیق، بوسایدا مالیرین تورک بؤلوگونده واقع اوالن، 
لردن دانیشاجاغیق، آقای عباس غالمی ادا اوز وئرن مهم تاریخی حادثهایل قاباق اور 71 -21و 

ده اؤز سازی و سؤزو ایله تورک دیلینی یاییب، قوروماقدا او بو منطقه .مالیر تورکلریندندیر
 .نین تورک یازیچی و شاعرلرینی تانیتدیرماقدا، اهمیتلی نقشی واردیرچول همت ائدیب و اورا

  .علی یادگارینی بیزه تانیتدیریبدیرلی آقای شعبان "قولو کندی"نئجه کی، 
یاشیندا بیر کندلی رعیت اوغلو و رعیت بیر  56اوغلو آقای شعبانعلی یادگاری، علیایمان
می دیر و اسالسیندهالری سویهخانادیر، علمی تحصیالتی فقط قدیم کند مکتبکیشی

سینی اوخویاندان سونرا وجودوندا اوالن نین نئچه ساییسیمجله "وارلیق"انقالبدان و خصوصاب 
  .یازماغا باشالییبدیر 8ایلدیر کی، شعر دئییب و سؤلچک 3 -4سی اویانیب و شاعرلیک غریزه
عنوانینده داستان قولو کندینده و همدان، مالیر  "خانحاییف سنه مدحسن"آشاغیدا گلن 

  .دیرجراسیو نهاوند و حتی تهران اطرافیندا دوشن حقیقی اتفاقالرین ما
نین قاری آروادالریندان و قوجا آقای یادگاری بو تاریخی، حقیقی سؤزلری قولو کندی

ه قلمه خانا تحصیالتی سطحیندسینده و مکتبلریندن ائشیدیب و محلی تورکی لهجهکیشی
نین و کؤکلو کلمه و بو سؤلچک حقیقی و تاریخی اولدوغو اوچون سوژه .کئچیرمیشدی
هامی  دن نسبتاب ادبی وتینی حفظ ائدیب، شعر و نثرین فورمونو، محلی لهجهعبارتلرین اصال

علی ایندی بو سیز بو دا آقای شعبان .آنالیان تورکی دیلینه چئویریب، بورادا نقل ائدیریک
  .نین خالصه اولونموش سؤلچگی"خانحاییف سنه مدحسن"نین یادگاری
*** 

 سینین قولو کندینه گلمهمدحسنخا ♦
                                                                                                                     

کیمی تلفظ اوالر  nəsətəəMحسن حسن سؤزونون قیسادیلمیشیدیر، عموما متمدحسن: محمد -11
 )صرافی( 

 داستان )کمالی(  –سؤلچک: ناغیل  -2
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لری نین قولو کندینه گلیب یئرلشمهسی، بیر کورد عائله0ایل بوندان قاباق 71 -21ردا بو
  .و باشالریندان کئچن ماجراالری یازیلمیشدیر

 "الوند"نین تورک بؤلوگونده، دؤرد طرفی داغ اوالن یئرده قولو کندی مالیر محالی
ا گلن لییم کی بوردولینده دئمهسؤلچگین ا .نین گون چیخان طرفینده واقع اولوبدورداغالری

محمدباقرخان بؤیوک قارداش، محمدکریمخان اورتانجیل و : سیندن اوچ قارداشکورد عائله
خان و لری، محمدابراهیمخان عمیخان کیچیک قارداش، محمدکاظممحمدحسن

محمدصفرخان باجیسی اوغالنالری و اون بئش یاشیندا بیر جوان اوغالن آدی محمدقولوخان 
اوشاغی وار ایمیش( بیر ده یاشلی  -نین آروادسیاوغلو )بوندان سووای هامیمدکریمخانمح

نین آناالری( و اوتوز نفر ده آرواد کیشی قوللوقچوالری خاالری )صفر و محمد ابراهیمباجی
قولو کندینه وارد اولدوالر، کیشیلری هامی وقت و آروادالری گاهدان آتلی گزیب و روس پنج 

  .مکنز توفنگی چیگینلرینه ساالردیالرتیری و 
اولده فقط اوچ قارداش گلیب، قولو کندینی سئچیب، بگنیب و اورانی اؤزلرینه یورد بیلیب 

ییبلر( مهکسه دئو قاییدیب کوردوستاندان )کوردوستاندا نه یئرده اولدوقالرینی هئچوقت هئچ
  .ردیلراوشاق و آیری آدامالرینی دا کؤچدوروب بو کنده گتی -آرواد

کندین حرمتلی قوجاالریندان بیریسی  "کلبه غالم"کوردلر ازل یولدان یورغون چاتاندا 
کندده گئن و بول حیطی اوالن بیر بوش قالمیش ائوی گؤستردی و اونالر اوردا اوتوراق 

  .دیرائتدیلر کی، او حیط االن دا قالیر و آدی پیرعلی حیطی
لرینی ازمی تئزلیکده یئتیریب و دینجلمک وسیلهلرینه چؤرک و آیری لوقوجا غالم بیله

لی اونالرا غریب قوناق اولدوقالرینا کیشی -دی، اوللرده کندین اهالیسی آروادلیفراهم ائله
 .اودون و آذوقه بابتیندن کورلوق چکسینلر -گؤره اورکدن کؤمک اولوب، قویمادیالر اوت

عده وئردیلر کی، بوندان بئله، بیز ده لری عوضینده اونالرا ولرین محبتکوردلر ده کندلی
اول دفعه کورد آتلیالری گئدیب  .قوماش، پالتار و آیری شئیلر گتیریب سیزه ده وئرریک

بئش گوندن سونرا نئچه یوز داوار چاپیب گتیریب و او کندده هر ائوه بئش باش داوار وئریب 
 : اوستو اؤرتولو دئییبلر

  .قیشدان چیخارداسیزک بو داوارالری بیزیم اوچون سیز گر -
دیلر دئسینلر، نه حسابا بیز گرک داوارالری قیشدان چیخارداق؟ لرده جرئت ائتمهکندلی

و  لی اولماقالریندانائله او زمان کدورتین اول توخومو سپیلیب و خالیق کوردلرین توفنگ

                                                                                                                     
ایل اوندان قاباق، نقریبا مشروطه انقالبیندان سونرا و قاجار  08یا  08ده نشر اولوب کی 1631بو یازی  -1

 )صرافی(  .لری ایله مصادفدیردؤورونون سون ایل
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 حتی ییب،یه دوشوب، قورخودان دینمهلریندن واهمهسیز اؤلومه گئتمکنین جهتاؤزلری
  .احترامالرین داها دا آتیردیالر

 
 سیمدحسنخان خالقین گؤزونون اودون آلماق اوچون کلبه غالمی دؤیدورمه ♦

ده کوردلر او محالدا خالقین گؤزونون اودون آلیب، جانالرینا قورخو سالیب، اؤزلرینی منطقه
شعر  الر، گؤرکمشهور ائتمک اوچون بهانه آختاریردیالر کی، بیریسین تاپیپ، تاپداالسین

 : دیلی ایله سؤز نئجه گلیر
 
 نه کوردلر گلدیلر، "قولو کندی"تا 

 اونالرین شهرتی گئتدی دؤرد یانا، 
 کلبه غالم ائو گؤستردی اوتدوالر، 
  .اولدوالر اود کیمی دوشدولر جانا

.  
 چاپیب گتیردیلر، ائلین داوارین، 

 دیلر یول ایله وارین، تاالن ائله
 قیشدان چیخارین! -: یه دئدیلرکندلی

  .رعیتلر اورگی چئوریلدی قانا
.  
 غالم قارداشی اوغلوکلبه "نیاز"

 0له گئدیب ائتدی چوغولوصادق بیگ
 8غالم دئدی کؤپ اوغلوکل -: دئدیلر

 3 .ائشیتجگین کوردلر اولدو دیوانا
.  

 مدحسنخان غیظه گلیب، قووزانیب 
 قلبی آلووالنیب، باشی اودالنیب 

 یوخالمیشدی اویانیب  مد باقرخان
 صبر ائت، قوالق وئرمه شیطانا! -: دئدی

.  

                                                                                                                     
 مک )صرافی( وغولو: چوغوللوق، بیرینی آرخادا پیسلهچ -1
سوزونون قیسادیلمیشی، تبریز و بعضی یئرلرده دها دا قیساسی  "کؤپک اوغلو"کؤپ اوغلو: بیر سؤیوشدور،  -2
 دا دئییلر )صرافی(  "کؤپوو"
 )صرافی(  "بو سؤزدن کوردلر اولدو دیوانه"بو مصراع اصلینده بئله یازیلیب:  -6
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 مد کاظمخان هاردا ایدی، تاپیلدی 
 دئییش اولدو، تصمیم دوتولدی -دانیش

 بو خبر دیل به دیل خالقا چاتیلدی 
  .قوجا غالم دوشدو دام نادانا

.  
 لچگین گئتدی ساخالدی 0نازسلمی

 خان آیاغین اؤپوب دخیل باغالدی
 جوان آغالدی -والر تا قوجاوورد

 باخمادیالر آغ ساققاال، جوانا
.  

 گئدیب قرآنی گتدی  8مروا ننه
 نین اتگین دوتدینین باجیسیخا

 مدحسنخان آلیب قرآنی آتدی
 ائله بیل کی، انسان دؤنوب حیوانا

.  
 کوردلر سرمست اولوب، توفنگ آتدیالر

 3قوجانی ووردوالر، اوزاالتدیالر
 ن ایله بویا تدیالرآغ ساققالین قا

 کیچیک کند اوغرادی بؤیوک طوفانا
 

 : خالیق یالواریب دئدیلر خان وورما
 

 اجازه وئر، وورماسینالر دا بسدیر، 
  .قوجا غالمین وورماغی عبثدیر

 جانی چیخیر بو آخرین نفسدیر
 گل قوجانی اؤلدورمه، گئچ قرآنا!

 
 : ییبلر تهدید ائلهکوردلر گئنه ووردوالر، کندلی

                                                                                                                     
 )کمالی(  .قوجا غالمین آروادی -ز: سرونازناسلم -1
اسی نین آنعلینین آروادی ایمانعلی قوجا .نین قیزیکلبه غالمین قارداشی مرادعلی -مروا ننه: مرواری ننه -2

 )کمالی(  .دیرنین آتاسیعلی یادگاریکی، ایمانعلی ده آقای شعبان
 اوزاالتماق: اوزالتماق )صرافی(  -6
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 0"ساالر تاجی"تانیرسیز : بیری دئدی
 بو اونا رعیتدیر، وئرر خراجی

 اونون توفنگچیسی وار آالر باجی
 گئدیب دئمک، سن باغیشال او خانا!

 
 کسدن قورخمام، هئچ -: مدحسنخان دئدی

 خانی گؤرسم باج آلمامیش بوراخمام، 
  .شیرلردن باج آلالم، شاهالرا باخمام

  .نهتوفنگ آتیب، آتی گتدی جوال
 

 کندلی اؤز ائوینه قاییتسین -: دئدی
 قوجا ماجراسین بیر عبرت ائتسین
 گرک شهرتیمیز دؤرد یانا گئتسین

  .صولتیمیز چاتسین تمام ایرانا
 

 خالق غالمی پاالس اوسته سالدیالر
 اوشاقالرین آووندوردیالر -آرواد

 قانلی لباسالرین ائوده سویدوالر
 دؤنموشدو، بدنی، کباب بیریانا

 
 الم بیر ایل یاتدی تاختا قیچینداغ

 اوشاقالری یالقیز قالدی بیچینده
 بو داستان دا گزدی کندلر ایچینده

 اولمادی بیر عارض اوالن سلطانا
.  

 خانالر آدی او ماحالدا اوجالدی 
 قوجا عجیزلشیب آرتیق قوجالدی

 ماز بارالدی  -بیر ایل کئچدی، غالم آز
 یئنگی چیخدی ائودن گلدی ایوانا

.  
 

                                                                                                                     
آدیندا کندین مالکی و او منطقه ده و قولو  "آلفاوت"مدان، تویسرکان و مالیر آراسیندا واقع اوالن ساالرتاج: ه -1

 )کمالی(  .کندینده، حؤکمران اوالن بیر ارباب ایمیش
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 غالمین واریدی بیر نورلو اوزو
 تورکلر ایچره قوجادیر خالقین گؤزو

 سؤیلر بو یانیق سؤزو  "یادگاری"
 دن ستم ائیلر انسانا؟انسان نه

 
نین حالینا یاندی، اما بیر طرفدن ده کندی اونالرین گؤزلریندن خالقین اورگی قوجا

لبه یر، نئچه نفر خصوصا قوجا کدوشوب ائله بیل کی، یاتاجاق یئرلری ایچینه ایالن گیریبد
غالمین چوغوللوغون ائدن آدامالر اولمایا کی، کوردلر اونالرین آیاق چکمگیندن قوخو چکیب، 

  .بدبین اولسونالر، اونالر، اللری دؤشلرینده غالم اولموشدوالر
یر لیک اللریندن ده بهله .دن اویولموشدونین اورکلری غصهاما کندین غیرتلی تورکلری

ونالرین سی ده انین خبری آیری کندلره یاییلیب او کندلرین اهالیگلمیردی، بو حادثه ایش
غالمین گوناهسیز دؤیولمگین ائشیدیب، کوردلردن چول آجیقالری لیگین و کلبهظالم

لری گون به گون آرتیب، او ماحال کندلرین مخلوقونا آغیر گلیردی، کوردلرین قدرت و هیبت
ر ده کی، کوردلر غریبه یولدان کئچنلری ده گتیریب، نئچه گون ساخالییب جزا توتوردوالر، بی

ی، دگیرماندا یوک چکن، دگیرمانچ .ایشلدیب، اؤزلرینه بورج و قاال قاییرماغا مجبور ائدیردیلر
گتیریردیلر و بو اؤزگه یئرلردن گلنلر ده  0لری ده بئیاراچاروادار، بزاز، عطار و گزینچی

  .ده یاییردیالرنین او منطقهرت و قدرتلریکوردلرین ظولم و جسا
 
 سینین مدقولوخان طرفیندن اؤلدورولمهبیر قوجا کورد چرچی ♦
 : دییر 8"ننه صاحب"
اونالرین یانیندا آتلی  3"حسن کاکام"قویولوب، منیم ده  "خانالر"داها کوردلرین آدالری "

یه دیم، اونون یانیندا قلعهقوللوقچو اولموشدو، من ده کی، بیر سکگیز یاشیندا قیز ای
بیزیم کندیمیزه  4گئتمیشدیم کی، او ایل بئش گون بایراما قاالندا بیر قوجا کورد چرچی

، داراق، گوزگو، خینا، نابات و آیری خیرداوات شئیلرین گتیریب و خرمن یئرلرینده 5گیل
 : دئدینین جوان اوغلو محمدقولوخان کنده ساری گلیردی، بورج ایچینده محمدکریمخا

 عمی حسنخان گؤرن کوردلر نئجه جان وئررلر؟  -
                                                                                                                     

 بئیار: پولسوز ایشلتمک، فا: بیگاری )صرافی(  -1
 )کمالی(  .ننه صاحب: قوللوقچو حسنین باجیسی -2
 )کمالی(  .قوللوقچو نوکر حسندیر حسن کاکا: حسن قارداش، -6
 )کمالی(  .چرچی: خرازن لوازمی ساتان -4
 گیل: صابون یئرینه ایشلدیلن بیرنوع پالچیق )کمالی(  -5
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 : محمد حسنخان دئدی
 سن نئجه جان وئرر؟سن تا گؤرهگرک بیر کوردو اؤلدوره -
محمد قولوخان قاچیب، توفنگینی گتیریب بورجدان نشانه گئدیب، قوجا کوردو  

 "ییب، ووروب، یئره سریدیگؤزله
.  

 دی، جالد قان ایچمگه هوس ائله
  .جواندیر 0ه یئنگی قالخیب، ترکههل

 8چیخدی بورجا ووردو چرچی گیلالندی
  .نین باشیندان سیچرایان قاندیرقوجا

.  
 مدقولوخان اؤزون بورجدان آتیبدیر
 بیر چیرپیمدا قوجا اوسته چاتیبدیر

 چاتیب، گؤروب، چرچی قانا باتیبدیر، 
  .گؤردو کوردون جانی چیخیب چوخداندیر

.  
 دو چرچی دوالندی، آیاق ایله وور

 اونون قانی اثاثینا جاالندی، 
 بیر اوسته قاالندی،  -غملر گلیب، بیر

  .سرمست اوالن یالقیز مدقولوخاندیر
.  

 ایشه گلن اثاثینی گتیریب، 
 خان یانینا باخماق اوچون یئتیریب، 

 بو ظولمو گون گؤروب، یولون ایتیریب
  .ییب هاوا طوفاندیرفلک کول اله

.  
 بیر تیر آرتیق وورمادیم  -: دیگلیب دئ

 باشی اوسته یئیین گئتدیم دورمادیم
 دیم آما حاییف جان وئرمگین گؤرمه

  .کوردلرین ده جان وئرمگی آساندیر
.  

 

                                                                                                                     
 )کمالی(  .ترکه/باریکه= چیلیک کیمی اینجه و یاش -1
 )کمالی(  .گیلالندی= دیگیرالندی/ غلط ائتدی -2
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 چول اورگین وار ماشااهلل! -: دئدیلر
 !ممتاز تیرانداز اوالرسان ایشااهلل

 نین یاخشی وئردین ایواهلل!امتحا
  .گین قاندیربوندان بئله سنین ایچدی

.  
 ده دفنینه جرأت یول ایدی کندلی

 او نعشه آغالییب ائتدیلر حرمت
 یه ائدرلر عزت تورکلر غریبه

 اوغلو، بیر گؤزل انساندیرآخر تورک
.  

 سینی گتیرک، یییه -: بیری دئدی
 حکومته یئتیرک،  -: بیری دئدی
 آغ گتیرین گؤتورک،  -: بیری دئدی

  .رواندیر حکومت یول، خانالر حؤکمو
.  

 بیری گئدیب، خاندان آلدی اجازه، 
 مولال گتیردیلر دوردو نمازه، 

 گور قازیلدی باسدیریلدی جنازه
  .خالقین باشاردیغی آه و فغاندیر

.  
  0ادب ایله تورکلر پالچیق قاتدیالر

 اؤز حسابالرینا او دم چاتدیالر
 گؤزدن سالیب، کندین داشین آتدیالر

  .بیر قبرستاندیر تامام کند، ائله بیل،
.  
 کؤنلوم دولوبدور: دئییر "یادگاری"

 دونیادا چول ناحق قانالر اولوبدور
 بو دونیایا هرکیم گلیب، اؤلوبدور

  .بیر یاخشی، بیر یامان آخر قاالندیر
.  

 

                                                                                                                     
 تورکلر پالچیغین قاتدیالر )صرافی( بو مصرع اصلینده بئله یازیلیب: ادبلی  -1
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 همدانا یاخین کندلرین مدحسنخان آتلیالری طرفیندن تاالن اولماسی ♦
دیلر نین اربابالری دا اؤز کندلرینه گله بیلمهکندیاما بیر نئچه وقت کئچیب، داخی قولو 
ه و لری اوزاق کندلرنین آوازهگئده کورد خانالری -و بو کند کوردلرین آدینا دوالندی و گئت

کورد  .خبر وئریلدی 0اا دا"رینلی امیرنظامشوه"شهرلرده دوشوب، اونالرین موقعیتلری همدانا 
آرپا، سامان و میوه و هر جور باج آالردیالر و بیر نفر  خانالری یاووق اوالن کندلردن بوغدا،

  .قاباقدا دوران یول ایدی
 : غالمین بؤیوک اوغلو دئییرحاج علی سیبیل کلبه

  
کوردلر منی ده گوج ایله، اؤزلرینه آتلی قوللوقچو ائتمیشدیلر، بیر گون قیرل آتلی همدانا "

الری نین خرابهنین طاقالریی، هله ده اوراآیاغیندا بیر بؤیوک کاروانسرادا ک 8گئدیب، مصلی
  .قالیر

 ده قوللوقچوالرین بیریسی چؤله چیخیب، باخیبنی اورادا قالدیق، ائرتهمنزل ائتدیک گئجه
 : گلیب دئدی

آی خان نه یاتیبسان کی، خیاوانالری تمام محاصره ائدیبلر، باش تاپدیق کی، امیرنظامین  -
  .لری مسلا اولوب، بیزی دوتماغا گلیرلرینده اوالن نظامیآدامالری و حکومتین همدان شهر

 : محمدحسن خان دئدی
 نی گتیرین! قلیان آلتی -

نی یئیندن سونرا دستور وئردی کی، دورون دروازه آچیالندا چیخین هر اون قلیان آلتی
نی نظره آلین، اگر گوللاه ده آتدیالر، من دستور نفریز بیر طرفده هر کیچیک حادثه

 میش، تیراندازلیق اولماسین! رمهوئ
بو دستورالری وئریب، اؤزو هامیدان قاباق، آت اوسته، توفنگ الینده آماده ائشیگه سوردو، 

ؤله لرینی دوتوب، شهردن چلرین لولهآتلیالر دؤرد بوجاق شکلینده اوزلری دؤرد طرفه توفنگ
 : چیخدیق، اؤزو ده فارسی دیلی ایله بو مضموندا سسلندی

                                                                                                                     
 سینده یازیر: جی صفحه -293نین نین ایکینجی جلدیامیرنظام: مهدی بامداد )تاریخ رجال ایران( کتابی -1

 نین اوغلو وسردار اکرم امیرنظام( مصطفی قولوخان اعتمادالسلطنه -گوزلو )ساعدالسلطنهعبدهلل خان قره
 1200نین اول طرازالریندانیدی، الرینین متمول و مالکنین خانالریندان و ایراگؤزلو طایفاسیهمدانلی قره

ا سینه آلمیشدی، تسینده کی، او مالیه وزارتینده عهدهون کابینهابوالقاسم ناصرالملک .ق .هـ 1620ش و  .هـ
ش ده عبدالمجید میرزا  .هـ 1294 .اورپادان گلنه امیرنظام لقبی اوالن عبداهلل خان موقتا مالیه وزیری اولدو

زیری دی، امیرنظام مالیه ووزیرلیگی دؤرد آیدان آرتیق طول چکمهسینده کی اونون باشنین کابینهالدولهعین
 )کمالی(  .ایدی

 )کمالی(  .مصلی: جماعت و اجتماعی نامازالری قیالن یئر -2
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ی بوینو اینجه قاتماالر، چکیلین یول وئرین، قیرل تیرله ایکی یوز نفرین اؤلمگینه آها -
  .سینلر نئچه یوز آدام ناحق اؤلوبدورراضی اولمایین تا صاباح دئمه

لره تاثیر ائدیب، شهردن چیخاندا هئچ تیر آتیلمادی، شهردن چؤله الحق سؤزو نظامی
  .یزه دوشدولرتوفنگچی قویمامیشدیالر، لیکن بیزیم ایزیم

