
 

 

 

 بایرامالر بایرامي

 

یصراف رضایمھندس عل  

 

 :اؤزت

 

سینده یئر آالن  لي بایرامیمیزدیر. او عیني حالدا نئچھ بایرامالرین ذیروه بایرامي بیزیم ان اسکي و ان طنطنھ نوروز

 .بیر کمپلکسدیر

 

مالري کیمي عزیز عالوره، بوتون تورک خالقالري دا بو بایرامي اؤز دوغما و اسکي بایرا آذربایجانلیالردان

کي دینلر و اینانج سیستملري ایلھ قایناییب، قاریشاراق گونوموزه قدر گلیب،  ده توتار. بو بایرام عصیرلر بویو چئوره

 .چاتمیشدیر

 

آذربایجان خالقینا نھ قدر دوغما اولسا دا، اؤز گنیش جوغرافیاسي و اسکي تاریخي اعتیباري ایلھ، بیر چوخ  نوروز

الرین دا دوغما و اورتاق بایرامیدیرتورک و تات خالق . 

 

گلدیکده دئمک اوالر کي بو بایرام نھ زرتشتیلیگین، نھ ده اوندان سونرا گلن ھئچ بیر دینین اؤزل مالي  دینلره

نکلریني  لشن، کریستانالشان و مسلمانالشان شرق خالقالري، اؤز اسکي گلھ اولمامیشدیر، اما سونراالر زرتشتي

باجارمیشالر اغياونو یئني دینلرلھ باریشدیراراق یاشاتممک اوچون  ایتیرمھ . 

 



اکثر یئرلرینده نوروز بایرامینا صیرف "بایرام" دئییلر و آنجاق باشقا بایرامالردان آییرد ائدن زامان  آذربایجانین

یرلر. نوروز باشي ... دئی گون، ایل بعضا اونا نوروزبایرامي، امیربایرامي و سون ایللرده ده باھاربایرامي، یئني

یرامیدیرلي و ان اسکي با بایرامي خالقیمیزین ان طنطنھ . 

 

کیمي بیزیم بیر پارا بایرامالریمیز اسالمیتلھ باغلیدیر. میثالچون: قوربان، مبعث و اوروجلوق (فیطیر)  بیلدیگینیز

مسلمانالرا مخصوص اوالن: غدیر و بارات بایرامي  بایرامي، یا دا شیعھ . 

 

امیلھ قمري تقویم اساسیندا توتولور، اونا گؤره ده ایل بویونجا فصیلدن فصیلھ بونالرین یئري بایرامالر تم بو

کي بایرامالریمیزین ھامیسي شمسي تقویم ایلھ توتوالراق، ثابیت موسیم و  دییشیلیر. آنجاق اسالمیتدن اؤنجھ

لر و نوروز بایرامي ر چرشنبھسي، آخی گئجھ لھدن: خیدیر نبي بایرامي، چیل لرده کئچیریلیر. او جملھ فصیل . 

 

سینده یئر آلیر.  بیر بایرامدیر، او تقریبا ایکي آي سورن بیر نئچھ شنلیکلرین تام ذیروه  بایرامي کمپلکس نوروز

چیخدیم، چرشنبھ آخشامالري شنلیکلریني، نوروزون  قوودو، قیشدان سینده باشالیان خیدیرنبي، چیللھ نوروزون عرفھ

اوالر. تصادفي دئییلدیر کي ایلین سون آیینا دا "بایرام  مکضیرلیق مراسیمي کیمي ُدیُرلندیرسي و اونا حا مقدمھ

1آیي" آدي وئریلمیشدیر.( ) 

 

اوالن نوروز اساسا اکینچي خالقالرین آراسیندا میدانا گلمیشدیر، ھر بیر خالق بو بایرامال باغلي   بایرامي باھار

لري، رقصلر یاراتمیشدیر. آذربایجاندا بو  لري، مراسیم نغمھ موسیم نغمھاتنیک، یئرلي میللي خصوصیتلرینھ اویغون 

سي ساییلیر . ..سمني گؤیرتمکلھ گلن ایل  جانالنماسینین نیشانھ تینسینین، طبیع بایرامدا گؤیردیلن سمني یازین گلمھ

رام گونو تونقال اوچون برکت، بوللوق آرزوالرمیشالر. بایراما دؤرد ھفتھ قالمیش ھر چرشنبھ آخشامي و بای

الرقاالماقال و چال چاغیر یوال سالماقال، اودا، گونشھ اوالن اعتیقاد و اینامالریني ایفاده ائتمیش اولور . 

