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 شیکاری دستانیق یدهللا و یشآ

 1نبی کـبوتریان

 

 

نین دوامی اوالراق بو گون ده ین دستان سویلمه گلنگی دده قورقود گلنگیقلریشآ

رمکدیز. اوزلیکله دستان گو خ گوچلو بیر شکیلده یاشادیغینیآراسیندا چو قالریمیزیشآ

 داها یایقین وکوکلو اولدوغو قاالر آراسیندایشآکی  سویلمه گلنگی آذربایجان یوره سینده

آذربایجانی یوره سینده دستان سویلمه گلنگینی حقنده  ایلخان باش گوز ایران ر.بیلینمیشدی

 .  2انگلیزجه بیر مقاله یاینالمیشدیرایندیانا اونیورسیته سینده 

ق یشآکیمی  /عاشیق غریب / امراه ایله حوری لقا / عباس و گولگز/کرم اصلی  

قالرین اوستالیغینین یشآن دا گلنگی یاشاتمیش بیر طرفدادستانالری بیر طرفدان 

عباس و ترگسی اوالراق دگرلندیریلمیشتیر. احمد جعفراوغلی نین سویلدیگی کیمی گوس

ندیغی اوچون بو دستان اوستالیغا اوالشما و ق هواالرینید هامیسی قولالیشآگولگز دستانیندا 

 . 3یشمه گوسترگسی اوالراق قبول ادیلمیشتیرقلیق درجه سینه یتیشآ

 

شیقالری چوخ بویوک بیر آالنی اتکیلمیشلر. اونالرین اتکیلدیگی یاخین آآذربایجان 

ی ق قربانیشآ/ق علسگر/ دده قاسیمیشآ .4دوغو اولکه لری ایله آنادولو دا گورمک اوالر

ایلخان باش گوز ملی  .5قلر هم تورکیه و هم آذربایجان دا تانینمیشالریشآکیمی اونلو 

قالرینن یشآ سی فولکلور ده یاینالدیغی بیر مقاله ده تورکیه نین گونی دوغو بولگه

 .6شیقالرینا چوخ بنزدیکلرینی سویلمیشدیرآآذربایجان 
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 11ه آیوا کاستچیلگی طرفندن دایلین 1993ق یدهللا سسییله یشآ کاری دستانی یش

ق حاج یشآقین دیدیگینه گوره شیکاری دستانینی استادی یشآ میشدیر.یاینالن کاست شکلینده

ق صمد چارخلی دان یشآعلی دن اودا اوستادی علسگر گوموش کمر دن اودا اوستادیندان 

و بیر ش قلریندان اولمویشآ استاد ق یدهللا شکیبی گونوموزون دستانجییشآ اوگرنمشدیر.

ق یدهللا یشآانکشافی یولوندا قویموشدور. عمرونو بو صنعتین  او دیر.ه چوخ دستان بیلمکد

 خچی دا یاشاماقدادیر. تبریز یاخینالریندا ایل

 

بو دستان ساعت ده آنالتیلمیشدر. 11بایاتی ایچرمکتدیرو  11قوشما  111دستان 

اوزللیگینی ده  ر دستانیقلیق گلنگینین ان اوزون منظوم و منثویشآعینی زماندا 

شیق کسکین ذکا و حافظه سینی اورتایا آستاندا ساعت سوره ن د 11تاشیماقدادیر. 

صحیفه  115یر. دستان باشاریال یاراتمیشدبویوک  ق دستانینییشآقویموشتور و اوزون بیر 

. عینی 7ده یازیا توکولموش و یوکسک لیسانس تزین بیر بولومو اوالراق حاضرالنمیشدیر

دستان دیل آراشدیرماالری باخیمیندان  تانیتیلمیشدر.ق سمپوزیوموندا یشآاندا تورکیه ده زم

 دا اونملی بیر قایناقدیر. دستاندا بیر چوخ آرکایک سوزجوک تثبیت ادیلمیشتیر. 