 : محمدحسن خان دئدی
او وقت کی، من تیر آتدیم سیز برق کیمی کئچین گئدین، ایکی یوز آرشین اونالردان  -

فاصله دوتوب، بیر تیر، قاباقدا گلن آتین دوشوندن ووردو کی آرا قاریشدی و بئش دقیقه 
دان عقیب اولماقدی کی بیز اونالردان تخمینا ایکی مین آرشین اوزاقالشدیق، داخی تچکمه

  :خبر اولمادی، تا قولو کندینه گلدیک، اوچ گون او ماجرادان کئچدی، خان دستور وئردی
لیکده قاالسینی گئجه 0"رینشووه"ناهاردان سونرا حاضریاراق اولون گئدک امیرنظامین  -

  .چاپیپ گتیرک
 : دئدیک

  .رینه بلد دگیلیکآخی قوربان شووه -
 : دئدی 
آب "ب، رینه بلد اولومدانا گؤندرمیشم کی، بیر آیریسی ایله گئدیب شووهمن بیر نفر ه -
کؤرپوسونده بنادیر، بیزه قوووشسونالر دوروب، آتالری مینیب، گلدیک آب شنا  "شنا

 رینه بلد اولموشوق، خبر وئردیلر کی، امیرینشووه -کؤرپوسونده اونالری گؤردوک، دئدیلر کی
ی وار، ولی بو گونلرده اؤزو قاالدا یوخدور، بئله کی معلوم اولور هر گئجه قاال دا اون نفر قراول

ا چاتیب، رین قاالسیندن گئدنده شووهسؤزون قیسساسی آلتی ساعت گئجه .تهرانا گئدیبدیر
قراوولالری آلداتدیق، مدحسنخان اؤزو میخالری ووروب، اون نفر ایله داما گئدیب، اورادا 

ه نین قاپیسینی آچدیالر، آتلیالر بیردن قلعه ایچیندیب، قاالساخال "اللری یوخاریدا"قراولالری 
گؤزلولرین قیمتلی ائو لری و امیرین هم ده آیری قرهتؤکولوب چپاووال ال قویدوالر، اثاثیه

ن شاه قیزی و امیر افخمیایچیلرین گؤتوروب، ایشی او یئرده یئتیردیلر کی، مظفرالدین
 اما بیریسینه اهانت و .دیلروی پالتارالرین دا غارت ائلهنین طآدیندا گلینی 8"قمرالسلطنه"

 " .کسه حتی بیر کیچیک یارا دا وورولمادیتجاوز اولونماییب و هئچ

 
 

                                                                                                                     
نین گون چیخان نین مرکزی و همداسیرین: بیر بؤیوک بورجلو و قااللی و همدان قره گؤزلو طایفاشووه -1

 )کمالی(  .طرفینده واقع اوالن کنددیر
  )کمالی( .گؤزلونون آروادیدیرالدوله قرهقمرالسلطنه: مظفرالدین شاهین قیزی افتخارالملک / احتشام -2
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 چهلگز ساواشی ♦
 : دئییر "حاجعلی سیبیل"
آیاغیندا هاوا  "چهلگز داغی"دن رد اولدوق  "ائوک"غارت اولونان زادالری گؤتوروب "

 : ن دوربین سالیب، هر طرفه باخیردی کی، بیردن دئدیمحمدباقرخا .ایشیقالندی
آی اوشاقالر اودور امیرین قوشونو گلیر، گئنه بورادا بیر ناحق جنگ اوالجاق، چکیلین  -

ه لر، بورا دا گؤرک گؤتوروب نداغ دالینا، سنگر دوتون، یوخسا بونالر، بیزدن ال چکن دئییل
 "دئمک گرک؟

.  
 نادؤندوک دالی 0نینچهلگز داغی

  .مدحسنخان آت بوینونا دوالشدی
 یله نشانه گئتدی، مکنز توفتگی

  .اول تیر ده ووردو جلودار آشدی
.  

 ووردوم دوشمن جلودارینی،  -: دئدی
 الرینی!ایندی قیرین امیر آتلی

 تا عالم تانیسین کورد خانالرینی
  .امیرنظام بیلسین کیملن قاداشدیم

.  
 سیندن، توز قوزاندی چهلگز دره

 سس وئرردی داغ و داش تیر سسیندن، 
 سیندن، قیامت قوپموشدو، آت نعره

  .هر کسه تیر دَگدی قانا بلشدی
.  

 یاتمیشدیق داشالر دالیندا،  -: دییردی
  .هرکس سنگر دوتوب اؤز مکانیندا

 ایکی یوز قورد، قیرل اصالن میدانیندا
  .قورخودان اوز دوتوب گؤیه اوالشدی

.  
 

                                                                                                                     
 دیر و همداندانکی داغالرداننین اتگیندهنین گون چیخان سمتینده واقع و او درهچهلگز داغی: الوند داغی -1

 )کمالی(  .لر( یولو اوردان و ائوک کندیندن کئچیرمیشمالیرین تورک بؤلوگونه اسکی گئدن یایاقالر )پیاده
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 0هر بیری یَل تک،  جوانالر دوشدولر
 آتالر شاهه قالخیب، قاچدیالر یئل تک
 دامدان، آتدان قان آخاردی سئل تک

  .مد کریمخان اوندا عجب ساواشدی
.  

 دی قوشون میداندا، طاقت گتیرمه
 سی جاندا، سی جان وئریب نئچهنئچه

 آتلیالرین قورخاقالری قاچاندا، 
  .گؤردوک مردلر قالیب نامردلر قاشدی

.  
 شمن تیر آتاندا داشا دگردیدو

 سی آجیخالنیب سؤگردیسرکرده
 بیر آت بیزدن اؤلدو، چوخا دگردی

  .حیوان دوشوب، قان پالچیقا بوالشدی
.  

 دا تیر آتمایین! -: مدحسنخان دئدی
 یین!جاق گئتمهقاچانالرین آردالری

 یین!یئره دوشونلره آزار ائتمه
  .داها بسدیر هر نه تیره ساتاشدی

.  
 قاچین یاراالری باغالیین -: دیدئ

 سیز آتالری دوتون ساخالیین!یییه
 لری یئدک چاقالیین!ییغین توفنگ

  .بیردن گؤردوز گئنه دوشمن داراشدی
.  

 احتیاطال قاچیب گیردیک میدانا، 
  .گؤردوک اون بیر نفر باتیب اَل قانا
 دؤردو اؤلوب، قاالن یئتیشیب جانا

 وتاشدیتورپاقدان دؤرد جهتده ت -توز
.  

 
 

                                                                                                                     
 )کمالی(  .یل: پهلوان، قوچاق -1
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 بیری یالواریردی منی اؤلدورمه 
 آتامین اورگین یاریب بؤلدورمه

 بیریسی اؤلو تک رنگی آغارمیش
  .بیری منی گؤرجک تئز قوجاقالشدی

.  
 نین کؤینگین جیرین!یارالی -: دئدی

 نین سیلدیرن!یاراسین باغالیین، قا
 هر بیرینه جام یاریسی سو وئرین! 

  .داالشدیبویوردوغو امره قوشون 
.  

 عفو ائدین بیزی -: لره دئدیزخمی
  .یولداشالریز گلیب تاپارالر سیزی

 دی وورون مهمیزیبیزه امر ائله
  .بیز هئی ووردوک آتالر داغا دیرماشدی

.  
 دورور  "چهلگز"آتلیالر یوخسا دا 

 قلم نه یاخشی وورور؟ "یادگاری"
 گؤرون دونیا گونده نه بساط قورور

 مالرا یاراشدی؟نه یاراماز آدا
.  

 : حاجعلی سیبیل دئییر
ریندن گتیرن قوماش و لباس و چهلگز داغیندا جنگ توکنیب، بیز کنده گلدیک، شووه"

  .شئیلردن قوللوقچوالرا و آیری آدامالرا دا چول وئردیلر
  .البته کئچمیشده ده اؤزلریندن، اضافه قاالن زادالری کند خالقینا وئرردیلر

باغواندان چیخماز اوغالن اؤلمک آجیسی "تاددان قالمیش سؤزدور کی، اما نئجه کی، اوس
نین اؤلمگی و او جنگده امیر آدامالری0"و ایالندان دا چیخماز قویروق قیریلماق آجیسی

                                                                                                                     
 وشدو، باغواننین بیری باغدا بیر ایالنال یولداش اولمیه دایانیر: دئییرلر، باغوابیر فولکلوریک حیکایه "دئییم"بو  -1

گونده ایالنا بیر بارداق سوت وئرر، ایالن دا سودو ایچیب، گئدر یوواسیندان بیر اشرفی قیزیل پول گتیریب، 
لی لیکله باغوان دولتلنیر، بیر گون ییغدیغی پولالرال آروادینی دا گؤتوروب، حاجا گئتمهباغوانا وئررمیش، بئله

یب، اق سوت توکوب، قویارسان بو داشین اوستونه، ایالن گلاولور، اوغلونا تاپشیریر کی من گلینجه گونده بیر بارد
 لری ییغ ساخال!جک، من گلنه کیمی اشرفیسودو ایچیندن سونرا گتیریب سنه بیر اشرفی وئره

ندا دئییر، سونرا اؤز یانی .ینا عمل ائدیرنین تاپشیریغییال یوال دوشورلر، اوغالن دا نئچه گون آتاسیباغوان آروادی
الینه  .شدی، قوی ووروم ایالنی اؤلدوروم، یوواسینی داغیدیب اشرفیلری ده بیر دیبلیک الیمه کئچیریمبو نه ای
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نین سویولماق خبری تمام والیتی دوتدو، امیرنظاما بو ایش چول آغیر اولدو و بونالرا ائوی
دی، تهراندان آنجاق رین دوتماق یا اؤلدورمگینه امداد ایستهگؤره ده همدان و تهراندان کوردل

 -بو تئزلیگله اونا حؤکم گلن دئییلدی و بیر ده کورد خانالری گون به گون اؤزلرینه یار
یولداش، قوللوقچو ییغیب، اؤزگه خالقالری دا رام ائتمیشدیلر و او زامان او تؤکولومون اهالیسی 

الریندا ر یانینا گلیردیلر و خانالر دا اؤز اختیاری دادگاههامی عرض و داد و شکایته اونال
شکایتچیلرین عرض حالالرینا چاتیب، عادالنه حؤکم وئریب، تئزلیکله حؤکملری اجرا 

  " .ائدیردیلر
 
 سیسورانالرا قارشی حملهنین قرهمدحسن خا ♦

 : ننه صاحب، دئییر
 : ائوه گلیب دئدیحسن کاکام کی، آتلی قوللوقچو اولموشدو، بیر گئجه "

منیم  0"ورانسقره"بیر غریب آرواد نهاوند شهریندن خانالر یانینا شکایته گلیب دئییر کی، 
نین باشینی سوراجوان اوغلومو اؤلدوروبدور، اگر سیز منیم اوغلومون قانینی آلیب و قره

بیز کیشی  ن کیسیز،چارقادیمی گؤتورون سالین اؤز باشیزا و دئییهگتیریب، بورا دا منه وئرمه
ئدک، نین اؤزویله گدگیلیک، ایندی بنا اولوب من و سکگیز نفرده آیری آتلی محمد حسنخا

سورانالرین سوران پاسگاهینی دوتوب، قرهنهاوند و بروجردین اورتا یولوندا اوالن قره
  .نین اوغلونو اؤلدوروبدور باشینی کسیب گتیریب، بو آروادا وئرکنین کی، قاریبیریسی

 : صاحب دئییرننه
نی یاتیب، صاباح دوروب محمد حسنخان و سکگیز نفر آیری آتلی ایله حسن کاکام گئجه"

  .گئدیب هفته باشینا گلدیلر
کدن گتیرم .سورانی اؤلدوروب، باشینییله نهاونده گئدیب، قرهحسن کاکام یولداشالری

 : بئله تعریف ائدردی
 

                                                                                                                     
نین نین باشیندا، ایالن چیخاندا داشی آتیر ایالنا، داش دَییر ایالبیر داش گؤتوروب، دورور ایالن یوواسی

  .ن زهریندن اؤلوراوغالن ایال .قویروغونو قیریر، ایالن دا آجیقالنیب، اوغالنی سانجیر
دن قاییدیر، حال ماجرادان خبردار اولور، قیرخ گون اوغلونون یاسین توتور، سونرا نئجه گون سونرا باغوان مکه

 نین یوواسی آغزینا گئدیب، دئییر: ایال
  .گل بیر داها کئچمیشده اوالن کیمی یولداش اوالق، من سنه سود وئریم، سن ده منه اشرفی گتیر -

 ییر: ایالن دئ
من سنی گؤرونجه قیریالن قویروغوم،  .جکبو ایش داها اولماز، سن منی گؤرونجه اؤلن اوغلون یادیما دوشه -

 )صرافی(  .باغواندان چیخماز اوغول آجیسی، ایالندان دا چیخماز قویروق آجیسی
 )کمالی(  .سوران: یول قاراوولو )راهدار(قره -1
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 بیز اون آتلی، یوال دوشدوک یئل کیمین
 دن آخدیق سئل کیمیندن، تپهدره

 لری گؤردوکچیخاندا ائل "الونده"
  .کیمین "بولبول"لر اوخوردوق 0تیرینگه

.   
 آتالریمیز دیرناقالری نالالتمیش

 توفنگیمیز رکابالردان سالالنمیش
 قورخودان هرچاتان تعظیم ائلردی

 هرکس بیزی گؤرموش، بیر جور آنالتمیش
.   

 ش یئمیشدیکهر وعده ده بیر بوتون ل
 ، یا پول وئرمیشدیک سی راضییا یییه

 گؤرسندی "تاون"اوزاقدان باخاندا 
  .یئدیک، ایچدیک بیز مطلبه یئتیشدیک

.   
 نی قالدیق بوالق باشیندا، او گئجه

  .سوران قاشینداکئشیک چکدیک قره
 دئدی؛ "دور"سوران بیزی گؤردو قره

 یدی، اوتوز یاشیندابیر قوچاق کیشی
.  

 دان ایدی قره سورانالر بورجوداش
 بئش نفر، اؤزلری چول دا ووروجو

 دؤرد یولون باشیندا بورج تیکیلمیشدی
  .ایگیتلیکده هر بیریسی بیر گورجو

 
 !سیز دالدا دورون -: مدحسنخان دئدی

 !جگین وورونبورجون دئشیگیندن دئ
 سوران رئیسیچاغیردی هئی قره

 !"با تو کاری دارم زود بیا بیرون"
.   

                                                                                                                     
 )کمالی(  .تیرینگه: ماهنی -1
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 لرین بیری چیخدی ائشیگه0رهزن
 دؤردو بورج ایچینده، دؤردو کئشیگه

 قرار اولدو بیزدن گئتسین اوچ نفر
 دانیشیغا -اونالر ایله دورسون دئ

.   
 اوچ نفرین بیری حسنخان ایدی
 یئددی نفر قاالن نگهبان ایدی

 اگر بیز گیریشدیک، تئز چاتین -: دئدی
  .بیزیم دیلگیمیز قانا قان ایدی

.   
 رجا گیرجک بیردن آرا قاریشدیبو

 یئددی نفر دالدان چاتیب گیریشدی
 یئتیشنده دوتوب، چاتدیق قولالرین

  .اوغلونو اؤلدورن دانیشدیقاری
.   

 منیم او سئودیگیم آلمیشدی -: دئدی
 یانار آتشلره جانیم سالمیشدی
 رقیبی اؤلدوردوم آالم یاریمی

  .بو حسرتلر اورگیمده قالمیشدی
 

 خرابدیر ایشین  -: ئدیمد حسنخان د
 یا آپارام باشینگرکدیر قاری

 بیر تیر ووردو، دؤزدوک تا جانی چیخدی
  .داشین -باشین کسدیک، ییخدیق بورجون دام

.  
 دؤردونو بوراخدیق، بوش یوال سالدیق 

 گلدیک گئنه گئجه بوالقدا قالدیق
 لر یاتدیقگوندوزلری گلدیک، گئجه

 باشی گتدیک آرواد یانینا آتدیق
.  

                                                                                                                     
سوران قاجاریه عهدینده شهرلر سوران منظوردادیر نئجه کی، قرهبوردا قره .ن: یول کسن، اوغرورهز -1

نالر اؤزلری سوراسیزلیگینه گؤره قرهآراسینداکی یولالردا قراوول دورانالرا دئیردیلر، سونراالر مملکتین صاحب
 )کمالی(  .لرین ییغیناق یئرلری اولموشدوکسنکسن اولوب، اونالرین یولالردا، بورج و قاالالری اوغروالر و یولیول
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 یله یاماندیتاری یامان قولالری
 پیسه قارغیش یازاندی "یادگاری"

 دیربو حکایت حقیقتین عینی
  .هامیسی دوغرودور، دئمه یاالندی

.  
 سینین تاالن ائتمهتهرانا یاخین داش کاروانسارا ♦

 : ننه صاحب دئییر
 : دیئدیب، دئلیک ادن گئچدی، بیر گون حسن کاکام گلیب خوداحافظبیر آی بو مرحله"
رلر، یا دا کی، اؤزلری ننه صاحب منی حالل ائله، بو کوردلر آخری یا بیزی اؤلومه وئر -

سین کی بیز بونالرین چنگیندن چیخیب اهلل اؤزو بیر جور وسیله فراهم ائله .اؤلدوررلر
  .قورتوالق
 : دئدیم

 گئنه نه اولوب؟  -
 : کاکام دئدی

یر گؤتورون، گئدک گوندوزلر هر کس گؤردو دئیین قاط -کوردلر ایندی دئییرلر، آت -
کی اورا دا  0لر ده یاتین تا گئدیب تهران داش کاروانسراسینیگئجه .گئدیریک دوز گتیرک

  " .چول پول، قوماش و جنس وار و پوللو کاروانالر اورایا گلیرلر، چاپیپ گتیرک
 

 : ننه صاحب دئییر
نین داش یاناشی گئدیب، تهرالیک ائدیب کوردلرله حسن کاکام خوداحافظ"

 .کاروانسراسینی چاپیب، ایگیرمی ایکی گوندن سونرا اوتوز قاطیر یوکو جنس گتیردیلر
گتیرن مالالردان کئچن  .جنسلرین هامیسی قیمتلی و بیر مقداری دا پول و قیزیل ایدی

 " .لر کیمی یوخسول آدامالرا دا بعضی شئیلردن وئردیلردفعه
 
 و کوردلرین کنددن قاچماسی قولو کندی ساواشی ♦

 : ننه صاحب دئییر
دؤهول ووروب، اوینایاندا بیر آرواد باشینی  -پرست ایدیلر، ائله کی، سازکوردلر چول ناموس"

قاپیدان چیخاریب یازییا باخا بیلمزدی، ایکی ایل اولوردو کی، او خانالر بو آرادا همه کاره 
                                                                                                                     

تهران داش کاروانساراسی، تهران ایله ساوا یولونون اوستونده آجی چایین قیراغیندا واقع اولوب و رباط کریمه  -1
 )کمالی(  .کیلومتردیر 48یاووق و اورادان تهرانا حدوداً 
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اوالیدی، چاپیب گتیریردیلر، آمما اوچونجو ایل  اولموشدوالر، هر یئرده گوجلو و اهمیتلی مال
شاهدان دستور آلیب، کوردلری  "رینلی امیرنظامشووه"نین اولی خبر گلدی کی، قوس آیی

 "دوتماغا گلیر، کوردلر دؤهول چالدیریب، کند خالقینی بیر یئره ییغیب، بو خبری وئردیلر
 

 قولو کندی کوردلرینی دوتماغا، 
  .فرمان اولوبدور شاهدان حؤکوم گلیب،

 امیرنظام مامور اولوب بو امره 
  .انتقام آلماغا دوران اولوبدور

.  
 امر اولوب گئتسین 0سرهنگ علیرضایا

 "العابدینزین"جاق قارداشی یانیی
 خانالری دوتسون تا احسن دئییلسین

  .امیرنظامدان بو عنوان اولوبدور
.  

 قوللوقچو هر نه کی، وار آزاد اولسون!
 نین اورکلری شاد اولسون!اهالی
 بورجون توپراغی بر باد اولسون! -قاال

  .رختی تاالن اولوبدور "8قمر"چونکی 
.  

 قوشون گلیب گئجه سنگرده یاتدی، 
  .آتدی 3لردؤرد طرفدن یایلیم گولاله

 سورسات و آذوقه قوشونا چاتدی
  .مدحسنخان شیرتک غران اولوبدور

.  
 یق، پیغام گلدی کندی توپا باغالر

 کوردلر قاچساالر دا سیزی داغالریق، 
 بو کندین اهلینه یامان چاغالریق، 
  .کندین حالی چول پریشان اولوبدور

.  
 

                                                                                                                     
 )کمالی(  .ن اولسونگؤزلولردسرهنگ علیرضاخان نظره گلیرکی بو سرهنگ ده قره -1
 )کمالی(  .قمرالسلطنه دئمکدیر -2
 )کمالی(  .یایلیم گولـله: هوایی تیرلر -6
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 نامه وئردی کی آلین، سرهنگ امان
 تسلیم اولون هامی سالمت قالین، 
 تهرانا یولالرام من کورد خانالرین 
  .امر اوالن یئرلری تهران اولوبدور

.  
 ین قورخو دوشدو جانینا، نکند خالقی

 چاره بیلیب، گئتدیلر خان یانینا، 
 قورخودان دوشدولر خان آیاغینا، 

  .کی، بیزه ظولم ایکی یاندان اولوبدور
.  

 0بیز تسلیم اولمااق -: مد حسنخان دئدی
 بیر یا دیری قالمااق -یا اؤلدورروک بیر

 اؤزوموزو دیری زنجیره سالمااق 
  .ن اولوبدوربو جوابدان سرهنگ چول یا

.  
 العابدین سرهنگین قارداشی، زین

 جوان ایدی، ایگیرمی ایکی یاشی، 
 جوان افسر ایدی، اولموش یوز یاشی، 

  .بیزه چول دار میدان اولوبدور -: دئدی
.  

 دن تک گئدرم یووخونا، بو دره
 الیم ائله کی، قاالیا، توخونا، 

 تک باشیما ال تاپارام چوخونا، 
  .نفر حئیران اولوبدو بیر بورجا مین

.  
 سالیب گوجه، گئتدی او بورجا ساری

 قبرستان آلتیندان گلدی یوخاری
 گئتدی سنگر دوتسون بورجا قانشاری
 یوز باشی گور نئجه اوغالن اولوبدور؟

.  
ن العابدیییب باشیندان ووراندا زینبورجدان گؤزله "محمد قولوخان"قارالتی گؤرسننده 

  .ایچره دوشدودیگیرلنیب گلیب، گؤل 
                                                                                                                     

 )صرافی(  .قالمااق، سالمااق: ، قالماریق، سالماریق معناسیندادیر .اولمااق: اولماریق -1
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.  
 مدقولوخان گؤردو بیر باش ترپنیر، 

  .نی آتدیهدف آلیب، بورجدان گوللاه
 گؤل ایچره دوشدو 0"زینل"گولاله دگدی 

  .سرهنگین قارداشی آل قانا باتدی
.  