(Azərbaycan Ensiklopedyası-Novruz) 

 



ù 

 

ن نین اسکي خالقالري اوال دن: دکتر مھرداد بھار و دکتر محمدتقي زھتابي بؤلگھ چوخ تدقیقاتچیالر او جملھ بیر

نین کئچیریلدیگیني و اساسا اسکي چاغالردان باشالیاراق بو  و مانناالردا دا باھار بایرامي  سومر، قوتتي، لولوبي

 (Celil Yegubzade S. 359) .گونھ گلدیگیني سؤیلرلر

 

 

 دوموزون، گؤي آنا تانریسي "این-اساطیرینده بو بایرامین یارانماسي بیتگي و دیریلیک آغاجي تانریسي  سومر

سي و ھر ایل یئنیدن (یازین  سي و سونرا دا (یایین سونوندا) انکیمدونون طرفیندن اؤلدورولمھ یا ائلچي گئتمھ-آنا"

اؤلدورولنده پائیز و قیش گلیر، دیریلنده ده یاز گلیب،  دوموزسي ایلھ ایلگیلي قید ائدیلیر. دئمک  اولینده) دیریلمھ

 (طبیعت دیرچلیر. (حسین فیض الھي وحید

 

کون ایلھ باغالنار و تورکلرین بوزقورد قیالووزلوغو ایلھ  تورکلرینین فولکوروندا ھمین گون ارگنھ شرق

کوندان اوغورلو چیخیشالري گونو کیمي حسابا آلینار ارگنھ . (Cavad Hey’et – S. 158) 

 

سي  ب، آذربایجانا گلمھوي پادشاه جمیشیدین قیزیل تختھ مینی نین یازدیغینا گؤره نوروز، اسطوره  بیروني ابوریحان

117ص -گونودور. (پرویز یکاني زارع  ) 

 

ابن خلف تبریزي ده عیني روایتي بئلھ یازمیشدیر محمدحسین : 

 

جمشید یئر اوزونو گزیرمیش، آذربایجانا چاتینجا، بویوردو جواھیرلرلھ سوسلنمیش تختیني اوزو گوندوغانا، "

اجیني باشینا قویوب، تخت اوزرینده اَیلشیر. گون چیخینجا، ھوندور بیر یئرده قورسونالر، اؤزو ده جواھیر ت



دیلر: بو یئني گوندور"  سؤیلھ ئوینیب،ایشیغي تاج و تختھ دوشرک، چوخ پارالق شعاعالر ساچیلدي، خالق س

2سي) ( نوروز ماده -(برھان قاطع ) 

 

ده عیني روایتي بئلھ یازمیشدیر فردوسي ده شاھنامھ ابوالقاسم : 

 

" گونشھ بنزین جواھیرنیشان تختھ ایلشدیگي اوچون خالق بونا حیران قالیب و یئني گون  جمشید پادشاه

سي نوروز ماده -) (فرھنگ معین4) و (3دئمیشلر."( ) 

 

ده اوز وئردیگینھ توخونولمامیشدیر نین روایتینده اساسا بو آد قویمانین ھانسي اؤلکھ کي فردوسي لییم بیلدیرمھ . 

 

ھلھ ده بیزیم خالق ناغیلالریمیزدا "ملیک جومشود" کیمي تانینیر. ھم ده پادشاه جمشید،  وي اسطوره

ساققالالریمیزدان بئلھ ائشیتمیشیک کي آغ : 

 

" 5بو بایرام ملیک جومشوددن قالیب" ( ) 

 

م.) بو بایرامي رسمي بیر بایرام کیمي قبول ائدیب و  652-224لر ( اوالن معلوماتالر ثبوت ائدیر کي ساساني الده

ماده نوروز -لي کئچیریرمیشلر. (فرھنگ فارسي خ طنطنھاونو چو ) 

 

لره قدر ھمین بایراما آذربایجاندا یوکسک قیمت وئریلرمیش، او  اسالمیتدن اول مانناالردان باشالمیش ساساني دئمک