 

جهاندار و جهانبخش ین  -جهانگیر دستانین گنل قونوسو شیکاری و اوغولالری

دده قورقود حیکایلرین خاطرالتان بو دستان دده  موشدور.مقدس ایسالم دیننی یایماالری اول

قورقود گلنگینی ده گونوموزه قدر گتیریب چیخار میشدیر. شیکاری و اوغولالری هر یرده 

مسلمان اولمایان اینسانالری ایسالما دعوت مقدس ایسالم دینینی یایماقدادیرالر. اونالر 

دت گتیریب مسلمانلیغا دعوت ادرلر. کافرلر ادیرلر. قارشیالشتیقالری پهلوانالری کلمه شها

 کلمه شهادت گتیریب مسلمان اولورالر. مسلمان اولمایانالرایله دین یولوندا ساواشارالر. 

 

 قلیق گلنگینده اولدوغو کیمی دستانی استاد نامه ایله باشالر.یشآق یدهللا یشآ

 دوستوم دییر سنه سالم وره نین 

 نچه باشدان کمال و عاری گرک 

 آنلی آچیخ اوال اورگی تمیز 

 دوغرو سوزایله اعتباری گرک 

 

 غمیمده آغالیا تویومدا گوله 

 اوزو اوز قدرینی قیمتین بیله 

 حالمی سوروشوب قدریمی بیله 

 دوغرو سوز ایله دوز ایلقاری گرک 

 

 اویله آلدانمایا پوال دولته 

 مایا غیرتهحیله ایله سوخول 

 دوستونو سالمایا هش خجالته 

  .موس و غیرتی عاری گرکنا 

 

                                                 
 چوکوراوا اونیورسیته سی / تورکیه  1991. تبریز عاشقلیق گلنگی و عاشق ادبیاتی  / تورک دیلی و ادبیاتی یوکسک لیسانس تزی 7 



 

 

 :ق استاد نامه دن سونرا دستانی باشالریشآ

اسکی زماندا روم دیاریندا شاه دارا آدلی پادیشاهین شیکاری و ارچه آدلی ایکی اوغلو 

وارایدی. شاه دارا شیکارینی اوزوندن صونرا حاکیم اعالن ایلر. ارچه بو اوزدن اونو 

ق یشآو قویودان چیخادیر. شیکاری تار. کیوان سوداگر اونقیسقانیرو بیر گزیده اونو قویویا آ

شیکاری اوزونو تانیتماز دنیا مقام و بیرلیکده سرایا دونرلر. کیوان سوداگرایله  لباسیندا

 منصبینی قارداشی ارچه یه بوراخیر و اوزو کیوان سوداگر ایله بیرلیکده یوال دوشر.

غیرلیقیندا آلتین وره رک اونو کیوان یمن شهرینین پادیشاهی منظر شاه یمنی شیکاری آ

منظر شاه یمنینین سوداگردن آلیر. شیکاری بو رادا اوزونو خداپرست اوالراق تانیتیر. 

اولنیر  نم ایلهاقیزی پرنازخ خجند وزیر آدلی مسلمان بیر وزیری وارایدی. شیکاری اونون

وزیری وارایدی. اونون کافر بیرده اوغلو اولور. منظر شاه یمنینین ادلی. اوندان جهانگیر

شیکاری اولدوغونو بیلر و منظر شاه یمنیه خبر ورر. شیکاری منظر شاه یمنینین 

پهلوانالرین یره وورار. داها صونرا منظر شاه یمنی و اورانین اهالیسینی مقدس ایسالم 

منظر شاه یمنی و یمن اهالیسی هامیسی مسلمان اولورالر. کلیسا الری  دینینه دعوت ایلر.

 جده چوریرلر و ایسالم بایراغینی هر طرفده آسیرالر. مس

بو اولیلیکدن  منظر شاه یمنینین قیزی سیمزار شیکاریه عاشق اولور و اونونال اولنیر.