 خیز باغالدی محمد قولوخان گؤلاه
 کی، زینل توفنگین گتیرسین اله 
 تا بو ایشدن فخرلر ساتسین ائله

 گدی او دا گؤل ایچره یاتدیبیر تیر د
.  

 دیلراوچ گئجه، اوچ گوندوز جنگ ائله
 دیلر بیره تنگ ائیله -نی بیرعرصه

 دیلرگلی لنگ ائیله -یول کسیب گئت
  .شاختا سرهنگ آدامالرین بوزالتدی

.  
 مد حسنخان گئجه سیاست ائتدی، 

 تیر آتا هئی گئری گئتدی،  -تیر آتا
 اییتدی یال قاچدی، کندلی قطایفاسی

  .سرهنگی خام ائدیب، بو نوع آلداتدی
.  

 جنگ توکندی ایکی لش گؤلده قالدی، 
 نین نعشینی آلدی، سرهنگ قارداشی

 مد قولوخان غنچه ایکن سارالدی، 
  .آچیلمامیش سولوب، خالقی آغالتدی

.  
 انسان ساز اولسون  -: دئییر "یادگاری"

 ایتیم آز اولسون  -بو دونیادا اؤلوم
 ارا قیش گئتسین، گؤزل یاز اولسونقوی ق

  .آهلل بیزی کمال اوچون یاراتدی
.  

                                                                                                                     
 )کمالی(  .ین قیسادیلمیشی -العابدینزینل: زین -1
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سیندن قاچیب گئتدیلر و سرهنگ ده اونالری دوباره داما لیکده امام درهکوردلر گئجه
نین نعشینی گؤتوروب آپاردی و محمد سالماق اوچون هئچ زادالرینا ال وورماییب، قارداشی

  .دیلرلر دفن ائلهقولوخانی دا کندلی
  
 نین بیر داها کنده قاییتماسی و کندلیلرین طرفیندن توتولماالریسیمدحسنخان دسته ♦

کوردلر گلن ایل بایرامدان سونرا گئنه گلیب، اؤز ایشلرینه مشغول اولدوالر، داخی قوشوندان 
خبر اولمادی تا گلن قیش گئنه قوشون گلیب داغالری دوتدو، ایکینجی ایلده گئنه کورد 

  .لیکده الدن چیخدیالرری گئجهخانال
ب، لری داغالری دوتولری، تپهاوچونجو ایل قوشون گئنه قیشین اوّلینده گلیب، تمام دره

دی، سرهنگ کوردلردن هامی یئرده سنگر قازیب، نئچه عراده ده توپ داغالردا نصب ائله
 : نا دئدیلردی کی، تسلیم اولسونالر، آمما اونالر تسلیم اولماییب، کند خالقیایسته
صاباح، آق قار، قیرمیزی قانال بویاناجاقدیر و بو قیرمیزی قونداقلی توفنگلر ایله گلن  -

ا لر سیزده گئدین توفنگلریزی گتیرین، ساواشدجگیک، آهای کندلییهنی قانینا بلهنظامی
  .بیزه یار اولون

 اطراف .میردیلرکسه آزار و اذیت ائله بورا دا گرک دئییلسین کی، کوردلر داخی هئچ
سینه ده مهربانلیق و کؤمکلیک ائدیردیلر و بونالرا گؤره ده گون به گون کندلرین اهالی

  .لری اونالرا چوخالمیشدیحرمتلری آرتیب و خالقین عالقه
سرهنگ علیرضاخان کی، قارداش اؤلومونو اونودوب، اونون قانیندان کئچن دگیلدی، قولو 

ؤزونون باجاریقسیزلیغینا گؤره، کوردلرین دوتولماغینی کندی خالقینی فشارا قویوب، ا
لر کوردلری دوتوب، تحویل اونالردان ایستردی و اوچ گون مهلت وئرمیشدی کی، کندلی

الر مز قولو کندینده کوردلر ایله دوشمن اونایسته -ایستر .وئرسینلر، بو دا بیر چتین ایشدی
وق و اونالرا کوردلرین اعتمادی اوالن قرار ائتدیلر، گئجه شام یئییلن یئرده اول یاو

قوللوقچوالر، سونرا قوچاق آدامالر، سوفره اوستونده خانالری دوتسونالر، بونا گؤره قرار اولدو، 
 لریمک عنوانینده ایچری گلیب، اسلحهاول مخصوص قوللوقچوالر صالح و مصلحت ائله

نالر هجوم گتیریب، دوتماق قوجاقالسینالر، بونالردان سونرا تمام جوانالر و حاضر اوال
 : نئجه کی .باشالنسین کی، بئله ده اولدو

 حسن سالم وئریب، گیریب اگلشدی
 رنگی روفو قاچدی باخجاق توفنگه

 یه دوشدومدحسنخان باخیب شبهه
 دن دوشدو بو رنگه؟ن نهچهره -: دئدی

.  
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 خان بیز سیزه پیس اولمامیشق -: دئدی
 میشیقنئچه ایلدیر مگر نه ائله

 چؤرک یئمیشیک -بیر ایلن، بیز دوز -بیر
 بهتان یاخیب، قوالق وئرمه جفنگه!

.  
  0"محمد اوشاقالری"تا گلدیلر 

 خان قوالقالریلشدی حسنایتی
 نوکرحسن تیترردی دوداقالری

 خان بیلدی کی، دوشوب دام نیرنگه
.  

 مدحسنخان یئردن دوروب قووزاندی
 حسن توفنگلر اوستونه اوزاندی

 کی، وضعیت نامیزاندی  خان بیلدی
 قارداشالر اوز قویون جنگه: سسلندی

.  
 اما سسینه، سس وئرن اولمادی

 گئچمیشلر تک ائو بوشالیب دولمادی
 هر نه کی، چالیشدی او قورتولمادی

  .خان اوخشاردی گوللاه دگمیش پلنگه
.  

 سی دوتموشدو مدحسنخانینئچه
 بئش نفردن آرتیق واریدی جانی

 او یانی  -ردی بو یانگؤز آلتدان کئچی
 کی، اولسا ال تاپسین توفنگ، فشنگه

.  
 مدحسنخان گؤردو کی العالجدی

 باسیب خالقی، میدان اورتادان آچدی
 دن باغ ایچره دوشدو قاچدیپنجره

  .گئنه دؤرون دوتوب سالدیالر تنگه
.  

 
 

                                                                                                                     
 لی( )کما .محمد/ صادق بیگین قارداشی -1
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 باغچادا دوشدولر اونون جانینا
 چاتیب میندی دالینا 0علی سیبیل
 ، بیر نفر ساغ یانینابیر نفر سول

 باسیب ایکیسینی گتیردی چنگه
.  

 آخر اسیر اولدو ممدحسنخان
 سونرا بئشینده دوتدوالر غافلدان

 قوال باغالندی آلتی پهلوان -قول
 رمز وئریلدی دؤهول ایله سرهنگه

.  
 یینمهآهلل گوج وئرنده ظولم ائله

 نین حاقینی ناحق قیلمایینحاقلی
 یین بیلمه نین ایشینی عبثدونیا

 سن ده بال عار و ننگه "یادگاری"
 
 سرهنگین قورخاقلیغی و نامردلیگی ♦
لر کوردلری دوتوب، هر نه کنددن رمز و عالمت وئردیلر کی، داغالردان سرهنگ کندلی"

لری یا اقال سربازالر گلیب کوردلرین دوتماغینی گؤرسونلر، قوشون قوشونون آیری سرکرده
کنده آیاق قویماق جراتی اولمادی، تا اینکی، کند اهلیندن نئچه نفر داغا نین بیرینده ده اهلی

سرهنگ ایکی نفر گروگان ساخالییب و بیر  .گئدیب ماجرانی اولدوغو کیمی خبر وئردیلر
سرباز کنده گؤندردی، سرباز گلیب، اونالری قولو باغلی گؤروب، خاطرجمع اولوب داما 

نگه اطمینان وئردی، جناب سرهنگ یوز توفنگچی چیخیب دامدا رمزی اود یاندیریب، سره
رلری اسی .ایله کنده وارد اولوب، اسیرلری قولو باغلی گؤروب، کندلیلرین سؤزونو ایناندی

 -نی بیر دیواری محکم اوالن سویوق یئرده )قوجا غالمین االن دوران ائوینده( قولگئجه
قراوول قویدوالر، ساباها دک قیچالری باغلی ساخالییب، او گئجه دوستاقالرا نئچه نفر 

نین اؤز سویوق، آجلیق و قورخو اونالرین آمانالرینی کسمیشدی، تک محمدحسنخا
م غالییب، بلکه یولداشالرینا دا اورک وئریردی، او گئجه کلبهسی الدن گئتمهروحیه

رینا، نین بوز آغیزالسرهنگدن اجازه آلیب، اسیر اوالن ائوده تندیر ایسسیدیب، کورد خانالری
  .غالمدان حالللیق آلدیلر یئتیردی، محمدحسنخاندا ائله او گئجه کلبهایسسی لقمه

دی کی، کندین تمام خالقینی خبر سرهنگ علیرضاخان سحر یوخودان دوروب امر ائله
                                                                                                                     

 )کمالی(  .خان، کلبه غالمین بؤیوک اوغلوعلی سیبیل: علی جان، حاج علی -1
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 -ائتسینلر، جماعت توپالنیب بئله بیلیردیلر کی، ایندی سرهنگ قولوباغلی اسیرلری اول بیر
، سونرا محاکمه اوچون تهرانا ساری یوال ساالر، اما سرهنگ اسیرلردن بیر استنطاق ائدیب

تک چؤله چیخسینالر، کوردلری قورخو بوروموشدو کی، محمد  -دی کی، ائودن تکایسته
و اؤزو اول نفر ایدی کی، ائودن  "بیر اؤلن، ایکی اؤلمز"حسنخان اونالرا نهیب ووردو کی، 

دان اونا بیر تیر ووردو، اما محمد حسنخان یازییا چیخدی، سرهنگ یئددی آددیملیق
دن اونا بیر آردیجا یئنی -کی، دؤرد تیر ده بیر 0ییخیلماییب، سرهنگه یوققوش دانیشدی

نین ایگیت آرخاسی یئره گلدی، سرهنگ قاالن بئش نفری ده ائودن دی و محمدحسنخادؤشه
باران اوالندان ک حالیندا تیرهلره تاپیشیردی، خانالر قولوباغلی و اسیرلیچیخاتدیریب گوللاه

  .8لره ووردوالردی اؤلولرین باشالرین کسیب، نیزهسونرا سرهنگ امر ائله
سرهنگ نئچه ایل قولوکندینی محاصره ائدیب و نئچه یوز قوشون ایله باشارمادی کوردلره 

والن ا سی و حیله ایله دوتوب، اسیر اولوب و قولالری باغلیال تاپسین، اما کندلیلره وسیله
دی بیر کاغاذ یازدیالر کی، مثال بو آلتی نفر ساواش دی و سونرا امر ائلهلهحالدا اونالری گوللاه

لری ده مجبور ائتدی، او کاغاذی و دؤیوش میدانی مغلوبه اوالندا، تیره دوشوبلر و کندلی
، ییبرلهییب، بارماق باسسینالر، اهالی ده قورخودان یاالن مضمونلو کاغاذی مؤهومؤهورله

لرده ووروب تهرانا جایزه آلماق اوچون بارماقالدیالر، نظامیلر ده کسیک باشالری نیزه
 -لرینی بوراخدیالر کی، هر کسین هر یئرده ائلیناوشاقالرین وئجه گلمه -آرواد .آپاردیالر

ر مطایفاسی وار اونون یانینا گئدیب، کدرلی حیاتینی باشا آپارسین، فقط نئچه خیردا و سود ا
گؤزل  بیل کی،لری ائله اوشاق اؤز آناالری یانیندا قالدیالر کی، سرهنگ و قوشونون سرکرده

  .جئیرانالری قوزوالری ایله شکار ائدیبلر، اونالری دا آناالری ایله یاناشی آپاردیالر
سیز بیر سیز، نامازسیز و تلقینسوز، کفنیله او آلتی باشسیز بدنلری غسلسرهنگین امری

  .ک چوخورا تؤکوب اوستلرین باسدیردیالربؤیو
لریندن و اونون اسالم دینینه نین اهالیسی سرهنگین بو یاراماز عملقولو کندی

چول ناراحت اولدوالر، البته قوشون کنددن خارج اوالندان سونرا،  -اعتناسیزلیغیندان چول
ب، یله غسل وئریکندلی او آلتی جسدی چالدان چیخاریب هر بیرینه مقدس اسالم دستوری ا

ییب، ناماز قیلیب، تلقین اوخویوب، هر بیرینی بیر مزاره قویوب و حرمت ایله تورپاغا لهکفن
نین تورک اهالیسی هرچند اول کوردلرین یاراماز حرکتلریندن تاپشیردیالر، آما قولو کندی

 و لری ایگیتلیکلرینه گؤرهناراحت اولموشدوالر، آما گئتدیکجه اونالرین گؤستردیک
لردن آلیب، یوخسولالرا وئردیکلری اوچون و هابئله اونالرین مظلوم اؤلمگی و دولتلی

                                                                                                                     
 )صرافی(  .جواب سرباال دادن .یوققوش دانیشماق: دیک دانیشماق، فا -1
 )کمالی(  .بیر روایته اؤلنلرین باشالرینی سرهنگ دستوری ایله علی سیبیل کسیبدیر -2
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نین غریب نین اسیر اولوب، ایگیتلرینین تاالنا گئتمگی و اهل و عیالالریائولری
سیزلیغینا خاطر و اوچون ده چول اورکلری یانیب، سرهنگین انصاف 0کورالنماقالری

لرینه گؤره، کوردلره مخصوصا نین بیر نوع عیارلیق صفتاهامیسیندان آرتیق محمدحسنخ
اورکلی خالقی حسرت نین اؤزونه درین عالقه و محبت باغالییب و کندین پاکمحمدحسنخا

 : دؤنه اوخویاردیالر -الحال اوالراق دؤنهایله محمدحسنخان اؤلندن سونرا بو بیتی وصف
 حاییف سنه مدحسنخان"

 "حاییف سنه آی قوچ اوغالن
لنلرین نین بؤیوکلری و اؤلنلره گؤره بو حادثه اوستو اؤرتولو قالماییب و قولو کندیدئیین

 نین دوتوب، اسیر اولوب، سونراداننین قاالن جانلی باشلیالری، کورد خانالریائل طایفاالری
نین خبرین تهراندا حکومته یئتیردیلر کی، سرهنگ اسارت حالیندا قولو باغلی اؤلدورولمکلری

گؤزلو اوچون بیر محاکمه ده تشکیل لری و امیرنظام قرهعلیرضاخان و قوشونون آیری سرکرده
 " .دیاولوندو، ولی بیر نتیجه اله گلمه

 : اما قوچاق مدحسنخانا راجع من بئله دئمیشم
.  

 داغالر کیمی بؤیوک باال
 تیکدیردین بورج ایله قاال

 لرجه قاالایستردین ایل
 حاییف سنه مدحسنخان

.  
 صولتلی ایدین اصالندان
 8جراتلی ایدین قافالندان
 3ایتی دیرناقلی طرالندان
 حاییف سنه مدحسنخان

.  
 ایله ائتدین جنگی  "امیر"

 چاپدین کاروانسرا سنگی 
 4گاه عربی، گاهی زنگی

 حاییف سنه مدحسنخان

                                                                                                                     
 ک )صرافی( کورالنماق: قویالنماق، مزارا وئریلم -1
 )کمالی(  .قافالن: پلنگ -2
 )کمالی(  .طرالن: بیرجور اوو قوشی -6
 بورادا ایهام وار هم شاه اسماعیل ناغیلینده کی عرب زنگی و هم عرب قومی و زنگی قومی منظوردادیر. )کمالی(  -4
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 گوجون نامرده بیلدیردین
 اؤلدوردون "قره سورانی"

 داش قاالالری سیندیردین 
 یف سنه مدحسنخانحای

.  
 هئچ قورخون یول ایدی جنگدن

 اورکلی ایدین سرهنگدن
 قاییتمازدین تیپدن، هنگدن

 حاییف سنه مدحسنخان
.  

 داغالر دوالندا قوشوندان 
 دی جنب و جوشوندانتیتره

 دریغ او عقل و هوشوندان
 حاییف سنه مدحسنخان

.  
 خبرسیز کندلی گیریشدی 

 قاچدین قیچین موه گئشدی
 دالدان ایلیشدی "جانعلی"

 حاییف سنه مدحسنخان
.  

 سویوق یئرده قالدین شامدان 
 حالللیق آلدین غالمدان 

 خوشون گلمزدی بدنامدان 
 حاییف سنه مدحسنخان

.  
 راست اوتوردو، اگری دوردو
 سرهنگ سنه حیله ووردو

 آلتی اسیری اؤلدوردو
 حاییف سنه مدحسنخان

.  
 ایکی آرشین بویون دوشدی

 چالرینی آشدیباجین سا
 سرهنگی گؤروب ساواشدی 

 حاییف سنه مدحسنخان
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 باجین باشین قوجاقالدی

 سین چاپراز داغالدیسینه
 قوشون حالینا آغالدی 

 حاییف سنه مدحسنخان
.  

  0قالدی قابدا کالیش آشین
 تهراناجان گئتدی باشین

 لشین 8سوز کورالندیغسل
 حاییف سنه مدحسنخان

.  
 لردهسن دستان اولدون دیل

 لرده قهرمان اولدون ائل
 لرده سسین گورولدار یئل

 حاییف سنه مدحسنخان
.  
 دئییر غمدن  "یادگاری"

 اوالن دمدن، اؤلن دمدن
 حاییف اولسون دوشدون جمدن

 حاییف سنه مدحسنخان

  

                                                                                                                     
 )کمالی(  .کالیش آشی= قوروت، یارما و چوغوندور ایله عمله گلن بیرجور آشدیر -1
 )کمالی(  .ورالنماق: تویدانماق، مزارا قویماقک -2
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 من چالدیرانام
 "شاواق"جواد قصاب زاده، 

 
 

نین اوجقار باتی آذربایجان ایلی .یارالیدیر کولن قانالرالؤت باغیریم اوالدالریمین ساواشیندان
 .لیک بیر سینیریم وارکیومتره 143 سیلهلکهؤدوست و قارداش تورکیه ا .یمبیری یئرلریندن

  ...سانکی بو دونیادا یوخام، ائل ایچینده غریب یاشایان بیر شهرم
*** 

ول، ارلیغیندا یوخس، وینمیش بیر یوردغقار، نین یادداشیندان چیخان بیر شهرهر کیمسه
 لوغوندا جؤمردیوخسول

 : نه گوزل دئمیش شاعیر
 چاییرلی چمنلی داغلی چالدیران

 یولالری خوش گونه باغلی چالدیران

لر مهسیاسال چکیش، آلین یازیسینداین نین ایکینجی محروم شهری آدالنان بو شهرایرا 
 .رساخالنیلمیش بیر شهردی یهیدن گئرگلیشمه سونوجوندادیر و بونون بیتمز بیر اوالی

زل ؤباغریندان آیریالن بو گ، آلپ ارنلر یوردو، داش ماکی، پلدشت و شوط شهرلریله بیرلیکده
  .آلینمامیش، دیرمنطقه آزاد ایچینه هله هله یایالق شهری

دن لتؤد، اوالن باشقا شهرلر کیمی سینیریلرله قونشو اؤلکهنین باتی آذربایجان ایلی
  ...ییبمهلحاق اونا وئری آما هله بو ؛حاقالرینی آراماقدا وئریش اوچون -سینیردا آلیش

نین ماکو، پلدشت و شوط شهرلری عینی زامانداکی وکیلی، دهمجلس، شاشیردیجی بو کی
بیر آسالن کیمی باغیرماقدا،  ران دوستاقدایآما چالد او اوچ شهر منطقه آزاد .دیروکیلیده 

  ...قاندالالنیب
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 معلومات عمومی ♦
 باغریندان ره داها چولؤاوالن شهر، قونشو شهرلره گ بو بئش یوز ایلدن آرتیق تاریخی

  .دنهایستم، لره شاهید اولوبچن عاییلهؤک
ین قهرمان شوطا، شمس دیاری خویا و گؤزل الر بسلهیا، آیدینگؤزل داش ماکی

شهرین  .یولو وار چالدیرانین لری انسان عشقیله دولو چایپارا شهرینهنین کؤنولالریانسان
کن، یاریم لرینی سئیر ائدرلیکتام اورتاسیندان، تورکیه سینیرینا راحاتجاسینا، قره دره گؤزل

  .ساعاتا وارا بیلرسینیز
 آمانسیز ساواشینا شاهید لتینؤایکی سویداش دمیالدی ایلینده،  0504چالدیران شهری، 

چنلی  دسینی باغرینا باسیب آغالیان یوردهؤونین گلریبیر آنا کیمی آلپ ارن .بیر یئردیر اوالن
ن لری مست ائدباییلدان هاواسی، بولبول .دیراییرداغالر ایچینده دوشن بیر ب و دومانلی

تک، )دش آواجیقیئر، مرکزی و نین کولرسیز شهری آدالنان و ایرا لرینین گولالرییایلیم
  .خین کندی واربخشی و ایکی یوزه یا ایکی دئییلن ،زردشت(

 83136بو توپلومون  .ییر جان دامارینداننفر توپلومو بسله 45161: لره گؤرهسون وئری
 85593نفر شهرده و  09467بو ساییدان ایسه  .دیرنفری ایسه قادین 88184نفری کیشی و 

 0990نین توپالم مساحتی چالدیرا .دیرلرالرینی سوردورمکدهنفر ایسه کندلرده یاشام
یئر  -یئریه قدر متره 3511دن  0511سیندن هوندورلوگو دنیز سویه .ومتر مربعدیرکیل

  .دیردییشمکده
.  
 لوژی ساخالیان توپونیملرواؤزونده تاریخ و میت ♦

سیزلیق کندینده یاشام هاواسی هله ده توتور و ایش 077بو گؤزلردن ایراق قاالن شهرین،  
باخار  -آخار .یر کؤچوب گئدن انسانالرینی اؤزلمکدنالر یازپارا کند، آغیت 88یله نیند

ی، بوغان، قیزالرچایگلین: نین آدالری دا؛ یایالالری کیمی گؤزلدیر، چالدیرانینچایالری
 سینه چیخماغا هوسلندیریرلیگینه باخمایاراق، آدالری زیروهنین سرتداغالری ...و یار چایی