نھایت لیک و سونراالر دا اسالم دیني ایلھ بیر پارا ظاھیري اویوشماالردا بولونموش و  لر دورونده زرتشتي ساساني

 .بوگونوموزه گلیب چاتمیشدیر

 



نین اساس مرکزلریندن اولماسي ھامییا آیدیندیر، بو گون آذربایجانین یئرلي  اسالمیتدن اول زرتشتي دیني آذربایجانین

)، ماراقلیدیر کي 6سینده ھئچ بیر زرتشتي یوخدور، اونالر آنجاق اورتا ایران، بیرده ھیندوستاندا یاشاییرالر( اھالي

ردشتي آزینلیق، نوروز بایرامیني اؤز دیني بایرامالري کیمي بیلیب، اونو اولدوقجا عزیز توتارالرھمین ز . 

 

ù 

 

دان،  نین جغرافیاسي باھارین اؤزو قدر ده گنیشدیر. تورک دونیاسینین ھر بیر یئرینده: اویغوروستان بایرامي باھار

سینده یاشایان تورک خالقالري ھر ایل  سینین بؤیوک بیر منطقھ دان قاشقاییستانا کیمي یئر کوره بالکانالرا، تاتاریستان

 .بو بایرامي قئید ائدرلر

 

نین ایلک گونو نوروز بایرامي ایلھ باشالر اسالم جمھوریتي و افغانیستاندا اساسا رسمي ایل تقویمي ایران . 

 

معلومدور. بوگون یاقوت، چوواش، تورکلر و تاپقاچالردا دا ھمین بایرامین قیده آلینماسي بیزه  ھونالر، گؤي اسکي

مالقار تورکلري، آذربایجان، اویغور، آنادولو، تورکمن ،  -باشقیرد، آلتاي، خاکاس، قیریم تاتارالري، قاراچاي

مارت) بو  1-14باتي تراکیا و کوزوو تورکلري ( ان،اؤزبک، قازاق، قیرقیز، قاراقالپاق، نوغاي، بولغاریست

نالرین ایچینده ایران و حتي عراق و میصیردن ده آد چکمک اوالربایرامي قید ائدیرلر .... بو . (Mehmet Tekin 

S.332,333) 

 

ده کوردجھ آدي  Newroz فارسجادا ایسھ ، Noorouz  کیمي تلفظ اولونان بو بایرام کوردلر، فارسالر آراسیندا دا

امي قیده آالرالرلي کئچیریلر. اونالردان عالوه افغانالر، تاجیکلر ده ھمین بایر چوخ طنطنھ . 

 

دن یاقوتالر (ساخاالر)، آلتایالر،  کیمي، غیرمسلمان (شامانیست، یھودي، کریستیان) تورکلر او جملھ گؤروندوگو

 .خاکاسالر، قرائیم و قاقاووزالر دا بو گونو بایرام توتارالر



 

7قایاک ( آلتایالر بو بایراما "جیل شامانیست ) Cılqayak" آیاق" اوالردي.  یدي" ایل ییلسھدئیرلر. بیزیم دیلده دئ

 .دئمک آلتایالر یئني ایلھ آیاق باسدیق دئیھ بو گونده سئوینر و شنلیک ائدرلر

 

خاکاسالر اونا "چیل پازي شامانیست  Çılpazı" یا خود "ایل باشي" آدي وئرمیشلر. 

 

8ایسھ بو بایراما "ژاناکون ( قازاقالر ) Jana kün" الر ھم ده بو بایراما "اولوس گون" دئیرلر. اون یا خود "یئني

 .گونو" و "اولوسون اولو گونو" آدي وئرمیشلر

 

اونا "عید گل سرخ" یاخود "قیزیل گول بایرامي" دئیرلر افغانیستاندا . 

 

فرقلي آدالردان باشقا عیني حالدا اکثر خالقالر اونو نوروز آدي ایلھ ده تانییارالر بو . 

 

ینھ بیر چوخ قدیم منبعلرده ده راست گلمک اولور. یوخاریدا ابوریحان بیروني س بایرامینا نوروز آدي وئریلمھ باھار

وي روایتلردن بحث ائتدیک، ماراقلیدیر کي تورک تقویمیندن  نین یازدیقالري اسطوه و محمدحسین خلف تبریزي

ایشلتمیشدیر ني ھالترکده ھمین کلم سؤز آچان محمود کاشغرلي دا دیوان لغات . 