دوغان جهاندار داها صونرا باباسی شیکارینی سرهنگ شامی نین الیندن قورتارماسی 

 اوچون اونا یاردیم ادجکدیر.

قبول اتمینجه آراالریندا  امی نی اسالم دینینه دعوت ایلر.سفرینده سرهنگ ششیکاری شام 

شیکارینی توتوقالماق اوچون مسلمان اولدوغونو سویلر و  سرهنگ شامی ساواش باشالر.

  بیهوش ایلیب و اونو توتساق ایلر. یشیکارین

شیکاریی قورتارماق اوچون اوغولو جهانگیرآناسیندان اذن سرهنگ شامینین دوستاغیندان 

ضحاک پادیشاهی  حاللیه شهرینن پادشاهیجهانگیر یولو اوزرینده . ویوال دوشرآلیپ 

ایسالم دینینه دعوت ایلر. او ضحاک پادشاه و حاللیه شهری مسلمان اولور هر طرفده 

 ایسالم بایراغی آسیلیر.

داها سونرا یولو گلبار واالیتینه دوشر. کاف داغیندا یاشایان و بو شهرین اینسانالرینا ظلم 

یدن اکوان دیوی اولدورور و شاه شجاع نین قیزی ایله اولنیر. جهانگیر اورانین ملتینی ده ا

ایسالم دینینه گیررلر. هر طرفده کلیسا الری ایسالم دینینه دعوت ایلر. شاه شجاع و ملتی 

 مسجده چوررلر و ایسالم بایراغی هر طرفده آسیلیر. 

بانو نون وردیگی بازوبندی قولونا باغالر  شیکاری نین باشقا اوغلو جهاندارآناسی خورشید

و باباسینی سرهنگ شامی نین زندانیندان قورتارماق اوچون یوال قویولور. او دا 

 اوغرادیغی هر یرده ملتی ایسالم دینی نه چاغیرر و ایسالم دینی نه خدمت ایلر.

ارم شیکاری دوستاقدان قورتولدوقدان سونرا گلستان ارم ه قوشون سوره ر. گلستان 

پادیشاهی سرافراز شاه جادوگرلرین یاردیمی ایله شیکاری نین ساواشینا گلیر. شیکاری 

جادوگرلرین قارشیسیندا گوجسوز اولذوغو زمان دستماز آلیب آلنینی یره قویوب ایکی 

رکعت نماز قیالر. خضر پیغمبر رویاسینا گلیر و باطل سحری اونا اوگرتیر. شیکاری 

ینیلگیه اوغراتیر. بویله لیکله گلستان ارمی فتح الر جادوگرلرینی باطل سحر ایله دوشمانین 

و ایسالم بایراغینی اورایا آسار. داها سونرا گلستان ارم ین سلطنتینی کیوان پهلوانا وریب 

اولکه سی دارا والیتینه دونر. قرداشی ارچه دن دارا والیتینین پادشاهلیغینی گری آلیر و 

 یار.لیغا قو اونو تکرار پادیشاه

 



 

 

 اینجلمه:

/ قاراداغ آغابیسی/ غربتی/ کشکولی هواسی/ کوراوغلی قایتارماسی/ دستاندا یانخ کرم

 عاشق هاواالری چالینماقدادیر.فرقلی زاری کرم/ جیرانی کرم کیمی 

  

دستانین گنل قونوسو  شیکاری و اوغولالرینین مسلمانلیغی یایماالریدر. شیکاری حضر 

 خضر پیغمبر اوز الینن پهلوانلیق کمرین اونون بلینه باغالمیشدر.  پیغمبرین کمربسته سیدر.

یغیمیزده اسکی تورک اینانچالر و آتاالر کولتونو بیر چوخ یرینده گوره دستانی اینجله د

 بیلیریز. 