  ...و خوروزلو داغی، مورس داغالریال ، قوتسلیکقیز قاچان، تکه: انسان اوغلونو
ین دن، سیلدیریم قایاالر و انگهله چالدیران اوواسینا یئتیرمه -سینده، هلهبؤلگه قیرخالر

ریندا دولو مزار باغ -چارپیشمیش و دولوایلک دفعه داغالرین آراسیندا، ایکی سویداش قوشون 
یت چالدیران ملتی ایچینده شاه بلکه ده اوندا بو آغ .جکلی چالدیرانقازمیش باشی گؤره

 : اسماعیله دؤنوک بیر دیلک کیمی یئشرمیشدیر
 لر اولدواسماعیل گؤر نهاویان اویان شاه

 لر قان ایله دولدودره لر، تپه
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مانسیز نین آچالدیرا سیالله تپهیا دا  سیاللوتپهایلک ساوش یئری قیرخالر اولورسا، 
  .لمیش یئر، تام شهرین ایچینده دیر بو گوننین آدینا وئرینین شهیدلریساواشی

یا دا بَذ قاالسی اونودولماز ایگیدیمیز کوراوغولویا عاییدیر و ایندی  بوزقاال لره گؤرهدئییلن
نین یرامیز، چالدبونا داییر بلگه .ده او یئرده بو آددا بیر کند وار ایگیدلر یوردو چالدیرانین

 : سیندن بئله گلمیشنین سینهائلی
 ور اوغلونون بوز قاالسیک

 سیعرشه دایاندی ناله
 اؤردک ایله قاز باالسی

 چؤللرده یالقیز قالماسی
لردن وار اولموش بیر آراسیندا اسکی آواجیقو  چالدیران، ده، بؤلگهزرشهرهابئله 

دئییملره گؤره آغ  .شهرمیش کی ایندی اورادا قارا و آغ داشالردان باشقا بیر اثر گؤرونمور
هله ده او داشین اورتاسی اویولموش، دلیک و  .ورتاسیندان بیر شیره سوزورموشداشین ا

  ...ییربوشدور و قوناقالری گؤزله -بوم
نین دل کندیسعلر یاپدیردیغینی؛ نیز، گؤررسینیز عشقین مجنونالرا نهبیر آز آرتیق گزسه

لی داغالردا، داکی پوکهنین آناسینا ایشلنن آنیتین آرخاسینیانی باشیندا، چالدیران ساواشی
چوخور کند و بوزقاال هوندورلوکلریندن گلن  .دییه داغدا قازیالن بیر زاغا وار شیرین فرهاد

یال بیرلیکده شیرین فرهاد زاغاسینی سئیر ائتمک باشقا بیر دویغودور سویون شاققیلدیسی
  .او عشق زاغاسینا هردن کیلسه ده دئییلیر آغیزالردا .سانکی

بو کندده بؤیوک بیر قایا یووارالق شکیلده  .دیندا دا کندی وار چالدیرانینآ دلیک داش
  .اورتادان دلینمیش و او داشا گؤره کندین آدی دلیک داش قالیر

ا دئییلن بیر یئر وار تام قیرل پیلله ایمیش، یئر آلتین قیرخ پیللهکندینده  خیدیرلی
  .دوغرو قازیلمیش و گئدیر بلکه سونسوزلوغا دوغرو

یمی، ک تپه کندیجنگو بیر نئچه کند  تخت روان، شاه گلن، حراملوالق آراسیندا، خ
سولطان  تخت روان: اؤرنک اوچون .هامیسی چالدیران ساواشینی آندیران آدالردیرالر

  .سی اولموشدورنین دوشرگهسلیمین کراللیک تختی
ا دحراملو و شاه اسماعیلین ساواش اوچون چالدیرانا کئچیش یئری  گلن کندیشاه

  .هان دوغروسونو تانری بیلیر البت ...نین قونوشالنان یئریسولطان سلیمین حرم قادینالری
*** 
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 چالدیراندا خیدیر نبی ♦
نین دا اؤزونه اؤزگو عادتلری و اویونالری وار کی خالق آراسیندا باشقا شهرلره تای چالدیرا

بو  انساندان آییرمامیشدان، چالدیرانلیالر دن یئتمیشه اویقارلیق، انسانیایللر بویو یئددی
  .سینه یاریشیرالرمیشاویونالر ایچینده، آرخاداشالریال جؤمردجه

لردن یاوش یادالردان چیخماغا دوغرو گئدن گؤزل عنعنه -بو گونکی چالدیراندا، یاواش
چالدیرانلیالرا گؤره قیشین یاریسیندا بو عزیز گون  .سیدیربیری خیدیرنبی عنعنه

ندنی ایسه خیدیر پیغمبرین قیشین اوغالن چاغیندا هر یئری دوالنیب و قاردا  .وتالنمالیدیرق
اونا گؤره قیشین قیرل بئش گونو اؤتن گونون آخشامی  .بوراندا قاالنالرا یول گؤستریرمیش

ه ده بو گون بوتون ائولرد .پیالو ایله کیشمیش پیشیریلیر و قیزالرا، گلینلره پای یولالنیر
  .ل ساییلیرقوتسا
 

 اویونالر  ♦
یق ریق، ایت قوسدو، آششهابئله آشیرما، آغاجین تاپ، آنا منی قوردا وئرمه، بیز دارینی سپه

دم جوراب، الیم یاندی چک یوخاری، چکیشمه، خسته گول، ده -اویونو، قاریش آتما، جوراب
ن، هاواالن، اپ یولداشیمنه قورد دئییب، بابا وئر قیلینجی، گیزلن پاچ، آنام منه کور دئییب، ت

اززلی، جیزیق، سیلیم سوپوروم، قوالق بورما، قجیمه داش، قوناق باجی، پیشدی پیشدی، قار 
چوققورا دوشمک، آرادا ووردو، توپ عربی،  ،سی، ایکیلیک دسته، چوز )چ حرفی ضمه(گوللاه

  .سیدیسایا گلمز اویونالردان نئچه ...های گؤی گله گؤی گله، یومورتا دؤیوشدورمک و
*** 

، سیندنآران بولگه، ییغیبوارلیقالرینی ائالت توم موسیمینده، قانالر جوشا گلنده،  یاز
 .چورلرؤاوچون چالدیران یایالقالرینا ک قاتماق هسیرالرینی چئشیدلی لذتلر نین یاشامدوغا
گولن و : نیزدوشونس .یازی بورادا، چالدیراندا، یاشاماق ایسترسینیز بلکهده  رسنیز سیزؤبیر گ

نده، ییشیقوزوالرین مله، لرده، آل الوان چیچکلر ایچیندهیام یاشیل برهقیزاران آیالریندا 
یمی ، اوزوک قاشی کهاوادا رقصینده، دوم دورو بیرکپنکلرین عشق ، لریندهتمهؤبولبوللرین ا

سی یزهد نین گؤرکملی گؤلونون یانی باشیندا، عربنین بارون سدّییه اوخشار چالدیرافیروزه
زله بیرلیکده سئودیکلریلی یایالغیندا، یا دا، یایلیمالر دؤشونده نین کناریندا، مچیتسیشالله

 رسینیز، اوشقونالک آرایگوبه، آرخاجالردا سینیزدررشفالی اوتالر بالیق آولیرسینیز، 
  ...رلیکدهیلرین ساییرماالرییال بلی چیل کهلیک، چاشور توپالیارسینیز؛ هم ده فرهرسینیزاداد
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یین، خیال گؤزله .ی اوزونو سئیر ائدیرسینیزؤنین گلکهؤقونشو ا دا سینیرین یانی باشیندا یا
نیز قوشالرا یالالر، آما سینیر، دئییلمی؟ زگورلوکؤزلدیر اؤنه گ ...قوشونوز بیر آندا اوچا بیلیر

 ...دایانین .دئییرسینیز اقایارزونوزه فیسیلدؤا ...بیزلره یولسانکی  و بولوتالرا آنالمسیزدیر
 یوخسا سیز ده شاعیر اولدونوزمو؟

  .ییندی دئمهدئمه .مندن گوناه گئتدی
  .قالین ساغلیقال

 

 
 سیعرب دیزه شالله

 

 
 سیقیرمیزیلیق دره
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 یایالق

 

 
 چالدیران شهری

 
 چالدیران شهری
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 چالدیران -سیسید صدرالدین مقبره

 
 قره کیلسه
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 یل میدانیشاه اسماع

 

 
 چالدیران یایالقالری
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 شاه اسماعیل آنیتی

 

 
  ملت پارکی چالدیراندا
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 لرحاقیندا اؤزل صفحه رویا خانیم راک
 

 نین ان چالیشقان عضولریندن ساییلیرسیرویا خانیم راک ائل بیلیمی عایله.  
 0351-  لیک تبریزه را همیشهده ائولنیب و ایکی ایل سون -0362ده مراغادا دونیایا گؤز آچمیش و

  .کؤچموشدور
  یازیسی نشر اولموشدور 06بو گونه کیمی درگیمیزده.  
 0390- سینده چالیشیرجی ایلدن اعتبارا ائل بیلیمی موسسه.  
 دا و یا نییازیالری عموما ناغیل یا دا خالق مراسیملری حاقدا اولوب، عینی حالدا ائل بیلیمی توپالنتیالر

  .کئچیریلن مراسیملره گؤره راپور یازیب، درگیده نشر ائتمیشلرفرقلی مناسبتلره گؤره 
 لری اکثرا تبریز یا دا مراغایا عاییددیرتوپالدیغی فولکلور نمونه.  
  رویا خانیم راکین خیاطلیقدا دا تخصصی وار و آذربایجان خالق گئییملرینی تیکمیش و سرگیلرده اشتراک

  .ائتمیشدیر
 تردا دا چالیشماالری اولموشدورسینده تئاائل بیلیمی چرچیوه.  
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قیسا اؤز گئچمیشم █
سینده، مراغا شهرینده آنادان  -87شهریورین  لیندهای 1658

  .یه گئتمیشماولموشام؛ همین شهرده بؤیویوب مدرسه
ده یاشاماق  -0371ده ائولنیب، ایل یاریم سونرا، یعنی  -0362

یر، دتبریزلیاوچون تبریزه گلمیشم، چون حیات یولداشیم 
آما  .بونون اوچون سوروشاندا هارالیسان؟ دئییرم مراغالی

عؤمرومون یاریدان چوخو تبریزده کئچدیگی اوچون داها چول 
  .تبریزلیم

  .دوغوملو بیر اوغالن 76دوغوملو بیر قیز و  69ایکی اوالدیم وار، 
وندن م آال بیلدیگیم گچول چول کیچیک یاشالریندان هنر و ادبیاتا ماراغلی ایدیم، الیمه قل

رسیم چکیب و اوخوما یازما اؤیرنندن الیمه دوشن هر یازینی اوخوموشام؛ ان چول ناغیل 
  .کتابالری و رومانالر ماراغیمی چکرلر

دن یدیم، ایکی اوچ ناغیل دئدیرتمهمله گؤروشسهاوشاقکن، هر زامان بؤیوک بابا یا بویوک ننه
  .یم سحرلی دونیامدیالر دونیاسی منال چکمزدیم؛ ناغیل

آنامین آلدیغی کتابالر، سونرا دا بؤیوک بابامین و بؤویوک  -اوخوما، یازما اؤیرنندن سونرا، آتا
عمومی  نینمین کتابخاناسینداکی بوتون رومان و ناغیل کتابالرینی اوخویاردیم، مراغادایی

 یر یئره قوناق گئدندهکتابخاناسیندا دا اویه اولموشدوم، کتاب امانت آلیب اوخویاردیم، ب
ه ینان دؤنردیم، و بو عادت بو گونکتابخاناالری اولسایدی، ائوه دؤننده بیر قوجاق امانت کتاب

  .قدر دوام ائدیب
چول اوخودوغوما گؤره یازیالریم دا گؤزل اوالردی، او زامانالر بیزیم انشا درسیمیز واریدی، 

دن سورغویا چکیلردیم، سونرا بیر یئردن هر ایلین ایلک انشاسین اوخودوغومدا معلم طرفین
دیگیمی آنالییب، تشویق ائدردیلر، هنر و ال ایشلرینده ده باشاریلی ایدیم، گؤزل کوپی چکمه

نین ایکینجی کالسین لیگی راهنماییرسیملر و ال ایشلری الیمدن چیخاردی؛ درزی
  .دیملرینده چول ابتدایی اوالراق اؤیرشقورتاراندان سونرا یای تعطیل

دبیرستانا کئچنده بیر یانلیش سئچیم اوزوندن، باشاریلی اولدوغوم هنر و ادبیاتدان اوزاق 
م، دیبیلمهدوشدوم و علوم تجربی اوخودوم، سونرا دا همن ائولندیگیم اوچون درسه دوام ائده

  .دانشگاهی تحصیالتیم یوخدور
ولو ، باشقا ال ایشلرینده ده الی سلر بویو خیاطلیق ائدیب بو ایشده چول باشاریلی اولدومایل

  .ایدیم، هر ایشین اوجوندان قوالغیندان بیر آز اؤیرشسم گؤزلجه یئرینه یئتیره بیلرم
  .ده فرانک خانیم فریدنن تانیشدیم و بو تانیشماق گؤزل بیر دوستلوغا دؤنوشدو -0322
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فرانک خانیم ادبیاتا ماراغلی اولدوغومو ائشیدینجه تورکجه 
یازا بیلدیگیمی سوروشدوالر، منیم اوخودوغوم تک  اوخویوب،

 "ور اوغلوک"تورکجه کتابالر بؤیوک بابامین کتابخاناسینداکی 
  .شعر کتابی ایدی "سازیمین سؤزو"و سهندین 

بیلیمی بولتنیندن منه فرانک خانیم بیر ایکی سایی ائل
دی؛ سونرا دا منیم یازماق اوچون وئریب اوخومامی ایسته

اغیمی گؤرونجه منی تورکجه یازماغا تشویق شوق و مار
ائتدی؛ من او آنا قدر بیر سطیر بئله تورکجه یازمامیشام، 
بوتون فارسجا یازدیقالریمدا اؤز کؤنلوم اوچون 
یازدیقالریمدیر دئدیگیمده، منه چول گؤزل بیر جواب وئردی، عؤمروم بویوجا اونودمایاجاغیم 

 : بیر جواب
جه قدر باشارساق تورکق، دیلیمیزی دیری ساخالماق اوچون نهبیز آنادیلیمیزه بورجلویو -

ی آچماق نین قاپیسینخاناییک، سن باشال یاز، یقین بیل، بیر صاندیقیازیب اوخومالی
  .جکاؤزونه تؤکولوب گله -دیر، سن قاپینی آچیب باشالسان، دالیسی اؤزکیمی

 آدلی یازی ایدی، بو یازی فرانک "منهمهربان ن"من ده باشالدیم؛ ایلک تورکجه یازدیغیم یازی 
جی  -51 -50نین نین زحمتلری قبولالنماقالریال، ائل بیلیمیخانیم و خانم نیگار خیاوی

  .ده چاپ اولدو -0390قادین اؤزل ساییندا 
 الریندا حاضیر اولوب، اشتراکنین آیلیق توپالنتیده ائل بیلیمی -0390لییم، بونو دا دئمه

  .ائدیردیم
نین فولکلوریک دبلر و رسملرینی آراشدیریب و یازماغا بو یازیدان سونرا، مراغا شهری

آرادا  و ...باشالدیم، توی و ائلچیلیک، اوشاق دوغوب بؤیوتمک، آخیر چرشنبه و بایرام، محرم
نین الریبیلیمی خانیمالری، هم ده ائلنین قدیم ناغیلدا بیر یازدیغیم فولکوناغیل و آذربایجا

  .لیشماالریندان یازدیغیم راپورالر، او گوندن بوگونه قدر چاپ اولوبالرچا
نین خصوصا خانیمالرین بوتون فرهنگی لریبیلیمی اویهسون ایکی اوچ ایلده ائل

  .چالیشماالریندا اشتراک ائتمیشم
بیرلیگی ایچینده، سینما ایله گؤزل بیر ایش "بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان"ده  -0394

ی نین اجرا ائتدیگده اجرا ائتدیگیمیز چیلله مراسیمینده، ائل بیلیمی خانیمالرییناج
فولکلوریک نمایشده گلین شکوفه خانیم رولونو اویناییب و بو مراسیمدن سونرا خانم دکتر 

جشنواره "نین رئیسی ایله بیرلیکده همن ایلین احمدی، او زامان بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجا
  .نمایشگاهیندا اشتراک ائتمگه قرار وئردیک "حجاب و عفاف
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بهمن مجتمعینده برگزار اولدو و  89بو جشنواره تبریزین 
نین قاجار نین بؤیوک باباالریمنیم خانم دکتر احمدی

زامانیندان قالما، رسمی پالتارین اوستوندن تیکدیگیم 
  .پالتار، ایکینجی مقامی سنتی پالتارالر سیراسیندا قازاندی

نین سیده آقای رضا سرابی اقدم بازار موزه -0395
نین قدیم قورولوشو اثناسیندا مندن نئچه دست آذربایجا

سینه لیک حجرهده درزیپالتارالری مدلینه، پالتار موزه
دیلر، من ده جان و می ایستهقویماق اوچون تیکمه

  .کؤنولدن قبول ائدیب و بو ایستکلرینی یئرینه گتیردیم
الری یاواش ییغیب یازیرام، بو ناغیل -الرینی یاواشنین قدیم ناغیلده آذربایجاسون بیر ایل

  .الری ائشیدنلره ناغیل ائلیرمیازماغین یانیندا یئری گلنده ناغیل
سی اوالراق، بومی محلی سیندا ائل بیلیمی مؤسسه 4 -5 -6شهریورین جی ایلده  -96

ا، قولچاق سرگیسی و فرهنگی ایشلرین یانیندینده اشتراک ائدیب، گؤزل قولچاقالری کمپین
سینی دوزلتدیگیمیز کاراکترلر و بیر قولچاقین الریندان نئچهنین قدیم ناغیلآذربایجا
  .یال اوشاغالر و بؤیوکلره اجرا ائتدیک و بؤیوک ایلگی گؤردوکاشتراکی

 
الریمی غیلالری، هم ده اؤز ناده چالیشااماق و فولکلوریک آذربایجان ناغیلبو مؤسااسااه 

ئره ییغیب الری بیر یدیگیم ایشلردیلر، سونرا بو ناغیلیازماق ایندیلیک منیم گؤرمک ایسته
کتاب شاکلینده چیخارتماق دا منیم اوچون گؤزل بیر آماجدیر، انشااهلل بو ایشلرده باشاریلی  

  .اوال بیلرم
ویق وب یازماغا تشالزم بیلیرم عزیز دوساتوم فرانک خانیم فریددن منی آنادیلیمده اوخوی 

سیله تانیشدیرماغالری اوچون و عزیز دوستوم و دیرلی اوستادیم بیلیمی مؤسسهائدیب و ائل
لر بویوندا هر زامان منیم دالیمدا دوروب، حمایت و یازماغا دن بو ایلخانم سوسن نواده رضی

، ی دوزلدیبتشاویق ائدیب، هر ایشاه ال آتدیغیمدا اؤزگوون وئریب و هر زامان یانلیشالریم  
  .منه چول گؤزل شئیلر اؤیرتدیکلری اوچون تشکر ائلییم

بو مکتبده اسااتادالرین محضااریندن اؤیرشاامک اوچون چول شاائیلر وار و من هله یولون 
   .باشیندایام، امید ائدیرم اوستادالریما الیق بیر اؤیرنجی اوالم
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 الریندانآنامین ناغیل  █

 
پورراضیه خانیم بهجت  

 
ر پور دوخانیم بهجت قایناق شخصی راضیه الرینآشاغیدا اوخویاجاغینیز ناغیل :نوت"

 وار( رویا خانیم بونالری ساوادی کالس آلتی ،مراغا شهرینده 0389/6/87تاریخی )دوغوم
اوستونه  لریندن کاغیذاوشاقلیقدا آناالریندان ائشیدیبلر، بوگون اونالری شخصی حافیظه

 " .دیالکتیله یازمیشالر تبریز ناغیلالر .گتیریبلر
 )ائل بیلیمی رداکسیه هئیتی(

 قاری ننه ایله قارقاالر ●
  .کیم یوخودیدان سورا هئچبیری وار ایدی، بیری یوخودی، اهلل

جا نین باالنین بیر باالجا ائوی وار ایدی؛ قاری ننهبیر قاری ننه وار ایدی، بو قاری ننه
  .ایدی نین بیر باالجا دا باغچاسی وارائوی

ننه گؤزلردی یای قورتوال پاییز بو باالجا باغچادا بیر اییده آغاجی وار ایدی؛ هر ایل قاری
  .لری درهگله، پاییزین اوّل یاغیشی یاغا، تا اییده

لرین بیر اوزی یوخدی، اونون لری درردی، گؤرردی اییدههر ایل قاری ننه اییده ...آممااا
  .دی، نه ده بیرینه پئشکش ائلییه بیلردیلردن یییه بیلراوچون نه اییده

 : اؤزونه دیییر -بیر ایل قاری ننه اؤز
لرین باشینا نه گلیر؟ بیر اوزلری وار، جاغام، گؤرم بو اییدهبو ایل اییده آغاجینی گوده -

 بیر اوزلری یول! 
او ایل باهار اییده آغاجی گوللنیر سورا دا گوللری تؤکور بارالنیر، قاری ننه هرگون 

  .گؤزلرینی دؤرد آچیر اییده آغاجین گودور
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الریندا، یئ نین بوداغبیر گون گؤرور بعلییی، بیر دسته قارقا گلدیلر، اوتدوالر اییده آغاجی
  .لرین بیر اوزلرین دیمدیکلییب یئدیلر، یئدیلر دویدوالر، اوچوب گئتدیلرها یئ، اییده

 : قاری ننه دئدی
 یرسیز؟لریمی ییسیزه دییرم، منیم اییده -

  .صاباحالری قاری ننه اوجاغی یاندیرار، شیشلری قویار اوتااا
 -قارقاالر گلیب بوداغالردا اوتورماق همان شیشلری باسار یانالرینا، قارقاالر چیغیرا

  .قاریلدیا اوچوب، گئدیرلر -باغیرا، قاریلدیا -چیغیرا، باغیرا
باسدیخدان سورا داها هئچ قارقا، بیر نئچه گون قاری ننه گلن قارقاالرین یانالرینا داغ 

نین باغچاسینا دوالنماز؛ قارقاالر گلیرلر قونشوالرین باغچاالرینا، اوتورورالر قاری ننه
  .مزلرنین یاخینینا بئله گلماغا جرات ائلهدووارالرین اوستونده، آما اییده آغاجی

ؤرور به اییده دریر گ لرین هامیسی یئتیشیر، قاری ننه بیر نئچهگون او گون اولور اییده
می، شیرین بال کی -قیرمیزی مخمل کیمی، دادی شیپ -به! اییده نه اییده، قابیغی قیپ