 

ایضاحیندا تورک ایللرینھ، سونرا دا فصیللر و آیالرینا توخوناراق بئلھ یازیرپارس سؤزونون  او : 

 

کؤچبھ و مسلمان اولمایان تورکلر، ایلي دؤرد آیریما بؤلرک آد وئریرلر. ھر اوچ آیین بیر آدي واردیر. ایلین "

وغالق آي" دئیرلر." (دیوان باھارا "اغالق آي" ، سونرا دا "الوغ ا سي بونونالر بیلینیر: "نیروز"دان ایلک کئچمھ

291ص 1لغات الترک، ج ) 

 



کیمي کاشغرلي بو سؤزو "نیروز گؤروندوگو  Nəyruz" ) .9کیمي قیده آلمیشدیر ) 

 

لري  دیر. کارشیالشتیرمالي تورک لھجھ وئریلن بو آد گونوموزده ده تورک خالقالري آراسیندا ایشلنمکده بایراما

ھ گؤره آزجا دییشن) نوروز سؤزونو آشاغیداکي تابلو دا گؤره بیلرسینیزسؤزلوگوندن آلدیغیم (لھجھ خصوصیتلرین . 

 

(Karşılaştırmalı Türk Lehceleri Sözlüğü- nevruz maddesi) 

 

 :آذربایجانلیالر

  

 

 نًووروز

  

 

Novruz 

 

 :اویغورالر

  

 

 نًوروز

  

 

Noruz(10) 

 



 :اؤزبکلر

  

 

 نَورًوز

  

 

Nəvroz 

 

 :باشقوردالر

  

 

 ناوروذ

  

 

Nauruź 

 

 :تاتارالر

  

 

 نَوروز

  

 

Nəvruz 



 

 :تورکمنلر

  

 

 نًووروز

  

 

Novruz 

 

تورکلري تورکیھ : 

  

 

 نئوروز

  

 

Nevruz 

 

 :قازاقالر

  

 

 ناوروز

  

 



Navruz 

 

 :قیرقیزالر

  

 

 نؤروز

  

 

Növruz 

 

خي اعتیباري ایلھ، بو بایرام آذربایجان خالقینا نھ قدر دوغما اولسا دا، اؤز گنیش جوغرافیاسي و اسکي تاری دئمک

 .بیر چوخ شرق خالقالرینین دا دوغما و اورتاق بایرامیدیر

 

ù 

 

) دئمیشلر. منجھ نوروز بایرامي ائلھ ھمین ادعانین تثبیتینده ان کسگین 11باباالریمیز "تاتسیز تورک اولماز"(-آتا

چونکو بو بایرام عصیرلردن بري ھم تورکلرین، ھم ده تاتالرین اورتاق بایرامي تاریخي بیر گرچکدیر. 

خالق طرفیندن توتولورسا توتولسون، بیر  ھانسيمراسیمینده دونیانین ھاراسیندا و   اولموشدور. نوروز بایرامي

 :سیرا اورتاق اؤزللیکلر یاشاماقدادیر. مثال ھر یئرده

 

ساغلیغي وئریلر، بایرام  ئدیلر. حضورلو یئرلره باش چکیلیب، یاسلیالرا باشقاباغي قبریستانلیقالرا گ بایرام

لره،  فقرایھ، خستھ -یولداشین گؤروشونھ گئدیلر، کوسولولر باریشار، فقیر-قارداشین، یار-گونلرینده قوھوم

التارالر آتیلیب، کؤھنھ ساخسیالر، کؤھنھ پ سیبتینھیوخسولالرا باش چکیلیب، اونالرا یاردیم اولونار. بایرام منا



پالتار آلینار. بایرام اوچون اؤزل یئمکلر و تاتلیالر حاضیرالنیر، (سمني، -قاجاق یئني پار-دئییشیلر. یئني قاب

 .باغالوا کیمي) بایرام گونلرینده جمعي اوالراق چؤلھ گئدیلر و شنلیکلر کئچیریلر و س

 

ù 

 

ب و خالق کولتورلري ایلھ قایناییب، قاریشمیشدیر. اونا تاریخ بویو اطراف محیطده یایغین اوالن دین، مذھ نوروز