شاه دارا اوغلو شیکاری نی آرارکن داغالردان داشالردان شیکاری نی بو سوزلرله خبر 

 آلیر. 

 

 اه منورجمالی وار ایدی م 

 چیگنینده اگلنمیش شمس اینین قمر 

 چکدیگیم زحمتلر گیتدیلر هدر 

 سیندی شاهین پر و بالی هارای 

 

 منیم آدیم شاه دارا  

 فلک سالیب آه زارا 

 چیخمیشدی شیریم شیکارا 

 داغالر نجه اولدو شیکاری. 

 

ورنکلریندن وموزه اوالشتیغینین اق شعری واسیطه سی ایله گونیشآبورادا داغ کولتونون 

داغالریوکسکلیغی و گویه یاخین لیغی ندنیله  اسکی تورک  یرینی گورمک ممکن دور.ب

اونملی بیر قونوما صاحبتیلر. داغالرین یوکسکلیغی تانیریا یاخینلیق و اینانچ سیستملرینده 

  دعاالرین قبول اولوناجاغی بیر یر اوالراق آلقیالنمیش و قوتساللیق قازانمیشدیر.

اری نی قویویا آتدیقدان سونرا کیوان سوداگر اونو قورتاریر. شیکاری اوزونو ارچه شیک

ق لباسیندا سرایا دونر. ارچه اوندان بیر شی اوخوماسینی ایستدیگینده سازی یشآتانیتمادان 

 آلیب دییر:

 

 نامردین اوزو گولمه سین 

 گیزلی سوزوم آشیکار دگیل 

 سریمی هیچ کس بیلمه سین 

 کار دگیلگیزلی سوزوم آشی 

 

 نه الزیمدی اوزوم اویم 

 سریمی دنیا یه دیم 

 شیر اوغلویام شیر بچیم 

 ق بیلمیر بیلمیر بیلمه سین.یشآکیم  

 



 

 

بو موتیو تورک  ینی گورمکتیز.شکلینده اولکه سینه دوندوغو موتیوشق آبورادا قهرمانین 

شیکاری  اولدوغو کیمی آلپامیش دستانیندا دستانالریندا سیخ قارشیالشتیغیمز موتیولردندیر.

 ق شکلینده یوردونا گری دونر.یشآقهرمان  دستانین دادا

شیکاری اولکه سینه دوندوغونده آتاسی شاه دارا وفات اتمیشدی. شیکاری آتاسینین 

اکرام و بخششلرده مزارینی زیارت اتیکدن سونرا اونون روحونون شادلیغی اوچون 

تر.  بو رادا آتاالر کولتو موتیوی آچیقچا بولونور اونون روحندان مدد و یاردیم ایس

 گورولمکده دیر.

تورک دستانالریندا  آت قهرمانین ان یاخین دوستو سایلر شیکارینین آتینین آدی مرکب 

اژدها خوار ایدی. شیکاری اونونال دانیشار اونا ساز چاالر و اونو دونیاالرا دگیشمیجگینی 

 سویلر:

 

 دوستالردا رفیق ده گورمدیم وفا 

 دنیایا ورمه رم اژدها خوار سنی  

 بیر ده مینسم دنیاده سوررم صفا    

 دنیایا ورمه رم اژدها خوار سنی 

 

 من جوانین یوخدی بوردا آناسی  

 دین یاراسیباشیندا واردی نامر 

 گر اولسیدم کیملر توتاردی یاسی 

 دنیایا ورمه رم اژدها خوار سنی 

 

 بو غملی گونومده یولداشسان منه  

 دن صحبت ادیرم سرداشسان منههر 

 مرکب دیمک اولماز قارداشسان منه 

 .دنیایا ورمه رم اژدها خوار سنی 

 

قادین آلپ موتیویدیر. دده قورقود باشتا  قارشیالشتیغیمیز بیر باشقا موتیو شیکاری دستانیندا