  .دیلرلیخدا ساغ سالیم اییدههر بیری بادام یئکه
 : اوزون توتور دووار اوستونده اوتوران قارقاالرا سسلنیر

  .قارقاالر، قارقاالر، گلین گلین، اییده یئتیشیبدییی -
 : نین جوابیندا دئییرلرالر دا سسلنیب قاری ننهقارقا

  .ممرول، یانیمیز پیشیبدیییقاری ننه گله -

 خوروزنان پادشاه ●
  .کیم یول ایدیدان سونرا هئچبیری وار ایدی، بیری یول ایدی، اهلل

نین بیر خوروزی وار ایدی، هرگون اوغالن قدیم زامانالردا بیر اوغالن وار ایدی، بو اوغال
ماغا خوروزو دا اؤتورردی کوللوگه، خوروز کوللوکده دوالناردی، آخشام ردی ایشلهگئد

  .اوغالن ایشدن قئییدردی خوروزو دا گؤتورردی گئدردیلر ائولرینه
بیر گون گینه اوغالن گئدر ایشه، خوروز دا گئدر کوللوکده، دوالنار، دوالنار، تورپاقالری 

  .لر بیردن بیر دانا بیستی تاپاردئشه
 : بیستینی تاپدیغینا گؤره چول سؤوونر، باشالر بانناماغا

  ...قوققولو قوقووو بیستی تاپمیشااام، قوققولو قوقووو بیستی تاپمیشااام -
  :کوی ساالر شاه بونون سسینی ائشیدر؛ قراوولالری چاغیرار دییر -او قدر باننار، های
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  .باش قوالغیمی آپاردینن آلون، منیم گئدون بو خوروزون بیستیسینی توتون الین -
  :قراوولالر گئدرلر خوروزی تاپارالر بیستیسینی الیندن آالرالر؛ خوروز گینه باشالر بانناماغا

  ...ایمیییش، قوققولو قوقووو شاه منه موحتاج ایمیییش قوققولو قوقووو شاه منه محتاج -
  :شاه گینه خوروزون سسینی ائشیدر، حیرصلنر، قرووولالری چاغیرار دییر

 حیا خوروزون بیستیسینی وئرون اؤزونه، منیم آبیریمی آپاردی!!!آپارون بو بی  -
قراوولالر آپارارالر خوروزون بیستیسینی وئررلر اؤزونه، خوروز بیستینی آالر گینه باننار 

 : دییر
نن قورخار نن قورخار ایمیییش، قوققولو قوقووو شاه منقوققولو قوقووو شاه من -

  ...ایمیییش
  :وروزون سسینی ائشیدر حیرص باغیرساغین کسر، قرووولالری چاغیرار دییرشاه خ

دی، گئدون توتون گتیرون بو خوروزون دیلی چول اوزوندی، اوز وئردول آستار ایسته -
  .جاغام بو دیل اوزون خوروزیوئرون آشپز پیشیرسین یئیه

ازخاناسینا، وئررلر نین آشبقراوولالر گئدرلر خوروزی توتارالر آپارارالر شاهین قصری
 : آشبازا دییرلر

  .شاه امر ائلییپ بونو پیشیر -
 لرینی یولسونالر، خوروز باننارآشبازالر خوروزی ساالرالر لگنده داغ سویون ایچینه للک

 : دییر
  ...قوققولو قوقووو نه ایستی حامام ایمیییش، قوققولو قوقووو نه ایستی حامام ایمیییش -

روز ماغا؛ خوساالرالر قازانا قویارالر اوجاق اوسته باشالر قئینهخوروزی لگندن چیخاردیب، 
 : باننار دییر

  ...قوققولو قوقووو نه داغجا تیان ایمیییش؛ قوققولو قوقووو نه داغجا تیان ایمیییش -
خوروزی چیخاردارالر قویارالر زعفرانلی دویو دؤروسونون اوستونه، آپارارالر شاهین 

 : دییرقوللوغونا، خوروز باننار 
  ...قوققولو قوقووو نه آغجا تپه ایمیییش، قوققولو قوقووو نه آغجا تپه ایمیییش -

 : شاه خوروزی گؤتورر قویار آغزینا، خوروز باننار دییر
  ...اوتاغ ایمیییش، قوققولو قوقووو نه قرانلیق اوتاغ ایمیییش غقوققولو قوقووو نه قرانلی -

 : ازینا، باننار دییرشاه خوروزی اودار خوروز گئدر شاهین بوغ
  ...قوققولو قوقووو نه دارجا داالن ایمیییش، قوققولو قوقووو نه دارجا داالن ایمیییش -

 : شاه خوروزی اودار خوروز گئدر یئتیشر شاهین قارنینا، باننار دییر
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  ...لمه دره ایمیییشلمه دره ایمیییش، قوققولو قوقووو نه لئهقوققولو قوقووو نه لئه -
دووارا شاهین قارنی  -بویانا اؤزون چاالر در -قدر شاهین قارنیندا قاچار اویانخوروز او 

 : سانجیالنار، دییر
 ای وای اؤلدوم،  -

ونی ییرتار پیریلدار چیخار  ...خوروز داها شاها امان وئرمز شاهین .دورار قاچار سو باشینا
 : ائشیگه، باننار دییر

یرتیلدی، تی ی ...م جانیم قورتولدی، شاهینتی ییرتیلدی، منی ...قوققولو قوقووو شاهین -
  ...منیم جانیم قورتولدی، قوققولو قوقووو

 قاری ایله پیشیک ●
بیر قاری واریدی، بو  .کیم یوخودیدان سونرا هئچبیری واریدی بیری یوخودی، اهلل

بو قاری چول پینتی بیر آروادیدی، ائو ایشی زادی  .نین بیر پیشیکی وار ایدیقاری
  .دی؛ بیر گون زیرکلنر دورار ائوی سوپورر؛ ائوی سوپورورکن بیر بیستی تاپارگؤرمزی

سئوینجک بیستینی گؤتورر بازارا گئدیب بیر آز حالوا آالر، حالوانی گتیریب قویار طاقچایا، 
 : پیشیگینه دییر

  .من چول یورولموشام، قوی بیر آز یاتیم، دوروم حالوامیزی یئیال -
حینی توتانماز، ایستر آتیلسین طاقچادان حالوادان یئسین، ال قاری یاتار، پیشیا طاما

  .نین گؤزونون آلتی دیدیلرنین باشینا، جیرماغی ایلیشر قاریایاغی زویر دوشر قاری
نی آتار نان، حیرصلنیب جهرهقاری دا یوخودان دیسگینیب آتیالر، گؤزو ده دیدیلدیغین

نا اشیب، ساواشیب سونراسیندا قاضی یانیدَیَر پیشیگین باشی یاریالر، بو ایکیسی ساو
  .گئدرلر

 : قاضی اوالن بیتَنی سوروشار؛ قاری دییر
  .من ائوی سوپورمزدیم -

 : قاضی
  .پینتی ایمیشسن قاری -

 : قاری
  .بوگون دوردوم ائوی سوپوردوم -

 : قاضی
  .سن قاریزیرکلنمی -
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 : قاری
  .ائودن بیر بیستی تاپدیم -

 : قاضی
  .شانسون گتیریب قاری -

 : قاری
  .گئتدیم بیر آز حالوا آلدیم -

 : قاضی
  .گؤیلون ایستییب قاری -

 : قاری
  .گتیریب قویدوم طاقچایا -

 : قاضی
  .بوغازی تمیز ایمیشسن قاری -

 : قاری
  .پیشیک آتیلدی حالوانی یئسین -

 : قاضی
  .نفسی ایستییب قاری -

 : قاری
  .دوشدی منیم گؤزومی جیرماخالدی -

 : قاضی
  .سورمه چکیرمیش قاری -

 : قاری
  .نی آتدیم پیشیگین باشی یاریلدیمن ده جهره -

 : قاضی
  .تئلینی داریرمیشسان قاری -

 : قاری باخار پیشیگه، پیشیک باخار قارییه، قاری دییر
  .دور گئدال حالوامیزی یئیال پیشیییک -

  .دوروب گئدرلر ائولرینه، حالواالرینی یییرلر
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 اصالت ناغیلی ●
کس یوخودی؛ قدیم زامانالر بیر والیتده دان سونرا هئچودی، اهللبیری وار ایدی، بیری یوخ

بیر پادشاه واریدی، بو پادشاهین بیر دورّ قاشلی اوزوگو واریدی، پادشاه بو اوزوگو چول 
  .سئوردی

در دورّو قبیر گون پادشاه اوزوگونی تاخاندا گؤرر اوزوگون قاشینا بیر قره لکه دوشوب، نه
  .ال گئتمزسیلر یووار او قارا خ

 : وزیری وکیلی چاغیرار دییر
  .تئز اولون تاپون گؤروم نه اولوب منیم اوزوگومون قاشینا -

وزیر وکیل هر کسدن سوروشارالر بیر جواب تاپانمازالر، شاه دا بوالرا حربه بیچر، دییر 
 نین ده جوابینی تاپاممیسیز؟بس سیز نه تَهر وزیر وکیلسیز بیر باالجا مسئله

 : ر وئرر شهرده جار چکرلروزیر دستو
قبله ی عالمین اوزوگونون قاشینا بیر خال دوشوب هرکس بونون علتینی بیلسه گلسین  -

  .دئسین، جایزه آلسین
 : نین قاپیسینا دییرصاباحیسی بیر کاسیب کیشی گلر شاهین سارایی

  .نین جوابینی بیلیرممن مسئله -
 : کیشینی آپارارالر شاهین یانینا؛ شاه دییر

 ی کیشی دئنه گؤروم نه اولوب منیم اوزوگومه؟آ -
 : کیشی بیر اوزوگه باخار دییر

ی عالم ساغ اولسون، بو دورّون ایچینده بیر قورت وار، او قورد ایچریدن دورّو یییر، قبله -
  .اونون اوچون دورّه قارا خال دوشوب

 : شاه دییر
نن دیرارالر، ایچینمه آی کیشی، دورّه نئجه قورت دوشر؟ وئررم قاشی سینسفئهله -

  .قورت چیخماسا وئررم جالد بوینووو ویرار هااا
 : کیشی دییر

  .عالم ارخئیین اولون بو دورّوده قورد وار -
 : شاه وزیره دییر

 بو دورّو سیندیرین گؤروم نئجه قورت وار؟ -
  .، دورّو سیندیرارالر گؤررلر بعلییی، ایچینده بیر قورت وار...هر نه

رین نین عاغلینا آفین عاغلینا هوشونا حیران قاالرالر؛ شاه کیشینهامی کاسیب کیشی
 : دئییب دستور وئرر
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  .جه یئدیردون، ایچیردونآپارون آشبازخانییه بو کیشینی قشا -
 : صاباح پادشاه کیشینی چاغیرار قوللوغونا، دییر

  .نن چیخال گزماغانن چول خوشالنمیشام، گل سننن درایتونسنین عغلون -
 : یه دییرور وئرر مهتر آتینی گتیرر، مینر آتا، کیشیشاه دست

 بو آت منیم الپ یاخجی آتالریمین بیریدی، نه دئییسن بو آتا؟ -
 : کیشی بیر آز باخار آتا دییر

ی عالم ساغ اولسون آت یاخجی آتدی، آما سو قیراغینا یئتیشنده بیر آز میغایات قبله  -
  .اولون سیزی سویا ساال بیلر

 : شاه دییر
و نئجه سؤزدی آی کیشی؟ الپ ائله ایندی سورورم سو قیراغینا گؤرم اگر منی سویا ب -

  .جاغام بوینووو ویرسینالرسالماسا وئره
سورا دا آتی چاپیردار چای قیراغینا، آت دؤرد نال قاچار قاچار، آما چای قیراغیندا بیردن 

  .کیشنر گیرر چایین ایچینه
 : دارالر؛ شاه کیشینی چاغیرار دییرخدم حشم قاچارالر شاهی سودان چیخار

سه آفرین سنه، سورا دا دستور وئرر آپارون بو کیشینی آشبازخانییه گؤیلو نه ایسته -
  .یئسین ایچسین

 : صاباح پادشاه کیشینی چاغیرار قوللوغونا، دییر
لی بیر آدامسان منیم تشکیالتیمی، بارگاهیمی گؤردون آی کیشی سن چول عاغیل -

 سن؟م اؤزومه شاهلیغیما نه دییدئنه گؤروم منی
 : کیشی باشین ساالر اشاغییه دییر

پادشاها منی بو بیر دانا سؤالدان معاف بویور، آیری سؤز نه سوروشوسان سوروش جواب  -
  .وئریم

ا وئررم سن، یوخسشاه گومانا دوشر، دییر یول، اولماز، گرک ائله بو سؤالیمین جوابین وئره
  .ویاؤلدوررلر بیله

 : البید قاالر دییرکیشی 
  .جاغام آما اوّل امان ایستیرمقبله عالم ساغ اولسون، جواب وئره -

 : شاه دییر
  .امان وئردیم، دانیش -

 : کیشی دییر



 073 
 

زاده دئییلسن، سن ایندی شاهسان، پادشاها سن چول یاخجی بیر آدامسان، آمما اصیل -
  .آما شاه اوغلو دئییلسن

  .نین بوینون ویردیراجالدی چاغیرار کیشیشاه بو سؤزو ائشیدیب چول غضبلنر، 
 : کیشی دییر

 سن؟قبله عالم سن منه امان وئرمیشدون، اولمییه سؤزونن دؤنه -
  .شاه گؤرر بعلی دااا، امان وئریب، قرووولالری چاغیرار دستور وئرر کیشینی ساالرالر زیندانا

 : ز، دییرنان آتامماشاه کیشینی آتار زیندانا، آما فیکیر خیاالتی باشین
نین ده جوابین دوز دیغی ایکی مسئلهکیمین بیلمهآی اوغالن بو قاباغجان دا هئچ -

  .دئمیشدی، بو ایشین ایچینده بیر ایش وار
فیکیر خیاالت قورت کیمی دوشر شاهین بئینینه، گئجه خیاالتدن یاتامماز، گون 

 : نین یانینا، دییرچیخماق همان گئدر آناسی
 وم منیم آتام کیمدی؟ منیم اصلیم هارداندی؟آنا دوزون دئنه گؤر -

 : آناسی دییر
  .دینسیهمیسن؟ سنین آتان شاه ایدی، سن ده اونون شاهزادلهاوغول سفئه -

 : شاه دییر
  .جاغامینان اؤزومی اؤلدورهسن، یا بوردا بو قیلینجآنا یا دوغروسون دئیی -

 : آناسی البید قاالر، دییر
دی، اؤزونه بیر شاهزاده ایستیردی، آما من هر نه بویلو اولوردوم اوغلوم منیم اریم شاه ای -

غ جااؤلو دونیایا گلیردی، سون دفعه شاه حربه کسمیشدی اوشاق اؤلسه منی ده اؤلدوره
دا خانیمی منن بیر بویلو ایدی، بیر ایکی گون منیم سانجیم ایدی، قصرین آشبازینین 

آناوای  -اوشاغیم دوغاندا اؤلدی، ماما آتا توتمامیشدان قابال سنی دوغموشدی، منیم ده
راضی سالدی سنی آلیب قویدول اؤلن اوشاغین یئرینه؛ سن آشباز اوغلوسان، آما منیم اؤز 

  .جه فرقون یوخدینان ذرهاوشاغیمی
  .شاه بونو ائشیدیب، یولالر کیشینی زینداننان چیخاردیب گتیررلر

 : دییر
 لرین جوابینی هاردانی دئنه گؤروم بو مسئلهسن دوز دئییردین آی کیشی، آما ایند -

 بیلدون؟
 : کیشی دییر

ی عالم ساغ اولسون او کی دورّودی، اگر ائشیکدن بیر شئی اولسایدی اوزوگه سیز قبله -
نن ی ایچینآغاج: بیلردوز، بس ائشیکدن بیر شئی اولمامیشدی، آتاالریمیز یاخجی دئییبلر
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او کی آت ایدی، آتین قیچالرینا  .قورت قارالدیبقورت یییر، بس بیلدیم دورّو ایچریدن 
یر لیخدا گامیشالرنان بنین توکی اوزوندی، بیلدیم بو آت کورپهباخدیم گؤردوم قیچالری

یئرده بؤیویوب، گامیش سوتو امیب، اونون اوچون گامیشالرا تای سویو سؤوویب، سو گؤرنده 
  .اؤزون ده، میننین ده سویا آتاجاق

لره جواب وئردیخجا، هر سفرینده منه انعام، خلعت وئرمک عوضینه، سئلهسیزده قوربان، م
دستور وئردوز منی آپاراالر آشبازخانایا قارنیمی دویوراالر، بیر اصالتلی شاهزاده انعام خلعت 

 .وئرردی
 : نین جوابالرینا آفرین گتیرر، سورا دا دییرپادشاه کیشی

لی بیر وزیریم اولسا، سنین کیمی عغیلمن اصیلزاده بیر شاه اولمییه بیلرم، آما -
عادل  لی تدبیر تؤکسه،یولومدان چاشاندا دوز یولو منه گؤرسدیب، مملکت ایشلرینده عغیل

و یاخجی بیر شاه اوال بیلرم، نه یاخجی سن منه وزیر اوالسان بیرلیخدا بو مملکتی 
 .دوالندیرال

: کیشی ده دییر
 .ورسان گؤزوم اوستهی عالمه جانیم قوربان، هرنه بویقبله-

 .کیشی شاها وزیر اولدو، ایکیسی بیرلیخده مملکتی دوالندیرماغا باشالدیالر
  .یئدی، ایچدی، یئرینه گئچدی 

 .گؤیدن اوچ آلما دوشدو، بیرین من یئدیم، بیرین رؤیا یئدی، بیرین ده نغیل دئین
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روفولکل و جایگاه اهمیت
صرافیعلیرضا با آناج ویژه وگوی گفت

 هینشر 21انجام شده، بخش نخست آن در شماره  0395مصااحبه در تابساتان ساال     نی: اایتوضا 
 نامهژهیمحرم و و نامهژهیو یبعد یهامعهذا چون شااماره د،یچاپ رساا( به95 وری)شااهر یمیلیائلب

 4در  آن )جمعاب یبعد یهاچاپ قساامت نامه،ژهیبه خاطر حفظ فلساافه و بود، یمرکز یهااسااتان
دوسااتان خواسااتار نشاار کامل متن مصاااحبه بودند، لذا   یحال آنکه برخ افتاد. قیعوقساامت( به ت

. دییفرمایمالحظه م نکیکه ا ابدیانتشار  کجای مهیکل متن مصاحبه به صورت ضم میگرفت میتصم
"یمیلیائل ب هیریتحر تیهئ"

 تک که باشدمی نگ هر منطقه، شناسنامه مردمان همان محلفره: گروه فرهنگی آناج
 خیتاری قدمت لحاظ به ایران نیز .برندو پدران خود به ارث می نیاکان از آگاهناخود افراد تک

 یزن غنی فولکلوری دارای دلیل همین به و است گوناگونی عقاید و رسوم و آداب تنوع دارای
 تا دیرباز از آذربایجان ساااله هزار چند منطقه در جنبه هر از فرهنگ بودن غنی .باشاادمی

این توجهات چه در زمینه  .خود اختصاص داده است به را توجهات بیشترین مراتب به کنون
 مختلف های بخش در امروزه تحریفات از پیشااگیری در چه و معرفی و آشاانایی با مبانی

.طلبدمی را زیادی آذربایجان، تالش فولکلور
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ناج، به منظور بررسی اهمیت فرهنگ بومی منطقه آذربایجان در ایران که پایگاه خبری آ
وی وگاشتراکاتی نیز با فرهنگ تاریخی و مدنی و حتی دینی با آن سوی ارس دارد، گفت

 ومیب فرهنگ متولی خود که «علیرضا صرافی، فولکلور شناس تبریزی»صمیمانه خود با 
ا، ر است آورده جای به ارزشمندی هایفعالیت راه این در و باشدمی آذربایجان زیبای منطقه
  .کندمی گرامی مخاطبان تقدیم

  
 ایید؟بفرم تانبیوگرافی و هافعالیت مورد در و کنید معرفی را خودتان لطفا: آناج

 در فشری صنعتی دانشگاه از .امآمده دنیا به ارومیه در و تبریزم اهل اصالتا بنده: صرافی
  .دارم فعالیت ساختمان رشته همین در و امشده التحصیلارغف عمران مهندسی رشته

قبل از ورود به دانشگاه به ادبیات زبان مادری عالقمند بودم و کمابیش مطالعاتی داشتم، 
تدریج گسترش دادم که شروع کرده و به م رافرهنگی هایاز زمان ورود به دانشگاه فعالیت

های فرهنگی تشکیل شهوگروهی بنام گروه پژ .زمان شاه بوداواخر این دوران مصادف با 
دعوت کردیم و بعد ( تبریز و خوی)ز آذربایجان، ا را هادر اواسط دهه پنجاه عاشیق و دادیم

های تهران و ها از جمله دانشگاهاز این کار، یک موج بزرگی به راه افتاد و بیشتر دانشگاه
زمان  از آن .ها دعوت کردندا نیز از عاشیقامیرکبیر و علم وصنعت این کار تکرار کردند و آنه

 های فولکلور تشکیل دادیمکالس .مطرح شددر سطا دانشگاهی  جامعه در موسیقی عاشیقی
ه در دادیم کهایی در این زمینه ترتیب میکردیم و سخنرانیو از اساتید فولکلور دعوت می

  .از انقالب بنده بود های قبلاین موارد فعالیت .کردند سخنرانیآن اساتید بزرگی 
 فعال "وارلیق"ه وزین نشری در .دادممی انجام فرهنگی کارهای همچنان نیز انقالب از بعد

 از و امداشته را هیئت دکتر و فرزانه دکتر آقای و نطقی دکتر شاگردی بودم و افتخار
در نشریه  0359 از سالم هایمقاله .امبرده هابهره پرمغزشان سخنان و مشفقانه هایراهنمایی

 با "وارلیق"عالوه بر  هایمهمکاریدانشجو بودم( بعدها نیز هنوز )آن زمان  .وارلیق چاپ شد
بودند در  آنبهزاد بهزادی، مسئول  استادکه مرحوم  "آذری"دیگر از جمله نشریه  اتنشری

داشتند  "یاتائل دیلی و ادبی" جریان بود، قبل از انتشار آذری نیز ایشان یک کتاب ادواری بنام
 .من در هیئت تحریریه این مجموعه مسئولیت داشتم .شدهر سه ماه یک بار چاپ میکه 

 36بنام من صادر شد که در طول سه سال و در  "دیلماج"ای بنام بعد از مدتی مجوز نشریه
شار جلوی انت، نگفتند جزئیات آنرا همکه بنا به دالیلی  0326شر شد و بعد در مهر تنمشماره 