 :گؤره ده اوندا بیر چوخ مذھبلرین و کولتورلرین ایزلریني تاپماق اوالر. مثال

 

بو گونھ ھئچ بیر ایشاره اولمادیغینا باخمایاراق زرتشتیلر اونو اؤز دیني بایرامالري کیمي بیلرلر. اونالر  آوستادا

12پرستلیکدن قالما بیر مراسیم کیمي قیمتلندیریرلر.( وندن آتالنماغي آتشچرشنبھ آخشامي اود اوست ) 

 

قاقاووزالر اونو عزیز الزار ایلھ باغالرالر کریستیان . (Tudara Armavut S.66) 

 

و آنادولودا بو گونو حضرت علي(ع)، حضرت فاطمھ(س) و حضرت محمد(ص) ایلھ باغالیالن روایتلر  آذربایجان

مک اوچون اونو  نکلریني ایتیرمھ ر ثبوت ائدیر کي کریستان یاخود مسلمان تورکلر اؤز اسکي گلھوار. بوتون بونال

 .یئني گلن دینلرلھ باریشدیراراق یاشاتماغي دا باجارمیشالر

 

بو قناعتھ گلمک اوالر کي بو بایرام نھ زرتشتیلیگین، نھ ده اوندان سونرا گلن ھئچ بیر دینین اؤزل مالي  لیکلھ بئلھ

یلدئی . 

 

 

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

 



 آرتیرماالر

 

لر و بایرام آیي دن: بوز آي، جمره ایلین آخیر آیینا بیر نئچھ آد وئریلیب اوجوملھ -[1][1]  . 

 

دیر نین یازدیغي اصیل متن بئلھ الدین خلف تبریزي برھان -2 : 

 

" کرد، چون بھ آذربایجان رسید فرمود تخت مرصعي را بر جاي بلندي رو بھ جانب مشرق  ر عالم ميجمشید...سی

گذارند و خود تاج مرصعي بر سر نھاده بر آن تخت بنشست، ھمین کھ آفتاب طلوع کرد و پرتوش بر آن تاج و 

ن روز نو استتخت افتاد، شعاعي در غایت روشني پدید آمد، مردمان از آن شادمان شدند و گفتند ای ." 

 

ده بئلھ یازیلمیشدیر شاھنامھ -3 : 

 

فّر کیاني یکي تخت ساخت چھ مایھ بدو گوھر اندر نشاخت بھ  

 

چون خواستي دیو برداشتي ز ھامون بھ گردون برافراشتي کھ  

 

خورشید تابان میان ھوا نشستھ برو شاه فرمانروا چو  

 

يانجمن شد بر تخت اوي فرو مانده از فّره بخت او جھان  

 

جمشید بر گوھر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندند بھ  

 

سال نو ھرمز فرودین برآسوده از رنج تن، دل ز کین سر  



 

بھ شادي بیاراستند مي و جام و رامشگران خواستند بزرگان  

 

روز فرخ از آن روزگار بمانده ازو خسروان یادگار چنین  

 

گونشھ بنزدرک) یئني گون  پارالیان تاج و تختي گؤرونجھ اونو (یئني آذربایجانلیالر او گونش ضیاالري آلتیندا -4

دئییرلر. آنجاق بیلدیگیمیز کیمي فارسجادا "روز" گوندوز دئمکدیر و بو سؤز ھئچواقت گونش معناسیندا ایشلنمز. 

باھار بایرامین  اورتایا چیخیر. بورادان دا آنالشیلمامازلیقاونا گؤره ده ھمین متنین فارسجاسیني اوخویونجا معین 

نین نوروز بلکھ ده ھئچ نوروز اولماماسي اورتایا چیخیر. بو قناعتھ گلینجھ دئمک اوالر کي "نوروز"  ایلکین آدي

سیدیر گونشین (یئني گونون) فارسجایا چوخدا دوزگون اولمایان بیر ترجمھ سؤزو یئني  . 