 اسکی تورک دستانالریندا گورمک اوالر. دده اولماق اوزره قهرمان قادینالری بیر چوخ

قورقود دستانیندا اولدوغو کیمی شیکاری دستانیندا دا خورشید بانو اونو گورشده ییخان 

اونونال اولنیر. بیر ارکک ایله اولنجگینی سویلر. شیکاری اونو گورشده یخدیقدان سونرا 

باشقا یرده خورشید بانو اوغلونون پهلوان اولوب اولمادیغینی سیناماق اوچون اوزونه نقاب 

 ونال ساواشار.تاخار و اون

شیکاری چتین دورومدا قالدیغی زمان دستماز آالر و ایکی رکعت نمازقیالرو هللا ها 

 یالوارار:

  

 احکم الحاکمین سن ای کان کرم

 یتیش هارایما ای سبحان منیم 

     اورگیم باغالیب درد اینن ورم 

 یتیش هارایما المکان منیم   



 

 

 

 کیمم واردیر کیمه گیدیم هارایه 

 یب اوال مرهم ساال یارایهطب 

 شاهالر شاهی اوزون یتیش هارایه 

 ورگینن مرادیم شاه مردان منیم 

 

 تعریفن ایلسم گلمز شماره 

 دشمنین الینده قالدیم آواره 

 شیکاریم ایله چاغیرام هارایه 

 .یتیش هارایما ای سبحان منیم 

 

نو خداپرست اوالراق اوزو منظرشاه یمنی سرایندا اولدوغو زمانشیکاری یمن دیارندا 

. منظر شاه یمنی بت پرست ایدی. شیکاری ناراورادا بویوک حرمت و احترام قازا تانیتار.

 اونون کلمه شهادت گتیرمسینی و مسلمان اولماسینی ایستر:

  

 واجبدی منه سنین حرمتین

 یری گویی خلق ایلیب بیر سبحان 

 صرافام من اوزوم بیللم قیمتین  

 ل اول مسلمانده گینن کلمه نی گ 

 

 دستگیراوالرسان ای بیچاره سن 

 قیامتده یانمیاسان ناره سن 

 ایمان گتیر او صاحب ذولفقاره سن 

  .ده گینن کلمنی گل اول مسلمان 

     

شیکاری نین بویوک اوغلو جهانگیر باباسی شیکاری نی گورمه میشدیر. ارگنلیک چاغینا 

 له باباسینین کیم اولدوغونو سورار:یتیشدیگینده آناسی پرناز خانم دان بو سوزلر

  

 باشینا دوندوغوم گول اوزلو آنا

 سویله گوروم منیم آتام کیمدی

 سودووی اممیشم من قانا قانا

 .سویله گوروم منیم آتام کیمدی

 

ونو اوغولسوز آناسی گرچکلری اوندان گیزلینجه جهانگیر اوزونو اولدورجگینی و ا

 قویاجاغی تهدیدینده بولونور:

 ندیریب پیمانه می دولدوررامدوال 

 سارالدوبن گول رنگیوی سولدوررام 

 اوغولسوز قاالرسان اوزوم اولدرم 

 .سویله گوروم منیم آتام کیمدی 



 

 

 

بورادا تورک کولتوروایچنده آنایا گوستریلن سایغی و دیر اون پالنا چیخماقدادیر. بونون 