  .ن نشریه گرفته شدای
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وع را شر "ائل بیلیمیآذربایجان "موسسه غیرانتفاعی ثبت  مقدمات 0327سال بعد یعنی 
مجوز رسمی این موسسه در اردیبهشت  .کردیم و همزمان یک بولتن داخلی تهیه کردیم

شماره نشریه  72یک دفتر برای این کار داریم و از آن زمان تا کنون  .صادر شد 0322سال 
لر( لغات محلی )یئرل سؤز صی در موضوعات فولکلور )یا ائل بیلیمی( و مردمشناسی واختصا

  .چاپ شده است
ه و نشر تهی در زمینه فولکلور نیز به چاپ رساندیم ونیز همچنین تعدادی کتاب تخصصی 

ون ایم که اکندر این همین زمینه شروع کرده "ائلدن"های ادواری نیز باعنوان یک سری کتاب
  .آن نیز در آستانه چاپ استسوم  شماره

در سوئد،  و کشورهای خارجی دعوت شده کنگره فرهنگی در 01تا کنون به بیش از 
 .تمهایی داشآلمان، ترکیه و آذربایجان در همین زمینه فولکلور و مسائل فرهنگی سخنرانی

ر، هران، امیرکبیهای مختلف ایران مثل دانشگاه تداوطلبانه در دانشگاه 0324تا  0377از سال 
اد در دانشگاه آز .امتدریس کرده ...مدرس و الدین طوسی و تربیتعلم و صنعت، خواجه نصیر

تن دیگر از اساتید سه بینی شده بود که بنده و واحدی پیش 4یک دوره پودمانی  تبریز هم
یش ز بالبته در سطا ایران نی .واحدی تدریس کردیمچهار زبان و ادبیات ترکی در این درس 

ر کشوسراهای مختلف مختلف تهران، تبریز و ارومیه و فرهنگ هایبار در دانشگاهپنجاه از 
  .تعداد زیادی از نشریات منتشر شده است هایم درسخنرانی داشتم و مقاله

وه صورت جزام که تا به امروز سه بار )دوبار اول آن بهکتابی در زمینه فولکلور هم نوشته
  .ها بوده( چاپ شده استدرسی در دانشگاه

  
 اسم کتاب چیست؟: آناج

در این کتاب ضمن اینکه فولکلور  .است "ترکان ایران ادبیات شفاهی" کتاب اسم: صرافی
ام که ام، سعی داشتههای آن را نیز توضیا دادهو شاخه را به صورت کلی معرفی کرده

زبانان ایران انتخاب کنم، اعم از کل ترکادبیات شفاهی کار رفته در آن را از های بهمثالی
  .های آذربایجانی و خراسانی و قشقاییزبانترکفولکلور 

 
 شود؟بفرمایید تعریف فولکلور چیست و چه چیزهایی را شامل می: آناج

معادل  .است توده فرهنگ یا مردم مردم، فرهنگ دانش فولکلور لغوی معنای: صرافی

ری چون کلمه خلق بار معنایی دیگ .باشدمی "بیلیمی خلق"یا  "ائل بیلیمی"ترکی فولکلور 
  .استفاده کنیم "ائل"ما ترجیا دادیم از کلمه ، لذا نیز دارد
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 : توان به دو دسته تقسیم کردهای هر شخص یا جامعه را میمعرفت و دانستنی
 شودها تدریس میها و دانشگاهصورت آکادمیک در آموزشگاههایی که بهیکی آن آموزه 
  .عموما یک سری علومی هستند که منشا  غربی دارندو 

 آموزیم، های پیشین میهایی است که ما از خود جامعه و پدر و مادر و نسلیکی هم آموزه
  .گیردفولکلور جای مییا عموما در مقوله دانش مردم این دسته اخیر 

ه ی وجود دارد کهایمصرع ،(یلوسو )کندلیسیؤدر یکی از اشعار ناظم حکمت بنام تورک ک
 : کنددر آن روستایی را این چنین وصف می

 ."تابستکدانای بی و از خاک آموخته"یعنی او  "دیر!بیلن سیزکتاب ...اقدان اؤیرنیبپراو تو"
  .توان آموختچیزهایی که گاه از کتاب نمی، دآموزمیبه انسان  خود خاک خیلی چیزها

آموزد و از مسیر بوم خود مینیاها از خاک و یا درسی که انسان)های خاکی، این درس
محل  .شونددانش مردم یا فولکلور شمرده می ،(رسدکتاب و مدرسه و دانشگاه به انسان نمی

های زندگی طی قرون ثبت و ضبط این دروس سینه پیشینیان است، تجارب و آموخته
های معمولی ابدر کت .شودمتمادی در سینه مردم حک شده و سینه به سینه منتقل می

د گشاییتوانید این موارد را پیدا کنید ولی وقتی کتاب سینه پدر و مادر خود را مینمی
به همین دلیل در آذربایجان اصطالحأ به برخی دانایان  .گیریدچیزهای زیادی از آن یاد می

ر گاین افراد دفتر بزرگی در سینه خویش دارند، به عبارت دی .گویندمی "سینه دفتر"قوم 
  .آنها وارثین ادبیات و علوم شفاهی مردمند .معلومات شفاهی بسیار باالیی دارند

 
 توانید چند مثال از این دانش مردم یا فولکلور بزنید؟می: آناج

 از اییچیزه کمابیش ما ست، بیشترشفاهی علوم همین از یکی سنتی طب مثال: صرافی
 موارد بسیاری در پزشک وجود دارد که به همراجع از قبل معالجه نوعی اغلب و دانیممی آن
 از بلکه ایمنیاموخته مدرسه و مکتب در را سنتی طب شفاهی علم این داده، ما جواب هم

  .ایمشنیده سینه به سینه خود بزرگترهای و پدران و مادران
 

  
ب نتسم ...فولکلور مجموعه ادبیات و هنرها و آداب و رسوم و باورها و علوم سنتی و صرافی:

معنویات یا فرهنگ معنوی  که همگی بخشی از هادر کنار این .گیردرا در بر می به مردم

های فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی هر دو به یک شدت در معرض آسیب

 هاجمات فرهنگی و تکنولوژیک هستند.ت
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ا بو هایی دارد دهند، ما فرهنگ مادی هم داریم این فرهنگ نیز مشخصهمردم را تشکیل می
  .تولیدات تکنولوژیک متفاوت است

 تکنولوژی غربی است وببینید االن در این اتاقی که ما هستیم همه چیز مربوط به مثال 
از میز و صندلی و میکروفون و  .کندهیچ کدام از این وسائل، فرهنگ بومی را تداعی نمی

دستگاه ضبط صوت حتی عینک و کت و شلوار بنده همه پیشاپیش در غرب ابداع و اختراع 
  .و متداول شده و بعدها وارد جامعه ما گردیده است

های سنتی و مثال در روستاها و ایالت و شاغلین حرفهتر جامعه ما های سنتیاما در بخش
شود که ادامه همان استفاده می ....ها و وسایل کار وهای سنتی شهری، برخی لباسخانواده

  .فرهنگ مادی بومی مردم ماست
اگر با نیازهای روز مطابقت نیابند و ، این وسایل و ابزارآالت که معموال تولید دستی دارند

توان شوند و میخارج میعمل تدریج از میدان راندمان مناسبی نداشته باشند، بهیا راحتی و 
ی هاهای آثار باستانی، بلکه در موزهالبته نه در موزه .ها گذاشتآنها را برای نمایش در موزه

  .شناسیمردم
ج تهاجمات فرهنگی غرب تحت فشار قرار امواهمانطور که ادبیات و هنرهای بومی، در 

  .قرار داردغرب رند، این فرهنگ مادی مردم نیز تحت فشار تهاجمات تکنولوژیک گیمی
پس فولکلور شامل کلیه  .مادی نیز بخشی از میراث پدران ماستیا فولکلور فرهنگ 

  .های معنوی و مادی فرهنگ مردم استمولفه
 

 شود لطفا توضیح بیشتر بدهید؟فرهنگ مادی شامل چه مواردی می: آناج

 رد کار سنتی، وسایل هایبازی آشپزخانه، وسایل سنتی ظروف و هالباس مثال: صرافی
شهری، روستایی و عشایری، آالت موسیقی سنتی،  هایاعم از حرفه سنتی مختلف هایحرفه
 محسوب مردم مادی فرهنگ این همه جزو ...کار رفته در معماری سنتی وهای بهالمان
( همچنین نقش و  ...ش و گلیم جاجیم و ورنی و گبه وها )اعم از فرفرش خانهکف .شودمی

مدن آ باکه )ها و وسایل کار مربوط به این تولیدات، وسایل سنتی کشاورزی نگار بدیع آن
همگی فرهنگ به ارث رسیده از گذشتگان و کامال بومی  ،(تراکتور اغلب کنار گذاشته شدند

  .بوده، بخشی از فرهنگ مادی مردم ماست
لور فولکاتنوگرافی و ست و در حیطه شناسیه فرهنگ مادی، بخشی از علم مردماین مجموع

اش را به عنوان همراه جزئیات مادی و معنویهمه این موارد به .گیردمورد مطالعه قرار می
  .شناسیمفرهنگ مردم یا فولکلور می
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ه آنچ یا "نکگؤره"گوییم میدر ترکی  اصطالحا که است چیزهایی شامل فرهنگ مادی
  .شودکه جلوه مادی دارد و با چشم دیده می

ها و آداب و رسوم و ادبیات ها و عاداتشامل باورها، مراسم "نکگله"یا  فرهنگ معنوی
شود و فولکلور به معنای عام خود که جلوه مادی ندارند و با چشم دیده نمی است ...شفاهی و

 ی جامعه است که منشا خارجی ندارد وای از عناصر فرهنگاعم از مادی یا معنوی مجموعه
  .ریشه در زاد و بوم و پیشینه تاریخی خود مردم دارد

 
 خورد؟ها که شمردید، همه به درد میآیا این: آناج

خورد موضوع می درد به آن اجزای همه آیا و است الزم حد چه تا فولکلور اینکه: صرافی
ها اما همان، اندخود را از دست داده ها حیطه کارائیبحث من نیست، مسلما بخشی از آن

مند هم نشویم، حفظ ، حتی اگر از آن بهرهشوندمحسوب می هم بخشی از دارایی و ارثیه ما
های موجود در فولکلور را ها و پتانسیلضمن اینکه اگر ارزش .و حراست آن بر ما فرض است

همین ارثیه پدران خود، ریزی روی برنامه باتوانیم شناسایی کنیم خواهیم دید که می
  .های اشتغال و تولید ثروت را به روی فرزندانمان باز کنیمدروازه
 

 اعتقادات مذهبی و دینی چه رد پایی در فولکلور آذربایجان دارند؟: آناج

 این با .است رفتاری الگوهای و باورها و اعتقادات سری یک مذهب .زیاد بسیار: صرافی
  .دارد قرار مذهب چارچوب در مردم معنوی رفولکلو از وسیعی بخش تعریف

و قرائت وجود  و از جمله از دین و مذهب چندین روایتها مقوله برخیدانید از البته می
دمیک یا آکا یافراد عامی قرائتکه  ی فولکلور نباید انتظار داشته باشیمدارد، طبعا در حیطه

کلور، یک قرائت عامیانه و مردمی از دین ما در فولبلکه  .دین و مذهب ارائه دهنداز  ویحوزه
دانند، مذهبی ها وجود دارد و دقایق آنرا فقهای دین میمذهبی که در کتاب  .و مذهب داریم

توده مردم نیز همه مسلمانند اما عموما مذهبی غیرمدون و شفاهی  .مدون و رسمی است
ین است که در همه جوامع اند، این قرائتی از دکه از پدران و مادران خود آموختهدارند 

  .خوریمجهانی بدان برمی
 کند؟ این پرستش ازمثال مادربزرگ خود را در نظر بگیریم که چگونه خدا را پرستش می

 .های پیش بدو رسیده نه الزاما از روی مطالعه کتب دینیروی عادت و عرفی است که از نسل
داستان شبان و  .هایی داردتفاوت قرائت یک عالم دینی مسلما باقرائت مادربزرگ از دین 

دانید که چوپانی با سادگی تمام خداوند را مدح و تعریف موسی در مثنوی را حتما می
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 بندهنیز گفت و موسی چون شنید بر وی عتاب کرد، اما از سوی خداوند وحی آمد که او می
، هستیم دین از رائتق دو برخورد در این داستان شاهد .ماست و تو نباید او را از ما دور کنی

  .پذیراست را دو هر خداوند که
در سرتاسر فولکلور گویی حس و حال و روحی حاکم است، ما روح توده مردم را در آن 

مذهب  .ددینی داشته باشنیست که نشانی از بی یالمثلهیچ دوبیتی و یا ضرب .کنیمحس می
از فولکلور اعتقادات و مراسمات  بخش مهمی .آشکار یا پنهان در بطن و اعماق آن موجود است

  .در تمامی مذاهب نیز وجود دارداست، یعنی همانها که و اساطیر 
 

 تواند به فولکلور مردم نیز لطمه بزند؟ها با مذهب میآیا برخوردحکومت: آناج

محرم و عاشورا در آنسوی ارس نیز نظیر این سوی ارس عینا  بله چنانکه مراسم :صرافی
شدند، حکومت کمونیستی سابق که در ها مراسمی مذهبی شمرده میچون اینرایج بود، اما

در حالی این مراسم ها شکل  .کرد، این مراسم را ممنوع کردزدایی حرکت میراستای مذهب
ته تدریج تکوین یافبومی شده و فولکلوریک مذهب ما هستند که بعدها در طی صدها سال به

  .استهای مختلف به ما رسیده و طی نسل
 

توانیم از هم جدا کنیم؟ یا چگونه و تا چه حدی این موارد را چگونه می: آناج
 توانیم این موارد را کامال مذهبی و یا کامال فولکلور بدانیم؟می

در واقع خط و مرز روشنی این وسط وجود ندارد و بسته به خواست و اراده افراد : صرافی
  .دکنها این حد و مرز تغییر مییا حکومت

 به را نذری هایسفره و محرم مراسم تمام سابق هایحکومت ارس آنسوی در چنانچه 
سوی ارس چون اند، اما در اینپیش رفته آن امحای راستای در و گذاشته مذهب حساب

  .مخالفتی صورت نگرفته، همچنان در فرهنگمان پابرجا مانده است
 

  
 بدهید؟های نذری توضیح بیشتری درباره سفره: آناج

اگر ، بنددعهد می خدای خود با بنده که است ایخواسته و آرزو یک نذر: صرافی
های این خیرات یکی از شیوه .اش برآورده شود در راه خوشنودی او خیرات دهدخواسته

ره سفهای ها که بناماین سفره .ها معمول استهای نذری است که بیشتر در میان خانمسفره

 .ها را از هم جدا کردتوان آناند که نمیفولکلور و مذهب چنان به هم تنیده شده
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حضرت سفره  حضرت ابوالفضل یا
 ...حضرت رقیه وسفره اصغر و علی

 شوند هر کدام اسلوبینامیده می
های خاص دارند، هر کدام خوردنی

خود را دارند و حتی کسانی که 
شوند برای این مهمانی دعوت می

ها در برخی سفره .اندنیز متفاوت
کنند و در ها را دعوت میفقط بچه

ها ساده و بعضی از سفره .ترها رابرخی بزرگ ند، درنهنشانند و به آنان ارج میصدر می
و  خاصیهای نذری در ایام از سفره ست برخی بسیار مجلل و باشکوه، بعضیماحضری

اینها برای خود  ها به محض برآورده شدن حاجت، همهاما بعضی، شودگشوده میبامناسبتی 
  .را بیان دارند شان و مقامی دارند و هر یک نیز داستانی که شان آن سفره

بر پایه ایمان و اعتقاد مردمی  های سفرهمجموعه آداب و رسوم سفره، اعتقادات و داستان
کنند، یعنی یک پشتوانه مذهبی قوی دارد و است که در راه خوشنودی خداوند بخشش می

  .شوندها عین فولکلور مردم ما محسوب میدر عین حال همه این
  

های فرهنگ و موسیقی در ولکلور آذربایجان در زمینهآیا به نظر شما ف: آناج

کند؟ یا از مسیر واقعی و های اخیر مسیر اصلی خود را طی کرده و یا طی میسال
 است؟اصلی خود منحرف شده

 یرو تاکید با را سوال این پاسخ هم کردید، من تاکید موسیقی روی شما چون: صرافی
 دانید بخشیک خال  بزرگ فرهنگی وجود دارد، می در آذربایجان متاسفانه .دهمموسیقی می

ئیم گویا میو "ادبیات"گوییم دهد، وقتی میتشکیل می ادبیات شفاهی اعظم فولکلور را
اما یک سری  .است "زبان"که ابزار مورد استفاده ما  دهدنشان میها ، هر دوی این"شفاهی"

ه و در زمان رژیم پهلوی شدیدا با آن زبان ما وجود داشت کارگیریهایی در به محدودیت
  .ما تاثیرات منفی به جای گذاشته است، این در ادبیات شفاهی مخالفت شده

، ریزی کنددر آذربایجان هیچ نهاد دولتی که متولی فرهنگ ما باشد و در این مورد برنامه
ات محدود شخصی مند از خود مردم و با امکانکار الزاما به دست افرادی عالقه .وجود ندارد
سیقی ها و موهایی مثل همایش عاشیقطور اتفاقی و مناسبتی مراسمگاه به .شودپیگیری می

هاد است، در بسیاری از نو موسسات مردمها  «NGO»شود که متولی آن بیشتر اجرا می ...و
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 کنند،این موارد نهادهای دولتی عمدتا مجوز اجرای برنامه را با شرط و شروطی صادر می
ریزی هوشمند صدور مجوز به یک برنامه مقطعی پیشنهادی یک چیز است، اما برنامه

 هایای و ایجاد رشتهگذاری و تربیت کادرهای حرفهمدت و درازمدت فرهنگی و سرمایهکوتاه
  .یک چیز دیگر است ...دانشگاهی و

ولکلور مان ملی فقبل از انقالب یک سازمان دولتی بنام ساز .مثالی از پنجاه سال پیش بزنم
در این سازمان  .( و تا ده یا یازده سال فعالیت داشت0346سال تشکیل شده بود، )به نظرم در

مثل بجنورد و آذربایجان و )های محلی از نقاط مختلف ایران ها و بسیاری از رقصلباس
آوری جمعرا (  ...قشقایی و کرد و لر و بلوچ وو از اقوام مختلف گیالن و جنوب خراسان 

زیادی در ایران داریم و زیبایی تمام این گلستان رنگارنگ اقوام  اقوام دانید که ما)می .کردند
این ها، همه آن نواز و اشتراکات و تفاوتهای چشمکننده و رنگایران به همین تنوع خیره

  .ها مراقبت کنیم(جزو میراث فرهنگی مشترک ماست که باید از آنها فرهنگ
صورت آبرومند و با بودجه دولتی استخدام سازمان مندان و فعالین فرهنگی بهز هنرگروهی ا

آنقدر آبرومند ها در آن زمان این کار .های مختلف محلی را اجرا کنندمزبور شدند تا رقص
اگر یک هیأت خارجی به ایران  .شد که جنبه ملی و هویتی برای ایران پیدا کرد ییاجرا
های محلی به استقبال ویی به آنان، در فرودگاه تعدادی با لباسآمد برای خوش آمدگمی

رفته با دادن گل و اجرای کوتاهی از رقص محلی در یک فضای بسیار شاد و صمیمی به آنان 
  .کردندمیخوش آمدگویی

شود در بدو ورود شناخت چندانی از آنجا تصور کنید وقتی میهمانی وارد یک شهر می
چنین احساسی دارد، اگر در اولین مسافر خارجی یک شهر غریب  لحظه ورود به، ندارد

ای از های شاد محلی )که جلوهرویی و لباسبرخورد دختر و پسری را بینند که با گشاده
د، نکنمیآمدگویی و خوشبه استقبالش آمده  ،دهد(را نمایش می اشهویت کشور یا منطقه

  .و منطقه تاثیر مثبتی خواهد داشت شهرز مردم آنا وی برداشت در این مطمئنا
های تا از قسمت شدشرایطی فراهم  .ددنهای متعددی برگزار کربعدها در تاالر رودکی نیز برنامه

های متنوع دعوت کرده، برای میهمانان و موسیقی ها و رقصها و لباسبا فرهنگ مختلف ایران
  .ان چنین اقداماتی کردتوخوب اکنون نیز می .کنند خارجی و داخلی کشور اجرا

های شمال غرب کشور بدان توجهی در موسیقی آذربایجان، اگر متولیان فرهنگی استان
های عبوس چهرهاگر یک مسافر خارجی در بدو ورود به ایران  .خور نمایند، جذبه بزرگی دارد

ذاتا  هاشود که ایرانیها ملکه ذهن او میو پرخاشگری ببیند این تصور ذهنی برای مدت
خشن و عبوسند و در بازگشت به کشور یا منطقه خود همین دیدگاه منفی را به دوستانش 
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دارند،  ییمردمی که در فرهنگ خود چنین موسیقیحال آنکه  .ل خواهد دادنیز انتقا
  .نباشند مهربان توانندنمی

یل این پتانسسایر اولیای امور دیر یا زود به  مسئولین، نمایندگان مجلس ومن معتقدم 
 هایلباساز تر کاملهای سنتی ما در لباس پوشیدگی و حجاب موجود .خواهند داشت توجه

هایی از صورت و موهای سر یا قسمت های محلی در عین اینکهلباس .است امروزیمتداول 
استفاده از این  .های زنده و شادی نیز هستندرنگ ها وپوشانند، داری طرحمی ها رادست

های فرهنگی ضمن تلطیف و صمیمی کردن فضای شهرها، به علت تکیه بر زاد بوم پتانسیل
های محلی گیری از لباسشود، متاسفانه بهرهخود مردم، باعث ایجاد حس غرور ملی می

  .ست خیلی مظلوم و مغفول واقع شده استموضوعی
  

 قاد دارید؟این سخنان شما بدین معنی است که شما در این مورد انت: آناج
 نکنم؟ انتقاد بخواهید اگر .بله: صرافی

 
 مکتوبات شدن انباشته ما هدف .است فولکلور پیشرفت و بهبود ما هدف: آناج

 هب که را هایمانداشته ارزش خواهیم با مطرح کردن این موضوعاتنیست بلکه می
اه ا ریم تباش زده مسئولین به تلنگری و سازیم مطرح است شده سپرده فراموشی

  .ای اندیشیده شودچاره

سوال بعدی من این است که به نظر شما جوانان و نوجوانان چرا با فرهنگ اصیل 
اند؟ و آیا این روند در چند سال اخیر فولکلور آشنا نیستند و با این فرهنگ بیگانه