 

دییشیلرک باشقا بیر روایتده یاشامیشدیر. بو  وي روایت اسالمیتدن سونرا خالق دیلینده بعضا ھمین اسطوره -5

روایتده جمشید پادشاھین یئریني حضرت امیرالمومنین علي (ع) عوض ائتمیشدیر، آذربایجانین بعضي یئرلرینده او 

سي ده ھمین روایتھ دایانیر. (میرھدایت  بایرامي" دئییلمھ رسینده نوروز بایرامینا " امی دن مرندین یکانات بؤلگھ جملھ

297ص. -صاريح ) 

 

قاباغي تکمچیلرین اوخودوغو بو شعرده ده گرروندوگو کیمي جمشید دئییل امیرالمؤمنینین تختھ چیخماسي و  بایرام

 :دئولر دئییل یزیدین بوینونا نوخدا وورولماسیندان سؤز گئدیر

 

تختھ چیخاجاق امیرالمؤمنین  

 

بوینونا نوخدا ووراجاق یزیدین  

 



جاقشربت سو یئرینھ آخا شیرین  

 

بو تازه بایراموز موبارک سیزین  ! 

 

12جو سایي ص. 10و9 -ز ، گونوز موبارک ! (انقالب یولوندا آییز، ھفتھ ایلیز، ) 

 

اورتا ایران زرتشتیلرینین آنا یوردالري یزد و کرمان ایالتلریدیر، ھیندوستان زرتشتیلري ده اصلینده اسالمیتدن  -6

سینھ کؤچموشلر تانین گجرات بؤلگھلردن ھیندوس سونراسي تدریجا ھمین بؤلگھ  . 

 

لرینده جیل نین مختلف لھجھ سؤزو تورکجھ il ایل - 7  cılچیل ،çıl ژیل ، jıl یا دا ییل yıl  کیمي دئییلر، فارسجادا

ده ییر و اینگلیزجھ sal سال  year دا عیني کؤکدندیر. 

 

یا ژاکشي و یئني یھ ده ژانا دئیرلر ياولموشدور، مثال یاخش "J=عموما " ژ " Y=قازاق تورکجھ سینده "ي - 8 . 

 

سي بئلھ یازیلمیشدیر تاسفلھ بسیم آتاالیین چئویردیگي دیوان لغات الترکده ھمین متنین ترجمھ -9 : 

 

Her üç ayın bir adı var: yeni gün (Nevruz) den sonra ilkbahara “اغالق آي oglak ay” , sonra 

 uluğ oglak ay “ derlər. (divanü lugat-it-türk tercümesi C.1 S.347) الغ اغالق آي “

 

کیمي او نوروز سؤزونو ترجمھ ائدرک یئني گون یازیر و اصیل متنده اوالن گؤروندوگو  Nəyruz  سؤزونون

 .سؤزونو یازمیشدیر Nevruz عوضینھ ده پارانتز ایچینده

 



نین ثبت  گومانا سالمیشدیر کي گویا کاشغرلي گئدن بو دقتسیزلیک اکثر آراشدیرماجیالري یانالداراق، بئلھ ده ترجمھ

موش! و نوروز سؤزو ده گویا بسیم آتاالیین پارانتزده گتیردیگي بیر ایضاح ایمیش!!..  -ائتدیگي کلمھ "یئني گون"

 .حالبوکي اصیل متنده ابدا یئني گون سؤزو یوخدور

 

 

ھ متنینھ باخاراق، منھ یاردیمجي اوالن الترکون عربج گلمیشکن بو دویونون آچیقالنماسیندا دیوان لغات یئري

دان صمیمي تشکرلریمي بیلدیریرم-حؤرمتلي قلمداشیم سیدحیدر بیات . 

 

ھاي فارسي در زبان اویغوري" کیتابیندا بو کلمھ نوروز نین تالیف ائتدیگي فرھنگ واژه نادره خانیم بدیعي -10  = 

Nəvruz سیلھ قید ائتدیگي کي اویغورالرین لھجھکیمي قئیده آلینمیشدیر. کي بو دا کاشغرلي نین اس  Nəyruz  ایلھ

دیر اوستھ دوشمکده-داھا چوخ اوست . 