 یریز.کیمی اورنکلری باشقا تورک دستانالریندا دا گوره بیل

خضر پیغمبردستاندا چوخ یرده شیکاری نین یاردیمینا گلمکده دیر. بعضا یوخوسونا گلیب 

باطل سحری اورگتیربعضا اونا بیر دگنک وریر. خضر پیغمبرین وردیگی دگنک 

شیکاری نین دیولر اژدها الرکیمی اوالغان اوستو وارلیقالرال ساواشماسینی و اونالرا 

نین بیر یرینده خضر پیغمبر سرهنگ شامی نین گلدیگنی ساغالر. دستاغالب 

پهلوانالریندان اوالن کیوان پهلوانین یوخوسونا گلیر. کیوان پهلوان سرهنگ شامی نین 

یانیندا شیکاری ایله ساواشماقداایدی. خضر کیوان پهلوانا بهشت و جهنمی گوستریرو 

سچتیگینده خضر هانکیسینی ترجیح اتدیگینی اوندان سوروشار. کیوان پهلوان بهشتی 

ن یانیندا اولماسی گرکدیگلنی سویلر. بو اوالیدان سونرا کیوان پیغمبراونون شیکاری نی

 پهلوان شیکاری نین یانینا گیدر:

 

 سنه قربان اولوم ای شیر شیکاری 

 یوخودا گورموشم شاهالر شاهینی 

 سن منه ورسن بو التیفاتی 

 .یوخودا گورموشم شاهالر شاهینی   

 

 ستونان دشمنی تانییامگلمیشم دو 

 سرهنگ شامی نین پهلوانیام 

 سینه داغالم تازه مسلمانام 

 .یوخودا گورموشم شاهالر شاهینی 

 

 گورموشم رویادا شاه مردانی  

 محشرده قوراجاق اوزو دیوانی 

 غفلت د ن اویاتدی او کرم کانی 

 .یوخودا گورموشم شاهالر شاهینی 

 

ان اوستو گوچلرو اونالرین اینسانالرال ایلیشکیسی و دستاندا دیولر و پریلر کیمی اوالغ

چاتیشماسی یان تما اوالراق گورولمکده دیر. شیکاری گلستان ارمی فتح اتتیکدن سونرا 

دمدمه جادو اونو سحر گوجو ایله طلسم مینایه باغالر. شیکاری نین اوغولالری 

بویوک تهلکه لرله  جهانگیرجهاندار وجهانبخش اونو قورتارماق اوچون طلسم لری آشیب

 . ان سونوندا شیکاری نی قورتاریب تکرار گلستان ارمه دونرلر.قارشیالشیرالر

 

 شیکاریم چوخ دوالندیم دنیانی 

 غریب لیک ایلدی عمرمی فانی 

 دیرلر آدیما سلیمان ثانی 

 .گویول ایستر وطن ساری یرسین 

 



 

 

 دیه ره ک شیکاری دارا والیتینه دونر.

 اشق یدهللا دینلیجیلر اوچون اوگوتلر ورمکتدیر:ستاندا ییر ییر عد

 اوتوراندا اوتور دورگینن  

 ذات سوتو درست مردینن 

 گن دوالنیب گن گزگینن 

 همیشه نامردینن 

  

 من عاشق مرد آتاسی

 دولدور ور مرده تاسی 

 نامرد گلیب مرد اولماز 

 .اولماسا مرد آتاسی 

 

 ده دیر:دستاندا باشلیجا آشاغداکی موتیولر گورولمک

شیکاری نین اژدها خوار آتی / جهانگیرین کره آتی اونالرا  یاردیمجی آت موتیوی: .1

یاردیم اتمکده دیر. جهانگیرآتینا یولداشیم خطاب اده ر. جهانگیر یاراالندیغی زمان سویا 

 دوشر اونو آتی کره سودان چیخاردار.

حرلی باغا گیدر. جهانگیراسکندر طلسمین آچماق اوچون س یاردیمجی یاشلی موتیوی: .1

اورادا پیر واقف آدیندا قوجا بیر کیشیی اونا یول گوستریر و نلرله قارشیالناجاغینی و نه 

 ادجگینی اونا اوگرتیر.

اونالرال : شیکاری یولو اوزرینه یدی دیو چیخار دیولر و پریلرایله مجادله موتیوی .9

شیکاری طلسم هیهات دا ساواشار. اکوان دیو و پریلر شاهی نین مجادله سینی گورمکتیز. 