 پیشرفت داشته است یا نه؟

 رمودیدف که را انه ماندنوع بیگموض همان ولی است شده انجام هاییپیشرفت البته: صرافی
 جهانی مسئله .هستیم درگیر هم جوامع خیلی در معضل این با ما .است مهمی معضل هنوز
 .کندمی متحول نیز را جامعه است، فرهنگ بزرگی تحول اقتصاد مورد در که همانطور شدن
 ناپذیرگیری برگشتجهت این و رودمی پیش فرهنگی همسانی سمت به نوعی به جهان
و برنامه  لذا در صورتی که نهادهای اداری جامعه )اعم از دولتی یا مردمی( اراده .است

های فرهنگی بومی نداشته باشند، این روند با شتاب فراوان ای در حفظ و احیای ارزشآگاهانه
  .داشتخواهد و مخربی جریان 

 

 
 ای برای مهندسی فولکلورریزی الزمهبرنامه
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ها جامع به آن اینکه عرض کردم این مسائل باید مهندسی شود و نگاه ماکرو و صرافی:

ها از بین نرود و فراموش نشود، این مسئله به داشته باشیم و طوری کار کنیم که گذشته
ی هایریزی انجام شود و هزینهبلکه باید در این مورد برنامه .پذیر نیستخودی خود امکان

  .های صحیحی نیز انجام شودگذاریصرف شده و سیاست
 ،یران؟ در سرتاسر دنیا در این زمینه وسیع و حائر اهمیتاکنون کجاست دانشگاه فولکلور ا

ها پروفسورهایی به عنوان در این دانشکده .امکان آموزش عالی تا سطا دکترا وجود دارد
ما در این زمینه حتی در سطا لیسانس و فوق دیپلم نیز کسی را  .انداستاد در حال تدریس

 .شودان نیز ادبیات شفاهی تدریس نمیدهیم، حتی در سطا دبستان و دبیرستآموزش نمی
های فرهنگی مشهود است، برخی مناطق نیز مانند آذربایجان در کل ایران این فقر زیرساخت

  .با مشکلی مضاعفی روبرو هستند
ال اصو اقوام از بسیاری .نیست او و کالسیک مکتوب ادبیات یک قوم که که صرفا ادبیات

این  .ات شفاهی تاریخا مقدم بر ادبیات مکتوب استادبی .ادبیات کالسیک مدونی ندارند
اما نه تنها دانشکده مستقلی در این زمینه  .دهدادبیات نیمی از حجم ادبیات ما را تشکیل می

 حداقل .شودنیز ادبیات شفاهی تدریس نمی موجودهای ادبیات نداریم، حتی در دانشکده
  .کردتدریس  به عنوان یک درس مستقل و چند واحدی آنراتوان می

بینیم در حوزه فرهنگ کشور ما مقوله فولکلور از قلم افتاده و جایگاهی برایش چنانچه می
ین کارهای ترترین و اصیلتوان بزرگپایه همین فولکلور می در حالیکه بر .تعریف نشده است
  .هنری را انجام داد

ود ا با مدرنیته به وجهمکتب پست مدرنیسم نیز در عرصه هنر از همین تطبیق دادن سنت
  .آمده است

 
 مدرنیسم برایمان بزنید؟ -توانید مثالی از همین مکتب پستآیا می: آناج

ا ب لباس طراح یا دیزاینر یک فرانسه مد هایمزون از یکی در پیش سال چند: صرافی
تبریز پارچه و لباس زیبایی طراحی کرد، این  "نقش ماهی"گیری از طرح و نقش قالی بهره

  .های همان مکتب پست مدرنیسم در هنر طراحی لباس استکی از جلوهی
آمیزی نقوش و رنگدر سوال من اینست که چرا طراحان فرانسوی این پتانسیل را 

مان از این ثروتما کنند آما خود ها درآمد کسب میسحرانگیز سنتی ما کشف کرده و میلیون
  .خبریمبی
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ا بروسری مشکی روی یک صندلی  -من با یک مانتو اکنون شما خانم خبرنگار در مقابل
اید، حتما خودتان متوجه هستید که این منظره چقدر خفه چرم مشکی رنگ نشستهروکش 

و دلگیر است، اینجا رنگ سیاه لباس شما در کنار رنگ سیاه صندلی، هر دو به یک میزان 
  .دهنداس نمیاین سیاهی هیچگاه روحیه شاد شما را انعک .خشن، رسمی و عبوسند

اما اگر روی همین مانتوی شما طرحی از یک قالیچه نقش بندد آنگاه ما با یک خالقیت 
نواز و زیباست، شویم که هم نشانی از هویت فرهنگی ما را دارد، هم چشمهنری روبرو می
  .کندگیری از نقوش آشنای فولکلوریک یک حس صمیمی و خودمانی القا میهم به دلیل بهره

م های زیبا و گرم داریهایمان هزاران موتیو متنوع با رنگها و گلیمینکه فقط در قالیچهبا ا
های کنیم و فقط رنگای نمیدانم چرا از آن همه تنوع و شادابی و زیبایی هیچ استفادهاما نمی

 دانیم؟سیاه و خاکستری و دلگیر را برای پوشش برازنده می
های ای بصری هنر بومی و فولکلوریک را به نوعی با لباسهدر مورد لباس اگر بتوانیم جلوه

 هنری مکتب همین از متأثر ما طراحی سبک توان گفتعادی تلفیق کنیم، می
  .ستمدرنپست
 

ر تهای مختلف، جامعه نیز بشاشآیا بر این باورید که با استفاده از رنگ: آناج

 شود؟نشان داده می

  .شودمی تردهسرزن و تربشاش ذاتا بلکهتر به نظر برسد، شنه اینکه بشا .بله دقیقا: صرافی
 

 تواند منبع اشتغال و درآمدزائیهای قبلی گفتید که فولکلور میدر صحبت: آناج
 شود مثالی در این مورد ارائه کنید؟شود آیا می

فرهنگ مادی سنتی ماست، ما  از بخش فرش .بگیرید نظر در را فرش همین: صرافی
ران ترین صادرات ایدانید یکی از بزرگمی .ایمبندی کردهدسته "لرمهدؤشه"مقوله فرش را در 

ت های سنتی و فولکلوریک جامعه ماسقالیبافی یکی از حرفه .بعد از نفت، فرش دستباف است
  .بسیار معروفند ..های تبریز و هریس وخصوص فرشدر آذربایجان به

بافتند، در بسیاری از روستاها زنان و نه بازار میقبال فرش را بیشتر برای مصارف خانگی 
نمودند و فرش دستباف خود را نیز در خانه خود استفاده اوقات بیکاری را صرف فرشبافی می

ای تاجر تبریزی وارد این صنعت شدند و نه تنها بازارهای اروپا، قاجار عده در دوره .کردندمی
ی ریزگذاری و برنامهکشف کرده و یک سری سرمایهبلکه سالیق و عالیق مردم اروپا را نیز 

، یک عده ویا توسعه یافت های تخصصی ایجاد شدتدریج حوزهبه .روی آن انجام دادند
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غول مش ...ای بافندگی، گروهی طراحی و تعدادی نیز در بخش ترمیم و رفوگری ورنگرزی، عده
اصفهان و کرمان و غیره سفر کرده و برخی از تجار به اطراف و اکناف ایران از  .به کارشدند

بضاعت هم مصالا اولیه، هم نقشه دادند و هم تعهد کردند دستمزد قالی به بافندگان کم
تدریج یک هنر دستی سنتی و فولکلوریک ما در نتیجه به .سفارشی را به آنان پرداخت کنند

از قِبَل آن تاجر،  ای کرد کهتبدیل به محصولی برای صادرات گردید و تولید ارزش افزوده
  .ندمند شدهمه بهره ..رنگرز و طراح و رفوگر و بافنده و

آورد، افراد زیادی را اکنون همین صنعت فرش به تنهایی ثروت زیادی به این منطقه می
 جامعه افراد اعتیاد و انحراف و فساد ترویج که خود منشا)صاحب کار کرده و مانع بیکاری 

  .شودیاست( م
و کسب در این  شد کشف جامعه پتانسیل این ملی تاجران و دارانسرمایه ا وروددر واقع ب

تجار فرش نام فرش تبریز را به  .کل ایران رواج داده شده استو در رشته رونق گرفت 
نام طور کلی بهم اکنون نیز مشهورترین فرش جهان به این نام یا به .اندجهانیان شناسانده

 امن به فرش تبریز ممکن است در خوی یا مرند بافته شود اما .شودفرش ایران شناخته می
  .شودمی فروش و خرید تبریز فرش

توانیم ما نظیر این کار را در مورد بسیاری از صنایع دستی و سنتی یا فولکلوریک کشور می
  .انجام دهیم

 
اکنون در چه زمینه دیگری غیر از فرش چنین پتانسیلی وجود دارد که : آناج

 های آن کشف و استفاده نشده است؟اد اشتغال و ثروت کند، اما هنوز ظرفیتایج

  .است سنتی طب بکر هایزمینه از دیگر یکی: صرافی
هیچ کس پیش شاید پنجاه سال : اجازه دهید اول طب سوزنی چین را مقایسه کنم

نتی امال سآن زمان این یک روش ک .نداشت دنیا وجود چنین زمینه و پتانسیلی در از اطالعی
ای دانشمند چینی با حمایت دولتی آمدند و بعد یک عده .و محلی در چین برای معالجه بود

در این زمینه آزمایشات و مطالعات متعددی انجام دادند نهایتا علم شفاهی طب سوزنی را 
اکنون شاهدیم که رشته جدیدی در پزشکی وارد شده بنام طب  .توسعه داده، مدون ساختند

باید حتی به چین بروند، اکنون در خود چین و رشته ه افراد برای تحصیل در این سوزنی ک
دهند در حال هایی که خدمات طب سوزنی میها و مطببسیاری از کشورهای جهان کلنیک

متخصصین طب سوزنی از این محل درآمد کالنی عاید خود و کشورشان  .اندگسترش
  .کنندمی
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 به علت تنوع آب .در زمینه طب سنتی خودمان برداریم اییهتوانیم چنین قدمما نیز می
و هوایی، داروهای گیاهی زیادی در سرزمین ایران وجود دارند، بسیاری از این گیاهان در 

گذاری همه به نظرم باید در این حوزه سرمایه .کنندو دشت به صورت وحشی رشد می کوه
 : لذا باید .جانبه کرد
 ن بنداکم و کاست از زبان عطارها، شکستهسنتی را بیهای طب هم کلیه آموخته

بندی کرد که این آوری و دستهگران سنتی در شهرها و روستاهای مختلف جمعو معالجه
ی آورتر بگویم مرحله جمعمرحله از کار در حیطه پژوهشی مردمشناسی قرار دارد و دقیق
  .استو ثبت طب عامیانه یا فولکلوریک میراث فرهنگی گذشتگان 

 های تحقیقاتی ها، کارها و طرحهای طب سنتی در دانشگاههم روی گیاهان و روش
تعریف کرد که این نیز در حیطه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در سطا آکادمیک 

  .شودمحسوب می
  هم به ایجاد مزارع گیاهان دارویی و پرورش آن پرداخت که این نیز در حوزه

  .کندش کشاورزی ایجاد اشتغال میست و در بخمهندسی کشاورزی
  هم صنایعی برای ساخت انواع قرص و شربت از گیاهان داروئی ایجاد کرد که این

  .کندزایی مینیز در رشته صنعت داروسازی اشتغال
 ایجاد کرد و ...های تخصصی دانشگاهی در زمینه طب گیاهی و سنتی وهم رشته...  

ای در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مغفول زائی گستردهبینید که چه اشتغالمی
  .مانده است

کنند و طبیبان سنتی را حتی تحت تعقیب و برعکس در کشور ما برخورد معکوس می
سینا اکنون در ایران بود، وی را به جرم )فکر کنید اگر ابن .دهندقرار مینیز پیگرد قانونی 

ای گرفتند که هرگز اجازه ندارد نسخهمه میکردند و تعهدناگرفتند و جریمه میشیادی می
  .برای مریضی صادر کند( سنتی رااز داروهای 

در رشته طب سنتی ایران موارد بسیار مهم و زیادی وجود دارد که اگر حمایت از طرف 
  .دولت شود مانند طب سوزنی چین در دنیا مطرح خواهد شد

چند هزار سال پیش صاحب این علم با طب سوزنی، چین در دنیا مطرح شد، چینی که از 
نرا مدون و فرموله نکرده بود، بعدها توانست آنرا جهانی کند و تاریخ و تمدن خود آبود ولی 

مطمئنأ این رشته برای کشور چین هم عایدات مادی و هم  .را نیز به مردم جهان نشان دهد
  .عایدات معنوی فراوانی داشته است
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گذاری و متولی مخصوص این کار نیاز داریم و یهسرما به ایران در سنتی طب کار برای
متاسفانه مسئولین ما برنامه خاصی  .مشکل ما این است که متولی برای این کارها وجود ندارد

در این مورد ندارند و زمان مسئولیت آنان و سمت سازمانی آنان نیز کوتاه و گذرا است 
که فرصت رسیدن به اهداف و رفع موانع  طلبدمی ریزی درازمدتدرحالی که این موارد برنامه

 و شوندمی محسوب ملی هایپروژه جز  موارد این .بدهدریز و اشتباهات اولیه را به برنامه
  .باشند داشته درخوری توجه پروژه این به باید هادولت

توانیم صدها داروی جدید به پزشکی جهان هدیه کنیم که ما از گیاهان دارویی خود می
  .رقابت استای بیهیچ جای دنیا وجود ندارد و عرصهدر 
 

زائی و کسب در آمد در تولیدات فولکلوریک چه مواردی دیگری از اشتغال: آناج

 وجود دارد؟

چیزی به عنوان سوغاتی  دارد دوست آیدمی ما شهرهای از یکی به که توریستی: صرافی
داریم ولی متاسفانه فقط چند قلم آن  بخرد و با خود ببرد؟ هر چند ما انواع تولیدات سنتی

ازار فرش در ب سرای و تیمچه هااگر ده .شودپسند در بازار ارائه میدر حد باکیفیت و توریست
  .نیز به سایر تولیدات سنتی اختصاص دهیمدیگر  مکانصدها داریم باید 

 

  
طی آن  هک .های محلی اختصاص دهیمتوانیم محلی را به اجرای رقصما می :صرافی
های پرمحتوای ما آشنا شوند و حتی در های محلی و موسیقی و رقصها با لباستوریست

های شاد رقص را به عنوان های محلی و سی دی آهنگها شرکت کند و همین لباسرقص
  .سوغات به همراه خود ببرند

انیم توز میهای محلی نیتواند در سطا جامعه احیا شوند، بر روی لباسهای محلی میلباس
توان لباس می .هایی انجام دهیم و آنرا با نیازهای امروزی منطبق سازیمنوآوری وطراحی

  .های معین فولکلور خودمان استفاده کنیمها فقط از موتیفشهری پوشید و در آن لباس
اند، ها و کردها در این بخش بسیار بهتر از سایر اقوام عمل کردهها و ترکمنقشقایی

های عروسی خود در تمامی مراسم ....شیراز، فیروزآباد و سمیرم و شهرها در سطا ییقشقا

های بر روی لباس، تواند در سطح جامعه احیا شوندهای محلی میلباس

ی انجام دهیم و آنرا با نیازهای هایتوانیم نوآوری وطراحیمحلی نیز می

 .امروزی منطبق سازیم
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 الزاما باید لباس محلی .پوشدپوشند، هیچ کس لباس غربی نمیلباس محلی قشقایی می
االن مراکز بزرگی از تولید لباس سنتی و  .استشده یبپوشند، این یک رسم و سنت فراگیر

ها هم های جنوبی وجود دارد، خوب اینمختلف استانزیبای قشقایی در شهرهای 
  .کندزایی و درآمدزائی دارد، هم چهره شهرها را با هویت فرهنگی بومی آراسته میاشتغال

 
 ..توان این طور متوجه شد که شما فولکلور را تنها شعر و موسیقی ومی: آناج

 دانید؟می فولکلور از بخشی نیز دانید و طب سنتی رانمی

طب سنتی نیز در مقوله دانش مردم  .ولکلور یعنی دانش مردمف که گفتم بله: رافیص
ایم و پدران ما ما این نوع طبابت را از پدران خود و با استفاده از سنن شفاهی آموخته .است

  .گیرنداند، لذا در مقوله فولکلور جای میهای پیشین آموختهنیز از نسل
 

شکی در زمینه طب سنتی زانش آموخته رشته پدر آن صورت وطیفه یک د: آناج

 شود؟چه می

و یا مهندس شیمی  اخذ کردهپزشکی از دانشگاه مدرک دکتری  که فردی مثال: صرافی
تواند به عنوان یک دکتر داروساز است اگر گرایشی به سوی تحقیقات علمی دارد، میو 

روها که از طبیعت بدست طبعا برخی دا .داروساز، طب سنتی را هم مطالعه کند پژوهشگر
تواند جایگزین داروهای شیمیایی شود و در برخی موارد حتی بهتر از داروهای اید میمی

 نهات گیاهی دارویدر مواردی نیز که اساسا داروی شیمیایی نداریم،  .شیمایی جوابگوست
ر این دباشد،  متعدد آزمایشات بر مبتی و مستند کشفیات این اگر .بود خواهد ممکن داروی

های علمی به دنیا اعالم کرد که در ایران چندین داروی جدید توان طی کنفرانسصورت می
  .دارند فردی به منحصر های چنین ویژگی کشف شده که

هم در کوه و دره نکته مهم دیگر اینکه چون این گیاهان داروئی احتماال فقط در ایران آن
رو آن دا .رقابت کند ماتواند در این زمینه با ها هیچ کشوری نمیروید لذا تا سالخاصی می

چرا که وزن کم  .صادرات دارو درآمد کالنی عاید کشور خواهد کرد .شودبنام ایران ثبت می
  .و قیمت باالیی دارد

 اند که افتخارشنشمندان کشور نیز زمینه جدیدی در علم پزشکی گشودهادر عین حال د
  .رسدبه همه ما می

 
 نظر شما زندگی جامعه ما فاصله زیادی با سنت پیدا کرده است؟پس به : آناج

  .بله متاسفانه: صرافی
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  .لطفا راهکارهای پیشنهادی و الزم را برای پرکردن این خالء بیان کنید: آناج

و سنت ایجاد شده این نشان  ما زندگی بین فاصله زیادی فرماییدمی شما وقتی: صرافی
 رایب کلیدی توریسم توسعه .اندنکرده که دهند انجام نستندتوامی کارهای زیادی دهدمی

 کلورفول توریسم، توریسم صنعت مهم رشته یک دنیا در چون .است فولکلور به جدی توجه
روند تاریخی به کشورهای مختلف نمیآثار  دیدن برای فقط هاتوریست .است شناسیمردم و

کنند و ف آن کشور بدان جا سفر میها برای شناخت مردم مناطق مختلبرخی از توریست
ها بعد از برگشتن به کشور خود آشنایی کاملی از فرهنگ و رقص و لباس و بازی و خوردنی

هایی نیز تهیه کرده به همراه های بومی سوغاتیآوردند و از همین فرهنگو غذاها بدست می
  .برندمی

 ر، توجه به توریسم مردم شناسییک راهکار پیشنهادی برای پر کردن خال موجود در فولکلو
  .است
 

تواند در آماده سازی تبریز برای احیای فولکلور آذربایجان چه نقشی می: آناج
 داشته باشد؟ 26۶1میزبانی سال 

فی معر 8102 سال در اسالمی کشورهای گردشگری پایتخت عنوان به تبریز شهر: صرافی
توریست مردمشناسی توجه جدی درخواست من از شما اینست که به مسئله  .شده است

و  های سداشته باشید، متاسفانه آثار تاریخی در آذربایجان اغلب در اثر زلزله یا سیاست
توسعه شهری از بین رفته و مانند برخی شهرها مثل اصفهان جذبه باالیی برای جلب توریست 

 زند و در اینیران میتردید حرف اول را در اشناسی آذربایجان بیاما در توریسم مردم .ندارند
  .تواند نقش بزرگی داشته باشدمی زمینه

در آذربایجان سه نوع شیوه زندگی شهری و روستایی و عشایر هنوز هم به صورت موازی 
 خود خاص هایفرهنگخرده ها، دارایو هر کدام از این کننددر کنار هم همزیستی می

  .سیار جذاب استها از نظر یک توریست بشناخت این فرهنگ .هستند
های اختصاصی ما را در فضای آزاد یا در سالن های سنتیو رقص ها موسیقیاگر توریست

آنها  پردازیآرائی و داستانهای ما بنشینند و هنر مجلسببینند، پای ساز و صحبت عاشیق
های محلی و صنایع دستی )که همگی جزو فرهنگ مادی و از طرف دیگر لباس .را ببینند

های غذاهای بسیار متنوع و سنتی ما را بچشند، موزه .ی و بومی ماست( را مشاهده کنندسنت
ی پرباری از سفر به آذربایجان خواهند مردمشناسی ما را بازدید کنند، در این صورت توشه

  .بست
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ای برای فروش و تبلیغ محصوالت سنتی و فولکلوریک باید فضای سنتی بازارهای ما عرصه
  .ها باشدبرای توریست

 تنوع رنگ و مدل در .های ما باید بتوانند تنوع غذاهای سفره آدربایجان را برتابدرستوران
  .غذاهای ما به خودی خود جذبه دارند که باید از آن بهره برد

آزار خود را تغییر دهد، برای اشتغال زنان چه به  بازار سنتی ما باید این چهره مردانه و زن
ی مثال اگر تعداد .گر باید فضاهایی باز کردبه صورت هنرمند و صنعت صورت فروشنده، چه

 .دوزی کنند و در همان جا به فروش برسانندبانوی هنرمند در بخشی از دکانی در بازار سوزن
ها زنی با لباس محلی نان داغ بپزد و یا در بازار فرش فروشان چند ای از رستورانیا گوشه

کار شوند که هم شیوه و زحمات بافندگی قالی را برای توریست زن و دختر قالیباف مشغول 
به نمایش بگذاریم و هم به سئواالت او پاسخ داده و معلوماتش را تکمیل کنیم و هم همانجا 

این کمپلکس تولید و فروش کارائی بازارهای شرق را به ند، بفروش ...قالی و گلیم و جاجیم و
یز های تولید نمحل فروش نبوده بلکه در کنار آن کارگاه اصالت اولیه خود را )که بازار تنها

  .دهدشده( بهتر نمایش داده میحتما شامل می
 صنایع و چاقو فروش و تهیه برای ....همدان اللجین و اورمیه و زنجان از توان هنرمندانیمی
الیی برای بابیاوریم و مستقر کنیم، آنوقت بازار ما جذبه تبریز به بازار  ..سفال و چوب دستی

  .ها پیدا خواهد کردتوریست
سطا جهانی  در تجلب توریس گبازار تاریخی تبریز پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز بزر

  .را دارد
 ترین سازه تاریخیدانید بازار سنتی تبریز ما در یونسکو ثبت جهانی شده و بزرگمی