 

دیر الترکده یازیالن بو آتا سؤزو بئلھ دیوان لغات -11 : 

 

tatsız türk bolmas, başsız börk bolmas 

 

 (تاتسیز تورک اولماز، باشسیز بؤرک اولماز)

 

ن نظرینجھ چرشنبھ آخشامیندا اودون اوستوندن آتالنماق زرتشتي نی آکادمیسین پروفسور محرم قاسیملي -12

 :اینانجالري ایلھ تمامیلھ آیغیریدیر. او یازیر

 

زرتشت دینینده مقدس ساییالن اودا اینسانین نفسي بئلھ توخونمامالیدیر. اونالر گؤره اینسانین نفسي تمیز دئییلدیر و "

ه آتشگاھدا قوللوق ائدن مؤبدلر اوزلرینھ نیقاب ساالرالر). اونون اودا توخونماسي گوناھدیر. (او اوزدن د



کي اودا یاناشمانین کسگین فرق وار. بورادا  زرتشت دینینده یلھگؤروندوگو کیمي نوروز مراسیملرینده اودا یاناشما ا

اوستونھ تؤکوب، لریني، آغریالریني اودون  "آغریم، آجیم، تؤکولسون بو اوددا یانسین" دئییلیر، اینسانالر اؤز چیللھ

 ".اورادا یاندیرماق ایستیرلر

 

آجیدان موشگولدن سیخینتیدان -یا گؤره بو اودو ایشیغي، گونشي خیالصکار سایان، یاشاییشي آغري قاسیملي محرم

-Məhərrəm Qasımlı S.52) .قوتاران بیر بؤیوک قوه اولدوغونو قبول ائدن اسکي تورک میتولوژي اینانیشیدیر

3) 

 

 

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

 

 Qaynaqlar قایناقالر

 

1- ACE (Azərbaycan Sovet Ensiklopedyası) – (Azərbaycan CCR dövlət nəşriyyat- 1987- 

Bakı) Novruz maddesi 

 

-2Celil Yaqupzade- Eski Azerbaycanda noruz kutlamaları- Türk dünyasında Nevruz 

üçüncü uluslararası bilgi şöleni bildirelri- (Atatürk kültür merkezi başkanlığı yayınları-

2000- Ankara) 

 

3– Cevat Heyet- Eski Türklerde Takvim ve Nevruz bayramı- Türk dünyasında Nevruz 

üçüncü uluslararası bilgi şöleni bildirelri- (Atatürk kültür merkezi başkanlığı yayınları -

2000- Ankara) 



 

-4Məhərrem Qasımlı - Novruz mərasim kompleksinin tarixi mifoloji anlami- Azərbaycan 

şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər VIII cild (Səda neşriyyatı--1999 Baki) 

 

5- Mehmet Tekin – Nevruz (yeni gün ) coğrafyası ve nevruzun akdeniz bölgesi 

yansımaları Türk dünyasında Nevruz üçüncü uluslararası bilgi şöleni bildirelri- (Atatürk 

kültür merkezi başkanlığı yayınları -2000- Ankara) 

 

6- Karşılaştırmalı -Türk Lehceleri Sözlüğü- (Kültür Bakanlığı- 1999-ANKARA): nevruz 

maddesi 

 

7- Divanü Lugat-it-türk Tercümesi – Çeviren Besim Atalay (Türk Tarih kurumu Basım 

evi Ankara – 1385) 

 

8- Tudara Arnavut – Gagavuz folklor türklerinde ilkyaz yortusu - Türk dünyasında 

Nevruz üçüncü uluslararası bilgi şöleni bildirelri- (Atatürk kültür merkezi başkanlığı 

yayınları -2000- Ankara) 

 

1359 -اردبیلده چرشنبھ و بایرام مراسیملري ( تھران  -علیرضا – 10و  9سایي  -انقالب یولوندا -9 ) 

 

تشرین  -لي معلم رفعتین (مطبعھ عامره دارالخالفھ العلیھ الترک، تصحیح کنیسھ دیوان لغات -محمود کاشغرلي  -10

ھـ. ق1333 .) 

 



1377آذربایجان شفاھي ائل ادبیاتینا بیر باخیش (ناشر اندیشھ نو، تھران،  –پرویز یکاني زارع  - 11 ) 

 

ماده نوروز –فرھنگ فارسي  –دکتر محمد معین  - 12  

 

1379 –تھران  -(نشر تابان و شھریور –آذربایجان فولکلورو  -میر ھدایت حصاري -13 ) 

 

"عید –الھي وحید  دکتر حسین فیض -14  