سیمیزاری قورتارماق اوچون یدی دیو ایله ساواشار. آلتی دیوی اولدورور یددیمینجی دیو 

امان ایستر. شیکاری مسلمان اولماسی قارشیلیغندا اونو اولدورمز و آزاد ایلر. دو قوالغینا 

 بیر آت نالی تاخار و شیکاری نین غالم حلقه به گوش و اولور. 

 و اینسانالر موتیوی: اوالغان اوست .9

 سرافراز شاه یاری اینسان و یاری دیو شکلینده دیر 

  یر کره سینی گزه ن بیر پریدیر.انجم پری بیر گونده 

 .عالوه شاه و اوغلو زردان قاف داغیندا یاشایان دیولردیر 

  ارغوان شاه اوالغان اوستو بیر وارلیقدیر. اونو اوت یاندیرماز قلیچ کسمز و سو

  لیگی واردیر.بوغماز اوزل

: خورشید بانو بیر یرده یدی پهلوان قارداشی ایله گورشیر و آلپ قادین موتیوی .1

کیوان سوداگرین خانمی جهانگیری حبس ده ن اونالری بیر بیرینین اوستونه ییغار.  

قورتارماق اوچون گینیب قوشانیر یوال قویولور. جهاندارین آناسی اوغلونون پهلوان اولوپ 

 وزونه نقاب تاخیب اونونال ساواشدیغیندا سینار.اولمادیغینی ی

 جهاندار اوزونه نقاب تاخیب شیکاری ایله قارشیالشیر. بابا اوغول مجادله موتیوی: .1

 شیکاری و اوغولالری بیر چوخ برده اژدهاالر ایله قارشیالشیرالر. اژدها موتیوی: .7

اوگرتدیگی کیمی  جهاندار طاووس طلسمینده قویونون دیبینده بیر چشمده پیر واقف ین

   چون اوزونو اژدها نین آغزینا آتار.اژدهانی گوزلر و طلسمی آچماق او



آدلی بیر قوتسال آغاچ وار. او جزیره مینا ده درخت اجوزه  قوتسال آغاج موتیوی: .9

آغاچدا دنیا دا اوالن بوتون میوه لر وار. بو آغاجین یاپراقالری هر درده درماندیر. آغاجین 

 مایمد یاشاماقدادیر. اوزرینده مرغ ه

 حیوانا دونوشمه موتیوی:  .3

  سرهنگ شامی نین خبرجیسی انجم پری گورچین شکلینه دونوشوب و حبرلری

 گتیرمکده دیر.

  ریحانه پری جهانگیری طلسم اسکندرده ن قورتارماق اوچون اونو قارتال

 نه دونوشوب و برابر اوردان اوچارالر.شکلی

 قورتارماق اوچون قارتال شکلینه دونوشوب  جهانگیر شیکاری نی طلسم مینا دن

 اوچار.

سحر و افسونالردان یارارالناراق اونا شیکاری نین دشمنلری  . سحر و طلسم موتیوی: 15

سالدیریرالر. بونا قارشین شیکاری حضر پیغمبر ده ن اوگرندیگی باطل سحر ایله 

 اونالرین سحرلرین اتکیسیزلشدیریر. 

ورک کولتورونده چوخ گورولن و اونملی سایالرداندیر. بو قیرخ سایسی تقیرخ موتیوی:  .11

ایدی. شیکاری داشا دستاندا دا بیر چوخ یرده قارشیالشیرز. شیکاری نین قیرخ پهلوانی وار

شیکاری دستانی دیل کولتوره ل و  دونموش قیرخ پهلوانی طلسم ده ن قورتاریر. 

زداندیر وداها چوخ تدقیق و گلنکلریمیزین یاشاتتغی یونده ن اونملی بیر دستانالریم

  آراشتیرما یونو اوالن دستانیمزدیر.

 

 

               

 

 91.51.1559نبی کبوتریان   

Varlık Dergisi - Tehran                