یعنی اینجا  .شودبرداری میسرپوشیده جهان است که در عین حال هنوز فعال است و بهره
 .است نفر بلکه محل زندگی و کسب و کار هزاران، کاربری موزه و آثار تاریخی صرف ندارد

آنها در کنار کار خود به  .گذرانندهمان بازار می در را خود زندگی شب تا صبا از دارهامغازه
ناهارشان  .خوانندمی روند و نمازشان راوقت اذان به همان مساجدی که داخل بازار است می

  .شوندکنند دوباره به کار مشغول میرا آنجا میل می
ترین محور تعریف کنیم، آنگاه بازار تبریز بزرگاگر به این بازار زیبا و تاریخی کاربری توریسم

  .قطب توریسم در کشور و شاید منطقه خواهد شد
 ندانشهر دوچاین  و منطقه این ثروت اگر چنین تحولی را بتوانیم به وجود بیاورم مطمئنا

شده و امید زندگانی در بین مردم نیز افزایش خواهد یافت و جوانان این مرز و بوم ترجیا 
  .در شهر خود بمانند و به شهرها و کشورهای دیگر مهاجرت نکنند تا خواهند داد
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 است؟ خارجی جهانگرد آیا منظورتان از توریست، مهمان یا: آناج

 واقع در .است داخلی توریست هم و خارجی توریست هم توریست از منظورم: صرافی
 آیند نیز توریست محسوبهای مختلف ایران برای گردش به آذربایجان میکسانی که از شهر

شوند، حتی اگر آنان اصالتا تبریزی باشند و خویشاوندان تبریزی داشته باشد ولی چون می
  .دانآید توریستبرای گردشگری به تبریز می

 
انس با فرهنگ بومی در بین ما در چه حدی است؟ مسئولین تا چه حدی : آناج

  .انددر ایجاد عالقه به فرهنگ بومی موفق بوده

، الزمست هر مردمی با خود و فرهنگ خود آشتی کردید اشاره مهمی نکته به: صرافی
برنامگی در این حوزه بی متاسفانه .ریزی کردکنند و مانوس باشند لذا برای این کار باید برنامه

ایل شناسم که واقعا تمدر بین مسئولین افراد فهمیده و فکور بسیاری می .کامل مشهود است
ها این اجازه دارند در این زمینه کارهایی انجام دهند ولی متاسفانه عمر کوتاه مدیریتی آن

 ندهد ادامه را او کار است ممکن او از بعد مسئولدهد و اگر حتی کاری را اغاز کنند، را نمی
  .کاره رها شودو زحمات آن مدیر درد آشنا نیز نیمه

 
های آیا مراکز فرهنگی مردمی در مورد شناخت فولکلور در استان: آناج

 آذربایجان و تبریز وجود دارد؟

 .استعر و ادبیات تشکیل شدهش حوزه در هاییگروه که دارم بله، اطالع: صرافی

و یا نقد و بررسی شعر به صورت رسمی و یا به صورت  "شعر آخشامی"ن هایی با عناویجلسه
 هایی رسمی و محفلیاهالی موسیقی نیز برای خود کانون .شودها برگزار میمحفلی و در خانه

ای رقص و نوازندگی سازهای های رسمی به طور حرفههای آزاد و کالسدارند، که در کالس
خصوص ههای فرهنگی که به همت مردم و بفعالیتحجم  .شودمختلف آموزش داده می

پیش  سی سالبیست،  به نسبت، گیردمی انجام شهرها از بسیاری و ارومیه و تبریز در جوانان
های کودک نیز وجود دارند که به کودکان متون زبان مادری و صدها برابر شده است، گروه

های فرهنگی، این فعالیت همهدهند در دیکلمه شعر و رقص و موسیقی و غیره آموزش می
  ...دهدها را تشکیل میترین مولفهفولکلور یکی از قوی

آوری و پژوهش در اما در این میان مؤسسه ما )آذربایجان ائل بیلیمی( تنها مرکز جمع
  .زمینه فولکلور است
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 منابع مالی موسسه شما از کجا تامین می شود؟: آناج

 تامین مؤسسه اعضای توسط موسسه جاری هایهزینه و ثابت امکانات تمامی: صرافی
 درخواست هافعالیت این مورد در دولت از ایهزینه کمک هیچ کنون تا ما .شودمی و شده

ی ریال کنون تامعهذا  .کرد خواهند کمک خدا امید به کنیم درخواست اگر ایم، البتهنکرده
و صرف  ود را در طبق اخالص قرار دادهما بخشی از دارایی خ .ایموام نیز نخواسته و نگرفته

رآمدی د، اینجا یک نهاد غیرانتفاعی است .ایمتشکیل و پیشرفت کارهای این مؤسسه کرده
ها را اعضا  و دوستان مؤسسه هزینه .کنیمکه ندارد، پس انداز خود را نیز در آنجا خرج می

  .کنندخت میاند که ماهانه یا مقطعی پردابر اساس توانایی خود تقبل کرده
 

چه  هایشکند و اهم فعالیتموسسه ائل بیلیمی چند سال است فعالیت می: آناج
 بوده است؟

 و مداوم هایتالش .گذردمی مؤسسه این تاسیس از سال از هفت بیش تقریبا: صرافی
متون دست اول فولکلور و لغات  کلی کنون تا .است شده انجام زمینه این در زیادی جدی

مندان به طور مجانی پخش وری و به صورت بولتن داخلی بین اعضا و عالقهآمحلی جمع
شماره تا کنون منتشر شده  21ترین فعالیت ما بوده، قریب این مستمرترین و مهم .ایمکرده

در  ( ولی .شته وقفه موقتی در انتشار آن پیش آمدذ)البته در سال گ .یعنی هشتاد ماه کار
  .بلکه مرتبا رو به پیشرفت بودهاست، تر نشدههایمان کمتنگاه کلی به هیچ وجه فعالی

هایی خصوص پارسال در فضای مجازی نیز در زمینه فولکلور فعالیتههای اخیر و بدر سال
هر چند این کانال الزاما توسط اشخاص هست، کانالی تحت عنوان ائل بیلیمی  .دهیمانجام می

  .کنندسیاست ما کار می در انطباق باشود ولی مؤسسه مدیریت نمی
 برای سردرود در .ایجاد یک موزه مردمشناسی بوداز جمله کارهای مهم سال گذشته 

 ولقب نیز آنجا شهرداری و شهر شورای اعضای و دادیم پیشنهادی مردمشناسی موزه تاسیس
موزه را نداشتند و وسایل زیادی که از طرف مردم به  تاسیس برای نیاز مورد لوازم .کرد

 .ماه در اختیار آن موزه به عنوان امانت قرار دادیم 6ؤسسه ما اهدا شده بود را به مدت م
شد های بسیار دور توسط مردم استفاده میوسایل اتنولوژیک که در سال 311یا  851حدودا 

ها قرارداد بستیم به مبلغ صفر ریال! با آن .اندازی در اختیار این موزه گذاشتیمرا برای راه
تعهد شهرداری امانتداری و حفاظت از اشیا در طول شش ماه و بازگرداندن سالم آنها به تنها 

  .موسسه است
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وسیله و اشیا اتنوگرافیک  8111به طور خودجوش حدود  پس از تاسیس این موزه مردم
در  که علت اهدای داوطلبانه وسایل توسط مردم این بود .یا مردمشناسی به موزه اهدا کردند

مزد و منت توسط اندازی آن به روش کامال مردمی و مدنی و بیبنای موزه و راه آنجا سنگ
مندان سردرودی مبالغی از جیب خود حتی برخی از عالقهاکنون  .موسسه ما صورت گرفت

 کنیم که در کنار شهرداریما افتخار می .کنند تا چیزهایی بخرند و به موزه بسپارندخرج می
  .مایشناسی غنی کردهخان باغبان را صاحب یک موزه مردمر حسینو مردم فهیم سردرود، شه

 
ای برای شروع جرقه و تواند رخ دهداین نوع حرکت در سایر شهرها نیز می: آناج

 فعالیت گسترده در سراسر ایران باشد؟

برای موفقیت این نوع کار، مردمی بودن آن  عامل ترینتواند، مهممی که البته: صرافی
تواند فقط این نوع کارها حمایت کند مانند کاری که ت در همه جای دنیا میدول .است

  .ی سردرود کردرشهردا
زمین و امکانات به مردم داده شد و مردم در آن جا فعالیت کردند و با مدیریت ما صاحب 

  .یک موزه شدند با کمترین هزینه
نش اشیا اتنوقرافیک و سازی کرده، به چیدوستان و همکاران موسسه ما محل را آماده

ها را کردند و ویترین ..دکوراسیون داخلی موزه پرداختند، فضای موزه را مرتب و تمیز و
 سردرود مردم خود چون این اقدام کاری مخلصانه و خداجویانه بود، ادامه راه را نیز .چیدند

  .کردند طی
کار وجود داشته باشد در شهرهای دیگر مثل تبریز یا سایر شهرها اگر مکانی برای این 

چون همه مردم در خانه خود  .شناسی با مشارکت خود مردم افتتاح کردتوان موزه مردممی
لوازمی دارند که از زمان بسیار قدیم مانده و عالقه خاصی به آنان دارند اما از پوسیدگی و 

ن محافظت شود دهد تا از آزوال آن هراس دارند، این افراد وسایل خود را به موزه تحویل می
  .ضمنا عالوه بر خود او دیگران نیز آنها را ببینند

 
اهمیت است با های مردم بدون استفاده و بیها و وسایلی که در خانهلباس: آناج

نمایش آنها در موزه برای بازدید توریست و سایر مردم شاید در فرد بیننده یک 

نیاز است تا فرهنگ فولکلور  به نظر شما چه مدت زمانی .فرهنگ خاصی را القا کند

غنی آذربایجان به درجه قابل قبولی از احیاء برسد؟ و چه مقدار مدت زمان برای 
 این کارنیاز است؟
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کاری،  انجام زمان مورد در تواننمی باشد نگرفته صورت مدونی ریزیبرنامه تا: صرافی
ینه ایجاد شود که ترین مطلب این است که باید نهادهایی در این زماصلی .کرد صحبت

برای ایجاد زیرساخت، باید  .و اگر موجود است آنرا تصحیا کند دهای الزم را ایجازیرساخت
دانشگاهی به این زمینه اختصاص 
داده شود و مدارس مخصوصی در 

تعدادی این رشته تاسیس شود و 
ای آموزش ببینند طور حرفهافراد به

و در این رشته مدرک تخصصی 
  .کسب کنند

ن ما هستیم که باید زمینه ای
 .ها فراهم کنیمفعالیت را برای آن

 هایاز طرفی عوامل و برنامه .مدون هزار سال هم بگذرد، اتفاق خاصی نخواهد افتادبدون برنامه 
 .نندککند و فرهنگ ما را تخریب میصورت سیستماتیک عمل میبه مخربی نیز در کار است که

کنیم، از طرف دیگر نیز نباید این زمینه می الش ساختاری درپس بنابراین اگر از یک طرف ت
برای مبارزه با عوامل مخرب  .های مخرب این فرهنگسازی را تخریب کننداجازه دهیم برنامه

 دلیل ابهام به .گذاری الزمستفرهنگ )که در راس آن تهاجم فرهنگی است( نیز برنامه و هدف
زمان دقیقی برای آنچه  متواننمیمن اصر ضدفرهنگی، های مدون و دخالت عندر وجود برنامه

  .کنمنامید تعیین که شما احیای فرهنگ غنی آذربایجان می
 

ها و های خود فرمودید که باید مدارس عالی، نهاددر بین صحبت: آناج
آیا این امکان وجود دارد که از هایی در این زمینه تشکیل و فعالیت کنند، دانشگاه

یزی رها در مورد فرهنگ بومی برنامهقبل از دبستان و در مهد کودکهمان مقطع 
 کرده و کودکان را آموزش داد؟

های کم نیز آغاز شود، از همان شعرها )قوشماجاهای توان از این سنمی طبعا: صرافی
ها استفاده توان در مهدکودککه به زبان ساده در فولکلور ما موجود است می ...کودکان( و

است مثال شعر معروف بخشتر و لذتها بسیار راحتاد گرفتن این اشعار برای بچهی .کرد
 توان به راحتی به کودک آموخت چون تکرار کلمات و قوافیرا می« ها اوشودوماوشودوم»

ین مثال ا .گیردکند لذا کودک به راحتی یاد میساده آن شعر را تا آخر و زنجیروار تداعی می
 : مرور کنیمرا ک شعر کودچند مصرع 
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 اوشودوم آآ اوشودوم

 داشیدیم آلما داغدان

 جیمی آلدیالرآلما

 قیلدیالر ظولوم منه

 دن بئزارامظولوم من

 قازارام درین قویو

  ....و درین قویو
  

ام( قازار -قیلدیالر، بئزارام -داشیدیم، آلدیالر -های )اوشودومدر این شعر عالوه بر قافیه
عنوان کلیدی برای  در مصرع دوم است، در مصرع سوم نیز همان بهای که مثالهر کلمه

 مندیقانون .اندتداعی معانی آمده است، )اوشودوم، آلما، من، ظولوم، درین قویو( تکرار شده
م با ایو احیانا فراموش کرده رفتار مغز به این صورت است که مطلبی که قبال یاد گرفته

ست که این شعرها طوری .آوریمبقیه جمله را به یاد مییادآوری کلمه کلیدی و آغازین 
سپارد و با گفتن هر مصرع، همان مصرع در به یادآوری مصرع کودک به سادگی به ذهن می

موضوع این سرایند به چه خوب است شاعرانی که برای کودک شعر می .بعدی کمک کند
شود کودک وقتی با سرعت تمام ها این نکته رعایت می"قوشماجا"در تمامی  .مهم توجه کنند

  .شود، اعتماد به نفس او نیز باال خواهد رفتخواند مسلط میبه شعری که می
 

  
دک وقتی کو .در تمام شعرهای فولکلوریک کودکان این صنعت رعایت شده است :صرافی

 تواند به راحتی شعری را حفظ کند و بدان مسلط شود اعتماد به نفس باالیی نیز به دستمی
و گاه )ولی در شعرهای جدید  .داردمهمی در تربیت کودک نقش این پارامتر ، آوردمی

چنین مواردی کمتر رعایت  شودمیغیرمادری سروده ه زبان که بشعرهایی ب( و ایدوئولوژیک
شود اعتماد به نفس خود شود و کودک به خاطر اینکه دچار لکنت و مکث و فراموشی میمی

  .ماندافله عقب میداده از غرا از دست 

یادآوری ودکانه، کودک ناخودآگاه، برای در شعرهای فولکلوریک ک

گیرد.کمک میشعر خود از ها مطالب و مصرع
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های درسی پر از شعرهایی از شعرای کالسیک است و حتی متون کتاب تمامی :صرافی

کلمات سخت، فقط در همان  است که همان لغات عربی و گاه لغات مهجور آموزشی نیز پر از
هیچ زمان دیگری مورد استفاده قرار  جا ودر هیچ قرار گرفته ودرس از کتاب مورد استفاده 

 طور مکرر در کوچه و بازارها و اصطالحات عامیانه فولکلوریک بهالمثلولی ضرب .گیرندنمی
چرا بایستی به کودکان لغات مهجور از متون  .شوندکار و میهمانی استفاده میمحیط و 

هایی که مرتبا در زندگیش المثلآموختن اصطالحات و ضرباز  قدیمی را آموخت، اما او را
  .د خورد محروم ساختنبه درد خواه

 آنانزبان نیز ظلم شده است و فارسیهمه و حتی هموطنان به نظر بنده در این زمینه در حق 
  .شوندهای خود آشنا نمیبا فولکلور شهردر مدارس نیز در طول تحصیالت دوازده ساله خود 

  
قدامی ا آیا مسئولین استانی یا کشوری در زمینه فولکلور آذربایجان تا کنون: آناج

 اند؟کرده

 گذرا صورتبه بیشتر من نظر به اما .استشده انجام اقداماتی سری یک ظاهرا بلی: صرافی
ای خاطر درخواست و فشار مردم، نه اینکه اثباتا خودشان برنامهانفعالی )یعنی بعضا به گاه و

 بهتر است .شودکاری دیده میبرنامگی و پراکندهکال نوعی بی .داشته باشند( بوده است
ری گیهای بهرهروش .پیشاپیش کنگره و همایشی در مورد ضرورت احیای فولکلور انجام شود

سئول های مای را در ارگانمن چنین اراده .از فولکلور در باالبردن اشتغال و تولید ملی بیان شود
  .است هایی در جریان است که هنوز نمود خارجی پیدا نکردهبینم، البته شاید برنامهنمی

ای برای احیا فولکلور اختصاص داده شده؟ منظورم احیای فولکلور تمام مناطق و چه بودجه
 ،کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان، کرمان، فارس، اعم از خراسان .ستهای ایرانیفرهنگ

  .دگذاری و توجه ویژه دارنفولکلور همه آنها نیاز به توجه، سرمایه ...لرستان و اعراب خوزستان و
های خدمات مشورتی در زمینه گروه هایی در رابطه با فولکلور تعریف شده؟ کدامچه پروژه

فولکلور تشکیل شده؟ چند کارشناس ویژه در این رشته وجود دارد؟ کدام سازمان دولتی 
این  ؟باشد ها او .جی .که در کنار آن ان برای هدایت و راهگشائی در این امر تشکیل شده

  .های ماستیفه رسانهظست که بایستی از مسئولین کرد و وسئواالتی ا

اختصاص دادن یک یا نیم ساعت تایم فولکلور و آذربایجان شناسی در 

 متون درسی مدارس
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حداقل به عنوان اینکه این : آناج

تر شود و درخواست پررنگ

 26۶1طور که تبریز درسالهمان
پایتخت کشورهای اسالمی خواهد 

بود، ولی با یک نگاه عمیق و کلی به 

سطح شهر تبریز فعالیت خاصی که 
مخصوصا خالءهای زیادی در حاشیه شهر  .یابیمنمیدر این مورد جلب توجه کند را 

 بفرمایید یک سال آینده کدام کارهای الزم و مهم باید انجام شود؟ .کندبیداد می

وضعیت ما شبیه  .اممن نیز مانند شما در این زمینه هیچ برنامه جدی ندیده: صرافی
تا چند روز پیش از او ا ماه دیگر امتحان دارد، ام اند مثال یکمحصلی است که به او گفته

گوید که کاش االن به خود می .خوابدکند و میالوقت کرده، استراحت میامتحان فقط دفع
ای را اینجا مشاهده من چنین حالت و روحیه .فردای روز امتحان بود و خیالم راحت بود

  .هدفیبرنامگی و بیکنم، نوعی بیمی
مدت و درازمدت در زمینه راهکارهای کوتاه شود کرد اینکه همایشیاز کارهایی که می

ه د تا بدانیم چکرسازی تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم برگزار برای آماده
  .تعریف کرد ایهایی و با هدف رسیدن به چه مقاصدی باید در سطا شهری و منطقهپروژه

ط را به چالش بکشند و از نمایندگان مجلس بایستی وزرای ارشاد و کشور و نهادهای ذیرب
  .های اجرایی جدی طلب کنندآنها بودجه و الیحه

دی اساتی و فعالین این رشتهد، الزمست از ناگر خود مسئولین در این مورد اطالعاتی ندار
  .در امر توریسم را برای مشاوره دعوت کنند از نقاط مختلف ایران، حتی از کشورهای پرسابقه

 ودش چاپ های توریستی آند و نفیسی در مورد آذربایجان و جاذبههای ارزشمنباید کتاب
  .شود اهدا سوغات عنوان به میهمانان به و

 در غذا تنوع که حالی نشده، در چاپ کتابی حال به تا در مورد غذاها و سفره آذربایجانی
ی ول، ددر این زمینه کتابی منتشر ساز دخواهما میموسسه  .است زبانزد ایران در ما مطبخ

بتوان به میهمانان هدیه کرد حداقل صد میلیون تومان و اگر بخواهیم کتاب نفیس باشد 
  .پذیر نیستاین کارها بدون حمایت بخش دولتی امکان .سرمایه اولیه نیاز دارد

ها هایی را مطرح سازند تا بتوان بعد از دو سال از توریستها نیز باید پروژه .او .جی .ان
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یعنی بیش از  .رسداز راه می 8107تر از چند ماه دیگر سال کم .ای کردندانهپذیرایی آبروم
  .باقی نمانده است 8102یک سال تا سال 

 
 تر بر عهده شهرداری است؟این وظیفه بیش: آناج

جهانگردی بیشترین وظایف  و ارشاد اداره و فرهنگی میراث شهرداری، سازمان بله: صرافی
ن استانداری و نهادهای وابسته به آن که نسبت به سایر ادارات همچنی .را بر عهده دارند

های فکری برگزار کنند با مشاورانی که توانند نشستها میاین .مسئولند نیز ارشدیت دارند
هایی دارند ها و اییدهمشورت کنند و اگر خود طرح، در این زمینه تجربه و مطالعه دارند

  .کرده اجرا کنندریزی کنند و تامین بودجه برنامه
شاید سپردن این کار به چند شرکت ارگانیزاتور خارجی نتایج بهتری بدهد، آنان البته 

  .تجارب خوبی در این زمینه دارند
 

 ای دارند؟ها چه وظیفهرسانه: آناج

اشید و همه را به ب داشته مضاعف همت باید شما چون هاییرسانه ارتباط این در: صرافی
حداکثر استفاده را بکنیم و چهره شهر  8102توانیم از فرصت طالئی سال می ما .چالش بکشید

 .افراد زیاد و نمایندگانی از کشورهای مختلف در آن سال به اینجا خواهند آمد .را دگرگون سازیم
 خود معرفی کنند که بقیه هموطنانباید کاری کنیم که پس از بازگشت، طوری کشور ما را به 

  .سافرت شوند و روند جذب توریست مرتبا شتاب بیشتری بگیردنیز عالقمند به م
 

  .شنویمحرف پایانی یا پیشنهاد و انتقاداتتان را می: آناج

 شما .است گردنتان بر بزرگی رسالت دارید هاییمخاطب رسانه یک عنوان به شما: صرافی
و توریسم  های مربوط به فولکلورپتانسیل کشف و احیا  زمینه در خود وسع حد در

های موجود ها و نارسائیطور جدی ضعفباید به .باید کارهایی انجام دهید ...مردمشناسی و
  .در این زمینه را کشف و کالبدشکافی کنید

بنابراین جلب  .از طرف دیگر شما ارباب رسانه در جلب مشارکت مردمی نقش مهمی دارید
  .حائز اهمیت استپذیری بسیار مشارکت عمومی و ترویج فرهنگ توریست

ند کنرا آبرومندانه برگزار کنیم، کسانی که تبریز سفر می 8102امیدوارم بتوانیم سال 
  .خاطرات خوشی با خود به ارمغان ببرند

از توجه ویژه شما به فولکلور غنی آذربایجان و تالش برای احیای فرهنگ نیز در نهایت 
  .را دارممان نهایت تشکر و قدردانی اصیل و بومی منطقه
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